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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนี้ เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนรู้  
สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจารย์พยาบาลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 2) ความหมายและเป้าหมายของการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 3) องค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 4) พัฒนาการของทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 5) องค์ประกอบที่
ส าคัญของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  นักศึกษาพยาบาล     
  
Abstract 
 This academic article aims to understand the concept of transformative learning 
that can be applied by the nursing instructors The concept of transformative learning 
consists of 1) learning theory for change 2) definition and goal of learning for change 3) 
important components of learning to change 4) development of learning theory for change, 
and5) key elements of learning to change. 
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บทน า 
 แนวคิ ดทฤษฎี เรื่ องการเรี ยนรู้ สู่ การ
เปลี่ยนแปลง (transformative learning) ผู้เริ่มต้น
ทฤษฎี คื อ  Jack Merzirow ศาสตราจารย์ ด้ าน
การศึกษาผู้ใหญ่ (adult education) ที่มหาวิทยาลัย- 
โคลัมเบีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวว่าเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเชิงมุมมอง 
(perspective transformative) คือ เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่การเกิดการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง
และเกิดการตระหนักรู้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ความคาดหวังที่คุ้นชินและมีมุมมองที่เกิดการบูรณาการ
เปิดรับสิ่ งต่าง ๆ และเกิดการตระหนักรู้ ในการ
ตัดสินใจเลือกหรือกระท าสิ่งต่างๆบนพ้ืนฐานใหม่ที่
เกิดขึ้น  ดังนั้น  การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจึงเป็น
เรื่ อ งของการ เป ลี่ ย นแ ป ลงโครงส ร้ างการให้
ความหมายของตน ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการใคร่ครวญ
สะท้อนความคิดในเชิงวิพากษ์ต่อประสบการณ์ต่างๆ
ของตนเอง (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2552) ปัจจุบันการ
ผลิตอัตราก าลังพยาบาลเป็นสิ่งที่ท้าทายของผู้ผลิต
บัณฑิตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สั งคม การเมื อง การเข้ าถึ งระบบสุ ขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบบริการด้านสุขภาพและการ
เข้าถึงสิทธิ์ของผู้รับบริการด้านสุขภาพและการดูแล  
สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่สถาบันการศึกษาและอาจารย์
พยาบาลต้องหันกลับมาสนใจและค้นหาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภายนอกตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง   
 อาจารย์พยาบาลควรจัดการเรียนการสอน
อย่างไร  ถึงจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล 
เกิดการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลง เพ่ือพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถ
พัฒนาความเป็นตัวตนจากภายในตนเองเชื่อมไปสู่
การเปลี่ยนแปลงภายนอก ทั้งในแง่การรับรู้ความคิด
หรือจิตใจด้วยตัวนักศึกษาพยาบาล สืบเนื่องจาก
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข  มีน โยบายให้ วิทยาลั ย
พยาบาล 29 แห่งในสังกัดผลิตอัตราก าลังบุคลากร
พยาบาลที่ มีความสามารถในการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต (สถาบัน
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
2554-2557) ดังนั้นในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจารย์พยาบาลสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ เนื้อหาประกอบด้วย 1) ทฤษฎีการ
เรียนรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 2) ความหมายและ
เป้ าหมายของการเรียนรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
3) องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้ เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 4) พัฒนาการของทฤษฎีการเรียนรู้ 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง และ5) องค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  
 การพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ื อการ
เปลี่ ยนแปลงมี ขึ้ น ในปี  ค .ศ . 1975  จากการ
ท าการศึกษาในกลุ่มสตรีที่กลับเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  หลังจากที่ต้องหยุดการเรียนเพ่ือ
ไปประกอบอาชีพหรือดูแลครอบครัวเป็นเวลานาน  
Mezirow ให้ ค ว าม ส น ใจ เกี่ ย ว กั บ แ ง่ มุ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในการให้ความหมายต่อโลก
และชีวิตของผู้หญิ งกลุ่มนี้   โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
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การคิดใคร่ครวญต่อความเชื่อและสมมติฐานเดิม 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตที่ผ่านมาอย่างไม่
รู้ตัว (Mezirow, J., 1978) จากการวิจัยดังกล่าว  
จึงได้พัฒนาแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนะต่อ
โลกและชีวิต (personal transformation) ซึ่งเป็น
ที่มาของทฤษฎีการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและได้
ปรับเปลี่ยนทฤษฎีบางส่วนของทฤษฎีมาเป็นล าดับ
จากการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆมากมาย 
 อย่างไรก็ตามทฤษฎีของ Mezirow ถือได้
ว่ าเป็น พ้ืนฐานที่ กระตุ้ น ให้ เกิดการตื่ นตั วและ
การศึกษาทางในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางทั้ งในแง่
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการสร้างกระบวนการการ
เรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งใน
บริบทต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน  การทบทวน
และท าความเข้าใจสาระส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
เข้าใจพัฒนาการของแนวความคิดเรื่องการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง 
 
2. ความหมายและเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 Mezirow, J., (2000) ให้ความหมายว่า
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  คือ  กระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิง (frames of references) 
ซ่ึงได้แก่มุมมองในการให้ความหมาย แบบแผน
ความคิดและชุดความคิดความเชื่อ  ที่เราใช้อยู่เป็น
ประจ าโดยไม่รู้ตัวเพ่ือให้ได้ความคิดนั้นครอบคลุม
มากยิ่งขึ้นจ าแนกแยกแยะได้ดีขึ้นมีความพร้อมทาง
อารมณ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้และสามารถใคร่ครวญได้
ดีขึ้นท าให้เรามีความเชื่อและทัศนคติที่เป็นจริงและ
ชี้น าการกระท าได้อย่างเหมาะสมขึ้น 

