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ตอนที่ 1 สรุปบทความวิชาการเรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัว : มาตรการปองกันและคุมครองแกไขดานสังคมจิตวิทยา
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยในปจจุบันนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เหยื่อ
ของความรุนแรงสวนใหญเปนหญิงและเด็ก ซึ่งนอกจากจะเปนปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตแลวยังสงผลกระทบตอครอบครัวและสังคม ปญหาเหลานี้อาจทําใหเกิดปญหาอืน่ ๆ ตามมา
และผูที่เติบโตทามกลางความรุนแรงก็จะไปสรางวงจรความรุนแรงในครอบครัวตนเองตอไป
1. ความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence)
ปญหาที่พบบอยคือ
1.1 การขมเหงทารุณภรรยา (Wife Abuse) เชน การใชกาํ ลังหรืออาวุธทํารายรางกาย ใหไดรับ
บาดเจ็บ ความรุนแรงดานจิตใจ เชน การดุดา ประณาม มีภรรยาหลายคน ไมรับผิดชอบเลี้ยงดูบตุ ร
ละเลยหนาที่สามี และความรุนแรงดานเพศ เปนการบังคับใหภรรยามีเพศสัมพันธโดยภรรยาไมเต็มใจ
บังคับใหภรรยาขายบริการทางเพศหรือมีเพศสัมพันธกบั ชายอื่นทารุณ
1.2 การทารุณกรรมเด็ก (Child Abuse) เชน การทารุณกรรมทางกาย คือ ผูใหญทําใหเด็ก
ไดรับบาดเจ็บโดยตั้งใจ การทารุณกรรมทางใจ คือ ผูใหญใชคําพูดขมขู ไมสนใจไยดี ดุดา สนับสนุนให
เด็กทําผิดกฎหมาย การทารุณกรรมทางเพศ คือ ผูใหญใหเด็กมีสว นรวมในกิจกรรมทางเพศ การลวงละเมิด
ทางเพศ และการทอดทิ้งเด็ก ผูใหญละเลยไมสนใจเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายทั้งทาง
รางกายและจิตใจเด็ก
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรุนแรงของคูส มรส
2.1 ระบบสังคมภายนอก
ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก สังคมมีคานิยมที่เชื่อวาเพศชายมีอํานาจ มีสิทธิ มีเหตุผล
เหนือกวาเพศหญิง เชื่อวาครอบครัวเปนสถานที่สวนตัว ภรรยาอยูภ ายใตการบังคับบัญชาของสามี และเชื่อ
วาผูชายที่มภี รรยาแลวมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นได แตผหู ญิงไมสามารถมีได หรือถามีถอื วาเปนการคบชูสู
ชาย อีกทั้งสังคมขาดการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน เชื่อวาผูชายมีสถานภาพสูงกวาผูห ญิงและเด็ก
นอกจากนี้การไดรับแบบอยางพฤติกรรมความรุนแรง กาวราวของสังคมและการยอมรับความรุนแรงใน
ครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวมีความตึงเครียดจากสภาพสังคมภายนอก และครอบครัวที่มีความรุนแรงมักอยู
โดดเดีย่ ว แยกตัวออกจากชุมชน
2.2 ปจจัยสวนบุคคล
ประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก คูสมรสมีทัศนคติที่ยอมรับการใชความรุนแรงในการแกปญหา
การไดรับประสบการณความรุนแรงในวัยเด็ก เด็กเห็นพอแมแกปญหาโดยใชความรุนแรง หรือทําราย
รางกายกัน การเรียนรูจากสือ่ การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรุนแรงจากสื่อในรูปแบบตาง ๆ วุฒิภาวะ
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ทางอารมณต่ํา บุคลิกภาพผิดปกติ การดืม่ สุรา ยาเสพติด และภูมิหลังของสังคม ไดแก ผูที่อายุยังนอย
รายไดนอย มีโอกาสถูกกระตุนใหใชความรุนแรงมาก
2.3 ปจจัยความสัมพันธของคูสมรส
ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก คูสมรสที่มักใชความรุนแรง มักมีปฏิสัมพันธเชิงลบตอกัน ขาด
ทักษะในการสื่อสารและการแกไขความขัดแยง และมีอาํ นาจที่ไมเทาเทียมกัน ภรรยามีสถานภาพต่ํากวาสามี
ระบบสังคมภายนอก

