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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผานพนความรุนแรง
จากคูครอง (2) พัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง
และ (3) ศึกษาผลของนวัตกรรมที่สรางขึ้นตอทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยที่ถูกกระทำ
ความรุนแรงจากคูครอง กลุมทดลองเปนสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองมาพักฟน ณ บานพัก
ฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัด
ดามาตุ จำนวน 8 คน สมัครใจเขารวมโปรแกรมทดลองนวัตกรรม เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหารวมกับ
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และขอมูลเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยมีขอคนพบ ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผานพนความรุนแรงจากคูครองเปนกระบวนการ 4 ระยะ
ไดแก ระยะที่ 1-สั่งสมความเครียด ระยะที่ 2-แสวงหาความชวยเหลือ ระยะที่ 3-ทำความเขาใจสถานการณ
ปญหา และระยะที่ 4 -ปรับเปลี่ยนมโนทัศนความเสมอภาคหญิง-ชาย และใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 2 ปจจัย คือ การเสวนาในกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และการพิจารณาใครครวญใน
ประเด็นเพศภาวะ
2. นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง ไดแก
“วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาแบบเยี ย วยาจิ ต ใจ” ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด ว ยขั้ น ตอนหลั ก 3 ขั้ น ได แ ก
ขั้นที่ 1-การสรางสัมพันธภาพเชิงจิตรักษาและผอนคลายความเครียด ขั้นที่ 2-การศึกษาพิจารณาในตน
ทำความเขาใจชีวิตและความคิดความเชื่อ และขั้นที่ 3-การลงมือวางแผน แกปญหา และพัฒนาตน ดำเนิน
การโดยผูนำกลุม 1 คน ที่ผานการฝกฝนมาอยางดี จัดเปนโปรแกรมการเสวนากลุมแบบเพื่อนชวยเพื่อน
จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 9 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมง

* นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. นวัตกรรมที่สรางขึ้นมีผลตอทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยที่ถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง โดยหลังการทดลอง สตรีมีคะแนนเฉลี่ยของทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตเพิ่ม
มากกวากอนการทดลอง คิดเปนรอยละ 34.74 และ 29.89 ตามลำดับ พรอมกันนี้ สตรีเกิดการพัฒนาตนเอง
อยางเดนชัดในคุณคาแหงตน บทบาทความสัมพันธที่เทาเทียมกับผูอื่น และการเพิ่มพูนทักษะตางๆ ที่จำเปน
ตอการดำเนินชีวิตมากขึ้น
คำสำคัญ: การปรับเปลี่ยนมโนทัศน/ สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรง

Abstract
The study was (1) to investigate perspective transformation process of the ex -battered
Thai wives, (2) to develop a perspective transformational innovation for abused Thai women in
intimate relationships and (3) to study effects of the innovation on the women’s attitude of
gender equality and life skills. The experimental group was 8 abused women in the emergency
home of Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage of HRH
Princess Soamsawali, voluntarily participated in experimentation of the innovation. The qualitative
and quantitative data were collected by various methods and instruments. The qualitative data
were analyzed by content analysis with triangulation and the quantitative data were analyzed by
basic statistical analysis; frequency, percentages, mean and standard deviation. Research findings
were as follows:
1. The perspective transformation process of the ex -battered Thai wives had 4 stages;
stage 1-milling around with traumatic stress disorder, stage 2-seeking for some helps, stage
3-finding understand of their trouble situations and stage 4 -raising proper attitude of gender
equality and practicing in daily life. There are 2 key supportive factors for their gender equality
attitude’s change; the dialogue in their peer support group and self-reflection on gender issues.
2. The perspective transformational innovation for abused Thai women in intimate relationships
was “Therapeutic Education Praxis: TEP method” that was developed by the researcher
and composed 3 main steps; step 1-Therapeutic relationship and tension relief (T), step
2-Education as critical self-reflection (E) and step 3- Praxis for plan, problem solving and
personal growth (P). This method was used by a well-trained group leader who facilitated 6
nine hours meetings for a 54 hours-peer support group dialogue program.
3. The innovation affected on the women’s attitude of gender equality and life skills. The
post -test mean score of women’s attitude and the life skills were higher than the pre-test mean
scores at 34.75% and 29.90% orderly, while the women outstandingly developed themselves for
more self-esteem, equality in relationships and necessary skills for living.
Key words: Perspective Transformation/ Abused Thai Women
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บทนำ

“ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู แ บบปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น ”
(Transformative Learning Theory) และ “วิธีการ
จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป น ไท” (Emancipatory
Education) (ชิดชงค นันทนาเนตร, 2547; 2548;
2549) โดย Mezirow (2006: 24-38) ได เ สนอ
ให นั ก การศึก ษาผู ใ หญ จั ด กลุ ม เสวนา (Rational /
Critical Discourse) ที่จะชวยเสริมสรางพลังอำนาจ
(Empowerment) และใหผูเขารวมเสวนาไดพิจารณา
ใครครวญชีวิตตนเอง และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เพื่อนผูมีประเด็นปญหารวมกัน ดวยวิธี “การวิพากษ
อดีต” (Critical Reflection) และ “การยอนคิดพิจารณา
ในความคิดความเชื่อเดิมของตนเอง” (Self-Critical
reflection) เพื่อสรางการตระหนักรูในสภาพการณที่
ตนประสบ ในสังคมวัฒนธรรมที่ตนดำรงอยู และใน
แนวทางการดำเนินชีวติ ทีต่ นยึดถือ เมือ่ พบกรอบความ
คิดที่ไมเหมาะสม จึงปรับเปลี่ยนมุมมองหรือกรอบ
ความคิ ด นั้ น ใหม ใ ห เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และใช ชี้ น ำ
การนึกคิดตัดสินใจ การกระทำ และการดำเนินชีวิต
การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น เ ช น นี้ ยั ง ส ง ผลให เ กิ ด การ
พัฒนาความคิดวิจารณญาณหรือความมีเหตุผล การ
ยกระดับสติสมั ปชัญญะ (Consciousness Raising)
การปรับกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ตลอดจน
การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะในความเป น ไท
(Emancipation) ทีล่ กึ ซึง้ ในตน ซึง่ เปนสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนา
ในการพัฒนามนุษยและสังคม (O’Sullivan, 2003)
ตลอดกวาสามทศวรรษ แนวคิดทฤษฎีและ
การจัดการศึกษาของ Mezirowไดรับการยอมรับและ
เปนที่นิยมอยางกวางขวางไปทั่วโลก (Coad, 2006)
ผูว จิ ยั เปนผูส นใจและศึกษาทฤษฎีการเรียนรูแ บบปรับ
เปลี่ยนมโนทัศนและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อความ
เปนไทในระดับปริญญาเอก และเมือ่ ไดสำรวจเอกสาร
ของเมทินี พงษเวช (2544) วิลาสินี พนานครทรัพย
(2544) กิติพัฒน นนทปทมะดุล (2546) นันทพันธ
ชินล้ำประเสริฐ (2546) สามจันทร ประดับมุข (2546)
สำนักงานสถิติแหงชาติ สำนักงานกิจการสตรีและ
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ความรุนแรงจากคูครองเปนภัยใกลตัวของ
สตรี และเปนปญหาวิกฤติของสังคม ที่ขยายวงกวาง
ระดับโลก (จุรี วิจิตรวาทการ, 2551; Ajila, 2011)
หลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยมีสถิตทิ ่สี ตรีถกู สามี
และชายคนรักทำรายทางรางกายและทางเพศอยาง
รุนแรง เพิ่มมากขึ้นทวีคูณตลอดชวงทศวรรษที่ผาน
มา ไมนบั รวมสตรีทป่ี กปดตนเองหรือยังตกอยูใ นวังวน
ความรุนแรงนีอ้ ยางยากจะถอนตัว (มูลนิธเิ พือ่ นหญิง,
2552) ความรุนแรงของคูครองตอสตรีจึงเปนปญหา
เรื้อรังขนาดใหญของโลกและสังคมไทย (มูลนิธิเพื่อน
หญิง, 2552; สำนักงานสถิตแิ หงชาติ สำนักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว และสำนักงานโครงการ
พั ฒ นาแห ง สหประชาชาติ , 2551; ECCV, 2013)
ความรุนแรงนี้มีที่มาจากหลายสาเหตุ แตสาเหตุที่
สำคัญประการหนึง่ เกิดจากมายาคติ (Myth) ของสังคม
ในการใหอำนาจชายเปนใหญ (Patriarchy) และหญิง
ดอยกวาชาย หากสมาชิกในสังคม ทั้งชายและหญิง
ยอมรับหรือคลอยตามไปโดยปราศจากการตระหนักรู
ยอมถูกหลอหลอมโลกทัศน หรือความคิดความเชื่อ
ใหมีมุมมองและการปฏิบัติตนตอกันในบทบาทและ
ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมทางเพศ และทำใหปญหา
ความรุนแรงตอสตรีทุกลักษณะยากจะยุติ (นาถฤดี
เดนดวง, 2555; อวยพรเขือ่ นแกว, 2555; คณะกิจการ
สตรี เยาวชน และผูสูงอายุ, 2553; จะเด็จ เชาวนวิไล,
2553; National Institute of Public Cooperation
and Child Development, 2009; Salonen, 2008;
United Nations General Assembly. 2006)
สำหรับการศึกษาผูใหญนั้นมีแนวคิดและ
แนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน (Perspective
Transformation) ตอสิง่ ทีเ่ ปนอคติและความคิดความ
เชื่ อ ที่ ไ ม เ หมาะสม โดย ดร. Jack D. Mezirow
ศาสตราจารย ด า นการศึ ก ษาผู ใ หญ ม หาวิ ท ยาลั ย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกาไดคดิ คนและเผยแพร
มาตั้ ง แต ป ค .ศ. 1978 ซึ่ ง ต อ มาเขาได พั ฒ นาเป น
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สถาบั น ครอบครั ว และสำนั ก งานโครงการพั ฒ นา
แหงสหประชาชาติ (2551) บุญเสริม หุตะแพทยและ
คณะ (2552) บุหงา ตโนภาส (2552) สำนักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (2552) Coombes (2006)
White (2001) Brooks (2000) และ (Brown, 1997)
เปนตน ซึง่ เสนอวา บุคคลากรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
จำเปนตองชวยสตรีทถ่ี กู กระทำความรุนแรงจากคูค รอง
ใหมีมุมมองที่เปดกวางมากขึ้นในประเด็นเพศภาวะ
นอกเหนือไปจากการสงเคราะหสิทธิ ปจจัยครองชีพ
การศึกษาระยะสั้น หรือการฝกหัดอาชีพที่นิยมทำกัน
อยูแลว เรื่องนี้จึงเปนประเด็นของการปรับเปลี่ยน
มโนทั ศ น ใ นการพั ฒ นาสตรี ใ ห มี บ ทบาทและความ
สัมพันธระหวางหญิงชายที่เสมอภาคกัน ทั้งนี้ การจะ
ชวยใหสตรีกลุมเฉพาะนี้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน
และพั ฒ นาตนต อ ไปได จำเป น ต อ งมี แ นวปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม (Cranton, 2006a:123-139; 2006b:
5-13; 2006c) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ประสบการณการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่
ผานพนความรุนแรงจากคูค รอง นำมาพัฒนานวัตกรรม
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่เหมาะสมสำหรับสตรีไทย
ที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง และทดลองใช
นวั ต กรรมที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาผลต อ ทั ศ นะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีดวย โดยตั้งคำถาม
การวิจัย 3 ขอ คือ (1) การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
สตรีไทยทีผ่ า นพนความรุนแรงจากคูค รองเปนอยางไร?
(2) นวัตกรรมการปรับเปลีย่ นมโนทัศนสำหรับสตรีไทย
ที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองควรเปนอยางไร?
และ (3) นวั ต กรรมที่ ส ร า งขึ้ น มี ผ ลต อ ทั ศ นะความ
เสมอภาคและทักษะชีวติ ของสตรีไทยทีถ่ กู กระทำความ
รุนแรงจากคูค รองอยางไร?

2. เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมการปรั บ เปลี่ ย น
มโนทัศนสำหรับสตรีไทยทีถ่ กู กระทำความรุนแรงจากคูค รอง
3. เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมที่สรางขึ้นตอ
ทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยที่
ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง

พีรเทพ รุงคุณากร, ชิดชงค นันทนาเนตร

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
สตรีไทยที่ผานพนความรุนแรงจากคูครอง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 2 หัวขอ ไดแก
1.1 การปรับเปลีย่ นมโนทัศน ประกอบ
ดวยความหมายและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยน
มโนทัศน และการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทตาม
แนวคิดของศาสตราจารย ดร.Jack D. Mezirow
1.2 แนวคิดสตรีศึกษา ในประเด็นเพศ
ภาวะ ความรุ น แรงต อ สตรี และความเสมอภาค
ของสตรี
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง ไดแก กลุม
ทดลอง ซึ่งเปนสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจาก
คูครองมาพักฟน ณ บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี ใ นพระอุ ป ถั ม ภ พ ระเจ า วรวงศ เ ธอ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระหวาง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2555 จำนวน 8
คน โดยผานการคัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
และดวยการแนะนำของนักวิชาชีพ เขารวมโปรแกรม
การทดลองจำนวน 6 ครัง้ ๆ ละ 9 ชัว่ โมง รวม 54 ชัว่ โมง
3. ขอบเขตด า นตั ว แปร เนื่ อ งจากมี ก าร
ทดลองใชนวัตกรรม ผูว จิ ยั จึงกำหนดตัวแปร ดังตอไปนี้
3.1 ตั ว แปรต น ได แ ก นวั ต กรรมการ
ปรับเปลีย่ นมโนทัศนสำหรับสตรีไทยทีถ่ กู กระทำความ
รุนแรงจากคูครอง
3.2 ตั ว แปรตามได แ ก ทั ศ นะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรี
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การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย

พีรเทพ รุงคุณากร, ชิดชงค นันทนาเนตร

กรอบแนวคิดของการวิจัย
-Âª·µ¦¦´Á¨¸É¥¤Ã´«rµ¤
§¬¸µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦´Á¨¸É¥¤Ã
´«r ° Jack D. Mezirow
-Âª·¦¸«¹¬µÄ¦³ÁÈÁ¡«£µª³
ªµ¤¦»Â¦n°¦¸Â¨³ªµ¤Á¤°
£µ °¦¸

ª´¦¦¤µ¦¦´Á¨¸É¥
¤Ã´«rÎµ®¦´¦¸¸É¼
¦³Î µ ªµ¤¦»  Â¦µ
¼n¦°

µ¦¦´Á¨¸É¥¤Ã´«r °¦¸¸Énµ
¡oªµ¤¦»Â¦µ¼n¦°

´«³ªµ¤Á¤°£µ °¦¸
´¬³¸ª· Â¨³µ¦¡´µ
¦³ªµ¦¦´Á¨¸É¥¤Ã
´«r °¦¸Å¥¸É¼¦³Îµ
ªµ¤¦»Â¦µ¼n¦°

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
นิยามศัพทของการวิจัย
มโนทัศน (Perspectives) หมายถึง ความ
คิดความเชื่อ มุมมอง โลกทัศน ตลอดจนวิธีการคิด
ที่บุคคลใชเปนหลักหรือกรอบอางอิงทางจิตใจในการ
กำหนดชี้นำการตัดสินใจและการกระทำตางๆ ทั้งโดย
รูตัวและไมรูตัว (Mezirow, 1981: 10-14) สำหรับใน
การวิจัยนี้ มโนทัศน คือ ทัศนะความเสมอภาคของ
สตรี ใ นศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ร ะหว า งหญิ ง ชาย
ความสามารถพึ่งพาตนเองและเปนที่พึ่งแกผูอื่นได
และบทบาท ความสัมพันธ หนาที่ความรับผิดชอบตอ
ครอบครัวในชีวิตสมรส (สำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2552: 43) สามารถวัดไดดวยแบบ
วัดทัศนะความเสมอภาคของสตรีที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น (Perspective
Transformation Process) หมายถึง วิธี ก ารและ
ขั้นตอนในการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
บุ ค คล ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากความรู สึ ก อึ ด อั ด คั บ ข อ งใจ
การพิจารณาใครครวญและเปลี่ยนแปลงความคิด
ความเชื่อ และการปรับปรุง แกไข พัฒนาทักษะการ
กระทำบนพืน้ ฐานการเปลีย่ นแปลงทางความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้น (Mezirow, 2000a: 15; 2000b)
ผลของนวัตกรรม หมายถึง (1) การเพิ่มขึ้น

ของระดับของการมีทัศนะความเสมอภาคและทักษะ
ชีวิต ที่เกิดจากการใชนวัตกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบวัด
ทัศนะความเสมอภาคของสตรีและแบบวัดทักษะชีวิต
โดยเปรียบเทียบคะแนนครั้งกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง และ (2) การพัฒนากระบวนการปรับ
เปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรง
จากคู ค รอง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งและหลั ง การใช
นวัตกรรม
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบกระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน
ของสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง
2. ได น วั ต กรรมการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น
สำหรับสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง
แนวทางการวิจัย
การวิ จั ย มี แ นวทางตามแบบการวิ จั ย และ
พัฒนา (Research and Development: R&D) ไดแก
การศึกษาเบื้องตน การพัฒนานวัตกรรม การทดลอง
นวั ต กรรม และการประเมิ น สรุ ป ผล ดั ง ตาราง 1
แนวทางการวิจัย
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การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย

การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใช
ผูวิจัยใชตนเองเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ดำเนินการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวม
จากกลุม ตัวอยางใน 2 ลักษณะ ไดแก การเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธี
การ เครื่องมือ และอุปกรณตอไปนี้
1.1. การสัมภาษณและการบันทึก โดย
มีเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวยคำถาม
สัมภาษณและแบบบันทึกการสัมภาษณ ใชอุปกรณ
เปนเทปบันทึกเสียง
1.2. การสังเกตและการบันทึก โดยมี
สมุดจดบันทึกภาคสนาม ใชในการบันทึกสิ่งสำคัญที่
ผูวิจัยสังเกตเห็น ไดยินไดฟง มีประสบการณตรง และ
รูส กึ นึกคิด และแบบบันทึกกรณีศกึ ษา ใชบนั ทึกประวัติ
ภูมิหลังและพัฒนาการของบุคคล
1.3. การใหผูรวมกิจกรรมบันทึกความ
รูสึกนึกคิดของตนเองในแบบบันทึกความรูสึกนึกคิด
ของผูรวมกิจกรรม ใบงาน แบบฝกหัด และการบาน
2. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ใชวิธีการวัด โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินตนเอง
ดวยเครื่องมือตอไปนี้
2.1. แบบวั ด ทั ศ นะความเสมอภาค
ของสตรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สำนักงานกิจการ
สรีและสถาบันครอบครัว(2552)
2.2. แบบวัดทักษะชีวิต ฉบับแปลของ
กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2546
2.3. แบบประเมิ น การเปลี่ ย นแปลง
ตนเองของผูรวมกิจกรรม

ใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (f)คารอยละ (%)
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

พีรเทพ รุงคุณากร, ชิดชงค นันทนาเนตร

ผลการวิจัย
การวิจัยมีขอคนพบ 3 ประการ ไดแก
1. การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่
ผานพนความรุนแรงจากคูครอง
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผาน
พนความรุนแรงจากคูครองเปนกระบวนการ 4 ระยะ
ไดแก ระยะที่ 1-สัง่ สมความเครียด ระยะที่ 2-แสวงหา
ความชวยเหลือ ระยะที่ 3-ทำความเขาใจสถานการณ
ปญหา และระยะที่ 4 -ปรับเปลี่ยนมโนทัศนความ
เสมอภาคหญิง-ชาย และใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิต
ประจำวัน โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 2 ปจจัย คือ
การเสวนาในกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และการพิจารณา
ใครครวญในประเด็นเพศภาวะ
2. นวัตกรรมการปรับเปลีย่ นมโนทัศนสำหรับ
สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง
นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสำหรับ
สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง ไดแก
“วิธกี ารจัดการศึกษาแบบเยียวยาจิตใจ” (Therapeutic
Education Praxis: TEP method) หรือเรียกวา “วิธี
TEP” (ตอไปจะเรียกวา “TEP”) ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น
จากการสังเคราะหกรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลีย่ น
มโนทัศนของ Mezirow รวมกับผลการศึกษาการปรับ
เปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผานพนความรุนแรง
จากคูครอง แลวสรางเปนโปรแกรมการเสวนากลุม
แบบเพื่อนชวยเพื่อน ที่เรียกวา“โปรแกรม TEP” ให
ผูเ ชีย่ วชาญ 5 ทานตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ด ว ยค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งประเด็ น การ
ประเมินกับวัตถุประสงค (Index of item Objective
Congruence : IOC) และการประเมินความเหมาะสม
การวิเคราะหผลการวิจัย
1. การวิเคราะหผลจากขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ พบวา นวัตกรรมนี้
ใชการวิเคราะหเนื้อหารวมกับการตรวจสอบขอมูล มีคา IOC 1.00 และมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด ( 4.90)
แบบสามเสา
วิธี TEP ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้น
2. การวิเคราะหผลจากขอมูลเชิงปริมาณ
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ไดแก ขั้นที่ 1-การสรางสัมพันธภาพเชิงจิตรักษาและ
ผอนคลายความเครียด (Therapeutic relationship
and tension relief: T) เพือ่ การปรับสภาพ ฟน ฟูจติ ใจ
ขั้นที่ 2-การศึกษาพิจารณาในตน ทำความเขาใจชีวิต
และความคิ ด ความเชื่ อ (Education as critical
self-reflection: E) เพื่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน และ

ขั้นที่ 3-การลงมือวางแผน แกปญหา และพัฒนาตน (
Praxis for plan, problem solving and personal
growth: P) เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาทักษะทีจ่ ำเปน
นำไปจัดการเสวนากลุม โดยมีผูนำกลุม 1 คน ที่ผาน
การฝกฝนมาอยางดี ดำเนินการใน 6 ครัง้ ๆ ละ 9 ชัว่ โมง
รวม 54 ชั่วโมง ดังตาราง 2 โปรแกรม TEP

ª·¸ TEP
´Ê¸É 1 µ¦¦oµ
´¤¡´£µ¡Á·
·¦´¬µÂ¨³n°
¨µ¥
ªµ¤Á¦¸¥ (T)

Ê´ ¸É 2 µ¦«¹¬µ
¡·µ¦µÄ
Îµªµ¤Á oµÄ
¸ª·Â¨³ªµ¤·
ªµ¤ÁºÉ° ( E)

Ê´ ¸É 3 µ¦¨¤º°
ªµÂ
Âo{®µ Â¨³
¡´µ (P)

ª´»¦³r
Á¡ºÉ°¦´£µ¡
¢g¢¼·Ä

Á¡ºÉ°¦´Á¨¸É¥
¤Ã´«r

Á¡ºÉ°¦´¦»
Â¨³¡´µ
´¬³¸ÉÎµÁ}

¦´Ê¸É
1

2-4

5-6
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¡¼»¥¦oµ
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ตาราง 2 โปรแกรม TEP
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3. ผลของนวั ต กรรมที่ ส ร า งขึ้ น ต อ ทั ศ นะ
ความเสมอภาคและทักษะชีวติ ของสตรีไทยทีถ่ กู กระทำ
ความรุนแรงจากคูครอง
วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาแบบเยี ย วยาจิ ต ใจ
ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ผ ลต อ การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นะ
ความเสมอภาคและทักษะชีวติ ของสตรีไทยทีถ่ กู กระทำ
ความรุ น แรงจากคู ค รองและยั ง ทำให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสตรี ดังนี้

3.1. ผ ล ข อ ง ก า ร วั ด ทั ศ น ะ ค ว า ม
เสมอภาคของสตรี และทั กษะชี วิตของกลุ มทดลอง
พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ของทั ศ นะความเสมอภาคของสตรี แ ละทั ก ษะ
ชี วิ ต เพิ่ ม มากกว า ก อ นการทดลอง คิ ด เป น ร อ ยละ
34.74 และ 29.89 ตามลำดับ ดังตาราง 3 ผลการ
เปรี ย บเที ย บคะแนนทั ศ นะความเสมอภาคและ
ทักษะชีวิต

¸É
(N=8)
1
2
3
4
5
6
7
8
¦ª¤
x̄
S.D.
%
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³Â´«³ªµ¤Á¤°£µ
n°µ¦
®¨´µ¦
¨nµ °
¨°
¨°
³Â
71
126
55
106
141
35
77
135
58
76
133
57
77
132
55
82
136
54
72
137
65
89
127
38
650
1,067
417
81.25
133.37
52.12
11.51
5.04
10.26
54.16
88.91
34.74

³Â´¬³¸ª·
n°µ¦
®¨´µ¦
¨nµ °
¨°
¨°
³Â
207
294
87
237
320
83
188
298
110
182
307
125
180
298
118
234
321
87
192
314
122
187
316
129
1,607
2,468
861
200.87
308.50
107.62
22.89
10.74
19.03
55.79
85.69
29.89

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิต
จากตาราง 3 กลุม ทดลองทัง้ 8 คนมีคะแนน
ทั ศ นะความเสมอภาคและทั ก ษะชี วิ ต ครั้ ง หลั ง การ
ทดลองสูงกวาครั้งกอนการทดลอง และโดยรวมแลว
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทัศนะความเสมอภาค
ครั้ ง ก อ นการทดลอง = 81.25 (S.D.=11.51)
คิดเปนคารอยละ 54.16 และครั้งหลังการทดลอง
=133.37 (S.D.=5.04) คิดเปนคารอยละ 88.91
สูงกวากอนการทดลอง = 52.12 (S.D=.10.26)
คิดเปนคารอยละ 34.74 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของทักษะชีวิตครั้งกอนการทดลอง =200.87
(S.D.= 22.89) คิดเปนคารอยละ 55.79 และครัง้ หลัง