 การ เป ลี่ ย น แป ล งมุ ม ม อ งใน ก าร ให้
ความหมาย (meaning perspective) เกิดขึ้นได้ใน
หลายระดับ  ดังนี้ การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ใน
หนทางใดหนทางหนึ่งในสี่แบบ คือ การขยายการ
ตีความ (elaboration) ของกรอบความคิดที่ ใช้
อ้างอิงใหม่  โดยการปรับมุมมอง หรือโดยการ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนหรือความเคยชินในวิธีคิด 
(habit and mind) (Mezirow J, 2000 ) 
 การเปลี่ยนแปลงของ Mezirow ไม่ ใช่
หมายถึงการพัฒนาทางความคิดที่แตกต่างกันออกไป
รวมทั้งไม่ใช่การพัฒนาจิตส านึกโดยตรง  แต่เน้นที่
กระบวนการในการท าให้เกิดความหมายที่แจ่มชัดขึ้น
และการมีศักยภาพที่จะควบคุมความคิด  ความรู้สึก  
และเจตนาของตนได้ดีขึ้นเป็นส าคัญ 
 สมสิท ธิ์  อั สดรนิ ธี  (2552  อ้ างถึ ง ใน 
O’Sullivan, 1999) กล่ าวว่ า  การเรียนรู้ สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน
ย้ายอย่างลึกซึ้งเชิงโครงสร้าง  ในด้านของความคิด
ความรู้สึกและการกระท าเป็นการเปลี่ยนย้ายของ
จิตส านึกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
และไม่อาจเปลี่ยนกลับมาสู่สภาพเดิมได้ในวิถีการ
ด ารงชีวิตของเราในโลก การเปลี่ยนย้ายดังกล่าวเป็น
การเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อตัวเราเอง ต่อการ
ก าหนดว่ าตน เอ งอยู่  ณ  ต าแหน่ งใดของโลก 
ต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้อ่ืนและโลกธรรมชาติ  
ต่อความสัมพันธ์เชิงอ านาจซึ่งก าหนดโครงสร้างของ
ชนชั้น  เชื้อชาติและเพศภาวะ ต่อการตระหนักใน
ร่างกายของเราและวิสัยทัศน์ในการเลือกวิถีชีวิตที่
เป็นกระแสทางเลือกอ่ืน ๆ โดยรวม รวมทั้งการ
เปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อส านึกความรับผิดชอบ
ในเรื่องความยุติธรรมทางสังคม สันติภาพ และความ
ปีติยินดีส่วนบุคคล 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

153 

 Sutherland & Crowther (2 0 0 8 )  
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง  กระบวนการ
ที่ช่วยให้คนได้เปลี่ยนกรอบมุมมองในการแก้ไข
ปัญ หาที่ ย าก (problematic frame) ที่ เกิ ดจาก
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมจากนิสัยของแต่ละคน
และจากการให้ความหมายของสมมติฐานหรือสิ่งที่
คาดหวังตามมุมมองของแต่ละคน ที่จะช่วยให้เกิด
การแก้ปัญหาได้นั้นจะต้อง ใช้ทุกวิธีการในการ
แก้ปัญหา ไม่เลือกปฏิบัติ และเปิดใจในการแก้ปัญหา 
ซ่ึงสิ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นภายใต้ วัฒนธรรม ภาษา  
และประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะหล่อหลอมให้คน
มีการเปลี่ยนแปลง มุมมอง การคิดและความรู้สึก  
จนโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลขึ้น  
ได้แก่  1) การเปลี่ยนแปลงในความตั้ งใจ 2) การ
เปลี่ยนแปลงในความเชื่อ  3) การเปลี่ยนแปลงต่อ
ความคาดหวัง 4) การเปลี่ยนแปลงต่อเป้าประสงค์ที่
ต้องการ  
 Clark (1993  อ้ างถึ ง ใน  Sutherland & 
Crowther, 2008) กล่าวว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เป็นการโน้มน้าวให้ผู้ เรียนที่ไม่สนใจในการเรียน
เปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้เรียนที่มีความรู้หลากหลาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้เรียน เพราะจะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญ และมีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีผลกระทบโดยตรงกับประสบการณ์ที่ตามมาของ
ผู้เรียน 
 ดังนั้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงคือ
กระบวนการในกรอบมุมมองที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโครงสร้างความคิดอย่างลึกซึ้งโดยมีกรอบ
มุมมองในการตีความหมายของชุดความรู้อยู่หลาย
ระดับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาโดยประสบการณ์  