ปจจัยสวนบุคคล

- วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม
ภาวะความเปนชายสัมพันธกับ
อํานาจ
- ขาดการตระหนักเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
- การยอมรับความรุนแรงในการ
แกปญหา
- ความตึงเครียดจากระบบสังคม
- ความโดดเดี่ยวทางสังคม

- ทัศนคติยอมรับความรุนแรงใน
การแกปญหา
- ประสบการณความรุนแรงในวัย
เด็ก
- การเรียนรูจากสื่อ
- วุฒิภาวะทางอารมณต่ํา
- ปญหาทางจิตเวช
- การดื่มสุรา ใชสารเสพติด
- ภูมิหลังทางสังคม

พฤติกรรมรุนแรง
ระหวางสามีภรรยา

ความสัมพันธของคูสมรส
- ปฏิสัมพันธเชิงลบ
- ขาดทักษะการสื่อสารและการ
แกไขความขัดแยง
- อํานาจที่ไมเทาเทียมกัน

ภาพที่ 1 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรุนแรงของคูสมรส
3. สาเหตุความรุนแรงตอเด็ก
เกิดจาก 3 สาเหตุคือ 1. เกิดจาก พอแม ผูป กครองมีทัศนคติใชความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก
ขาดความรู ทักษะในการเลี้ยงเด็ก ไมเขาใจพัฒนาการเด็ก ไมพรอมในการมีบุตร มีวุฒิภาวะทางอารมณต่ํา
และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ สาเหตุที่ 2 เกิดจากปจจัยตัวเด็ก เชน สภาพรางกายไมสมบูรณ มีปญหา
สุขภาพ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ จนทําใหพอแมเกิดความเครียด จนเกิดการทารุณกรรมเด็กได และ
สาเหตุที่ 3 คือสภาพแวดลอม เชน ความกดดันทางสภาวะเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่ผูใหญมีอํานาจ
เหนือเด็ก และการมอมเมาและกระตุนทางเพศ
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ปจจัยตัวเด็ก

พอแม ผูปกครอง
- ทัศนคติในการใชความรุนแรง
เลี้ยงดู
- ขาดความรู ทักษะในการเลี้ยงดู
- ความไมพรอมในการมีบุตร
- วุฒิภาวะทางอารมณต่ํา
- ติดสุรา สารเสพติด การพนัน
- เบี่ยงเบนทางเพศ

พฤติกรรมรุนแรง
ตอเด็ก

-

รางกายพิการ
ปญหาสุขภาพ
ปญญาออน
ดื้อ เลี้ยงยาก
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

