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บทคัดยอ 
การเตรียมนักศึกษาครูใหมสีมรรถนะท้ังดานความรู ทักษะ และการทํางานรวมกับผูอื่นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการเปลีย่นแปลงของเมซิโรว (Mezirow) เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยกระตุนใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะห โดยการจัดสภาพ การเรยีนใหเผชิญกับวิกฤตการณที่ไมเปนไปตามมุมมองเดิมของตน เกิดการ
ใครครวญอยางมีวิจารณญาณ สนทนาเชิงวิพากษ จนนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหม บทความน้ีจึงนําเสนอหลักของ 
การเรียนรูเพื่อการเปลีย่นแปลง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให ผูเรียนไดเรียนรูสูการเปลีย่นแปลง  
โดยมเีปาหมายเพ่ือสรางศักยภาพทางการเปนครู ท่ีไมเพียงแตมี ทักษะทางการเปนครู แตตองสามารถแสดง
วิสัยทัศนและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 

คําสําคัญ : การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง / การผลิตครู 
 

ABSTRACT 
Preparation of Pre-serviceteachers who fulfilled with knowledge, skills, competencies, and 
working with others is extremely important. Transformative learning theory, as outlined by 
Mezirow, suggests student learning is spurred by a disorienting dilemma. Students then use 
critical reflection and discourse prior to implementing new learning. This article explores the 
use of transformative learning principles in teaching education. A goal is to cultivate teaching 
capability, this is, teachers who are not only able to work skillfully, but who also demonstrate 
vision about teacher and leadership in education 
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บทนํา 
กระแสการศึกษาทั่วโลกกําลังเปลีย่นแปลงไปสูความเขาใจใหมเพราะคนจํานวนหน่ึงตระหนักแลววา 

การศึกษาท่ีเนนแตเรื่องนอกตัวหรอืเรื่องทางกายภาพ โดยขาดความเขาใจในเรื่องจิตใจและจิตวญิญาณ ไม
สามารถแกไขวิกฤตการณตางๆ ได ทุกวันน้ีคนยิ่งเรียน ยิ่งกาวราวมากข้ึน มีอัตตามากขึ้น ยดึติดในทฤษฎี เนน
การเปรยีบเทียบ ดังนั้นการจัดการศึกษาไมควรเนนเฉพาะความรูทางวิชาการแตควรเปนการจัดการเรียนรูแบบ
องครวม อีกทั้งพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 6 ระบวุา      
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งดานรางกาย จติใจ สติปญญา มีความรูคู
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ความเปนมนุษย
ทีส่มบูรณจึงหมายถึงการท่ีมนุษยรูจักใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม ในการพัฒนาความเปน
มนุษยท่ีสมบรูณ จําเปนตองอาศัยการศึกษาท่ีมีคณุภาพ ซึ่งไมเพียงแตเปนการศึกษาท่ีนําพาผูเรียนไปสูความรู
เทานั้น แตยังตองนําพาผูเรียนใหไปถึงปญญาดวย การทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นและควรจะไปใหถึงการ
เรียนรู 3 ระดับ คือ (1) การเรียนรูที่รูจริง (2) เกิดปญญาที่เชื่อมโยงความรูตางๆ และ(3) เกิดจิตสํานึกเพราะ
ความเขาใจตัวเองท่ีสมัพันธกับสรรพสิ่งทั้งหลาย (ประเวศ วะสี, 2547) ดังนั้นการจัดการศึกษานอกจากจะทําให
ผูเรยีนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรแลว ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงของการจัดการศึกษาคือ
การจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูทีม่ีความเปนมนุษยท่ีสมบรณูทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู 
คุณธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข อีกทั้งสามารถดํารงตนไดในศตวรรษท่ี 21 นอกจากน้ีไพฑูรย           
สินลารัตน (2553, หนา 112) กลาววา การจัดการศึกษาที่มีความหมายและมีคณุคาตอผูเรียนจะเปนการศึกษา 
ที่ใหรูและเขาใจชีวิตจริง  เมื่อเรียนในสิ่งท่ีเปนชีวิตจริง ก็ตองเนนที่กระบวนการ เพราะจะเปนสิ่งที่อยูไดนาน 
โดยเฉพาะกระบวนการหาความรู  เปนการสอนใหผูเรยีนไดรูจัดคิด และรูจักรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยาง
ฉลาดพอกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและผูที่มีบทบาทในการปฏิบัตหินาทีส่ําคัญดังกลาวได บุคคลผูนัน้ก็คือครู  
การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ครู เปนบุคคลสาํคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
เพราะเปนดานหนาและกลไกสําคญัในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง จึงมีความ
จําเปนตองพัฒนาครูและเตรียมครทูี่จะเขาสูวิชาชีพใหมีสมรรถนะสูง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551,
คํานํา) นอกจากน้ีสุเมธ แยมนุน (2554) ไดกลาวไววาผลลัพธการเรยีนรูของครูยุคใหมคือ (1) ดานคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งเนนทั้งวิชาการและวชิาชีพเขาใจผูอื่นเขาใจโลกมจีิตสาธารณะเสยีสละ และเปนแบบอยางที่ดี      
(2) ดานทักษะทางปญญา ใหสามารถคิดวิเคราะหอยางลึกซึ้ง และประเมินขอมลูสารสนเทศและแนวคดิจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย มีความคิดริเริ่ม (3) ดานความรู มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอยางกวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ (4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ ใหมีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม ชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหา
ในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน               
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหวิเคราะหขอมลูขาวสารท้ังที่
เปนตัวเลขเชิงสถิติ ภาษาพูดและภาษาเขียน สามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
และ(6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู ใหมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญดวยรูปแบบ
หลากหลาย มีความสามารถใชภาษาตางประเทศใน การเรียนการสอน สามารถจดัการเรียนรูเพื่อสรางทักษะท่ี
จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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ดังนั้นสถาบันการผลติครูควรมีการเตรียมพรอมในการผลิตบณัฑติครู ทีส่ามารถออกไปเปนครูที่มี
ศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน ตองมีการปรับเปลีย่นกระบวนทัศนของหลักสูตรและการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลงจากภายในของตนเอง มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อ
สรางกรอบแนวคิดใหมๆ เปนผูนําการเปลีย่นแปลงทางการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อใหเปนครูยุคใหมที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีสอน หรือมีกระบวนทัศนที่ถูกตอง คือ ไมเนนสอนแตเนน
จัดการเรียนรูทักษะและความรูที่จาํเปนและนักเรียนตองเรียนแบบใหรูจริง (Mastery Learning) เนนลงมือ
ปฏิบัติ (Action Learning) ไมใชเรียนเพื่อสอบแตเรยีนเพื่อการคนหาศักยภาพของตนเองจึงตองเปนการเรยีนรู
แบบบูรณาการไมใชแคเรียนรูวิชา สิ่งท่ีเปนอันตรายยิ่งของระบบการศึกษาทั่วโลกคือ Teach to Test ที่สอน
เพื่อไปสอบใหไดและเอาผลการสอบเปนปจจัยหลัก ซึ่งเปนอันตรายท่ีทําลายเด็กเปนที่สดุ (วิจารณ พานิช, 2556) 
ดังนั้นการจัดการศึกษาของสถาบันผลิตครูควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการจัดการศึกษา คอืการเรียน
เพื่อการเปลีย่นแปลง (Transformative learning) นั้นคือกระบวนการผลิตครูตองเปนกระบวนการเรียน      
การสอนท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรยีนรูเพื่อเปลีย่นแปลงภายในตนเองโดยเร่ิมจากการรูจักและเขาใจตนเอง      
คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณในการสรางกรอบแนวคิดใหมที่ถูกตองและสรางสรรค สามารถเปนผูนํา        
การเปลีย่นแปลงทางการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อใหเปนครูยุคใหมท่ีสามารถ
จัดการเรียนรูใหลูกศิษยไดเรียนรูที่หลากหลาย มีโอกาสฝกทักษะ ซึง่จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง หรือท่ี
เรียกวา Active Learning ดังนั้นหากตองการใหลูกศิษยไดเรียนรูอยางแทจริงตองใหเขาไดลงมือทําและไตรตรอง
แยกแยะ (Discriminative) และบูรณาการ (Integrative) เพื่อนําพาผูเรยีนไปสูการพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณ 
 

การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 
การเรียนรูเพื่อการเปลีย่นแปลงพัฒนาข้ึนโดย Mezirow และเปนคนแรกท่ีใชคําวา Transformative 

Learning ในป 1978 (Imel, 1998) Mezirow ไดใหนิยามความหมายของการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงไวดังน้ี  
คือการเรยีนรูที่เปลี่ยนกรอบการอางอิง (Frame of Reference) เดิมที่ยังไมชัดเจน ไดแก ชุดความเช่ือ
สมมติฐาน และความคาดหวังท่ีตายตัว (Habit of Mind, Meaning Perspective, Mindset) ไปสูกรอบการ
อางอิงที่ใหญขึ้น กวางขึ้น  สามารถแยกแยะความแตกตางได เปดรบัสะทอนและนําเสนอภาพความรูสึกนึกคิดได
มากขึ้น  รวมถึงรูสึกวากรอบน้ีสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงไดมากข้ึน กรอบการอางอิงอยางใหมจะดีขึ้น
กวาเดิมและถูกตองมากข้ึน (Mezirow, 2003, หนา 58)  สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคดิของ Mezirow คือการปรับเปลี่ยนกรอบการอางอิง กรอบอางอิงหมายถึง ชุดความเช่ือ 
สมมติฐานการรับรู ความคิด ความตั้งใจ ความคาดหวังที่มีอิทธิพลตอการรับรูและใหความหมายกับประสบการณ
ตางๆ กรอบการอางอิงมี 2 มิติ คอื มิติแรกคือแบบแผนความคิดท่ีเปนความเคยชิน (Habits of Mind) เปนชุด
ขอสรุปในใจท่ีเปนหลักทั่วไปอยางกวางๆ ที่แตละคนไดตั้งไวตามการรับรู ภูมหิลังสังคม ภาษา คณุธรรม-
จริยธรรม ญาณวิทยา ปรัชญา จิตวิทยา และสุนทรียภาพ  มติิที่สองคือมุมมอง (Point of View) เปนมิติของ
นิสัยของจิตใจประกอบดวยชุดของความหมายตางๆ (Meaning Scheme) เชน ความคาดหวัง ความเช่ือ 
ความรูสึก ความคิด การตัดสินเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไป วาอะไรดี อะไรไมดี อะไรถูกอะไรไมถูก     
ชลลดา ทองทวี และคนอ่ืนๆ (2551, หนา 36) ไดกลาววาเปนการเรียนรูที่มุงความสําคัญไปท่ีเปาหมายของ    
การเปลีย่นแปลงคณุลักษณะภายในของผูเรียนที่อยูบนฐานของการเปล่ียนแปลงมุมมอง และความหมายตอโลก
และชีวิต การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงอาศัยกระบวนการรื้อถอนเชิงมุมมองและความหมายเดิมดวยการวิพากษ    
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เชิงเหตุผล การใครครวญภายในตนเองหรือโดยผานญาณทัศนะ อารมณ หรือสิ่งที่เหนือเหตุผล ฯลฯ เพื่อนําไปสู
การสรางสรรคตนเองในระดับจตุิใหม และการขยายจติสาํนึกสูการยอมรับความจริงของความหมายและมุมมอง
ใหม ธนา นิลชัยโกวิทย, อดิศร จันทรสุข และอญัชลี สถิรเศรษฐ (2552) ไดกลาววาการเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาเพ่ือการเปลีย่นแปลงอยางลึกซึ้ง (Transformative Education) เพื่อใหผูเรียนเกิด
การตระหนักรูตอโลกภายในของตนเอง ท่ีประกอบดวยความคิด ความรูสึก ความเช่ือ ทัศนคติ การมองโลก และ
ชีวิต รวมไปถึงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันในแตละชวงขณะ ความตระหนักรูดังกลาวนี้จะทําใหผูเรียนกาวลวงสู
การพัฒนาตนใหเปนคนท่ีสมบูรณ และสรางสรรคปฏิสัมพันธที่ดตีอสรรพชีวิตและสิ่งแวดลอมรอบตัวในลักษณะ
ที่เกื้อกูลกันไดตอไป นอกจากน้ีแลวพจนานุกรมศัพท ศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑติสถาน (2555, หนา 553)   
ไดใหความหมาย Transformative Learning ไววา แนวคิดท่ีเนนการเรยีนอยางมีความหมายนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ สรางจิตสํานึก และบุคลิกภาพของบุคคลใหมมีมุมองอยางเปนองครวม เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ชวยใหผูเรยีนเปดใจกวาง ยอมรับความจริง กาวขามความคุนชินจนสามารถพัฒนาตนเองหรือพัฒนา
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งนายแพทยวิจารณ พานิช (2558, หนา 4) ไดกลาววาการเรียนรูที่แทในทุกระดับ
อายุและทุกระดับการศึกษาลวนตองเปน Transformative Learning ทั้งสิ้น คือเปนการเรียนรูที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในตนในลักษณะของการใหความหมายใหมของสิ่งตางๆ เรื่องราวตางๆ เกิดการเปลีย่นแปลง
โลกทัศน ความมุงมั่น และพฤติกรรม หรือกลาวงายๆวาเปนการเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนกระบวนทศัน 
(Mindset Change) นอกจากน้ียังเห็นวา Transformative Learning ตองเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน (Affective 
Attributes) ความรูความเขาใจ(Cognitive Attributes) และพฤติกรรม (Psychomotor Attributes) คือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกวา การเปลี่ยนแปลงท้ังเนื้อท้ังตัว (Holistic Change) (วิจารณ พานิช, 2556, หนา 15) 
 ดังนั้นในการจัดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเรยีนตองปรับเปลี่ยนจากกรอบ
ความคิดหรือโลกทัศนเดิมที่คับแคบ ไปสูความเปนอิสระในการเลือกตอบสนองตอโลกภายนอกท่ีเขามากระทบ
เพื่อการเรยีนรูที่สูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน (Perspective Transformation) หรือกรอบความคิด 
(Paradigm) หรือกรอบอางอิง (Frame of Reference) นั้นหมายถึงกระบวนการตระหนักรูวาสมมติฐาน    
ความเชื่อของตนเองเปนอุปสรรคตอการรับรู ทําความเขาใจและรูสกึเกี่ยวกับโลกนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความ
เคยชิน ไปสูมุมมองที่ยอมรับความแตกตางนําไปสูการปลดปลอยศักยภาพและความเปนอิสระภายในในการเลือก
ตอบสนองตอโลกภายนอกท่ีเขามากระทบ เกิดอํานาจภายในตนเอง เกิดการเรียนรูทีม่ีคุณคาและความหมาย 
เมซิโรว (Mezirow, 1991) ไดเสนอขั้นตอนเพ่ือการเปล่ียนแปลงกรอบความคิดไวดังนี ้

1. การใหผูเรยีนเผชิญกับสถานการณที่ตางไปจากมมุมองเดมิของตนเอง (Disorienting Dilemma) 
2. การตรวจสอบความรูสึกของตนเองเก่ียวความกลัว ความโกรธ ความรูสึกผิดและความละอายใจ 