อารมณ์ การคิดอย่างใคร่ครวญจะมีส่วนในการมี
ความรู้ใหม่ 
 
3. องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 Taylor, E. (1998) สรุปองค์ประกอบของ
กระบวนการการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนกรอบ
อ้างอิงตามทัศนะของ Mezirow ว่าประกอบด้วย
สาระส าคัญ 3 ประการ คือประสบการณ์ (experience) 
การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ (critical reflection) 
การแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างมีเหตุผล (rational 
discourse) 
 3.1 ประสบการณ์  เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพราประสบการณ์จะถูก
ตีความและรับรู้ผ่านกรอบอ้างอิงหากกรอบอ้างอิง
สามารถอธิบายประสบการณ์ได้ดี  ประสบการณ์นั้น
ก็จะกลับไปเสริมและสนับสนุนกรอบอ้างอิงให้มั่นคง
มากยิ่งขึ้น  แต่ถ้าประสบการณ์นั้นไม่สอดคล้องกับ
กรองอ้างอิงก็ต้องมีการขยายกรอบอ้างอิงหรืออาจ
ต้องปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิงใหม่โดยเฉพาะหาก
ประสบการณ์ใหม่นั้นมีความส าคัญและขัดแย้งกับ
กรอบอ้างอิงเดิมอย่างรุนแรง  ประสบการณ์จึงเป็น
จึงเป็นจุดขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่
สามารถน ามาใคร่ครวญและกระตุ้นให้ เกิดการ
ใคร่ครวญได้ 
 3.2 การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ   
เป็นหัวใจของกระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิง
ห รื อ ก ระบ วน ทั ศ น์ แ ล ะมี ค ว าม ส าคั ญ ทั้ ง ใน
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมกับการปฏิบัติหรือการ
เรียนรู้ เพ่ือการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ เพ่ือการ
สื่อสารและแบ่งการใครครวญออกเป็น 3 ระดับได้แก่  
การใคร่ครวญเนื้อหา (critical reflection of content) 
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การใคร่ครวญกระบวนการ (critical reflection of 
process), การใคร่ครวญกระบวนทัศน์  (critical 
reflection of premises)  
 การใคร่ครวญเนื้อหาและกระบวนการจะ
เห็นได้ชัดเจนในกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
(practical instrument learning) คือการเรียนวิชา
ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์ที่เป็นเรื่องของเทคนิค
หรือวิชาชีพ เช่น เราสามารถจะตั้งค าถามใคร่ครวญ
อย่างมีวิจารณญาณต่อความถูกต้องของเนื้อหาของ
บทความในวารสาร ว่าข้อสรุปหรือเนื้อหานั้นมี
เหตุผลหรือไม่ มีหลักฐานยืนยันมากน้อยเพียงใดและ
ยังสามารถพิจารณากระบวนการของการได้มาของ
ข้อมูลนั้น เช่น ระเบียบวิธีวิจัยว่ามีความน่าเชื่อถือ
เพียงใด 
 การใคร่ค รวญ มี ความส าคัญ ใน การ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์  (world view) หรือกรอบ
อ้างอิงของเรา คือการใคร่ครวญถึงกระบวนทัศน์
เบื้ องหลั ง (premises) ที่ เรียกว่าการใคร่ครวญ
ข้อสรุปเบื้องหลังหรือการใคร่ครวญกระบวนทัศน์  
ซึ่งได้แก่การตั้งค าถามและใคร่ครวญกับแบบแผน
วิธีการคิดและกรอบอ้างอิงในแง่มุมต่าง ๆ เช่น  
มุมมองทางตรรกะ จริยศาสตร์ การเมืองและสังคม  
สิ่งแวดล้อม จิตวิญญาณ สามารถแยกการใคร่ครวญ
อย่างมีวิจารณญาณออกเป็นสองระดับ  ได้แก่ 
  3.2.1 การใคร่ครวญข้อสรุปเบื้องหลัง
โดยทั่ วไป (critical reflection of assumptions) 
เป็นการเป็นการตั้งค าถามเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของ
บุคคลอ่ืน เช่น นักวิจัยที่ท าการศึกษาว่ามีกระบวน
ทัศน์แบบใด มีความคิด ความเชื่อ และโลกทัศน์
อย่างไร จึงเลือกวิธีการวิจัยและข้อสรุปเช่นนั้น และ
วิเคราะห์ว่ากระบวนทัศน์นั้นๆมีข้อจ ากัดอย่างไร
หรือไม่  

  3.2.2 การใคร่ครวญข้อสรุปเบื้องหลัง
ของตน (critical self reflection of  assumptions) 
เป็นการตั้งค าถามกับกระบวนทัศน์ของตัวเราเอง  
ซึ่งเน้นไปที่กรอบเชิงจิตวิทยาที่จ ากัดโลกทัศน์ของเรา  
เช่น การตั้งค าถามกับตัวเองว่าปฏิกิริยาที่เรามีต่อ
ประสบการณ์ต่างๆหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น การที่เราเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องใด ชอบหรือไม่ชอบอะไร  
และมีมุมมองต่อเรื่องต่างๆอย่างไรนั้นสะท้อนทัศนะ
พ้ืนฐานอะไรในตัวเรา และทัศนะนั้นส่งผลกระทบกับ
เราอย่างไรบ้าง ดังนั้นการใคร่ครวญจึงเป็นข้อสรุป
เบื้องหลังการสะท้อนทัศนะพ้ืนฐานของตนเองที่จะ
ช่ วย ให้ เรา เป็ น อิสระและหลุ ด พ้นจากทั ศนะ 
ที่บิดเบือนและกรอบทางวัฒนธรรมที่จ ากัดเราอยู่  
ท าให้ สามารถมี วาทะกรรมที่ เปิ ดกว้าง (open 
discourses) สามารถหลุดออกจากกรอบอ้างอิงเดิม
และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้ความหมายของ
ตนเองได้  ตัวอย่างการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ การตั้งค าถามกับตนเองว่า 
การที่ เราท าอย่างนี้  สามารถหลุดออกจากกรอบ
อ้ า ง อิ ง เดิ ม แ ล ะป รั บ เป ลี่ ย น โค ร ง ส ร้ า งก า ร 
ให้ความหมายของตนเองได้  ตัวอย่างของการ
ใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ 
การตั้ งค าถามกับตนเองว่า การที่ เราท าอย่างนี้  
คิดอย่างนี้   รู้สึกอย่างนี้ มีรากฐานมาจากอะไร  
เราเชื่ออย่างนั้นจริงหรือไม่  เราคิดและรู้สึกอิสระ
หรือถกูครอบง าด้วยกรอบอ้างอิงบางอย่าง 
 3.3 การแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างมี
เหตุผล เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการอ้างอิงหรือกระบวนทัศน์ วาทกรรม  
ซึ่งในที่นี้หมายถึงการแลกเปลี่ยนทางความคิดเพ่ือ
ตรวจสอบความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกและคุณค่า
ต่าง ๆ ของกันและกันในกระบวนการแลกเปลี่ยน



