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Abstract 

 

Transformative learning is an educational learning theory to change the assumptions, beliefs, 

perspectives, and actions of individuals. The process of transformative learning can create positive 

outcomes in individuals, personal, and environment relationships. The purpose of this academic 

article is to challenge the instructors in the universities to teach and apply transformative learning 

theory into their classrooms or subjects, including to encourage producing and sharing new 

knowledge through the research article. Moreover, this article explains the important topics as 

follows: the changing needs of 21st century learners, the historical background, the current 

situation, definition, process of transformative learning, activities for applying transformative 

learning, and challenges of applying transformative learning into the university instructors’ 

classrooms in all three major category of academic disciplines as follows: health sciences, science 

and technology, and humanity and social sciences. Teaching of university instructors should be 

changed to develop the cognitive, psychomotor, and affective dimensions in learners to achieve 

their goals in study and work life.     
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การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: ความท้าทายของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา1 
 

ชนัดดา ภูหงษ์ทอง2 
 
บทคัดย่อ 
 

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความเชื่อ
หรือมุมมองภายในของบุคคลไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติและการบูรณาการสู่ชีวิต กระบวนการเรียนรู้  
สู่การเปลี่ยนแปลงได้สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับบุคคลเองและในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
สิ่งต่าง ๆ ในโลก บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและสร้างความท้าทายให้ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
ในการน าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการสอนในรายวิชาหรือในสาขาวิชาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน  
การเผยแพร่เชิงวิชาการ บทความนี้ได้น าเสนอสาระส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
ภูมิหลัง สถานการณ์ปัจจุบัน นิยาม กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้  
สู่การเปลี่ยนแปลง และความท้าทายในการน าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการสอนแก่ผู้ เรียน 
ในระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงมีการน าเสนอแนวทางและตัวอย่างการวิจัยในทั้ง 3 กลุ่มวิชา ทั้งนี้ ผู้สอน
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ผู้เรียนทั้งในด้านการเห็นคุณค่าและความหมายของความรู้  ด้านการ
เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติและทักษะส าคัญต่าง ๆ และด้านคุณลักษณะทางจิตใจที่ส่งเสริมการน าความรู้และ
การปฏิบัติไปใช้ทั้งในชีวิตการเรียนและการท างานในอนาคต 
 
 ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การสอน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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บทน า 
 ความท้าทายประการหนึ่งของอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษา คือ การน าผู้เรียนหรือนิสิตนักศึกษา
ไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ของรายวิชา ของสาขาวิชา หรือของวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งหนทางไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ 
ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง ความเชื่อ หรือวิธี
คิดของตนต่อสิ่งต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น ผู้สอนจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาด้วย
เช่นกัน ซึ่งไม่ใช่มีเพียงบทบาทของการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้แก่นิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ผู้สอน 
ในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันควรมีบทบาทส าคัญอีกหลายประการ เช่น การเป็นผู้กระตุ้นและสร้างให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญและคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในปฏิบัติการจริง การเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือจุดประกาย 
ความหลงใหลในความรู้และในสาขาวิชานั้น การเป็นแบบอย่างของความกระตือรือร้นและการคิดวิพากษ์ รวมถึง
การเป็นผู้ตั้งค าถามเชิงวิพากษ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้สะท้อนการคิดเชิงลึกมากขึ้น เป็นต้น (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, 
2559; Weimer, 2002) นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ของผู้เรียนและโลกในยุคปัจจุบันยังส่งผลกระทบให้การเรียนรู้
ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอีกด้วย 
 
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21  
  เหตุใดผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผู้เรียน ค าตอบส าคัญประการหนึ่ง คือ 
ผู้เรียนในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากผู้เรียนในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูลความรู้ที่มีมากมายและ
เพ่ิมขึ้นอย่างเท่าทวีคูณในแต่ละวันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ดังนั้น ปัญหาของผู้เรียนในยุคปัจจุบันหรือในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ จึงไม่ใช่การขาดแหล่งความรู้อีกต่อไป แต่ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น คือ ท าอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถน าตนเองไปสู่ข้อมูลความรู้ ค้นหาและเลือกรับความรู้ด้วยการใช้
สติปัญญาอย่างรู้เท่าทัน เรียนรู้เนื้อหานั้นควบคู่ไปกับการคิดวิพากษ์ จนน าไปสู่การสังเคราะห์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ 
ในการปฏิบัติหรือปฏิบัติการและเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของรายวิชาหรือสาขาวิชานั้น ๆ อย่างมีผลิตภาพ 
(Productive)  
  นอกเหนือจากนี้ ในแต่ละสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีแนวโน้มประสบกับความท้าทาย 
จากลักษณะของผู้เรียนที่ต่างกันไปด้วย ซึ่งหนึ่งในลักษณะที่พบในผู้เรียนจ านวนมากในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยภูมิภาค คือ ผู้เรียนยังคงคุ้นชินและเชื่อว่าครูหรืออาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของความรู้ทั้งหมด 
วิธีการได้มาซึ่งความรู้นั้นผู้สอนเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาเป็นหลัก และรวมถึงความเชื่อของผู้เรียน
ที่ว่า ผู้สอนเป็นผู้ตัดสินใจต่อวิธีการเรียนรู้ เนื้อหาความรู้ไปจนถึงการประเมินผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
เหล่านี้เป็นความเชื่อของผู้เรียนที่ยังยึดติดและยังคงด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของความเชื่อดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Centered Approach) แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบกับผู้เรียนดังได้กล่าวไปข้างต้นจึงท าให้เกิดการสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญให้มากขึ้นกว่าเดิม (Learner Centered 
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Approach) (ชนัดดา ภูหงษ์ทอง, 2560; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2543; แสงเดือน เจริญฉิม, และ กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, 
2557; อรรณพ แสงแจ่ม, 2548; เอกภูมิ จันทรขันตี, ชาตรี ฝ่ายค าตา, และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2555) 
  ในขณะเดียวกัน การที่จะเปลี่ยนแปลงให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยกระบวน  
การเรียนรู้ที่เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในความเชื่อ มุมมองไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนทั้งในเชิงความรู้ วิธีก ารเรียนรู้  การได้มาซึ่งความรู้ การรับผิดชอบ 
ต่อการเรียนรู้ของตนด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยหนึ่งในแนวคิดทฤษฎีที่น าเสนอถึงกระบวนการเรียนรู้  
ที่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ภายในและน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง คือ ทฤษฎีการเรียนรู้  
สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากนักคิดหลายคนที่มุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ ทางสังคม ดังน าเสนอรายละเอียดในล าดับต่อไป  
 
