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51251807 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์
คาํสาํคญั :  กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์/ สตรีไทย  
  พีรเทพ รุ่งคุณากร : การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง.   อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :    ผศ.ดร.ชิดชงค ์  นนัทนาเนตร , อ.ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์ 
และ ผศ.ดร.นวลฉว ี ประเสริฐสุข.  280 หนา้. 
 
 การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์ )  เพือศึกษาการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผา่นพน้ความรุนแรง
จากคู่ครอง  2)  เพือพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง  และ 3)  เพือศึกษาผลของนวตักรรมทีสร้างขึนต่อทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวิตของสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  กลุ่มทดลองเป็นสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองมาพกัฟืน ณ บา้นพกั
ฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภ์พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาทินดัดา
มาตุ จาํนวน 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 4 คน ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองที 1 ร่วมโปรแกรมการทดลองแบบรายสัปดาห์
จาํนวน 6 วนั และกลุ่มทดลองที 2 ร่วมโปรแกรมการทดลองแบบรายวนัต่อเนือง 6 วนั เก็บรวบรวมขอ้มลูเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณดว้ยเครืองมือการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มลูใชก้ารวิเคราะห์เนือหาสาํหรับขอ้มลูเชิงคุณภาพ 
และการวิเคราะห์ค่าสถิติสาํหรับขอ้มลูเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
การวิจยัมีขอ้คน้พบ ไดแ้ก่   
 
 1) กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครองมี 4 ระยะ ไดแ้ก่  
ระยะที 1 สังสมความเครียด   ระยะที 2 แสวงหาความช่วยเหลือ  ระยะที 3 ทาํความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา  และ
ระยะที 4  ปรับเปลียนมโนทศัน์ดา้นความเสมอภาคหญิง-ชาย และใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนการเปลียนแปลงทีสาํคญัต่อทศันะความเสมอภาคของสตรี   ปัจจยั คือ การเสวนาในกลุ่มเพือนช่วย
เพือน  และการพิจารณาใคร่ครวญประเด็นเพศสภาวะ   2)  การพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับ
สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ไดแ้ก่ “ วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา ”  ประกอบดว้ยขนัตอน 
3 ขนั  ไดแ้ก่ ขนัที 1 การสร้างสัมพนัธภาพและการผอ่นคลายความเครียด ขนัที 2 การศึกษาตน ทาํความเขา้ใจชีวิต
และความคิด และขนัที 3 การวางแผน แกปั้ญหา พฒันาตน นาํมาใชจ้ดัเสวนากลุ่ม 6 ครังๆ ละ 9 ชวัโมง รวม 54 
ชวัโมง  เพือการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี  3)  นวตักรรมวิธีการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา ทีสร้างขึนมีผล
ต่อการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคและทกัษะชีวิตของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง โดย
ค่าคะแนนทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวิตของสตรีหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 
34.75  และ 29.90  ตามลาํดบั พร้อมกนันี กลุ่มตวัอยา่งมีการเปลียนแปลงตนเป็นผูมี้ความเชือมนั มีทศันะความ
เสมอภาค และทกัษะชีวิตมากขึน 
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 The study was aimed 1) to investigate the perspective transformation of ex-battered 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 were 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, that were half divided into 2 groups for innovation 

experimentation; the first group participated in the 6 days-weekly program and the second group participated in 

the 6 days-marathon program. The qualitative and quantitative data were collected by research instruments. The 

qualitative data were analyzed by content analysis and the quantitative data were analyzed by statistical 

analysis; frequency, percentages, mean and standard deviation. Research findings were as follows:   

 

 1) there were 4 stages of perspective transformation process of the ex-battered wives; stage 1-

milling around with traumatic stress disorder, stage 2-seeking for helps, stage 3-finding understand of their 

trouble situations,  and stage 4-raising proper gender equality attitude and using it in daily life, and there are 

two 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 the abused women in 

intimate relationships was “ Therapeutic Education Praxis: TEP method” that composed 3 steps; step 1 

Therapeutic relationship and tension relief (T),  step 2 Education for self-reflection (E) and step 3  Plan, 

problem solving and personal growth (P). This method was used for a 54 hours / 6 days program of group 

dialogue for the women’s perspective transformation. 3) The TEP method innovation affected on the women’s 

attitude of gender equality and life skills by which the post-test mean score of women’s attitude and life skills 

were higher than the pretest at 34.75% and 29.90% orderly while the qualitative data also indicated that the 

women changed themselves for more self-confidence, gender equality and life skills.   
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ความเจบ็ปวดและการพฒันาตนของทุกท่านมีคุณค่าอยา่งมิอาจประเมินได ้ ผูว้ิจยัหวงัว่างานวิจยันีจะมีส่วน
ช่วยในทางใดทางหนึง ให้ผูห้ญิงทีตกอยูใ่นปัญหาความรุนแรงสามารถขา้มพน้ความยากลาํบากต่างๆ ได้
ดว้ยดี และมีความเจริญกา้วหนา้ต่อไปในชีวิต   พร้อมกนันีผูว้ิจยัขอขอบคุณผูช่้วยนักวิจยั ไดแ้ก่ คุณจรรยา 
วรีพลเทพ และคุณแสงเดือน จนัทร์ศิริศรี ทีกรุณาสละเวลา และอุทิศแรงกายแรงใจมาช่วยงานวิจยันีอยา่งไม่
เห็นแก่เหน็ดเหนือย ตลอดจนท่านผูบ้ริหาร นักวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา และเจา้หน้าที
ประจาํองคก์ารผูห้ญิงเพือสันติภาพและความยติุธรรม มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายพ่อแม่เลียงเดียว 
และบา้นพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวลี
พระวรราชาทินดัดามาตุ  ทีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียงิต่อการดาํเนินการวจิยั  

ทา้ยสุดนี  ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ “มา” แม่ผูใ้หก้าํเนิด เลียงดู อุม้ชู เกือหนุนทุกสิง และอยูเ่คียงขา้ง
ผู ้วิจัยโดยตลอด  ผู ้วิจัยขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร . Jack D. Mezirow ผู ้เป็นจุดเริมของทฤษฎี 
Transformative Learning และ Emancipatory Education ตลอดจนครอบครัว ครูบาอาจารย ์มิตรสหาย
ใกลชิ้ด และผูอุ้ปถมัภเ์กือกูลต่างๆ ทีแมมิ้ไดเ้อ่ยนามทุกท่านไว ้ณ ทีนี ผูว้ิจยัยงัระลึกรู้ในความมีนาํใจและ
การช่วยเหลือของทุกท่านเสมอ 

คุณค่าของงานวจิยัเล่มนี ผูว้จิยัขออุทิศแด่การยติุความรุนแรงทงัปวง 
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บทที  

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 
โลกของเราในปัจจุบนัเต็มไปด้วยการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความทา้ทายใหม่ๆ และความ

ซับซ้อนทีเปราะบางเกิดขึนตลอดเวลา ในขณะทีปัญหาและอุปสรรคของมนุษยชาติทีมีอยู่เดิมก็ยงัไม่อาจ
แกไ้ขให้ลุล่วงไปได ้เนืองจากอคติ ความเห็นผิด ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง ความไม่เท่าเทียม และการเลือก
ปฏิบัติทีดาํเนินต่อเนืองมาอย่างยาวนาน และสะท้อนออกมาในรูปแบบปัญหาเรือรังต่างๆ ทางสังคม 
ก่อใหเ้กิดผลเสียหายร้ายแรงสืบเนืองทงัส่วนบุคคลและส่วนรวมตลอดทุกยคุสมยั  ดว้ยเหตุนี มนุษยย์คุใหม่
จาํเป็นตอ้งยกระดับจิตสํานึกร่วมกัน โดยทาํการขบคิด ใคร่ครวญ ไต่สวน ตรวจสอบสิงเหล่านีอย่างมี
วจิารณญาณ โดยเฉพาะตอ้งยอ้นกลบัมาพนิิจพจิารณาตวัเรา ใหลึ้กซึงถึงความคิดความเชือทีเรายดึถือและใช้
นาํทางการกระทาํและการดาํเนินชีวติตลอดมาของเรา ใหเ้กิดการรู้คิดและมีทศันะใหม่ทีเหมาะสมยงิขึนกบั
ความเป็นจริงทีเกิดขึน ซึงจะช่วยให้เราสามารถเผชิญและปรับตวักบัปัจจุบนัและอนาคตของเราไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (O’Sullivan, : - ) ทีผา่นมา ศาสตร์ทางการศึกษาผูใ้หญ่ไดเ้สนอเรืองนีในทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ (transformative learning theory)  ซึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ทีมี
มาตงัแต่ปีค.ศ.  โดย Dr. Jack D. Mezirow ศาสตราจารยด์า้นการศึกษาผูใ้หญ่ มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศ้ึกษากระบวนการทีคนเราให้ความหมายเชิงมโนทศัน์ (meaning making) ในการ
รับรู้ การคิด การมองโลก และมีการตอบสนองต่อสิงต่างๆ ไปตามกรอบความคิดความเขา้ใจทีได้ให้
ความหมายไว  ้ซึงสามารถปรับเปลียนไปได้โดยการให้ความหมายใหม่ในกระบวนการทางความคิด
(Mezirow, 1990; ) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์มีศูนยก์ลางอยู่ทีกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ 
(perspective transformation process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะของบุคคลในวยัผูใ้หญ่ 
เนืองจากผูใ้หญ่เป็นผูมี้วฒิุภาวะในการรู้คิด ทีมาพร้อมกบัวยัวฒิุและประสบการณ์ชีวิต เป็นความสามารถที
บุคคลจะพิจารณาใคร่ครวญตนเอง เพือทาํความเขา้ใจระบบ วิธี และโครงสร้างการให้ความหมายในการ
รับรู้ การคิด การมองโลก และการกระทาํของตน   ซึงโดยพืนฐานถูกกาํหนดด้วยชุดความคิด (meaning 

scheme) และฐานการคิด (meaning perspectives) ทีตนใชเ้ป็นมุมมอง หรือนิสัยในการคิด และการกระทาํ 
(Mezirow and Associates, 2000: xv) การให้ความหมายเชิงมโนทศัน์นีเป็นการทาํงานของมิติทางจิตใจ 
(mind) และทางปัญญา (cognition) ทีเกียวขอ้งกับบริบททางสังคมวฒันธรรม จึงอาจมีการบิดเบือนจาก
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อิทธิพลครอบงาํในสังคม และก่อให้เกิดความผิดพลาดในการรับรู้ การคิด การมองโลก และการกระทาํ 
จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลียนมโนทศัน์ใหม่ทีดีกวา่เดิม ใชน้าํทางการนึกคิดตดัสินใจให้เหมาะสม (Mezirow 

and Associates, 2000: 3 ; 2006)  Mezirow ( : 1) กล่าวถึงการปรับเปลียนมโนทศัน์ว่า เป็นการ
เปลียนแปลงทางทศันะ หรือปัญญา ทีบุคคลมีการให้ความหมายใหม่ในการรับรู้หรือการมองโลก อนัเป็น
การยกระดับสติสัมปชัญญะ (consciousness raising) ของบุคคลนันขึนจากการตระหนักรู้ในตน (self-

awareness) และใชเ้หตุผลพจิารณาใคร่ครวญชุดความคิดและฐานการคิดของตนทีไม่เหมาะสม หรือใชก้าร
ไม่ไดอี้กต่อไป และสร้างการใหค้วามหมายใหม่ ปรับเปลียนมุมมอง กรอบความคิด หรือวิธีคิดทีมีลกัษณะ
เปิดกวา้ง ยืดหยุ่น และมีวิจารณญาณ และนํามาใช้ชีนําการกระทาํต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั นอกจากนี มี
นักการศึกษาท่านอืนไดใ้ห้ความหมายของการปรับเปลียนมโนทศัน์ไวต้ามทศันะของตน อาทิเช่น  Boyd 

(ในชลลดา ทองทว ีและคณะ, 2551) เชือว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเปลียนแปลงของจิตใจ ทีเกิด
จากการหยงัรู้ (intuition wisdom) O'Sullivan ( : – ) มองว่า เป็นการสร้างจิตสํานึกใหม่ (new 

consciousness) ทีทาํใหค้นเรามีความเขา้ใจตวัเอง ทงัทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ตลอดจนเขา้ใจใน
ความสมัพนัธข์องตนกบัผูอื้น สงัคม และโลกดียงิขึน จึงมีวิสัยทศัน์ในการเลือกวิถีชีวิตทีเป็นตวัของตวัเอง 
รวมทงัมีสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคม  ส่วน King ( ) เสนอว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการขา้มพน้
กรอบความคิดเดิมๆ และมีมุมมองใหม่ทีสร้างสรรค ์และให้ทางเลือกทีหลากหลายมากขึน ทาํให้สามารถ
จดัการกบัความขดัแยง้ มีการสือสารทีดีกบัผูอื้น ตลอดจนนาํไปสู่การเรียนรู้ชีวิตทีลึกซึง  ในขณะที Kegan 

( ) เห็นวา่ การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเปลียนแปลงทีลึกซึงในโครงสร้างบุคลิกภาพ เมือเกิดขึนก็
จะปลดปล่อยบุคคลใหเ้ป็นอิสระจากบุคลิกลกัษณะเก่า ทีเกิดจากการครอบงาํทางความคิด  การเปลียนแปลง
นีจะช่วยใหบุ้คคลมีความเจริญเติบโตทางความคิดและจิตใจ  

การปรับเปลียนมโนทศัน์นนัแตกต่างจากการรับขอ้มูลจากภายนอกมาเติมเป็นความรู้ใหบุ้คคลจดจาํ 
แต่เป็นการเปลียนแปลงกับจิตใจ ทีเสมือนเป็นภาชนะทางความคิดให้มีการเปลียนรูป (transformation) 

พร้อมไปกับช่วยพฒันาความสามารถทางปัญญาให้รู้คิด มีวิจารณญาณมากขึน (Kegan, )  การ
เปลียนแปลงนีมกัเกิดขึนเมือบุคคลไม่แน่ใจหรือสงสัยในค่านิยมหรือความเชือบางประการ ทีตนและผูค้น
ในสงัคมยดึถือไวแ้ละใชน้าํทางการดาํเนินชีวิตโดยไม่เคยตรวจสอบมาก่อน ต่อเมือพบความไม่สอดคลอ้ง
ของค่านิยมหรือความเชือนนักบัสถานการณ์ทีตนประสบ เช่น ในวกิฤตการณ์ หรือช่วงเปลียนผ่านของชีวิต 
ทีสร้างความยากลาํบาก ขดัแยง้ หรือกดดนัจิตใจ จึงเริมทาํการไต่สวน ตรวจสอบสถานการณ์กบัความคิด
ความเชือของตน ผา่นการทบทวนประสบการณ์ทีผา่นมา หรือในประวติัชีวติ จนเกิดความเขา้ใจทีชดัเจนต่อ
ความคิดทีจาํเป็นตอ้งปรับเปลียน ตลอดจนอิทธิพลทางสงัคมวฒันธรรมทีมีต่อตนเองและผูอื้น  ดงัที ชิดชงค ์
นันทนาเนตร ( ; ) เรียกว่าเป็น “การวิพากษ์อดีต” (critical reflection) ทาํให้บุคคลเข้าสู่
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กระบวนการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ ได้เข้าใจตนเอง และรู้ถึงการมีความคิดทีไม่เหมาะสม 
ขณะเดียวกันก็ทาํการปรับเปลียนมโนทศัน์ มีมุมมองใหม่ทีแก้ไขหรือเขา้ไปหลอมรวมกับมโนทศัน์เดิม
อยา่งกลมกลืน ช่วยให้บุคคลคน้พบวิธีการ หรือแนวปฏิบติัในการจดัการแกไ้ขปัญหา การพฒันาตน หรือ
การดําเนินชีวิตทีเหมาะสมกับอัตภาพ ท่ามกลางบริบททางสังคมวฒันธรรมอันเปลียนแปลงได้ยาก 
(Mezirow,1990;  : 15; ) การปรับเปลียนมโนทศัน์จึงเป็นการเรียนรู้เพือช่วยตนเอง (self-help 

learning) (ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, ; ) ยงิหากบุคคลมีโอกาสร่วมการเสวนาแบบพิจารณาใคร่ครวญ 
(rational/ critical discourse) กบัผูป้ระสบปัญหาร่วมกนั ภายใตก้ารเอืออาํนวยตามแนวทางการจดัการเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ทีเรียกวา่ “การศึกษาเพอืความเป็นไท” (emancipatory education) ก็จะยงิช่วยเพิม
ความสามารถในการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ (Mezirow, 1981: 5;  Mezirow and Associates, 2000: 

5; ; ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, ; ) อยา่งไรก็ตาม การปรับเปลียนมโนทศัน์ไม่ไดเ้ป็นการเรียนรู้ที
เกิดขึนไดง่้าย หรือเหมาะกับทุกคน (Mezirow, ) เนืองจากกระบวนการนีตอ้งการคุณสมบตัิในการ
พิจารณาใคร่ครวญ และการมีความคิดวิจารญาณ ซึงตอ้งมีการฝึกหัดพฒันาขึน ดังนัน Mezirow (1990; 

2000: 15; 2006) จึงเสนอให้นักการศึกษาและนักวิชาชีพในงานดา้นการพฒันามนุษยแ์ละสังคมช่วยกัน
ส่งเสริมการพจิารณาใคร่ครวญในการจดัการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์  

ตลอดกวา่สามทศวรรษทีผา่นมา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ไดรั้บการยอมรับและ
แพร่หลายไปทวัโลก ทงัในอเมริกา ยโุรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยมีนกัการศึกษาและนักพฒันา
ต่างๆ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการยกระดบัสติสมัปชญัญะ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (empowerment) และการ
ปรับกระบวนทศัน์ (paradigm shift) เพือสร้างการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในชีวิตของบุคคลและสังคมใน
ภาคส่วนต่างๆ ส่งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ร ชุมชน เครือข่าย และสังคม เกิดการชีนาํตนเอง เป็นตวั
ของตวัเอง มีอิสรเสรีภาพเป็นไทจากภายในตน สามารถรับผิดชอบและพึงพาตนเองมากขึน โดยเฉพาะ
สําหรับกลุ่มผูท้ีมีพลังอาํนาจน้อยในสังคม อาทิเช่น คนชายขอบ คนด้อยโอกาส หรือผูถู้กกดขีข่มเหง 
ตลอดจนถูกกระทาํความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ การปรับเปลียนมโนทศัน์จะช่วยใหบุ้คคลและกลุ่มดงักล่าว
หลุดพน้จากการกดขี หรือการครอบงาํทางความคิด  รวมทงัทาํให้มีการรวมตวักันทางสังคมขบัเคลือน
ค่านิยม ความเชือ หรือวฒันธรรมใหม่ทีดีขึนหรือเหมาะสมกว่าเดิม และแมแ้ต่บุคคลทวัไป ทีใฝ่ใจในการ
พฒันาตนเอง ก็สามารถได้รับประโยชน์จากการปรับเปลียนมโนทศัน์ (O’Sullivan, ; Coad, ; 

Fisher-Yoshida et al, ; ชิดชงค ์นันทนาเนตร, ; )  การปรับเปลียนมโนทศัน์ไดก้ลายเป็น
พืนฐานสาํคญัของการพฒันามนุษยแ์ละสังคม ตลอดจนการจดัการศึกษาในยคุใหม่ (Coad, ; Brooks, 

; ชิดชงค ์นันทนาเนตร, ; ) ในขณะที นักวิชาการดา้นการศึกษาผูใ้หญ่ก็ยอมรับการเรียนรู้
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แบบปรับเปลียนมโนทัศน์เป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาผู ้ใหญ่ (Mezirow and 

Associates, 2000: xv) 

จะเห็นไดว้่า การปรับเปลียนมโนทศัน์สามารถช่วยเสริมสร้างและพฒันาคุณลกัษณะของบุคคลที
พงึประสงค ์โดยเฉพาะดา้นการตระหนักรู้ มีความคิดวิจารณญาณ และการชีนาํตนเอง ซึงเป็นการพฒันาที
พงึปรารถนา จึงน่าจะเป็นกระบวนการหนึงทีสามารถตอบสนองนโยบายของประเทศในการพฒันาคุณภาพ
ของประชาชนและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนทงัในระดับบุคคล องคก์ร ชุมชน และสังคมได ้ ชิดชงค ์ 
นันทนาเนตร ( ; ) ระบุว่า กระบวนการนีเหมาะสมสาํหรับการแกไ้ข ป้องกนัปัญหา และพฒันา
มนุษยแ์ละสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์ความสุขมวลรวมประชาชาติ การพฒันาบุคลากรหรือการพฒันาองคก์ร  การพฒันาอาชีพ  การ
เพมิพนูผลผลิต  การส่งเสริมประชาธิปไตยและหนา้ทีพลเมือง  การพฒันาความเขม้แข็งของประชาคม  การ
พฒันาสมานฉนัทใ์นสงัคม  การแกปั้ญหาการเอารัดเอาเปรียบ การกดขีข่มเหง การกระทาํความรุนแรง การ
เหยียดชนชนัวรรณะ ชาติพนัธุ์ เพศภาวะ หรือปัญหาคอรัปชันในสังคม  การแก้ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชน หรือแม้แต่การพฒันานักการศึกษาผูใ้หญ่เอง  ทงันี ในสังคมไทยเรายงัมีประชากรวยัผูใ้หญ่
จาํนวนมาก ทีตอ้งการหรือจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลียนมโนทศัน์ นาํไปสู่การควบคุม ชีนาํ และพฒันาชีวิต
ของตนเองมากขึน ไม่วา่จะเป็นคนกลุ่มรากหญา้ กลุ่มเยาวชนและสตรี กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน  
กลุ่มผูไ้ม่มีงานทาํ หรือแมแ้ต่กลุ่มคนทีมีการศึกษา มีฐานะทางเศรษฐกิจดี รวมทงักลุ่มนักเรียนในชนัเรียน 
ในระบบโรงเรียน หรือประชาชนทวัไปก็ควรทีจะมีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ (ชิดชงค ์นันทนา
เนตร, 2547; 2549)  ซึงในปัจจุบนันี ประเทศไทยไดมี้ผูรู้้จกั สนใจ และนาํทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์มาประยกุตใ์ชบ้า้งแลว้ เช่น มหาวิทยาลยัมหิดล ( ) และศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา ( ) ใชใ้น
การกําหนดนโยบายและแนวทางการจดัการศึกษาของตน อย่างไรก็ตาม ยงัเป็นการดาํเนินการเฉพาะ
วงจาํกัด และในการจดัการศึกษาในระบบ น่าจะมีการวิจยัหรือการเผยแพร่แนวคิดทฤษฎีนีในการจัด
การศึกษาทงัในและนอกระบบของกลุ่ม องคก์าร สถาบนั ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ของประเทศให้ไดรั้บ
ประโยชน์มากขึน  ผูว้จิยัเองไดศึ้กษาและเห็นคุณประโยชน์ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์
ของ Mezirow จึงมีความสนใจทีจะนาํแนวคิดทฤษฎีนีมาทาํการวจิยั โดยไดพ้จิารณาถึงกลุ่มสตรี ซึงเป็นกลุ่ม
คนหลกัในสงัคมไทย ทียงัตกเป็นผูถู้กดขีให้มีพลงัอาํนาจน้อยและถูกกระทาํความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยงิ จากสามีหรือชายคนรัก ซึงมีจาํนวนแฝงเร้นอยา่งมากในสงัคม  
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จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งพบวา่ สามีและชายคนรักเป็นผูก้ระทาํความรุนแรงต่อ
สตรีมากทีสุด และปัญหาความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรียงัเป็นวกิฤตการณ์ในปัจจุบนัของแทบทุกสงัคมทวั
โลก (Säävälä,  in Sunnari et al. (Editor), : ;  จะเด็จ เชาวน์วิไล และคณะ, ; จะเด็จ เชาวน์
วไิล ) จากการรวบรวมขอ้มูลการกระทาํรุนแรงต่อสตรีทวัโลกในช่วงปลายศตวรรษที 20  จาํนวน  34 

เรือง โดย Heise, Ellsberg and Gottenmoeller (1999 ในจะเด็จ เชาวน์วิไล และคณะ, 2551) ชีชดัว่า ความ
รุนแรงในชีวติคู่เป็นเรืองสากล  ทีเกิดขึนไดก้บัผูห้ญิงทุกคน ทุกภูมิภาค ทุกสงัคม ทวัโลก สถิติขององคก์าร
นิรโทษกรรมสากลพบวา่ ผูห้ญิงทวัโลกถูกกระทาํความรุนแรงทุกนาที  ความรุนแรงทีหน่วยงานช่วยเหลือ
สตรีทวัโลกไดรั้บแจง้ก็มกัถึงขนัวกิฤต เป็นความบาดเจ็บทางกาย ทางเพศ และทางจิตใจ และเป็น  ใน  
ของสาเหตุหลกัในการตายของผูห้ญิงอายรุะหว่าง -  ปี (จะเด็จ เชาวน์วิไล และคณะ , ) องคก์าร
อนามยัโลก (WHO, 2007  ในจะเด็จ เชาวน์วิไล และคณะ, 2551) สาํรวจพบผูห้ญิงจากทวัโลกเฉลียร้อยละ 
20 เคยถูกสามีหรือคู่รักของตนทาํร้ายร่างกายจนไดรั้บความบาดเจบ็  และผูห้ญิงในกลุ่มดงักล่าวเฉลียร้อยละ 
25 เคยถูกสามีหรือชายคนรักพยายามขืนใจ หรือบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ดว้ย ในเคนยา่ อตัราผูห้ญิงในวยั
ผูใ้หญ่ถูกสามีกระทาํความรุนแรงสูงถึงร้อยละ  ซึงโดยเฉลียแลว้ สตรีอายมุากกว่า  ปี ในประเทศแถบ
แอฟริการ้อยละ  ลว้นเคยถูกสามีหรือคู่รักทุบตีทารุณทาํร้ายทางร่างกายอยา่งรุนแรง จดัเป็นภูมิภาคทีมีการ
กระทาํความรุนแรงต่อสตรี รวมทงัเด็กหญิงมากทีสุดในโลก  สาํหรับเอเชีย ประเทศบงัคลาเทศ มีสถิติสตรี
ถูกสามีและชายคนรักกระทาํความรุนแรงในครอบครัวสูงใกลเ้คียงกบัดินแดนแอฟริกา คือ ร้อยละ  และ
จากการสาํรวจระดบัชาติของอินเดียล่าสุด ปีพ.ศ.  พบผูห้ญิงร้อยละ  ถูกคู่สมรสหรือสามีซ้อม ทุบตี 
ทาํร้ายเสมอๆ โดยกวา่ร้อยละ  ถูกทาํร้ายสาหัสปางตาย  ทีเกาหลี ผูห้ญิงร้อยละ  รายงานว่า ตนเคยถูก
ชายคนรักทาํร้ายร่างกาย สาํหรับประเทศทีพฒันาแลว้อยา่งสหรัฐอเมริกาและองักฤษ มีผูห้ญิงมากกว่าร้อย
ละ  และ  ถูกคู่ครองของตนทาํร้ายร่างกายจนบาดเจ็บและเป็นอนัตราย (จะเด็จ เชาวน์วิไล, ) ใน
ประเทศไทย มูลนิธิเพอืนหญิง ( ) ซึงมีบริการใหค้าํปรึกษาแก่ผูห้ญิงทีประสบปัญหาความรุนแรง ไดรั้บ
แจง้เรืองร้องเรียนการกระทาํความรุนแรงของสามีต่อผูห้ญิงปีละระหว่าง , - ,  ราย  แต่ในปี    
เป็นตน้มา มีผูห้ญิงทีประสบความรุนแรงจากสามีหรือชายคนรักมาพบสูงกว่าอตัราเฉลียดงักล่าว มากกว่า 
,  รายต่อปี   นับวนัก็ยงิมีจาํนวนสตรีถูกคู่ครองกระทาํความรุนแรงมากขึน ส่งผลกระทบทีเลวร้ายต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตของสตรีและลูก และเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทีซับซ้อนและเกียวขอ้งกับ
ปัญหาอืนๆ เช่น ปัญหาครอบครัวเครียด ครอบครัวแตกแยก ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการดืมสุราและยา
เสพติด ปัญหาการตงัครรภไ์ม่พงึประสงค ์และปัญหาเด็กและเยาวชนต่างๆ (จะเด็จ เชาวน์วไิล )   
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ทีมาของความรุนแรงนีส่วนหนึงเกิดจากกรอบทศันคติหรือความเชือแบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy) 

ทีเป็นอคติความไม่เสมอภาคทางเพศในสงัคม  ครอบงาํความคิดและการกระทาํของผูค้นทงัหญิงและชาย ทาํ
ให้มีการแบ่งแยกฐานะ สถานภาพ บทบาท หน้าทีของผูห้ญิงและผูช้ายอยา่งไม่เท่าเทียมและไม่เหมาะสม 
และเกิดการเลือกปฏิบติัทีเป็นโทษ หรือเป็นอันตรายต่อสตรี (Säävälä,  in Sunnari et al. (Editor), 

: ; สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, : คาํนาํ) ผูช้ายทีกระทาํความรุนแรงนีไม่ได้
เจบ็ป่วยทางจิตอยา่งทีเคยเชือกนั แต่มีความคิดความเชือฝังลึกทีเป็นอคติทางเพศ และนิยมใชค้วามรุนแรง
กับภรรยาหรือหญิงคนรัก  ทังนี อาจมีปัจจัยกระตุ้น เช่น การดืมสุรา การใช้สารเสพติด การติดพนัน 
ตลอดจนปัญหาหึงหวง เรืองชู้สาว ความฝืดเคืองของเศรษฐกิจ และความตึงเครียดขดัแยง้กันต่างๆ ใน
ครอบครัว (จะเด็จ เชาวน์วิไล และคณะ, )  และแมผู้ห้ญิงจะก่อความรุนแรงกบัคู่ครองทีเป็นผูช้ายได้
เช่นกนั แต่ก็เป็นส่วนนอ้ยมาก ดงัรายงานเปรียบเทียบอตัราส่วนความรุนแรงระหว่างเพศจากทวัโลกพบว่า 
ผูห้ญิง  ใน   คน  ต้องประสบความรุนแรงจากสามีหรือชายคนรัก  ในขณะทีผู ้ชาย  ใน  คนมี
ประสบการณ์ดังกล่าวอยู่บา้ง  นอกจากนี ความรุนแรงทีผูห้ญิงกระทาํมักเป็นสิงไม่จงใจ เป็นเพียงการ
กระทาํตอบโตท้ีมุ่งระงบัความรุนแรงของผูช้าย ขณะทีการกระทาํความรุนแรงของผูช้ายมกัทาํให้ผูห้ญิงเกิด
การบาดเจบ็ทางร่างกาย ทางเพศ และจิตใจอยา่งสาหัส  จึงทาํให้ผูห้ญิงเสียงทีจะรับอนัตรายจากการกระทาํ
ความรุนแรงของผูช้ายมากกวา่ (จะเด็จ เชาวน์วไิล และคณะ, )  

แม้นานาประเทศจะเห็นความสําคัญในตัวสตรีและความเสมอภาคของสตรี ดังทีองค์การ
สหประชาชาติในฐานะตวัแทนของนานาชาติยอมรับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในฐานะสิทธิ
มนุษยชน อีกทงัมีความพยายามในการขจดัความรุนแรงต่อสตรีดว้ยวิธีการต่างๆ ทงัมาตรการทางกฎหมาย
และการรณรงคค์วามเขา้ใจในหมู่ผูป้ฏิบติังานและประชาชน รวมทงักาํหนดใหส้ตรีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ทีทุก
ภาคส่วนตอ้งส่งเสริมพฒันาบทบาท ความสามารถ ศกัยภาพ และโอกาสของสตรี ทงัทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ซึงประเทศไทยก็รับมตินีไวด้ําเนินการในแผนการพฒันาสตรี อีกทัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช   มาตรา  และมาตรา   ก็ไดบ้ญัญติัให้ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั และกาํหนดให้เป็นหน้าทีของรัฐตอ้งส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย แต่
กระนัน สตรีไทย รวมทงัในอีกหลายแห่งทวัโลกก็ยงัถูกกระทาํความรุนแรงและไม่ไดรั้บความเสมอภาค
เทียบเท่าบุรุษ หรือแมแ้ต่ไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการพนืฐานดา้นสุขภาพ  การศึกษา  การทาํงาน  รายได ้
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ในชีวิตคู่และทางสังคม (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, : คาํนาํ; อฌัชนา  วฒิุสมบูรณ์,  : –  และสุทธิรักษ ์ หงสะมดั.   :  อา้งในจริยา
ภรณ์  รุจิโมระ, ; บุญเสริม หุตะแพทย,์ )  เนืองจากกระแสวฒันธรรมนิยมชายเป็นใหญ่ยงัมีอาํนาจ
มาก โดยเฉพาะในประเทศทียงัคงรักษาและถ่ายทอดค่านิยม ความเชือนี และมีวิถีการปฏิบติัทีแบ่งแยกทาง
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เพศ (Säävälä,  in Sunnari et al. (Editor), : ; บุญเสริม หุตะแพทย,์ ) ดงัการศึกษาของ
อุษณีย ์ โพธิสุข  ( )   พบว่า  จากอดีตถึงปัจจุบนั สังคมไทยมีกฎเกณฑแ์ละวฒันธรรมหลายอยา่ง ทีทาํ
ใหผู้ห้ญิงไม่อาจเท่าเทียมกบัผูช้ายไดแ้ทจ้ริง โดยเฉพาะอยา่งยงิ เมือสงัคมยงัมีความคิดความเชือหรือค่านิยม
ทีเป็นมายาคติ (Myth) เกียวกบัสถานภาพและบทบาทของสตรีในทาํนองวา่เป็นเพศอ่อนแอ ตอ้งอยูใ่นความ
ดูแลของเพศชาย เป็นทรัพยสิ์นของครอบครัว  มีหนา้ทีดูแลรับใชส้ามีและลูก ตลอดจนพ่อแม่ญาติพีน้องใน
บา้นเป็นงานหลกัของชีวติ ดงัสุภาษิต คาํพงัเพย ตลอดจนถอ้ยคาํตีตราต่างๆ ทีจาํกดัสถานภาพและบทบาท
ของผูห้ญิง ทงัในพืนทีครอบครัวและสังคมอยา่งตายตวั และดว้ยความไม่เท่าเทียม เช่น “ผูช้ายเป็นชา้งเทา้
หน้า ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงั” “ผูช้ายเป็นผูน้าํ ผูห้ญิงเป็นผูต้าม”  “เกิดเป็นผูห้ญิงอยา่ทาํเด่นเกินชายจะไม่
งาม”“อาชีพหรืองานนี ผูห้ญิงทาํไม่ได”้ เป็นตน้  ผูห้ญิงตอ้งจึงพบความยากลาํบากในงานและความกา้วหน้า
เมือเปรียบเทียบกบัผูช้าย  (บุญเสริม หุตะแพทย,์ )  ทศันา บุญทอง ( )  มองว่า สตรีอาจพึงพาทาง
เศรษฐกิจจากบุรุษน้อยลง และมีโอกาสก้าวขึนสู่แนวหน้าทางสังคม แต่ด้วยสภาพสังคม วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทียงัตีกรอบเอาไวใ้ห้สตรีตกเป็นเหยอืของความรุนแรงในทุกลกัษณะอยูเ่ช่นเดิม  
แทจ้ริงแลว้  ผูห้ญิงยงัถูกทาํให้กลายเป็นวตัถุทางเพศ อ่อนแอ และดอ้ยกว่าผูช้าย ภรรยาก็คงตกเป็นสมบติั
ของสามีผูอ้ยูใ่นฐานะคุม้ครองดูแลภรรยาและบุตร มีสิทธิขาดทางสังคมวฒันธรรม ทีจะใชอ้าํนาจควบคุม 
บงัคบั หรือแมแ้ต่ทาํร้ายทางร่างกาย ทางเพศ และจิตใจของภรรยาโดยไม่ผิด (บุญเสริม หุตะแพทย,์ ) 
ปรีชา สรวสูิตร (2553) มองวา่ อาํนาจของความคิดความเชือแบบชายเป็นใหญ่นีแฝงเร้นอยูอ่ยา่งกลมกลืนใน
สังคมวฒันธรรมไทย ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูค้น ทาํให้วิกฤตการณ์ความรุนแรงต่อสตรียากแก่
การยติุหรือขจดัใหห้มดสินไปได ้ สตรีเอง ซึงเป็นผูถู้กกระทาํก็ตกอยูใ่นสภาวการณ์ทางสังคมเช่นนี โดยถูก
ปลูกฝังให้ยอมรับความดอ้ยกว่าในเพศสภาพ กล่าวไดว้่า สังคมโดยส่วนรวมยอมรับความไม่เท่าเทียมกัน
ของหญิงและชาย ตลอดจนการกระทาํความรุนแรงของชายต่อหญิง  ทีถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม จากจารีตประเพณีนิยมสู่การยอมรับและปฏิบติัในวิถีชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างไม่รู้ตวั จึงมี
ผูห้ญิงจาํนวนไม่นอ้ย แมเ้ป็นผูถู้กกระทาํความรุนแรงเอง กลบัไม่รู้สึกตวัวา่เป็นผูถู้กกระทาํความรุนแรง แต่
กลับเป็นฝ่ายละอายใจ จาํนนยอม และเก็บงาํความทุกข์จากความรุนแรงของสามี โดยไม่กล้าปริปาก
เรียกร้อง แสวงหาความช่วยเหลือ หรือดาํเนินการตามกฎหมาย เนืองจากกลวัสามีเพิมการทาํร้าย หรือแมแ้ต่
เกรงวา่สามีจะถูกลงโทษ ถูกจาํคุก นาํไปสู่ความยากลาํบากของตนและบุตร หรือการล่มสลายของครอบครัว 
ทงันีเพราะภรรยาเองก็เติบโตขึนในวฒันธรรมทีมีความรุนแรงและใชอ้าํนาจชายเป็นใหญ่ทาํให้รู้สึกตอ้ง
ได้รับการเติมเต็มชีวิตหรือการคุม้ครองดูแลจากผูช้าย อีกทงัด้วยสภาพทางสังคมก็ไม่เปิดพืนทีมากนัก
สาํหรับการพฒันาตนของผูห้ญิง ทาํให้ตอ้งรู้สึกพึงพาพ่อและ (ต่อมาก็) สามี (The Department of Justice 

Canada, 2001)   ในขณะทีภรรยาหลายคนกลวัการหย่าร้าง เพราะผูห้ญิงไทยอีกจาํนวนมากยงัยึดติดกับ
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ค่านิยมทีว่า ผูห้ญิงทีหยา่ร้าง คือผูห้ญิงทีหมดคุณค่า หรือขาดความอดทน อนัควรมีเป็นคุณสมบติัของกุล
สตรีดีงาม ซึงเป็นสิงทีสงัคมสร้างขึนให้เชือ  หรือบางครังภรรยาทีมีอายนุ้อย การศึกษาน้อย อยูใ่นชนชนัที
ตาํต้อยทางสังคม หรือมีฐานะยากจน ก็จะถูกกดขีและกระทาํความรุนแรงในหลายรูปแบบตังแต่ใน
ครอบครัว ทีทาํงาน จนถึงในสงัคม มีแมแ้ต่ผูห้ญิงทีไม่รู้ว่าการทีสามีทาํร้ายร่างกายภรรยาให้รับบาดเจ็บถือ
เป็นความผิดตามสิทธิมนุษยชน   หรือแม้แต่สตรีจะรักษาสิทธิความเป็นมนุษยโ์ดยใช้กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรมเขา้มาช่วย  แต่กระนันขนัตอนและวิธีการสอบสวนพิจารณาคดีก็ยงิทาํให้ผูห้ญิงตอ้ง
อบัอาย หรือแมก้ระทงัถูกสงัคมประณามวา่เป็นฝ่ายผิดเสียเอง (นุชฤดี รุ่ยใหม่, ; บุญเสริม หุตะแพทย,์ 

)  ทศันคติแบบชายเป็นใหญ่เช่นนีส่งผลกระทบต่อผูห้ญิงทุกรุ่นอยา่งมาก ผูห้ญิงตอ้งถูกทาํร้ายทงั ทาง
เพศ ทางร่างกาย ทางจิตใจ ตลอดจนจิตวิญญาณ และศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของ
ผูห้ญิง รวมทงัสร้างผลกระทบทีเลวร้ายต่อบุตรและครอบครัว ชุมชน และสงัคมโดยรวม (จะเด็จ เชาวน์วิไล 
และคณะ, ) 

เช่นเดียวกบัหลายประเทศทีกาํลงัพฒันา ประเทศไทยเองมีแนวทางแกไ้ขปัญหาความรุนแรง การให้
ความช่วยเหลือและพฒันาสตรีทีถูกคู่ครองกระทาํความรุนแรง และการรณรงค์ทางสังคมจากบนลงล่าง 
ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายก็ยงัไม่สมบูรณ์ในภาคปฏิบติั (สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 

: คาํนาํ) นอกจากนี ความเชือแบบชายเป็นใหญ่นียงัปรากฏในผูมี้หน้าทีเกียวขอ้งกบัการยติุและขจดั
ความรุนแรงต่อสตรีดว้ย การศึกษาของบุญเสริม หุตะแพทย ์และคณะ ( ) พบว่า เจา้หน้าทีตาํรวจ ซึง
เป็นผูท้าํหน้าทีบงัคบัใชแ้ละรักษากฎหมายก็มีความความคิดเชือนีอยา่งเหนียวแน่น จึงมกัมีความคิดทีมุ่ง
ไกล่เกลียก่อนดาํเนินการใหเ้ป็นคดีความรุนแรงต่อสตรี และมกัไม่สนใจลงบนัทึกประจาํวนัหรือนาํผูก้ระทาํ
ผดิมาลงโทษ เป็นเหตุใหผู้เ้สียหายมกัไม่ไดรั้บความเป็นธรรม และการทาํร้ายผูห้ญิงเกิดซาํแลว้ซาํอีก หาก
ไม่สามารถปรับเปลียนความเชือแบบชายเป็นใหญ่ในหมู่เจา้หน้าที ผูห้ญิงไทยจะรับการคุม้ครองตาม
พระราชบญัญติัใดๆ อยา่งเหมาะสมคงเป็นไปยาก สอดคลอ้งกบัทีปรีชา สรวสูิตร ( ) แสดงความเห็นว่า 
ในขณะทีความเป็นชายยงัมีอาํนาจใหญ่ครอบงาํผูค้นอยู ่จะทาํให้สังคมเกิดจิตสาํนึกอยา่งไร จึงจาํเป็นตอ้ง
ปรับเปลียนความคิดความเชือและพฤติกรรมไปสู่ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการเคารพรักษาในสิทธิ
มนุษยชนของคนทุกคน (บุญเสริม หุตะแพทย ์และคณะ, ) ดงันัน แมป้ระเทศไทยจะมีความพยายามที
จะปรับปรุงมาตรการทางสงัคม ออกกฎหมายใหม่ ร่วมกบัการเยยีวยาฟืนฟูและให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่
สตรีและบุตรทีถูกกระทาํความรุนแรงจากสามีหรือพ่อ รวมทงัมีความพยายามทีจะยกระดับการส่งเสริม
ความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างหญิงชายมากขึน  ตลอดจนแสวงหาหนทางในการบาํบดัรักษาผูช้าย ที
กระทาํความรุนแรงต่อภรรยาและบุตรร่วมไปกบัการดาํเนินการทางกระบวนการยติุธรรม เพือป้องปราม
ปัญหาไม่ใหเ้กิดขึนระยะยาว  ทงัหมดนีก็ยงัเป็นการแกไ้ขปัญหาจากมุมมองคนนอก ทียงัไม่อาจช่วยให้เกิด
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การเปลียนแปลงทีลึกซึงขึนอยา่งแทจ้ริงในตวัตนและชีวิตของสตรีผูถู้กกระทาํ (ปรีชา สรวิสูตร  ใน
หนงัสือพมิพแ์นวหนา้, )  การฟืนฟู เยยีวยา ตลอดจนการเสริมสร้างโอกาส และพฒันาชีวิตสตรีให้เกิด
พลงัอาํนาจและการพึงพาตนเองอย่างยงัยนืนันน่าจะเป็นแนวทางใหม่ในการยติุและป้องกนัปัญหาความ
รุนแรง ทียดืเยอืในสภาพการณ์ทีสงัคมยดึอาํนาจชายเป็นใหญ่และยากทีผูช้ายจะเปลียนแปลงก่อน การแกไ้ข
ปัญหาให้ตรงจุดนีจึงไม่ควรถูกมองขา้ม  (อวยพร เขือนแกว้, )   ทงันี ตอ้งมีกระบวนการช่วยให้สตรี
เกิดการเปลียนแปลงความคิด สถานภาพ และบทบาทของตนใหม่ ให้เป็นการเปลียนแปลงเชิงอาํนาจใน
ครอบครัวไดจ้ริง (สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2552: หน้า 36) จากสถานการณ์ปัญหาที
เกิดขึนนี จะเห็นว่ามีความต้องการจาํเป็นในการปรับเปลียนมโนทัศน์ของบุคคลทุกฝ่ายทีเกียวข้อง 
โดยเฉพาะสตรีทีเป็นผูจ้าํนนต่อความรุนแรง ใหเ้กิดความรู้สึกตวั และเขา้ใจปัญหาความรุนแรงและความไม่
ท่าเทียมทางเพศทีตนตอ้งประสบ  โดยสํารวจรู้และทาํความเขา้ใจบริบทชีวิต สังคมวฒันธรรม และการ
ครอบงาํทางความคิด  จนเกิดการตระหนักรู้ถึงความคิดความเชือทีไม่เหมาะสมและปรับเปลียนทศันคติ 
ค่านิยมใหม่ ทีสร้างความเสมอภาคแก่ตนเองในชีวติคู่และชีวติประจาํวนั ใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการแกปั้ญหา 
และการพฒันาบนพืนฐานชีวิตของตนเอง  (Freire: 1970; เมทินี พงษเ์วช, ; อวยพร เขือนแกว้, )  
พลิกวิกฤตการณ์ปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึนเป็นโอกาสการเรียนรู้ทีจะช่วยตนเอง แสวงหาแนวทางการ
จดัการแก้ไขปัญหา ขจดัหรือยติุความรุนแรงอยา่งเหมาะสม นาํไปสู่การพฒันาตนให้มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง สามารถกาํหนด ชีนาํ ควบคุมชีวติของตนเองไดม้ากขึน อนัเป็นการสร้างเสริมคุณลกัษณะและทกัษะ
ชีวิตทีพึงประสงค์ของสตรี ในการพฒันาคุณภาพของประชาชน และตอบสนองต่อนโยบายต่อตา้น ขจดั 
และยติุปัญหาความรุนแรงต่อสตรีทงัในระดบับุคคลและสังคม  (Säävälä,  in Sunnari et al. (Editor), 

: ; เมทินี พงษเ์วช, ; อวยพร เขือนแกว้, )  ทวา่ แนวคิดนียงัไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย 
และตอ้งมีการพฒันานวตักรรม จดัทาํเป็นแผนการจดัการศึกษาผูใ้หญ่สาํหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (special 

target group in adult education) จากแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์ และประสบการณ์ของสตรีที
ผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครองใชเ้ป็นแนวทาง (Cranton, ) ดงันนั ผูว้จิยัไดต้งัคาํถามการวจิยัไวด้งันี  
 

คาํถามการวิจัย 
. การปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครองเป็นอยา่งไร? 

. นวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองควรเป็น
อยา่งไร? 

. นวตักรรมทีสร้างขึนมีผลต่อทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวติของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครองอยา่งไร? 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
. เพอืศึกษาการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง  
. เพือพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก

คู่ครอง   
. เพอืศึกษาผลของนวตักรรมทีสร้างขึนต่อทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวิตของสตรีไทยทีถูก

กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

. หลงัการทดลองใชน้วตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ กลุ่มทดลองมีคะแนนทศันะความเสมอ
ภาคของสตรีสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

. หลงัการทดลองใชน้วตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะชีวิตสูงกว่า
ก่อนการทดลอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

.  ขอบเขตด้านเนือหา  
กรอบเนือหาไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งใน  หวัขอ้ ไดแ้ก่   

  1.1 การปรับเปลียนมโนทศัน์ ประกอบดว้ยความหมาย ลกัษณะ และแบบของมโนทศัน์ ความหมาย
และความสาํคญัของการปรับเปลียนมโนทศัน์ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และการ
จดัการศึกษาเพอืความเป็นไทตามแนวคิดของศาสตราจารย ์ดร. Jack D. Mezirow  

 1.2 แนวคิดสตรีศึกษาทีเกียวขอ้ง ประกอบดว้ยประเด็นเพศภาวะ ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี
และความเสมอภาคของสตรี 

.  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองมาพกัฟืน ณ บา้นพกัฉุกเฉิน 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาทินัดดา
มาตุ ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม   จาํนวน  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง เขา้รับการทดลอง
ใช้นวตักรรม  กลุ่มๆ ละ  คน โดยกลุ่มทดลองที  ร่วมโปรแกรมการทดลองใช้นวตักรรมแบบราย
สปัดาห์จาํนวน   วนั และกลุ่มทดลองที  ร่วมโปรแกรมในแบบรายวนัต่อเนือง  วนั รวมระยะเวลาของ
โปรแกรม  ชวัโมงเท่ากนั 
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.  ขอบเขตด้านตัวแปร  
เนืองจากมีการทดลองใชน้วตักรรม จึงกาํหนดตวัแปรเฉพาะการศึกษาครังนี ไดแ้ก่  
3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ นวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรง

จากคู่ครอง  
.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันะความเสมอภาคของสตรี และทกัษะชีวติ 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที  กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 -แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียน
มโนทศัน์ของ Jack D. Mezirow 
-แนวคิดสตรีศึกษาในประเด็นเพศ
ภาวะ ความรุนแรงของคู่ครองต่อ
สตรี และความเสมอภาคของสตรี  
 

กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์
ของสตรีทีผา่นพน้ความรุนแรงจาก
คู่ครอง 

นวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรี
ทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

ทศันะความเสมอภาคของสตรี ทกัษะชีวติ และ
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทย
ทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

มโนทศัน์  (perspectives) หมายถึง ทศันคติ ค่านิยม ความคิดความเชือ สมมติฐาน มุมมอง โลกทศัน์ 
หลกั วธีิการ กรอบ หรือแบบแผนทางความคิดของบุคคล ทีกาํหนดชีนาํการตดัสินใจและการกระทาํต่างๆ 
ทงัโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั อนัส่งผลต่อการพฒันาอตัตมโนทศัน์ ลกัษณะบุคลิกภาพ แบบแผนทางพฤติกรรม 
ความประพฤติ และวิถีการดาํเนินชีวิตของบุคคล   มโนทศัน์ปรากฏไดใ้น 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ มโนทศัน์เชิง
ความรู้  มโนทศัน์เชิงสงัคม-ภาษา และมโนทศัน์เชิงจิตวทิยา และแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ ชุดความคิดเป็น
มุมมองต่อตนเองและสิงต่างๆ และฐานคิดเป็นนิสัยทางจิตใจหรือในการคิด ทีบุคคลยึดถือและใช้ให้
ความหมายในการรับรู้ หรือเป็นกรอบตีความ ทาํความเขา้ใจตนเองและประสบการณ์ชีวิต และสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัโลกรอบตวั ซึงมกัเกียวขอ้งกบัความเชือทีหยงัรากลึก และความคาดหวงัต่อสิงทีเคยเป็น 
หรือเคยเชือ บุคคลใช้ฐานคิดเป็นวิธีคิดหลัก กรอบ และแนวทางสําคญัในการรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ 
เสมือนเลนส์ในการมองเห็น ตลอดจนวิธีการทาํความเขา้ใจกับความรู้ต่างๆ ทีตนไดรั้บมาและใช้ความรู้
นนัๆ ซึงมกัมีการประเมินใหคุ้ณค่าแก่สิงต่างๆ ซ่อนอยูเ่สมอ (Mezirow, : - ) สาํหรับในการวิจยันี 
มโนทศัน์ หมายถึง ทศันะความเสมอภาคของสตรี ทีสามารถวดัไดด้้วยแบบวดัทศันะความเสมอภาคของ
สตรี   

กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ (perspective transformation process) หมายถึง ขนัตอนในการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ทีพฒันาขึนจากการพิจารณาใคร่ครวญสถานการณ์ปัญหา อิทธิพลทาง
สงัคมวฒันธรรม และทศันคติ ค่านิยม ความคิดความเชือของตนทียงัมีความไม่เหมาะสม ซึงในการวิจยัครัง
นี เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตความเป็นผูห้ญิง โดยพิจารณาใคร่ครวญสถานการณ์ความรุนแรง
ของคู่ครอง ความคาดหวงัของสังคม อิทธิพลทางวฒันธรรมทีให้ความหมายและกาํหนดฐานะ สถานภาพ 
หนา้ที และบทบาทของสตรี  ตลอดจนทศันคติ ค่านิยม ความคิดความเชือในความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกบั
บุรุษ หรือกบัผูอื้น เพอืก่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้และการเปลียนแปลงทีลึกซึงในโครงสร้างทางปัญญา มีความ
เขา้ใจและให้ความหมายใหม่ทีเหมาะสมต่อประสบการณ์ สถานการณ์ และประเด็นปัญหาดงักล่าว โดยมี
การปรับกรอบความคิดความเชือ การรับรู้ วธีิคิด และการมองโลกใหม่ในแนวทางทีเป็นความเสมอภาคของ
ตนกบัคู่ครองและผูอื้น และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและบริบทชีวติของตน ใชชี้นาํความรู้สึกนึกคิด การ
ตดัสินใจ การกระทาํ การแกปั้ญหา ความพฒันาสัมพนัธ์ และการดาํเนินชีวิต การปรับเปลียนมโนทศัน์มี
กระบวนการทีสาํคญัสรุปได ้  ขนัตอน ไดแ้ก่ ( ) ความรู้สึกอึดอดัคบัขอ้งใจ ) การพิจารณาใคร่ครวญและ
เปลียนแปลงความคิดความเชือ และ ) การปรับปรุง แก้ไข พฒันาทักษะการกระทาํบนพืนฐานการ
เปลียนแปลงทางความคิดความเชือทีเกิดขึน (Mezirow, : ) 
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การพิจารณาใคร่ครวญ (critical reflection) หมายถึง วิธีการและกระบวนการศึกษาตนเองอยา่ง
ลึกซึง โดยบุคคลทาํการทบทวน สาํรวจ ตรวจสอบ ไต่สวน วิเคราะห์ วิพากษ ์วินิจฉัย และประเมินปัญหา
หรือประเด็นสิงต่างๆ  ทีตนเองหยิบยกขึนมาทําความเข้าใจอย่างละเอียดและรอบด้าน  ทังในเชิง
ประสบการณ์ สถานการณ์ และบริบททางสงัคมวฒันธรรม ตลอดจนถึงมุมมองและฐานคิดทีตนยดึถือไวใ้น
การรับรู้ ตีความ ให้ความหมาย การพิจารณาใคร่ครวญนนัเป็นความใส่ใจหาคาํอธิบายทีมีเหตุผลว่า ทาํไม
ตนเองจึงมีการรับรู้เช่นนี คิดหรือเชืออยา่งนี รู้สึกอยา่งนี ปฏิบติัตนอยา่งนี จึงเป็นความพยายามทีจะประเมิน
ตรวจสอบอย่างเทียงธรรมว่า สิงทีเรารู้อยู่แล้ว ยึดถือ หรือเชืออยู่นันยงัคงใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ จาํเป็นตอ้ง
ปรับเปลียนหรือไม่ ซึงตอ้งอาศยัการทาํความเขา้ใจอิทธิพลทางสังคมวฒันธรรม และการให้ความหมายเชิง
มโนทัศน์ของตนให้เกิดความกระจ่าง และนําไปสู่การปรับเปลียนมโนทัศน์ทีดียิงขึน  รวมทังการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมการกระทาํของตน  หรือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  เป็นกลยทุธ ์และกระบวนการ
แกปั้ญหาทีมีประสิทธิภาพ การพจิารณาใคร่ครวญอาจเรียกว่าเป็น “การพิจารณาใคร่ครวญตนเอง” (critical 

self-reflection) ดว้ยการพจิารณาใคร่ครวญใน  ประการ ไดแ้ก่ การพิจารณาใคร่ครวญเหตุการณ์ เรืองราว 
หรือเนือหา  การพจิารณาใคร่ครวญกระบวนการ และการพจิารณาใคร่ครวญฐานคิด (Mezirow, 2000: 17) 

การเสวนา (critical/ rational discourse หรือ dialogue)  หมายถึง การพูดคุยระหว่างบุคคล 2 คน หรือ  ฝ่าย
ขนึไป ซึงอาจเกิดขึนในลกัษณะเป็นกลุ่มเสวนาทีมีความใกลชิ้ด เป็นส่วนตวั เพือเป็นพืนทีของการพิจารณา
ใคร่ครวญ และการแลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาร่วมกนั โดยใชค้วามคิดวิจารณญาณเป็นเครืองมือ
สาํคญั    การเสวนาถือเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้ในการปรับเปลียนมโนทศัน์ ทีใชเ้ป็นวิธีจดัการศึกษาเพือ
ความเป็นไท โดยจะกระทาํเมือผูเ้รียนมีความพร้อมและเหตุผลเพยีงพอทีจะตงัคาํถามโตแ้ยง้ต่อความคิดหรือ
ความเขา้ใจเดิมของตน  ต่อความเป็นจริงหรือความเหมาะสม (เมือเทียบกบัมาตรฐานของสังคม)   หรือ
แมแ้ต่ตงัขอ้สงสยัต่อค่านิยม ความเชือ ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสงัคม ตลอดจนความ
น่าเชือถือของบุคคลใดบุคคลหนึง สถาบนัใดสถาบนัหนึง (Mezirow, 2000: 20) 

การศึกษาเพือความเป็นไท (emancipatory education) หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการของการ
จดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ของ Mezirow ทีมุ่งเสริมสร้างพลงัอาํนาจ วิจารณญาณ และความ
เป็นตวัของตวัเองของผูเ้รียน ใหห้ลุดพน้จากการครอบงาํทางความคิดทีไม่เป็นอิสระ ไม่เป็นธรรม หรือไม่
สมเหตุสมผล ตลอดจนยกระดับสติสัมปชญัญะของบุคคลและกลุ่มบุคคล ให้มีเหตุผลเขา้ใจตนเองและ
บริบทชีวติมากขึน ในการจดัการศึกษาเพอืความเป็นไทนิยมใชก้ารเสวนาทีมีประเด็นเฉพาะ นาํผูเ้รียนไปสู่
การพจิารณาใคร่ครวญ ปรับเปลียนมโนทศัน์ และลงมือสร้างความเปลียนแปลง  (Mezirow, 2000: 22) 

ทศันะความเสมอภาคของสตรี (women’s attitude of gender equality) หมายถึง เจตคติของสตรีต่อเรืองความ
เสมอภาคในศกัดิศรีความเป็นมนุษยร์ะหวา่งหญิงชาย   ความเท่าเทียมกนัในดา้นความสามารถพึงพาตนเอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

 

และเป็นทีพงึแก่ผูอื้นได ้ และความเสมอภาคในบทบาท ความสมัพนัธ ์หนา้ทีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ในชีวติสมรส (สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว,, : ) 

ทกัษะชีวติ (life skills) หมายถึง ความสามารถในการจดัการกบัความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการและ
การตอบสนองต่อสิงทา้ทาย รวมทงัแรงปะทะต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  แบ่งเป็น  ด้าน ได้แก่  การคิด
ใคร่ครวญ  การคิดสร้างสรรค์  การตระหนักรู้ตนเอง  การเห็นใจผูอื้น ความภาคภูมิใจในตนเอง  การ
รับผดิชอบต่อสงัคม  สมัพนัธภาพเชิงรักษาและการสือสารทีดีกบัผูอื้น การตดัสินใจทีถูกตอ้งและจดัการกบั
ปัญหาอยา่งเหมาะสม และการเผชิญกบัอารมณ์ต่างๆ และความเครียดอยา่งยดืหยุน่ (WHO, 2007) 

ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี  (intimate partner violence against women) หมายถึง พฤติกรรม
ของสามี อดีตสามี คู่หมนั อดีตคู่หมนั คนรัก และอดีตคนรัก จงใจทาํร้ายใหบ้าดเจบ็หรือเสียงต่อการบาดเจ็บ 
โดยไม่ใช่อุบติัเหตุ จนสตรีไดรั้บอนัตรายใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1)  ความรุนแรงทางกาย  เช่น ทุบตี เตะต่อย 
ซอ้ม ใชอ้าวธุทาํร้าย โกนผม หรือโยนของใส่ เป็นตน้ (2)  ความรุนแรงทางจิตใจ เช่น ตะคอก ตะโกนด่าว่า 
ขู่ คุกคาม หรือทาํใหก้ลวั หรือเขา้ควบคุมในชีวิตและทรัพยสิ์นส่วนตวัอยา่งมาก และ (3) ความรุนแรงทาง
เพศสมัพนัธ ์เช่น บีบบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ ์ทาํให้ตงัครรภ ์หรือทาํแทง้โดยไม่สมคัรใจ ข่มขืน หรือการนาํ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธม์าแพร่โดยไม่ป้องกนั (WHO, 2007) 

 สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง (Thai abused women) หมายถึง ผูห้ญิงไทย ตงัแต่อาย ุ
 ปีขึนไป  ทีถูกชาย ทีเป็นสามี อดีตสามี คู่หมัน อดีตคู่หมัน คนรัก และอดีตคนรัก ทาํร้ายร่างกาย ทาง

จิตใจ และทางเพศ  ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยันี  
 คู่ครอง (partner) หมายถึง ชาย ทีเป็นสามี อดีตสามี คู่หมนั อดีตคู่หมนั คนรัก และอดีตคนรัก ซึง
เป็นผูก้ระทาํความรุนแรงต่างๆ ต่อสตรี 

 นกัวชิาชีพ (professionals) หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในการช่วยเหลือและพฒันาสตรีทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง อาทิเช่น นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวทิยา จิตแพทย ์ พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย ์ครู 
ผูจ้ดัการเรียนรู้ หรือนกัการศึกษา ตลอดจนผูป้ฏิบติัการสหวชิาชีพประจาํศูนยก์ารช่วยเหลือสตรีต่างๆ   
 

ประโยชน์ทีจะได้รับจากการวิจัย   
 1. ไดท้ราบกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ที
ช่วยใหส้ามารถกา้วพน้ผา่นวกิฤตไดอ้ยา่งดี 

2. ไดน้วตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 
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บทที  

เอกสารและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 
 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ ทีมีเนือหาสําคญัสําหรับการวิจยั จากเอกสาร หนังสือ ตาํรา 
บทความวชิาการ ฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตทีมีความน่าเชือถือ แลว้นาํมาประมวลความรู้ และจดัหมวดหมู่
เป็น  ตอน  ดงันี 

ตอนที  การปรับเปลียนมโนทศัน์   
. ความหมาย ลกัษณะ และแบบของมโนทศัน์  
. ความหมายและความสาํคญัของการปรับเปลียนมโนทศัน์   
. แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์   
. การจดัการศึกษาเพอืความเป็นไท   
. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง   

ตอนที  แนวคิดสตรีศึกษาทีเกียวขอ้ง  
. เพศภาวะ 

. ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี   

. ความเสมอภาคของสตรี   

. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

ตอนที  การปรับเปลียนมโนทัศน์   
การปรับเปลียนมโนทศัน์ (perspective transformation) เป็นแนวคิดทางการศึกษาผูใ้หญ่และ

การศึกษาตลอดชีวิต ทีกําลังทวีความสําคัญมากขึนในโลกปัจจุบัน  การปรับเปลียนมโนทัศน์เป็น
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยเฉพาะของบุคคลในวยัผูใ้หญ่ เนืองจากผูใ้หญ่เป็นผูมี้ประสบการณ์และ
วุฒิภาวะในการรู้คิด  อยา่งไรก็ตาม  ในชีวิตคนเราอาจไดรั้บความคิดความเชือทีไม่เหมาะสม และมีการ
ครอบงาํจากอิทธิพลต่างๆ ในสงัคมวฒันธรรมสืบเนืองต่อกนัมา ก่อใหเ้กิดความผดิพลาดในการรับรู้ การคิด 
การมองโลก และการกระทาํ จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลียนมโนทศัน์ใหม่ทีดีกว่าเดิม ใช้นาํทางการนึกคิด
ตดัสินใจใหเ้หมาะสม ซึงในตอนที  การปรับเปลียนมโนทศัน์นี ผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายถึงเรืองความหมายและ
ความสาํคญัของการปรับเปลียนมโนทศัน์  แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ การจดัการ
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ศึกษาเพอืความเป็นไท และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง แต่ก่อนทีจะไปสู่ประเด็นดงักล่าว จาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ
เบืองตน้กบัคาํวา่“มโนทศัน์” ก่อน ดงันี    
 

. ความหมาย ลักษณะ และแบบของมโนทัศน์ 

ความหมายของมโนทัศน์ 

มโนทศัน์  (perspectives) หมายถึง ทศันคติ ค่านิยม ความคิดความเชือ สมมติฐาน มุมมอง โลกทศัน์ 
หลกั วธีิการ กรอบ หรือแบบแผนทางความคิดของบุคคล ทีกาํหนดชีนาํการตดัสินใจและการกระทาํต่างๆ 
ทงัโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั อนัส่งผลต่อการพฒันาอตัตมโนทศัน์ ลกัษณะบุคลิกภาพ แบบแผนทางพฤติกรรม 
ความประพฤติ และวถีิการดาํเนินชีวติของบุคคล (Mezirow, : )   

 

ลักษณะของมโนทัศน์ 

มโนทศัน์ปรากฏไดใ้น 3 ลกัษณะ ดงันี  (Mezirow, : )   
. มโนทศัน์เชิงความรู้ (epistemic perspectives) ไดแ้ก่ สมมติฐานทีสัมพนัธ์กบัความรู้และวิธีทีเรา

ไดม้าซึงความรู้   
. มโนทศัน์เชิงสังคมภาษา (sociolinguistic perspectives) ไดแ้ก่ สมมติฐานทีมาจากพืนเพทาง

วฒันธรรม ชุมชน และสงัคมของบุคคลซึงเกียวขอ้งกบัการใชภ้าษา    
. มโนทศัน์เชิงจิตวิทยา (psychological perspectives) ไดแ้ก่ สมมติฐานทีสัมพนัธ์กับวิธีทีคนเรา

มองตวัเราเอง ซึงถูกสร้างมาตงัแต่วยัเด็ก โดยเฉพาะส่วนทีเป็นความชอกชาํในวยัเด็กจะมีอิทธิพลอยา่งมาก
ในช่วงวยัต่อเนืองมา   

 

แบบของมโนทัศน์ 

มโนทศัน์แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ ชุดความคิด และฐานคิด ดงันี (Mezirow, : - )   
. ชุดความคิด (meaning schemes) เป็นมุมมองต่อตนเองและสิงต่างๆ ซึงเป็นวธีิการทีเราแสดงออก

ซึงฐานคิด กรอบความคิด หรือนิสยัในการคิดของเราในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น เมือชุดความคิดรวมตวักนั
เป็นกลุ่มความคิดทีใหญ่ขึน (clusters of meaning schemes) ก็กลายเป็นฐานคิด ทีบุคคลใชเ้ป็นกรอบหลกัใน
การใหค้วามหมาย หรือใชก้ารตีความต่างๆ และกลายเป็นนิสยัในการคิดไปในทีสุด  

. ฐานคิด (meaning perspectives) เป็นนิสัยทางจิตใจหรือในการคิด ทีบุคคลยึดถือและใช้ให้
ความหมายในการรับรู้ หรือเป็นกรอบตีความ ทาํความเขา้ใจตนเองและประสบการณ์ชีวิต และสร้าง
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ความสมัพนัธ์กบัโลกรอบตวั ซึงมกัเกียวขอ้งกบัความเชือทีหยงัรากลึก และความคาดหวงัต่อสิงทีเคยเป็น 
หรือเคยเชือ บุคคลใช้ฐานคิดเป็นวิธีคิดหลัก กรอบ และแนวทางสําคญัในการรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ 
เสมือนเลนส์ในการมองเห็น ตลอดจนวิธีการทาํความเขา้ใจกับความรู้ต่างๆ ทีตนไดรั้บมาและใช้ความรู้
นนัๆ ซึงมกัมีการประเมินใหคุ้ณค่าแก่สิงต่างๆ ซ่อนอยูเ่สมอ  

มโนทศัน์เป็นสมมติฐานทางความคิด ซึงเกียวขอ้งกับปัจจยัจิตวิทยาและวฒันธรรมของสังคม 
(psychocultural assumptions) อนัเป็นสิงทีเปลียนแปลงได ้และสมควรเปลียนแปลงเมือมีความไม่เหมาะสม 
ถูกบิดเบือน หรือถูกครอบงาํดว้ยอคติ หรือความคิดความเชือต่างๆ ทีลา้สมยั ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค
ในการพฒันาตนและสังคม เช่น กรอบความคิดความเชือ หรือค่านิยมทางสังคม ทีเคร่งครัดต่อสถานภาพ 
บทบาท หน้าที ทีไม่เท่าเทียมกันของหญิงและชาย  หรือมโนทศัน์อืนๆ ทีเป็นอคติ นําไปสู่การกดขี การ
เลือกปฏิบติั และความไม่เป็นธรรมในสงัคม (Mezirow, : )   
 

. ความหมายและความสําคญัของการปรับเปลียนมโนทัศน์ 

ความหมายของการปรับเปลียนมโนทัศน์   
Mezirow ( : - ;  Mezirow and Associates, 2000: 10) ระบุว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์ 

หมายถึง การปรับเปลียนเชิงประเมินและแกไ้ขความคิดความเชือ  มุมมอง วิธีคิด กรอบโลกทศัน์ แบบแผน
และโครงสร้างทางความคิดเดิม ทีใช้อยูเ่ป็นประจาํอยา่งไม่รู้ตวั ด้วยการไตร่ตรองผ่านประสบการณ์ชีวิต 
และพฒันาต่อยอด หรือหลอมรวมกบัความคิดเดิมเป็นมโนทศัน์ใหม่ ทีเปิดกวา้ง ยดืหยุน่ ครอบคลุม หรือใช้
การไดม้ากขึน ในการกาํหนด ชีนาํ ตดัสินใจ กระทาํการต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตอยา่งเหมาะสมกบัความ
เป็นจริงทางสงัคม วฒันธรรม สิงแวดลอ้ม และบริบทชีวติของตน การเปลียนแปลงนีมีลกัษณะซึมซับความ
เขา้ใจและเกิดการปรับเปลียนไป (assimilate and transform) ตามความเขา้ใจหรือมุมมองการให้ความหมาย
ใหม่  และส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงเชิงบุคลิกลกัษณะเป็นผูมี้อิสระ มนัใจ เป็นตวัของตวัเอง และพึงพา
ตนเองได้มากขึนจากการยกระดับสติสัมปชัญญะ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์  การปรับเปลียนมโนทศัน์นีเกิดขึนไดต้ามธรรมชาติ ในภาวะทีบุคคลตก
อยูใ่นสถานการณ์ทียากลาํบาก ก่อให้เกิดความกดดนัหรือการเสียศูนย ์เป็นความอึดอดั คบัขอ้ง ขดัแยง้ใจ 
และทาํใหบุ้คคลเกิดความสงสยัในความน่าเชือถือของความคิดความเชือในสงัคมหรือของตนเอง ซึง Gould 

( ) เรียกวา่ “ความเครียดทีส่งผลต่อการเปลียนแปลง” (transitional stress) นาํไปสู่การปรับเปลียนมโน
ทศัน์ ซึงบุคคลตอ้งมีการพจิารณาใคร่ครวญอยา่งรอบดา้นถึงสถานการณ์ชีวิต อิทธิพลทางสังคมวฒันธรรม 
และความคิดความเชือทีตนยดึถือไว ้ จนเกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทก้บัเหตุการณ์ทีเกิดขึนและกบัตนเอง  
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Bernstein ( , pp. - ) ระบุว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์ไม่ใช่การเปลียนแปลงทางระดบั
สติปัญญา (intellectual change) แต่เป็นการเปลียนแปลงแบบหยงัรู้ หรือเหนือความเขา้ใจทวัๆ ไป ทาํให้เกิด
ตระหนกัรู้และหลุดพน้จากการหลอกตวัเอง (self-deception) เป็นการเปลียนแปลงตนอยา่งถึงรากถึงโคน (a 

radical transformation)      
Kegan ( ; ; in Berger, ) เห็นว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเปลียนแปลงเชิง

คุณลกัษณะทางจิตใจ ใหเ้ป็นอิสระจากความเชือเก่าทีฝังอยู ่และก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางความคิด
และจิตใจ แตกต่างจากการเรียนรู้ขอ้มูล ทีเป็นการเติมความรู้เขา้ไปในความจาํ ในขณะทีการปรับเปลียน
มโนทศัน์เป็นการเปลียนแปลงกบัจิตทีเป็นภาชนะทางปัญญา และเกิดการเปลียน “รูป” (form) เป็นจิตที
ใหญ่ ซบัซอ้น และมีความสามารถมากขึน     

O’Sullivan ( : – ) ใหนิ้ยามการปรับเปลียนมโนทศัน์ไวว้่า เป็นการเปลียนแปลงมุมมอง
ต่อตวัเองและบริบทชีวติ ทีลึกซึงและจะคงทนในโครงสร้างความรู้สึก นึก คิด และการกระทาํ เป็นการสร้าง
จิตสาํนึกทีดี มีความเขา้ใจตนเอง ผูอื้น และวิถีการดาํเนินชีวิตในสังคม ประเด็นของการปรับเปลียนมโน
ทศัน์มักเกียวข้องกับเรืองอํานาจ และการเลือกปฏิบัติต่อเชือชาติ ชนชัน และเพศภาวะ เป็นต้น การ
ปรับเปลียนมโนทศัน์จึงช่วยกระตุน้ความรับผดิชอบต่อสงัคมในเรืองความยติุธรรมและการสร้างสนัติภาพ   

Butler (  ใน CASNET, ) เห็นว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเรียนรู้ทีเหมาะสมของ
บุคคลในวยัผูใ้หญ่ ซึงมีประสบการณ์ความเปลียนแปลงต่างๆ   ตลอดจนจุดเปลียนหักเหหลายครังในชีวิต 
นกัการศึกษาสามารถจดัเป็นรูปแบบทางการศึกษาช่วยสนับสนุนให้เกิดความเจริญงอกงาม (growth) หรือ
การพฒันาทางความคิดและจิตใจของผูใ้หญ่ โดยใช้ประสบการณ์ตรงของเขา ทีมีความสําคญัหรือเป็น
ประเด็นปัญหา นาํมาพจิารณาใคร่ครวญและยกระดบัสติสมัปชญัญะ เกิดการปรับเปลียนความคิดความเชือ 
การปรับเปลียนมโนทศัน์เช่นนีเป็นอาจเป็นการเปลียนแปลงเฉพาะในความคิดบางเรือง หรืออาจสร้างความ
เปลียนแปลงทียงิใหญ่แบบถอนรากถอนโคน ในระดบัฐานคิดเลยก็ได ้ซึงจะสร้างความเขา้ใจทีลึกซึงต่อ
ตนเองและต่อผูอื้น สงัคมวฒันธรรม และโลกธรรมชาติ นาํไปสู่การเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูค้นและสิงต่างๆ 
ตลอดจนดาํเนินชีวติอยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ บริบท หรืออตัภาพของตน    

ชลลดา ทองทว ีและคณะ ( ) อธิบายความหมายของการปรับเปลียนมโนทศัน์วา่ เป็นการเรียนรู้
ทีเปลียนแปลงคุณลกัษณะใหม่ของบุคคล บนฐานการเปลียนแปลงมุมมองและการใหค้วามหมาย โดยอาศยั
กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญผ่านญาณทศันะ นําสู่การสร้างสรรค์ตนเองขึนในระดับจิตสํานึกใหม่ 
กระบวนการนีจาํเป็นตอ้งมีภาวะขดัแยง้ทางจิตใจ ทีบุคคลตระหนกัวา่ความหมายและมุมมองเดิมไม่สามารถ
จะใชไ้ดอี้กต่อไป   
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จากความหมายต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ชีวติ ทีบุคคลนาํมาการพจิารณาใคร่ครวญอยา่งลึกซึงและรอบดา้นดว้ยความคิดวจิารณญาณใน
สถานการณ์ปัญหา อิทธิพลทางสงัคมวฒันธรรม และทศันคติ ค่านิยม ความคิดความเชือของตนทียงัมีความ
ไม่เหมาะสม  เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีลึกซึงในโครงสร้างทางปัญญา  มีความเข้าใจและให้
ความหมายใหม่ทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและบริบทชีวติของตน ใชชี้นาํความรู้สึกนึกคิด การ
ตดัสินใจ การกระทาํ การแกปั้ญหา ความพฒันาสมัพนัธ ์และการดาํเนินชีวติ  

 

ความสําคญัของการปรับเปลียนมโนทัศน์ 

ในการปรับเปลียนมโนทศัน์นัน บุคคลจะเปลียนแปลงตนด้วยการยกระดับสติสัมปชัญญะและ
พฒันาความคิดวจิารณญาณ ช่วยแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆ ของตนใหดี้ยงิขึน ซึงมกัเกิดจาก
การสินสุดลงของความเชือเก่าทีไม่เป็นประโยชน์   (ประเวศ วะสี,  )   เกิดมุมมองใหม่ในทาง
สร้างสรรค ์โดยเฉพาะต่อมโนภาพของตนและสิงทีเป็นอุปสรรคปัญหา ช่วยให้เห็นทางออกจากปัญหา 
ตลอดจนขอ้จาํกดัหรือแบบแผนความคิดแบบเก่า มีวิสัยทศัน์ทีเปิดรับสิงต่างๆ มากยิงขึน  และตดัสินใจ 
หรือกระทาํการต่างๆ อยา่งเหมาะสมบนฐานของการใชเ้หตุผล (Mezirow and Associates, 2000: 15)   
ผลอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของของการปรับเปลียนมโนทศัน์ ก็คือ บุคคลสามารถบรรลุถึงความเป็นไทใน
ตนเอง (emancipation)  หลุดพน้จากการครอบงาํทางความคิด หรือกรอบ /แบบแผนทางความคิดเดิมทีเป็น
โทษ อุปสรรค สร้างปัญหาในการดาํเนินชีวติ หรือขดัขวางความเจริญกา้วหน้าของตนและสังคม  ตลอดจน
มีหลกัคิดและทศันะใหม่ในการพฒันาตน กลุ่ม ชุมชน และสังคมต่อไป  Mezirow ( : 15)  ชีว่า เมือ
บุคคลไดป้รับเปลียนมโนทศัน์อยา่งแทจ้ริง ยอ่มเกิดความเป็นตวัของตวัเอง ทีสามารถควบคุมวิถีชีวิตและ
พงึพาตนเองได ้ซึงเป็นคุณลกัษณะทีพงึประสงคข์องบุคคลและสงัคม (Mezirow and Associates, 2000: XV) 
 

. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ 

ทีมาของทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์  
ท่ามกลางแนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ทีหลากหลาย ดร. Jack D. Mezirow ศาสตราจารยส์าขา

การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาต่อเนือง แห่งมหามหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา มีความเชือว่า 
เป้าหมายการเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่คือ “การช่วยให้บุคคลเปลียนแปลงเป็นผูท้ีคิดได้ด้วยตนเอง ด้วยการ
เรียนรู้ทีจะปรับเปลียนค่านิยม การให้ความหมายต่อสิงต่างๆ และการกาํหนดเป้าหมายของตนเองมากกว่า
การปฏิบติัตามสิงทีคนอืนกาํหนดให้โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้” (Mezirow, 1997: 11 ในชิดชงค ์นันทนาเนตร, 

2549)  ดว้ยความเชือนีประกอบกบัประเด็นและขอ้คน้พบทางการศึกษาต่างๆ  Mezirow เสนอทฤษฏีการ
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เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ (Transformative Learning Theory) เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ทางการศึกษา
ผูใ้หญ่ในครังแรกเมือ ค.ศ. 1978  Mezirow ( 1981:  3) กล่าวถึงตนเองว่า มีความคิดในการสร้างทฤษฎีการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ในปีค.ศ. 1975 จากการสังเกตเห็นนักศึกษาสตรี ทีออกจากการเรียนไปแต่งงานเป็น
แม่บา้นดูแลครอบครัว แลว้กลับมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั ทีต่อมากลายเป็นงานวิจยัระดับประเทศใน
การศึกษามุมมอง โลกทศัน์ กระบวนการทางความคิด และพฤติกรรมการกระทาํของสตรีกลุ่มดังกล่าว 
(Mezirow, 1975) นําไปสู่การสร้างและเสนอแนวคิดการปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นแนวคิดใหม่ของการ
เรียนรู้และการศึกษาผูใ้หญ่ในยคุนนั  

ในปี ค.ศ. 1978 Mezirow เสนอใหใ้ชแ้นวคิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ในการจดัหลกัสูตรและเป็น
กระบวนการเรียนรู้หลักแก่นักศึกษาในสาขาการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาต่อเนืองของมหาวิทยาลัย
โคลมัเบีย ทีเขาสอน  และต่อมาเขาไดพ้ฒันาเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ในปี ค.ศ. 1998 
ไดมี้การจดัการประชุมวชิาการการปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นครังแรก ณ มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย  (Mezirow 

and Associates, 2000) หลงัจากนนั ทฤษฎีของ Mezirow ก็แพร่หลายในวงการอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ ยโุรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย  ปัจจุบนั ทฤษฎีนีไดรั้บการ
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางไปทวัโลก    โดยถือเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทีสาํคญัยงิในสาขาการการศึกษาผูใ้หญ่ 
(Mezirow, 1981: 4)  

ทฤษฏีนีมีจุดเนน้ทีเป็นการแสวงหาเหตุผลว่า  ทาํไมบุคคลจึงยดึติดกบัความคิดความเชือบางอยา่ง  
ทาํไมเราจึงปฏิบติัตามบทบาทต่างๆ  หรือทาํไมเราจึงมีความสมัพนัธก์บัผูอื้นในแบบทีเป็นอยู ่ ซึง Mezirow

อธิบายว่า ความเขา้ใจหรือความสามารถในการอธิบายหรือตอบคาํถามดงักล่าวนี  เป็นการเรียนรู้ทีสาํคญั
มากของผูใ้หญ่ และมีผลใหผู้ใ้หญ่เกิดการเปลียนจิตสาํนึก ดงันนั นกัการศึกษาผูใ้หญ่จึงจดัทฤษฏีการเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ไวใ้นกลุ่มทฤษฎีการเปลียนแปลงหรือยกระดับสติสัมปชัญญะ ซึงเป็นการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนในโครงสร้างทางปัญญาของมนุษย ์โดยอาศยัการคิดวิเคราะห์ พิจารณาใคร่ครวญ
ความคิดความเชือและการกระทาํทีผา่นมา ซึงเป็นทงัความสามารถและคุณลกัษณะทีสาํคญัของบุคคลตาม
พฒันาการในวยัผูใ้หญ่  นอกจากนี นักการศึกษาผูใ้หญ่หลายท่านมีความเห็นว่า เป้าหมายทางการศึกษา
เช่นนีมีความสาํคญัและเป็นการใหก้ารศึกษาทียงัยนืกวา่เป้าหมายอืนๆ โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย ที
บุคคลควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทงัการตดัสินใจเพือตนเองและการ
ตดัสินใจทีเกียวขอ้งกบัชุมชนและสังคม แนวคิดเรืองของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์จึงเขา้มามี
บทบาทในการจดัการศึกษาผูใ้หญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึน (ชิดชงค ์นันทนาเนตร, 2547; 2549)  

โดยมีผูส้นใจศึกษาและนาํทฤษฎีไปใช้ ทงัเชิงนโยบาย การบริหารจดัการ และปฏิบติัการทางการศึกษา 
ตลอดจนการพฒันาในพืนทีดาํเนินงานต่างๆ ทงัในการจดัการศึกษาในระบบและนอกระบบขององคก์าร
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รัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงกลุ่มขบวนการทางสงัคม ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ  และมีงานวิจยัสนับสนุน
ในหลากหลายแง่มุม ส่งผลใหเ้กิดแนวคิด แนวทางใหม่ๆ ในการปรับเปลียนมโนทศัน์ขึนอยา่งต่อเนือง  ทงั
โดย Mezirow เองและนักการศึกษาท่านอืน เช่น Robert Boyd  Patricia Cranton  และ Edward Taylor เป็น
ตน้ เพอือธิบายและจดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยมีเป้าหมายสาํคญัทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เปลียนแปลงกรอบและกระบวนการคิดทีนาํไปสู่การพฒันาตนเอง (ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, )   

 

แนวคดิทีมีอิทธิพลต่อทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ 

 เมือกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ควรทาํความเขา้ใจถึงแนวคิดทีมีอิทธิพล
ต่อทฤษฏีนีพอสังเขป  เนืองจากในการคิดคน้ทฤษฏีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์นัน  Mezirow 
ไดรั้บแรงบนัดาลใจและอิทธิพลทางความคิดจากนักคิดกลุ่มวิพากษส์ังคม ซึงอิงอยูก่บัแนวคิดของ Karl 

Marx ทีสนใจประเด็นความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัสังคม และเห็นว่าสังคมประชาธิปไตยแบบทุน
นิยมมีลกัษณะของความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคมในหลายๆ ดา้น เช่น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การทาํงาน 
เป็นตน้ จาํเป็นตอ้งสนบัสนุนใหมี้การจดัระบบทงัหมดของสังคมเสียใหม่ และเปลียนแปลงวฒันธรรมเพือ
สงัคมทีดีขึน (Gramsci, 1971) 

นักคิดจากกลุ่มวิพากษ์สังคม ทีมีอิทธิพลอยา่งยงิต่อ Mezirow และทฤษฎีของเขา ไดแ้ก่ Jurgen 

Habermas  นกัปรัชญาสงัคมชาวเยอรมนั และ Paolo Freire นักการศึกษาผูใ้หญ่ชาวบราซิล  Habermas  นนั
ให้ความสําคัญกับความเป็นไท ตลอดจนการสือสารและการใช้พืนทีเสวนาสาธารณะ ทีนําไปสู่การ
เปลียนแปลงชีวิตและสังคม  ส่วน Freire นันเป็นนักการศึกษาผูใ้หญ่ในแนวทางการศึกษาเพือการ
เปลียนแปลงสงัคม (education for social change) ทีเนน้การปลุกเร้ามโนธรรมสาํนึก (conscientization) และ
การสร้างวฒันธรรมใหม่ในสงัคม  แนวคิดของ Habermas และ Freire นนัพฒันาจากสภาพความไม่เท่าเทียม
และการกดขีข่มเหงกนัในสงัคม (ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, 2549; Cranton,1994, Mezirow, 1994) 

. แนวคดิของ Habermas  

Habermas ใหค้วามสาํคญัต่อเรืองความสนใจของมนุษย ์(human interest) ในทฤษฎีความรู้ (theory 

of knowledge)  และทฤษฎีการกระทาํเพือสร้างความเป็นไท (emancipatory action) ซึง Mezirow (1981:  3) 

ไดป้ระยกุตท์ฤษฎีดงักล่าวมาเป็นพนืฐานในการจดัจาํแนกประเภทการเรียนรู้ของทฤษฎีการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ตามแนวคิดของ Habermas ต่อไปนี   (ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, 2547; 2549)  
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.   ความสนใจของมนุษย์   
จากทฤษฎีความรู้ของ Habermas ไดก้าํหนดความสนใจของมนุษย ์นาํไปสู่การแสวงหา พฒันา และ

ใช้ความรู้ 3 ด้าน แต่ละด้านมีเป้าหมายและเทคนิควิธี ทีใช้ในการสืบคน้ แสวงหา การตีความ และการ
ประเมินผลของแต่ละแบบอยา่งเฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย  

ความสนใจเชิงเทคนิคและวิทยาการ (technical interests) เป็นความสนใจหรือความตอ้งการดา้น
การทาํงาน (the area of work) ทีคนเราสนใจจะเรียนรู้และพฒันาการปฏิบติัในงานต่างๆ  เกียวขอ้งกับ
เทคนิควธีิ (instrumental action) เพอืปฏิบติัการต่างๆ  ในการจดัการควบคุมสิงแวดลอ้ม ทีตอ้งอาศยัความรู้
ในการวเิคราะห์และการพสูิจน์เชิงประจกัษ ์ 

ความสนใจเชิงสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อืน  (practical interests) เป็นความสนใจด้าน
สัมพนัธภาพเชิงรักษา (the practical area) หรือความตอ้งการทีจะมีปฏิสัมพนัธ์  เขา้ใจ และสือสารอยา่ง
แทจ้ริงกบัผูอื้น เกียวขอ้งกบัการทาํความกระจ่างแก่เงือนไขของการสือสารและความสัมพนัธ์ ทีตอ้งอาศยั
ความรู้ในการสืบคน้และการตีความ  

ความสนใจเชิงจิตวิทยาในการปลดปล่อยตนให้เป็นไท (emancipatory interests) เป็นความสนใจ
ดา้นการหลุดพน้เป็นอิสระ (the emancipatory area)  หรือความตอ้งการทีจะรู้จกัตนเอง จนเกิดความเขา้ใจ 
และสามารถสร้างความเป็นอิสระทางความคิดและจิตใจของตน ผ่านกระบวนการทีเรียกว่าการพิจารณา
ใคร่ครวญตนเอง จนสามารถหลุดพน้จากการครอบงาํต่างๆ ของอิทธิพลภายนอก   

. . ความรู้ของมนุษย์   
จากความสนใจของมนุษยท์งั 3 ประเภทนีนําไปสู่การจดักลุ่มความรู้ 3 ประเภททีสอดคล้องกัน 

ไดแ้ก่ 

ความรู้เพือการพัฒนาเชิงเทคนิค technical knowledge หรือ  work knowledge)  หรือความรู้เพือ
การปฏิบตัิ  (instrumental knowledge) หมายถึง ความรู้ทีเป็นเหตุและเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ คือ ปรวิสัย 
(objective) และไม่แปรผนั ประกอบด้วยหลักการ  กฎ ขอ้มูลเชิงเทคนิค ซึงรับมาจากระเบียบวิธีทาง
วทิยาศาสตร์ จึงเป็นความรู้ทีเกียวขอ้งกบัการงาน ขอ้มูลความจริง วตัถุต่างๆ ในโลกนี  เป็นความรู้ทีคนใช้
เพอืการคาดเดาสิงต่างๆ  เป็นความรู้ทีใชเ้ป็นคาํอธิบายและควบคุมจดัการในการทาํกิจต่างๆ ความรู้ประเภท
นีมกัอยูใ่นรูปแบบของขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง สารสนเทศ ซึงแสดงลักษณะทางกายภาพและเป็นวตัถุ
วสิยั สามารถคน้ควา้ไดจ้ากเอกสารและแหล่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ และมีการทดสอบได ้ไดแ้ก่ ความรู้ฟิสิกส์  
ภูมิศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์ต่างๆ  เป็นตน้ 
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ความรู้เพือการอยู่ร่วมกับผู้อืน (practical knowledge)  ความรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ (interaction)   หรือ
ความรู้แบบติดต่อสือสาร (communicative knowledge) หมายถึง ความรู้ทีเกียวกับสัมพนัธภาพเชิงรักษา 
และปทสัถานทางสังคม โดยมีการตีความตามวฒันธรรมและวิถีชุมชนของตนต่อผูอื้น ซึงประกอบด้วย
ค่านิยมและความเชือทีถูกสร้างขึนจากสังคม เป็นความรู้ทีเกียวกบัความเขา้ใจ ใชใ้นการสือสารและการมี
ปฏิสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบัผูอื้นทางสังคม วิธีการทีสาํคญัในการบรรลุถึงความรู้ประเภทนี คือ การเสวนากบั
ผูอื้น ซึงเป็นความพยายามของบุคคลทีจะทาํความเข้าใจความหมายทีอีกฝ่ายหนึงสือสารมา  จึงเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิในการทาํความเขา้ใจผูอื้น รวมทงัในการตีความและการตดัสินคุณค่าของสิงต่างๆ  บุคคล
ตอ้งเรียนรู้เพือประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจคนอืนและเขา้ถึงความหมายในสิงทีคนอืนพูด  เช่น ความรู้
ทางสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ กฎหมาย เทววทิยา ศาสนา และสุนทรียศาสตร์ เป็นตน้ 

ความรู้เพือความเป็นไท หรือความรู้แบบปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระ (emancipatory knowledge) 

หมายถึง ความรู้ทีคนตระหนกัถึงความกดดนัจากสงัคม และตอ้งการปลดปล่อยตนเองใหเ้ป็นอิสระจากสิงที
ปิดกนั เช่น อคติ ความอยติุธรรม อาํนาจเชิงทาํลาย การกดขี การกีดกนัแบ่งแยก ความไม่เท่าเทียมกนั และ
ความดอ้ยโอกาสในลกัษณะต่างๆ  ทีทาํใหค้นหรือกลุ่มมีหรือไม่มีพลงัอาํนาจ  ความรู้เช่นนีจะทาํให้คนเกิด
พลังอาํนาจและมีสิทธิมีเสียงในสังคม  จึงเป็นความรู้ทีนาํไปสู่อิสรภาพจากการควบคุมและการกดขีทงั
ส่วนตวัหรือทางสงัคม เป็นอตัวสิยั (subjective) หรือความรู้ของตนเอง (self-knowledge) ทีตอ้งอาศยัความรู้
จิตวิทยาและการพิจารณาใคร่ครวญ  ซึงมนุษยท์ุกคนมีธรรมชาติและความสนใจตอ้งการเรียนรู้ตนเอง รู้
บทบาทในสังคมของตน  ความรู้ประเภทนีเกิดขึนจากความตระหนักในตนเอง และเป็นผลผลิตของการ
พิจารณาใคร่ครวญสิงต่างๆ และตนเองอยา่งมีเหตุผล นาํไปสู่การปรับเปลียนมโนทศัน์  และสร้างความ
เปลียนแปลงทีเป็นรูปธรรม หรือมีการลงมือกระทาํเพือสร้างความเปลียนแปลงในชีวิตตนเองและสังคม  
กล่าวไดว้า่ ความรู้เพือความเป็นไทเกิดจากการปรับเปลียนมโนทศัน์ หรือการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโน
ทศัน์นนัเอง ความรู้ประเภทนียงัใหค้วามสาํคญักบัประวติัศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง และสิทธิ
เสรีภาพสวสัดิการของบุคคลในสงัคม เพอืประยกุตไ์ปสู่การเปลียนแปลงทางสังคมทีส่งผลต่อความเป็นไท
ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ตวัอยา่งของความรู้นี เช่น ความรู้เกียวกบัสิทธิสตรี ความรู้ทางจิตบาํบดัและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา จิตวิเคราะห์ สังคมศาสตร์แนววิพากษ์  หรือแนวคิดทฤษฎีวิพากษ์สังคม และการ
พจิารณาใคร่ครวญแนวคิดเชิงอุดมการณ์ต่างๆ   
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.  การเรียนรู้ของมนุษย์   
จากความสนใจและความรู้ของมนุษย ์ Mezirow  ( 1981:  3 1994; Cranton,1994;  ชิดชงค ์นันทนา

เนตร, 2549) ไดน้าํมาใหค้วามหมายในเชิงการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 

การเรียนรู้เพือฝึกปฏิบัติ (instrumental  learning) หรือการเรียนรู้เชิงเทคนิควิธี  เป็นการเรียนรู้ที
เน้นเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหา (task–oriented problem solving) การเรียนรู้แบบนีจะเกียวขอ้งกับการ
ปฏิบตัิ หรือหาวิธีการปฏิบตัิในความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผล เป็นกระบวนการเรียนรู้เพือการควบคุม
จดัการสภาพแวดลอ้มของบุคคล  และเนน้การทดสอบวา่ความจริงคืออะไร เช่น วิธีการเรียนรู้เพือแกปั้ญหา 
หรือวธีิการเรียนรู้เพอืทาํใหเ้ป็น 

การเรียนรู้เพือสือสารสัมพันธ์ (communicative learning) หรือการเรียนรู้เชิงสมัพนัธภาพเชิงรักษา 
เป็นการเรียนรู้เพือให้เกิดความเข้าใจในความหมายของสิงทีคนอืนๆ สือสาร สามารถเข้าใจค่านิยม 
ความรู้สึก และการตดัสินประเมินค่าต่างๆ ในความเชือของบุคคล  ความเป็นตวัของตวัเอง ความหมายของ
ความรัก ความเป็นประชาธิปไตยของบุคคล ฯลฯ ซึงสิงเหล่านีมกัเกิดจากปทสัฐานของสังคมหรือบุคคล 
การทีจะเขา้ใจความหมายต่างๆ เหล่านีตอ้งเขา้ใจลกัษณะของบุคคลและสภาพสังคมวฒันธรรม เพือบุคคล
จะสามารถแปลความหมายต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง   การเรียนรู้เพือสือสารสัมพนัธ์ เป็นการเรียนรู้เพืออยูอ่ยา่ง
กลมกลืนกับคนอืนมากกว่าเพือควบคุมหรือเพือกาํหนดวิธีการปฏิบติังาน แต่เป็นการทาํความเข้าใจ
ความหมายในสิงทีผูอื้นพูด เขียน แสดงออกมา รวมถึงการพิจารณาใคร่ครวญความสัมพนัธ์ กระบวนการ
เรียนรู้เพอืสือสารสมัพนัธเ์ป็นการประเมินอยา่งพนิิจพเิคราะห์เพือให้แน่ใจว่า บุคคลสามารถแยกแยะความ
เหมือนหรือความต่างทีสมัพนัธเ์ชือมโยงกนัในมโนทศัน์ของบุคคล  คนอาจเรียนรู้จากการแปลความหมาย
จากสิงทีตนเองไม่คุน้เคย ทีแตกต่างจากทีตนเองเคยรู้จกั  หรืออาจเรียนรู้จากการวิเคราะห์ความน่าเชือถือ
ของสิงทีบุคคลแสดงออกมาใหเ้ห็น  ในการเรียนรู้แบบนีจะไม่เนน้การทดสอบว่าความจริงคืออะไร แต่เน้น
การประเมินความน่าเชือถือ ทีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของคนส่วนใหญ่มากกว่า หรือแสวงหาขอ้ตกลงหรือ
ฉนัทามติทีดีทีสุดร่วมกนั วธีิการทีดีทีสุดในการเรียนรู้เพอืสือสารสมัพนัธ ์คือ การเสวนา  

การเรียนรู้เพือความเป็นไท (emancipatory  learning)   เป็นการทาํความเขา้ใจอยา่งลึกซึงของ
บุคคลทีมุ่งไปสู่การเปลียนแปลงตนเอง กลุ่มบุคคล ชุมชน และสังคมให้เป็นอิสระจากสิงต่างๆ ทีปิดกัน  
การเรียนรู้เพอืความเป็นไทมีจุดเน้นหรือแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้นันสามารถช่วยให้บุคคลเอาชนะความ
เสียเปรียบดา้นการศึกษาทีตนเองรับอยูอ่ยา่งไร  บุคคลสามารถขจดัการกีดกนัทางสังคม หรือการแบ่งแยก
ชนชนัทีตนเองเผชิญอยูอ่ยา่งไร  หรือจะช่วยแกปั้ญหาความดอ้ยโอกาสหรือความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองทีบุคคลเผชิญอยูอ่ยา่งไร เป็นความพยายามของบุคคลทีจะตงัคาํถาม ทา้ทาย
อาํนาจ อคติ ค่านิยม ความเชือ หรือความคาดหวงัในสงัคม ซึงมกัไม่ค่อยมีใครตงัคาํถามต่อสิงเหล่านี   การ
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เรียนรู้เช่นนีจะช่วยใหบุ้คคลปลดปล่อยตนเองให้มีอิสรเสรีภาพเป็นไท และสามารถสร้างการเปลียนแปลง
ในสังคมให้เกิดสิงทีดีกว่าขึนดว้ย โดยเฉพาะคนทีมีพลงัอาํนาจน้อยในสังคม คนชายขอบ คนดอ้ยโอกาส 
หรือผูถู้กกดขี  หากได้รับการปลุกเร้ากระตุน้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพือความเป็นไท  บุคคล
เหล่านียอ่มสามารถเป็นไทแก่ตน ชีนาํกาํหนดชีวติของตนเองไดม้ากขึน  รวมทงัสามารถเปลียนแปลงสังคม
เพือสร้างความเท่าเทียมกันได้มากขึน จุดหมายของการเรียนรู้เพือความเป็นไทจึงอยู่ทีการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจมุ่งตรงไปสู่สภาพปัญหาและรากเหงา้ทีก่อให้เกิดสภาพการณ์ไม่พึงประสงคด์งักล่าว   และเกิด
การปรับเปลียนกรอบความคิด หรือกรอบอา้งอิงทางมโนทศัน์พืนฐาน (basic frames of reference ) ผูเ้รียน
จะใช้การพิจารณาใคร่ครวญทาํความเขา้ใจและลงมือกระทาํการเปลียนแปลงสิงทีตนและสังคมยึดถืออยู่
อยา่งไม่เหมาะสม การเรียนรู้เพอืความเป็นไทจะช่วยใหบุ้คคลคน้พบวิธีการทีเหมาะสมในการเปลียนแปลง
ตนเองและสถานการณ์ทีตนประสบอยู ่  (Thompson, 2004 ในชิดชงค ์นนัทนาเนตร, 2549)  

การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์อยู่ในลกัษณะของการเรียนรู้เพือความเป็นไท และเนืองจาก
การเรียนรู้แบบนีเป็นเป้าหมายพืนฐานและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาสําหรับผูใ้หญ่ และการจัด
การศึกษาเพือเปลียนแปลงสังคม การเรียนรู้นีจึงไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มทฤษฎีแนววิพากษ ์(critical 

theories) และกลุ่มทฤษฎีการศึกษาแนวกา้วหน้า (radical educational theories) ซึงสนใจและมุ่งปลดแอก
ของมนุษยแ์ละสังคมให้เป็นอิสระ จึงนิยมพฒันาการเรียนรู้นีขึนในสายงานของการพฒันาชุมชน  การจดั
ศึกษาแก่ชุมชน  การจดัศึกษาของสหภาพแรงงาน   การจดัการศึกษาสาํหรับสตรี  การจดัการศึกษาสาํหรับ
ชนกลุ่มนอ้ย คนชายขอบ และผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ   การเรียนรู้เพือความเป็นไทมกัจะเกียวขอ้งกบัการปลุก
มโนธรรมสาํนึก และการปรับเปลียนมโนทศัน์ ดงัที  Mezirow (ในชิดชงค ์นันทนาเนตร, ) เรียกการ
เรียนรู้ทีเกิดในระดบันีว่าเป็นการปรับเปลียนมโนทศัน์ของบุคคล และเสนอแนะให้นักการศึกษาผูใ้หญ่ใช้
จดัการศึกษาเพอืพฒันาชีวติของบุคคลและสงัคม  การเรียนรู้แบบนีจดัไดว้่ามีความซับซ้อนและยากลาํบาก
ทีสุด แต่ก็เป็นสิงทา้ทายทุกคน ทีตอ้งการการเปลียนแปลงเพอืสิงทีดีขึน 

 

. แนวคดิของ Paolo Freire 

Freire (1970) เสนอทฤษฎีการปลุกเร้ามโนธรรมสาํนึกแก่นักการศึกษาผูใ้หญ่และนักพฒันาชุมชน
ใช้เป็นกระบวนการเปลียนแปลงความคิดความเชือผิด ( false consciousness) ไปสู่การยกระดับ
สติสัมปชญัญะ หรือความเขา้ใจใหม่ต่อโลกประสบการณ์และความขดัแยง้ทีไม่เป็นธรรมทางสังคม ผ่าน
การพจิารณาใคร่ครวญแบบการเสวนาใคร่ครวญเชิงปฏิบติัการ (praxis) มุ่งหวงัให้เกิดการเปลียนแปลงใน
ตวับุคคลและสงัคมโดยรวม ซึงเป็นรูปแบบหนึงของการเรียนรู้เพือความเป็นไท โดยมีความเชือว่า คนทีถูก
กดขีนนัเพราะขาดจิตสาํนึกจากการพจิารณาใคร่ครวญต่อแรงกดดนัต่างๆ ทีควบคุมชีวิตของเขา มีผลทาํให้
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คนเหล่านนัขาดพลงัหรืออาํนาจทีจะต่อตา้นการถูกกดขี ทีควบคุมชีวิตของเขา ซึงตอ้งมีการปลุกมโนธรรม
สํานึก Freire (1970)  ได้แบ่งระดับของจิตสํานึกของมนุษยอ์อกเป็น 3 ระดับ คือ จิตสํานึกทียงัไม่
เปลียนแปลง (semi-intransitive consciousness) จิตสาํนึกทีเปลียนแปลง (naive transitive consciousness) 

และจิตสํานึกขันวิพากษ์วิจารณ์ (critical consciousness)  เมือถึงขันวิพากษ์วิจารณ์แล้ว จะนําไปสู่
กระบวนการทีไม่เพยีงแต่คิด หากแต่นาํไปสู่การปฏิบติัจริง   

Freire (1970) เชือวา่นกัการศึกษาตอ้งปลุกเร้ามโนธรรมสาํนึกผ่านการเสวนา ทีผูส้อนกบัผูเ้รียนมี
ความสมัพนัธท์ีดีและเสมอภาคกนั ช่วยให้ผูเ้รียนไดต้ระหนักถึงปัญหาและการแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง อนั
จะเป็นเครืองมือกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความนึกคิด มีจิตสาํนึกเพือการเปลียนแปลงตนเอง อีกทงั นักการศึกษา
ผูใ้หญ่ตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมใหผู้ค้นมีสาํนึก รู้จกัพจิารณาใคร่ครวญและวิพากษว์ิจารณ์สังคม เพือให้
เกิดพลงัอาํนาจในการควบคุมวิถีชีวิตของตนเอง การปลุกมโนธรรมสาํนึกจะกระตุน้ผูเ้รียนให้มีส่วนร่วม
อยา่งจริงจงัในการกาํหนดปัญหา สามารถตงัคาํถาม วิเคราะห์ และพฒันากลยทุธ์เพือการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ของตนเอง  ทงันีบุคคลตอ้งเป็นผูก้ระทาํการเปลียนแปลงต่างๆ ดว้ยตนเอง  

 

พืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ 

Mezirow (1981: 4) ระบุว่า การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นกระบวนการสาํคญัในการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่  ทีบุคคลพจิารณาใคร่ครวญตนเอง โดยอาศยัการใชว้ิจารณญาณไตร่ตรอง  ซึงบุคคลทีเป็นผูใ้หญ่ มี
ความสามารถนีโดยวยัวฒิุและประสบการณ์ชีวิต จึงเป็นผูส้ามารถตระหนักรู้และทาํความเขา้ใจในอิทธิพล
ทางสังคมวัฒนธรรม  ตลอดจนในการรับรู้ตนเองต่อความคิดความเชือทีต้องมีการปรับเปลียนได ้  
กระบวนการนีอาศยัการยกระดบัสติสัมปชญัญะ ไปสู่พฒันาการทีสมบูรณ์ในความเป็นตวัของตวัเองและ
การปกครองควบคุมตนเอง (autonomy and self-authoring) ทงันี วยัผูใ้หญ่ยงัเป็นช่วงเวลาทีบุคคลจะ
ทบทวน ตรวจสอบ พจิารณาเลือก หรือละวางค่านิยมทางสังคม เปลียนมาสร้างหรือให้ความหมายใหม่แก่
ค่านิยมต่างๆ อยา่งเหมาะสมกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของตนเอง (Zajonc et al., 2002: 5-6 ในชลลดา ทองทว ี
และคณะ, ) โดยทวัไป นกัการศึกษาและนกัจิตวทิยาอาจใหค้วามหมายเรืองการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้แตกต่างกนัไปบา้ง  ขึนอยูก่บัพนืฐานความคิดและความเชือทางปรัชญาของแต่ละคน แต่โดยรวมแลว้ 
ทุกท่านต่างให้ความสาํคญัต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในเชิงพฤติกรรมของบุคคล  สาํหรับ Mezirow มี
ความเชือวา่ การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึนจากการหล่อหลอมกรอบความคิดทีเคยใชอ้ยู ่ หรือจากสร้างกรอบ
ความคิดใหม่  หรือโดยการปรับเปลียนความคิดความเชือ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการคิดของตน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี  
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1. การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ของ Mezirow 