(Self-examination with Feelings of Fear, Anger, Guilt or Shame) 
3. การประเมินสมมติฐานเชิงวิพากษ (Critical Assessment of Assumption) 
4. การตระหนักวาตนเองและบุคคลอ่ืนๆมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในทํานองเดียวกัน

(Recognition that one’s Discontent and Process of Transformation are Share) 
5. การสํารวจ คนหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธและแนวปฏิบัติใหม (Exploration of  

Options for New Roles’ Relationships and Actions) 
6. การวางแผนปฏิบัติการ (Planning a Course of Action) 
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7. การศึกษาหาความรู และทักษะเพื่อการดําเนินการตามแผน (Acquiring Knowledge and  
Skills for Implementing one’s Plan) 

8. การทดลองปฏิบัตติามแผน (Provisional Trying of New Roles) 
9. การสรางความสามารถและความเช่ือมั่นในตนเองตามบทบาทใหมและความสมัพันธใหม 

(Building Competence and Self-confidence in New Roles and Relationships) 
10. การบูรณาการจนเปนวิถีดําเนินชีวิตใหมของตนเองอยางเปนหนึ่งเดียว (Reintegration Into  

one’s Life on the Basis of Conditions Dictated by One’s New Perspectives) 
ตามแนวคิดของเมซิโรวนั้นจะเห็นไดวาการจะเกดิการเปลี่ยนแปลงตนเองไดนั้นจะตองเริ่มตน 

จากการเผชิญความยากลําบาก สถานการณที่เกดิความขัดแยงทีจ่ะหาทางออกไมได คําตอบเดมิๆ มมุมองเดิมๆ 
การรับรูแบบเดมิ ไมอาจแกปญหาเดิมที่มีอยูอีกตอไปได หากคนๆ นั้นการต้ังคําถามกับชุดความเช่ือเดมิอยาง
จริงจังและเริ่มใครครวญตนเองอยางลึกซึ้ง กระบวนการเรียนรูเพื่อการเปลีย่นแปลงท่ีแทจริงจะเริม่ขึ้น นําไปสู
การเปลีย่นแปลงกรอบการอางอิง หรือกรอบความคิด นั้นคือการกาวขามแบบแผนเดิมเกดิแบบแผนใหมที่ควบ
รวมกับแผนเดิมไวดวยกัน ดังนั้นการจัดการเรียนรูจาํเปนตองมีการเปล่ียนแปลงโดยจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
สามารถเปลีย่นกรอบการอางอิงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงหากการจดัการศึกษาสามารถเปน
กระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลงการมองโลกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเรา ใหผูเรียนเกดิการตระหนักรูวาการเรียนรูเปนสิ่ง 
ที่สําคัญ ในฐานะท่ีเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพเพื่อทําประโยชน    
ตอสวนรวมเมซโิรวไดจําแนกกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงเปน 4 แบบ
(Kitchenham, 2008, หนา 120 และสมสิทธ์ิ อัสดรนิธี และกาญจนา ภูครองนาค, 2555, หนา 15-16) 

1. กระบวนการเรียนรูในแบบแผนเชิงความหมายเดิม เรียนรูในสิ่งที่เคยรูแลวดวยขยาย 
ความ เติมเต็มรายละเอียด และทบทวนใหคมชัดขึ้น นั้นคือการใหคาํอธิบายเก่ียวกับกรอบการอางอิงที่เปน
ปจจุบัน 

2. กระบวนการเรียนรูแบบแผนเชิงความหมายใหม ศึกษาชุดความหมายใหมๆ ทีส่อดคลอง 
และไปดวยกันกับแบบแผนเชิงความหมายเดิมของตัวผูเรยีน น้ันคือการเรยีนรูเกี่ยวกับกรอบการอางองิใหมๆ 

3. กระบวนการเรียนรูผานการเปลี่ยนแปลงมมุมองเชิงการใหความหมาย ดวยการตระหนักรู 
และเทาทันในสมมติฐาน ความเช่ือตางๆ ที่สรางแบบแผนอันบิดเบือนและไมสมบูรณจนกลายเปนปญหาท่ีไม
สามารถแกไขไดดวยการใชแบบแผนเชิงความหมายเดิมหรือเพยีงชุดความหมายใหมๆ  หากแตตองหนัมา
จัดระบบความเชื่อและมุมมองใหม น้ันคือการเปลี่ยนแปลงลงไปถึงระดับของนิสัยของจิตใจรวมถึงกรอบ       
การอางอิง เปนการเปลีย่นแปลงท่ีลึกซึ้งและแทจริงท่ีสุด 

4. กระบวนการเรียนรูผานการเปลี่ยนแปลงทรรศนะ เปนกระบวนการแบบท่ี 4 ทีเ่มซิโรว 
เพิ่มเตมิภายหลัง โดยกลาววา นอกเหนือจากกระบวนการเรียนรูทีส่รางการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้งถึงระดับนสิัย
ของจิตใจหรือกรอบอางอิงแลว ในความเปนจริงคนเรายังสามารถเรยีนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับทรรศนะ
เฉพาะดานใดดานหน่ึงได เชน การเปลีย่นทาที คําพูด หรือการแสดงออกบางอยาง อาจดวยการเลียนแบบคนอ่ืน 
เปนตน 
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องคประกอบสําคัญของการเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
ไทเลอร (Tylor, 1998, หนา 8-12; อางอิงจาก ธนา นิลชัยโกวิทย และอดิศร จันทรสุข, 2552,  