สภาพแวดลอม
- ความกดดันทางเศรษฐกิจและ
สังคม
- วัฒนธรรม
- การมอมเมาและกระตุนทางเพศ

ภาพที่ 2 แสดงสาเหตุความรุนแรงตอเด็ก
4. มาตรการปองกันและคุมครองแกไขดานสังคมจิตวิทยา (Psychosocial Intervention)
4.1 มาตรการปองกัน ประกอบดวย 2 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับปฐมภูมิ (Primary Intervention)
มุงเนนไปที่สถาบันครอบครัว การศึกษา สื่อสารมวลชนในการปองกันการเกิดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ไดแก เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะสามี
ภรรยา การสงเสริมใหครอบครัวใชแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การสงเสริมใหครอบครัว
ใชแบบแผนในการดํารงชีวติ ตามหลักคําสอนของศาสนา การสรางระบบใหความรูแ ละใหคําปรึกษาทั้งกอน
และหลังสมรสแกประชาชน การเสริมสรางทักษะในการดํารงชีวิตครอบครัว การใหความชวยเหลือ
ครอบครัวใหมีอาชีพมั่นคง การควบคุมแหลงอบายมุข รวมทั้งสรางคานิยม ลด ละ เลิก การสรางความ
รวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และองคการอิสระตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณภาพชีวิตใหสมาชิดในครอบครัว การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับ เนนการกระตุนให
เยาวชนตระหนักถึงปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว การกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก และการควบคุมสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวสารที่กระตุน ความ
รุนแรง รวมทัง้ สื่อลามก
ระดับที่ 2 ระดับทุติยภูมิ (Secondary Intervention)
มุงเนนไปที่ การสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการแกไขปญหา การใช
กระบวนการควบคุมทางสังคม การจัดตั้งหนวยงานที่ทาํ หนาที่เฉพาะในการใหบริการ การสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคการตาง ๆ ที่ชวยบรรเทาความเดือดรอน การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการผลิต
บุคลากรดานจิตวิทยา สังคมสงเคราะห จิตแพทย การพัฒนากระบวนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย
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และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ การกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงหนาทีใ่ นการแกปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ผลักดันใหสังคมยอมรับวาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องของสังคม การรณรงค
เรื่องสิทธิมนุษยชน มุงเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ความเชื่อที่ผิด การรณรงคตอตานความรุนแรงที่มีตอ ผูหญิง
และเด็กทุกรูปแบบ การใหความรูแกประชาชนในเรื่องการปองกันและแกปญหาความรุนแรง และการ
จัดบริการใหคาํ แนะนําปรึกษาในรูปแบบตาง ๆ
4.2 มาตรการคุมครองและแกไข ไดแก
มาตรการชวยเหลือในระยะวิกฤต เชน จัดใหมีศูนยบริการทางการแพทย จัดบริการดานสังคม
สงเคราะห และฟนฟูสภาพจิตใจใหกลับคืนสูสภาวะปกติ และมาตรการชวยเหลือเมื่อพนระยะวิกฤต เชน
ใหคําแนะนําปรึกษาในดานการแกปญหาครอบครัว การดูแลเด็ก และดานกฎหมาย บําบัดและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูกระทําความรุนแรง โดยวิธีครอบครัวบําบัด (Family Therapy) สรางเครือขายการทํางาน
รวมกันระหวางครอบครัว สังคม และสหวิชาชีพ ดําเนินการใหผูถูกกระทําพรอมที่จะกลับคืนสูสภาพปกติ
และปรับสภาพแวดลอม เตรียมความพรอมใหแกเด็ก ครอบครัวและชุมชนในการสรางสงเด็กกลับสู
ครอบครัว จัดใหมหี นวยงานที่เฝาติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายขจัดความรุนแรง

เครือขายครอบครัว
- พอ แม ลูก
- เครือญาติ

เครือขายครอบครัว
เครือขายภายนอกครอบครัว

เครือขายทางสังคม
- ชุมชน(ผูนํา อาสาสมัคร เพื่อน
เพื่อนบาน กลุมองคกร)
- สถาบันการศึกษา ศาสนา
สื่อสารมวลชน

เครือขายสหวิชาชีพ
- แพทย พยาบาล จิตแพทย
- นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
- นักกฎหมาย ผูพิพากษา อัยการ
ตํารวจ