การเรียนรู้ในมุมมองของ Mezirow (1996: 162) เป็นเรืองของ “กระบวนการทีบุคคลใชก้ารแปล
ความหมายทีเคยใช้ในอดีตมาพฒันาให้เกิดความคิดใหม่  หรือเป็นการทบทวนการแปลความหมาย
ประสบการณ์ของตน เพอืเป็นแนวทางนาํไปสู่การปฏิบติัในอนาคต”  ทงันี “บุคคลเกิดการปรับเปลียนกรอบ
ความคิดทเีคยยดึถือมา  เช่น นิสยั สิงทีตนเคยยดึถือ ไปเป็นมโนทศัน์ใหม่ทีมีความหมายครอบคลุมกว่าเดิม  
เปิดกวา้ง  มีความชดัเจน  ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงความรู้สึกนึกคิด  เป็นมโนทศัน์ทีเกิดจากการพิจารณา
ใคร่ครวญ ทีก่อให้เกิดความคิดความเชือใหม่ขึนมา  และรับการยอมรับว่าเหมาะสมและสามารถเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป”  

Mezirow (1991)  กล่าวว่า  การทีบุคคลจะเกิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ขึนตอ้งอาศยั
ปฏิสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 2  ประการ คือ สิงทีปฏิบติัเป็นประจาํ (นิสัย การคาดหมายจากสิงทีเกิดขึน
เสมอๆ)  กบัสถานการณ์ (ทีเราพยายามแปลความหมายอยู)่  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสองสิงนีกระทาํโดยการ
พิจารณาใคร่ครวญ อีกนัยหนึงอาจกล่าวว่า  สิงต่างๆ  ทีเราเขา้ใจ (หรือไม่เขา้ใจ)  ตลอดจนทีจดจาํมาจาก
อดีตนันรับอิทธิพลอยา่งมากจากความเชือหรือค่านิยม (ชุดความคิด   ทีใช้สร้างความหมายหรือมุมมอง
เฉพาะเรือง) และฐานคิดทีใชใ้ห้ความหมาย ดงันัน การเรียนรู้จะเกิดขึนถา้เราสามารถดึงความหมายใหม่ๆ  
ออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบท  นอกจากนี การแปลความหมายจากสถานการณ์ใน
อดีตนันย่อมมีอิทธิพลทาํให้เราเกิดกรอบความคิดมุมมอง ทศันะ หรือค่านิยมใหม่ทีสามารถนาํไปปฏิบติั
ต่อไป ตัวอย่างเช่น การทีเรายอ้นอดีตทบทวนดูว่า เราเรียนรู้สิงใดในช่วงเวลาทีผ่าน เป็นความรู้หรือ
ประสบการณ์ทีเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนัหรือไม่ การวพิากษอ์ดีตเช่นนีจะทาํให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
มากขึน และเกิดความคิดความเชือใหม่ และมีการปฏิบัติการตามมโนทัศน์ใหม่ทีมาจากกระบวนการ
พจิารณาใคร่ครวญนนั 

ดังนัน การเรียนรู้ในความหมายนีจึงหมายถึง “กระบวนการทบทวนและแปลความหมายจาก
ประสบการณ์เก่า” และมี “การสร้างความหมายหรือมโนทศัน์ใหม่ให้เกิดขึน”  และ “ใชเ้ป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิในอนาคต”  ซึงสาํหรับผูใ้หญ่แลว้ ถือเป็นการเรียนรู้ทีสําคญัของช่วงวยันี  ทฤษฏีการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์จึงเป็นทฤษฏีทีผูใ้หญ่แปลความหมายจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเอง และพยายาม
ทาํความเขา้ใจความหมายทีแทจ้ริงของประสบการณ์นนั (Mezirow and Associates, 2000) ดงันัน คาํอธิบาย
สาํคญัประการหนึงในทฤษฎีนีก็คือเรืองการใหห้รือสร้างความหมาย ดงันี 

. . การให้ความหมาย (meaning making) เป็นสิงสาํคญัพืนฐานของการเรียนรู้ และมีอิทธิพลต่อ
การตีความและการตอบสนองต่อสิงต่างๆ ตามกรอบหรือแบบแผนความคิดทียดึถือ การให้ความหมายเป็น
ธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย ์ทีเกียวขอ้งกบักระบวนการปลูกฝังค่านิยมทางสังคม บริบททางสังคม
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วฒันธรรม ประสบการณ์ชีวิต และการรู้คิดพิจารณาของแต่ละบุคคลล้วนมีผลต่อการให้ความหมาย  
ตลอดจนการปรับเปลียนมโนทศัน์  การเรียนรู้เช่นนีมิใช่การเพิมเติมความรู้ใหม่เขา้ไปเฉยๆ (ตวัอยา่งเช่น 
รู้จกั นก แมว แลว้ และเพิม มา้ เขา้ไปอีกชนิดหนึง) แต่เป็นการเปลียนแปลงความรู้ทีมีอยูเ่ดิม เพือนาํไปสู่
ความรู้หรือมโนทศัน์ใหม่ทีดี หรือเหมาะสมมากขึน ซึงเป็นธรรมดาทีคนเรายอ่มมีการตีความประสบการณ์ 
และการใหค้วามหมายต่อสิงต่างๆ เป็นตวักาํหนดวิธีนึกคิด รู้สึก เชือ และกระทาํการ ดงัที Mezirow (1996: 

162) คน้พบว่า คนเรานันมีชุดความคิด   ฐานคิด และโครงสร้างทางปัญญา ทีบุคคลใช้ให้ความหมาย 
(meaning structure)   

. . การพัฒนาชุดความคิด   (meaning schemes) หมายถึง การเกิดขอ้สันนิษฐานทีเฉพาะเจาะจง 
(specific assumptions) หรือความคิดความเห็นต่อสิงต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์ โดยเป็นวิธีทีเราให้
ความหมายต่อประสบการณ์ตามค่านิยม  ทศันคติ และความคาดหวงั ทีคนเราซึมซับรับเขา้มาจากการหล่อ
หลอมทางสังคมวฒันธรรม หรือในกระบวนการสังคมประกิต (socialization) หรืออาจเปลียนแปลงไปได้
ตามความคิดความเชือใหม่ หรือเหตุผลทีบุคคลบูรณาการเขา้มา     ชุดความคิดนีเป็นองคป์ระกอบระหว่าง
ความคาดหวงัจากสิงทีเกิดขึนจริงเสมอๆ ตวัอยา่งของความคาดหวงั เช่น  “ถา้...เป็น” “สาเหตุ - ผลทีตามมา” 

กบัความสมัพนัธ์ระหว่างสถานการณ์ เช่น  เมือเราเปิดประตูหน้าบา้น เรามกัคาดหวงัว่าจะเห็นสนามหน้า
บา้น หรือเรามักคิดว่า ถ้าเราวิง เราจะถึงทีหมายเร็วกว่าการเดิน  เป็นตน้ ชุดความคิดจึงเป็นผลรวมของ
ความรู้สึกนึกคิด ความเชือ  ทศันคติ  หรือค่านิยมทีมีความชัดเจนแน่นอนตายตวั  และการทีบุคคลมีนิสัย
หรือพฤติกรรมอยา่งไรก็เป็นผลมาจากชุดความคิดนี   อยา่งไรก็ตาม ชุดความคิดนีก็เป็นสิงทีเปลียนแปลงได้
ตลอดเวลาทีคนเราตอบสนองกบัมนับนพนืฐานของการเรียนรู้ (Mezirow, 1991 pp. 5-6)  

. . การพัฒนาฐานคดิ (meaning perspectives) หมายถึง การเกิดขึนของวธีิการมองโลกของแต่ละ
บุคคล โดยเป็นกรอบความคิดหรือกรอบมโนทศัน์ใหญ่ๆ  ทีคนนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  เพือ
แปลหรือตีความหมายของสภาพการณ์ของโลกรอบๆ ตนเอง หรือสถานการณ์เฉพาะของตน ฐานคิดนีมกั
ปรากฏเป็นความรู้เชิงวชิาชีพ มุมมองเชิงสงัคม อตัตมโนทศัน์หรือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง (self-concept) 

ความนิยมชมชอบเชิงสุนทรียภาพ  คุณธรรม ปรัชญาชีวิต หลกัการ โลกทศัน์ หรือกระบวนทศัน์หลกัๆ  ที
ประกอบดว้ยความเคยชินในการแปลหรือตีความ และมกัมีความคาดหวงัสูง  ฐานคิดเกิดขึนจากการหล่อ
หลอมของชุดความคิดต่างๆ   โดยมีการพฒันาสมมติฐานทางความคิดต่างๆ ผ่านการหล่อหลอมรวมตวัทาง
มโนทศัน์ระหวา่งการแปลหรือการตีความสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง และถูกใชเ้ป็นกรอบความคิด เพอื
ประกอบการตีความหรือการแปลความหมายประสบการณ์  จึงมีอิทธิพลในการจาํกดัขอบข่ายความนึกคิด
และความคาดหวงัต่างๆ ของบุคคล และใช้เป็นเกณฑ์จดัระดับคุณค่า เพือตดัสินระบบความเชือต่างๆ 
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รวมทงัเป็นวธีิทีคนทาํความเขา้ใจกบัความรู้ทีมี และใชค้วามรู้นนัๆ ตลอดจนวธีิการทีคนรับรู้ความรู้สึกของ
ตนเอง 

Mezirow (ในชิดชงค ์นนัทนาเนตร, ) กล่าวถึงฐานคิดนีว่า เป็นผลจากการทีบุคคลหล่อหลอม
ชุดความคิดต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและผสมผสานกบัทฤษฏี สมมติฐาน ความเชือต่างๆ  ประกอบดว้ยนิสัยในการ
คิดของตน ซึงถูกพฒันาติดตวัมาตงัแต่วยัเด็ก โดยเป็นผลจากการซึมซับรับการหล่อหลอมทางวฒันธรรม
และสงัคมในรูปของความรู้ ค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัภาษาและสังคมและความรู้สึกนึกคิดต่างๆ   ฐานคิดจึงมี
บทบาทสาํคญัในการแปลความหมายและการทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆ ของบุคคล  อยา่งไรก็ดี 
ฐานคิดเปรียบเสมือนดาบสองคม   เพราะนอกจากจะช่วยให้บุคคลเข้าใจและรับรู้ความหมายของ
ประสบการณ์แลว้  อาจจาํกดัความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ทาํใหบุ้คคลรับรู้ความเป็นจริงต่างๆ ผดิเพียนไปตามการ
บิดเบือนดว้ยมายาคติทางสงัคมวฒันธรรม ซึงคนเราจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจกระบวนการทางมโน
ทศัน์ทีไดรั้บจากสงัคมวฒันธรรม และมีอิทธิพลต่อการคิดและการกระทาํของเรา  ฐานคิดจึงเป็นมโนทศัน์
ใหญ่ ทีบุคคลยดึถือและใชเ้ป็นวธีิ แนวทาง หรือกรอบในการรับรู้ ตีความ ใหค้วามหมาย คิด  ทาํความเขา้ใจ  
ตดัสินใจ และมองโลก หรือเรียกวา่กรอบอา้งอิงทางจิตใจ (frame of reference) เป็นสิงทีมีอิทธิพล และจาํกดั
ขอบข่ายความคิดของบุคคล   ฐานคิดมกัเป็นความเชือฝังลึก ทีคอยเหนียวนาํกาํหนดความรู้สึกนึกคิด พฒันา
ทศันคติ ค่านิยม ความเชือ  และชีนาํการกระทาํและการดาํเนินชีวติของบุคคล  จากการทีบุคคลสร้างฐานคิด
ของตนจากการสงัสมความคิดความเชือต่างๆ  ฐานคิดจึงเรียกไดว้่าเป็นนิสัยของจิตใจ (habits of mind) ซึง
มกัมีความตายตวั จึงเปลียนแปลงไดช้า้ Mezirow (1991 pp. 9) เองใชค้าํวา่ฐานคิดนีเป็นคาํศพัทแ์รกเริมคู่กบั
คาํว่าชุดความคิด   แต่ต่อมาเขาหันไปใชค้าํว่า “นิสัยในการคิด” แทน ซึงบุคคลมกัมีสมมติฐาน ความเชือ 
และคาํตอบสาํเร็จรูปรองรับปรากฏการณ์ชีวติทีเกิดตามมาเสมอ  

. . การพัฒนาโครงสร้างทางปัญญา (meaning structure) หมายถึง ผลรวมของความเชือ ความรู้ 
ค่านิยม ทศันคติ ความรู้สึกต่างๆ ซึงทาํงานเป็นระบบและมีผลต่อการแปลความหมายของสิงต่างๆ  หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคล การทีบุคคลมีนิสัยหรือพฤติกรรมอยา่งไรก็เป็นผลมาจากระบบการทาํงาน
ของโครงสร้างการให้ความหมายเช่นนี อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางปัญญาสามารถเปลียนแปลงไปได ้
(Mezirow, 1991: 5-6)  

. . การปรับเปลียนมโนทัศน์  (perspective Transformation) หวัใจสาํคญัในการปรับเปลียนมโน
ทศัน์นนัตอ้งสามารถเปลียนแปลงฐานคิด ซึงจะทาํให้บุคคลหลุดพน้เป็นอิสระจากความเชือและค่านิยม
เก่าๆ  ทีเคยมีผลกระทบต่อชีวิต Mezirow (1996: 163)  อธิบายว่า “...กระบวนการนีตอ้งช่วยให้คนเกิดมโน
ทศัน์ใหม่ ทีไดมี้การพฒันาฐานหรือกรอบความคิดอยา่งสมเหตุสมผลยงิขึน มีความครอบคลุม  สามารถใช้
ในการแยกแยะตดัสินใจได ้ และเป็นมโนทศัน์ทีไดบู้รณาการประสบการณ์ต่างๆ  เขา้ดว้ยกนั”  ทาํให้เกิด
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รูปแบบในการเรียนรู้ทีคงทนถาวร และสามารถอธิบายไดถึ้งพฒันาการทีเกิดขึนในตวัผูเ้รียน  เพราะการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์จดัว่าเป็นทงักระบวนการ (Process) และผลลพัธ์ (Outcome) ของการ
พฒันาการในผูใ้หญ่  ทีบุคคลเริมตระหนักว่า เงือนไขทีถูกกาํหนดไวแ้ลว้มีผลต่อวิธีคิด วิธีการรับรู้ ความ
เขา้ใจในความรู้สึกนึกคิดต่อโลกรอบๆ ตวัอยา่งไร และทาํไมจึงมีผลกระทบเช่นนนั เมือรู้สึกเช่นนนัแลว้ คน
จะเริมพฒันาสมมติฐานใหม่ขึนเพือให้ตนเองเกิดมโนทศัน์ใหม่ทีเปิดกวา้ง ชัดเจน มีความเป็นไป และ
สามารถหล่อหลอมเขา้กับประสบการณ์เดิม จากนันบุคคลจะสามารถตดัสินใจหรือปฏิบติัตามมโนทศัน์
ใหม่นนั   สิงทีน่าสงัเกต คือ การปรับเปลียนมโนทศัน์มกัเป็นการเรียนรู้ทีสืบเนืองมาจากการประสบภาวะ
วกิฤตต่างๆ ในชีวติ และเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีจะเกิดขึนเมือบุคคลใชค้วามรู้ต่างๆ มาพิจารณาใคร่ครวญ
อยา่งมีเหตุผล บุคคลจะเกิดความตระหนักในคุณค่าและความหมายของประสบการณ์ เขา้ใจถึงผลกระทบ
ของประสบการณ์ สังคม และวฒันธรรมว่า มีผลกระทบต่อความเชือ พฤติกรรม และความคิดของตน
อยา่งไร กระบวนการนีจะช่วยทาํใหบุ้คคลปรับเปลียนมโนทศัน์ นาํไปสู่การปฏิบติัและการปรับปรุงตนเอง
ใหเ้หมาะสมกบับริบทต่อไป (Mezirow, 1981)  

. . การปรับเปลียนมโนทัศน์เพือการเปลียนแปลงสังคม (perspective transformation for social 

change) การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นกระบวนการทีตงัอยู่บนแนวคิดยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (person-

centered) และการเปลียนแปลงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับวฒันธรรมจากระดับล่างสู่เบืองบน ซึง
เกิดขึนเนืองจากความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  การกดขี  และการเอารัดเอาเปรียบ  ซึงความเปลียนแปลง
เหล่านีเกิดขึนจากการตระหนกัชดัในผลความไม่เท่าเทียม การกดขี และการเอารัดเอาเปรียบกนัของคนใน
สงัคม จึงสามารถทาํใหค้นลุกขึนมาต่อสูส้ร้างความเปลียนแปลงเพือตนเอง และสร้างความเท่าเทียมกนัใน
สงัคมใหเ้กิดขึนจริง (Mezirow, 1981)  

 

2. การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ตามแนวคดิของนักการศึกษาอืนๆ 

หลงัเผยแพร่ทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์  มีผูส้นใจศึกษาและบางส่วนวิจารณ์ว่า แนวคิดของ 
Mezirow ตงัอยู่บนฐานของการคิดและการใชเ้หตุผลมากเกินไป (ชลลดา ทองทวี และคณะ, ) การ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ไม่เพยีงแต่เป็นกระบวนการทางการคิด  หรือการใชเ้หตุผลเท่านนั แต่ยงัเป็นการเรียนรู้
ทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึก (Yorks & Kasl, 2002; Taylor, 1996) สุนทรียภาพ จิตวิญญาณ ทีอยูใ่นจิต
ระดับไร้สํานึก (Tisdell, 2002;) ตลอดจนความสัมพนัธ์ร่วมของจิตใจกับร่างกาย โดยมีผลการวิจยัที
สนับสนุนว่า อารมณ์ความรู้สึก สุนทรียภาพ จิตวิญญาณ การสัมผสัรับรู้ และการเคลือนไหวทางกายนัน
ส่งเสริมต่อการปรับเปลียนมโนทศัน์และการเปลียนแปลงภายในตนเองของบุคคล (Tisdell, 2003; Taylor, 
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1996, Brooks & Clark, 2001) จึงไดมี้ผูเ้สนอแนวคิดและแนวทางอืนๆ ในทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์
เพมิเติม (Mezirow and Associates, 2000)  ดงันี  

. . การศึกษาแบบปรับเปลียนมโนทัศน์ของ Boyd 

Boyd (ชลลดา ทองทว ีและคณะ, ) นกัการศึกษาผูใ้หญ่ผูมี้ความสาํคญัอีกท่านหนึง เป็นผูเ้สนอ
แนวทางการจดัการศึกษาแบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ( transformative education) เน้นมิติทางจิตใจตามแนว
จิตวทิยาวเิคราะห์ (เชิงลึก) (analytical (depth) psychology)  Boyd (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551) ระบุว่า  
การพิจารณาใคร่ครวญและการเสวนาตามแบบ Mezirow อาจใชแ้ต่เหตุผลนาํทางการเรียนรู้ จนบางครัง
ละเลยอตัภาวะในประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการเรียนรู้ในแนวทางนีไป และ
เกิดการแบ่งแยกการใชเ้หตุผลออกจากความรู้สึก หรือออกจากความสัมพนัธ์ร่วมของจิตใจกบัร่างกายไป
โดยปริยาย  การปรับเปลียนมโนทศัน์ตอ้งเป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกับความรู้สึกของบุคคล  อีกทัง
ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงโครงสร้างพนืฐานของบุคลิกภาพ ซึงเป็นการผสมผสานระหว่างการปรับเปลียน
สภาพการณ์ทีไม่พงึประสงคข์องแต่ละบุคคลผสานกบัการมีจิตใจทีเปิดกวา้งกวา่เดิม  ทงัสองสิงนีจะนาํไปสู่
การบูรณาการใหเ้กิดบุคลิกภาพใหม่ (Boyd, 1989 in Taylor, 1998)  หมายความว่าบุคคลตอ้งมีใจเปิดกวา้งที
จะยอมรับการแปลความหมายทีแตกต่างไปจากเดิม  และตระหนักว่าความหมายนันเป็นความหมายที
ถูกตอ้งแทจ้ริง  เป็นการปรับเปลียนดา้นจิตวิทยาในเชิงสังคม (psycho-social) ทีเกิดขึนภายในตวัตนของ
บุคคลเอง   

Boyd (1989 in Taylor, 1998)  มีแนวคิดวา่การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์จะเกิดขึนเมือบุคคล
ตระหนักว่ารูปแบบหรือวิธีคิดแบบเดิมไม่ถูกตอ้งหรือสมเหตุสมผลอีกต่อไป  บุคคลยอมรับวิธีคิดใหม่
พร้อมทงับูรณาการวิธีคิดเดิมและวิธีคิดใหม่เขา้ด้วยกัน  และเมือบุคคลมีการปรับเปลียนมโนทศัน์แล้ว  
บุคคลจะมีความเป็นอิสรเสรีหลุดพน้จากจิตใตส้าํนึกของตน  ดงันนั การปรับเปลียนมโนทศัน์จึงไม่เพียงแต่
มีมิติของตรรกะหรือการใชเ้หตุผล ทีมาจากการพิจารณาใคร่ครวญเท่านนั แต่การปรับเปลียนมโนทศัน์ยงั
ประกอบไปดว้ยมิติต่างๆ ทางจิตใจ โดยเฉพาะดา้นอารมณ์ความรู้สึก สุนทรียภาพ และจิตวิญญาณ ซึงมกั
ดาํรงอยูใ่นสญัชาตญาณและจิตระดบัไร้สาํนึกนาํไปสู่การเรียนรู้ทีสมบูรณ์พร้อมของบุคคล ตามทศันะของ 
Boyd (Boyd & Myers, 1988: 261-284) การปรับเปลียนมโนทศัน์เกิดจากการไดข้อ้สรุปจากทางเลือกที
ขดัแยง้ร่วมไปกบัการยกระดบัจิตใจ   โดยหรือสิงทีเหนือกว่าเหตุผล เช่น สัญลักษณ์  ภาพพจน์ และแบบ
ฉบบัทางจิตลักษณะของบรรพบุรุษ  (archetypes) ช่วยให้เกิดวิสัยทัศน์หรือมุมมองส่วนตวัในการให้
ความหมายใหม่  ทงันี บุคคลจะตอ้งเปิดรับต่อการแสดงความหมายเชิงสัญลกัษณ์  ภาพพจน์ และแบบฉบบั
ของจิต และตระหนกัถึงความจริงแทข้องความหมายนนั 
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. . ทฤษฎีการพัฒนามโนทัศน์ของ Kegan  

Kegan (1982; 1994 ในชลลดา ทองทวี และคณะ, ) เป็นนักจิตวิทยาพฒันาการ มหาวิทยาลยั
ฮาร์เวร์ิด เสนอแนวคิดการพฒันาของมโนทศัน์ (Constructive-developmentalism)  ทีอธิบายการปรับเปลียน
มโนทศัน์ของผูเ้รียนในวยัผูใ้หญ่ตามบริบทของจิตวิทยาพฒันาการ Kegan (1982; 1994)  กล่าวว่า สิงทีเกิด
การเปลียนแปลง ก็คือ กระบวนการสร้างความหมายภายในความคิดของเรา โดยเฉพาะอยา่งยงิรูปแบบของ
การรับรู้ในสิงทีเคยเป็น ผูรู้้ไดก้ลายมาเป็นสิงถูกรู้ในพฒันาการจิตสาํนึก 5 ขนั ไดแ้ก่  

ขนัที 1 จิตไร้เดียงสา (innocent mind)    

ขนัที 2  จิตมีตวัฉนัเป็นศูนยก์ลาง (sovereign mind)  

ขนัที 3  จิตนอ้มตามแบบแผนของสงัคม (socialized mind)   

ขนัที 4  จิตลิขิตชีวติตนเอง (self-authoring mind)  

ขนัที 5  จิตเปลียนแปลงตนเองอยูเ่สมอ (self-transforming mind) 

 

. . การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ในวิถีเอเซียโบราณของ Wang and  King  

Wang and  King (2008)  เปรียบเทียบเชือมโยงแนวคิดทีเกียวกบัการเรียนรู้ของคนเอเซียในยุค
โบราณกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในโลกตะวนัตกยคุปัจจุบนั โดยอธิบายแนวคิดการ
เรียนรู้แบบดงัเดิมของคนเอเชียว่า มกัให้ความสาํคญักบัการบ่มเพาะจิตใจและการสร้างจิตสาํนึก ดว้ยการ
พจิารณาใคร่ครวญในวถีิศาสนา ซึงนบัวา่มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการปรับเปลียนมโนทศัน์นนัเอง ทงันี
การศึกษาเกียวกบัการปรับเปลียนมโนทศัน์จากมุมมองทีต่างวฒันธรรมออกไป อาจช่วยใหผู้เ้รียนและผูส้อน
เกิดความเขา้ใจ จนสามารถตีความ และประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวดียงิขึน ซึงในทา้ยทีสุด แนวคิดต่างๆ จะ
ก่อประโยชน์กบัผูศึ้กษาก็ต่อเมือนาํมาใชใ้นการปฏิบติัจริงในชีวติประจาํวนั   

Mezirow (2006) เองก็ยอมรับว่า มีแนวทางมากมาย นอกเหนือจากการคิดและการใชเ้หตุผล ทีสามารถ
ส่งเสริมการปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยเฉพาะอิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึก และความสามารถเชือมสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัตนกบัโลก ลว้นมีความสาํคญัต่อการสร้างความหมายใหม่ในมโนทศัน์ของบุคคลดว้ย อยา่งไรก็
ตาม ศูนยก์ลางสาํคญันนัอยูท่ีการเปลียนแปลงมโนทศัน์ทีบุคคลใชใ้หค้วามหมาย      
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องค์ประกอบของการปรับเปลียนมโนทัศน์  
ดงักล่าวมาแลว้ การปรับเปลียนมโนทศัน์เกิดขึนเมือบุคคลเรียนรู้ผา่นกระบวนการเปลียนแปลงทาง

ความคิด และส่งผลไปสู่การกระทาํและบุคลิกภาพ ทงันี โดยอาศยัองคป์ระกอบทีสาํคญั  3 ประการ ไดแ้ก่   
ประสบการณ์ชีวติ   การพจิารณาใคร่ครวญ  และการเสวนาทีเนน้การพจิารณาใคร่ครวญ ดงันี 

1. ประสบการณ์ชีวิต  
การปรับเปลียนมโนทศัน์นันมีจุดเริมตน้ทีสาํคญั คือ การตระหนักรู้ในประสบการณ์ตรงของตน 

โดยเฉพาะสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือวิกฤตการณ์  และใช้เป็นแหล่งหรือโอกาสการเรียนรู้  ดังนัน  
ประสบการณ์จึงเป็นเนือหาสาํคญั ทีส่งใหเ้กิดความไม่แน่ใจสงสัยและตรวจสอบไปยงัระบบความคิดความ
เชือ  สภาพการณ์ทีเป็นปัญหาจึงเป็นจุดผกผนัสร้างการเปลียนแปลงได ้ดงั  Mezirow (1981:  3-4) มองว่า 
ช่วงเวลาของการเปลียนผ่านเป็นโอกาสของการปรับเปลียนมโนทศัน์และการพฒันาชีวิต ดังนัน ความ
กดดนัตึงเครียดทีเกิดขึนจึงมีคุณค่า จากการศึกษาของ Mezirow (1981: 4) พบวา่ สตรีทีถูกกดดนัจากบทบาท
ความเป็นผูห้ญิงตามทีสังคมกาํหนดและคาดหวงัอยา่งไม่เป็นธรรมนัน สามารถใชส้ถานการณ์ทีไม่เป็น
ธรรมในชีวิตเป็นจุดเปลียนโลกทศัน์ของตน และนาํไปสู่การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในกลุ่มสตรี และการ
รณรงคท์างสงัคมเพอืความเท่าเทียมอยา่งเป็นธรรมระหวา่งเพศ 

ยงัมีประสบการณ์อีกแบบหนึง ซึงสนบัสนุนการปรับเปลียนมโนทศัน์อยา่งยงิ ไดแ้ก่ ประสบการณ์
การเสวนาทีเน้นการพิจารณาใคร่ครวญ ในกลุ่มทีมีผูเ้อืออํานวย หรือกระบวนกร (facilitator) หรือ
ผูด้าํเนินการอภิปราย (moderator) ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนหรือผูร่้วมเสวนาวิพากษอ์ดีตและให้ความหมาย
ต่างๆ จากประสบการณ์ โดยทาํให้ผูเ้รียนตงัคาํถามต่อการแปลความหมายต่างๆ  และมโนทศัน์ทีตนยดึถือ
มานานวา่ยงัคงสมเหตุสมผลอยูห่รือไม่  
 

2. การพิจารณาใคร่ครวญ  
การพิจารณาใคร่ครวญ (critical reflection) เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีสุดของการปรับเปลียนมโน

ทศัน์  (Merriam, 1987) และถือวา่เงือนไขหลกัของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ทีจะเกิดขึนไดก้็เมือ
บุคคลมีการพจิารณาใคร่ครวญต่อประสบการณ์ชีวติ ปัญหา บริบททางสังคมวฒันธรรม และมโนทศัน์ของ
ตนเอง  (Mezirow, 1998: 195)  บุคคลสามารถพิจารณาใคร่ครวญโดยลาํพงั หรืออาศยัการเสวนาช่วยให้
เกิดขึนก็ยอ่มได ้ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ทียงัยนื เนืองจากเป็นการเปลียนแปลงจากกระบวนการทางปัญญาของ
ตวับุคคลเอง (ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, : )  

การพจิารณาใคร่ครวญในทีนี คือ  “การวิพากษอ์ยา่งมีเหตุผล” ซึงเป็นการประเมินความน่าเชือถือ
ของมโนทศัน์ทีบุคคลเคยให้ความหมาย  รวมทงัการคิดถึงความเป็นไปไดด้า้นแหล่งวิทยาการทีเกียวขอ้ง 
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และผลต่อเนืองของการปฏิบติัตามมโนทศัน์นนั  การวพิากษนี์จะช่วยใหบุ้คคลสามารถแกไ้ขความคิดความ
เชือเก่าๆ  และทาํความเขา้ใจวา่ ความคิดเหล่านนัมีผลต่อการพฒันาความเชือและค่านิยมและการปฏิบติัตน
ของเราอยา่งไร  การพจิารณาใคร่ครวญจึงเป็นการวเิคราะห์และวจิารณ์โดยใชเ้หตุผลต่างๆ ทีบุคคลเคยยดึถือ
มาในอดีต  (เช่น ตรรกะนิสยัการคิด  ความเชือ)  เป็นลกัษณะทีบุคคลไดต้ระหนกัถึงความรู้สึกหรือความคิด
ทีขดัแยง้หรือการกระทาํบางอย่างทีไม่คงเส้นคงวา  กิจกรรมการวิพากษ์เช่นนีทาํให้บุคคลตระหนักว่า  
ความรู้และประสบการณ์ทีเคยใชอ้ยูเ่ดิมไม่สามารถใชไ้ดห้รือปฏิบติัไดอี้กต่อไป เช่น ว่าทาํไมเราจึงมีการ
รับรู้เช่นนีคิดอยา่งนี รู้สึกอยา่งนี ปฏิบติัตนอยา่งนี และทาํไมเราจึงทาํเช่นนี ทาํให้บุคคลเกิดความเขา้ใจหรือ
เกิดมุมมองใหม่ในสถานการณ์นันๆ  และรู้คิดว่า  ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ทีเคยใช้อยู่เดิมไม่
สามารถใช ้หรือปฏิบติัอีกต่อไป  เมือบุคคลคิดเช่นนีแลว้ บุคคลจะพยายามหาทางแกปั้ญหาและปรับเปลียน
มโนทศัน์  ตลอดจนนาํแนวคิดทีเกิดขึนใหม่นีนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป (Butler, 2007 ใน 
ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, 2549) 

Mezirow (1990, 1996, 1998: 195) อธิบายวา่ การพจิารณาใคร่ครวญเกิดขึนเมือบุคคลไม่แน่ใจและ
ทาํการสาํรวจตรวจสอบ ไต่สวน หรือตงัคาํถามโดยเฉพาะเจาะจงต่อความเชือ สมมติฐาน ขอ้สันนิษฐาน 
การคาดคะเน หรือมโนทศัน์พืนฐานของการให้คุณค่าและการประเมินตดัสินสิงต่างๆ ทียงัคลุมเครืออยู ่    
และไดว้นิิจฉยักรอบอา้งอิงทางมโนทศัน์ของเขาหรือเธอถึงสาเหตุต่างๆ (ในเชิงชีวประวติั ตามเหตุการณ์ใน
อดีต และทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม) ลกัษณะนิสัย (รวมทงัการรู้ผิดชอบชวัดีและคุณธรรมจริยธรรมประจาํ
ใจ) และผลทีเกิดตามมาในภายหลงัต่อตนเองและทีเกียวขอ้งกบัผูอื้น เพือให้รู้ชดัหรือประจกัษแ์จง้แก่ตนว่า
ทาํไมเขาและเธอจึงมีความโนม้เอียงในการเรียนรู้ในแบบทีเป็นอยู ่เช่น ทาํไมฉนัจึงมีนิสยัของการคิดเช่นนี? 

นิสยัของการคิดอยา่งนีทาํใหเ้กิดอะไรขึน หรือนาํไปสู่อะไร?  และกรอบความคิดพืนฐาน หรือกรอบอา้งอิง
ทางมโนทศัน์นีมาจากไหน? ดงัที Brookfield (1986) ชีว่า การพิจารณาใคร่ครวญทาํให้ผูเ้รียน “มองกลบั” 

มาทีประสบการณ์เดิมทีผ่านมาของตนและทาํความเขา้ใจกบัประสบการณ์นนั นาํสู่การปรับเปลียนกรอบ
อา้งอิงทางมโนทศัน์ใหม่ทีเหมาะสมยงิขึน และมีความรู้ทีถูกตอ้งเกียวกบัตนเอง สังคม และโลก  ตรงกับ
การอธิบายของ ชิดชงค ์นันทนาเนตร (2547; 2549) ว่า การวิพากษอ์ดีต (การพิจารณาใคร่ครวญ) เป็น
ความสามารถของบุคคลในการพนิิจพจิารณา อธิบาย และสะทอ้นแนวคิดในหลายๆ แง่มุม ในเรืองทีเกิดขึน
ขณะเสวนาหรือหลังจากการเสวนาเสร็จสิน ทีแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบความเชือ เป้าหมาย และการ
กระทาํ ส่งผลใหบุ้คคลเกิดความรู้ความเขา้ใจนาํไปสู่ปรับเปลียนมุมมอง หรือมโนทศัน์ใหม่ 

สิงทีน่าสังเกต การพิจารณาใคร่ครวญทีส่งเสริมทศันคติทางบวกย่อมช่วยให้ผูใ้หญ่มีทกัษะ ความรู้ และ
แนวคิดต่างๆ ทีเหมาะสม  ผูส้อนจึงควรเปิดทางเลือกใหม่ๆ ให้ผูเ้รียนตระหนักรู้และคิดเกียวกบัชีวิตและ
การทาํงาน รู้จกัการมองสงัคมและการเมืองอยา่งพิจารณาใคร่ครวญ หรือวิพากษว์ิจารณ์ดว้ยเหตุผล ผูส้อน
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ควรพยายามกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ ทกัษะใหม่ๆ และกระทาํสิงทีพิจารณาใคร่ครวญมาแลว้ และ
ติดตามผลการกระทาํ  

 

แนวทางของการพิจารณาใคร่ครวญ 

ในการพจิารณาใคร่ครวญ บุคคลจาํเป็นตอ้งมีวจิารณญาณในการคิด  (critical thinking) เพือช่วยใน
วพิากษอ์ยา่งเหมาะสม การคิดแบบวจิารณญาณเป็นวธีิการคิดซึงตรงขา้มกบัการเรียนรู้แบบท่องจาํ  โดยเป็น
วธีิคิดทีทา้ทายต่อความเชือต่างๆ  ต่อตา้นอคติและความลาํเอียง  การโฆษณาชวนเชือต่างๆ  และความเฉือย
ชาเพิกเฉยของคน  มีจุดมุ่งหมายเพือให้คนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงกับการดาํเนินชีวิตของตนเองทงัด้าน
สงัคม การเมือง  เพอืสร้างความเท่าเทียมและความยติุธรรมในสังคม โดยบุคคลทีมีวิจารณญาณในการคิดมี
ลกัษณะดงันี  (ชิดชงค ์นนัทนาเนตร, 2547; 2549) 

1. สามารถเขา้ใจและใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง และสามารถแยกแยะความคิดต่างๆ  ได ้

2. สามารถรู้หรือมองเห็นความสัมพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ระหว่างปัญหา (Proposition) การแปล
ขอ้มูลและสรุปความอยา่งมีเหตุผลหรือสามารถชงันาํหนกัและความถูกตอ้งของหลกัฐาน 

3. สามารถตดัสินและชงันาํหนกัระหวา่งโอกาสของความเป็นไปไหใ้นการสรุปเรืองราวต่างๆ 

4. รู้หรือมองเห็นสมมติฐานเบืองหลงัทีมิไดมี้การระบุอยา่งชดัเจน (Unstated assumptions)  

5. สามารถประเมินขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ 

 

มิติของการพิจารณาใคร่ครวญ 

การพจิารณาใคร่ครวญเป็นกระบวนการทีมีหลายมิติ (multidimensional process) ซึงแบ่งไดเ้ป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ การพจิารณาใคร่ครวญเชิงเนือหา กระบวนการ และการสนันิษฐาน  Mezirow (1998)  เสนอแนะ
ใหบุ้คคลพจิารณาใคร่ครวญร่วมกนัไปทงั  3 ระดบั เพอืปรับปรุงมโนทศัน์และการปฏิบติัใหดี้ขึน ดงันี 

1. การพิจารณาใคร่ครวญเหตุการณ์ เรืองราว หรือเนือหา (Content reflection) ไดแ้ก่ การระบุว่า
สิงทีเป็นปัญหาคืออะไร (causal assumptions) โดยการตงัคาํถาม “อะไร?” เป็นความสามารถของบุคคลใน
การใหร้ายละเอียดเกียวกบัเหตุการณ์  จุดดีจุดดอ้ยของเหตุการณ์ ตวัอยา่งของสถานการณ์และการตงัคาํถาม  
เช่น  การถามตนเองวา่ “มนัเกิดอะไรขนึ?”  เป็นการตรวจสอบเนือหาของปัญหา  (Examining the content of 

the problem) และพจิารณาใคร่ครวญประเด็นเนือหาหรือคาํอธิบาย หรือประเด็นปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน  

2. การพิจารณาใคร่ครวญกระบวนการ (Process reflection) ไดแ้ก่ การตรวจสอบวิธีทีใชร้ะบุสิงที
เป็นปัญหา (prescriptive assumptions) โดยการตงัคาํถาม “อยา่งไร?”  เป็นการถามตนเองว่า เรามายดึถือ
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ความเชือหรือข้อสันนิษฐานเช่นนีอย่างไร “ฉันมาเชือแบบนีอย่างไร?” เพือตรวจสอบกระบวนการ 
(Examining the process) และคิดวิเคราะห์กลยทุธ์ต่างๆ ทีเคยใชใ้นการแกปั้ญหา (ไม่ใช่การคิดเกียวกบัตวั
ปัญหา) ซึงเป็นการสืบสวนวา่เราปฏิบติับทบาทอยา่งไรในการรับรู้ การคิด การมีความรู้สึก หรือการกระทาํ 
และทาํการประเมินว่า เราดาํเนินการปฏิบติัพฤติกรรมเหล่านนัเป็นอยา่งไร ชิดชงค์ นันทนาเนตร (2547; 

2549) อธิบายเพมิวา่ เป็นการสืบสวนวา่ ทีผา่นมาเราปฏิบติับทบาทอยา่งไรในการรับรู้หรือความรู้สึกนึกคิด
ทงัของตวัเองและผูอื้น และทาํการประเมินวา่ ตวัเราดาํเนินการปฏิบติัพฤติกรรมเหล่านนัเป็นอยา่งไร 

3. การพิจารณาใคร่ครวญฐานคดิ  (Premise reflection) ไดแ้ก่ การตงัคาํถามต่อตวัคาํถามทีถามมา
นนัเอง (paradynamic assumptions) โดยการตงัคาํถาม “ทาํไม?”เช่น  การถามตนเองว่า ทาํไมเราจึงตอ้งให้
ความสําคญัทีจะพิจารณาประเด็นต่างๆ ในขอ้สันนิษฐาน ความคิด ความเชือ และมโนทศัน์ทียดึถืออยู่นี 
(Examining the premise) “ทาํไมสิงนีจึงสาํคญั?”  เป็นการสาํรวจตรวจสอบขอ้สันนิษฐาน ความคิด ความ
เชือ และมโนทศัน์ พิจารณาใคร่ครวญหรือตงัขอ้สงสัยเนือหาความรู้ทีเคยใช้  ความชัดเจนของปัญหาที
เกิดขึน หรือขอ้สงสยัเกียวกบัสมมติฐานและความเชือทีเกียวขอ้งกบัปัญหานนัๆ   การพิจารณาใคร่ครวญใน
ระดบันีมกัเป็นหนทางนาํไปสู่การปรับเปลียนมโนทศัน์   

 

เทคนิควิธีการพิจารณาใคร่ครวญ 

การพจิารณาใคร่ครวญเกิดขึนจากการตระหนกัรู้ในอิทธิพลทางสงัคมวฒันธรรมและกรอบความคิด 
การให้เหตุผลเบืองหลังการตัดสินคุณค่าและการกระทาํต่างๆ ของตน ซึงมีเทคนิควิธีการหลายอย่างที
ส่งเสริมการพจิารณาใคร่ครวญ ดงันี  

. การให้ผู้เรียนตังคําถาม (critical questioning)  ถือเป็นตวักระตุน้ทีสําคญัในการพิจารณา
ใคร่ครวญในทุกมิติ (เนือหา กระบวนการ และการสันนิษฐาน) ซึงผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งช่วยผูเ้รียนให้พฒันา
ต่อไปให้ถึงการไต่สวนตรวจสอบมโนทศัน์ต่อการให้ความหมายในประเด็นทีตอ้งการพฒันา หรือเป็น
ปัญหาอยู ่ เช่น เมือถามวา่ “คุณรู้ หรือเชืออะไร?” (การพจิารณาใคร่ครวญเนือหา) แลว้ ก็ตอ้งช่วยให้เกิดการ
ตงัคาํถามต่อตวัคาํถามเอง (การพจิารณาใคร่ครวญฐานคิด) ซึงทาํให้เกิดการพิจารณาใคร่ครวญลึกซึงยงิขึน   
ผูเ้รียนตอ้งพจิารณาใคร่ครวญความคิดความเชือของตนเดิมของตนในบริบททีเป็นปัญหา โดยตงัเป็นคาํถาม
ทีใชว้เิคราะห์ความคิดความเชือถึงทีมา ลกัษณะ และอิทธิพลทีส่งผลต่อการรับรู้ตนเอง โลกทศัน์  ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดและการกระทาํ  เช่น  “ความคิดความเชือ มุมมอง โลกทศัน์ หรือวิธีคิดแบบใดทีฉันใชใ้น
สถานการณ์นี หรือมองปัญหานี”  “ฉันไดค้วามคิดความเชือ มุมมอง โลกทศัน์ หรือวิธีคิดนีมาไดอ้ยา่งไร”  

“มีความคิดความเชือ มุมมอง โลกทศัน์ หรือวธีิคิดอืนๆ อีกไหมทีเหมาะสมมากกว่า ในสถานการณ์นี หรือ
มองปัญหานี” “เมือฉนัมองปัญหา หรือเผชิญสถานการณ์ในแบบความคิดความเชือ มุมมอง โลกทศัน์ หรือ
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วิธีคิดทีเคยเป็น หรือทีเป็นอยู ่ มนัทาํให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นโทษอะไร อย่างไร และกบัใครบา้ง”  “มี
ปัจจยัส่วนตวัหรือเชิงบริบทอะไรบา้ง ทีทาํให้ฉันไม่อาจทาํในสิงทีฉันอยากทาํได ้แลว้ฉันจะเปลียนแปลง
มนัไดอ้ยา่งไร” 

2. การยกระดับสติสัมปชัญญะ  (consciousness-raising) สามารถเกิดขึนไดจ้ากการแสดงบทบาท
สมมติหรือให้สลบับทบาท (role play) การทดลองตนเองในสถานการณ์จาํลอง (stimulation) และการเล่น
เกม การเล่าประวติัชีวิต และการแสวงหาขอ้มูลใหม่ สิงเหล่านีสามารถใช้เพิมการตระหนักรู้ในตนเองได ้ 
ทงันี เทคนิควธีิต่างๆ สามารถปรากฏและดดัแปลงใชไ้ดใ้นหลายลกัษณะเนือหาและรูปแบบ  

. การสร้างระบบบันทึก  ผูเ้รียนสามารถนาํสถานการณ์ในอดีตมาพิจารณาใคร่ครวญผ่านการเขียน 
อาทิ การเขียนอตัชีวประวตัิ  การเขียนบนัทึกประจาํวนั (diaries)  การเขียนบนัทึกการปฏิบติัต่างๆ และการ
เขียนบนัทึกการเรียนรู้ (journals) เป็นตน้    โดยเฉพาะอัตชีวประวตัิ เป็นวิธีการสาํคญัทีใช้สํารวจและ
พฒันาอตัลกัษณ์ ใชก้ารเขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็นสือการพิจารณาใคร่ครวญ (reflective journals) ในการ
เรียนการสอนในมหาวทิยาลยั พบวา่ สามารถช่วยใหผู้เ้รียนสะทอ้นความคิดออกมาเสวนาไดดี้ขึน ทงัในการ
รับรู้ตนเองและในการอภิปรายร่วมกบัผูอื้น รวมทงัช่วยเพมิระดบัการรู้คิด และมีการเรียนรู้ทีดีขึน  ตรงกบัที 
ชิดชงค ์นันทนาเนตร ( ; ) เสนอว่า การทาํงานร่วมกนักับผูเ้รียนในการสร้างระบบการบนัทึก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์เพอืผูเ้รียนจะไดน้าํสถานการณ์ในอดีตมาวพิากษไ์ด ้ เช่น  การวพิากษแ์ละตีความ
สมมติฐานต่างๆ  หลกัการต่างๆ  ทีอยูเ่บืองหลงัสถานการณ์นนัๆ  ตวัอยา่งเช่น  ในวงการพยาบาลอาจให้มี
การบนัทึกภาวการณ์การเป็นผูน้าํของตนเอง (leadership autobiography)  สาํหรับทางการศึกษาอาจให้มีการ
บนัทึกประสบการณ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้  (educational biographies) และผูส้อนหรือนักการศึกษา
อาจใชก้ารบนัทึกนีเพือวิพากษค์วามรู้  ค่านิยม  และความหมายทีเกิดขึนกบับุคคล    ในขณะที Mezirow 

( ) เสนอให้ผูเ้รียนตีความหมายต่างๆ จากประวติัของตนเอง  การเขียนถึงเหตุการณ์วิกฤตในชีวิต 
(critical incidents)  การวิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัทีเกิดขึน (critical Incidents)  การเขียนประวตัิชีวิตและ
ครอบครัว หรือพจิารณาใคร่ครวญวา่การเขียนบนัทึกส่วนตวัมีผลกระทบต่อความคิดของตนอยา่งไร  

4.  การเสวนาทีเน้นการพิจารณาใคร่ครวญ  ส่วนใหญ่แลว้ การเสวนาถือเป็นส่วนผสมทีขาดไม่ได้
ในทุกเทคนิควิธีในการศึกษาผูใ้หญ่ โดยช่วยให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ผ่านการเล่าและการรับฟังฟัง
เรืองราวต่างๆ ของกนัและกนั  ทงันี การเล่าเรืองราวจดัเป็นส่วนสาํคญัของการเรียนรู้เพือการปรับเปลียน
มโนทศัน์  โดยผูเ้รียนสามารถใช้การเล่าเรืองตีความประสบการณ์ชีวิตและวิธีคิด  ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
พฤติกรรมของตนเองและผูอื้นทีเกียวขอ้ง ตลอดจนสังคมวฒันธรรมทีตนเป็นส่วนหนึง และอาจไม่มีความ
สอดคลอ้งลงรอยอยู่  นอกจากนี ผูเ้รียนยงัสามารถแสดงเหตุผลทีเกียวขอ้งกบัเรืองราวนันๆ  ช่วยอธิบาย
เหตุผล ทาํให้ตระหนักถึงปัจจยัต่างๆ  ทีเขา้มาเกียวขอ้ง  และเขา้ใจลักษณะของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
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ปัจจยัต่างๆ  ทีทาํใหส้ถานการณ์แต่ละสถานการณ์แตกต่างกนัออกไป  นอกจากนี การอ่านรายงานของการ
เสวนา (a dialogue journal) ซึงบนัทึกสิงทีตอบโตก้นัไปแลว้ในประเด็นคาํถามและการพิจารณาใคร่ครวญ
ต่างๆ   ก็สามารถนาํมาใชป้ระกอบการเสวนา เพือส่งเสริมการพิจารณาใคร่ครวญไดดี้เช่นเดียวกบัการให้
ผูเ้รียนวเิคราะห์ตนเอง (self-analysis) ผา่นการเขียนบนัทึกส่วนตวั   

เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ยงัยืนยนัว่า การเสวนาในกลุ่มขนาดเล็กมีแนวโน้มทีก่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือสนับสนุนกนัทางจิตใจ เสริมสร้างพลงัอาํนาจ และการเรียนรู้ร่วมกนั Kasl  (ในชิดชงค ์นันทนา
เนตร, 2547; 2549) เน้นความสาํคญัของการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเสวนา วิธีการนีใชป้ระสบการณ์ส่วน
บุคคลเป็นประเด็นสาํคญัในการเสวนา โดยเพอืนเสวนากลุ่มเล็กๆ จะร่วมมือกนัแสวงหาคาํตอบของปัญหา
ทีกลุ่มมีความสนใจร่วมกนั  บุคคลจะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูร่้วมเสวนาในกลุ่ม และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ขึนมาจากการพิจารณาใคร่ครวญดว้ยกนั และร่วมกนัแสวงหาแนวทางปฏิบติัทีเหมาะสมเป็น
ของตวัเอง นอกจากนีแลว้ พบวา่ การมีสมัพนัธภาพเชิงรักษาระหว่างบุคคลในกลุ่มจะช่วยให้บุคคลเติมเต็ม
ความรู้สึก และเห็นมุมมองจากผูอื้น ทาํให้มองเห็นความหมาย และเกิดการเรียนรู้ภายในตนเอง ทีสมบูรณ์ 
ลึกซึง กวา้ง และรอบดา้นกวา่การพจิารณาใคร่ครวญลาํพงัคนเดียว  

.  การใช้นิยาย  Jarvis (2006: 69-77) เสนอการใชนิ้ยายเป็นเครืองมือในการสาํรวจโลกทศัน์ โดย
อาศยัการตีความผ่านประสบการณ์ชีวิต ซึง Jarvis ทดลองใชใ้นการชนัเรียนระดบัปริญญาตรีของผูห้ญิงที
กลบัมาเขา้เรียนใหม่ และพบว่าการใชนิ้ยายเป็นสือกลางในการเรียนรู้ช่วยให้กลุ่มสตรีดงักล่าวสาํรวจการ
มองโลกของตนผา่นตวัละครในนิยายอยา่งสะดวกใจในฐานะเป็นบุคคลอืน ก่อให้เกิดความรู้สึกถูกคุกคาม
นอ้ยกวา่การเล่าประสบการณ์ของตนเองโดยตรง และเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงสาํรวจนยัสาํคญัในอตัลกัษณ์ทาง
เพศ  ทีปรากฏอยู่ในนิยายว่าใครเป็นผูก้าํหนดความหมายอยา่งเป็นวตัถุวิสัย ช่วยพิจารณาให้เห็นถึงการ
ครอบงาํความคิดเรืองเพศและประเด็นอืนๆ ทีเกียวขอ้งในสงัคม และช่วยกระตุน้ใหผู้ห้ญิงเกิดแรงบนัดาลใจ
และพลงัอาํนาจในตนเอง  

. การใช้ศิลปะแสดงออก Kasl (2006: 27-35) เสนอแนวคิดและปฏิบตัิการต่างๆ ของศิลปะ
แสดงออก (performance art)  ทีเชือมโยงกบัจินตนาการและความคิดของผูเ้รียน อาทิ ศิลปะการละคร การ
เคลือนไหวร่างกาย ซึงเอืออํานวยให้ผู ้เรียนเกิดการปรับเปลียนมโนทัศน์อย่างเป็นองค์รวม การใช้
จินตนาการภาพสือสารอารมณ์ทีซ่อนอยูภ่ายในจิตใจช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ภายในอนั
ซบัซอ้นและนาํไปสู่การสร้างความหมายใหม่  

. การใช้เทคนิควิธีอืนๆ ทีเหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี ผูจ้ดัการเรียนรู้ยงัสามารถใชเ้ทคนิควิธีที
เหมาะสมช่วยไต่สวนตรวจสอบประเมินมโนทศัน์ของบุคคล เช่น การวิเคราะห์ตนเองตามเกณฑป์ระเมินที
มีมาตรฐาน (a criteria analysis) หรือการใชแ้บบทดสอบ รวมทงัการทดลองตนเองในสถานการณ์จาํลองที
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ตอ้งตดัสินใจแบบวิกฤต (a crisis-decision simulation)  การวิเคราะห์อิทธิพลของสือมวลชนต่อวิธีคิดของ
คน  การสร้างตารางคลงัแห่งความรู้ (a repertory grid)  โดยตอ้งมีการตงัคาํถามเกียวกบักรอบความคิด หรือ
มโนทศัน์ของผูเ้รียนเสมอ  เทคนิควธีิ ดงักล่าวจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจในขอ้สนันิษฐานและความเชือทีสาํคญั
ของตน    

สรุปวา่ การพจิารณาใคร่ครวญเป็นวธีิการและกระบวนการศึกษาทีลึกซึงของบุคคลในการทบทวน 
สาํรวจ ตรวจสอบ ไต่สวน วเิคราะห์ วพิากษ ์วนิิจฉยั และประเมินปัญหาหรือประเด็นสิงต่างๆ ทีตนเองหยบิ
ยกขึนมาทาํความเขา้ใจอยา่งละเอียดและรอบดา้น ทงัในเชิงประสบการณ์ สถานการณ์และ บริบททางสังคม
วฒันธรรม ตลอดจนถึงมุมมองและฐานคิด ทีตนยดึถือไวเ้ป็นครรลองของการรับรู้ ตีความ ให้ความหมาย 
การพจิารณาใคร่ครวญนนัเป็นความใส่ใจหาคาํอธิบายทีมีเหตุผลว่า ทาํไมเราจึงมีการรับรู้เช่นนี คิดหรือเชือ
อยา่งนี รู้สึกอยา่งนี ปฏิบติัตนอยา่งนี จึงเป็นความพยายามทีจะประเมินตรวจสอบอยา่งเทียงธรรมว่า สิงทีเรา
รู้อยูแ่ลว้ ยดึถือ หรือเชืออยูน่นัยงัคงใชไ้ดดี้อยูห่รือไม่ จาํเป็นตอ้งปรับเปลียนหรือไม่ ซึงตอ้งอาศยัการทาํ
ความเขา้ใจอิทธิพลทางสังคมวฒันธรรม และมโนทศัน์ของตนให้เกิดความกระจ่าง และนําไปสู่การ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ทีดียงิขึน รวมทงัการเปลียนแปลงพฤติกรรมการกระทาํของตน  หรือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั  เป็นกลยทุธ ์และกระบวนการแกปั้ญหาทีมีประสิทธิภาพ การพิจารณาใคร่ครวญอาจเรียกว่า
เป็น การวพิากษอ์ดีต หรือการพจิารณาใคร่ครวญตนเอง ดว้ยการพจิารณาใคร่ครวญใน  ดา้น ไดแ้ก่ เนือหา  
กระบวนการ และฐานคิด   

 

3. การเสวนาทีเน้นการพิจารณาใคร่ครวญ  
กิจกรรมสาํคญัในการปรับเปลียนมโนทศัน์ คือ การเสวนา ทีช่วยสนับสนุนการพิจารณาใคร่ครวญ   

(critical/rational discourse) จากการฟังและแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั  การเสวนานีมีความหมาย
แตกต่างกบัการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นทวัไป  เพราะจะกระทาํ เมือบุคคลมีเหตุผลเพียงพอทีจะตงั
คาํถามโตแ้ยง้ต่อความคิดหรือความเขา้ใจเดิมของตน  ต่อความเป็นจริงหรือความเหมาะสม  (เมือเทียบกบั
มาตรฐานของสงัคม)  หรือแมแ้ต่ตงัขอ้สงสยัต่อความน่าเชือถือของบุคคลใดบุคคลหนึง (Mezirow, 1991: a)  

ลกัษณะการเสวนาทีเนน้การพจิารณาใคร่ครวญ และนาํไปสู่การปรับเปลียนมโนทศัน์ ตอ้งเป็นการเสวนาที
มีลกัษณะดงัต่อไปนี (Mezirow, 1996: 171) 

1. คนอืนสามารถเขา้ใจ  มีประเด็นทีเปิดกวา้ง และผูอื้นสามารถร่วมอภิปราย   
2. มีความเป็นปรนัย  ขอ้สรุปทงัหลายมีหลกัฐานรองรับ นําไปสู่ความเขา้ใจร่วมกันของผูร่้วม

เสวนาและการปรับเปลียนกรอบหรือโครงสร้างทางความคิดของบุคคลต่อไป 
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3. มีขอ้มูลทีถูกตอ้งสมบูรณ์พร้อม สามารถชงันาํหนักขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ  รวมทงัสามารถ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ  อยา่งเป็นกลางมากทีสุด 

4. ไม่มีการบงัคบัหรือบิดเบือนความรู้สึกต่อตนเอง 

5. มีใจเปิดกวา้งต่อมโนทศัน์ ความคิดรวบยอด หรือความคิดอืนๆ ทีแตกต่างออกไป 

6. สามารถพิจารณาใคร่ครวญขอ้สรุปทีมีอยูก่่อน (presuppositions) และสามารถวิเคราะห์ผลที
ตามมา  

7. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการตงัคาํถาม  การปฏิเสธ การพิจารณาใคร่ครวญ การรับฟังคน
อืนๆ รวมทงัการเปิดโอกาสใหค้นอืนซกัถามตนเองดว้ย 

. สามารถยอมรับขอ้สรุปของประชาคม ซึงผ่านการกลันกรองอย่างมีเหตุผลว่า เป็นขอ้สรุปที
น่าเชือถือและสมเหตุสมผล  

การเสวนาในลักษณะดังกล่าวจะเป็นเครืองมือหนึงในการเสริมสร้างพลังอาํนาจ ทาํให้เกิดการ
ยอมรับซึงกนัและกนั การแลกเปลียนเรียนรู้ และการสนับสนุนช่วยเหลือทางจิตใจ Mezirow (ในชิดชงค ์
นนัทนาเนตร, 2549) กล่าววา่  การเสวนาตอ้งเป็นการอภิปรายอยา่งจริงใจ  (Authentic Discussion)  ตรงกบั
ที Habermas (ในชิดชงค ์นันทนาเนตร, 2549) เชือว่า  กาํหนดเกณฑห์รือเงือนไข  4  ประการ  ทีจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมในการเสวนาอย่างคนทีมีวุฒิภาวะ มีเหตุผล  และทันต่อสถานการณ์  ได้แก่ 
ความสามารถทีจะทาํความเขา้ใจ  ความจริงใจ ความเป็นจริง และความชอบธรรม  ในสภาพเช่นนีเป็นการ
สือสารในลกัษณะทีเรียกว่า  “การพูดคุยกนัฉันมิตร”  กล่าวคือ  ตอ้งพยายามลดอคติ  ความลาํเอียง และ
ความคิดเห็นส่วนตน  และพยายามเป็นคนทียอมรับความคิดเห็นของผูอื้น มีทศันคติเปิดกวา้ง ใจกวา้ง  
นาํเสนอเหตุผล หรือประเมินเหตุผลต่างๆ อยา่งมีเหตุผล  ทบทวนหลกัฐานต่างๆ สามารถโตแ้ยง้  (ทงัเพือ
สนับสนุนหรือเพือคดัคา้น) ประเด็นปัญหาต่างๆ เพือให้ผลสรุปทีเป็นการตกลงร่วมกัน  และมองเห็น
ความหมายจากประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ  ในกระบวนการนีจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะทางภาษาและ
กระบวนการสือสารเป็นเครืองมือสาํคญั นักการศึกษาหรือผูท้ีทาํหน้าทีในการส่งเสริมให้ผูใ้หญ่เกิดการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ควรให้ความสาํคญัและจดัการเสวนาเป็นกระบวนการทางการศึกษา โดยเฉพาะการ
จดัเป็นกลุ่มเสวนา Mezirow (1990, 1991) และ Palloff and Pratt (1999) เห็นว่า การเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์เป็นผลของการร่วมมือร่วมใจอนัแรงกลา้และการมีส่วนพิจารณาใคร่ครวญและสะทอ้นความคิด
ออกมาสู่กนัในวงเสวนา   
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กระบวนการกลุ่มเสวนา 
การจดัและดาํเนินการเสวนาเป็นกลุ่มนนัเป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process)  โดย

มีผูน้ําเสวนาทีมีความรู้ความสามารถเป็นผูเ้อืออํานวย สร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาแห่งการยอมรับ จัด
บรรยากาศทีอบอุ่น ปลอดภยั ไวว้างใจได ้และนาํสู่การพิจารณาใคร่ครวญ โดยอาศยัมุมมองทีหลากหลาย
จากสมาชิกในกลุ่ม  รู้จกัเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมทีพึงปรารถนา ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ และการ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง (ธีรวรรณ ธีระพงษ,์ 2549) 

กระบวนการนีจะดาํเนินไปไดด้ว้ยดีตอ้งอาศยัผูเ้รียนทีมีส่วนร่วมสูง ในทุกขนัตอน ร่วมแลกเปลียน
ประสบการณ์ซึงกนัและกนั และรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง การจดัเสวนาตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลมี
ส่วนร่วมต่อกันด้วยสถานภาพและบทบาททีเท่าเทียมและให้มุมมองใหม่ๆ จากประสบการณ์ทีเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละคน (Freire, : )  จาํนวนทีเหมาะสมของผูร่้วมเสวนาไม่ควรเกิน 10 คน เพือให้
การเสวนาทวัถึง (ธีรวรรณ ธีระพงษ,์ ) กลุ่มเสวนาจะเคลือนไหวไปในกระแสแห่งการเรียนรู้อยา่งเป็น
อิสระและยดืหยุน่ ผูจ้ดัเสวนาตอ้งเตรียมการต่างๆ เพือการเสวนาทีตรงกบัปัญหา ความตอ้งการ และความ
เป็นจริงของผูเ้รียนมากทีสุด  เป็นแลกเปลียนเรียนรู้ มิใช่เป็นการบรรยายหรือบอกเล่าของผูส้อน    

สิงทีผูร่้วมเสวนาจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมกลุ่ม พอจะจาํแนกได้เป็น 6 เรือง (ธีรวรรณ ธีระพงษ์, 
2549) ไดแ้ก่ การสังเกต การสาํรวจ การตรวจพิจารณา การเกิดความงอกงาม การแกปั้ญหาและการเขา้ใจ
เห็นจริง ทาํใหผู้ร่้วมเสวนาในกลุ่มไดท้งัความรู้  มีความเขา้ใจและรู้จกัตนเองมากขึน  ขณะเดียวกนัก็เขา้ใจ
และมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนๆ ไดพ้ฒันาดา้นอารมณ์และสังคมอยา่งเต็มที  มีคุณลกัษณะต่างๆ ทีดีมาก
ขึน เช่น การยอมรับผูอื้น การกลา้แสดงออก ความเชือมันในตนเอง เป็นตน้ และไดแ้นวคิดต่างๆ นาํไป
แกปั้ญหาทีประสบอยู่การเสวนาเช่นนีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและตอบสนองความตอ้งการใน
การพฒันาตนของบุคคลในเวลาอนัสนั 

สรุปว่าการเสวนา เป็นการพูดคุยระหว่างบุคคล 2 คน/ฝ่ายขึนไป ซึงอาจเกิดขึนในลักษณะกลุ่ม
เสวนาทีมีความใกลชิ้ด เป็นส่วนตวั เพอืเป็นพนืทีของการพิจารณาใคร่ครวญ และการแลกเปลียนเรียนรู้ใน
ประเด็นปัญหาร่วมกนั โดยใชค้วามคิดวจิารณญาณเป็นเครืองมือสาํคญั    การเสวนาถือเป็นกิจกรรมของการ
เรียนรู้ในการปรับเปลียนมโนทศัน์ ทีใชเ้ป็นวิธีจดัการศึกษาเพือความเป็นไท โดยจะกระทาํเมือผูเ้รียนมี
ความพร้อมและเหตุผลเพยีงพอทีจะตงัคาํถามโตแ้ยง้ต่อความคิดหรือความเขา้ใจเดิมของตน  ต่อความเป็น
จริงหรือความเหมาะสม หรือแม้แต่ตงัขอ้สงสัยต่อค่านิยม ความเชือ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางสงัคม ตลอดจนความน่าเชือถือของบุคคลใดบุคคลหนึง สถาบนัใดสถาบนัหนึง   
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กระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ 

การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นกระบวนการทีช่วยใหเ้กิดการเปลียนแปลง และพฒันาความเจริญทาง
ความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล  Mezirow (1981: 4;  1995: 50) ไดส้ร้างแบบจาํลองกระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทัศน์ของตนตังแต่ ค.ศ. 1978  อธิบายถึง กระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ รวม 10 
ขนัตอน ดงัต่อไปนี   

. แบบจําลองกระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของ Mezirow 
ขนัที    เริมจากภาวะปัญหา หรือภาวะทีตอ้งเลือกตดัสินใจ  
ขนัที 2   ทบทวน สาํรวจ ตรวจสอบ วเิคราะห์ตนเอง     
ขนัที 3   พิจารณาใคร่ครวญประเมินสมมติฐาน ความคิดความเชือทียดึถือเบืองหลงัสถานการณ์

ต่างๆ  และความรู้สึกแปลกแยกจากบทบาททีสงัคมกาํหนด   
ขนัที 4   เชือมโยงสถานการณ์ของตนเป็นประเด็นปัญหาทางสังคม และตระหนักว่าเป็นเรืองที

สามารถแลกเปลียนเรียนรู้ และมิใช่เป็นเพยีงเรืองส่วนตวั มีการคาํนึงวา่คนอืนๆ ก็มีการปรับเปลียนความคิด
ดว้ยเช่นเดียวกนั 

ขนัที 5   สาํรวจคน้หาทางเลือกเพอืกาํหนดบทบาทใหม่หรือแนวการปฏิบติัใหม่ 

ขนัที 6   วางแผนปฏิบตัิ   
ขนัที 7  ศึกษาหาความรู้และทกัษะทีจะใชด้าํเนินการตามแผนทีวางไว ้

ขนัที 8   ทดลองปฏิบติัตามแผน กระทาํตามบทบาทใหม่ และรับฟังขอ้มูลป้อนกลบัเพือการ
ปรับปรุงพฒันา  

ขนัที 9   พฒันาสมรรถนะและสร้างความเชือมนัในตนเองเพอืการปฏิบติัตามบทบาทใหม่  
ขนัที 10   บูรณาการมโนทศัน์ใหม่เขา้กบัวถีิการดาํเนินชีวติในสงัคม    
ต่อมา Mezirow ( : 15)  ไดเ้สนอแบบจาํลองกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของตนเหลือ

เพียง 3 ขนั ได้แก่ ขันที  ความรู้สึกอึดอัดคับขอ้งใจ ขนัที  การพิจารณาใคร่ครวญและเปลียนแปลง
ความคิดความเชือ และ ขนัที  การปรับปรุง แกไ้ข พฒันาทกัษะการกระทาํบนพนืฐานการเปลียนแปลงทาง
ความคิดความเชือทีเกิดขึน 
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2. แบบจําลองกระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของ Patricia Cranton  

Cranton ( ) ไดป้รับแบบจาํลองกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์  ขนั ของMezirow ลดลง
เหลือ 3 ขนั ดงันี  

ขนัที  การลนัไก (Trigger event) หมายถึง เหตุการณ์ทีตงัตน้นาํไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญ การ
ลนัไกมกัเป็นภาวะกลืนไม่เขา้คายไม่ออก อนัเกิดจากการเผชิญหน้ากบับางสิงบางอยา่งทีไม่สอดคลอ้งลง
รอยกบัความเขา้ใจทีเรามีต่อตนเองหรือต่อโลก ช่วยใหเ้กิดความสงสยัว่า มโนทศัน์ทีตนเคยยดึถืออาจใชไ้ม่
อีกต่อไป นาํไปสู่การสาํรวจตรวจสอบในกระบวนการพจิารณาใคร่ครวญ  

ขนัที  การพจิารณาใคร่ครวญ   และ/หรือมีการเสวนาทีเน้นการพิจารณาใคร่ครวญ  การพิจารณา
ใคร่ครวญเป็นการตงัคาํถามต่อขอ้สนันิษฐาน ค่านิยม และมโนทศัน์ทีเรามีต่อสิงต่างๆ ในโลก   และสาํรวจ
ตรวจสอบแหล่งของขอ้สันนิษฐานทีตน (เคย) ยดึถือ ตลอดจนผลต่างๆ ทีจะติดตามมา   ส่วนการเสวนาที
เนน้การพจิารณาใคร่ครวญ หมายถึง การพูดคุยหรืออภิปรายกนัในลกัษณะ ทีผูร่้วมพูดคุยจะชงัใจพิจารณา
ต่อหลกัฐานและขอ้ถกเถียงต่างๆ ดว้ยเหตุผล และสนับสนุนความคิดเห็นหรือทศันะต่างๆ ดว้ยหลกัฐานที
หนกัแน่น    

ขนัที  การปรับเปลียนมโนทศัน์และเปลียนแปลงตน หมายถึง การปรับเปลียนความคิดความเชือ 
โดยอาศยัการพจิารณาใคร่ครวญอยา่งมีเหตุผล ไปสู่มโนทศัน์ใหม่ ทีเหมาะสมมากขึน ใชชี้นาํเปลียนแปลง
การกระทาํ  

 

เงือนไขในการปรับเปลียนมโนทัศน์ 

Mezirow (1990)   สรุปว่า การทีบุคคลจะเกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ไดต้อ้งมีเงือนไขสาํคญั 3 
ประการ ประกอบดว้ย 

 เงือนไขที 1  การตระหนักรู้ถึงความสับสนทีตึงเครียด ความรู้สึกทางลบ ความขดัแยง้กดดนัทาง
จิตใจ หรือความไม่พงึพอใจต่อสถานการณ์ทีเป็นอยู ่และบุคคลมีความตอ้งการทีจะแกไ้ขหรือหลุดพน้จาก
สถานการณ์ปัญหา หรือความรู้สึกไม่สมดุลในใจ ทงันี บุคคลควรเปิดใจตอ้นรับ “เหตุการณ์ลนัไก” (trigger 

events) ทียากลาํบาก หรือภาวะทีตอ้งเลือกตดัสินใจ (dilemmas)   เป็นตวัส่งสู่การเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์     

เงือนไขที  2 การพิจารณาใคร่ครวญประสบการณ์ชีวิต สถานการณ์ และบริบททีเกียวขอ้ง โดยใช้
เหตุผลและวิจารณญาณทาํการวิพากษอ์ดีต  จากการตงัคาํถาม อะไร? (การใคร่ครวญพิจารณาในเนือหา) 
อยา่งไร? (การใคร่ครวญพจิารณาในกระบวนการ)  และทาํไม? (การใคร่ครวญพิจารณาในการสันนิษฐาน)   
ทงันีบุคคลอาจเขา้การร่วมเสวนาทีเน้นพิจารณาใคร่ครวญ  ซึงการไดรั้บการสนับสนุนจากผูอื้นในการ
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เสวนาจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ง่ายขึน นาํไปสู่การตระหนักรู้ในค่านิยมทางสังคม 
และขอ้สนันิษฐานทางความคิดของตน และปรับเปลียนมโนทศัน์    

เงือนไขที    การสร้างความเปลียนแปลงเชิงพฤติกรรม ทีสอดคลอ้งกบัความคิดความเชือ หรือมโน
ทศัน์ใหม่ ในชีวติประจาํวนั 

Mezirow ( 1981:  3-4) อธิบายวา่ เป็นแนวโนม้ตามธรรมชาติทีคนเราตอ้งปรับเปลียนมโนทศัน์ใหม่ 
เพือปรับสมดุลแห่งตน ใชแ้กปั้ญหาจากสภาพการณ์ทีเป็นความขดัแยง้และกดดนัทางจิตใจทีเกิดขึน  การ
จดัการและแกปั้ญหาในลกัษณะเช่นนีกระทาํผ่านความพยายามในการตีความให้ความหมาย และทาํความ
เขา้ใจตนเองมากยงิขึนท่ามกลางสภาพการณ์ทีเป็นความขดัแยง้และคุกคามตน  Mezirow (1981: 4) ไดย้ก
มุมมองของ Carl Rogers (1978 cited in  Mezirow, 1981: 4)  มาเสนอดว้ยว่า “มนุษยมี์แนวโน้มการพฒันา
ตนตามแบบแผนของจกัรวาล  ซึงสามารถสังเกตพบในทุกสรรพสิง  นับตงัแต่ในดวงดาว แร่ธาตุ สิงมีชีวิต
ขนาดเล็กและใหญ่  และมนุษย ์  สิงนีเป็นทิศทางของการวิวฒันาการไปสู่ระเบียบแบบแผน ความสัมพนัธ ์
และความลุ่มลึกทียงิใหญ่”   Mezirow (1981: 4) เห็นดว้ยกบัมุมมองของ Rogers ว่า มนุษยย์งัประสบกบั
อุปสรรคจากเหตุปัจจยัทางวฒันธรรมและจิตวิทยาทีขดัขวางแนวโน้มของการพฒันานี บุคคลจาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้ และแกไ้ขผา่นการปรับเปลียนมโนทศัน์ 

 

ผลการเปลียนแปลง 

การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเปลียนแปลงทีลึกซึงในโครงสร้างทางปัญญาเฉพาะตวัของบุคคล 
บุคคลทีผา่นกระบวนการเรียนรู้นีจะพฒันาศกัยภาพของตนเองในหลายๆ ดา้น ใชชี้นาํความรู้สึกนึกคิด การ
กระทาํ และการดาํเนินชีวิต (Mezirow, 2006)  สรุปผลการเปลียนแปลงทีสาํคญั  ประการ ของผูผ้่าน
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์  ได้แก่ การเปลียนแปลงทางจิตวิทยา ทางปัญญา และพฤติกรรมการ
กระทาํ ดงันี 

1. มิติการเปลียนแปลงทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การรู้จกัตนเองมากขึน การมองเห็นคุณค่าในตนเอง รู้สึก
ตนมีพลงัอาํนาจ อิสรภาพความเป็นไท และเป็นตวัของตวัเองมากขึน 

2. มิติการเปลียนแปลงทางทัศนะ หรือปัญญา ไดแ้ก่ การยกระดบัสติสัมปชญัญะ จิตสาํนึก และ
กระบวนทัศน์ มีวิจารณญาณในการพิจารณาใคร่ครวญตนเองอย่างมีเหตุผล ตลอดจนจดัการกับกรอบ
ความคิดทางลบทีมีผลกระทบต่อตนเอง มีมุมมองทีกวา้งขึนต่อโลกรอบตวัเอง หรือมีวิธีคิดในแนวทางใหม่
ทีเป็นประโยชน์ ใชก้ารไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทงัตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ ดีขึน 

.  การเปลียนแปลงการกระทํา ไดแ้ก่ ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ดว้ยการ
ชีนําตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทีปรับเปลียนใหม่ในการแก้ปัญหา 
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พฒันาทกัษะ สร้างความสมัพนัธ ์และดาํเนินชีวติประจาํวนั รวมทงัรับมือกบัการเปลียนแปลงและความไม่
แน่นอนทงัหลาย  Freire (1970) เรียกวา่ “เป็นการแกไ้ขปัญหา ทีเคยมองขา้มจากความเคยชินในบทบาทและ
ค่านิยมทีสงัคมวฒันธรรมกาํหนด”   

จะเห็นวา่สมรรถนะทงัหลาย เป็นคุณลกัษณะของบุคคลทีพงึประสงคใ์นสงัคม การปรับเปลียนมโน
ทัศน์จึงเป็นกระบวนการหนึง ทีสามารถตอบสนองนโยบายของประเทศในการพฒันาคุณภาพของ
ประชาชนและช่วยแกปั้ญหาต่างๆ  ทีเกิดขึนทงัในระดบับุคคล องคก์ร ชุมชน และสงัคม ช่วยทาํใหค้นเขา้ใจ
ถึงรากเหงา้ของปัญหาและพบแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ  ด้วยตนเอง  จึงเหมาะสมสําหรับการแก้ไข 
ป้องกนัปัญหา และพฒันามนุษยแ์ละสงัคมในดา้นต่างๆ  

 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ 

การปรับเปลียนมโนทศัน์สามารถใช้เป็นพืนฐานของการจดัการศึกษาและพฒันามนุษย ์ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตนเองโดยผ่านกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น ใช้ในการให้
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยช์น การเรียนรู้ในสถานประกอบการ การจดัการศึกษาสําหรับผูใ้ช้แรงงาน  การ
จดัการศึกษาเพอือนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  การพฒันาบุคลากรในวชิาชีพต่างๆ  การพฒันาพลงัอาํนาจในกลุ่มสตรี 
และการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ หรือแมแ้ต่ในการศึกษาทางไกล และอินเตอร์เน็ต (ชิดชงค ์นันทนา
เนตร, 2549) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 

. การประยุกต์ใช้ในชันเรียน  Burk, A. L. (2006) จดัโครงการอบรมการเขียนเชิงพิจารณา
ใคร่ครวญ ซึงมีลกัษณะเป็นการศึกษาแบบสหวทิยาการขา้มสาขาวชิา สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัในประเทศแคนาดา โดยเขาเชือมโยงการจดัโครงการดงักล่าวกบัทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยเฉพาะการให้ความสาํคญักบัการเปลียนแปลงกรอบการมองโลกของ
ผูเ้รียน ด้วยความค่อยเป็นค่อยไป นอกจากผูเ้รียนจะรายงานถึงการปรับเปลียนมโนทศัน์แล้ว ผูส้อนยงั
รายงานถึงการเปลียนแปลงอยา่งลึกซึงของตนเองทงัในดา้นความคิด ความรู้สึก การมีส่วนร่วมทางสังคม 
และจินตนาการ  

. การประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการศึกษาออนไลน์ จากการศึกษาเกียวกับการเรียนรู้แนวผจญภยั 
(Adventure Learning) ในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ทีครูเสริมการเรียนการสอนในชนัเรียนดว้ยโปรแกรม
การศึกษาแบบออนไลน์จากการผจญภยัจริง 3,000 ไมล์ดว้ยเลือนเทียมสุนัขของโครงการขา้มขวัโลกเหนือ 
2004: การสาํรวจทางการศึกษาแห่งนานาวุท หรือ Arctic Transect 2004: An Educational Exploration of 

Nunavut (AT 2004)  ในเวลา  สปัดาห์ เพอืให้นักเรียนสาํรวจโลกธรรมชาติอยา่งสมจริงและร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนกบัครู เพือนนักเรียน และผูอื้นในบรรยากาศแห่งความร่วมมือผ่านระบบ
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อินเตอร์เน็ต Doering (2005, 2006, 2008) พบวา่ ครูและนกัเรียนในโปรแกรมนี มีบทบาทและความสัมพนัธ์
เปลียนแปลงไปจากทีเคยเป็นในชนัเรียน กล่าวคือ ครูมีความยดืหยุน่สูงขึนในการเอืออาํนวยการเรียนรู้ และ
ในทีสุดกลายเป็นเพยีงเพอืนร่วมการเรียนรู้ ส่วนนกัเรียนก็รู้จกัพิจารณาใคร่ครวญและสะทอ้นความคิดของ
ตนออกมามากขึน และสามารถคน้พบหนทางใหม่ๆ ในการเรียนรู้ทังด้วยตนเองและร่วมกันกับผูอื้น 
Doering (2005, 2006, 2008) สรุปว่า การแชท (chat) หรือการสนทนาโตต้อบแบบออนไลน์กบัผูอื้นใน
บรรยากาศทีมีความร่วมมือและความไวว้างใจไดสู้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ 
รวมทงัผูเ้รียนเองสามารถเขา้ถึงหรือมีความเขา้ใจทีถูกตอ้งในประสบการณ์การเรียนรู้ของตนดว้ย      

. การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร   Fisher-Yoshida (2004)  เสนอผลสําเร็จในการพฒันา
ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในองคก์ารทีมีความหลากหลายสูง ทงัในอเมริกาเหนือ เอเชีย อฟัริกา 
และตะวนัออกกลาง  Fisher-Yoshida (2004) เน้นทีกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญตนเองของผูบ้ริหาร ที
ดาํเนินการผา่นกลุ่มเสวนาขนาดเล็ก และการลงมือทาํ  ตรงกบัที  Brooks (2004) เสนอให้นาํหลกัการเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ไปใชใ้นการพฒันาบุคคลากรขององคก์าร เพือขา้มผ่านขอ้จาํกดัความแตกต่าง
หลากหลายในการทาํงานร่วมกันของคนต่างวฒันธรรม Marsick et al (2003) เชือว่า การเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์จะส่งผลทงัต่อการเปลียนแปลงทีมีความหมายทงัในระดบับุคคลและองคก์ร   

ปัจจุบันนี การปรับเปลียนมโนทัศน์เป็นสิงทีรับการส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาขึนอย่าง
แพร่หลายทังในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชนต่างๆ โดยมุ่งท้าทายวิธีคิดใหม่ในเชิงพิจารณา
ใคร่ครวญและการปรับเปลียนมุมมอง ไปสู่การพฒันาตน กลุ่ม องคก์ร ชุมชน และสังคมในมิติทีลึกซึงและ
กวา้งใหญ่ขึน  ทงันี การเปลียนแปลงจากระดบับุคคลถือเป็นสิงสาํคญัลาํดบัแรก (Dominguez, 2008: 18) 

หากสังคมตอ้งการให้เกิดการพฒันาทียงัยืนจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพของประชาชนให้สามารถ
พจิารณาใคร่ครวญอยา่งมีเหตุผล สามารถคิดวเิคราะห์และทาํความเขา้ใจสมมติฐานและความเชือต่างๆ หรือ
มองเห็นอิทธิพลของสงัคมและวฒันธรรมทีส่งผลกระทบต่อมโนทศัน์ของตน  เพือหาแนวทางปรับเปลียน
เพือการพฒันาทีดีขึนกว่าเดิม และมีพลงัอาํนาจในตนเองมากขึน  ดงันัน การปรับเปลียนมโนทศัน์จึงเป็น
ความสาํคญัและมีส่วนช่วยทาํใหคุ้ณภาพของคนและสงัคมดีขึน 
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4.  การจัดการศึกษาเพือความเป็นไท 

การศึกษาเพอืความเป็นไท (Emancipatory Education) เป็นการจดัระบบเอืออาํนวยใหบุ้คคลเกิดการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และสามารถใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิใหเ้กิดการปลดแอกตนเองจากการครอบงาํ
ของอิทธิพลภายนอกทีไม่เป็นธรรม ( Butler,  ในชิดชงค ์นันทนาเนตร, 2549)  Butler  (  ในชิด
ชงค ์นนัทนาเนตร, 2549) เสนอวา่ นกัการศึกษาควรใชว้ธีิการต่างๆ ผสมผสานประยกุตใ์ชต้ามลกัษณะของ
ผูเ้รียนให้เกิดพลงัการเปลียนแปลง ขยายไปสู่การปฏิรูปสังคม Cranton  ( ),  และ Loughlin ( ) 
เสนอวา่ การจดัการศึกษาเพือความเป็นไทตอ้งกระทาํท่ามกลางบรรยากาศแห่งความไวว้างใจ เอืออาทร มี
ความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (learner-centered approach)   
ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง และแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเต็มใจทีจะเรียนรู้จากผูอื้น 
สนใจทีจะแลกเปลียนเรียนรู้กับผูเ้รียน มีความเขา้ใจและมีมโนทศัน์ทีเปิดกวา้งต่อประเด็นทีเสวนา และ
กระตุน้ให้บุคคลตงัคาํถาม พิจารณาใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล  สาํรวจและแสวงหาทางเลือกใหม่  Taylor  

( : - ; : - ) ยงัได้เสนอแนะถึงเงือนไขต่างๆ ทีจาํเป็นและส่งเสริมความสําเร็จในการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ ไดแ้ก่ ตวัผูจ้ดัการเรียนรู้  ผูเ้รียน และแผนการจดัการศึกษา  ดงันี 

 

ผู้จัดการเรียนรู้    
การปรับเปลียนมโนทศัน์จะเกิดขึนไดย้ากหากปราศจากผูจ้ดัการเรียนรู้ ผูจ้ดัการเรียนรู้ทีเหมาะสม

ควรมีบุคลิกลกัษณะและบทบาทหนา้ที ดงันี 

. บุคลิกลักษณะทีสําคญัของผู้จัดการเรียนรู้  

. . ตระหนักรู้และมีความเขา้ใจในตนเอง  ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งมีความเขา้ใจในนิสัยใจคอของ
ตนเองอยา่งลึกซึง และรู้วา่บุคลิกลกัษณะของตนนนัมีอิทธิพลต่อสมัพนัธภาพเชิงรักษากบัผูอื้นอยา่งไร   

. . ยอมรับต่อความเปลียนแปลงต่างๆ ทีอาจเกิดขึนไดทุ้กเมือ  และเป็นแบบอยา่งทีพร้อมจะเรียนรู้
จากผูอื้นอยูเ่สมอ เปิดกวา้งต่อประเด็นทีเสวนาร่วมกนั  

. . มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และให้ความสาํคญักบั
การพฒันาตนเอง     

. . มีความละเอียดอ่อนยดืหยุน่ต่อผูอื้น คาํนึงถึงบุคลิกลกัษณะ ความพร้อม และความแตกต่างกนั
ของผูเ้รียน ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ทีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามพฒันาการ บริบทชีวิต และปัจจยัทาง
สงัคม วฒันธรรม เป็นตน้ 

. . แบ่งปันอาํนาจทีเท่าเทียม มีความรับผดิชอบในเชิงจรรยาบรรณต่อผูเ้รียนและสงัคม 
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2. บทบาทหน้าทีของผู้จัดการเรียนรู้  
. .  การสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาและจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีดี  การเ รียนรู้

แบบปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเนน้ประสบการณ์ชีวติทีมีความเป็นส่วนตวัของผูเ้รียน ผูจ้ดัการเรียนรู้ จึง
จาํเป็นตอ้งสร้างสมัพนัธภาพเชิงรักษาและจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  ทีเอืออาํนวยให้ผูเ้รียน
รู้สึกปลอดภยั และมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยทวัไป บุคคลมกัแสวงหาการสนับสนุนจากผูน้าํเสวนา
และเพอืนในกลุ่มเสวนา โดยเฉพาะผูท้ีเขารู้สึกพงึพาได ้หรือเห็นวา่มีหวัอกเดียวกนั  กลุ่มจึงดาํเนินไปและมี
ลกัษณะไปตามสมัพนัธภาพเชิงรักษาและปฏิสมัพนัธท์ีผูร่้วมเสวนามีต่อกนั  ซึงผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งนาํ
ผูร่้วมเสวนาไปสู่ความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั  เพือการสนับสนุน ให้กาํลงัใจ และช่วยเหลือกนัและกนัผ่าน
สมัพนัธภาพเชิงรักษาทีเหมาะสม  Cranton ( : - ) ระบุว่า สัมพนัธภาพเชิงรักษาเป็นปัจจยัสาํคญัใน
การสนบัสนุนการการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ขณะเดียวกนั กระบวนการเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์ก็ช่วยพฒันาสมัพนัธภาพเชิงรักษาระหวา่งบุคคลดว้ย  จุดเริมของการสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาที
จริงแทม้าจากความใส่ใจของผูส้อน รวมถึงการจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการมีส่วนร่วม  Southern ( : 

- ) ระบุวา่ สมัพนัธภาพเชิงรักษาระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบของ
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ Southern ( : - ) ยงัระบุวา่ บุคลิกภาพทีเป็นมิตรของผูส้อนมี
ส่วนอยา่งมากในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ Cranton & Wright ( : - ) เรียกวา่  ความเป็นมิตรใน
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย ( ) การสร้างความไวว้างใจ ( ) การจดัสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยั และช่วยเหลือ
ผูเ้รียนในการขา้มพน้ความกลวั ( ) การสร้างพืนทีในการสือสารเชิงช่วยเหลือ และเอืออาํนวยให้เกิดการ
พจิารณาใคร่ครวญและการคน้พบตนเอง    

. .  การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจตอ้งมีอยูใ่นทุกขนัตอนของกระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์  โดยเฉพาะในตอนเริมตน้ของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ก่อนทีจะให้
ผูเ้รียนเกิดการพจิารณาใคร่ครวญ เนืองจากผูข้าดพลงัอาํนาจ ไม่มนัคงในตนเอง ขาดความมนัใจ วิตกกงัวล 
หรือไม่ได้รับการสนับสนุนทางจิตใจ แล้วถูกผลักเข้าสู่กระบวนการทีออกแบบมาให้มีการพิจารณา
ใคร่ครวญ  จะไม่สามารถทาํการพจิารณาใคร่ครวญ เพือไปสู่การเรียนรู้และการพฒันาไดเ้ลย เนืองจากขา้ม
ไม่พน้ปราการทางอารมณ์ กล่าวไดว้่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจตอ้งมีตงัแต่เริมตน้และตลอดการดาํเนิน
กระบวนการไปจนกระทงัสินสุดขนัตอนสุดทา้ย (Cranton, ) บทบาทของผูจ้ดัการเรียนรู้ทีตอ้งทาํอยู่
เสมอ คือ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในตวับุคคล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวงเสวนา การเสริมสร้างพลงั
อาํนาจจะไดผ้ลดี  เมือบุคคล ( ) เกิดการพงึพาตนเองไดม้ากขึน ลดการพงึพิงผูอื้น ( ) รู้สึกตนมีความหมาย 
และไม่มีใครทดแทนได ้( ) สามารถควบคุมเงือนไขการตดัสินใจต่างๆ ได ้หรือสามารถสร้างความชอบ
ธรรม ( )  มีแนวร่วม หรือผูส้นบัสนุน    
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2.3. การส่งเสริมการพิจารณาใคร่ครวญ   ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งช่วยผูเ้รียนสร้างความพร้อมและ
ความสามารถในการพิจารณาใคร่ครวญ โดยรู้จกัเลือกใชเ้ทคนิควิธี และสืออุปกรณ์ทีเหมาะสมต่างๆ  จดั
กิจกรรมกระตุน้ใหบุ้คคลสาํรวจและแสวงหาทางเลือกใหม่      

. . การสนบัสนุนผูเ้รียนใหล้งมือกระทาํ ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมีบทบาทอยา่งมากให้ผูเ้รียนวางแผน
การกระทาํ และฝึกฝนทกัษะทีสาํคญัในการแกปั้ญหาและพฒันาตน   

.   การจดัการกบัความขดัแยง้กนัในกลุ่ม ความขดัแยง้กนัในกลุ่มอาจเกิดขึนอยา่งหลีกเลียงไม่ได้
ดว้ย  สิงทีสาํคญัคือผูจ้ดัการเรียนรู้จะตอ้งช่วยจดัการความขดัแยง้ทีเกิดขึนให้เป็นสิงทีมีความหมาย และ
สร้างการเรียนรู้ใหเ้กิดขึน บางครัง ความขดัแยง้อาจเกิดขึนระหว่างผูจ้ดัการเรียนรู้กบัผูเ้รียน ผูจ้ดัการเรียนรู้
และผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งพจิารณาใคร่ครวญในความคิดความเชือของตนเองทงัสองฝ่าย และนาํมาแลกเปลียน
เรียนรู้พฒันากนัในสมัพนัธภาพเชิงรักษาทีเปิดกวา้ง เท่าเทียม และมีความเคารพกนั 

. . การแกปั้ญหาทางจิตใจ  ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรพิจารณาว่า จาํเป็นตอ้งใชก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยา
หรือจิตบาํบดัเขา้ช่วยเหลือผูเ้รียนทีมีปัญหาทางจิตใจหรือบุคลิกภาพดว้ยหรือไม่ ในกรณีทีไม่ร้ายแรง ผูจ้ดั
สามารถใชก้ารสนทนาแบบมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหา (a problem-solving interview) เป็นรายบุคคล (individual 

learners)   
. . การจดัตงัเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมการพฒันาตนต่อเนือง ผูจ้ดัการเรียนรู้สามารถ

สนับสนุนพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเนืองทงัในและนอกพืนทีการเสวนา ตลอดจนจดัตงัเครือข่ายช่วยเหลือ
ผูเ้รียนในการดาํเนินชีวติประจาํวนั โดยอาจเริมตน้จดัตงัเครือข่ายจากเพอืนๆ ภายในกลุ่มเสวนา   

 

ผู้เรียน  
ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผูเ้รียนทีดีได้ในแนวทางการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ อย่างไรก็ตาม 

ผูจ้ดัการเรียนรู้มีบทบาทหน้าทีสนับสนุนให้ผูเ้รียนรับผิดชอบในการเรียนรู้และปรับเปลียนมโนทศัน์ของ
ตนเอง ในทาํนองเดียวกนั ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อตนเอง และในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ทีเอือใหก้ารปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยผูเ้รียนทีเหมาะสมควรมีความพร้อมทีจะเรียนรู้   สมคัรใจ สนใจเขา้
ร่วม ตงัใจ หรือตระหนกัถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการปรับเปลียนความคิดความเชือ การกระทาํใหม่  
ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นคนทีสามารถพจิารณาใคร่ครวญ วพิากษอ์ดีตและความคิดความเชือของตนอยา่งมีเหตุผล  
ใจกวา้ง  พร้อมทีจะยอมรับมุมมองความคิดเห็นของผูอื้น  อีกทงัไม่มีลกัษณะปกป้องตนเองมากเกินไป  
(Kimeiko, Hotta and  Dover ในชิดชงค ์นนัทนาเนตร, , )    ในกรณีทีผูเ้รียนมีความบอบบางหรือ
บอบชาํทางจิตใจ หรือตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก็จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเพิมจากผูเ้ชียวชาญ
เฉพาะดา้น เช่น นกัจิตวทิยา เป็นตน้    
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แผนการจัดการศึกษา  
ผูจ้ดัการเรียนรู้ จะตอ้งเลือกออกแบบและจดัแผนการจดัการศึกษาทีเหมาะสม ดงันี 

. แผนการจดัการศึกษาสอดคลอ้ง ตรง หรือตอบสนองต่อปัญหา ความตอ้งการ ลกัษณะบุคลิกภาพ 
ภาวะทางจิตใจ และความพร้อมของผูเ้รียน และระหวา่งการดาํเนินการ ควรมีการปรับเปลียนโปรแกรมอยา่ง
ยดืหยุน่เพอืใหเ้หมาะสมกบัภาวะต่างๆ ของผูเ้รียนในแต่ละช่วงเวลาอยา่งมากทีสุด   

. แผนการจดัการศึกษาและการดาํเนินการต่างๆ จดัตามกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์อยา่ง
ครบถว้น  

. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งเต็มทีตงัแต่เริมตน้จนสินสุด เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learner-centered Approach)   

 

ขนัตอนการจัดการศึกษาเพือความเป็นไท 

Cranton ( : - )  เสนอจดัการศึกษาเพือความเป็นไท  ขนั โดยยดึกระบวนการปรับเปลียน
มโนทศัน์ของ Mezirow ดงันี   

ขนั   สร้างความพร้อม   บทบาทหนา้ทีของผูจ้ดัการเรียนรู้ ในระยะเริมตน้นี คือ การประเมินและ
ช่วยสร้างพืนฐานความพร้อมทีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ การสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษา
แห่งการสนบัสนุนช่วยเหลือกนั ฟืนฟูพลงัอาํนาจ และสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ โดยผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งพฒันา
ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบติั (Community of practice: CoP)  ขึนในบรรยากาศแห่งความไวว้างใจ  รวมทงัช่วย
ลดอุปสรรคต่างๆ ทางจิตใจลง  อนึง ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรคาํนึงถึงความไม่สะดวกใจ รวมทงัการต่อตา้นต่อ
ความเปลียนแปลงต่างๆ  วา่เป็นธรรมชาติของผูเ้รียน และผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งมีความรู้และความสามารถใน
การจดัการการต่อตา้นนีอยา่งเหมาะสม Osterhold, Rubiana, & Nicol ( : - ) และ Mandell & 

Herman ( : - ) สรุปว่า ความสาํเร็จพืนฐานของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ขึนอยูก่ ับ
ทศันคติส่วนบุคคล ความพร้อม และความร่วมมือของผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ดงันนั ผูจ้ดัการเรียนรู้ ตอ้งสามารถ
ทีจะเข้าถึงและปรับทศันคติส่วนบุคคล ความพร้อม และความร่วมมือของผูเ้รียนเป็นอันดับแรก โดย
ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งสามารถเป็นตวัแบบทีดีของความตงัใจและเต็มใจทีจะเรียนรู้ เปลียนแปลงพฒันาตนเอง 
และช่วยเหลือผูอื้น  

ขนั   พิจารณาใคร่ครวญ  การพิจารณาใคร่ครวญเป็นกระบวนการสาํคญัในการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ ดงันนั ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งสร้างโอกาสการเสวนาทีให้แรงบนัดาลใจ และเอืออาํนวยช่วยผูเ้รียนให้ได้
ทบทวนพจิารณาใคร่ครวญเหตุการณ์และบริบทชีวติ ทาํความเขา้ใจในความคิดความเชือของตน  อนัจะช่วย
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ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจทีกระจ่างและเปลียนแปลงความคิดความเชือต่อไป  ในระยะนี ผูส้อนควรมีบทบาท
ดงันี  (Kimeiko, Hotta and  Dover ในชิดชงค ์นนัทนาเนตร, , ) 

1. ชีแนะวธีิการ ทีผูเ้รียนแต่ละคนสามารถใชพ้จิารณาใคร่ครวญอยา่งไดผ้ล  
2. ช่วยใหผู้เ้รียนใส่ใจและวเิคราะห์สมมติฐานต่างๆ ทีอยูเ่บืองหลงัความรู้สึกนึกคิด ความเชือ และ

การกระทาํของตนเอง 

3. ใชก้ารเสวนาแบบพจิารณาใคร่ครวญ โดย 

. . กาํหนดสถานการณ์ หรือหยบิยกประเด็นทีทาํใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายวเิคราะห์ค่านิยม สมมติฐาน 
หรือแนวความคิดต่างๆ ทีเขา้มามีอิทธิพลต่อกรอบความคิดความเชือของตน   

. . ตงัคาํถามและทา้ทายมโนทศัน์เดิมของผูเ้รียนใหเ้กิดการทบทวน ไต่สวน ตรวจสอบจนถึงฐาน
ความคิด ทีบุคคลใชเ้ป็นกรอบการคิดและมองโลก   

. . ช่วยประเมินสถานการณ์ทีเกิดขึนเนืองจากสมมติฐานหรือความคิดความเชือเหล่านนั 

การพิจารณาใคร่ครวญนีตอ้งอาศยัเหตุผลและวิจารณญาณ ซึงก่อให้เกิดขอ้ดี คือ การพฒันาความเจริญใน
การใชเ้หตุผลและวจิารณญาณ ขณะเดียวกนัการครุ่นคิดอยา่งมากอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดและอ่อนลา้
ได ้ ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งประเมินสถานการณ์ และรู้วธีิช่วยผอ่นคลายความสดชืน   

ขนั  ปรับเปลียนมโนทัศน์  การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นระยะทีคาบเกียว หรือบางครังทบัซอ้นกบั
การพิจารณาใคร่ครวญ ทงัวิธีดาํเนินการก็ยงัใช้การพิจารณาใคร่ครวญเป็นพืนฐาน และด้วยการเสวนาที
ต่อเนือง Mezirow ( : )  ให้แง่คิดว่า พิจารณาใคร่ครวญกบัการปรับเปลียนมโนทศัน์มีธรรมชาติเป็น
เนือเดียวกนัอย่างยากจะแยกขาดได้ อยา่งไรก็ตาม  ผูจ้ดัการเรียนรู้สามารถช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นการให้
ความหมายของตนเองในสถานการณ์ทียกมาพิจารณาใคร่ครวญ ตลอดจนทาํการเปลียนแปลงการให้
ความหมายใหม่ในฐานหรือกรอบความคิด  โดยมีแนวการปฏิบติัต่อไป ดงันี 

. ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความหมายเดิมทีตนใหต่้อประสบการณ์และต่อตนเอง 

. ช่วยให้ผูเ้รียนตระหนักรู้ถึงวิธีการให้ความหมายเดิมของตน ตลอดจนทีมาและอิทธิพลหรือผล
ของการใหค้วามหมายนนั 

. ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการมองเห็นทางเลือกในการให้ความหมายในมุมมองอืนทีหลากหลาย รอบ
ดา้น  

. ปลุกเร้าจิตสาํนึก ใหแ้รงบนัดาลใจ และเอืออาํนวยช่วยผูเ้รียนเปลียนการใหค้วามหมายใหม่ 

. ช่วยให้ผูเ้รียนพิจารณาวิธีการให้ความหมายใหม่  ตลอดจนแหล่งทีมาและผลของการให้
ความหมายนนัอยา่งละเอียดถีถว้น      
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ขัน    ฝึกฝนการกระทํา  เมือผู ้เรียนเกิดการปรับเปลียนมโนทัศน์ ต้องสนับสนุนให้ผู ้เรียน
ปรับเปลียนพฤติกรรมและวถีิชีวติในแนวทางใหม่ตามมโนทศัน์ทีปรับเปลียนไป ดงันี 

. ช่วยผูเ้รียนสาํรวจคน้หาทางเลือกเพอืกาํหนดแนวการปฏิบติัใหม่  

. สนบัสนุนสร้างเสริมความสามารถและความมนัใจในตนเองต่อบทบาทใหม่  

. ช่วยผูเ้รียนวางแผนเชิงการกระทาํ  

. ช่วยผูเ้รียนแสวงหาความรู้และทกัษะทีจะใชด้าํเนินการตามแผน 

. สนบัสนุนการทดลองกระทาํตามบทบาทใหม่และใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพอืการปรับปรุงพฒันา  

. ช่วยเชือมโยงความคิดกบัการใชชี้วิตของผูเ้รียนให้กลมกลืนกบัสังคมตามมโนทศัน์ใหม่   ทงันี 
ควรสนบัสนุนการเรียนรู้แบบชีนาํตนเอง ตลอดจนจดัตงัเครือข่ายการสนบัสนุนต่างๆ   

สรุปว่า  การศึกษาเพือความเป็นไทเป็นวิธีการหรือกระบวนการของการจัดการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ ทีมุ่งเสริมสร้างพลงัอาํนาจ วิจารณญาณ และความเป็นตวัของตวัเองของผูเ้รียน ให้
หลุดพน้จากการครอบงาํทางความคิดทีไม่เป็นอิสระ ไม่เป็นธรรม หรือไม่สมเหตุสมผล ตลอดจนยกระดบั
สติสัมปชัญญะของบุคคลและกลุ่มบุคคลให้มีเหตุผลเข้าใจตนเองและบริบทชีวิตมากขึน ในการจัด
การศึกษาเพือความเป็นไทนิยมใช้การเสวนาทีมีประเด็นเฉพาะ นําผูเ้รียนไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญ 
ปรับเปลียนมโนทศัน์ และลงมือสร้างความเปลียนแปลง   

 

ตัวอย่างการจัดการศึกษาเพือความเป็นไท 

Etting & Hayes  (  ในชิดชงค ์นันทนาเนตร, )  จดัการศึกษาเพือความเป็นไทในการวิจยั
เชิงพฒันากบักลุ่มสตรีผูไ้ร้ทีอยูข่องชุมชนแห่งหนึงในสหรัฐอเมริกา  และสรุปว่าโครงการนีมีส่วนช่วยให้
สตรีเหล่านีเปลียนเป็นคนทีสามารถพงึพาตนเอง ขณะเดียวกนัสามารถทาํบทบาทเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง
ในการดาํเนินชีวติ   Etting & Hayes  ใชก้ระบวนการเรียนรู้วธีิการเรียน (learning how to learn)  มาเป็นส่วน
สาํคญัในการทาํให้เกิดกระบวนการพิจารณา-ปฏิบตัิ-พิจารณา (reflection – action – reflection) ให้สตรี
เหล่านีเรียนรู้ทกัษะการพิจารณาใคร่ครวญจากประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ทีทางโครงการจดัให ้
การศึกษาในเบืองต้นพบว่า  ผูร่้วมโครงการรับประโยชน์จากกิจกรรมการศึกษา และสตรีหลายคน
พฒันาการตระหนักรู้ในตนเองและกลายเป็นผูท้ีมีความมุ่งมนัในตนเอง  ต่อมาโครงการนีขยายขอบเขต
การศึกษาในสตรีกลุ่มอืนๆ  ในชุมชน  เช่น  กลุ่มสตรีทีถูกทาํร้ายร่างกาย  กลุ่มทีทาํงานสังคมสงเคราะห์ 
และกลุ่มสตรีทีตอ้งการพฒันาพลงัอาํนาจในตนเอง 

 นอกเหนือจากการใชว้ธีิการของการเรียนรู้วธีิการเรียนแลว้ Etting & Hayes  เล่าถึงประสบการณ์ใน
การศึกษาครังนีว่า ผูว้ิจยัตอ้งใช้เวลานานทีจะพฒันาความไวว้างใจและการให้เวลานานเพียงพอทีกลุ่มจะ
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พฒันาไปพร้อมๆ กนั โดยเฉพาะตอ้งใชเ้วลาทีจะทาํให้สตรีเหล่านนัรู้สึก “ปลอดภยั”  ทีจะพูดหรือเล่าเรือง
ของตนเองในการเสวนาในกลุ่ม บางครังผูว้ิจยัลองใชว้ิธีการอืนๆ  ร่วมดว้ย  เช่น  การให้สตรีเหล่านีแสดง
ความรู้สึกออกในรูปของงานศิลปะ การเขียนบนัทึก หรือเขียนบทกลอน  และเมือถึงช่วงจงัหวะทีเหมาะสม
ผูว้จิยัก็จะกระตุน้ใหส้ตรีเหล่านีตระหนกัรู้ถึงสมมติฐานต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการเกิดประสบการณ์ทีผา่นมา 
 ตวัอยา่งของกิจกรรม ทีผูว้จิยัใชเ้พอืกระตุน้สตรีเหล่านีใหมี้การพจิารณาใคร่ครวญ คือ  การให้  “เล่า
เรือง” จากประสบการณ์ทีตนรู้สึกว่า  “สูญเสียพลงัอาํนาจในตนเอง”  หรือ  ประสบการณ์ทีตนเอง  “ไม่
สามารถรับผดิชอบดูแลชีวิตของตนเอง”  สตรีผูเ้ล่าเรืองจะถูกกระตุน้ให้กล่าวถึงความรู้สึก  ความคิด  การ
กระทาํ  สัญชาตญาณ และความรู้สึกทีตนเองสัมผสัจากประสบการณ์นัน  ซึงเรืองราวเหล่านีทาํให้ผูร่้วม
เสวนาในกลุ่มรู้สึกเห็นอกเห็นใจ  Etting & Hayes  ชีใหเ้ห็นวา่ การทีสตรีเหล่านี “เล่า” (พิจารณาใคร่ครวญ) 
ประสบการณ์ หรือสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัของตนในบรรยากาศทีมีการใหก้าํลงัใจสนับสนุน และการ
ทา้ทายความคิดเช่นนี ถือเป็นจุดเริมตน้ของการเปลียนแปลงมโนทศัน์   