เบื้องหลังเชิงประวัติศาสตร์และสถานะปัจจุบันของทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
  ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นในวงการวิชาการรวมเป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี 
โดย Mezirow (1978) เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาทฤษฎีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Mezirow ได้รับอิทธิพลจาก
ผลงานของนักคิดหลายท่าน เช่น ผลงานของ Kuhn (1962) Friere (1970) เกี่ยวกับการสร้างมโนธรรมส านึก 
(Conscientization) รวมถึงผลงานของ Habermas (Kitchenham, 2008) เกี่ยวกับการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ 
(Domains of Learning) เป็นต้น นอกจากนี้ อิทธิพลจากเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ยังกระตุ้นการก่อเกิดทฤษฎีนี้อีก
ด้วย เช่น เหตุการณ์การเคลื่อนไหวของการปลดปล่อยสตรี (The women’s Liberation Movement) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1970 รวมถึงสถานการณ์ที่แฟร์พยายามช่วยเหลือคนงานในภาคเกษตรกรรมชาวบราซิล
เลี่ยนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ โดย Friere ได้กระตุ้นให้คนงานปลดปล่อยตนเองผ่านการได้รับการศึกษาและ 
การพัฒนาจิตส านึก (Freire, 1970) เป็นต้น การได้รับอิทธิพลของนักคิดและเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น 
การปลดปล่อยตนเอง (Emancipatory) จากความไม่ เป็นอิสระหรือถูกกดขี่ ในมิติต่าง ๆ อย่างไม่ได้รับ 
ความยุติธรรมจนน าไปสู่การได้รับอิสระและเกิดความเสมอภาคกันมากขึ้นในสังคมนี้ จึงเป็นจุดก่อเกิดส าคัญ  
อันน าไปสู่การบุกเบิกทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดย Mezirow ในปัจจุบันนี้ ทฤษฎีของ Mezirow ได้
กลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการวิชาการสาขาวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ และการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาจ านวนมาก  
ที่ให้ความสนใจทฤษฎีนี้และน าไปประยุกต์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในมิติต่าง ๆ และในศาสตร์
สาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย ดังสะท้อนจากจ านวนการตีพิมพ์งานวิจัยและบทความวิชาการในระดับนานาชาติในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึง ปี ค.ศ. 2016) ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 920 เรื่อง อีกทั้งปริมาณของการตีพิมพ์
ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปีด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงท าให้เห็นว่า ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็น 
ที่ได้รับความสนใจและถูกน าไปใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลาย ส าหรับบริบทของประเทศไทยนั้น ทฤษฎีการเรียนรู้  
สู่การเปลี่ยนแปลงได้เข้ามามีอิทธิพลต่อนักวิชาการในวงการการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 
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จากการใช้ค าค้นว่า “Transformative Learning” ในเว็บไซด์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre [TCI]) พบว่า มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ เกี่ยวข้องและได้ตี พิมพ์ลง
วารสารวิชาการของประเทศไทยเป็นจ านวน 24 รายการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งถือว่า มีปริมาณ
ไม่มากเท่าใดนัก เพราะฉะนั้น พ้ืนที่ส าหรับการวิจัยและการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในประเทศ
ไทยยังคงมีช่องว่างของความรู้ทั้งในเชิงการพัฒนาทฤษฎีและในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผู้เรียนหรือประชาชนในมิติ
ต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น ในล าดับต่อไปจึงเป็น  
การน าเสนอนิยามและกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างคร่าว ๆ  
    
นิยามและกระบวนการของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง   
  การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ท าให้กรอบอ้างอิง (Frames of References) 
ของบุคคลที่มักสันนิษฐาน (Assumptions) ต่อสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นความจริง โดยปราศจากการตรวจสอบหรือตั้ง
ค าถามต่อสันนิษฐานนั้น ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การมีกรอบอ้างอิงที่สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบด้านมากข้ึน 
(Inclusive) สามารถแยกแยะวินิจฉัยได้มากขึ้น (Discriminating) สามารถเปิดรับสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น (Open) 
มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเชิงอารมณ์มากขึ้น (Emotionally Capable of Change) และมีการสะท้อน
คิดมากขึ้น (Reflective) กรอบอ้างอิงที่มีลักษณะเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อ (Belief) และความคิดเห็น 
(Opinion) ที่ผ่านการตรวจสอบและมีความเป็นจริงมากขึ้น (True) หรือมีเหตุผลอันสมควรมากขึ้น (Justified) 
ซึ่งในท้ายที่สุดนั้น จะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติ (Action) ในชีวิตของบุคคลต่อไป (Mezirow, 2012) 
  ค าว่า “กรอบอ้างอิง” ดังกล่าวข้างต้นนั้น Mezirow อธิบายว่า เป็นโครงสร้างของสันนิษฐานและ 
การคาดการณ์ (Expectations) ที่ถูกกลั่นกรองด้วยความพึงพอใจของบุคคลและเกี่ยวข้องกับทั้งมิติทางปัญญา 
(Cognitive) ทางอารมณ์ (Affective) และทางภาวะจิต (Conative) อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สร้างและจ ากัดการรับรู้ 
การคิด ความรู้สึก และอุปนิสัยของบุคคล รวมถึงเป็นสิ่งที่ช่วยส ารวจหาบริบทเพื่อการสร้างความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ 
ซึ่งบุคคลสามารถเลือกประสบการณ์เชิงประสาทสัมผัสรับรู้ได้ด้วยตนเอง (Sensory Experience) (Mezirow, 
2012)  
  กรอบอ้างอิงประกอบไปด้วย 2 มิติ ได้แก่ จิตนิสัย (Habits of Mind) และมุมมอง (Points of View) 
จิตนิสัยมีบทบาทในฐานะเป็นตัวกรองการตีความการให้ความหมายต่อประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยจ าแนกได้ 6 
กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มภววิทยา (Epistemic) หมายถึง แนวทางที่บุคคลแสวงหาความรู้และการใช้ความรู้นั้น ๆ ซึ่ง 
แต่ละบุคคลมีความถนัดแตกต่างกัน 2) ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociolinguistic) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรม 
ที่บุคคลในสังคมยอมรับร่วมกัน รวมถึงอุดมคติ การขัดเกลาทางสังคม และแนวทางที่บุคคลใช้ภาษาต่อกัน 3) กลุ่ม
จิตวิทยา (Psychological) ได้กล่าวถึง อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) บุคลิกภาพ การเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งผล
ต่อความรู้สึกและพฤติกรรมในช่วงวัยผู้ใหญ่ รวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์ จินตนาการ หรือความฝัน อันเป็นไป
ตามการตีความของกลุ่มแนวคิดแบบฟรอยด์ (Freudian) หรือตามกลุ่มแนวคิดแบบจุง (Junggain) 4) จริยธรรม
และศีลธรรม (Moral-Ethical) กล่าวถึง จิตส านึกและบรรทัดฐานเชิงจริยธรรมและศีลธรรม 5) กลุ่มปรัชญา 
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(Philosophical) เป็นกลุ่มที่อยู่บนพ้ืนฐานของค าสอนทางศาสนาหรือการมองโลก และ 6) กลุ่มสุนทรียภาพ 
(Aesthetic) เกี่ยวกับค่านิยม รสนิยม เจตคติ มาตรฐาน การตัดสินต่อความงาม รวมถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
ความถูกต้องต่อการแสดงออกเชิงสุนทรียภาพ เช่น ความเลิศ ความอัปลักษณ์ ความสลด ความขบขัน 
ความหม่นหมอง เป็นต้น (Cranton & Roy, 2003; Mezirow, 2012)  
  นอกจากนี้ Mezirow ได้น าเสนอแนวทางเพ่ือเรียนรู้ใน 4 แบบด้วยกัน ได้แก่ 1) โดยการใคร่ครวญ
พิจารณากรอบอ้างอิงที่มีอยู่ (Elaborating Existing Frames of Reference) 2) โดยการเรียนรู้กรอบอ้างอิงใหม่ 
(Learning New Frames of Reference) 3) โดยการเปลี่ยนแปลงมุมมอง (Transforming Points of View) และ 
4) โดยการเปลี่ยนแปลงจิตนิสัย (Transforming Points of View) การเปลี่ยนแปลงแนวทางที่ถือว่าอยู่ในส่วน 
ที่ลึกที่สุด คือ การใคร่ครวญพิจารณากรอบอ้างอิงที่มีอยู่และการเรียนรู้กรอบอ้างอิงใหม่ ซึ่ง Mezirow ได้น าเสนอ
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 10 ขั้น ดังนี้  (ชนัดดา ภูหงษ์ทอง , 2560; Mezirow, 1991; 
Mezirow, 2000) 
  1) ขั้นภาวะวิกฤติที่ท าให้สับสน (Disorienting Dilemma) กล่าวคือ บุคคลได้ประสบกับวิกฤติหรือ
เหตุการณ์บางอย่างที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญในชีวิต เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการสูญเสียคนใน
ครอบครัว ความกังวลใจอย่างรุนแรง เป็นต้น รวมถึงการที่บุคคลเผชิญกับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจาก  
ความคาดหวังหรือสันนิษฐานของตนหรือไม่สอดคล้องกับความเชื่อหรือกรอบอ้างอิงของตนเอง ดังนั้น ความไม่
สอดคล้องกันระหว่างกรอบอ้างอิงของบุคคลและเหตุการณ์ที่บุคคลเผชิญนี้จึงท าให้บุคคลเกิดความสับสนในความ
เชื่อจนอาจกระทบไปยังการด าเนินชีวิตของตนเองด้วย  
  2) ขั้นการตรวจสอบความรู้สึกของตน (Self-Examination with Feelings of Fear, Anger, Guilt, or 
Shame) จากการประสบภาวะที่ท าให้สับสนดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ในขั้นต่อมานี้ บุคคลได้ตรวจสอบหรือ
พิจารณาความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเองจากภาวะดังกล่าว เช่น ความรู้สึกกลัว โกรธ ความรู้สึกผิด และความอับอาย 
ความไม่สบาย เป็นต้น เมอซิโรว์น าเสนอว่า ความเชื่อ มุมมอง กรอบอ้างอิง หรือสันนิษฐานในสิ่งต่าง ๆ ของบุคคล
สามารถสร้างความรู้สึกต่าง ๆ ได้  
  3) ขั้นการประเมินเชิงวิพากษ์ต่อสันนิษฐาน (Critical Assessment of Assumptions) ในขั้นนี้ หมายถึง 
การวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อหรือสันนิษฐานของบุคคลเองอย่างสมเหตุสมผลและอย่างเปิดใจยอมรับผ่าน
การตั้งค าถามเชิงวิพากษ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์กับตนเอง ตัวอย่างค าถามเชิงวิพากษ์ เช่น ความเชื่อ  
ของบุคคลคืออะไร บุคคลคิดอย่างไรต่อความเชื่อนั้น ความเชื่อนี้ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด บุคคลทราบได้อย่างไร
ว่าแหล่งของความเชื่อนั้นน่าเชื่อถือ ความเชื่อนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ หรือสามารถปรับได้หรือไม่ 
ความเชื่อนั้นส าคัญกับบุคคลมากเพียงใด ท าไมบุคคลจึงควรเชื่อในข้อสรุปนั้น เป็นต้น  
  4) ขั้นการยอมรับความทุกข์หรือความไม่พอใจและการแลกเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลอ่ืน 
(Recognition of One’s Discontent and the Process of Transformation are Shared) เมื่อบุคคลเข้าใจ
และยอมรับต่อความทุกข์ ความไม่สบายใจ หรือความไม่พอใจของตนอย่างลึกซึ้งและแท้จริงแล้ว การเล่าหรือ
แลกเปลี่ยนถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อบุคคล เช่น คนในครอบครัว เพ่ือน เป็นต้น ในการ
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แลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลนี้ช่วยท าให้บุคคลได้เรียนรู้ความเชื่อหรือกรอบอ้างอิงของบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาความน่าเชื่อถืออันเป็นที่ยอมรับร่วมกันอีกด้วย  
  5) ขั้นการส ารวจหาบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบัติใหม่ (Exploration of Options for 
New Roles, Relationships, and Actions) ในขั้นนี้ บุคคลได้ปรับเปลี่ยนหรือบูรณาการความเชื่อ สันนิษฐาน 
หรือกรอบอ้างอิงของตนใหม่และเริ่มส ารวจว่าจะน าไปบูรณาการกับชีวิตอย่างไร เช่น การส ารวจบทบาทใหม่ 
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ใหม่ การปฏิบัติใหม่ หรือการด าเนินชีวิตใหม่ เป็นต้น  
  6) ขั้นการวางแผนแนวทางปฏิบัติ  (Planning a Course of Action) บุคคลจะวางแผนแนวทาง 
เพ่ือน าไปสู่บทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ หรือการปฏิบัติใหม่  
  7) ขั้นการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือการด าเนินการตามแผนให้ส าเร็จ (Acquire Knowledge and 
Skills for Implementing One's Plan) ในบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ หรือการปฏิบัติใหม่นั้น บุคคลอาจต้อง
พัฒนาความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินตามแผนแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้  
  8) ขั้นการทดลองสวมบทบาทใหม่ (Provisional Trying of New Roles) การลองสวมบทบาทใหม่ 
ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบัติใหม่ ช่วยให้บุคคลได้ส ารวจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและน าไปสู่การปรับบทบาทใหม่
นั้นอีกครั้ง  
  9) ขั้ นการสร้ า งศั กยภาพหรือความมั่ น ใจ ในบทบาทใหม่ และความสัม พันธ์ ใหม่  ( Building 
Competence/Confidence in New Roles and Relationships) การสร้างศักยภาพหรือความมั่นใจในบทบาท
ใหม่และความสัมพันธ์ใหม่แก่บุคคล ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้บุคคลปฏิบัติบทบาทใหม่ด้วยความมั่นใจที่มากขึ้น
และศักยภาพท่ีสูงขึ้นได้ด้วย  
  10) ขั้นการบูรณาการมุมมองใหม่ ไปสู่ชีวิต (A Reintegration into One’s Life on the Basis of 
Conditions Dictated by One’s New Perspective) บุคคลบูรณาการมุมมองใหม่ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นไปสู่การด าเนินชีวิตจริง  
  จากนิยามและกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทั้ง 10 ขั้นข้างต้นนั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษา
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่สนใจท าการศึกษาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ 
(Activities) เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรายละเอียด
ในล าดับต่อไป  
  
กิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
  ในการประยุกต์กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทั้ง 10 ขั้นมาใช้ในการปฏิบัตินั้น ในภายหลัง 
Mezirow และนักวิชาการคนอ่ืน ๆ ได้ย่อกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้กระชับขึ้น โดยส่วนใหญ่มักมีการแบ่ง
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการน าไปปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้นตอน ทั้งนี้ นักวิชาการแต่ละคนได้ตั้งชื่อ
ในแต่ละข้ันตอนแตกต่างกันไป แต่ถึงกระนั้น หลักการและใจความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ยังคงอยู่หรือยังคงสอดคล้องกับแนวคิดของเมอซิโรว์อยู่  การแบ่งกระบวนการให้กระชับมากขึ้นนี้ส่งผลดี  
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ต่อการออกแบบกิจกรรมที่จะน าไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียน ซึ่งท าให้มีความสะดวกและมีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่ามากขึ้นด้วย เช่น กิจกรรมบางกิจกรรมสามารถออกแบบให้มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายครอบคลุม
ขั้นตอนมากกว่า 1 ขั้นตอนได้ เป็นต้น (Brock, 2010; Kitchenham, 2008; McAllister et al, 2011; Mezirow, 
2000; Taylor, 2007) ในล าดับต่อไป เป็นการน าเสนอกิจกรรมที่น ามาใช้ เ พ่ือสนับสนุนให้ผู้ เรี ยนเกิด 
การเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ยึดหลักการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามที่ Mezirow 
ได้น าเสนอไว้ในช่วงหลังของการพัฒนาทฤษฎี (Mezirow, 2000) ดังนี้  
  1) ภาวะที่ท าให้สับสน (Disorienting Dilemma) 
  ในขั้นภาวะที่ท าให้สับสน ถือเป็นขั้นแรกที่ส าคัญของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิด
ของเมอซิโรว์ ซึ่งได้น าเสนอว่า ภาวะที่ท าให้สับสนจะน าไปสู่ความรู้สึกต่าง ๆ และบุคคลจะได้ตรวจสอบตนเองและ
ประเมินเชิงวิพากษ์ในสันนิษฐานของตนเองด้วย (Kitchenham, 2008; Mezirow, 1997) นอกจากนี้ Cranton 
(2002) ผู้สนใจในทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นนักวิชาการที่ได้น าไปประยุกต์ใช้ในบริบทการศึกษา
กับผู้เรียน ยังได้เน้นว่า ครูหรือผู้สอนเป็นผู้สร้างภาวะที่ท าให้สับสนหรือเรียกว่า “Activating Event” หมายถึง 
ครูเป็นผู้จุดประกายผู้เรียนด้วยวาทกรรม ครูเป็นผู้ที่ท าให้การคิดของผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และเกิด 
ความสงสัยในสิ่งที่ไม่ลงรอยกันได้  
 กิจกรรมที่สามารถใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดภาวะที่ท าให้สับสนแก่ผู้เ รียนได้ เช่น การวิเคราะห์ภาพยนตร์ 
การให้บุคคลที่มีประสบการณ์เล่าประสบการณ์ของตน การอ่านข้ อความหรือสารต่าง ๆ การตั้งค าถาม 
การอภิปราย (Brock, 2010) การคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ (Cranton, 2006) การใช้กรณีศึกษา เป็นต้น 
(ชนัดดา ภูหงษ์ทอง, 2560)  
  2) การสะท้อนเชิงวิพากษ์ (Critical Reflection)  
  หนึ่งในแนวคิดส าคัญของเมอซิโรว์เกี่ยวกับผู้เรียนนั้น Mezirow เสนอว่า นักการศึกษาสามารถช่วยให้
บุคคลอ่ืน ๆ และผู้เรียนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์และอารมณ์ที่ยากล าบากไปได้ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ผ่านการคิดวิพากษ์ต่อสันนิษฐานของบุคคลนั้นด้วยวาทกรรมได้ (Discourse) นอกจากนี้ กรอบอ้างอิงและจิตนิสัย
ของผู้เรียนสามารถถูกท้าทายเพ่ือเปลี่ยนแปลงได้หากผู้สอนหรือครูสามารถท าให้ผู้เรียนมีการคิดสะท้อนเชิงวิพากษ์ 
(Critical Reflection) ในสันนิษฐานของผู้เรียนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 6 มิติ ได้แก่ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
จริยธรรมและศีลธรรม ภววิทยา ปรัชญา จิตวิทยา และสุนทรียภาพ จากงานวิจัยจ านวนหนึ่งได้ศึกษาว่า 
การสะท้อนเชิงปัญญา (Cognitive Reflection) และการสะท้อนเชิงวิพากษ์กับบุคคลอ่ืน ๆ จะช่วยท าให้เกิด 
การกระตุ้นการสะท้อนตนเชิงวิพากษ์ (Self-Reflection) อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร จุดเน้นในเรื่องดังกล่าว
สอดคล้องกับการน าเสนอของ West (2014) ที่ว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนจะปรากฎขึ้นได้ด้วยการท าความเข้าใจ
ในประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของชีวิตที่หลากหลายมากพอ แต่หากผู้เรียนมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยหรือแค่ด้าน
ใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การกดขี่ (Oppression) ความยากจน (Poverty) ความกลัว (Fear) 
หรือการถูกจ ากัดอิสระ (Restriction of Freedom) เป็นต้น จึงอาจท าให้การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้
ยากมากกว่า นอกจากนี้ Keen และ Woods (2016) ได้น าเสนอว่า เมื่อผู้เรียนคิดสะท้อนตนได้อย่างลึกซึ้งมากพอ
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เกี่ยวกับการเรียนรู้ในกระบวน (Process) เนื้อหา (Content) และพ้ืนความเชื่อเดิม (Premises) เมื่อนั้นผู้เรียน 
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในกรอบอ้างอิง รวมถึงจิตนิสัยและสันนิษฐานของตนเองด้วย 
  กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการสะท้อนเชิงวิพากษ์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนของผู้สอน 
(ชนัดดา ภูหงษ์ทอง , 2560) เช่น การตั้งค าถามเพ่ือการคิดสะท้อนเนื้อหา การตั้งค าถามเพ่ือการสะท้อน
กระบวนการ การตั้งค าถามเพ่ือการสะท้อนพ้ืนความเชื่อเดิม (Brookfield, 1987; Cranton, 2006) การจดบันทึก 
(Brookfield, 2006; Daley, 2003) การอุปมาอุปไมย (Brookfield, 2006) สุนทรียสนทนา (Dialogue) (Taylor, 
2009) เป็นต้น 
  3) การเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายต่อความคิด 
  กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเมอซิโรว์ในขั้นนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นการวางแผน
แนวทางปฏิบัติ การได้มาซึ่งความรู้และทักษะในการส่งเสริมให้แนวทางปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล การทดลองแสดงบทบาท
ใหม่ชั่วคราว การสร้างศักยภาพหรือความมั่นใจในบทบาทใหม่และความสัมพันธ์ใหม่ และขั้นสุดท้าย คือ 
การบูรณาการความคิดหรือมุมมองใหม่ไปสู่ชีวิตของบุคคล ขั้นต่าง ๆ เหล่านี้มีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามมุมมองใหม่
หรือมุมมองที่ได้พัฒนาด้วยตัวของผู้เรียนเองจนกระทั่งได้น าไปบูรณาการกับการด าเนินชีวิตจริง  
  ตัวอย่างกิจกรรมส าหรับขั้นการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายต่อความคิด เช่น เทคนิคตั้งเป้าแบบ 
SMART Goal การแสดงบทบาทสมมติ เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-Aloud Technique) การเขียนสะท้อน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ บนพ้ืนฐานของข้อมูลจากการวิจัย ผังความคิด (Conceptual Mapping) 
เทคนิคตารางวิเคราะห์ปัญหา (Repertory Grid Techniques) การลงไปปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจริง 
เป็นต้น (ชนัดดา ภูหงษ์ทอง, 2560) 
  