การทดลอง =308.50 (S.D.=10.74) คิดเปนคา
รอยละ 85.69 สูงกวากอนการทดลอง =107.62
(S.D.=19.03) คิดเปนคารอยละ 29.89 สรุปไดวา
เมื่อเขารวมโปรแกรม TEP แลว กลุมทดลองทุกคน
มี ค ะแนนทั ศ นะความเสมอภาคและทั ก ษะชี วิ ต
เพิ่มมากขึ้น
3.2. ผลการประเมิ น ตนเองของกลุ ม
ทดลองครั้งหลังการทดลองโดยใช “แบบประเมินการ
เปลี่ ย นแปลงตนเองของผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม” พบว า
กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงตนเองใน 14 ลักษณะ
ดังตาราง 4 ผลการประเมินตนเองของกลุมทดลอง
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¦µ¥µ¦¦³Á¤·µ¦Á¨¸É¥Â¨Á°
1. µ¦¢g¢¼Á¥¸¥ª¥µ Á·ªµ¤µ¥Ä n°¨µ¥ ®¦º°¦¦Áµµªµ¤Á¦¸¥
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11. µ¦¦´Á¨¸É¥¤Ã´«r Îµªµ¤Á oµÄÂ¨³Á¨¸É¥Â¨¤»¤¤° ªµ¤·ªµ¤ÁºÉ°Ä®¤n ¸É
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12. µ¦Á¨¸É¥Â¨¡§·¦¦¤ ¤¸µ¦ f®´´¬³®¦º°¨¤º°Îµµ·Éµ°¥nµ Á¡ºÉ°¦´¦»
ÂoÅ Á¦·¤¦oµ ¡´µÁ°Ã¥¤´¦Ä
13. ªµ¤Á¤°£µ ÁºÉ°¤´ÉÄªµ¤Á¤°£µ °´¼o°ºÉ Â¨³¦oµªµ¤ÁnµÁ¸¥¤¦³®ªnµ
Á°´¼o°ºÉÄ¸ª·¦³Îµª´
13. ªµ¤¤»n®ª´Ä¸ª· Äo¸ª·¦³Îµª´°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥ ®¦º°¦¼o´¼ÄÁ°Ä®o·Â¨³Îµ·É
nµÇ Á¡ºÉ°¸ª·¸É¸ªnµÁnµ
14. µ¦¥º®¥´ ° ¡¥µ¥µ¤¦´´ªÁ oµ´£µ¡µ¦r¸ª·¸ÉÂ¤o¤¸ªµ¤¥µ¨Îµµ Â¨³
¥´¤¸ªµ¤®ª´
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x̄
4.87
4.62
4.25
4.62
4.75

¦³´
¼¤µ
¼¤µ
¼
¼¤µ
¼¤µ

4.87 ¼¤µ
4.87 ¼¤µ
4.87 ¼¤µ
4.25 ¼
4.5 ¼¤µ
4.75 ¼¤µ
4.62 ¼¤µ
5.00 ¼¤µ
5.00 ¼¤µ
5.00 ¼¤µ
4.72 ¼¤µ

ตาราง 4 ผลการประเมินตนเองของกลุมทดลอง
จากตาราง 4 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
การเปลี่ ย นแปลงตนเองในระดั บ สู ง ( = 4.25)
2 ลั ก ษณะ ได แ ก พลั ง อำนาจ และการแก ป ญ หา
และระดับสูงมาก 12 รายการ ไดแก ความเสมอภาค
ความมุงหวังในชีวิต และการยืนหยัด ( = 5.00)
การฟนฟูเยียวยา ความเขาใจในผูอื่น การสรางความ
สัมพันธ และการชวยเหลือผูเดือดรอน ( = 4.87)

การตระหนักรู เทาทันในตนเอง และการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน ( = 4.75) ความเขาใจตนเอง อิสรภาพ
และการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ( = 4.62)
การสงเสริมสังคม ( = 4.5) ทั้งนี้การประเมินผลใน
ภาพรวม กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ตนเองในระดับสูงมาก ( = 4.72 ) สรุปไดวา เมื่อ
เขารวมโปรแกรม TEP แลว กลุม ทดลองประเมินตนเอง

281

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557)

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย

วา มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง.ในลักษณะที่กลาวมา
3.3. ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพสะทอนการพัฒนาตนอยางเดนชัด
ของกลุมทดลองระหวางและหลังการทดลอง อันเปน
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ดานในตัวบุคคล ไดแก
1) ด า นจิ ต วิ ท ยา คื อ การเปลี่ ย นแปลง
อั ต ตมโนทั ศ น หรื อ มุ ม มองที่ ส ตรี มี ต อ ตนเอง โดย
ตระหนักรูและเคารพในศักดิ์ศรี คุณคาแหงตน เห็น
ความหมายชีวติ เกิดความหวัง พลังอำนาจ และความ
เปนไทในจิตใจ
2) ดานปญญา คือ การมีความคิดวิจารณญาณ
รูพิจารณาใครครวญตนเอง สภาพการณชีวิต และ
สังคมวัฒนธรรม นำไปสูการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใน
มิติหญิงชาย และการพัฒนาบทบาทความสัมพันธที่
ตนเทาเทียมกับผูอื่นอยางเหมาะสม
3) ดานพฤติกรรม คือ การวางแผน แกไข
ปญหา และเพิ่มพูนทักษะและความสามารถตางๆ
ที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนตอไปหลัง
ความรุนแรง
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง 3 ด า นนี้ ส นั บ สนุ น
ซึ่ ง กั น และกั น ช ว ยให ส ตรี เ กิ ด มุ ม มองหรื อ การให
ความหมายใหมตอตนเองและโลกรอบตัวของตนใหม
ในทางที่สรางสรรค ตลอดจนใชชี้นำหรือกำหนดการ
ดำเนินชีวิต ที่มุงรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง
ดำรงอยู ใ นความสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น และสั ง คมอย า ง
เหมาะสมและกลมกลืน

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่กลาวมา มีประเด็นที่ควร
อภิปรายผล 2 ประเด็น ไดแก การพัฒนากระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูค รอง และเงือ่ นไขความสำเร็จของโปรแกรม
TEP ดังนี้
1. การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศนของสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจาก
คูครอง
วิธี TEP ทำใหสตรีไทยที่ถูกกระทำความ
รุ น แรงจากคู ค รองเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ภายในตนทีส่ ำคัญ ซึง่ เปนพืน้ ฐานของการพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพชีวิต
ของสตรี อีกทั้งชวยยกระดับสถานภาพ บทบาทของ
สตรีใหสูงขึ้นทัดเทียมบุรุษ ทามกลางสภาพการณ
ทางสังคมวัฒนธรรมที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางเพศ
(Tisdell, 1993: 91 – 103; 2000) ทั้งนี้ กลุมตัวอยาง
ไดพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของตนไป
ตามขั้นตอนของวิธี TEP ดังแผนภาพ 2 การพัฒนา
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ถูก
กระทำความรุนแรงจากคูครอง
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จากการเขารวมการเสวนากลุมในโปรแกรม
TEP สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองเกิด
การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสรุปได
เปน 12 ขัน้ ไดแก (1) การมีสมั พันธภาพเชิงรักษาและ
ส ว นร ว มในกลุ ม (2) การปรั บ สภาพ ฟ น ฟู จิ ต ใจ
ผอนคลายความเครียด และตระหนักรูช วี ติ ตนมีคณ
ุ คา
มีความหมาย มีความหวัง มีพลังอำนาจ (3) การศึกษา
พิจารณาในตน โดยแลกเปลีย่ นเรียนรูเ รือ่ งความรุนแรง
และความไมเทาเทียมในประสบการณชวี ติ ของผูห ญิง
และมีความเขาใจปญหา สาเหตุ และมายาคติของความ
รุนแรงและความไมเทาเทียม (4) การทำความเขาใจ
ตนเอง ตรวจสอบ ประเมินความคิดความเชือ่ เดิมทีไ่ ม
เสมอภาคของตน (5) การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด
ใหมในทัศนะความเสมอภาคของสตรี และมีความคิด
วิจารณญาณ มุมมองใหมเรื่องเพศ และการยกระดับ
จิตสำนึกในความเสมอภาคของมนุษย (6) การตระหนักรู
ในตนเอง จัดการแกไขชำระงานคางใจทางอารมณความ
รูสึก และแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการสราง
ความเท า เที ย มระหว า งตนเองกั บ ผู อื่ น และใช น ำ
ทางการพั ฒ นาตน (7) การวางแผนชี วิ ต ระยะสั้ น
(8) การแกไขปญหาเรงดวนหรือเฉพาะหนา การทดลอง
ปฏิบัติฝกหัดทักษะที่จำเปน และการแสวงหาแหลง
สนับสนุนตางๆ (9) การนำเสนอผลการปฏิบตั ใิ นกลุม
การรับฟงขอมูลปอนกลับ และการสนับสนุนจากเพือ่ น
ในกลุมเสวนา (10) การปรับปรุงแกไขซ้ำ (11) การมี
แนวปฏิบตั ิ ทักษะชีวติ ความเปนอิสระในตนเอง และ
ความมัน่ ใจเพิม่ มากขึน้ และ (12) การประยุกตความ
เขาใจ ทัศนคติ และทักษะทีฝ่ ก ไปใชในชีวติ ประจำวัน
นำไปสูก ารพัฒนาทักษะชีวติ และทักษะปฏิบตั ทิ จี่ ำเปน
ในชีวิตประจำวัน และความพยายามในการออกจาก
วงจรความรุนแรงของคูครอง ตรงกับขอสังเกตของ
Mezirow (2000a; 2000b) Boyd (1989; 1991)
Brookfield (1986; 1987; 1990) Cranton (2006a:
123-139; 2006b: 5-13; 2006c) และ Taylor (2006:
91-95) ทีเ่ ห็นวา การเปลีย่ นแปลงของผูเ รียนมักจะเปน