เมือผูเ้ล่าเรืองวเิคราะห์ประสบการณ์โดยละเอียดทุกแง่ทุกมุมแลว้ ผูว้ิจยักระตุน้ให้สตรีผูน้ันคิดถึง
สมมติฐานหรือเงือนไขต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบัประสบการณ์เหล่านนั  ซึงส่วนใหญ่จะเป็นสิงทีซ่อนอยูใ่นจิต
ใตส้าํนึกของบุคคล และมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล  การทีบุคคลสามารถคน้พบสมมติฐานหรือ
ความเชือเหล่านี จะช่วยใหบุ้คคลมองเห็นตนเองดว้ยมุมมองทีแตกต่างออกไปและเขา้ใจสถานการณ์ทีไม่พึง
ปรารถนา หรือคน้พบความเชือต่างๆ ทีขดัแยง้อยูใ่นใจ  จากนัน ผูว้ิจยักระตุน้ให้สตรีวิเคราะห์ว่า ความเชือ 
หรือสมติฐานทีเธอคน้พบนนั ทีจริงแลว้ฝังตวัอยูใ่นตวัตนของเธอมาอยา่งยาวนาน  การพิจารณาใคร่ครวญ
ต่ออดีตของบุคคลภายใตก้รอบความคิดของสังคมและกรอบความคิดทีเกียวของกบัตนเองเช่นนี ช่วยให้
บุคคลเกิดความคิดความเชือใหม่ หรือพฒันาสมมติฐานใหม่ขึนมา ซึงช่วยทาํให้บุคคลหลุดพน้และเป็นไท
ไดแ้ก่ตวัเอง  ในทีสุดแลว้ บุคคลจะปฏิบติัตามความเชือใหม่นนัตามมา   
 เมือผา่นกระบวนการพจิารณาใคร่ครวญมาถึงขนันี  สตรีผูเ้ล่าเรืองจะรู้สึกถึงพลงัอาํนาจในตนเอง
และสามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือแนวทางการปฏิบติัทีเหมาะสม ทงันี ผูร่้วมเสวนาในกลุ่มและ
ผูอ้าํนวยการเรียนรู้จะมีส่วนช่วยในกระบวนการเสวนา ทาํให้สตรีผูเ้ล่าเรืองนีมองเห็นผลทีตามมาว่าจะเป็น
อยา่งไร 
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. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 มีผูศึ้กษาและดาํเนินการวิจยัทีเกียวกบัการปรับเปลียนมโนทศัน์หลายลักษณะ โดยเฉพาะในการ
จดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ หรือจดัการศึกษาเพือความเป็นไท ซึงส่วนใหญ่ดาํเนินการใน
ต่างประเทศ ยงัไม่พบงานวจิยัการจดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ หรือจดัการศึกษาเพอืความเป็นไท 
ในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงศึกษาเฉพาะงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์
ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองจากต่างประเทศ ดงันี 

Carusetta & Cranton ( : Abstract) ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเรือง “Nurturing authenticity: A 

conversation with teachers” เพอืศึกษาประสบการณ์ของอาจารยม์หาวทิยาลยั  คน ทีตอ้งเปลียนการทาํงาน
จากสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัแบบเดิม ไปสู่การทาํงานในสภาพแวดลอ้มแบบร่วมเรียนรู้ไปดว้ยกนั 
ผูว้ิจยัตงัคาํถามว่า การเปลียนแปลงการสอนจะส่งผลกระทบต่อผูส้อนหรือไม่ และอยา่งไร โดยใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะเรืองเล่าจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์ จากนันจึงนาํเสนอในลกัษณะ
บทสนทนาผา่นช่วงเวลาหนึงๆ ผลการวจิยัพบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัระหว่างแนวคิดเรืองความจริงแทใ้น
การสอนกบัประสบการณ์ตรงของผูส้อน โดยเฉพาะในแง่ความงอกงามภายในและการพฒันาตนเอง การ
ตระหนกัในคุณค่าของตนและยอมรับในสิงทีตนเองเป็น ตลอดจนรู้สึกเชือมโยงกบัผูส้อนคนอืนๆ การสร้าง
สมัพนัธภาพเชิงรักษาทีมีความหมายกบัผูเ้รียน และรับรู้ถึงการมีอยูข่องพนืทีทีตนเองสามารถสนทนาพูดคุย
และพจิารณาใคร่ครวญเกียวกบัการเรียนการสอน 

 King ( : Abstract) ทาํการวจิยัแบบการวจิยัอภิมาณ (meta-analysis) เพือทาํความเขา้ใจเรืองการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ ในการจดัการกบัความขดัแยง้ผ่านการเสวนาแกปั้ญหา และไดแ้บบจาํลอง (model) การ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ ทียนืยนัมุมมองของ O’Sullivan ( ) ว่า ผูป้รับเปลียนมโนทศัน์จะมองพน้กรอบ
ความคิดเก่า และการบูรณาการความคิดใหม่ดว้ยมุมมองทีหลากหลาย ตลอดจนสร้างการเปลียนแปลงทาง
พฤติกรรมของตน 

Ahn ( : Abstract) ทาํการศึกษารายกรณีในแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์นิยม  เรือง 

“Mindfulness-based stress reduction หรือ MBSR”   ในกลุ่มผูร่้วมโปรแกรมพฒันาวิชาชีพดา้นสุขภาพ  
และผูจ้ดัการเรียนรู้ ผูฝึ้กสอนอีก  คน เก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง การใหผู้ร่้วมการวิจยั
เขียนรายงานตนเอง การสงัเกตในชนัเรียน และการวเิคราะห์เอกสาร ซึงขอ้คน้พบทีน่าสนใจว่า การกาํหนด
สติภาวนาเป็นระบบการสร้างความหมายแนวทางเลือกอีกแนวหนึง  (an alternative meaning-making 

system) ทีเป็นองคร์วมมากกวา่การพจิารณาใคร่ครวญ  
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Jarvis  ( : Abstract) ทาํการวจิยัใชนิ้ยายในเพือส่งเสริมการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี โดย 
Jarvis อธิบายโครงสร้างหลักสูตรวรรณกรรมทีตนเองสอน รวมถึงรูปแบบ และกระบวนการเรียนรู้ ซึง
ใชน้วนิยายมาเป็นเครืองมือในการสาํรวจโลกทศัน์ของผูห้ญิงทีกลบัมาเขา้เรียนใหม่ โดยเฉพาะในแง่อัต
ลกัษณ์ทางเพศทีถูกสร้างขึนจากสงัคม และการตีความผา่นประสบการณ์ชีวติของผูห้ญิงเหล่านนั ทงันี ผูว้ิจยั
ขยายใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการใชน้วนิยายอยา่งมีโครงสร้างเป็นเครืองมือในการปรับเปลียนมโนทศัน์ อาทิ 
การสาํรวจกรอบการมองโลกผ่านตวัละครในนวนิยาย ซึงก่อให้เกิดความรู้สึกคุกคามน้อยกว่าการเล่าถึง
ประสบการณ์ของตนเองโดยตรง การเปิดโอกาสให้สาํรวจนัยทีปรากฏอยูใ่นนวนิยายว่าใครเป็นผูก้าํหนด
ความหมายเหล่านัน อันพิจารณาให้เห็นถึงการครอบงาํทางความคิดบางอย่างในสังคมอยูเ่สมอ และการ
สามารถใชจิ้นตนาการเป็นจุดเริมตน้ของกระบวนการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ 
 Johnson-Bailey  & Alfred  ( : Abstract) ทาํการวิจยัประสบการณ์ในชนัเรียนของอาจารยส์ตรี
ผวิดาํ ระดบัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  คน เพือสาํรวจว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโน
ทศัน์บนฐานความเขา้ใจทางวฒันธรรมมีผลอยา่งไรต่อการเรียนการสอนบา้ง การวจิยัพบความสาํคญัของภูมิ
หลงัทางวฒันธรรม ทีส่งผลกระทบต่อกรอบการมองโลกของผูส้อนและผูเ้รียน รวมทงัชีให้เห็นถึงประเด็น
ความอ่อนไหวต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม ซึงคนกลุ่มน้อยมักประสบเมือต้องอยู่ร่วมในชันเรียน
เดียวกบัผูเ้รียนหรือผูส้อนทีมองขา้มเรืองดงักล่าว  ผูว้ิจยัเสนอว่า แนวทางการจดัการเรียนการสอนบนฐาน
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัมิติทางวฒันธรรมโดยเฉพาะอยา่งยงิในการช่วย
ปลดปล่อยใหผู้เ้รียนเป็นอิสระจากการถูกครอบงาํทางสงัคม 

 Willink and Nelson ( ; ) แห่งมหาวิทยาลยัวอเตอร์ลู ทาํการวิจยัเรือง “Using the electronic 

portfolio to track transformations in students perspectives on diversity in the classroom setting” เพือศึกษา
ผลของการใชแ้ฟ้มสะสมงานแบบอิเลคโทรนิกส์ในการติดตามร่องรอยการเปลียนแปลงทางมโนทศัน์ของ
นกัศึกษาในชนัเรียนทีมีความหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม ผลการวิจยัระบุว่าแฟ้มสะสมงานแบบ
อิเลคโทรนิกส์สามารถใชจ้บัประสบการณ์การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ของนักศึกษาผูร่้วมการวิจยั 
รวมทงัยงัเป็นเครืองช่วยในการเรียนรู้ระหวา่งวฒันธรรมดว้ย 

 Ziegler, Paulus, & Woodside ( : - ) ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเรือง "This course is helping 

us all arrive at new viewpoints, isn’t it?: Making meaning through dialogue in a blended environment" 

เพอืสาํรวจวา่ผูเ้รียนใหค้วามหมายไดแ้ก่ประสบการณ์ชีวติในอดีตของตนอยา่งไร เก็บขอ้มูลจากการสนทนา
กลุ่มในช่วง  สัปดาห์ของกลุ่มผูเ้รียนแบบออนไลน์ ทีสือสารกนัดว้ยการเขียนแลกเปลียนกนัอ่านในวิชา
เรียนระดบับณัฑิตศึกษา นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เนือหาศึกษาหาว่าเกิดอะไรขึนบา้งในการสนทนาออนไลน์
ดงักล่าว  จากการวเิคราะห์ผลการวจิยัพบวิธีการทีนักศึกษาใชใ้นการให้ความหมายผ่านการสนทนา  ดา้น 
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ประกอบดว้ย ( ) การตงัขอ้สงัเกต ( ) การให้ความหมาย ( ) การตงัเป็นสมมติฐาน และ ( ) การตงัคาํถาม
ต่อสมมติฐาน  ขอ้คน้พบดงักล่าวช่วยขยายความเขา้ใจว่าบุคคลเปลียนแปลงการให้ความหมายต่อสิงต่างๆ 
ผา่นการเล่าเรืองและการสนทนาในการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

 Fetherston & Kelly ( : - ) ทาํการวจิยัเชิงคุณภาพเพือสร้างทฤษฎีฐานรากเรือง "Conflict 

resolution and transformative pedagogy: A grounded theory research project on learning in higher 

education" โดยศึกษาผลของการเปลียนแปลงการเรียนการสอนจากวิธีทัวไปเป็นวิธีการเชิงพิจารณา
ใคร่ครวญต่อการเรียนรู้ตนเองของผูเ้รียน  โดยใช้การสัมภาษณ์ผูเ้รียนในหลกัสูตรการแกไ้ขความขดัแยง้
ระดบัปริญญาตรี จากการวจิยัสามารถระบุกระบวนการเรียนรู้ในวธีิการเรียนการสอนเชิงพิจารณาใคร่ครวญ
เป็น  ขนั เริมจาก ( ) ไม่เขา้ใจ ( ) รู้สึกทา้ทาย ( ) เริมเขา้ใจ/ เริมเปลียนแปลง และ ( ) อยูบ่นจุดเปลียน/
หยดุชะงกั ประสบการณ์ทงั  ลกัษณะนีมีความสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในระดบั
แรก โดยเฉพาะในขนัหยดุชะงกับนจุดเปลียน ยงัตอ้งอาศยัการพิจารณาใคร่ครวญเชิงพิจารณาใคร่ครวญใน
การกา้วขา้มไป   
 Flumerfelt et al ( : Abstract) ทาํการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเรือง“A study of higher education student achievement based on transformative and lifelong 

learning processes”เพือศึกษาถึงการสร้างความรู้ การพฒันาลกัษณะนิสัย และการปรับปรุงพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักศึกษาในวิชาภาวะผูน้าํทางการศึกษา แบ่งนักศึกษาออกเป็น  กลุ่ม งานวิจยันีใชท้ฤษฎี
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และการเรียนรู้ตลอดชีวติซึงใหค้วามสาํคญักบักระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นฐานในการสาํรวจความสาํเร็จของผูเ้รียนอยา่งเป็นองคร์วม ดว้ยวิธีการจาํแนกความแตกต่างของ
ผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับผู ้เรียนในแต่ละกลุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักการจาํแนกหมวดหมู่สําหรับ
ประเมินผลความสาํเร็จของผูเ้รียนดงัทีปรากฏในงานวจิยันี มีประโยชน์ในแง่ของการทาํความเขา้ใจมุมมอง
เชิงปรากฏการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพือทีจะสามารถประเมินการออกแบบหลกัสูตรเนือหา
และวธีิการสอนอยา่งเหมาะสมต่อไป 

 Glisczinski ( : Abstract) ทาํการวจิยัแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เรือง“Transformative higher education: A meaningful degree of understanding” เพือศึกษาถึงประสบการณ์
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ของนักศึกษาผูจ้ดัการเรียนรู้  และผลกระทบของการเปลียนแปลง
ดงักล่าวทีมีต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งคือ นักศึกษาผูจ้ดัการเรียนรู้ 
จาํนวน  คน โดยใหท้าํแบบสอบถามเชิงสาํรวจ ตามดว้ยการสุ่มสัมภาษณ์เชิงลึกจากขอ้มูลที ผลการวิจยั
พบวา่  ใน  ของผูต้อบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์การเปลียนแปลงแบบปรับเปลียนมโนทศัน์ โดย
ส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญต่อประสบการณ์ทีไม่สบายใจในช่วงการเป็นนักศึกษา 
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นอกจากนนั ผูว้จิยัยงัอภิปรายและเสนอถึงความเป็นไปในการพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการสอนทีจะช่วย
ทาํใหก้ระบวนการพจิารณาใคร่ครวญและการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์เกิดขึนในฐานะไดแ้ก่นกลาง
ของการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวควรจะตอ้งเกิดขึนกบัทุก
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย เพือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในโลกและชีวิตในระดับทีมีคุณค่าและมี
ความหมายต่อตนเอง 

 Kreber et al ( : Abstract) ทาํการวิจยัเอกสารพบว่าการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์นัน
นาํไปสู่ความจริงแท ้(authenticity) ในอัตลักษณ์ของบุคคล ตามความคิดของนักจิตวิเคราะห์ Carl Jung    
ดงัที  Boyd & Myers ( ) อธิบายไว ้และตามกระบวนการของการนึกคิดและการใชเ้หตุผล ทีสัมพนัธ์กบั
การพจิารณาใคร่ครวญ บนสมมติฐาน ค่านิยม และความเชือ ตามทฤษฎีของ Mezirow ดว้ย 

 Mandell & Herman ( : - ) ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาเรือง "The study and 

transformation of experience" เพือศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยใช้
ประสบการณ์นอกหอ้งเรียนมาเป็นเครืองมือการเรียนรู้ในชนัเรียน ซึงเกิดผลดีในการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
ผูส้อนและผูเ้รียน ผลการศึกษาชีให้เห็นว่า ทกัษะปฏิบติั ทศันคติ และสถานการณ์ลว้นส่งผลให้การเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ประสบความสาํเร็จ ทงันี ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการ
เผชิญสถานการณ์  มีความร่วมมือกันในการเรียนรู้ รู้จกัยืดหยุ่นและตระหนักถึงความไม่แน่นอน และ
ยอมรับต่อความเปลียนแปลงต่างๆ ทีอาจเกิดขึนทุกเมือ  สิงทีกล่าวมานี นอกจากจะมีความสาํคญัต่อการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์แลว้ ยงัช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 

 Taylor ( : - ) ทาํการวิเคราะห์งานวิจยัเกียวกบัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ใน
ระหว่างปี  –  จาํนวนทงัสิน  ชิน  "An update of transformative learning theory: A critical 

review of the empirical research ( - )" เป็นรายงานต่อเนืองจากงานทบทวนองคค์วามรู้การเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในปี  ซึงส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  เพือเสนอขอ้คน้พบ
ใหม่จากการวิเคราะห์งานวิจยัดงักล่าว  ซึงพบว่า งานวิจยัทีมีเนือหามุ่งเน้นการอธิบายประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในบริบทต่างๆ มีจาํนวนลดลง ในขณะทีงานวจิยัส่วนใหญ่มีเนือหาเกียวกบั
ประเด็นหลกั  ประเด็น ไดแ้ก่ ( ) การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ( ) คุณลกัษณะ
ของการพิจาณาใคร่ครวญเชิงพิจารณาใคร่ครวญ ( ) รูปแบบความสัมพนัธ์ในกระบวนการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ ( ) ธรรมชาติของการเปลียนแปลงเชิงโลกทศัน์ และ ( ) บริบทต่างๆ ทีส่งผลต่อการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์กลบัมีจาํนวนเพมิมากขึน รายงานนียงัแสดงให้เห็นว่า ถึงแมแ้นวโน้มของ
การวิจยัทีเกียวกบัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์จะยงัคงมีลกัษณะเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพดงัเช่นที
เป็นมาในอดีต แต่วิธีการในการดาํเนินการวิจยัก็เริมมีลักษณะซับซ้อนและสร้างสรรค์มากขึน ทีสําคญั 
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นักวิจยัเริมให้ความสาํคญักบัการวิจยัในระยะยาว (longitudinal study) การวิจยัดว้ยวิธีผสมผสาน (mixed-

method study) และการใชสื้ออุปกรณ์ต่างๆ ทีน่าสนใจเป็นองคป์ระกอบร่วมในงานวจิยั   
 Brainard ( : Abstract) นักศึกษาปริญญาเอกแห่ง  National Louis University ทาํการวิจยัแบบ
ปรากฏการณ์นิยม  (phenomenological study)ในสหรัฐอเมริกา เรือง “White Lies: Stories of Power and 

Privilege” เพือศึกษาประสบการณ์ของคนผิวขาวชนชนักลางถึงชนชันสูง  คน ในการตระหนักรู้และ
ประกาศตวัเป็นกลาง หรือพยายามปลดเปลืองความเป็นอภิสิทธิชนทางเชือชาติของตนออกไป ผูว้ิจยัใช้
ทฤษฎีทีเกียวขอ้งสามทฤษฎี ประกอบด้วยทฤษฎีเชือชาติเชิงพิจารณาใคร่ครวญ(Critical Race Theory) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และทฤษฎีอตัลกัษณ์ทางเชือชาติ (Racial Identity theory) เป็น
กรอบในการศึกษา  โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูร่้วมการวิจยั คน และจากการอ่านงานเขียนเชิงอตัต
ชีวประวตัิ (autobiographical works) อีก  คน นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลตามมุมมองของผูเ้ล่า(narrative analysis) 

พบสิงสาํคญัจากประสบการณ์ของผูร่้วมการวจิยั ไดแ้ก่ ผูร่้วมการวจิยัเคยมีผูจ้ดัการเรียนรู้ และเพือนทีดีเป็น
คนผิวสี และมีประสบการณ์ทีสะเทือนใจพวกเขานี  นอกจากนีผูร่้วมการวิจยัยงัมีการคิดเชิงพิจารณา
ใคร่ครวญ การตระหนักรู้ และการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือความเขา้ใจอยา่งร่วมรู้สึก (empathy)  ทีปลุก
จิตสาํนึกของพวกเขา และทาํให้เกิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์เกิดการเปลียนแปลงจากภายใน
เกียวกบัประเด็นอภิสิทธิในความเป็นคนผิวขาวของตนเอง ผูว้ิจยัยงัพบว่า รากฐานของประสบการณ์เช่นนี
อยูท่ีการเสวนา การพิจารณาใคร่ครวญ การตระหนักรู้ และความเขา้ใจอยา่งร่วมรู้สึกซึงควรส่งเสริมให้มี
มากขึนทงัในกลุ่มคนผวิขาวและผูด้อ้ยโอกาสหรือผูถู้กกดขีในกลุ่มต่างๆ ดว้ย 

 Cranton & Wright  ( : Abstract)  ทาํการวิจยัเชิงสาํรวจเรือง "The transformative educator as 

learning companion” เพือศึกษาความเป็นเพือนร่วมเรียนรู้ (learning companion) ในกลุ่มอาจารยผ์ูส้อน
การศึกษาผูใ้หญ่ จาํนวน  คน ในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโน
ทศัน์ โดยสาํรวจความคิดเห็นจากอาจารยก์ลุ่มนี พบว่า ความสามารถเป็นเพือนร่วมเรียนรู้ของครู หรือผูน้าํ
เสวนาในการจดัสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยั การสร้างความไวว้างใจ การช่วยเหลือผูเ้รียนในการกา้วขา้ม
ความกลวั การสร้างพนืทีพฒันาศกัยภาพความสามารถ การเอืออาํนวยให้ผูเ้รียนเกิดการคน้พบตนเอง และ
การทาํงานในลักษณะองค์รวมร่วมกับผูเ้รียน เป็นเครืองรับประกันคุณภาพในการจดัการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์  

Fraser ( : Abstract) ทาํการศึกษาเรืองเล่าของกรณีศึกษา (self-narrative inquiry study) ทีเป็น
นกัศึกษาจิตวทิยาการปรึกษาวยัผูใ้หญ่เจ็ดคน โดยมีวตัถุประสงคส์องประการเพือสาํรวจมุมมองของผูร่้วม
การวจิยัต่อการเรียนรู้ในหลกัสูตรเบืองตน้ของจิตบาํบดัแบบใชก้ารรู้คิด (cognitive therapy) และเพือสาํรวจ
ประสบการณ์ของผูร่้วมการวิจยัในการใชต้นเองเป็นกรณีศึกษา (self-case study) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์
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เชิญผูร่้วมการวจิยับรรยายเรืองราวของตน (narrative interviews) บนัทึกขอ้มูลดว้ยการบนัทึกเสียงและการ
ถอดขอ้ความจากเครืองบนัทึกเสียง นาํมาวิเคราะห์และจดัระเบียบขอ้มูลเป็นรายบุคคล จากนันจดัทาํเป็น
ความเรียงหกเรืองและบทกวีหนึงบท ให้เจา้ของเรืองเป็นตวัเอกในประสบการณ์การเขา้ร่วมหลกัสูตรจิต
บาํบดัแบบใชก้ารรู้คิดและในกระบวนการเรียนรู้ของตน แลว้ส่งใหเ้จา้ของเรืองตรวจสอบ ผลการวิจยัแสดง
ใหเ้ห็นวา่ การใชต้นเองเป็นกรณีศึกษาเป็นการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ทีเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของบุคคล และช่วยเจา้ของเรืองในการจดัการกบัความชอกชาํในวยัเยาวข์องตน
อีกดว้ย เนืองจากการใชต้นเองเป็นกรณีศึกษาเอืออาํนวยโอกาสการเรียนรู้ทีละเอียดอ่อนและในหลากหลาย
มิติ ทาํให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ทีลึกซึง จึงเป็นวิธีหนึงทีช่วยให้เกิดการพฒันาจากภายในตวับุคคล ผูว้ิจยัยงั
เสนอแนะใหใ้ชว้ธีินีดว้ยการสนบัสนุนทางจิตใจและในบรรยากาศทีอบอุ่นปลอดภยั โดยเฉพาะในชนกลุ่ม
นอ้ยทางชาติพนัธุแ์ละผูมี้ประสบการณ์ทีชอกชาํทางจิตใจ    
 Laine ( : Abstract) ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพในฟินแลนด์ เพือศึกษาความไวว้างใจทีเกิดขึนใน
สัมพนัธภาพเชิงรักษาระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึงเป็นการศึกษาเชิงประจกัษใ์นบริบท
ของการเรียนรู้ (Trust in Superior-Subordinate Relationship: an empirical study in the context of learning) 

ผูร่้วมวจิยัเป็นชายและหญิงจากภาคธุรกิจและภาครัฐของฟินแลนด ์ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแนวปรากฏการณ์นิยม 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึกและการใหผู้ร่้วมวจิยัเขียนเล่าเรืองดว้ยตนเอง ทาํให้ขอ้คน้พบว่า ความ
ไวว้างใจระหว่างผูบ้ ังคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชานันเป็นการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ด้าน
สมัพนัธภาพเชิงรักษา ซึงตอ้งอาศยัในการปรับเปลียนกรอบอา้งอิงทางมโนทศัน์ ค่านิยม และทศันคติต่อกนั   
 Merwe and Albertyn ( : Abstract) ทาํการวิจยัในแอฟริกาใตเ้รืองการเปลียนแปลงจากการ
ฝึกอบรม: ประโยชน์ของวิธีการสอนแนวปลดแอกทีใช้ในโปรแกรมเคหะศึกษาสําหรับสตรีชนบทใน
แอฟริกาใต ้(Transformation through training: application of emancipatory methods in a housing 

education programme for rural women in South Africa)  ผูว้จิยัจดัโปรแกรมเคหะศึกษาไดแ้ก่สตรีกลุ่มหนึง 
ทีเพิงรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือดา้นทีอยูอ่าศยัในยา่นชนบทของเมืองเคป ทาวน์ ตอนเหนือ ในแอฟริกาใต ้ 
โดยใชว้ิธีการสอนแนวปลดแอก (an emancipatory teaching approach) พบว่าวิธีการสอนแนวปลดแอกนี
ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยผูร่้วมการวิจยัเกิดการตงัคาํถาม การตรวจสอบ 
และการปรับเปลียนมุมมองใหม่จากขอ้สนันิษฐานทีบิดเบือน งานวจิยันียงัเสนอแนวทางการประยกุตว์ธีิการ
สอนแนวปลดแอกสาํหรับนกัพฒันาชุมชนใชใ้นการเอืออาํนวยการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ดว้ย 

Snyder ( : - : Abstract) ทาํการวิเคราะห์งานวิจยัการวดัประเมินผลกระบวนการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ ตามแนวทางของ Mezirow ซึงตีพิมพต์งัแต่ปี ค.ศ.  จาํนวน  ชิน  "Grabbing 

hold of a moving target: Identifying and measuring the transformative learning process" เพือศึกษาว่า
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นกัวจิยัใชแ้นวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในการวดัประเมินผลกระบวนการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์อย่างไร โดย Snyder คดัเลือกรายงานการวิจยัในบริบทของสถาบนัอุดมศึกษาและ
สถาบนัการศึกษาเชิงวิชาชีพ  พบว่า ( ) งานวิจยัส่วนใหญ่ยงัขาดการศึกษาในระยะยาว เพือติดตามผลการ
เปลียนแปลงอยา่งต่อเนืองและตรวจสอบความแน่นอนของขอ้มูล  ( ) งานวิจยัชีให้เห็นความยากลาํบากใน
การวิเคราะห์และตีความบนัทึกการเปลียนแปลงทีเขียนโดยผูเ้รียน ( ) เริมมีงานวิจยัทีผ่านการตรวจสอบ
แลว้วา่ สามารถใชใ้นการประเมินการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ( )  การจดัการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งให้
ความสําคญักับบริบทต่างๆ ซึงส่งผลต่อคุณภาพของการเปลียนแปลง  Snyder ยงัเสนอว่า การรายงาน
ผลการวจิยัไม่ควรมุ่งเนน้ไปทีจาํนวนของผูเ้กิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ แต่ควรให้ความสาํคญั
กบักระบวนการ อนัถือเป็นปัจจยัสําคญัของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ เพือให้ผูส้อนสามารถ
พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ดียงิขึนนอกจากนัน ผูว้ิจยัยงัสรุปสาระสาํคญัเกียวกบัองค์
ความรู้ใหม่ทีจากงานวิจยัและการประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั โดยระบุในช่วงทา้ยว่า งานวิจยัทีควรเร่งศึกษา
เพมิมากขึนคือ งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัการ รวมทงัผลกระทบต่างๆ  โดยเฉพาะจากการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในชนัเรียน 

Taylor (2008: Abstract) ประมวลแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ 
โดยนาํเสนอทางเลือกจากมุมมองอืนๆ นอกเหนือจากทฤษฎีของ  Mezirow ประกอบด้วย มุมมองเชิงจิต
วิเคราะห์ มุมมองเชิงจิตวิทยาพฒันาการ มุมมองเชิงการปลดแอกทางสังคม มุมมองเชิงประสาทชีววิทยา 
มุมมองเชิงวฒันธรรม-จิตวญิญาณ มุมมองเชิงเชือชาติ และมุมมองเชิงระบบโลก สรุปว่า งานวิจยัทีควรเร่ง
ศึกษาเพิมมากขึนคือ งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัการในชนัเรียน รวมทงัผลกระทบในแง่สัมฤทธิผล
ทางการศึกษา   

Hendershot and Sperendio ( : Abstract) รายงานการวิจยัเรือง Study Aboard and Development 

of Global Citizen Identity and Cosmopolitan Ideals in Undergraduates ทีให้ความสนใจต่อการพฒันาอตั
ลกัษณ์พลโลกของนักศึกษาทีเขา้ร่วมในโปรแกรมการพฒันาอัตลกัษณ์พลโลก โดยเน้นการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์เพือความรับผิดชอบต่อสังคม การวิจยัพบว่า การเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาในโปรแกรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิมขึน โดยมีเงือนไข
ความสําเร็จ  ประการ ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคคลเขา้ร่วมเรียนรู้และปฏิบติักับผูอื้น การจดัเสวนาเชิง
พจิารณา (reflective discourse)การชีใหเ้ห็นช่องทางหรือโอกาสในการกระทาํ และการสนับสนุนให้บุคคล
กระทาํตามคาํมนัหรือความตงัใจของตนใหส้าํเร็จ 
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Love ( : Abstract) ทาํการวิจยัเรือง “An emancipatory study with African-American women in 

predominantly White nursing schools” เนืองจาก ความคิดและวฒันธรรมแบบคนผิวขาวชนชนักลางใน
โรงเรียนการพยาบาลในสหรัฐอเมริกายงัเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จของคนต่างสีผิว โดยเฉพาะนักเรียน
และบณัฑิตใหม่ทางการพยาบาล ทีเป็นแอฟริกัน-อเมริกนัจาํเป็นตอ้งหาทางเผชิญกบัอุปสรรคนีดว้ยการ
ปรับเปลียนมโนทัศน์และสร้างการเปลียนแปลงทีเหมาะสม  งานวิจัยนีมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษา
ประสบการณ์ชีวิตของสตรีแอฟริกนั-อเมริกนั  อุดมคติของโรงเรียนการพยาบาล และการสร้างเสริมพลัง
อาํนาจและการศึกษาแนวปลดแอกทีนาํแบบปรับเปลียนมโนทศัน์  โดยผูว้ิจัยใชว้ิธีการวิจยัตามแบบของ
ชินน์ (The Chinn emancipatory method) ซึงเป็นการจดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์แนวปลดแอก
พร้อมๆ ไปกบัทาํการศึกษาผูร่้วมการวจิยั  คน จากโรงเรียนการพยาบาล  แห่ง ทีถูกครอบงาํดว้ยอคติทาง
เชือชาติและวฒันธรรมของคนผิวขาว ผ่านกระบวนการกลุ่ม ทีจดัขึนรายสัปดาห์ รวม  สัปดาห์ และ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการถอดรหัสความหมาย (codification)ตามแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ  จากการวิจยันี
พบว่า ผูร่้วมการวิจยัตอ้งประสบอุปสรรคจากการแบ่งแยกชนชนัดว้ยอคติทางเชือชาติ    และตามมุมมอง
ของผูร่้วมการวจิยันนั การจดัการศึกษาทางการพยาบาลทีส่งเสริมความใส่ใจอาทรต่อผูอื้น ความเขา้ใจขา้ม
วฒันธรรม  ความเป็นองคร์วม และความรู้เพอืความเป็นไท  ซึงเป็นสิงทีผูร่้วมการวิจยัรับตลอดการประชุม
กลุ่มรายสัปดาห์ของการวิจยัครังนี จะช่วยลดอุปสรรคดงักล่าวมา  ทงันี ผูร่้วมการวิจยัยงัรายงานถึงความ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัตนเองดว้ยว่า พวกตนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง  มีความหวงักบัอนาคต 
รู้สึกรับการสร้างเสริมพลังอาํนาจ และมีความเป็นอิสระทางจิตใจเพิมมากขึน  ผูว้ิจยัเสนอว่าสิงเหล่านี
พิจารณาการเปลียนแปลงทีเต็มไปด้วยศักยภาพจากภายในตัวบุคคล   สามารถขจัดความรุนแรงทาง
ความรู้สึกทีผูถู้กกดขีมีต่อตนเอง ผูอื้น และสงัคม และช่วยสร้างบรรยากาศทีพร้อมเปิดรับต่อความแตกต่าง
หลากหลายทีเป็นจริงในชีวติ จึงควรส่งเสริมการจดัการศึกษาหรือการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ เพือ
สร้างเสริมพลงัอาํนาจและความเป็นไททางจิตใจต่อไป 

 Nitiri and  Stewart ( : Abstract) ทาํการวิจัยเพือประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทัศน์หกช่วงต่อความรู้ด้านสุขภาพ (functional health literacy) และความรู้เกียวกับ
โรคเบาหวานในกลุ่มผูสู้งอายชุาวแอฟริกนั-อเมริกนัยสิีบคนจากศูนยชุ์มชนผูสู้งอายใุชแ้บบวดัความรู้ดา้น
สุขภาพในผูใ้หญ่ฉบบัยอ่ (The short-form Test of Functional Health Literacy in Adults : s-TOFHLA) แบบ
ประเมินความรู้เกียวกบัโรคเบาหวาน (Literacy Assessment for Diabetes: LAD) และแบบวดัระดบัความรู้
เกียวกบัโรคเบาหวาน(Diabetes Knowledge Test: DKT) วดัก่อนและหลังโปรแกรม การวิจยันีพบว่า 
โปรแกรมการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ช่วยเพิมความรู้ด้านสุขภาพในผูใ้หญ่และความรู้เกียวกับ
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โรคเบาหวานนอกจากนี จากการสมัภาษณ์ประกอบยงัพบวา่ ผูร่้วมการวจิยัเห็นพอ้งต่ออิทธิพลทางบวกของ
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์  

Peacock ( : Abstract) ทาํการวิจยัเรือง “Transforming Lives through International Community 

Service-Learning: A Case Study” โดยทาํการศึกษาแบบกรณีศึกษาในนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  คนใน
โปรแกรมการเรียนรู้แบบบริการชุมชนระหว่างประเทศ ปี  ของวิทยาลัยเซนต์ธอมสั มอร์ แคนาดา
ผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิทีหลากหลาย ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์รายบุคคลแบบกึงมีโครงสร้าง   การ
เขียนบนัทึกส่วนตวั และการเขียนเรียงความ การสนทนาสอดแทรกแนวทางการพิจารณาใคร่ครวญ ซึง
พบวา่ผูร่้วมการวจิยัมีประสบการณ์การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในประเด็นและมิติต่างๆ เช่น ทาง
การเมือง ทางจริยธรรม ทางสติปัญญา ทางวฒันธรรม  และทางจิตวญิญาณ ทงันี ยงัพบว่า ผูร่้วมการวิจยัเกิด
การยอมรับตนเองทงัในส่วนทีเป็นความเขม้แขง็และความอ่อนแอในตนเอง ในฐานะเจา้บา้น โดยไม่ตอ้งเส
แสร้งหรือฝืนทน   

Fullerton ( : Abstract) มหาวิทยาลัยแห่งเนบราสกาทาํวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรือง 
“Transformative learning in college students: a mixed method study” เพือวดัและแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้เชิงขอ้มูลกบัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยใช้วิธีการศึกษาและเก็บ
ขอ้มูลแบบผสมผสานเปรียบเทียบการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการรายงานตนเองในการเรียนรู้ทงัสองดา้น
นี  ผูเ้ขา้ร่วมในการวจิยัครังนีเป็นนกัศึกษากลุ่มหนึงทีเขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้าํทีมหาวิทยาลยั
ขนาดกลางแห่งหนึงในภูมิภาคตะวนัตก ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิธีทีหลากหลาย รวมทงัใชก้ลวิธีการเรียนรู้แบบ
พจิารณาใคร่ครวญอดีต ผลพบวา่ ผูเ้รียนแยกแยะความแตกต่างระหวา่งผลลพัธ์การเรียนรู้เชิงขอ้มูล ในแบบ
แผนการเรียนรู้แบบผูเ้รียนรับเขา้มา กบัผลลพัธก์ารเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในแบบแผนการเรียนรู้
แบบผูเ้รียนสร้างขึนเอง    
 Kumi-Yeboah ( ; - : Abstract) ทาํการวิจยัเรือง “Examining Activities that Promote 

Transformative Learning of Black African International Adult Learners in an American University” โดย
ศึกษากิจกรรมและสภาพการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมการปรับเปลียนมโนทศัน์ของนักศึกษาวยัผูใ้หญ่จากซับ-
ซาฮาราน แอฟริกา ทีประสบความสําเร็จในการเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา การวิจยัพบว่า 
กิจกรรมทีส่งเสริมการปรับเปลียนมโนทศัน์ ได้แก่กิจกรรมฝึกวิจารณญาณ และสนับสนุนการพูดและ
แสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดทีแทจ้ริงของคนดาํ ในชนัเรียนทีมีการเสวนาเชิงใคร่ครวญ  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

 

Logan ( : Abstract) ทาํวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรือง  “You Must Change Your Life: A 

Narrative and Theological Inquiry into the Experiences of Transformative Learning in Clinical Pastoral 

Education Students” วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพนี คือ การสาํรวจและอธิบายประสบการณ์
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ของนักศึกษาบาทหลวงแคธอลิก  โดยมุ่งเน้นมิติทางความรู้สึกและ
ความท้าทายภายในทีนักศึกษาบาทหลวงต้องพบเมือทาํงานช่วยเหลือผู ้คนทีประสบภาวะวิกฤตใน
โรงพยาบาลของโบสถ์ ซึงผูว้ิจยัมองว่า ในการศึกษาและวิจยัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ยงัขาด
ความเขา้ใจเชิงประจกัษใ์นมิติอารมณ์ทีเกิดขึนในกระบวนการเรียนรู้  ผลการวิจยัช่วยสร้างความเขา้ใจและ
ช่วยเนน้ความสาํคญัของมิติความรู้สึกในการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ยงิขึน  โดยระบุว่า ความทุกข์
เป็นส่วนหนึงทีสําคญัต่อกระบวนการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทัศน์ ช่วยให้ผูศึ้กษามีความเขา้ใจที
ครอบคลุมมากขึนในทฤษฎีการเรียนรู้นี   

Pitman, Broomhal, Majocha and McEwan ( : Abstract) ทาํการวิจยัเรือง “Transformative 

learning in educational tourism” โดยจดัทาํเป็นโครงการสาํรวจความคิดเห็นและตรวจสอบวิธีการศึกษาใน
การท่องเทียว เก็บรวบรวมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากครูและนักการศึกษา  คน นักศึกษาและ
นกัท่องเทียว  คน และสัมภาษณ์เชิงลึกจาก เจา้หน้าทีบริษทัทวัร์ นักวิชาการ  และผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  
คน พบวา่ การท่องเทียวเป็นประสบการณ์ทางการศึกษานอกหอ้งเรียน ซึงครูสามารถจดักระบวนการให้เกิด
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ได ้โดยออกแบบและกาํหนดหลกัสูตรระยะสันตามความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ และเปิดโลกประสบการณ์ ทีทาํใหมี้การพจิารณาใคร่ครวญและทา้ทายความเชือเดิม 

จากงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการปรับเปลียนมโนทศัน์ สรุปไดว้่า ในการปรับเปลียนมโนทศัน์จาํเป็นตอ้งให้
ความสําคญักับประสบการณ์เดิม ประวติัความเป็นมา และภูมิหลงั  ทงันี การปรับเปลียนมโนทศัน์ควร
จดัเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มขนาดเล็ก ทีเนน้ความร่วมมือกนั   
 

ตอนที  แนวคดิสตรีศึกษาทีเกียวข้อง   
ความรุนแรงต่อสตรีนนัเป็นปัญหาเนืองมาจากเพศภาวะ โดยสงัคมมีกรอบทศันคติหรือความเชือต่อ

ผูช้ายและผูห้ญิงต่างกัน และเป็นอคติความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม  ทาํให้มีการแบ่งแยกฐานะ 
สถานภาพ บทบาท หนา้ทีของผูห้ญิงและผูช้ายอยา่งไม่เท่าเทียมและไม่เหมาะสม และเกิดการเลือกปฏิบติัที
เป็นโทษ หรือเป็นอนัตรายต่อสตรี แมน้านาประเทศจะเห็นความสาํคญัในตวัสตรีและความเสมอภาคของ
สตรี อีกทงัมีความพยายามในการขจดัความรุนแรงต่อสตรีดว้ยวิธีการต่างๆ ทงัมาตรการทางกฎหมายและ
การรณรงคค์วามเขา้ใจในหมู่ผูป้ฏิบติังานและประชาชน รวมทงักาํหนดใหส้ตรีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ทีทุกภาค
ส่วนต้องส่งเสริมพฒันาบทบาท ความสามารถ ศักยภาพ และโอกาสของสตรี ทังทางด้านการศึกษา 
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เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  แต่กระนัน สตรีไทย รวมทงัในอีกหลายแห่งทวัโลกก็ยงัถูกกระทาํความ
รุนแรงและไม่ไดรั้บความเสมอภาคเทียบเท่าบุรุษ หรือแมแ้ต่ไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการพืนฐาน ดงันัน 
เพอืเขา้ใจในประเด็นความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัปัญหาเพศภาวะและความไม่
เสมอภาคของสตรีดว้ย ดงันี  

. เพศภาวะ 

เพศ (Sex) หมายถึง ลกัษณะเพศทางกายภาพ  หรือตามทีกาํเนิด ซึงเป็นสภาวะทางชีววทิยา แบ่งเป็น
ชายและเป็นหญิง ส่วนเพศภาวะ (Gender) หมายถึง เพศทีถูกกาํหนดโดยเงือนไขทางสังคมวฒันธรรมให้
บุคคลแสดงบทบาทหญิงหรือชาย เพศภาวะเป็นความคาดหวงัของสังคมให้ผูค้นตอ้งเรียนรู้และปฏิบตัิตาม 
จึงมีความซับซ้อนทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และจิตวิทยาระหว่างผูห้ญิงและผูช้าย  การทีสังคม
กาํหนดเพศภาวะ ทาํให้เกิดอตัลกัษณ์ทางเพศ (gender identity) หมายถึง การทีชายหรือหญิงรับรู้ว่าตนเอง
คือผูช้ายหรือผูห้ญิง ซึงสังคมจะเป็นผูก้าํหนดว่าลักษณะเฉพาะประจาํเพศ (gender stereotype) หรืออัต
ลกัษณ์ของการเป็นหญิงการเป็นชายนันเป็นอยา่งไร เกิดการซึมซับกระบวนการทางสังคมทีกล่อมเกลา
คุณลกัษณะของความเป็นหญิงความเป็นชายนนัเขา้ไปสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัตนเอง แลว้ดาํรงตนและดาํเนิน
ชีวติใหมี้ความสมัพนัธก์บัสิงรอบตวัใหเ้ป็นไปตามทีสงัคมกาํหนด หรือใหมี้ความเหมาะสมสามารถอยูร่่วม
ในสงัคม (เมทินี  พงษเ์วช, )  Best ( ) กล่าวถึงลกัษณะทางเพศของบุคคลตามแบบแผนทางสังคมนี
มกัใชส้นบัสนุนบทบาทและอาํนาจทางเพศ  รวมทงัตอกยาํความเป็นหญิงและความเป็นชาย 

การกาํหนดใหผู้ห้ญิงและผูช้ายมีคุณลกัษณะบางอยา่งแตกต่างกนั นาํไปสู่การกาํหนดบทบาททาง
เพศ (sex role)  หมายถึง แบบแผนทางพฤติกรรมของเพศ ทีถูกคาดหวงัจากสงัคมใหแ้สดงออกอยา่งแตกต่าง
กนั ในสงัคมไทย สืบเนืองจากทศันะทางสงัคมทีใหค้่าต่อผูช้ายในฐานะผูน้าํ  และผูห้ญิงในฐานะผูต้าม ดงัที
ปรากฏในภาษาทีพูดกนัว่า “ผูช้ายเป็นชา้งเทา้หน้า ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงั”   บทบาทของผูช้ายไทยจึงเน้น
การทาํงานหาเลียงครอบครัว และทาํงานนอกบา้น ในขณะที ผูห้ญิงถูกตอกยาํว่าเป็นเพศทีอ่อนแอ งานของ
ผูห้ญิงตอ้งเป็นงานบา้น งานครัว งานประดิดประดอย  หรืองานทีจดัวา่เป็นงานเบา  หรือทีเรียกว่าเป็น “งาน
ผูห้ญิง”    บทบาทหญิงชายทีตายตวัเช่นนีไม่มีความเท่าเทียม และถูกมองว่าเกิดจากอคติทางเพศ (sex 

prejudice) หรือมองผูห้ญิงในทางลบ เป็นเพศทีอ่อนแอ ใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล คอยพึงพาผูช้าย และมกั
ยอมจาํนนเมือมีปัญหา  ซึงเป็นการให้อาํนาจกับผูช้ายเหนือกว่าและลดคุณค่าผูห้ญิงให้มีสถานภาพและ
บทบาทดอ้ยกวา่ผูช้าย บทบาททางเพศยงัมีความหมายเกียวพนัไปถึงโอกาสทีบุคคลแต่ละเพศสามารถเขา้ถึง 
ได้ใช้ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพราะมีสิทธิ อาํนาจ ความรับผิดชอบและการถูกคาดหวงัของสังคม
แตกต่างกนัไป  บทบาททางเพศไดส่้งผลกระทบอยา่งมากต่อสถานภาพของผูห้ญิงและผูช้ายในสังคมนันๆ  
(เมทินี  พงษเ์วช, )   
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สรุปวา่ เพศภาวะยงักาํหนดสถานะสูงตาํ (gender status) ในสัมพนัธ์ระหว่างเพศ (gender relation) 

ซึงเป็นความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ (power relation) โดยเฉพาะในสังคมปิตาธิปไตย (patriachy)  ทีมีความเชือ
แบบชายเป็นใหญ่นนัสร้างการแบ่งแยกทางเพศ (gender discrimination) ผูห้ญิงอยูใ่นสภาพเป็นผูท้ีดอ้ยกว่า 
ไร้อาํนาจ เป็นผูต้าม  เป็นผูถู้กกาํหนด ในขณะทีผูช้ายอยู่ในฐานะทีเหนือกว่า มีอาํนาจ เป็นผูน้ํา เป็นผู ้
กาํหนด  ความคิดความเชือทางสังคมทีให้กบัเรืองเพศภาวะผลกัหรือกนัให้ผูห้ญิงออกจากศูนยก์ลางของ
อาํนาจ ไม่วา่ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ทาํให้ผูห้ญิงมีสภาพไม่ต่างจากกลุ่มคนชายขอบ ทีไร้
อาํนาจ อยูใ่นสถานะของผูท้ีถูกกาํหนด ไม่สามารถเป็นผูก้าํหนดหรือผูต้ดัสินใจ (บุญเสริม หุตะแพทย ์และ
คณะ,  ) อยา่งไรก็ตาม บทบาท สถานะ และอาํนาจทางเพศในความสมัพนัธห์ญิงชายนีอาจเปลียนแปลง
ตามทีสังคมและวฒันธรรมเห็นว่ามีความเหมาะสม  โดยมีหลายปัจจยัทีส่งอิทธิพล เช่น การศึกษาแนว
ปลดปล่อยตนให้เป็นไท หรือสถานการณ์ การอพยพยา้ยถินของผูช้าย อาจส่งผลให้ผูห้ญิงตอ้งมีความ
รับผดิชอบมากขึน ทาํงานแทนผูช้าย และอาจทาํใหผู้ห้ญิงมีอิสระมากขึน (เมทินี พงษเ์วช, ) 
 

. ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี 

ความหมายของความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี 

องคกา์รสหประชาชาติปฏิญญาสากลวา่ดว้ยการขจดคัวามรุนแรงต่อสตรี (United Nation, 1995 ใน
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2548) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO, )  ระบุว่า ความ
รุนแรงต่อสตรี (violence against women) เป็น “การกระทาํรุนแรงใด ๆ   ก็ตามทีมีรากฐานมาจากการเลือก
ปฏิบติัต่อหญิง-ชาย (gender-based violence) หรือจากอคติทางเพศ  และส่งผลให้ผูห้ญิงรับความทุกข์
ทรมานทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจรวมตลอดถึงการข่มขู่ว่าจะกระทาํรุนแรงดังกล่าวนี และการ
บงัคบั หรือการลิดลอนเสรีภาพตามอาํเภอใจ ทงัทีเกิดขึนในพนืทีสาธารณะและในชีวติส่วนตวั”  ส่วนความ
รุนแรงของคู่ครองต่อสตรี มีความหมายวา่ “เป็นพฤติกรรมของสามี อดีตสามี คู่หมนั อดีตคู่หมนั คนรัก และ
อดีตคนรัก ทีจงใจทาํร้ายสตรีให้บาดเจ็บหรือเสียงต่อการบาดเจ็บ โดยไม่ใช่อุบติัเหตุ ในการล่วงละเมิด 
บงัคบั ขู่เขญ็ ตะคอก ดุด่า ทุบตี ทารุณกรรม ใชว้ตัถุต่างๆ ทาํใหภ้รรยาไดรั้บบาดเจบ็ ข่มขืน ขลิบอวยัวะเพศ
สตรี และใช้ขอ้ปฏิบติัตามประเพณีต่างๆ ทีเป็นอันตราย เช่น การมึนตึงไม่พูดด้วย การด่าทอดูถูกเหยยีด
หยาม ทาํให้อับอาย เสียใจ การปิดกนัทางสังคมไม่ให้ติดต่อเพือน ญาติพีน้อง  หรือสังคมภายนอก  การ
ควบคุมทางการเงินเพอืใหต้อ้งพงึพาทางเศรษฐกิจจากอีกฝ่ายหนึง การทาํให้ตงัครรภไ์ม่พึงประสงค ์ทงัจาก
เพศสมัพนัธท์ีไม่รับผดิชอบของฝ่ายชาย หรือจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการไม่สามารถต่อรองเรือง
การคุมกาํเนิดกบัคู่ครอง การติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ เช่น ติดเชือเอดส์จากสามี หรือจากการล่วงละเมิดทาง
เพศ  การใชก้าํลงัทุบตีภรรยา การนอกใจภรรยา และการไม่รับผิดชอบครอบครัวของสามี ตลอดจนความ
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รุนแรงทีเป็นการหาประโยชน์จากสตรีในครอบครัว”   ลกัษณะความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี อาจสรุปได้
เป็น  แบบ (United Nations ,  ในนาํผึง มีศิล และคณะ, ; วิระดา, 2546: 149; อวสัดา จนัทร์แสน
ตอ, 2544) ไดแ้ก่ 

.  ความรุนแรงทางกาย  เช่น ทุบตี เตะต่อย ซอ้ม ใชอ้าวธุทาํร้าย โกนผม หรือโยนของใส่ เป็นตน้  

. ความรุนแรงทางจิตใจ เช่น ตะคอก ตะโกนด่าว่า ขู่ คุกคาม หรือทาํให้กลวั หรือเขา้ควบคุมใน
ชีวติและทรัพยสิ์นส่วนตวัอยา่งมาก  

. ความรุนแรงทางเพศสมัพนัธ ์เช่น บีบบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ ทาํให้ตงัครรภ ์หรือทาํแทง้โดยไม่
สมคัรใจ ข่มขืน หรือการนาํโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธม์าแพร่โดยไม่ป้องกนั 

Johan Galtung (ในสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม, 2552) ไดว้ิเคราะห์ระดบัความรุนแรงคู่ครอง
ต่อสตรีไว ้3 ระดบั ไดแ้ก่ ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความรุนแรงเชิงวฒันธรรม 
ทงันี ลกัษณะการกระทาํรุนแรงทางกายและทางเพศเป็นความรุนแรงทางตรง แต่การขืนใจผูห้ญิงซึงเป็นคู่
ของตน เพราะถือสืบๆ กันมาว่า ภรรยามีหน้าทีสนองความตอ้งการทางเพศให้แก่สามี แม้ว่าตวัเองไม่
ตอ้งการหรือไม่พร้อมก็ตาม การกระทาํเช่นนีจดัว่าเป็นความรุนแรงเชิงวฒันธรรม (สถาบนัวิจยัประชากร
และสงัคม, 2552) ส่วนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง หมายถึง การมีกฎหมายทีไม่เป็นธรรมต่อภรรยา ซึงเปิด
โอกาสใหส้ามีสามารถกระทาํการอนัไม่ควร เช่น ตบตีทาํร้ายภรรยาได ้หรือภรรยาไม่มีสิทธิในดา้นการเงิน
ของครอบครัว เป็นตน้  (Brabcova, 2006)   

 

ผลกระทบของความรุนแรง  
ความรุนแรงต่อสตรีเป็นการคุกคามต่อการดาํรงชีวติ และศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ถือเป็นการลดค่า 

บนัทอน หรือทาํลายความเป็นมนุษย ์สตรีผูถู้กกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองยอ่มรับผลกระทบทางลบ ทงั
ทางดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการดาํเนินชีวติในสงัคม ทงัระยะสนัและระยะยาว ตงัแต่เล็กน้อย
ไปจนถึงขนัเสียชีวติ ดงันี 

. ทางกาย ความรุนแรงทีมีต่อผูห้ญิงอาจเริมจากการถูกขู่เข็ญ คุกคาม และจบลงด้วยการถูก
ฆาตกรรม หรือเสียชีวิตเพราะบาดเจ็บบาดเจ็บ พิการ ตงัแต่รุนแรงไม่มาก ฟกชาํไปจนถึงกระดูกหัก และ
พกิาร ตงัครรภไ์ม่พงึประสงคน์าํไปสู่การทาํแทง้ มีความเสียงสูงต่อการตงัครรภไ์ม่พึงประสงคใ์นช่วงวยัรุ่น 
การติดโรคทางเพศสมัพนัธ ์รวมทงัโรคเอดส์  (Campbell & Humphreys ) 

2. ทางจิตใจ ความรุนแรงทางร่างกายยงัมีผลต่อสภาพจิตใจโดยเฉพาะอยา่งยงิในกรณีทีผูก้ระทาํเป็น
คนรัก  กล่าวคือ ทาํใหผู้ถู้กกระทาํเกิดความเสียใจ อบัอาย รู้สึกผดิหรือกล่าวโทษตนเอง เป็นตน้ นอกจากนนั
มีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมเช่น การหันมาพึงบุหรี สุราเป็นตน้ การประพฤติตนในทางไม่ดี ไดแ้ก่  
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การยอมเป็นภรรยานอ้ย การเป็นหญิงโสเภณี ความรุนแรงทีผูห้ญิงรับนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่า
ตวัตาย ทงันีเนืองจากผูห้ญิงทีถูกทารุณกรรมจะมีความกดดนัทางร่างกายและอารมณ์ ซึมเศร้าหรือกระวน
กระวายอยา่งแรง จิตใจแปรปรวน เครียด ทอ้แทเ้รือรัง สูญเสียความมนัใจ อบัอาย กลวัสังคมไม่ยอมรับ คิด
ว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด ลงโทษตนเอง และทีสาํคญัคิดว่าตนเองสูญเสียคุณค่าความเป็นมนุษย ์หลายกรณีมี
อาการทางจิตเมือถูกกระทาํซาํๆ บางรายมีอาการกลวั หวาดผวา เสียสติแมเ้หตุการณ์สินสุดมาเป็นเวลานาน
แลว้ หรือเกิดความโกรธแคน้และใชค้วามรุนแรงตอบโตผู้ก้ระทาํ  เช่นการฆาตกรรมสามีอนัเนืองมาจากถูก
สามีทาํร้ายทงัร่างกายและจิตใจและถูกยวัยใุหเ้กิดโทสะ (Maikovich et al., ) 

. ทางสังคม ความรุนแรงส่งผลกระทบทางลบต่อเนืองถึงบุตรหลานใกลต้วั ชุมชน และสังคม เมือ
เกิดความรุนแรงขึนในคู่ครองหรือคู่สมรส ครอบครัวยอ่มไม่สามารถทาํหนา้ทีทีถูกตอ้ง เพราะความสมัพนัธ์
ระหว่างผูร่้วมเสวนาในครอบครัวถูกทาํลาย ครอบครัวไม่สงบสุข เกิดความห่างเหิน ขาดความรักความ
เขา้ใจในครอบครัว กลายเป็นครอบครัวแตกร้าว เกิดการหยา่ร้าง ผูห้ญิงจาํนวนไม่น้อยทีถูกกระทาํรุนแรง
ซาํซากเป็นเวลานาน ก็เลือกแกปั้ญหาดว้ยการใชค้วามรุนแรงตอบโตก้ลบั เช่น ฆ่าสามี ผลทีรับผูห้ญิงตอ้ง
รับโทษหนกัเกินสมควร  เสียอนาคต ขณะทีลูกไม่มีคนดูแล  (อวสัดา  จ ันทร์แสนตอ, :)  

ผลกระทบถึงบุตร ลูกเป็นพยานและเหยอือยูใ่นเหตุการณ์ความรุนแรง แมจ้ะไม่ไดถู้กทุบตีโดยตรง 
แต่บรรยากาศความรุนแรงไดส้ร้างปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมทีฝังลึก ลึก  เช่น ขมขืน ละอายใจทีไม่
สามารถช่วยยติุความรุนแรง ซึมเศร้า กงัวล มีปัญหาทีโรงเรียน หรือใชย้าเสพติด รวมทงัมีปัญหาสุขภาพที
อ่อนแอต่างๆ   (Maikovich et al., ) นอกจากนี ในสภาพบา้นแตกสาแหรกขาด เด็กก็ไม่มีคนดูแล ขาด
ความรักความอบอุ่น กลายเป็นเด็กเก็บกด มีพฤติกรรมกา้วร้าว และอาจหนีออกไปจากบา้น (Perry,  in 

Sieglinde, ) วงจรความรุนแรงทีเกิดขึนจึงไม่สินสุด กล่าวไดว้่า ความรุนแรงทีเกิดขึนในครอบครัวจะ
ส่งผลกระทบต่อไปยงับุตรหลาน และมีโอกาสเสียงในการยอมรับความรุนแรงเป็นส่วนหนึงของครอบครัว  
เมือโตขึน เด็กทีเห็นเหตุการณ์พอ่แม่ทะเลาะและทาํร้ายร่างกาย จะนาํวธีิการแกปั้ญหาดว้ยความรุนแรงมาใช้
มากกวา่เด็กทีมาจากครอบครัวทีไม่มีความรุนแรง  (Melody et al., 2003)   

ผลกระทบยงัมีต่อชุมชนและสงัคมต่อไป เช่น ก่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหา
เศรษฐกิจและสงัคมเพมิมากขึน สงัคมไทยกลายเป็นสังคมทีไม่ปลอดภยั เกิดภาระและค่าใชจ่้ายในการจาก
ปัญหาความรุนแรงดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิงแวดล้อม เป็นอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพของสตรี ทงัในความเจริญกา้วหน้าทางอาชีพและชีวิต
ส่วนตวั  ถือเป็นการทาํลายเสรีภาพขนัพนืฐานในการดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งเสมอภาคและสันติสุข เป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาสงัคม และประเทศชาติทงัในระยะสนัและระยะยาว 
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วงจรความรุนแรง 

โดยทวัไป ความรุนแรงของคู่ครองมักค่อยๆ เกิดขึน โดยผูห้ญิงไม่คาดคิด หรือไม่รู้ตวั สัญญาณ
ความรุนแรงจะเริมจากการสร้างความรุนแรงทางจิตใจก่อนการลงมือทุบตีทาํร้ายร่างกาย   และคู่ครองที
รุนแรงมักจะทาํให้ผูห้ญิงรู้สึกว่าเหตุความรุนแรงเป็นความผิดของฝ่ายหญิงและสมควรถูกกระทาํความ
รุนแรง   จึงเป็นสิงจาํเป็นทีผูห้ญิงจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือแต่เนินๆ  นานวนัไป  ความรุนแรงจะมีมาก
ขนึ และเป็นวงจรทีเลวร้าย  ดงัผลการวจิยัของวลิาสินี พนานครทรัพย ์( ) เรือง “ความรุนแรงต่อสตรีใน
ชีวิตคู่: เสียงของผูห้ญิง” พบว่า ความรุนแรงทีเกิดขึนมีลกัษณะของการเกิดซาํ โดยเฉพาะการทุบตีและ
กระทาํทารุณกรรม กล่าวคือ เมือผูห้ญิงถูกสามีทาํร้ายร่างกายครังแรก ผูห้ญิงจะไม่ออกจากความสัมพนัธ์
ทนัที แต่จะพยายามหาสาเหตุทีทาํใหส้ามีทาํร้ายร่างกายเธอ เมือคน้หาสาเหตุแลว้ผูห้ญิงจะให้ความหมายกบั
การทุบตีทาํร้ายร่างกายทีเกิดขึนครังแรกในลกัษณะลดความรุนแรงลง โดยการกล่าวอา้งไปถึงความลืมตวั
ของสามี ความรักทีพวกเขามีต่อกนั หรือแมก้ระทงัการกล่าวโทษตวัเอง การให้ความหมายในลักษณะนี 
รวมทงัท่าทีสาํนึกผิดและการให้คาํสัญญาของสามีว่าการทาํร้ายจะไม่เกิดขึนอีก ผูห้ญิงส่วนใหญ่มกัคิดว่า
ผูช้ายจะปรับเปลียนพฤติกรรม จึงไม่เปิดเผยเรืองราวของการทุบตีทาํร้ายครังแรกกบับุคคลอืนและพยายาม
พูดคุยกบัสามี รวมทงัปรับเปลียนพฤติกรรมบางอยา่งของตวัเธอเองเพือยติุการทาํร้าย แต่แมเ้มือผูห้ญิงยก
โทษให้สามี ความรุนแรงก็ยงัไม่ยุติลง ตรงกันขา้มเมือเกิดปัญหาหรือความตึงเครียดในครอบครัวขึนมา 
ความรุนแรงและความถีของการทาํร้ายก็เพิมขึนดว้ย และภายหลงัทีภาวะของการทาํร้ายจบลงก็จะตามมา
ดว้ยภาวะของการสาํนึกผดิและคาํขอโทษจากสามี  ผูห้ญิงจึงยงัคงอยูก่บัสามีดว้ยความหวงัทีวา่การทาํร้ายจะ
ไม่เกิดขึนอีก ผนวกกบัขอ้จาํกดัของผูห้ญิงเอง ทงัการไร้ทีพงึพงิและการทนอยูเ่พอืรักษาความเป็นครอบครัว 
ทาํใหค้วามรุนแรงเกิดซาํในช่วงเวลาหนึง 

การจดัการกบัปัญหาความรุนแรงของผูห้ญิงนัน มี  รูปแบบ คือ การทนอยู ่การแยกทาง และการ
ฆ่าสามี โดยเงือนไขทีทาํใหผู้ห้ญิงสามารถยติุโดยการหยา่ร้าง คือ การทีผูห้ญิงตระหนักว่า การทนอยูไ่ม่ใช่
วิถีทางของการแกปั้ญหา และการทีผูห้ญิงสามารถพึงพาตนเองผนวกกบัการรับความช่วยเหลือจากแหล่ง
สนบัสนุนทางสงัคม ในขณะทีรูปแบบการยติุปัญหาโดยการฆ่าสามีเป็นวธีิทีผูห้ญิงไม่ตงัใจใหเ้กิด ผูห้ญิงไม่
คาดคิดมาก่อนวา่การกระทาํของเธอจะทาํให้สามีตาย  ทงันี ผูห้ญิงทีถูกกระทาํส่วนใหญ่ ไม่ดาํเนินการเอา
เรืองกบัผูก้ระทาํผิด ซึงเหตุผลอาจมีมากมาย ไม่ว่าจะหวาดกลวัการถูกทาํร้ายซาํ เกรงสังคมจะตราหน้าให้
อบัอาย กลวัพอ่แม่ดุด่า เป็นตน้  โดยทวัไปแลว้ ทางเลือกในชีวิตของผูห้ญิงทีถูกกระทาํความรุนแรงมกัถูก
ปิดกนั ขาดโอกาส และยากจะมองไม่เห็น ผูห้ญิงจาํตอ้งทุกขท์นอยูใ่นสภาพความรุนแรงทีเลือกไม่ได ้ซึงมี
หลายเหตุผลทีผูห้ญิงหลายคนไม่กลา้ออกจากความรุนแรง อาทิ เช่น ขาดเงิน กงัวลกบัการเลียงดูตวัเองและ
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ลูก  ไม่อาจติดต่อญาติมิตรทีช่วยเหลือได ้ไม่รู้ถึงแหล่งการช่วยเหลือทางสังคม หรือมีความกลวัอยา่งมาก 
สบัสน หรือเหตุผลอืน (อวสัดา  จ ันทร์แสนตอ, 2544:) 

 

สาเหตุของความรุนแรง 

ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรีมีหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความไม่เท่าเทียมของหญิงชาย ปัจจยัส่วน
บุคคล  ปัจจยัร่วมและการกระตุน้จากสิงเร้าภายนอก และปัจจยัทางโครงสร้างสังคมวฒันธรรม (อวสัดา  จ ั
นทร์แสนตอ, 2544:) ดงันี   

. ความไม่เท่าเทียมของหญิงชาย สังคมยกให้ชายมีอาํนาจเหนือหญิงในความสัมพนัธ์ระหว่างคู่
สมรส สามีจึงมีอาํนาจทงัการคุม้ครองและการควบคุมเหนือภรรยาและบุตร ความรุนแรงของสามีถูกใชเ้ป็น
เครืองมือในการรักษาอาํนาจทีเหนือกว่า ซึงสตรีส่วนใหญ่ก็ยอมรับสถานภาพทีดอ้ยกว่าเป็นของตน สิงนี
พิจารณาให้เห็นว่า สังคมโดยส่วนรวมยอมรับความไม่เท่าเทียมของหญิงและชายและถ่ายทอดผ่านจารีต
ประเพณี ตลอดจนการปลูกฝังถ่ายทอดสร้างเป็นวฒันธรรม เช่น การอบรมเลียงดูลูกชายหญิงทีไม่เท่าเทียม
กนั ขณะทีลูกผูห้ญิงรับการอบรมให้เป็นกุลสตรีว่านอนสอนง่าย จะตอ้งพึงพิงผูช้าย เชือฟัง เป็นผูต้าม เก่ง
งานบา้นงานเรือน ไม่เป็นอิสระในการไปไหนมาไหน ในขณะทีอบรมลูกผูช้ายให้เขม้แข็ง มีความเป็น
ลูกผูช้าย มีอิสระ มีเจตคติเรืองเพศทีสามารถแสดงออกเตม็ที เป็นตน้ พิจารณาให้เห็นว่าสังคมโดยส่วนรวม
ยงัยอมรับความไม่เท่าเทียมของหญิงและชาย ซึงนาํไปสู่การทีสังคมยงัไม่ตระหนักว่า ความรุนแรงต่อสตรี
เป็นปัญหาสาํคญั แต่เป็นเพยีงปัญหาภายในครอบครัวทีบุคคลภายนอกไม่ควรเขา้ไปยุง่เกียว   

.ปัจจัยส่วนบุคคล  ลักษณะและนิสัยเฉพาะตวัของผูก้ระทาํผิด อนัเกิดจากการสังสมพฤติกรรม
หรือการเรียนรู้แบบเลียนแบบมาจากครอบครัวตนเองในวยัเด็กมาหรือกาํลงัตกอยูภ่ายใตค้วามกดดนั ความ
คบัขอ้งใจ หรือความเครียด อ่อนไหวต่อสถานการณ์ของชีวิต รวมถึงความไม่พร้อมทีจะมีครอบครัว หรือ
การขาดความรู้การวางแผนครอบครัว สามารถเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการใชก้าํลงัและความรุนแรงขึน  ทงันี 
สามีทีมีพืนฐานทางด้านอารมณ์ทีเปราะบาง และรุนแรง จะแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการทุบตีทาํร้าย
ร่างกายภรรยา และเมือมีครังแรก ก็มกัจะมีครังต่อไปเสมอ  การกระทาํความรุนแรงยงัเกิดขึนง่าย เนืองจาก
บุคคลไม่รู้จกัวิธีแกปั้ญหาในเชิงสันติ ขาดทกัษะชีวิตและขาดทกัษะในการสือสารทีดีระหว่างกนั รวมถึง
ความไม่เขา้ใจกนัภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา เช่น ความหึงหวง การไม่ปรับตวัเขา้หากนัระหว่าง
บทบาทหญิงชาย เป็นตน้  
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. ปัจจัยร่วม และการกระตุน้จากสิงเร้าภายนอก พฤติกรรมนอกใจและความหึงหวงเป็นปัจจยัร่วม
ทีส่งผลให้เกิดความรุนแรง ทีพบมากในสังคมไทย นอกจากนี ปัญหาทางเศรษฐกิจ การติดพนัน อบายมุข 
สุรา ยาเสพติด ตลอดจนความหมกมุ่นในสือเร้าความรุนแรงก็เป็นปัจจยัร่วมทีสาํคญันาํไปสู่การทาํร้ายสตรี
คนรักและบุตร (จะเด็จ เชาวน์วไิล และคณะ, ) 

. ปัจจัยทางโครงสร้างสังคมวัฒนธรรม  ความรุนแรงจากคู่ครองต่อสตรียงัสามารถเกิดจากปัจจยั
อืนๆ อีกหลายปัจจยั อาทิเช่น   การเปลียนแปลงโครงสร้างครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัว
เดียวทีมีมากขึน ดงันนั สามีภรรยาตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆ ในครอบครัวเดียวโดยไม่มีผูเ้ขา้มาไกล่เกลีย หาก
ขาดการควบคุมอารมณ์และทกัษะในการแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์ยอ่มส่งผลให้เกิดความรุนแรง 
นอกจากนี สภาพสังคมปัจจุบนั หลายครอบครัวยงัตอ้งเผชิญกบัความเครียดและปัญหาต่างๆ รอบตวัจาก
ความเปลียนแปลงและความซบัซอ้นในการใชชี้วิต และระบบการศึกษายงัไม่ให้ความสาํคญัจริยธรรมทาง
เพศ เพศศึกษา สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชนตลอดจนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยเหตุผลและสันติวิธี   
(กฤตยา  อาชวนิจกุล และคณะ, 2543) 

ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรีมีหลายปัจจยัสาเหตุเกียวขอ้งกัน Heise (1998) ได้เสนอเป็น
แบบจาํลองระบบนิเวศน์ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี  (Ecological Model of Factor Associated with 

partner Abuse) ดงัภาพที  แบบจาํลองระบบนิเวศน์ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี (Heise, ) 

 
ภาพที  แบบจําลองระบบนิเวศน์ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี  (Heise, ) 
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จากภาพที  แบบจาํลองระบบนิเวศน์ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี  Heise ( ) สรุปว่าความ
รุนแรงนนัเกียวกบัเงือนไขสาํคญัทงัภายในและภายนอก  สาเหตุของความรุนแรงเกิดจากองคป์ระกอบรวม 
 ระดบั  ทีส่งผลปฏิสมัพนัธไ์ปมาระหวา่งกนั  จากวงกลมชนัในสุดจะแสดงถึงลกัษณะบุคคล  วงกลมชนัที
สองเป็นพนืทีทีเกิดความขดัแยง้และนาํไปสู่ความรุนแรง  วงกลมชนัทีสามแสดงถึงสถาบนัและโครงสร้าง
ทางสงัคม ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซึงเป็นตวักาํหนดความสัมพนัธ์ของคู่กรณี  และวงกลมชนั
ทีสีเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และความเชือทางวฒันธรรมทีเป็นสิงแวดลอ้มของบุคคล  ดังนัน การ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรงจึงไม่สามารถเจาะจงเฉพาะปัจจยัทีตวับุคคลไดเ้พยีงลาํพงั  แต่ตอ้งปรับเปลียนทงั  
ส่วน คือ บุคคลและบริบททางสงัคมไปพร้อมๆ กนั  

 

แนวทางการยุติความรุนแรงจากคู่ครองต่อสตรี 

ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาทีทัวโลกตืนตัว และพยายามหาทางแก้ไขร่วมกันใน
ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ ทีตอ้งการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมป้องกนั แกไ้ข และยติุปัญหา
นี บุญเสริม หุตะแพทย ์และคณะ ( )  ศึกษาพบแนวทางการยุติความรุนแรงจากคู่ครองต่อสตรีใน
ประเทศไทย ดงันี 

. การทาํอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ องคก์ารสหประชาชาติจดัทาํ
อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบขึน โดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติ
รับรองเมือ  ธนัวาคม  และประเทศไทยลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญานี มีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  
กนัยายน พ.ศ.  โดยประเทศไทยขอยกเวน้ตงัขอ้สงวนไวถึ้ง  ขอ้จากจาํนวน  ขอ้ แต่ต่อมาขอยกเลิก
ขอ้สงวน  ขอ้ คงเหลือเพยีงเรืองความเสมอภาคในครอบครัวและในการสมรส กบัเรืองอาํนาจของศาลโลก
ในการตดัสินใจกรณีขอ้พิพาท โดยตกลงทีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนานาประเทศและภูมิภาค โดย
มุ่งหมายทีจะกาํหนดยทุธศาสตร์ในระดบัภูมิภาคเพือต่อตา้นความรุนแรง  รัฐบาลไทยมีการดาํเนินงานที
ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั  

.  การดาํเนินการศูนยพ์งึได ้ ในปีพ.ศ.  รัฐบาลมีมาตรการให้โรงพยาบาลในสังกดักระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่งจดัให้มีศูนยช่์วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติขึน (One Stop Crisis Center: OSCC) 

ซึงต่อมาเรียกวา่ "ศูนยพ์ึงได"้ โดยทาํงานเป็นทีมสหวิชาชีพเพือบริการ ให้ความช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็กที
ถูกกระทาํรุนแรง   

. การดําเนินนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มาในปีพ.ศ.  รัฐบาลมีมติเห็นชอบกบันโยบายและแผนขจดั
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และในปี  รัฐบาลประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิคุม้ครองผูถู้กกระทาํด้วย
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ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.  เมือวนัที  พฤศจิกายน พ.ศ.  โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพือ
คุม้ครองและให้ความช่วยเหลือผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัว โดยผูถู้กกระทาํและผูพ้บเห็น
เหตุการณ์มีหน้าทีตอ้งแจง้เหตุเพือหยุดความรุนแรงนัน ในปัจจุบนั รัฐบาลใช้พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.  ทีกาํหนดให้ “เพือนบา้น” หรือ “ผูพ้บเห็น” ทีทราบการ
กระทาํความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าทีแจ้งต่อพนักงานเจา้หน้าทีเพือดําเนินการตามกฎหมาย โดยมี
จุดประสงคห์ลกั เพอืใหผู้ห้ญิงหรือบุคคลทีถูกกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวรับความช่วยเหลืออยา่ง
ทนัท่วงที รับการดูแลรักษาฟืนฟู รวมถึงรับการคุม้ครองไม่ให้ตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์เลวร้ายซาํสอง โดย
เมือมีการร้องทุกขแ์ลว้ ให้พนักงานสอบสวนทาํการสอบสวนโดยเร็ว และส่งตวัผูก้ระทาํความผิด สาํนวน
การสอบสวน พร้อมความเห็นให้พนักงานอัยการ เพือยืนฟ้องคดีต่อศาลภายใน  ชวัโมงนับตงัแต่ตวั
ผูก้ระทาํความรุนแรง โดยผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นความรุนแรงในครอบครัวผูน้ันมีความผิด ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกิน  เดือน หรือปรับไม่เกิน ,  บาท หรือทงัจาํทงัปรับ หากมิมีการแจง้ต่อพนักงานเจา้หน้าที
หรือมิมีการร้องทุกขภ์ายใน  เดือน นบัแต่ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสทีจะแจง้หรือ
ร้องใหค้ดีเป็นอนัขาดอายคุวาม แต่สิทธิการรับความคุม้ครองยงัคงอยูเ่ช่นเดิม  

. การคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงในครอบครัว ประเทศไทย
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.  ในราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม  ตอน  ก วนัที  สิงหาคม  โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที  พฤศจิกายน พ.ศ.  
เป็นต้นมาโดยมีเหตุผลสําคัญคือ เนืองจากปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความ
ละเอียดอ่อนซบัซอ้นเกียวพนักบับุคคลใกลชิ้ดมีลกัษณะพเิศษแตกต่างจากการทาํร้ายร่างกายระหว่างบุคคล
โดยทัวไปการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายมาบังคับการกระทาํด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวจึงไม่เหมาะสมเนืองจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ทีจะลงโทษผูก้ระทาํผดิมากกวา่ทีจะแกไ้ขพนื
ฟูผูก้ระทาํผดิหรือปกปิดคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว  ดงันัน การมีกฎหมายคุม้ครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการใชก้ระบวนการทางอาญาเพราะ
สามารถกาํหนดรูปแบบวิธีการและขนัตอนทีมีลักษณะแตกต่างจากการดาํเนินคดีอาญาโดยทวัไปโดยให้
ผูก้ระทาํความผิดมีโอกาสกลบัตวัและยบัยงัการกระทาํผิดซาํ  รวมทงัสามารถรักษาความสัมพนัธ์อนัดีใน
ครอบครัว ประกอบกบัเด็กเยาวชนและบุตรในครอบครัวมีสิทธิรับความคุม้ครองโดยรัฐจากการใชค้วาม
รุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรมจึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี 

. การจัดโครงการต่างๆ รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทีกระทาํต่อผูห้ญิงในประเทศไทย โดย
กระทรวงยติุธรรม กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุภาพ (สส) มูลนิธิเพือนหญิง และเครือข่ายผูห้ญิงต่อตา้นความรุนแรง ประสานความร่วมมือกับ
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กองทุนการพฒันาเพือสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UNIFEM ในการรณรงคร์ะดบัสากล เพือสร้างความ
เสมอภาคระหวา่งเพศและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผูห้ญิง รวมถึงการลดความรุนแรงทีเกิดขึนกบัผูห้ญิง
จากทวัโลก สําหรับประเทศไทยนัน พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ทรงงานทูตสันถวไมตรี
ให้กบักองทุนการพฒันาเพือสตรีแห่งสหประชาชาติในการต่อตา้นความรุนแรงต่อสตรี (UNIFEM) ใน
โครงการ Say NO to Violence Against Women  และทรงดาํริให้การรณรงคย์ติุความรุนแรงต่อสตรีเป็น
วาระเร่งด่วนในประเทศไทยในการร่วมแกปั้ญหาความรุนแรงต่อสตรีทีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพือสร้างค่านิยม
และทศันคติใหม่    รวมถึงสร้างพลงัความร่วมมือของคนในสังคมให้ร่วมช่วยกนัหยดุความรุนแรงต่อสตรี 
ไม่นิงเฉยต่อปัญหาความรุนแรงทีพบเจอ เป็นพลงัพิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนของสตรี โดยเน้นการรณรงคใ์ห้
ชุมชนและผูค้นตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และร่วมกนัขจดัการกระทาํรุนแรง
ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป โดยเป็นปัญหาของสังคม ไม่ใช่ปัญหาส่วนตวัหรือปัญหาครอบครัวเพียงดา้น
เดียวแต่เป็นเรืองของทุกคนทีตอ้งมีส่วนร่วมในการดูแลซึงกนัและกนั  คอยเฝ้าระวงัก่อนทีปัญหาจะลุกลาม  
สิงสําคญัคือตอ้งมีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือเหตุความรุนแรง  ซึงในปัจจุบนักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมนัคงของมนุษยมี์หน่วยบริการให้คาํปรึกษาตลอด    ชวัโมง ผ่านศูนยป์ระชาบดี  โทร.

  ซึงมีการติดตงัคู่สายโทรศพัทไ์วท้ีบา้นพกัเด็กและครอบครัวทงั    แห่งทวัประเทศ  เพือเป็นช่องทาง
ในการเฝ้าระวงัความรุนแรง   

 

. ความเสมอภาคของสตรี 

ความเสมอภาคทางเพศ (gender equality)  เป็นประเด็นทางสังคมทีมีความสาํคญัอยา่งยงิ เนืองจาก
ทีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจระหวา่งหญิงชายแทบในทุกสังคมยงัมีความไม่เท่าเทียมกนั 
ในการประชุมระดับโลกครังที  ว่าด้วยเรืองสตรีทีกรุงปักกิง พ.ศ.  มีการแถลงพนัธกิจทีชดัเจนว่า 
ความเสมอภาคของสตรี  คือ เรืองของสิทธิมนุษยชน เป็นเงือนไขสาํหรับความยตุิธรรมของสังคม และเป็น
ความจาํเป็นพนืฐานสาํหรับความเสมอภาค การพฒันา และสนัติภาพ และเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่ง
ยงัยนื  (สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, )  ผูห้ญิงผูช้ายตอ้งเอือต่อการมีและใชสิ้ทธิของ
ความเป็นมนุษยเ์สมอภาคกัน รวมทงัเอือต่อการมีส่วนทีจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยา่งไม่แตกต่างกนั ผูช้ายและผูห้ญิงควรมีความอิสระในการพฒันาความสามารถของตน และมี
โอกาสในการตดัสินใจเลือกโดยไม่มีขอ้จาํกดัจากเจตคติของสังคม การไม่ยดืหยุน่ของบทบาท รวมถึงการ
ใหคุ้ณค่าและการสนบัสนุนอยา่งเท่าเทียมกนั (เมทินี พงษเ์วช, ; บุญเสริม หุตะแพทย ์และคณะ ,  )   
ความเสมอภาคของสตรีจึงมีประเด็นสาํคญั หรือประกอบดว้ยเจตคติต่อเรืองความเสมอภาคในศกัดิศรีความ
เป็นมนุษยร์ะหว่างหญิงชาย ความเท่าเทียมกนัในด้านความสามารถพึงพาตนเองและเป็นทีพึงแก่ผูอื้นได ้ 
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และความเสมอภาคในบทบาท ความสัมพนัธ์ หน้าทีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และการทาํงาน 
(สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, )  การพฒันามนุษยแ์ละสังคมจาํเป็นตอ้งนาํประเด็นเพศ
ภาวะมาเป็นกระแสหลกัของการพฒันา (gender mainstreaming) โดยแสวงหาและกาํหนดแนวทาง ทีทาํให้
หญิงชายเขา้มามีส่วนร่วมและรับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ทงันี ตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทหญิงชาย หรือความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจของหญิงชาย ทีเกียวขอ้งกบัการรับประโยชน์นนั (เมทินี พงษ์
เวช, )  

 

ความหมายความเสมอภาคของสตรี 

ความเสมอภาคของสตรี หมายถึง ความเสมอภาคทางเพศ ทีผูห้ญิงสามารถใชป้ระโยชน์จากโอกาส 
ทรัพยากร และผลตอบแทนจากการพฒันาทีมีคุณค่าทางสงัคมอยา่งเท่าเทียมกนักบัผูช้าย โดยไม่ไดห้มายถึง
การทีผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งเหมือนกนั แต่เป็นการไดม้าซึงสถานะ สิทธิ ความรับผดิชอบและศกัยภาพในการ
ใชโ้อกาสในสงัคมและชีวิตทีเท่าเทียมกนัของหญิงและชาย ดงันัน การปฏิบติัต่อผูห้ญิงและผูช้ายอยา่งเท่า
เทียมกนันันอาจไม่เพียงพอทีจะสร้างความเสมอภาคแก่สตรีได ้ เพราะการปฏิบติัทีเท่าเทียมกันในบริบท
ของความไม่เสมอภาคอาจเป็นการคงไวซึ้งความเหลือมลาํ หรือเป็นการตอกยาํความเหลือมลาํทางเพศให้
หยงัรากยงิลึกมากขึน ดงัทีมีการเลือกปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ ทาํใหผู้ช้ายอยูใ่นสถานะทีสามารถใชป้ระโยชน์
จากโอกาสต่างๆ ไดดี้กว่าผูห้ญิง ดังนัน ในการพิจารณามาตรการเพือลดขอ้เสียเปรียบของผูห้ญิง จึงตอ้ง
พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบถึงอุปสรรคซ่อนเร้นทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียม โดยมุ่งในการ
ประเมินผลกระทบทีเกิดขึนอยา่งเป็นธรรม ไม่ใช่เพียงแค่ความเท่าเทียมกนัทางโอกาส (สาํนักงานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว, : หน้า )   ความเสมอภาคของสตรีมีอย่างน้อย  ลกัษณะ ไดแ้ก่  ( ) 
ความเสมอภาคในศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ ( ) ความเสมอภาคทางสังคม  ( ) ความเสมอภาคในครอบครัว 
และ( ) ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ (สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว,, : 

)  ดงันี 

. ความเสมอภาคในศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ ไดแ้ก่ การสามารถมีชีวิตอยูโ่ดยปราศจากความกลวั
ในความรุนแรงทางเพศ และไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายทีขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีและส่งเสริมความ
เสมอภาคทางเพศ   

. ความเสมอภาคทางสงัคม ไดแ้ก่ ความเสมอภาคทีครอบคลุมการมีชีวิตอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคม
และในฐานะพลเมือง มีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง เช่น สิทธิในการเลือกตงัและการเป็นตวัแทน
ตามระบอบประชาธิปไตย  สิทธิการไดม้า   เปลียนแปลง  หรือคงไวซึ้งสัญชาติของตน  การได้มาหรือ
เปลียนสญัชาติของคู่สมรสทงัหญิงและชายซึงสมรสกบัคนต่างดา้ว ความเสมอภาคในการสืบสัญชาติให้แก่
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บุตร   ความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษา การทาํธุรกรรมการเงิน และการรับบริการรักษาสุขภาพ    สิทธิ
ในการทาํงานและเลือกประกอบอาชีพ  ความเสมอภาคในการจา้งงาน สวสัดิการ และผลตอบแทน การ
คุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงาน และการคุม้ครองพิเศษในภาวะความเป็นมารดา  ความเสมอภาคใน
สิทธิทางกฎหมาย ความเท่าเทียมกนัในการเลือกถินทีอยู ่ ความเสมอภาคในการสมรสและครอบครัว เป็น
ตน้  

. ความเสมอภาคในครอบครัว  สังคม วฒันธรรมในอดีตนิยมอบรมให้สตรีเรียนรู้การบา้นการ
เรือนเพอืเตรียมความพร้อมในการมีครอบครัว หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือ เตรียมความพร้อมในการไปรับใช้
ดูแลสามีและลูก จึงเกิดการแบ่งพืนที บทบาท และหน้าทีอยา่งชดัเจนและตายตวัระหว่างหญิงและชายใน
ชีวติคู่ จนกลายเป็นค่านิยมและความคาดหวงัจากสงัคมใหผู้ห้ญิงทาํหน้าทีและปฏิบติัตามบทบาททางเพศที
สังคมกาํหนด แม้เมือสังคมเปลียนไป มีการนาํความทนัสมัยมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการพฒันา
ประเทศ ทาํใหส้ตรีมีโอกาสไดรั้บการศึกษา และออกทาํงานนอกบา้น กลบัทาํให้สตรีตอ้งทาํงานหนักเป็น
สองเท่า คือ ตอ้งทาํทงังานบา้นและงานนอกบา้น ตามทีสงัคมยงัคาดหวงัใหผู้ห้ญิงเป็นผูจ้ดัการดูแลงานบา้น
ทุกอยา่ง ส่วนผูช้ายยงัคงดาํรงบทบาทเดิม คือ ทาํงานนอกบา้นเพียงอย่างเดียว  ดงันัน ผูห้ญิงจะไดรั้บแรง
กดดันมากและมีเวลาพกัผ่อนไม่เพียงพอ  ทาํให้ผูห้ญิงมีความเครียดมากขึน มีความสุขน้อยลง และไม่มี
คุณภาพชีวติทีดี เพราะงานในบา้นและนอกบา้นเป็นงานทีหนักทงัคู่  ส่งผลต่อบรรยากาศในครอบครัวและ
อัตราการหย่าร้างก็มากขึน  และหากลูกมีปัญหา สังคมก็จะโทษผูห้ญิงเพียงฝ่ายเดียว จาํเป็นต้องมีการ
ปรับเปลียนเจตคติวา่งานบา้นและงานเลียงลูกก็เป็นงาน และพึงเป็นความรับผิดชอบอยา่งเท่าเทียมกนัของ
ชายและหญิงทงัสองฝ่าย  

. ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความเสมอภาคในค่าตอบแทนและการจา้ง
งาน  จากขอ้มูลประเทศไทย ครอบครัวทีมีผูห้ญิงเป็นหวัหนา้ครอบครัวมีรายไดต้าํกวา่ครอบครัวทีผูช้ายเป็น
หัวหน้าครอบครัวในทุกภาค  ซึงน่าจะมีสาเหตุจากความไม่เสมอภาคในค่าจา้งและการเลือนตาํแหน่ง 
ตลอดจนค่าแรงของหญิงในตลาดแรงงานก็ถูกกว่าชาย  และดว้ยภารกิจเลียงลูกทาํให้สตรีจาํนวนหนึงไม่
สามารถทาํงานต่อเนือง ตอ้งลาออกจากงานไปเลียงลูก และเมือกลับมาทาํงานใหม่ก็ต้องไปเริมตน้ที
เงินเดือนเดิมหรือตาํกว่า  ดงันัน การมีกฎหมายบงัคบั ให้สถานประกอบการมีสถานรับเลียงเด็กอ่อนจึงมี
ความจาํเป็นต่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  ยงิกวา่นนั สตรีทีสามีเสียชีวติและตอ้งมาเริมตน้ทาํงาน
เลียงครอบครัวก็ตอ้งตกอยูใ่นกลุ่มตลาดแรงงานราคาถูก  อีกปัจจยัหนึงก็คือผูห้ญิงไดรั้บการฝึกอบรมให้มี
ทกัษะฝีมือแรงงานสาํหรับการสร้างรายไดน้อ้ยกวา่ผูช้าย คือ ร้อยละ  .  เมือเทียบกบัร้อยละ .  ของ
ผูช้าย     การเกษียณอายทุีต่างกนัในภาคการผลิตอุตสาหกรรมก็เป็นประเด็นทีส่งผลต่อความไม่เสมอภาค
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ทางเศรษฐกิจของผูห้ญิง เมือสตรีอายคุรบเกษียณก่อนผูช้าย ครันจะหางานใหม่ทาํก็ค่อนขา้งจะยาก และบาง
อาชีพก็ตอ้งการการฝึกอาชีพใหม่และเงินทุน  

ในความเสมอภาคนนัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ ( (Gender Equity) ดว้ย  ซึงเป็น
กระบวนการให้ความยุติธรรมต่อผูห้ญิงและผูช้าย โดยการมีมาตรการเพือชดเชยข้อเสียเปรียบทาง
ประวติัศาสตร์และสงัคมทีมีผลให้ผูห้ญิงและผูช้ายไม่สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  ทงันี ความ
เป็นธรรมทางเพศเป็นหนทางนาํไปสู่ความเสมอภาคทางเพศ ซึงตอ้งอาศยัการเปลียนแปลงแนวทางปฏิบติั
เชิงสถาบนัและความสัมพนัธ์เชิงสังคม ทีตอกยาํและคงไวซึ้งความเหลือมลาํต่างๆ ของหญิงและชาย 
(สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, : )  ความเป็นธรรมมีความเกียวขอ้งกบัความเท่าเทียม
ของการปฏิบตัิ (บุญเสริม หุตะแพทย ์และคณะ ,  ) และยงัรวมถึงการรับความเป็นธรรมและความ
ยตุิธรรมในการเขา้ถึงบริการ และการใชท้รัพยากรตามความตอ้งการ และการสนองตอบทงัในดา้นส่วนตวั 
ครอบครัว ชุมชน และในระดบัประเทศ  ความเป็นธรรมระหว่างหญิงชาย จึงเป็นการทีหญิงชายรับความ
เป็นธรรม แมมี้เพศทีแตกต่างกนั เพือให้สามารถใชโ้อกาสและรับผลประโยชน์นันอยา่งเป็นธรรม (เมธินี 
พงษเ์วช, ) 
 

สาเหตุความไม่เสมอภาคของสตรี 

รากเหงา้และอุปสรรคในความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็นเรืองของมายาคติชายเป็นใหญ่ 
(patriarchy) มาลี พฤกษพ์งศาวลี ( ) อธิบายว่า แนวคิดชายเป็นใหญ่ถือเป็นรากเหงา้ของความไม่เสมอ
ภาคทางเพศ ส่งผลใหเ้กิดการกีดกนั  เลือกปฏิบติั และกระทาํความรุนแรงต่อสตรี  ระบบชายเป็นใหญ่เป็น
ระบบทีสงัคมยกยอ่งให้ความสาํคญัแก่ชายเหนือฝ่ายหญิง และชายเป็นศูนยก์ลางของอาํนาจ ความถูกตอ้ง
ชอบธรรม และความยติุธรรมทีผูช้ายควรไดรั้บสิทธิและการปฏิบติัดีกว่าหญิงโดยไม่ควรมีการโตแ้ยง้ใดๆ 
ซึงเป็นการแบ่งชนชนั บทบาทระหวา่งเพศ และมีความสมัพนัธอ์ยา่งไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมทงัภายใน
บา้นและในสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาในลกัษณะแนวคิดชายเป็นใหญ่ จึงเป็นความสัมพนัธ์
แบบนายกบัทาส ซึงฝ่ายชายกดขีฝ่ายหญิง และสังคมมีโครงสร้างเชิงอาํนาจและระบบทีทาํให้ผูช้ายอยูใ่น
สถานะทีสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ  ได้ดีกว่าผูห้ญิงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ซึงเป็นการ
ละเมิดหลกัการพนืฐานดา้นสิทธิมนุษยชน  ในขณะที สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ( : 

) สรุปความไม่เท่าเทียมทางเพศมีสาเหตุมาจากโครงสร้างครอบครัวและปัจจยัทางวฒันธรรม ดงันี  
. โครงสร้างครอบครัว เป็นปัจจยัสาํคญัทีทาํใหเ้กิดการแบ่งงานระหว่างเพศและยงัผลให้เกิดความ

ไม่เท่าเทียมกนัในสถานภาพหญิงและชายในครอบครัว ซึงเกิดขึนจากระบบคิดทีแบ่งสังคมออกเป็น  ส่วน 
คือส่วนทีเป็นสาธารณะ (public) อนัไดแ้ก่ เรืองนอกบา้นหรือเรืองทีเกียวกบัเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

 

โดยกล่าววา่ โลกส่วนนีเป็นโลกหรือสงัคมของผูช้าย และส่วนทีเป็นเรืองส่วนตวั (private) อนัไดแ้ก่ เรืองใน
บา้นหรือการดูแลบา้นเรือนและผูร่้วมเสวนาภายในครอบครัว โดยมองว่าโลกส่วนนีเป็นของผูห้ญิง ทาํให้
ผูช้ายมกัอยูใ่นฐานะผูผ้ลิต เลียงดูครอบครัว จึงอยูใ่นฐานะทีเหนือและมีอาํนาจมากกว่าผูห้ญิง เป็นบทบาท
ทางเพศแบบประเพณีหรือไม่เสมอภาคนนัเอง  

2.ปัจจัยทางวัฒนธรรม  กล่าวคือ ในแต่ละวฒันธรรม หญิงชายเมือแรกเกิดจะถูกปลูกฝังให้มี
บุคลิกภาพและอุปนิสยัแตกต่างกนัออกไป โดยผูส้มาชิกใหม่ตอ้งยอมรับเจตคติและบทบาททีสังคมกาํหนด
ไวใ้ห ้ ตามค่านิยมและความเชือของแต่ละวฒันธรรม ซึงมีความไม่เท่าเทียม 

 

สถานการณ์ความเสมอภาคของสตรีในประเทศไทย 

ในประเทศไทย บทบาทของผูห้ญิงและผูช้ายยงัไม่มีความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง เนืองจากสภาพ
สังคมไทยดังเดิมกาํหนดให้ผูห้ญิงเป็นแม่บา้น ดูแลงานบา้น และเลียงบุตร เป็นช้างเทา้หลัง ส่วนผูช้าย
ทาํงานหาเลียงครอบครัว และให้การตดัสินใจทุกอยา่งเป็นของผูช้าย ถือว่าเป็นช้างเทา้หน้า    การบรรลุ
ความเท่าเทียมระหวา่งหญิงชาย ไม่ใช่ความรับผดิชอบของหญิงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าทีของทุกคนในสังคม 
โดยเฉพาะชายควรเขา้มามีส่วนร่วม   ก่อประโยชน์ใหก้บัทุกคนในสงัคม ไม่ใช่เอาอาํนาจจากฝ่ายหนึงให้อีก
ฝ่ายหนึง แต่ส่งเสริมศกัยภาพทีแตกต่างให้เท่าเทียม สมประโยชน์ทงัคู่ ทงันี ประเทศไทยได้ดาํเนินการ
ร่วมมือระหวา่งประเทศโดยเขา้เป็นภาคีในอนุสัญญาต่างๆ ทีสาํคญั คือ อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยสาระสาํคญัประกอบดว้ยการสร้างและรับรองความเท่าเทียมกนัระหว่าง
ผูช้ายและผูห้ญิงอยา่งแทจ้ริงในดา้นต่างๆ อาทิ การเมือง การดาํรงชีวิต กฎหมาย การไดรั้บสิทธิและโอกาส
ในการจา้งงาน ฯลฯ รวมถึงปรับรูปแบบทางสงัคมและวฒันธรรมเพือให้เอือต่อการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรี อีกทงัการดาํเนินการเพือลดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในประเทศเอง ไดป้รากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยวา่รัฐตอ้งส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย รัฐตอ้งจดัระบบการจา้งงานและ
ค่าตอบแทนทีเสมอภาคและเป็นธรรม  (สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2552: 32) 

 

แนวทางสร้างความเสมอภาคของสตรี 

สาํนกังานกิจการสตรี และสถาบนัครอบครัว ( , 2552) เสนอแนวทางสร้างความเสมอภาคของ
สตรี ดงันี 

1. สร้างค่านิยมและความเขา้ใจในความเป็นชายเป็นหญิงตงัแต่วยัเด็ก 

2. สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้คุณค่าของชายและหญิง พร้อมเกิดพฤติกรรมทีเหมาะสม เคารพสิทธิ
ของตนเองและผูอื้น 
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3. สร้างความสมัพนัธท์ีเสมอภาคในชีวติคู่ ใหเ้กียรติยอมรับและไม่กดขีข่มเหงกนั 

4. เปิดโอกาสในสงัคมใหช้ายและหญิงโดยเท่าเทียมกนั 

. กิจกรรมหรือโครงการทีมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคของสตรี  ควรมีการวิเคราะห์เพศภาวะ 
(gender analysis) โดยพจิารณาบทบาทในความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจระหว่างเพศ ทีสังคมเป็นผูส้ร้างขึนให้กบั
หญิงชาย ตลอดจนผลของการพฒันาต่อบุคคลทงั  เพศ  ซึงเกียวขอ้งกับประเด็นสําคญั  ประการ คือ 
บทบาททางเพศ การแบ่งงานระหว่างหญิงชาย โอกาสการเขา้ถึงและควบคุมความทรัพยากรต่าง ๆ และ
อาํนาจการตดัสินใจ ใชเ้ป็นพนืฐานในการดาํเนินงาน (WHO, 7) ดงันี  

.  พจิารณาบทบาททางเพศ ทีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม ตอ้งพิจารณาว่า กิจกรรมหรือโครงการที
ทาํนนั มีผลกระทบต่อบทบาททางเพศของหญิงชายทงัโดยตรงและโดยออ้มอยา่งไร 

.   พจิารณาการแบ่งงานระหวา่งหญิงและชายตอ้งพจิารณาวา่ ผูห้ญิงตอ้งทาํกิจกรรมทีหลากหลาย
ในแต่ละวนั ทงับทบาทการเลียงดูบุตร งานบา้น งานนอกบา้น กิจกรรมต่าง ๆ ทางประเพณีวฒันธรรม 
ขณะทีผูช้ายทาํงานนอกบา้นเพือค่าตอบแทน นาํไปสู่การเขา้ถึงอาหารและทรัพยากรดาํรงชีวิต  การจดัทาํ
กิจกรรม โครงการ หรือนโยบายต่าง ๆ จะนาํส่วนนีมาพจิารณาอยา่งไร 

.  พจิารณาการเขา้ถึงและควบคุมความทรัพยากร การเขา้ถึง คือ ความสามารถในการใชท้รัพยากร 
และการควบคุม หมายถึง การตดัสินใจเพือใชท้รัพยากร  ทรัพยากรทีกล่าวถึงนีประกอบดว้ยทรัพยากร  
ดา้น ไดแ้ก่ ( ) ทรัพยากรดา้นเศรษฐกิจ เช่น งาน อาหาร เงิน การเดินทาง เครืองมือ เทคโนโลยต่ีาง ๆ ( ) 
ทรัพยากรดา้นการเมือง เช่น การดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร การมีโอกาสในการสือสาร ต่อรอง การช่วยเหลือ
ดา้นกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ( ) ทรัพยากรทางสังคม เช่น เครือข่ายทางสังคม ผูร่้วมเสวนาในองคก์รต่างๆ 
แหล่งทรัพยากรในชุมชน ( ) ทรัพยากรด้านขอ้มูลและการศึกษา เช่น การเรียนในระบบ การเรียนนอก
ระบบ การสือสารเพอืแลกเปลียนขอ้มูล การรับขอ้มูลเพือตดัสินใจ หรือปรับเปลียนสถานการณ์ต่าง ๆ ( ) 
เวลา เช่น ระยะเวลาในแต่ละวนัทีใชใ้นการทาํงาน ความยดืหยุน่ของเวลาทีทาํงาน และ ( ) ทรัพยากรภายใน
ตวับุคคล เช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความมนัใจในตนเอง และความสามารถในการแสดงออกในสิงที
ใหป้ระโยชน์กบัตนเอง  

.   พิจารณาอาํนาจการตดัสินใจในทุกสังคม อาํนาจการตดัสินใจส่วนใหญ่แลว้ ผูช้ายมีมากกว่า
ผูห้ญิง ทงัอาํนาจทีมาจากความแขง็แรงของร่างกาย ความรู้ ทกัษะ ราย การจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ 
จึงจาํเป็นตอ้งพจิารณาถึงอาํนาจการตดัสินใจดว้ยทุกครัง 

 การวิเคราะห์เพศภาวะนีถือเป็นเครืองมือสําคญั ทีนําไปสู่การออกแบบกิจกรรม การดาํเนินงาน 
ตลอดจนการกาํหนดนโยบาย เพือให้เกิดแนวทางตดัสินใจ การใชท้รัพยากร และให้ผลประโยชน์จากการ
พฒันาสาํหรับหญิงชายอยา่งยติุธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกนัและเปลียนแปลงแนวทางการ
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พฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม ทีทาํให้ผูห้ญิงตกเป็นเบียล่าง เพือนาํไปสู่การสร้างความเสมอภาคของสตรี  
ให้ทงัหญิงและชายรับประโยชน์จากการพฒันานนัๆ อยา่งเท่าเทียมกนั (เมธินี พงษเ์วช, ; สาํนักงาน
กิจการสตรี และสถาบนัครอบครัว, )   

 

การส่งเสริมความเสมอภาคของสตรี  
การส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ คือ  การกาํหนดนโยบาย  มาตรการ  กลไก แผนปฏิบติังาน 

การดาํเนินงาน  และการกาํหนดมาตรการพเิศษ  เพอืคุม้ครอง ป้องกนั และสร้างหลกัประกนัให้เกิดโอกาส
และการเขา้ถึงความเสมอภาคเพอืส่งเสริมใหเ้กิดความเสมอภาคระหวา่งเพศอยา่งทีแทจ้ริง โดยบูรณาการให้
เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศระหว่างเพศทงัในการดาํเนินงานของรัฐ และในภาคส่วนอืนของสังคม   
ความเสมอภาคในศกัดิศรีความเป็นมนุษยท์ีจะไม่ถูกกีดกนัเลือกปฏิบติัดว้ยสาเหตุทางเพศเป็นอุดมการณ์
ของสงัคมอารยะสมยัใหม่ ทีองคก์ารสหประชาชาติไดรั้บรองไวใ้นตราสารจดัตงัองคก์ารเมือ   พ.ศ.  
นอกจากนี องคก์ารสหประชาชาติและหน่วยงานสากลต่างๆ ไดร้ณรงคส่์งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายในรูปแบบต่างๆ ทงัดว้ยการออกกฎหมาย การสร้างตวัชีวดั และจดักิจกรรมทางสังคมส่งเสริมความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ดงันี (สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, : - . )  

. องค์การสหประชาชาติ 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention   on  the  Elimination  

of  All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศทีจดัทาํขึนโดย
สหประชาชาติจากการเรียกร้องขององคก์รสตรีทวัโลก โดยมีกองทุนเพอืการพฒันาสตรีแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Fund for Women-UNIFEM) ซึงไดรั้บการจดัตงัขึนในปีพ.ศ.  ทาํหน้าทีเป็นตวัแทน
องคก์รสตรีนานาชาติในการผลักดนัให้เกิดขึน เพือให้สตรีมีพืนทีของตนเองในกลไกของสหประชาชาติ  
อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบไดรั้บการรับรองจากทีประชุมสมชัชาแห่ง
สหประชาชาติสมยัที   ในปี พ.ศ.  ประเทศทีเขา้ร่วมเป็นภาคีทงัหมดในปัจจุบนั (พ.ศ. ) มี   
ประเทศ อนุสญัญานีมีวตัถุประสงคเ์พือให้รัฐภาคีใชเ้ป็นแนวทางและกรอบในการพฒันาสิทธิของสตรีใน
ประเทศของตน สาระสาํคญัของอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบซึงมีทงัสิน 

 มาตราเป็นเรืองการประกนัสิทธิ ความเสมอภาคของสตรีตงัแต่เกิดจนตาย ตงัแต่สิทธิความเสมอภาคใน
การถือสัญชาติของบุตร สิทธิความเสมอภาคในการศึกษา การจา้งงาน การทาํสัญญา ตลอดจนสิทธิความ
เสมอภาคในครอบครัวและการสมรส สิทธิการทาํงาน และสิทธิทางการเมือง เป็นตน้ ประเทศไทยไดเ้ขา้
เป็นภาคีอนุสัญญาดงักล่าวในปีพ.ศ.  และไดท้าํการพฒันากฎหมายและกฎระเบียบของรัฐตลอดมา
หลงัจากไดล้งนามเป็นภาคีจนกระทงัสามารถยกเลิกขอ้สงวนได ้ 
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ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบติัการเพือความกา้วหน้าของสตรี (Beijing Declaration and Platform 

for Action-BPFA) เป็นเอกสารจากการประชุมสตรีโลกครังที  ซึงจดัทีกรุงปักกิงในปี พ.ศ.   และ
ไดรั้บการรับรองจากประเทศผูร่้วมเสวนาทงัหมด  ประเทศ   แผนปฏิบติัการเพือความกา้วหน้าของสตรี
เป็นแผนแม่บทโลกทีแนะนาํใหป้ระเทศผูร่้วมเสวนาเร่งรัดการดาเนินงานตามยทุธศาสตร์ไนโรบี  และขจดั
อุปสรรคทีขดขวางการมีส่วนร่วมอยา่งเสมอภาคในการตดัสินใจในทุกดา้นของชีวิตสตรี  ทงัทางเศรษฐกิจ  
สงัคม  และการเมือง  รวมถึงหลกัการใชอ้าํนาจและความรับผดิชอบ ระหว่างหญิงชายภายในบา้น ทีทาํงาน 
ในชุมชนทงัระดบัชาติและนานาชาติ ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบติัการเพือความกา้วหน้าของสตรีเห็นว่า 
ความเสมอภาคระหวา่งเพศเป็นเรืองสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสงัคม เนืองจากสตรีเป็นประชากร
ครึงหนึงของโลกและอยูใ่นทุกภาคส่วน เสนอให้ประเทศผูร่้วมเสวนาใชยุ้ทธศาสตร์การผลกัดนัให้ความ
เสมอภาคทางเพศเป็นกระแสหลักของการพฒันา หมายความว่า  ตอ้งทาํให้ความเสมอภาคทางเพศเป็น
ค่านิยมหลกั    (core   value)   ในการพฒันาประเทศ  ในการจดัทาํนโยบายทุกนโยบาย แผนพฒันาทุกแผน  
โครงการพฒันาทุกโครงการ  กฎหมายทุกฉบบั ตลอดจนการดาํเนินการและการทาํงานร่วมกนัระหว่างหญิง
ชายควรตงัอยูบ่นพนืฐานของความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

2. การดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคของสตรีในประเทศไทย 

อุดมการณ์และการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายจากต่างประเทศไดป้รากฏในสงัคมไทย
ทีละเล็กทีละน้อยเมือมีการเปลียนแปลงการปกครองเข้า สู่สังคมในระบอบประชาธิปไตยทีมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในปี พ.ศ.  และปรากฏเป็นหลกักฎหมายของบา้นเมืองทีชดัเจนตงัแต่
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช   เป็นตน้มาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั  โดยไดร้ะบุไวใ้นมาตรา  ว่า บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั   

. . การตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  สิทธิอนัเท่า
เทียมระหวา่งหญิงชายไดรั้บการบญัญติัขนึในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  มาตรา  

 ซึงบญัญติัว่า ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันเป็นครังแรก  ต่อมาในปีพ.ศ.   มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกทีรับรองหลกัศกัดิศรีความ
เป็นมนุษยท์ีเท่าเทียมเสมอภาค ทีไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐธรรมนูญอยา่งเสมอกนัโดยไม่ถูกกีดกนัเลือก
ปฏิบตัิ ดว้ยสาเหตุทางเพศ   รัฐธรรมนูญปี  นอกจากจะกล่าวถึงความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายแลว้   
ยงับญัญติัหา้มการเลือกปฏิบติัทีไม่เป็นธรรมระหวา่งหญิงชาย 