ข้อควรพิจารณาในการด าเนินการกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
  จากตัวอย่างกิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงใน 3 ขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นนั้น 
เมื่อผู้สอนน าไปประยุกต์ใช้ควรก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนว่า พฤติกรรมหรือ
การปฏิบัติในทิศทางใดหรือแบบใดที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในขั้นนั้นหรือได้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น 
เพราะหากผู้เรียนไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในขั้นนั้น ๆ แล้ว ผู้สอนควรปรับกิจกรรมและด าเนินการ
อีกครั้ง จนกว่าผู้ เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้ป รับใหม่ เพราะฉะนั้น 
การด าเนินการจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่กิจกรรมต่อไปหรือขั้นต่อไป ผู้สอนควรก าหนดหรือมีวิธีการตรวจสอบ  
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมในขั้นต่อ ๆ ไป การด าเนินการเช่นนี้  
จะช่วยท าให้ผู้สอนได้เห็นนัยยะส าคัญที่เกิดขึ้นในผู้เรียนได้อย่างชัดเจนมากกว่าการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงท้ายของกระบวนการทั้งหมดในคราวเดียว อีกท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนเองด้วย  
  ตัวอย่างของการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในปฏิบัติการทางการศึกษาหรือในกิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการน าวงจรการพัฒนาปฏิบัติการทางการศึกษา ตามแนวคิดของ Carr และ Kemmis 
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(1986) อันประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observing) และการปรับ
แผน (Re-Planing) มาใช้ หากผู้สอนพบว่า ผู้เรียนบรรลุเป้าประสงค์ในกิจกรรมนั้น ๆ แล้ว ผู้สอนสามารถเริ่ม
ด าเนินการกิจกรรมต่อไปได้โดยต่อเนื่อง แต่หากผู้สอนพบว่า ผู้เรียนไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ผู้สอนควรปรับกิจกรรมใหม่อีกครั้ง วางแผนใหม่ ด าเนินการตามแผน
ใหม่ และสังเกตว่าผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากผู้เรียนสะท้อนการ เปลี่ยนแปลง ผู้สอนจึงเริ่มด าเนิน
กิจกรรมต่อไป แต่หากยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้สอนควรปรับแผนอีกครั้งตามวงจรการพัฒนา เป็นต้น กิจกรรม
ต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนมากหรือน้อยนั้น อาจขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของการศึกษาและ
ลักษณะของผู้เรียน เพราะฉะนั้น ผู้สอนควรพิจารณาถึงกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนของตนด้วย 
(ชนัดดา ภูหงษ์ทอง, 2560)  
   
