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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาการปรับเปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยท่ีผานพนความรุนแรง
จากคูครอง  (2) พัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง  
และ (3) ศึกษาผลของนวัตกรรมที่สรางขึ้นตอทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำ
ความรุนแรงจากคูครอง  กลุมทดลองเปนสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองมาพักฟน ณ บานพัก
ฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัด
ดามาตุ จำนวน 8 คน สมัครใจเขารวมโปรแกรมทดลองนวัตกรรม  เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหารวมกับ
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และขอมูลเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี  
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิจัยมีขอคนพบ ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผานพนความรุนแรงจากคูครองเปนกระบวนการ 4 ระยะ 
ไดแก ระยะท่ี 1-สั่งสมความเครียด ระยะท่ี 2-แสวงหาความชวยเหลือ ระยะท่ี 3-ทำความเขาใจสถานการณ
ปญหา และระยะท่ี 4 -ปรับเปลี่ยนมโนทัศนความเสมอภาคหญิง-ชาย และใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 2 ปจจัย คือ  การเสวนาในกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และการพิจารณาใครครวญใน

ประเด็นเพศภาวะ 
2. นวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง ไดแก   

“วิธีการจัดการศึกษาแบบเยียวยาจิตใจ”  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ขั้น ไดแก   
ขั้นที่ 1-การสรางสัมพันธภาพเชิงจิตรักษาและผอนคลายความเครียด  ขั้นที่ 2-การศึกษาพิจารณาในตน 
ทำความเขาใจชีวิตและความคิดความเชื่อ  และขั้นที่ 3-การลงมือวางแผน แกปญหา และพัฒนาตน  ดำเนิน
การโดยผูนำกลุม 1 คน ที่ผานการฝกฝนมาอยางดี จัดเปนโปรแกรมการเสวนากลุมแบบเพ่ือนชวยเพื่อน 

จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 9 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมง 

*   นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
**  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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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  

3. นวัตกรรมท่ีสรางขึ้นมีผลตอทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง โดยหลังการทดลอง สตรีมีคะแนนเฉล่ียของทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตเพ่ิม
มากกวากอนการทดลอง คิดเปนรอยละ 34.74 และ 29.89 ตามลำดับ  พรอมกันนี้ สตรีเกิดการพัฒนาตนเอง
อยางเดนชัดในคุณคาแหงตน บทบาทความสัมพันธที่เทาเทียมกับผูอื่น และการเพ่ิมพูนทักษะตางๆ ที่จำเปน
ตอการดำเนินชีวิตมากขึ้น 
คำสำคัญ: การปรับเปลี่ยนมโนทัศน/ สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรง 
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บทนำ 
ความรุนแรงจากคูครองเปนภัยใกลตัวของ

สตรี และเปนปญหาวิกฤติของสังคม ที่ขยายวงกวาง
ระดับโลก (จุรี วิจิตรวาทการ, 2551; Ajila, 2011) 
หลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยมีสถิติท่ีสตรีถูกสามี
และชายคนรักทำรายทางรางกายและทางเพศอยาง
รุนแรง เพิ่มมากขึ้นทวีคูณตลอดชวงทศวรรษท่ีผาน
มา ไมนับรวมสตรีท่ีปกปดตนเองหรือยังตกอยูในวังวน
ความรุนแรงน้ีอยางยากจะถอนตัว (มลูนิธเิพ่ือนหญิง, 
2552)   ความรุนแรงของคูครองตอสตรีจึงเปนปญหา
เร้ือรังขนาดใหญของโลกและสังคมไทย (มูลนิธิเพ่ือน
หญิง, 2552; สำนักงานสถิติแหงชาติ  สำนักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว  และสำนักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ, 2551; ECCV, 2013)  
ความรุนแรงนี้มีที่มาจากหลายสาเหตุ แตสาเหตุที่
สำคัญประการหน่ึงเกิดจากมายาคติ (Myth) ของสังคม
ในการใหอำนาจชายเปนใหญ  (Patriarchy) และหญิง
ดอยกวาชาย หากสมาชิกในสังคม ทั้งชายและหญิง 
ยอมรับหรือคลอยตามไปโดยปราศจากการตระหนักรู 
ยอมถูกหลอหลอมโลกทัศน หรือความคิดความเช่ือ
ใหมีมุมมองและการปฏิบัติตนตอกันในบทบาทและ
ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมทางเพศ และทำใหปญหา
ความรุนแรงตอสตรีทุกลักษณะยากจะยุติ (นาถฤดี  
เดนดวง, 2555; อวยพรเข่ือนแกว, 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) ตอส่ิงท่ีเปนอคติและความคิดความ
เชื่อที่ไมเหมาะสม โดย ดร. Jack D.  Mezirow 

ศาสตราจารยดานการศึกษาผูใหญมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกาไดคิดคนและเผยแพร
มาต้ังแตปค.ศ. 1978 ซึ่งตอมาเขาไดพัฒนาเปน 

“ทฤษฎีการ เรียนรู แบบปรับ เปลี่ ยนมโนทัศน ” 
(Transformative Learning Theory) และ “วิธีการ
จัดการศึกษาเพื่อความเปนไท”  (Emancipatory 
Education) (ชิดชงค นันทนาเนตร, 2547; 2548; 
2549)  โดย Mezirow (2006: 24-38) ไดเสนอ 
ใหนักการศึกษาผูใหญจัดกลุมเสวนา (Rational / 
Critical Discourse) ที่จะชวยเสริมสรางพลังอำนาจ  
(Empowerment) และใหผูเขารวมเสวนาไดพิจารณา
ใครครวญชีวิตตนเอง และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เพ่ือนผูมีประเด็นปญหารวมกัน ดวยวิธี “การวิพากษ
อดีต” (Critical Reflection) และ “การยอนคิดพิจารณา
ในความคิดความเช่ือเดิมของตนเอง”  (Self-Critical 
reflection) เพ่ือสรางการตระหนักรูในสภาพการณที่
ตนประสบ  ในสังคมวัฒนธรรมที่ตนดำรงอยู  และใน
แนวทางการดำเนินชีวิตท่ีตนยึดถือ  เม่ือพบกรอบความ
คิดท่ีไมเหมาะสม จึงปรับเปล่ียนมุมมองหรือกรอบ
ความคิดน้ันใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  และใชชี้นำ 
การนึกคิดตัดสินใจ การกระทำ และการดำเนินชีวิต   
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนเชนน้ียังสงผลใหเกิดการ
พัฒนาความคิดวิจารณญาณหรือความมีเหตุผล การ
ยกระดับสติสมัปชัญญะ (Consciousness Raising) 
การปรับกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ตลอดจน
การเป ล่ียนแปลงคุณลักษณะในความเปนไท  
(Emancipation) ท่ีลึกซ้ึงในตน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนา

ในการพัฒนามนุษยและสังคม (O’Sullivan, 2003)  
ตลอดกวาสามทศวรรษ  แนวคิดทฤษฎีและ

การจัดการศึกษาของ Mezirowไดรับการยอมรับและ

เปนที่นิยมอยางกวางขวางไปทั่วโลก  (Coad, 2006)  
ผูวิจัยเปนผูสนใจและศึกษาทฤษฎีการเรียนรูแบบปรับ

เปลี่ยนมโนทัศนและวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เปนไทในระดับปริญญาเอก  และเม่ือไดสำรวจเอกสาร
ของเมทินี พงษเวช (2544) วิลาสินี พนานครทรัพย  

(2544) กิติพัฒน นนทปทมะดุล (2546) นันทพันธ 
ชินล้ำประเสริฐ (2546) สามจันทร ประดับมุข (2546) 
สำนักงานสถิติแหงชาติ สำนักงานกิจการสตรีและ
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สถาบันครอบครัว และสำนักงานโครงการพัฒนา 
แหงสหประชาชาติ (2551) บุญเสริม หุตะแพทยและ
คณะ (2552) บุหงา ตโนภาส (2552) สำนักงานกิจการ
สตรแีละสถาบันครอบครัว (2552) Coombes (2006)   
White (2001) Brooks (2000) และ (Brown, 1997)  
เปนตน ซ่ึงเสนอวา  บุคคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จำเปนตองชวยสตรีท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง
ใหมีมุมมองที่เปดกวางมากข้ึนในประเด็นเพศภาวะ 
นอกเหนือไปจากการสงเคราะหสิทธิ ปจจัยครองชีพ 
การศึกษาระยะส้ัน หรือการฝกหัดอาชีพท่ีนิยมทำกัน
อยูแลว  เร่ืองน้ีจึงเปนประเด็นของการปรับเปล่ียน
มโนทัศนในการพัฒนาสตรีใหมีบทบาทและความ
สัมพันธระหวางหญิงชายที่เสมอภาคกัน ทั้งนี้ การจะ
ชวยใหสตรีกลุมเฉพาะน้ีเกิดการปรับเปล่ียนมโนทัศน
และพัฒนาตนตอไปได จำเปนตองมีแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม (Cranton, 2006a:123-139; 2006b:  
5-13; 2006c)  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ประสบการณการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยท่ี
ผานพนความรุนแรงจากคูครอง นำมาพัฒนานวัตกรรม
การปรับเปล่ียนมโนทัศนที่เหมาะสมสำหรับสตรีไทย
ที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง และทดลองใช
นวัตกรรมที่สรางข้ึนเพ่ือศึกษาผลตอทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีดวย  โดยตั้งคำถาม
การวิจัย 3 ขอ  คือ  (1) การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
สตรไีทยท่ีผานพนความรนุแรงจากคูครองเปนอยางไร? 