หนา 22-25) ไดสรปุองคประกอบของกระบวนการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนกรอบอางอิงตามทัศนะของเมซิโรว
ประกอบดวยสาระสําคัญสามประการคือ ประสบการณ (Experience) การใครครวญอยางมีวจิารณญาณ
(Critical Reflection) และการแลกเปลี่ยนความคิดอยางมเีหตผุล (Rational Discourse) 
 

ประสบการณ (Experience) 
           เมซิโรว (Mezirow, 2000) กลาววาการเรยีนรูผานประสบการณเปนการเริ่มการเปลี่ยนแปลงตัวตน 
(Transformation of Self) และมองวาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลาวคือเปนจุดเริม่ตน
การเรียนรูกรอบอางอิงของตนเอง หากกรอบอางอิงสามารถอธิบายประสบการณไดดี ประสบการณนัน้จะ
กลับไปเสรมิกรอบอางอิงเดิมใหมัน่คงข้ึน แตถาประสบการณนั้นไมสอดคลองกับกรอบอางอิงเราก็ตองขยับขยาย
กรอบการอางอิงหรือปรับเปลี่ยนกรอบอางอิงใหม ประสบการณจึงเปนจุดขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
สามารถนํามาใครครวญจนเกิดการเปลีย่นแปลงตนเอง นําพาเปนการเรียนรูดวยหัวใจเคลื่อนไปสูความคิดและ
การกระทําการเรียนรูจากประสบการณตรงกระตุนใหบุคคลเกิดการเรียนรู เขาใจการรบัรูของตัวตนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางปญญา 
 

การใครครวญอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reflection)       
เมซิโรวเห็นความสําคญัของการใครครวญและถือวาการใครครวญอยางมีวิจารณญาณเปนหัวใจใน

กระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบอางอิง และมีความสําคัญทั้งในกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือ 
การเรียนรูแบบมเีงื่อนไข (Instrumental Learning) และการเรียนรูแบบการสื่อสาร (Communication 
Learning) การเรียนรูแบบมีเง่ือนไข เปนการเรียนรู แบบมุงแกปญหาในงาน การเรียนรูเพื่อกําหนดความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ การเรยีนรูเพื่อการสื่อสาร เปนการเรยีนรูผานการทําความเขาใจผูอื่น การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการที่บอก
ความรูสึก ความตองการ ความปรารถนาแกผูอื่น มีความไววางใจกันและกัน และมีการสื่อสารขอมลู สารสนเทศ
กันโดยไมมีการปดบัง การใครครวญแบงออกเปน 3 ระดับ (Mezirow, 2000, หนา 20-21) การใครครวญเนื้อหา 
(Critical Reflection of Content) การใครครวญกระบวนการ (Critical Reflection of Process) และการ
ใครครวญกระบวนทัศน (Critical Reflection of Premises) การใครครวญเน้ือหาและกระบวนการเห็นได
ชัดเจนในการเรียนรูแบบมีเง่ือนไข คือการเรียนรูความรูตางๆ ศาสตรที่เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเปนการใครครวญ
ตอความถูกตองของเน้ือหา และพจิารณากระบวนการของการไดมาของขอมูลระเบียบวิธีการวามีความนาเช่ือถือ
ไดเพียงใด การใครครวญกระบวนทัศน เมซิโรวเชื่อวามีความสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนหรือกรอบ
อางอิง 
 

การแลกเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผล 
การแลกเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผลนั้น เมซิโรวมองวาเปนทั้งเครือ่งมือท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูเพื่อ