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

155 

ทางความคิดอย่างมีเหตุผลนี้จะต้องมีการท าความ
เข้าใจและการตั้งค าถามทั้งกับกระบวนทัศน์ของ
ตนเองและผู้อ่ืน  ซึ่งบุคคลจะต้องมีความสามารถใน
เชิงการเรียนรู้ที่ เป็น พ้ืนฐานสองประการจึงจะ
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นอิสระ
ได้อย่างแท้จริง  คือต้องสามารถใคร่ครวญเกี่ยวกับ
ตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (critical self reflective)  
สามารถท างานและตัดสินใจได้อย่างใคร่ครวญ 
(reflective judgment) ในกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเชิงวิภาษอย่างมีวิจารณญาณ (critical 
dialectic discourse) ซึ่งถือเป็นการประเมินสรุป
พ้ืนฐานและความคาดหวังในระดับลึกที่เป็นพ้ืนฐาน
ความคิด ความเชื่อ คุณค่า และความรู้สึกของทั้ง
ตนเองและบุคคลอ่ืนในกระบวนการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดได้   
 การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผลนี้  
เป็ น เครื่ อ งมื อที่ ท า ให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เ พ่ื อการ
ปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิงและเป็นเครื่องมือที่จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของกรอบอ้างอิงที่สร้างขึ้น
ใหม่ด้วย  กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างมี
เหตุผลนี้เป็นกระบวนการส าคัญที่จะต้องได้รับการ
ส่งเสริมและสร้างให้ เกิดขึ้น ในระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาส าหรับ
ผู้ใหญ่เพราะกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิด
อย่างมีเหตุผลและการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ
จะช่วยพัฒนา ลักษณะประชาธิปไตยคือการยอมรับ
ความแตกต่าง  พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและตัดสินเพื่อ
หาข้อสรุปที่ ถูกต้องและสอดคล้องกับคุณธรรม  
รวมทั้งสามารถสังเกตการใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองได้ 
 จึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์พยาบาลที่ต้อง
ช่วยผู้เรียนสร้างและพัฒนาทักษะความไวและความ
เข้าใจพ้ืนฐานและเข้าร่วมความร่วมมือในกระบวนการ

แลก เป ลี่ ยน ท า งค ว าม คิ ด เชิ ง วิ ภ าษ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระเงื่อนไขเชิง
อุดมคติที่ ช่ วย ให้ เกิ ดกระบวนการคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณประกอบไปด้วย Mezirow (1996) 
  1. การมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด 
  2. เป็นอิสระจากการถูกบีบบังคับและ
การบิดเบือนความจริงที่เกิดจากการหลอกลวงตนเอง 
  3. สามารถประเมินและชั่งน้ าหนักของ
หลักบานต่างๆและประเมินข้อโต้แย้งตามสภาพ
ความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด 
  4. เปิดรับทัศนะคติท่ีแตกต่าง 
  5 . ส า ม า ร ถ ใค ร่ ค ร ว ญ อ ย่ า ง มี
วิจารณ ญ าณ ถึ งสมมติ ฐานหรือกรอบแนวคิด
เบื้องหลังและผลกระทบของทัศนะคตินั้นๆ 
  6. มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการตั้ง
ค าถาม โต้แย้ง คัดค้าน ท้าทาย ใคร่ครวญ และเปิด
โอกาสให้ผู้อ่ืนท าเช่นเดียวกันกับความคิดของตนเองได้ 
  7. สามารถยอมรับข้อตกลงร่วมที่เกิด
จากการตรวจสอบข้อมูลความเป็นจริงและการใช้
เหตุผลร่วมกันว่าเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องได้ 
 กระบวนการในการแลกเปลี่ยน มักด าเนิน
ไปโดยเริ่มต้นจากการเผชิญกับความขัดแย้งที่ท าให้
ต้องทบทวนกระบวนทัศน์ของตนเองใหม่และพัฒนา
ต่อมาตามขั้นตอนต่างๆ Mezirow (2000) 

1. เกิดประสบการณ์ที่มีความขัดแย้ง
กับกรอบอ้างอิงหรือการมองโลกแบบเดิมของตนเอง 

2. เกิดการส ารวจตนเองที่มาพร้อมกับ
ความรู้สึกรุนแรงเช่นโกรธ หวาดกลัว รู้สึก ผิดหรือ 
อับอาย 

3. เกิดการส ารวจใคร่ครวญอย่างมี
วิจารณญาณต่อสมมุติฐานเดิมของตนเองในมิติต่างๆ 
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4. เกิดการตระหนักรู้ว่าความรู้สึกไม่
พึงปรารถนาและกระบวนการเปลี่ยนแปลงตน 
เป็นประสบการณ์ร่วมที่ผู้อ่ืนได้เคยเผชิญมาแล้ว 

5. เริ่มต้นส ารวจหาทางเลือกใหม่ๆ
เกี่ยวกับบทบาท  ความสัมพันธ์และการกระท าใน
เรื่องต่างๆของตนเอง  

6. ลงมือวางแผนหาทางปฏิบัติ 
7. แสวงหาความรู้และทักษะเพ่ือให้ตน

สามารถท าตามแผนนั้นได ้
8. ทดลองบทบาทใหม่ในขั้นต้น 
9. สะสมสมรรถนะและความมั่นใจต่อ

บทบาทและความสัมพันธ์ใหม ่
10. บูรณาการความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นสู่ชีวิตของตนบนพ้ืนฐานของเงื่อนไขที่ถูก
ก าหนดจากกรอบการมองโลกแบบใหม่ 
 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้น
ได้ทั้งจาก 1) การปรับกรอบอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเชิงภววิสัย (objective reframing) คือ
การใคร่ครวญเกี่ยวกับข้อสรุปหรือสมมติฐานของ
บุคคลอ่ืนจากการอ่าน  การวิเคราะห์ปัญหา  หรือ
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  เช่น  การเรียนรู้ในชุมชน  
2) การปรับกรอบอ้างอิงภายในตนเอง (subjective 
reframing) เช่นเกิดการตีความเรื่องราวชีวิตของ
ตน เองใหม่ เกิดจิตส านึ กทางการเมือง  สั งคม  
วัฒนธรรมใหม่  มองบทบาทของตนทั้งในการท างาน
และความสัมพันธ์ส่วนตัวใหม่  ทบทวนกระบวนการ
เรียนรู้และกรอบอ้างอิงตนเอง 
 
4. พัฒนาการของทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง 
 มีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในช่วง 20 ปีที่ผ่าน