ความท้าทายในการน าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 
 การน ากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ ในการจัดก ารเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น เมื่อพิจารณาจากบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์  
จะพบว่า สาขาวิชาที่น าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้และให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนผ่าน  
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ อาจให้ความสนใจหรือมีการน าไปประยุกต์อยู่ในเชิงปฏิบัติ หากแต่ยังไม่ปรากฎ
แนวโน้มของการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณะในเชิงวิชาการมากนัก หรือในบางสาขาวิชาอาจเห็นว่ าไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน ดังนั้น ในล าดับต่อไปจึงเป็นการน าเสนอตัวอย่างกิจกรรมหรือแนวคิด  
ที่ประยุกต์จากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น 
  การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น นอกเหนือจากการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพเพ่ือช่วยผู้ป่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือพ้นจากความทุกข์ทางกายให้ได้แล้ว
นั้น ผู้สอนสามารถพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ส าคัญต่อวิชาชี พและต่อผู้รับการรักษาด้วย เช่น 
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ดุจเดือน เขียวเหลือง, วารีรัตน์ แก้วอุไร, พูลสุข หิงคานนท์, และสายฝน วิบูลรังสรรค์, 
2556; โรส ภักดีโต และจุไร อภัยจิรรัตน์, 2559) การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (ศิรินาถ ตงศิริ, วนาพร วัฒนกูล, สตางค์ 
ศุภผล, อริยพร คุโรตะ และ สุวดี เอ้ืออรัญโชติ, 2558) ความเป็นมนุษย์ การบริการด้วยหัวใจ (เพลินตา พรหมบัวศรี, 
จิริยา อินทนา, กัลยา ศรีมหันต,์ และ เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, 2558) ความฉลาดทางอารมณ์และสติ (เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 
และไพฑูรย์ ช่วงฉ่ า, 2557) เป็นต้น  
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  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการประยุกต์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพมากที่สุด แต่ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่ส าคัญอีกหลายประการ ดังนั้น 
ความท้าทายประการแรกของผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คือ ผู้สอนจะน ากระบวนการเรียนรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้พัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะใดของผู้เรียน ซึ่งอาจมีความส าคัญและมีความหมายต่อ  
การท างานและต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของผู้เรียนต่อไปในอนาคต แนวทางหนึ่ง  คือ ผู้สอนสามารถศึกษา 
จากตัวอย่างงานวิจัยในต่างประเทศ ดังเช่นงานวิจัยที่ใช้การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทักษะอภิปัญญา 
(Metacognitive Skill) และทักษะการสะท้อนตน (Self-Reflective Skill) ในนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ 
(Lonie & Desai, 2015) หรืองานวิจัยที่น าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้เ พ่ือพัฒนาความสนใจและ 
ความเกี่ยวข้องกับชุมชน (Involvement in Community) ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบ าบัด ในโครงการ
แม่ที่มีบุตรบกพร่องทางการได้ยิน (Yokogawa, Notoya, & Madokoro, 2017) หรือผู้สอนอาจสังเกตจากสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในบริบทของการเรียนการสอนและการปฏิบัติจริงกับผู้ได้รับการรักษาก็ได้เช่นกัน  
  ความท้าทายประการที่สอง คือ การน ากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ประยุกต์และย่อ
กระบวนการใหม่ให้เหลือเพียง 3 ขั้นตอน โดยเรียกว่า “กรอบแนวคิด STAR” ซึ่งพัฒนาโดย McAlllister และ
คณะ(2013) ไปใช้ในผู้เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจาก McAlllister พบว่า การน ากรอบแนวคิด STAR 
มาใช้ในการพัฒนานักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  
สู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในความเชื่อและการปฏิบัติสู่แนวทางใหม่หรือบทบาทใหม่ที่มีพลังและมีศักยภาพทั้งในเชิง
ความรู้และจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการเห็นคุณค่าของผู้อ่ืนและมีความเห็นอกเห็นใจในผู้อ่ืนด้วย นอกจากนี้ การย่อ
กระบวนการยังท าให้สะดวกต่อการปฏิบัติและจดจ าได้ง่าย ค าว่า “STAR” ถูกประกอบมาจากข้ันตอนส าคัญ ได้แก่ 
1) S มาจากค าว่า Sensitise หมายถึง การกระตุ้นให้เกิดการตระหนักหรือการตื่นรู้ ตัวอย่างเช่น การท าให้
นักศึกษาพยาบาลมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความสามารถในการหยุ่นตัว (Resilience) ได้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์หนังภาพยนต์ ศิลปะ หรือการฟังเรื่องราวจากบุคคลที่มีประสบการณ์ในประเด็นนั้น ๆ  
เป็นต้น 2) TA มาจากค าว่า Take Action หมายถึง การปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างมีพลัง ได้แก่ การเขียนจดหมายถึงหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยหรือ  
ไม่ยุติธรรมต่อประชาชน (McAllister, 2011) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การคิดออกเสียง (Think-Aloud 
Technique) (Offredy, 2002) เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลได้จดจ า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองได้ และในท้ายที่สุดคือนักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง และ 3) R มา
จากค าว่า Reflection หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือสะท้อนการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การให้เวลานักศึกษาพยาบาลคิด
ย้อนกลับไปว่า ตนเองได้ท าสิ่งใดไปบ้าง อะไรท าได้ดีแล้ว อะไรที่อาจท าได้ดีกว่าเดิม อะไรที่เป็นปัญหา และควร
แก้ปัญหาอย่างไรเพ่ือให้ประชาชนหรือสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นต้น ในท้ายที่สุดนั้น นักศึกษาที่ผ่าน
กระบวนการตามกรอบแนวคิด STAR มีทักษะการคิดวิพากษ์ที่สูงขึ้น (Critical Thinking) และเป็นผู้เรียนที่เห็น
คุณค่าของเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงด้วย (McAlllister et al., 2013) ดังนั้น กรอบ
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แนวคิด STAR จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลังในผู้เรียนและเป็นความท้าทาย
ส าหรับผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย  
 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกัน ผู้สอนสามารถ
น ากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่ส าคัญเพ่ือ
การเห็นคุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพหรือการท างานในสาขาวิชาของตน อีกทั้งยังรวมไปถึงการตระหนัก 
ในคุณค่าและความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาจะต้องปฏิสัมพันธ์ผ่านการท างานด้วย เช่น ประชาชน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะเริ่มให้ความสนใจและมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนในกลุ่มนี้ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
บ้างแล้ว แต่การเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยหรือบทความวิจั ยยังมีจ านวนที่น้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสาขาวิชาอ่ืนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ดังนั้น ความท้าทายของผู้สอน  
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การน ากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการจัดการเรียนสอน
ในรายวิชาหรือในหัวข้อที่ผู้สอนพิจารณาเห็นว่า เนื้อหานั้น ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือสร้างให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของเนื้อหานั้น หรือเป็นเนื้อหาที่มีความหมายต่อการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ หรือเป็นเนื้อหา  
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ประชาชน ชุมชน ผู้รับบริการ ลูกค้า หรือสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญด้วย ดั งตัวอย่าง
งานวิจัยในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการน าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาใช้เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และจิต
พิสัย (Disposition) รวมถึงสมรรถนะสากล (Global Competency) ของผู้เรียนและผู้สอนสาขาการเกษตรได้
พบว่า ผู้เรียนได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านทั้ง ในเชิงความรู้ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตเชิงการเกษตร 
(Agricultural production) เชิงทักษะ เช่น การสื่อสาร การท างานร่วมกัน และทักษะการผลิตเชิงการเกษตร และ
เชิงจิตพิสัย เช่น การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะสากล เป็นต้น (Creed, Foster, 
Forter, Thoron, & Barrick, 2017)  
  นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการน าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในหัวข้อเรื่องวิศวกรรมจราจร (Traffic 
Engineering) ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นวิธีการคิดสะท้อนผ่านการเขียนในชั้นเรียน 
(Written Reflection) อย่างไม่ระบุตัวตนของผู้ เขียน (Anonymous) ซึ่งผู้สอนได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
การสะท้อนว่าเป็นไปเพ่ือให้นักศึกษาคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองในฐานะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และคิด
เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของปฏิบัติการวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Engineering Practices) ก่อนการเริ่ม