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธของเครือขายครอบครัว เครือขายทางสังคม และเครือขายสหวิชาชีพ
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวถือไดวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดในทุกสังคม สําหรับสังคมไทยก็เริ่ม
ทีปญหาเหลานี้มากขึ้น และผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนหญิงและเด็ก ดังนั้นจึงจําเปนตองใหการ
ชวยเหลือเนื่องจากปญหาเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและจิตใจของผูถูกกระทําและยังสงผล
กระทบตอสังคมโดยรวมดวย
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ตอนที่ 2 วิเคราะหบทความวิชาการเรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัว : มาตรการปองกันและคุมครองแกไขดานสังคมจิตวิทยา
ของ ปกรณ มณีปกรณ
บทความวิชาการที่ไดคัดเลือกมานี้เปนบทความที่เกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว เปนแนวคิด
ทางดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาอธิบายไว ซึ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนในวิชาการถายทอด
ทางสังคมและพัฒนาการของมนุษย ในหัวขอคุณภาพชีวิตและครอบครัว บทความนี้มีการอางอิงเอกสารจาก
หลากหลายแหลงขอมูล แตไมมีการอางอิงในเนื้อหาบทความเลย ซึง่ ทําใหผูอานไมสามารถรูไดวาขอความ
สวนไหนมาจากผูเขียนคนใด และไมสามารถตามคนเนื้อหาที่ปรากฏในบทความนีไ้ ด สวนการอางอิงที่
เขียนไวดานหลังบทความไมมีความสอดคลองกับการอางอิงเนื้อหาในบทความ เพราะในเนื้อหาบทความ
ไมไดเขียนอางอิงใด ๆ ไวเลย ดังนัน้ จึงถือวาขอความที่เขียนในบทความนี้ไมมีความนาเชื่อถือ เพราะการไม
มีการอางอิงที่มาใหเห็น ไมมีความเปนวิชาการเนื่องจากขาดหลักฐานในการนําขอมูลมาใช สวนความ
สอดคลองของเนื้อหาในบทความนี้ถือไดวา มีความสอดคลองเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกับหัวเรื่อง เชน
หัวเรื่องเปนขอความในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว และมาตรการการปองกันและการคุมครองแกไขความ
รุนแรงในครอบครัว และในสวนของเนื้อหาภายในไดอธิบายถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว ปจจัยที่
เปนสาเหตุใหเกิดความรุนแรงทั้งที่เปนปจจัยภายในตัวบุคคล ในครอบครัว และปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอกที่สงผลกระทบทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว ความเชื่อมโยงของแตละหัวขอในบทความไมมี
การเชื่อมโยงความสัมพันธกนั แตจะอธิบายเปนรายหัวขอไป ดังนั้นความตอเนื่องของเนื้อหาซึ่งแสดงถึง
ความเปนเหตุเปนผลกัน ลําดับเนื้อหา จึงไมปรากฏในบทความวิชาการเรื่องนี้ เมื่ออธิบายเรื่องราวของ
ความรุนแรงในครอบครัวและปจจัยเชิงเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวแลว ก็ไดอธิบายถึง
มาตรการการปองกันและการคุมครองแกไขความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งไมมีขอความแสดงความเชื่อมโยง
และไมมีความตอเนื่องกัน และหัวขอมาตรการการปองกันและการคุมครองแกไขความรุนแรงในครอบครัว
ไดอธิบายวิธกี ารหรือแนวทางในการปฏิบัตเิ พื่อปองกันและคุมครองแกไขความรุนแรงโดยนําเสนอโดย
ภาพรวมวาทุกสวนตองรวมมือกัน ซึ่งมิไดนําเสนอแนวทางการปฏิบัติเฉพาะดาน หรือเสนอตรงตามปจจัย
เชิงเหตุที่เกิดขึน้ จริง
บทความวิชาการเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนี้มีลักษณะของเนื้อหาที่พรรณนาถึงหัวขอแตละ
เรื่องไป การอางอิงเนื้อหาภายในเนื้อหาไมไดแสดงไว แนวคิดทฤษฎีทใี่ ชก็ไดไดกลาวไวในงานนี้เชนกัน
ดังนั้นผูอานทราบไดเพียงวาบทความเรื่องนี้เปนอยางไร มีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลทําใหเกิดความรุนแรง แต
กอนที่จะทราบวาปจจัยที่มอี ิทธิพลทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวนั้น ในบทความนี้มิไดอธิบายวาไดมา
จากไหน ดวยวิธีการใด อธิบายดวยแนวคิดทฤษฎีใด ดังนั้นขอมูลที่ไดอานจากบทความนี้จึงไมมคี วาม