(2) นวัตกรรมการปรบัเปล่ียนมโนทศันสำหรับสตรีไทย
ที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองควรเปนอยางไร? 
และ (3) นวัตกรรมที่สรางข้ึนมีผลตอทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ

รนุแรงจากคูครองอยางไร? 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3  ประการ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ

สตรีไทยที่ผานพนความรุนแรงจากคูครอง  

2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนสำหรับสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง  

3. เพ่ือศึกษาผลของนวัตกรรมที่สรางข้ึนตอ
ทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ี
ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง  

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตดานเน้ือหา ไดจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 2 หัวขอ ไดแก   

 1.1 การปรบัเปลีย่นมโนทัศน ประกอบ 
ดวยความหมายและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบปรับเปล่ียน
มโนทัศน และการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนไทตาม
แนวคิดของศาสตราจารย ดร.Jack D. Mezirow 

 1.2 แนวคิดสตรีศึกษา ในประเด็นเพศ
ภาวะ ความรุนแรงตอสตรี และความเสมอภาค 
ของสตรี 

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง ไดแก กลุม
ทดลอง ซึ่งเปนสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจาก
คูครองมาพักฟน ณ บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ  
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระหวาง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2555  จำนวน 8 
คน โดยผานการคัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ 

และดวยการแนะนำของนักวิชาชีพ  เขารวมโปรแกรม
การทดลองจำนวน 6 คร้ังๆ ละ 9 ช่ัวโมง รวม 54 ช่ัวโมง  

3. ขอบเขตดานตัวแปร เน่ืองจากมีการ

ทดลองใชนวตักรรม ผูวจิยัจงึกำหนดตวัแปร ดงัตอไปน้ี 
 3.1 ตัวแปรตน ไดแก นวัตกรรมการ

ปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง  

 3.2 ตัวแปรตามไดแก ทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรี 
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นิยามศัพทของการวิจัย 
มโนทัศน  (Perspectives) หมายถึง ความ

คิดความเชื่อ มุมมอง โลกทัศน ตลอดจนวิธีการคิด  
ที่บุคคลใชเปนหลักหรือกรอบอางอิงทางจิตใจในการ
กำหนดชี้นำการตัดสินใจและการกระทำตางๆ ทั้งโดย
รูตัวและไมรูตัว (Mezirow, 1981: 10-14) สำหรับใน
การวิจัยนี้ มโนทัศน คือ ทัศนะความเสมอภาคของ
สตรีในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย   
ความสามารถพึ่งพาตนเองและเปนท่ีพึ่งแกผูอื่นได  
และบทบาท ความสัมพันธ หนาที่ความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวในชีวิตสมรส (สำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2552: 43) สามารถวัดไดดวยแบบ
วัดทัศนะความเสมอภาคของสตรีที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

การปรับเปล่ียนมโนทัศน (Perspective 
Transformation Process) หมายถึง วิธีการและ 

ขั้นตอนในการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
บุคคล ที่พัฒนาข้ึนจากความรูสึกอึดอัดคับของใจ  
การพิจารณาใครครวญและเปล่ียนแปลงความคิด
ความเชื่อ และการปรับปรุง แกไข พัฒนาทักษะการ 
กระทำบนพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงทางความคิดความ

เชื่อที่เกิดขึ้น (Mezirow, 2000a: 15; 2000b) 
ผลของนวัตกรรม หมายถึง  (1) การเพิ่มขึ้น 

ของระดับของการมีทัศนะความเสมอภาคและทักษะ
ชีวิต ที่เกิดจากการใชนวัตกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบวัด
ทัศนะความเสมอภาคของสตรีและแบบวัดทักษะชีวิต 
โดยเปรียบเทียบคะแนนคร้ังกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง และ (2) การพัฒนากระบวนการปรับ
เปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรง
จากคูครอง ที่เกิดขึ้นในระหวางและหลังการใช
นวัตกรรม 

 
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย   

1. ไดทราบกระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศน

ของสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 
2. ไดนวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศน

สำหรับสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 
 

แนวทางการวิจัย  
การวิจัยมีแนวทางตามแบบการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development: R&D) ไดแก  
การศึกษาเบื้องตน  การพัฒนานวัตกรรม การทดลอง
นวัตกรรม และการประเมินสรุปผล  ดังตาราง 1 

แนวทางการวิจัย  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -

 Jack D. Mezirow 
-  

 

  
 

  
 

  

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใช 
ผูวิจัยใชตนเองเปนเครื่องมือสำคัญในการ

ดำเนินการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวม
จากกลุมตัวอยางใน 2 ลักษณะ ไดแก การเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธี
การ เครื่องมือ และอุปกรณตอไปนี้  

 1.1. การสัมภาษณและการบันทึก โดย
มีเคร่ืองมือเปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวยคำถาม
สัมภาษณและแบบบันทึกการสัมภาษณ ใชอุปกรณ
เปนเทปบันทึกเสียง 

 1.2. การสังเกตและการบันทึก โดยมี
สมุดจดบันทึกภาคสนาม ใชในการบันทึกสิ่งสำคัญที่
ผูวิจัยสังเกตเห็น ไดยินไดฟง มีประสบการณตรง และ
รูสึกนึกคิด และแบบบันทึกกรณีศึกษา ใชบันทึกประวัติ
ภูมิหลังและพัฒนาการของบุคคล  

 1.3. การใหผูรวมกิจกรรมบันทึกความ
รูสึกนึกคิดของตนเองในแบบบันทึกความรูสึกนึกคิด
ของผูรวมกิจกรรม ใบงาน แบบฝกหัด และการบาน  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  
ใชวิธีการวัด โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินตนเอง
ดวยเครื่องมือตอไปนี้ 

 2.1. แบบวัดทัศนะความเสมอภาค 
ของสตรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สำนักงานกิจการ 
สรีและสถาบันครอบครัว(2552) 

 2.2. แบบวัดทักษะชีวิต ฉบับแปลของ
กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2546 

 2.3. แบบประเมินการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผูรวมกิจกรรม  

 
การวิเคราะหผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหผลจากขอมูลเชิงคุณภาพ 
ใชการวิเคราะหเนื้อหารวมกับการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา 

2. การวิเคราะหผลจากขอมูลเชิงปริมาณ 

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

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยมีขอคนพบ 3 ประการ ไดแก 
1. การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่

ผานพนความรุนแรงจากคูครอง  
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผาน

พนความรุนแรงจากคูครองเปนกระบวนการ 4 ระยะ 
ไดแก ระยะท่ี 1-ส่ังสมความเครียด ระยะท่ี 2-แสวงหา
ความชวยเหลือ ระยะที่ 3-ทำความเขาใจสถานการณ
ปญหา และระยะท่ี 4 -ปรับเปล่ียนมโนทัศนความ
เสมอภาคหญิง-ชาย และใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิต
ประจำวัน โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 2 ปจจัย คือ 
การเสวนาในกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน และการพิจารณา
ใครครวญในประเด็นเพศภาวะ  

2. นวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับ
สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 

นวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับ
สตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง ไดแก 
“วิธีการจัดการศึกษาแบบเยียวยาจิตใจ” (Therapeutic 
Education Praxis: TEP method) หรือเรียกวา “วิธี 
TEP” (ตอไปจะเรียกวา “TEP”) ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น
จากการสังเคราะหกรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับเปล่ียน
มโนทัศนของ Mezirow รวมกับผลการศึกษาการปรับ
เปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผานพนความรุนแรง
จากคูครอง แลวสรางเปนโปรแกรมการเสวนากลุม
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ที่เรียกวา“โปรแกรม TEP” ให
ผูเช่ียวชาญ 5 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ดวยคาดัชนีความสอดคลองระหวางประเด็นการ
ประเมินกับวัตถุประสงค (Index of item Objective 
Congruence : IOC) และการประเมินความเหมาะสม
ดวยมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ พบวา นวัตกรรมนี้
มีคา IOC 1.00 และมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด (  4.90) 

 วิธี TEP ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ขั้น 
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ไดแก ขั้นที่ 1-การสรางสัมพันธภาพเชิงจิตรักษาและ
ผอนคลายความเครียด (Therapeutic relationship 
and tension relief: T) เพ่ือการปรับสภาพ ฟนฟูจิตใจ 
ขั้นที่ 2-การศึกษาพิจารณาในตน ทำความเขาใจชีวิต
และความคิดความเชื่อ (Education as critical 
self-reflection: E) เพื่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน และ

ขั้นที่ 3-การลงมือวางแผน แกปญหา และพัฒนาตน (
Praxis for plan, problem solving and personal 
growth: P) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทักษะท่ีจำเปน 
นำไปจัดการเสวนากลุม โดยมีผูนำกลุม 1 คน ที่ผาน
การฝกฝนมาอยางดี ดำเนินการใน 6 คร้ังๆ ละ 9 ช่ัวโมง 
รวม 54 ชั่วโมง ดังตาราง 2 โปรแกรม TEP  
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3.  ผลของนวัตกรรมที่สรางข้ึนตอทัศนะ 
ความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำ
ความรุนแรงจากคูครอง 

วิธีการจัดการศึกษาแบบเยียวยาจิตใจ 
ที่ผู วิจัยสรางขึ้นมีผลตอการปรับเปล่ียนทัศนะ 
ความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำ
ความรุนแรงจากคู ครองและยั งทำให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสตรี ดังนี้  

 3.1. ผล ข อ ง ก า ร วั ด ทั ศ น ะ ค ว า ม
เสมอภาคของสตรีและทักษะชีวิตของกลุมทดลอง 
พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ของทัศนะความเสมอภาคของสตรีและทักษะ 
ชีวิตเพิ่มมากกวากอนการทดลอง คิดเปนรอยละ  
34.74 และ 29.89 ตามลำดับ ดังตาราง 3  ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนทัศนะความเสมอภาคและ 
ทักษะชีวิต   

จากตาราง 3  กลุมทดลองท้ัง 8 คนมีคะแนน
ทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตคร้ังหลังการ
ทดลองสูงกวาครั้งกอนการทดลอง   และโดยรวมแลว 
กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียของทัศนะความเสมอภาค
ครั้งกอนการทดลอง  = 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 และคร้ังหลัง

การทดลอง  =308.50 (S.D.=10.74)  คิดเปนคา
รอยละ 85.69 สูงกวากอนการทดลอง  =107.62  
(S.D.=19.03) คิดเปนคารอยละ 29.89  สรุปไดวา 
เม่ือเขารวมโปรแกรม TEP แลว กลุมทดลองทุกคน 
มีคะแนนทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิต 
เพิ่มมากขึ้น  

 3.2. ผลการประเมินตนเองของกลุม
ทดลองครั้งหลังการทดลองโดยใช “แบบประเมินการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของผูเขารวมกิจกรรม” พบวา 

กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงตนเองใน 14 ลักษณะ 
ดังตาราง 4 ผลการประเมินตนเองของกลุมทดลอง  

 
(N=8) 

  

      
1 71 126 55 207 294 87 
2 106 141 35 237 320 83 
3 77 135 58 188 298 110 
4 76 133 57 182 307 125 
5 77 132 55 180 298 118 
6 82 136 54 234 321 87 
7 72 137 65 192 314 122 
8 89 127 38 187 316 129 

 650 1,067 417 1,607 2,468 861 
x̄  81.25 133.37 52.12 200.87 308.50 107.62 

S.D. 11.51 5.04 10.26 22.89 10.74 19.03 
% 54.16 88.91 34.74 55.79 85.69 29.89 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิต 
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จากตาราง 4 กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
การเปล่ียนแปลงตนเองในระดับสูง (  = 4.25)  
2 ลักษณะ ไดแก พลังอำนาจ และการแกปญหา  

และระดับสูงมาก 12 รายการ ไดแก ความเสมอภาค  
ความมุงหวังในชีวิต และการยืนหยัด  (  = 5.00)  
การฟนฟูเยียวยา ความเขาใจในผูอื่น การสรางความ
สัมพันธ และการชวยเหลือผูเดือดรอน (  = 4.87)  

การตระหนักรู เทาทันในตนเอง และการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน (  = 4.75)  ความเขาใจตนเอง อิสรภาพ 

และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (  = 4.62)   
การสงเสริมสังคม (  = 4.5)  ทั้งนี้การประเมินผลใน
ภาพรวม กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ตนเองในระดับสูงมาก  (  = 4.72 )  สรุปไดวา เมื่อ
เขารวมโปรแกรม TEP แลว กลุมทดลองประเมินตนเอง

ตาราง 4  ผลการประเมินตนเองของกลุมทดลอง 

 
 x̄   

1.     4.87  
2.      4.62  
3.      4.25  
4.    4.62  
5.      
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5.00  

 4.72  

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 

 



282

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

วา มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง.ในลักษณะที่กลาวมา      
 3.3.  ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพสะทอนการพัฒนาตนอยางเดนชัด
ของกลุมทดลองระหวางและหลังการทดลอง อันเปน
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  3 ดานในตัวบุคคล ไดแก  

1) ดานจิตวิทยา คือ การเปลี่ยนแปลง 
อัตตมโนทัศน หรือมุมมองท่ีสตรีมีตอตนเอง โดย
ตระหนักรูและเคารพในศักด์ิศรี คุณคาแหงตน เห็น
ความหมายชีวิต เกิดความหวัง พลังอำนาจ และความ
เปนไทในจิตใจ   

2) ดานปญญา คือ การมีความคิดวิจารณญาณ 
รูพิจารณาใครครวญตนเอง สภาพการณชีวิต และ
สังคมวัฒนธรรม  นำไปสูการปรับเปล่ียนมโนทัศนใน
มิติหญิงชาย และการพัฒนาบทบาทความสัมพันธที่
ตนเทาเทียมกับผูอื่นอยางเหมาะสม   

3) ดานพฤติกรรม คือ การวางแผน แกไข
ปญหา และเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถตางๆ  
ที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนตอไปหลัง 
ความรุนแรง   

การเปล่ียนแปลงทั้ง  3 ดานนี้สนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน ชวยใหสตรีเกิดมุมมองหรือการให
ความหมายใหมตอตนเองและโลกรอบตัวของตนใหม
ในทางที่สรางสรรค  ตลอดจนใชชี้นำหรือกำหนดการ
ดำเนินชีวิต ที่มุงรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเอง รวมทั้ง
ดำรงอยูในความสัมพันธกับผูอื่นและสังคมอยาง
เหมาะสมและกลมกลืน    

การอภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่กลาวมา มีประเด็นที่ควร

อภิปรายผล 2 ประเด็น ไดแก การพัฒนากระบวนการ
ปรับเปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง และเง่ือนไขความสำเร็จของโปรแกรม 
TEP ดังนี้ 

 1. การพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียน
มโนทัศนของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจาก
คูครอง 