ไปตามเปาหมายและลักษณะของวิธกี ารจัดการศึกษา
แบบนั้นๆ ซึ่งหากเปนการจัดการศึกษาเพื่อความเปน
ไทแลว ในที่สุดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน
และในกลุมผูเรียนก็จะมีลักษณะรวมกันในแนวทาง
ของการเรี ย นรู แ บบปรั บ เปลี่ย นมโนทัศ น กลา วคื อ
ผูเรียนจะเริ่มมีพลังอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความ
ประจั ก ษ แ จ ง ในตนเอง สถานการณ ป ญ หา สั ง คม
วัฒนธรรม และความคิดความเชื่อที่ครอบงำตนอยู
แลวเกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน มีมุมมองใหม เปน
อิสรภาพทางความคิดทีเ่ ปดกวาง (Peters, 2006) ชวย
ใหบุคคลเปนตัวของตัวเอง ที่จะกำหนด ชี้นำ และ
รับผิดชอบ พึง่ พาตนเองมากยิง่ ขึน้ โดยผูเ รียนจะประยุกต
ใชความคิดที่รับการปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาขึ้นเปน
แนวปฏิบัติในการแกปญหา และพัฒนาตน (Tisdell,
1993: 91 – 103; 2000) สงผลใหบคุ คลมีการรับรูต นเอง
ในอั ต ตมโนทั ศ น และมี สั ม พั น ธภาพกั บ ผู อื่ น อย า ง
สรางสรรคและมัน่ ใจ (Cranton & King, 2003: 31-37;
Cranton & Wright, 2008: 33-47) รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบตอสังคมเพิม่ ขึน้ (O’Sullivan, 1999: 2003:
326-330; 2008: 27-32) กระบวนการนีเ้ ปนสิง่ ที่ Freire
(1970; 1972; 1973) เรี ย กว า การยกระดั บ
สติสมั ปชัญญะหรือจิตสำนึกทีต่ นื่ รู โดยบุคคลจะมีการ
เปลี่ ย นแปลงทางการใช เ หตุ ผ ล หรื อ ความคิ ด ที่ มี
วิจารณญาณมากขึ้น เกิดความเขาใจในการกดขี่และ
การครอบงำทางความคิดจากสังคมวัฒนธรรมทีไ่ มเปน
ธรรม และสรางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในชีวิต
ของตนและสังคม ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ปนผลจากการเสวนา ที่
เสริมสรางพลังอำนาจและมีการพิจารณาใครครวญใน
ประเด็นปญหา สภาพการณและสิง่ แวดลอมทางสังคม
บริบททางวัฒนธรรม และอิทธิพลของการครอบงำทาง
ความคิดนำไปสูก ารลงมือกระทำสรางความเปลีย่ นแปลง
การจัดและดำเนินการเสวนาตามวิธี TEP
นั้ น ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานสั ม พั น ธภาพเชิ ง ช ว ยเหลื อ
(Therapeutic Relationships) ความอาทรและความ
ไว ว างใจที่ ผู น ำเสวนาแสดงออกในบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
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และการสื่อสารที่เปนธรรมชาติ รวมไปกับการเชื่อม
สัมพันธ ภาพในกลุม เพือ่ จัดบรรยากาศของการยอมรับที่
ไมมเี งือ่ นไข ความปรารถนาดีอยางจริงใจ และมิตรภาพที่
ผูกพัน ทำใหผรู ว มเสวนาเกิดความรูส กึ ใกลชดิ สนิทสนม
อบอุน ปลอดภัย ผอนคลาย สบายใจ มีอสิ ระทางจิตใจ
พลังอำนาจ ความเทาเทียม และความกลาแสดงออก
นำมาซึง่ การเปดเผยประสบการณชวี ติ สวนตัว การรับ
ฟ ง ความรู สึ ก ร ว มหรื อ ความเห็ น อกเห็ น ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง
การแลกเปลีย่ นเรียนรู และการชวยเหลือซึง่ กันและกัน
ทัง้ ในกลุม และนอกกลุม เสวนา(Ettling, 2006) Cranton
(2006a:123-139; 2006b: 5-13; 2006c) ระบุวา
สัมพันธภาพเชนนี้เปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุน
การเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน ขณะเดียวกัน
กระบวนการเรียนรูแ บบปรับเปลีย่ นมโนทัศนกช็ ว ยพัฒนา
สัมพันธภาพระหวางบุคคลดวย (Boyd, 1989; 1991)
Cranton & King (2003: 31-37) และ Cranton & Wright
(2008: 33-47) สรุปวา เมือ่ ผูร ว มเสวนาไดรบั พลังจาก
สัมพันธภาพและบรรยากาศทีส่ นับสนุนทางจิตใจก็จะ
สามารถพัฒนาตนไดดี โดยกลุมเสวนาจะทำหนาที่
เปนเสมือนสังคมจำลอง ที่สงเสริมการเปลี่ยนแปลงที่
สรางสรรคของสมาชิกดวยความเขมขนและอัตราที่
รวดเร็วกวาในชีวติ ประจำวัน Mezirow (2000a; 2000b;
2003a; 2003b: 58-63) ยืนยันวา สัมพันธภาพและ
บรรยากาศทีม่ คี วามรวมมือและการชวยเหลือกันสูงทัง้
จากครูและเพือ่ นมีความสำคัญอยางยิง่ ตลอดพัฒนาการ
ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน ชวยใหบุคคล
งายตอการเปลี่ยนแปลงที่ยากยิ่งของตนเอง (Boyd,
1989; 1991) ผูเรียนในการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยน
มโนทัศนจงึ ตองไดรบั การพัฒนากระบวนการปรับเปลีย่ น
มโนทั ศ น จ ากสั ม พั น ธภาพและบรรยากาศของ
การชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนกัน
Mezirow (1994; 2000a) McClary (1990)
และ Riegel (1975) ชี้วา ชวงตนๆ ของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนมักเปนเวลาที่บีบคั้นทางความ
รูสึก ผูนำกลุมเสวนาตองมีความเขาใจสภาวะจิตใจ

แบบนี้ของผูเรียน และรูจักเสริมสรางพลังอำนาจหรือ
ความมัน่ คงทางจิตใจแกผเู รียนกอนจัดใหมกี ารพิจารณา
ใครครวญ ซึง่ วิธี TEP ไดยดึ หลักการนี้ โดยใชการจัดการ
ความเครี ย ดเป น ประเด็ น แรกในการเริ่ ม ต น เสวนา
สงผลใหสตรีบรรเทาความเครียดลง เกิดความรูส กึ มัน่ คง
ผอนคลายมากขึ้น นอกจากนี้ จากการศึกษาสภาพ
จิตใจของสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงพบวา สตรี
ในความสัมพันธที่คูครองใชความรุนแรงมักรูสึกผิด
บาป ละอายใจ มองตนเปนคนไมดี สับสน กลัว กังวล
หดหู ซึมเศรา เสียใจ ไรพลังอำนาจ สิน้ หวัง และมอง
ไมเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู สอดคลองกับ
ขอคนพบของ Tisdell (1993: 91 – 103; 2000: 308335) วิธี TEP จึงไดจดั ใหมปี ระเด็นเสวนาเกีย่ วกับคุณคา
แหงตนและความหมายในการมีชีวิตหลังการจัดการ
ความเครียด ซึ่งทั้งสองกิจกรรมสงผลใหกลุมทดลอง
เกิดการปรับสภาพ ฟน ฟูจติ ใจ สามารถเผชิญอารมณ
และความเครียดอยางยืดหยุน และเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางจิตวิทยาในการรับรูตนเองในทางที่ดีขึ้น มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และพลังอำนาจ เชนเดียวกับผล
การวิจัยของ Love (2009) Etting & Hayes (1997
ในชิดชงค นันทนาเนตร, 2549) Johnson-Bailey &
Alfred (2006) และKumi-Yeboah (2010; 13-22).
ทำการวิจัยจัดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศนใน
กลุมสตรีแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งสามารถชวยใหสตรีมี
การรับรูตนเองในทางที่ดี เสริมสรางพลังอำนาจ และ
ภาคภูมใิ จในตนเองมากขึน้
เมื่อสตรีมีพลังอำนาจ หรือความมั่นคงทาง
จิตใจเพียงพอตอการพิจารณาใครครวญแลว ผูนำ
เสวนาไดเอื้ออำนวยใหผูรวมเสวนาทำการพิจารณา
ใครครวญประสบการณชวี ติ อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรม
และความคิดความเชือ่ ของตน ซึง่ เปนขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ
ที่สุดของการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน
(Mezirow, 1981: 3-24; 1994; 1997: 5-12; Inglis,
1997; 1998; Brookfield,1986) โดยกลุมทดลองได
ทบทวน สำรวจ และวิพากษอดีตของตนเองในประเด็น
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เพศสภาพ และฐานะ บทบาท หนาที่ของผูหญิงตาม
ความคาดหวังทางสังคมที่ไมเทาเทียมกับผูชาย ซึ่งไม
เคยพิจารณาตรวจสอบมากอน กอใหเกิดการทำงาน
ทางปญญากับฐานคิด โลกทัศน และคานิยมเดิมของ
ตนอยางลึกซึ้ง (Mezirow, 2000a; 2000b; 2003a;
2003b: 58-63: 2006: 24-38; O’Sullivan, 2003) แต
ในการพิจารณาใครครวญเชนนี้ สตรีตอ งกลับไปสัมผัส
กับบาดแผลทางจิตใจ หรือความชอกช้ำขมขืน่ ทีส่ ะสม
อยูต ลอดชีวติ การเปนผูห ญิงทีถ่ กู กดขีห่ รือกระทำความ
รุนแรง โดยเฉพาะในความสัมพันธใกลชิดหรือชีวิตคู
จึงเปนชวงเวลาทีส่ รางความเจ็บปวดสะเทือนใจ ตองการ
กำลังใจและพืน้ ทีข่ องการรับฟงอยางยิง่ อยางไรก็ตาม
ความทุกขใจเชนนี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับ
เปลี่ ย นมโนทั ศ น (McClary, 1990; Mezirow &
Associates, 1990)
ผูนำเสวนาไดสงเสริมใหเกิดความรวมรูสึก
และการสนับสนุนกำลังใจจากเพือ่ นผูร ว มเสวนา ซึง่ อยู
ในภาวะหัวอกเดียวกัน ทำใหเกิดการสำรวจตนเองและ
แบงปนประสบการณออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
มาก ชวยใหเกิดความเขาใจในประเด็นปญหาความ
รุนแรงและความไมเสมอภาคในชีวติ สตรีอยางรอบดาน
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เกิดความผูกพันทางจิตใจและการสนับสนุน
ช ว ยเหลื อ กั น สร า งความก า วหน า ในการพั ฒ นา
กระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศนรว มกัน จนกลุม ทดลอง
สามารถผานพนชวงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปสูการขาม
จุดเปลีย่ นทางความคิดความเชือ่ และเกิดการปรับเปลีย่ น
ทัศนะความเสมอภาคของสตรี (Brookfield,1986;
Cranton,1992: 1997: 2000: 2002; Merwe and
Albertyn, 2008; Southern, 2007) อีกทัง้ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาในการรับรูตนเองอยาง
สรางสรรคมากยิง่ ขึน้ จากความรูส กึ ตนเปนผู ถูกกำหนด
ถูกกดขี่ ถูกกระทำ เปนผูสามารถกำหนด ชี้นำตนเอง
และมีความรูส กึ นึกคิด หรือเชือ่ ในสิง่ ใดดวยการไตรตรอง
และอาศัยหลักเหตุผล (Brookfield, 2005: 1127-1168
) สตรีจึงมองเหตุการณรายไดวาเปนพลังชีวิต หรือ