มามีการวิจารณ์และเสนอแนะแนวคิดเพ่ิมเติมทั้งจาก
มุมมองทางทฤษฎีและบทเรียนจากการปฏิบัติอย่าง
ห ล าก ห ล าย  (Cranton, 2001 , Talor, 2007 , 
Wiessner & Mezirow, 2000) โดยมีประเด็นส าคัญ
ดังนี้ 1. เป้าหมายการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
2. การเน้นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางความคิด  
3 . กระบวนการเรี ยนรู้ เพ่ื อการเปลี่ ยนแปลง  
4. ความหมายของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 1. เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 Mezirow  มองว่าเป้าหมายของการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาผู้ใหญ่  คือการช่วยให้บุคคล
สามารถคิดได้อย่ างอิสระ โดยการเรียนรู้ที่ จะ
พิจารณาท าตามคุณค่าความหมายและเป้าหมายของ
ตนเองแทนที่จะไปรับเอาความคิดเห็นของคนอ่ืนมา
อย่างไม่มีวิจารณญาณเพ่ือช่วยให้เราสามารถควบคุม
ชีวิตของตนเองได้ดีขึ้นในฐานะบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้
ด้วยความคิดที่ชัดเจน (วรรณา จารุสมบูรณ์, 2552)  
สิ่งที่เป็นหัวใจของทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดนี้  คือ การปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิง 
(frames of references) ที่ เราใช้ในการมองโลก  
กรอบอ้างอิง คือ  ระบบความคิดข้อสรุปในใจและ
ความคาดหวังที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการให้
ความหมายกับประสบการณ์ต่างๆโดยที่อาจจะ
ตระหนั กรู้ ถึ งกระบวนการเหล่ านั้ น  Mezirow 
อธิบายว่า ในด้านหนึ่งของกรอบอ้างอิงของเราเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จากอิทธิ
ผลของกระบวนทัศน์หลักในสังคมและวัฒนธรรมที่
ได้เติบโต แต่กรอบอ้างอิงก็จะกลับไปส่งผลต่อการ
เรียนรู้และรับรู้ประสบการณ์ ใหม่ๆของเราด้วย  
เพราะการเรียนรู้คือกระบวนการในการใช้การ
ตีความที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตมาตีความ
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และให้ความหมายใหม่กับประสบการณ์ ใหม่  ๆ
เพ่ื อ ให้ แ น วท า งใน ก ารป ฏิ บั ติ แ ก่ ตั ว เร า เอ ง 
(Mezirow, J. 2000)   
 กรอบอ้างอิงประกอบด้วย 2 ส่วน  ได้แก่ 
1) แบบแผนความคิดที่เคยชิน 2) มุมมองนิสัยหรือ
ความเคยชินในความคิดซึ่งเป็นชุดของข้อสรุปในใจมี
ลักษณะทั่วไปกว้าง ๆ ที่ใช้ในการตีความประสบการณ์  
ตัวอย่างของแบบแผนทางความคิดที่เป็นความเคยชิน  
เช่นอุดมการณ์ทางการเมือง มาตรฐานทางสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบคุณธรรม สไตล์การ
เรียนรู้ ความเชื่อทางศาสนา อัตลักษณ์ของตนเอง 
บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ แบบแผนการแสดง อารมณ์
ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน รสนิยมเกี่ยวกับความงาม  
แบบแผนทางความคิดนี้จะแสดงออกเป็นมุมมองใน
เรื่องต่างๆ  ซึ่งประกอบด้วยชุดของความหมายต่างๆ 
(meaning schemes) เช่น ความคาดหวัง ความเชื่อ  
ทัศนะ การตัดสิน  ความรู้สึ กต่อเรื่องต่ าง ๆ ที่
เฉพาะเจาะจงลงไป ว่าอะไรดี ไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด  
เช่น  ไม่ควรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนแต่งงาน  ผู้น้อยต้ออง
เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่   
 การเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิงจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีกรอบอ้างอิงที่น่า
ไว้วางใจและน่าเชื่อถือมีครอบคลุมมากขึ้น จ าแนก
แยกแยะได้ดีขึ้น  เปิดรับความคิดเห็นอ่ืน ๆ ได้ดีขึ้น  
มีการใคร่ครวญข้อสรุปต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ   
มีความพร้อมทางอารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกลมกลืนกับประสบการณ์ (Mezirow, J., 
2000)  
 ประเด็นที่ท าให้ Mezirow ถูกวิพากษ์วิจารณ์
มากที่สุด  คือการละเลยเป้าหมายทางสังคมและเน้น
ที่การเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจกบุคคลเป็นหลักซึ่ง
แตกต่างจากนักคิดที่ส าคัญทางการศึกษาหลายคนที่

มองว่าการศึกษาต้องมีเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
สังคม เช่น Freire ที่มองว่าการศึกษาเป็นกระบวนการ 
ที่สร้างจิตส านึกโดยเฉพาะจิตส านึกเชิงวิพากษ์ที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถที่จะวิเคราะห์ ตั้ง
ค าถามเชิ งวิพ ากษ์  และช่ วยให้ ผู้ เรียน พัฒ นา
ความสามารถที่จะวิเคราะห์  ตั้งค าถามเชิงวิพากษ์  
และเข้าร่วมปฏิบัติการเพ่ือผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ  การเมือง
และวัฒนธรรม  ในโครงสร้างที่ครอบง าตนอยู่ให้หลุด
พ้นจากการถูกกดข่ี 
 O’Sillivan (2003) เป็นนักคิดร่วมสมัย
และให้ความส าคัญกับเป้าหมายการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ ย นแป ลงว่ าค วร เป็ น การ เรี ยน รู้ เ พ่ื อก าร
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมการเปลี่ยนแปลง
สังคมซึ่ง Mezirow ได้โต้ตอบในประเด็นดังกล่าวว่า
เขาไม่ได้มองข้ามการเปลี่ยนแปลงในส่วนรวมและ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่มองว่าการเลือกกระท า
ทางสังคมเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลแต่ละคนจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ประเด็นที่บุคคลนั้นได้กระท าการใคร่ครวญและเกิด
ข้อสรุปขึ้น (Mezirow, 1989)  
 2. การเน้นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด เป็นประเด็นที่เป็นข้อจ ากัดมากที่สุดใน
ทฤษฎีของ Mezirow ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงตาม
กรอบอ้างอิงทางความคิดโดยการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดอย่ างมี เหตุมี ผล  (rational discourse)  
เป็นหลักค าวิจารณ์และการขยายแนวคิด Mezirow 
โดยมีประเด็นส าคัญดังที่ Taylor (1998) ได้สรุปไว้
โดยละเอียดในรายงานการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงว่าทฤษฎี
ของ Mezirow ขาดการค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ  
ที่มีความส าคัญหลายประเด็น  คือ 
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1) บริบททางวัฒนธรรมและสังคม  
แนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างมี
เหตุผลเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติที่ไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมากพอ  ขาดการ
ค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เป็นจริงในบริบท
ต่าง ๆ 