. . การร่วมเป็นภาคีอนุสญัญาของสหประชาชาติ   ไม่เพยีงแต่จะเป็นหลกักฎหมายภายในทีไดรั้บ
การสถาปนาขึนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเท่านัน แต่ประเทศไทยยงัได้ลงนามในพนัธกรณีกับ
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ประชาคมโลกในการทีจะเคารพและปฏิบตัิตามหลกัความเสมอภาคของสตรี  ดว้ยการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา
ของสหประชาชาติว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (The Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) ในปีพ.ศ.  รวมทงัในปีพ.ศ. 
 ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีพธีิสารเลือกรับของอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุก

รูปแบบ (Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women-OPCEDAW) ในขณะเดียวกนัมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที  กรกฎาคม  กาํหนดให้มีตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer-CGEO)ในหน่วยงานระดบั
กรมและระดับกระทรวง รวมทงัให้มีการจดัตงัศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคของสตรี  (Gender 

Focal Point-GFP) ในหน่วยงานเหล่านีดว้ย มติของคณะรัฐมนตรีดงักล่าวเป็นการสร้างกลไกฝ่ายบริหารทีจะ
นาํนโยบายและหลกัการความเสมอภาคระหวา่งชายหญิงไปผนวกในการปฏิบติัหน้าทีของหน่วยงานรัฐทุก
ระดบั 

. . แผนพฒันาสตรีแห่งชาติ  ประเทศไทยไดมี้การพฒันาสตรีอยา่งมีแผนการพฒันามาถึงปัจจุบนั
เป็นเวลากวา่   ปี   คือ นบัตงัแต่การมีแผนพฒันาสตรีเป็นครังแรกในปีพ.ศ.   ซึงเป็นแผนแม่บทการ
พฒันาสตรีระยะยาว   ปี  (พ.ศ.  - ) รวมไดท้งัหมด   แผน คือ แผนระยะยาว     แผน  ไดแ้ก่  
ฉบับที    พ.ศ. -  และฉบบัที    พ.ศ.  -   และแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติอีก  แผน ซึงลอ้ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตงัแต่ฉบบัที    
(พ.ศ.  - )  ฉบบัที    (พ.ศ.  - )  ฉบบัที   (พ.ศ.  - ) ฉบบัที   (พ.ศ.  - ) 
ฉบบัที    (พ.ศ.  - )  และฉบบัที    (พ.ศ.  - )  

. . การจัดทาํและใช้มาตรฐานและตวัชีวดัความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในประเทศไทย   
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไดรั้บมอบหมายจากสาํนักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยใ์หจ้ดัทาํมาตรฐานและตวัชีวดัความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย  (Thailand National Standard and Indicators on Gender Equality) เพือสร้าง
มาตรฐานและเป็นหมุดรังวดั (benchmark) ประเมินผลลพัธข์องนโยบายและแผนการพฒันาสตรี  มาตรฐาน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย   หมายถึง   คุณภาพชีวิตทีผูห้ญิงควรจะมีเมือเปรียบเทียบกับผูช้าย 
(สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, : ) การจดัทาํมาตรฐานและตวัชีวดัความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายนีดาํเนินการตามแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบบัที   

  (พ.ศ. - ) เป็นหลกั   และคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบักฎหมายสูงสุดในประเทศ คือ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   พทุธศกัราช   ตลอดจนอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติั
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (OP CEDAW) ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือความก้าวหน้าของสตรี  
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เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ  รวมทงัประเด็นอืนๆ    ทีเกิดขึนใหม่  โดยระดมความคิดเห็นจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ชียวชาญด้านสตรี และด้านบทบาทความสัมพนัธ์หญิงชายในหลายสถาบันการศึกษา  
รวมทงัผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานในทุกภาคส่วน ทงัส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   กลุ่มประชาชนทวัไปทงั
หญิงและชาย  กลุ่มเยาวชน   ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุ เป็นตน้  รวมจาํนวนไม่น้อยกว่า  ,  คน  และ
เมือจดัทาํมาตรฐานและตวัชีวดัความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเสร็จเรียบร้อยแลว้   ไดมี้กระบวนการจดั
ประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ    เพือสร้างความเขา้ใจและแลกเปลียนเรียนรู้ให้กบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์าํนวน     คน   รวมทงัไดมี้การจดัแถลงข่าวเพือให้
สงัคมไดรั้บรู้  (สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, : - )   
 

. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

มีผูศ้ึกษาและดาํเนินการวิจัยทีเกียวกับความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรีในหลายลักษณะทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  ผูว้จิยัมุ่งศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัชีวติคู่ทีใชค้วามรุนแรง และลกัษณะของสตรี
ไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ดงันี 

งานวิจัยในประเทศไทย 

พมิลพรรณ วยาจุต ( , บทคดัยอ่) ศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การเปลียนแปลง
ทีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว วิธีการศึกษาใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและ
สงัเกตการณ์ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น  กลุ่มๆ ละ  ครอบครัว ไดแ้ก่ กลุ่มทีสตรีออกไปทาํงานนอก
บา้น และกลุ่มทีสตรีไม่ออกไปทาํงานนอกบา้น ผลการศึกษาพบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสามีและภรรยาใน
ครอบครัวซึงภรรยามิไดอ้อกไปทาํงานนอกบา้นมีอาํนาจความไม่เสมอภาคในการตดัสินใจภายในครอบครัว  
ในขณะทีมารดาทีออกไปทาํงานนอกบา้นมีความใกลชิ้ดและมีเวลาให้กบับุตรน้อยลง ส่วนสามีของภรรยา
ซึงออกไปทาํงานนอกบ้าน มีการปรับเปลียนความคิดและพฤติกรรมในการยอมรับบทบาทหาเลียง
ครอบครัวร่วมกนั ยอมรับการตดัสินใจของภรรยาภายในครอบครัวมากขึน รวมทงัสามีของภรรยาทีออกไป
ทาํงานนอกบา้นมีบทบาทในการดูแลบุตรมากขึน   

แววรุ้ง นาวาบุญนิยม  ( : บทคดัยอ่)  ศึกษาความรุนแรงต่อภรรยา : ขอ้เท็จจริงจากผูถู้กกระทาํ
ทารุณเปรียบเทียบกบัผูก้ระทาํทารุณ และทรรศนะจากชุมชน  พบวา่ สาเหตุของความรุนแรงต่อภรรยาไดแ้ก่ 
พฤติกรรมดา้นชูส้าว  หึงหวง  ขาดการสือสารกนัภายในครอบครัว  ความฝืดเคืองดา้นเศรษฐกิจ  พฤติกรรม
การดืมเหลา้  การควบคุมและกา้วก่ายในชีวติส่วนตวั และความคิดเห็นไม่ตรงกนั สาเหตุสาํคญัทีนาํไปสู่การ
ทาํร้ายร่างกาย คือ การหึงหวง   การรายงานขอ้เท็จจริงระหว่างผูถู้กกระทาํและผูก้ระทาํมีความแตกต่างกนั 
เช่น การมีเพศสมัพนัธก์บัคนอืน ผูก้ระทาํมกัจะปกป้องตนเองโดยการไม่กล่าวถึง ในขณะทีผูถู้กกระทาํมกั
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เป็นผูร้ายงานขอ้เทจ็จริงอยา่งละเอียด การยอมรับบทบาทหญิงชายมีความแตกต่างกนั ผูห้ญิงถูกกาํหนดให้
เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลค่าใชจ่้ายในบา้น พฤติกรรมอยา่งเดียวกัน เช่น การมีเพศสัมพนัธ์กับคนอืน เมือฝ่าย
หญิงเป็นผูก้ระทาํจะรู้สึกผดิและเงียบเมือถูกด่าว่า แต่ถา้ฝ่ายชายกระทาํจะโกรธเมือถูกต่อว่าและอาจถึงขนั
ทาํร้ายร่างกายภรรยา นอกจากนันยงัพบว่า ทรรศนะของชุมชนทีไม่ยอมรับว่าความรุนแรงต่อภรรยาเป็น
เรืองส่วนตวัแต่เป็นเรืองของชุมชนช่วยใหก้ลไกของชุมชนมีผลต่อการจดัการความรุนแรงต่อภรรยา   

วนัทนีย ์ วสิิกะสิน และสุนีย ์ เหมะประสิทธิ ( : บทคดัยอ่) ศึกษาการศึกษาค่านิยมและทศันคติ
ของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรี  พบว่า ทศันคติของสังคมไทยไม่เห็นดว้ยกบัการเกิดปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรี  ไม่วา่จะเป็นความรุนแรงในครอบครัว  ในสถานศึกษา ในทีทาํงานและในทีสาธารณะ 
และไม่เห็นดว้ยว่าปัญหาความรุนแรงต่อสตรีเป็นเรืองเฉพาะตวัของผูห้ญิงคนนนั  และสาเหตุของปัญหา
ความรุนแรงในสงัคมไทยวา่มาจากการอบรมเลียงดูและสงัคมทีผูช้ายเป็นใหญ่  

นันทพนัธ์ ชินลาํประเสริฐ ( : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเรือง “การพฒันาระบบฐานขอ้มูลและ
สงัเคราะห์งานวจิยัดา้นความรุนแรงในสงัคมไทย” เพอืวเิคราะห์และสังเคราะห์องคค์วามรู้จากงานวิจยัดา้น
ความรุนแรง และจดัวางระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัดา้นนีในระบบ World Wide Web งานวิจยัทีศึกษาใน
ประเทศไทย ตงัแต่ปี พ.ศ. -  จาํนวน  เรือง ผ่านการวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) และ
สงัเคราะห์โดยใชห้ลกัการวจิยัดา้นความรุนแรงและการวจิยัสุขภาพสตรีเป็นกรอบแนวคิด ผลการวิจยัพบว่า 
การศึกษาความรุนแรงในทุกด้าน สําหรับการศึกษาเกียวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในชีวิตคู่ พบว่า 
แนวโนม้การวจิยัในช่วงปี พ.ศ. -  มีความชดัเจนมากขึนเกียวกบัแนวคิดของความรุนแรงทีเกิดขึน
จากรากฐานเรืองเพศ (Gender based violence) มาตรฐานทางเพศสองระดบั และอิทธิพลของระบบวิธีคิด
แบบชายเป็นใหญ่ ซึงเป็นรากเหงา้ของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี   

จะเด็จ เชาวน์วิไล และคณะ ( : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัรือง "ผลกระทบของสุราในฐานะปัจจยั
ร่วมการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว" พบว่า ร้อยละ -  ของกลุ่มตวัอยา่งเพศชายทีดืมสุราหรือ
เครืองดืมแอลกอฮอล ์มีประสบการณ์การใชค้วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยการทุบตี ทาํร้าย ข่มขืนกระทาํ
ชาํเราบุคคลในครอบครัวและผูอื้น  

มูลนิธิเพือนหญิง ( : บทคดัย่อ) รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สส) ให้วิจยัเรือง "ผลกระทบของสุราในฐานะปัจจยัร่วมการเกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว" โดยปฏิบติังานร่วมกบัเครือข่ายผูห้ญิง  พืนที ในภูมิภาคต่างๆ ทวัประเทศ  ผลการวิจยัปรากฏ
วา่ร้อยละ  -  ของกลุ่มตวัอยา่งเพศชายทีดืมสุราหรือเครืองดืมแอลกอฮอล์ มีประสบการณ์การใชค้วาม
รุนแรงต่อสตรีและเด็ก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุว่า การดืมสุรามีผลต่อการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
เช่น ด่าทอ พดูจาหยาบคาย ทะเลาะ ขาดความรับผดิชอบ และละเมิดทางเพศผลการวิจยัสนับสนุนเรืองเหลา้
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เป็นสาเหตุแห่งความรุนแรงในครอบครัว  รวมทงัจากการเก็บสถิติผูท้ีโทรศพัท์เขา้มาขอคาํปรึกษาทาง
โทรศพัท์ยงัพบว่า เหล้าเป็นปัจจยักระตุน้ทาํให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กด้วย  นอกจากนี
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุมาจากค่านิยมสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ทีมีความเชือว่าผูช้ายเป็น
ผูน้าํครอบครัว สามีเป็นเจา้ชีวติภรรยา มีสิทธิดุด่า ทุบตีทาํร้าย หรือบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธต์ามความตอ้งการ
ของตน ภรรยาจึงตกอยู่ในภาวะจาํยอมและจาํนน  เนืองจากเรืองภายในครอบครัวถูกจดัวางให้เป็นเรือง
ส่วนตวั แมแ้ต่กลไกรัฐ ญาติพีน้องและผูท้ีอยูใ่กลชิ้ด ก็ไม่กลา้เขา้มาช่วยเหลือ ทาํให้ผูห้ญิงตกอยูใ่นภาวะ
ยากลาํบาก ไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟัง เพราะทศันคติทีถูกสังสอนมาว่า เรืองภายในครอบครัวเป็นเรือง
ส่วนตวั น่าอบัอาย ไม่ควรนาํมาเปิดเผย และมีอคติว่าปัญหาเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายหญิงเอง แมว้่า
การกระทาํความรุนแรงนนัจะส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูห้ญิงก็ตาม                

บุญเสริม หุตะแพทย ์และคณะ ( : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเรือง “ทศันคติและบทบาทของทีมสห
วิชาชีพต่อการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” เพือศึกษาทศันคติและบทบาทของทีมสหวิชาชีพ  
โดยวิจยัเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามในกลุ่มตวัอยา่งทวัประเทศ   คน  และวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการ
สมัภาษณ์เจาะลึกในกลุ่มตาํรวจทีเป็นพนกังานสอบสวน ทงัหญิงและชาย  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 คน ผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัวทงัผูใ้หญ่และเด็ก  คน และทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล  
คน ระหวา่งเดือนมิถุนายน  — เมษายน  พบว่า บทบาท กระบวนการ และขนัตอนให้บริการของ
บุคลากรในศูนยพ์งึของโรงพยาบาลเป็นทีพึงพอใจของผูถู้กกระทาํทีไปใชบ้ริการ โดยนักสังคมสงเคราะห์ 
นกัจิตวทิยาใหค้าํแนะนาํถึงการใช ้พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.  ทาํ
ใหผู้รั้บบริการเห็นวา่เป็นทีพงึจริง แต่ผูถู้กกระทาํมีความเห็นวา่ตาํรวจยงัไม่ช่วยเหลืออยา่งทนัที ไม่ให้ขอ้มูล
ทีเป็นประโยชน์ต่อผูถู้กกระทาํ มีทศันคติเชิงลบต่อปัญหา และพนกังานสอบสวน ยงัไม่นาํ พ.ร.บ.ฉบบันีมา
ใชเ้ป็นเครืองมือในการปฏิบติังาน ทงันี ทีมสหวชิาชีพบางกลุ่มยงัไม่เขา้ใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
โดยยงัเห็นวา่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรืองส่วนตวั ผูห้ญิงเป็นตน้เหตุของปัญหา และการเอาผิด
กบัผูช้ายทีล่วงละเมิดทางเพศจะทาํใหค้รอบครัวของผูถู้กกระทาํเดือดร้อน จึงดาํเนินการแค่ตกัเตือนผูก้ระทาํ
ผดิ ส่งผลผูถู้กกระทาํความรุนแรงเสียงอนัตรายมากกวา่เดิม  

บุหงา  ตโนภาส  ( : บทคดัย่อ)  ทาํการวิจัยเรือง "การพฒันาตน้แบบการช่วยเหลือสตรีที
ประสบปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่"โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สส)  ศึกษากลุ่มสตรีอาย ุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซึงมีแผนงานที
จะเป็น   ใน   จงัหวดันาํร่องดา้นการพฒันาระบบการช่วยเหลือสตรีทีรับความรุนแรง  ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ  ถูกทาํร้ายโดยคู่ครองของตวัเอง  โดยเฉพาะ สตรีทีมีอายรุะหวา่ง -  ปี เป็นกลุ่มที
ประสบความรุนแรงด้านจิตใจร้อยละ  จากสามีทีไม่ซือสัตย ์มีภรรยาน้อย และใช้คาํพูดทาํร้ายจิตใจ  
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นอกจากนี ยงัพบความรุนแรงทางเพศทีถูกสามีกระทาํเสมอ เช่น การบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ และการไม่ใส่
ถุงยางอนามัย ส่วนความรุนแรงด้านร่างกาย และด้านเศรษฐกิจนันอยู่ในลาํดับถัด ทงันี ปัจจัยสําคญัที
กระตุน้ความรุนแรงดงักล่าว คือ การดืมสุราและการมีชูส้าวของสามี  ตลอดจนปัญหาการเงินในครอบครัว  
ผูว้จิยัยงัพบวา่ การรณรงคแ์ละให้ความรู้ทางกฎหมายกบัผูห้ญิง โดยเฉพาะการรณรงค ์ "หยดุความรุนแรง
ต่อสตรี"  และโครงการ UNIFEM โดยพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิตติยาภาทาํให้ประชาชนตืนตวั
เรืองความรุนแรงต่อสตรีมากขึน นอกจากนี  การสร้างระบบปกป้องความรุนแรงในรูปแบบเครือข่ายชุมชน 
การสร้างสญัญาณบอกเหตุเมือเกิดความรุนแรงในชุมชน  การจดัตงัศูนยดู์แลเด็กในชุมชน การสร้างอาชีพ
ให้ผูห้ญิงพึงตนเอง   และการสร้างอาสาสมคัรสาธารณสุข  (อสม.)  ทีเขม้แข็งนันสามารถช่วยเหลือและ
ฟืนฟูผูห้ญิงทีประสบความรุนแรงในครอบครัว    

 

งานวิจัยในต่างประเทศ 

Milind ( : Abstract in National Institute of Public Cooperation and Child Development, India, 

 : ) รายงานผลการวิจยัเรือง Ending domestic violence: self -help groups can help ทีสาํรวจประวตัิ
ของสตรีผูร้อดพน้จากความรุนแรงจากคู่ครอง  คน ในเขตเมืองและชนบทของรัฐมหาราช ประเทศอินเดีย 
และคุณประโยชน์ของกลุ่มช่วยตน (self-help groups/SHGs) ทีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วม การวิจยันีมีขอ้คน้พบว่า  
ความรุนแรงจากคู่ครองมกัเกิดขึนกบัหญิงสาว เนืองจากเหตุปัจจยัสาํคญัทีสตรีมีคู่ครองเร็ว  ยาย แม่ และ
ตนเองมีสมัพนัธภาพเชิงรักษาเชิงอาํนาจทีไม่เท่าเทียมกบัฝ่ายชายในครอบครัว  สภาพความเป็นอยูย่ากจน  
มีประวตัิการทาํผิดกฎหมาย  ขาดการศึกษา ขาดเขา้ถึงโอกาสและทรัพยากรทางสังคม และมีสามีติดสุรา 
โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นสตรีในสงัคมมุสลิม กรณีศึกษาส่วนใหญ่มกัสูท้นต่อความรุนแรงและเอ่ยปากบอกพ่อ
แม่ของตนหรือเพอืนบา้นต่อเมือทนรับไม่ไหว มีเพียงกรณีร้ายแรงทีขอหยา่ขาดหรือแจง้ตาํรวจ  สตรีส่วน
ใหญ่ไม่ตอ้งการแยกทางกบัสามีดว้ยเกรงวา่ลูกจะขาดพอ่และเป็นปมดอ้ย ในกรณีทีสตรีไม่อาจอยูบ่า้นไดก้็
จะไปพกัชวัคราวทีบา้นพ่อแม่หรือบา้นของพีน้อง กลุ่มช่วยตนเป็นตวัแทรกแซง (perpetrators) ช่วยยุติ
ปัญหาความรุนแรง  โดยเอือโอกาสในการปรึกษาทางจิตวิทยา  การสนับสนุนประคบัประคองจิตใจ และ
การแสวงหาความช่วยเหลือทางกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม ศกัยภาพของกลุ่มช่วยตนในงานวิจยันียงัไม่ถึง
พร้อม เนืองจากผูร่้วมเสวนายงัไม่ตระหนักรู้เรืองสิทธิความเสมอภาคของตน ตลอดจนหลกัทางกฎหมาย  
ซึงหน่วยงานทีจดักลุ่มช่วยตนจาํเป็นตอ้งส่งเสริมให้สตรีเขา้ใจสิทธิ ความเสมอภาคของสตรี และความรู้
เรืองกฎหมายทีเกียวขอ้ง นอกจากนี การรณรงคย์ติุความรุนแรงแก่สตรีตอ้งคาํนึงและส่งเสริมให้เกิดผูน้ํา
เสวนาแบบเป็นทีปรึกษาทางจิตวิทยาประจาํชุมชน  และ “นักกฎหมายเทา้เปล่า” (barefoot lawyers) 

ตลอดจนจดังบประมาณและปัจจยัเอืออาํนวยช่วยเหลือสตรีผูเ้ดือดร้อนเพมิขึน  
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Tuhin ( : Abstract in National Institute of Public Cooperation and Child Development, India, 

 : ) รายงานผลการวิจยั Impact assessment study of SGSY programme on empowerment of women 

at Babpur village. Kolkata :Vidyasagar School of Social Work.  เพอืประเมินผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยตน
ของรัฐบาลอินเดีย ทีมีชือว่า Swarnjayanti  Gram  Swarozgar  Yojana  (SGSY) ต่อการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของสตรี โดยใชแ้บบสอบถาม ซึงประกอบดว้ยตวัชีวดัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของสตรี  ดา้น 
ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ  การปกครอง การตดัสินใจในครอบครัว และการตระหนักรู้ประเด็นทางสังคมและสุขภาพ
อนามัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  คน จากหมู่บา้น Babpur village , Purbakhilkapur Gram 

Panchayat, Kolkata ประเทศอินเดีย แบ่งเป็นผูเ้คยเขา้ร่วมโปรแกรม  คน และผูไ้ม่เคยเขา้ร่วมโปรแกรม 
 คน  การวิจยันีมีข้อค้นพบว่า ( )  การเสริมสร้างพลังอํานาจของสตรีด้านเศรษฐกิจ: ผูเ้คยเข้าร่วม

โปรแกรมร้อยละ  และผูไ้ม่เคยเขา้ร่วมโปรแกรมร้อยละ  เป็นผูมี้อิสระและอาํนาจในเชิงเศรษฐกิจ ทงันี 
ผูเ้คยเขา้ร่วมโปรแกรมร้อยละ  และผูไ้ม่เคยเขา้ร่วมโปรแกรมร้อยละ  มีนิสัยในการออมทรัพย ์โดยผูเ้คย
เขา้ร่วมโปรแกรมร้อยละ  สามารถคน้พบหรือสร้างสรรคว์ธีิการใหม่ๆ ในการเพิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายให้
ครัวเรือนอยา่งเหมาะสมและไดผ้ล  ( ) การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของสตรีดา้นการปกครอง: ผูเ้คยเขา้ร่วม
โปรแกรมร้อยละ % เป็นคณะกรรมการบริหารส่วนทอ้งถินของอินเดีย  (the  panchayat)  ร้อยละ  ร่วม
ประชุมของหมู่บา้นอย่างสมาํเสมอ และร้อยละ  ใช้สิทธิออกเสียงทางการเมืองดว้ยการตดัสินใจของ
ตนเอง โดยไม่คาํนึงถึงอิทธิพลของนกัการเมืองในทอ้งถิน  สาํหรับผูไ้ม่เคยเขา้ร่วมโปรแกรมมีเพียงร้อยละ 
 ทีเป็นคณะกรรมการบริหารส่วนทอ้งถินของอินเดีย  ร้อยละ  ร่วมประชุมของหมู่บา้นอยา่งสมาํเสมอ 
และร้อยละ ใชสิ้ทธิออกเสียงทางการเมืองอยา่งเป็นอิสระ   ( ) การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของสตรีดา้น
การตดัสินใจในครอบครัว: ผูเ้คยเขา้ร่วมโปรแกรมร้อยละ - % เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและการ
จดัการต่างๆ ในครอบครัว  เช่น ค่าใชจ่้ายทางการศึกษา การรักษาพยาบาล และการแต่งงานของบุตร ทงันี มี
เพียงร้อยละ  ทีเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจอย่างแทจ้ริง ( ) การเสริมสร้างพลังอาํนาจของสตรีด้านการ
ตระหนกัรู้ประเด็นทางสังคมและสุขภาพอนามยั:     ผูเ้คยเขา้ร่วมโปรแกรมร้อยละ  และมีเพียงผูไ้ม่เคย
เขา้ร่วมโปรแกรมร้อยละ   ตืนตวัต่อประเด็นต่างๆ ทางสังคมและสุขภาพอนามัย  อยา่งไรก็ตามกลุ่ม
ตวัอยา่งทงั  กลุ่ม ร้อยละ  คาํนึงถึงความสาํคญัของนาํนมมารดาและการฉีดวคัซีนใหบุ้ตร   

Enander ( : Abstract) ทาํการวิจยัระดบัปริญญาเอกเรือง “Women Leaving Violent Men: 

Crossroads of Emotion, Cognition and Action” เพือศึกษากระบวนการแยกทางของสตรีจากคู่ครองที
กระทาํความรุนแรง การวิจยัให้ความสาํคญักบัอารมณ์ความรู้สึกและการรู้คิดของสตรี ทีส่งผลในการแยก
ทาง ผูว้จิยัใชท้ฤษฎีสตรีนิยมต่อความรุนแรงต่อสตรี และสังคมวิทยาของอารมณ์ความรู้สึก (the sociology 

of emotions) เป็นทฤษฎีหลกัของการวจิยั เพอืขยายความเขา้ใจต่อสตรีในการแยกทางออกจากความรุนแรง
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ของคู่ครอง เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์สตรี  คาํถาม ผลการวจิยัถูกเสนอเป็น  ชุด ชุดที  ผูว้ิจยั
สมัภาษณ์พบสาเหตุและกระบวนการหลกัของการแยกทาง ซึงมีกระบวนการ  ขนั ซ้อนทบักนัอยู ่กล่าวคือ 
( ) ขนัแยกกนัอยู ่ ( ) ขนัเป็นอิสระและทาํความเขา้ใจ ความเป็นอิสระนันเกียวขอ้งกบัการบรรเทาใจจาก
อารมณ์ความรู้สึกทีเขม้จากการถูกกระทาํความรุนแรง ส่วนความเขา้ใจเกียวขอ้งกับการรู้คิดพิจารณา
สมัพนัธภาพเชิงรักษาและชีวติในความรุนแรง และเห็นตนเองในฐานะผูต้กเป็นเหยอื และ ( )  ขนัแยกทาง  
ชุดทีสอง  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์พบภาวะเก็บโกรธโทษตนเองของสตรี ทีรู้สึกเป็น “คนโง่ผูท้นอยู”่ (A Fool to 

Keep Staying) จึงตีตราตนเองวา่ “โง่” แสดงถึงความอบัอายในเพศสภาพเกิดจากความคิดทีรู้ว่า ตนตอ้งตก
อยูใ่นสัมพนัธภาพเชิงรักษาทีคุกคามทาํร้าย และ “ปล่อย” ให้ตนเองตอ้งถูกกระทาํยาํย ี ชุดทีสาม  ผูว้ิจยั
สมัภาษณ์พบความขดัแยง้ทางอารมณ์ความรู้สึก ในบริบทของการถูกกระทาํความรุนแรงและในฐานะเหยอื 
ใจหนึงก็มองหาขอ้ดีของสามีผูก้ระทาํความรุนแรง แต่ชีวติทีตกเป็นเบียล่างและถูกกระทาํความรุนแรง ก็ทาํ
ให้ความนึกคิดในทางดีกับความรู้สึกทีไม่ยินดีมีความไม่สอดคล้องกัน หลายครังเขา้ ความรู้สึกทีดีต่อ
ผูก้ระทาํความรุนแรงเปลียนไปเป็นทางร้าย   และชุดทีสี  ผูว้จิยัสมัภาษณ์พบมุมมองใหม่ของสตรีต่อการให้
ความหมายทงัด้านดีและด้านร้ายในตวัคู่ครอง แม้สตรีตระหนักชัดถึงความรุนแรงของคู่ครองในฐานะ
ผูส้ร้างความทุกขใ์ห ้แต่ความรู้สึกอาลยัอาวรณ์ทีอยูใ่นใจก็อาจรังใหก้ระบวนการเป็นอิสระเกิดขึนชา้ออกไป 
หรือเป็นอุปสรรคในการตดัสินใจแยกทาง  ทา้ยทีสุด งานวิจยันีชีว่าอารมณ์ความรู้สึกและการรู้คิดเกียวขอ้ง
ระหวา่งกนั  

Machera  (  in Sunnari, Vappu et al. (Editor), : ) ทาํการวิจยัเรือง “Rethinking 

Violence and Socialization: Reflections from Kenya” เพือศึกษากระบวนการสังคมประกิต หรือการหล่อ
หลอมทางสังคม(socialization)  ซึงสตรีชาวเคนยา่อายุ  ปีขึนไปกว่าร้อยละ  ยงัตกเป็นเหยอืความ
รุนแรงจากสามีหรือชายทีเป็นคู่ครอง ดว้ยการยอมจาํนนในอาํนาจชายเป็นใหญ่ในสังคมเคนยา่ และผูช้าย
ชาวเคนยา่ก็นิยมพสูิจน์ความเป็นชายดว้ยการทุบตีภรรยาและบุตรตามความเชือและค่านิยมทีสืบทอดมาใน
สงัคม ในขณะทีสตรีเคนยา่ก็มีความเชือและค่านิยมในการเป็นผูห้ญิงดว้ยการจาํนนและอดทนต่อผูช้าย 

Monemi ( : Abstract) ทาํการวิจยัระดบัปริญญาเอกเรือง “The Impact of Violence Against 

Women on Child Growth, Morbidity and Survival: Studies in Bangladesh and Nicaragua” เพือสาํรวจ
ผลกระทบของการถูกคู่ครองกระทาํความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางความรู้สึกของสตรีในวยัเจริญ
พนัธุ์ รวมทงัระดับของการถูกบงัคบัควบคุมในชีวิตสมรส ต่อสุขภาพและการอยู่รอดของบุตรในสอง
วฒันธรรมทีต่างกนั คือ บงัคลาเทศและนิคารากวัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยวธีิใหชุ้มชนเป็นฐานการ
วจิยัจากมารดาและบุตรในบงัคลาเทศ ,  คู่ ในนิคารากวั   คู่ ร่วมกบัแม่ทีมีบุตรเสียชีวติในวยัตาํกว่า  
ขวบอีก  ราย จากการศึกษาพบวา่ สตรีทีร่วมการวจิยัส่วนใหญ่มีประสบการณ์ถูกกระทาํความรุนแรงจาก
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คู่ครอง ผลการวจิยัแสดงความสมัพนัธข์องประสบการณ์การถูกกระทาํความรุนแรงในลกัษณะต่างๆ ทงัทาง
ร่างกาย ทางเพศ ทางอารมณ์ และการถูกบงัคบัควบคุมในชีวติสมรสกบัขนาดของร่างกายทารกแรกคลอดที
เล็กกวา่ปกติ ความเสียงทีมากขึนต่อนาํหนกัตวัทารกทีตาํกวา่ปกติ ความล่าชา้ในอตัราการเจริญเติบโต และ
การติดเชือในระบบทางเดินหายใจในช่วง  เดือนแรกของชีวติทงันี ในนิคารากวับุตรทีมารดามีประวติัถูก
กระทาํความรุนแรงทางกายมีความเสียงต่อการเสียชีวิตก่อนวยั  ขวบ  ในบงัคลาเทศ ความสัมพนัธ์ของ
ประสบการณ์การถูกกระทาํความรุนแรงของมารดากบัการเสียชีวติของทารกก่อนวยั  ขวบ ยงัพบในคนรุ่น
ลูกสาว (มาดาของทารก) ทีมารดาของตน (ยาย) เคยถูกกระทาํความรุนแรงทางกายหรือถูกบงัคับควบคุมใน
ชีวิตสมรสอย่างรุนแรงสรุปว่า การถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองของสตรีมีผลต่อสุขภาพและการอยู่
รอดของบุตรในวยัตาํกวา่  ขวบ ดงันนั การป้องกนัและขจดัความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบจึงมีผลและเป็น
สิงจาํเป็นต่อชีวติและสุขภาพทารกดว้ย   

Santtu  (  in Sunnari et al. (Editor), : - ) ทาํการวิจยัเรือง “The Characteristics of the 

Intimate Batterer and Violence” เพือศึกษาปัจจยัและลักษณะของผูก้ระทาํความรุนแรงต่อคู่ครองใน
ฟินดแ์ลนด ์ซึงผูว้จิยักาํหนดกรอบการศึกษาจากมิติทีเกียวขอ้ง  ดา้น ไดแ้ก่ มิติสงัคม-การเมือง(วฒันธรรม) 
มิติทางจิตวทิยา (ลกัษณะเฉพาะของบุคคล) และมิติปฏิสมัพนัธ ์เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณตามกรอบทีศึกษาจาก
ผูก้ระทาํความรุนแรง ทีตอ้งติดต่อกบันักสังคมสงเคราะห์ของบา้นพกัฉุกเฉินแม่และเด็ก อูลู (the Oulu 

Mother and Child home and Shelter) มหาวิทยาลยัอูลู ฟินด์แลนด์ระหว่างปีค.ศ. –  รวมจาํนวน 
 คนซึงร้อยละ  เป็นชายและเหยอืก็คือภรรยาหรือสตรีทีเป็นคู่ครอง โดยร้อยละ  เป็นผูติ้ดต่อขอพบ

นักสังคมสงเคราะห์ด้วยตนเอง ทีเหลืออีกร้อยละ  พกัอยู่ทีบา้นในขณะทีภรรยาและบุตรตอ้งพึงบา้น
ฉุกเฉิน และนกัสังคมสงเคราะห์เป็นฝ่ายเดินทางไปพบ ขอ้คน้พบของการวิจยันีสรุปว่า   การกระทาํความ
รุนแรงในสมัพนัธภาพเชิงรักษาใกลชิ้ดไม่ใช่ปรากฏการณ์ทีตายตวั มีหลายลกัษณะและแตกต่างกนัไปในแต่
ละกรณี อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบปัจจยัและลกัษณะร่วมของผูก้ระทาํความรุนแรง นันคือ ความเห็นชอบต่อ
อาํนาจชายเป็นใหญ่  ซึงเป็นพืนฐานสําคญัทีพบในชายผูก้ระทาํความรุนแรงต่อภรยาและบุตร นอกจากนี 
วงจรความรุนแรงส่งทอดมารุ่นต่อรุ่น ในหลายกรณี ผูว้ิจยัพบว่า ผูก้ระทาํความรุนแรงเองก็รับความรุนแรง
ในครอบครัวของตนเป็นความเศร้าและชอกชาํมาตงัแต่วยัเด็ก สาํหรับผูก้ระทาํความรุนแรงบางรายเป็นผูดื้ม
สุราเมือเมาก็จะทุบตีภรรยาและบุตรเป็นวงจรอยา่งไม่สามารถควบคุมตวัเอง และบ่อยครังทีไม่เมา ก็ยงั
กระทาํความรุนแรงเช่นกนั  

Kabeta ( : Abstract) ทาํการวิจยัระดับปริญญาเอกเรือง “Intimate partner violence and 

depression among women in rural Ethiopia”  เพอืศึกษาอิทธิพลของความซึมเศร้าและความสมัพนัธร์ะหว่าง
การถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองกบัฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประเมินสิทธิความเป็น
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พลเมืองและภาวะการรู้หนังสือของสตรีต่อการถูกทาํให้ไร้ความสามารถทีนําไปสู่การถูกคู่ครองกระทาํ
ความรุนแรงทางร่างกายรวมทงัผลของความรุนแรงจากคู่ครองและความซึมเศร้าในมารดาต่อความเสียงที
บุตรจะเสียชีวติซึงเกิดขึนในชนบทของเอธิโอเปีย โดยวธีิใหชุ้มชนเป็นฐานในการศึกษาแบบตดัขวาง ระยะ 

 เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีจาํนวน ,  คน อายุระหว่าง -  ปีทีจากการสุ่มในเขตชนบทของ
เอธิโอเปีย  เครืองมือจาํแนกสตรีซึมเศร้านัน ใช้แนวการสัมภาษณ์เชิงวินิจฉัยสากลแบบอามฮาริก (the 

Amharic version of the Composite International Diagnostic Interview) ส่วนประสบการณ์การถูกคู่ครอง
กระทาํความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางความรู้สึก ใชแ้นวทางการศึกษาสภาพการณ์ชีวิตของสตรี
ตามแบบองคก์ารอนามยัโลก (the WHO multi-country study on women’s life events) และการเสียชีวิตของ
เด็ก ใชข้อ้มูลดิบจากโครงการสาธารณสุขชนบทบูทาจิรา (Butajira Rural Health Program) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลทงัหมดแลว้นาํมาวเิคราะห์ผล ผลการวจิยัแสดงถึงจาํนวนประมาณการของสตรีในการวิจยัทีซึมเศร้า
ราวร้อยละ .  ซึงมีทงัสตรีทีแต่งงานและทีหยา่ร้างเป็นแม่ม่าย  อาการซึมเศร้านนัสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพ
แบบเฉือยชา การงานตามแต่โอกาส และการมีชีวิตทีแร้นแคน้ เช่นเดียวกับการถูกคู่ครองกระทาํความ
รุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางความรู้สึก การถูกคู่ของตนบงัคบัควบคุม หรือการถูกคุกคามทางเพศมา
ตงัแต่วยัเด็กลว้นมีความสัมพนัธ์กับความซึมเศร้าในชีวิตผูห้ญิง ทงันี สตรีในภาพรวมของการศึกษานีมี
ความเชือและฐานะทางสังคมทีจาํนนต่อความรุนแรง  โดยเฉพาะเมือเป็นสตรีในสังคมชนบท ไม่ว่าจะ
แต่งงานกับชายทีรู้หนังสือเหนือตนหรือจะเป็นสตรีทีรู้หนังสือก็ตาม นอกจากนี  ยงัพบความสัมพนัธ์
ระหว่างความซึมเศร้าของแม่กับการตายของลูกในวยัตาํกว่า  ขวบ โดยความเสียงทีบุตรจะเสียชีวิตนัน
เพมิขึน เมือมารดาตกอยูใ่นอาการซึมเศร้าร่วมกบัถูกกระทาํความรุนแรงทางร่างกายและทางอารมณ์ ผูว้ิจยั
สรุปว่า แม้อัตราสตรีทีซึมเศร้าในการศึกษาครังนีจะตาํกว่าของประเทศทีมีรายสูง  แต่ความซึมเศร้าก็ยงั
สมัพนัธก์บัฐานะทางสงัคมและความยากจน ซึงมีความซบัซอ้น โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ดงักล่าวและความ
รุนแรงนนัยงัเป็นสิงทีเกิดขึนกบัสตรีมากกวา่บุรุษ และแมก้ารพฒันาความเจริญแบบเมืองใหญ่ ตลอดจนการ
ส่งเสริมใหส้ตรีรู้หนงัสืออาจถูกมองวา่ จะช่วยสนบัสนุนการเปลียนแปลงทางความคิดและฐานะทางสังคม
ของสตรีต่อความรุนแรงจากคู่ครอง  กระนัน ก็ยงัไม่ทาํให้สตรีในชนบทพน้จากความเสียงทีจะตกอยูใ่น
ความรุนแรงจากคู่ครอง  สาํหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูเ้กียวขอ้งจาํเป็นตอ้งเพิมการตระหนักรู้ต่อ
ผลร้ายทีติดตามมาจากความรุนแรงดงักล่าว และความซึมเศร้าของสตรี   

Ajila ( : Abstract) ทาํการวิจยัเรือง “Wife battering among the Yoruba-speaking people of 

Southwestern Nigeria  เพอืตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความเชือทางวฒันธรรมของกลุ่มผูพู้ดภาษาโยรุ
บากบัการทุบตีภรรยา โดยคดัเลือกผูร่้วมการวิจยัแบบเจาะจง จากประชากรในเขตตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ไนจีเรีย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูแ้ต่งงานแลว้  คน แบ่งเป็นชาย  คน และหญิง  คน ตอบแบบสอบถาม
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ทีผูว้จิยัสร้างขึน การวจิยัพบวา่ มีผูต้อบเพยีงส่วนน้อย ทีแสดงมุมมองแบบประเพณีนิยมต่อการทุบตีภรรยา 
และไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสาํคญัระหว่างความเชือเกียวกับการทุบตีภรรยากับช่วงอายุ (ผูใ้หญ่-
ผูสู้งอายุ) การนับถือศาสนา (คริสต์-อืนๆ ) จาํนวนรายได้ (รายได้สูง-รายได้ตาํ) และระดับการศึกษา 
(การศึกษาสูง-การศึกษาตาํ)  ผูว้จิยัอภิปรายผลวา่ คาํตอบทีไดอ้าจมีอคติ ใหเ้ป็นทีพงึปรารถนาทางสงัคม  

Christine Proulx (ในผูจ้ดัการออนไลน์, ) จากมหาวิทยาลยัมิสซูรีทาํการวิจยัในสหรัฐอเมริกา
พบวา่ ในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจ ภรรยาทีมีสามีแสดงออกอยา่งรุนแรงจากความเครียดทีรับ จะทาํให้ภรรยาเป็น
โรคซึมเศร้าหรือมีปัญหาทางดา้นจิตใจตามไปดว้ย โดยนักวิจยัวิเคราะห์คลิปวีดีโอจาํนวน  ชิน ซึงเก็บ
ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ทีสามีภรรยาแสดงออกต่อกนัในครอบครัว และแบ่งพฤติกรรมทีกลุ่มสามีแสดงออกไว้
เป็นสองประเภท คือ กลุ่มทีมีพฤติกรรมต่อตา้นสังคม กล่าวคือ ผูช้ายกลุ่มนียึดตวัเองเป็นศูนยก์ลาง มัก
ต่อตา้นหรือแสดงอาการดูหมินคู่ครอง อีกทงัยงัขาดความอดทน ไม่สามารถทนทานต่อในสภาพการณ์ทีถูก
บีบคนั อีกกลุ่มหนึง เป็นกลุ่มทีแสดงพฤติกรรมไม่เป็นมิตรต่อบุคคลอืน เช่น มกัแสดงอารมณ์โกรธ ชอบ
จบัผดิ หรือชอบวจิารณ์คนอืนเสมอ คนกลุ่มนียงัพดูจาหยาบคายกบัคู่ครอง มกัมีการตะคอกตวาดภรรยา ซึง
พฤติกรรมทงัสองแบบนีลว้นส่งผลให้คู่ครองมีอาการของโรคซึมเศร้าตามมา ยงิสามีแสดงออกพฤติกรรม
ในลกัษณะนีมากเท่าไร ภาวะซึมเศร้าทีปรากฏในภรรยาของพวกเขาก็จะยงิรุนแรงมากเท่านัน ผูว้ิจยันีตงั
ขอ้สังเกตว่า สิงทีสามีปฏิบติัต่อภรรยานันมีผลอย่างมากต่อจิตใจของพวกเธอ และพฤติกรรมทีก้าวร้าว
เหล่านีส่งผลกระทบต่อชีวติคู่ตลอดการแต่งงาน ดงันนั ความสุขความทุกขข์องภรรยาจึงขึนอยูก่บัสามีทีอยู่
ใกลชิ้ดสมัพนัธ ์แต่ในทางตรงกนัขา้ม นกัวจิยัไม่พบความเชือมโยงของพฤติกรรมโมโหร้ายของภรรยาว่ามี
ผลกระทบต่อสามี 

จากงานวิจยัทีเกียวข้องกับความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี สรุปได้ว่า ความรุนแรงทีเกิดขึนมี
ลักษณะของการเกิดซําเสมอ กล่าวคือ เมือผูห้ญิงถูกสามีทาํร้ายร่างกายครังแรก ผูห้ญิงจะไม่ออกจาก
ความสมัพนัธท์นัที แต่จะพยายามหาสาเหตุทีทาํใหส้ามีทาํร้ายร่างกายเธอ แลว้ใหค้วามหมายกบัการทุบตีทาํ
ร้ายร่างกายทีเกิดขึนในลกัษณะลดความรุนแรงลง ผูห้ญิงส่วนใหญ่มกัไม่เปิดเผยเรืองราวของการทุบตีทาํ
ร้ายแต่จะพยายามพดูคุยกบัสามี รวมทงัปรับเปลียนพฤติกรรมบางอยา่งของตวัเองเพือยติุการทาํร้าย อยา่งไร
ก็ตาม ความรุนแรงไม่เคยยติุลง และภายหลงัทีภาวะของการทาํร้ายจบลง ก็จะตามมาดว้ยภาวะของการสาํนึก
ผดิและคาํขอโทษจากสามีเสมอ  ผูห้ญิงทีถูกกระทาํส่วนใหญ่ไม่ดาํเนินการเอาเรืองกบัสามี และยงัคงอยูก่บั
สามีดว้ยความหวงัวา่การทาํร้ายจะไม่เกิดขึนอีก ผนวกกบัขอ้จาํกดัของผูห้ญิงเอง ทงัการไร้ทีพึงพิง การทน
อยู่เพือรักษาความเป็นครอบครัว เกรงว่าลูกจะขาดพ่อและเป็นปมดอ้ย หวาดกลวัการถูกทาํร้ายซาํ เกรง
สงัคมจะตราหนา้ใหอ้บัอาย กลวัพ่อแม่ดุด่า เป็นตน้ ทาํให้ความรุนแรงเกิดซาํ อยา่งไรก็ตาม  กระบวนการ
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กลุ่มทางสังคมสงเคราะห์ยงัมีส่วนช่วยแกปั้ญหาความรุนแรง  โดยเอือโอกาสในการปรึกษาทางจิตวิทยา  
การสนบัสนุนประคบัประคองจิตใจ และการแสวงหาความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
การศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งในบทที  นี ทาํใหผู้ว้จิยัไดฐ้านขอ้มูลเกียวกบัการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ ประกอบดว้ยความหมายและความสาํคญัของการปรับเปลียนมโนทศัน์ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ การจดัการศึกษาเพือความเป็นไท รวมทงัความรุนแรงต่อสตรี ทีมีประเด็นเกียวขอ้ง
กบัปัญหาเพศภาวะ ซึงพฒันาไปสู่ความเสมอภาคของสตรี  ขอ้มูลเหล่านีสามารถใชเ้ป็นกรอบความคิดและ
แนวทางในการดาํเนินการวจิยัเพอืพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครองต่อไป 
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บทที  

วธิีดาํเนินการวจิัย 
 

การวจิยัเรือง “การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรง
จากคู่ครอง” มีการออกแบบการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง และวธีิดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

 

การออกแบบการวิจัย  
การวจิยันีเป็นการวจิยักึงทดลอง (Quasi-research) โดยมีแนวทางการวจิยั ดงันี 

. การศึกษาเบืองตน้ เพอืศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งการปรับเปลียนมโนทศัน์  เพศ
ภาวะ ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี และการพฒันาความเสมอภาคของสตรี ร่วมกับการศึกษาการ
ปรับเปลียนมโนทัศน์ในประสบการณ์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง ตลอดจนความ
ตอ้งการจาํเป็นและข้อเสนอแนะในการจดัทาํนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สําหรับสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

. การพฒันานวตักรรม เพอืพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ทีเหมาะสมสาํหรับสตรีไทย
ทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทัศน์ของ 
Mezirow ร่วมกบัผลการศึกษาประสบการณ์และความเห็นของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง 
และนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญ  ท่านตรวจสอบค่า IOC และประเมินความเหมาะสม 

. การทดลอง เพือนํานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทัศน์ทีสร้างขึนไปใช้ และศึกษาผลของ
นวตักรรมต่อทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวติของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

. การประเมินและสรุปผล เพอืประเมินและสรุปผลการใชน้วตักรรมในสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง  

ดงัแนวทางการวจิยั ทีแสดงในตาราง  แนวทางการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

 

ตาราง 1  แนวทางการวิจัย 

ก า ร
ดําเนินการ 

วัตถุประสงค์ แ ห ล่ ง ศึ ก ษ า /
พัฒนา วิธีการศึกษา/พัฒนา การวิเคราะห์ผล 

ผลลัพธ์ 

การศึกษา
เบืองตน้ 

เพอืศึกษาแนวคิด
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ง า น วิ จั ย ที
เ กี ยวข้อ ง  และ
ป ร ะสบก า ร ณ์
การปรับเปลียน
มโนทัศ น์ แ ล ะ
ความ เ ห็นของ
สตรีไทยทีผ่าน
พน้ความรุนแรง 

. เ อ ก ส า ร แ ล ะ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

.  ท บ ท ว น
วรรณกรรม 

.การประมวล
เอกสาร  

. ขอ้มูลพืนฐาน
เชิงแนวคิดทฤษฎี  

.ประสบการ ณ์
และความเห็นของ
สตรีไทยทีผ่านพน้
ความรุนแรงจาก
คู่ครอง  คน 

.  สั ม ภ า ษ ณ์
ร า ยบุ ค คล  โด ย มี
แบบสมัภาษณ์  

.การวิ เคราะห์
เนือหา 

. ขอ้มูลพืนฐาน
เชิงประจกัษ ์

การพฒันา
นวตักรรม 

เ พื อ พั ฒ น า
นวัตกรรมการ
ปรับเปลียนมโน
ทศัน์ทีเหมาะสม
สําหรับสตรีไทย
ทีถูกกระทาํความ
รุ น แ ร ง จ า ก
คู่ครอง 

.ข้อ มูลพืนฐาน
เชิงแนวคิดทฤษฎี 

.  ข้อมูลพืนฐาน
เชิงประจกัษ ์

.สังเคราะห์ข้อมูล 
แ ล ะ พั ฒ น า
น วั ต ก ร ร ม ต า ม
หลักการจัดเสวนา
กลุ่ม 

.การสังเคราะห์
ขอ้มูล 

นวัตกรรมก าร
ปรับเปลียนมโน
ทศัน์สาํหรับสตรี
ไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจาก
คู่ครอง .หาประสิทธิภาพ

ของนวัตกรรมด้วย
วิ ธี  IOC แล ะ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย
ผูเ้ชียวชาญ  ท่าน 

.วิธี IOC และ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความเหมาะสม
ด้ ว ย ม า ต ร า
ป ร ะม าณ ค่ า   
ระดบั 
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ตาราง 1 แนวทางการวิจัย (ต่อ) 
ก า ร
ดําเนินการ 

วัตถุประสงค์ แ ห ล่ ง ศึ ก ษ า /
พัฒนา วิธีการศึกษา/พัฒนา การวิเคราะห์ผล 

ผลลัพธ์ 

ก า ร
ทดลอง 

. เ พื อ ท ดล อ ง 
นวตักรรมทีสร้าง  

.ศึกษาผลของ
น วัต ก ร ร ม ต่ อ
ทศันะความเสมอ
ภาคและทักษะ
ชี วิ ต ข อ ง ส ต รี
ไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจาก
คู่ครอง 

ทัศนะความเสมอ
ภาคของสตรี และ
ทัก ษ ะ ชี วิ ต ข อ ง
กลุ่มทดลอง  คน 

. แ บ บ บั น ทึ ก
กรณีศึกษา 

. แบ บ วัด ทัศ น ะ
ความเสมอภาคของ
สตรี  
.แบบวดัทกัษะชีวติ  
.แบบประเมินการ
เปลียนแปลงตนเอง
ของผูร่้วมกิจกรรม 

.การวิ เคราะห์
เนือหาขอ้มูลเชิง
คุณภาพ 

.การวิ เคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณ
ด้ ว ย ค่ า ส ถิ ติ 
ได้แก่ ค่าความถี 
ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
ค่าเฉลีย และส่วน
เ บี ย ง เ บ น
มาตรฐาน   

. ผ ล ข อ ง
นวตักรรมทีสร้าง
ขึ น ต่ อ ทั ศ น ะ
ความเสมอภาค
และทกัษะชีวติ 

.กระบวนการ
ปรับเปลียนมโน
ทัศ น์ ข อ ง ส ต รี
ไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจาก
คู่ครอง 

ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
แ ล ะ
สรุปผล 

 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง ซึงมาจากสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองมาพกัฟืน ณ 

บา้นพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพ์ระเจา้วรวงศ์เธอ  พระองค์เจา้โสมสวลี
พระวรราชาทินดัดามาตุ ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม   จาํนวน  คน แบ่งเป็นกลุ่มผูเ้ขา้รับ
การทดลองใชน้วตักรรม  กลุ่มๆ ละ  คน โดยกลุ่มที  ร่วมโปรแกรมการทดลองใชน้วตักรรมแบบราย
สปัดาห์จาํนวน   วนั และกลุ่มที  ร่วมโปรแกรมในแบบรายวนัต่อเนือง  วนั รวมระยะเวลาของโปรแกรม 

 ชวัโมงเท่ากนั โดยมีขนัตอนการคดัเลือก ดงัต่อไปนี  
. ผูว้จิยักาํหนดพนืทีการวจิยั ไดแ้ก่ บา้นพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภ์

พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
 และเกณฑผ์ูมี้คุณสมบติัเป็นกลุ่มทดลอง ดงันี  

- เป็นสตรีเชือชาติไทย สัญชาติไทย อายุระหว่าง -  ปี ไม่มีภาวะฟันเฟือนทางจิตประสาท  
สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  เขา้ใจและสามารถพูดคุยสือสารภาษาไทยไดเ้ป็นปกติ 
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- มีประวติัหรือช่วงชีวิตทีถูกสามี คู่หมัน  หรือชายคนรักทาํร้ายร่างกายตลอดอย่างน้อย  ปี   
ปัจจุบนัไดรั้บความเดือดร้อน และอยู่ในระยะฟืนฟูร่างกายและจิตใจจากความเครียดและความรุนแรงที
ไดรั้บ ณ บา้นพกั ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  

- ยงัไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมแนวปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยเฉพาะการพฒันาความเสมอภาคหญิง
ชาย  และมีความตอ้งการจาํเป็นทีตอ้งไดรั้บการปรับเปลียนทศันคติ ค่านิยมความเสมอภาคหญิงชาย และ
ระหวา่งตนเองกบัผูอื้น    

- สมัครใจเป็นกลุ่มทดลอง และมีเวลาเขา้ร่วมการทดลองนวตักรรมเต็มวนั  ชวัโมงได้ตลอด
ต่อเนืองจนเสร็จสินโปรแกรมการทดลองทงั 6 ครัง 

- อ่านและเขียนภาษาไทยไดพ้อสมควร และยนิดีใหผู้ว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบวดั 
แบบประเมิน และการติดตามสมัภาษณ์ระหวา่งและภายหลงัการทดลอง 

- ไดรั้บการรับรองหรือยนืยนัคุณสมบติัจากนักวิชาชีพ  ทงันี กลุ่มทดลองควรมีลกัษณะเฉพาะตวั
และภูมิหลงัทีแตกต่างกนั และมีจาํนวนอยา่งนอ้ย  คนต่อ  กลุ่ม  

. ผูว้ิจยัประสานงานกับหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์ของบา้นพกัฉุกเฉิน เพือขอความอนุเคราะห์ 
(1) จดัโปรแกรมการทดลองระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม   และ (2) คดัเลือกกลุ่มทดลอง 
จาํนวน -  ท่าน ทีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท์ีกาํหนด 

. ผูว้ิจยัไปพบกับสตรีทีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ ศึกษาแฟ้มประวติัร่วมกับการพูดคุยกับนัก
วิชาชีพ แล้วสอบถามความสมัครใจของสตรี    ได้ผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม  ท่าน ซึงมีระยะเวลาอยู่ใน
บา้นพกัฉุกเฉินต่างช่วงเวลากนั จึงจดัใหมี้การทดลองเป็น  รุ่น  ไดแ้ก่  

-ผูเ้ขา้พกันานกว่า  เดือน จาํนวน  ท่าน ได้แก่ ผูติ้ดเชือHIVทีได้รับการอุปการะพิเศษ สตรีรอ
คลอด หรือไม่มีทีพกัพิง เป็นกาํหนดเป็นกลุ่มทดลองที  ร่วมโปรแกรมการทดลองใชน้วตักรรมแบบราย
สปัดาห์ จาํนวน   วนั ระหว่างวนัที 15 เมษายน ถึงวนัที 20 พฤษภาคม 2555 ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ วนัที , ,  
เมษายน และ , ,  พฤษภาคม     

-ผูเ้ขา้พกัราว  สัปดาห์ จาํนวน   ท่าน เป็นผูเ้ขา้พกัชัวคราว กาํหนดเป็นกลุ่มทดลองที  ร่วม
โปรแกรมการทดลองใชน้วตักรรมแบบแบบรายวนัต่อเนือง  วนั ระหว่างวนัที  21 ถึงวนัที 26 พฤษภาคม 
2555 

 

 

 

 



96 
 

 

ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลองทงั  คน มีขอ้มูลส่วนตวั ดงันี 

กลุ่มทดลองที  

. กลุ่มทดลองคนที  ชือสมมติ: หนึง  
ภูมิหลัง หนึงอายุ  ปี เป็นลูกสาวคนสุดท้องจากพีน้องผูห้ญิง  คน พ่อและแม่ยงัมีชีวิตอยู ่

การศึกษาจบชนัมธัยมศึกษาปีที   นบัถือศาสนาพทุธ ภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นภาคกลางตอนเหนือ ปัจจุบนัอาศยั
อยูก่บัสามีในกรุงเทพมหานคร ตนเองเป็นแม่บา้น ดูแลงานบา้นและเลียงลูก ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ และไม่มี
รายได ้ตอ้งพงึสามีทีประกอบอาชีพคา้ขาย 

ลกัษณะ  รูปร่างเล็ก ผิวค่อนขา้งขาว ผมยาว กิริยาสุภาพ เรียบร้อย และพูดเสียงเบา หนึงเล่าว่า
ตนเองชอบร้องเพลง และรักสวยรักงาม มีความสนใจงานเสริมสวยแต่ยงัไม่เคยเรียน  งานบ้านชอบ
ทาํอาหาร และปลูกตน้ไม ้

ประวติัชีวติคู่  หนึงจดทะเบียนสมรสกบัสามี ซึงเป็นคนที  ตนเองเคยมีบุตรชายกบัสามีเก่า  คน 
และมีบุตรสาวกบัสามีคนปัจจุบนัอีก  คน อาย ุ  เดือน (อยูด่ว้ยกนัทีบา้นพกั)  สามีคนแรกด่าทอ ทุบตี ทาํ
ร้าย และขบัไล่ตนออกจากบา้นโดยลาํพงั และไม่ให้กลับไปเยียมหรือติดต่อลูกคนแรก   ส่วนสามีคน
ปัจจุบนักกัขงัไม่ใหติ้ดต่อกบัใครเนืองจากความหึงหวงอยา่งรุนแรง  มีการทาํร้ายจิตใจดว้ยการด่าทออยา่ง
หยาบคาย ถูกตบ ตี เตะ ต่อย กระทืบ ทาํร้ายร่างกาย แมข้ณะตงัครรภ ์ 

การพกัฟืนในบา้นพกั หนึงเขา้มารับบริการทีบา้นพกัฉุกเฉินเป็นครังแรก พร้อมลูกสาววยั  เดือน  
โดยการนาํส่งของมูลนิธิแห่งหนึง ซึงประสานงานกบัโรงพยาบาลทีดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ   นักจิตวิทยา
ประเมินพบคะแนนภาวะซึมเศร้าสูง  ความเครียดสูง  หนึงเล่าว่า ตนมีความเครียดมาก  เสียใจ อบัอาย รู้สึก
ไร้ค่า หมดความมนัใจ และหวาดกลัว แต่ไม่สามารถระบายกบัใครได้ นอกจากนี ยงัปรับตวัไม่ดีนักกับ
สภาพการณ์ในบา้นพกั และกังวลว่าลูกจะมีสุขภาพไม่ดี รวมทังมีความกังวลกับอนาคตของตนกับลูก 

เนืองจากอยูใ่นช่วงดาํเนินคดีกบัสามีและเจรจาผา่นมูลนิธิเพอืขอเป็นผูดู้แลบุตร ในขณะทีสามีพยายามมาขอ
คืนดีทีบา้นพกัอยูห่ลายครัง แต่ตนยงัไม่ยอมพบ 

กรอบความคิดเดิม  หนึงมีความเชือวา่ผูห้ญิงและเด็กเป็นผูอ่้อนแอเช่นเดียวกนั ทีตอ้งไดรั้บการดูแล
และเข้าพึงพิงผูช้ายทีเข้มแข็ง เป็นหลักแก่ชีวิต ตลอดชีวิตของผูห้ญิงตอ้งมีผูช้ายคอยปกป้อง คุ ้มครอง 
รวมทงัมีความคิดวา่ความดีของผูห้ญิงอยูท่ีการประพฤติตนถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม และ
เป็นผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งสวยงาม เรียบร้อย อ่อนหวาน เมือถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองรู้สึกตกใจและ
ผดิหวงัต่อสิงทีตนไม่คาดคิด และมองวา่ เป็นเรืองของเวรกรรมของผูห้ญิงทีหลีกเลียงไม่ได ้ตอ้งจาํทนยอม
ต่อการถูกกดขีและกระทาํความรุนแรงของสามี จนกระทงัไดรั้บการแทรกแซงช่วยเหลือจากผูอื้น แต่ไม่ว่า
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จะอยา่งไร ผูห้ญิงตอ้งอุทิศทงัชีวติของตนทาํงานบา้นและเลียงดูลูก เพอืรักษาครอบครัวให้พร้อมหน้าพ่อแม่
ลูก 

. กลุ่มทดลองคนที  ชือสมมติ: สอง 

ภูมิหลงั สองอาย ุ34 ปี เป็นลูกสาวคนโต และมีน้องชาย  คน  มารดาอาย ุ  ปี  อาชีพทาํนาและ
ช่วยเลียงหลาน ลูกของสอง  คน คนโตเป็นผูช้ายอาย ุ  ปี  และคนเล็กเป็นผูห้ญิง  ปี  ส่วนบิดาเสียชีวิต
ไปตงัแต่ตนยงัเด็ก  โดยประสบอุบติัเหตุทางรถยนตเ์ดินไม่ได ้และดืมเหลา้จนเสียชีวิตดว้ยโรคตบัแข็ง สอง
ส่งเสียตนเองจนจบการศึกษาระดบัปว นบัถือศาสนาพทุธ ภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นภาคอีสาน ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่น
จงัหวดัหนึงทางภาคใต ้ ประกอบอาชีพคา้ขาย และกาํลงัเรียนต่อระดบัปริญญาตรีภาคคาํ    

ลกัษณะ รูปร่างสูง  ผิวคลาํ ตากลมโต ผมสันกุดเพิงขึนจากการถูกสามีใชแ้บตาเลียนกล้อนผม     
ขณะร่วมการทดลอง สองกาํลงัตงัครรภเ์ดือนที  ใกลค้ลอด  สองพูดจาตรงไปตรงมา ชดัถอ้ยชดัคาํ และ มี
ท่าทางคล่องแคล่ว ทะมดัทะแมง  เรียนรู้เร็ว และให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจเพือนๆ ทงัในกลุ่ม
และนอกกลุ่มเสวนา   

ประวติัชีวิตคู่  สองมีสามีคนเดียว ซึงอายนุ้อยกว่า และแต่งงานกันตงัแต่อยูใ่นวยัรุ่น สองรับจา้ง
ชาวต่างชาติประกอบอาชญากรรมฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสาร จนมีคดีติดตวั เพือนําเงินมาซือบา้น 
และล่าสุดขายบา้นใหส้ามีเปิดร้านขายเหลา้  มาระยะหลงัทีสองตงัครรภลู์กคนที  สามีมีผูห้ญิงอายนุ้อยกว่า
มาติดพนั และเมือสองจบัไดก้็ทะเลาะกนัและถูกทาํร้ายร่างกายอยูห่ลายครัง สองเล่าดว้ยความเจ็บชาํว่าถูก
สามีหกัหลงั มีภรรยาใหม่ โกงเงิน ด่าทอ ทุบตี ทาํร้ายร่างกายในขณะตงัครรภ ์กลอ้นผมซึงเป็นสิงทีสองรัก 
ถนอม และภาคภูมิใจมาก ก่อนถูกขบัไล่ออกจากบา้น สองไม่กลา้แจง้ความจบัสามี เพราะตนมีคดีติดตวั จึง
หนีมาอยูก่บัญาติของสามี  เมือสามีรู้ จึงเดินทางมากบัภรรยาใหม่เพือทาํร้าย โยนของ และขบัไล่ไม่ให้อยู ่
สองจึงหนีไปเช่าหอ้งอยูจ่นอายคุรรภ ์7 เดือน และเงินทีติดตวัมาใกลห้มด      

การพกัฟืนในบา้นพกั สองได้อ่านนิตยสารและพบทีอยู่บา้นพกัฉุกเฉิน จึงอุม้ครรภ์มาขอพกัรอ
คลอด     นักจิตวิทยาประเมินพบคะแนนภาวะซึมเศร้าสูง เครียดสูง  เมือมาอยู่บา้นพกัแรกๆ ก็มีปัญหา
ทะเลาะกับผูร่้วมบา้นพกับางคน เนืองจากยอมไม่ได้ทีถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย  สองยงันึกโกรธแคน้สามี
และภรรยาใหม่ เคยซือมีดเตรียมไปฆ่า แต่เปลียนใจ  กงัวลเรืองคดีติดตวั อนาคตของตน แม่และลูกอีก  คน  
โดยเฉพาะเรืองลูกในครรภ ์ทีตนถูกทุบตีระหวา่งตงัครรภ ์กลวัลูกจะไม่ปกติ ในทีสุด สองตดัสินใจทาํเรือง
ยกบุตรตนเป็นบุตรบุญธรรมแก่ชาวต่างชาติ 

กรอบความคิดเดิม  สองมีความเชือวา่ แมผู้ห้ญิงจะเก่งกลา้อยา่งไร ก็มีบทบาทหน้าทีตอ้งสนับสนุน
ชายทีเป็นสามีอยา่งซือสตัย ์ผูช้ายยงัเป็นทีพงึทางจิตใจของผูห้ญิง และมีอาํนาจสูงสุดในการกาํหนดอนาคต
ของครอบครัว ภรรยาทีดีต้องยกย่องและทาํตามความตอ้งการของสามีเหนือกว่าตนเอง  อีกทงัผูห้ญิง
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จาํเป็นตอ้งทาํตวัสวยงามใหผู้ช้ายสนใจหรือพอใจในตนเอง เมือถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองรู้สึกเป็น
เรืองน่าละอายของตนเอง และมีความรู้สึกผดิบาปอยา่งรุนแรงต่อการทอดทิงลูก  

. กลุ่มทดลองคนที  ชือสมมติ: สาม 

ภูมิหลงั สามอาย ุ  ปี เป็นลูกสาวคนที   ในจาํนวนพีน้องทงัหมด  คน  ในวยัเด็ก ถูกพ่อแม่
ทอดทงิเนืองจากสุขภาพไม่แขง็แรง ยายจึงมารับตวัไปเลียงดู ต่อมา มารดาทราบวา่โตเป็นสาวจึงมารับตวัไป
ทาํงานใชห้นี  สามเคยหนีออกจากบา้น เร่ร่อนทาํงานรับจา้งก่อสร้างและอืนๆ เคยประสบอุบติัเหตุและถูก
ทุบตีทาํร้ายจากชีวิตขา้งถนน ปัจจุบนัติดเชือเอช.ไอ.วี.จากสามีคนแรก สามมีสามี   คน และบุตร  3 คน 
ไดแ้ก่ บุตรชายคนแรกกบัสามีคนแรก   บุตรสาวคนแรกกบัสามีคนที 2  คลอดโดยไม่ติดเชือHIV ปัจจุบนั
อาย ุ21 ปี พกัอยูด่ว้ยกนัทีบา้นพกั  และบุตรสาวคนเล็กกบัสามีคนที 3 เสียชีวิตแลว้ดว้ยโรคเอดส์เมืออาย ุ  
ปี สามเรียนถึงประถมศึกษาปีที  และออกจากโรงเรียนกลางครัน เพราะมองวา่ตวัเองหัวทึบ  นับถือศาสนา
พทุธ ภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นภาคอีสาน ปัจจุบนัยงัอาศยัอยูใ่นบา้นพกัฉุกเฉิน เป็นกรณีรับอุปถมัภพ์เิศษ 

ลกัษณะ รูปร่างเล็ก ผอม ผวิคลาํ ผมบอ๊บสนั เวลาประหม่าจะพดูจาติดขดั ไม่ชดัเจน  สามอ่อนเพลีย
และเหนือยง่ายหากพกัผอ่นไม่เพยีงพอ เนืองจากภาวะสุขภาพ   

ประวติัชีวิตคู่  อดีตสามีทงั   คน นอกใจ  ด่าทอ  ทุบตี ทาํร้ายร่างกาย ตลอดจนข่มขืนสาม ใน
ปัจจุบนั ทงัหมดเสียชีวติแลว้ดว้ยโรคเอดส์   

การพกัฟืนในบา้นพกั สามติดต่อเขา้รับความช่วยเหลือดว้ยตนเองพร้อมบุตรสาว  คน เนืองจากไม่
มีทีพกัอาศยั  นักจิตวิทยาประเมินสามมีปัญหาบุคลิกภาพและการสือสาร น้อยใจง่ายและอย่างรุนแรง 
รวมทงัมีความวติกกงัวลใจมากเรืองบุตรสาว เมือมีปัญหาความขดัแยง้ หรือเหตุการณ์ทีทาํให้สามรู้สึกเสีย
หนา้ สามจะมีอากรซึมเศร้าอยา่งมากและมกัหลบไปอยูต่ามลาํพงั ปัจจุบนัสามฝึกหดัอาชีพในบา้นพกัและมี
รายไดเ้ล็กๆ นอ้ยๆ จากโครงการประดิษฐด์อกไมจ้าํหน่ายของบา้นพกั  

กรอบความคิดเดิม   ทีผ่านมา สามคิดว่าภรรยาตอ้งเชือฟัง และทาํตามความตอ้งการของสามีและ
ครอบครัวของสามี แมต้นไม่เห็นดว้ยก็ตาม ภรรยาไม่มีสิทธิปฏิเสธเพศสัมพนัธ์ตามความตอ้งการของสามี 
เมือถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองและจากผูช้ายทีตนเคยพบ ก็มองวา่เป็นเรืองของเวรกรรมของตนทีไม่
อาจหลีกเลียงหรือแกไ้ขอะไรได ้ และจากประสบการณ์ทีตนเคยถูกขบัไล่ออกจากบา้นสามี โดยไม่สามารถ
นาํลูกชายคนแรกออกมาได ้รวมทงัไม่อาจกลบัไปเยยีม จึงคงมีความรู้สึกผิดบาปคา้งคาในใจ โดยคิดว่าตน
ทอดทงิลูก รวมทงัยงัมองว่าตนเป็นสาเหตุทีทาํให้ลูกคนเล็กตอ้งติดเชือเอดส์และเสียชีวิตไป ทาํให้มีความ
เศร้าอยา่งมาก และเพมิความรู้สึกกงัวลต่อลูกสาวทีอยูด่ว้ยกนั      
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. กลุ่มทดลองคนที 4 ชือสมมติ:  สี 

ภูมิหลงั สีอาย ุ6  ปี  เป็นบุตรคนที 5 ในจาํนวนพีน้อง 6 คน  มีพีสาว 3 คน (คนโตปัจจุบนัเสียชีวิต
แล้ว) พีชาย 1 คน และน้องสาวคนเล็ก บิดามารดาเสียชีวิตแล้ว  สีเคยทาํงานเป็นผูช่้วยในร้านเสริมสวย 
พนกังานเสิร์ฟ และรับจา้งทวัไป ปัจจุบนัติดเชือเอช.ไอ.ว.ีจากสามีคนทีสอง  สีมีสามี   คน คนแรกเสียชีวิต
แลว้ และคนปัจจุบนัแยกกนัอยู ่และมีบุตรชาย   คนกบัสามีคนแรก   สีเรียนจบประถมศึกษาปีที  เคยนับ
ถือศาสนาพุทธ แล้วเพิงเปลียนมานับถือศาสนาคริสต์ตามลูกชายคนโต  ภูมิลาํเนาอยูก่รุงเทพมหานคร   
ปัจจุบนัยงัอาศยัอยูใ่นบา้นพกัฉุกเฉิน เป็นกรณีรับอุปถมัภพ์เิศษ  

ลกัษณะ รูปร่างเล็ก ผอม ผิวคลาํ ฟันบางซีหลอ  ผมยาวแต่บาง และนิวมือมีแผลและเล็บกุดสัน 
พดูจาสุภาพ เรียบร้อย ดว้ยเสียงเบา นุ่มนวล     

ประวติัชีวิตคู่    สีแต่งงานมีสามี 2 คน สามีคนแรก ตนแต่งงานในวยัรุ่นโดยความเห็นของผูใ้หญ่ 
แต่ไม่รักสามี แมส้ามีรับผดิชอบครอบครัวดี  ไดอ้ยูกิ่นดว้ยกนั -  ปี  สามีก็มีภรรยาใหม่ สีจึงแยกทางออก
มาตามลาํพงั  โดยมีบุตรชาย  คน ทีครอบครัวสามีเป็นผูเ้ลียงดู  สามีคนล่าสุดอายนุ้อยกว่ามาก มีนิสัยหึง
หวง  ระแวง ชอบชวนทะเลาะ และบางครังลงไมล้งมือ ทุบตี และทีสุด นาํเชือเอดส์มาแพร่ให้โดยไม่ให้
ป้องกนั 

การพกัฟืนในบา้นพกั สีไดรั้บการส่งต่อมาจากมูลนิธิแห่งหนึง เนืองจากถูกญาติรังเกียจ และไม่มีที
พกัอาศยั  นกัจิตวทิยาประเมินสีมีความเครียด และนอ้ยใจง่าย  ปัจจุบนัสีฝึกหดัอาชีพในบา้นพกัและมีรายได้
เล็กๆ นอ้ยๆ จากโครงการประดิษฐด์อกไมจ้าํหน่ายของบา้นพกัเช่นเดียวกบัสาม อยา่งไรก็ตาม สีมีความหวงั
วา่สกัวนัหนึงจะไดอ้อกจากบา้นพกัไปอยูก่บัลูกชายคนโต ซึงมกัมารับไปโบสถค์ริสเตียนในวนัอาทิตย ์

กรอบความคิดเดิม   สีเห็นว่าผูช้ายคือชา้งเทา้หน้า ผูห้ญิงคือชา้งเทา้หลงั และถือว่าผูห้ญิงมีการคิด 
ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาสู้ผูช้ายไม่ได้ เนืองจากการเป็นผูห้ญิงเป็นขอ้จาํกัดในการเรียนรู้และพฒันาตน    
อีกทงั ผูห้ญิงไม่สามารถบรรลุหลกัคาํสอนทางศาสนาไดเ้ท่าผูช้าย นอกจากนี การเป็นผูห้ญิงทีดีจะตอ้งรักษา
ความบริสุทธิทางเพศไวไ้ดก่้อนแต่งงาน ทงันี การเสียหายหรือการเสียชือเสียงด้วยเรืองทางเพศลว้นเป็น
ปัญหาจากตวัผูห้ญิงเอง   
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กลุ่มทดลองรุ่นที   
. กลุ่มทดลองคนที 5 ชือสมมติ: ห้า 
ภูมิหลงั หา้อาย ุ  ปี เป็นลูกสาวคนแรก พอ่และแม่แยกทางกนัไปมีคู่ครองใหม่ และมีน้องสาวต่าง

มารดาอาย ุ11 ปี อีก 1 คน   การศึกษาจบประถมศึกษาปีที   นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในเขต
ปริมณฑลกรุงเทพฯ แม่นาํหา้ไปอยูก่บัปู่ ยา่จนอาย ุ9 ปี   จึงไดย้า้ยไปพกักบัพ่อ แต่เขา้กบัแม่เลียงไม่ได ้ แม่
จึงรับไปอยูด่ว้ยหลงัจากเรียนจบ   

ลกัษณะ  รูปร่างสนัทดั ผวิขาว ผมซอยสนั  หา้เล่าวา่ตวัเองเป็นคนใจร้อนวูว่าม  หงุดหงิดง่าย   
ประวติัชีวติคู่  หา้อาย ุ  ปี  ไดรู้้จกักบัแฟนคนแรก คบกนัไม่นานก็มีอาการตงัครรภ ์ แต่แฟนให้ไป

ทาํแทง้  โดยแม่ของแฟนนาํยาผสมให้กิน แต่เห็นว่าไม่ยอมแทง้จึงไล่ออกจากบา้น มารดาพาห้าไปอยูบ่า้น
พอ่เลียงดว้ยไม่ได ้ จึงนาํมาขอความช่วยเหลือทีบา้นพกัฉุกเฉิน และพบว่าเป็นการตงัครรภเ์ทียม ต่อมาได้
พบแฟนคนที  (สามีคนปัจจุบนั) และคลอดลูกชายคนแรก ปัจจุบนัอยูกิ่นกบัสามีโดยไม่จดทะเบียนสมรส
ในกรุงเทพมหานคร มีบุตรชายอาย ุ5 เดือน 1 คน หา้มีปัญหากบัแม่สามี  สามีก็เชือตามแม่และทาํร้ายร่างกาย   

การพกัฟืนในบา้นพกั ห้าเขา้มาบา้นพกัฉุกเฉินดว้ยตนเองเป็นครังทีสอง  พร้อมลูกชายวยั  เดือน   
เนืองจากมีเหตุววิาทและไม่สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัวสามีได ้  รู้สึกเครียดและอบัจนหนทางกบัชีวิตของ
ตนทีไม่มีใครตอ้งการตงัแต่วยัเด็กถึงปัจจุบนั  นักจิตวิทยาประเมินพบคะแนนภาวะเครียดสูง  ระหว่างพกั
ฟืนก็รอปรับความเขา้ใจกบัสามี        

กรอบความคิดเดิม  หา้มีความเชือวา่ผูช้ายคือผูน้าํ ผูห้ญิงคือผูต้าม ทงันี การเป็นผูห้ญิงมีขอ้จาํกดัใน
การเรียนรู้และพฒันาชีวติมาก จาํเป็นตอ้งไดรั้บความรักและการดูแลจากสามี  นอกจากนี การเป็นลูกผูห้ญิง 
ใหท้าํดีอยา่งไรก็ไม่สามารถทดแทนบุญคุณของพอ่แม่ไดไ้ม่ดีเท่าลูกผูช้าย 

. กลุ่มทดลองคนที 6 ชือสมมติ: หก  

ภูมิหลงั หกอาย ุ  ปี  เป็นลูกสาวคนโตในจาํนวนพนีอ้ง 3 คน  มีน้องสาวและน้องชายอยา่งละคน  
บิดาเสียชีวิตแล้ว มารดาดูแลตาอยู่ทีต่างจังหวดั   การศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที  นับถือศาสนาพุทธ 
ภูมิลาํเนาในเขตกรุงเทพฯ  หกทาํงานรับจา้งในหา้งแห่งหนึง 

ลกัษณะ  รูปร่างผอม สูง  ผิวคลาํ ตาโต ผมทรงบ๊อบค่อนขา้งยาว และหยกัศก  ตงัครรภ์เดือนที 5    
พดูคุยฉะฉาน     

ประวติัชีวติคู่  หกมีสามี  คน ตนถูกสามีคนแรกนอกใจ และมกัทุบตีทาํร้ายอยา่งรุนแรง ทงัในบา้น
และทีสาธารณะ และถูกสามีคนที 2 ด่าทอ ไม่รับผิดชอบเรืองบุตร ซึงเดิมตนมีบุตร  คนกบัสามีคนแรก 
ไดแ้ก่ บุตรชาย อาย ุ  ปี  และบุตรสาว อาย ุ  ปี  ทงั  คนอยูบ่า้นสร้างสรรคเ์ด็ก  บุตรชายคนที  อาย ุ  ขวบ
อยูบ่า้นทานตะวนั และขณะนีตงัครรภเ์ดือนที    ส่วนสามีคนแรกเขา้ทณัฑสถานวยัหนุ่มปทุมธานี  ขอ้หา
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ยาเสพติด   หลงัจากสามีติดคุก  ขา้วของทุกอยา่งในบา้นถูกตาํรวจยดึไปจนหมด  หกขอความช่วยเหลือจาก
มารดา  แต่มารดาก็ไม่ช่วย ตนรู้จกัมูลนิธิบา้นสร้างสรรค ์จึงฝากบุตรทงั  ให้มีทีอยูท่ีเรียน  ต่อมาตนคบกบั
แฟนคนใหม่จนตงัครรภ ์ ฝ่ายชายพูดจาไม่ดี ไม่รับผิดชอบ ตนเดินทางไปหามารดา ถูกด่าทอและไล่ออก
จากบา้น 

การพกัฟืนในบา้นพกั หกเขา้มาบา้นพกัฉุกเฉินดว้ยตนเองเนืองจากทอ้งไม่พร้อม 5 เดือน ตอ้งการที
พกัเพอืรอคลอด  ตอ้งการทาํหมนัเมือคลอดบุตรแลว้  ไม่ตอ้งการใหส้ามีทีเรือนจาํทราบเรืองทีตนมีสามีใหม่
และตงัครรภ ์นกัจิตวทิยาประเมินพบหกมีภาวะซึมเศร้าและความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง   

กรอบความคิดเดิม  หกมีความเชือว่าผูช้ายคือผูน้าํ ผูห้ญิงตอ้งไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากผูช้าย 
แมจ้ะใชค้วามรุนแรงในการอยูด่ว้ยกนัก็ตาม  ซึงต่อใหผู้ห้ญิงทาํดีอยา่งไรก็ยงัไม่สามารถเป็นทีพึงแก่ตนเอง 
หรือใครๆ ได ้แมแ้ต่การทดแทนบุญคุณของพอ่แม่ก็ทาํไดไ้ม่ดี หรือไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าลูกผูช้าย เมือถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครองก็มองว่า เป็นเรืองของเวรกรรม ได้แต่ตอ้งยอมต่อการถูกกดขีและกระทาํ
ความรุนแรงของสามี แต่ไม่วา่จะอยา่งไร ผูห้ญิงตอ้งอุทิศทงัชีวิตของตนเองทาํงานบา้นและเลียงดูลูก และ
รักษาครอบครัวใหอ้ยูพ่ร้อมหนา้พอ่แม่ลูก  

. กลุ่มทดลองคนที 7 ชือสมมติ: เจ็ด 
ภูมิหลงั เจด็อาย ุ35 ปี   เป็นลูกสาวคนที   ในพนีอ้ง  คน พีสาวคนโตทาํไร่ทาํนา ใชชี้วิตเรียบง่าย  

พชีายคนโตบวชเป็นพระ พชีายอีกคนมีอาชีพรับจา้ง และน้องชายรับจา้งทวัไป  เจ็ดภูมิลาํเนาอยูภ่าคอีสาน    
จบการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที  นบัถือศาสนาพทุธ เคยรับจา้งทาํความสะอาด  และมีประวตัิทาํงานขาย
บริการทางเพศ  ปัจจุบนัติดเชือเอช.ไอ.วี.จากสามีคนที  (ล่าสุด)    ปัจจุบนัทาํงานศูนยก์ารช่วยเหลือเด็กที
ติดเชือHIVและพอ่แม่เสียชีวติ  

ลกัษณะ รูปร่างเล็ก ผอม ผิวสองสี  ผมยาว พูดจาสุภาพ เรียบร้อย ทีขอ้มือมีรอยสักขนาดใหญ่ทบั
รอยแผลจากการกรีดขอ้มือหลายแผล และมีรอยพพุองจากการกระเด็นของนาํมนัร้อน 

ประวติัชีวติคู่    เจด็ไม่เอ่ยถึงสามีคนแรก ส่วนสามีคนที 2  เป็นลูกคา้ขาประจาํและ รับตนไปเลียงดู
เป็นภรรยาโดยจดทะเบียนสมรส  มีลูกดว้ยกนั 1 คนเป็นผูช้าย  หลงัแยกทางกบัสามีคนที 2 ไดก้ลบัไปขาย
บริการทีมาเลเซีย  และรู้จกักบัสามีคนที 3 ทีเป็นลูกคา้ประจาํ  และรับตนไปเป็นแม่บา้น  มีการจดทะเบียน
สมรส มีลูกดว้ยกนั 1 คนเป็นผูห้ญิง  ต่อมาสามีเล่นการพนนัเสียหมดตวั และนาํตนกบัลูกไปพกัทีบา้นญาติ
อีกเมืองหนึง  ตนไม่สามารถเขา้กบัญาติ จึงแยกทางกนั   ขณะทีอยูกิ่นกบัสามีคนที 3 ก็มีความสัมพนัธ์กบั
สามีคนที 4 (ล่าสุด) ซึงเป็นคนไทย  และเมือตงัครรภ ์2 เดือน ก็พบวา่ตนติดเชือเอช.ไอ.วี. สามีคนล่าสุดเป็น
คนชอบดืมเหลา้ยาดอง  เมาเกือบทุกวนั  เมือเมาแลว้จะทะเลาะ ด่าทอ ตบตี มกัใชก้าํปันต่อยใบหน้า และทาํ
ร้ายอยา่งสาหสั รวมทงัไล่ออกจากบา้น ทาํใหต้นรู้สึกแย ่ตนไม่เคยพบแพทยแ์ละแจง้ความ เพราะกลวัลูกมี
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ปัญหา  เจด็มีบุตร 3 คน ไดแ้ก่ ลูกชายคนโต 1 คน อาย ุ13 ปี อยูก่บัสามีคนที 2 บุตรสาวอาย ุ8 ปี  อยูก่บัสามี
คนที 3  และบุตรสาวคนเล็ก อยูก่บัแม่สามีคนที 4  เจด็ตอ้งการแยกทางจากสามี แต่สามีไม่ยอม   

การพกัฟืนในบา้นพกั เจด็เขา้รับบริการยงับา้นพกัฉุกเฉินดว้ยตนเอง ครังนีเป็นครังที  3 เนืองจากติด
เชือHIV ถูกทาํร้ายร่างกาย และไม่มีทีพึง ทีผ่านมา 2 ครัง เจ็ดเคยขอความช่วยเหลือทีบา้นพกัฉุกเฉิน
เนืองจากถูกสามีทาํร้ายและขบัไล่ออกจากบา้น  นักจิตวิทยาประเมินความเครียดพบว่า  เจ็ดมีภาวะซึมเศร้า
และความเครียดอยูใ่นระดบัสูง   

กรอบความคิดเดิม   เจ็ดเห็นว่าการเป็นผูห้ญิงเป็นขอ้จาํกดัในการเรียนรู้และพฒันาชีวิต  ผูห้ญิงมี
การคิด ตดัสินใจ และแก้ไขปัญหาสู้ผูช้ายไม่ได้ ผูห้ญิงไม่สามารถบวชพระหรือบรรลุหลักคาํสอนทาง
ศาสนาไดเ้หมือนผูช้าย  ลูกผูห้ญิง ใหท้าํดีอยา่งไรก็ไม่สามารถทดแทนบุญคุณของพอ่แม่ไดไ้ม่ดีเท่าลูกผูช้าย  
ทงันี ผูห้ญิงอ่อนแอตอ้งไดรั้บการดูแลและเขา้พงึพงิผูช้ายเป็นหลกัแก่ชีวติ และมีอาํนาจสูงสุดในการกาํหนด
อนาคตของครอบครัว  ภรรยาตอ้งเชือฟัง และทาํตามความตอ้งการของสามีและครอบครัวของสามี ภรรยา
ไม่มีสิทธิปฏิเสธเพศสมัพนัธต์ามความตอ้งการของสามี  เมือถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองรู้สึกเป็นเรือง
น่าละอายของตนเอง และมองว่าทุกอยา่งเป็นเรืองของเวรกรรม การเสียหายหรือการเสียชือเสียงดว้ยเรือง
ทางเพศลว้นเป็นปัญหาจากตวัผูห้ญิงเอง  แมจ้ะไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอื้น แต่ชะตากรรมนีก็ยากจะเปลียน
ได ้  นอกจากนี เจด็ยงัมีความรู้สึกผดิบาปอยา่งรุนแรงต่อการทอดทิงลูก  

. กลุ่มทดลองคนที 8 ชือสมมติ: แปด 

ภูมิหลัง แปดอายุ  ปี เป็นลูกกาํพร้า แปดไม่ทราบชือบิดามารดา เนืองจากหลงัจากคลอดแล้ว 
มารดาบุญธรรมนาํแปดมาเลียงดู  ภูมิลาํเนากรุงเทพมหานคร จบการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที    นับถือ
ศาสนาพทุธ  ปัจจุบนัทาํงานรับจา้งเป็นแม่บา้น 

ลักษณะ รูปร่างสันทดั ผิวสองสี ฟันยืน  ผมขาว ยาว แต่บาง พูดคุยฉะฉาน แต่บางครังมีความ
ยากลาํบากในการสือสารบอกความรู้สึก และแสดงอาการปวดศีรษะและมึนงงบ่อยๆ    

ประวติัชีวติคู่  แปดเล่าแต่เพยีงวา่ ตนถูกชายผูอุ้ปการะทาํร้ายร่างกายและจิตใจอยูบ่่อยครัง และรอย
แผลเป็นทีศีรษะดา้นขวา ทาํใหต้อ้งหนีออกจากบา้น    

การพกัฟืนในบา้นพกั แปดเขา้รับบริการยงับา้นพกัฉุกเฉินด้วยตนเองเป็นครังแรก จากคาํแนะนํา
ของเพอืนบา้น เพอืรอการดาํเนินการช่วยเหลือทางอาชีพ  แปดมีความตอ้งการอาชีพ  และออกจากบา้นพกั
ฉุกเฉินโดยเร็ว แต่ยงัไม่มีโอกาส และผูว้่าจา้ง   ซึงตนรู้สึกกงัวล เนืองจากตนเองไม่มีทีทาํงาน  ไม่มีรายได ้
และทีพกัแลว้  รู้สึกโดดเดียวไร้ทีพงึ  นกัจิตวทิยาประเมินความเครียดพบวา่  เจด็มีภาวะกงัวลและเครียดสูง    

กรอบความคิดเดิม   แปดมองวา่ การทาํงานบา้นและการเลียงดูลูกเป็นงานของผูห้ญิงเพียงฝ่ายเดียว 
ผูช้ายไม่สมควรทาํ จะกลายเป็นของตาํสาํหรับชีวติ  ผูห้ญิงตอ้งอุทิศทงัชีวติของตนทาํงานบา้นและเลียงดูลูก 
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เพือรักษาครอบครัวให้พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก รวมทงัมีความคิดว่าความดีของผูห้ญิงอยู่ทีการประพฤติตน
ถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม  ทงันี การเสียหายหรือการเสียชือเสียงดว้ยเรืองทางเพศลว้นเป็น
ปัญหาจากตวัผูห้ญิงเอง   

 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 . ผูว้ิจยัพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอยา่งด้วยวาจาในการพบปะครังแรกและในการปฐมนิเทศ โดย
แนะนาํตนเอง และชีแจงทีมา วตัถุประสงค ์วธีิการวจิยั และประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั 
 . ผูว้ิจยัแจง้กลุ่มตวัอยา่งให้ทราบถึงสิทธิในการเขา้ร่วมวิจยั และสามารถบอกเลิกไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ชีแจงเหตุผล และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตวัอยา่ง 
 . ผูว้จิยัขออนุญาตบนัทึกเสียง และแจง้กลุ่มตวัอยา่งให้ทราบว่า ขอ้มูลทงัหมดจะถูกนาํเสนอเพือ
ประโยชน์ทางวชิาการ โดยจะเปลียนชือของกลุ่มตวัอยา่งในเนือความทีอา้งถึง จะไม่มีการระบุถึงชือ-สกุลที
แทจ้ริง 

  
เครืองมือการวิจัย 

ผูว้จิยัใชต้นเองเป็นเครืองมือสาํคญัในการดาํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยวธีิการสมัภาษณ์  การสงัเกต   การบนัทึก การวดั และการใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ระเมินการเปลียนแปลง
ของตนเอง  โดยมีอุปกรณ์เป็นเทปบนัทึกเสียง สมุดจดบนัทึก และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณดว้ยเครืองมือ ดงันี   

. เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชเ้ครืองมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบบนัทึก
กรณีศึกษา ดงันี 

. . เครืองมือที  แบบสัมภาษณ์  
ลกัษณะของเครืองมือ  เป็นขอ้คาํถามประกอบการสัมภาษณ์จาํนวน  ขอ้ และแบบบนัทึกขอ้มูล

จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ ทีใช้คู่กัน โดยผูว้ิจัยสร้างขึนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ 
Mezirow  เพือศึกษาประสบการณ์และความเห็นของสตรีไทยผูผ้่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครองใน    
ประเด็น ไดแ้ก่    

ประเด็นที  กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  
ประเด็นที   ความตอ้งการจาํเป็นในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ

รุนแรงจากคู่ครอง  
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ประเด็นที   ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง    

ขนัตอนการสร้างเครืองมือ   
. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ Mezirow งานวิจยัทีเกียวขอ้ง และหลกัการ

สร้างแนวคาํถามสมัภาษณ์ และแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 
. กาํหนดวตัถุประสงค ์และขอบเขต ประเด็นทีตอ้งการศึกษา แลว้สร้างเครืองมือให้ครอบคลุมทงั

เนือหาและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
 . นาํไปปรึกษาอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

. ใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity)  ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้คาํถามกบันิยาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดงัรายนามผูเ้ชียวชาญต่อไปนี 

 -ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทรทัย ผู ้เชียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

-ดร. นิรนาท แสนสา ผูเ้ชียวชาญดา้นจิตวทิยา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
-ดร. เพริศพรรณ แดนศิลป์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการศึกษาแบบเน้นให้ผูเ้รียนใคร่ครวญตนเอง 

ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

  -รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ   ผูเ้ชียวชาญดา้นการพยาบาลและการดูแลจิตใจของสตรี
ทีถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัวและดา้นสตรีศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

-ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ ผูเ้ชียวชาญด้านกระบวนการกลุ่มเพือนช่วยเพือนสําหรับสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงในครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   

โดยผูเ้ชียวชาญจะใหค้่าในการตรวจสอบ ดงันี   
+   เมือแน่ใจวา่ ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามการปรับเปลียนมโนทศัน์

ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

  เมือไม่แน่ใจว่า ขอ้ความนันมีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

-   เมือแน่ใจว่า ขอ้ความนันไม่มีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

นาํคะแนนทีไดม้าคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยแทนค่าสูตร ดงันี 
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เมือ    IOC    แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามการปรับเปลียนมโน

ทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง    

R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

เกณฑ์การพิจารณา คือ ข้อทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ .   ถือว่ามีความ
สอดคลอ้ง ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ข แต่ขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งน้อยกว่า .   ถือว่าไม่มีความ
สอดคลอ้ง ตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ   

. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องของแนวคาํถามหลกัในการสัมภาษณ์เพือเลือกขอ้คาํถามทีมี 
IOC ตงัแต่ .  - .  พบวา่ แบบสมัภาษณ์ทุกขอ้มีค่า IOC .  

 

.  เครืองมือที  แบบบันทึกกรณศึีกษา 
ลกัษณะของเครืองมือ  เป็นแบบบนัทึกของผูว้ิจยั ในการสรุปผลการศึกษาขอ้มูลส่วนตวัและการ

เปลียนแปลงตนของกลุ่มทดลองเป็นรายบุคคลจากช่วงเริมจดักิจกรรม  ในระหว่างกิจกรรม  หลังจัด
กิจกรรม จนถึงช่วงติดตามผล  เดือน   

 

. เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใชเ้ครืองมือ ไดแ้ก่ แบบวดัทศันะความเสมอภาคของ
สตรี แบบวดัทกัษะชีวติ และแบบประเมินการเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วมกิจกรรม  ดงันี 

. . เครืองมือที  แบบวัดทัศนะความเสมอภาคของสตรี 
ลกัษณะของเครืองมือ  เป็นแบบทดสอบทีผูว้ิจยัใช้มาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ

ไทย (Thailand National Standard on Gender Equality) ของสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์( ) พฒันาขึน เพอืใชว้ดัทศันะความเสมอภาคของ
สตรี โดยมีตวัชีวดัความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  ตวั ไดแ้ก่  ( ) เจตคติต่อเรืองความเสมอภาคในศกัดิศรี
ความเป็นมนุษยร์ะหวา่งหญิงชาย   ( ) ความเท่าเทียมกนัในดา้นความสามารถ พึงพาตนเองและเป็นทีพึงแก่
ผูอื้นได ้ และ ( ) ความเสมอภาคในบทบาท ความสัมพนัธ์ หน้าทีความรับผิดชอบต่อครอบครัวในชีวิต
สมรส ซึงมี โดยจดัทาํเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า   ระดบั ใน   ดา้นๆ ละ  ขอ้ รวม  ขอ้ ไดแ้ก่   
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ดา้นที 1 ความเสมอภาคของสตรีในศกัดิศรีและคุณค่า ขอ้ที -   
ดา้นที 2 ความเสมอภาคของสตรีในความสามารถ  ขอ้ที -  

ดา้นที 3 ความเสมอภาคของสตรีในชีวติครอบครัว ขอ้ที -  

การใหค้ะแนน  นาํแบบวดัทีทาํเสร็จแลว้มาตรวจ โดยให้คะแนนตามระดบัการประเมินของผูต้อบ 
เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี  

1. ขอ้กระทงดา้นบวก 11 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที 2, 4, 9, 10, , , , , , ,  ให้คะแนนเป็นราย
ขอ้ตามระดบัทีผูต้อบเลือก คือ ตอบ  5 ให ้5 คะแนน  4 ให ้4 คะแนน  3 ให ้3 คะแนน  2 ให ้2 คะแนน  1 ให ้
1 คะแนน      

2. ขอ้กระทงดา้นลบ  19 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที 1, 3, 5, 6, 7, 8,  11, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 ให้คะแนนเป็นรายขอ้ โดยกลบัคะแนนจากระดับทีผูต้อบเลือก คือ ตอบ  5 ให้  คะแนน  4 ให้  
คะแนน  3 ให ้3 คะแนน  2 ให ้4 คะแนน  1 ให ้5 คะแนน      

การแปลความหมาย  นาํค่าการตอบไปหาค่าเฉลียรายด้านและค่าเฉลียรวม ซึงอยูร่ะหว่าง 1.00 – 

5.00 แลว้แปลผล 

  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีทศันะความเสมอภาคของสตรีระดบัสูง  
  3.50 - 4.49  หมายถึง มีทศันะความเสมอภาคของสตรีระดบัค่อนขา้งสูง 

  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีทศันะความเสมอภาคของสตรีระดบัปานกลาง 

  1.50 - 2.49  หมายถึง มีทศันะความเสมอภาคของสตรีระดบัค่อนขา้งตาํ 
  1.00 - 1.49 หมายถึง  มีทศันะความเสมอภาคของสตรีในระดบัตาํ 

การสร้างแบบวัด 

ผูว้จิยัดาํเนินการตามขนัตอนการสร้างแบบวดั ดงัต่อไปนี 

1. ศึกษาแนวคิดความเสมอภาคของสตรี และตวัชีวดัความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ไดแ้ก่ (1) เจต
คติต่อเรืองความเสมอภาคในศักดิศรีความเป็นมนุษยร์ะหว่างหญิงชาย (2) ความเท่าเทียมกันในด้าน
ความสามารถ พึงพาตนเองและเป็นทีพึงแก่ผูอื้นได ้ และ (3) ความเสมอภาคในบทบาท ความสัมพนัธ ์
หน้าทีความรับผิดชอบต่อครอบครัวในชีวิตสมรส  (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2552) 

ตลอดจนหลกัการสร้างแบบวดั แลว้กาํหนดกรอบ แนวคิด วตัถุประสงค ์และประเด็นขอ้คาํถาม 

2. สร้างแบบวดั ใหค้รอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคแ์ละประเด็นขอ้คาํถามทีตอ้งการวดัโดย ผูว้ิจยั
ตงัขอ้คาํถามรวม 40 ขอ้  

3. นําเสนอร่างแบบวดัต่ออาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้อง 
เหมาะสม และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข เหลือขอ้คาํถามรวม 0 ขอ้     
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4. ส่งแบบวดัให้ผูเ้ชียวชาญในดา้นต่างๆ  5 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content 

validity)  ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ดงันี  
-ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทรทัย ผู ้เชียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

-ดร .  นิรนาท  แสนสา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู ้เ ชียวชาญด้านจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสต ร์   
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

-ดร. เพริศพรรณ แดนศิลป์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการศึกษาแบบเน้นให้ผูเ้รียนใคร่ครวญตนเอง 
ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล  

-รองศาสตราจารยด์ร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ผูเ้ชียวชาญดา้นการพยาบาลและดูแลจิตใจของสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงในครอบครัวและดา้นสตรีศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

-ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ ผูเ้ชียวชาญด้านกระบวนการกลุ่มเพือนช่วยเพือนสําหรับสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงในครอบครัว และดา้นสตรีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

โดยผูเ้ชียวชาญจะใหค้่าในการตรวจสอบ ดงันี   
+1 เมือแน่ใจวา่ ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามความเสมอภาคของสตรี 

0  เมือไม่แน่ใจวา่ ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามความเสมอภาคของสตรี  
-1  เมือแน่ใจว่า ขอ้ความนันไม่มีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามความเสมอภาคของ

สตรี 

นาํคะแนนทีไดม้าคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยแทนค่าสูตร ดงันี 

    
เมือ     IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามความเสมอภาคของสตรี  

R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

เกณฑ์การพิจารณา คือ ข้อทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  ถือว่ามีความ
สอดคลอ้ง ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงแก้ไข แต่ขอ้ใดมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งน้อยกว่า 0.5  ถือว่าไม่มีความ
สอดคลอ้ง ตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ   
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5. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดั เพือเลือกขอ้คาํถามทีมี IOC ตงัแต่ 0.60 - 1.00 
พบวา่ ขอ้คาํถามของแบบวดัมีค่า IOC ตงัแต่ 0.80 - 1.00 โดยมีขอ้เสนอใหป้รับแกภ้าษาเพมิเติม 

6. ปรับแกภ้าษาตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ และนาํแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี ทีผ่าน
การตรวจสอบประสิทธิภาพแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองทีมี
ลกัษณะตามเกณฑ์ของกลุ่มตวัอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน นาํคะแนนมาหาความเชือมัน  
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่า (Coefficient  Alpha)  ของ  Cronbach (   :  )  ผล
ปรากฏดงันี 

ดา้นที  ความเสมอภาคของสตรีในศกัดิศรีและคุณค่า มีค่าความเชือมนั    .  

ดา้นที  ความเสมอภาคของสตรีในความสามารถ  มีค่าความเชือมนั    .  

ดา้นที  ความเสมอภาคของสตรีในชีวติครอบครัว มีค่าความเชือมนั    .  