บทเรียนใหเขาใจชีวิต (Mandell & Herman, 2007:
339-353) สอดคลองกับ Tisdell (2000a: 308-335;
2000b) ทีก่ ลาววา ในขณะทีผ่ เู รียนศึกษาวิเคราะหระบบ
สังคม ซึง่ เปนสังคมของผูม อี ภิสทิ ธิแ์ ละมีการกดขีว่ า ได
สงผลกระทบอยางไรตอเอกลักษณ ความเชือ่ คานิยม
และความเขาใจตอสิง่ ตางๆ ของตนแลว บุคคลจะเริม่
มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันจะพัฒนาความ
สามารถ กลายเปนผูก ระทำการเปลีย่ นแปลงและสามารถ
ควบคุมชีวติ ของตนเอง
กลาวไดวา การพิจารณาใครครวญทำใหสตรี
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปญญา มีการตระหนักรูตอ
การครอบงำทางความคิดจากสังคมวัฒนธรรมที่สราง
ความไมเทาเทียม (Belenky and Stanton, 2000) เกิด
ความเขาใจในตนเอง ตลอดจนปจจัยตางๆ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิถีโลกอยางชัดเจน
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น (O’Sullivan, 2003: 326-330) ทั้งนี้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนไดใหประสบการณ
การเรียนรูใ นมิตติ า งๆ รวมกันไปทัง้ ทางการเมือง ทาง
จริยธรรม ทางสติปญ
 ญา ทางวัฒนธรรม และทางจิต
วิญญาณ รวมทั้งเกิดการยอมรับตนเองทั้งในสวนที่
เป น ความเข ม แข็ ง และความอ อ นแอในตนเองโดย
ไมตองเสแสรงหรือฝนทน (Boyd, 1989; 1991) และ
ผูเ รียนสามารถใชการเปลีย่ นแปลงทางปญญาเปนแนว
ปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงทางการกระทำ กลาวคือ
สตรีฝกที่จะวางแผนชีวิต โดยมีการสำรวจศักยภาพ
และความสามารถของตน กำหนดเปาหมาย ปณิธาน
รวมทั้งทำการแกปญหา และพัฒนาทักษะสำคัญ ซึ่ง
ในทีส่ ดุ แลว ก็เปนความสามารถในการเสริมสรางพลัง
อำนาจและแกปญหาแกตนเองดวยตนเอง อันเปนผล
จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน เนื่องจากทัศนะความ
เสมอภาคทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีอทิ ธิพลตอระบบ วิธี กรอบการ
คิด สภาพจิตใจ และพฤติกรรม (Mandell & Herman,
2007:339-353) Mezirow (ในชิดชงค นันทนาเนตร,
2549) อธิบายวา ในกระบวนการจัดการศึกษาเชนนี้
มักจะชวยผูเ รียนไดแกปญ
 หาสวนตนเสมอ
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2. เงือ่ นไขความสำเร็จของโปรแกรม TEP
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนดังกลาว
เปนกระบวนการสวนบุคคล ทีก่ ลุม ทดลองมีประสบการณ
รวมกันในโปรแกรม TEP ซึง่ มีเงือ่ นไขความสำเร็จจาก
วิธีการจัดดำเนินกิจกรรมดวยวิธี TEP ตัวผูนำเสวนา
ผูรวมเสวนา และสภาพการณในการจัดกระบวนการ
ดังนี้
2.1. วิธีการจัดดำเนินกิจกรรมดวยวิธี
TEP มีทมี่ าจากแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลีย่ นมโนทัศน
ของ Mezirow ซึ่งเปนหลักการและแนวทางสำคัญใน
การเสริมสรางพลังอำนาจและการเปลี่ยนแปลงระบบ
ความคิดและกรอบการรับรู อันเปนรากฐานของจิตใจ
และพฤติกรรม (ชิดชงค นันทนาเนตร, 2549; Cranton,
2006c: 24-38) และชวยสงเสริมศักยภาพของผูใหญ
ในการเรียนรูจ ากสิง่ ทีต่ นมีพรอม นัน่ คือ ประสบการณ
ชี วิ ต และวุ ฒิ ค วามสามารถในการวิ พ ากษ สั ง คม
วัฒนธรรมและระบบคิดของตนเอง เพื่อการละวางคา
นิยมทีไ่ มเหมาะสมสำหรับตนและคนพบแนวความคิด
ที่เหมาะสมยิ่งกวาในการพัฒนาความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม (Loughlin, 1993) อีกทั้งรูปแบบ
กิจกรรม ซึง่ ไดแก การเสวนากลุม ทีเ่ นนการพิจารณา
ใครครวญและการลงมือปฏิบตั ิ ก็เหมาะสมสำหรับบุคคล
วัยผูใ หญ (Boyd, 1989; 1991;Taylor, 2006; 2007:
173-191; 2008: 5-15) โดยเฉพาะผูที่มีการศึกษา
นอยหรือไมรูหนังสือ พลังของการเสวนาลักษณะนี้
สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูแ ละการเปลีย่ นแปลงตน
อยางลึกซึ้งขามกำแพงของระดับการศึกษาที่จัดกันใน
ระบบ เนือ่ งจากใชการสือ่ สารพืน้ ฐาน คือ การฟง พูด
และทำ (Freire, 1970; Nitiri and Stewart, 2009:100
– 113) ยิง่ เมือ่ ผูว จิ ยั ไดนำมาสังเคราะหกบั ประสบการณ
การปรับเปลีย่ นมโนทัศนของสตรีไทยทีถ่ กู กระทำความ
รุนแรงจากคูครอง จึงสามารถชวยแกไขปญหาและ
พัฒนากระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศนของสตรีไทยที่
ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองไดตรงตามความ
ตองการจำเปน และสอดคลองกับธรรมชาติในการปรับ