การปรับเปลี่ยนกรอบการอางอิง และเปนเครื่องมือท่ีตรวจสอบกรอบการอางอิงที่สรางขึ้นใหม การแลกเปลี่ยน
ทางความคิดอยางมีเหตุผลตองอาศัยเครื่องมือการเรยีนรูสองประการคือ การใครครวญตนเองอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Self-reflection) และการสนทนาเชิงวิพากษ (Critical Discourse) (Mezirow, 2003) 
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 การใครครวญตนเองอยางมีวิจารณญาณ เปนการใครครวญตนเองอยางพินิจพิเคราะหและมี
วิจารณญาณ เปนกระบวนการท่ีเนนการพัฒนาดานในเพ่ือใหเกิดความตระหนักรูถึงคณุคาของสิ่งตางๆ          
การใครครวญนี้ตองอาศัยท้ังเหตุผล อารมณความรูสึกท่ีเกาะเกี่ยวอยูกับแบบแผนเชิงความหมายเหลานั้น 
ตลอดจนญาณทัศนะ การใครครวญนี้จะทําใหเราเร่ิมเห็นกรอบการอางอิงที่เราเคยใชอยางไมรูตัวนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงและขยับขยายมมุมองการใหความหมายของเราไดในท่ีสุด เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิจากการเห็น
ภายในตัวของผูเรียนเอง เปนปจจตัตัง และไมสามารถเกิดข้ึนไดจากการอาน การฟง หรือการสั่งสอนจาก
ภายนอกแตเพียงอยางเดียว (สมสทิธ์ิ อัสดรนิธี และกาญจนา ภคูรองนาค, 2555, หนา 14) 
 การสนทนาเชิงวิพากษ เปนการพดูคุยสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางบคุคลกับบุคคลหรือกลุมบุคคลดวย
วิธีการสุนทรียสนทนา (Dialogue) นายแพทยวิจารณ พานิช (2556, หนา 20) ไดกลาวไววาสุนทรียสนทนา
ตรงกันขามกับการอภิปราย (Discussion) เพราะสุนทรียสนทนาจะชวยในการตรวจสอบและเปดเผยสิ่งที่ซอนอยู
ลึกๆภายในใจของแตละคนออกมา นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งสวนบุคคล (Personal Transformation) และ
การเปลีย่นแปลงปฏสิัมพันธทางสงัคมในกลุม (Social Transformation) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท้ังสองแบบ       
จะสงเสริมซึ่งกันและกัน นําไปสูพลวัตรของการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปจจัยสําคัญที่นําไปสูผลสมัฤทธ์ิของ
การสนทนาเชิงวิพากษคือการมีวฒุิภาวะทางอารมณ ไดแก การตระหนักรู การควบคุมตนเองได การเห็นอกเห็น
ใจ การตั้งมั่น ความกระตือรือรน การซื่อตรงตอตนเอง การคิดอยางแจมชัด การมีทักษะทางสังคม นอกจากน้ียัง
ตองพัฒนาทักษะการฟงอยางลึกซึง้ การเปดกวาง การประเมินอยางเปนปรนัย การสะทอนการฟง การหา
ขอตกลงรวม และการใหความเทาเทียมกัน การไมมีอิทธิพลเหนือคนอื่น น่ันคือการสรางบรรยากาศที่ปลอดภัย   
มีสัมพันธภาพท่ีเอื้ออํานวย มีความรกัความเมตตา จนสามารถทําใหเกิดภาวะแหงการปลดปลอย นําไปสูการเปน
ตัวของตัวเองที่เขมแข็ง แจมชัด และซื่อตรง (Mezirow, 2003, หนา 60) 
             จากความหมายของการเรียนรูเพื่อการเปลีย่นแปลง ขั้นตอนการเปลีย่นกรอบแนวคิด และ
กระบวนการเรียนรู และองคประกอบสําคัญของการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวคดิของเมซิโรวขางตน 
จะเห็นไดวาการจัดการเรยีนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู เพื่อทําใหเกิดมิติการมองโลกของตนเองกับสิ่งเรา 
สิ่งแวดลอมและสังคมภายนอกโดย อาศัยสติปญญา และเพื่อกาวขามวิธีการแสวงหาความรูที่ใหความสําคัญแต
เฉพาะเน้ือหาวิชาและกระบวนการเรียนรูแบบเดิม โดยเปลี่ยนแปลงใหผูเรียนเห็นเปาหมายและคณุคาของ    
การเรียนรู ดวยวิธีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน (Perspective Transformation) หรือกรอบความคิด (Paradigm) 
หรือกรอบอางอิง (Frame of Reference) เกิดเปนมโนทัศนสํานึกใหมภายใตหลักการที่ถูกตอง (Principle-
based Conscientization) ดวยการใครครวญตนเองอยางมีวิจารณญาณผานการปฏิสัมพันธเชิงเปรยีบเทียบ
ตามประสบการณเดมิกับประสบการณใหมท่ีรับเขามานําไปสูความเขาใจตนเอง เกิดความเช่ือมั่น เห็นคุณคาและ
ความหมายของชีวิต (Meaning Perspective) เขาถึงองคความรูอยางลึกซึ้งและเขาใจ โดยมีกรอบความคิดที่มี
เหตุผล อธิบายได วัดได ตัดสินคณุคาไดอยางชัดเจนบนพ้ืนฐาน คณุธรรม นําไปสูการเรียนรูและสรางความรูที่
มั่นคง สถาบันผลิตครูสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการจัดการเรยีนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง เกิดความรู ความเขาใจในตนเองผูอื่นและสรรพสิ่ง
สอดคลองกับความเปนจริง เกิดความรัก ความเมตตา ความออนนอมถอมตน ตลอดจนเกิดจิตสํานึกตอสวนรวม 
อยูบนพื้นฐานของการเขาใจความเปนจริงจนเกิดสํานึกตอสวนรวม สิ่งเหลานีเ้ปนสิ่งที่ควรเกิดข้ึนกับนิสิตครูที่
เชื่อมโยงไปกับจติวิญญาณความเปนคร ู
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การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงกบัการจัดการเรียนรูดานการผลิตครู 
หนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการผลิตครู ไดแก คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในประเทศไทยท่ี