รวมทุกดา้น หรือทงัฉบบั มีค่าความเชือมนั    .   
 7. นาํแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรีไปใชก้บักลุ่มทดลองในครังก่อนและหลงัการทดลอง 

 

. . เครืองมือที  แบบวัดทักษะชีวิต 

ลกัษณะของเครืองมือ เป็นแบบวดัของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2546) แปลจาก Life Skill Test ของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2007)  เพือวดัความสามารถในการจดัการกบัความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการ
และการตอบสนองของผูต้อบต่อสิงทา้ทาย รวมทงัแรงปะทะต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  แบบวดันีมีจาํนวน
รวม  ขอ้ เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั จากระดบัที  ถึง  ตามความหมายดงันี 

  หมายถึง  จริง 

  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

  หมายถึง  ไม่จริง 

การใหค้ะแนน นาํแบบวดัทีทาํเสร็จแลว้มาตรวจ โดยให้คะแนนตามระดบัการประเมินของผูต้อบ 
คือ ตอบ  3 ให ้3 คะแนน  2 ให ้2 คะแนน  1 ให้ 1 คะแนน ยกเวน้  ขอ้กระทงดา้นลบ 33 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที , 

, , , , ,  1, 43, 46, 47, 49, 51, 59, 60, 64, 65, 73, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 95, 97, 99, 100, 

104, 114, 117, 120 ใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ โดยกลบัคะแนนจากระดบัทีผูต้อบเลือก คือ ตอบ  3 ให้ 1 คะแนน  
2 ให ้2 คะแนน  1 ให ้3 คะแนน      

การแปลความหมาย   นาํค่าการตอบไปหาค่าเฉลียรายดา้นและค่าเฉลียรวม ซึงอยูร่ะหว่าง 1.00 – 

.00 แลว้แปลผล  
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. - .   หมายถึง  ทกัษะชีวติระดบัสูง 

. - .   หมายถึง  ทกัษะชีวติระดบัปานกลาง 

. - .   หมายถึง  ทกัษะชีวติระดบัตาํ 
คุณภาพของเครืองมือ  แบบวดัทกัษะชีวิตนีมีค่าความตรงและความเชือมนัในระดบัสูง โดยมีการ

รายงานค่าความตรงตามเนือหาในการพฒันาแบบวดันี .6-1 จากผูเ้ชียวชาญ 6 ท่าน กล่าวคือ ผูเ้ชียวชาญทาง
จิตวิทยา 3 ท่าน ผูเ้ชียวชาญทกัษะชีวิต 2 ท่าน และผูเ้ชียวชาญการวดัและประเมินทางการศึกษาอีก 1 ท่าน 
และมีการพสูิจน์ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (confirmatory factor analysis) พบค่า goodness of fit index 

หรือ GFI .97 ส่วนค่าความเชือมนั พบค่าสมัประสิทธิอลัฟ่าหรือ Alpha coefficient ที .92   
 

.  เครืองมือที  แบบประเมินการเปลียนแปลงตนเองของผู้ร่วมกิจกรรม   
ลกัษณะของเครืองมือ  เป็นแบบประเมินตนเองของผูร่้วมกิจกรรมกลุ่ม แบบมาตราส่วนประมาณคา่ 

  ระดับ  ทีศูนยจิ์ตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ป.) แปลและจัดทาํขึนจาก group 

participant’s self-assessment for personal changes ของ James P. Trotzer ( ) เพือให้ผูร่้วมกิจกรรมกลุ่ม
การปรึกษาเชิงจิตวทิยาและกลุ่มพฒันาตนใชป้ระเมินตนเองใน  ประเด็น ดงันี  

. การฟืนฟูเยยีวยา สุข สบายใจ ผอ่นคลายหรือบรรเทาจากความตึงเครียด 

. ความเขา้ใจตนเอง เห็นคุณค่า และพงึพอใจในตนเอง 

. ความรู้สึกมีพลงัอาํนาจ ความมนัคงในตนเอง 

. ความรู้สึกเป็นอิสระ หรือไดเ้ป็นตวัของตวัเอง 

. การตระหนกัรู้ในตนเอง มีสติ ยงัคิด ใชเ้หตุผลพจิาณาสิงต่างๆ นึกถึงผลทีเกิดขึน 

. ความเขา้ใจในผูอื้น เห็นคุณค่าหรือคุณงามความดี และสามารถยอมรับนบัถือผูอื้นไดอ้ยา่งจริงใจ 

. การสือสารทาํความเขา้ใจและสร้างความปรองดองกบัผูอื้น  

. การช่วยเหลือ หรือมีส่วนช่วยผูอื้นทีเป็นทุกข ์หรือตอ้งการความช่วยเหลือใหแ้กปั้ญหาของเขา 

. การจดัการแกไ้ขปัญหาของตน 

. ความเขา้ใจสงัคม และสภาพการณ์ทีเป็นอยู ่

. การปรับเปลียนความคิดความเชือ หรือมีมุมมองต่อสิงต่างๆ ทีดีกวา่เก่า 

. การเปลียนแปลงการกระทาํ หรือมีการฝึกหัดทกัษะบางอยา่ง เพือปรับปรุงพฒันาตนเองโดย
สมคัรใจ 

. ความคิดความเชือในความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของทุกคน 

. ความมุ่งหวงัและการจูงใจตนเองใหค้ิดและทาํสิงต่างๆ ใหมี้ชีวติทีดีกวา่เก่า 
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. .การปรับตวักบัสภาพการณ์ทียากลาํบาก     
การใหค้ะแนน  นาํแบบประเมินทีทาํเสร็จแลว้มาตรวจ โดยให้คะแนนตามระดบัการประเมินของ

ผูต้อบ คือ ตอบ  5 ให ้5 คะแนน  4 ให ้4 คะแนน  3 ให ้3 คะแนน  2 ให ้2 คะแนน  1 ให ้1 คะแนน      
การแปลความหมาย  นาํค่าการตอบไปหาค่าเฉลียรายดา้นและค่าเฉลียรวม ซึงอยูร่ะหว่าง 1.00 – 5.00 แลว้
แปลผล 

  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีการเปลียนแปลงตนเองมากทีสุด  
  3.50 - 4.49  หมายถึง มีการเปลียนแปลงตนเองมาก 

  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการเปลียนแปลงตนเองพอสมควร 

  1.50 - 2.49  หมายถึง มีการเปลียนแปลงตนเองนอ้ย 

  1.00 - 1.49 หมายถึง มีการเปลียนแปลงตนเองนอ้ยทีสุด 

คุณภาพของเครืองมือ  แบบประเมินการเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วมกิจกรรมนีมีค่าความตรงและ
ความเชือมันในระดับสูง โดยมีการรายงานค่าความตรงตามเนือหาในการพฒันาแบบวดันี . -  จาก
ผูเ้ชียวชาญทางจิตวทิยา  ท่าน และผูเ้ชียวชาญการวดัและประเมินทางการศึกษาอีก  ท่าน และมีการพิสูจน์
ค่าความเชือมนั พบค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ หรือ Alpha coefficient ที .  ดว้ยระดบัความเชือถือร้อยละ 

   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยันี มี  ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงันี     
. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) ถอดรหัสความหมาย (codification) หรือให้

ความหมายกบัขอ้มูล จาํแนกและจดัระบบขอ้มูล และประมวลสรุปขอ้มูลดว้ยการเขียนพรรณนาความ 

. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าทางสถิติพืนฐานหรือสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน  และใชต้ารางแสดงขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยมีคาํบรรยายใตต้าราง 
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ขนัตอนดําเนินการวิจัย    
 การดําเนินการวิจัยมีขนัตอนต่างๆ ตงัแต่เริมต้นจนสินสุดการวิจัยต่อเนืองกันไปรวม 10 ขัน 
ดงัต่อไปนี 
 ขนัที   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง  
 ผูว้จิยัศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ Mezirow  เพศ
ภาวะ ความรุนแรงต่อสตรี และความเสมอภาคของสตรี จากเอกสาร รายงานการวิจัย หนังสือ ตาํรา 
วารสารวชิาการ และฐานขอ้มูลคอมพวิเตอร์ทีมีคุณภาพทงัในประเทศและต่างประเทศ นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงพรรณนาและประมวลเป็นความรู้เชิงทฤษฎี ใชเ้ป็นขอ้มูลพนืฐานของการวจิยั 

  
 ขนัที  ศึกษาภาคสนาม 

 ผูว้ิจยัศึกษาการปรับเปลียนมโนทศัน์ ในประสบการณ์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจาก
คู่ครอง  คน รวมทงัความตอ้งการจาํเป็น และขอ้เสนอแนะในการจดัทาํนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์
สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง   บุคคลทงั  ท่านนีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเบืองตน้โดยไดรั้บ
การแนะนํามาจากนักวิชาชีพทางสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาของมูลนิธิหญิงชายกา้วไกล จาํนวน  คน  
เครือข่ายพ่อแม่เลียงเดียว จาํนวน  คน  และองคก์ารผูห้ญิงเพือสันติภาพและความยติุธรรมจาํนวน  คน   
แลว้นาํขอ้มูลการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์เนือหาและสรุปผลการศึกษาเป็นขอ้คน้พบที  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 การคดัเลือกผู้ให้ข้อมูลเบืองต้น 

. ผูว้จิยัประสานงานกบัหวัหนา้หน่วยงานช่วยเหลือและพฒันาสตรีทีถูกคู่ครองกระทาํความรุนแรง 
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนเครือข่ายทีเกียวขอ้ง เพือขอความอนุเคราะห์นักวิชาชีพของหน่วยงาน
แนะนาํสตรีไทยทีผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง ทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเบืองตน้ของการ
วจิยัตามเกณฑก์ารคดัเลือก ดงันี 

-  เป็นสตรีเชือชาติไทย สัญชาติไทย อายรุะหว่าง -  ปี มีสุขภาพจิตเป็นปกติ สามารถพูดคุย
สือสารภาษาไทยไดดี้ 

- มีประวติัหรือช่วงชีวิตถูกสามี คู่หมัน หรือชายคนรักทาํร้ายร่างกายตลอดอย่างน้อย  ปี   และ 
ปัจจุบนัผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครองมานานกวา่  ปี  

- เกิดการเปลียนแปลงทางความคิดความเชือ ทีทาํให้มีความเขม้แข็งในทศันะความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย และระหวา่งตนเองกบัผูอื้น 

- มีการพฒันาทกัษะชีวิตต่างๆ อยา่งต่อเนือง สามารถดาํเนินชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพ ปรับตวักบั
สถานการณ์ต่างๆ หรือเผชิญและจดัการปัญหาชีวติไดดี้ มีความสมัพนัธท์ีดีกบัผูอื้นและสงัคม 
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- มีอาชีพและมีรายไดม้นัคง สามารถพงึพาตวัเองและเลียงดูบุตรไดด้ว้ยตนเอง  
- สามารถเป็นบุคคลต้นแบบ ทีผูว้ิจัยถอดบทเรียนกระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ได้จาก

ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ความเห็นเกียวกบัความตอ้งการจาํเป็น และขอ้เสนอแนะในการพฒันา
นวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง และประเด็นต่างๆ 
ทีเกียวขอ้ง 

- สมคัรใจ และสามารถอุทิศเวลาส่วนตวัใหผู้ว้จิยัสมัภาษณ์เชิงลึกไดห้ลายครังจนแลว้เสร็จการวจิยั 

- ไดรั้บการรับรองหรือยนืยนัคุณสมบตัิขอ้ -  จากนกัวชิาชีพ  
. ผูว้จิยัไปพบกบัสตรีทีมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์จาํนวน  ท่าน  ทีไดรั้บการแนะนาํจากนักวิชาชีพ

ขององคก์ารสตรีเพอืสนัติภาพและความยติุธรรม  คน มูลนิธิหญิงชายกา้วไกล  คน และเครือข่ายพ่อแม่
เลียงเดียว  คน ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบแฟ้มประวติั ร่วมกบัการพดูคุยกบันกัวชิาชีพ สอบถามความสมคัรใจ  
และดาํเนินการสมัภาษณ์เก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูลเบืองตน้ ดงันี  

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลเบืองต้น  
ผู้ให้ข้อมูลคนที 1 ชือสมมติ: วัน  อาย ุ42 ปี เกิด เติบโต และยงัคงอาศยัในภาคใต ้นับถือศาสนา

พทุธ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ปัจจุบนัทาํงานรับราชการ ปัจจุบนัแยกทางกบัสามี ซึงเคยอยูกิ่นกนัมา
นาน  ปี โดยมีปัญหาสามีดืมเหลา้ เล่นการพนัน และทุบตีทาํร้าย  มีบุตรชายร่วมกนั  คน ซึงขณะนีเป็น
วยัรุ่น และอยูใ่นการเลียงดูของวนั    

ผู้ให้ข้อมูลคนที 2 ชือสมมติ: ทู  อาย ุ48 ปี อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ทาํงานรับจา้งอิสระและเป็นอาสาสมคัรของมูลนิธิ ปัจจุบนัหยา่กบัสามี ซึงเคยอยูกิ่นกนัมา
นาน 10 ปี โดยมีปัญหาสามีนอกใจและทุบตีทาํร้ายระยะ   ปีสุดทา้ยของการสมรส   ไม่มีบุตรร่วมกนั   
    ผู้ให้ข้อมูลคนที  ชือสมมติ: ทรี  อาย ุ55 ปี อาศยัอยูใ่นกรุงเทพและไปๆ มาๆ ระหว่างต่างจงัหวดั 
นบัถือศาสนาพทุธ จบการศึกษาระดบัอนุปริญญา ทาํงานคา้ขายและเป็นอาสาสมคัรของมูลนิธิ  ปัจจุบนัหยา่
กบัสามี ซึงเคยอยูกิ่นกนัมานาน 1  ปี  โดยมีปัญหาสามีนอกใจและทุบตีทาํร้ายระยะ 8  ปีสุดทา้ยของการ
สมรส   มีบุตรชายร่วมกนั 1 คน อยูใ่นวยัผูใ้หญ่และสมรสแลว้  
  ผู้ให้ข้อมูลคนที 4 ชือสมมติ: โฟ  อาย ุ29 ปี อาศยัอยูใ่นภาคอีสาน ไม่ระบุความเชือทางศาสนาหรือ
การนับถือศาสนา จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ปัจจุบนัทาํงานบริษทัแห่งหนึง ในตาํแหน่งเจา้หน้าที
ธุรการ ปัจจุบนัแยกทางกบัสามี ซึงเคยอยูกิ่นกนัมานาน 4 ปี  โดยมีปัญหาสามีนอกใจ แต่หึงหวงโดยไม่มี
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เหตุผล และเมือดืมเหลา้แลว้มกัหาเรืองทุบตีทาํร้ายตลอด 4 ปีของการสมรส มีบุตรีร่วมกนั 1 คน  อยูใ่นวยั
เด็กและโฟเป็นผูเ้ลียงดู   

ผู้ให้ข้อมูลคนที  ชือสมมติ: ไฟว์  อาย ุ  ปี อาศยัอยูใ่นภาคเหนือ นบัถือศาสนาพุทธ จบการศึกษา
ระดบัปริญญาโท เคยเป็นพนกังานบริษทั แต่ลาออกมาช่วยงานของครอบครัว  ปัจจุบนัหยา่กบัสามี ซึงเคย
อยูกิ่นกนัมานาน 7 ปี  โดยมีปัญหาสามีทุบตีทาํร้าย หึงหวง กกัขงั มกัมีปากเสียงเรืองหนีสิน ความหึงหวง 
และการนอกใจ มีบุตรีร่วมกนั 1 คน  อยูใ่นวยัเด็กและไฟวเ์ป็นผูเ้ลียงดู 

 

ขนัที 3 พัฒนานวัตกรรม 

ผูว้จิยัสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีกบัผลการศึกษาเชิงประสบการณ์ ทีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลเบืองตน้ และ
นาํมาจดัทาํเป็นแผนการจดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการ  

ที 4 หาประสิทธิภาพของนวตักรรม   
ผูว้ิจยันํานวตักรรมทีสร้างไปให้ผูเ้ชียวชาญในด้านต่างๆ   ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิง

เนือหา (content validity) และประเมินความเหมาะสม ดงัรายนามต่อไปนี  
-ดร.ณัฐสุดา แตพ้นัธ์ ผูเ้ชียวชาญด้านพฒันาโปรแกรมทางการศึกษาและจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ดร .  นิรนาท  แสนสา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู ้เ ชียวชาญด้านจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสต ร์   
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

-ดร. เพริศพรรณ แดนศิลป์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการศึกษาแบบเน้นให้ผูเ้รียนใคร่ครวญตนเอง 
ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล  

-รองศาสตราจารยด์ร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ผูเ้ชียวชาญดา้นการพยาบาลและดูแลจิตใจของสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงในครอบครัวและดา้นสตรีศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

-ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ ผูเ้ชียวชาญด้านกระบวนการกลุ่มเพือนช่วยเพือนสําหรับสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงในครอบครัว และดา้นสตรีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นการ
ประเมินกบัวตัถุประสงค ์(Index of item Objective Congruence : IOC) และการประเมินความเหมาะสมดว้ย
มาตรวดัประมาณค่า  ระดบั  ดงัต่อไปนี  

.  .ผูเ้ชียวชาญตรวจพิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหา ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นการประเมินกบัวตัถุประสงค ์  
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+   เมือแน่ใจว่า ขอ้ความนันมีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นการประเมินกบัวตัถุประสงคข์อง
นวตักรรม 

  เมือไม่แน่ใจวา่ ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นการประเมินกบัวตัถุประสงคข์อง
นวตักรรม 

-   เมือแน่ใจวา่ ขอ้ความนนัไม่มีความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นการประเมินกบัวตัถุประสงคข์อง
นวตักรรม 

นาํคะแนนทีไดม้าคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยแทนค่าสูตร ดงันี 

    
เมือ       IOC   แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นการประเมินกบัวตัถุประสงคข์อง

นวตักรรม 

  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

เกณฑ์การพิจารณา คือ ข้อที มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ .   ถือว่ามีความ
สอดคลอ้ง ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ข แต่ขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งน้อยกว่า .   ถือว่าไม่มีความ
สอดคล้อง ตอ้งทาํการปรับปรุงแก้ไขตามคาํเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของนวตักรรมทีผูเ้ชียวชาญประเมิน เพือเลือกประเด็นทีมี IOC ตงัแต่ .  - .   พบว่า 
นวตักรรมนีมีค่า IOC .   

. . ผูเ้ชียวชาญประเมินความเหมาะสมของนวตักรรม โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า  ระดบั ทีมี
เกณฑพ์จิารณาความเหมาะสม ไดแ้ก่ 
  .  - .  หมายถึง เหมาะสมมากทีสุด 

  .  - .   หมายถึง เหมาะสมมาก 

  .  - .   หมายถึง เหมาะสมพอสมควร 

  .  - .   หมายถึง เหมาะสมนอ้ย  

  .  - .  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยทีสุด 

โดยในส่วนทา้ยของแบบสอบถาม มีคาํถามปลายเปิดเพือการเสนอแนะต่างๆ ของผูเ้ชียวชาญ จาก
การประเมินของผูเ้ชียวชาญ พบวา่นวตักรรมทีสร้างขึนอยูใ่นระดบั .  - .  คือ .  มีความเหมาะสมใน
ระดบัมากทีสุด ทงันี มีคาํเสนอแนะเพมิเติมจากผูเ้ชียวชาญ ซึงผูว้จิยัไดป้รับแกแ้ลว้ 
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 ขนัที  เตรียมความพร้อมก่อนทดลอง  
ผูว้จิยัเตรียมความพร้อมของการทดลองใชน้วตักรรม ดงันี 

. . ผูว้จิยักาํหนดพนืทีการทดลองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดย
ระบุเลือกบา้นพกัฉุกเฉิน ซึงเป็นทีพกัชวัคราวของกลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัประสานขอความร่วมมือจากหัวหน้า
นักสังคมสงเคราะห์ของบา้นพกัในการคดัเลือกกลุ่มทดลองและจดัโปรแกรมการทดลอง ซึงทางบา้นพกั
ยินดีสนับสนุนงานวิจยันี โดยช่วยคดัเลือกลุ่มทดลองและอนุญาตให้ผูว้ิจัยดําเนินการวิจัย ทดลองใช้
นวตักรรม และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดร้ะหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม     

. . ผูว้ิจยัลงพืนทีเพือสาํรวจและศึกษาวิถีการดาํเนินชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนบรรยากาศและ
บริบททวัๆ ไปของบา้นพกั  รวมทงัสร้างสัมพนัธ์อันดีกับเจ้าหน้าทีและผูเ้กียวขอ้งในพืนที ซึงรับการ
ตอ้นรับและการอนุเคราะห์จากนักสังคมสงเคราะห์และเจา้หน้าทีทุกท่านเป็นอย่างดี ทงัในการให้ขอ้มูล
เบืองตน้และแนะนาํกลุ่มตวัอยา่ง การเอือเฟือและยดืหยุน่เรืองระเบียบเวลา รวมทงัการจดัหาหอ้งเสวนากลุ่ม
ทีเป็นส่วนตวั  

. . ผูว้จิยัตรวจสอบคุณสมบติั และศึกษาประวติัภูมิหลงัของกลุ่มทดลองจากแฟ้มประวติัและการ
พูดคุยเพิมเติมกับนักวิชาชีพ จากนันนัดพบและทาํการสัมภาษณ์กลุ่มทดลองด้วยตนเอง เพือยืนยนัการ
คดัเลือก  ตลอดจนสร้างความคุน้เคยและความไวว้างใจ  ทงันี พบความจาํเป็นทีตอ้งจดักลุ่มทดลองร่วม
โปรแกรมการทดลองเป็น  รุ่น  ตามระยะเวลาจาํเป็นในการพกัฟืนทีบา้นพกั ดงันี 

-ผูพ้กันานกวา่  เดือน จาํนวน  ท่าน กาํหนดเป็นกลุ่มทดลองรุ่นที  เขา้ร่วมโปรแกรมการทดลอง
แบบ 6 สปัดาห์ต่อเนือง   

-ผูพ้กัช่วง  สปัดาห์ จาํนวน   ท่าน กาํหนดเป็นกลุ่มทดลองรุ่นที  เขา้ร่วมโปรแกรมการทดลอง
แบบ 6 วนัต่อเนือง  

ในขนัตอนนี ผูว้ิจยัแจง้การพิทกัษ์สิทธิของผูร่้วมวิจยั  ตอบขอ้ซักถาม เพือคลายความกังวลใจ 
สงสัย และให้อิสระต่อการตดัสินใจเข้าร่วมการวิจยัด้วยตนเอง โดยมอบแบบตอบรับเขา้ร่วมการวิจัย 
(consent form) และนดัหมายวนัเวลาสถานทีเริมตน้กิจกรรม 

. . ผูว้ิจยัจดัเตรียมโปรแกรมการทดลองและห้องประชุมกลุ่ม  ตลอดจนเครืองมือทีจะใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

. .  ในวนัแรกของการเริมโปรแกรม ผูว้จิยัขอให้กลุ่มทดลองยนืยนัความสมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยั
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทาํการทดสอบก่อนการทดลอง ดว้ยแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี
และแบบวดัทกัษะชีวติ ผูว้จิยันาํไปตรวจและประเมินคะแนน 
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ขนัที 6 ดําเนินการทดลอง  
ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองท่ามกลางสภาพการณ์ดาํเนินชีวติตามปกติของกลุ่มทดลองในบา้นพกั โดย

จดัเป็นกลุ่มการเสวนาเชิงปฏิบติัการ   ครังๆ ละ  วนัๆ ละ  ชวัโมง และแบ่งช่วงการประชุมกลุ่มทุกครัง
ออกเป็น  ช่วง ๆ ละ ราว  ชวัโมง ระหว่างเวลา . - .  น.  . - .  น. (มีช่วงหยดุพกั  นาที 
ระหวา่ง . -  น. หรือตามความเหมาะสม) และ . - .  น. รวมเป็น  ช่วง หรือ  ชวัโมง แต่
ละวนัของโปรแกรม ผูร่้วมโปรแกรมมีช่วงเวลาหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนัและเยน็ รวมทงัมีช่วงพกั
ยามบ่ายเพอืผอ่นคลายอิริยาบถ ตลอดจนรับประทานขนมและเครืองดืมร่วมกนัราว  นาที  และในช่วง  
นาทีสุดทา้ยหลงัเสร็จสินการเสวนาจดัเป็นช่วงพดูคุยสรุปการเรียนรู้และประเมินโปรแกรม เพือปรับเตรียม
ความพร้อมสาํหรับการดาํเนินการเสวนาในครังต่อไป   

ในการดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัมีผูช่้วยนกัวจิยัสตรีอีก 1 คน ช่วยดูแลบุตรของกลุ่มทดลอง และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสังเกต การจดบนัทึกประเด็นสําคญัจากการเสวนากลุ่ม การพูดคุย
สัมภาษณ์กลุ่มทดลองแบบไม่เป็นทางการ รวมทงัการสอบถามผูเ้กียวขอ้ง ตลอดจนการศึกษาการเขียน
บนัทึกประจาํวนัและใบงานของกลุ่มทดลอง ในขณะทีผูว้จิยัจดัการทดลองแก่กลุ่มทดลอง  กลุ่ม ดงันี 

. . จดัการทดลองที  จดัโปรแกรม  สปัดาห์ต่อเนือง สัปดาห์ละ  ครังๆ ละ  วนั  ระหว่างวนัที 
 เมษายน ถึงวนัที  พฤษภาคม  ไดแ้ก่ วนัที , ,  เมษายน และ , ,  พฤษภาคม    ณ  

หอ้งอเนกประสงค ์ บา้นพกัฉุกเฉิน 

. . จดัการทดลองที   จดัโปรแกรม  วนัต่อเนือง ระหวา่งวนัที   ถึงวนัที  พฤษภาคม  ณ  
หอ้งอเนกประสงค ์ บา้นพกัฉุกเฉิน 

การจดัทดลองใชน้วตักรรมแก่กลุ่มทดลองทงั  กลุ่ม ดาํเนินไปตามตาราง  โปรแกรมการทดลอง 

ซึงกาํหนดขึนตามแผนการจดัเสวนาทีไดจ้ากขนัที  ดงันี 
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ตาราง  โปรแกรมการทดลอง  
ตารางเวลา กจิกรรม 

วนัเดือนปี ช่วงท ี ช่วงเวลา หัวข้อและกจิกรรม วธิีการดําเนินการ 
ครั ง
ท ี

กลุ่ม
ท ี1 

กลุ่ม
ท ี2 

1 

วั น
แรก 
 

/
/  

 

21/
/  

1 .  – .   น. (  ชวัโมง) -ปฐมนิเทศ 

-เ ส ว น า   “ก า ร จั ด ก า ร
ความเครียด”  (  ช่วง รวม  
ชวัโมง) 

-ทักษะฟัง  พูด  คุย 
ถาม  ตอบอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ   
-การฝึกผ่อนคลาย
ความเครียด  
-ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ตนเอง /การเขียน /
การวาด 
-การทาํการบา้น 

 .  – .   น. (มีช่วงหยุด
พกั  นาที) (  ชวัโมง) 

3 . - .  น. (  ชวัโมง) -เสวนา  “การเห็นคุณค่าใน
ตน เ อ ง ” (  ช่ ว ง  ร ว ม   
ชวัโมง) 

2 

วั น
ที
สอง 
 

/
/  

 

22/
/  

4 .  – .   น. (  ชวัโมง) -เสวนา  “เส้นทางชีวิตของ
ผู ้ห ญิ ง ” (  ช่ ว ง  ร วม   
ชวัโมง) 
  
 

-ทักษะฟัง  พูด  คุย 
ถาม  ตอบอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ  
-ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ตนเอง /การเขียน /
การวาด 

- การวิพากษอ์ดีต 

-การใชก้รณีศึกษา 
-ก า ร ส ว ม / ส ลั บ
บทบาท 

 -การระบุประเด็น
และสาเหตุปัญหา 
-ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลบั 

-การทาํการบา้น 

5 .  – .   น.(มีช่วงหยุด
พกั  นาที)  (  ชวัโมง) 

6 . - .  น. (  ชวัโมง) 

3 

วั น
ที
สาม 
 

/
/  

 

23/
/  

7 .  – .   น. (  ชวัโมง) 
8 .  – .   น.(มีช่วงหยุด

พกั  นาที)  (  ชวัโมง) 
9 . - .  น. (  ชวัโมง) 

4 

วั น
ทีสี 
 

/ 5/ 
 

 

24/
/  

10 .  – .   น. (  ชวัโมง) -เสวนา   “ความเสมอภาค
ของผูห้ญิง  (  ช่วง รวม  
ชวัโมง) 

11 .  – .   น. (มีช่วงหยุด
พกั  นาที)  (  ชวัโมง) 

12 . - .  น. (  ชวัโมง) 

 

ตาราง  โปรแกรมการทดลอง (ต่อ) 
ตารางเวลา กจิกรรม 



118 
 

 

วนัเดือนปี  ช่วงเวลา หัวข้อและกจิกรรม วธิีการดําเนินการ 
ช่วง
ท ี

กลุ่ม
ท ี1 

กลุ่ม
ท ี2 

5 

วั น
ทีห้า 
 

/5
/  

 

25/
/  

13 .  – .   น. (  ชวัโมง) -เ ส วน า   “ก าร ว า งแผน 
แกปั้ญหา พฒันาตน”  (  ช่วง 
รวม  ชวัโมง) 
 
 

-ทักษะฟัง  พูด  คุย 
ถาม  ตอบอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ  
-ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ตนเอง /การเขียน /
การวาด 

-การระบุประเด็น
และสาเหตุปัญหา 
-การวางแผนชีวิต 

-ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ส่วนตวั/ของกลุ่ม 

--ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ 
พฒันาทกัษะสาํคญั 
-ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลบั 

-การทาํการบา้น 

14 .  – .   น. (มีช่วงหยุด
พกั  นาที) (  ชวัโมง) 

15 . - .  น. (  ชวัโมง) 
6 

วั น
สุ ด
ทา้ย 
  
 

20/ 5

/  

  
 

26/
/  
  

 .  – .   น. (  ชวัโมง) 
1  .  – .   น. (มีช่วงหยุด

พกั  นาที)  (  ชวัโมง) 
18 .  – .   น. (  ชวัโมง) -เสวนา   “การตังปณิธาน 

แนวทางเริมตน้ชีวิตใหม่” (  
ช่วง รวม  ชวัโมง) 
-สรุปการเรียนรู้  ยติุเสวนา 
-ทําแบบวัด  แบบประ เ มิน 
หลงัโปรแกรมการทดลอง  

 

ขันที   ยุติการทดลอง 

ผูว้ิจยัขอให้กลุ่มทดลองบอกเล่าถึงประสบการณ์การเรียนรู้ รายงานการเปลียนแปลงทีตนรับรู้ใน
ตนเอง ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ และความประทบัใจของตนในการเขา้ร่วมกลุ่มเสวนา รวมทงัต่อผูน้ํา
เสวนา บรรยากาศ กระบวนการเสวนา และการจดัดาํเนินกลุ่มครังนี  และเมือยติุการเสวนาลง ผูว้ิจยัขอให้
กลุ่มทดลองทาํการทดสอบหลงัการทดลองทนัที ไดแ้ก่ แบบวดัทศันะความเสมอภาค แบบวดัทกัษะชีวิต 
และแบบประเมินการเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วมกิจกรรม นําไปตรวจและประเมินคะแนน รวมทัง
เปรียบเทียบค่าเฉลียของแบบวดัทศันะความเสมอภาคและแบบวดัทกัษะชีวิต เพือหาค่าความแตกต่าง
ระหวา่งการวดัครังก่อนและหลงัการทดลอง 
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ขนัที  ติดตามผล  
ผูว้จิยัติดตามเฉพาะรายทีติดต่อได ้  ท่าน ดว้ยการเยยีมสัมภาษณ์และการโทรศพัทส์ัมภาษณ์อยา่ง

ไม่เป็นทางการ ในระยะเวลา  เดือน  ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน    เพอืศึกษาวา่ กลุ่มทดลอง
มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตอย่างไรหรือไม่  ได้นําการเรียนรู้กลบัไปใช้ในชีวิตประจาํวนัอย่างไร และการ
เรียนรู้ทีเกิดขึนนนัเป็นประโยชน์ หรือ/และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวติมากนอ้ยเพยีงใด     

ขนัที 9 วิเคราะห์ผล  
ผูว้จิยัวเิคราะห์ผลขอ้มูลการวจิยัทงัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดงัต่อไปนี 

9.1.ผูว้ิจยัวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพจากขอ้มูลทีสังเกตพบทางคาํพูด ท่าที และพฤติกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มทดลอง ตลอดจนเนือหาสาํคญัจากการเสวนากลุ่มและการสมัภาษณ์กลุ่มทดลอง รวมทงัทีสอบถามจาก
ผูเ้กียวขอ้งอยา่งไม่เป็นทางการ ตลอดจนการศึกษาการเขียนบนัทึกประจาํวนั และใบงานของกลุ่มทดลอง 
ดว้ยวธีิวเิคราะห์เนือหา 

. . ผูว้จิยัวเิคราะห์ผลเชิงปริมาณจากแบบวดัทศันะความเสมอภาค แบบวดัทกัษะชีวิตครังก่อนการ
ทดลองและครังหลงัเมือสินสุดการทดลอง และแบบประเมินการเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วมกิจกรรม ดว้ย
ค่าสถิติพนืฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน    

ขนัที 10 สรุปผล  
ผูว้จิยัประมวลสรุปผลการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ

รุนแรงจากคู่ครอง  และเขียนรายงานการวจิยัเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

บทที  

ผลการวจิัย 
 

จากการดาํเนินการวิจยัเพือตอบคาํถามการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั   ขอ้ ไดแ้ก่  ( ) เพือ
ศึกษาการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง ( ) เพือพฒันานวตักรรมการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  และ( ) เพือศึกษาผลของ
นวตักรรมทีสร้างขึนต่อทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวิตของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง พบผลการวจิยั  ขอ้ ดงันี   
 

ข้อค้นพบ 1 การปรับเปลียนมโนทัศน์ของของสตรีไทยทีผ่านพ้นความรุนแรงจากคู่ครอง  
. สรุปลักษณะของผู้ให้ข้อมูลเบืองต้น  
ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลเบืองต้น     
ผูใ้หข้อ้มูลเบืองตน้  คน วนั  ทู  ทรี  โฟ  และไฟว ์(ชือสมมติ)  มีคุณสมบติัตามเกณฑ ์โดยไดรั้บ

การแนะนาํจากนกัวชิาชีพขององคก์ารสตรีเพอืสนัติภาพและความยติุธรรม  คน มูลนิธิหญิงชายกา้วไกล  
คน และเครือข่ายพ่อแม่เลียงเดียว  คน ทงัหมดเป็นผูผ้่านการช่วยเหลือขององคก์ารและมูลนิธิดงักล่าว  
และยงัเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือสตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงในงานต่างๆ ขององคก์ารและมูลนิธิ  ปัจจุบนั
ผูใ้ห้ขอ้มูลมีอาย ุ 29 ปี  ปี 42 ปี  48 ปี และ 55 ปี  อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ  คน ภาคเหนือ  คน ภาค
อีสาน  คน และภาคใต ้  คน นับถือศาสนาพุทธ  คน และไม่ระบุความเชือทางศาสนา  คน ด้าน
การศึกษา จบระดบัอนุปริญญา 2 คน ระดบัปริญญาตรี  คน และระดบัปริญญาโท  คน  ทาํงานรับราชการ 

  คน ทาํงานบริษทั  คน รับจา้งอิสระ  คน  และช่วยงานของครอบครัว  คน  ทุกคนแยกทางหรือหย่า
ขาดกบัสามี ซึงเคยอยูกิ่นกนัมานาน 4 ปี   ปี  10 ปี  และ1  ปี  จากปัญหาสามีดืมเหลา้ เล่นการพนัน หึงหวง
โดยไม่มีเหตุผล กกัขงั นอกใจ และทุบตีทาํร้าย  ผูใ้หข้อ้มูล  คนไม่มีบุตร   คนมีลูกชาย และ  คนมีลูกสาว 
ทงัหมดอยูใ่นการเลียงดูของผูใ้หข้อ้มูล 

คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเบืองต้น     
จากการศึกษาประวติั สอบถามนกัวชิาชีพผูแ้นะนาํ และการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเบืองตน้พบวา่ ผูใ้ห้

ขอ้มูลเบืองตน้เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ตรงในการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรี มี
แนวความคิดทีแสดงออกถึงความเสมอภาคและอิสระทางความคิดอยา่งเป็นตวัของตวัเอง เช่น มีหลายท่าน
บอกเล่าออกมาวา่ เช่น  

20 
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วนั “เกิดมาเป็นผูห้ญิงก็มีศกัดิศรีเหมือนกบัผูช้ายนนัแหละ ไม่ไดเ้กียวกบัความเป็นเพศอะไร”  
ทู  “จะเป็นหญิงหรือเป็นชาย หรือเพศอะไร ทุกคนก็สามารถตดัสินใจเลือกเส้นทางชีวิตไดต้าม

ความตอ้งการตวัเอง คุณค่าของคนเราไม่ไดอ้ยูท่ีเพศ แต่อยูท่ีการเป็นในแบบทีตวัเองพอใจ หรือไดเ้ป็นตวั
ของตวัเอง” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลเหล่านียงัแสดงวิสัยทศัน์ในการพฒันาตนของสตรีจากภาวะเหยือเป็นผูก้ระทาํ โดย
คาํนึงถึงศกัยภาพความสามารถของสตรีทีสนบัสนุนผูช้าย หรือร่วมเคียงคู่ไปกบัผูช้ายไดอ้ยา่งภาคภูมิ เช่น  

ทรี “ผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วม โอกาส และบทบาทหน้าทีในสังคมไดเ้ท่าๆ หรือพอๆ กบัผูช้าย  เพราะ
ผูห้ญิงเองมีการคิด ตดัสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ดี หรือเสริมในอีกมุมมองหนึง หรืออาจเป็นมุมมองที
ชดัเจนและดีไดพ้อๆ หรือมากกวา่ผูช้ายดว้ยซาํ”   

โฟ “ผูห้ญิงมีความสามารถทีจะเรียนรู้ และวธีิการเฉพาะตวัทีจะทาํงานของผูช้ายไดดี้ มีหลายอยา่งที
ผูช้ายอาจนึกไม่ถึง”  และ “การเป็นผูห้ญิงก็ไม่ไดเ้ป็นขอ้จาํกดัในการเรียนรู้ หรืออะไรเลย เราทุกคนสามารถ
พฒันาตวั และช่วยสังคมได้อย่างทีเราเป็น ยุคนี ผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดและ
ความสามารถออกมาไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั”  

ไฟว ์“ทีผ่านมา ผูห้ญิงเลียงดูตวัเองและลูก หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวได ้โดยไม่ตอ้งพึงพาสามี 
ผูห้ญิงเป็นทีพงึของผูอื้นได ้และเป็นไดดี้ดว้ย”  

นอกจากนี ยงัมีมุมมองทีสะทอ้นการเปลียนแปลงทางความคิดความเชือ และความเขม้แขง็ในทศันะ
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในชีวติคู่ และชีวติประจาํวนัระหวา่งตนเองกบัผูอื้น เช่น  

วนั “เป็นสามีและภรรยาตอ้งใหเ้กียรติยกยอ่งกนัโดยไม่มีใครเหนือกวา่หรือตาํกวา่ใคร”  
ทู “คนเป็นภรรยา ทีถูกตอ้งไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมตดัสินใจเรืองต่างๆ ในครอบครัว 

ไม่ใช่ปล่อยใหส้ามีคิดไปคนเดียว จดัการไปตามอาํเภอใจ” 

ทรี  “คนเราทุกคนก็เท่ากนั แต่ปัญหาคือไปสร้างความไม่เท่ากนัให้มนัยุง่ยาก เช่น เอาเรืองนันเรือง
นีมาแบ่งใหเ้กิดความเหลือมลาํ ไม่เป็นธรรม ผูห้ญิงเราลาํบากหน่อย  แต่ก็ไม่ควรปล่อยใหต้วัเองถูกกระทาํ”  

โฟ “ ทีผูห้ญิงเราตอ้งทาํคือ พยายามพึงตวัเอง รับผิดชอบในส่วนตวัเองให้ไดม้ากๆ ดีทีสุด และให้
คนอืนพงึได”้ 

ไฟว ์“ ความเท่าเทียมสาํหรับเรา ก็ตอ้งเป็นฝ่ายเริมก่อน ปรับตวัเขา้หาเขาก่อน รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา และยดืหยุน่ เปิดใจใหม้ากๆ ไม่เห็นแก่ตวั หรือสนใจแต่ความตอ้งการตวัเอง คิดกนัแบบนีถึงจะช่วยให้
เกิดความเท่าเทียมกนัได ้แต่ถา้จะมาข่มเราก็ไม่ยอม กบัคนดอ้ยเราตอ้งช่วยตอ้งฉุดเขาขึน กบัคนข่มเราตอ้ง
ช่วยใหเ้ขารู้วา่ อยา่ใหเ้กินไป อยูก่นัดีๆ มีความเคารพนบัถือกนัได”้  
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ดว้ยทศันะเช่นนีเองทีช่วยให้สตรีสามารถดาํเนินชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพ ปรับตวักบัสถานการณ์
ต่างๆ หรือเผชิญและจดัการปัญหาชีวติไดดี้ และมีความสมัพนัธท์ีดีกบัผูอื้นและสงัคม จึงสามารถเป็นบุคคล
ตน้แบบ ใหผู้ว้จิยัถอดบทเรียนการปรับเปลียนมโนทศัน์ได ้และสามารถให้ความเห็นเกียวกบัความตอ้งการ
จาํเป็น และขอ้เสนอแนะในการพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง และประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  

 

. ผลการวิจัย 

จากประสบการณ์ความรุนแรงทีเริมจากการทาํร้ายจิตใจ เปลียนเป็นการทาํร้ายร่างกายและทางเพศ
มากขึน  ผูใ้ห้ขอ้มูลรู้สึกสับสนอย่างยงิ และต่อมาเปลียนเป็นความรู้สึกโกรธและเสียใจ  เริมเก็บตวัตาม
ลาํพงั ไม่กลา้ปรึกษาหรือบอกครอบครัวพอ่แม่ญาติพนีอ้งของตน มีความตึงเครียดสูง คิดมาก บางคนเคยคิด
สนั   ต่อมาเมือได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว เพือน หรือหน่วยงานช่วยเหลือสตรี และมีโอกาสได้
สนทนากบัสตรีผูผ้า่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง และ/หรือร่วมกระบวนการกลุ่มเพอืนช่วยเพอืน  และอาสา
ตนเป็นผูช่้วยในหน่วยงานช่วยเหลือสตรี  ทาํใหเ้กิดการฟืนฟูตนเอง ปรับเปลียนมโนทศัน์ และเปลียนแปลง
พฤติกรรมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ซึงผูว้จิยัวเิคราะห์และประมวลขอ้มูลพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลไดมี้การปรับเปลียน
มโนทศัน์ โดยการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง มีกระบวนการ  
ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะที  สังสมความเครียด    ระยะที  แสวงหาความช่วยเหลือ   ระยะที  ทาํความเขา้ใจ
สถานการณ์ปัญหา  และระยะที   ปรับเปลียนมโนทศัน์ดา้นความเสมอภาคหญิง-ชาย  และใช้เป็นแนว
ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั โดยระยะที และระยะที  เป็นเหตุการณ์ทีนาํมาสู่กระบวนการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ ส่วนระยะที  และระยะที  เป็นกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์  และมีปัจจัยสนับสนุนการ
เปลียนแปลงทีสําคญั  ปัจจยั คือ ไดแ้ก่  การเสวนาในกลุ่มเพือนช่วยเพือน  และการพิจารณาใคร่ครวญ
ประเด็นเพศสภาวะและบทบาทหญิง-ชาย ทีอยูภ่ายใตเ้งือนไขของโอกาสในการพฒันาตน และเวลาในการ
บ่มเพาะการเรียนรู้และการปรับเปลียนมโนทศัน์ดงัรายละเอียดต่อไปนี      

 

เหตุการณ์ทีนํามาสู่กระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์  
ระยะที  สังสมความเครียด     
การเริมตน้ของกระบวนการนีมาจากช่วงเวลาบีบคนัก่อนการเปลียนผา่น  โดยสตรีมีความตึงเครียด 

คบัขอ้ง หรืออดัอนัตนัใจอยา่งแรงกลา้ต่อสถานการณ์ความรุนแรงทีสะสมมากขึนเรือยๆ  ระยะนีเป็นช่วงที
สตรีเผชิญปัญหาความรุนแรงตามลาํพงั และรู้สึกขุ่นเคือง ขดัแยง้ ละอายใจ  มองไม่เห็นคุณค่าของตนเอง 
หดหู่สินหวงั และมีความเครียดสูงสะสมจากความรุนแรง อีกทังยงัมองไม่เห็นทางออกจากปัญหา  
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ความเครียดทีเกิด นอกจากเป็นเรืองของความรุนแรงแลว้ ยงัเป็นความคบัขอ้งจากการมีประสบการณ์ชีวิตที
ไม่ลงรอยกับความคิดหรือความคาดหวงัทีเชือถือ อย่างไรก็ตาม  สตรีไม่ได้ทบทวนตรวจสอบกรอบ
ความคิดของตน ของสามี และของสังคม ในประเด็นเพศสภาพและบทบาทความสัมพนัธ์ทีไม่เท่าเทียม
ระหว่างหญิงและชาย กลบัสันนิษฐานและมองไปทีปัจจยัภายนอก เช่น เรืองชู้สาว การดืมเหล้า เล่นการ
พนนั และความกา้วร้าวของฝ่ายชาย ซึงเป็นตวักระตุน้ของความรุนแรง    และพยายามลดความเครียดของ
ตนลงดว้ยวธีิการต่างๆ ซึงมกัไม่ใช่การแกท้ีสาเหตุปัญหาอยา่งแทจ้ริง  

สถานการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึนบ่อยครังและรุนแรงมากขึน แมส้ตรีรู้สึกหวาดหวนั สับสน กลวั 
กงัวล และห่วงใยในอนาคตของตนและบุตร แต่ก็ยงัมีความหวงัว่า การกระทาํความรุนแรงของคู่ครองจะ
ลดลงจากคาํขอโทษหรือคาํสัญญาของสามี ทีจะปรับปรุงตวัหลังกระทาํความรุนแรง รวมทงัสตรียงัให้
ความหมายต่อการกระทาํความรุนแรงของสามีในรูปแบบเหตุผลต่างๆ เช่น อธิบายว่า เกิดจากการบนัดาล
โทสะ อารมณ์โกรธชัววูบ ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ฤทธิของสุรา ยาเสพติด  หรือ
ภาวะหลงผดิในการนอกใจ  สามียงัมีส่วนทีดีหรือเป็นความดีอยูม่าก เช่นเป็นทีพงึทางเศรษฐกิจ เป็นพ่อของ
ลูก ทีช่วยใหส้ถาบนัครอบครัวยงัคงอยูแ่ละมีความหมายตามอุดมการณ์ทางสังคม บางคนตีความว่า ความ
รุนแรงเป็นรูปแบบหนึงของความรัก หรือส่วนหนึงในการครองชีวติคู่ ทีมกัเกิดกบัคู่รักคู่ครองทวัไปดงัคาํว่า 
“ลินกระทบฟัน”   

สตรีจึงลงัเลทีจะออกจากความรุนแรง และหนัไปแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เมือประสบความรุนแรง เช่น 
การระมดัระวงัไม่ใหต้นเองและลูกเป็นเหตุของความโกรธ การหลบหน้าในช่วงเวลาทีสามีเมาสุรา การทุ่ม
ความโกรธไปทีภรรยาน้อยหรือหญิงทีสามีไปติดพนั หรือแมแ้ต่คิดว่าเป็นความผิดของตน ทีไม่สวยพอ 
หรือทาํตวัไม่ดีพอ จึงพยายามปรับปรุงพฒันาตนเอง เพอืปกปิดขอ้บกพร่องของตน หรือแสวงหาหลกัธรรม
ต่างๆ มาปลอบใจตนเอง ตลอดจนตีความหาเหตุผลมายอมรับวา่สิงทีเกิดขึนเป็น “เรืองทวัไปในสังคม” เป็น 
“กรรมเก่า” หรือ “ชะตาชีวิตของผูห้ญิง” ทีตอ้งยอมรับ ซึงทงัหมดเป็นผลของความคิดความเชือทีไม่เป็น
อิสระและยดึถือในความคาดหวงัของสังคมทีมีต่อสตรีอย่างไม่เท่าเทียมโดยไม่รู้ตวั อีกทงัมองไม่เห็นใน
โอกาสและพนืทีทางสงัคมทีจะส่งเสริมพฒันาสถานภาพและบทบาททีเหมาะสมหรือดีขึนของสตรี   

ในระยะนี สตรียงัไม่แน่ใจต่อการขอความช่วยเหลือจากผูอื้นดว้ย เนืองจากความกลวั ความละอาย 
ซึงเกิดจากความรู้สึกแปลกแยกระหว่างประสบการณ์ชีวิตของตนในความรุนแรงทีเกิดขึน กบัการทาํตาม
ปทสัถาน ค่านิยม และบทบาททางเพศทีสังคมคาดหวงั ทาํให้ตนรู้สึกโดดเดียว เควง้ควา้ง ไร้พลงัอาํนาจ 
และไม่มีความหวงั ยิงสตรีอยูใ่นระยะนีนานเท่าไร ยงิถลาํลึกลงไปในวงจรความรุนแรงมากเท่านัน  ดัง
ตวัอยา่งจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดงันี  



124 
 

 

วนั“ตอนนันเป็นช่วงทีแย่มาก เครียด  และไม่รู้จะเอายงัไงกับชีวิตดี จะสู้หรือจะหนี จะหลุดพน้
ยงัไง ตอนนนัมองไม่เห็นทางออกเลย ไม่มีความหวงั มีแต่ความทุกข ์ความเจ็บชาํนาํใจ ทาํไมเขาตอ้งทาํกบั
เราเหมือนหมูเหมือนหมา...ก็ไดแ้ค่คิด แต่ไม่รู้จะหลุดพน้ยงัไง กลวัไปหมด” 

ทู “เครียด กลวั กงัวล สับสน คิดมาก แล้วก็ละอายในตวัเองอยา่งไม่มีเหตุผล  เป็นชีวิตในความ
รุนแรง  บางทีพคีิดวา่ตายไปยงัง่ายกวา่อยู ่  มนัสินหวงั และรู้สึกตวัเองไม่มีค่า ไม่มีศกัดิศรี ไม่มีดีอะไรเลย  
แมจ้ะอยากบอกอยากเล่า ระบายให้ใครสักคนฟัง  ก็ไม่กลา้ เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าใครจะฟังเรา  เคยเกริน
ออกไปเหมือนกนัวา่ ชีวติคู่ท่าทางจะพงั เพราะผูช้ายใจร้อน ขนาดน้องสาว แม่ หรือเพือนเรา เขายงับอกให้
ปลงและพยายามอดทน   พกี็รู้สึกไม่มีใครเขา้ใจเรา ไม่ไดช่้วยเรา ก็ทาํให้ไม่กลา้ไปปรึกษาใครอีก  ตอนนัน
มนัเจบ็จากผูช้าย แต่มนัก็ทอ้กบัสังคม คนรอบขา้งดว้ย มนัมองไม่เห็นทางออกจากความรุนแรงเลย ก็กลุม้
มากนะ เหมือนโลกนีไม่มีใคร โดดเดียวมาก... ” 

ทรี “คิดวา่ทาํไมชีวติเราตอ้งมาเจออะไรอยา่งนี ดว้ย ทาํไมตอ้งมาเจอความรุนแรงอยา่งนีจากพอ่ของ
ลูก คนทีเราเคยรัก คิดฝากชีวติไว ้ นีก็หวดุหวดิ เจบ็เฉียดตายก็หลายครัง เพราะพสูีต้ลอด เจบ็ก็สู้ บางครังพีก็
หาทางฆ่ามนั (สามีเก่า) ให้ตายๆ ไปเลย  แต่ใจหนึงก็คิดถึงลูก สงสารลูก ไม่อยากให้เขาตอ้งมากาํพร้าพ่อ 
และแม่ตอ้งมาติดคุก ตีกนัอยูห่ลายปีมีแต่ความเจ็บชาํ สู้ไปก็แพต้ลอด สู้แรงผูช้ายไม่ได ้ เป็นอะไรทีเครียด
จดั มันเป็นชีวิตทีขมขืน ใครไม่เจอไม่รู้หรอก...สังคมเรายงัมองเรืองนีว่าเป็นเรืองส่วนตวั ครอบครัวใคร
ครอบครัวมนั และเป็นเรืองทีผูห้ญิงตอ้งละอาย ความในอย่านาํออก จะสาวไส้ให้กากิน ตอนนนัคิดบา้ๆ 
ตามสงัคมไปแบบนนั”  

โฟ “เคยขอเลิกดว้ยซาํ แต่ผูช้ายไม่ยอม แยกกนัอยูก่็ตามมางอ้ หนีก็ตามหาจนเจอทงัข่มขู่ ทงับงัคบั
ทงัหวานใส่ เจอมาหมด  ชีวิตเป็นวงัวนอยูก่บัความรุนแรง รักๆ กนัดีๆ แลว้ก็ตบตี ซาํซากและนาํเน่ามาก 
อยา่งวา่เราก็ใจอ่อนดว้ย มนัเป็นสถานการณ์ทีบางทีก็รู้สึกลาํบากใจนะ ตอนนันก็ยงัหวงัว่าจะมีอะไรดีขึน
บา้ง  สาเหตุตอนนันมองว่าเป็นเพราะเหลา้เขา้ปาก กบัเรืองหน้าใหญ่ใจโต ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย และติดหญิงนี 
พดูไม่ได ้ทะเลาะกนัทุกที ไม่เคยเห็นลูกเมียดีในสายตา ขดัใจ พูดไม่เขา้หูก็ทุบตี ชีวิตพีทีผ่านมารักๆ เลิกๆ 
ทงัรักทงัแคน้ตลอด มนักลุม้ฝังลึกและเรือรังมาตลอดกบัเรืองนี ช่วงนนัก็ถอนตวัไม่ไดส้กัที นึกไม่ออกบอก
ไม่ถูกจริงๆ วา่จะแกปั้ญหานียงัไง เปลียนอะไรก็ไม่ไดเ้ลย” 

ไฟว ์“เมือมองกลบัไป สิงทีเห็น คือ ผูห้ญิงคนหนึง ซึงแบกรับอะไรมากมายเหลือเกิน ทงัลูกผวัพ่อ
แม่ สิงทีตอ้งการแต่ไม่ไดรั้บในเวลานนั คือ วธีิการจดัการความเครียดทีดีๆ เหมาะๆ เพราะหัวในเวลานันมนั
มีแต่การคิดวนเวียน เหมือนพายเรือในอ่าง ทีไม่เคยได้คาํตอบหรือหลุดพน้ และมีใครช่วยอะไรได้เลย 
สาํหรับตวัเองถือวา่อดทนมาก ไม่รู้อดทนอยูไ่ดย้งัไง  อาจเพราะคิดว่าเป็นผูห้ญิง เลยตอ้งอดทนมาก  (เสียง
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ยาว) ก็ไดแ้ต่ฝันลมๆ แลง้ๆ วา่อะไรๆ มนัคงจะดีขึนไปเองเราก็ พยายามปรับปรุงตวัก็แลว้ ทา้ยทีสุด ตอนนนั
ก็ไม่มีทางออกอะไรเลย   อยากหนีปัญหา  เลยกินยานอนหลบักะใหต้ายๆ ไปซะ แต่ก็ไม่ตาย ” 

 

ระยะที  แสวงหาความช่วยเหลือ   
จากการสงัสมความเครียดทีมากเกินความรู้สึกทานทนไดอี้กต่อไป ตลอดจนความลม้เหลวในการ

ปรับปรุงพฒันาตวัใหเ้ป็นทีพอใจแก่สามี และความผดิหวงัในคาํขอโทษหรือคาํสัญญาของสามีครังแลว้ครัง
เล่า  สตรีเกิดความไม่เชือถือในตวัคู่ครองอีกต่อไป และรู้สึกสินหวงัในความสัมพนัธ์ จึงพยายามมองหา
โอกาสทีจะออกจากความรุนแรงไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อตนเองและลูก  เป็นความตอ้งการรับความช่วยเหลือ
จากผูอื้น อยา่งนอ้ยเป็นการชวัคราว  อาจเป็นครอบครัว เพอืน หรือหน่วยงานช่วยเหลือผูห้ญิง ทีตนเองรู้สึก
ไวว้างใจและเชือว่าจะไดรั้บความปลอดภยั  ภาวะเช่นนีพาสตรีให้เดินมาถึงจุดที Mezirow ( )  เรียกว่า 
“การเผชิญกบัทางเลือกทีคบัขอ้งใจ”  สตรีจึงรวบรวมความกลา้ขอความช่วยเหลือเพือเลือกก้าวออกจาก
ความรุนแรงดว้ยตนเอง อนัเป็นจุดเปลียนทีสาํคญั ซึงโดยทีสุดแลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนมีการแสวงหาความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการสนับสนุนทางจิตใจจากหน่วยงานช่วยเหลือสตรีทีตนเขา้ถึงหรือสามารถ
ติดต่อได ้  

สิงทีน่าสนใจ คือ ในระหว่างแสวงหาความช่วยเหลือต่างๆ  สตรีบางคนไดเ้ตรียมการสาํหรับตน
และลูกเพอืพร้อมออกจากความรุนแรงทุกเมือ  อีกทงัยงัฝึกหัดพฒันาทกัษะใหม่ทีจาํเป็นบางอยา่ง ทีจะเป็น
การพงึพาตนเองไดม้ากขึนไปในขณะเดียวกนั  เช่น ความพยายามในการหดัขบัรถ หรือคน้หาข่าวสารขอ้มูล
ดา้นสิทธิและความคุม้ครองของสตรีทีถูกกระทาํความรุนแรง รวมทงัทีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องหน่วยงาน
ทีช่วยเหลือสตรีในเหตุความรุนแรง  อยา่งไรก็ตาม ความรุนแรงยงัดาํเนินต่อไป สตรียงัถูกทุบตีและกระทาํ
ความรุนแรงอยา่งต่อเนือง ทาํให้การเขา้มาความช่วยเหลือของบุคคลภายนอกมกัดาํเนินไปในลกัษณะของ
การแทรกแซง และพาออกจากความรุนแรงแบบฉุกเฉิน โดยมีการแทรกแซงทงัจากญาติและหน่วยงานที
ช่วยเหลือสตรีจากการแจง้ของตวัสตรีเอง เมือไดรั้บการช่วยเหลือ ทงัญาติและตวัแทนหน่วยงานทางสังคม
ไดพู้ดคุยประคบัประคองจิตใจ ช่วยให้สตรีได้รับความปลอดภยั และเกิดขวญักาํลังใจมากขึน แต่สตรียงั
ไม่ไดท้าํความเขา้ใจถึงปัญหาความรุนแรงจากความเชือของตนและค่านิยมของสงัคม เป็นเพยีงการตดัสินใจ 
หรือยอมรับความช่วยเหลือจากผูอื้นทีเขา้มาพาตนออกจากความรุนแรงดงัตวัอยา่งจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี 

วนั “สรุปวา่ อยูก่นัมานี มนัเป็นความทรมานซะมาก แต่กว่าจะเลิกกนัไดก้็เรืองเยอะ แรกๆ กนัก็ดี
นะ แต่หลังๆ อะไรก็มาลงทีเราหมด ทงัปัญหาเรืองลูก ปัญหางาน ปัญหาชีวิต หาเรืองเราทุกอย่าง เป็น
ความผิดของเราหมด  เวลาโกรธอะไรมาก็บนัดาลโทสะลงทีเรา  ทีรับไม่ได้ คือ ตีลูกซึงไม่รู้อิโหน่อิเหน่   



126 
 

 

กบับงัคบัใหน้อนดว้ย พอไม่ยอมก็เจบ็และหนัไปมีเมียนอ้ยแทน อนัทีจริงการมีเมียนอ้ยคงไม่ใช่เพราะไม่ได้
นอนกบัเรา มนัเป็นเพราะตวัเขาเอง  แถมชอบพูดดูถูกว่า อยา่งพี ถา้เขาไม่เอา ก็ไม่มีใครเอา  พีรู้สึกแยม่าก
นะ คนดีทีเราเคยรู้จกัคนนนัหายไปไหน และพีเคยชอบคิดว่าเราคงเป็นคนไม่ดี เราเป็นคนผิดจริงๆ รึเปล่า  
จนรู้สึกตวัเองไม่มีค่า  ก็ไดแ้ต่หวงัวา่เขาจะคิดได ้เป็นทีพงึของลูกเมีย  แต่ก็เปล่า พอียูก่บัลูกไปวนัๆ แบบไม่
มีความสุข  ทีสงสารมากคือลูก แต่ยงัตอ้งพงึทางผูช้ายดา้นเงินทอง อยากแยกทางแต่กลวัเขาไม่ให้พาลูกไป
ดว้ย พเีคยคุยกบัเขาดีๆ วา่เลิกกนัเถอะ อยูไ่ปก็ไม่มีความสุข แต่เขาวา่ ไม่เลิกจะทรมานพี  เป็นเรืองทีแยม่าก 
พเีคยปรึกษากบัเพอืนนะ เขาวา่อายปุูนนีตอ้งปลงไดแ้ลว้ ก็เลยไม่กลา้ไปคุยกบัใครอีก จนไดเ้จอเพือนอีกคน
หนึงแนะนาํใหโ้ทรหามูลนิธิก็เลยเป็นจุดเริม ก็คุยอยูห่ลายครัง แต่ก็นานแหละกว่าพีจะออกจากปัญหานีได ้
ระหวา่งนนัพกี็หดัขบัรถ อา้งวา่ไวรั้บส่งลูก คือคิดเล่นๆ วา่ วนัหนึงจะไดข้บัรถอออกไปจากชีวติแบบนี และ
วนันนัก็มาถึง...”  

ทู “พดูตามตรง พอมองกลบัไปก็เห็นแต่ช่วงเวลาเลวร้ายทีอยูด่ว้ยกนัมากกว่าช่วงเวลาดีๆ ไอท้ีเคย
หวานใส่กนัมนัก็มีนะพี แต่มนัจางหมด ไม่รู้มนัไปไหนหมด   ทีอยูก่นั ก็อยูเ่พราะรัก เราเคยปรึกษาแม่กบั
พสีาว เขาก็วา่พยายามปรับตวัหน่อย ผวัหนุ่มเมียสาว  เรางีหงอยเลย ทงัหงอยทงัวิตกจริตมากมาย (หัวเราะ)  
ก็ทนไป พยายามปรับตวั เอาใจ แต่ไม่ค่อยเวร์ิกหรอก ก็ เจบ็จน...  มนัเป็นทุกขม์ากนะ ก็เลยไดคุ้ยกบัมูลนิธิ 
เขาวา่จะเอายงัไง เราก็วา่ ไม่อยากเจอเขาอีกแลว้ เขาก็วา่จะช่วย ก็รู้สึกขอบคุณ”  

ทรี “มันทนต่อไปไม่ไดแ้ลว้ อยูต่่อไปไม่เราหรือเขาก็ตอ้งตายกนัไปขา้งหนึง ทุกอยา่งมีแต่ความ
รุนแรง ทะเลาะกนัตลอด  เจบ็ชาํนาํใจตลอด และทีรู้สึกมนัเลวร้ายมาก ทาํให้คิดว่าถึงเวลาแลว้ แต่กว่าจะถึง
เวลานีก็นานเอาการ หลายปี ทียงัตดักนัไม่ขาด ก็คิดวนเวียนอยูเ่หมือนกนั จนไดบ้งัเอิญอ่านนิตยสาร ทีลง
เบอร์โทรศพัทข์องมูลนิธิไว ้ก็เลยลองโทรไปปรึกษา  แอบโทรไปอยูห่ลายหนมาก  เขาก็ใหค้าํปรึกษาดี ถาม
ความเห็นเรา  เราเองก็ไม่เห็นอะไรมนัจะดีขึน ก็เลยขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย เรืองขอหยา่  ซึงผูช้ายไม่
ยอม  ก็เลยมีเรืองวุน่วาย ช่วงนนั ”    

โฟ “ตลอดเวลา เราถูกทาํใหต้อ้งตดัขาดจากครอบครัว จากเพอืน จากงาน เคยออกไปขา้งนอก มนัก็
หึงหวงบา้บอไปหมด  บงัเอิญคนรู้จกั เป็นผูช้ายมาทกั ก็เลยเป็นเรือง  ส่วนเราก็เจ็บตวัไป   และให้อยูแ่ต่ใน
บา้น ทาํงานบา้นเลียงลูก ไม่ค่อยไดพ้บใคร จนเรากลายเป็นโรคซึมเศร้า เขาก็ว่า ทีทาํไปเพราะรัก เป็นการ
ดูแล ไม่ใหท้าํงานนอกบา้น  แต่ตวัเองไปมีเมียนอ้ย พอเราจบัได ้ก็ถึงกบัลงมือลงไม ้ไม่ให้มีปากเสียง อยา่ง
นีมนัไม่ใช่รักแลว้ ช่วงนนัเอ๋อและสินหวงัไปหมด จนเราหายาในตูม้า กะจะกรอกยาให้ตายไป โชคดีทีมีลูก
อยูด่ว้ย มองหนา้ลูก ตอนนนัก็ยงัเล็กๆ เราก็ขมขืนนาํตาไหล และนึกถึงอนาคตแม่ลูก  เลยคิดว่า ไม่เอาแลว้
ชีวติแบบนี เลยคน้ทะเบียนสมรส ใบเกิด มาเก็บไว ้ และคิดหนี  แต่ก็ไม่สะดวกซกัที ไม่รู้จะหนีไปไหนดว้ย 
จะไปบา้นพอ่แม่ก็กลวัเขาไปตามกลบั ไปหาพนีอ้งก็กลวัจะพงึไม่ได ้ เพอืนก็ไม่ค่อยแน่ใจ  ระหว่างอยูต่อน
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นนัก็ทาํใจดีสู้เสือไป ไม่พยายามมีปากเสียง หลีกเลียงการทะเลาะได้ก็หลีกเลียง แต่เงียบก็โดนอีก  จน
รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิงใหเ้บอร์มูลนิธิ ก็เลยโทรไปปรึกษา จาํไดว้า่ตอนออกจากบา้น  เงินค่ารถนีไม่มีติดตวั
เลย เพราะเงินทองไม่ใหเ้ราไว ้เราเองก็ไม่มีรายได ้แต่ทางมูลนิธิว่าจะออกค่ารถให้ ก็รีบอุม้ลูกออกไป แลว้
ใหท้ีอยูแ่ทก็ซีพาไป...”  

ไฟว ์“... เขาพยายามเขา้มาควบคุมทุกอยา่งในชีวติ เหมือนเราเป็นสมบติัของเขา แรกๆ ก็ดีอยูห่รอก  
รู้สึกเป็นทีรัก แต่มนัก็อึดอัดมาก และทีสุดเขาก็ไม่รักเราอยา่งปาก ไปมีเมียน้อย เสเพล กินเหลา้ เขา้บ่อน 
ครบ พอมีเรืองผูห้ญิงเขา้มางานการก็เหลว กลายเป็นเรารับงาน บริหารงาน และตามหึงหวง พอเราหึงบา้งก็
โดนซอ้ม มนัน่าเจบ็ใจมากทีเรารึทุ่มเทชีวติใหเ้ขาทุกอยา่ง แต่คนมาทีหลงัชุบมือเปิบไปทุกอยา่งเหมือนกนั 
พอเราจะขอเลิกก็เป็นเรืองไม่ยอมเลิกให้  พูดทีไรก็โดนซ้อม สงสารลูกตอ้งมาเห็น  พีก็สู้ยบิตา แต่ก็แยทุ่ก
ครัง ก็คิดกลบัไปกลบัมาตลอด ขาดเขาเราไม่ตาย  แต่เราจะตายถา้ยงัอยูต่่อแบบนี  ทีอยูก่็ตายทงัเป็นและอาจ
ตายคามือคาตีนมนัไปจริงๆ   พคีิดวา่คงคาราคาซงัอยูอ่ยา่งนีต่อไปไม่ไดแ้น่ๆ ใหลู้กไม่มีพ่อ ดีกว่ามีพ่อซ้อม
แม่ มีเมียนอ้ย ไม่รับผดิชอบ มีแต่เป็นตวัอยา่งไม่ดีกบัลูก มนัไม่ดีหรอกพ่อแม่มาทะเลาะตบตีกนัให้ลูกเห็น  
บอกตรงๆ เรากลวัลูกมีปัญหาแลว้ก็กลวัลูกเราเอาไปทาํกบัผูห้ญิงคนอืนตอนโต  ให้ลูกขาดพ่อแต่มีแม่ดูแล
เตม็ทีดีกวา่ อีกอยา่งเราก็มีมือมีเทา้ คิดว่าถา้ไม่ทอ้ก็พอหาเลียงดูกนัไปแม่ๆ ลูกๆ ได ้ดีกว่าให้เป็นแบบนี ก็ 
คิดวา่เป็นไงเป็นกนั  แต่พอจะเลิกทีไรก็มีปัญหา เราถูกซ้อมซะเละ ทีสุดเลยโทรแจง้ความจบั แลว้ก็ติดต่อ
มูลนิธิ ก็เลยเป็นเรืองทางกฎหมายเขา้มา”  

 

กระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ 

ระยะที  ทําความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา   
เนืองจากกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดเป็นสตรีทีไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานการช่วยเหลือสตรี ทาํให ้

ได้พูดคุยกับผูผ้่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง และ/หรือเขา้ร่วมกลุ่มเสวนาแบบเพือนช่วยเพือน (Peer 

Support Group) ทีหน่วยงานดา้นสิทธิสตรีจดัขึน ชวนสาํรวจประสบการณ์ความรุนแรงทีตนไดรั้บในมิติ
หญิงชาย  เกิดความเขา้ใจในอคติและความไม่เสมอภาคทางเพศ ซึงเป็นประเด็นทีมีอิทธิพลทางสังคม
วฒันธรรมเขา้มาเกียวขอ้ง และมิไดเ้ป็นปัญหาส่วนตวัเกิดแก่ตนเพียงลาํพงั จึงรู้สึกร่วมประสบการณ์และ
เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของผูห้ญิงทีถูกกระทาํความรุนแรง เกิดการปรับเปลียนมุมมองใหม่ต่อตนเอง
ในฐานะผูห้ญิงทีตกเป็น “เหยอื” ของสงัคมในเรืองเพศสภาพอนัไม่เท่าเทียม และพยายามปรับความคิดและ
บทบาทความสมัพนัธใ์หเ้ท่าเทียมกบัผูช้าย ดงันี  

วนั “โชคดีทีคนในครอบครัวพีเขา้ใจ  และพียงัมีเพือนบางคนทีให้กาํลงัใจ ผูค้นรอบตวัไม่ซาํเติม  
คนทีพีเจอในมูลนิธิเองก็ดีมาก และพีเองก็พยายามคิดมาตลอดว่า ทาํไมพีถึงตอ้งเจอกับเรืองพวกนี  พีก็
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พยายามคิดนะว่า เหตุใดเราตอ้งเจอเรืองแบบนี และขยายไปสู่ผูห้ญิงคนอืนๆ ว่า ทาํไมเราตอ้งมาเจอเรือง
พวกนีเหมือนกนั จะวา่เวรกรรมเหรอ พกี็ไม่แน่ใจ  แต่จากประสบการณ์ตวัเองและการเป็นอาสมคัรทีสัมผสั
ชีวตินอ้งๆ ผูห้ญิงทีเดือดร้อน พไีดค้ิดและแน่ใจอยูอ่ยา่งหนึง  ซึงมนัคงเป็นปัจจยัตวัหนึง แต่ก็เป็นปัจจยัตวั
ใหญ่  คือ มองวา่ มนัเป็นเรืองของค่านิยมความเชือและการมีอาํนาจบาตรใหญ่ของผูช้าย อยา่งทีมีหลายคน
ในสังคม ไม่ใช่แค่ในเมืองไทย ก็ทาํอยา่งนีกับผูห้ญิงทวัโลก  มันก็ด้วยความคิดว่า ผูห้ญิงอ่อนแอก่อนที
ผูห้ญิงคนนนัจะเกิดมาเสียอีก  พอเกิดมาก็กลายเป็นลูกสาว พสีาว นอ้งสาว และมาแต่งงานก็เป็น เมีย เป็นแม่
ของลูก  ทีผูช้ายหลายคนคิดจะข่มเหง ทาํอะไรก็ทาํได้ อยา่ว่าแต่ใครเลย แม้แต่เราเองก็เคยเชือแบบนัน ก็
ตามทีสงัคมบอกนันแหละ พออายมุากขึน ผ่านเรืองความรุนแรงมา เห็นชีวิตผูห้ญิงมา  วนันี พีก็คิดว่า เรา
ตอ้งไม่ยอมให้ตวัเราถูกครอบงาํแบบนันนะ เรานีคือทงัผูห้ญิงและผูช้ายแหละ เพราะทีไม่เท่ากันระหว่าง
หญิงชาย หรือใครๆ  ก็เพราะถูกสังคมกาํหนด ก็ตอ้งช่วยกนัเปลียนให้เป็นการเกือกูลกนัระหว่างทุกตนจะ
ดีกวา่” 

ทู “จุดเริมการเปลียนแปลงมาจากพนืฐานในตวัเรา แต่ความพร้อมในคนแต่ละคนไม่เท่ากนั สาํหรับ
พ ีโชคดีทีไดเ้จอนกัสงัคม  แลว้ก็อาสาสมคัร ทีเขารับฟังเราไดจ้ริงๆ  และมาช่วยแลกเปลียนประสบการณ์
และความคิดเห็นเติมเตม็เรา แต่ก็นะ กวา่จะเตม็ ซึงเขาก็คุยกบัเรามาตงันาน แต่เราไม่เก็ทเอง  แต่ตอนนัน ก็
ถือวา่ดีมาก  อยา่งนอ้ย ในจุดเริมเราก็รู้สึกดีขึนทางจิตใจทนัทีทีมีคนรับฟังเรา” 

ทรี “ตอนแรกทีมาปรึกษาทางมูลนิธิ  ก็แค่ตอ้งการคุยเรืองสิทธิต่างๆ  แต่ คุยไปคุยมาและทาํงานกบั
มูลนิธิ เลยเป็นเรืองได้ทาํความเขา้ใจสังคม ส่วนตวั ก็ไม่ได้จะคิดไปเปลียนใครหรอกนะถ้าจะเปลียนก็
เปลียนตวัเอง  และเราควรภูมิใจกบัตวัเราเอง ” 

โฟ “คือไดคุ้ยกบัพทีีเครือข่าย และเคยเขา้ร่วมกระบวนการกลุ่มเพือนช่วยเพือน เลยมองเห็นสาเหตุ
การใชค้วามรุนแรงของแฟนเก่าวา่ มนัเป็นปัญหาเกียวกบัค่านิยมทางสังคมดว้ย  ทีทาํให้เกิดความเขา้ใจไป
ว่า ผูห้ญิงไม่เท่าผูช้าย  เลยไม่ใช่มีแต่เราทีเจอไง  ยงัมีผูห้ญิงคนอืนๆ อีกมาก ทีไม่กลา้ปริปากบอกออกมา
ดว้ยซาํว่า ฉันโดนสามีทาํร้าย  เลยมานึก นีไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียว หรือครอบครัวเดียว แต่เป็นปัญหา
ของสงัคม และเห็นใจผูห้ญิงคนอืนทีก็มีปัญหานีเหมือนกนั และเราไม่ควรปล่อยให้เป็นไปแบบนนั สิงแรก
ทีเราตอ้งเปลียน คือ ความคิดของเรา ทีวา่เราตอ้งยอมผูช้าย จะทาํร้ายเราอะไรอยา่งนนั ไม่ไดน้ะ ” 

ไฟว ์“เราเปลียนแปลงการกระทาํอะไรๆ ของตวัเองจากการเปลียนความคิดก่อนนะ คือเริมจากได้
คุยกบัพทีีมูลนิธิตงัแต่คุยสาย แต่ตอนนนัมนัเหมือนเรามืดอยู ่ใจเรายงัไม่โปร่ง ไม่รับ ความคิดมุมมองใหม่ ๆ 
จนพีเขาว่า ลองเขา้กลุ่มดูไหม  เราก็ว่า กลุ่มอะไร ก็เชือเขานะ เขา้ไปทงัๆ ไม่รู้ เป็นกลุ่มทีพีเขามาเป็นคน
สนบัสนุน คนนาํพดู และใหผู้ห้ญิงทีมีปัญหาเหมือนเรามาคุยแลกเปลียนประสบการณ์กนั ก็ไดเ้ขา้ใจอะไรๆ 
กวา้งขึน ไม่เห็นปัญหาเฉพาะมุมมองของเรา ไม่ใช่มีแต่เราทีเจอ จากตรงนันก็ค่อยมองเรืองนีเป็นเรืองทาง
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สงัคมมากขึน  ก็มองอะไรกวา้งขึน และอยากช่วยผูห้ญิงคนอืน ยงิมาทาํตรงนี เป็นอาสาสมคัร ยงิเห็นปัญหา 
จากอคติทางเพศ และเรืองอืนๆ ประกอบ ผูห้ญิงตอ้งยนืหยดัให้ได ้แมอ้ะไรๆ รอบตวัจะไม่ค่อยเอืออาํนวย 
เราตอ้งพงึตวัเองใหไ้ดม้ากๆ” 

 

ระยะที    ปรับเปลียนมโนทัศน์ด้านความเสมอภาคหญิง -ชาย   และใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 

สตรีมีการตระหนกัรู้ปัญหาความรุนแรง ตลอดจนสภาพการณ์และบริบทชีวิตของตนซึงเกียวขอ้ง
กบัความไม่เท่าเทียมระหวา่งหญิงชายในสังคม และเริมปรับเปลียนความคิดเรืองเพศสภาพอยา่งเหมาะสม
และมุ่งความเท่าเทียมในชีวิตประจาํวนัมากขึน โดยให้ความหมายความเท่าเทียมในเชิงสัมพนัธภาพเชิง
รักษาทีช่วยเหลือ   

วนั “เราไดเ้รียนรู้หลายอยา่งเรืองความเท่าเทียม และเอามาใชใ้นชีวติเรา แมบ้างทีเราก็รู้วา่ไม่มีความ
เท่าเทียมจริงๆ หรอก เช่นผูห้ญิงยงัตอ้งผูกขาดกบัการเลียงลูกกบังานบา้น  ต่อให้ทาํงานนอกบา้นเหมือน
ผูช้าย แต่ผูห้ญิงก็ยงัตอ้งเป็นแม่บา้นอยูฝ่่ายเดียว คุณพ่อบา้นก็สบายไป จะไปเทียวเตร่ ดืมสุรา แลว้กลบัมา
ซอ้มเมียก็ไป ไม่ตอ้งรับผดิชอบงานบา้นและเลียงลูก... ถามวา่มีนเหนือยมนัก็เหนือย มนัหนักมนัก็หนัก แต่
อดไดไ้หม จะไม่เลียงลูก ไม่ทาํงานบา้น มนัก็อดไม่ได ้นนัก็ลูกเรา นีก็บา้นเรา เราไม่ทาํใครจะทาํ ตอนนีพีมี
ลูกก็ฝึกลูกนีแหละให้ช่วยทาํ ไม่ต้องเกียงหรอกว่าเป็นเพศไหน ถือว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกัน ฝึกให้
รับผิดชอบตวัเอง ดีเสียอีก เพราะโลกต่อไปคนหนุ่มสาวจะตอ้งพึงตวัเองให้ไดม้ากๆ ไม่ตอ้งเกียงกนัเรือง
หญิงทาํ ชายไม่ทาํใหป้วดหวั เป็นโลกยคุใหม่จริงๆ ทีคนตอ้งขา้มพรมแดนเรืองเพศ และร่วมมือกนั ไดไ้ม่
เหมือนคนรุ่นเก่าแบบทีเราเคยๆ เป็นกนัมา” 

ทู “สมยัทียงัอยูก่บัสามีเราเคยถามไปวา่ อยูเ่ป็นสามีภรรยากนัมนัตอ้งช่วยกนั แบ่งปันชีวิตกนั อะไร
กนั ทีมนัทาํให้ชีวิตคู่กา้วหน้า แฟนโกรธมาก หาว่าเราเป็นกบถ ถา้งนัผูช้ายไปสนามรบ ออกศึกสงคราม 
ผูห้ญิงก็ตอ้งไปดว้ยสิ แถมยงับอกวา่ผูช้ายน่ะเสียสละเพอืผูห้ญิงมากมายแต่ผูห้ญิงไม่สาํนึก คุยๆ กนัไปก็จะ
เริมทะเลาะกนัอีกแลว้ เราเริมคุยดีๆ ดว้ยซาํ ตอนนันก็เชือก็ฟังไปทุกอยา่ง แต่พออายมุากขึน เห็นโลกมาก
ขึนก็รู้สึกทีเคยฟังมามันไม่ใช่ คนเราจะเท่าเทียมกนัมนัไม่ใช่เรืองตอ้งทาํเหมือนกนัและทาํเท่ากันไปเสีย
หมด คิดแบบนนัไม่ใช่แลว้ มนัฝืนความจริงนะ เพราะดูเอาสิ คนเรามนัต่างกนัจะตาย งนัผูช้ายมีเมียเยอะๆ 
ผูห้ญิงก็มีสามีเยอะๆ ไดสิ้ ซึงจริงๆ คิดแบบนนัมนัผดิ ทีถูกเราตอ้งร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนั พคีิดวา่นีคือสิงที
คู่ชีวิตควรทาํ เวลาใครไม่อยูก่็ทาํแทนกนัได ้อยา่งพีไปต่างจงัหวดั คนเป็นแฟนก็ดูแลบา้นไป น่าจะอะไร
แบบนนั ซึงพกี็ทาํแบบนนัไม่ใช่ว่าตอ้งกบัแฟน แต่กบัทุกคน ทีสุดแลว้ก็จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียม
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ไปเอง เพราะเรามีใจทีคิดถึงคนอืน เห็นว่าคนอืนก็เหมือนๆ เรา เท่าๆ กับเรา มีทงัขอ้ดีขอ้เสียก็ช่วยกนัไป
เท่าทีทาํได”้ 

ทรี “ ทีเห็นๆ มา เห็นแต่ฝ่ายสามีนะทีไม่ทาํงานบา้น ถึงจะมีผูช้ายทีทาํก็ตอ้งถือว่าน้อยในอตัราส่วน
ของผูห้ญิงผูช้าย แต่ก่อนพวีา่ พอคนเราโตๆ กนัแลว้ก็จะเขา้ใจไดเ้องวา่คนเราอยูด่ว้ยกนัมีหน้าทีอะไรต่อกนั 
อยา่งเป็นคู่ชีวติกนัก็ควรตอ้งรู้วา่ตอ้งยงัไงต่อกนั แต่เอาเขา้จริงๆ ไม่รู้นะ ก็เลยเห็นแต่ผูห้ญิงเลิกงานกลบัไป
บริการลูกผวังกๆ ทุกคนนงัเป็นทองไม่รู้ร้อน มีแต่แม่วงิวุน่อยูค่นเดียว แลว้ก็จะบ่นมาก เพราะมนัเหนือย แต่
เป็นความเหนือยทีคนในบา้นไม่เขา้ใจ พีเลียงลูกจนโตเดียวนีมีเมียแล้ว พีจะฝึกให้เขาทาํงานบา้นช่วยพ ี
ตงัแต่แยกทางกบัผูช้าย พกี็มาคิดๆ ดูถึงเวลาทีเคยอยูด่ว้ยกนั กบัอยูก่บัเฉพาะลูกนีมนัต่าง อยา่งสามีเราไปยุง่
กบัเขาไม่ไดม้าก แต่กบัลูกนีเรายงัฝึกเขาได ้ฝึกเขาทนั ก็ให้ช่วยทาํงานบา้น รีดผา้ ซักผา้ ดูแลตวัเอง หาขา้ว
กิน ทาํกบัขา้วกินเองได ้ ไม่ตอ้งทาํเผือแม่หรอก แค่ไม่หางานมาเพิมให้แม่ก็ถือว่าช่วยแลว้ ก็ให้รับผิดชอบ
ไป”     

โฟ “หนูวา่ทีเคยเขา้กลุ่มมนัทาํให้เรามองไปขา้งหน้าดว้ย คือ ไดค้ิดเรืองการอยูร่่วมกนัยงัไงดีของ
ผูห้ญิงผูช้าย คู่รัก หรือในทีทาํงานนะ โดยเฉพาะทีอยูก่นัดีๆ ใหเ้กียรติ และเท่าเทียมกนั มีอยูช่่วงนึง  ยงัจาํได ้
ถึงกบัมีคนพูดทาํนองว่า เรืองความเสมอภาคเป็นปัญหาเฉพาะของพวกผูห้ญิง หาว่าผูห้ญิงเรียกร้องสร้าง
ความขดัแยง้วุ่นวาย ประมาณว่ากะมาสู้กบัผูช้าย  หรือลดบทบาท ลดอาํนาจผูช้ายลง ก็ขาํๆ นะ (หัวเราะ) 
เพราะมองอยา่งนี มนัหาเรืองแลว้ หาเรืองผูห้ญิง (หวัเราะขาํ) เพราะอะไร เพราะจริงๆ แลว้ หนูว่าเรืองพวก
นีมนัอยูท่ีการเห็นคุณค่า เห็นศกัดิศรีและใหเ้กียรติกนั และคนจะเห็นค่าใหเ้กียรติคนอืน มนัก็ตอ้งเห็นค่าของ
ตนเองและนึกถึงใจเขาใจเราของคนอืน หนูนะ ไม่ค่อยเขา้ใจนกัหรอกพวกศพัทว์ชิาการ รู้สึกแต่ว่า ถา้เราจะ
อยูร่่วมกบัคนอืน เขากบัเราจะเท่ากนัได ้ก็ตอ้งให้เกียรติกนั นึกถึงใจเขาใจเรา หนูก็ใชห้ลกัคิดแบบนี เวลา
นึกถึงความเท่าเทียม และยงิคิดไปถึงชีวิตเก่าๆ ในชีวิตคู่ก็ยงิเห็นว่า อีกฝ่ายไม่เคยเห็นเราเท่าเทียมเลย... แต่
ไม่เป็นไรหรอกนะ เรืองอยา่งนีมนัอยูท่ีตวัคนแต่ละคน ใครไม่เป็นอยา่งนนัก็ช่างเขา แต่เราเริมทาํก่อนได ้
และถา้มนัจะไม่เวร์ิก ก็ยงัมีคนอีกมากมายในชีวิตทีเราจะดีดว้ยกบัเขา เขาดีดว้ยกบัเราได ้นันแหละคือสิงที
หนูคิด” 

ไฟว ์“จริงๆ แลว้ สิงทีเราได ้หรือเป็นการเปลียนแปลงตวัเรา ทางความคิด ทางจิตใจนี มนัเป็นเรือง
นามธรรมเหมือนกนันะ คือ มนัเป็นความรู้สึกดีต่อตวัเรา ตวัเรามีคุณค่า แลว้ก็เป็นขอ้คิดให้เราพฒันาตวัเรา 
แต่ก็ตอ้งรู้จกัคิด หรือเอามาดดัแปลง จะหยบิมาใชซื้อๆ เลยไม่ได ้อยา่งเช่น เรืองการให้เกียรติตวัเอง เห็นค่า
ตวัเอง เชือมนัในตวัเองวา่เราก็ไม่ดอ้ยไปกวา่ใคร ซึงถา้เราให้เกียรติตวัเอง หรือตวัเราอิม ตวัเราเต็ม เราก็ไม่
ตอ้งไปเรียกร้องคาดหวงัจากคนอืนๆ ใหม้ากนกั แต่กลบัเป็นฝ่ายช่วยคนอืนมากกวา่ อะไรทาํนองนี หนูก็พูด
ไม่ค่อยถูก ออ้.. มีบางคนแบบมนัๆ เวอ่ร์ๆ อนันนัก็ไม่ใช่ หลายคนบอกวา่เขา้กลุ่มกบัมูลนิธิแลว้จะแข็งกร้าว 
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แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน อนันีคิดวา่ไม่ใช่นะ เพราะเขาสอนเราให้เห็นคุณค่าของตวัเอง ก็หมายถึงเราเห็นค่า
ของคนอืนดว้ย ก็น่าจะเป็นอยา่งนนั ทาํใหเ้ราติดต่อกบัผูค้นไดแ้บบเป็นตวัของเราเอง ไม่กลวั แต่ก็ไม่ผยอง
พองขน ซึงต่างกบัแต่ก่อนมาก ถา้เป็นแต่ก่อนจะรู้สึกไร้ค่ามาก ตอนนีก็รู้สึกดีกบัตวัเอง แต่ไม่ไดห้ลงตวัเอง 
มนัก็ช่วยใหเ้ราอยูก่บัคนอืนไดอ้ยา่งดี อยา่งเท่าๆ กนั”  

เมือเวลาผ่านไป สตรีไดบู้รณาการการปรับเปลียนมโนทศัน์มากขึน และใชมุ้มมองใหม่ต่อคุณค่า
ของตนเอง รวมทงัค่านิยมความเสมอภาคของสตรี มาเป็นพืนฐานหรือกรอบการคิดในการแกปั้ญหาและ
พัฒนาตน  โดยเฉพาะในความเป็นตัวของตัวเอง การพึงพาตนเอง และช่วยเหลือผู ้อืนมากขึนใน
ชีวติประจาํวนั  

วนั พภูีมิใจนะทีพผีา่นมนั (ความรุนแรง) มาได ้ และไดเ้ริมตน้ชีวิตใหม่ แต่ก็ตอ้งฝึกทาํอะไรหลาย
อยา่ง ตอ้งแกปั้ญหามาพอสมควร สูม้าก็เยอะ ตอ้งพงึตวัเองมากๆ ทีสาํคญั อยา่คิดวา่เราดอ้ยกว่าใคร และเอา
เขา้จริง ยงัมีคนทีแยก่วา่เราอีกมาก ทีเราควรช่วยเขาให้มีชีวิตทีดีขึน ถา้เราช่วยไดน้ะ ก็คงทาํเท่าทีช่วยได ้ที
สาํคญัเราตอ้งไม่ให้ชีวิตเราเป็นแต่ก่อน พึงพาคนอืน เลยเป็นรองเขา มาเดียวนีช่วยตวัเองให้ได ้จะไปช่วย
ใคร ตอ้งช่วยตวัเองไดก่้อน” 

ทู “การผา่นประสบการณ์ทีมนัแย่ๆ  มา มนัก็เป็นเรืองร้ายนะ แต่การไดค้ิดแลว้ เห็นชีวติของคนอืนที
ก็มีปัญหา มนัทาํใหเ้ราฉลาดและเห็นคุณค่าของการมีชีวติมากขึน  มนัทาํใหพ้อียูเ่ฉยๆ ไม่ได ้ก็ตอบไดเ้ลยว่า 
ทีมาช่วยงานนี (อาสาสมคัรช่วยสตรีทีถูกคู่ครองกระทาํความรุนแรง) ก็เพราะเขา้ใจหัวอกผูห้ญิง เขา้ใจใน
เวลาทีเดือดร้อน เราเองก็เคยผา่น  อยากใหเ้ขาเห็นมุมใหม่อยา่งทีเราเห็น เป็นความรู้สึกหญิงชายเท่ากนั ก็คิด
วา่ตวัเองเขา้ใจและแขง็แรงพอทีจะออกมาทาํงานช่วยเหลือ มีเวลา ลูกเตา้ก็โต งานการรายไดอ้ะไรก็พอใช ้
ไม่ตอ้งห่วงอะไรก็เลยมาทาํ อยากใหผู้ห้ญิงมีชีวติทีถูกรังแกทีดีกวา่นี มีความเสมอภาค”  

ทรี “พโีชคดีทีมีแม่ทีเขา้ใจ มีลูกน่ารัก มีเพือนทีดี และไดพ้บมูลนิธิ ทีช่วยเหลือ ทงัเรืองสิทธิ เรือง
การคิดใหชี้วติเท่าเทียม ไดม้องเห็นเรืองความรุนแรงในมุมมองใหม่ ในแบบทีเราเคารพตวัเองได ้เห็นคุณค่า
ตวัเอง เห็นใจคนอืน อะไรเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ควรช่วยเหลือ โดยเฉพาะเรืองผูห้ญิง สังคมเรายงัมี
ปัญหามาก อยากใหค้นเราเท่าเทียมไม่เบียดเบียนกนั ช่วยกนัมากขึน 

โฟ “วา่ไปเรืองความรุนแรงก็เป็นเรืองส่วนตวั แต่มนัก็ไม่ใช่เรืองส่วนตวัดว้ย (หัวเราะเบาๆ) เพราะ
มนัเป็นเรืองทีเกิดขึนจากสงัคมดว้ย สงัคมมีส่วนสร้างความรุนแรง และตวัคนก็ทาํให้ตวัเองรุนแรงดว้ย พอ
เราไดเ้ขา้ใจก็ไม่ตอ้งมวัแต่โทษตวัเอง มนัมีเรืองมากมายทีเราหลงคิดไปเอง ว่าตวัเอง ซึงไม่มีอะไรเป็นจริง 
ไม่มีอะไรไดป้ระโยชน์ จนกวา่เราจะลุกขึนมามองมนัชดัๆ มองอยา่งไม่กระพริบตา และทาํความเขา้ใจ คาํวา่ 
“ยอมรับ” สาํหรับนีมนัยงัน้อยไป...ยงิพอมาถึงวนันี เราก็มองอะไรไม่เหมือนเก่า  เรารู้สึกมนัคงกบัตวัเอง
มากขึน ไม่ยอมให้ใครมารังแกเหมือนแต่ก่อนแน่นอน แต่เราก็เคารพคนอืนดว้ย ความเท่าเทียมตอ้งเป็น
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อะไรแบบนัน ให้เกียรติ ช่วยเหลือกัน ตอ้งขอบคุณประสบการณ์ทาํให้เราโตขึน ปล่อยวางมากขึน เป็น
อิสระมากขึน” 

ไฟว ์“กวา่จะมีวนันี วา่ไปก็ไม่ง่าย เราเป็นผูห้ญิงมีเรืองเสียเปรียบมาก  แต่ก็ไม่ยอมให้เรืองพวกนีมา
เป็นอุปสรรค เราก็คนเท่าๆ กนั มนัอยูท่ีกาํลงัใจ ถา้หนักเอาเบาสู้ ก็คงไม่สินหวงั มีอะไรทีทาํไดก้็ทาํไป ไม่
ตอ้งทอ้ เพราะจนมาวนันี สาํหรับตวัเอง อะไรๆ ทีเคยว่าร้ายก็ผ่านมาได ้เราก็เขม้แข็งนะ ทุกวนันีก็ยดึหลกั
ความเท่าเทียมเป็นส่วนหนึงใหย้นืหยดั ไม่ใช่แต่กบัผูห้ญิงผูช้ายดว้ยนะ เป็นความเท่าเทียมในพลงัใจ ทีเรามี
ความสมัพนัธก์บัทุกคน แบบไม่ตอ้งกลวัใคร แต่ก็เคารพและรู้จกักาลเทศะนะ” 

สําหรับการเปลียนแปลงเชิงพฤติกรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาส่วนตวัในระยะแรกๆ ของการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ยงัเป็นเรืองไม่ง่ายนกั ตอ้งอาศยัความมุ่งมนั ความเชือในอาํนาจความเป็นเจา้ของชีวิต 
การพงึตนเอง และวนิยัในตนเองอยา่งมาก ทีจะฟันฝ่า แกปั้ญหา และพฒันาตนต่อไปในสภาพการณ์ของตน
ทีเต็มไปดว้ยขอ้จาํกัด  ทงันี ชีวิตสตรีหลังความรุนแรงก็เป็นการเริมตน้สิงใหม่ๆ แม้ใจจะพร้อม แต่มกัมี
สภาพการณ์ไม่เอืออาํนวย หรือปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น ยงัตอ้งเกียวขอ้งหรือเป็นคดีความกับ
คู่กรณีความรุนแรง ไดแ้ก่ ฝ่ายคู่ครองเก่า  ท่าทีไม่ยอมรับจากครอบครัวของตน การเลียงดูบุตรตามลาํพงั
และไร้ทีอยู่อาศยั  ความขาดแคลนขดัสนทุนทรัพย ์การไม่มีงานทาํ และการไม่มีทกัษะอาชีพ เป็นตน้ ใน
ภาวะเช่นนี สตรีตอ้งการเครือข่ายการช่วยเหลือ และปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ ทงัทางวตัถุ ความมนัคงปลอดภยั 
ขวญักาํลงัใจ  ผูช่้วยเลียงดูบุตร ตลอดจนโอกาสในการฝึกหัดทกัษะจาํเป็นในการดาํเนินเริมชีวิตใหม่และ
ประกอบอาชีพ อยา่งไรก็ตาม ผูใ้หข้อ้มูลเล่าว่าตนไม่ยอมจาํนน และไดเ้รียนรู้ทีจะแสวงหาความช่วยเหลือ
จากองค์กรด้านสิทธิสตรี ครอบครัว และเพือน มีการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบมากขึน พร้อมไปกับ
พยายามสะสางจดัการปัญหาต่างๆ  และฝึกหดัพฒันาทกัษะปฏิบติัใหม่ๆ ทีจาํเป็นต่อการพึงพาเลียงดูตนเอง
และบุตรเล็กๆ  รวมทงัพฒันาทกัษะชีวิต โดยเฉพาะในดา้นการดูแลจิตใจตนเองและการสัมพนัธ์กบัผูอื้น
อยา่งเหมาะสม 

วนั “ถา้ถามวา่ไดน้าํสิงทีไดเ้รียนรู้อะไรไปใชใ้นชีวิตประจาํวนับา้ง พีคิดว่า... เอ่อ อนัแรกในตอน
นนั แบบยงัเป็นแผลสด ทดสอบวิชากนัเลย ก็คงเป็นเรืองการขอหยา่กับสามีเก่า มนัยุง่ยากมาก อีกฝ่ายไม่
ยอม ลีลามากจริงๆ (เนน้เสียง) แต่ดว้ยความทีพทีาํใจแขง็ ทีจริงก็อ่อนใจมาก แต่ก็อาศยัความเชือในสิงทีดีๆ 
และรับไม่ไดแ้ลว้กบัความรุนแรง เห็นแก่ลูกดว้ยทีตอ้งมาทนกบัพ่อตีแม่  คือ มนัเกิดความเชือว่า ทาํไมเรา
ตอ้งยอม ก็ยนืยนัหยา่ และใจแขง็มาก ในทีสุดก็หยา่สาํเร็จ” 

ทู “ของพ ีทียากคือการกลบัไปครอบครัวพอ่แม่ พ่อนีไม่พูดดว้ยเลยนะ แม่ก็ถามว่า ตดัสินใจดีแลว้
เหรออยูกิ่นกนัมาก็หลายปี ไม่เสียดายเวลา ไม่เสียดายความรักเหรอ เรานียนืยนัเสียงแข็งเลยนะว่า ไม่ ...ไอ้
ความรักความผกูพนัมนัก็มีแหละ แต่มนัไปต่อไม่ได ้เหมือนรถขาดนาํมนัแต่เอานาํกรดมารดเครือง ไปต่อ
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ไม่ไดจ้ริงๆ ก็ตอ้งอดทนต่อความคิดและท่าทีของทางบา้นเราดว้ย เพราะเป็นคนจีน ลูกสาวแต่งออกแลว้หยา่ 
ไม่งาม ก็ตอ้งทาํใจมนัๆ ไว ้เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ค่อยๆ พดูปรับความเขา้ใจผ่านแม่ไปให้พ่อ แลว้
ก็มาทาํงานอาสา เจอผูค้นไป” 

ทรี “พจีะมีเรืองหยา่นะ ทีวุน่วายเคลียร์ไม่ลงเสียที พดูจากนัหลงัแยกทางต่างคนต่างอยูห่ลายปี แลว้
ก็มีทะเลาะตบตีกันอีกนะ แต่ครังนีเรารู้วิธีก็ใช้กฎหมาย ใช้ทนายมูลนิธิ นักสังคมช่วย จนทีสุดก็หย่าขาด 
และตกลงเรืองค่าใชจ่้ายเลียงดูไดด้ว้ย ซึงเป็นอะไรทีตอ้งเตรียมและวางแผนกบัทีมกฏหมาย ”     

โฟ “หนูมีเรืองแยง่ชิงขอสิทธิเลียงลูก ทางโนน้เขาเริมก่อน เราก็พยายามใชว้ธีิการเจรจา ความกลวัที
แต่ก่อนกลวัหวัหดนีไม่มีเลยนะ รู้แต่วา่มนัก็คนเท่าๆกนั เผลอๆ ทางโน้นตาํกว่าเราดว้ยซาํ เวลานันคิดอยา่ง
นนันะ ยงัมีโกรธมีอะไร แต่เดียวนีไม่แลว้ เขา้ใจ ก็ต่างคนต่างอยูต่่างทาํหนา้ที” 

ไฟว ์“ตอนนนัมีเรืองกบัทีทาํงาน เป็นหัวหน้าเราเองเลย บางที พีเขาจะชอบใชแ้บบไม่ดูเวลา เราก็
ทาํใหแ้ต่มีแอบไม่พอใจ ก็เก็บไว้ๆ   ทีผา่นมาไม่เคยโตต้อบอะไรกลบั แต่ไม่รู้ยงัไงขอพีเขาเคลียร์ ก็มีซ้อมๆ 
ไปนะ ไปพดูดีๆ แบบคนโตๆ คุยกนั ไดบ้อกความรู้สึกเขาไปตรงๆ แบบสุภาพ พอไดพู้ดก็รู้สึกโล่ง และพี
เขาก็ขอบคุณเรา หลงัจากนนัเขาก็ระมดัระวงัเวลาจะใชอ้ะไรใครไม่เป็นเวลาํเวลา เลยรู้สึกว่าเราโตขึน และ
คิดวา่ ไม่มีใครดอ้ยกวา่ใคร ทุกอยา่งเป็นการทาํบทบาทหนา้ทีของเราใหเ้หมาะสมซึงกนั ถา้เราไม่รู้จกัรักษา
สิทธิ และใหเ้กียรติตวัเองก็คงลาํบาก” ใชก้าํหนดชีนาํความคิด การตดัสินใจ การกระทาํ และความสัมพนัธ์ที
เหมาะสมในชีวติประจาํวนั 

กลุ่มตวัอยา่งทงัหมดตดัสินใจเด็ดเดียวไม่คืนดีกบัสามี เพอืหลีกเลียงการกลบัไปสู่วงจรความรุนแรง
ของคู่ครองและเพียรพยายามสร้างชีวิตใหม่ของตนท่ามกลางความยากลําบากและสถานการณ์ทีไม่
เอืออาํนวยต่างๆ ด้วยทศันะทีเป็นไทแก่ตน กล่าวคือ ชัดเจนกับเสียงมโนธรรมสํานึกในจิตใจของตน 
มากกว่าเชือคล้อยและปฏิบติัตนตามค่านิยมทางสังคมวฒันธรรมทีไม่เป็นธรรมหรือมีอคติต่อความเป็น
ผูห้ญิง รวมทังมีความเชืออย่างยิงในความเท่าเทียมและเสรีภาพจากการลิขิตชีนําชีวิตของตน พร้อม
รับผิดชอบในการตดัสินใจ การเลือก และการกระทาํของตน ซึงทาํให้เป็นตวัของตวัเอง   รู้สึกตนมีพลัง
อาํนาจ ความมนัใจ ความมนัคง สอดคลอ้งสมดุลในตวัเองมากขึน ผลของความพยายามในการเปลียนแปลง
ตนเอง ทาํใหก้ลุ่มทดลองก่อร่างสร้างชีวติใหม่ไดเ้ป็นทีพงึพอใจ ในภาวะทางจิตใจและสาํนึกเช่นนี สตรีได้
มีการพฒันาตนและนาํศกัยภาพของตนออกมาใชอ้ยา่งเตม็ที ทาํใหส้ามารถพงึตนเองและเป็นทีพงึใหแ้ก่บุตร
และพอ่แม่ของตนไดใ้นทีสุดรวมทงัยงัมีจิตสาํนึกทีดี 

*ขอ้สงัเกต  มีสิงทีน่าสนใจจากการสมัภาษณ์ของผูว้ิจยั ไดท้าํให้สตรีเกิดการวิพากษอ์ดีตทีผ่านพน้
ความรุนแรงอีกครัง เกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรีในระดบัทีลึกซึงมากขึน ดงัทีผูใ้ห้
ขอ้มูลบอกวา่  
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วนั “คุยวนันีเหมือนไดห้วนยอ้นคิด และรู้สึกดีจริงๆ ยงิพดูคุยยงิแน่ใจวา่เราเดินทางถูกแลว้” 

ทู “เป็นการคุยกนัทีเหมือนจะเอาเรืองเก่ามาพดู แต่กรู้้สึกไดอ้ะไรใหม่ๆ ดว้ย อยา่งพีรู้สึกมากๆ เลย
ถึงความรู้สึกเกียวกบัศกัดิศรีความเป็นมนุษยอ์ะไรๆ ทีมนัเหนือเพศไปอีก จริงนะทาํให้เขา้ใจไดว้่า เราบางที
ก็ไปยดึติดความคิดอะไรๆ มากไป ยดืหยุน่มงัก็ไดนิ้” 

ทรี “ทีแรกนึกวา่จะซาํซากแบบทีเคยตอบๆ ไป คุยแบบนี ไดเ้ห็นบางสิงบางอยา่งทีตกหล่น เช่น ได้
เห็นความกลวัของตวัพเีอง และความพยามในการปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัผูค้น ซึงบางทีเราทาํไปเพราะ
กลวั” 

โฟ “ขอบคุณเช่นกันค่ะ คุยวนันี ส่วนตวัก็เหมือนเก็ทอะไรเพิมขึน เหมือนกันนะ มันเหมือนได้
ใคร่ครวญ สิงทีผา่มาแลว้ และมองขา้มไป ทาํใหเ้ขา้ใจตวัเองมากขึนเลย ไม่รู้ใครช่วยใครแลว้ (หัวเราะ) มนั
เกิดความเขา้ใจประมาณวา่ เรายงัมีโอกาส แมส้งัคมยงัไม่เปลียน แต่เราตอ้งเริมเปลียนก่อน และสร้างความ
เปลียนแปลงจากตวัเราใหเ้ป็นตวัอยา่งชีวติ โดยไม่ตอ้งไปพยายามเปลียนคนอืน” 

ไฟว ์“ ยนิดีค่ะ คุยกนัก็ไดไ้รหลายอยา่งกบัตวัเอง ทีแรกนึกวา่เป็นการให้ขอ้มูล แต่นีกลบัไดรั้บการ
เรียนรู้จากเรืองทีผา่นมาอีก ขอบคุณนะคะ วนันีใจมนัคลาย รู้สึกเคลียร์กบัอดีตทีผา่นมาแลว้ ผ่านไปแลว้ จบ
ไปแลว้ จบจริงๆ เลยค่ะ วนันี ”   

ปรากฏการณ์เช่นนีเกิดจากสตรีได้พิจารณาใคร่ครวญประสบการณ์ของตนทีเคยเกิดขึน โดยมี
คาํถามสัมภาษณ์ของผูว้ิจยัเป็นแนวทางทาํความเขา้ใจในประสบการณ์เดิมไปสู่ความเขา้ใจมากขึน ทงันี  
ผลการวิจยัได้สะทอ้นแสดงกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงของ
คู่ครอง ซึงสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดงัแผนภูมิ 2 กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผ่านพน้
ความรุนแรงของคู่ครอง 
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สถานการณ์ความรุนแรง 

 
สังสมความเครียด 

 
ตดัสินใจออกจากวงจรความรุนแรง 

 

แสวงหาความช่วยเหลือ/ขอ้มลู 
 

เขา้รับบริการจากหน่วยงาน องคก์ร มลูนิธิ 

 
เริมตน้กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์/การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยอาศยั 

 
-การเสวนาในกลุ่มเ พือนช่วยเพือน  ซึงมีการ
ดาํเนินการ ดงันี  

-ความพร้อมใจ หรือความตังใจทีจะ
เรียนรู้และพฒันาตน 

-ภาวะชีวิตทีต้องอยู่รอด
เพือตนเองและลูก 

.  การเสริมสร้างพลังอํานาจและสนับสนุน
กาํลงัใจ 

  

2. การทาํความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา  สร้างการ
ตระหนกัรู้ในตนเอง  ภาวะชีวิต และสภาพการณ์ 

  

3. การปรับเปลียนมโนทศัน์  พฒันาความคิดใหม่   

. การส่งเสริมความเชือมนัหรือความมนัใจ 

.กา รนํา ค ว าม คิ ด ให ม่ เ ป็นแนวป ฏิ บัติ ใ น
ชีวิตประจาํวนั เพือพฒันาตนเองและผูอื้น  

  

แผนภูมิ 2 กระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีผ่านพ้นความรุนแรงของคู่ครอง 

 
จากแผนภูมิ 2 กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงของคู่ครอง 

แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรง  การสังสมความเครียด  การตดัสินใจออกจากวงจรความรุนแรง  
การแสวงหาความช่วยเหลือและขอ้มูล  และการเขา้รับบริการจากหน่วยงาน องคก์ร มูลนิธิ เป็นเพียงตวัลนั
ไก หรือเหตุการณ์ตวัส่งสตรีไปสู่การเริมตน้กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์/การเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์ ซึงตอ้งอาศยัการเสวนาในกลุ่มเพือนช่วยเพือน ซึงมีการดาํเนินการเสริมสร้างพลงัอาํนาจและ
สนับสนุนกาํลังใจ  การทาํความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา  สร้างการตระหนักรู้ในตนเอง  ภาวะชีวิต และ
สภาพการณ์ การปรับเปลียนมโนทศัน์  พฒันาความคิดใหม่  การส่งเสริมความเชือมนัหรือมนัใจ และการนาํ
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ความคิดใหม่เป็นแนวปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั เพือพฒันาตนเองและผูอื้น  ตลอดจนตอ้งมีความพร้อมใจ 
หรือความตงัใจทีจะเรียนรู้และพฒันาตน และภาวะชีวติทีตอ้งอยูร่อดเพอืตนเองและลูก 

 

ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีผ่านพ้นความรุนแรงจากคู่ครอง 

จากการวิเคราะห์เนือหา สามารถจาํแนกปัจจยัสนับสนุนการเปลียนแปลงทีสาํคญั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่  
การเสวนา และการพจิารณาใคร่ครวญ ดงันี  

. การเสวนา  จากการทีผูใ้ห้ขอ้มูลมีโอกาสพูดคุยกบัผูผ้่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง และ/หรือ
เขา้ร่วมกลุ่มเสวนาแบบเพอืนช่วยเพอืน ช่วยให้เกิดโอกาสในการยอ้นคิดและปรับเปลียนมุมมองต่อตนเอง
และประเด็นเพศสภาพอันไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะในชีวิตคู่ ของตน ซึงเป็นประเด็นทีมีอิทธิพลทางสังคม
วฒันธรรมเขา้มาเกียวขอ้ง รวมทงัตระหนกัรู้ เห็นเหตุผลและโอกาสทางเลือกทีจะตอ้งเปลียนแปลงชีวิต โดย
เริมจากการมองเห็นคุณค่าของตนเอง เสริมสร้างพลงัอาํนาจในตน และมีค่านิยมใหม่ในความเสมอภาคและ
การลิขิตชีนาํชีวติดว้ยตนเอง เกิดความพยายามในการปรับบทบาทความสัมพนัธ์ทีเท่าเทียมกบัผูอื้น ถือเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนทีสาํคญัของกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ ในฐานะปัจจยัภายนอก 

. การพิจารณาใคร่ครวญ   จากประสบการณ์ชีวิตทีผ่านพน้ความรุนแรงและร่วมกลุ่มเพือนช่วย
เพอืนดงักล่าว ทาํใหผู้ใ้หข้อ้มูลไดส้าํรวจ ทบทวน ไตร่ตรองในประสบการณ์ความรุนแรงจากภาพชีวิตของ
เพอืนผูห้ญิงหลากหลายในกลุ่ม ทีมิไดเ้ป็นปัญหาส่วนตวัเกิดแก่ตนเพยีงลาํพงั จึงรู้สึกร่วมประสบการณ์และ
เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของผูห้ญิงทีถูกกระทาํความรุนแรง นําไปสู่การทาํความเขา้ใจสถานการณ์
ปัญหาของตนและเพือนผูห้ญิง เกิดความเขา้ใจในอคติและความไม่เสมอภาคของสตรี และปรับเปลียน
พฒันาทัศนะความเสมอภาคหญิง-ชายเพิมมากขึน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจาํวนั ถือเป็นปัจจัย
สนบัสนุนทีสาํคญัของกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ ในฐานะปัจจยัส่วนบุคคล หรือปัจจยัภายใน 

 

เงือนไขการปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีผ่านพ้นความรุนแรงจากคู่ครอง 

  นอกจากปัจจัยสนับสนุนแล้ว กระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความ
รุนแรงจากคู่ครองยงัมีเงือนไขสาํคญัอีก  ประการ ประกอบดว้ย โอกาสในการพฒันาตน และเวลาในการ
บ่มเพาะการเรียนรู้และการปรับเปลียนมโนทศัน์ ดงันี  

. โอกาสในการพฒันาตน ผูใ้ห้ขอ้มูลมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรและมูลนิธิ ทีให้
โอกาสการพฒันาตนในกลุ่มเพือนช่วยเพือน และการสนับสนุนต่างๆ หลังความรุนแรง ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
สามารถยนืหยดั พงึพาตนเอง และมีพนืทีและโอกาสในการพฒันาตนอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะประสบการณ์
การเป็นอาสาสมคัรถือเป็นโอกาสในการพฒันาตนอยา่งดียงิ ดงัที ผูใ้หข้อ้มูลบางคนเล่าวา่ 
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ทู “ตอนนนัก็เควง้เลยนะ ไม่รู้จะทาํงานอะไร แต่ไดก้าํลงัใจมากๆ จากกลุ่มทีเขา้ ก็ทาํให้มีจุดเริมทาํ
สิงใหม่ๆ ก็ลองดูลม้ลุกคลุกคลานกนัไป ก็ไดมู้ลนิธิอีกนนัแหละ แลว้ก็ทีบา้นเริมเขา้ใจให้กาํลงัใจเรา จนเรา
ตงัตวัได ้แลว้ก็เลยมาช่วยมูลนิธิ เขาตอ้งการอาสาสมคัร ก็ชวนเราว่างก็มา เรืองการตงัตวันีก็แลว้แต่คน ถา้
ฮึดซะอย่าง ต่อให้สังคมไม่เปิดโอกาส เราก็อย่าไดท้อ้ มันตอ้งมีสักวนั ทีเราจะทาํมันได้ ถ้ามามัวแต่รอ
โอกาส ดูว่าสังคมตอ้งเปิดโอกาส ก็ถามว่าจะมีโอกาสแค่ไหน เพราะถา้มามวัรอโอกาสก็คงยากขึน เราคง
ตอ้งเริมสร้างมนัดว้ย พอวนัหนึงเราผา่นจุดนนัมาได ้เราจะขอบคุณตวัเอง และคิดช่วยคนอืนทียงัลาํบากอยู ่
อยา่งพกี็ไดเ้รียนรู้มากจากการเป็นอาสาสมคัรนะ ทาํให้เรามนัคงและคลายไดม้ากขึน ไม่จ่อมอยูก่บัปัญหา
แต่ของตวัเองเหมือนแต่ก่อน”   