เปลี่ยนมโนทัศนของกลุมทดลอง (O’Sullivan, 1999:
2008: 27-32)การพัฒนานวัตกรรมในลักษณะนี้เปน
แนวทางของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไท ที่ตอง
ยึดผูเ รียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาจัดทำหลักสูตร
(Brookfield, 1984; 1986; 1987; 1990)
2.2. ผูน ำเสวนา เปนผูศ กึ ษาและพัฒนา
ตนตามแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
Mezirow และมีประสบการณในการจัดกระบวนการ
กลุม ทางจิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาตน (Personal Growth
Group) และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling
Group) ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ช ว ยอย า งมากในการสร า ง
สัมพันธภาพเชิงจิตรักษา และการจัดบรรยากาศทาง
จิตวิทยา รวมทั้งเอื้ออำนวยกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศนใหเกิดขึน้ (Boyd, 1989; 1991) Cranton &
Wright (2008: 33-47) อธิบายวา ความสามารถเปน
เพือ่ นรวมเรียนรูข องครูเชนนีเ้ ปนเครือ่ งรับประกันคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน ดังนั้น
ตัวผูนำเสวนาจึงเปนเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูข องแนวทางนี้ (Taylor, 1998:
48-49; 2006: 91-95; Bloom, 1995; Boyd, 1989;
1991)
2.3. ผูร ว มเสวนา เปนผูส มัครใจและผาน
การคัดเลือกตามเกณฑที่กำหนด จึงพรอมมีสวนรวม
และเห็นประโยชนในการพัฒนาตนและกลุมเพื่อนที่
ประสบปญหารวมกัน โดยมีการรวมแลกเปลีย่ นเรียนรู
และชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางยิ่งทั้งในกลุมเสวนา
และนอกกลุมเสวนา นอกจากนี้ ผูเสวนาบางคนเปน
ผูศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูแบบปรับ
เปลีย่ นมโนทัศน ทำใหเกิดการพัฒนาตนอยางรวดเร็ว
เปนตัวแบบทีด่ ี และชวยสรางสรรคบรรยากาศของการ
เรียนรูท ดี่ ี กลาวไดวา ความสำเร็จพืน้ ฐานของการเรียน
รูแ บบปรับเปลีย่ นมโนทัศน ขึน้ อยูก บั ทัศนคติสว นบุคคล
ความพรอม และความรวมมือของผูเรียนเปนสำคัญ
ดังนั้น ในสภาพการณที่มีการสงเสริมผูเรียนที่มีความ
พรอมและมีสว นรวมชวยสรางสรรคบรรยากาศการเรียนรู
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ที่ดีเชนนี้ยอมสงผลสำเร็จในการจัดกิจกรรม (Boyd,
1989; 1991; Taylor, 2006: 91-95; Cranton, 1997:
2006a:123-139; 2006b: 5-13; 2006c; Southern,
2007)
2.4. สภาพการณในการจัดกระบวนการ
ไดแก ภูมิหลังที่แตกตางบนปญหารวมกันของผูรวม
เสวนา จำนวนคนตอกลุม สถานที่ ระยะเวลา และสือ่
การเรียนรูล ว นสงผลตอการจัดกลุม เสวนา Taylor (2006:
91-95; 2007: 173-191; 2008: 5-15) และ Boyd (1989;
1991) เสนอวา การจัดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยน
มโนทัศนจำเปนตองใหความสำคัญกับประสบการณเดิม
ประวัตคิ วามเปนมา บริบทชีวติ และภูมหิ ลังทีส่ ง อิทธิพล
ตอผูเรียน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนมโนทัศนควรเรียนรู
เปนกลุม ขนาดเล็ก ทีเ่ นนความรวมมือกัน จะชวยสงเสริม
ความสมบูรณพรอมในการเรียนรูของบุคคล ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ มีผรู ว มเสวนาครัง้ ละ 4 คน จากผูท มี่ คี วาม
หลากหลายทัง้ วัย ทีม่ า ลักษณะนิสยั และประสบการณ
ชีวติ แตกล็ ว น “หัวอกเดียวกัน” จากปญหาความรุนแรง
ของคูค รอง ทำใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละชวยเหลือ
กันอยางผูกพันใกลชิดแมมีภูมิหลังที่แตกตางกัน การ
จัดกิจกรรมก็ไดรับการสนับสนุนจากบานพักฉุกเฉิน
อำนวยความสะดวกตางๆ และอนุญาตใหใชหอ งประชุม
ที่เปนสวนตัวและคงที่เปนหองเดิมตลอดชวงการจัด
กิจกรรม สนับสนุนความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในการ
ดำเนินกระบวนการ รวมทัง้ ชัว่ โมงการพบกลุม ก็มากถึง
54 ชั่วโมง โดยมีการพบปะกันเปนประจำ สม่ำเสมอ
ในเวลาที่สมาชิกกลุมทุกคนสะดวก แมจะจัดเปนการ
พบกลุมตลอดวันๆ ละ 9 ชั่วโมง ในแบบรายสัปดาห
และแบบรายวันก็ไมเปนอุปสรรค กลับสรางความ
ตอเนื่องในการเรียนรู และเพียงพอตอการชวยเหลือ
ทางจิ ต ใจและการพั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย น
มโนทัศน
นอกจากนี้ กลุม ทดลองยังไดทบทวนการเรียนรู
ทำแบบฝกหัด ใบงาน การบาน และเขียนบันทึกความ
รูสึกนึกคิด และนำขอคิด ความเขาใจ ทัศนคติ และ

แนวปฏิบตั ิ สิง่ ตางๆ ทีไ่ ดเรียนรูจ ากกลุม ไปประยุกตไป
ใชในชีวติ ประจำวัน ทำใหเกิดการเรียนรูแ บบปรับเปลีย่ น
มโนทัศนนอกกลุม ตลอดชวงของโปรแกรม ชวยสนับสนุน
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตนในทางสรางสรรค
(Chang, 2006: 207-212; Holly, 1989)
สรุปไดวา วิธี TEP ในโปรแกรมการเสวนานี้
ชวยใหสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองได
พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนดวยเงื่อนไข
ของวิธีการจัดดำเนินกิจกรรม ตัวผูนำเสวนา ผูรวม
เสวนา และสภาพการณในการจัดกระบวนการ ทั้งนี้
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไดใหคุณประโยชน
แกสตรีในฐานะเปนกระแสการพัฒนาตนที่สำคัญ (
Mezirow, 2003a; 2003b: 58-63: 2006: 24-38; Taylor,
2006: 91-95; Cranton, 1992: 1997: 2000) กอให
เกิดการหลอหลอมทางบุคลิกภาพ ทีส่ รางพลังอำนาจ
และความเปนไททางจิตใจ ชวยใหบคุ คลสามารถกำหนด
ชี้นำ เปนตัวของตัวเอง สรางความเปลี่ยนแปลงจาก
ระดั บ ตั ว บุ ค คล อั น เป น สิ่ ง สำคั ญ ลำดั บ แรก ดั ง ที่
ชิดชงค นันทนาเนตร (2547; 2548; 2549) กลาววา
หากสังคมตองการใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็จำเปน
ตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหสามารถ
พิจารณาใครครวญอยางมีเหตุผล คิดวิเคราะหและ
ทำความเขาใจสมมติฐานและความเชือ่ ตางๆ หรือมอง
เห็นอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบ
ตอมโนทัศนของตน เพื่อหาแนวทางปรับเปลี่ยนเพื่อ
การพัฒนาและมีพลังอำนาจในตนเองมากขึ้น ดังนั้น
การปรับเปลีย่ นมโนทัศนจงึ เปนความสำคัญและมีสว น
ชวยทำใหคณ
ุ ภาพของคนและสังคมดีขนึ้ และวิธี TEP
ก็เปนนวัตกรรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพตอการพัฒนา
การเรียนรูแ บบปรับเปลีย่ นมโนทัศน การเปลีย่ นแปลง
ที่เหมาะสม และการฟนฟู เยียวยา พัฒนาตนของ
สตรีไทยทีถ่ กู กระทำความรุนแรงจากคูค รอง
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นอย 3 ดานในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบตั ิ และเชิงการศึกษา
ตอเนือ่ ง ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1. ให ค วามสำคั ญ กั บ วิ ธี ก ารปรั บ
เปลี่ยนมโนทัศนในการยุติความรุนแรงตอสตรี โดยมี
นโยบายในการยุตคิ วามรุนแรงตอสตรีดว ยวิธกี ารปรับ
เปลี่ยนมโนทัศนแกสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงและ
ผูช ายทีก่ ระทำความรุนแรงดวยทัง้ 2 ฝาย
1.2. สงเสริมใหมีการจัดกระบวนการ
ปรับเปลีย่ นมโนทัศน การพัฒนา และการประเมินผลที่
เหมาะสมในหนวยงานทีใ่ หความชวยเหลือสตรี รวมทัง้
หนวยงานตางๆ ทึเ่ กีย่ วของ ตลอดจนหนวยงานบริการ
สาธารณะทัว่ ไป ทีส่ ตรีกลุม เปาหมายและผูช ายทีก่ ระทำ
ความรุนแรงสามารถเขาถึงและรับบริการได
1.3. สนับสนุนบุคลากรของทุกหนวย
งานที่เกี่ยวของใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนไดและเปดบริการเปนงาน
ประจำ
1.4. จัดตัง้ ศูนยเฉพาะในการพัฒนาการ
เรียนรูแ บบปรับเปลีย่ นมโนทัศนแกบคุ ลากรของหนวย
งาน และประชาชนทัว่ ไป โดยใหบริการจัดกิจกรรมปรับ
เปลีย่ นมโนทัศน รวมทัง้ การเปนพีเ่ ลีย้ ง ฝกอบรม และ
พั ฒ นาความสามารถในการจั ด บริ ก ารปรับ เปลี่ ย น
มโนทัศนแกบคุ ลากรของทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
1.5. สร า งกลุ ม และเครื อ ข า ยการ
ชวยเหลือ ที่เสริมสรางพลังอำนาจ ความเปนไท และ
การพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตแกสตรีทถี่ ูกกระทำ
ความรุนแรง
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
2.1. ควรมีการฝกอบรมเจาหนาที่นัก
สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และพยาบาลประจำศูนย
การชวยเหลือ ใหเขาใจในแนวคิดนี้และสามารถเปน
ผูนำจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนส ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย น
มโนทั ศ น ข องบุ ค ลากรในหน ว ยงานการช ว ยเหลื อ