จะตองกลับมาทบทวน หาแนวทางการผลติและพัฒนาบัณฑติครูใหออกไปตอบสนองรับการความตองการของ
สังคมท้ังระดับภูมภิาคและในระดับสากล จากงานวิจัยของเซอรไมเคิลบารเบอร (Barber, 2010) ไดกลาวถึง
หลักสูตรการผลิตครูสําหรับอนาคตท่ีนอกจากจะเปนองคความรู (Knowledge) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห (Thinking) ความเปนผูนํา (Leadership) แลวยังใหความสําคัญกับความสามารถในการอยูรวมกันและ
มีความสมัพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม (Ethical Underpinning) ซึ่งถือวาเปนพื้นฐาน
ทางจริยธรรมท่ีสําคญัมากของการดํารงชีวิตในโลกอนาคต ดังนั้นในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ความรูใหมๆ  เกิดข้ึน
อยางมากมาย มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทําใหหลายๆ ประเทศตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษา และ
ปจจัยหนึ่งท่ีสําคญัของการปฏริูปการศึกษาคือครู จะเห็นไดวาการพัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพ เปนสิ่งสําคัญ
ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ีผลติครู พัฒนานิสติครู สูความเปนครมูืออาชีพ นอกจากน้ีแลว ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช 
(2555) ไดกลาวโดยสรุปไววา บทบาทของครู-อาจารยตองเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง “ครูเพื่อศิษย” ตองเปลี่ยนจดุ
สนใจหรือจดุเนน จาก “การสอน” ไปเนน “การเรียน” (ท้ังของศิษยและของตนเอง) ตองเรียนรูและปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรูที่ตนจัดใหกับศษิย  ตองเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ครูสอน” (Teacher) ไปเปนครูฝก 
(Coach) หรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Learning Facilitators) ซึ่งการจัดการเรยีนการสอนท่ีตอง
ปรับเปลีย่นไปดังกลาวเปนการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมสีวนรวมที่
เนนการปฏิบตัิจริง จัดกจิกรรมการเรียนรูที่หลากหลายตามสภาพจริง เปนการพัฒนากระบวนการคิดที่เปนอิสระ
ในการเรียนรู ดังนั้นในการจัดการเรียนรูดานผลิตครูที่จะทําใหนิสติ/นักศึกษาครูใหเปนครูยุคใหมหรือครูมืออาชีพ
ควรเปนการจัดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีการเรียนรูอยางมีความหมาย เปลี่ยนแปลง
เจตคติ สรางจติสํานึกและบุคลิกภาพท่ีดี มีมุมมองอยางเปนองครวมทําใหผูเรียนเปดใจกวาง ยอมรับความจริง
สามารถพัฒนาตนเอง นําศักยภาพของตนเองออกมาใชอยางสมบูรณและสามารถดาํรงตนไดในศตวรรษที่ 21  
ซึ่งนายแพทยวิจารณ พานิช (2558, หนา 5, 266) กลาวไววาการเรยีนรูตามแนวการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ที่
ผูเรยีนบรรลุทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ขั้นสูงยอมบรรลุ Transformativelearning ไปในตัว การเขาถึงการเรยีนรู
สูการเปลี่ยนแปลงไมใชเรื่องยาก เปนเรื่องธรรมดาๆ ที่มนุษยทุกคนสามารถเขาถึงได โดยใชวิธี 3 ขั้นตอนคือ  

1. ตั้งเปาหมายวาจะเรยีนรูอะไร (Goal Setting) 
2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม หรืองานเพ่ือบรรลุเปาหมายของกิจกรรม/งาน และเรียนรูตามเปาหมาย จะ

ดีกวาหากปฏิบตัิเปนทีม (Action) 
3. นําประสบการณ การปฏิบตัิกิจกรรม/งาน มาไตรตรองสะทอนคดิ (รวมกัน) ตอบคําถามเพ่ือนําไปสู

เปาหมายการเรียนรูทีต่องการ (Reflection) 
หากพิจารณาท่ีนายแพทยวิจารณ พานิชกลาวถึงแนวทางการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงแลว สามารถ

นํามาเปนแนวทางการจัดการเรียนรู ผูเรียนไดโดยการออกแบบการเรียนรูทีม่ีเปาหมายการเรยีนรูที่ชัดเจน มีการ
ลงมือปฏิบัติ การใครครวญ สะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรู นั่นยอมหมายความวาสถาบันผลิตครูควรมีการปรับกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายในการเรียนรูลงมือปฏิบัต ินําประสบการณมาใครครวญ สะทอนคิด 
กิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมในแตละข้ันตอนท่ีจะสามารถชวยใหการ
เปลี่ยนแปลงนั้นดําเนินตอไปจนบรรลตุามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งเปาหมายของการเรียนรูทีโ่ยงใยสัมพันธกัน



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 22  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2559         ISSN 2408 - 0845
9

 
 