ทรี “ตอ้งขอบคุณมูลนิธิ ก็ไดท้างนีช่วยมาตลอดตงัแต่มาขอรับบริการ เขาก็ช่วยมาเรืองสิทธิ เรือง
สร้างจิตสาํนึก และใหค้าํแนะนาํเรืองทาํมาหากิน ฝึกอาชีพ แต่เราเองก็ตอ้งทาํเอง ไม่ใช่จะพงึแต่เขา พีเลยคิด
ว่า ทีอยู่ได้ทุกวนันีก็เพราะเขา แต่ทีรู้สึกว่ามีค่ามากๆ ในการพฒันาตวัเราเอง ก็เห็นจะเป็นการทาํงาน
อาสาสมคัรช่วยผูห้ญิง  มนัเปิดโลกทศัน์เราเยอะ ไดเ้ห็นคนเยอะ แต่ก่อนเราก็เห็นแต่มุมเราเองทีถูกทาํความ
รุนแรง  แต่มาทาํงานอยา่งนี ไดคุ้ยกบัผูช้ายทีทาํร้ายเมียมากขึน  บางคนบอกผมไม่คิดวา่มนัจะเจบ็ ผมไม่รู้ตวั
ว่ามนัแรงกับเขาเกินไป นีแสดงว่าคนทาํเขาไม่รู้สึกตวั ก็พลังทาํร้ายผูห้ญิง เราก็ฟัง เป็นอีกมุมหนึง พีเลย
หยกิเนือแขนเขาแรงๆ เขาร้องโอ๊ยเลย บอกว่า เจ็บนะ ก็นีไงล่ะ ทุกคนก็เจ็บเป็น รู้สึกตวัรึยงั (หัวเราะ) เล่า
เรืองนี ก็เพอืบอกตวัเองดว้ยวา่ เราตอ้งมีมุมมองกวา้งๆ ก็ขอบคุณงานนี นอกจากช่วยผูห้ญิงแลว้ ก็ช่วยให้เรา
ไม่แขง็ตึงกบัความคิดเก่าๆ หรือทีเราคิดตามมุมเราคนเดียวดว้ย” 

. เวลาในการบ่มเพาะการเรียนรู้และการปรับเปลียนมโนทศัน์ 
ผูใ้หข้อ้มูลทงัหมดเห็นวา่ความคิดและพฤติกรรมของตนเองไม่ไดเ้ปลียนแปลงอยา่งฉับพลนัทนัที

ในกระบวนการกลุ่มเพอืนช่วยเพอืน   การพดูคุยในกลุ่มเป็นแต่เพียงการรับฟังความคิดของผูอื้นมาทบทวน
ในประเด็นสิทธิและอาํนาจทีไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชายในชีวิตคู่และในสังคม  ผูใ้ห้ขอ้มูลยงัเห็นว่า 
ไม่ใช่ผูห้ญิงทุกคนทีร่วมกระบวนการกลุ่มดงักล่าวจะเกิดการเปลียนแปลงตนโดยสมบูรณ์ คนเรายงัมีนิสัย
ความเคยชินของแนวความคิดเดิมๆ ทีจาํนนต่อระบบชายเป็นใหญ่เป็นอุปสรรค และแต่ละคนตอ้งการเวลา
ในการเปลียนแปลงตนไม่เท่ากนั  ขึนอยูก่บัความสามารถในการคิด ซึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคล   รวมทงัยงัตอ้ง
อาศยักระบวนการกลุ่มทีมีคุณภาพ  มีเทคนิควธีิเฉพาะทีเหมาะสมในการช่วยสร้างความเปลียนแปลง  และ
ผูน้ําเสวนาเองก็ตอ้งมีคุณสมบติัพร้อมทงัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพในตน 
อย่างไรก็ตาม   ผูใ้ห้ข้อมูลยอมรับว่า กระบวนการพูดคุยแบบการเสวนากลุ่มเป็นจุดเริมต้นของการ
เปลียนแปลงทางความคิด หรือมีหน้าทีเป็นตวักระตุน้ให้คนไดฉุ้กคิด ส่วนเรืองการเปลียนแปลงเป็นเรือง
ส่วนตวัหรือการพฒันาตนต่อไปของแต่ละบุคคล สาํหรับผูใ้หข้อ้มูลมีประสบการณ์เป็นอาสาสมคัรและการ
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อบรมต่างๆ ในการช่วยเหลือสตรีช่วยใหเ้กิดมุมมองทีเปิดกวา้ง และเปลียนแปลงความคิดและการกระทาํที
มุ่งความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย และระหวา่งตนเองกบัผูอื้นมากขึนเรือยๆ   

ทู “มาไดค้ิด และไดเ้ปลียนแปลงตนเองจริงๆในเรืองความเท่าเทียมกนัของคน ก็เมือผ่านไปหลายปี  
มันค่อยๆ เปลียน ค่อยๆ แข็งแรง เหมือนคนป่วยนอนติดเตียงนี ตอนหายก็ค่อยๆ หาย ไม่ใช่หายแบบ
ฉบัพลนัทนัที แต่เรืองมุมมองหญิงชายอะไรๆ ตอนนัน เรายงัไม่ไดเ้ห็นเอง เป็นของเขาให้เราอยู ่ มาค่อยๆ 
เห็นเอง ก็คงซึมซับ รับรู้ และคงเพราะทาํงานไปๆ ก็ได้คิดและได้มองจากประสบการณ์นานวนัเขา้ ทีเขา
บอก ทีเรายงัมองไม่เห็นก็ได้เห็น  เรืองอยา่งนีจะมาครอบใส่กันไม่ได ้มนัน่าจะเป็นการหลุดพน้มากกว่า 
เหมือนเราถอดไอท้ีครอบเราอยู ่เราก็ไดเ้ห็นดว้ยตาของเรา ซึงมนัอยูก่บัเรามาตลอดอยูแ่ลว้  โดยเฉพาะเรือง
ความเท่าเทียมกนันี เพียงแต่เราไปถูกทาํให้ไม่เท่าเทียมกนัตงัแต่ออ้นแต่ออก  นานวนัก็เลยเชือไปตามนัน  
แต่ใจแท่ๆ ของเราก็รู้นะ มนัเหมือนเคยหลบัแลว้ตืนขึน เกิดความตระหนกัอะไรแบบนนั ก็เลยพยายามรักษา
สิทธิเราใหเ้ท่าเทียม 

ทรี “จริงๆ  มนัเปลียนความคิดกนัยากนะ  ตอ้งใชเ้วลา  แล้วไม่ใช่ทุกคนจะทาํได ้ แม้แต่คนทีถูก
กระทาํแลว้โทรมาคุยๆ กนั หรือเขา้กลุ่ม เขา้อะไร  ทีจะเปลียนได ้ก็คงตอ้งช่างคิด ช่างครวญ อยา่งพีนี กว่า
จะลงตวัก็ใชเ้วลาตกผลึกมาเรือย  การเปลียนอะไรนีมนัเปลียนของมนัเอง ก็ว่าไปตามประสบการณ์ ตาม
มุมมอง บางทีอาจเพราะเราหมนัทาํความเขา้ใจตวัเอง และอาศยัทาํงานแบบนี เลยเขา้ใจเรืองความรุนแรงที
คนอืนก็เจอ  และเราก็เคยผา่นมา”  

 

ความต้องการจําเป็นของสตรีไทยทีถูกกระทําความรุนแรงจากคู่ครอง  
ผูใ้หข้อ้มูลไดส้ะทอ้นถึงความตอ้งการจาํเป็นของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ซึง 

สรุปไดเ้ป็นความตอ้งการ   ประเภท ไดแ้ก่ 

. การช่วยเหลือทางกฎหมายและการพทิกัษสิ์ทธิ 

. การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพทีจาํเป็น  

. การสงเคราะห์ทีอยูอ่าศยัชวัคราว การช่วยเลียงดูบุตรในบางเวลา การใหเ้งินและปัจจยัดาํรงชีวิตที
จาํเป็น รวมทงัโอกาสทางอาชีพ และการติดตามช่วยเหลือต่างๆ ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั    

. การช่วยเหลือเพอืการพฒันาตนของสตรี ไดแ้ก่  การช่วยเหลือสตรีเพือการพฒันาตนของสตรีนี
อาจเกิดขึนในรูปแบบการปรึกษารายบุคคล หรือเป็นการเสวนากลุ่มแบบเพือนช่วยเพือน โดยเปิดพืนทีให้
สตรีบอกเล่าความทุกข์ด้วยการรับฟังอยา่งเขา้ใจ ให้กาํลังใจ และการช่วยแกปั้ญหาโดยไม่ตดัสิน มีการ
กระตุน้ใหไ้ดค้ิดและปรับเปลียนเจตคติ สร้างค่านิยมใหม่ในความเสมอภาคของสตรี  ตลอดจนการพฒันา
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ทกัษะทีสาํคญั ไดแ้ก่ ทกัษะชีวติ ทกัษะฝีมือ หรือทกัษะปฏิบติั เพือการพึงพาตนเอง การเลียงดูบุตรแบบแม่
เลียงเดียว และการประกอบอาชีพ    
 

ข้อเสนอแนะในการจัดทํานวัตกรรมการปรับเปลียนมโนทัศน์สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทําความ
รุนแรงจากคู่ครอง 

ผูใ้ห้ขอ้มูลไดเ้สนอให้ใชค้วามตอ้งการจาํเป็นเพือการพฒันาตนเองของสตรีเป็นประเด็นในการ
จดัทาํนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง โดยสตรีไทย
ทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองมีความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ สตรีมีความตอ้งการพืนทีเฉพาะ
ทางสงัคมในการพดูคุยระบายความทุกขแ์ละความคบัขอ้งใจในชีวิต  จึงเสนอให้ใชว้ิธีการพูดคุยแบบกลุ่ม
ปิดขนาดเล็กส่วนตวั ทีมีกิจกรรมช่วยฟืนฟูเยยีวยาจิตใจ บรรเทาความทุกข ์ลดความตึงเครียด ร่วมไปกบัการ
ปรับเปลียนมุมมองใหม่ ใหม้องเห็นคุณค่าตนเองและมีค่านิยมทีถูกตอ้งเรืองเพศสภาพและความเสมอภาค 
และทกัษะสาํคญัในการคิดวางแผน แกปั้ญหา การสร้างหรือพฒันาความสมัพนัธท์ีดีกบัผูอื้น และทกัษะการ
พฒันาตนต่างๆ  นอกจากนี สตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองตอ้งประสบความยากลาํบากจากความ
พยายามในการพึงพาตนเองและเลียงดูบุตรตามลาํพงัในช่วงเปลียนผ่านหลังออกจากความรุนแรง ซึง
ตอ้งการความช่วยเหลือในหลายด้าน ทงัทางวตัถุ ความมันคงปลอดภยั ขวญักาํลังใจ  ผูช่้วยเลียงดูบุตร 
ตลอดจนโอกาสในการฝึกหัดทักษะจาํเป็นในการประกอบอาชีพ รวมทังการพฒันาทักษะชีวิต  จึง
จาํเป็นตอ้งช่วยสตรีวางแผนในการจดัการแกไ้ขปัญหา ฝึกหดั และพฒันาตน และการพงึพาตนเอง   
 

ข้อค้นพบ 2   นวัตกรรมการปรับเปลียนมโนทัศน์สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทําความรุนแรงจากคู่ครอง  
นวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง มีขนัตอน

และผลการพฒันานวตักรรมดงันี  

.  ผลการสังเคราะห์ประสบการณ์การปรับเปลียนมโนทัศน์กับแนวคดิทฤษฎี 
ผูว้ิจยัสังเคราะห์ผลศึกษาการปรับเปลียนมโนทศัน์สตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครองกับแนวคิด
ทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ Mezirow ( : )  ดังตาราง  การสังเคราะห์ประสบการณ์การ
ปรับเปลียนมโนทศัน์กบัแนวคิดทฤษฎี 
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ตาราง  การสังเคราะห์ประสบการณ์การปรับเปลียนมโนทัศน์กับแนวคดิทฤษฎี 
การปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรี การปรับเปลียนมโนทัศน์ของ 

Mezirow (1981: 4) 

ผลการสังเคราะห์ 

ระยะที  สงัสมความเครียด 

ระยะที  แสวงหาความช่วยเหลือ  

ขนัที 1 ไม่พอใจต่อสถานการณ์ที
เป็นอยู ่

ขนัที การสร้างสัมพนัธภาพเชิง
รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ผ่ อ น ค ล า ย  
(Therapeutic relationship and 

tension relief: T) 

ร ะ ย ะ ที   ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
สถานการณ์ความรุนแรง 

ระยะที   พฒันาทศันะความเสมอ
ภาคหญิง-ชาย และใช้เป็นแนว
ปฏิบตัิในชีวติประจาํวนั   
 

ขนัที   วเิคราะห์ตนเอง 

ขัน ที   ประ เ มิ น สมม ติ ฐ า น
เบืองหลงัสถานการณ์ปัญหา 
ขนัที  ตระหนักว่าคนอืนก็มีการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ 

ขันที   การศึกษาตน ทําความ
เ ข้ า ใ จ ชี วิ ต แ ล ะ ค ว า ม คิ ด 
(Education for self-reflection: 

E)   

ขนัที  สํารวจคน้ควา้เพือกาํหนด
บทบาทใหม่หรือแนวการปฏิบัติ
ใหม่ 

ขนัที  วางแผนการปฏิบติั 

 หาความรู้และทกัษะดาํเนินการ
ตามแผน 

ขนัที 8 ทดลองปฏิบตัิตามแผน 

ขนัที  พฒันาสมรรถนะและสร้าง
ความเชือมนัในตนเอง 

ขนัที 10 บูรณาการมโนทศัน์ใหม่
เขา้กบัวถีิการดาํเนินชีวติ 

ขันที  การวางแผน แก้ปัญหา 
พัฒนาตน  ( Plan, problem 

solving and personal growth: P) 

 

จากตาราง  การสังเคราะห์ประสบการณ์การปรับเปลียนมโนทศัน์กบัแนวคิดทฤษฎี ผูว้ิจยันาํผล
การสังเคราะห์มาพฒันาเป็นวิธีการปรับเปลียนมโนทศัน์สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง ซึงเป็นนวัตกรรมของการวิจัย เรียกว่า “วิธีการจัดการศึกษาแบบช่วยเยียวยา” (Therapeutic 

Education Praxis: TEP method) หรือ “วธีิ TEP” 3 ขนั ใชป้ฏิบติัการต่อเนืองเป็นวงจรเดียว  ดงันี 
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ขนัที -การสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาและการผ่อนคลาย  (Therapeutic relationship and tension 

relief: T) 

ขนัที -การศึกษาตน ทาํความเขา้ใจชีวติและความคิด (Education for self-reflection: E)  

ขนัที -การวางแผน แกปั้ญหา พฒันาตน (Plan, problem solving and personal growth: P) 

 

. แผนการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วยวิธี TEP สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทําความรุนแรงจาก
คู่ครอง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางการจดัและดาํเนินการเสวนากลุ่มแบบเพือนช่วยเพือน  (peer support group) 
และการเสวนากลุ่มทีเนน้การพจิารณาใคร่ครวญ (critical/rational discourse or dialogue) ตามแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และการจดัการศึกษาเพือความเป็นไทของ Mezirow  แลว้นาํวิธี TEP 

มาพจิารณาและใชร่้างเป็นแผนการจดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการสาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง ดงันี 

เป้าหมาย  
  มุ่งส่งเสริมให้สตรีเกิดการพัฒนากระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์  หรือการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ 
   

วัตถุประสงค์  
 . เพอืปรับสภาพฟืนฟูจิตใจของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง    
 . เพอืปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง   
 . เพอืปรับปรุงสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ให้มีทกัษะการวางแผน การแกปั้ญหา 
และการพฒันาตนในชีวติประจาํวนั 

 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง   

1. เกิดการปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ  
2. เกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรี 

3. เกิดการปรับปรุงตน  ในด้านทักษะการวางแผน   การแก้ปัญหา  และการพัฒนาตนใน
ชีวติประจาํวนั 
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สาระการเรียนรู้ 

. ดา้นการปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ ไดแ้ก่ การจดัการความเครียด และการเห็นคุณค่าในตนเอง  

. ดา้นการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรี ไดแ้ก่ การวิพากษอ์ดีตในชีวิตผูห้ญิง และ
แนวทางสร้างความเสมอภาคทางเพศ 

. ดา้นทกัษะในการวางแผน  การแกปั้ญหาส่วนตวั และการพฒันาตนในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ การ
วางแผน ฝึกแกปั้ญหา พฒันาตน และการตงัปณิธาน แนวทางเริมตน้ชีวติใหม่ 

 

แนวทางดําเนินการ  
จดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการแก่สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  4-10 คน โดยมีผูน้าํ

เสวนา  คน (และอาจมีผูช่้วยอีก  คน) สร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาและจดับรรยากาศทีดีในการช่วยเหลือ 
เยยีวยา พฒันาจิตใจ ส่งเสริมมิตรภาพและการแลกเปลียนเรียนรู้ในกลุ่ม ตลอดจนเอืออาํนวยกระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ หรือการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ให้เกิดขึน โดยดาํเนินการต่อเนืองใน  
ขันตอนของวิธี  TEP ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ  ในแต่ละขัน  ได้แก่  ทักษะฟัง พูด  คุย  ถาม  ตอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การฝึกผอ่นคลายความเครียด การวเิคราะห์ตนเอง/การเขียน/การวาด การวพิากษอ์ดีต  การใช้
กรณีศึกษา  การสวม/สลับบทบาท  การระบุประเด็นและสาเหตุปัญหา  การวางแผนชีวิต  การแกปั้ญหา
ส่วนตวั/ของกลุ่ม การฝึกปฏิบติั พฒันาทกัษะสาํคญั  การใหข้อ้มูลป้อนกลบั และการทาํการบา้น ดงันี 

ขนัที -การสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาและการผ่อนคลาย   (Therapeutic relationship and tension 

relief: T) 

ผูน้าํเสวนาสร้างความสัมพนัธ์เชิงช่วยเหลือทางจิตใจกบัผูร่้วมเสวนาและเชือมสัมพนัธ์ระหว่างผู ้
ร่วมเสวนาดว้ยกนั  ส่งเสริมให้เกิดการจดัการความเครียด เตรียมความพร้อมทางจิตใจในการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ รวมทงัสร้างตระหนักรู้คุณค่าในตนเองและความหมายชีวิต โดยใชเ้ทคนิคทกัษะฟัง 
พดู คุย ถาม ตอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  การฝึกผอ่นคลายความเครียด การวเิคราะห์ตนเอง/การเขียน/การวาด 
และการทาํการบา้น 

ขนัที -การศึกษาตน ทาํความเขา้ใจชีวติและความคิด (Education for self-reflection: E)  
ผูน้าํเสวนาช่วยใหผู้ร่้วมเสวนาสาํรวจและแลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตการเป็นผูห้ญิงที

ถูกกระทาํความรุนแรง  พิจารณาสถานการณ์ปัญหา  อิทธิพลทางสังคมวฒันธรรม ตลอดจนกรอบทาง
ความคิดความเชือของตนต่อฐานะ บทบาท และสัมพนัธภาพเชิงรักษาทีไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
ในชีวิตคู่และชีวิตประจาํวนั และหามุมมอง การให้ความหมายใหม่ และ ปรับเปลียนให้เกิดทศันคติความ
เสมอภาคของสตรี โดยใชเ้ทคนิคทกัษะฟัง พดู คุย ถาม ตอบอยา่งมีประสิทธิภาพ   การวิเคราะห์ตนเอง/การ
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เขียน/การวาด  การวิพากษอ์ดีต  การใช้กรณีศึกษา การสวม/สลับบทบาท  การระบุประเด็นและสาเหตุ
ปัญหา  การใหข้อ้มูลป้อนกลบั  และการทาํการบา้น 

ขนัที -การวางแผน แกปั้ญหา พฒันาตน (Plan, problem solving and personal growth: P)  

ผูน้าํเสวนาช่วยใหผู้ร่้วมเสวนาวางแผนระยะสัน แกปั้ญหาส่วนตน หรือฝึกหัดทกัษะการพฒันาตน
ตามความตอ้งการของผูร่้วมเสวนา  รวมทังเรียนรู้ทีจะประยุกต์ความเข้าใจ ทศันคติ และทักษะทีได้
พฒันาขึนไปใช้ในชีวิตประจาํวนั โดยใช้เทคนิคทกัษะฟัง พูด คุย ถาม ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ   การ
วิเคราะห์ตนเอง/การเขียน/การวาด  การระบุประเด็นและสาเหตุปัญหา  การวางแผนชีวิต การแก้ปัญหา
ส่วนตวั/ของกลุ่ม การฝึกปฏิบติั พฒันาทกัษะสาํคญั  การใหข้อ้มูลป้อนกลบั และการทาํการบา้น 

 

กิจกรรม   
กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “การจดัการความเครียด” และแบบฝึกหัดการผ่อนคลาย

ความเครียด  
กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบตัิการ หัวขอ้ “การเห็นคุณค่าในตนเอง” และแบบฝึกหัดการเห็น

คุณค่าในตนเอง ความหมายชีวติ 
กิจกรรม  การเสวนาวพิากษอ์ดีตในชีวติผูห้ญิง หวัขอ้ “เสน้ทางชีวติของผูห้ญิง”   

กิจกรรม  การเสวนาหาแนวทางสร้างความเสมอภาคทางเพศ หวัขอ้ “ความเสมอภาคของผูห้ญิง” 
กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “การวางแผน ฝึกแกปั้ญหา พฒันาตน”  
กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “การตงัปณิธาน แนวทางเริมตน้ชีวติใหม่” 
สรุปไดด้งัตาราง  แนวทางการจดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

ตาราง  แนวทางการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วยวิธี TEP  

วธิี TEP วตัถุประสงค์
วธิีการ TEP 

กจิกรรมการเสวนา จุดมุ่งหมายกจิกรรม เทคนิควธิี 

ขนัที -การสร้าง
สัมพันธภาพเชิง
รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร
ผอ่นคลาย  (T) 

เ พื อ ป รับสภาพ
ฟืนฟู จิ ต ใจของ
ส ต รี ไ ท ย ที ถู ก
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม
รุนแรงจากคู่ครอง   

-การปฐมนิเทศและ
แนะนาํตนเอง 

สร้างความสัมพันธ์ เ ชิ ง
ช่วยเหลือทางจิตใจกับผู ้
ร่ ว ม เ ส ว น า แ ล ะ เ ชื อ ม
สั มพันธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ร่ ว ม
เสวนาดว้ยกนั   

-เทคนิคทกัษะฟัง พูด 
คุย ถาม ตอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
-การ ฝึกผ่อ นคล าย
ความเครียด  
-การวิเคราะห์ตนเอง/
การเขียน/การวาด 

 -การทาํการบา้น 

-เสวนา  “การจดัการ
ความเครียด” 

ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ความเครียด เตรียมความ
พร้อมในการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์  

-เสวนา   “การเห็น
คุณค่าในตนเอง” 

สร้างการตระหนักรู้คุณค่า
ในตนเองและความหมาย
ชีวิต 

ขนัที -การศึกษา
ตน ทาํความเขา้ใจ
ชีวิตและความคิด 
( E) 

เ พือปรับเปลียน
มโนทัศ น์คว าม
เ ส ม อ ภ า ค ข อ ง
ส ต รี ไ ท ย ที ถู ก
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม
รุนแรงจากคู่ครอง   

-เสวนา   “เส้นทาง
ชีวิตของผูห้ญิง” 

สํารวจและแลก เปลียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
ชีวิตการเ ป็นผู ้หญิงทีถูก
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม รุ น แ ร ง  
พิจารณาสถานการณ์ปัญหา  
อิ ท ธิ พ ล ท า ง สั ง ค ม
วฒันธรรม ตลอดจนกรอบ
ทางความคิดความเชือของ
ตนต่อฐานะ บทบาท และ
สัมพนัธภาพเชิงรักษาทีไม่
เสมอภาคระหว่างหญิงและ
ช า ย ใ น ชี วิ ต คู่ แ ล ะ
ชีวิตประจาํวนั 

-ทัก ษ ะ ฟั ง  พูด  คุ ย 
ถ า ม  ต อ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
-การวิเคราะห์ตนเอง/
การเขียน/การวาด 

- การวิพากษอ์ดีต 

-การใชก้รณีศึกษา 
-ก า ร ส ว ม / ส ลั บ
บทบาท 

 -การระ บุประ เ ด็ น
และสาเหตุปัญหา 
-ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลบั 

-การทาํการบา้น  -เสวนา  “ความเสมอ
ภาคของผูห้ญิง” 

ห า มุ ม ม อ ง  ก า ร ใ ห้
ค ว า มห ม า ย ใ ห ม่  แ ล ะ 
ปรับเปลียนให้เกิดทศันคติ
ความเสมอภาคของสตรี 
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ตาราง  แนวทางการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วยวิธี TEP (ต่อ) 
วธิี TEP วตัถุประสงค์

วธิีการ TEP 
กจิกรรมการเสวนา จุดมุ่งหมายกจิกรรม เทคนิควธิี 

ขั น ที -ก า ร
ว า ง แ ผ น 
แก้ปัญหา พัฒนา
ตน (P) 

เพือปรับปรุงสตรี
ไทยทีถูกกระทํา
ความรุนแรงจาก
คู่ ค ร อ ง  ใ ห้ มี
ทั ก ษ ะ ก า ร
ว า ง แ ผ น  ก า ร
แก้ ปัญหา  แล ะ
การพัฒนาตนใน
ชีวิตประจาํวนั 

-เ ส ว น า   “ ก า ร
วางแผน  แก้ปัญหา 
พฒันาตน” 

วางแผนระยะสัน แกปั้ญหา
ส่วนตน หรือฝึกหัดทกัษะ
การพัฒนาตนตามความ
ต้องการของผู ้ร่วมเสวนา  
รวมทงัเรียนรู้ทีจะประยุกต์
ความเข้าใจ  ทัศนคติ และ
ทกัษะทีได้พฒันาขึนไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 

 -ทกัษะฟัง พดู คุย ถาม 
ต อ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
-การวิเคราะห์ตนเอง/
การเขียน/การวาด 

-การระบุประเด็นและ
สาเหตุปัญหา 
-การวางแผนชีวิต 

-การแกปั้ญหาส่วนตวั/
ของกลุ่ม 

--การฝึกปฏิบติั พฒันา
ทกัษะสาํคญั 

-ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลบั 

-การทาํการบา้น 

-เสวนา   “ก ารตัง
ป ณิ ธ าน  แนว ท า ง
เริมตน้ชีวิตใหม่” 

-ยติุเสวนา 

 

สือ อุปกรณ์ 

. ภาพประกอบกรณีศึกษา 

. เรืองจากกรณีศึกษา 

. ใบงาน แบบฝึกหดั และโจทยก์ารบา้น 

. เอกสารแนะนาํความรู้ 

. กระดาษ เครืองเขียน สี 

 

การประเมินผล  
. สงัเกตพฤติกรรม 

. พจิารณาผลงาน 

 

โครงสร้างเวลาของการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วยวิธี TEP  
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จดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการ  ชวัโมง  แบ่งเป็นการพบกลุ่มครังละ  วนั (  ชวัโมง) รวม  ครัง  
แต่ละครังแบ่งเป็น  ช่วงๆ ละ 3 ชวัโมง ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ 8.30-11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30-16.30 น. และช่วงคาํ 
18.00-21.00 น. รวมทงัสิน  ช่วง ดงัตาราง  โครงสร้างเวลาของการจดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวิธี 
TEP และตาราง  กาํหนดการจดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ย TEP 

 

ตาราง  โครงสร้างเวลาของการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วย TEP 

กิจกรรมทีจัด ช่วงที จํานวนชัวโมง วัน /ค รังทีพบ
กลุ่ม 

ปฐมนิเทศ และกิจกรรม  เสวนา “การจดัการความเครียด”  1 –    
 กิจกรรม  เสวนา “การเห็นคุณค่าในตนเอง” 3 3 

กิจกรรม  เสวนา “เสน้ทางชีวติของผูห้ญิง” 4 - 9  -  
กิจกรรม  เสวนา “ความเสมอภาคของผูห้ญิง”  -  9  
กิจกรรม  เสวนา “การวางแผน แกปั้ญหา พฒันาตน”  - 1  15 -6 

กิจกรรม  เสวนา “การตังปณิธาน แนวทางเริมต้นชีวิต
ใหม่” และยตุิ 

1  3  

รวม  กิจกรรม    
 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  กําหนดการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วย TEP 

ตารางเวลา กจิกรรม วธิี TEP 

ครั ง
ท ี

ช่วง
ท ี

ช่วงเวลา กจิกรรมการเสวนา  จุดมุ่งหมาย เทคนิควธิีการ ขนัท ี วตัถุประสงค์ 

1 

วั น
1 .  – .   น. 

(  ชวัโมง) 
-ปฐมนิเทศ 

-เ ส ว น า   “ก า ร
.  เ พื อ ส ร้ า ง

สัมพนัธภาพเชิง
-ทกัษะฟัง พูด 
คุย ถาม ตอบ

-การสร้าง
สัมพันธภา

เ พื อ ป รั บ
ส ภ า พ ฟื น ฟู
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แรก 
 

 .  – .   น. 
(มีช่วงหยุดพกั  
นาที) (  ชวัโมง) 

จดัการความเครียด”  
(  ช่ ว ง  ร ว ม   
ชวัโมง) 

รักษา 
. เ พื อ จั ดก า ร

ความเครียด 

อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   
-การฝึกผ่อน
ค ล า ย
ความเครียด  
-การวิเคราะห์
ตน เอ ง /ก า ร
เขียน/การวาด 
-ก า ร ทํ า
การบา้น 

พเชิง รักษา
แ ล ะ ก า ร
ผ่อนคล า ย  
(T) 

จิตใจ 

3 . - .  น 

 (  ชวัโมง) 
-เสวนา  “การเห็น
คุณค่าในตนเอง” (  
ช่วง รวม  ชวัโมง) 

เพือตระหนักรู้
คุ ณ ค่ า ใ น ต น
ความหมายชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  กําหนดการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วยวิธี TEP (ต่อ) 
ตารางเวลา กจิกรรม วธิี TEP 

ครัง
ท ี

ช่วง
ท ี

ช่วงเวลา กจิกรรมการเสวนา จุดมุ่งหมาย เทคนิควธิีการ ขนัที วตัถุประสงค์ 

2 

วั น
4 .  – .   น. 

(  ชวัโมง) 
-เสวนา  “เส้นทาง
ชีวิตของผูห้ญิง” (  

เพือสํารวจและ
แ ล ก เ ป ลี ย น

-ทกัษะฟัง พูด 
คุย ถาม ตอบ

-การศึกษา
ตน ทาํความ

เ พื อ
ป รับ เป ลี ยน
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ที
สอง 
 

5 .  – .   น.
(มีช่วงหยุดพกั  
นาที)  (  ชวัโมง) 

ช่ ว ง  ร ว ม   
ชวัโมง) 
  
 

เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการ ณ์
ชี วิ ต ก า ร เ ป็ น
ผู ้ ห ญิ ง ที ถู ก
ก ร ะ ทํา ค ว า ม
รุนแรง   

อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
-การวิเคราะห์
ตน เอ ง /ก า ร
เขียน/การวาด 

- การวิพากษ์
อดีต 

-ก า ร ใ ช้
กรณีศึกษา 
-ก า ร ส ว ม /
สลบับทบาท 

 -ก า ร ร ะ บุ
ประเด็นและ
สาเหตุปัญหา 
-การให้ข้อมูล
ป้อนกลบั 

-ก า ร ทํ า
การบา้น 

เ ข้า ใจ ชีวิ ต
แ ล ะ
ความคิด  
( E) 

ม โ น ทั ศ น์
ค ว า ม เ ส ม อ
ภาคของสตรี 

6 . - .  น. 
 (  ชวัโมง) 

3 

วั น
ที
สาม 
 

7 .  – .   น. 
(  ชวัโมง) 

8 .  – .   น.
(มีช่วงหยุดพกั  
นาที)  (  ชวัโมง) 

9 . - .  น. 
 (  ชวัโมง) 

4 

วั น
ทีสี 
 

10 .  – .   น. 
(  ชวัโมง) 

-เสวนา   “ความ
เ ส ม อ ภ า ค ข อ ง
ผูห้ญิง (  ช่วง รวม 
 ชวัโมง) 

เพือหามุมมอง 
ก า ร ใ ห้
ความหมายใหม่ 
แ ล ะ 
ปรับเปลียนให้
เ กิ ด ทั ศ น ค ติ
ความเสมอภาค
ของสตรี 

11 .  – .   น. 
(มีช่วงหยุดพกั  
นาที)  (  ชวัโมง) 

12 . - .  น. 
 (  ชวัโมง) 

 

 

 

 

 

ตาราง  กําหนดการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วยวิธี TEP (ต่อ) 
ตารางเวลา กจิกรรม วธิี TEP 

ครัง
ท ี

ช่วง
ท ี

ช่วงเวลา กจิกรรมการเสวนา จุดมุ่งหมาย เทคนิควธิีการ ขนัที วตัถุประสงค์ 

 

วั น
13 .  – .   น. 

(  ชวัโมง) 
-เ ส ว น า   “ก า ร
วางแผน แก้ปัญหา 

วางแผนระยะ
สัน  แก้ปัญหา

-ทกัษะฟัง พูด 
คุย ถาม ตอบ

-ก า ร
ว า ง แ ผ น 

เพือปรับปรุง
พัฒนาทักษะ
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ทีห้า 
 

14 .  – .   น. 
(มีช่วงหยุดพกั  
นาที) (  ชวัโมง) 

พฒันาตน”  (  ช่วง 
รวม  ชวัโมง) 
 
 

ส่ วนตน  ห รือ
ฝึ ก หั ด ทั ก ษ ะ
การพัฒนาตน 
รวมทงัเรียนรู้ที
จ ะ ป ร ะ ยุ ก ต์
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
ทัศนค ติ  แล ะ
ทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั 
    
  

อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
-การวิเคราะห์
ตน เอ ง /ก า ร
เขียน/การวาด 

-ก า ร ร ะ บุ
ประเด็นและ
สาเหตุปัญหา 
-การวางแผน
ชีวิต 

-การแกปั้ญหา
ส่วนตัว /ของ
กลุ่ม 

--ก า ร ฝึ ก
ปฏิบติั พฒันา
ทกัษะสาํคญั 

-การให้ข้อมูล
ป้อนกลบั 

-ก า ร ทํ า
การบา้น 

แ ก้ ปั ญ ห า 
พัฒ น า ต น 
(P) 

การวางแผน 
การแก้ปัญหา 
แ ล ะ ก า ร
พัฒนาตนใน
ชีวิตประจาํวนั 

15 . - .  น 

 (  ชวัโมง) 
 
วั น
ที
หก 
  
 

 .  – .   น. 
(  ชวัโมง) 

 .  – .   น.
(มีช่วงหยุดพกั  
นาที)  (  ชวัโมง) 

1  . - .  น. 
 (  ชวัโมง) 

-เสวนา   “การตงั
ปณิธาน  แนวทาง
เริมตน้ชีวิตใหม่” (  
ช่วง รวม  ชวัโมง) 
-สรุปการเรียนรู้  ยุติ
เสวนา 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลนวัตกรรม 

ผูเ้ชียวชาญ  ท่าน ตรวจสอบประสิทธิผลนวตักรรมทงัวิธีการ TEP และแผนการจดัเสวนากลุ่มเชิง
ปฏิบตัิการดว้ยวธีิ TEP ไดค้่า IOC 1.00  และค่าการประเมินความเหมาะสมในระดบัเหมาะสมมาก (xˉ = .9) 
ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแผนการจดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP ในบางรายละเอียดตามขอ้เสนอแนะและ
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คาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญ ได้แก่ ภาษาทีใช้ควรกระชับ ชัดเจน  ชือกิจกรรมควรเป็นเชิงบวก  และควร
คาํนึงถึงการประเมินผลในชนัเรียน ใหผู้ช่้วยวจิยัเป็นผูส้งัเกตและช่วยจดบนัทึก 

 

ข้อค้นพบ  3  ผลของนวัตกรรมต่อทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยทีถูกกระทําความ
รุนแรงจากคู่ครอง  

. สรุปลักษณะของกลุ่มทดลอง  
ภูมิหลังของกลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลอง  คน หนึง สอง สาม สี หา้ หก เจ็ด และแปด (ชือสมมติ)  มีคุณสมบตัิตามเกณฑ ์โดย
ไดรั้บการแนะนาํจากนกัวชิาชีพของบา้นพกัฉุกเฉิน  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภพ์ระเจา้ว
รวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาทินดัดามาตุ  ทงัหมดเป็นผูพ้กัฟืนของบา้นพกัจากปัญหาสามีทุบ
ตีทาํร้ายร่างกายจนบาดเจ็บและไม่มีทีพึงพิง  กลุ่มทดลองมีอาย ุ 19 ปี  26 ปี  ปี 4 ปี 35 ปี 40 ปี   ปี  
และ  ปี ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  คน ภาคกลาง  คน และภาคใต ้  คน นับถือ
ศาสนาพุทธ  คน และศาสนาคริสต์  คน ด้านการศึกษาจบประถมศึกษา  จาํนวน  คน  มัธยมศึกษา 
จาํนวน  คน  และจบระดบัอนุปริญญา 2 คน   งานอาชีพ ไดแ้ก่ รับจา้ง   คน แม่บา้นทาํความสะอาด  คน 
คา้ขาย  คน  บริการทางเพศ  คน และไม่ประกอบอาชีพ  คน  กลุ่มทดลอง  คน มีบุตร และ  คนไม่มี
บุตร ปัญหาพนืฐานนอกจากความรุนแรงทีไดรั้บจากคู่ครอง ประกอบดว้ยปัญหาตงัครรภไ์ม่พึงประสงค ์  
คน และปัญหาสุขภาพมีภาวะ HIV  คน         

กรอบความคดิของกลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลองมีกรอบความคิดทีไม่เท่าเทียมทางเพศ และมีภาวะเครียด และยงัไม่มีการจดัการแกไ้ข
ปัญหาส่วนตวัต่างๆ อยา่งเหมาะสม  

 

 

 

 

. ผลของนวัตกรรม 

วธีิ TEP มีผลต่อการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคและทกัษะชีวิตของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง โดยคะแนนของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ทงันี กลุ่ม
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ตวัอยา่งมีการเปลียนแปลงตนเองทางจิตวิทยา ทศันะความเสมอภาคของสตรี  และพฤติกรรมการกระทาํ 
รวมทงัการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ดงันี 

2.   ผลของนวัตกรรมต่อทัศนะความเสมอภาค 

การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนทศันะความเสมอภาคของสตรี ครังก่อนการทดลองและครังหลงั
การทดลอง  ดงัตาราง   ผลต่างของคะแนนทศันะความเสมอภาคของสตรีรายบุคคล 

ตาราง  ผลต่างของคะแนนทัศนะความเสมอภาคของสตรีรายบุคคล (N= ) 
คนที คะแนนทศันะความเสมอภาคของสตรี 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ผลต่างของคะแนน 

1 71 126 55 

2 106 141 35 

3 77 135 58 

4 76 133 57 

5 77 132 55 

6 82 136 54 

7 72 137 65 

8 89 127 38 

รวม 650 1,067 417 
x̄  81.25 133.37 52.12 
S.D. .  .  .  
ค่าร้อยละ .  .  34.74 

 

จากตาราง  ผลต่างของคะแนนทศันะความเสมอภาคของสตรีรายบุคคล  กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลียครังก่อนการทดลอง x̄ = .  (S.D.= . )  คิดเป็นค่าร้อยละ .   และครังหลังการทดลอง x̄  
= .  (S.D.= . )  คิดเป็นค่าร้อยละ .  โดยมีผลต่างของคะแนนทศันะความเสมอภาคของสตรี
ครังหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  x̄ = 52.12 (S.D=. . )   คิดเป็นค่าร้อยละ .      

.  ผลของนวัตกรรมต่อทักษะชีวิต 

การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนทกัษะชีวิต ครังก่อนการทดลองและครังหลงัการทดลอง  ดัง
ตาราง 8 ผลต่างของคะแนนทกัษะชีวติ   
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ตาราง 8 ผลต่างของคะแนนทักษะชีวิตรายบุคคล (N= ) 
คนที คะแนนทักษะชีวิต 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่างของคะแนน 

1 207 294 87 

2 237 320 83 

3 188 298 110 

4 182 307 125 

5 180 298 118 

6 234 321 87 

7 192 314 122 

8 187 316 129 

รวม 1,607 2,468 861 
x̄  200.87 308.50 107.62 
S.D. .  .  .  
ค่าร้อยละ .  .  .  

 

จากตาราง   ผลต่างของคะแนนทกัษะชีวิตรายบุคคล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียครังก่อนการ
ทดลอง x̄ = .  (S.D.=22.89)  คิดเป็นค่าร้อยละ .  และครังหลงัการทดลอง x̄ = .  (S.D.= . )  
คิดเป็นค่าร้อยละ .  โดยมีผลต่างของคะแนนทกัษะชีวิตครังหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  x̄ 

=107.62 (S.D.= . ) คิดเป็นค่าร้อยละ .   
 

 

 

 

2.3  ผลประเมินการเปลียนแปลงตนเองของกลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนการประเมินตนเอง ด้วยแบบประเมินการเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วม
กิจกรรม ดงัตาราง  ผลประเมินการเปลียนแปลงตนเองของกลุ่มทดลอง 
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ตาราง  ผลประเมินการเปลียนแปลงตนเองของกลุ่มทดลอง 
ข้อท ี รายการ คะแนนเฉลยี 

(xˉ) 
ระดับ 

1 การฟืนฟเูยยีวยา สุข สบายใจ ผอ่นคลายหรือบรรเทาจากความตึงเครียด 4.87  มากทีสุด 

2  ความเขา้ใจตนเอง เห็นคุณค่า และพึงพอใจในตนเอง 4.62 มากทีสุด 

 ความรู้สึกมีพลงัอาํนาจ ความมนัคงในตนเอง 4.25 มาก 

 ความรู้สึกเป็นอิสระ หรือไดเ้ป็นตวัของตวัเอง 4.62 มากทีสุด 

 การตระหนักรู้ในตนเอง มีสติ ยงัคิด ใช้เหตุผลพิจาณาสิงต่างๆ นึกถึงผลที
เกิดขึน 

4.75 มากทีสุด 

6 ความเขา้ใจในผูอื้น เห็นคุณค่าหรือคุณงามความดี และสามารถยอมรับนับถือ
ผูอื้นไดอ้ยา่งจริงใจ 

4.87 มากทีสุด  

7 การสือสารทาํความเขา้ใจและสร้างความปรองดองกบัผูอื้น  4.87 มากทีสุด 

8 การช่วยเหลือ หรือมีส่วนช่วยผูอื้นทีเป็นทุกข์ หรือตอ้งการความช่วยเหลือให้
แกปั้ญหาของเขา 

4.87 มากทีสุด 

9 การจดัการแกไ้ขปัญหาของตน 4.25 มาก 

 ความเขา้ใจสังคม และสภาพการณ์ทีเป็นอยู่ 4.5 มากทีสุด  
11 การปรับเปลียนความคิดความเชือ หรือมีมุมมองต่อสิงต่างๆ ทีดีกว่าเก่า 4.75 มากทีสุด 

12 การเปลียนแปลงการกระทาํ หรือมีการฝึกหัดทกัษะบางอย่าง เพือปรับปรุง
พฒันาตนเองโดยสมคัรใจ 

4.62 มากทีสุด 

13 ความคิดความเชือในความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของทุกคน .00  มากทีสุด  
14 ความมุ่งหวงัและการจูงใจตนเองให้คิดและทาํสิงต่างๆ ให้มีชีวิตทีดีกว่าเก่า .00  มากทีสุด 

15 การปรับตวักบัสภาพการณ์ทียากลาํบาก .00 มากทีสุด 

 รวม 4.72 มากทีสุด 

 

จากตาราง  ผลประเมินการเปลียนแปลงตนเองของกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนใน
ระดบัสูงทุกรายการ ซึงแบ่งเป็นคะแนนในระดบัมากทีสุดรวม  รายการจาก  ขอ้ ไดแ้ก่  ความคิดความ
เชือในความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของทุกคน ความมุ่งหวงัและการจูงใจตนเองให้คิดและทาํสิงต่างๆ ให้มี
ชีวติทีดีกวา่เก่า และการปรับตวักบัสภาพการณ์ทียากลาํบาก (xˉ=5.00)  การฟืนฟูเยยีวยา สุข สบายใจ ผ่อน
คลายหรือบรรเทาจากความตึงเครียด  ความเขา้ใจในผูอื้น เ ห็นคุณค่าหรือคุณงามความดี และสามารถ
ยอมรับนบัถือผูอื้นไดอ้ยา่งจริงใจ การสือสารทาํความเขา้ใจและสร้างความปรองดองกบัผูอื้น การช่วยเหลือ 
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หรือมีส่วนช่วยผูอื้นทีเป็นทุกข ์หรือตอ้งการความช่วยเหลือให้แกปั้ญหาของเขา (xˉ= 4.87) การตระหนักรู้
ในตนเอง มีสติ ยงัคิด ใชเ้หตุผลพจิาณาสิงต่างๆ นึกถึงผลทีเกิดขึน การปรับเปลียนความคิดความเชือ หรือมี
มุมมองต่อสิงต่างๆ ทีดีกว่าเก่า (xˉ=4.75) ความเขา้ใจตนเอง เห็นคุณค่า และพึงพอใจในตนเอง ความรู้สึก
เป็นอิสระ หรือได้เป็นตวัของตวัเอง การเปลียนแปลงการกระทาํ หรือมีการฝึกหัดทกัษะบางอย่าง เพือ
ปรับปรุงพฒันาตนเองโดยสมคัรใจ (xˉ=4.62)   ความเขา้ใจสงัคม และสภาพการณ์ทีเป็นอยู ่ (xˉ=4.5)  ส่วน
ระดบัมากมี  รายการจาก  ขอ้ ไดแ้ก่   ความรู้สึกมีพลงัอาํนาจ ความมนัคงในตนเอง และการจดัการแกไ้ข
ปัญหาของตน ( . )  เมือเฉลียรวมทุกรายการ กลุ่มทดลองประเมินการเรียนรู้และการเปลียนแปลงตนเอง
ในระดบัมากทีสุด (xˉ= (4.7 ) นอกจากนี กลุ่มทดลองบางท่านยงัใหข้อ้มูลประเมินตนจากการเขียนและการ
พดูคุยหลงัยติุกลุ่มเสวนาดว้ย สรุปไดเ้ป็น  ดา้น ไดแ้ก่ 

. เกิดการรู้ตน ได้รู้จกัตนเองเพิมมากขึน มีใจหนักแน่นเขม้แข็งขึน ไม่มาคิดมากหรือใส่ใจเรือง
ร้ายๆ ทีเคยเกิดขึน เมือรู้วา่ตนเองหงุดหงิด เมือมีคนพดูไม่ดีดว้ยก็จะไม่รีบด่วนโตต้อบ แต่จะใส่ใจความรู้สึก
ทีเกิดขึนของตนเองก่อน ตลอดจนมีความเขา้ใจชีวติมากขึน เขา้ใจและยอมรับในตนเอง คิดว่าสิงทีเกิดขึนที
ผา่นมายอ้นกลบัไม่ได ้ตอ้งยอมรับความเป็นจริง 

. เขา้ใจผูอื้น มีความพยายามทาํความเขา้ใจเขา้ใจผูอื้นมากขึน ว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอยา่งทาํให้
เขาเป็นเช่นนนั ส่งผลให้พูดคุยกบัคนรอบขา้งไดอ้ยา่งราบรืน ไม่มีปัญหากนั กลา้พูดกลา้คุยมากขึน แสดง
ความคิดเห็นมากขึน  อยูก่บัผูอื้นไดง่้ายขึน รู้จกัยอมรับผดิเมือผดิพลาด 

 

2.4 การเปลียนแปลงเป็นรายบุคคล 

จากการสังเกตและบนัทึกความเปลียนแปลงของกลุ่มตวัอยา่งหลงัร่วมการเสวนาทีจดัขึน พบว่า
กลุ่มทดลองมีการเปลียนแปลงเป็นรายบุคคล ดงัต่อไปนี 

กรณหีนึง  
ตามมุมมองของหนึง ลูกเป็นประเด็นสาํคญัทีสุด  หนึงเคยเสียลูกให้สามีเก่าไปแลว้ ครังนีตนตงัใจ

แลว้ว่าจะไม่ยอมเสียลูกคนนีไปอีก เมือหนึงตงัใจปกป้องและตอ้งการเลียงดูลูกคนนีเอง หนึงจาํเป็นตอ้ง
ตระหนกัในการปกป้องและดูแลตวัเองใหไ้ดเ้สียก่อน การเขา้ร่วมกลุ่มเสวนาช่วยให้มุมมองของหนึงทีมีต่อ
ตวัเอง ฐานะ บทบาท หนา้ทีของสตรี และความสมัพนัธข์องหญิงชายในชีวติคู่เปลียนไป จากเดิมทีเคยเชือว่า
หนึงจะฝากชีวิตของหนึงและลูกไวก้ับแฟน หนึงหันมาฝากชีวิตไวก้ับตวัเอง ดว้ยการตระหนักในความ
รับผดิชอบและชีนาํชีวติตนเอง ซึงเพมิพนูการเห็นคุณค่าในตนเองของหนึงมากขึน 

“...หนึงไดเ้รียนรู้แลว้ว่า ตวัเรามีคุณค่าและชีวิตเป็นของเรา เราตอ้งไม่ยอมให้ตวัเองถูกรังแก แลว้
หนึงไดรั้บการช่วยเหลือคุม้ครองจากมูลนิธิ  ซึงช่วยประสานงานและไกล่เกลียเรืองคดีของหนึง และพ่อแม่
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ของหนึงก็เขา้มาช่วยปกป้องหนึงมากขึน ไม่เหมือนครังสามีคนก่อนทีหนึงตอ้งไปอยูภ่าคใตเ้พียงลาํพงักบั
ครอบครัวสามี ...ขอบคุณพีๆ  เจา้หนา้ทีและเพอืนๆ ทีช่วยใหห้นึงไดก้ลบัมามองตวัเอง เห็นตวัเองว่า เราตอ้ง
ดูแลตวัเอง และเรามีสิทธิทีจะปกป้องตวัเอง ไม่ใหใ้ครแมจ้ะเป็นสามีมาทาํร้ายเรา โดยไม่มีเหตุผล 
 การเสวนากลุ่มดว้ยวธีิ TEP ไม่ไดเ้ปลียนความเชือของหนึงทีวา่ ครอบครัวตอ้งอยูพ่ร้อมหน้าพ่อแม่
ลูก ซึงเป็นสิงทีหนึงยงัยดึถืออยา่งเหนียวแน่น  จากวนันันถึงทุกวนันี หนึงเลือกกลบัไปใชชี้วิตครอบครัว
ร่วมกับสามีคนปัจจุบนัอีกครัง  แต่หนึงไดเ้กิดมุมมองใหม่ ทีให้คุณค่าแก่ตวัเอง และมีการวางแผนการ
ดําเนินชีวิตคู่ภายใต้กลไกการป้องกันความรุนแรง และการช่วยเหลือจากครอบครัวของตนเองและ
หน่วยงานทางสงัคมทีเขา้มาปกป้องสิทธิ  และหากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในลกัษณะเดิมอีกครัง หนึงก็มี
แนวปฏิบตัิเพอืออกจากความรุนแรง   

 “ขอบคุณพีๆ หนึงตงัใจว่าจะกลบัไปเพือลูกไดมี้พ่อ จะลองดูกนัอีกสักทีหนึง แต่ครังนีหนึงจะ
ไม่ใหม้นัเป็นเหมือนเดิม จะมีการคุยกนั ตกลงเพือป้องกนัปัญหาการใชค้วามรุนแรง ช่วงแรกหนึงกะว่าจะ
ไปอยูก่บัพอ่แม่หนึงก่อน แลว้ค่อยดูกนัวา่เขาเป็นยงัไง ทาํไดอ้ยา่งทีสัญญาหรือไม่ และเรืองนีก็มีมูลนิธิเขา้
มาช่วยดูแลตลอด” 

 ในการติดตามผล  เดือน ผูว้จิยัไดพ้ดูคุยกบัหนึงและพบวา่ หนึงสบายดี  โดยไดรั้บการดูแลจากพ่อ
แม่และมูลนิธิ จากกรณีศึกษาของหนึง ทาํให้พบว่าการปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเรียนรู้ทีช่วยปรับ
ประยกุตโ์ครงสร้างความคิด จิตใจ และการกระทาํจากกรอบความคิดและการมองโลกแบบเดิมในแง่มุมและ
การใหค้วามหมายใหม่ เป็นการเปลียนแปลงทีบูรณาการและสร้างสรรคร์ะบบคิดในแบบทีบุคคลพิจารณา
ใคร่ครวญและตดัสินใจเลือก ชีนําตนเอง ซึงบุคคลมีสิทธิทีจะทาํตามความตงัใจของตนเอง  โดยรู้จัก
วิเคราะห์ตนเอง เหตุการณ์ บริบท และวางแผน กรณีของหนึง หนึงเรียนรู้และรู้จกัใชอ้าํนาจ กลไก และ
ความช่วยเหลือทางสังคมให้เป็นประโยชน์ ทาํให้ประเด็นนีไม่จาํกดัเป็นเพียงเรืองภายในครอบครัว หรือ
เรืองส่วนตวัของผูห้ญิง ทีตอ้งแบกรับเพยีงลาํพงั 

 

 

 

 

กรณสีอง 
ก่อนหนา้นีสองซือมีดตงัใจจะไปฆ่าสามีและเมียนอ้ย แต่ก็ไดค้ิดว่าจะทาํให้ตวัเองลาํบาก เนืองจาก

มีคดีติดตวัมา เลยไม่ไปชาํระหนีแคน้แต่ยงัเจ็บใจอยู ่เป็นความคุกรุ่นในใจตลอดเวลา เมือสองมาเขา้กลุ่ม
เสวนาด้วยวิธี TEP ซึงมีประเด็นเสวนาในการผ่อนคลายความเครียด ทาํให้สองได้เรียนรู้และมองเห็น
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แนวทางจดัการแกปั้ญหาความรุนแรงในตนเอง เกิดทกัษะในการชะลอความวา้วุ่นหุนหันพลนัแล่น และ
หลีกเลียงการชนปะทะกบัผูอื้น ซึงก่อนหนา้นีไม่เคยมีในความคิดของสองมาก่อน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกยบัยงั
ชงัใจ ใชเ้หตุผลตดัสินใจในสิงต่างๆ  และสร้างสรรคเ์ป็นเทคนิคการควบคุมอารมณ์ของตนทีนาํไปใชไ้ดผ้ล
จริง  โดยสองได้ทดลองใช้วิธีการชะลอการโตต้อบดังกล่าวอย่างได้ผลกับแรงปะทะในบา้นพกั และ
ภายหลงัเมือสองออกจากบา้นพกัฉุกเฉิน กลบัไปหางานทาํ ไดพ้บกบัสามีและเมียน้อยอีกครัง สองรับรู้ว่า
ตนเองยงัโกรธแคน้ แต่แทนทีจะตรงเขา้ไปจดัการคนทงัคู่ดว้ยความรุนแรง สองเลือกทีจะใชว้ิธีการชะลอ
การโตต้อบ สองเล่าวา่ตนสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตวัเองไดม้ากขึน  มีความภูมิใจและพงึพอใจ
กบัการจดัการตนเองได ้ความเปลียนแปลงนีในระยะตน้เป็นความอดทนและใชว้จิารณญาณใคร่ครวญถึงผล
ทีอาจเกิดขึน  

ในช่วงหลงัของการดาํเนินการเสวนากลุ่ม สองสามารถสะทอ้นความคิดในเชิงวิพากษต่์อประเด็น
เพศภาวะและความเสมอภาคของสตรีออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 

“ทาํไมผูห้ญิงถึงตอ้งสวย หรือเพราะอยากให้ผูช้ายพึงพอใจ แลว้ทาํไมถึงตอ้งทาํให้ผูช้ายพึงพอใจ 
ทงัๆทีเราและผูช้าย ก็ต่างตอ้งการความพงึพอใจเหมือนกนั”  

“ผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งช่วยกนัรักษาชีวิตครอบครัว ไม่ใช่เป็นภาระของฝ่ายหญิงทีตอ้งรักษาชีวิต
ครอบครัวไวเ้พยีงฝ่ายเดียว ไม่ควรใหเ้รืองในชีวติคู่ตกเป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึง” 

“สังคมไทยยงัเป็นสังคมทีให้ผูช้ายเป็นใหญ่ เป็นฝ่ายนาํในแทบทุกเรือง ทาํให้ผูห้ญิงตอ้งเป็นฝ่าย
ตาม และมีขอ้จาํกดัมากกวา่ ต่อใหผู้ห้ญิงเก่งก็ยงัถูกขอ้จาํกดัทางสงัคม ทาํให้ไม่มีโอกาสมากเท่าทีควร สอง
เขา้ใจแลว้พ ีวา่ทาํไมชีวติของสองตอ้งเหนือยอยา่งนีมาตลอดชีวติ โอเค สองก็โง่แบกมนัดว้ย  แต่สองก็แบก
มนัจากสิงต่างๆ สิงแวดลอ้มไงพ ีบีบรัด บีบรัด” 

“ทาํไมผูห้ญิงทีเป็นเหยอืถูกสามีทุบตี จะตอ้งเป็นฝ่ายอบัอาย ทงัๆที ฝ่ายชายตอ้งเป็นฝ่ายละอายแก่
ใจเพราะเป็นผูก้ระทาํ นีมนัเป็นความบิดเบยีวจากค่านิยมทางสงัคมนนัเอง มนักลบัตาลปัตรกนันะพี  สองว่า 
คงเป็นเพราะเราไปยดึติดกบัความคิดทางสังคมมากไป เลยทาํให้เราตอ้งมาชอกชาํอยูอ่ยา่งนี ถา้จะให้ดี เรา
ตอ้งคิดไดใ้นแบบของเรา ในชีวติของเราเอง มาสันนีสองยอมแตกต่าง ดีกว่าให้สังคมมากดัเรา แต่ไม่ใช่ว่า
เราตอ้งไปกดัสงัคมนะ สงัคมนีแค่ไหนก็ไม่รู้ เราแค่ดูแลตวัเราใหไ้ดก้็พอ” 

“ผูห้ญิงตอ้งการการช่วยเหลือจากผูช้ายเสมอ ทงังานในบา้นและนอกบา้น และการใชชี้วิตร่วมกนั 
แต่ดูเหมือนวา่ ผูห้ญิงตอ้งทาํใหต้ลอด เรืองนี เราตอ้งเริมเปลียนทีตวัเรา”  

มุมมองเหล่านีเป็นผลของการพิจารณาใคร่ครวญ และเมือไดพู้ดออกมา ก็ช่วยให้สองไดย้ินเสียง
ความคิดใหม่ของตนเอง และเกิดแรงการกระทาํ ทีพยายามสร้างความเสมอภาคหญิงชายและระหว่างตนกบั
คนอืนดว้ยการลดท่าทีทีแขง็กร้าว ปรับเป็นความอ่อนนอ้มและอดทนมากขึนต่อแรงปะทะต่างๆ ในชีวติ   
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เมือยติุการเสวนา สองมีความมันใจในตนเองมากขึน ไดก้าํหนดเป้าหมายชีวิตทีจะเรียนให้จบปริญญาตรี 
และทาํงานเพอืเลียงดูตนเอง แม่ และลูกอีก  คน ซึงเป็นแนวคิดทีสองจะพึงพาตนเองให้ได ้โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพสุจริต   อยา่งไรก็ตาม ในช่วงติดตามผล  เดือน ผูว้ิจยัพบว่า สองอบัจนหนทางตงัตวั จึงได้
ไปขอยมืเงินจากฝรังทีเคยใหส้องฟอกเงินจนมีคดีติดตวั มาเป็นทุนเปิดร้านคา้ขายกลางวนั และเรียนปริญญา
ตรีภาคคาํ ซึงต่อมาสองและฝรังไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์เป็นคู่รัก และมีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแวง้ถึงขนัทาํ
ร้ายร่างกายสอง เป็นการประสบความรุนแรงจากคู่ครองซาํ สองไดติ้ดต่อขอความช่วยเหลือจากผูว้ิจยัและ
กา้วออกจากความรุนแรง  เรืองของสองสะทอ้นให้เห็นว่า สตรีทีผ่านพน้ความรุนแรงและปรับเปลียนมโน
ทศัน์ไปในระยะแรกอาจขาดโอกาส นําไปสู่การพึงพิงผูช้าย ทีอาจประสบเหตุความรุนแรงซําได้ จึง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนช่วยเหลือหลงัออกจากบา้นพกัฉุกเฉิน ทีจะเป็นการป้องกันเงือนไขความ
รุนแรงทีอาจจะเกิดซาํ ในการสนทนาครังล่าสุด สองไดย้นืยนักบัผูว้ิจยัถึงพลงัใจของตน  ดงัทีสองบอกว่า 
“หลายอาทิตยท์ีสองเจอพวกพ ีสองไม่รู้วา่พวกพมีาทาํอะไรกบัใจของสอง สองอธิบายไม่ถูก แต่สองรู้ว่า ไม่
วา่จะเจออะไร สองจะมีแรงใจ และจะตงัหลกัมนัใหไ้ดใ้หม่”   

เป็นความจริงทีว่าสถานการณ์ความรุนแรงในโลกของเพศทีไม่เท่าเทียมยงัไม่เปลียนแปลงไป
โดยง่าย   และผูห้ญิงทีเคยผา่นความรุนแรง แมจ้ะไดรั้บการจุดประกายใหเ้กิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ไป ก็
ไม่ได้หมายความว่าชีวิตต่อไปจะสวยสดงดงามหรือราบรืน  แต่สิงทีคงทนต่อปัญหาความรุนแรง คือ 
ความสามารถในการคิดพจิารณา มีปัญญา รู้หลีกเลียง รู้ป้องกนั รู้จดัการต่อปัญหาความรุนแรง และยนืหยดั
ต่อความเสมอสิงเหล่านียงัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในสภาพการณ์ทีไม่เอืออาํนวย และบ่งบอกว่าสตรี
ทีถูกกระทาํความรุนแรงยงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว หรือเครือข่ายทางสังคม
จนกวา่จะตงัหลกัไดจ้ริงๆ  
 

 

 

 

 

กรณ ีสาม 
สามเป็นคนๆ หนึง ทีสามารถเป็นตวัแทนของผูมี้อาํนาจนอ้ยทางสงัคมในทุกมิติ และการทีสามเป็น

ผูป่้วยHIV มีปัญหาสุขภาพจากความรุนแรงทางเพศของคู่ครอง ทาํใหต้อ้งเขา้พงึบา้นพกัฉุกเฉิน สามมกัรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีคุณค่าและเป็นภาระให้แก่บา้นพกั แต่เมือไดเ้ขา้กลุ่มเสวนา กลุ่มช่วยให้สามมองเห็นคุณค่า
และความสามารถทีภาคภูมิใจได ้เกิดความเชือมนัในตนเองมากขึน ดงัทีสามบอกวา่ “...ขอบคุณทีทาํใหฉ้นัรู้
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วา่ ตวัฉนัมีคุณค่าไม่ต่างจากใคร สามารถทาํงานเลียงดูตวัเองได ้ไม่ตอ้งพงึใครก็ได”้ และสามไดเ้ขียนบนัทึก
วา่“...ฉนัรู้สึกชอบตวัเองมากกวา่ทีผา่นมา” และ“...ฉนัมีความสุขมากขึน โดยทีไม่ตอ้งขึนกบัคนอืน” 

หลงัยตุิการเสวนา แมส้ามจะมีอารมณ์หดหู่และนอ้ยใจอยูบ่่อยครังเช่นเดิม แต่ผลของการเสวนาช่วยสามให้
ยอมรับตนเองและรู้จกัควบคุมอารมณ์ให้กลบัสู่ปกติไดเ้ร็วขึน ในช่วงติดตามผล  เดือน สามเล่าว่า “สาม
สบายใจมากขึน ยงัน้อยใจอยูแ่หละพี แต่ไม่โกรธนาน และไม่เอาอดีตเก็บมาคิดมากแลว้ ขอบคุณพีมาก” 
สอดคลอ้งกบัมุมมองของเพอืนในบา้นพกัยนืยนัวา่ สามแจ่มใสขึน และหายอารมณ์เสียเร็ว” ซึงส่งผลทาํให้
สมัพนัธภาพเชิงรักษากบัผูอื้นดีขนึ เจา้หนา้ทีสงัคมสงเคราะห์ของบา้นพกัสงัเกตเห็นความเปลียนแปลงนี จึง
ไดแ้จง้ใหผู้ว้จิยัทราบวา่  “...สามอารมณ์ดีขึน และพดูจารู้เรืองมากขึน และคุยกนักบัเพอืนๆ ดีเลย”  
 

กรณ ีสี 

หลงัจากสีไดรั้บเชือ HIV จากสามีคนสุดทา้ย มีญาติบางคนรู้ข่าวและนาํไปแพร่งพรายในหมู่ญาติ
และคนรู้จกัจนเกิดความรังเกียจ ตลอดจนทอดทิงไม่ช่วยเหลือ ซึงทาํให้สีรู้สึกโกรธ เสียใจ และหมดอาลยั
ตายอยากในชีวติ กลุ่มเสวนาไดเ้ปิดโอกาสใหสี้จดัการกบัความรู้สึกทีเจ็บชาํ ท่ามกลางการประคบัประคอง
จิตใจ ช่วยให้สีมองเห็นคุณค่าในตนเอง และมีค่านิยมทีเป็นของตนเอง ไม่ขึนอยู่กับการตีตราจาก
บุคคลภายนอกหรือสงัคม ทาํใหเ้กิดความรู้สึกมีอิสระในตนเองและเป็นตวัของตวัเองไดม้ากขึน  
“...แต่ก่อนป้าคิดวา่ เราอาจจะไม่แคร์ขปีากคนก็ได ้แต่จริงๆแลว้เราแคร์ เรายงัอยูใ่นสังคม มนัยงัมีผลกบัเรา
อยู ่แต่ไดคุ้ยกนัอยา่งนีก็รู้สึกวา่ ความผดิถูกชวัดีเป็นเรืองของเราเองจริงๆ ไม่ไดข้ึนอยูก่บัใครมากาํหนดหรือ
มาวา่เราได ้เราไม่ไดเ้ป็นไปตามปากคน แต่เราเป็นไปตามสิงทีเราทาํ ถา้เราแคร์ปากคนเราก็ไม่เป็นอิสระ แต่
ตอนนีป้ารู้สึกมีความสุขเป็นอิสระ เพราะเรารู้วา่จริงๆแลว้เราเป็นยงัไง”  

 “ป้าให้อภยักบัทุกคน เขาคงไม่ไดต้งัใจหรือไม่รู้ว่าป้าจะเสียใจยงัไง มาถึงวนันีป้าให้อภยัอยา่งเต็มใจ ป้า
ขอบคุณทุกคน ทีช่วยป้า ใหก้าํลงัใจ ใหป้้าไดค้ิด ป้ารู้แลว้ ไม่ใช่ความผดิของเขา ไม่ใช่ความผดิของใคร เป็น
แต่เพยีงความคิดทีรังเกียจผูติ้ดเชือดว้ยความไม่รู้ ดว้ยความกลวั มนัก็เหมือนทีผูห้ญิงทีตอ้งแปดเปือนความ
ผดิพลาด ทีสงัคมไม่ยอมรับ เป็นเรืองของความคิดทางสงัคม ทีสาํคญัเราตอ้งใหอ้ภยัตวัเอง เหมือนทีพระเจา้
ใหอ้ภยัเรา”   

“...ตอนนีก็มีเชืออยูใ่นตวั เราก็ตอ้งดูแลตวัเองใหดี้ทีสุด อะไรทีผา่นมาแลว้ก็ผา่นไปแลว้ ทุกวนันีป้า
มีชีวติอยูด่ว้ยความหวงั หวงัวา่จะไดอ้ยูก่บัลูก ป้าจะดูแลตวัเองใหดี้ทีสุด ไม่ใหเ้ป็นภาระกบัเขามาก เท่าทีจะ
ทาํได”้ 

 

กรณ ีห้า 
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หา้มีความเชือก่อนหนา้นีวา่ ตนเองเป็นผูห้ญิง เป็นเพศทีไม่มีใครตอ้งการเหมือนลูกชาย ตามกรอบ
ค่านิยมของสังคมทีไม่เท่าเทียมกนัเรืองเพศ เมือไดร่้วมกลุ่มเสวนา กลุ่มไดช้วนให้ห้าไดเ้ขา้ใจเรืองคุณค่า
ของตนเองกบัมิติทางเพศ ทาํใหห้า้มองเห็นและให้ความหมายใหม่แก่คุณค่าของตนเองในมิติทางเพศภาวะ
และความเสมอภาคหญิง-ชาย   และใชเ้ป็นแนวทางในการครองชีวติคู่  

“หนูขอบคุณพมีากค่ะ หนูไดเ้ขา้ใจ และรู้วา่ มนัไม่ใช่แค่ตวัหนูทีคิดไปเอง น้อยใจไปเอง เรืองของ
หนูมนัเกียวกบัสงัคม ทีทาํกบัผูห้ญิงผูช้ายไม่เท่ากนั สิงทีหนูไดค้ิด คือ มนัไม่เป็นไรหรอกนะทีสังคมจะเป็น
ยงัไง แต่เราตอ้งรักตวัเอง และไม่คิดไปในทางทีทาํใหต้วัเราเองแยล่ง” 

“หนูปรับความเขา้ใจกบัสามีไดแ้ล้ว ก็ฟังเขาและให้เขาฟังเราบา้ง ไม่ยอมให้เขาพูดอยูฝ่่ายเดียว 
จดัการอยูฝ่่ายเดียวเหมือนแต่ก่อน” 

 

กรณ ีหก  

ผูน้าํเสวนาก็ไดช้วนหกใหพ้จิารณาในประเด็นการอยูร่่วมกนักบัผูอื้นอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม ทาํให้
หกมีความตอ้งการทีจะเปลียนการพูดจาขวานผ่าซากของตวัเอง  คือ จากการพูดแบบตรงไปตรงมาโดยไม่
คิดถึงความรู้สึกของคนอืน เปลียนเป็นการคิดและการพูดทีมีเหตุผลมากขึน หกตระหนักรู้ว่าถา้ตนเองไม่
เปลียนแปลงตนเอง จะเกิดปัญหาตามมา   

“หนูวา่มนัอยูก่บัหนูมานานามาก หนูไม่รู้วา่มนัมายงัไง และมนัก็มากขึน และถา้หนูไม่เปลียนก็คงมี
คนเกลียดเรา ตอ้งอยูก่บัความเคียดแคน้ตลอด เป็นไมเกรนไม่หาย” 

หกไดฝึ้กปฏิบติัและมีมุมมองทีดีขึนต่อเพอืนๆ และเจา้หนา้ทีบา้นพกัฉุกเฉิน เกิดการเรียนรู้วา่ ความ
เท่าเทียมเป็นเรืองของความเคารพกนัในบทบาทความสมัพนัธแ์ละการแสดงออกทีเหมาะสมต่อกนั 

“หนูวา่ ความเท่าเทียมกนัเป็นอะไรทีดี  แต่มนัตอ้งอดทนอดกลนัต่อกนัให้ได ้ทีผ่านมาหนูไม่เคย
สนใจเรืองนีเลย เจอใครแรงกวา่ก็ถูกเขาข่ม ใครอ่อนกวา่หนูก็ข่มเขา การไดม้าเขา้กลุ่มพี ทาํให้หนูไดค้ิด ใจ
เยน็ขึนและให้เกียรติตวัเองให้เกียรติคนอืน หนูว่ามันเป็นความคิดของหนูทีเปลียนไปมากกว่า คือ เห็นว่า
คนเราจะอยูก่นัได ้กบัแฟน กบัใคร ก็ตอ้งยอมรับใหเ้กียรติกนั และเห็นวา่เราเป็นคนดว้ยกนั 

  

กรณ ีเจ็ด 
ช่วงแรก เจ็ดมองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดมาทีอยูใ่นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวได้

ระบายความเจบ็ชาํนาํใจดว้ยการกรีดขอ้มือตนเอง กลุ่มเสวนาไดช่้วยให้เจ็ดพิจารณาใคร่ครวญในประเด็น
เพศภาวะและปรับเปลียนมโนทศัน์มีความเชือในความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย และระหวา่งตนกบัคนอืน 
ทาํใหเ้จด็เห็นคุณค่าในตนเองในความเท่าเทียมกบัผูอื้น เจด็เขียนสะทอ้นความรู้สึกวา่ “ฉนัโชคดีที ไดเ้กิดมา
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เป็นเจด็ ฉนัโชคดีที ไดเ้ป็นแม่ของลูก ฉันโชคดีที ไดเ้รียนรู้ว่าชีวิตก็มีค่าอยูบ่า้ง  ฉันโชคดีที ไดเ้กิดมามีพ่อ
แม่ทีรัก  ฉนัโชคดีที ไดมี้ความรักจากคนรอบขา้ง  ฉันโชคดีที ยงัไดมี้โอกาสดีๆ อยู ่ฉันโชคดีที ไดมี้งานที
อยากจะทาํ และทาํให้ดีๆ เหมือนกับทุกคน และฉันก็ยงัได้รับสิงทีมีค่าในชีวิตเหมือนคนอืนเขา นัน คือ 
ความรักตวัเองและเพอืน” 

 เจด็ยงัไดเ้สนอปัญหาทีอยากจะแกไ้ขในตวัเอง ก็คือ การควบคุมอารมณ์ เจ็ดบอกว่า “มกัเป็นทุกข์
กลวัวา่คนอืนจะไม่พอใจเจด็อยูต่ลอดเวลา และอยากแกไ้ขอารมณ์ ทีหงุดหงิดง่าย ใหใ้จเยน็ลงบา้ง เพราะมนั
ทาํให้รู้สึกไม่เป็นตวัของตวัเองเลย ไม่เคยได้ตดัสินใจอยา่งทีตวัเองตอ้งการเลย” ผูน้าํเสวนาจึงให้เจ็ดทาํ
ความเขา้ใจถึงปัญหาการไม่ยอมรับตนเอง ในกรอบทศันคติของสังคมทีกาํหนดและให้คุณค่าแก่ความเป็น
ผูห้ญิงในเงือนไขต่างๆ ทีจาํกดั ทาํให้เจ็ดเขา้ใจตนเองในบริบททางสังคมวฒันธรรม โดยเจ็ดกล่าวว่า “การ
พดูคุยกนัอยา่งนี ช่วยใหเ้จด็เขา้ใจและรู้ถึงปัญหาทีผ่านมา ทีเคยหนีมาโดยตลอด ทาํให้เขา้ใจตวัเองมากขึน 
แลว้ก็ไดรู้้ถึงปัญหาของเพอืนๆ ในกลุ่ม ได ้ทาํใหเ้รียนรู้มาก” 

ในระยะสุดทา้ยของการเสวนา  เจ็ดวางแผนกาํหนดอนาคตของตนว่าจะไปเป็นผูป้กครองประจาํ
บา้นเด็กกาํพร้าและติดเชือ HIV จากแม่ ซึงเป็นงานอาชีพทีมีค่างานแรกในความรู้สึกของเจ็ด แต่ติดทีสามี
คอยมารบกวน โดยเอาประเด็นเรืองลูกมาทาํให้เจ็ดรู้สึกผิดและกลับไปสู่วงัวนความรุนแรงแบบเดิม เช่น 
“เป็นแม่ประสาอะไร ทิงลูกไวใ้ห้ย่าเลียง ส่วนตวัเองไปเลียงเด็กกาํพร้า” เจ็ดก็รู้สึกลาํบากใจมากเมือมี
ประเด็นลูกเขา้มาเกียว  

“แฟนมกัจะเอาเรืองลูกขึนมาอา้ง วา่หนูทิงไดย้งัไง ใชลู้กมาเหนียวรังใหห้นูกลบัไปวงัวนเก่าๆทีหนู
ออกมาไดแ้ลว้ หนูเสียใจทุกครังทีเขาหาวา่หนูทิงลูก ตอนนีเขาก็อยูก่บัยา่ทีต่างจงัหวดั ก็เรียนหนงัสือ แต่หนู
ก็ดูแลเขาไม่ได้ เอาเขาไปด้วยไม่ได ้เพราะมันจะทาํให้เขาลาํบากยงิไปกว่านี”  กลุ่มเสวนาได้ช่วยให้เจ็ด
พจิารณากบัโอกาสทีไดรั้บและทางเลือกในชีวิต ซึงเจ็ดไดใ้คร่ครวญและตดัสินใจไปเป็นผูป้กครองประจาํ
บา้นเด็กดงักล่าว เจ็ดบอกเล่าก่อนยุติกลุ่มว่า “ชีวิตของเจ็ดกาํลงักา้วขา้มอดีต อนาคตรออยูข่า้งหน้า และ
จะตอ้งทาํงานใหดี้ทีสุดๆ” เจ็ดยาํว่า “จะไปทาํงานในหน้าทีทีเลือกให้ดีทีสุด” ซึงเป็นแรงบนัดาลใจในชีวิต
ใหทุ้กคนในกลุ่ม  จากการติดตามผล เจด็ไดอ้อกจากบา้นพกัฉุกเฉินแลว้ไปเป็นผูป้กครองประจาํบา้นเด็กที
ติดเชือHIV  โดยมีสามีโทรศพัทไ์ปรบกวน ซึงเจ็ดมีความมนัคงในการรักษาจุดยนืทีเลือกแลว้ เจ็ดไดเ้ดิน
ตามความฝันของตนเอง ไม่กลบัไปสู่วงัวนของความรุนแรงเดิม และชีวิตของผูดู้แลเด็กกาํพร้าไดเ้พิมพูน
ความหมายชีวติแก่เจด็มากยงิขึน 

 

กรณ ีแปด 
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ครังแรกทีพบกนั แปดพดูแสดงความเชือวา่ ผูห้ญิงตอ้งพึงพิงผูช้าย สามี  เนืองจากชีวิตของแปดอยู่
แต่ในบา้นของชายผูอุ้ปการะตลอดมา และถูกกระทาํความรุนแรงจนให้มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง “...ป้า
ไม่รู้หรอกวา่พอ่แม่เป็นใคร ชีวติมนัเหมือนกบัอยูก่บัคนแปลกหนา้มาตลอด เพราะทีเขาเลียงดูเรา เขาก็ไม่ได้
เลียงดูแบบดี ใหเ้ราทาํงานบา้นให.้.. ทาํทุกอยา่งแบบเป็นคนรับใช ้ไม่ใหเ้กียรติ ไม่ไดอ้อกหนา้ออกตา” กลุ่ม
เสวนาไดป้ระคบัประคองช่วยสนบัสนุนใหแ้ปดมีความมุ่งหวงัในชีวติ โดยแปดตอ้งการฝึกฝนอาชีพเพิมเติม 
แต่ไม่รู้แหล่งเรียนรู้และขาดการสนบัสนุนตลอดมา กลุ่มเสวนาไดช่้วยให้แปดสาํรวจความสามารถของตน 
ทาํใหแ้ปดตระหนกัรู้วา่ ตวัเองยงัมีความสามารถมากกว่าทีคิด  เกิดความมนัใจ เชือมนั และเห็นคุณค่าของ
ตนเองมากขึน และเรียนรู้ทีจะเริมลงมือทาํ แสวงหาความรู้แทนทีจะรอให้คนหยบิยนืให้ จากการติดตามผล 
แปดไดง้านทาํเป็นแม่บา้นตามทีตนเองถนัด เริมปรับตวัไดแ้ละเรียนรู้สิงใหม่ๆ  แปดกล่าวว่า “เหตุการณ์ที
เกิดขึน ก็ดีไปอีกแบบ ไดอ้อกจากบา้นทีปิดตวัมากวา่ 30 ปี ไดมี้มีอิสระเสียที”  

จะเห็นว่า ทุกกรณีมีการเปลียนแปลงทีเป็นการเฉพาะตวั และมีบางประเด็นทีเป็นโจทยใ์นใจ
ร่วมกนั เช่น เรืองลูก คุณค่าในตนเอง การควบคุมอารมณ์ และโอกาสในการดาํเนินชีวิต ทงันี เมือพิจารณา
ลงไปจะเห็นวา่ประเด็นเพศ ไม่ใช่ประเด็นเดียวทีทาํใหส้ตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงดงักล่าวอยูใ่นฐานะทีไม่
เท่าเทียมทางสงัคมกบัผูอื้นและถูกกดขี  ยงัมีสิงทีเป็นภูมิหลงัของชีวติ เช่น ระดบัการศึกษา ฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ และประวติัชีวติอืนๆ ทีส่งผลต่อการถูกกระทาํความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมทางเพศ   
 

.   ภาพรวมของการเปลียนแปลง  
นอกจากการเปลียนแปลงรายบุคคลแลว้ กลุ่มทดลองยงัมีการเปลียนแปลงในบางลกัษณะร่วมกนั

ดว้ย เมือวเิคราะห์เนือหาของขอ้มูลเชิงคุณภาพทีเก็บรวบรวมมา โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ผลของการเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ (Mezirow, 1990 )  เป็นกรอบ  ก็สามารถจาํแนกการเปลียนแปลงตนของกลุ่ม
ทดลอง เป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ( ) การเปลียนแปลงทางจิตวิทยา (psychological changes) ( ) การเปลียนแปลง
ทศันะความเสมอภาคของสตรี (cognitive/premise changes) และ ( ) การเปลียนแปลงทางพฤติกรรม 
(behavioral/action changes)  ดงันี 

 

 

. .  การเปลียนแปลงทางจิตวิทยา  
การเปลียนแปลงทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองเห็นคุณค่าและเชือมนัในตนเองมากขึน เป็นการ

ปรับเปลียนการรับรู้ตนเองในมุมมองทางบวก (positive self-concept/perception) แตกต่างจากช่วงเริมเสวนา 
ทีกลุ่มทดลองบอกเล่าถึงตนเองในภาวะเครียด คิดมาก สบัสน หวาดกลวั กงัวล หดหู่ ซึมเศร้า สินหวงั ทงันี
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เนืองจากความเครียดทีสะสมจากความรุนแรง (Post-traumatic Stress Disorder) โดยสตรีทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง ไม่มีทีพงึพาอาศยั  ตอ้งออกจากบา้นมาพกัชวัคราวทีสถานสงเคราะห์อยา่งบา้นพกัฉุกเฉิน 
นับเป็นผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและชอกชาํทงัทางร่างกายและจิตใจ ไดน้าํพาปัญหาความรุนแรงและเรืองอืนๆ ที
พวัพนัมาดว้ย เช่น คดีความ ความกงัวลในอนาคต และความรู้สึกโกรธ ตวัอยา่งเช่น  

หนึง  “อยา่งเช่นของหนูเลยนะ ปัญหา...ก็เรืองพอ่ของนอ้งนาํ  ทีหนูเจออยูก่็ถือว่าเป็นปัญหาทีหนัก
ปัญหาหนึง เครียด คือ เราตอ้งคิด  คิดหาหนทางอยา่งไรให้เรืองของเรากบัเขาจบ   คิดตลอด จะปรึกษากบั
แม่ตลอดวา่ปัญหานีมนัใหญ่นะ จะปรึกษาจะแกไ้ขกนัยงัไง ตงัแต่หนูมานีมีเจา้หน้าที คอยช่วยเหลืออยู ่เขา
จะคอยดาํเนินเรืองให ้แลว้เขาจะมาคุยกบัหนูอีกทีหนึง คือพอไปคุยปุ๊ บ ตวัหนูเองตอ้งคิดแลว้ว่า เขาจะเอา
ปัญหาทีจะแกใ้ห้เรามาให้เราคิด พอไปดาํเนินเรือง เราตอ้งเอาปัญหาไปคุยกับชันศาลเขาอีกทีหนึง (เริม
ร้องไห)้ เครียดมากพ ีคิดมากทุกวนัเรืองนี ว่างเป็นตอ้งคิด แต่ก็คิดไม่ตก... ช่วงนี เขาก็ตามมาหาถึงทีนี แต่
หนึงยงัไม่ใหเ้จอ หนึงกลวัมาก ก็กลวัวา่เขามาเอาลูกไปเลย (เงียบไปชวัขณะหนึง) ทุกวนันี อยากให้เรืองนี
จบไปเสียที   

สอง  “ก็เครียดเหมือนกนันะ ไม่ใช่ไม่เครียด เพราะว่า... (เงียบอึดใจหนึง) เรารู้แลว้ว่ามนัเป็นยงัไง 
คือออกไปแลว้จะเป็นยงัไง (พูดชา้ เสียงเบา และเศร้า) แต่ว่าตอ้ง...พยายามมนั ทีจริงมันไม่ง่ายนะ อยูก่ ับ
เรืองทีเราไม่อยากไปเจอแต่ตอ้งไปเจอ  แต่ตรงนีเราตอ้งเคลียร์ก่อน ให้เรืองมนัผ่านไป ถึงจะเขม้แข็ง ถึงจะ
ยนืได ้ถึงจะสูอ้ะไรหลายๆ อยา่งได ้เพราะเรามีแค่สองมือสองเทา้ ทาํทีละสิบอยา่งไม่ได ้ ตอ้งทาํตรงนีก่อน 
มนับงัคบั ไฟลทบ์งัคบั ตอ้งเอาตรงนีก่อน หลงัจากนนั เรารู้อยูว่า่ตอ้งเจออะไร (ผูน้าํเสวนาถามต่อ   ตรงทีว่า 
“ตอ้งเจออะไร” พอบอกไดไ้หมวา่เราคาดวา่ยงัไง?)  ก็คาดวา่ ถา้จาํเลยทีร่วมกบัเราเขาจา้งทนายดีๆ บางทีเรา
อาจจะไม่ตอ้ง...เดินเขา้ไป...ใน...Jail (พดูอยา่งลงัเล) อาจจะ... แต่ถา้ทนายมนัไม่ดี ก็มีสิทธิ ทีสองมาอยูท่ีนี 
สองไม่อยากใหลู้กไปอยูค่ลอดในคุก”  

สาม  “หนกัใจ เรืองลูก ทุกวนันีเขาก็ไม่ยอมเชือฟัง เขาดือ (ลากเสียงยาวที “ดือ”) ดือรัน ถา้เราเป็น
อะไรไป เขาจะอยู่ยงัไง ตวัเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไรหรอก กระดูกสันหลงั เคยโดนแฟนทุบตีมา ทาํร้าย เขา
เหยยีบเอา มนัไม่ค่อยดีเท่าไร มนัจะปวด ถา้เราเป็นอะไรไป ไม่รู้ตอนนี เขาจะ...เขาจะดูแลตวัเองไดรึ้เปล่า 
ไม่รู้เขาจะตวัรอดไดแ้ค่ไหน ก็ยงัไม่ทราบ (เสียงเศร้า) อยากใหเ้ขาไปอยูท่ีมีหมอนกัศึกษาช่วยดูไมเกรนของ
นอ้งเขา เขาไดรั้บความกระทบกระเทือนมา อยากใหเ้ขาไดต้รวจสภาพจิตใจของเขา เขาเป็นมาตงัแต่เด็กแลว้ 
เพราะเขาเห็นสภาพพ่อแม่ตีกนั เขาเห็นภาพตรงนัน เขาพูดอะไรไม่ไดเ้ลย ก็อึกอกั อยากให้เขาดูตวัเขาให้
รอด ดูแลตวัเองใหไ้ด ้ เขาก็คิดมีสามี ถา้มีไปแลว้ ก็ไม่รู้เป็นไง  ก็ไม่มีอะไรมาก ขอให้เขา หวงัว่าเขาจะเจอ
คนทีไวใ้จไดอ้ะไรเงียะ เขาไปไหนคนเดียวไปไม่ได ้นังรถก็นังไม่ค่อยเป็น ญาติพีน้องก็ไม่เอา พ่อก็ไม่เอา 
ทางครอบครัวก็ไม่เอา ใครจะช่วยได ้ก็มีแต่เจา้หนา้ที เจา้หนา้ทีจะช่วยไดแ้ค่ไหนก็ไม่ทราบเลย  (เงียบไปครู่
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หนึง) เขาเคยพูดว่า เราไม่ห่วงเขาอะไรอย่างเนีย เราห่วงเขาแต่เขาไม่เขา้ใจ เราจะเก็บเงินได้แค่ไหน จะ
ทาํงานไดแ้ค่ไหน จะอยูไ่ดแ้ค่ไหน เราจะไปเมือไรก็ไม่ทราบ” 

ห้า  “ตอนนีเครียดมาก ปวดหวั ถา้เก็บไวแ้ลว้ทนไม่ไหว หนูก็ระบายออกมาเลย (มีเสียงเพือนบอก
วา่ ชอบระบายกบัลูก  ห้าสีหน้าไม่ดี) ...ถา้อยูก่บัแฟน จะทน จนไม่ไหว ค่อยระบายออกมา ระเบิดออกมา  
แลว้ทะเลาะกนั ตอนอยูท่ีบา้นแฟน แม่แฟนชอบหาวา่หา้ขีเกียจ งอมืองอเทา้ ไม่รู้จกัทาํมาหากิน  ทงัๆ ทีหา้ก็
ทาํงานบา้น แลว้ตอ้งเลียงลูกเล็กอีก  เวลาโดนวา่จะปวดหวัมาก” 

หก  “มนัเครียดมากพ ีเครียดจน..บางทีก็ไม่รู้ว่ามนัโกรธ จนมนัมากๆ ก็ตอ้งหาทีระบาย ระบายกบั
คนนนัไม่ได ้ก็ตอ้งระบายกบัของใกล้ๆ  อยา่งถีบขา้งฝา ตึง ตึง พสีองจะเห็นหนูเป็นบ่อยมาก หนูไม่ไหว หนู
ตอ้งลงอารมณ์ตรงนนั ไม่งนัจะเครียดมาก” 

นอกจากนีกลุ่มทดลองยงัมีความรู้สึกละอายใจ และผิดบาปติดคา้งใจจากเหตุการณ์ในอดีต มอง
ตวัเองเป็นผูผ้ิด โดยได้รับอิทธิพลจากค่านิยมทางสังคม ทีมีกรอบความคิดตีตราและกาํหนดคุณค่าของ
ผูห้ญิงดว้ยอคติทางเพศ เมือชีวติไม่ไดเ้ป็นไปในแบบจารีตทางสงัคมกาํหนด ก็ทาํใหมี้การรับรู้ตนเองในทาง
ลบ โดยเฉพาะกลุ่มทดลองทงัหมดนีมีประวติัภูมิหลังทีกล่าวได้ว่า เป็นคนชายขอบทีสังคมปฏิเสธ ไม่
ยอมรับ และถูกตงัขอ้รังเกียจทงัโดยเพศสภาพ ชนชัน ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ ชีวิตตอ้ง
เผชิญกบัสภาพการณ์ทีเตม็ไปดว้ยอคติและความไม่เท่าเทียม จนดา้นชาต่อความรุนแรงทีเกิดขึน    ทาํให้เกิด
ตราบาปในใจตลอดมาว่า ตนเป็นคน “ไม่ดี” หรือ “มีความประพฤติเสือมเสีย” เช่น มีสามีหลายคน เป็น
โสเภณี เป็นอาชญากร พวัพนักบัการคา้ยาเสพติด หรือเป็นคนเร่ร่อนตามทอ้งถนน ตงัครรภไ์ม่พึงประสงค ์
เป็นเอดส์  ไม่เป็นทีตอ้งการของครอบครัว   ไดแ้ต่ตาํหนิและคิดในทางทีลดคุณค่าของตวัเอง  เกิดความรู้สึก
ตนไร้ความหมายชีวติและไม่เห็นคุณค่าในตนเอง     

สาม   “พคีะ คือหนูจะถามพวีา่ หนูมีลูกสามคน คนหนึงอยูก่บัพ่อ อีกคนอยูก่บัหนู อีกคนหนึงหนู
ทิงไวก้บัพอ่เขา แต่วา่หนูไม่เคยเลียงเขา เขาหาวา่หนูใจดาํ หาวา่หนูทิง หนูจะเป็นบาปไหมคะ หนูก็ไม่ไดไ้ป
เยยีมเขาเลย พอ่เขาไม่ยอมใหเ้ขามากบัหนู แลว้หาวา่หนูเป็นคนใจดาํ ทอดทงิลูก เราไม่ไดท้ิง แต่ตวัพอ่ไม่ให้
เราไปเยยีมเลย  พอ่เขาบอกวา่ ถา้ให้เอามา เขาจะเสียชีวิต ก็ไม่รู้เสียชีวิตจริงรึเปล่า ทีหนูจากเขามา เขาก็แค่
สามขวบ แต่หนูไม่รู้เขาเสียรึเปล่า ถา้เขาเสียขึนมา หนูก็ยงัไม่ไดท้าํบุญอะไรให้เขาเลย กลวัว่าเขาจะเสีย พ่อ
เขาอารมณ์ไม่ดี ใบเกิดใบอะไรก็ไม่ใหห้นูไปเอา”  

เมือประสบจุดแตกหกัในชีวติคู่ หรือไดรั้บการช่วยเหลือออกจากความรุนแรงของคู่ครอง เขา้สู่กระบวนการ
สงัคมสงเคราะห์ มาอยูใ่นบา้นพกัฉุกเฉิน ตอ้งอยูร่่วมกบัเพอืนผูถู้กกระทาํความรุนแรง ทีสะสมความเครียด
และงานคา้งใจ หรือมีท่าทีกระดา้งต่อกนั ทาํให้มีเหตุกระทบกระทงักนับ่อยครัง รวมทงัยงัตอ้งปรับตวักบั
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สภาพการณ์ใหม่ในการอยูใ่นบา้นพกัฉุกเฉิน ซึงมีกฎระเบียบและโครงสร้างอาํนาจในบา้นพกั เกิดความตึง
เครียด เช่น 

สาม “บางทีเราหยดุตรงนนัแลว้นะ แต่วา่เขาก็ยงัเอาเรืองของคนอืนมาใหเ้ราอีก เราก็ เราไม่อยากจะ
พดูต่อ เลยบอก  “หยดุเลยไดแ้ลว้ หยดุไดแ้ลว้” (หน้าเริมบึง และเสียงเกรียวขึน) เขาก็ว่า “ทาํไมตอ้งหยดุ” 

เราบอก “เรารับไม่ได”้ เขาก็วา่ไม่หยดุ เขาเถียงเป็นชุด เราพูดไม่ทนั ปากพูดไม่ทนัหรอก ทาํให้เราอยากจะ
ด่า แต่ด่าไม่ได ้ด่าไม่ทนั (เพอืนๆ พดูแทรก “คนรอบขา้งชอบเอาเขา้มาสุมๆ เยอะมาก ชวนกนัมา”) (พดูแซง
อยา่งเร็ว) มีเรืองโนน้เรืองนีทาํใหเ้รา  ไม่ใช่ว่า เออ เรืองนีจบไปแลว้ ใช่มะ แต่เรืองนันก็เขา้มาอีก ทาํให้เรา
ทาํอะไรไม่ถูก บางทีเราก็คิดฆ่าตวัตาย …เซ็ง เซ็ง เบือตวัเอง บางทีทานขา้วอยู่ก็ไม่อยากทาน อยากไป
เรือยๆ”  

 

การเปลียนแปลงทีเกิดขนึ 

หลงัไดร่้วมการเสวนาดว้ยวิธี TEP ซึงเริมตน้ดว้ยการสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษา และฟืนฟูสภาพ
จิตใจทีบอบชาํ จึงเกิดการผอ่นคลายบรรเทาความเครียด เป็นการเปลียนแปลงทางจิตวิทยาและพืนฐานของ
การพฒันาตนในกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยกลุ่มทดลองไดร้ายงานถึงความเปลียนแปลงทีเกิด
ขนึกบัตนเองวา่ ตนรู้สึกผอ่นคลาย บรรเทาความเครียด ฟืนฟูสภาพจิตใจ 

หนึง  “ไดท้าํกิจกรรม (การฝึกหายใจผ่อนคลายความเครียด) แลว้รู้สึกดีค่ะ ไดผ้่อนคลาย รู้สึกโล่ง  
สบาย (ทอดเสียงยาว)”  

สอง “สองรู้สึกเบา แต่มีพลงั (หยดุชวัอึดใจสีหน้าใคร่ครวญ) เบา แต่มีพลงัขึน กิจกรรมนีช่วยให้
สองฉุกคิดขึนมาเลยวา่ แต่ละวนัเหมือนเราลืมไปวา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู ่เรามวัแต่คิดว่า เออ เดียวตืนมาตอ้ง
ทาํอยา่งโน้นอยา่งนี เราไม่ไดท้นัคิดว่าเราหายใจ เราไม่ไดท้นัคิดว่าเรานอนอยู ่เราไม่ไดอ้ยูก่บันาทีนันน่ะ 
เป็นอยา่งนนัแหละ เพราะเรามวัแต่คิดว่า เออ พรุ่งนีจะทาํอะไร  คิดวางแผน เรียบร้อยในหัว วางแผน ออก
จากเรืองนนัก็ไปคิดถึงเรือง.. กระโดดไปเรืองนันเรืองนี เรืองครอบครัว เรืองลูก เรืองเงิน เรือง.. ไปเรือยๆ 
น่ะ  ทาํใหลื้ม (เสียงเนน้ตรงคาํวา่ “ลืม”) วา่เรากาํลงันอน แต่เหมือนกบั เมือกีพีมาเตือนว่า เรากาํลงันอนอยู่
นะ เรากาํลงัหายใจนะ จริงๆ เราลืมตอนเนีย ลืมตอนนอน เราไป..ไม่รู้เราไปอยูต่รงไหน  มีความคิดต่างๆ 
นานา มนัเขา้มาค่ะ มนัเขา้มาเองนะ เริมจากความคิดนีแลว้มนัก็งอกไปความคิดโน้น ตอนทีนอนก่อนจะ
หลบั มนัไม่รู้สึกวา่เราพกัผอ่น เพงิมารู้สึกวา่เราไดพ้กัผอ่นตอนเมือกีนี”  (นยัน์ตาและสีหนา้เป็นแบบไดค้ิด) 

สาม “สดชืนมาก ก่อนหนา้นีก็หนกัหวั  ตอนนีไม่หนกัหวัแลว้” 

จากการสงัเกตของผูว้จิยั ยงัพบวา่ กลุ่มทดลองมีท่าทีต่อการร่วมกลุ่มเสวนาเปลียนไปจากครังแรกๆ 
ทีไดพ้บ กล่าวคือ เปลียนท่าทีจากความเฉยชาเป็นความกระตือรือร้นตืนตวัและมีส่วนร่วมในการเสวนาอยา่ง
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ยงิ เช่น การมานงัรอเริมกลุ่มในทุกครัง การยมิแยม้แจ่มใสและทกัทายผูน้าํเสวนาก่อน การกุลีกุจอช่วยผูน้าํ
เสวนาและเพอืนจดัทีนงั และการแลกเปลียนเรียนรู ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความเห็น และการช่วยเหลือ
ทางจิตใจตลอดการเสวนา เป็นต้น ซึงเป็นการเปลียนแปลงทีสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน จนนักสังคม
สงเคราะห์ท่านหนึงออกปากชืนชมวา่ “เป็นกลุ่มทีสมาชิกทุกคนกระตือรือร้นและเฝ้ารอมาก อยูม่าตงันาน 
ไม่เคยเห็นสมาชิกกลุ่มมารอกลุ่มทุกวนัเหมือนอยา่งครังนีเลย ผูน้าํเสวนาหายไปหลายวนัก็มีแต่คนถามถึง” 

การเสวนากลุ่มดว้ยวธีิ TEP ยงัช่วยให้กลุ่มทดลองลดความรู้สึกผิดบาป เห็นคุณค่าและเพิมความเชือมนัใน
ตนเอง เกิดความหวงั กาํลงัใจ และพลงัอาํนาจในตนมากขึน มีมุมมองทีดีต่อตนเอง  ยอมรับตนเองในแบบที
เป็น จึงมีความเป็นอิสระทางจิตใจเพมิมากขึน  

หนึง “หนึงได้เรียนรู้แลว้ว่า ตวัเรามีคุณค่าและชีวิตนีเป็นของเรา เราตอ้งปกป้องดูแลให้ดี (นาํตา
ไหล) ...ขอบคุณพีๆ    พีๆ  ทีบา้นพกั ทีมูลนิธิ แลว้ก็พวกเราดว้ย (สะอืน เขา้กอดกบัเพอืนๆ) ทีช่วยให้หนึงได้
กลบัมามองเห็นตวัเอง (ทงักลุ่มร้องไห้ร่วมกนั) เห็นตวัเองว่า เรายงัมีค่า ทีตวัเราตอ้งดูแลตวัเอง และเรามี
สิทธิ มีศกัดิศรีทีจะ ไม่ใหใ้คร แมจ้ะเป็นสามีมาดูถูกเรา มาทาํร้ายเราไดอี้ก” 

เมือกลุ่มทดลองไดศึ้กษาใคร่ครวญประสบการณ์ชีวิตและความคิดความเชือ และเกิดการพฒันา
ทศันะความเสมอภาค ซึงเป็นการเปลียนแปลงทศันะความเสมอภาคของสตรีก็ช่วยให้กลุ่มทดลองมีมุมมอง
ทีสมเหตุสมผลต่อตนเองและการมีสัมพนัธภาพเชิงรักษาทีเหมาะสมกับผูอื้น  เช่น สองได้พิจารณา
ใคร่ครวญอยา่งรอบดา้นและเลือกทีจะยกบุตรชายของตนทีเพงิคลอดให้บา้นพกัฉุกเฉินรับดาํเนินการหาพ่อ
แม่บุญธรรมชาวต่างประเทศทีมีฐานะเป็นผูอุ้ปการะ แทนการพาลูกออกไปเผชิญกบัอนาคตทีไม่แน่นอน
และมีความเสียงจากคดีความของตน ในภาวะนี สองรู้สึกรับผดิชอบต่อความเสียใจในฐานะแม่   
สอง “สองเสียใจมากพ ีสองตอ้งยกลูกใหค้นอืนนะ พ ี(เริมราํไหอ้ยา่งขมขืน) มนัเจ็บมากนะพี สองมองหน้า
เขา สองรู้สองเป็นแม่ทีไม่ดี และสองจะตอ้งรู้สึกผดิอยา่งนีชวัชีวิต ไม่มีทางทีจะลืมมนัได ้ แต่มนัก็ดีกว่าพา
เขาออกไปลาํบากกบัสอง พาเขาไปเขา้คุกเขา้ตารางกบัเรืองของเรา ทีเขาไม่ได้ก่อ เด็กไม่รู้เรือง พี  เขา
บริสุทธิ ใหเ้ขาไปมีชีวติทีดี ไปอยูใ่นทีปลอดภยั...” 