ด าเนินกิจกรรมการเขียนสะท้อนนี้ อาจารย์ผู้สอนได้น าเสนอถึงแรงบันดาลใจในการท ากิจกรรมนี้และคุณค่า  
ของการสะท้อนให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการกระตุ้นให้นักศึกษามองข้ามบทบาทของอาจารย์ผู้สอน  
ในฐานะของครูผู้สอนสั่งหรือครูผู้ถ่ายทอดเนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียว การแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการสนทนาหรือ
การสะท้อนนี้ไม่มีผลต่อคะแนนสะสมของรายวิชานี้ ทั้งนี้ เพ่ือลดความกดดันและความเครียดของนักศึกษา  
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ในการเขียนสะท้อน จากนั้น อาจารย์ผู้สอนตั้งค าถามแก่นักศึกษา ดังนี้ 1) คุณคิดอย่างไรต่อกระบวนการเรียนรู้
ของคุณเองหรือวิธีการเรียนรู้ของคุณในฐานะผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 2) คุณคิดอย่างไรต่อปฏิบัติการวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือแนวคิดหรือวิธีการที่คุณยอมรับในปฏิบัติการดังกล่าว 3) คุณคิดอย่างไรต่อระบบขนส่งเชิงพ้ืนผิว 
(Surface Transportation System) หรือคุณรับรู้เกี่ยวกับระบบนี้อย่างไร และ 4) คุณคิดอย่างไรต่อการต่อสู้กับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบดังกล่าวนี้หรือแนวคิดของคุณที่มีต่อปัญหา ทั้งหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที 
หลังจากนั้น อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมกระดาษของการเขียนสะท้อนและอ่านสิ่งที่นักศึกษาเขียน โดยอาจใช้
วิธีการสุ่ม จากนั้นในช่วงขั้นตอนสุดท้าย อาจารย์ผู้สอนกล่าวขอบคุณส าหรับการมีส่วนร่วมในการสะท้อนครั้งนี้ 
ผลลัพธ์จากการให้นักศึกษาเขียนสะท้อนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนตั้งค าถามนั้น ส่งผลให้นักศึกษา
มีความเข้าใจต่อการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ของตนเองกับเนื้อหาความรู้และวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ดีมากขึ้น และการเตรียมตัวตนเองส าหรับการเป็นนักวิศวกรในอนาคตเพ่ือช่วยแก้ปัญหาของ
ปฏิบัติการวิชาชีพวิศวกรรมหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การสะท้อนเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียนเองยังท้าทาย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองหรือความเชื่อเดิมที่มีต่อการเรียนรู้อีกด้วย  (Center for Engineering Learning 
& Teaching, 2015)  
  เพราะฉะนั้น จากตัวอย่างการศึกษาข้างต้นจึงเป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือกระตุ้นให้ผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้จริง และ
ถือเป็นความท้าทายแก่อาจารย์ผู้สอนในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ โดยในเบื้องต้นผู้สอนอาจใคร่ครวญถึงเป้าหมาย
หรือสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนอีกครั้งว่าคืออะไร และจะใช้เทคนิควิธีการใดช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรืออาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาจากการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 3 มิติ อันได้แก่ มิติ
ทางปัญญา (Cognitive Domain หรือ Head) มิติทางทักษะในการปฏิบัติหรือพิสัย (Psychomotor Domain 
หรือ Hand) และมิติทางจิตพิสัย (Affective Domain หรือ Heart) ก็ได้เช่นกัน   
  3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น 
 ส าหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับบุคคล ประชาชน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างแน่นแฟ้นอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น 
การน าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนจึงสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา 
หัวข้อความรู้ หรือประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างกลมกลืน หลากหลาย และมีความ
เป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด อีกท้ัง ผู้เรียนในกลุ่มนี้ควรได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ การน าความรู้
ไปปฏิบัติ คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ ที่ส าคัญในสาขาวิชานั้น ๆ หรือรวมไปถึงการเห็นคุณค่าและความหมาย
ของเนื้อหาความรู้ที่เรียนอยา่งแท้จริง และการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริงทั้งของตนเองจนไปถึงระดับสังคมด้วย  
  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของการน าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
นี้ยังมีอัตราไม่มากนักเมื่อพิจารณาในภาพรวม เพราะแม้ว่าจะมีการเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความวิจัยในสาขาวิชา
ทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์อยู่จ านวนหนึ่งแล้วก็ตาม (หฤทัย อนุสสรราชกิจ , 2558) แต่แนวโน้มทั้งใน 
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เชิงปฏิบัติและการวิจัยในการเรียนการสอนในภาพรวมของกลุ่มนี้ยังต้องการการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์อีกหลายประการ ดังนั้น จากปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงถือเป็นความท้าทายประการแรกของผู้สอน 
ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่า ผู้สอนต้องการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนในสาขาวิชาของตนมีคุณลักษณะ  
ที่ดีขึ้นหรือไม่ และในคุณลักษณะใด ตัวอย่างจากงานวิจัยของสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ผู้สอนได้น ากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาใช้ ด้วยการให้ผู้เรียนวิเคราะห์ค าภาษิต (Proverb) ที่เก่ียวข้อง
กับความรวยหรือจน และผู้สอนตั้งค าถามต่อผู้เรียนเกี่ยวกับค่านิยมหรือมุมมองต่อบุคคลที่มั่งคั่งหรือยากจน รวมถึง
อิทธิพลของสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลที่มีต่อความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนผ่านความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
เนื้อหาความรู้ ค าภาษิต และค่านิยมในสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์
และชีวิตจริงและเพ่ือพัฒนาความยึดมั่นผูกพันระหว่างผู้เรียนและความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย (Girardi, 
2010) หรือตัวอย่างจากผู้สอนในสาขาวิชาบริหารธุกิจได้น ากระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างใน 
3 วิธีหลัก ๆ ได้แก่ การเรียนรู้กับผู้อ่ืน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน และ การเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ในชีวิต 
โดยกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เช่น การเขียนและการพูดเกี่ยวกับความกังวลใจ การคิดเชิงลึก การเขียน
บันทึกส่วนตัว (Journal) การฝึกงาน ( Internship) และการประเมินตนเอง (Self-evaluation) เป็นต้น 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้นและเพ่ือเตรียมพร้อมศักยภาพในการแข่งขันในอาชีพของผู้เรียน  
ในอนาคตด้วย (Brock & Abel, 2012) เหล่านี้ เป็นตัวอย่างจากการวิจัยในการน ากระบวนการเรียนรู้สู่ 
การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งแท้จริงแล้วยังมี
คุณลักษณะที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาผ่านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้อีกหลายประการ 
  นอกเหนือจากความท้าทายและแนวทางในการน ากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ดังตัวอย่าง
งานวิจัยส าหรับผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาดังได้น าเสนอไปข้างต้นแล้ว และเมื่อพิจารณาในภาพรวม โดยไม่ได้จ าแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา ผู้สอนสามารถพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ซึ่งผ่านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจ าแนกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็น 2 ลักษณะ (Dirkx, 2017) 
ได้แก่  
 1) ผลลัพธ์ที่ เกี่ยวข้องกับตน (Self) กล่าวคือ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง 
ที่ เกี่ยวข้องกับตนของผู้ เรียน เช่น อัตลักษณ์หรือมุมมองต่อตนเอง ( Identity or View of Self) การรับรู้
ความสามารถตน (Self-Efficacy) การสร้างพลัง (Empowerment) การรู้จักตน (Self-Knowledge) ความสามารถ
ในการรับผิดชอบ (Responsibility) การเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายหรือเป้าหมายของชีวิต (Meaning or 
Purpose in One’s Life) การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ (Personality) ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Relatedness to 
Others) เป็นต้น 
  2) ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองต่อโลก (World View) เป็นการเปลี่ยนแปลงในสันนิษฐานหรือความคิด
ของบุคคลในเรื่องมุมมองต่อโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงในสันนิษฐาน (Assumption) ความเชื่อ (Belief) หรือ 
การคาดการณ์ (Expectation) การปรับหรือจัดความเข้าใจที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลกใหม่ (Reorganization) 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือเห็นความซับซ้อนต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลก การเกิดความตระหนักในสิ่งต่าง ๆ ในโลก เป็นต้น 
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 จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่เพียงเป็นการสร้างความท้าทายให้ผู้สอนในการน ากระบวนการเรียนรู้  
สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการจัดการเรียนในสาขาวิชาของผู้สอนเองเท่านั้น แต่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั้นได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ อย่างมากมายทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติ และมุมมองของผู้เรียนที่มีต่อตนเองและสิ่งต่าง ๆ ในโลกดังตัวอย่างงานวิจัยที่น าเสนอไปข้างต้น รวมถึง
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้วย  
 