วิธี TEP ทำใหสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครองเกิดการปรับเปล่ียนทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิต ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ภายในตนท่ีสำคัญ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพชีวิต
ของสตรี  อีกท้ังชวยยกระดับสถานภาพ บทบาทของ
สตรีใหสูงขึ้นทัดเทียมบุรุษ  ทามกลางสภาพการณ
ทางสังคมวัฒนธรรมท่ียังคงมีความเหล่ือมล้ำทางเพศ   
(Tisdell, 1993: 91 – 103; 2000) ทั้งนี้ กลุมตัวอยาง
ไดพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศนของตนไป
ตามข้ันตอนของวิธี TEP ดังแผนภาพ 2 การพัฒนา
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ถูก
กระทำความรุนแรงจากคูครอง 
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จากการเขารวมการเสวนากลุมในโปรแกรม 
TEP สตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองเกิด
การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสรุปได
เปน 12 ขัน้ ไดแก (1) การมีสมัพนัธภาพเชิงรักษาและ
สวนรวมในกลุม (2) การปรับสภาพ ฟนฟูจิตใจ 
ผอนคลายความเครียด และตระหนกัรูชวีติตนมีคณุคา 
มคีวามหมาย มคีวามหวงั มพีลงัอำนาจ (3) การศกึษา 
พจิารณาในตน โดยแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองความรุนแรง
และความไมเทาเทียมในประสบการณชวีติของผูหญิง 
และมีความเขาใจปญหา สาเหตุ และมายาคติของความ
รุนแรงและความไมเทาเทียม (4) การทำความเขาใจ
ตนเอง ตรวจสอบ ประเมนิความคดิความเช่ือเดมิท่ีไม
เสมอภาคของตน (5) การปรับเปล่ียนกรอบความคิด
ใหมในทัศนะความเสมอภาคของสตร ีและมีความคิด
วิจารณญาณ มุมมองใหมเรื่องเพศ และการยกระดับ
จิตสำนึกในความเสมอภาคของมนุษย (6) การตระหนักรู
ในตนเอง จัดการแกไขชำระงานคางใจทางอารมณความ
รูสึก และแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการสราง
ความเทาเทียมระหวางตนเองกับผูอื่น และใชนำ 
ทางการพัฒนาตน (7) การวางแผนชีวิตระยะสั้น  
(8) การแกไขปญหาเรงดวนหรือเฉพาะหนา การทดลอง
ปฏิบัติฝกหัดทักษะท่ีจำเปน และการแสวงหาแหลง
สนบัสนนุตางๆ (9) การนำเสนอผลการปฏิบตัใินกลุม 
การรับฟงขอมลูปอนกลับ และการสนบัสนนุจากเพ่ือน
ในกลุมเสวนา (10) การปรับปรุงแกไขซ้ำ (11) การมี

แนวปฏิบตั ิทกัษะชวีติ ความเปนอิสระในตนเอง และ
ความมัน่ใจเพิม่มากขึน้ และ (12) การประยุกตความ
เขาใจ ทศันคติ และทักษะท่ีฝกไปใชในชีวติประจำวนั 

นำไปสูการพัฒนาทักษะชีวติและทักษะปฏบิตัทิีจ่ำเปน
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) ทีเ่หน็วา การเปล่ียนแปลงของผูเรียนมักจะเปน

ไปตามเปาหมายและลักษณะของวิธกีารจัดการศกึษา
แบบน้ันๆ ซึ่งหากเปนการจัดการศึกษาเพ่ือความเปน
ไทแลว ในท่ีสุดกระบวนการเปล่ียนแปลงในตัวผูเรียน
และในกลุมผูเรียนก็จะมีลักษณะรวมกันในแนวทาง
ของการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน กลาวคือ  
ผูเรียนจะเริ่มมีพลังอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความ
ประจักษแจงในตนเอง สถานการณปญหา สังคม
วัฒนธรรม และความคิดความเชื่อที่ครอบงำตนอยู 
แลวเกิดการปรับเปล่ียนมโนทัศน มีมุมมองใหม เปน
อสิรภาพทางความคดิทีเ่ปดกวาง (Peters, 2006) ชวย
ใหบุคคลเปนตัวของตัวเอง ที่จะกำหนด ชี้นำ และ
รับผิดชอบ พ่ึงพาตนเองมากย่ิงข้ึน โดยผูเรียนจะประยุกต
ใชความคิดท่ีรับการปรับเปล่ียน หรือพัฒนาข้ึนเปน
แนวปฏิบัติในการแกปญหา และพัฒนาตน (Tisdell, 
1993: 91 – 103; 2000) สงผลใหบุคคลมีการรับรูตนเอง
ในอัตตมโนทัศน และมีสัมพันธภาพกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคและมัน่ใจ (Cranton & King, 2003: 31-37; 
Cranton & Wright, 2008: 33-47) รวมทั้งมีความ
รบัผิดชอบตอสังคมเพิม่ขึน้ (O’Sullivan, 1999: 2003: 
326-330; 2008: 27-32) กระบวนการน้ีเปนส่ิงท่ี Freire  
(1970; 1972; 1973) เรียกวา การยกระดับ
สตสิมัปชัญญะหรือจติสำนกึท่ีตืน่รู โดยบคุคลจะมกีาร
เปล่ียนแปลงทางการใชเหตุผล หรือความคิดท่ีมี
วิจารณญาณมากข้ึน เกิดความเขาใจในการกดขี่และ

การครอบงำทางความคิดจากสังคมวฒันธรรมทีไ่มเปน
ธรรม และสรางการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมในชีวิต
ของตนและสงัคม ซึง่ท้ังหมดน้ีเปนผลจากการเสวนา ที่

เสริมสรางพลงัอำนาจและมกีารพิจารณาใครครวญใน
ประเดน็ปญหา สภาพการณและสิง่แวดลอมทางสงัคม 
บรบิททางวฒันธรรม และอิทธพิลของการครอบงำทาง
ความคิดนำไปสูการลงมือกระทำสรางความเปล่ียนแปลง  

การจัดและดำเนินการเสวนาตามวิธ ี TEP 
นั้น ต้ังอยูบนพ้ืนฐานสัมพันธภาพเชิงชวยเหลือ 

(Therapeutic Relationships) ความอาทรและความ
ไววางใจท่ีผูนำเสวนาแสดงออกในบุคลิกลักษณะ 
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และการสื่อสารที่เปนธรรมชาติ รวมไปกับการเช่ือม 
สัมพันธ ภาพในกลุม เพ่ือจัดบรรยากาศของการยอมรับท่ี
ไมมีเง่ือนไข ความปรารถนาดีอยางจริงใจ และมิตรภาพท่ี
ผูกพัน ทำใหผูรวมเสวนาเกิดความรูสึกใกลชิด สนิทสนม 
อบอุน ปลอดภยั ผอนคลาย สบายใจ มอีสิระทางจติใจ 
พลงัอำนาจ ความเทาเทยีม และความกลาแสดงออก 
นำมาซ่ึงการเปดเผยประสบการณชวีติสวนตวั การรับ
ฟง ความรูสึกรวมหรือความเห็นอกเห็นใจท่ีลึกซึ้ง  
การแลกเปล่ียนเรียนรู และการชวยเหลือซึง่กนัและกัน
ท้ังในกลุมและนอกกลุมเสวนา(Ettling, 2006) Cranton  
(2006a:123-139; 2006b: 5-13; 2006c) ระบุวา 
สัมพันธภาพเชนนี้เปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุน
การเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศน ขณะเดียวกัน 
กระบวนการเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศนก็ชวยพัฒนา
สมัพนัธภาพระหวางบุคคลดวย (Boyd, 1989; 1991) 
Cranton & King (2003: 31-37) และ Cranton & Wright 
(2008: 33-47) สรปุวา เมือ่ผูรวมเสวนาไดรบัพลงัจาก
สมัพนัธภาพและบรรยากาศท่ีสนบัสนนุทางจิตใจก็จะ
สามารถพัฒนาตนไดด ี โดยกลุมเสวนาจะทำหนาที่
เปนเสมือนสังคมจำลอง ที่สงเสริมการเปลี่ยนแปลงท่ี
สรางสรรคของสมาชิกดวยความเขมขนและอัตราที่
รวดเร็วกวาในชีวิตประจำวัน Mezirow (2000a; 2000b; 
2003a; 2003b: 58-63) ยืนยันวา สัมพันธภาพและ
บรรยากาศท่ีมคีวามรวมมือและการชวยเหลือกันสูงท้ัง

จากครูและเพ่ือนมีความสำคัญอยางย่ิงตลอดพัฒนาการ
ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน ชวยใหบุคคล
งายตอการเปลี่ยนแปลงที่ยากยิ่งของตนเอง (Boyd, 
1989; 1991) ผูเรียนในการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยน 

มโนทัศนจึงตองไดรับการพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียน
มโนทัศนจากสัมพันธภาพและบรรยากาศของ 
การชวยเหลอื สงเสริม และสนบัสนนุกนั  

Mezirow (1994; 2000a) McClary (1990) 
และ Riegel (1975) ชี้วา ชวงตนๆ ของกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศนมักเปนเวลาท่ีบีบค้ันทางความ
รูสึก ผูนำกลุมเสวนาตองมีความเขาใจสภาวะจิตใจ

แบบนี้ของผูเรียน และรูจักเสริมสรางพลังอำนาจหรือ
ความม่ันคงทางจิตใจแกผูเรียนกอนจัดใหมีการพิจารณา
ใครครวญ ซ่ึงวิธี TEP ไดยึดหลักการน้ี โดยใชการจัดการ
ความเครียดเปนประเด็นแรกในการเร่ิมตนเสวนา  
สงผลใหสตรีบรรเทาความเครียดลง เกิดความรูสึกม่ันคง 
ผอนคลายมากข้ึน นอกจากนี ้จากการศึกษาสภาพ
จิตใจของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงพบวา สตรี
ในความสัมพันธที่คูครองใชความรุนแรงมักรูสึกผิด 
บาป ละอายใจ มองตนเปนคนไมด ีสบัสน กลวั กงัวล 
หดหู ซมึเศรา เสียใจ ไรพลังอำนาจ สิน้หวัง และมอง 
ไมเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู สอดคลองกับ 
ขอคนพบของ Tisdell (1993: 91 – 103; 2000: 308-
335) วิธี TEP จึงไดจัดใหมีประเด็นเสวนาเก่ียวกับคุณคา
แหงตนและความหมายในการมีชีวิตหลังการจัดการ
ความเครียด ซึ่งทั้งสองกิจกรรมสงผลใหกลุมทดลอง
เกดิการปรับสภาพ ฟนฟูจติใจ สามารถเผชิญอารมณ
และความเครียดอยางยืดหยุน และเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางจิตวิทยาในการรับรูตนเองในทางที่ดีขึ้น มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และพลังอำนาจ เชนเดียวกับผล
การวิจัยของ Love (2009) Etting & Hayes (1997  
ในชิดชงค นันทนาเนตร, 2549) Johnson-Bailey & 
Alfred (2006) และKumi-Yeboah (2010; 13-22). 
ทำการวิจัยจัดการเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศนใน
กลุมสตรีแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งสามารถชวยใหสตรีมี
การรับรูตนเองในทางท่ีด ี เสริมสรางพลังอำนาจ และ

ภาคภมูใิจในตนเองมากข้ึน  
เม่ือสตรีมีพลังอำนาจ หรือความมั่นคงทาง

จิตใจเพียงพอตอการพิจารณาใครครวญแลว ผูนำ 
เสวนาไดเอ้ืออำนวยใหผูรวมเสวนาทำการพิจารณา
ใครครวญประสบการณชีวิต อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรม 

และความคิดความเชือ่ของตน ซึง่เปนข้ันตอนท่ีสำคัญ
ที่สุดของการพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศน  
(Mezirow, 1981: 3-24; 1994; 1997: 5-12; Inglis, 

1997; 1998; Brookfield,1986) โดยกลุมทดลองได
ทบทวน สำรวจ และวพิากษอดีตของตนเองในประเดน็
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เพศสภาพ และฐานะ บทบาท หนาท่ีของผูหญิงตาม
ความคาดหวังทางสังคมท่ีไมเทาเทียมกับผูชาย ซึ่งไม
เคยพิจารณาตรวจสอบมากอน กอใหเกิดการทำงาน
ทางปญญากับฐานคิด โลกทัศน และคานิยมเดิมของ
ตนอยางลึกซึ้ง (Mezirow, 2000a; 2000b; 2003a; 
2003b: 58-63: 2006: 24-38; O’Sullivan, 2003) แต
ในการพิจารณาใครครวญเชนนี ้สตรตีองกลับไปสัมผสั
กบับาดแผลทางจติใจ หรอืความชอกช้ำขมขืน่ ทีส่ะสม
อยูตลอดชวีติการเปนผูหญงิทีถ่กูกดข่ีหรือกระทำความ
รุนแรง โดยเฉพาะในความสัมพันธใกลชิดหรือชีวิตคู 
จึงเปนชวงเวลาท่ีสรางความเจ็บปวดสะเทือนใจ ตองการ
กำลงัใจและพ้ืนทีข่องการรับฟงอยางยิง่ อยางไรก็ตาม 
ความทุกขใจเชนนี้เปนสวนหน่ึงของกระบวนการปรับ
เปลี่ยนมโนทัศน (McClary, 1990; Mezirow & 
Associates, 1990)  

ผูนำเสวนาไดสงเสริมใหเกิดความรวมรูสึก
และการสนบัสนนุกำลงัใจจากเพ่ือนผูรวมเสวนา ซึง่อยู
ในภาวะหวัอกเดยีวกนั ทำใหเกิดการสำรวจตนเองและ
แบงปนประสบการณออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
มาก ชวยใหเกิดความเขาใจในประเด็นปญหาความ
รุนแรงและความไมเสมอภาคในชีวิตสตรีอยางรอบดาน
ย่ิงข้ึน รวมท้ังเกิดความผูกพันทางจิตใจและการสนับสนุน
ชวยเหลือกัน สรางความกาวหนาในการพัฒนา
กระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศนรวมกัน จนกลุมทดลอง

สามารถผานพนชวงเวลาท่ียากลำบากน้ีไปสูการขาม
จุดเปล่ียนทางความคิดความเช่ือ และเกิดการปรับเปล่ียน
ทัศนะความเสมอภาคของสตรี (Brookfield,1986; 
Cranton,1992: 1997: 2000: 2002; Merwe and 

Albertyn, 2008; Southern, 2007) อกีทัง้ สนบัสนนุ
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาในการรับรูตนเองอยาง
สรางสรรคมากย่ิงข้ึน จากความรูสึกตนเปนผู ถูกกำหนด 

ถูกกดข่ี ถูกกระทำ เปนผูสามารถกำหนด ชี้นำตนเอง 
และมีความรูสึกนึกคิด หรือเช่ือในส่ิงใดดวยการไตรตรอง
และอาศยัหลกัเหตผุล (Brookfield, 2005: 1127-1168
) สตรีจึงมองเหตุการณรายไดวาเปนพลังชีวิต หรือ

บทเรียนใหเขาใจชีวิต (Mandell & Herman, 2007:
339-353) สอดคลองกับ Tisdell (2000a: 308-335; 
2000b) ท่ีกลาววา ในขณะท่ีผูเรียนศึกษาวิเคราะหระบบ
สงัคม ซึง่เปนสงัคมของผูมอีภสิทิธิแ์ละมกีารกดข่ีวาได
สงผลกระทบอยางไรตอเอกลักษณ ความเช่ือ คานิยม 
และความเขาใจตอส่ิงตางๆ ของตนแลว บคุคลจะเร่ิม
มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันจะพัฒนาความ
สามารถ กลายเปนผูกระทำการเปล่ียนแปลงและสามารถ
ควบคมุชวีติของตนเอง 

กลาวไดวาการพิจารณาใครครวญทำใหสตรี
เกิดการเปล่ียนแปลงทางปญญา มีการตระหนักรูตอ
การครอบงำทางความคิดจากสังคมวัฒนธรรมที่สราง
ความไมเทาเทยีม (Belenky and Stanton, 2000) เกดิ
ความเขาใจในตนเอง ตลอดจนปจจยัตางๆ ทีม่อีทิธพิล
ตอความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งวิถีโลกอยางชัดเจน
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น (O’Sullivan, 2003: 326-330) ทั้งนี ้
กระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศนไดใหประสบการณ
การเรียนรูในมิตติางๆ รวมกันไปทัง้ทางการเมอืง ทาง
จรยิธรรม ทางสติปญญา ทางวฒันธรรม และทางจติ
วิญญาณ รวมท้ังเกิดการยอมรับตนเองท้ังในสวนท่ี
เปนความเขมแข็งและความออนแอในตนเองโดย 
ไมตองเสแสรงหรือฝนทน (Boyd, 1989; 1991) และ 
ผูเรยีนสามารถใชการเปลีย่นแปลงทางปญญาเปนแนว
ปฏิบัติในการเปล่ียนแปลงทางการกระทำ กลาวคือ 
สตรีฝกท่ีจะวางแผนชีวิต โดยมีการสำรวจศักยภาพ