ผูว้จิยัไดเ้อืออาํนวยให้สองไดว้ิพากษอ์ดีต พิจารณาใคร่ครวญประสบการณ์ชีวิต สังคมวฒันธรรม 
และความคิดความเชือของตนเอง สองไดต้ระหนกัในขอ้จาํกดัทางสังคมวฒันธรรมต่อชีวิตของตนในฐานะ
สตรี และบรรลุถึงมโนธรรมในการปกป้องลูกของตน ทาํให้เกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ มีทศันะใหม่ต่อ
สถานการณ์ความเดือดร้อนและทางเลือกของตน โดยยดืหยุน่และคลายความยดึมนัต่อค่านิยมความเป็นแม่ที
สงัคมกาํหนด ตลอดจนเกิดการรับรู้ตนในมุมมองและภาพพจน์ทีสร้างสรรค ์ดว้ยความเขา้ใจในสถานการณ์
ชีวติและบริบททางสงัคมวฒันธรรม  
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ในช่วงของการวางแผน ฝึกแกปั้ญหา และพฒันาทกัษะสาํคญั กลุ่มทดลองไดส้าํรวจศกัยภาพและ
ความสามารถของตน ในการกาํหนดเป้าหมาย ปณิธาน รวมทงัทาํการแกปั้ญหา และพฒันาทกัษะ เพือการ
พงึพาและกาํหนดชีนาํชีวิตของตนเองมากขึน ซึงช่วยยนืยนัอตัมโนทศัน์ทีดีและความเคารพนับถือไดข้อง
ตนเอง เป็นภาพลกัษณ์ทีตนมีความมนัใจและกลา้ทีจะเป็นตวัของตวัเอง      

 

. .  การเปลียนแปลงทัศนะความเสมอภาคของสตรี   
การเปลียนแปลงทศันะความเสมอภาคของสตรี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งมีการปรับเปลียนความตระหนกั

รู้และการยกระดบัสติสมัปชญัญะ จิตสาํนึก กระบวนทศัน์  มีความคิดวิจารณญาณ รู้จกัพิจารณาใคร่ครวญ 
ใชเ้หตุผลในการคิด ตดัสินใจ และจดัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และมีความเขา้ใจต่อประเด็นเพศภาวะอยา่ง
สมเหตุสมผล มีกรอบทศันคติต่อฐานะ บทบาท และความสัมพนัธ์ของสตรีในมุมมองความเสมอภาคใน
ชีวติคู่และในชีวติประจาํวนัระหวา่งตนเองและผูอื้น  

ก่อนการเปลียนแปลง กลุ่มทดลองมีความเชือว่า ความดีของผูห้ญิงอยู่ทีการประพฤติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมหรือความคาดหวงัของพ่อแม่ ญาติพีน้อง ชุมชนของตน และสังคม แมต้นจะ
ไม่สามารถปฏิบติัได ้หรือมีชีวิตทีฝ่าจารีต เช่น เคยก่อคดีอาชญากรรม มีส่วนเกียวขอ้งกบัขบวนการคา้ยา
เสพติด คา้ประเวณี เป็นผูห้ญิงทีมีสามีหลายคนตงัแต่วยัรุ่น ตงัครรภไ์ม่พึงประสงค ์หรือไดรั้บเชือHIV ที
สังคมตงัแง่รังเกียจในเชิงพฤติกรรมและวิถีชีวิตไว ้แต่เป็นทีน่าสังเกตว่า กลุ่มทดลองกลบัยดึถือความเชือ
เหล่านีอยา่งเคร่งครัด  

หนึง “ทีผา่นมา หนึงเคยเชือวา่ชีวติของหนึงตอ้งเจอแต่สิงดีๆ เพราะเราเป็นคนดี เป็นผูห้ญิงทีดี รู้จกั
เชือฟังพ่อแม่ เชือฟังผูใ้หญ่ เชือฟังสามี แต่ไม่เคยคิดเลย... (เงียบชวัขณะหนึง และหนึงพยายามรวบรวม
คาํพดูออกมา) กลบักลายเป็นวา่หนึงตอ้งเจอแต่สิงร้ายๆ จากแฟนของหนึงเอง ทีไม่เคยคิดวา่เขาจะทาํร้าย แต่
เขาก็ตบตีหนึง นอกใจหนึง หนึงเคยคิดว่า เพราะเราเกิดมาเป็นผูห้ญิง ก็เป็นเพศทีอ่อนแออยูแ่ลว้ โตขึนพ่อ
แม่ก็อยากเห็นเราประสบความสาํเร็จ ลูกผูห้ญิงไดอ้อกเรือนมีครอบครัว มีแฟนทีดี เป็นผูน้าํครอบครัว รัก
เรา เลียงดูเรากบัลูกใหอ้ยูสุ่ขสบาย เราก็ทาํงานบา้นเลียงลูกใหเ้ป็นคนดี เป็นครอบครัวทีเราอยูพ่ร้อมหน้ากนั
พอ่แม่ลูก ทีผา่นมา หนึงใหแ้ฟนนาํครอบครัว นาํชีวติเราและลูก ก็ยอมให้แฟนทุกอยา่ง หนึงมองตามแม่ว่า 
ผูห้ญิงเราแต่งออกไปแลว้ก็เป็นคนของสามี ตอ้งทาํตวัใหส้ามีรัก เราทาํตวัดีเขาก็เอาใจใส่ ดูแลเรากบัลูก เรา
ก็เป็นฝ่ายสนบัสนุน จะเอาอะไรก็ตามใจทุกอยา่ง แต่ประสบการณ์ทงัสองครังของหนึง ต่อให้เราดียงัไง ก็
ไม่ช่วยเลย เขายงัไปมีคนอืน แถมหึงหวงเราบา้ๆ บอกวา่รักเราแต่ตีเรา ทาํร้ายเรา”  

สอง “ผูห้ญิงเราต่อใหเ้ก่งยงัไง แต่ก็อ่อนให้แฟน ทาํให้เรายอมไดทุ้กอยา่ง เพราะผูช้ายช่วยให้ชีวิต
ของผูห้ญิงอยา่งเรามนัครบ แบบพอ่แม่ลูกไดอ้ยูด่ว้ยกนัเป็นครอบครัว พร้อมหนา้พร้อมตา อะไรแบบนนั”  
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สาม “เราไม่มีสิทธิปฏิเสธเรืองเพศเลย เวลามนัจะเอา มนัไม่ถาม เราก็สูไ้ม่ได ้ทาํใหติ้ดเชือ แลว้เวลา
เสียหายก็เป็นความผดิของผูห้ญิง  หาวา่ทิงลูก หาวา่ไรๆๆ (พดูรัว) มนัโกหกทงันนั”     

สี “เกิดเป็นผูห้ญิงแล้วก็ตอ้งพึงพ่อแม่ พีชายน้องชาย พอแต่งงานก็ตอ้งพึงพาสามีและลูกชายอีก  
ภรรยาก็เลยตอ้งเชือฟัง และทาํตามความตอ้งการของผูช้าย   อยา่งลูกผูห้ญิงน่ะจะให้ตอบแทนบุญคุณของ
พอ่แม่ยงัไงๆ ก็ไดไ้ม่ดีเท่าลูกผูช้าย นนัเขาบวชได ้ ผูช้ายก็คือชา้งเทา้หนา้ ผูห้ญิงอยา่งเราก็อยูข่า้งหลงัไป”  

ห้า “เกิดมาเป็นผูห้ญิง หนูวา่มีเวรกรรมนะ ตอ้งยอม ตอ้งอะไรเยอะ ถูกเอารัดเอาเปรียบ  ไนจะตอ้ง
เลียงลูกทาํงานบา้น ผูช้ายน่ะไม่กระดิกหรอก”     

หก “ภรรยาจะยงัไงก็ตอ้งยอมฟัง และทาํตามความตอ้งการของสามี แมบ้างทีเราจะไม่เห็นดว้ยก็
ตาม  ไม่วา่จะอยา่งไร เกิดเป็นผูห้ญิงแลว้ ชีวติทงัชีวติ ก็ตอ้งอุทิศใหค้รอบครัว ใหอ้ยูพ่ร้อมหนา้พอ่แม่ลูก”  

เจ็ด “เวลาถูกสามีทาํร้ายหรือนอกใจ ก็เป็นผูห้ญิงเราทีตอ้งละอายใจ และเรืองทุกอยา่งในบา้นผูช้าย
ใหเ้ราทาํ แต่เขาตดัสิน”      

 แปด “กุลสตรีน่ะ เขาต้องดีพร้อม ต้องรักนวลสงวนตัว จะตอ้งรักษาพรหมจารียไ์วไ้ด้ ไม่ใช่
อีลุ่ยฉุยแฉกถึงไหนต่อไหน จะมนัจะเสียหายไปถึงวงศต์ระกูล อยา่งทีเขาวา่ มีผูห้ญิงมีสว้มอะไรแบบนนั”  

 

การเปลียนแปลงทีเกิดขนึ 

แมป้ระสบการณ์ชีวติทีชอกชาํไดเ้กิดขึนแลว้และไม่อาจยอ้นกลบัไปแกไ้ขได ้ รวมทงัลาํพงัตวัสตรี
เองก็ไม่อาจเปลียนแปลงความรุนแรงของคู่ครอง หรือสภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทียงัคงมีความไม่
เสมอภาคและการเลือกปฏิบติัทางเพศ แต่ดว้ยการปรับเปลียนมโนทศัน์  กลุ่มทดลองไดส้ร้างความหมาย 
หรือให้ความหมายต่อประสบการณ์ชีวิตทีผ่านมาใหม่ ทาํให้มีมุมมองใหม่สําหรับชีวิตในปัจจุบนัและ
อนาคต สร้างความสามารถในการเผชิญปัญหาดว้ยความเขา้ใจต่อตนเองและความเป็นจริงทางสงัคม เกิดวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ ไม่ใหต้กเป็นทาสอดีต แต่รู้จกัใชอ้ดีตเป็นบทเรียนและสร้างความกา้วหน้าต่อไป อีกทงัมี
ความรู้สึกอ่อนโยนในการสาํนึกรู้บุญคุณผูเ้กือกูลให้ผ่านวนัคืนทีโหดร้าย รวมทงัมีความรู้สึกห่วงใยอาทร
ต่อสตรีทีกาํลงัตกอยูใ่นวงัวนของความรุนแรง  ถือเป็นการเปลียนแปลงทางจิตใจและทางปัญญาร่วมกนั ดงั
ตวัอยา่งกรณีต่อไปนี 

หนึง “ทีผา่นมา หนึงเคยคิดวา่แฟนเป็นทุกอยา่งของชีวติ ทีเราตอ้งยกใหทุ้กอยา่ง แต่แฟนใจร้ายมาก 
(ทาํเสียงยาว)  ... แมว้นันี หนึงจะกลบัไปเพือลูก แต่หนึงก็ไม่ยอมเหมือนเดิมแลว้ ถา้มารุนแรงอีก ทุกอยา่ง
ตอ้งจบ”       
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สอง “ความดี (ของผูห้ญิง) ทีเราคิดวา่ตอ้งมี ตอ้งเป็น... ก็แค่สิงทีเราเชือ เป็นความคาดหวงัของใครก็
ไม่รู้ (สองพยายามรวบรวมความคิด) ...ความจริงแลว้ ถา้จะเป็นความดี คนเราทุกคนก็มีดีมีชวัอยูใ่นตวัเอง 
และเราเองก็น่าจะมีดีของเราอยูแ่ลว้ ในแบบของเรา ไม่ตอ้งดีเหมือนใคร หรืออยา่งทีใครอยากให้เราดี”  “จะ
ผูห้ญิงผูช้ายก็เป็นคนเหมือนกนั มีสองมือสองเทา้และหนึงสมองเท่าๆ กนั แมโ้อกาสของผูช้ายจะมีมากกว่า
วา่กนัไป  แต่ไม่ใช่วา่ผูห้ญิงจะไม่มีโอกาส ถา้ไม่มี เราตอ้งสร้างโอกาสขึนมา   เรืองทาํงาน ผูห้ญิงเราทาํงาน
บางที ดีกวา่ผูช้ายอีกนะ สติปัญญามนัมี พฒันาได ้เราเรียนรู้ได ้เสียแต่ว่า เป็นผูห้ญิงโอกาสอะไรๆ มนัยาก
กวา่ผูช้าย สงัคมไม่เปิด ทาํให้ชีวิตเราลาํบากเหมือนกนั” (เพือนๆ พยกัหน้า) “อยา่งเรืองอยูเ่รืองกิน การไป
จ่ายตลาด การหุงหาอาหาร  การทาํความสะอาดบา้น  พวกนีมนัก็ตอ้งช่วยกนั บางทีพวกเราควรจะลองไม่ทาํ
กนัดูบา้ง จะไดรู้้วา่ บา้นทีผูห้ญิงหยดุทาํงานเป็นยงัไง  มนัตอ้งความรับผิดชอบร่วมกนั ไม่ใช่ว่านีงานบา้น
เป็นงานของผูห้ญิง ผูช้ายทาํไม่ได ้หรือถา้ทาํแสดงว่ากลวัเมีย”  “เราเองตอ้งไม่ยอมให้ผูช้าย จะมาถือสิทธิ
ความเป็นชายทาํร้ายเรา  อยา่งนนัมนัไม่ถูก”   

สาม “เราไม่จาํเป็นตอ้งทาํตวัสวยงามให้ใครชืนชม เพราะถึงไม่ทาํเราก็ไม่สวยอยู่แลว้ (เพือนๆ 
หวัเราะขาํ) เอ๊ย สวยอยูแ่ลว้ เป็นความน่ารักของใครของมนั”  “หนูคิดว่าทีผูช้ายมองผูห้ญิงว่าเป็นขีขา้ นีมนั
ผดินะ เราไม่ไดเ้กิดมาเป็นคนรับใชใ้คร ถา้เราอยากทาํใหก้็จะตงัใจทาํเอง”   

 สี “ทงัสามีและภรรยาตอ้งรู้จกัให้เกียรติยกย่องกนั ไม่มีใครเหนือกว่าหรือตาํตอ้ยกว่าใครทงันัน 
เป็นคนรักกนั แต่ไม่ใช่รักเลยโขกสบัได ้  ทีผูห้ญิงจะตอ้งคอยตามเช็ดตามลา้งใหผู้ช้ายน่ะ ไม่เหมาะ” “เราจะ
เกิดเป็นใครหรืออะไร เราก็มีศกัดิศรีเหมือนกนั เกิดมาเป็นผูห้ญิงก็มีศกัดิศรีพอๆ กบัผูช้ายนันแหละ ฉะนัน
อยูด่ว้ยกนัก็ตอ้งจุนเจือช่วยเหลือกนั ไม่ควรทาํร้ายกนั”   “ผูช้ายอาจจะดีตรงที สงัคมเขายกยอ่งให้เกียรติเป็น
ผูน้าํ  แต่ผูห้ญิงก็เป็นได ้อ่อนโยนนุ่มนวลกวา่ดว้ยมงั แต่คงไม่ใช่แบบทีสงัคมชอบ ผูห้ญิงเลยตอ้งซ่อนตวัอยู่
ในครัว แต่ก็ยงัดี เราตอ้งยดึครัวกนัเลยนะ (เพือนๆ หัวเราะ) ให้รู้ว่าเป็นทีของใคร ใครใหญ่ บางทีอาจตอ้ง
อยา่งนนัแหละ”  

ห้า “จะเป็นเมีย หรือลูกสะใภ ้ก็ตอ้งไดช่้วยคิดช่วยออกความเห็นในบา้น โอเคเป็นผูใ้หญ่กว่า แต่ถา้
เป็นผูใ้หญ่ทีไม่น่าเคารพ ก็ไม่ไหว หนูวา่ถา้จะอยูเ่ป็นครอบครัว มนัตอ้งช่วยกนัทุกอยา่ง ไม่ใช่ปล่อยผูห้ญิง
ปล่อยลูกสะใภท้าํอยูค่นเดียว มนัไม่แฟร์ และมนัเหนือยเกินไปนะ คือหนูวา่ สามีภรรยา ช่วยๆ กนัเถอะ อยา่
ปล่อยให้ใครทาํอยูฝ่่ายเดียว มนัไม่ไหว เราเองก็ตอ้งหาวิธีให้เขาช่วยทาํดว้ย จะมาลม้ทบัเราอยา่งเดียว ไม่
ไหว”  

หก “หลายคนก็ชอบวา่ผูห้ญิงสร้างความเสียหาย ทาํตวัไม่ดี ทงัๆ ทีมนัเป็นเรืองของแต่ละคน ผูช้าย
ก็ดว้ย มีดี ไม่ดี ทงันนัแหละ เอามาเหมารวมไม่ได ้ ผูช้ายเองตอ้งรับผิดชอบให้มากดว้ย ลาํพงัผูห้ญิงเองมนั
เสียหายเองไม่ไดห้รอก อยา่งทอ้งขึนมามนัก็ตอ้งมีผูช้ายร่วมทาํ  ปัญหาคือเวลาทอ้งแลว้ผูช้ายหายหมด มีแต่
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ผูห้ญิงอุ้ม หกเองก็มีปัญหานี” “บทบาททีหนูอยากเปลียน หนูอยากเปลียนให้ตวัเองเขม้แข็งขึน พูดจามี
เหตุผลมากขึน เวลาคุยกบัแฟนจะไดอ้ธิบายหรืออกความเห็นได ้จะไดช่้วยรังแฟนเวลาคิดบุ่มบ่าม หรือช่วย
วางแผนใหลู้กๆ ไดไ้ปเรียนหนงัสือ”  

เจ็ด “ไม่อยากคิดวา่ การเป็นผูห้ญิงจะเป็นอุปสรรค  มีหลายอยา่งทีผูช้ายทาํไม่ได ้หรือทาํไดไ้ม่ดีเท่า 
เช่น เป็นแม่”  (เพอืนพยกัหนา้) “การอยูด่ว้ยกนัเป็นสามีภรรยาน่าจะช่วยเสริมกนัมากกว่า เกียงงานบา้นกนั” 
“บางทีก็คิดวา่  ทาํไมผูห้ญิงตอ้งเปลียนฝ่ายเดียว ผูช้ายก็ตอ้งเปลียนดว้ย ไม่ใช่ผูห้ญิงตอ้งเปลียนอยูฝ่่ายเดียว 
ถา้จะใหไ้ดผ้ลดี การเปลียนอะไรในความเป็นคู่กนัตอ้งช่วยกนั ปรับปรุงดว้ยกนั ให้ดี ให้เป็นความเท่าเทียม
กนั”  

แปด “ผูห้ญิงเรียบร้อยอาจร้ายแบบคาดไม่ถึงเลยก็ได ้ผูช้ายเหมือนกนั ไม่ใช่จะจะว่าเป็นผูห้ญิงไม่ดี 
เป็นผูช้ายดีกว่า ป้าว่าเราไม่ควรมาแบ่งแยกอะไร ว่าเรืองนันผูช้าย เรืองนีผูห้ญิง ทาํได้เหมือนกนั เป็นคน
เหมือนกนั” “เห็นดว้ยว่า ผูห้ญิงผูช้ายตอ้งเปลียนให้อะไรๆ มนัไปดว้ยกนัได ้ตอ้งพอๆ กัน เกรงใจกนั ให้
อภยักนั ดูแลกนั ไม่ทาํร้ายกนั มนัตอ้งช่วยๆ กนั ไม่ใช่ทาํร้ายกนัอยา่งทีเป็นอยา่งนี”     

มุมมองเหล่านีนาํไปสู่ความมนัใจ  เห็นคุณค่าตนเอง และฟืนฟูเสริมสร้างพลงัอาํนาจ มีความเชือใน
ศูนยอ์าํนาจภายในตน (sense of internal locus of control) และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในความเป็น
มนุษย ์ เกิดการเยยีวยารักษาตนเอง  มีพลงัใจ ความหวงั วิสัยทศัน์ใหม่ และใชเ้ป็นแนวทางจดัการปัญหา 
พฒันาตน และมีความสัมพนัธ์กับผูอื้นทงัในชีวิตคู่ และชีวิตประจาํวนั ต่างไปจากทีเคยเป็น  และแม้
ประสบการณ์ในชีวติทีเกิดขึนแลว้ไม่อาจเปลียนแปลงได ้และแผลในใจของสตรีก็ไม่ไดห้ายไป แต่ดว้ยการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์  ทีบุคคลสร้างความหมายหรือใหค้วามหมายต่อประสบการณ์ชีวิตและความรุนแรงที
เกิดขึน ทาํใหส้ตรีมีมุมมองใหม่และวฒิุภาวะทางอารมณ์ ไม่ตกเป็นทาสอดีต มองเหตุการณ์ร้ายว่าเป็นพลงั
ชีวติ หรือบทเรียนใหเ้ขา้ใจชีวติ สะทอ้นถึงการปรับเปลียนมโนทศัน์ทีเกิดขึน กลุ่มทดลองหลายคนบอกว่า  
จะเอาคืนวนัทีเลวร้ายมาเป็นพลงัสร้างอนาคตใหต้นเองและลูก และรู้สึกเห็นใจเพือนร่วมชะตากรรม อยาก
ใหส้ตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงไดม้องเห็นประเด็นเหล่านีเช่นเดียวกบัตน     

 

 

 

. .   การเปลียนแปลงทางการกระทํา 

การเปลียนแปลงทางการกระทาํ เป็นการเปลียนแปลงทางพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ การ
ปรับเปลียนการกระทาํทีเป็นการพฒันาตน  โดยมีการวางแผนระยะสัน การแกไ้ขปัญหาส่วนตวั การฝึกหัด
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ทกัษะทีสาํคญั และการกาํหนดปณิธานการดาํเนินชีวิต โดยสตรีมีมุมมองในการแกปั้ญหาทีเป็นอิสระ และ
ใช้ความเสมอภาคเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทางออกในแนวทางทีเป็นไปได้ และเหมาะสมแก่อัตภาพ 
สถานการณ์ และบริบทชีวิต   ซึงก่อนหน้านี สตรีไม่มีการวางแผนและเป้าหมายการกระทาํเนืองจากขาด
ความเขา้ใจและขาดทกัษะ เมือร่วมกลุ่มเสวนาดว้ยวิธี TEP มีช่วงของการฝึกวางแผนแกปั้ญหาพฒันาตน 
และการตงัปณิธานชีวติใหม่ เป็นกรเตรียมตวัออกจากบา้นพกั ช่วยให้สตรีสามารถวางแผน แกปั้ญหา และ
พฒันาทกัษะทีจาํเป็น เช่นกรณีต่อไปนี 

 

การเปลียนแปลงทีเกิดขนึ 
จากมุมมองใหม่ของหนึง ทีให้คุณค่าแก่ตวัเองและความเสมอภาคในชีวิตคู่  หนึงไดใ้ชเ้ป็นเครือง

ชีนําในการวางแผนกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันอีกครัง โดยอาศัยการช่วยเหลือจากพ่อแม่และ
หน่วยงานทางสงัคมทีเขา้มาปกป้องสิทธิ   

หนึง “วนันี หนึงมาลาค่ะ หนึงจะออกจากบา้นพกัวนันีแลว้ แฟนมาขอคืนดี ทางมูลนิธิก็จะช่วยไกล่
เกลีย  หนึงเองก็คิดมาหลายคืน เอาเขา้จริงๆ หนึงไม่อยากใหลู้กไม่มีพ่อ ก็ยงัอยากเป็นครอบครัวทีอยูพ่ร้อม
หนา้พอ่แม่ลูกอยู ่ ถา้ยงัเป็นไปได ้ (ร้องไห)้ กลบัไปครังนี หนึงตงัใจว่าจะกลบัไปเพือลูก ลองดูกนัอีกสักที
หนึง  แต่ครังนีหนึงจะไม่ให้มันเป็นเหมือนเดิม จะมีการคุยกัน ตกลงกนัเพือป้องกันปัญหาการใชค้วาม
รุนแรง ช่วงแรกนีคงไม่ไดก้ลบัไปอยูด่ว้ยกนั  หนึงกะวา่จะไปอยูก่บัพอ่แม่หนึงก่อน แลว้ค่อยดูกนัวา่เขาเป็น
ยงัไง ทาํไดอ้ยา่งทีสัญญาหรือไม่ จะดูความประพฤติของเขาให้ดี ให้โอกาสเขาอีกครังเดียว ถา้ไม่ไหวก็
แยกกนัไป เรืองนีก็มีมูลนิธิเขา้มาช่วยดูแล เขาตอ้งเขียนหนงัสือรับรองเรืองต่างๆ กบัมูลนิธิ” 

สอง “สองตงัใจวา่จะกลบัไปเรียนต่อและเปิดร้านขายของเล็กเลียงดูตวัเองและส่งเสียเงินให้แม่และ
ลูกๆ หลงัจากนีไป สองจะกา้วต่อไป ทาํความหวงัให้เป็นจริง คือ การมีร้านของตวัเองอีกครัง และเรียนให้
จบปริญญาใหไ้ด”้    

กลุ่มไดช่้วยสองวางแผนระยะสนัหลงัจากออกจากบา้นพกั แมว้่าหลงัจากนันสองจะประสบความ
รุนแรงซาํ แต่สองยนืยนักบัผูว้จิยัทีจะออกจากความรุนแรง  เรืองของสอง สะทอ้นให้เห็นว่าสตรีทีผ่านพน้
ความรุนแรงและปรับเปลียนมโนทศัน์ ในช่วงเวลาหนึงอาจประสบเหตุความรุนแรงไดซ้าํ เนืองจากผูห้ญิงที
ถูกกระทาํความรุนแรงมาก็ยงัขาดโอกาสและพนืทีทางสังคมทีจะพึงพาตนเองได ้จึงจาํเป็นทีตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนช่วยเหลือหลงัออกจากบา้นพกั ตลอดจนป้องกนัเงือนไขความรุนแรงทีอาจจะเกิดซาํ  

สาม สามมีความรู้สึกว่า เจา้หน้าทีและเพือนบางคนชอบดุว่าตนเองโดยไม่มีเหตุผล หรืออยา่งไม่
เหมาะสมบ่อยๆ  ซึงเป็นสิงทีตนไม่ชอบ ไดแ้ต่ทนเก็บกลนัความรู้สึกไวด้ว้ยการเงียบไม่ตอบโต ้จนบางครัง
ทนไม่ไหว ไดแ้ต่น้อยใจและหลบหนีไปอยูต่ามทีต่างๆ โดยลาํพงั  อยา่งไรก็ตาม สิงนีติดคา้งอยูใ่นใจสาม
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ตลอดมา และลึกๆ แล้วสามตอ้งการการปรับความเขา้ใจอยา่งสันติวิธี ด้วยวาจาทีสุภาพและซือสัตยต่์อ
ความรู้สึกของตน แต่ไม่รู้จะทาํอยา่งไร  สามไดน้าํเรืองนีมาปรึกษากบักลุ่มเสวนา ซึงตอบรับสามดว้ยการ
เสนอให้สามฝึกพูดสือสารอย่างตรงไปตรงมาและสุภาพ การฝึกซ้อมช่วยให้สามเกิดความมันใจในการ
สือสารของตนเองมากขึน และกลุ่มยงัไดส้นับสนุนให้สามทดลองพูดคุยปรับความเขา้ใจกบัเพือน  ผลใน
การพดูคุยกบัเพอืนนนัประสบความสาํเร็จดว้ยดี   

สีเริมเป็นผูสู้งวยัทีตอ้งการการดูแลจากลูกหลาน ขณะนีไดเ้ขา้รับการฝึกอาชีพ และมีรายไดเ้ล็กๆ 
นอ้ยๆ ประดิษฐด์อกไมผ้า้ ซึงทาํให้พอมีรายไดจ้ากเช่นกนั แต่สีไม่ไดต้ระหนักถึงความสามารถทีตนเองมี
ในการพงึพาตนเอง เมือไดเ้ขา้กลุ่มเสวนาแลว้ สีเห็นคุณค่าและสัมผสัความหมายชีวิตของตนเองในมุมมอง
สร้างสรรค ์ทาํใหมี้วสิยัทศัน์ในการพงึพงิตนเอง และทกัษะชีวติในการอยูร่่วมกบัผูอื้นมากขึน  

ห้ากาํหนดแนวทางการดาํเนินชีวติหลงัออกจากบา้นพกัฉุกเฉิน โดยตอ้งการทีจะแยกครอบครัวออก
จากบา้นแม่สามีทีเป็นปัญหากนัอยู ่และเลียงดูลูกดว้ยตวัเอง พร้อมๆไปกับการมีงานอาชีพ ซึงสมาชิกได้
ช่วยกนัใหข้อ้เสนอแนะและในทีสุดก็ไดท้ีอยูท่ีสามารถแยกครอบครัวออกมาได ้รวมทงังานซักรีดเสือผา้ทาํ
ใหมี้รายไดแ้ละไม่ตอ้งแยกจากลูกตามทีหา้ตอ้งการ  

หกมีแผนในการยกลูกให้สถานสงเคราะห์ กลุ่มเสวนาไดใ้ห้โอกาสหกทบทวนความคิดอยา่งเป็น
เหตุเป็นผลรอบดา้น รวมทงัให้หกวางแผนหลงัออกจากบา้นพกั ซึงหกไดมี้แนวทางจะรับลูกทีแยกกนัอยู่
กลบัมาอยูด่ว้ยกนั  ออกหางานทาํดา้นการเสริมสวย หกยงัตงัใจทีจะกลบัไปขอโทษแม่ดว้ย   

เจ็ดกาํหนดอนาคตไปเป็นผูป้กครองประจาํบา้นเด็กทีติดเชือ HIV แต่ติดทีสามีซึงมาคอยรบกวน 
โดยเอาประเด็นเรืองลูกมาทาํให้เจ็ดรู้สึกผิดและกลับไปสู่วงัวนความรุนแรงแบบเดิม กลุ่มเสวนาได้
เอืออาํนวยใหเ้จด็ไดพ้จิารณาความหมายของคาํวา่แม่ กบัทางเลือกในชีวิต ซึงเจ็ดไดใ้คร่ครวญและตดัสินใจ
ไปเป็นผูป้กครองประจาํบา้นเด็กทีติดเชือ HIV  ซึงเพมิพนูความเขา้ใจในการมีชีวิตอยา่งมีความหมายแก่เจ็ด
มากยงิขึน 

แปดตอ้งการทีจะฝึกฝนอาชีพเพมิเติม แต่ไม่รู้แหล่ง และขาดการสนบัสนุนตลอดมา กลุ่มเสวนาได้
ช่วยใหแ้ปดสาํรวจความสามารถของตน ทาํใหแ้ปดตระหนกัรู้วา่ ตวัเองยงัมีความสามารถมากกว่าทีคิด   ทาํ
ใหแ้ปดเกิดความมนัใจเห็นคุณค่าของตนเองมากขึน และเรียนรู้ทีจะเริมลงมือทาํ แสวงหาความรู้แทนทีจะ
รอใหค้นหยบิยนืให ้จากการติดตามผล แปดไดง้านทาํเป็นแม่บา้นตามทีตนเองถนัด และเริมทีจะช่วยตวัเอง
มากขึน ปรับตวัได ้และเรียนรู้สิงใหม่ๆ 

สรุปได้ว่า กลุ่มทดลองมีการเปลียนแปลงทางจิตวิทยา เปลียนแปลงทศันะความเสมอภาค และ
เปลียนแปลงทางพฤติกรรม โดยเฉพาะการเปลียนแปลงทศันะความเสมอภาคนันเป็นศูนยก์ลางการ
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เปลียนแปลง ทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงการรับรู้ตนเอง และใชชี้นาํแนวทางปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัแก่
สตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงใหเ้กิดการพฒันาตนในเชิงทกัษะพฤติกรรม  

 

.   การพัฒนากระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีถูกกระทําความรุนแรงจากคู่ครอง 

กลุ่มทดลองเขา้มาพกัฟืนในบา้นพกัฉุกเฉินด้วยสถานการณ์ความรุนแรง และนาํปัญหาชีวิตทียงั
ไม่ไดแ้กไ้ขอยา่งเหมาะสมมาดว้ย จึงมีความเครียดอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม กลุ่มทดลองรู้สึกตนตอ้งมีชีวิต
เพอืความอยูร่อดปลอดภยัตนเองและลูก อีกทงัมีความสมคัรใจ หรือความตงัใจทีจะเรียนรู้และพฒันาตน ใน
กลุ่มเสวนาดว้ยวธีิ TEP และไดพ้ฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของตน ดงันี    

. การผอ่นคลายความเครียด ทีนาํไปสู่การปรับสภาพฟืนฟูจิตใจของตนให้ดีขึน และพร้อมต่อการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ต่อไป   

. การทาํความเขา้ใจชีวิตและความคิด จากปัญหาความรุนแรงทีผ่านมา ช่วยให้สตรีตระหนักรู้ใน
ตนเอง สถานการณ์ชีวติ และอิทธิพลทางสังคมในเรืองเพศสภาพ และบทบาทความสัมพนัธ์ระหว่างเพศที
ไม่เสมอภาค  นาํไปสู่การปรับเปลียนทศันะความเสมอภาคของสตรี  และแสวงหาแนวปฏิบติัต่อความเสมอ
ภาคทีเหมาะสมระหวา่งตนเองกบัคู่ครองและผูค้นรอบตวั มีความมนัใจในตนเอง 

. การปรับเปลียนทศันะความเสมอภาคของสตรีช่วยใหบุ้คคลมีแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา หรือ
ฝึกทกัษะ พฒันาตนผลในเวลาต่อมา  โดยเฉพาะทกัษะชีวติทีรู้จกัควบคุมตนเอง รู้จกัตอบรับและปฏิเสธใน
การอยูร่่วมกบัผูอื้น มีความสัมพนัธ์ทีเหมาะสม ทาํให้มีความเชือมนัในตนเอง และประยกุตใ์ชท้ศันะและ
แนวปฏิบตัิความเสมอภาคในชีวติประจาํวนั ดงัแสดงเป็นแผนภูมิ  กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ
สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ดงันี 
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สถานการณ์ความรุนแรง 

 

ความเครียดและปัญหาชีวิต 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประยกุตใ์ชท้ศันะและแนวปฏิบติัความเสมอภาคในชีวิตประจาํวนั 

   
 แผนภูมิ  กระบวนการปรับเปลยีนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีถูกกระทําความรุนแรงจากคู่ครอง 

 

จากแผนภูมิ  ภาพรวมของกระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครองเริมตน้จากการตกเป็นเหยอืของสถานการณ์ความรุนแรง และเกิดความเครียดและปัญหา
ชีวิต ซึงเป็นสิงทีติดตวัสตรีมา  เมือได้เขา้ร่วมกลุ่มเสวนาดว้ยวิธี TEP  จึงเกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์
นบัตงัแต่การผ่อนคลายความเครียด-ปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ-ทาํความเขา้ใจชีวิตและความคิด-ตระหนักรู้ใน
ตนเอง สถานการณ์ชีวิต และอิทธิพลทางสังคม-ปรับเปลียนทศันะความเสมอภาคของสตรี-แสวงหาแนว
ปฏิบติัต่อความเสมอภาคทีเหมาะสม-แกปั้ญหา หรือฝึกทกัษะ พฒันาตน-มีความเชือมนัในตนเอง ซึงเป็นสิง

ผอ่นคลายความเครียด 

 
ปรับสภาพฟืนฟจิูตใจ 

 
ทาํความเขา้ใจชีวิตและความคิด 

(self-reflection) 

 
ตระหนกัรู้ในตนเอง สถานการณ์ชีวิต และอิทธิพลทางสังคม 

 
ปรับเปลียนทศันะความเสมอภาคของสตรี 

 
แสวงหาแนวปฏิบติัต่อความเสมอภาคทีเหมาะสม 

 
แกปั้ญหา หรือฝึกทกัษะ พฒันาตน 

                           
                                                     มีความเชือมนัในตนเอง 

 

 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับเปลียน 

มโนทัศ น์ ข อ ง
สต รี ไทย ที ถู ก
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม
รุ น แ ร ง จ า ก
คู่ครอง 
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ทีแสดงไว้ในกรอบ  และนําไปประยุกต์ใช้ทัศนะและแนวปฏิบัติความเสมอภาคในชีวิตประจําว ัน   
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองนีมีลักษณะร่วมกับ
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ตามแนวคิดทฤษฎีของ Mezirow ซึงเริมตน้จากความรู้สึกอึดอดัคบัขอ้งใจ 
นาํไปสู่การพจิารณาใคร่ครวญและเปลียนแปลงความคิดความเชือ รวมทงัปรับปรุง แกไ้ข พฒันาทกัษะการ
กระทาํบนพนืฐานการเปลียนแปลงทางความคิดความเชือทีเกิดขึน 
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บทที  

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรือง การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรง
จากคู่ครองมีขอ้สรุป การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี 

 

สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพอืศึกษาการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีผา่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง  
2.  เพือพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก

คู่ครอง   
3. เพอืศึกษาผลของนวตักรรมทีสร้างขึนต่อทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวิตของสตรีไทยทีถูก

กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง   
  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลอง  คน ทีคดัเลือกอยา่งเจาะจงตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ สตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครองมาพกัฟืน ณ บา้นพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภพ์ระเจา้ 
วรวงศเ์ธอ  พระองค์เจา้โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม   
จาํนวน  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  กลุ่มๆ ละ  คน ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองที  ร่วมโปรแกรมการทดลองใช้
นวตักรรมแบบรายสปัดาห์จาํนวน   วนั และกลุ่มทดลองที  ร่วมโปรแกรมในแบบรายวนัต่อเนือง  วนั 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
เป็นการวจิยักึงทดลอง โดยมีแนวทางการวจิยั ดงันี 
. การศึกษาเบืองตน้ เพอืศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งการปรับเปลียนมโนทศัน์ เพศ

ภาวะ ความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี และความเสมอภาคของสตรี ร่วมกบัศึกษาการปรับเปลียนมโนทศัน์
ในประสบการณ์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง ตลอดจนความต้องการจาํเป็นและ
ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง 

75 
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. การพฒันานวตักรรม เพอืพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ทีเหมาะสมสาํหรับสตรีไทย
ทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทัศน์ของ 
Mezirow ร่วมกบัผลการศึกษาประสบการณ์และความเห็นของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง 
และนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญ  ท่านตรวจสอบค่า IOC และประเมินความเหมาะสม 

. การทดลอง เพือนํานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทัศน์ทีสร้างขึนไปใช้ และศึกษาผลของ
นวตักรรมต่อทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวติของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

. การประเมินและสรุปผล เพอืประเมินและสรุปผลการใชน้วตักรรมในสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครืองมือการวิจัย  

ผูว้จิยัใชต้นเองเป็นเครืองมือสาํคญัในการดาํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยวธีิการสมัภาษณ์  การสงัเกต   การบนัทึก การวดั และการใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ระเมินการเปลียนแปลง
ของตนเอง  โดยมีอุปกรณ์เป็นเทปบนัทึกเสียง สมุดจดบนัทึก และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณดว้ยเครืองมือ ดงันี  

. เครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบบนัทึกกรณีศึกษา แบบสมัภาษณ์  

. เครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี แบบวดั
ทกัษะชีวติ และแบบประเมินการเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วมกิจกรรม  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะห์เนือหา   

. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชก้ารวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 

ข้อค้นพบที  การปรับเปลียนมโนทัศน์ของสตรีไทยทีผ่านพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง มี
กระบวนการ  ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะที  สงัสมความเครียด    ระยะที  แสวงหาความช่วยเหลือ   ระยะที  ทาํ
ความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา  และระยะที   ปรับเปลียนมโนทศัน์ดา้นความเสมอภาคหญิง -ชาย  และใช้
เป็นแนวปฏิบตัิในชีวิตประจาํวนั และมีปัจจยัสนับสนุนการเปลียนแปลงทีสาํคญัต่อทศันะความเสมอภาค
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ของสตรี   ปัจจยั คือ ไดแ้ก่  การเสวนาในกลุ่มเพือนช่วยเพือน  และการพิจารณาใคร่ครวญประเด็นเพศ
สภาวะ    

ขอ้คน้พบที  การพฒันานวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง ได้แก่ “วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วยเยียวยา” (Therapeutic Education Praxis: TEP 

method) ประกอบด้วยขนัตอน  ขนั  ได้แก่ ขนัที การสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาและการผ่อนคลาย  
(Therapeutic relationship and tension relief: T) ขนัที  การศึกษาตน ทาํความเขา้ใจชีวิตและความคิด 
(Education for self-reflection: E)   ขนัที  การวางแผน แกปั้ญหา พฒันาตน (Plan, problem solving and 

personal growth: P)  ใชจ้ดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการ  ครังๆ ละ  ชวัโมง รวม  ชวัโมง   
ขอ้คน้พบที  นวตักรรมทีสร้างขึนมีผลต่อการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคและทกัษะชีวิต

ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  โดยหลงัการทดลอง  ค่าคะแนนทศันะความเสมอภาคและ
ทกัษะชีวติของสตรีสูงกวา่ก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ .   และร้อยละ .   ตามลาํดบั  พร้อมกนันี  
กลุ่มตวัอยา่งมีความเชือมนัในตนเอง  ทศันะความเสมอภาคของสตรี และการแกปั้ญหาส่วนตวัดีขึน  
 

การอภิปรายผล 
วธีิ TEP มีผลต่อการปรับเปลียนทศันะความเสมอภาคและทกัษะชีวติของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ

รุนแรงจากคู่ครอง  โดยทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทีสาํคญัทางจิตวิทยา ทางทศันะความเสมอภาคของสตรี 
และการเปลียนแปลงทางการกระทาํ ทีส่งผลซึงกนัและกนั และก่อให้เกิดมุมมองหรือความหมายใหม่ต่อ
ตนเองและโลกรอบตวัของสตรี ใชชี้นาํ กาํหนด และรับผิดชอบ พึงพาตนเอง และมีความสัมพนัธ์กบัผูอื้น
อยา่งเหมาะสมและเสมอภาคยงิขึน อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของสตรีในการรู้คิดรู้ทาํ 
และยกระดบัสถานภาพและบทบาทของสตรีใหสู้งขึน ท่ามกลางสภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทียงัคงมี
ความเหลือมลาํทางเพศ การเขา้ถึงทรัพยากรทีจาํกดั และพืนทีการมีส่วนร่วมทางสังคมทีน้อย (Johnson-

Bailey, J., & Alfred, M. V., : Abstract;  Fraser, : Abstract; Merwe and Albertyn, : Abstract; 

Etting & Hayes,  ในชิดชงค ์นนัทนาเนตร, ) 
ทงันี สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองไดพ้ฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ

ตนไปตามขนัตอนของวธีิ TEP  เกิดการปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ การปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาค และ
การปรับปรุงตนเอง ตรงกบัขอ้สังเกตของ Mezirow (1990, 1996, 1998: 195) Cranton (2006: 5-13) และ 

Taylor  ( : - ; : - ) ทีเห็นว่า การเปลียนแปลงของผูเ้รียนมกัจะเป็นไปตามเป้าหมายและ
ลักษณะของวิธีการจัดการศึกษานันๆ  ซึงหากเป็นการจัดการศึกษาเพือความเป็นไทแล้ว ในทีสุด
กระบวนการเปลียนแปลงในตวัผูเ้รียนและในกลุ่มผูเ้รียนก็จะมีลกัษณะร่วมกนัในแนวทางของการเรียนรู้
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แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ กล่าวคือ ผูเ้รียนจะเริมมีพลงัอาํนาจมากขึนเรือยๆ และมีความประจกัษแ์จง้ใน
ความคิดความเชือทีครอบงาํตนอยู ่และเกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์มีมุมมองใหม่และเป็นอิสรภาพทาง
ความคิดทีเปิดกวา้ง ช่วยให้บุคคลเป็นตวัของตวัเอง ทีจะกาํหนด ชีนํา และรับผิดชอบ พึงพาตนเองมาก
ยงิขึน (Etting & Hayes,  ในชิดชงค ์นันทนาเนตร, ) โดยผูเ้รียนจะประยกุตใ์ชค้วามคิดทีรับการ
ปรับเปลียน หรือพฒันาขึนเป็นแนวปฏิบติัในการแกปั้ญหา และพฒันาตน ส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ตนเอง
ในอัตตมโนทศัน์ และมีสัมพนัธภาพเชิงรักษากบัผูอื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมนัใจ (Cranton, : - ;  
Cranton, P., & Wright, B., : Abstract) รวมทงัมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิมขึน ตรงกบัผลการวิจยั
ของ Hendershot and Sperendio ( : Abstract) โดยมีเงือนไขความสาํเร็จ  ประการ ไดแ้ก่ การส่งเสริม
ใหบุ้คคลเขา้ร่วมเรียนรู้และปฏิบติัร่วมกบัผูอื้น การจดัเสวนาเชิงพิจารณาใคร่ครวญ  การชีให้เห็นช่องทาง
หรือโอกาสในการกระทาํ และการสนับสนุนให้บุคคลกระทาํตามคาํมันหรือความตงัใจของตนให้สําเร็จ   
กระบวนการนีเป็นสิงที Freire ( ) เรียกว่า การยกระดับสติสัมปชัญญะทีตืนรู้ โดยบุคคลจะมีการ
เปลียนแปลงทางการใช้เหตุผล หรือความคิดทีมีวิจารณญาณมากขึน เกิดความเขา้ใจในการกดขีและการ
ครอบงาํทางความคิดจากสงัคมวฒันธรรมทีไม่เป็นธรรม และสร้างการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในชีวิตของ
ตนและสังคม จากการเสวนา ทีเสริมสร้างพลังอาํนาจและมีการพิจารณาใคร่ครวญในประเด็นปัญหา 
สภาพการณ์และสิงแวดล้อมทางสังคม บริบททางวฒันธรรม และอิทธิพลของการครอบงาํทางความคิด 
นาํไปสู่การลงมือกระทาํ ทีเรียกวา่ การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หรือ Praxis  

การจดัและดาํเนินการเสวนาตามวิธี TEP นนัตงัอยูบ่นพืนฐานสัมพนัธภาพเชิงรักษาเชิงช่วยเหลือ 
(therapeutic relationships) ความอาทร (caring) และความไวว้างใจได้ (trust)  ทีผูน้าํเสวนาแสดงออกใน
บุคลิกลกัษณะและการสือสารทีเป็นไปตามธรรมชาติ ร่วมไปกบัการเชือมความสัมพนัธ์ในกลุ่ม  เพือจดั
บรรยากาศของการยอมรับทีไม่มีเงือนไข ความปรารถนาดีอยา่งจริงใจ และมิตรภาพทีผูกพนั ทาํให้ผูร่้วม
เสวนาเกิดความรู้สึกใกลชิ้ด สนิทสนม อบอุ่น ปลอดภยั ผ่อนคลาย สบายใจ มีอิสระทางจิตใจ พลงัอาํนาจ 
และความกลา้แสดงออก นาํมาซึงการเปิดเผยประสบการณ์ชีวติส่วนตวั การรับฟัง ความรู้สึกร่วม (empathy) 
หรือความเห็นอกเห็นใจทีลึกซึง การแลกเปลียนเรียนรู้  และการช่วยเหลือซึงกนัและกนัทงัในกลุ่มและนอก
กลุ่มเสวนา Cranton ( : - ) ระบุวา่ สมัพนัธภาพเชิงรักษาเช่นนีเป็นปัจจยัสาํคญัในการสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ขณะเดียวกนั กระบวนการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ก็ช่วยพฒันา
สัมพนัธภาพเชิงรักษาระหว่างบุคคลดว้ย Kreber, Klampfleitner, McCune, Bayne, & Knottenbelt ( : 

- ) กล่าววา่ จุดเริมของการสร้างสมัพนัธภาพเชิงรักษาทีจริงแทม้าจากความใส่ใจของผูส้อน รวมถึงการ
จูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการมีส่วนร่วม  Southern ( : - ) ระบุว่า สัมพนัธภาพเชิงรักษา
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกับผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ 
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Southern ( : - ) ยงัระบุวา่ บุคลิกภาพทีเป็นมิตรของผูส้อนมีส่วนอยา่งมากในการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ Cranton & Wright ( : - ) เรียกว่า  ความเป็นมิตรในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ( ) การ
สร้างความไวว้างใจ ( ) การจดัสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยั และช่วยเหลือผูเ้รียนในการขา้มพน้ความกลวั ( ) 
การสร้างพืนทีในการสือสารเชิงช่วยเหลือ และเอืออาํนวยให้เกิดการพิจารณาใคร่ครวญและการคน้พบ
ตนเอง     Cranton (2006: 5-13)  สรุปว่า เมือผูร่้วมเสวนาได้รับพลังจากสัมพนัธภาพเชิงรักษาและ
บรรยากาศทีสนับสนุนทางจิตใจก็จะสามารถพฒันาตนไดดี้ โดยกลุ่มเสวนาจะทาํหน้าทีเป็นเสมือนสังคม
จาํลอง ทีส่งเสริมการเปลียนแปลงทีสร้างสรรค์ของสมาชิกด้วยความเขม้ขน้และอัตราทีรวดเร็วกว่าใน
ชีวติประจาํวนั  Mezirow (1998: 195) และ Gould ( )   ยนืยนัว่า สัมพนัธภาพเชิงรักษาและบรรยากาศที
มีความร่วมมือและการช่วยเหลือกันสูงทงัจากครูและเพือนมีความสําคญัอย่างยิงตลอดพฒันาการของ
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์  ซึงจะช่วยให้ง่ายต่อการเปลียนแปลงทียากยงิของบุคคล ในการเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ บุคคลจึงตอ้งไดรั้บการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์จากสมัพนัธภาพ
เชิงรักษาและบรรยากาศของการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนกนั  (Cranton, P., & Wright, B., : 

Abstract; Fraser, : Abstract)   ทงันี ผลจากงานวิจยัของ Fraser ( : Abstract) รวมทงัแนวคิดของ 
Osterhold, Rubiana, & Nicol ( : - ) และ Mandell & Herman ( : - ) ลว้นสนับสนุน
ความสาํคญัของสมัพนัธภาพเชิงรักษาและบรรยากาศของกลุ่มในการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ในกลุ่มผูเ้รียนต่างๆ 

Mezirow (1996) และ Cranton (2006: 5-13)  ชีวา่ ช่วงตน้ๆ ของกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์
มกัเป็นเวลาทีบีบคนัทางความรู้สึก  ครูตอ้งมีความเขา้ใจสภาวะจิตใจแบบนีของผูเ้รียน และรู้จกัเสริมสร้าง
พลังอํานาจ หรือความมันคงทางจิตใจแก่ผูเ้รียนก่อนจดัให้มีการพิจารณาใคร่ครวญ โดยเฉพาะ Gould 

( ) นนัระบุวา่ ยงิเป็นผูเ้รียนทีถูกกระทาํหรือมีประสบการณ์ความชอกชาํใจมา ยอ่มมีความตึงเครียด อึด
อดั คบัขอ้งสะสมไว ้จาํเป็นตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัจดัการความตึงเครียดของตนในระดบัเบืองตน้ก่อนการ
สะสางงานคา้งใจ (unfinished experience) หรือสิงทีเป็นความชอกชาํใจในอดีต (traumatic experience)  ซึง
วธีิ TEP ไดย้ดึหลกัการนี โดยใชก้ารจดัการความเครียดเป็นประเด็นแรกในการเริมตน้เสวนา  และส่งผลให้
สตรีบรรเทาความตึงเครียดลง เกิดความรู้สึกมนัคง ผอ่นคลายมากขึน  นอกจากนี จากการศึกษาสภาพจิตใจ
ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ยงัพบวา่ สตรีในความสมัพนัธท์ีคู่ครองใชค้วามรุนแรงมกั
รู้สึกผดิบาป ละอายใจ มองตนเป็นคนไม่ดี สับสน กลวั กงัวล หดหู่ ซึมเศร้า เสียใจ ไร้พลงัอาํนาจ สินหวงั 
และมองไม่เห็นความหมายของการมีชีวิตอยู ่  วิธี TEP จึงไดจ้ดัให้มีประเด็นเสวนาเกียวกบัคุณค่าแห่งตน
และความหมายในการมีชีวิตหลงัการจดัการความเครียด ซึงทงัสองกิจกรรมส่งผลให้กลุ่มทดลองเกิดการ
ปรับสภาพ ฟืนฟูจิตใจ สามารถเผชิญอารมณ์และความเครียดอย่างยดืหยุน่ และเกิดการเปลียนแปลงทาง
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จิตวิทยาในการรับรู้ตนเองในทางทีดีขึน มีความภาคภูมิใจในตนเอง  เช่นเดียวกับผลการวิจยัของ Love 

(2009: Abstract) และ Etting & Hayes  (  ในชิดชงค ์นนัทนาเนตร, ) ทาํการวิจยัจดัการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ ในแนวปลดแอกในกลุ่มสตรีแอฟริกนั-อเมริกนั  สามารถพฒันาการรับรู้ตนเองของ
กลุ่มตวัอยา่งในทางทีดี เสริมสร้างพลงัอาํนาจ และมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึน     

เมือสตรีมีพลงัอาํนาจ หรือความมนัคงทางจิตใจเพียงพอต่อการพิจารณาใคร่ครวญแลว้ ผูน้าํเสวนา
ไดเ้อืออาํนวยใหผู้ร่้วมเสวนาทาํการพจิารณาใคร่ครวญประสบการณ์ชีวติ อิทธิพลทางสังคมวฒันธรรม และ
ความคิดความเชือของตน ซึงเป็นขนัตอนทีสาํคญัทีสุดของการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ 
(Mezirow (1990, 1996; Cranton, : -  Brookfield: )   โดยกลุ่มทดลองไดท้บทวน สาํรวจ และ
วิพากษอ์ดีตของตนเองในประเด็นเพศสภาพ และฐานะ บทบาท หน้าทีของผูห้ญิงตามความคาดหวงัทาง
สงัคมทีไม่เท่าเทียมกบัผูช้าย  ซึงไม่เคยพจิารณาตรวจสอบมาก่อน  ก่อให้เกิดการทาํงานทางปัญญากบัฐาน
ความคิดและค่านิยมของตนอยา่งลึกซึง (Mezirow ( , ; Brookfield ; Kingม ; O’Sullivan, 

) เช่นเดียวกับการวิจยัของ Merwe and Albertyn ( : Abstract)  ทีทาํการวิจยัในแอฟริกาใตด้ว้ย
วธีิการสอนแนวปลดแอกสาํหรับสตรีชนบทในแอฟริกาใต ้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโน
ทศัน์ โดยผูร่้วมการวจิยัเกิดการตงัคาํถาม การตรวจสอบ และการปรับเปลียนมุมมองใหม่จากขอ้สันนิษฐาน
ทีบิดเบือน และ Kumi-Yeboah (2010; 13-22: Abstract) ทาํการวิจยั กิจกรรมทีส่งเสริมการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ พบวา่ ไดแ้ก่ กิจกรรมฝึกวจิารณญาณ และการสนบัสนุนการพูดและแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดที
แทจ้ริงของคนดาํ ในชนัเรียนทีมีการเสวนาเชิงใคร่ครวญ ซึงเป็นการทาํงานทางปัญญาทีระดบัสูง   

ในการพจิารณาใคร่ครวญเช่นนี สตรีตอ้งกลบัไปสมัผสักบับาดแผลทางจิตใจ หรือความชอกชาํขม
ขืน ทีสะสมอยู่ตลอดชีวิตการเป็นผูห้ญิงทีถูกกดขีหรือกระทาํความรุนแรง โดยเฉพาะในความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ด หรือชีวติคู่  จึงเป็นช่วงเวลาทีสร้างความเจ็บปวดสะเทือนใจ ตอ้งการกาํลงัใจและพืนทีของการรับ
ฟังอย่างยงิ  (Fraser, : Abstract)  อย่างไรก็ตาม ความทุกข์ใจเช่นนีเป็นส่วนหนึงของกระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ (Logan, Jones, C., : Abstract)  ผูน้าํเสวนาได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมรู้สึก 
(empathy) และการสนบัสนุนกาํลงัใจจากเพอืนผูร่้วมเสวนา ซึงอยูใ่นภาวะ “หัวอกเดียวกนั”   ทาํให้เกิดการ
สํารวจตนเองและแบ่งปันประสบการณ์ออกมาแลกเปลียนเรียนรู้อย่างมาก ช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหาความรุนแรงและความไม่เสมอภาคในชีวิตสตรีอยา่งรอบดา้นยงิขึน รวมทงัเกิดความผูกพนั
ทางจิตใจและการสนับสนุนช่วยเหลือกนั สร้างความกา้วหน้าในการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ร่วมกัน จนกลุ่มทดลองสามารถผ่านพน้ช่วงเวลาทียากลาํบากนีไปสู่การขา้มจุดเปลียนทางความคิด
ความเชือ  ไดแ้ก่ การปรับเปลียนทศันะความเสมอภาคของสตรี (Brookfield. 1986; Cranton, : - )    
อีกทงั สนบัสนุนการเปลียนแปลงทางจิตวิทยาในการรับรู้ตนเองอยา่งสร้างสรรคม์ากยงิขึน จากความรู้สึก
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ตนเป็นผู ้“ถูกกาํหนด/ถูกกดขี/ถูกกระทาํ” เป็นผูส้ามารถ “กาํหนด ชีนาํตนเอง” และมีความรู้สึกนึกคิด หรือ
เชือในสิงใดดว้ยการไตร่ตรองและอาศยัหลกัเหตุผล  กลุ่มทดลองจึงมองเหตุการณ์ร้ายได้ว่าเป็นพลงัชีวิต 
หรือบทเรียนให้เขา้ใจชีวิต สอดคลอ้งกบั Tisdell, (2000: 171) ทีกล่าวว่า  ในขณะทีผูเ้รียนศึกษาวิเคราะห์
ระบบสงัคม ซึงเป็นสงัคมของผูมี้อภิสิทธิและมีการกดขีว่าไดส่้งผลกระทบอยา่งไรต่อเอกลกัษณ์ ความเชือ 
ค่านิยม และความเขา้ใจต่อสิงต่างๆ ของตนแลว้ บุคคลจะเริมมีการเปลียนแปลง ในขณะเดียวกนัจะพฒันา
ความสามารถ กลายเป็นผูก้ระทาํการเปลียนแปลง และสามารถควบคุมชีวติของตนเอง 

กล่าวไดว้า่การพจิารณาใคร่ครวญทาํให้สตรีเกิดการเปลียนแปลงทศันะความเสมอภาคของสตรี มี
การตระหนกัรู้ต่อการครอบงาํทางความคิดจากสงัคมวฒันธรรมทีสร้างความไม่เท่าเทียม เกิดความเขา้ใจใน
ตนเอง ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อความรุนแรงทีเกิดขึน รวมทงัวถีิโลกอยา่งชดัเจนและลึกซึงยงิขึน 
(Mezirow, , , )   ทงันี กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ ไดใ้ห้ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
มิติต่างๆ ร่วมกันไปทงัทางการเมือง ทางจริยธรรม ทางสติปัญญา ทางวฒันธรรม  และทางจิตวิญญาณ 
รวมทงัเกิดการยอมรับตนเองทงัในส่วนทีเป็นความเขม้แข็งและความอ่อนแอในตนเองโดยไม่ตอ้งเสแสร้ง
หรือฝืนทน  (Peacock, : Abstract)   และผูเ้รียนสามารถใชก้ารเปลียนแปลงทางปัญญาเป็นแนวปฏิบตัิ
ในการเปลียนแปลงทางการกระทาํ (King ( : Abstract; O’Sullivan, ) กล่าวคือ สตรีฝึกทีจะวางแผน
ชีวติ โดยมีการสาํรวจศกัยภาพและความสามารถของตน กาํหนดเป้าหมาย ปณิธาน รวมทงัทาํการแกปั้ญหา 
และพฒันาทกัษะสาํคญั ซึงในทีสุดแลว้ ก็เป็นความสามารถในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจและแกปั้ญหาแก่
ตนเองด้วยตนเอง   ซึงเป็นผลติดตามจากการปรับเปลียนมโนทัศน์ เนืองจากทัศนะความเสมอภาคที
พฒันาขึนมีอิทธิพลต่อระบบ วิธี และกรอบการคิด และสภาพจิตใจ  Mezirow (.ในชิดชงค ์นันทนาเนตร, 

2549) อธิบายวา่ ในกระบวนการจดัการศึกษาเช่นนีมกัจะช่วยผูเ้รียนไดแ้กปั้ญหาส่วนตนเสมอ  
สาํหรับประสิทธิผลของวิธี TEP ดังทีกล่าวมา เกิดจากปัจจยัหลายประการร่วมกัน ได้แก่ วิธีการจดัและ
ดาํเนินกิจกรรม แผนการจดัเสวนากลุ่ม  ตวัผูน้าํเสวนา ผูร่้วมเสวนา และสภาพการณ์ในการจดักระบวนการ 

ดงันี 
. วิธีการจัดและดําเนินกิจกรรม และแผนการจัดเสวนากลุ่ม  มีทีมาจากแนวคิดทฤษฎีการ

ปรับเปลียนมโนทศัน์ของ Mezirow ซึงเป็นหลกัการและแนวทางสาํคญัในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจและ
การเปลียนแปลงระบบความคิดและกรอบการรับรู้ อนัเป็นรากฐานของจิตใจและพฤติกรรม (ชิดชงค ์ นันท
นาเนตร, ; Cranton, 2006; Mezirow, ) และช่วยส่งเสริมศกัยภาพของผูใ้หญ่ในการเรียนรู้จากสิงที
ตนมีพร้อม นันคือ ประสบการณ์ชีวิต และวุฒิความสามารถในการวิพากษส์ังคมวฒันธรรมและระบบคิด
ของตนเอง เพือการละวางค่านิยมทีไม่เหมาะสมสาํหรับตน และคน้พบแนวความคิดทีเหมาะสมยงิกว่าใน
การพฒันาความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม (Mezirow, ; : ; 2000)   อีกทงัรูปแบบกิจกรรม 
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ซึงได้แก่ การเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการ ทีเน้นการพิจารณาใคร่ครวญและการลงมือปฏิบติั ก็เหมาะสม
สาํหรับบุคคลวยัผูใ้หญ่ โดยเฉพาะทีมีการศึกษานอ้ยหรือไม่รู้หนงัสือ พลงัของการเสวนาลกัษณะนีสามารถ
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และการเปลียนแปลงตนอยา่งลึกซึงขา้มกาํแพงของระดบัการศึกษาทีจดักนัในระบบ 
เนืองจากใชก้ารสือสารพืนฐาน คือ การฟัง พูด และทาํ (Freire, 1970)  ยงิเมือผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์กับ
ประสบการณ์การปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง จึงสามารถช่วย
แกไ้ขปัญหาและพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง
ไดต้รงตามความตอ้งการจาํเป็น และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของกลุ่มทดลอง 
การพฒันานวตักรรมในลกัษณะนีเป็นแนวทางของการจดัการศึกษาเพือความเป็นไท ทีตอ้งยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันาจดัทาํหลกัสูตร (Flumerfelt, S., Ingram, I., Brockberg, K., & Smith, J., : 
Abstract) 

. ผูน้าํเสวนา เป็นผูศ้ึกษาและพฒันาตนตามแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ  Mezirow  
โดยมีพืนฐานผ่านการศึกษาอบรม และมีประสบการณ์ในการจดักระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาเพือการ
พฒันาตน (Personal growth Group) และการปรึกษาปัญหา (Counseling Group) ซึงช่วยในการสร้าง
สมัพนัธภาพเชิงรักษา และการจดับรรยากาศ รวมทงัเอืออาํนวยกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ให้เกิดขึน 
ดงัที Mandell & Herman ( : - ) ทาํการวิจยัพบว่าทศันคติและทกัษะปฏิบติัของผูจ้ดัหรือผูน้ํา
เสวนาส่งผลให้การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ประสบความสาํเร็จ และสอดคล้องกบัที Cranton & 

Wright (2008: Abstract) อธิบายวา่ ความสามารถเป็นเพือนร่วมเรียนรู้ของครูเป็นเครืองรับประกนัคุณภาพ
ในการจดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ดงันนั ตวัผูน้าํเสวนาจึงเป็นเงือนไขทีสาํคญัประการหนึงของ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแนวทางนี (Taylor, : - ; : - ) 

. ผูร่้วมเสวนา เป็นผูผ้่านความยากลําบากและพร้อมจะเปลียนแปลง จึงมีส่วนร่วมและคอย
สนบัสนุนกระบวนการ โดยร่วมแลกเปลียนเรียนรู้และช่วยเหลือซึงกนัและกนัอยา่งยงิ ทงัในกลุ่มเสวนาและ
นอกกลุ่มเสวนา นอกจากนี ผูเ้สวนาบางคนเป็นผูศ้กัยภาพและความสามารถในการเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์อยา่งยงิ ทาํให้เกิดการพฒันาตนอยา่งรวดเร็ว เป็นตวัแบบทีดี และช่วยสร้างสรรคบ์รรยากาศของ
การเรียนรู้ทีดี ดงัที Mandell & Herman ( : - ) มองวา่ทงันี ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ 
และทกัษะในการเผชิญสถานการณ์  มีความร่วมมือกนัในการเรียนรู้ รู้จกัยดืหยุน่และตระหนักถึงความไม่
แน่นอน และยอมรับต่อความเปลียนแปลงต่างๆ ทีอาจเกิดขึนทุกเมือ  สิงทีกล่าวมานี นอกจากจะมี
ความสําคญัต่อการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์แล้ว ยงัช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง Osterhold, Rubiana, & Nicol ( : - ) และ Mandell & Herman ( : 

- ) สรุปวา่ ความสาํเร็จพนืฐานของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ขึนอยูก่บัทศันคติส่วนบุคคล 
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ความพร้อม และความร่วมมือของผูเ้รียนเป็นสําคญั ดังนัน  ในสภาพการณ์ทีมีผูเ้รียนทีพร้อมและช่วย
สร้างสรรคบ์รรยากาศการเรียนรู้ทีดียอ่มส่งผลสาํเร็จในการจดักิจกรรม (Taylor, : - ; : - ; 

Cranton, 2006: 5-13) 

. สภาพการณ์ในการจดักระบวนการ ได้แก่ ภูมิหลัง จาํนวนคนต่อกลุ่ม ระยะเวลา สถานที สิง
อาํนวยความสะดวก และความร่วมมือของเจา้ของสถานทีลว้นส่งผลต่อการจดักลุ่มเสวนา (Taylor, : -

; : - ; Mandell & Herman, : - ) โดยในการวิจยัครังนี ได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุนทีดีจากบา้นพกัฉุกเฉิน อาํนวยความสะดวกในการจดัห้องประชุมทีเป็นส่วนตวัให้เป็นห้องเดิม
ตลอดการจดักิจกรรม ช่วยให้เกิดความคงทีในการจดั และสร้างความรู้สึกมันคงปลอดภยัในการดาํเนิน
กระบวนการ (Cranton, ) อีกทงัผูเ้ขา้ร่วมเพียงกลุ่มละ  คน จากผูท้ีมีความหลากหลายทงัวยั ภูมิหลงั 
วฒันธรรม ลักษณะนิสัย และประสบการณ์ชีวิต แต่ล้วน “หัวอกเดียวกัน” จากปัญหาความรุนแรงของ
คู่ครอง ก็ทาํใหเ้กิดการแลกเปลียนเรียนรู้และช่วยเหลือกนัอยา่งผูกพนัใกลชิ้ด ตรงกบั Johnson-Bailey, J., & 

Alfred, M. V. (2006: Abstract) ทาํการวจิยัพบความสาํคญัของภูมิหลงัทางวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อกรอบ
การมองโลกของผูส้อนและผูเ้รียน พวกเขาเสนอว่า แนวทางการจดัการเรียนการสอนต่างๆ บนฐานการ
เรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ตอ้งให้ความสาํคญักบัมิติภูมิหลงัทางวฒันธรรมเพือเรียนรู้ซึงกนัและกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิงในการช่วยปลดปล่อยให้ผูเ้รียนเป็นอิสระจากการถูกครอบงาํทางสังคม และ Taylor 
( : Abstract) ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์
จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัประสบการณ์เดิม ประวติัความเป็นมา และภูมิหลงัทีส่งอิทธิพลต่อผูเ้รียน อีก
ทงัการปรับเปลียนมโนทศัน์ควรเรียนรู้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ทีเน้นความร่วมมือกนัอนัเป็นวิธีสาํคญั จะช่วย
ส่งเสริมความสมบูรณ์พร้อมในการเรียนรู้ของบุคคล นอกจากนี ชวัโมงการพบกลุ่มก็มากถึง  ชวัโมง ที
พบปะกนัเป็นประจาํ สมาํเสมอ ในเวลาทีสมาชิกกลุ่มทุกคนสะดวก แมจ้ะจดัเป็นการพบกลุ่มตลอดวนัๆ ละ 

 ชวัโมง เป็นแบบรายสปัดาห์  สปัดาห์ต่อเนือง และแบบรายวนั  วนัต่อเนืองก็ไม่เป็นอุปสรรค กลบัสร้าง
ความต่อเนืองในการเรียนรู้ และเพยีงพอต่อการช่วยเหลือทางจิตใจและการพฒันากระบวนการปรับเปลียน
มโนทศัน์ 

การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองนี
เป็นกระแสของการพฒันาตนทีสาํคญั (Mezirow, 1990; 1996; 1998: 195; 2000; Taylor, : - ; : 

- ; ; Cranton, : - ) โดยก่อให้เกิดการหล่อหลอมทางบุคลิกภาพ ทีสร้างพลงัอาํนาจ และความ
เป็นไททางจิตใจ ช่วยใหบุ้คคลสามารถกาํหนด ชีนาํ เป็นตวัของตวัเอง (Brainard ( )  ซึงสามารถสร้าง
ความเปลียนแปลงจากระดบับุคคลถือเป็นสิงสาํคญัลาํดบัแรก (Dominguez, : ) หากสงัคมตอ้งการให้
เกิดการพฒันาทียงัยนืจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพของประชาชนให้สามารถพิจารณาใคร่ครวญอยา่งมี
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เหตุผล คิดวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจสมมติฐานและความเชือต่างๆ หรือมองเห็นอิทธิพลของสังคมและ
วฒันธรรมทีส่งผลกระทบต่อมโนทศัน์ของตน  เพอืหาแนวทางปรับเปลียนเพอืการพฒันา และมีพลงัอาํนาจ
ในตนเองมากขึน (ชิดชงค ์นันทนาเนตร, ) ดงันัน การปรับเปลียนมโนทศัน์จึงเป็นความสาํคญัและมี
ส่วนช่วยทาํใหคุ้ณภาพของคนและสงัคมดีขึน  ทงันี วิธี TEP ไดเ้ป็นสิงทีพฒันาการเรียนรู้แบบปรับเปลียน
มโนทศัน์ การเปลียนแปลงทีเหมาะสม และการฟืนฟู พฒันาตนของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง      
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย 

. ให้ความสําคญักับวิธีการปรับเปลียนมโนทัศน์ในการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 

แมจ้ะมีความพยายามร่วมกนัในการขจดัความรุนแรงต่อสตรีดว้ยวิธีการต่างๆ ทงัทางกฎหมายและ
การรณรงคค์วามเขา้ใจในหมู่ผูป้ฏิบติังานและประชาชน แต่กระนันก็ยงัเป็นสิงทียากลาํบาก เนืองจากเป็น
การต่อสู้กบักระแสวฒันธรรมแบบอาํนาจนิยมชายเป็นใหญ่ทีมีกาํลงัมาก และยงัคงบ่มเพาะ ปลูกฝัง และ
ถ่ายทอดค่านิยม ความเชือ และวิถีปฏิบติัทีแบ่งแยกฐานะและบทบาททางเพศด้วยความไม่เท่าเทียม  จึง
จาํเป็นตอ้งส่งเสริมให้ผูค้น โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงเกิดการเรียนรู้และปรับเปลียน
มโนทศัน์จากวิกฤตการณ์นี ให้เปลียนค่านิยมความเชือเดิมทีไม่เท่าเทียม ไปมีมุมมอง โลกทศัน์ และ
พฤติกรรมใหม่ทีนิยมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทงัปฏิเสธความรุนแรง โดยมีทกัษะชีวิตและ
ทกัษะทีจาํเป็นในการชีนาํชีวิตและพงึพาตนเองได ้สามารถกา้วออกและไม่กลบัซาํไปสู่วงจรความรุนแรง  
กล่าวไดว้า่ เราสามารถใชว้กิฤตการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึนเป็นโอกาสของสตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครองใหเ้รียนรู้และพฒันามีชีวติทีเป็นของตวัเองของตวัเองมากขึน และสามารถแกไ้ขและยติุปัญหาความ
รุนแรงดว้ยตนเอง  

จากผลการวิจัย  สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองมีความตอ้งการทีจะเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ และมีความสามารถทีจะปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยเกิดการเปลียนแปลงค่านิยมและมี
มุมมองใหม่ในทศันะเสมอภาค ซึงใชเ้ป็นแนวทางพฒันาและพึงพาตนเองได ้หากสตรีไทย ทงัทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง และรวมทงัทีไม่ถูกกระทาํความรุนแรงดว้ย ลว้นไดรั้บการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้
แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ก็น่าจะเป็นการช่วยแกไ้ข หรือบรรเทาปัญหาความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรี 
จากการเรียนรู้ทีจะช่วยตนเอง  อีกทงัยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพความสามารถของสตรี และการพฒันาสังคม
พร้อมกนัไป  จึงควรมีนโยบายในระดบัประเทศและในหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ทีจะสนับสนุนการพฒันา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ และเปิดพืนทีเสวนาทางสังคมแก่สตรี  โดยเฉพาะในการทาํงานของ
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มูลนิธิ NGO และในศูนยก์ารช่วยเหลือ หรือสถานสงเคราะห์ ทีช่วยเหลือสตรีผูเ้ดือดร้อนจากปัญหาความ
รุนแรงจากคู่ครอง เพิมเติมจากการช่วยเหลือทางกฎหมาย สุขภาพ การสงเคราะห์ปัจจยัครองชีพ หรือการ
ฝึกหัดอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปรับเปลียนมโนทศัน์ชายทีกระทาํความรุนแรงต่อสตรีดว้ย เพือ
นาํไปสู่การเปลียนแปลงค่านิยม กระบวนการทางความคิด ตลอดจนแนวทางปฏิบติัตนทีเหมาะสมในชีวิตคู่
และในสังคม  ขอ้เสนอนีสอดคลอ้งกบั Johnson-Bailey, J., & Alfred, M. V. (2006: Abstract),  Taylor 

( : - ), Brainard ( : Abstract), Fraser (May : Abstract), Merwe and Albertyn (2008: 

Abstract), Taylor (2008: Abstract) Love ( : Abstract) และ Kumi-Yeboah ( ; - : Abstract) 
. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานการช่วยเหลือสตรีให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการปรับเปลียน

มโนทัศน์  
ผูจ้ดักิจกรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์มีบทบาทอยา่งยงิในการเอืออาํนวยให้สตรีทีถูกกระทาํความรุนแรง
จากคู่ครองไดป้รับสภาพฟืนฟูจิตใจ และเรียนรู้ทีจะเปลียนแปลงค่านิยม กระบวนการทางความคิด ตลอดจน
แนวทางปฏิบติัตนทีเสมอภาคในชีวิตคู่และในสังคม จึงควรมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใน
หน่วยงานการช่วยเหลือสตรีใหมี้ความสามารถและทกัษะในการจดักิจกรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ คู่ไป
กบันโยบายการสนบัสนุนการจดักิจกรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์  
 

ข้อเสนอแนะต่อการนําวิธี TEP ไปใช้   
. การใช้วิธี TEP ในกลุ่มสตรีไทยทีถูกกระทําความรุนแรงจากคู่ครอง  

นกัการศึกษาและนักวิชาชีพช่วยเหลือ เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย ์พยาบาลจิตเวช และนักสังคมสงเคราะห์ 
เป็นตน้ ควรจดัการศึกษาทีผสมผสานการเยยีวยารักษาจิตใจและปรับเปลียนมโนทศัน์เพือช่วยแกปั้ญหาและ
พฒันาคุณภาพของประชาชน เช่น นาํวิธี TEP  ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน ไปช่วยพฒันาสตรีทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครองให้ผ่านพน้วิกฤต ออกจากวงจรความรุนแรง และสร้างความก้าวหน้าแก่ชีวิตตนเอง  
ต่อไปนีเป็นขอ้เสนอแนะในการนาํวิธี TEP ไปใช้  ปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง 

. . จัดเป็นโปรแกรมประจาํสถานสงเคราะห์ เช่น บา้นพกัฉุกเฉิน หรือหน่วยบริการต่างๆ ที
ช่วยเหลือสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ผลการวจิยัชีวา่ สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครองมีความตอ้งการจาํเป็น ทีตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือในการปรับเปลียนมโนทศัน์ 

. . จดัดาํเนินการเป็นการเสวนาเชิงปฏิบติัการในกลุ่มเพือนช่วยเพือนขนาดเล็ก ทีมีความเป็น
ส่วนตวั โดยมีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเป็นประจาํ -  คน เพือโอกาสและประโยชน์ในการแลกเปลียนเรียนรู้อยา่ง
ทวัถึงและลึกซึงเพยีงพอ และมีผูน้าํเสวนา  คน รวมทงัอาจมีผูช่้วยผูน้าํเสวนาอีก  คน จดัเป็นโปรแกรม  
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ชวัโมง ทีพบกลุ่มอยา่งนอ้ยครังละ  ช่วง หรือ  ชวัโมง จดัจนครบทงั  ช่วง  ใน  แบบ ไดแ้ก่ โปรแกรม
รายสปัดาห์สาํหรับสมาชิกทีมีเวลาพบกลุ่มไดต่้อเนืองและสมาํเสมอในช่วง  เดือน  เดือน  เดือน  เดือน 
หรือ  ปี ตามความเหมาะสม  และโปรแกรมมาราธอนต่อเนืองรายวนัสําหรับสมาชิกทีมีเวลาพบกลุ่มได้
น้อยในช่วง - 2 สัปดาห์ ความแตกต่างของการดาํเนินโปรแกรมทงั  นี อยูท่ีความสะดวกของผูเ้ขา้ร่วม
เสวนา  ซึงหากเป็นไปได้ควรจดัเป็นโปรแกรมรายสัปดาห์ทียาวนานอย่างน้อย  เดือน เพือผลการเรียนรู้
ควบคู่ไปกบัการดาํเนินชีวติ ในกรณีใชโ้ปรแกรมมาราธอนควรกาํหนดให้มีผูร่้วมเสวนาในจาํนวนน้อยราว 
-  คน เพอืใหมี้พนืทีและโอกาสมากพอในการแลกเปลียนเรียนรู้ในระยะเวลาสนัๆ ไดอ้ยา่งทวัถึง 

. . ผูน้ําเสวนาและผูช่้วยผูน้าํเสวนาตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและความสามารถเหมาะสม  ทงันี ตวั
ผูน้าํเสวนาเป็นปัจจยัสําคญัทีสุดในการปรับเปลียนมโนทศัน์สตรี ซึงจากการทดลองได้พิสูจน์พบว่า เพศ
ของผูน้าํเสวนา ซึงเป็นเพศชาย  แมจ้ะไม่ไดรั้บการตอ้นรับดว้ยดีมากนกัในครังแรก โดยถูกผูร่้วมเสวนามอง
ว่าเป็นเป็นเพศเดียวกบัผูก้ระทาํความรุนแรง  ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ถึงและสามารถช่วยสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครองให้เรียนรู้และปรับเปลียนมโนทศัน์ไดบ้รรลุตามเป้าหมาย  ดว้ยบุคลิกภาพ 
ท่าที และความสามารถในการสือสารเชิงรักษาหรือช่วยเหลือทางจิตใจ (therapeutic relationship) ช่วยสร้าง
สัมพนัธภาพเชิงรักษาทีดี มีความไวว้างใจได ้ให้ความเสมอภาคอยา่งแทจ้ริง อบอุ่น อ่อนโยน ใส่ใจ เป็น
กนัเอง จริงใจ ยอมรับ พร้อมเขา้ใจ และส่งเสริมสุขภาพจิตทีดีแก่สมาชิก ทาํให้สตรีจาํแนกไดว้่า ความ
รุนแรงทีเกิดขึนมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของผูช้ายแต่ละคน และยงัมีผูช้ายในอีกลกัษณะหนึงทีไม่ใชค้วาม
รุนแรง และมีค่านิยมในความเท่าเทียมทางเพศ ซึงเป็นโอกาสของการเรียนรู้ใหม่ (relearning)  บุคลิกภาพ 
ท่าที และความสามารถดงักล่าวของพีนาํกลุ่มจะช่วยให้เกิดการกา้วขา้มพรมแดนหรืออุปสรรคอนัเกิดจาก
เพศสภาพ ทีสตรีเคยชินจากการถูกปลูกฝังมา นําไปสู่การสร้างความเขา้ใจใหม่  ซึงเป็นการสัมผสัได้ถึง
ความเป็นมนุษย ์(human touch) ระหว่างกนั ช่วยลดช่องว่างและสร้างโอกาสในการช่วยเหลือ ดงันัน ผูน้าํ
เสวนา ไม่ว่าเพศใดก็ตาม สามารถเขา้ถึงสตรีไดด้ว้ยบุคลิกภาพ ท่าที และความสามารถโดยเฉพาะปัจจยัที
สาํคญั คือ การให้ความเสมอภาคระหว่างกนัอยา่งแทจ้ริง และสามารถสร้างความเชือมนัให้สตรีเกิดความ
ไวว้างใจได ้ ดงันัน ผูน้าํเสวนาและผูช่้วยผูน้าํเสวนาจึงควรมีทศันคติทีดีในการช่วยเหลือสตรีทีถูกคู่ครอง
กระทาํความรุนแรง  มีมโนทศัน์และการกระทาํทีเป็นความเสมอภาคหญิง-ชายและในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 
รวมทังมีการศึกษา อบรม ฝึกฝนเพิมพูนอยู่เสมอ ให้ตนเป็นผูมี้ความสามารถในการการฟืนฟูเยียวยา 
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ กาํลงัใจ  ปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาค และพฒันาทกัษะชีวติของสตรีไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง  

. . ดาํเนินกระบวนการต่อเนืองใน 3 ขนัตอนของวิธี TEP โดยใชเ้ทคนิควิธีต่างๆ ในแต่ละขนั 
ไดแ้ก่ ทกัษะฟัง พดู คุย ถาม ตอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  การฝึกผ่อนคลายความเครียด การวิเคราะห์ตนเอง/
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การเขียน/การวาด การวพิากษอ์ดีต  การใชก้รณีศึกษา  การสวม/สลบับทบาท  การระบุประเด็นและสาเหตุ
ปัญหา  การวางแผนชีวติ  การแกปั้ญหาส่วนตวั/ของกลุ่ม การฝึกปฏิบติั พฒันาทกัษะสาํคญั  การให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั และการทาํการบา้น 

. . ผูร่้วมเสวนาควรเป็นผูมี้ประเด็นปัญหาร่วมกนัจากการกระทาํความรุนแรงของคู่ครอง ซึงหาก
เป็นผูมี้ภูมิหลงัแตกต่างกนัอยา่งหลากหลายก็สามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการแลกเปลียนเรียนรู้และเติมเต็ม
ประสบการณ์ต่อกนั ซึงจะทาํใหก้ลุ่มเสวนาเป็นสภาพการณ์จาํลองสังคมทีมีความสมจริง เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้มากขึน ภูมิหลงัทีสาํคญั ไดแ้ก่ อาย ุ มุมมองทีแตกต่าง  วฒิุภาวะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ต่างๆ ที
สะสมมาจากประสบการณ์  ทงันี ตอ้งอาศยัความพร้อมใจ หรือผูจ้ดัตอ้งสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ให้
เกิดขึน ซึงโดยธรรมชาติ สตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงตอ้งการพืนทีส่วนตวัในการพูดคุยบอกเล่าเรืองราว
ชีวติ ทีสามารถเรียนรู้และปรับเปลียนมโนทศัน์ไดจ้ากเรืองราวของตนและของเพอืน ผูน้าํเสวนาตอ้งช่วยจดั
บรรยากาศและสิงแวดลอ้มทีเหมาะสมในการเรียนรู้ คือ ความรู้สึกสบายใจ ปลอดภยั ไวว้างใจได ้และเป็น
พนืทีแห่งการยอมรับและมีความเท่าเทียม   

. . เนือหาควรเป็นเรืองจากประสบการณ์ตรงในชีวิตของผูร่้วมเสวนา ซึงมีการกาํหนดเป็น
ประเด็นทีชดัเจนในแต่ละหวัขอ้หรือการประชุมพบกลุ่มแต่ละครัง และควรมีการใชสื้อกระตุน้ทีเหมาะสม 
เช่น เรืองเล่า หรือกรณีศึกษา ทีมีภาพประกอบ เพือให้โอกาสผูเ้สวนาเป็นผูส้ังเกตและเรียนรู้ผ่านภาพ หรือ
กรณีของบุคคลที  ซึงเหมาะสาํหรับช่วงแรก ทีผูเ้สวนาอาจยงัไม่สะดวกใจจะเปิดเผยเรืองของตนเองก่อน 

ควรระวงัอยา่งยงิทีจะไม่ใหเ้ป็นการยดัเยยีดหรือบงัคบัในการเรียนรู้ 
. .  กิจกรรมทีจาํเป็นตอ้งจดัขึนควบคู่เสมอในการเสวนาแต่ละครัง คือ กิจกรรมการผ่อนคลาย

ความเครียด ทีผูน้าํควรฝึกทีละเล็กละนอ้ยใหผู้เ้สวนามีความชาํนาญมากขึน และใชป้ระกอบการเสวนาและ
ในชีวติประจาํวนั โดยเฉพาะในการดาํเนินกระบวนการวพิากษอ์ดีต หรือการพจิารณาใคร่ครวญตนเอง ซึงผู ้
ร่วมเสวนาอาจมีความบอบชาํหรือยากลาํบากในการสัมผสักับประสบการณ์ในอดีตทีตอ้งทาํความเขา้ใจ 

และระวงักิจกรรมทีมีการเขียนสาํหรับผูท้ีมีการศึกษาน้อย จะทาํให้เกิดความรู้สึกดอ้ยในการร่วมกิจกรรม 
ในกรณีนีควรเปลียนเป็นการวาดภาพแทน 

. . การบา้นทีออกแบบมาอยา่งเหมาะสม สัมพนัธ์กบัประสบการณ์ชีวิต และตรงกบัประเด็นใน
การเรียนรู้และปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นสิงสาํคญั ควรใชก้ารบา้นมาเป็นประเด็นในการเสวนาในครังต่อไป 

. .  สถานทีควรเป็นหอ้งประชุมทีมีความเป็นส่วนตวั และมีสิงอาํนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น 
เกา้อีสาํหรับสตรีตงัครรภ ์หรือสะดวกในการนาํเด็กทารก หรือเด็กเล็กทีติดแม่เขา้ร่วมได ้
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.  ในกรณีทีผูเ้สวนาบางคนมีภาวะวิกฤต ความเครียดสูง หรือมีความตอ้งการเป็นพิเศษในการ
ปรึกษาทางจิตวิทยา ควรจดัช่วงพบพิเศษเพือการปรึกษากบันักจิตวิทยา หรือนักวิชาชีพการช่วยเหลือดา้น
จิตใจทีมีความชาํนาญ 

. . เมือสินสุดกลุ่มแต่ละครังควรมีการประเมินผลการเรียนรู้และการเสวนาบ่อยๆ และหลัง
สินสุดโปรแกรมควรมีการติดตามความกา้วหน้า รวมทงัให้กาํลงัใจผูเ้สวนาแต่ละคนในชีวิตประจาํวนัเป็น
ระยะๆ อยา่งนอ้ยในช่วง -  เดือนแรก  

. . ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีเครือข่ายสนบัสนุน ในการจดัโปรแกรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ 
ควรศึกษาแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาความรุนแรงอยา่งเป็นระบบ และมีเครือข่ายสนับสนุนระหว่าง
หน่วยงาน จากผลการวิจยัสตรีทีมีเครือข่ายสนับสนุนร่วมแกไ้ขปัญหาความรุนแรง เช่น ครอบครัว หรือ
เครือข่ายการช่วยเหลือทางสงัคม จะมีความสาํเร็จในการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ไดดี้ หากสตรีไม่
สามารถใหค้รอบครัวสนบัสนุน จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงาน องคก์าร หรือมูลนิธิช่วยเหลือ  

. ประยุกต์ใช้ในประชากรกลุ่มอืน 

ควรจดัโปรแกรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับชายผูก้ระทาํความรุนแรง และผูต้อ้งขงัในการ
กระทาํความผดิจากการกระทาํความรุนแรงต่อสตรี  นอกจากนี การปรับเปลียนมโนทศัน์ยงัสามารถใชเ้ป็น
พนืฐานของการจดัการศึกษาและพฒันามนุษยไ์ดใ้นประชากรหลายกลุ่ม เช่น คนกลุ่มรากหญา้  กลุ่มเยาวชน
และสตรีผูด้้อยโอกาส  กลุ่มผูใ้ช้แรงงาน  กลุ่มผูไ้ม่มีงานทาํหรือกลุ่มคนทีมีการศึกษา  มีฐานะการงานที
มนัคง  หรือผูท้ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีอยูแ่ลว้  รวมทงักลุ่มนักเรียนในชันเรียน  กลุ่มผูอ้ยูร่ะบบโรงเรียน 
หรือประชาชนทวัไป  บุคคลเหล่านีจะสามารถพฒันาตนเองโดยผ่านกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์
ดว้ยกนัทงัสิน   โดยสามารถประยุกตใ์ชก้บัหลายสถานการณ์ เช่น ใชใ้นการให้ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยช์น 
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ การจัดการศึกษาสําหรับผูใ้ช้แรงงาน  การจัดการศึกษาเพืออนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม  การพฒันาบุคลากรในวชิาชีพต่างๆ  การพฒันาพลงัอาํนาจในกลุ่มสตรี และการพฒันาองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ หรือแมแ้ต่ในการศึกษาทางไกล และอินเตอร์เน็ต จึงควรมีการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นประชากร
กลุ่มต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

. ส่งเสริมการปรับเปลียนมโนทัศน์ของบุคลากร   
ในการนาํกิจกรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ไปใช ้สิงทีสําคญัประการแรก คือ   ผูจ้ดักิจกรรม ตลอดจน
บุคลากรในหน่วยงานการช่วยเหลือ ตอ้งเป็นผูมี้ทศันคติเหมาะสมต่อการช่วยเหลือสตรีผูเ้ดือดร้อน  และผู ้
จดักิจกรรมควรเป็นแบบอยา่งในการปรับเปลียนมโนทศัน์ จึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลียนมโน
ทศัน์ของบุคลากร ทีทาํงานเกียวขอ้งกบัสตรีทีถูกกระทาํความรุนแรง  
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. ฝึกอบรมบุคลากร 

การปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นทงัศาสตร์และศิลป์ ทีตอ้งมีการศึกษาอบรม พฒันาบุคลิกภาพและ
ประสบการณ์ในการจดักระบวนการ จึงควรมีการฝึกอบรมเจา้หน้าทีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และ
พยาบาลประจาํศูนยก์ารช่วยเหลือ ให้เขา้ใจในแนวคิดนีและสามารถเป็นผูน้าํจดักิจกรรมการปรับเปลียน
มโนทศัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัย 

. คาํนึงถึงตัวแปรแทรกซ้อนและข้อจํากัดในการวิจัย 

ในการวจิยัเชิงทดลอง หรือกึงทดลองของการปรับเปลียนมโนทศัน์ นกัวจิยัตอ้งตระหนักถึงตวัแปร
แทรกซ้อนต่างๆ ทีมีอยู่ตามธรรมชาติ อยู่นอกเหนือการควบคุม และเป็นข้อจํากัดของการวิจัย เช่น 
ระยะเวลาของการวิจยัและการติดตามผล  เป็นตน้ ซึงในกรณีการวิจยันี ผูว้ิจยัมีระยะเวลาจาํกดัทงัในการ
ทดลองและการติดตามผล เนืองจากเป็นการปฏิบัติการในบา้นพกัฉุกเฉิน ซึงสตรีอยู่อาศยัในระยะสัน 
รวมทงังานวิจยันีเป็นส่วนหนึงของหลกัสูตรการศึกษา ทาํให้ไม่สามารถติดตามผลไดใ้นระยะยาว  ดงันัน 
ในการวจิยัในลกัษณะนีต่อไป ผูว้จิยัตอ้งคาํนึงถึงตวัแปรแทรกซอ้นและขอ้จาํกดัต่างๆ ในการวิจยั โดยควรมี
ช่วงการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนติดตามผลในระยะยาว ซึงจะสอดคล้องกับการศึกษา
ธรรมชาติของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และพฒันาการดา้นต่างๆ รวมทงัผลความคงทนในกลุ่ม
ทดลอง  ซึง Taylor ( : - ) นักการศึกษาดา้นการปรับเปลียนมโนทศัน์เองชีว่า นักวิจยัตอ้งให้
ความสาํคญักบัการวจิยัในระยะยาว รวมทงัการวจิยัดว้ยวธีิผสมผสาน (mixed-method study) มากขึน   

. พัฒนานวัตกรรมการปรับเปลียนมโนทัศน์อืนๆ  
การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์จาํเป็นตอ้งมีการออกแบบการจดัการศึกษาและการ

วจิยัให้เหมาะสมกบักลุ่มประชากรในลกัษณะเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (special target group) ทงัในระบบ
และนอกระบบ ซึง Snyder ( : - : Abstract) และ Taylor (2008: Abstract)  ชีว่า งานวิจยัทีควรเร่ง
ศึกษาเพิมมากขึนคือ งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการปฏิบติัการ รวมทงัผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะจากการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ในชนัเรียน นักวิจยัทีสนใจจึงควรพฒันานวตักรรมทีมี
ความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทงัในรูปแบบโปรแกรมปฏิบตัิการ หรืออาจเป็นเครืองมือเชิงเทคนิค
ใหม่ๆ หรือใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาเกียวขอ้ง เช่น โปรแกรมออนไลน์ และคอมพิวเตอร์สือสาร เป็น
ตน้ ซึงในปัจจุบนัมีผูท้าํการวิจยัในลกัษณะนีมากขึน เช่น Burk ( : - ) ศึกษาผลของการเขียนเชิง
พิจารณาใคร่ครวญ Jarvis, C. ( : Abstract) ใชนิ้ยายในเพือส่งเสริมการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี  
Fraser (May : Abstract) ให้ผูร่้วมการวิจยัในการใชต้นเองเป็นกรณีศึกษา (self-case study)  Willink, 
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Williams and Nelson ( ; . ) ใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเลคโทรนิกส์ในการติดตามร่องรอยการ
เปลียนแปลงทางมโนทศัน์ของนกัศึกษาในและเป็นเครืองช่วยในการเรียนรู้ระหว่างวฒันธรรมดว้ย Ziegler, 

Paulus, & Woodside ( : - ) และDoering ( , , ) ทาํการวิจยัดว้ยการแชทในกลุ่ม
ผูเ้รียนแบบออนไลน์ 

. ศึกษาในกลุ่มประชากรอืนๆ และในแง่มุมต่างๆ  

การวจิยัต่อไป นกัวจิยัควรศึกษาประเด็นของการปรับเปลียนมโนทศัน์ หรือการพฒันากระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ในประชากรกลุ่มอืนๆ และในแง่มุมต่างๆ  เพือขยายผลการศึกษา และแนวทางของ
การปรับเปลียนมโนทศัน์ไปอยา่งกวา้งขวาง ทงักบัประชากรของการศึกษาในระบบและนอกระบบ ทงันี 
ควรมีการศึกษาและพฒันาในกลุ่มประชากรทีอยูใ่นวิกฤตการณ์และความทา้ทายร่วมสมยัเป็นอยา่งยงิ เช่น 
ในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของผูป้ระสบวบิติัภยั คู่ความความขดัแยง้ หรือแมแ้ต่สงัคมผูสู้งอาย ุ
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ภาคผนวก ก 

เอกสารแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

 

ขา้พเจา้........................................................................................................ ยนิยอมเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ของการวจิยัเรือง “การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง”ของ นายพีรเทพ รุ่งคุณากร นักศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันา
มนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยขา้พเจา้ยอมรับวา่ 

. ข้าพเจ้าได้รับคาํชีแจงอธิบายเกียวกับงานวิจัยนี ทังทีมา วตัถุประสงค์ ขันตอนดําเนินการ 
ระยะเวลา และลกัษณะการมีส่วนเขา้ร่วมของขา้พเจา้ในงานวจิยันีโดยละเอียด ชดัเจน 

. ขา้พเจา้ไดรั้บคาํตอบทีชดัเจนในทุกสิงทีขา้พเจา้ถาม  

. ขา้พเจา้เขา้ใจและไดรั้บการยนืยนัว่า ขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการวิจยัไดทุ้กเมือ โดยไม่ตอ้ง
อธิบายหรือชีแจงใดๆ และขอ้มูลทุกอยา่งจะถูกลบ ไม่นาํไปเขา้ร่วมในการวจิยั 

. การถอนตวัจากการวจิยัจะไม่มีผลกระทบใดๆ ขา้พเจา้ 

. การมีส่วนร่วมของขา้พเจา้ครังนีจะได้รับการปกปิดเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และขอ้มูลที
ไดรั้บจากขา้พเจา้จะไม่ถูกนาํไปใชใ้นการเปิดเผยหรือชีสถานะและตวัตนของขา้พเจา้ 

. ขา้พเจา้สมคัรใจดว้ยตนเอง และเขา้ร่วมการวจิยันีโดยไม่อยูภ่ายใตข้อ้ผกูมดัใดๆ ทงัสิน  
 

ขา้พเจา้จึงได้ลงนามไวใ้นเอกสารนี เพือยืนยนัการเข้าร่วมงานวิจยันีตามเงือนไขดังกล่าวทุก
ประการ 

 

ลงนาม   
    

          ........................................................  
  

(                                                        )             
ผูร่้วมการวจิยั  

วนัที ................................................... 
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ภาคผนวก ข เครืองมือการวจิยั 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัระยะที 1 

1. แบบสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเบืองตน้ 

 

ข้อคาํถามสัมภาษณ์ 

ประเด็นที  1 กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  
1. จากช่วงทีผ่านพ้นความรุนแรงมา  ท่านเรียนรู้อะไรบ้าง และท่านเห็นว่าตัวท่านมีอะไร

เปลียนแปลงไปบา้ง?     

2. ในช่วงทีอยูใ่นสถานการณ์ความรุนแรง ท่านมีมุมมองอยา่งไรต่อตนเอง สามี/แฟน และสงัคม?  

3. มุมมองดงักล่าวเปลียนแปลงไปแลว้หรือไม่ เปลียนไปเป็นอยา่งไร?    

4. เหตุใดท่านจึงมีมุมมองเปลียนไป มีใครหรืออะไรช่วยให้ท่านเปลียนแปลงมีมุมมองใหม่ เขาทาํ
อยา่งไร และท่านรู้สึกอยา่งไร? 

5. มุมมองใหม่ดงักล่าวมีผลต่อท่านอยา่งไรบา้ง?  

 

ประเด็นที 2  ความตอ้งการจาํเป็นในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง  

6. ผูห้ญิงทีถูกสามี/แฟนทาํร้ายหรือใชค้วามรุนแรงบ่อยๆ หรือต่อเนืองเป็นช่วงเวลานาน  ผูห้ญิงใน
สถานการณ์นีมีความตอ้งการทีจาํเป็นอะไร?     

7. เมือผูห้ญิงไดรั้บการช่วยเหลือ พน้ออกมา หรือไม่ไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ความรุนแรงแลว้  ผูห้ญิง
ควรไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งไรจึงจะทาํใหไ้ม่กลบัไปสู่วงจรความรุนแรงซาํอีก? 

 

ประเด็นที 3  ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง   

8. หากจะช่วยให้ผูห้ญิงทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองเกิดการเปลียนแปลงตนเอง โดยมี
มุมมอง พฤติกรรม หรือชีวติใหม่ ควรใชว้ธีิการอยา่งไร?  

9. ขอ้เสนอแนะอืนๆ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.1 ผูใ้หข้อ้มูลรายที…… ชือ (สมมติ).............................................................................................................. 
1.2 ทีมา/ผูแ้นะนาํ………………………………………………………………………………….………… 

1.3 อาย…ุ………………………………………………………………………………………..……………  

1.4 ลกัษณะทางร่างกายทีโดดเด่น………………………………………………….………………………… 

1.5 ศาสนา ………….…………………………………..…………………………………………………… 

1.6 ทีอยูปั่จจุบนั ภูมิลาํเนา และประวติัทางครอบครัว  
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

1.7 ประวตัิการศึกษา  และความสามารถพเิศษ ความถนดั ความสนใจ . 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

1.8 ประวตัิการทาํงาน และอาชีพในปัจจุบนั  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

1.9 สถานภาพสมรสในปัจจุบนั ประวติัการมีคู่ครอง และจาํนวนบุตร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

1.10. ประสบการณ์การถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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2. สรุปประเด็นจากการสมัภาษณ์ 

ประเด็นที  1 กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  
1. จากช่วงทีผา่นพน้ความรุนแรงมา ท่านเรียนรู้อะไรบา้ง ท่านเห็นวา่ตวัท่านมีอะไรเปลียนแปลงไปบา้ง?   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2. ในช่วงทีอยูใ่นสถานการณ์ความรุนแรง ท่านมีมุมมองอยา่งไรต่อตนเอง สามี/แฟน และสงัคม?  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3. มุมมองดงักล่าวเปลียนแปลงไปแลว้หรือไม่ เปลียนไปเป็นอยา่งไร? 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

4. เหตุใดท่านจึงมีมุมมองเปลียนไป มีใครหรืออะไรช่วยให้ท่านเปลียนแปลงมีมุมมองใหม่ เขาทาํอยา่งไร 
และท่านรู้สึกอยา่งไร?  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

5. มุมมองใหม่ดงักล่าวมีผลต่อท่านอยา่งไรบา้ง? 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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ประเด็นที 2  ความตอ้งการจาํเป็นในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง  
6. ผูห้ญิงทีถูกสามี/แฟนทาํร้ายหรือใช้ความรุนแรงบ่อยๆ หรือต่อเนืองเป็นช่วงเวลานาน  ผูห้ญิงใน
สถานการณ์นีมีความตอ้งการทีจาํเป็นอะไร? 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

7. เมือผูห้ญิงไดรั้บการช่วยเหลือ พน้ออกมา หรือไม่ไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ความรุนแรงแลว้  ผูห้ญิงควรไดรั้บ
การช่วยเหลืออยา่งไรจึงจะทาํใหไ้ม่กลบัไปสู่วงจรความรุนแรงซาํอีก? 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

ประเด็นที 3  ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง   
8. หากจะช่วยให้ผูห้ญิงทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครองเกิดการเปลียนแปลงตนเอง โดยมีมุมมอง 
พฤติกรรม หรือชีวติใหม่ ควรใชว้ธีิการอยา่งไร? 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

9. ขอ้เสนอแนะอืนๆ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัระยะที 3 

2. แบบบนัทึกกรณีศึกษา 
. ขอ้มูลส่วนบุคคล 

.  กลุ่มทดลองรายที…… ชือ (สมมติ)......................................................................................................... 

.  อาย…ุ………………………………………………………………………………………..……………  

.  ลกัษณะทางร่างกายทีโดดเด่น………………………………………………….………………………… 

 ศาสนา ………….…………………………………..……………………………………………………. 

.  ภาวะสุขภาพกายและจิต…………………………………………………………………………………. 

.  ทีอยูปั่จจุบนั ภูมิลาํเนา และประวติัทางครอบครัว 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
.  ประวตัิการศึกษา  และความสามารถพเิศษ ความถนดั ความสนใจ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
.  ประวตัิการทาํงาน และอาชีพในปัจจุบนั 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
.  สถานภาพสมรสในปัจจุบนั ประวติัการมีคู่ครอง และจาํนวนบุตร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
. . ประสบการณ์การถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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. ขอ้มูลจากการสงัเกต  

.  ความคิดความเชือ มุมมอง โลกทศัน์ กรอบหรือวธีิคิดเรืองความเสมอภาคของสตรี  
ช่วงเริมกิจกรรม……………………………………………………………………………………….… 

ระหวา่งกิจกรรม………………………………………………………………………………….……… 

หลงัจดักิจกรรม…………………………………………………………………...……………………. 

.  สภาพจิตใจและการรับรู้ตนเอง 

ช่วงเริมกิจกรรม……………………………………………………………………………………….… 

ระหวา่งกิจกรรม………………………………………………………………………………….……… 

หลงัจดักิจกรรม…………………………………………………………………...…………………….  
.3 ความมุ่งหวงัในชีวติ 
ช่วงเริมกิจกรรม……………………………………………………………………………………….… 

ระหวา่งกิจกรรม………………………………………………………………………………….……… 

หลงัจดักิจกรรม…………………………………………………………………...…………………….  
.4 ลกัษณะการจดัการแกไ้ขปัญหา   
ช่วงเริมกิจกรรม……………………………………………………………………………………….… 

ระหวา่งกิจกรรม………………………………………………………………………………….……… 

หลงัจดักิจกรรม…………………………………………………………………...…………………….  
2.5 ความสมัพนัธก์บัผูอื้น  
ช่วงเริมกิจกรรม……………………………………………………………………………………….… 

ระหวา่งกิจกรรม………………………………………………………………………………….……… 

หลงัจดักิจกรรม…………………………………………………………………...…………………….  
. . ความประพฤติ หรือการปฏิบติัตนอืนๆ ไดแ้ก่................................ 
ช่วงเริมกิจกรรม……………………………………………………………………………………….… 

ระหวา่งกิจกรรม………………………………………………………………………………….……… 

หลงัจดักิจกรรม…………………………………………………………………...…………………….  
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เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัระยะที 3 

3. แบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี 
 

คาํชีแจง  
แบบวดันีผู ้วิจัยพฒันาขึนจากตัวชีวดัในมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของไทย 

(Thailand National Standard on Gender Equality) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์( )  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาทศันะความเสมอ
ภาคของสตรีของท่าน สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิจยัเรือง “การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์
ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง”   

 ขอให้ท่านพิจารณาว่า ท่านมีความคิดตรงกับรายการในแต่ละขอ้ต่อไปนีมากน้อยเพียงใด ซึง
คาํตอบจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  ระดบัจาก  
 

“ไม่ตรงกบัผูป้ระเมินเลย” (1 ) 
“ค่อนขา้งไม่ตรงกบัผูป้ระเมิน” (2) 

“ไม่แน่ใจ” (3) 
“ค่อนขา้งตรงกบัผูป้ระเมิน” ( ) 

“ตรงกบัผูป้ระเมิน” ( ) 
 

 ซึงมีเกณฑใ์ห้คะแนนตงัแต่   1  2  3   4  5   ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกขอ้ทงัสิน  ขอ้  โดย
กากบาท (X) บนตวัเลขในช่องทางขวามือ  
 

 หากมีขอ้สงสยั โปรดสอบถามผูแ้จกแบบนีแก่ท่าน  
  
      

นายพรีเทพ  รุ่งคุณากร 

           นกัศึกษาปริญญาเอก 

         สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ชือผูต้อบ .....................................................................วนัทีตอบ......................................................................  