ใหเปนผูม ที ศั นคติเหมาะสมตอการชวยเหลือสตรี หรือ
กลุม ผูเ ดือดรอน
2.2. จั ด เป น โปรแกรมประจำสถาน
สงเคราะห เชน บานพักฉุกเฉิน หรือหนวยบริการตางๆ
ทีช่ ว ยเหลือสตรีไทยทีถ่ กู กระทำความรุนแรงจากคูค รอง
โดยจัดดำเนินการเปนการเสวนาเชิงปฏิบตั กิ ารในกลุม
เพือ่ นชวยเพือ่ นขนาดเล็ก ในสถานทีท่ ม่ี คี วามเปนสวนตัว
และมีสง่ิ อำนวยความสะดวกเหมาะสม เชน เกาอีส้ ำหรับ
สตรี ตั้ ง ครรภ หรื อ สะดวกในการนำเด็ ก ทารก หรื อ
เด็กเล็กทีต่ ดิ แมเขารวมได ใหมผี เู ขารวมเสวนาเปนประจำ
4-10 คน เพื่อโอกาสและประโยชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ ยางทัว่ ถึงและลึกซึง้ เพียงพอ และมีผนู ำเสวนา
1 คน รวมทัง้ อาจมีผชู ว ยผูน ำเสวนาอีก 1 คน ตามความ
เหมาะสม การดำเนิ นกระบวนการตองตอเนื่องใน
3 ขั้ น ตอนของวิ ธี TEP เนื้ อ หาควรเป น เรื่ อ งจาก
ประสบการณตรงในชีวิตของผูรวมเสวนา ซึ่งมีการ
กำหนดเปนประเด็นที่ชัดเจนในแตละหัวขอหรือการ
ประชุมพบกลุม แตละครัง้ และควรมีการใชสอื่ กระตุน ที่
เหมาะสม เชน เรือ่ งเลา หรือกรณีศกึ ษา ทีม่ ภี าพประกอบ
และกิจกรรมที่จำเปนตองจัดขึ้นควบคูเสมอในการ
เสวนาแตละครัง้ คือ กิจกรรมการผอนคลายความเครียด
โดยเฉพาะในการดำเนินกระบวนการวิพากษอดีต หรือ
การพิจารณาใครครวญตนเอง ซึ่งผูรวมเสวนาอาจมี
ความบอบช้ำในการสัมผัสกับประสบการณในอดีต ใน
กรณีที่ผูเสวนาบางคนมีภาวะวิกฤต ความเครียดสูง
ควรจัดชวงพบพิเศษเพื่อการปรึกษากับนักจิตวิทยา
หรือสงตอนักวิชาชีพการชวยเหลือดานจิตใจที่มีความ
ชำนาญ สำหรับโปรแกรมอาจมีไดทั้งแบบมาราธอน
ตอเนือ่ งรายวันสำหรับสมาชิกทีม่ ีเวลาพบกลุม ไดนอย
ในชวง 1- 2 สัปดาห และโปรแกรมรายสัปดาหทย่ี าวนาน
กวา 1 เดือน เมือ่ สิน้ สุดกลุม แตละครัง้ ควรมีการประเมิน
ผลการเรียนรู และหลังสิน้ สุดโปรแกรมควรมีการติดตาม
ความกาวหนา รวมทั้งใหกำลังใจผูเสวนาแตละคนใน
ชีวติ ประจำวันเปนระยะๆ อยางนอยในชวง 3-6 เดือน
แรก
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2.3. ทำงานอย า งเป น ระบบและมี
เครือขายสนับสนุน ภายหลังการจัดกิจกรรมปรับเปลีย่ น
มโนทัศนแลว จำเปนตองมีการติดตามดูแลชวยเหลือ
สตรีอยางตอเนื่องสิ่งนี้เปนแนวปฏิบัติที่จำเปนและ
สอดคลองกับปญหา ความตองการและธรรมชาติใน
การพัฒนาตนของสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่ง
ตองการผูส นับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว เพือ่ น และ
ชุ ม ชน รวมทั้ ง กระบวนการสั ง คมสงเคราะห แ ละ
สหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของในเชิงรุก โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
กรณีทสี่ ตรีปราศจากญาติมติ ร หรือเลือกทีจ่ ะไมเขาพึง่
ญาติมติ รหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจำเปนตองเขาชวยเหลือ
รวมทัง้ ทำหนาทีแ่ ทนญาติมติ ร
2.4. จัดโปรแกรมการปรับเปลีย่ นมโนทัศน
สำหรั บ ชายผู ก ระทำความรุ น แรง และผู ต อ งขั ง ใน
การกระทำความผิดจากการกระทำความรุนแรงตอสตรี
นอกจากนี้ควรนำวิธี TEP ไปประยุกตใชในประชากร
กลุมอื่นที่ประสบปญหาและการกดขี่ทางสังคม เชน
คนกลุมรากหญา กลุมเยาวชนและสตรีผูดอยโอกาส
ผูพิการและญาติ กลุมผูใชแรงงาน กลุมผูไมมีงานทำ
ผูต อ งขัง หรือชนกลุม นอยเปนตน นอกจากนี้ วิธี TEP
ยังสามารถประยุกตใชกบั อุบตั กิ ารณทเี่ ปนปญหา เชน
ผูไดรับผลกระทบจากพิบัติภัย การจัดการศึกษาเพื่อ
อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม หรือสถานการณเฉพาะตางๆ เชน
ใชในประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชน การเรียนรูใ นสถาน
ประกอบการที่ประสบปญหาวิกฤต หรือกลุมอุตสาห
การและผูประกอบการที่มีปญหารวมกัน การจัดการ
ศึกษาสำหรับผูใ ชแรงงาน การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ
ตางๆ การพัฒนาพลังอำนาจในกลุมสตรีและเยาวชน
และการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู หรือแมแตในการ
ศึกษาทางไกล และอินเตอรเน็ต
3. ขอเสนอแนะเชิงการศึกษาตอเนือ่ ง
3.1. การศึกษาวิจัยในดานนี้ตองคำนึง
ถึงตัวแปรแทรกซอนที่อยูนอกเหนือการควบคุม และ
เปนขอจำกัดเชน ระยะเวลาของการวิจัยในบานพัก
ฉุกเฉิน ซึง่ สตรีอยูอ าศัยในระยะสัน้ รวมทัง้ ทีง่ านวิจยั นี้

เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรการศึกษา ทำใหไมสามารถ
ติดตามผลไดในระยะยาวได ในขณะที่ธรรมชาติของ
การเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน และพัฒนาการ
ดานตางๆ ของบุคคลตองการเวลาในการเปลีย่ นแปลง
และติดตามผล
3.2. การศึกษาวิจัยควรใหความสำคัญ
กับการพัฒนาสื่ออุปกรณสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
มโนทั ศ น แ ละการศึ ก ษาในกลุ ม ประชากรต า งๆ ที่
หลากหลายเพิม่ ขึน้ Taylor (2007: 173-191; 2008: 515) และ Willink, Williams, Nelson (2006) ชีว้ า งาน
วิจยั ทีค่ วรเรงศึกษาเพิม่ มากขึน้ คือ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กั บ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เชิ ง เทคนิ ค ใหม ๆ หรื อ ใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาเกี่ยวของ เชน โปรแกรม
ออนไลน และคอมพิวเตอรสื่อสาร เปนตน รวมไปถึง
การศึกษาในกลุมประชากรอื่นๆ ทั้งประชากรของการ
ศึกษาในระบบและนอกระบบและปรับใชแนวคิดและ
แนวทางของการปรับเปลีย่ นมโนทัศนไปอยางกวางขวาง
ทัง้ นี้ ควรมีการศึกษาและพัฒนาในกลุม ประชากรทีอ่ ยู
ในวิกฤตการณและความทาทายรวมสมัยเปนอยางยิง่
เชน ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของผูประสบวิบัติภัย
คูข องความขัดแยงและการกดขี่ หรือแมแตสงั คมผูส งู อายุ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไดดวยการมีสวนรวม
อยางยิง่ จากบุคคลหลายทาน หลายฝาย ไดแก อาจารยท่ี
ปรึกษาทัง้ 3 ทาน ประกอบดวยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.
ชิดชงค นันทนาเนตร อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ
และผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นวลฉวี ประเสริฐสุข รวม
ทัง้ อาจารย ดร. เมทินี พงษเวช ผูท รงคุณวุฒิ และผูช ว ย
ศาสตราจารย ดร. คีรบี นู จงวุฒเิ วศย ประธานกรรมการ
สอบโครงรางและวิทยานิพนธ อีกทั้งยังมีผูเชี่ยวชาญ
ในดานตางๆ ทีก่ รุณาตรวจสอบนวัตกรรมและเครือ่ งมือ
การวิจยั ตลอดจนใหคำแนะนำทีเ่ ปนประโยชนตอ การ
วิจัยนี้ สำหรับการทำงานภาคสนาม ผูวิจัยไดเรียนรู
อยางมากจากกลุม ตัวอยางผูร ว มในงานวิจยั นีท้ กุ ทาน
การแบงปนประสบการณทเี่ กิดขึน้ ทัง้ สวนทีเ่ ปนความ
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