2) บทบาทความสัมพันธ์ต่อการเรียนรู้
การศึกษาและวิจัยเรื่องการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
นอกจากบรรยากาศแบบประชาธิปไตยที่ Mezirow 
เน้นแล้วยังมีบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่อบอุ่น  
จริงใจ มีความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจ และใส่ใจ 
ซึ่งกันและกันรวมทั้งมีการแสดงความรู้สึกที่แท้จริง
เป็ นสิ่ งที่ มี ความส าคัญ ต่อการเรียนรู้ เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก และความสัมพันธ์ต่อ
สมาชิกกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากกัน
และร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์จริงมีการเปิดเผย
ตัวตนต่อกันรวมทั้งการกล้าเผชิญและจัดการกับ
ความขัดแย้งในกลุ่มโดยไม่หลีกเลี่ยงก็เป็นปัจจัย
ส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

3) บทบาทและอารมณ์ของการเรียนรู้
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  Nueman  กล่าวว่า  อารมณ์
ที่มีต่อการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นที่ส าคัญและช่วยให้มองเห็นและสามารถ
ใคร่ครวญในประเด็นที่ส าคัญและมีความหมายอย่าง
แท้ จ ริ ง ได้ ง่ ายขึ้ น ซึ่ งค วามรู้ สึ ก เป็ นหั ว ใจของ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการ
ใคร่ครวญเพราะความรู้สึกคือสิ่ งที่ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจและบ่งชี้ว่าข้อมูลใดมีความหมายกับเราจริง 

4) ความส าคัญของการเรียนรู้ในมิติ
อ่ืนนอกเหนือจากการคิด  การเรียนรู้ผ่านมิติอ่ืนๆ  
เช่น  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางกายศิลปะ  เช่น  
การวาดภาพ การปั้น ดนตรี การแสดง  การท าสมาธิ  

การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นต้น เป็นสิ่งที่มีบทบาท
ต่อการเรียนรู้มาก  ดังที่ York & Kasl (2002) ได้ใช้
แนวคิดของ Heron (1992) เกี่ยวกับการเรียนรู้  
4 แบบ เพ่ือครอบคลุมมิติขิงจิต 4 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้สึก ประกอบไปด้วยความรู้สึกและอารมณ์   
ด้านจินตนาการประกอบไปด้วย  การรับรู้ที่เกิดจาก
การสัมผัสโดยตรงและจินตภาพ  ด้านมโนทัศน์  
ประกอบไปด้วยการใคร่ครวญ การแยกแยะ ด้าน
การปฏิบัติ  ประกอบไปด้วยเจตจ านง และการ
กระท ามาอธิบายการเรียนรู้ เพ่ื อ ให้ เกิดความ
ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ   

1. การรู้ผ่ านประสบการณ์ ตรง  
(experiential knowing) คือการเรียนรู้จากการ 

สัมผัสกับสิ่งต่างๆโดยตรงรับรู้ถึง
พลังและสภาวะที่เป็นองค์รวมของสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็น
บุคคล สถานที่ สถานการณ์ กระบวนการต่าง ๆหรือ
สิ่งกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ 

2. การรู้ผ่านสัญลักษณ์หรือสิ่งที่
แสดงออกถึงความเป็นจริงบางประการ (presentation 
knowing) เช่น การถ่ายทอดผ่านเรื่องราว ค าอุปมา
อุปมัย ภาพการเคลื่อนไหว พิธีกรรม ดนตรี บทกวี 
ศิลปะต่าง ๆ เป็นการรู้ที่ใช้ความสามารถของจิตใน
ด้านจินตนาการควบคู่กับมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด 

3 . ก า ร เรี ย น รู้ ผ่ า น ม โน ทั ศ น์ 
(propositional knowing) คือ การเรียนรู้ผ่านแนวคิด 
ทฤษฎี ตรรกะต่าง ๆ เช่น ค าบรรยาย สูตรวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  การรู้ผ่านมโนทัศน์นี้เป็นส่วนที่เริ่มตก
ผลึกทางความคิด  เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน
สามารถน าไปถ่ายทอดและชี้น าการปฏิบัติต่อไปได้  
แต่มีข้อจ ากัดเนื่องจากขาดมิติบางประการของการรู้
เชิ งป ร ะส บ ก ารณ์ แ ล ะ เชิ ง จิ น ต น าก ารซึ่ ง มี
องค์ป ระกอบของการรับ รู้ อย่ างเป็ นองค์ รวม 
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มีชีวิตชีวา อารมณ์ความรู้สึกและความสร้างสรรค์ที่
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 

5) การ เรี ย น รู้ ผ่ าน ก ารป ฏิ บั ติ 
(practical knowing) คือการเรียนรู้ผ่ านการน า
ความรู้ความเข้าใจตนเองไปลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งจะ
เกิดการเรียนรู้ในมิติการปฏิบัติและความรู้สึกที่เกิด
จากการปฏิบัติโดยตรง 
 
5. องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง 
 จากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะทั้งที่รู้ตัวผ่าน
กระบวนการใคร่ครวญอย่างจริงจังและไม่รู้ตัว   
ซึ่งเป็นผลที่ได้จากประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้และ
ค่อยๆ พัฒนาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ  
ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจเกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เห็นได้ชัดเจน 
(Mezirow, 2000) นอกจากนั้นยังอาจเกิดได้ทั้งจาก
การปรับกรอบอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเชิง
ภววิสัย ซ่ึงเป็นการใคร่ครวญเกี่ยวกับข้อสรุปหรือ
สมมติฐานของบุคคลอ่ืนจากการอ่าน การวิเคราะห์
ปัญหา หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เช่นการเรียนรู้
ในชุมชนและการปรับกรอบอ้างอิงภายในของตนเอง
ใหม่เกิดจิตส านึกทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมใหม่
มอง บทบาทของตนทั้งในการท างานและ ความสัมพันธ์
ส่วนตัวใหม่  ทบทวนกระบวนการเรียนรู้และกรอบ
อ้างอิงของตนเองใหม ่
 ในเชิงทฤษฎีมีนักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎี
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่แตกต่างกัน
ออกไป  เช่น  Bord (1989) ได้พัฒนาทฤษฎีการ
เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกโดยใช้ทฤษฎี
จิตวิทยาแนวลึกของ คาร์ล ยุง เป็นพ้ืนฐานโดยมอง