นาเชื่อถือเนื่องจากไมทราบทีม่ าที่ไปอยางชัดเจน
ลักษณะเนื้อหาของบทความนี้นั้นถือไดวาเปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางยิ่งในปจจุบัน มีความ
ทันสมัยตอเหตุการณในสังคมไทย เนื่องจากการวิจัยในประเทศไทยเริ่มที่จะใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต
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ครอบครัวมากขึ้น มีการศึกษาถึงปจจัยเชิงเหตุและดัชนีวดั ภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทย (อังศินันท อินทรกําแหง
และคณะ, 2550) ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการหยารางในครอบครัวไทย (พัชรินทร เจริญภักดิ,์ 2551)
วิเคราะหเสนทางการหยารางในครอบครัวไทย (นลินี สุขเกษม,2551) เปนตน แนวคิดที่นํามาใชในงานวิจัย
ตางๆ เปนแนวคิดที่มีการประยุกต ประสมประสาน บูรณาการแนวคิดตาง ๆ เพื่อใชในการอธิบายการเกิด
ของพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งการอธิบายนั้นสวนใหญจะใชแนวคิดทฤษฎีทางดานจิตวิทยา และ
สังคมวิทยามาอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม บทความเรื่องนี้ก็เชนกันผูเขียนไดกลาวถึงแนวคิด
ทางดานสังคมจิตวิทยาที่นํามาใชอธิบายถึงแนวทางในการปฏิบัติในเนือ้ หาสวนของมาตรการการปองและ
คุมครองแกไขความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแนวคิดทางดานนี้ถือไดวาปจจุบันมีการนํามาใชกนั อยาง
แพรหลายแตบทความนี้ไมไดกลาววาใชแนวคิด ทฤษฎีใด บอกแตเพียงวาเปนทฤษฎีทางดานสังคมจิตวิทยา
เทานั้น ในสวนของการอางอิงเนื้อหาที่ใกลเคียงกับงานวิจัยทีเ่ ปนปจจุบันนั้นบทความนี้มีการอางอิง
แหลงที่มาของขอมูลที่ไมใกลเคียงกับปจจุบัน เพราะงานที่นํามาอางอิงนั้นเปนงานทีไ่ ดทําตั้งแต 6 ปที่แลว
สําหรับการอางอิงที่ใหมที่สดุ ในบทความนี้ และแหลงขอมูลที่ใชในการทํางานชิ้นนี้นั้นมีการอางอิงขอมูล
นอยมาก งานวิจัยที่อางอิงมีจํานวนนอยเกินไป ขอมูลในบทความจึงไมนาเชื่อถือเทาที่ควร
เนื้อหาสาระในบทความนี้ผวู ิเคราะหเห็นวานาสนใจเพราะมีการเขียนที่แบงเปนหัวขอในแตละเรื่อง
อยางชัดเจน การอธิบายไมซับซอนเกินไป การนําเสนอในบทความก็เสนอทั้งที่เปนแบบพรรณนา และ
แสดงภาพโมเดลความสัมพันธของหัวขอตาง ๆ อยางชัดเจน ทําใหผอู านเขาใจงาย อานไดรวดเร็วขึ้น
เนื้อหาอธิบายไปอยางเรียบงาย อานสบาย ผูวิเคราะหเห็นดวยกับการเขียนบทความนี้ เพราะบทความนี้ถือ
ไดวามีการกระตุนความคิดของผูอานในสวนที่เปน การกําหนดมาตรการการปองกันและการคุมครองแกไข
ความรุนแรงในครอบครัว เพราะเมื่อไดอา นแลวจะเกิดการพินิจพิเคราะหถึงหลักความเปนไปได ความ
สอดคลองกับความเปนจริงและเนื้อหาที่นาํ เสนอนั้นสามารถนํามาเปนแนวทางในการแกปญหาไดจริง
หรือไม เนื่องจากบทความนี้ไมมีการอางอิงไววาการกําหนดมาตรการของผูเขียนนั้นมีแนวทางจาก
แหลงขอมูลใด ฉะนั้นกอนที่จะเชื่อขอมูลนี้ไดผูอานจะตองคิดวิเคราะหใหดี และจะตองหาขอมูลที่เปนความ
จริงมาโตงแยงหรือสนับสนุน สิ่งนี้ทําใหเกิดการเรียนรูต อไปในเชิงลึก
สวนภาษาที่ใชเขียนในบทความนี้นนั้ อานเขาใจงาย ไมใชเพียงนักวิจัยเทานั้นที่สามารถอานได แต
บุคคลทั่วไปก็สามารถอานได เขาใจความหมายไดเชนเดียวกัน การสื่อความหมายของเนื้อหาดี ลําดับ
เนื้อหามีความกลมกลืนในแตละหัวขอ แตไมมีขอความเชื่อมโยงแตละหัวขอเขาหากัน ดังนัน้ ระหวางแตละ
หัวขอจึงไมกลมกลืน
การสรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหานั้นมีการสรุปไวเพียงเล็กนอย ในชวงสุดทายของบทความ
เทานั้น แตไมมีการสรุปประเด็นสําคัญในแตละเรื่องหรือแตละประเด็น สวนขอเสนอแนะในบทความนี้
ผูเขียนไมไดกลาวถึง แตบทความนี้ใหความสําคัญไปที่มาตรการในการปองกันและคุมครองแกไขความ
รุนแรงในครอบครัวในเชิงทีเ่ ปนเนื้อหา แตขอเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงแกไข พัฒนา ตอยอด
งานตอไปนั้น ไมไดกลาวถึง และสวนของบรรณานุกรมของบทความนี้จะเห็นไดวา มีการสืบคนจาก