และความสามารถของตน กำหนดเปาหมาย ปณิธาน 
รวมท้ังทำการแกปญหา และพัฒนาทักษะสำคัญ ซึ่ง
ในทีส่ดุแลว กเ็ปนความสามารถในการเสริมสรางพลัง
อำนาจและแกปญหาแกตนเองดวยตนเอง อันเปนผล
จากการปรับเปล่ียนมโนทัศน เน่ืองจากทัศนะความ

เสมอภาคทีพ่ฒันาข้ึนมีอทิธิพลตอระบบ วธิ ีกรอบการ
คดิ สภาพจติใจ และพฤตกิรรม (Mandell & Herman, 
2007:339-353) Mezirow (ในชิดชงค นันทนาเนตร, 

2549) อธิบายวา ในกระบวนการจัดการศึกษาเชนน้ี
มกัจะชวยผูเรยีนไดแกปญหาสวนตนเสมอ  

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
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2. เงือ่นไขความสำเร็จของโปรแกรม TEP 
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนดังกลาว

เปนกระบวนการสวนบุคคล ท่ีกลุมทดลองมีประสบการณ
รวมกนัในโปรแกรม TEP ซึง่มีเง่ือนไขความสำเร็จจาก
วิธีการจัดดำเนินกิจกรรมดวยวิธ ี TEP ตัวผูนำเสวนา  
ผูรวมเสวนา และสภาพการณในการจัดกระบวนการ 
ดงันี ้

 2.1. วิธีการจัดดำเนินกิจกรรมดวยวิธ ี
TEP มทีีม่าจากแนวคดิทฤษฎกีารปรับเปล่ียนมโนทศัน
ของ Mezirow ซึ่งเปนหลักการและแนวทางสำคัญใน
การเสริมสรางพลังอำนาจและการเปล่ียนแปลงระบบ
ความคิดและกรอบการรับรู อันเปนรากฐานของจิตใจ
และพฤตกิรรม (ชดิชงค นนัทนาเนตร, 2549; Cranton, 
2006c: 24-38) และชวยสงเสริมศักยภาพของผูใหญ
ในการเรยีนรูจากส่ิงทีต่นมพีรอม นัน่คอื ประสบการณ
ชีวิตและวุฒิความสามารถในการวิพากษสังคม
วัฒนธรรมและระบบคิดของตนเอง เพื่อการละวางคา
นยิมทีไ่มเหมาะสมสำหรบัตนและคนพบแนวความคดิ
ที่เหมาะสมยิ่งกวาในการพัฒนาความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม (Loughlin, 1993) อีกทั้งรูปแบบ
กจิกรรม ซึง่ไดแก การเสวนากลุม ทีเ่นนการพิจารณา
ใครครวญและการลงมือปฏิบัติ ก็เหมาะสมสำหรับบุคคล
วยัผูใหญ (Boyd, 1989; 1991;Taylor, 2006; 2007: 
173-191; 2008: 5-15) โดยเฉพาะผูที่มีการศึกษา
นอยหรือไมรูหนังสือ พลังของการเสวนาลักษณะน้ี

สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูและการเปล่ียนแปลงตน
อยางลึกซ้ึงขามกำแพงของระดับการศึกษาท่ีจัดกันใน
ระบบ เนือ่งจากใชการสือ่สารพ้ืนฐาน คอื การฟง พดู 
และทำ (Freire, 1970; Nitiri and Stewart, 2009:100 
– 113) ย่ิงเม่ือผูวิจัยไดนำมาสังเคราะหกับประสบการณ

การปรบัเปล่ียนมโนทัศนของสตรไีทยท่ีถกูกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง จึงสามารถชวยแกไขปญหาและ
พฒันากระบวนการปรับเปลีย่นมโนทัศนของสตรไีทยท่ี

ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองไดตรงตามความ
ตองการจำเปน และสอดคลองกับธรรมชาติในการปรบั

เปลี่ยนมโนทัศนของกลุมทดลอง (O’Sullivan, 1999: 
2008: 27-32)การพัฒนานวัตกรรมในลักษณะนี้เปน
แนวทางของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไท ที่ตอง
ยดึผูเรียนเปนศูนยกลางของการพฒันาจัดทำหลกัสูตร 
(Brookfield, 1984; 1986; 1987; 1990) 

 2.2. ผูนำเสวนา เปนผูศกึษาและพัฒนา
ตนตามแนวคิดทฤษฎีการปรับเปล่ียนมโนทัศนของ 
Mezirow และมีประสบการณในการจัดกระบวนการ
กลุมทางจติวิทยาเพ่ือการพฒันาตน (Personal Growth 
Group) และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling 
Group) ซึ่งเปนส่ิงท่ีชวยอยางมากในการสราง
สัมพันธภาพเชิงจิตรักษา และการจัดบรรยากาศทาง
จิตวิทยา รวมทั้งเอ้ืออำนวยกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศนใหเกดิขึน้ (Boyd, 1989; 1991) Cranton & 
Wright (2008: 33-47) อธิบายวา ความสามารถเปน
เพ่ือนรวมเรียนรูของครูเชนน้ีเปนเคร่ืองรับประกันคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศน ดังน้ัน 
ตัวผูนำเสวนาจึงเปนเง่ือนไขท่ีสำคัญประการหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของแนวทางน้ี (Taylor, 1998:
48-49; 2006: 91-95; Bloom, 1995; Boyd, 1989; 
1991) 

 2.3. ผูรวมเสวนา เปนผูสมคัรใจและผาน
การคัดเลือกตามเกณฑที่กำหนด จึงพรอมมีสวนรวม
และเห็นประโยชนในการพัฒนาตนและกลุมเพ่ือนท่ี
ประสบปญหารวมกนั โดยมีการรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

และชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางย่ิงทั้งในกลุมเสวนา
และนอกกลุมเสวนา นอกจากนี ้ผูเสวนาบางคนเปน 
ผูศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูแบบปรับ
เปล่ียนมโนทัศน ทำใหเกิดการพัฒนาตนอยางรวดเร็ว 
เปนตวัแบบท่ีด ีและชวยสรางสรรคบรรยากาศของการ

เรยีนรูทีด่ ีกลาวไดวา ความสำเรจ็พืน้ฐานของการเรยีน
รูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศน ข้ึนอยูกับทัศนคติสวนบุคคล 
ความพรอม และความรวมมือของผูเรียนเปนสำคัญ 

ดังน้ัน ในสภาพการณที่มีการสงเสริมผูเรียนท่ีมีความ
พรอมและมีสวนรวมชวยสรางสรรคบรรยากาศการเรียนรู

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 

 



288

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

ที่ดีเชนน้ียอมสงผลสำเร็จในการจัดกิจกรรม (Boyd, 
1989; 1991; Taylor, 2006: 91-95; Cranton, 1997: 
2006a:123-139; 2006b: 5-13; 2006c; Southern, 
2007)  

 2.4. สภาพการณในการจัดกระบวนการ 
ไดแก ภูมิหลังท่ีแตกตางบนปญหารวมกันของผูรวม 
เสวนา จำนวนคนตอกลุม สถานท่ี ระยะเวลา และส่ือ
การเรียนรูลวนสงผลตอการจัดกลุมเสวนา Taylor (2006: 
91-95; 2007: 173-191; 2008: 5-15) และ Boyd (1989; 
1991) เสนอวา การจัดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนจำเปนตองใหความสำคัญกับประสบการณเดิม 
ประวัติความเปนมา บริบทชีวิต และภูมิหลังท่ีสงอิทธิพล
ตอผูเรียน อีกท้ังการปรับเปลี่ยนมโนทัศนควรเรียนรู
เปนกลุมขนาดเล็ก ท่ีเนนความรวมมือกัน จะชวยสงเสริม
ความสมบูรณพรอมในการเรียนรูของบุคคล ในการ
วจิยัคร้ังนี ้มผีูรวมเสวนาครัง้ละ 4 คน จากผูทีม่คีวาม
หลากหลายท้ังวัย ท่ีมา ลักษณะนิสัย และประสบการณ
ชีวิต แตก็ลวน “หัวอกเดียวกัน” จากปญหาความรุนแรง
ของคูครอง ทำใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและชวยเหลือ
กันอยางผูกพันใกลชิดแมมีภูมิหลังที่แตกตางกัน การ
จัดกิจกรรมก็ไดรับการสนับสนุนจากบานพักฉุกเฉิน
อำนวยความสะดวกตางๆ และอนุญาตใหใชหองประชุม
ที่เปนสวนตัวและคงที่เปนหองเดิมตลอดชวงการจัด
กิจกรรม สนับสนุนความรูสึกม่ันคงปลอดภัยในการ
ดำเนนิกระบวนการ รวมทัง้ช่ัวโมงการพบกลุมก็มากถึง 