ว่าการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน  คือการเปลี่ยนแปลง
ขั้นรากฐานในบุคลิกภาพซึ่งเกิดจากการแก้ไขปัญหา
ภายในตนเองและการพัฒนาจิตส านึกที่เปิดกว้างขึ้น
ท าให้เกิดการบูรนาการของบุคลิกที่สมบูรณ์ขึ้นและ
มองว่ากระบวนการส าคัญที่เป็นหัวใจการเปลี่ยนแปลง
คือการตระหนักรู้และแยกแยะได้  ซึ่งประกอบด้วย  
1) การเปิดรับ 2) การยอมรับ 3) การตัดสินใจ โดย
เริ่มจากการเปิดรับสารหรือมุมมองที่มีความหมาย 
ที่แตกต่างออกไปจากเดิม การยอมรับการเรียนรู้ใหม่
มองเห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและขั้นสุดท้ายที่เป็น
ขั้นที่ส าคัญที่สุด คือการตระหนักว่าแบบแผนหรือ
การรับรู้เก่าๆ ของตนไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงจ าเป็นต้องแก้ไข  ปรับปรุงและละ
ทิ้งแบบแผนหรือการรับรู้เดิมนั้นการปรับหรือการ
สร้างวิถีใหม่ขึ้นในตนเองโดยการบูรนาการเข้ากับ
บุคลิกภาพเดิมตนเอง 
 Mezirow, J,. (1997 อ้างถึงใน Sutherland 
& Crowther, 2008) กล่ าวว่ าการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วย
เพ่ิมอ านวยความสะดวกในการมีกรอบมุมมองในการ
เรียนรู้ที่ เพ่ิมมากขึ้นและการจัดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  (transformation in the 
classroom) ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน  ได้ แก่  
1. ประสบการณ์ (experience) 2. การสะท้อนคิด
อย่ างมี วิ จารณ ญ าณ  (critical reflection) และ  
3. การพูดคุยอย่างมีเหตุมีผล (rational discourse) 
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมีพ้ืนฐานมาจากการ
สื่อสารที่ดีของมนุษย์  ดังนั้นจึงหมายรวมถึงการ
สะท้อนคิดและการพูดคุยสนทนาและผลลัพธ์ที่เกิด
ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ เรียนคือการ
พัฒนาเอกสิทธิ์ในตนเอง   
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 5.1 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
 Traylor (1998 อ้างถึงใน Sutherland & 
Crowther 2008) ผู้สอนมีบทบาทที่ส าคัญเพราะ
เป็ น สิ่ งแวดล้ อม ในการจัดการเรียนการสอน
บุคลิกภาพของครูจึงมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึก
น่าเชื่อถือไว้วางใจ (trust)  เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่
ห่วงใยผู้เรียน (care) และเป็นผู้ประสาน (facilitate) 
ที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน ผู้สอนจึงควรมีการพัฒนาและการฝึกปฏิบัติใน 
2 ประเด็น   
  1 )  seasoned guidance เ ป็ น ผู้ ที่
สามารถให้ค าแนะน าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น 
มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียน
ให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดด้วยการเขียน 
reflective journal เพ่ือช่วยสะท้อนกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
  2) valued compassionate criticism 
มอบหมายให้ผู้เรียนรู้จักตั้งค าถามในทางที่เป็นจริง
ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ ช่ วยส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรี ยน ได้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในมุมมองของตนเอง 
 Daloz (1998 อ้างถึงใน Sutherland & 
Crowther 2008) เสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ค้นคว้าความรู้ในวารสารในส่วนที่เขายังไม่รู้หรือ
ยังไม่เข้าใจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกรอบ
แนวคิดเก่าในโลกเดิมและในแนวคิดเดิมของผู้เรียน
ไปสู่กรอบแนวคิดใหม่และท้าทายให้ผู้สอนได้สร้าง
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากกว่า
สมรรถนะเฉพาะเป็นบางเรื่อง 
 5.2 ลักษณะของผู้สอนที่เอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การสะท้อน
คิดเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดในชั้นเรียน 

2) มีการปฐมนิเทศรายวิชาอย่างองค์
รวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

3) ยอมรับความแตกต่างของความเชื่อ
ในผู้เรียน 

4) ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนได้ พัฒนาการ
ตระหนักรู้ในตนเองเพ่ือหาทางเลือกของตนเองได้ 

5) สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนโดย
ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่น่าไว้วางใจและห่วงใย
ผู้เรียน 

6) เป็นผู้ประสานที่ดีท าให้ เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 

7) มีความสามารถในการเป็นผู้ปฏิบัติ
สามารถสาธิตการปฏิบัติได้และมีประสบการณ์ใน
การสะท้อนคิด  สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงผู้เรียนในการ
เขียน reflective journal ได ้

8) ช่ วย เหลื อ ให้ ผู้ เรี ยน ในการตั้ ง
ค าถามที่ตามความเป็นจริง  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มีการพัฒนาตามมุมมองของผู้เรียน 
 5.3 คุณลักษณะของผู้เรียนและบทบาทที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

1) ผู้เรียนควรจะมีอิสระในการตัดสินใจ
ภายใต้ข้อเท็จจริง บริบท วัฒนธรรม  

2) ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมสู่
การเปลี่ยนแปลง 

3) ประสบการณ์ในชีวิต เช่น เหตุการณ์
ที่ท าให้เกิดความเครียดในชีวิต มีส่วนที่ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างยิ่ง 