ขอ้ รายการ การประเมิน 
1 ผูห้ญิงอ่อนแอ  ผูช้ายเขม้แขง็   1 2 3 4 5 

 เกิดมาเป็นผูห้ญิงก็มีศกัดิศรีเหมือนกบัผูช้าย    1 2 3 4 5 

 การเกิดเป็นผูห้ญิงถือเป็นเวรกรรม  ตอ้งยอมต่อการถูกเลือกปฏิบติั หรือถูกเอารัดเอา
เปรียบ   

1 2 3 4 5 

 จะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ควรมีสิทธิตดัสินใจเลือกเส้นทางชีวิตได้ตามความตอ้งการ
ตวัเอง   

1 2 3 4 5 

 ความดีของผูห้ญิงอยูท่ีการประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม    1 2 3 4 5 

 ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งทาํตวัสวยงามใหเ้ป็นทีพอใจแก่พวกผูช้าย   1 2 3 4 5 

 ผูห้ญิงทีดีจะรักษาความบริสุทธิทางเพศไวไ้ดก่้อนแต่งงาน    1 2 3 4 5 

 การเสียหายหรือการเสียชือเสียงดว้ยเรืองทางเพศลว้นเป็นปัญหาจากตวัผูห้ญิง    1 2 3 4 5 

 คุณค่าของผูห้ญิงอยูท่ีการมีชีวติไดใ้นแบบทีตวัเองพอใจ หรือไดเ้ป็นตวัของตวัเอง   1 2 3 4 5 

1  ผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วม โอกาส และบทบาทในสงัคมไดเ้ท่ากบัผูช้าย    1 2 3 4 5 

 ผูช้ายคือชา้งเทา้หนา้ ผูห้ญิงคือชา้งเทา้หลงั  1 2 3 4 5 

 ผูห้ญิงมีการคิด ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาสูผู้ช้ายไม่ได ้ 1 2 3 4 5 

 การเป็นผูห้ญิงมิไดเ้ป็นขอ้จาํกดัในการเรียนรู้และพฒันาตน  1 2 3 4 5 

 ผูห้ญิงมีความสามารถและวธีิการทีจะทาํงานของผูช้ายไดดี้  1 2 3 4 5 

1  ผูห้ญิงไม่สามารถบรรลุหลกัคาํสอนทางศาสนาไดเ้ท่าผูช้าย  1 2 3 4 5 

1  ผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดและความสามารถออกมาไดอ้ยา่งเท่า
เทียม 

1 2 3 4 5 

1  ตลอดชีวติของผูห้ญิงตอ้งมีผูช้ายคอยปกป้อง คุม้ครอง ดูแล  1 2 3 4 5 

1  ผูห้ญิงเลียงดูตวัเองและลูก หรือเป็นหวัหนา้ครอบครัวได ้โดยไม่ตอ้งพงึพาสามี  1 2 3 4 5 

 ผูห้ญิงเป็นทีพงึของผูอื้นได ้ 1 2 3 4 5 

 ลูกผูห้ญิงทดแทนบุญคุณของพอ่แม่ไดไ้ม่ดีเท่าลูกผูช้าย  1 2 3 4 5 

 ผูช้ายเท่านนัทีมีอาํนาจสูงสุดในการวางแผนและกาํหนดอนาคตของครอบครัว  1 2 3 4 5 

 ทงัสามีและภรรยาต่างตอ้งใหเ้กียรติยกยอ่งซึงกนัและกนัโดยไม่มีใครเหนือกวา่หรือตาํกวา่
ใคร  

1 2 3 4 5 
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 ภรรยาตอ้งเชือฟัง และทาํตามความตอ้งการของสามีและครอบครัวของสามี แมต้นไม่เห็น
ดว้ยก็ตาม  

1 2 3 4 5 

 ภรรยาตอ้งมีส่วนแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจเรืองต่างๆ ของครอบครัวอยา่งเท่า
เทียมกบัสามี  

1 2 3 4 5 

 การทาํงานบา้นและการเลียงดูลูกเป็นงานของผูห้ญิงฝ่ายเดียว  1 2 3 4 5 

 การทาํหมนัถือเป็นหนา้ทีโดยตรงของภรรยา 1 2 3 4 5 

 ภรรยาไม่มีสิทธิปฏิเสธเพศสมัพนัธต์ามความตอ้งการของสามี  1 2 3 4 5 

 การตงัครรภไ์ม่พงึประสงค ์ทาํแทง้ หรือทอดทิงลูก เป็นความผดิทงัหมดของผูห้ญิง  1 2 3 4 5 

 การถูกสามีทาํร้ายหรือนอกใจ สมควรเป็นเรืองน่าละอายของฝ่ายภรรยาเอง  1 2 3 4 5 

 ไม่ว่าจะอย่างไร ผูห้ญิงตอ้งอุทิศทงัชีวิตของตนเองเพือรักษาชีวิตคู่ หรือครอบครัวให้
พร้อมหนา้พอ่แม่ลูก  

1 2 3 4 5 
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เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัระยะที 3 

4. แบบวดัทกัษะชีวติ 
 

คาํชีแจง  
แบบวดันีเป็นแบบวดัทกัษะชีวติ  ระดบั ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. ) แปลจาก Life Skill Test 

ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO, )  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาทกัษะชีวิตของท่าน สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการวิจยัเรือง “การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง”   

 ขอใหท้่านพจิารณาวา่ ท่านมีความคิด ความรู้สึก และการกระทาํตรงกบัรายการในแต่ละขอ้ต่อไปนี
มากนอ้ยเพยีงใด ซึงคาํตอบจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดบัจาก  
 

“ไม่ตรงกบัผูป้ระเมินเลย” (1 ) 
“ไม่แน่ใจ” (2) 

“ตรงกบัผูป้ระเมินมากทีสุด” ( ) 
 

 ซึงมีเกณฑใ์หค้ะแนนตงัแต่   1  2  3      ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกขอ้ทงัสิน 12  ขอ้  โดยกากบาท 
(X) บนตวัเลขในช่องทางขวามือ  
 

 หากมีขอ้สงสยั โปรดสอบถามผูแ้จกแบบนีแก่ท่าน  
  
      

นายพรีเทพ  รุ่งคุณากร 

           นกัศึกษาปริญญาเอก 

         สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ชือผูต้อบ .........................................................................วนัทีตอบ.......................................................  
ขอ้ความ การประเมิน 

1. ฉนัสามารถมองอะไรหลายแง่มุม 1 2 3 

2. ฉนับอกวา่ การกระทาํของฉนัดีหรือไม่ดี 1 2 3 

3. เมือพบปัญหา ฉนัพยายามคิดหาสาเหตุ  1 2 3 

4. ฉนัไม่เชืออะไรง่ายๆ 1 2 3 

5. ถา้เพอืนบอกวา่ดีฉนัก็เชือวา่ดี 1 2 3 

6. ฉนัไม่ชอบทีจะทาํอะไรโดยคิดวางแผนไวก่้อน 1 2 3 

7. ฉนัจะคิดคาดการณ์ไวล่้วงหนา้  1 2 3 

8. ฉนัเลือกสิงทีเป็นประโยชน์มากกวา่สิงทีฉนัชอบ  1 2 3 

9. ฉนัใชเ้หตุผลมากกวา่ความเคยชิน  1 2 3 

10. ฉนัสรุปสิงต่างๆโดยใชเ้หตุผลส่วนตวั 1 2 3 

11. ฉนัชอบเรียนรู้สิงใหม่  1 2 3 

12. ฉนัชอบนาํเสนอความคิดแปลกใหม่ 1 2 3 

13. ฉนัชอบทาํตามสิงทีมีผูท้าํอยูก่่อน 1 2 3 

14. ฉนัไม่กลวัการเปลียนแปลง  1 2 3 

15. ฉนัชอบสภาพแวดลอ้มทีมีระเบียบแบบแผน 1 2 3 

16. ฉนัสามารถขยายความคิดออกไปมากมาย 1 2 3 

17. ฉนัไม่ชอบคิดตามสิงทีคนอืนคิดไวแ้ลว้ 1 2 3 

18. ฉนัชอบคิดคน้วธีิการใหม่ๆ 1 2 3 

19. ฉนัชอบคิดแตกต่างจากคนอืน 1 2 3 

20. ฉนัคิดอยา่งรอบคอบก่อนทาํ 1 2 3 

21. ฉนับอกความรู้สึกแทจ้ริงวา่ ฉนัชอบหรือไม่ชอบอะไร 1 2 3 

22. ฉนัเป็นคนทีรู้ตวัวา่ ตนเองกาํลงัมีอารมณ์หรือความรู้สึกอยา่งไร 1 2 3 

23. ฉนัสามารถคน้พบสาเหตุแทจ้ริง ทีทาํใหฉ้นัผดิหวงัหรือเสียใจ  1 2 3 

24. ฉนัปรับอารมณ์ใหเ้ป็นปกติเร็ว  1 2 3 

25. หากมีคนโตแ้ยง้ ฉนัก็แสดงออกอาการไม่พอใจ 1 2 3 

26. ฉนัรู้วา่ ฉนัมีขอ้ดี หรือจุดเด่นในตวัเอง 1 2 3 
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27. ฉนัมีสิงทีตอ้งปรับปรุงตนเอง   1 2 3 

28. ฉนัใหค้วามใส่ใจปรับปรุงแกไ้ขตนเอง 1 2 3 

29. ฉนัรู้ความสามารถของตนเอง 1 2 3 

30. ฉนัทาํในสิงทีตรงกบัความสามารถของตนเอง 1 2 3 

31. ฉนับอกวา่ สิงทีฉนัทาํฉนัทาํดีหรือไม่ดี 1 2 3 

32. ฉนัยนิดีรับฟังคาํพจิารณาใคร่ครวญวจิารณ์จากคนอืน 1 2 3 

33. ฉนัยอมรับวา่ คนเรามีความต่างกนั 1 2 3 

34. ฉนัยอมรับนบัถือในตวัผูอื้น แมจ้ะมีความแตกต่างจากฉนั 1 2 3 

35. ฉนัสามารถสงัเกตอารมณ์ความรู้สึกของผูอื้นจากสีหนา้ แววตา และท่าที 1 2 3 

36. ฉนัไม่ใส่ใจกบัความตอ้งการของผูอื้น 1 2 3 

37. ฉนัยนิดีรับฟังความทุกขร้์อนของเพอืน 1 2 3 

38. ฉนัรู้สึกไม่สบายใจ เมือเพอืนประสบปัญหา 1 2 3 

39. ฉนัเห็นอกเห็นใจผูท้ีกาํลงัเดือดร้อน เป็นทุกข ์  1 2 3 

40. ฉนัชอบช่วยเหลือคนอืน เมือมีโอกาส 1 2 3 

41. ฉนัรู้สึกเป็นภาระ ไม่ชอบใจ เมือตอ้งรับผดิชอบงานแทนคนอืน  1 2 3 

42. ฉนัชืนชมความสาํเร็จของเพอืน 1 2 3 

43. ฉนัไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบขา้งมากนกั  1 2 3 

44. ฉนัเป็นทีพงึของเพอืนๆ 1 2 3 

45. ฉนัอยากเห็นผูอื้นมีความสุข 1 2 3 

46. ฉนัไม่อยากยุง่เรืองของคนอืน 1 2 3 

47. เมือฉนัผดิพลาด ฉนัจะขาดความมนัใจทนัที 1 2 3 

48. ฉนัชืนชมกบัความสาํเร็จของตวัเอง แมจ้ะเป็นเรืองเล็กๆ นอ้ยๆ  1 2 3 

49. ฉนัรู้สึกวา่ ตวัเองไร้ค่า 1 2 3 

50. ฉนัพอใจในสิงทีฉนัมี ฉนัเป็น  1 2 3 

51. ฉนัรู้สึกไม่เป็นตวัของตวัเอง 1 2 3 

52. ฉนัมีความรู้สึกดีต่อตวัเอง 1 2 3 

53. ตวัฉนัมีคุณค่าไม่นอ้ยไปกวา่คนอืน 1 2 3 

54. ฉนัเห็นวา่ คาํวจิารณ์จากผูอื้นเป็นโอกาสพฒันาตวัเอง 1 2 3 



228 
 

 

55. ฉนัเชือวา่ ตวัเองเป็นผูมี้ความสามารถ  1 2 3 

56. ฉนัรับผดิชอบต่อผลทีเกิดขึนจากการตดัสินใจของฉนั 1 2 3 

57. ฉนัสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวติ  1 2 3 

58. ฉนักลา้แสดงความคิดเห็นต่างๆ  1 2 3 

59. ฉนัชอบคลอ้ยตามความคิดเห็นของคนอืน 1 2 3 

60. ฉนัจะทาํสิงใด ก็ต่อเมือคนอืนยอมรับ 1 2 3 

61. ฉนัมีวนิยัในตนเอง 1 2 3 

62. ฉนัตรงต่อเวลา 1 2 3 

63. ฉนัรู้สึกผดิ ถา้วางของหรือทิงขยะไม่เป็นทีเป็นทาง  1 2 3 

64. กฎระเบียบเป็นสิงทีฝ่าฝืน 1 2 3 

65. การปฏิบติัตามกฎระเบียบเป็นสิงทีเสียเวลา 1 2 3 

66. ฉนัยนิดีเสียสละ หากทาํใหส้งัคมดีขึน  1 2 3 

67. ฉนัยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัส่วนรวม 1 2 3 

68. ฉนัเตม็ใจใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม เพอืใหง้านสาํเร็จ 1 2 3 

69. ฉนัรู้สึกผดิ เมือแสดงความเห็นแก่ตวั 1 2 3 

70. ฉนัรู้สึกผดิ เมืองานของส่วนรวมไม่สาํเร็จ 1 2 3 

71. ฉนัรับผดิชอบ เมือการกระทาํของฉนัมีผลกระทบต่อส่วนรวมหรือผูอื้น 1 2 3 

72. ฉนัไม่สบายใจ หากคนอืนเดือดร้อนจากการกระทาํของฉนั 1 2 3 

73. ฉนัคิดวา่ การรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นเรืองไกลตวั 1 2 3 

74. ฉนัคิดวา่ การรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นเรืองของฉนั 1 2 3 

75. คนอืนมกัคลอ้ยตามในสิงทีฉนัพดู 1 2 3 

76. เวลาทีตอ้งติดต่อกบัผูอื้นเพอืนๆใหฉ้นัออกหนา้ 1 2 3 

77. ฉนัพดูหรือสือสารเขา้ใจง่ายชดัเจน 1 2 3 

78. ฉนัสามารถฟังและจบัใจความดี 1 2 3 

79. ฉนัชอบทาํงานร่วมกบัผูอื้น 1 2 3 

80. หากทาํงานร่วมกบัผูอื้น ฉนัมกัทาํดี 1 2 3 

81. ฉนัไม่ค่อยอยากรู้จกักบัคนอืนมากนกั 1 2 3 

82. คนอืนมองวา่ ฉนัเยอ่หยงิ  1 2 3 
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83. ฉนัเป็นกนัเองหมดกบัทุกคน 1 2 3 

84. ฉนัรู้สึกลาํบากใจ เมือตอ้งคุยกบัคนไม่รู้จกั 1 2 3 

85. ฉนัปฏิเสธคนอืนไม่ค่อยเป็น 1 2 3 

86. เมือมีความขดัแยง้ ฉนัมกัหลบไปห่างๆ 1 2 3 

87. ฉนักงัวล เมือตอ้งพบปะคนทีไม่รู้จกั 1 2 3 

88. ฉนัเป็นทีไวว้างใจของเพอืน 1 2 3 

89. ฉนัมองโลกในแง่ร้ายไวก่้อน  1 2 3 

90. ฉนัจริงใจกบัคนอืน 1 2 3 

91. เพอืนส่วนมากชอบฉนั  1 2 3 

92. ก่อนตดัสินใจ หรือทาํอะไรลงไป ฉนัคิดอยา่งรอบคอบ 1 2 3 

93. ฉนัชอบคิดอะไรหลายๆแง่มุม 1 2 3 

94. ฉนัตดัสินใจแบบฉบัไว หากมีปัญหาค่อยไปแกเ้อาขา้งหนา้ 1 2 3 

95. ฉนัตดัสินใจตามเพอืนหรือตามคนส่วนใหญ่ 1 2 3 

96. ฉนัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดี 1 2 3 

97. ฉนัตดัสินใจแบบเสียงๆ 1 2 3 

98. เมือตอ้งทาํสิงใดฉนัอยากรู้ทีมาทีไปของสิงนนัก่อน 1 2 3 

99. ฉนัชอบทาํงานตามคาํสงัมากกวา่ใหต้ดัสินใจเอง 1 2 3 

100. เมือทาํสิงใดแลว้เกิดปัญหาฉนัเลิกทาํสิงนนัเลย 1 2 3 

101. เมือทาํสิงใดแลว้เกิดปัญหาฉนัจะคน้หาสาเหตุใหพ้บและแกไ้ข 1 2 3 

102. เมือตอ้งแกปั้ญหาฉนัจะคน้หาทางเลือกไวห้ลายๆทาง 1 2 3 

103. ฉนัเชือวา่ ทุกปัญหามีทางออก  1 2 3 

104. ฉนัแกปั้ญหาดว้ยตนเองไม่ชอบปรึกษาใคร 1 2 3 

105. หากไม่มนัใจฉนัจะปรึกษาคนอืนก่อนค่อยตดัสินใจ 1 2 3 

106. เมือฉนัตดัสินใจแลว้ผลจะเกิดอยา่งไร ฉนัไม่ไปสนใจต่อ 1 2 3 

107. ฉนัคาดการณ์ล่วงหนา้ในสิงทีจะลงมือทาํ 1 2 3 

108. ฉนัยอมรับผลทีจะเกิดจากการตดัสินใจของฉนั 1 2 3 

109. ฉนัควบคุมจิตใจใหส้งบเยน็ไม่โกรธใครง่าย 1 2 3 

110. ฉนัแสดงออกอยา่งเหมาะสม เมือมีความโกรธ 1 2 3 
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111. คนอืนบอกวา่ ฉนัเป็นคนรักษาและควบคุมอารมณ์ไวดี้  1 2 3 

112. ฉนัไม่กลวัความผดิหวงั 1 2 3 

113. ฉนัไม่จมอยูก่บัอดีต 1 2 3 

114. ฉนัไม่กลา้เผชิญหนา้กบัความผดิหวงัหรือความเสียใจ 1 2 3 

115. เมืออยูใ่นภาวะทีตึงเครียด ฉนัหาทางออกทีดี 1 2 3 

116. เมือรู้สึกเครียด ฉนัหากิจกรรมทีเหมาะสมทาํ 1 2 3 

117. เมือมีเรืองไม่สบายใจ ฉนัมกัอยูค่นเดียว 1 2 3 

118. ฉนัมีอารมณ์มนัคงไม่หวนัไหว  1 2 3 

119. ฉนัสามารถแจ่มใส เบิกบาน มีอารมณ์ดี 1 2 3 

120. ฉนัเคร่งเครียดและเอาจริงเอาจงักบัทุกเรือง 1 2 3 
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เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัระยะที 3 

. แบบประเมินความเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วมกิจกรรม 
 

 คาํชีแจง  
แบบประเมินนีเป็นแบบประเมินความเปลียนแปลงตนเองของผูร่้วมกิจกรรม มีวตัถุประสงคเ์พือ

ศึกษาการเปลียนแปลงตนเองตามการรับรู้ตนเองของท่าน หลังจากร่วมกิจกรรมทีจดัขึน สําหรับใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการวจิยัเรือง “การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรง
จากคู่ครอง” โดยแบ่งเป็น  ตอน ดงันี  

. ขอให้ท่านพิจารณาว่า ท่านมีความคิด ความรู้สึก และการกระทาํตรงกับรายการในแต่ละขอ้
ต่อไปนีมากนอ้ยเพยีงใด ซึงคาํตอบจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  ระดบัจาก  
 

ไม่ตรงกบัผูป้ระเมินเลย” (1 ) 
“ค่อนขา้งไม่ตรงกบัผูป้ระเมิน” (2) 

“ไม่แน่ใจ” (3) 
“ค่อนขา้งตรงกบัผูป้ระเมิน” ( ) 

“ตรงกบัผูป้ระเมิน” ( ) 
 
 ซึงมีเกณฑใ์ห้คะแนนตงัแต่   1  2  3   4  5   ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกขอ้ทงัสิน  ขอ้  โดย
กากบาท (X) บนตวัเลขในช่องทางขวามือ  
 

 . การตอบคาํถาม 5 ขอ้  ดว้ยการเขียนบรรยาย 

  
 หากมีขอ้สงสยั โปรดสอบถามผูแ้จกแบบนีแก่ท่าน  
  
      

นายพรีเทพ  รุ่งคุณากร 

           นกัศึกษาปริญญาเอก 

         สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 



232 
 

 

ชือผูต้อบ ....................................................................วนัทีตอบ......................................................................  
ขอ้
ที 

รายการ การประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 เกิดการฟืนฟูเยียวยา สุข สบายใจ ผ่อนคลายหรือบรรเทาจากความตึง
เครียด 

     

 มีความเขา้ใจตนเอง เห็นคุณค่า และพงึพอใจในตนเอง      

 เกิดความรู้สึกมีพลงัอาํนาจ ความมนัคงในตนเอง      

 มีความรู้สึกเป็นอิสระ หรือไดเ้ป็นตวัของตวัเอง      

 เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง มีสติ ยงัคิด ใชเ้หตุผลพิจาณาสิงต่างๆ นึกถึง
ผลทีเกิดขึน 

     

 มีความเขา้ใจในผูอื้น เห็นคุณค่าหรือคุณงามความดี และสามารถยอมรับ
นบัถือผูอื้นไดอ้ยา่งจริงใจ 

     

 มีการสือสารทาํความเขา้ใจและสร้างความปรองดองกบัผูอื้น       

 มีการช่วยเหลือ  หรือมีส่วนช่วยผู ้อืนทีเป็นทุกข์ หรือต้องการความ
ช่วยเหลือใหแ้กปั้ญหาของเขา 

     

 มีการจดัการแกไ้ขปัญหาของตน      

 มีความเขา้ใจสงัคม และสภาพการณ์ทีเป็นอยู ่      

 เกิดการปรับเปลียนความคิดความเชือ หรือมีมุมมองต่อสิงต่างๆ ทีดีกวา่เก่า      

 เกิดการเปลียนแปลงการกระทาํ หรือมีการฝึกหัดทักษะบางอย่าง เพือ
ปรับปรุงพฒันาตนเองโดยสมคัรใจ 

     

 มีความคิดความเชือในความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของทุกคน      

 เกิดความมุ่งหวงัและการจูงใจตนเองให้คิดและทาํสิงต่างๆ ให้มีชีวิตที
ดีกวา่ 

     

 มีการปรับตวัไดใ้นสภาพการณ์ทียากลาํบาก      
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ส่วนที  การตอบคาํถาม  ขอ้  ขอใหท้่านเขียนบอกประสบการณ์ของท่านตามทีเป็นจริง      
 

. ท่านไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการประสบการณ์กลุ่มครังนี  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

. ก่อนเขา้กลุ่มและภายหลงัจากร่วมกลุ่มแลว้ ท่านรู้สึกวา่ตวัเองมีอะไรทีแตกต่างไปหรือไม่ อยา่งไร 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

. กลุ่มส่งผลต่อท่าน หรือทาํให้ท่านเปลียนแปลงตนเองไปบา้งหรือไม่ อยา่งไร  ในดา้นการคิด  การพูด  
การกระทาํ 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ . 
 

. ประสบการณ์กลุ่มครังนีมีประโยชน์อยา่งไรบา้งในการคิดใคร่ครวญ การจดัการแกไ้ขปัญหา  การพฒันา
ทกัษะต่างๆ   การอยูร่่วมกบัผูอื้น และความมุ่งมนัตงัใจในการดาํเนินชีวติ  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

. ประสบการณ์กลุ่มครังนีประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านได้หรือไม่ มีอะไรบ้างทีท่านสามารถนําไปใช้
ประจาํวนั 

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  
 

ขอ้คิดเห็นอืนๆ  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 

นวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์ 
สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

“วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา” (Therapeutic Education Praxis: TEP method)” 

 
หลักการและเหตุผล 

   ปัญหาความรุนแรงของคู่ครองต่อสตรีเป็นวกิฤตการณ์ในปัจจุบนัของแทบทุกสังคมทวัโลก นับวนั
ก็ยิงมีจาํนวนสตรีถูกคู่ครองกระทาํความรุนแรงมากขึน ส่งผลกระทบทีเลวร้ายต่อชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
อนาคตของสตรีและลูก เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทีซับซ้อนและเกียวขอ้งกับปัญหาอืนๆ เช่น ปัญหา
ครอบครัวเครียด ครอบครัวแตกแยก ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการดืมสุราและยาเสพติด ปัญหาการ
ตงัครรภไ์ม่พงึประสงค ์และปัญหาเด็กและเยาวชนต่างๆ  

ทีมาของความรุนแรงนีเกิดจากกรอบทศันคติหรือความเชือแบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ทีเป็น
อคติความไม่เสมอภาคทางเพศในสงัคม  ครอบงาํความคิดและการกระทาํของผูค้นทงัหญิงและชาย ทาํให้มี
การแบ่งแยกฐานะ สถานภาพ บทบาท หน้าทีของผูห้ญิงและผูช้ายอยา่งไม่เท่าเทียมและไม่เหมาะสม และ
เกิดการเลือกปฏิบติัทีเป็นโทษ หรือเป็นอนัตรายต่อสตรี 

แม้นานาประเทศ และประเทศไทยจะมีความพยายามทีจะปรับปรุงมาตรการทางสังคม ออก
กฎหมายใหม่ ร่วมกบัการเยยีวยาฟืนฟูและใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ แก่สตรีและบุตรทีถูกกระทาํความรุนแรง
จากสามีหรือพอ่ รวมทงัมีความพยายามทีจะยกระดบัการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
มากขึน  ตลอดจนแสวงหาหนทางในการบาํบดัรักษาผูช้าย ทีกระทาํความรุนแรงต่อภรรยาและบุตรร่วมไป
กบัการดาํเนินการทางกระบวนการยติุธรรม เพอืป้องปรามปัญหาไม่ให้เกิดขึนระยะยาว  ทงัหมดนีก็ยงัเป็น
การแกไ้ขปัญหาจากมุมมองคนนอก ทียงัไม่อาจช่วยใหเ้กิดการเปลียนแปลงทีลึกซึงขึนอยา่งแทจ้ริงในตวัตน
และชีวติของสตรีผูถู้กกระทาํ ในสภาพการณ์ทีสงัคมยดึอาํนาจชายเป็นใหญ่และยากทีผูช้ายจะเปลียนแปลง
ก่อน  

การฟืนฟู เยยีวยา ตลอดจนการเสริมสร้างโอกาส และพฒันาชีวิตสตรีให้เกิดพลงัอาํนาจและการ
พงึพาตนเองอย่างยงัยืนนันน่าจะเป็นแนวทางใหม่ในการยุติและป้องกันปัญหาความรุนแรง โดยตอ้งมี
กระบวนการทีช่วยให้สตรีเกิดการเปลียนแปลงบทบาทและสถานภาพ โดยเฉพาะการเปลียนแปลงเชิง
อาํนาจในครอบครัว จากการพจิารณาสถานการณ์ปัญหา และความคิดความเชือทีไม่เท่าเทียมทางเพศ จนเกิด
ความเขา้ใจในบริบทชีวติทางสังคมวฒันธรรม และการครอบงาํทางความคิด นาํไปสู่การเปลียนแปลงทาง
ความคิดและพฤติกรรมทีพึงประสงค ์สามารถกาํหนดชีนาํตนเอง และมีความเป็นอิสระทางความคิดและ
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การตดัสินใจด้วยวิจารณญาณ หรือค่านิยมทีเสมอภาคและเป็นตวัของตวัเองอย่างแท้จริง ช่วยให้สตรี
สามารถยนืหยดั พงึพา และรับผดิชอบในชีวติของตนเองมากยงิขึน  ใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการแกปั้ญหาและ
การพฒันาบนพนืฐานชีวิตสตรีเอง จึงตอ้งมีการออกแบบและจดักิจกรรมทางการศึกษาเฉพาะเพือส่งเสริม
ความเป็นไทแก่กลุ่มสตรีทีถูกกระทาํความรุนแรง ใหเ้กิดการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และมีทศันคติ 
ค่านิยมทีสร้างความเสมอภาคแก่ตนเองในชีวติคู่และชีวติประจาํวนั รวมทงัไม่กลบัซาํไปสู่วงจรความรุนแรง
อีก อันเป็นการใช้วิกฤตการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึนเป็นโอกาสการเรียนรู้และพฒันาชีวิตของสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรง และสามารถแกไ้ขและยติุปัญหาความรุนแรงในชีวิตของตน   โดยผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์ของศาสตราจารย ์ดร. Jack D. Mezirow ร่วมกับผลการศึกษา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ไดห้ลกัวิธีการใหม่ 3 
ขนัตอนสาํหรับการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง เรียกว่า “วิธีการ
จดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา” (Therapeutic Education Praxis: TEP method) หรือ “วิธี TEP”  ขนั ที
ต่อเนืองกนัเป็นวงจรเดียว ดงันี 

ขนัที -การสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาและการผ่อนคลาย  (Therapeutic relationship and tension 

relief: T) 

ขนัที -การศึกษาตน ทาํความเขา้ใจชีวติและความคิด (Education for self-reflection: E)  

ขนัที -การวางแผน แกปั้ญหา พฒันาตน (Plan, problem solving and personal growth: P) 

นาํมาจดัเป็นกิจกรรมทางการศึกษาในรูปแบบการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการในกลุ่มเพือนช่วยเพือน 
ทีเนน้การพจิารณาใคร่ครวญ ตามแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลียนมโนทศัน์ ดงัรายละเอียดต่อไปนี   
 

เป้าหมาย  
  มุ่งส่งเสริมให้สตรีเกิดการพัฒนากระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์  หรือการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลียนมโนทศัน์   
 

วัตถุประสงค์  
 . เพอืปรับสภาพฟืนฟูจิตใจของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง    
 . เพอืปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง   
 . เพอืปรับปรุงสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ให้มีทกัษะการวางแผน การแกปั้ญหา 
และการพฒันาตนในชีวติประจาํวนั 
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ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง   

1. เกิดการปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ  
2. เกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรี 

3. เกิดการปรับปรุงตน  ในด้านทักษะการวางแผน   การแก้ปัญหา  และการพัฒนาตนใน
ชีวติประจาํวนั 

 

สาระการเรียนรู้ 

ดา้นการปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ ไดแ้ก่ การจดัการความเครียด และการเห็นคุณค่าในตนเอง  
ดา้นการปรับเปลียนมโนทศัน์ความเสมอภาคของสตรี ไดแ้ก่ การวิพากษอ์ดีตในชีวิตผูห้ญิง และ

แนวทางสร้างความเสมอภาคทางเพศ 

ดา้นทกัษะในการวางแผน  การแกปั้ญหาส่วนตวั และการพฒันาตนในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ การ
วางแผน ฝึกแกปั้ญหา พฒันาตน และการตงัปณิธาน แนวทางเริมตน้ชีวติใหม่ 

 

วิธีการ  
จดัดาํเนินการเป็นการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการ ในกลุ่มเพอืนช่วยเพอืน สาํหรับสตรีไทยซึงมีปัญหา

ร่วมกนัจากการถูกคู่ครองกระทาํความรุนแรง จาํนวน 4-8 คน โดยมีผูน้าํเสวนา 1 คน (และผูช่้วย 1-2 ท่าน 
ตามความเหมาะสม)   
    
กิจกรรมการเสวนา  

ขันที  การสร้างสัมพันธภาพเชิงรักษาและการผ่อนคลาย  ( Therapeutic relationship and 

tension relief: T) ได้แก่  
กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “การจดัการความเครียด” และแบบฝึกหัดการผ่อนคลาย

ความเครียด  
กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หัวขอ้ “การเห็นคุณค่าในตนเอง” และแบบฝึกหัดการเห็น

คุณค่าในตนเอง ความหมายชีวติ 
ขนัที   การศึกษาตน ทําความเข้าใจชีวิตและความคดิ (Education for self-reflection: E) ได้แก่ 

กิจกรรม  การเสวนาวพิากษอ์ดีตในชีวติผูห้ญิง หวัขอ้ “เสน้ทางชีวติของผูห้ญิง”   

กิจกรรม  การเสวนาหาแนวทางสร้างความเสมอภาคทางเพศ หวัขอ้ “ความเสมอภาคของผูห้ญิง” 
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ขนัที 3 การวางแผน แก้ปัญหา พัฒนาตน (Plan, problem solving and personal growth: P) ได้แก่ 

กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “การวางแผน ฝึกแกปั้ญหา พฒันาตน”  
กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “การตงัปณิธาน แนวทางเริมตน้ชีวติใหม่” 

 

สือ อุปกรณ์ 

. ภาพประกอบกรณีศึกษา 

. เรืองจากกรณีศึกษา 

. ใบงาน แบบฝึกหดั และโจทยก์ารบา้น 

. กระดาษ เครืองเขียน สี 

 

การประเมินผล  
. สงัเกตพฤติกรรม 

. พจิารณาผลงาน 

 

โครงสร้างเวลาของการจัดเสวนากลุ่มเชิงปฏิบัติการด้วยวิธี TEP  

จดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการ  ชวัโมง  แบ่งเป็นการพบกลุ่มครังละ  วนั (  ชวัโมง) รวม  ครัง  
แต่ละครังแบ่งเป็น  ช่วงๆ ละ 3 ชวัโมง ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ 8.30-11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30-16.30 น. และช่วงคาํ 
18.00-21.00 น. รวมทงัสิน  ช่วง ดงันี 

 

กิจกรรมทีจดั ช่วงที จํ า น ว น
ชวัโมง 

วัน / ค รั ง ที
พบกลุ่ม 

ปฐมนิเทศ และกิจกรรม  เสวนา “การจดัการความเครียด”  1 –    
 กิจกรรม  เสวนา “การเห็นคุณค่าในตนเอง” 3 3 

กิจกรรม  เสวนา “เส้นทางชีวิตของผูห้ญิง” 4 - 9  -  
กิจกรรม  เสวนา “ความเสมอภาคของผูห้ญิง”  -  9  

กิจกรรม  เสวนา “การวางแผน แกปั้ญหา พฒันาตน”  - 1  15 -6 

กิจกรรม  เสวนา “การตงัปณิธาน แนวทางเริมตน้ชีวิตใหม่” และยติุ 1  3  

รวม  กิจกรรม    
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แนวทางจัดกิจกรรม 
ขนัที  การสร้างสมัพนัธภาพเชิงรักษาและการผอ่นคลาย (Therapeutic relationship and tension relief: T)   

วัต ถุ ประสง ค์
ขนั  

เนือหา กิจกรรม วตัถุประสงคกิ์จกรรม การประเมิน 

เพือปรับสภาพ
ฟืนฟจิูตใจ  
 

 

.  ก า ร จั ด ก า ร
ความเครียด  
 

กิจกรรม   การเสวนาเ ชิง
ปฏิบติัการ หัวขอ้ “การจดัการ
ความเครียด”  
(   ชวัโมง) 

เ พือการสํารวจ  รู้  จัดการ
ความเครียดสะสมจากความ
รุนแรง (Post-traumatic Stress 

Disorder) 

 .  สั ง เ ก ต
พฤติกรรม 

.  พิ จ า ร ณ า
ผลงาน 

. การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

กิจกรรม 2 การเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “การเห็น
คุณค่าในตนเอง” (   ชวัโมง) 

เพือตระหนักรู้คุณค่าในตน
และความหมายชีวิต  มีการ
รั บ รู้ ต น เ อ ง ใ น มุ ม ม อ ง
ทางบวก  

 

บทบาทหน้าทีของผูจ้ดัการเรียนรู้ ในระยะเริมตน้นี คือ การประเมินและช่วยสร้างพืนฐานความ
พร้อมทีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ การสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาแห่งการสนับสนุน
ช่วยเหลือกนั ฟืนฟูพลงัอาํนาจ และสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ โดยผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งพฒันาชุมชนแห่งการฝึก
ปฏิบตัิ (Community of practice: CoP)  ขึนในบรรยากาศแห่งความไวว้างใจ  รวมทงัช่วยลดอุปสรรคต่างๆ 
ทางจิตใจลง   

อนึง ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรคาํนึงถึงความไม่สะดวกใจ รวมทงัการต่อตา้นต่อความเปลียนแปลงต่างๆ  
วา่เป็นธรรมชาติของผูเ้รียน และผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งมีความรู้และความสามารถในการจดัการการต่อตา้นนี
อยา่งเหมาะสม ความสาํเร็จพืนฐานของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ขึนอยูก่บัทศันคติส่วนบุคคล 
ความพร้อม และความร่วมมือของผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ดงันนั ผูจ้ดัการเรียนรู้ ตอ้งสามารถทีจะเขา้ถึงและปรับ
ทศันคติส่วนบุคคล ความพร้อม และความร่วมมือของผูเ้รียนเป็นอนัดบัแรก โดยผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งสามารถ
เป็นตวัแบบทีดีของความตงัใจและเตม็ใจทีจะเรียนรู้ เปลียนแปลงพฒันาตนเอง และช่วยเหลือผูอื้น  
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กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการความเครียด”  (   ชัวโมง) 
วัตถุประสงค์ เพือการสาํรวจ รู้ จดัการความเครียดสะสมจากความรุนแรง (Post-traumatic Stress 

Disorder) 

แนวทางดําเนินการ 

. แนะนําตวัและสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาทีดีระหว่างผูน้ําเสวนากับผูร่้วมเสวนา และเชือม
ระหวา่งผูร่้วมเสวนา ดว้ยหลกัการยดึบุคคลเป็นสาํคญั (Person-centeredness)  โดยแสดงออกซึงการยอมรับ
นับถือผูร่้วมเสวนาอย่างทีเขาเป็น และร่วมความรู้สึกอยา่งจริงใจในประเด็นทีเขาบอกเล่าหรือแสดงออก  
รวมทงัส่งเสริมให้ผูร่้วมเสวนาแต่ละคนเปิดเผยตนเองและประสบการณ์ออกมา ตลอดจนให้โอกาสการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลียนเรียนรู้กนัอยา่งเท่าเทียมและทวัถึง 

. แจง้หัวขอ้การเสวนา แลว้ร่วมสํารวจชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และความเครียดของผูร่้วม
เสวนาผ่านท่าทีและการบอกเล่าของแต่ละคน รับฟัง ทาํความเขา้ใจ และระมดัระวงัทีจะรีบทาํการแกไ้ข
ปัญหาชีวิตให้ผูร่้วมเสวนา ซึงอาจมีการนําเสนอขึนมา โดยผูน้ําเสวนาตอ้งคาํนึงว่าการแก้ไขปัญหาจะ
เกิดขึนเป็นลาํดบั ในภายหลงั จากพนืฐานของการปรับสภาพฟืนฟูจิตใจและการปรับเปลียนมโนทศัน์ 

แนวคาํถามการเสวนา  
1. ชีวติความเป็นอยูข่องท่านในขณะนีเป็นอยา่งไร? 

2. เมือท่านตึงเครียด ท่านมีวธีิจดัการความเครียดของตนเองอยา่งไร? 

3. ทาํอยา่งไรจึงจะจดัการ หรือบรรเทาความเครียดอยา่งไดผ้ล? 

. ให้ผูร่้วมเสวนาแลกเปลียนเรียนรู้ภาวะความเครียด วิธีจดัการความเครียด และผลลัพธ์จาก
ประสบการณ์ของแต่ละคน  

. พจิารณาความพร้อม และถามความสมคัรใจผูร่้วมเสวนา เพอืนาํทดลองฝึกกาํหนดลมหายใจผอ่น
คลายความเครียด  

กิจกรรมประกอบ  
การฝึกกาํหนดลมหายใจผอ่นคลายความเครียด 

เมือเสร็จสินการฝึก จดัใหมี้การอภิปรายประสบการณ์และขอ้คิดทีไดจ้ากการทดลองทาํแบบฝึกหัด
นี เชือมโยงใหผู้ร่้วมเสวนาลองนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั รวมทงัสนับสนุนการจดัการความเครียด
ทีไดผ้ลในแบบอืนๆ   
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กิจกรรม 2 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเห็นคุณค่าในตนเอง” (   ชัวโมง) 
วัตถุประสงค์ เพอืตระหนกัรู้คุณค่าในตนและความหมายชีวิต มีการรับรู้ตนเองในมุมมองทางบวก 

และเสริมสร้างพลงัอาํนาจในตน 

แนวทางดําเนินการ 

. แจง้หวัขอ้การเสวนา และใชแ้นวคาํถามการเสวนา  
แนวคาํถามการเสวนา  
1. ท่านมองตวัเองวา่เป็นอยา่งไร? 

2. มีอะไรบา้งทีท่านพอใจหรือภูมิใจในตวัเอง?   

3. ทุกวนันี ท่านมีชีวติอยูเ่พอือะไร? 

. . ให้ผูร่้วมเสวนาสาํรวจขอ้ดี สิงทีพอใจ หรือภูมิใจได้ในตวัเอง แล้วเขียนหรือวาดออกมาเป็น
ภาพ แลว้นาํมาอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้  

. . ให้ผูร่้วมเสวนาสํารวจและบอกเล่าถึงสิงทีเป็นคุณค่า ความหมาย และความหวงัในชีวิตใน
ปัจจุบนัของเขา นาํมาอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ 

. ใหผู้ร่้วมเสวนาประมวลสรุปและมองหาขอ้คิดจากจากการอภิปรายทงั  เรือง แลว้เชือมโยงกบั
การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

* สาํหรับการยติุการเสวนาครังที   ขอใหผู้ร่้วมเสวนากลบัไปเขียนบนัทึกส่วนตวั 

การบ้าน 1 ในหวัขอ้ “ฉนัขอบคุณ...” แลว้นาํมาอภิปรายในการพบกลุ่มครังต่อไป 
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ขนัที   การศึกษาตน ทาํความเขา้ใจชีวติและความคิด  (Education for self-reflection: E)  

วตัถุประสงค์
ขนั  

เนือหา กิจกรรม วตัถุประสงคกิ์จกรรม การประเมิน 

เ พื อ
ป รับ เป ลี ยน
ม โ น ทั ศ น์
ค ว า ม เ ส ม อ
ภาคของสตรี 

 

.  ก า รวิพ ากษ์
อ ดี ต ใ น ชี วิ ต
ผูห้ญิง  

กิจกรรม   การเสวนา
วพิากษอ์ดีตในชีวิตผูห้ญิง 
หัวขอ้ “เส้นทางชีวิตของ
ผูห้ญิง”   

 (   ชวัโมง) 

เพือวิพากษ์สถานภาพ 
บทบาท  และ ชีวิตของ
ผู ้หญิง และแลกเปลียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
ชีวิตที ถูกกระทําความ
รุนแรง หรือการเลือก
ปฏิบตัิ 

.  สั ง เ ก ต
พฤติกรรม 

.  พิ จ า รณ า
ผลงาน  
 

. แนวทางสร้าง
ความเสมอภาค
ทางเพศ 

กิจกรรม  การเสวนาหา
แนวทางสร้างความเสมอ
ภ า ค ท า ง เ พ ศ  หั ว ข้ อ 
“ค ว า ม เสมอภ า คขอ ง
ผูห้ญิง” (   ชวัโมง) 

เ พื อ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ปรับเปลียนความคิดจาก
ทศันะความไม่เสมอภาค
ทางเพศเป็นทัศนะความ
เสมอภาคของสตรี 

 

การพจิารณาใคร่ครวญเป็นกระบวนการสาํคญัในขนันี ดงันัน ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งสร้างโอกาสการ
เสวนาทีใหแ้รงบนัดาลใจ และเอืออาํนวยช่วยผูเ้รียนให้ไดท้บทวนพิจารณาใคร่ครวญเหตุการณ์และบริบท
ชีวิต ทาํความเข้าใจในความคิดความเชือของตน  อันจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจทีกระจ่างและ
เปลียนแปลงความคิดความเชือต่อไป 
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กิจกรรม  การเสวนาวิพากษ์อดีตในชีวิตผู้หญิง หัวข้อ “เส้นทางชีวิตของผู้หญิง” (   ชัวโมง) 
วัตถุประสงค์ เพือวิพากษ์สถานภาพ บทบาท และชีวิตของผูห้ญิง และแลกเปลียนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ชีวติทีถูกกระทาํความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบตัิ 
แนวทางดําเนินการ 

. เชือมโยงการอภิปรายกลุ่มจากครังทีแล้ว และให้ผูร่้วมเสวนานาํเสนอการบา้น  บนัทึกหัวขอ้ 
“ฉนัขอบคุณ...” นาํมาอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้  

. แจง้หวัขอ้การเสวนา ใหผู้ร่้วมเสวนาทบทวนเสน้ทางชีวติของตน แลว้วาดเป็นภาพเส้นทาง หรือ
กราฟชีวติทีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั นาํมาเสนอและอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้  

. ชวนผูร่้วมเสวนาสํารวจ ทาํความเขา้ใจประสบการณ์ของตนและเพือนร่วมเสวนา ประมวล
ความรู้สึกนึกคิดแลว้บอกเล่าสู่กนัฟัง รวมทงัมองหาขอ้คิดจากการอภิปรายของกลุ่ม 

แนวคาํถามการเสวนา  
. เมือมองยอ้นกลบัไปในอดีต ตวัท่านในฐานะผูห้ญิงคนหนึง มีชีวติเป็นมาอยา่งไร?   

. ท่านเห็นวา่ ชีวติของตนเองและของเพอืนร่วมเสวนาเป็นอยา่งไร มีจุดร่วมกนัหรือไม่ อยา่งไร? 

. ท่านเรียนรู้อะไรจากชีวติทีผา่นมาของตนเองและของเพอืนร่วมเสวนาบา้ง? 

. ผูน้าํเสวนาทาํการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูร่้วมเสวนา ทงัเป็นรายบุคคลและทงักลุ่ม โดยชีประเด็น
การเรียนรู้จากบทเรียนชีวิต และคุณค่าของชีวิตในความทุกข ์อาจใชก้ารบา้น  บนัทึกหัวขอ้ “ฉันขอบคุณ
...” มาเชือมโยงใหก้าํลงัใจ รวมทงัส่งเสริมใหเ้พอืนร่วมเสวนาไดเ้ปิดเผย บอกเล่าประสบการณ์ของตน และ
เขา้มาสัมผสัความรู้สึกร่วม แลดงความเห็นอกเห็นใจในปัญหาและความทุกข์ของกันและกัน เกิดการ
สนบัสนุนช่วยเหลือกนัทางจิตใจ และเป็นความสนิทใกลชิ้ด ใชเ้ป็นพลงัของกลุ่มขบัเคลือนความกา้วหน้า
ในกระบวนการ  

การดาํเนินการในกิจกรรมที   ผูส้อนควรมีบทบาทดงันี    
 ชีแนะวธีิการ ทีผูเ้รียนแต่ละคนสามารถใชพ้จิารณาใคร่ครวญอยา่งไดผ้ล  
 ช่วยใหผู้เ้รียนใส่ใจและวิเคราะห์สมมติฐานต่างๆ ทีอยูเ่บืองหลงัความรู้สึกนึกคิด ความเชือ และ

การกระทาํของตนเอง 

  ใชก้ารเสวนาแบบพจิารณาใคร่ครวญ โดย 

.   กาํหนดสถานการณ์ หรือหยบิยกประเด็นทีทาํใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายวเิคราะห์ค่านิยม สมมติฐาน 
หรือแนวความคิดต่างๆ ทีเขา้มามีอิทธิพลต่อกรอบความคิดความเชือของตน   

.   ตงัคาํถามและทา้ทายมโนทศัน์เดิมของผูเ้รียนใหเ้กิดการทบทวน ไต่สวน ตรวจสอบจนถึงฐาน
ความคิด ทีบุคคลใชเ้ป็นกรอบการคิดและมองโลก   
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.   ช่วยประเมินสถานการณ์ทีเกิดขึนเนืองจากสมมติฐานหรือความคิดความเชือเหล่านนั 

การพิจารณาใคร่ครวญนีตอ้งอาศยัเหตุผลและวิจารณญาณ ซึงก่อให้เกิดขอ้ดี คือ การพฒันาความเจริญใน
การใชเ้หตุผลและวจิารณญาณ ขณะเดียวกนัการครุ่นคิดอยา่งมากอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดและอ่อนลา้
ได ้ ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งประเมินสถานการณ์ และรู้วธีิช่วยผอ่นคลายความสดชืน   

*สาํหรับการยติุการเสวนาครังที   ผูน้าํเสวนามอบหมายการบา้น   
การบ้าน  การเขียนบนัทึกหวัขอ้ “บทบาทชีวติทีตอ้งเปลียน”เพอืนาํมาอภิปรายในการพบกลุ่มครัง

ต่อไป 

 

กิจกรรม  การเสวนาหาแนวทางสร้างความเสมอภาคทางเพศ หัวข้อ “ความเสมอภาคของผู้หญิง” (   
ชัวโมง) 
  วัตถุประสงค์  เพือตรวจสอบและปรับเปลียนความคิดจากทศันะความไม่เสมอภาคทางเพศเป็น
ทศันะความเสมอภาคของสตรี 

แนวทางดําเนินการ 

. เชือมโยงการอภิปรายกลุ่มจากครังทีแลว้  

. แจง้หวัขอ้การเสวนา ใหผู้ร่้วมเสวนาวพิากษส์ถานภาพ บทบาท และชีวิตของตนในฐานะผูห้ญิง
คนหนึง ตลอดจนอิทธิพลทางสงัคมวฒันธรรม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม และอาํนาจเรืองเพศ
ในสังคมไทย โดยนาํการบา้น  บนัทึกหัวข้อ “บทบาทชีวิตทีตอ้งเปลียน” มาอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ 
รวมทงัพิจารณาใคร่ครวญถึงความคิดความเชือของตน ทงัทีเป็นอุปสรรคและพลงัอาํนาจ ทีนาํไปสู่ความ
เสมอภาคหญิงชายและกบัผูอื้นในสงัคม และการพงึพาหรือพฒันาตวัเอง  

. ชวนผูร่้วมเสวนาทาํความเขา้ใจกรอบ วิธี และระบบความคิด ทีมีอิทธิพลต่อความไม่เท่าเทียม
ทางเพศ และยกระดบัสติสัมปชัญญะร่วมกนั เสริมสร้างพลงัอาํนาจและพฒันามุมมองใหม่ต่อตนเองใน
ความเสมอภาคกบัผูอื้น   

แนวคาํถามการเสวนา  
. ฐานะบทบาทของสตรี 

. . ท่านเห็นว่าการปฏิบติัตวัทีดีต่อกนัในชีวิตคู่ และในการอยูร่่วมกนัของหญิงชายในสังคมควร
เป็นอยา่งไร? 

1.2. ท่านมองฐานะ บทบาทของตนในการเป็นลูกสาว น้องสาว พีสาว เมีย แม่ และการเป็นผูห้ญิง
ในสงัคมไทยวา่อยา่งไร ต่างจากผูช้ายหรือไม่ อยา่งไร?  
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.3. ความแตกต่างนีมีทีมาหรือไดรั้บอิทธิพลจากอะไร ส่งผลต่อชีวิตของท่านอยา่งไรบา้งหรือไม่ 
และเกียวขอ้งกบัความรุนแรงทีผูห้ญิงไดรั้บหรือไม่ เพราะอะไร?   

.4. ความแตกต่างนีถือวา่มีความเหมาะสมแลว้หรือไม่  เหตุใดจึงเป็นอยา่งนนั?  

.5. หากความแตกต่างนียงัมีความไม่เหมาะสม จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ใครบา้งทีสามารถ
แกไ้ขได ้และตอ้งทาํอยา่งไร หากไม่แกไ้ข จะส่งผลอยา่งไร โดยเฉพาะต่อชีวติของท่าน?  

.6. สาํหรับตวัท่านแลว้ บทบาทใดในชีวิตในขณะนี ทีท่านตอ้งการปรับเปลียน เพราะอะไร ท่าน
จะปรับเปลียนอะไร หรือใหเ้ป็นอยา่งไร เพอือะไร?      

. พลงัอาํนาจของสตรี 

.1. อาํนาจใดบา้งทีมีอิทธิพล หรือส่งผลอยา่งมากต่อตวัท่าน/ชีวติของท่าน? 

.2. ตวัท่านล่ะมีอาํนาจหรือไม่ เป็นอาํนาจแบบใด ส่งผลต่อใครหรือสิงใดไดบ้า้ง อยา่งไร?  

.3. เราควรมีและใชอ้าํนาจอะไร อยา่งไรบา้งจึงจะเหมาะสม ลองนึกดูในสถานการณ์ความรุนแรง 
และความสมัพนัธก์บัผูอื้นในชีวติประจาํวนั? 

2.4. ตวัท่านมีความคิดความเชือใดบา้งทีเป็นอุปสรรค และความคิดความเชือใดบา้งทีถือเป็นพลงั
อาํนาจในการสร้างความเสมอภาคกบัคู่ครองและผูอื้น และการพงึพาหรือพฒันาตวัเอง 

การดาํเนินการในกิจกรรมที  ผูส้อนควรมีบทบาทดงันี    
ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นการให้ความหมายของตนเองในสถานการณ์ทียกมา

พจิารณาใคร่ครวญ ตลอดจนทาํการเปลียนแปลงการให้ความหมายใหม่ในฐานหรือกรอบความคิด  โดยมี
แนวการปฏิบติัต่อไป ดงันี 

 ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความหมายเดิมทีตนใหต่้อประสบการณ์และต่อตนเอง 

  ช่วยให้ผูเ้รียนตระหนักรู้ถึงวิธีการให้ความหมายเดิมของตน ตลอดจนทีมาและอิทธิพลหรือผล
ของการใหค้วามหมายนนั 

 ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการมองเห็นทางเลือกในการใหค้วามหมายในมุมมองอืนทีหลากหลาย รอบดา้น  
  ปลุกเร้าจิตสาํนึก ใหแ้รงบนัดาลใจ และเอืออาํนวยช่วยผูเ้รียนเปลียนการใหค้วามหมายใหม่ 

  ช่วยให้ผูเ้รียนพิจารณาวิธีการให้ความหมายใหม่  ตลอดจนแหล่งทีมาและผลของการให้
ความหมายนนัอยา่งละเอียดถีถว้น      
 *สาํหรับการยติุการเสวนาครังที   ผูน้าํเสวนามอบหมายการบา้น 3  

การบ้าน  การเขียนบนัทึกหัวขอ้  “ชีวิตต่อไปหลงัออกจากบา้นพกั”เพือนาํมาอภิปรายในการพบ
กลุ่มครังต่อไป 
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ขนัที 3 การวางแผน แกปั้ญหา  พฒันาตน (Plan, problem solving and personal growth: P)   

วตัถุประสงค์
ขนั  

เนือหา กิจกรรม วตัถุประสงคกิ์จกรรม การประเมิน 

เพือปรับปรุง 
พัฒ น า ส ต รี 
ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ
การวางแผน 
การแก้ปัญหา
ส่วนตัว  และ
การพฒันาตน
ใ น
ชีวิตประจําว ั
น 

.  การวางแผน 
ฝึ ก แ ก้ ปั ญ ห า 
พฒันาตน 

กิจกรรม  การเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ  “การ
วางแผน  ฝึกแก้ ปัญหา 
พฒันาตน”  
 ( 5  ชวัโมง) 

เพื อ ว า ง แผน  แล ะ ฝึ ก
ปฏิบัติในการแก้ปัญหา
และพฒันาตน 

.  สั ง เ ก ต
พฤติกรรม 

.  พิ จ า รณ า
ผลงาน  
 

. การตงัปณิธาน 
แนวทางเริมต้น
ชีวติใหม่ 

กิจกรรม  การเสวนาเชิง
ปฏิบตัิการ หัวขอ้ “การตงั
ปณิธาน แนวทางเริมต้น
ชีวติใหม่” (3  ชวัโมง) 

เพือกําหนดปณิธานและ
แนวทางการดําเนินชีวิต
ใหม่ 

 

เมือผูเ้รียนเกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์ ตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนปรับเปลียนพฤติกรรมและวิถีชีวิต
ในแนวทางใหม่ตามมโนทศัน์ทีปรับเปลียนไป 
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กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวางแผน ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาตน”  ( 5  ชัวโมง) 
วัตถุประสงค์ เพอืวางแผน และฝึกปฏิบติัในการแกปั้ญหาและพฒันาตน 

แนวทางดําเนินการ 

. เชือมโยงการอภิปรายกลุ่มจากครังทีแลว้  

. แจง้หัวข้อการเสวนา ให้ผูร่้วมเสวนานําการบ้าน  บันทึกหัวข้อ “ชีวิตต่อไปหลังออกจาก
บา้นพกั” มาประเมินตนเอง อภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ รวมทงัวางแผนระยะสนั และกาํหนดเป้าหมาย 

. ช่วยผูร่้วมเสวนาประเมิน กาํหนดปัญหา และหาทางจดัการแกไ้ข รวมทงัฝึกหัดทกัษะสาํคญัหรือ
จาํเป็นในขณะนี 

แนวคาํถามการเสวนา  
. ท่านวางแผนระยะสนั และกาํหนดเป้าหมายเฉพาะหนา้อยา่งไร? 

. มีอะไรบา้งทีเป็นปัญหาสาํคญั เร่งด่วน เป็นงานคา้งใจ หรือสิงทีท่านจาํเป็นตอ้งจดัการแกไ้ขใน
ขณะนี?   

. มีอะไรบา้งทีท่านตอ้งฝึกฝนเพอืการเสริมสร้างพฒันาตนเองในขณะนี? 

4. ท่านตอ้งทาํอะไร และอยา่งไร ในเวลาเท่าไร เพอืแกปั้ญหา พฒันาทกัษะ และใหบ้รรลุความตงัใจ
ในแผนการหรือเป้าหมายทีท่านตงัไว?้ 

การดาํเนินการในกิจกรรมที 5 ผูส้อนควรมีบทบาทดงันี     
  ช่วยผูเ้รียนสาํรวจคน้หาทางเลือกเพอืกาํหนดแนวการปฏิบติัใหม่  
  สนบัสนุนสร้างเสริมความสามารถและความมนัใจในตนเองต่อบทบาทใหม่  
  ช่วยผูเ้รียนวางแผนเชิงการกระทาํ  
  ช่วยผูเ้รียนแสวงหาความรู้และทกัษะทีจะใชด้าํเนินการตามแผน 

  สนบัสนุนการทดลองกระทาํตามบทบาทใหม่และใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพอืการปรับปรุงพฒันา  
*สาํหรับการยติุการเสวนาครังที   ผูน้าํเสวนามอบหมายการบา้น 4  
การบ้าน  การเขียนบนัทึกหัวขอ้  “ปณิธานและแนวทางการดาํเนินชีวิตใหม่ของฉัน” เพือนาํมา

อภิปรายในการพบกลุ่มครังที 6 ต่อไป 
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กิจกรรม  การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การตังปณธิาน แนวทางเริมต้นชีวิตใหม่” (   ชัวโมง) 
วัตถุประสงค์ เพอืกาํหนดปณิธานและแนวทางการดาํเนินชีวติใหม่ 
แนวทางดําเนินการ 

. เชือมโยงการอภิปรายกลุ่มจากครังทีแลว้  

. แจง้หวัขอ้การเสวนา และใชแ้นวคาํถามการเสวนา 

แนวคาํถามการเสวนา  
1. แผนการของท่านเป็นอยา่งไรบา้ง ท่านทดลองปฏิบติัในการจดัการแกไ้ขปัญหา  หรือฝึกทกัษะ

สาํคญัเพอืการเสริมสร้างพฒันาตนในชีวติประจาํวนัไดห้รือไม่ ผลเป็นอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่? 

2. ท่านตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอะไรเพมิเติม และตอ้งทาํอยา่งไร? 

3. ท่านไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการวางแผน กาํหนดเป้าหมาย และการฝึกปฏิบติั? 

 

. ใหผู้ร่้วมเสวนานาํการบา้น  การเขียนบนัทึกหัวขอ้  “ปณิธานและแนวทางการดาํเนินชีวิตใหม่
ของฉนั” มาอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ รวมทงัประกาศปณิธานและยนืยนัแนวทางการดาํเนินชีวิตหลงัออก
จากบา้นพกั 

การดาํเนินการในกิจกรรมที   ผูส้อนควรมีบทบาทช่วยใหก้าํลงัใจ และเชือมโยงความคิดกบัการใช้
ชีวิตของผูเ้รียนให้กลมกลืนกับสังคมตามมโนทศัน์ใหม่   ทงันี ควรสนับสนุนการเรียนรู้แบบชีนาํตนเอง 
ตลอดจนจดัตงัเครือข่ายการสนบัสนุนต่างๆ   
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ผู้จัดการเรียนรู้    
ผูจ้ดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมควรมีบุคลิกลกัษณะและบทบาทหนา้ที ดงันี 

. บุคลิกลักษณะทีสําคญัของผู้จัดการเรียนรู้  
- ตระหนกัรู้และมีความเขา้ใจในตนเอง  ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งมีความเขา้ใจในนิสัยใจคอของตนเอง

อยา่งลึกซึง และรู้วา่บุคลิกลกัษณะของตนนนัมีอิทธิพลต่อสมัพนัธภาพเชิงรักษากบัผูอื้นอยา่งไร   
- ยอมรับต่อความเปลียนแปลงต่างๆ ทีอาจเกิดขึนไดทุ้กเมือ  และเป็นแบบอยา่งทีพร้อมจะเรียนรู้

จากผูอื้นอยูเ่สมอ เปิดกวา้งต่อประเด็นทีเสวนาร่วมกนั  
- มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ และให้ความสาํคญักบัการ

พฒันาตนเอง     
- มีความละเอียดอ่อนยดืหยุน่ต่อผูอื้น คาํนึงถึงบุคลิกลกัษณะ ความพร้อม และความแตกต่างกนัของ

ผูเ้รียน ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ทีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามพฒันาการ บริบทชีวิต และปัจจยัทางสังคม 
วฒันธรรม เป็นตน้ 

- แบ่งปันอาํนาจทีเท่าเทียม มีความรับผดิชอบในเชิงจรรยาบรรณต่อผูเ้รียนและสงัคม 

.  บทบาทหน้าทีของผู้จัดการเรียนรู้  
-  การสร้างสมัพนัธภาพเชิงรักษาและจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทีดี   
การเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์เป็นการเนน้ประสบการณ์ชีวติทีมีความเป็นส่วนตวัของผูเ้รียน 

ผูจ้ดัการเรียนรู้ จึงจาํเป็นตอ้งสร้างสัมพนัธภาพเชิงรักษาและจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้   ที
เอืออํานวยให้ผูเ้รียนรู้สึกปลอดภัย และมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยทัวไป บุคคลมักแสวงหาการ
สนับสนุนจากผูน้ําเสวนาและเพือนในกลุ่มเสวนา โดยเฉพาะผูท้ีเขารู้สึกพึงพาได้ หรือเห็นว่ามีหัวอก
เดียวกนั  กลุ่มจึงดาํเนินไปและมีลกัษณะไปตามสมัพนัธภาพเชิงรักษาและปฏิสมัพนัธท์ีผูร่้วมเสวนามีต่อกนั  
ซึงผูจ้ ัดกระบวนการจะตอ้งนําผูร่้วมเสวนาไปสู่ความเป็นนําหนึงใจเดียวกัน (cohesiveness) เพือการ
สนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ และช่วยเหลือกนัและกนัผา่นสมัพนัธภาพเชิงรักษาทีเหมาะสม    

-  การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ  
การเสริมสร้างพลังอํานาจต้องมีอยู่ในทุกขันตอนของกระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์  

โดยเฉพาะในตอนเริมตน้ของการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ ก่อนทีจะให้ผูเ้รียนเกิดการพิจารณา
ใคร่ครวญ เนืองจากผูข้าดพลังอาํนาจ ไม่มันคงในตนเอง ขาดความมันใจ วิตกกังวล หรือไม่ได้รับการ
สนบัสนุนทางจิตใจ แลว้ถูกผลกัเขา้สู่กระบวนการทีออกแบบมาใหมี้การพจิารณาใคร่ครวญ  จะไม่สามารถ
ทาํการพจิารณาใคร่ครวญ เพอืไปสู่การเรียนรู้และการพฒันาไดเ้ลย เนืองจากขา้มไม่พน้ปราการทางอารมณ์ 
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กล่าวไดว้่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจตอ้งมีตงัแต่เริมตน้และตลอดการดาํเนินกระบวนการไปจนกระทงั
สินสุดขนัตอนสุดทา้ย   

-การส่งเสริมการพจิารณาใคร่ครวญ    
ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งช่วยผูเ้รียนสร้างความพร้อมและความสามารถในการพิจารณาใคร่ครวญ โดย

รู้จกัเลือกใชเ้ทคนิควธีิจดักิจกรรมกระตุน้ใหบุ้คคลสาํรวจและแสวงหาทางเลือกใหม่   
-การสนบัสนุนผูเ้รียนใหล้งมือกระทาํ  
ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมีบทบาทอยา่งมากใหผู้เ้รียนวางแผนการกระทาํ และฝึกฝนทกัษะทีสาํคญัในการ

แกปั้ญหาและพฒันาตน   
- การจดัการกบัความขดัแยง้กนัในกลุ่ม  
ความขดัแยง้กนัในกลุ่มอาจเกิดขึนอยา่งหลีกเลียงไม่ไดด้ว้ย  สิงทีสาํคญัคือผูจ้ดัการเรียนรู้จะตอ้ง

ช่วยจดัการความขดัแยง้ทีเกิดขึนให้เป็นสิงทีมีความหมาย และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึน บางครัง ความ
ขดัแยง้อาจเกิดขึนระหวา่งผูจ้ดัการเรียนรู้กบัผูเ้รียน ผูจ้ดัการเรียนรู้และผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งพิจารณาใคร่ครวญ
ในความคิดความเชือของตนเองทงัสองฝ่าย และนาํมาแลกเปลียนเรียนรู้พฒันากนัในสมัพนัธภาพเชิงรักษาที
เปิดกวา้ง เท่าเทียม และมีความเคารพกนั 

- การแกปั้ญหาทางจิตใจ 

ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรพิจารณาว่า จาํเป็นตอ้งใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบาํบดัเขา้ช่วยเหลือ
ผูเ้รียนทีมีปัญหาทางจิตใจหรือบุคลิกภาพดว้ยหรือไม่ ในกรณีทีไม่ร้ายแรง ผูจ้ดัสามารถใชก้ารสนทนาแบบ
มุ่งจดัการแกไ้ขปัญหาเป็นรายบุคคล   

- การจดัตงัเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมการพฒันาตนต่อเนือง  
ผูจ้ ัดการเรียนรู้สามารถสนับสนุนพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเนืองทังในและนอกพืนทีการเสวนา 

ตลอดจนจดัตงัเครือข่ายช่วยเหลือผูเ้รียนในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยอาจเริมตน้จดัตงัเครือข่ายจาก
เพอืนๆ ภายในกลุ่มเสวนา   
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ผู้เรียน  
ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผูเ้รียนทีดีได้ในแนวทางการเรียนรู้แบบปรับเปลียนมโนทศัน์ อย่างไรก็ตาม 

ผูจ้ดัการเรียนรู้มีบทบาทหน้าทีสนับสนุนให้ผูเ้รียนรับผิดชอบในการเรียนรู้และปรับเปลียนมโนทศัน์ของ
ตนเอง ในทาํนองเดียวกนั ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อตนเอง และในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ทีเอือใหก้ารปรับเปลียนมโนทศัน์ โดยผูเ้รียนทีเหมาะสมควรมีความพร้อมทีจะเรียนรู้   สมคัรใจ สนใจเขา้
ร่วม ตงัใจ หรือตระหนกัถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการปรับเปลียนความคิดความเชือ การกระทาํใหม่  

ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นคนทีสามารถพจิารณาใคร่ครวญ วพิากษอ์ดีตและความคิดความเชือของตนอยา่งมี
เหตุผล  ใจกวา้ง  พร้อมทีจะยอมรับมุมมองความคิดเห็นของผูอื้น  อีกทงัไม่มีลกัษณะปกป้องตนเองมาก
เกินไป  ในกรณีทีผูเ้รียนมีความบอบบางหรือบอบชาํทางจิตใจ หรือตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก็
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเพมิจากผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น เช่น นกัจิตวทิยา เป็นตน้    
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ภาคผนวก ง แบบประเมินเครืองมือและนวตักรรมการวจิยั 

แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเบืองตน้ 
“กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง” 

สาํหรับผูเ้ชียวชาญ 

 

คาํชีแจง 

 ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลเบืองตน้ 
“กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง” ทีผูว้ิจยัสร้างขึน โดย
มีวตัถุประสงค์เพือเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับกระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ รวมทงัปัญหา ความ
ตอ้งการจาํเป็น และขอ้เสนอแนะในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครอง จากกลุ่มตวัอยา่ง ซึงเป็นสตรีไทยผูผ้า่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง ดงันี 

 

วิธีการประเมิน 

การประเมินความสอดคลอ้ง มีเกณฑใ์นการประเมิน  ระดบั ไดแ้ก่ 
 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง +  เมือท่านเห็นว่ารายการประเมินนนัมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
กระบวนการและวตัถุประสงค ์
 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นว่ารายการประเมินนันไม่อาจตดัสินใจได้ว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะกระบวนการและวตัถุประสงค ์

 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง -  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัไม่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
กระบวนการและวตัถุประสงค ์

 
ในกรณีทีท่านเห็นว่า  มีรายการใดต้องปรับปรุงแก้ไข  ขอความกรุณาท่านเขียนเสนอแนะ  หรือให้
ขอ้เสนอแนะแก่ผูว้จิยัโดยตรง ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งสูง 

 

 

นายพรีเทพ  รุ่งคุณากร 

นกัศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเบืองตน้ 
“กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง” 

แนวคาํถามสมัภาษณ์ ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+   -  

กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยผูผ้า่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง 

1. จากช่วงความรุนแรงจนถึงทุกวนันี ชีวิตของท่านผ่าน
พบอะไรบา้ง และในตวัท่านมีอะไรเปลียนแปลงไปบา้ง?   

    

. ในช่วงทีอยู่ในความรุนแรง ท่านมีมุมมองอยา่งไรต่อ
ตนเอง สามี/แฟน และสงัคม?   

    

. มุมมองดงักล่าวเปลียนแปลงเป็นอยา่งไร?     

. เหตุใดท่านจึงมีมุมมองเปลียนไปเช่นนัน มีใครหรือ
อะไรช่วยให้ท่านเปลียนแปลงมีมุมมองใหม่นี เขาทาํ
อยา่งไร และท่านรู้สึกอยา่งไร? 

    

5. มุมมองใหม่ดงักล่าวมีผลต่อท่านอยา่งไรบา้ง?     

ปัญหา ความตอ้งการจาํเป็นของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

6. เมือผูห้ญิงถูกสามี/แฟนทาํร้ายหรือใช้ความรุนแรง
บ่อยๆ หรือต่อเนืองเป็นช่วงเวลานาน อะไรทีเป็นปัญหา
และความตอ้งการจริงๆ ของผูห้ญิงในสถานการณ์นี? 

    

7. เมือผูห้ญิงได้รับการช่วยเหลือ พน้ออกมา หรือไม่ได้
อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงจากคู่ครองแล้ว  ผูห้ญิง
ตอ้งการความช่วยเหลืออะไรทีสาํคญัหรือจาํเป็นบา้ง?  

    

ขอ้เสนอแนะในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

8. หากจะช่วยให้ผูห้ญิงทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครองเ กิดการเปลียนแปลงตนเอง  โดยมีมุมมอง 
พฤติกรรม หรือชีวิตใหม่ทีออกจากความรุนแรงไดจ้ริง  
ควรใชว้ธีิการอยา่งไร? 

    

9. ขอ้เสนอแนะอืนๆ     
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แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี 

สาํหรับผูเ้ชียวชาญ 

 

คาํชีแจง 

 ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้กระทงของ “แบบวดัทศันะ
ความเสมอภาคของสตรี” ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนจากตวัชีวดัในมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ
ไทย (Thailand National Standard on Gender Equality) ของสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์( )  ใน  ดา้น ไดแ้ก่ ความเสมอภาคของสตรีใน
ศกัดิศรีและคุณค่า ความเสมอภาคของสตรีในความสามารถ และความเสมอภาคของสตรีในชีวิตครอบครัว  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือวดัค่าคะแนนทศันะความเสมอภาคของสตรี จากกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั ซึงเป็น
สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ดงันี 

 

วิธีการประเมิน 

การประเมินความสอดคลอ้ง มีเกณฑใ์นการประเมิน  ระดบั ไดแ้ก่ 
 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง +  เมือท่านเห็นว่ารายการประเมินนนัมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
กระบวนการและวตัถุประสงค ์
 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นว่ารายการประเมินนันไม่อาจตดัสินใจได้ว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะกระบวนการและวตัถุประสงค ์

 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง -  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัไม่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
กระบวนการและวตัถุประสงค ์

 
ในกรณีทีท่านเห็นว่า มีรายการใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ขอความกรุณาท่านเขียนเสนอแนะ หรือให้

ขอ้เสนอแนะแก่ผูว้จิยัโดยตรง ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งสูง 

 

 

นายพรีเทพ  รุ่งคุณากร 

นกัศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี 

ขอ้เสนอแนะ (เพมิเติม) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ้กระทงของแบบวดั ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+   -  

ดา้นที  ความเสมอภาคของสตรีในศกัดิศรีและคุณค่า (ขอ้ 1-10 รวม 10 ขอ้) เพือวดัค่าคะแนนทศันะความ
เสมอภาคของสตรี ดา้นศกัดิศรีและคุณค่า 
. ผูห้ญิงอ่อนแอ  ผูช้ายเขม้แขง็ (ขอ้กระทงดา้นลบ -)     

. เกิดมาเป็นผูห้ญิงก็มีศกัดิศรีเหมือนกบัผูช้าย  (ขอ้กระทงด้าน
บวก +) 

    

. การเกิดเป็นผูห้ญิงถือเป็นเวรกรรม  ตอ้งยอมต่อการถูกเลือก
ปฏิบตัิ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ (ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. จะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ควรมีสิทธิตดัสินใจเลือกเสน้ทางชีวิต
ไดต้ามความตอ้งการของตวัเอง (ขอ้กระทงดา้นบวก +) 

    

. ความดีของผูห้ญิงอยู่ทีการประพฤติตนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีนิยม  (ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งทาํตวัสวยงามใหเ้ป็นทีพอใจแก่พวกผูช้าย (ขอ้
กระทงดา้นลบ -) 

    

. ผูห้ญิงทีดีจะรักษาความบริสุทธิทางเพศไวไ้ดก่้อนแต่งงาน  (ขอ้
กระทงดา้นลบ -) 

    

. การเสียหายหรือการเสียชือเสียงด้วยเรืองทางเพศล้วนเป็น
ปัญหาจากตวัผูห้ญิง  (ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. คุณค่าของผูห้ญิงอยูท่ีการมีชีวิตไดใ้นแบบทีตวัเองพอใจ หรือ
ไดเ้ป็นตวัของตวัเอง (ขอ้กระทงดา้นบวก +) 

    

. ผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วม โอกาส และบทบาทในสังคมไดเ้ท่ากบั
ผูช้าย  (ขอ้กระทงดา้นบวก +) 
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แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี (ต่อ)  

ขอ้เสนอแนะ (เพมิเติม) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ้กระทงของแบบวดั ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+   -  

ดา้นที  ความเสมอภาคของสตรีในความสามารถ  (ขอ้ 11-20 รวม  ขอ้) เพือวดัค่าคะแนนทศันะความ
เสมอภาคของสตรี ดา้นความสามารถ 

. ผูช้ายคือชา้งเทา้หนา้ ผูห้ญิงคือชา้งเทา้หลงั (ขอ้กระทงดา้นลบ 
-) 

    

. ผูห้ญิงมีการคิด ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาสู้ผูช้ายไม่ได้ (ขอ้
กระทงดา้นลบ -) 

    

. การเป็นผูห้ญิงมิได้เป็นขอ้จาํกดัในการเรียนรู้และพฒันาตน 
(ขอ้กระทงดา้นบวก +) 

    

. ผูห้ญิงมีความสามารถและวิธีการทีจะทาํงานของผูช้ายได้ดี 
(ขอ้กระทงดา้นบวก +) 

    

. ผูห้ญิงไม่สามารถบรรลุหลักคาํสอนทางศาสนาได้เท่าผูช้าย 
(ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. ผู ้หญิงและผู ้ชายต้องมีอิสระในการแสดงความคิดและ
ความสามารถออกมาไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั (ขอ้กระทงดา้นลบ +) 

    

. ตลอดชีวิตของผูห้ญิงตอ้งมีผูช้ายคอยปกป้อง คุม้ครอง ดูแล 
(ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. ผูห้ญิงเลียงดูตวัเองและลูก หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวได ้โดย
ไม่ตอ้งพงึพาสามี (ขอ้กระทงดา้นบวก +) 

    

. ผูห้ญิงเป็นทีพงึของผูอื้นได ้(ขอ้กระทงดา้นบวก +)     

. ลูกผูห้ญิงทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้ไม่ดีเท่าลูกผูช้าย (ขอ้
กระทงดา้นลบ -) 
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แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี (ต่อ)  

ขอ้กระทงของแบบวดั ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+   -  

ดา้นที  ความเสมอภาคของสตรีในชีวิตครอบครัว  (ขอ้ -  รวม  ขอ้) เพือวดัค่าคะแนนทศันะความ
เสมอภาคของสตรี ดา้นชีวติครอบครัว   

. ผู ้ชายเท่านันทีมีอํานาจสูงสุดในการวางแผนและกําหนด
อนาคตของครอบครัว (ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. ทงัสามีและภรรยาต่างตอ้งให้เกียรติยกยอ่งซึงกนัและกนัโดย
ไม่มีใครเหนือกวา่หรือตาํกวา่ใคร (ขอ้กระทงดา้นบวก +)     

    

. ภรรยาต้องเชือฟัง และทาํตามความต้องการของสามีและ
ครอบครัวของสามี แมต้นไม่เห็นดว้ยก็ตาม (ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. ภรรยาตอ้งมีส่วนแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตดัสินใจ
เรืองต่างๆ ของครอบครัวอยา่งเท่าเทียมกบัสามี (ขอ้กระทงดา้น
บวก +) 

    

. การทาํงานบา้นและการเลียงดูลูกเป็นงานของผูห้ญิงฝ่ายเดียว 
(ขอ้กระทงดา้นลบ -)  

    

. การทาํหมนัถือเป็นหน้าทีโดยตรงของภรรยา (ขอ้กระทงดา้น
ลบ -) 

    

. ภรรยาไม่มีสิทธิปฏิเสธเพศสมัพนัธต์ามความตอ้งการของสามี 
(ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. การตังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทาํแท้ง หรือทอดทิงลูก  เป็น
ความผดิทงัหมดของผูห้ญิง (ขอ้กระทงดา้นลบ -) 

    

. การถูกสามีทาํร้ายหรือนอกใจ สมควรเป็นเรืองน่าละอายของ
ฝ่ายภรรยาเอง (ขอ้กระทงดา้นลบ -)   

    

. ไม่ว่าจะอยา่งไร ผูห้ญิงตอ้งอุทิศทงัชีวิตของตนเองเพือรักษา
ชีวิตคู่ หรือชีวิตครอบครัวให้อยูพ่ร้อมหน้าพ่อแม่ลูก (ขอ้กระทง
ดา้นลบ -)  
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แบบประเมินนวตักรรมการปรับเปลียนมโนทศัน์สาํหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

สาํหรับผูเ้ชียวชาญ 

 

คาํชีแจง 

 ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมของนวตักรรม
การปรับเปลียนมโนทศัน์สําหรับสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง ทีผูว้ิจยัสร้างขึน ได้แก่ 
“วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา” (Therapeutic Education Praxis) หรือ TEP และ แผนการจดักิจกรรม
การเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP ดงันี 

ตอนที  การประเมินความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 
ตอนที   การประเมินความสอดคล้อง และความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิง
ปฏิบตัิการดว้ยวธีิ TEP 

 

วิธีการประเมิน 

การประเมินแบ่งเป็น  ลักษณะ ได้แก่ การประเมินความสอดคล้อง และการประเมินความ
เหมาะสม ดงันี 

. การประเมินความสอดคลอ้ง มีเกณฑใ์นการประเมิน  ระดบั ไดแ้ก่ 
 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง +  เมือท่านเห็นว่ารายการประเมินนนัมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
กระบวนการและวตัถุประสงค ์
 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นว่ารายการประเมินนันไม่อาจตดัสินใจได้ว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะกระบวนการและวตัถุประสงค ์

 ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง -  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัไม่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
กระบวนการและวตัถุประสงค ์

 

. การประเมินความเหมาะสม  มีเกณฑใ์นการประเมิน  ระดบั ไดแ้ก่ 

ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัมีความเหมาะสมในระดบัมากทีสุด 

ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัมีความเหมาะสมในระดบัมาก  
ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 

ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  เมือท่านเห็นวา่รายการประเมินนนัมีความเหมาะสมในระดบันอ้ยทีสุด 



258 
 

 

ในกรณีทีท่านเห็นว่า มีรายการใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ขอความกรุณาท่านเขียนเสนอแนะ หรือให้
ขอ้เสนอแนะแก่ผูว้จิยัโดยตรง ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งสูง 

 

นายพรีเทพ  รุ่งคุณากร 

นกัศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที  การประเมินความสอดคลอ้งของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+   -  

ขนัที  การสร้างสัมพนัธภาพ
เชิงรักษาและการผอ่นคลาย  

เพอืปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ      

กิจกรรม   การ เสวนา เ ชิง
ปฏิบตัิการ หัวขอ้ “การจดัการ
ความเครียด”  

เพือการสํารวจ  รู้ จัดการ
ความเครียดสะสมจากความ
รุ น แ ร ง  ( Post-traumatic 

Stress Disorder) 

    

กิจกรรม  2 การเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ  หัวข้อ  “การเห็น
คุณค่าในตนเอง”  

เพือตระหนักรู้คุณค่าในตน
และความหมายชีวิต มีการ
รั บ รู้ ต น เ อ ง ใน มุ ม ม อ ง
ทางบวก  

    

ขนัที   การศึกษาตน ทาํความ
เขา้ใจชีวติและความคิด   

เพือปรับเปลียนมโนทัศน์
ความเสมอภาคของสตรี 

    

กิจกรรม  การเสวนาวิพากษ์
อ ดี ตในชีวิตผู ้หญิ ง  หัวข้อ 
“เสน้ทางชีวติของผูห้ญิง”   

เ พื อ วิ พ า กษ์ส ถ านภ า พ 
บทบ าท  แ ล ะ ชี วิ ต ข อ ง
ผู ้หญิ ง  และแลก เป ลียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
ชี วิ ต ที ถู ก ก ร ะทํา ค ว า ม
รุนแรง  หรือการเลือก
ปฏิบตัิ 

    

กิ จกรรม   ก าร เสวนาหา
แนวทางสร้างความเสมอภาค
ทางเพศ หัวข้อ  “ความเสมอ
ภาคของผูห้ญิง”   

เ พื อ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ปรับเปลียนความคิดจาก
ทัศนะความไม่เสมอภาค
ทางเพศเป็นทัศนะความ
เสมอภาคของสตรี 
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การประเมินความสอดคลอ้งของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา (ต่อ) 

วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+   -  

ขนัที  การวางแผน แกปั้ญหา  
พฒันาตน   

เพือปรับปรุง พัฒนาสตรี 
ใหมี้ทกัษะการวางแผน การ
แก้ปัญหาส่วนตวั และการ
พฒันาตนในชีวติประจาํวนั 

    

กิจกรรม   การ เสวนา เ ชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  หั ว ข้ อ  “ ก า ร
วางแผน ฝึกแก้ปัญหา พฒันา
ตน”  

เพือวางแผน และฝึกปฏิบตัิ
ในการแกปั้ญหาและพฒันา
ตน 

    

กิจกรรม   การ เสวนา เ ชิง
ปฏิบัติก าร  หัวข้อ  “การตัง
ปณิธาน แนวทางเริมตน้ชีวิต
ใหม่”  

เพือกําหนดปณิธานและ
แนวทางการดํา เนินชีวิต
ใหม่ 

    

*ภาพรวมทังหมดของวิธีการ
จดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

มุ่งส่งเสริมให้สตรีเกิดการ
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับเปลียนมโนทศัน์ หรือ
การเรียนรู้แบบปรับเปลียน
ม โ น ทั ศ น์  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ ดงันี 

. เกิดการฟืนฟูสภาพจิตใจ  
 เกิดการปรับเปลียนมโน
ทัศน์ความเสมอภาคของ
สตรี 

.  เ กิ ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
แกปั้ญหา พฒันาตน 
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การประเมินความเหมาะสมของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะ 

     
ขนัที  การสร้างสัมพนัธภาพ
เชิงรักษาและการผอ่นคลาย  

เพอืปรับสภาพฟืนฟูจิตใจ        

กิจกรรม   การ เสวนา เ ชิง
ปฏิบตัิการ หัวขอ้ “การจดัการ
ความเครียด”  

เพือการสํารวจ  รู้ จัดการ
ความเครียดสะสมจากความ
รุ น แ ร ง  ( Post-traumatic 

Stress Disorder) 

      

กิจกรรม  2 การเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ  หัวข้อ  “การเห็น
คุณค่าในตนเอง”  

เพือตระหนักรู้คุณค่าในตน
และความหมายชีวิต มีการ
รั บ รู้ ต น เ อ ง ใน มุ ม ม อ ง
ทางบวก  

      

ขนัที   การศึกษาตนทาํความ
เขา้ใจชีวติและความคิด  

เพือปรับเปลียนมโนทัศน์
ความเสมอภาคของสตรี 

      

กิจกรรม  การเสวนาวิพากษ์
อ ดี ตในชีวิตผู ้หญิ ง  หัวข้อ 
“เสน้ทางชีวติของผูห้ญิง”   

เ พื อ วิ พ า กษ์ส ถ านภ า พ 
บทบ าท  แ ล ะ ชี วิ ต ข อ ง
ผู ้หญิ ง  และแลก เป ลียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
ชี วิ ต ที ถู ก ก ร ะทํา ค ว า ม
รุนแรง  หรือการเลือก
ปฏิบตัิ 

      

กิ จกรรม   ก าร เสวนาหา
แนวทางสร้างความเสมอภาค
ทางเพศ หัวข้อ  “ความเสมอ
ภาคของผูห้ญิง”   

เ พื อ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ปรับเปลียนความคิดจาก
ทัศนะความไม่เสมอภาค
ทางเพศเป็นทัศนะความ
เสมอภาคของสตรี 
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การประเมินความเหมาะสมของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา (ต่อ) 

วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะ 

     
ขนัที  การวางแผน แกปั้ญหา  
พฒันาตน   

เพือปรับปรุง พัฒนาสตรี 
ใหมี้ทกัษะการวางแผน การ
แก้ปัญหาส่วนตวั และการ
พฒันาตนในชีวติประจาํวนั 

      

กิจกรรม   การ เสวนา เ ชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  หั ว ข้ อ  “ ก า ร
วางแผน ฝึกแก้ปัญหา พฒันา
ตน”  

เพือวางแผน และฝึกปฏิบตัิ
ในการแกปั้ญหาและพฒันา
ตน 

      

กิจกรรม   การ เสวนา เ ชิง
ปฏิบัติก าร  หัวข้อ  “การตัง
ปณิธาน แนวทางเริมตน้ชีวิต
ใหม่”  

เพือกําหนดปณิธานและ
แนวทางการดํา เนินชีวิต
ใหม่ 

      

*ภาพรวมทังหมดของวิธีการ
จดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

มุ่งส่งเสริมให้สตรีเกิดการ
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับเปลียนมโนทศัน์ หรือ
การเรียนรู้แบบปรับเปลียน
ม โ น ทั ศ น์  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ ดงันี 

. เกิดการฟืนฟูสภาพจิตใจ  
 เกิดการปรับเปลียนมโน
ทัศน์ความเสมอภาคของ
สตรี 

.  เ กิ ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง  
แกปั้ญหา พฒันาตน 
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ตอนที  การประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวิธี 
TEP 

ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+   -  

1. หลกัการของแผน กบัจุดมุ่งหมาย     

2. หลกัการของแผน กบัโครงสร้างกระบวนการ     

3. หลกัการของแผน กบัแนวปฏิบติัของผูน้าํเสวนา     

4. หลกัการของแผน กบัการประเมินผล     

5. จุดมุ่งหมายของแผน กบัโครงสร้างกระบวนการ     

6. จุดมุ่งหมายของแผน กบัแนวปฏิบติัของผูน้าํเสวนา     

7. จุดมุ่งหมายของแผน กบัการประเมินผล     

8. โครงสร้างกระบวนการของแผน กบัแนวปฏิบติัของ
ผูน้าํเสวนา 

    

9. โครงสร้างกระบวนการของแผน กบัการประเมินผล     

10. แนวปฏิบัติของผู ้นํา เสวนาของแผน  กับการ
ประเมินผล 
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การประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP 

 

 

 

วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 
วตัถุประสงค ์

ระดบั 

ความเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะ 

     
1. หลักการ:  แผนมีหลักการเหมาะสมต่อการพัฒนากระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

2. จุดมุ่งหมาย:  แผนมีจุดมุ่งหมายเหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

3. เคา้โครงเนือหา/หัวขอ้เสวนา:  แผนมีเคา้โครงเนือหา/หัวขอ้เสวนา
เหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี
ไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

4. กิจกรรม/การฝึกหัด:  แผนมีกิจกรรม/การฝึกหัดเหมาะสมต่อการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

5. การบา้น/งานมอบหมาย:  แผนมีการบา้น/งานมอบหมายเหมาะสม
ต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

6. โครงสร้างกระบวนการ :  วิ ธี  TEP มีโครงสร้างกระบวนการ
เหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี
ไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

7. แนวปฏิบัติของผูน้ําเสวนา:  แผนมีแนวปฏิบัติของผูน้ําเสวนา
เหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี
ไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

8. ระยะและช่วงเวลาการจดัเสวนา:  แผนมีระยะและช่วงเวลาการจดั
เสวนาเหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทัศน์ของ
สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

      

9. การลาํดับกาํหนดการ:  แผนมีการลาํดับกาํหนดการเหมาะสมต่อ
การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง 
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การประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP (ต่อ) 
 

 

ขอ้เสนอแนะ (เพมิเติม) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 
วตัถุประสงค ์

ระดบั 

ความเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะ 

     
10. การประเมินผล:  แผนมีการประเมินผลเหมาะสมต่อการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

11. ความสําคัญ : การใช้แผนมีความสําคัญต่อการพฒันา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง   

      

12. ประโยชน์ :  การใช้แผนมีประโยชน์ ต่อการพัฒนา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง 

      

13. ความสมเหตุสมผล: การใช้แผนสมเหตุสมผลต่อการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

      

14. ความเหมาะสม: การใช้แผนเหมาะสมต่อการพฒันา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง 
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ภาคผนวก จ รายนามผูเ้ชียวชาญ และผลการประเมินเครืองมือและนวตักรรมการวจิยั 

 

ผูป้ระเมินเครืองมือการวจิยั 

-ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทรทัย ผู ้เชียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ดร. นิรนาท แสนสา ผูเ้ชียวชาญดา้นจิตวทิยา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
- ดร. เพริศพรรณ แดนศิลป์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการศึกษาแบบเน้นให้ผูเ้รียนใคร่ครวญตนเอง 

ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

  - รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ   ผูเ้ชียวชาญด้านการพยาบาลและการดูแลจิตใจของ
สตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัวและดา้นสตรีศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

- ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นกระบวนการกลุ่มเพือนช่วยเพือนสําหรับสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงในครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ผูป้ระเมินนวตักรรมการวจิยั 

- ดร.ณัฐสุดา แตพ้นัธ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นพฒันาโปรแกรมทางการศึกษาและจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ดร. นิรนาท แสนสา ผูเ้ชียวชาญดา้นจิตวทิยา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
- ดร. เพริศพรรณ แดนศิลป์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการศึกษาแบบเน้นให้ผูเ้รียนใคร่ครวญตนเอง 

ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

  - รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ   ผูเ้ชียวชาญด้านการพยาบาลและการดูแลจิตใจของ
สตรีทีถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัวและดา้นสตรีศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

- ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นกระบวนการกลุ่มเพือนช่วยเพือนสําหรับสตรีทีถูก
กระทาํความรุนแรงในครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ผลการประเมินเครืองมือการวจิยั แบบสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเบืองตน้ 

 

แนวคาํถามสมัภาษณ์ ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ค่าIOC 

+   -  

กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยผูผ้า่นพน้ความรุนแรงจากคู่ครอง 

1. จากช่วงความรุนแรงจนถึงทุกวนันี ชีวิตของท่านผ่าน
พบอะไรบา้ง และในตวัท่านมีอะไรเปลียนแปลงไปบา้ง?   

    

. ในช่วงทีอยู่ในความรุนแรง ท่านมีมุมมองอยา่งไรต่อ
ตนเอง สามี/แฟน และสงัคม?   

    

. มุมมองดงักล่าวเปลียนแปลงเป็นอยา่งไร?     

. เหตุใดท่านจึงมีมุมมองเปลียนไปเช่นนัน มีใครหรือ
อะไรช่วยให้ท่านเปลียนแปลงมีมุมมองใหม่นี เขาทาํ
อยา่งไร และท่านรู้สึกอยา่งไร? 

    

5. มุมมองใหม่ดงักล่าวมีผลต่อท่านอยา่งไรบา้ง?     

ปัญหา ความตอ้งการจาํเป็นของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

6. เมือผูห้ญิงถูกสามี/แฟนทาํร้ายหรือใช้ความรุนแรง
บ่อยๆ หรือต่อเนืองเป็นช่วงเวลานาน อะไรทีเป็นปัญหา
และความตอ้งการจริงๆ ของผูห้ญิงในสถานการณ์นี? 

    

7. เมือผูห้ญิงได้รับการช่วยเหลือ พน้ออกมา หรือไม่ได้
อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงจากคู่ครองแล้ว  ผูห้ญิง
ตอ้งการความช่วยเหลืออะไรทีสาํคญัหรือจาํเป็นบา้ง?  

    

ขอ้เสนอแนะในการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

8. หากจะช่วยให้ผูห้ญิงทีถูกกระทาํความรุนแรงจาก
คู่ครองเ กิดการเปลียนแปลงตนเอง  โดยมีมุมมอง 
พฤติกรรม หรือชีวิตใหม่ทีออกจากความรุนแรงไดจ้ริง  
ควรใชว้ธีิการอยา่งไร? 

    

9. ขอ้เสนอแนะอืนๆ     
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ผลการประเมินเครืองมือการวจิยั แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี 

ดา้นที  ความเสมอภาคในศกัดิศรีและคุณค่า ขอ้ -  รวม  ขอ้   
ขอ้คาํถาม ระดบัความสอดคลอ้ง 

ค่าIOC 
+   -  

. ผูห้ญิงอ่อนแอ  ผูช้ายเขม้แขง็ (-)  - -  

. ผูห้ญิงมีศกัดิศรีเช่นเดียวกบัผูช้าย  (+)  - -  

. การเกิดเป็นผูห้ญิงถือเป็นเวรกรรม  ต้อง
ยอมต่อการถูกเลือกปฏิบติั หรือถูกเอารัดเอา
เปรียบ (-) 

 - -  

. ผู ้หญิงและผู ้ชายสามารถตัดสินใจเลือก
เส้นทางชีวิตไดต้ามความตอ้งการของตวัเอง
(+) 

 - -  

. ความดีของผูห้ญิงอยูท่ีการเป็นกุลสตรีตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีกาํหนด (-) 

 - -  

. ผูห้ญิงจาํเป็นต้องทาํตัวสวยงามให้เป็นที
พอใจแก่ผูช้าย (-) 

 - -  

. ผูห้ญิงทีดีจะรักษาความบริสุทธิทางเพศไว้
ไดก่้อนแต่งงาน  (-) 

 - -  

. การเสียหายและเสียชือเสียงด้วยเรืองทาง
เพศเป็นปัญหาจากตวัผูห้ญิง  (-) 

 - -  

. คุณค่าของผูห้ญิงอยู่ทีความเป็นอิสระใน
ชีวติ และการไดเ้ป็นตวัของตวัเอง (+) 

 - -  

. ผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วมและบทบาทในสังคม
มากพอๆ กบัผูช้าย  (+) 

 - -  
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ดา้นที 2  ความเสมอภาคในความสามารถ ขอ้ 11-20 รวม  ขอ้   
ขอ้คาํถาม ระดบัความสอดคลอ้ง 

ค่าIOC 
+   -  

. ผูช้ายเป็นช้างเทา้หน้า ผูห้ญิงเป็นช้างเทา้
หลงั  (-) 

 1 - .  

. ผูห้ญิงมีการคิด ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหา
สูผู้ช้ายไม่ได ้   (-) 

 - -  

. การเป็นผูห้ญิงมิได้เป็นข้อจาํกัดในการ
เรียนรู้และพฒันาตน(+) 

 - -  

. ผู ้หญิงมีความสามารถและวิธีการทีจะ
ทาํงานของผูช้ายไดดี้(+) 

 - -  

. ผูห้ญิงไม่สามารถบรรลุหลักคาํสอนทาง
ศาสนาไดอ้ยา่งผูช้าย (-) 

 - -  

. ผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งมีอิสระในการคิดและ
แสดงออกในสงัคมไดเ้ท่าเทียมกนั(+) 

 1 - .  

. ผูห้ญิงต้องมีผูช้ายคอยปกป้อง คุ ้มครอง 
ดูแล  (-) 

4 1 - 0.8 

.  ผู ้หญิงเลียงดูตัวเองและลูก  หรือเป็น
หวัหนา้ครอบครัวได ้โดยไม่ตอ้งพงึพาสามี(+) 

 1 - .  

. ผูห้ญิงเป็นทีพงึของผูอื้นได(้+) 4 1 - 0.8 

. ลูกผูห้ญิงทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ไดไ้ม่
เท่าลูกผูช้าย  (-) 

5 - - 1 
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ดา้นที 3 ความเสมอภาคของสตรีในชีวติครอบครัว  (ขอ้ 21-30 รวม 10 ขอ้)   
ขอ้คาํถาม ระดบัความสอดคลอ้ง 

ค่าIOC 
+   -  

. ผูช้ายมีอาํนาจสูงสุดในการวางแผนและ
กาํหนดอนาคตของครอบครัว  (-) 

5 - - 1 

. ทงัสามีและภรรยาต่างตอ้งให้เกียรติยกยอ่ง 
แบ่งเบาหน้าทีความรับผิดชอบในครอบครัว  
และสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั  (+) 

5 - - 1 

.  ภรรยาต้องเ ชือฟัง  และทําตามความ
ตอ้งการของสามีและครอบครัวของสามี แม้
ตนไม่เห็นดว้ยก็ตาม  (-) 

5 - - 1 

. ภรรยาตอ้งมีส่วนแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมในการตดัสินใจต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับ
สามี  (+) 

5 - - 1 

. การทาํงานบา้นและการเลียงดูลูกเป็นงาน
ของผูห้ญิง (-)   

 1 - .  

. การทาํหมนัถือเป็นหนา้ทีของภรรยา  (-) 5 - - 1 

. ภรรยาไม่มีสิทธิปฏิเสธเพศสัมพนัธ์ตาม
ความตอ้งการของสามี(-) 

5 - - 1 

. การตงัครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทาํแทง้ หรือ
ทอดทงิลูก เป็นความผดิของผูห้ญิงเอง(-)  

4 1 - 0.8 

. การถูกสามีทาํร้ายหรือนอกใจ สมควรเป็น
เรืองน่าละอายของฝ่ายภรรยา (-)   

4 1 - 0.8 

. ผูห้ญิงตอ้งอุทิศตนเองเพอืชีวติคู่ และรักษา
ครอบครัวใหอ้ยูพ่ร้อมหนา้พอ่แม่ลูก  (-) 

5 - - 1 
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ค่าสมัประสิทธิอลัฟ่า(Coefficient  Alpha) ของแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี 

ดา้นที  ความเสมอภาคในศกัดิศรีและคุณค่า ขอ้ -  รวม  ขอ้   

 

ดา้นที 2  ความเสมอภาคในความสามารถ ขอ้ 11-20 รวม  ขอ้   

ขอ้ที ขอ้ความ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
1 ผูห้ญิงอ่อนแอ  ผูช้ายเขม้แข็ง (-) .72  
 ผูห้ญิงมีศกัดิศรีเช่นเดียวกบัผูช้าย  (+) .84  
 การเกิดเป็นผูห้ญิงถือเป็นเวรกรรม  ตอ้งยอมต่อการถูกเลือกปฏิบติั หรือถูกเอา

รัดเอาเปรียบ (-) 
.75  

 ผูห้ญิงและผูช้ายสามารถตดัสินใจเลือกเส้นทางชีวิตไดต้ามความตอ้งการของ
ตวัเอง(+) 

.83  

 ความดีของผูห้ญิงอยูที่การเป็นกุลสตรีตามขนบธรรมเนียมประเพณีกาํหนด (-) .81  
 ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งทาํตวัสวยงามให้เป็นทีพอใจแก่ผูช้าย (-) .77  
 ผูห้ญิงทีดีจะรักษาความบริสุทธิทางเพศไวไ้ดก่้อนแต่งงาน  (-) .83  
 การเสียหายและเสียชือเสียงดว้ยเรืองทางเพศเป็นปัญหาจากตวัผูห้ญิง  (-) .72  
 คุณค่าของผูห้ญิงอยูที่ความเป็นอิสระในชีวิต และการไดเ้ป็นตวัของตวัเอง (+) .84  

1  ผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วมและบทบาทในสังคมมากพอๆ กบัผูช้าย  (+) .84  
 รวม .  

ขอ้ที ขอ้ความ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
 ผูช้ายเป็นชา้งเทา้หนา้ ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงั  (-) .79  

 ผูห้ญิงมีการคิด ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาสู้ผูช้ายไม่ได ้   (-) .78  

 การเป็นผูห้ญิงมิไดเ้ป็นขอ้จาํกดัในการเรียนรู้และพฒันาตน(+) .75  

 ผูห้ญิงมีความสามารถและวิธีการทีจะทาํงานของผูช้ายไดดี้(+) .79  
1  ผูห้ญิงไม่สามารถบรรลุหลกัคาํสอนทางศาสนาไดอ้ยา่งผูช้าย (-) .   
1  ผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งมีอิสระในการคิดและแสดงออกในสังคมไดเ้ท่าเทียมกนั(+) .84  
1  ผูห้ญิงตอ้งมีผูช้ายคอยปกป้อง คุม้ครอง ดูแล  (-) .82  
1  ผูห้ญิงเลียงดูตวัเองและลูก หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวได ้โดยไม่ตอ้งพึงพาสามี

(+) 
.72  

 ผูห้ญิงเป็นทีพึงของผูอื้นได(้+) .84  
 ลูกผูห้ญิงทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ไดไ้ม่เท่าลูกผูช้าย  (-) .72  

 รวม .  
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ค่าสมัประสิทธิอลัฟ่า(Coefficient  Alpha) ของแบบวดัทศันะความเสมอภาคของสตรี (ต่อ)  
ดา้นที  ความเสมอภาคในชีวิตครอบครัว ขอ้ -  รวม  ขอ้   

    

 * รวมทงัฉบบั  ดา้น  ขอ้ ค่าสัมประสิทธิอลัฟ่า= .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ที ขอ้ความ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
 ผูช้ายมีอาํนาจสูงสุดในการวางแผนและกาํหนดอนาคตของครอบครัว  (-) .78  
 ทงัสามีและภรรยาต่างตอ้งให้เกียรติยกย่อง แบ่งเบาหน้าทีความรับผิดชอบใน

ครอบครัว  และสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั  (+) 
.84  

 ภรรยาตอ้งเชือฟัง และทาํตามความตอ้งการของสามีและครอบครัวของสามี แม้
ตนไม่เห็นดว้ยก็ตาม  (-) 

.72  

 ภรรยาตอ้งมีส่วนแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตดัสินใจต่างๆ อยา่งเท่าเทียม
กบัสามี  (+) 

.84  

 การทาํงานบา้นและการเลียงดูลูกเป็นงานของผูห้ญิง (-)   .   
 การทาํหมนัถือเป็นหนา้ทีของภรรยา  (-) .70 
 ภรรยาไม่มีสิทธิปฏิเสธเพศสัมพนัธ์ตามความตอ้งการของสามี(-) .75  
  การตงัครรภไ์ม่พึงประสงค ์ทาํแทง้ หรือทอดทิงลูก เป็นความผิดของผูห้ญิงเอง

(-)  
.75  

 การถูกสามีทาํร้ายหรือนอกใจ สมควรเป็นเรืองน่าละอายของฝ่ายภรรยา (-)   .84  
 ผูห้ญิงตอ้งอุทิศตนเองเพือชีวิตคู่ และรักษาครอบครัวให้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก  

(-) 
.72  

 รวม .  
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ผลการประเมินนวตักรรมการวจิยั 

ผลการประเมินความสอดคลอ้งของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

 

 

 

 

 

วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

IOC 

+   -  

ขนัที  การสร้างสัมพนัธภาพเชิง
รักษาและการผอ่นคลาย  

เพือปรับสภาพฟืนฟจิูตใจ  5   1 

กิ จ ก ร ร ม   ก า ร เ ส ว น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการ  หัวข้อ  “การจัดการ
ความเครียด”  

เ พื อ ก า ร สํ า ร ว จ  รู้  จัด ก า ร
ความเครียดสะสมจากความ
รุนแรง (Post-traumatic Stress 

Disorder) 

   1 

กิ จก รรม  2 การ เสวนา เ ชิ ง
ปฏิบติัการ หัวข้อ “การเห็นคุณค่า
ในตนเอง”  

เพือตระหนกัรู้คุณค่าในตนและ
ความหมายชีวิ ต  มีการ รับ รู้
ตนเองในมุมมองทางบวก  

   1 

ขันที    การศึกษาตน  ทําความ
เขา้ใจชีวิตและความคิด  

เพือปรับเปลียนมโนทศัน์ความ
เสมอภาคของสตรี 

   1 

กิจกรรม  การเสวนาวิพากษ์อดีต
ในชีวิตผูห้ญิง หัวขอ้ “เส้นทางชีวิต
ของผูห้ญิง”   

เพือวิพากษ์สถานภาพ บทบาท 
แล ะ ชี วิ ต ข อ ง ผู ้ห ญิ ง  แล ะ
แ ล ก เ ป ลี ย น เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ชีวิตทีถูกกระทาํ
ความรุนแรง หรือการเลือก
ปฏิบติั 

   1 

กิจกรรม  การเสวนาหาแนวทาง
สร้างความเสมอภาคทางเพศ หัวขอ้ 
“ความเสมอภาคของผูห้ญิง”   

เพือตรวจสอบและปรับเปลียน
ความคิดจากทัศนะความไม่
เสมอภาคทางเพศเป็นทัศนะ
ความเสมอภาคของสตรี 

   1 
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การประเมินความสอดคลอ้งของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

IOC 

+   -  

ขันที   การวางแผน  แก้ปัญหา  
พฒันาตน   

เพือปรับปรุง พฒันาสตรี ให้มี
ทั ก ษ ะ ก า ร ว า ง แ ผ น  ก า ร
แก้ปัญหา ส่วนตัว  และการ
พฒันาตนในชีวิตประจาํวนั 

    

กิ จ ก ร ร ม   ก า ร เ ส ว น า เ ชิ ง
ปฏิบติัการ หัวขอ้ “การวางแผน ฝึก
แกปั้ญหา พฒันาตน”  

เพือวางแผน และฝึกปฏิบติัใน
การแกปั้ญหาและพฒันาตน 

    

กิ จ ก ร ร ม   ก า ร เ ส ว น า เ ชิ ง
ปฏิบติัการ หัวขอ้ “การตงัปณิธาน 
แนวทางเริมตน้ชีวิตใหม่”  

เพือกําหนดปณิธานและแนว
ทางการดาํเนินชีวิตใหม่ 

    

*ภาพรวมทังหมดของวิ ธีการจัด
การศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

มุ่ง ส่ ง เส ริมให้สต รี เ กิดการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียน
มโนทศัน์ หรือการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลี ยนมโนทัศ น์  และ
ไดรั้บประโยชน์ ดงันี 

. เกิดการฟืนฟสูภาพจิตใจ  
 เกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์
ความเสมอภาคของสตรี 

. เกิดการปรับปรุง  แก้ปัญหา 
พฒันาตน 
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การประเมินความเหมาะสมของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

 

 

 

 

 

 

วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความเหมาะสม 
ค่าเฉลีย 

     
ขนัที  การสร้างสัมพนัธภาพเชิง
รักษาและการผอ่นคลาย  

เพือปรับสภาพฟืนฟจิูตใจ        

กิ จ ก ร ร ม   ก า ร เ ส ว น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการ  หัวข้อ  “การจัดการ
ความเครียด”  

เ พื อ ก า ร สํ า ร ว จ  รู้  จัด ก า ร
ความเครียดสะสมจากความ
รุนแรง (Post-traumatic Stress 

Disorder) 

      

กิ จก รรม  2 การ เสวนา เ ชิ ง
ปฏิบติัการ หัวข้อ “การเห็นคุณค่า
ในตนเอง”  

เพือตระหนกัรู้คุณค่าในตนและ
ความหมายชีวิ ต  มีการ รับ รู้
ตนเองในมุมมองทางบวก  

      

ขันที    การศึกษาตน  ทําความ
เขา้ใจชีวิตและความคิด  

เพือปรับเปลียนมโนทศัน์ความ
เสมอภาคของสตรี 

      

กิจกรรม  การเสวนาวิพากษ์อดีต
ในชีวิตผูห้ญิง หัวขอ้ “เส้นทางชีวิต
ของผูห้ญิง”   

เพือวิพากษ์สถานภาพ บทบาท 
แล ะ ชี วิ ต ข อ ง ผู ้ห ญิ ง  แล ะ
แ ล ก เ ป ลี ย น เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ชีวิตทีถูกกระทาํ
ความรุนแรง หรือการเลือก
ปฏิบติั 

      

กิจกรรม  การเสวนาหาแนวทาง
สร้างความเสมอภาคทางเพศ หัวขอ้ 
“ความเสมอภาคของผูห้ญิง”   

เพือตรวจสอบและปรับเปลียน
ความคิดจากทัศนะความไม่
เสมอภาคทางเพศเป็นทัศนะ
ความเสมอภาคของสตรี 
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การประเมินความเหมาะสมของวธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วย
เยยีวยา 

วตัถุประสงค ์ ระดบั 

ความเหมาะสม 
ค่าเฉลีย 

     
ขันที   การวางแผน  แก้ปัญหา  
พฒันาตน   

เพือปรับปรุง พฒันาสตรี ให้มี
ทั ก ษ ะ ก า ร ว า ง แ ผ น  ก า ร
แก้ปัญหา ส่วนตัว  และการ
พฒันาตนในชีวิตประจาํวนั 

      

กิ จ ก ร ร ม   ก า ร เ ส ว น า เ ชิ ง
ปฏิบติัการ หัวขอ้ “การวางแผน ฝึก
แกปั้ญหา พฒันาตน”  

เพือวางแผน และฝึกปฏิบติัใน
การแกปั้ญหาและพฒันาตน 

      

กิ จ ก ร ร ม   ก า ร เ ส ว น า เ ชิ ง
ปฏิบติัการ หัวขอ้ “การตงัปณิธาน 
แนวทางเริมตน้ชีวิตใหม่”  

เพือกําหนดปณิธานและแนว
ทางการดาํเนินชีวิตใหม่ 

      

*ภาพรวมทังหมดของวิ ธีการจัด
การศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 

มุ่ง ส่ ง เส ริมให้สต รี เ กิดการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียน
มโนทศัน์ หรือการเรียนรู้แบบ
ปรับเปลี ยนมโนทัศ น์  และ
ไดรั้บประโยชน์ ดงันี 

. เกิดการฟืนฟสูภาพจิตใจ  
 เกิดการปรับเปลียนมโนทศัน์
ความเสมอภาคของสตรี 

. เกิดการปรับปรุง แก้ปัญหา 
พฒันาตน 
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ตอนที  การประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวิธี 
TEP 

ระดบั 

ความสอดคลอ้ง 

ค่า IOC 

+   -  

1. หลกัการของแผน กบัจุดมุ่งหมาย    1.00 

2. หลกัการของแผน กบัโครงสร้างวธีิการ    1.00 

3. หลกัการของแผน กบัแนวปฏิบติัของผูน้าํเสวนา    1.00 

4. หลกัการของแผน กบัการประเมินผล    1.00 

5. จุดมุ่งหมายของแผน กบัโครงสร้างวธีิการ    1.00 

6. จุดมุ่งหมายของแผน กบัแนวปฏิบติัของผูน้าํเสวนา    1.00 

7. จุดมุ่งหมายของแผน กบัการประเมินผล    1.00 

8. โครงสร้างวิธีการของแผน กับแนวปฏิบติัของผูน้ํา
เสวนา 

   1.00 

9. โครงสร้างวธีิการของแผน กบัการประเมินผล    1.00 

10. แนวปฏิบัติของผู ้นํา เสวนาของแผน  กับการ
ประเมินผล 

   1.00 
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การประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP 

 

 

 

วิธีการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 
วตัถุประสงค ์

ระดบั 

ความเหมาะสม 
ค่าเฉลีย 

     
1. หลักการ:  แผนมีหลักการเหมาะสมต่อการพัฒนากระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

2. จุดมุ่งหมาย:  แผนมีจุดมุ่งหมายเหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการ
ปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

3. เคา้โครงเนือหา/หัวขอ้เสวนา:  แผนมีเคา้โครงเนือหา/หัวขอ้เสวนา
เหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี
ไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

4. กิจกรรม/การฝึกหัด:  แผนมีกิจกรรม/การฝึกหัดเหมาะสมต่อการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง  

     .  

5. การบา้น/งานมอบหมาย:  แผนมีการบา้น/งานมอบหมายเหมาะสม
ต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

6. โครงสร้างวิธีการ: แผนมีโครงสร้างวิธีการเหมาะสมต่อการพฒันา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํความ
รุนแรงจากคู่ครอง  

      

7. แนวปฏิบัติของผูน้ําเสวนา:  แผนมีแนวปฏิบัติของผูน้ําเสวนา
เหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรี
ไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

      

8. ระยะและช่วงเวลาการจดัเสวนา:  แผนมีระยะและช่วงเวลาการจดั
เสวนาเหมาะสมต่อการพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของ
สตรีไทยทีถูกกระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

     .  

9. การลาํดับกาํหนดการ:  แผนมีการลาํดับกาํหนดการเหมาะสมต่อ
การพฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง 
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การประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการดว้ยวธีิ TEP (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะ (เพิมเติม) 
ประเด็นการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 

. ภาษา  ปรับขอ้ความทีเป็นภาษาพดูเป็นภาษาเขียนแบบทางการ 

. ชือกิจกรรม   ควรเป็นเชิงบวก 

. การประเมินผลในชนัเรียน ให้ผูช่้วยวิจยัเป็นผูส้ังเกตและช่วยจดบนัทึก 

 

วธีิการจดัการศึกษาแบบช่วยเยยีวยา 
วตัถุประสงค ์

ระดบั 

ความเหมาะสม 
ค่าเฉลีย 

     
10. การประเมินผล:  แผนมีการประเมินผลเหมาะสมต่อการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง  

     .  

11. ความสําคัญ : การใช้แผนมีความสําคัญต่อการพฒันา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง   

      

12. ประโยชน์ :  การใช้แผนมีประโยชน์ ต่อการพัฒนา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง 

      

13. ความสมเหตุสมผล: การใช้แผนสมเหตุสมผลต่อการ
พฒันากระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูก
กระทาํความรุนแรงจากคู่ครอง 

      

14. ความเหมาะสม: การใช้แผนเหมาะสมต่อการพฒันา
กระบวนการปรับเปลียนมโนทศัน์ของสตรีไทยทีถูกกระทาํ
ความรุนแรงจากคู่ครอง 

      

รวม      4.92 
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