54 ชั่วโมง โดยมีการพบปะกันเปนประจำ สม่ำเสมอ 
ในเวลาท่ีสมาชิกกลุมทุกคนสะดวก แมจะจัดเปนการ
พบกลุมตลอดวันๆ ละ 9 ชั่วโมง ในแบบรายสัปดาห

และแบบรายวันก็ไมเปนอุปสรรค กลับสรางความ
ตอเนื่องในการเรียนรู และเพียงพอตอการชวยเหลือ
ทางจิตใจและการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยน 

มโนทศัน 
นอกจากน้ี กลุมทดลองยังไดทบทวนการเรียนรู 

ทำแบบฝกหดั ใบงาน การบาน และเขยีนบันทกึความ
รูสึกนึกคิด และนำขอคิด ความเขาใจ ทัศนคติ และ

แนวปฏบิตั ิสิง่ตางๆ ทีไ่ดเรยีนรูจากกลุมไปประยกุตไป
ใชในชีวิตประจำวัน ทำใหเกิดการเรียนรูแบบปรับเปล่ียน
มโนทัศนนอกกลุมตลอดชวงของโปรแกรม ชวยสนับสนุน
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงตนในทางสรางสรรค  
(Chang, 2006: 207-212; Holly, 1989) 

สรุปไดวา วธิ ี TEP ในโปรแกรมการเสวนานี้
ชวยใหสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองได
พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนดวยเงื่อนไข
ของวิธีการจัดดำเนินกิจกรรม ตัวผูนำเสวนา ผูรวม 
เสวนา และสภาพการณในการจัดกระบวนการ ทั้งนี ้
การปรับเปล่ียนมโนทัศนของสตรีไดใหคุณประโยชน
แกสตรีในฐานะเปนกระแสการพัฒนาตนท่ีสำคัญ (
Mezirow, 2003a; 2003b: 58-63: 2006: 24-38; Taylor, 
2006: 91-95; Cranton, 1992: 1997: 2000) กอให
เกิดการหลอหลอมทางบคุลกิภาพ ทีส่รางพลังอำนาจ
และความเปนไททางจิตใจ ชวยใหบุคคลสามารถกำหนด 
ชี้นำ เปนตัวของตัวเอง สรางความเปล่ียนแปลงจาก
ระดับตัวบุคคล อันเปนส่ิงสำคัญลำดับแรก ดังท่ี  
ชิดชงค นันทนาเนตร (2547; 2548; 2549) กลาววา 
หากสังคมตองการใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ก็จำเปน
ตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหสามารถ
พิจารณาใครครวญอยางมีเหตุผล คิดวิเคราะหและ
ทำความเขาใจสมมตฐิานและความเช่ือตางๆ หรอืมอง
เห็นอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบ

ตอมโนทัศนของตน เพ่ือหาแนวทางปรับเปลี่ยนเพ่ือ
การพัฒนาและมีพลังอำนาจในตนเองมากข้ึน ดังนั้น 
การปรับเปล่ียนมโนทัศนจงึเปนความสำคัญและมีสวน
ชวยทำใหคณุภาพของคนและสังคมดขีึน้ และวธิ ี TEP 

ก็เปนนวัตกรรรมหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพตอการพัฒนา 
การเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทศัน การเปล่ียนแปลง 
ที่เหมาะสม และการฟนฟู เยียวยา พัฒนาตนของ 

สตรีไทยทีถ่กูกระทำความรนุแรงจากคูครอง  
 

ขอเสนอแนะจากกการวจิยั 
จากผลการวิจัยทำใหไดขอเสนอแนะอยาง
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นอย 3 ดานในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ และเชิงการศึกษา
ตอเนือ่ง ดงันี ้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1. ใหความสำคัญกับวิธีการปรับ

เปล่ียนมโนทัศนในการยุติความรุนแรงตอสตร ี โดยม ี
นโยบายในการยุตคิวามรุนแรงตอสตรดีวยวิธกีารปรับ
เปล่ียนมโนทัศนแกสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงและ
ผูชายทีก่ระทำความรุนแรงดวยทัง้ 2 ฝาย 

 1.2. สงเสริมใหมีการจัดกระบวนการ
ปรบัเปลีย่นมโนทศัน การพัฒนา และการประเมินผลท่ี
เหมาะสมในหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือสตร ีรวมท้ัง
หนวยงานตางๆ ทึเ่ก่ียวของ ตลอดจนหนวยงานบรกิาร
สาธารณะท่ัวไป ท่ีสตรีกลุมเปาหมายและผูชายท่ีกระทำ
ความรนุแรงสามารถเขาถึงและรบับริการได 

 1.3. สนับสนุนบุคลากรของทุกหนวย
งานท่ีเก่ียวของใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนไดและเปดบริการเปนงาน
ประจำ 

 1.4. จดัต้ังศูนยเฉพาะในการพฒันาการ
เรยีนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทศันแกบคุลากรของหนวย
งาน และประชาชนท่ัวไป โดยใหบริการจัดกิจกรรมปรับ
เปลีย่นมโนทศัน รวมทัง้การเปนพีเ่ลีย้ง ฝกอบรม และ
พัฒนาความสามารถในการจัดบริการปรับเปลี่ยน 
มโนทศันแกบคุลากรของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1.5. สร า งกลุ มและ เครื อข ายการ
ชวยเหลือ ที่เสริมสรางพลังอำนาจ ความเปนไท และ

การพ่ึงพาตนเองในการดำเนินชีวิตแกสตรีทีถู่กกระทำ
ความรนุแรง 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ

 2.1. ควรมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีนัก
สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และพยาบาลประจำศูนย

การชวยเหลือ ใหเขาใจในแนวคิดนี้และสามารถเปน
ผูนำจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมการปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนของบุคลากรในหนวยงานการชวยเหลือ  

ใหเปนผูมทีศันคติเหมาะสมตอการชวยเหลือสตรี หรือ
กลุมผูเดอืดรอน  

 2.2. จัดเปนโปรแกรมประจำสถาน
สงเคราะห เชน บานพกัฉกุเฉนิ หรอืหนวยบรกิารตางๆ 
ท่ีชวยเหลือสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 
โดยจดัดำเนินการเปนการเสวนาเชิงปฏิบตักิารในกลุม
เพ่ือนชวยเพ่ือนขนาดเล็ก ในสถานท่ีท่ีมีความเปนสวนตัว 
และมีส่ิงอำนวยความสะดวกเหมาะสม เชน เกาอ้ีสำหรับ
สตรีตั้งครรภ หรือสะดวกในการนำเด็กทารก หรือ 
เด็กเล็กท่ีติดแมเขารวมได ใหมีผูเขารวมเสวนาเปนประจำ 
4-10 คน เพื่อโอกาสและประโยชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางท่ัวถึงและลกึซ้ึงเพียงพอ และมีผูนำเสวนา 
1 คน รวมท้ังอาจมีผูชวยผูนำเสวนาอีก 1 คน ตามความ
เหมาะสม การดำเนินกระบวนการตองตอเนื่องใน  
3 ขั้นตอนของวิธ ี TEP เนื้อหาควรเปนเรื่องจาก
ประสบการณตรงในชีวิตของผูรวมเสวนา ซึ่งมีการ
กำหนดเปนประเด็นที่ชัดเจนในแตละหัวขอหรือการ
ประชุมพบกลุมแตละคร้ัง และควรมีการใชสือ่กระตุนท่ี
เหมาะสม เชน เร่ืองเลา หรือกรณีศึกษา ท่ีมีภาพประกอบ 
และกิจกรรมท่ีจำเปนตองจัดขึ้นควบคูเสมอในการ 
เสวนาแตละคร้ัง คือ กิจกรรมการผอนคลายความเครียด 
โดยเฉพาะในการดำเนินกระบวนการวิพากษอดีต หรอื
การพิจารณาใครครวญตนเอง ซึ่งผูรวมเสวนาอาจมี
ความบอบชำ้ในการสัมผัสกับประสบการณในอดตี ใน