4) การเตรียมผู้เรียนให้มีความสามารถ
ที่จะเปลี่ยนผ่านบริบทการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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5) ผู้เรียนจะต้องมีความต้องการที่จะ
บู รณ าการการสะท้อนคิดแบบมีวิจารณ ญาณ 
ในโรงเรียนการท างานหรือในชีวิตส่วนตัว 

6) ผู้ เรียนต้องมีวุฒิ ภาวะที่ ดี เพี ยง
พอที่จะท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของ
ตนเอง โดยต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะ
ยอมรับความเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้น 
 5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  (Mezirow , 
1997  อ้างถึงใน Sutherland & Crowther, 2008) 
ได้แก่ 1) Journal writing 2) metaphors 3) life 
history exploration 4 ) learning contracts 5 ) 
group projects  6) role play 7) case studies 
8 )  stimulate critical reflection 9 )  rational 
discourse 10) ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
ผู้เรียน (Robert, 1989) เช่น  การใช้ภาพวาดสร้าง
จินตนาการ,  การฝึกการผ่อนคลาย, การนั่งสมาธิ, 
การใช้งานศิลปะ, การใช้ยาลดความกังวลใจ, การฝึก
โยคะ, การฝึกหายใจ, การฝังเข็ม, การรับประทาน
อาหารชีวะจิต, การฝัน, การสะกดจิต  เป็นต้น 
 5.5 เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่การ 
เปลี่ยนแปลง   

1) การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2) การพูดคุยอย่างมีเหตุมีผล 
3) การออกแบบวัตถุประสงค์รายวิชา

และรูปแบบการเรียนการสอน 
4) การเปิดใจของผู้เรียน เช่นความฝัน 

ร่างกาย ประสบการณ์การใกล้ตาย การสะกดจิต 
5) ความลับที่เป็นประสบการณ์ที่ทุกข์

ทรมานหรือเป้าหมายในชีวิต 

6) กรอบมโนทั ศน์ อ่ื นๆที่ เยี ยวยา
ความรู้สึก เช่น การรักษาแบบแพทย์แผนจีน การฝึก
โยคะ 

7) การเต้น การเคลื่อนไหว 
8) การฝึกการหายใจ 
9) การสัมผัส 
10) การเรียนการสอนที่ ผู้ เรียนมี

โอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งที่สนใจศึกษาในบทบาทต่างๆ 
11) การจัดการเรียนการสอนที่มีข้อมูล

ที่เพียงพอ 
12) ผู้เรียนสามารถใช้การสะท้อนคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 
13) ผู้สอนและผู้เรียนมีความเข้าอก

เข้าใจกัน เป็นผู้รับฟังที่ดี  มีความปรารถนาที่จะ
ค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์ในสิ่งที่ยังไม่รู้ 
 5.6 กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
(Sutherland & Crowther, 2008) 

1. การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
บนพ้ืนฐานของความจริงและเชื่อมโยงกับข้อสมมติฐาน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยมารองรับ 

3. การสื่อสารในการเรียนรู้ช่วยให้เกิด
การตัดสินใจจากความเชื่อที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยการมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นอิสระ 

4. ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงตัดสินใจลงมือกระท าเพ่ือให้ได้
หลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่  ข้อโต้แย้งหรือมุมมอง   

5. ความท้าทายของผู้สอนและสื่อ
อุปกรณ์ ในการสอนเพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงผู้สอนและจริยธรรม 
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การจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
1) ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเชื่อมโยงและโต้ตอบใน
ข้อโต้แย้งได้อย่างเหมาะสมในกระบวนการ 2) มี
ความมั่นใจ 3) มีความคิดที่โต้แย้งกัน 4) สามารถคิด
ย้อนกลับไปยังเรื่องราวที่ท าให้เกิดความเครียดได้  
5) เปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาที่เบื่อหน่ายในการเรียนหรือเหนื่อยล้า 6) ให้
ค าแนะน าผู้เรียนอย่างเหมาะสม 7) สัมผัสผู้เรียน
อย่างเหมาะสม 
 
บทสรุป 
 การสร้างห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในนักศึกษาพยาบาลถือเป็น
สิ่งส าคัญเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนามุมอง
ใหม่จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจนสามารถ
การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณและพูดคุยอย่างมี
เหตุมีผลสามารถสร้างชุดความรู้ใหม่ตามกรอบ
มุมมองของแต่ละคน  ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การพัฒ นาผู้ เรียน เพ่ือ เตรียมตั วสู่ การเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและมีเนื้อหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
และส าเร็จการศึกษาเป็ นบัณ ฑิ ตพยาบาลที่ มี
ความสามารถในการให้บริการทางการพยาบาลเพ่ือ
ตอบสนองปัญหาที่แท้จริงของประชาชนได้ทั้ งใน
ปัจจุบันและในอนาคตตามที่ สั งคมคาดหวังว่า
บุคลากรพยาบาลต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะทางการพยาบาลที่ดี  สามารถตัดสินหรือแก้ไข
ปัญหาและเป็นผู้น าทางด้านสุขภาพได้   
 ดังนั้นอาจารย์พยาบาลจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการท าให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในตัว
นักศึกษาสิ่งที่ส าคัญที่สุดคืออาจารย์พยาบาลต้อง
เป็ นผู้ ที่ ยอม เปลี่ ยนแปลงตน เองก่ อนที่ จะไป
เปลี่ยนแปลงผู้เรียน  ต้องเป็นผู้มีความรู้ความรู้ความ

เข้าใจในทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาปรับปรุงกรอบมุมมอง รวมถึง
กิจกรรมการเรียนการสอนและสอดคล้องกับลักษณะ
เนื้อหาวิชาและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และมีความเข้าใจผู้เรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้  
 นอกจากนั้นในวิชาชีพอ่ืนสามารถน าองค์
ความรู้ในเรื่องการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในการส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้  
และผู้สอนได้ เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองให้
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองผู้เรียนใน
แต่ละคนได้อย่ างเหมาะสมมีความทันสมัยให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ต่อไป 
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