7
แหลงขอมูลที่ไมมากนัก แหลงขอมูลไมคอยนาเชื่อถือนักเพราะมีการอางอิงงานวิจยั นอยมาก และไมเปน
ปจจุบันอีกดวย และรูปแบบของการอางอิงถูกตองตามหลักการอางอิงเอกสาร
ภาพรวมของบทความเรื่องนีจ้ ุดเดนอยูทภี่ าษาที่เขาใจงาย สละสลวย และรูปแบบการนําเสนอนา
อาน อานแลวเห็นภาพชัดเจนเนื่องจากนําเสนอดวยภาพ เนื้อเรื่องที่นําเสนอก็มีความนาสนใจเนื่องจากเปน
ปญหาที่กําลังเกิดขึ้นและตองการที่จะหาทางในการแกไข แตบทความนี้ก็ยังมีจุดออนคือ เนื้อหาไมมีความ
สอดคลองของ และการเชื่อมโยงในแตละเรื่อง และที่ควรที่จะปรับปรุงหรือแกไขอยางเรงดวนคือการอางอิง
แหลงขอมูลที่นํามาใชในงานนี้ ควรมีการอางอิงที่ชัดเจน มีแหลงขอมูลที่เชื่อถือได และไดรับการยอมรับ
นอกจากนี้หวั เรื่องที่นําเสนอนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอแวววงวิจัยในปจจุบัน เพราะเปนเรื่องที่มคี วามสําคัญ
สอดคลองกับสภาพปญหาในสังคมไทยทีก่ ําลังตองการการแกไขอยางเรงดวน และหากการวิจยั เขาไปมี
บทบาทในการชวยลดภาวะความรุนแรงในครอบครัว แกปญหาไดตรงจุด และแกปญหาไดจริงแลว จะมี
ประโยชนอยางยิ่งไมเฉพาะครอบครัวเพียงอยางเดียว แตสังคมก็จะไดรับประโยชนอยางมากเชนเดียวกัน
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