กรณีที่ผูเสวนาบางคนมีภาวะวิกฤต ความเครียดสูง 
ควรจัดชวงพบพิเศษเพื่อการปรึกษากับนักจิตวิทยา 
หรือสงตอนักวิชาชีพการชวยเหลือดานจิตใจท่ีมีความ
ชำนาญ สำหรับโปรแกรมอาจมีไดทั้งแบบมาราธอน

ตอเนือ่งรายวนัสำหรับสมาชกิท่ีมีเวลาพบกลุมไดนอย
ในชวง 1- 2 สัปดาห และโปรแกรมรายสัปดาหท่ียาวนาน
กวา 1 เดือน เม่ือส้ินสุดกลุมแตละคร้ังควรมีการประเมิน

ผลการเรียนรู และหลังส้ินสุดโปรแกรมควรมีการติดตาม
ความกาวหนา รวมท้ังใหกำลังใจผูเสวนาแตละคนใน
ชวีติประจำวนัเปนระยะๆ อยางนอยในชวง 3-6 เดือน
แรก  

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 
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 2.3. ทำงานอยางเปนระบบและมี
เครือขายสนับสนุน ภายหลังการจัดกิจกรรมปรับเปล่ียน
มโนทัศนแลว จำเปนตองมีการติดตามดูแลชวยเหลือ
สตรีอยางตอเนื่องสิ่งน้ีเปนแนวปฏิบัติที่จำเปนและ
สอดคลองกับปญหา ความตองการและธรรมชาติใน
การพัฒนาตนของสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่ง
ตองการผูสนบัสนนุชวยเหลอืจากครอบครัว เพือ่น และ
ชุมชน รวมทั้งกระบวนการสังคมสงเคราะหและ 
สหวิชาชพีท่ีเก่ียวของในเชงิรุก โดยเฉพาะอยางย่ิง ใน
กรณีทีส่ตรีปราศจากญาตมิติร หรือเลือกท่ีจะไมเขาพ่ึง
ญาติมิตรหนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตองเขาชวยเหลือ 
รวมทัง้ทำหนาทีแ่ทนญาตมิติร  

 2.4. จดัโปรแกรมการปรบัเปลีย่นมโนทัศน 
สำหรับชายผูกระทำความรุนแรง และผูตองขังใน 
การกระทำความผิดจากการกระทำความรุนแรงตอสตรี 
นอกจากนี้ควรนำวิธ ี TEP ไปประยุกตใชในประชากร
กลุมอ่ืนท่ีประสบปญหาและการกดข่ีทางสังคม เชน 
คนกลุมรากหญา กลุมเยาวชนและสตรีผูดอยโอกาส  
ผูพิการและญาติ กลุมผูใชแรงงาน กลุมผูไมมีงานทำ 
ผูตองขงั หรือชนกลุมนอยเปนตน นอกจากน้ี วธิ ี TEP 
ยงัสามารถประยกุตใชกบัอบุตักิารณทีเ่ปนปญหา เชน 
ผูไดรับผลกระทบจากพิบัติภัย การจัดการศึกษาเพ่ือ
อนุรกัษสิง่แวดลอม หรือสถานการณเฉพาะตางๆ เชน 
ใชในประเด็นปญหาสิทธิมนษุยชน การเรียนรูในสถาน
ประกอบการที่ประสบปญหาวิกฤต หรือกลุมอุตสาห
การและผูประกอบการท่ีมีปญหารวมกัน การจัดการ

ศึกษาสำหรับผูใชแรงงาน การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ
ตางๆ การพัฒนาพลังอำนาจในกลุมสตรีและเยาวชน 
และการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู หรือแมแตในการ

ศกึษาทางไกล และอนิเตอรเนต็ 
3. ขอเสนอแนะเชงิการศึกษาตอเน่ือง 
 3.1. การศึกษาวิจัยในดานน้ีตองคำนึง

ถึงตัวแปรแทรกซอนที่อยูนอกเหนือการควบคุม และ

เปนขอจำกัดเชน ระยะเวลาของการวิจัยในบานพัก
ฉกุเฉิน ซึง่สตรอียูอาศัยในระยะส้ัน รวมทัง้ทีง่านวิจยัน้ี

เปนสวนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษา ทำใหไมสามารถ
ติดตามผลไดในระยะยาวได ในขณะท่ีธรรมชาติของ
การเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน และพัฒนาการ
ดานตางๆ ของบุคคลตองการเวลาในการเปล่ียนแปลง
และตดิตามผล  

 3.2. การศึกษาวิจัยควรใหความสำคัญ
กับการพัฒนาส่ืออุปกรณสนับสนุนการปรับเปล่ียน
มโนทัศนและการศึกษาในกลุมประชากรตางๆ ที่
หลากหลายเพ่ิมขึน้ Taylor (2007: 173-191; 2008: 5-
15) และ Willink, Williams, Nelson (2006) ชีว้า งาน
วจิยัท่ีควรเรงศกึษาเพ่ิมมากข้ึนคอื งานวจิยัท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาเคร่ืองมือเชิงเทคนิคใหมๆ หรือใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาเก่ียวของ เชน โปรแกรม
ออนไลน และคอมพิวเตอรสื่อสาร เปนตน รวมไปถึง
การศึกษาในกลุมประชากรอื่นๆ ทั้งประชากรของการ
ศึกษาในระบบและนอกระบบและปรับใชแนวคิดและ
แนวทางของการปรับเปล่ียนมโนทัศนไปอยางกวางขวาง 
ทัง้น้ี ควรมกีารศึกษาและพฒันาในกลุมประชากรท่ีอยู
ในวกิฤตการณและความทาทายรวมสมยัเปนอยางยิง่ 
เชน ในการปรับเปล่ียนมโนทัศนของผูประสบวิบัติภัย 
คูของความขัดแยงและการกดข่ี หรือแมแตสังคมผูสูงอายุ 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไดดวยการมีสวนรวม
อยางย่ิงจากบุคคลหลายทาน หลายฝาย ไดแก อาจารยท่ี
ปรกึษาท้ัง 3 ทาน ประกอบดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.
ชิดชงค นันทนาเนตร อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

และผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉว ีประเสรฐิสุข รวม
ท้ังอาจารย ดร. เมทินี พงษเวช ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวย
ศาสตราจารย ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย ประธานกรรมการ

สอบโครงรางและวิทยานิพนธ อีกท้ังยังมีผูเช่ียวชาญ
ในดานตางๆ ท่ีกรุณาตรวจสอบนวัตกรรมและเคร่ืองมือ
การวิจยั ตลอดจนใหคำแนะนำท่ีเปนประโยชนตอการ
วิจัยนี ้สำหรับการทำงานภาคสนาม ผูวิจัยไดเรียนรู
อยางมากจากกลุมตวัอยางผูรวมในงานวิจยันีท้กุทาน 

การแบงปนประสบการณทีเ่กิดขึน้ ทัง้สวนทีเ่ปนความ

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 
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เจ็บปวดและการพฒันาตนของทกุทานมคีณุคาอยางมิ
อาจประเมินได พรอมกนัน้ีผูวจิัยยังไดความชวยเหลือ
อยางยิ่งจากผูชวยผูวิจัย ไดแก คุณจรรยา วีรพลเทพ 
และคุณแสงเดือน จันทรศิริศรี อีกท้ังผูบริหาร นักวิชาชีพ
ดานสังคมสงเคราะหและจติวิทยา และเจาหนาท่ีตางๆ 
ของหนวยงานที่ผูวิจัยเขาไปทำการศึกษา ตลอดจน
การสนบัสนนุตางๆ จากครอบครัว ครบูาอาจารย และ
มติรสหายใกลชดิ ผูวจิยัขอขอบคุณทกุทาน ทัง้ทีไ่ดเอย
นามและแมมิไดเอยนามไว ณ ที่นี ้ผูวิจัยระลึกรูและ
ซาบซ้ึงในน้ำใจไมตรีและการชวยเหลือของทุกทานเสมอ 
และหวังวางานวิจัยคร้ังนี้จะมีคุณคาตอการยุติความ
รนุแรงตอสตรแีละผูกระทำความรุนแรงทัง้ปวง 
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