สรุป 
  เมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ในทุกระดับ โดยเฉพาะต่อนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาตามสาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต่อไปในอนาคต ดังนั้น ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา  
มีความจ าเป็นที่จะต้องใคร่ครวญถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนของตนเพ่ือให้ผู้เรียนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 นี้ ได้บรรลุเป้าประสงค์ของรายวิชาหรือสาขาวิชานั้น ๆ อย่างมีคุณภาพทั้งในเชิงเนื้อหาความรู้ ทักษะ  
การปฏิบัติต่าง ๆ และคุณลักษณะต่าง ๆ ทางจิตใจรวมกัน ทั้งนี้ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในทฤษฎี  
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้และยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืน ๆ  
อีกหลายประการ อันมีความส าคัญต่อชีวิตการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า 
มีความหมาย และมีความสุข เพราะฉะนั้น ความท้าทายและการสนับสนุนให้ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม
สาขาวิชาได้น าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม บรรยากาศ หรือวิธีการ
ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ที่ทรงพลัง และสร้างสรรค์ตามขั้นตอนที่ส าคัญทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 1) ภาวะที่ท าให้
สับสน 2) การสะท้อนเชิงวิพากษ์ และ 3) การเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายต่อความคิด จึงเป็นความท้าทายของ
ผู้สอนที่จะค้นคว้าศึกษาจากกรณีตัวอย่างหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตนเอง และประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหารายวิชาและธรรมชาติของผู้เรียน โดยในบทความนี้ได้น าเสนอความท้าทายและ
ตัวอย่างแนวทางไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนเพียงแต่หวังว่า บทความวิชาการเรื่องนี้จะไม่เพียงให้
ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังหวังด้วยว่า บทความเรื่องนี้จะ
ช่วยกระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้สอนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียน และผู้สอนได้เริ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของตนผ่านการเผยแพร่ในเชิงวิชาการอีกด้วย ผู้เขียนเชื่อว่า 
คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนจักก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งตัว
ผู้เรียน ผู้สอน และชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้การศึกษาของไทยมีความหมายมากขึ้นและ
เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการศึกษาอย่างแน่นอน 
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