ควรประกอบดวย ดานความรูนั้นคือการเขาถึงองคความรูหนึ่งๆ จึงควรเปนลักษณะเปดที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่นๆ ได ดานทักษะหรือความชํานาญดานตางๆ ซึ่งหมายรวมถึง ทักษะดานวิธีคิดการรับฟง การสื่อสาร 
การตั้งคําถาม การจับประเด็นดานพฤติกรรมการเรียนรูไมวาศาสตรใดสาขาใด ควรเอาการเปลีย่นแปลงดาน
พฤติกรรมเปนเปาหมายการเรยีนรูดวย ดานความสมัพันธ คือการท่ีผูเรยีนสามารถใชศักยภาพของตนเองเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมหรือแกปญหาวิกฤติการณตางๆ เกิดความสัมพันธในวัฒนธรรมท่ีเกื้อกูลกันแทนการเอา
เปรียบกันจะนําไปสูความรวมมือเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมใหดํารงอยางเปนสุขและเปนธรรม ดานจิตใจ 
ผูเรยีนสามารถรูเทาทันสภาวะภายในของตนเองภายใตความผันผวนปรวนแปรของสรรพสิ่งรอบตัว รูจุดออนจุด
แข็งของตนเอง มีมโนธรรมสํานึกพี้นฐานของมนุษย เชน จิตใจที่ซื่อตรง ความเมตตากรุณา ความกลาหาญบน
ความถูกตองดีงาม ใจกวาง สํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ดานปญญา วาสามารถหยั่งรูความจริงของ
สภาวะกายและจิตจนเขาใจและปรับตัวท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางสอดคลองกับความเปนจริง ดํารงชีวิตอยาง
เขาถึงความเปนจริง ความดีงาม ซึง่สถาบันสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1. เพิ่มเติมหรือผสมผสานสวนท่ีขาดหายไปในหลักสูตร เชน หลักสตูรขาดเปาหมายดาน 
จิตใจ ปญญากส็ามารถปรับเน้ือหาและกระบวนการเรียนรูขยายหรือผสมผสานใหครอบคลุม เชน ในรายวิชาใน
หลักสูตรเดิมเปนการเรียนรูทีเ่นนการเปนครูทีม่ีความเปนเลศิทางวิชาการและควรขยายการเปนครูที่เอาความ
เปนมนุษยเพิม่เติมเขาไปในการเรยีนการสอน น่ันคือผูสอนตองปรับปรุงท้ังเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรูขึ้นมา
ใหมใหสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

2. จัดหลักสตูรเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติมเขาไปในหมวดวิชาใดวิชาหน่ึงที่อยูในโครงสรางของ 
หลักสูตรเดิมถาไมสามารถสอดแทรกเขาไปไดแตหลักสูตรเห็นความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนเพิม่เตมิในสวนท่ี
ขาดหายไป เชน ความสมัพันธดานจิตใจและปญญาของการเปนครู โดยออกแบบเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรู
ขึ้นมาใหม 

3. จัดหลักสตูรและชุดความรู ชุดฝกอบรมข้ึนมาใหมท่ีครอบคลุมการเรียนรูของผูเรียนท้ัง 
ดานความรูจิตใจ ปญญา พฤติกรรมความสมัพันธและทักษะ เพื่อใหผูเรยีนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ
และชีวิตได เชน การเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครูใหกับนสิิต การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังที่คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรไดมีหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาจิตวญิญาณความเปนครูในการปฐมนิเทศนิสิต
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครูผานประสบการณ ใครครวญและสะทอนคิดในวิชาชีพครู 
                  นอกจากการเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตรแลว เทคนิคและวิธีการตองมีการปรับเปลีย่น
ไปเชนเดยีวกันตามขั้นตอนในการเปลี่ยนกรอบแนวคิดท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงตามที่เมซิโรวกลาวไว ในการให
ผูเรยีนเผชิญสถานการณ การตรวจสอบความรูสึก การคนหาทางเลอืก การวางแผนปฏิบัติการ การสราง
ความสามารถและความเชื่อมั่นแหงตน เชน การใชศิลปะซ่ึงมีสวนในการชวยสรางพื้นที่ใหเกิดการเปลีย่นแปลง 
การเขียนบันทึกที่เรยีกวา Journal ที่เปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการสะทอนคิด ละครเปนเครื่องมือสรางการ
เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงได ทําใหผูชมเกิดการใครครวญสะทอนคดิท่ีอาจเกิดจากประสบการณของตนเองและ
จากประสบการณของผูอื่น การเรยีนรูผานประสบการณตรง การสวมบทบาทสมมติ การใชเกมหรือสถานการณ
จําลองที่คลายคลึงกับชีวิตจริง การใช coaching และmentoring การสอนแบบโครงงาน (Project Based 
Learning) เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูจากประสบการณ การใครครวญอยางมีวิจารณญาณ      
การแลกเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผล อันจะนําไปสูการเปลีย่นแปลงในตัวผูเรียนได 
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บทสรุป 
 การนําทฤษฏีการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงมาใชในการจัดการเรยีนการสอนทางดานการผลิตครูเปน
อีกทางเลือกหน่ึงของสถาบันการผลิตครูที่จะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต/นักศึกษาครูให
เกิดขึ้นจากการเรียนรูและเขาใจตนเองดวยการใครครวญ มีวิจารณญาณ นําไปสูการสรางการเรียนรูดวยตนเอง 
สามารถบูรณาการความรูทางทฤษฏีกับการปฏิบตัิไดอยางกลมกลืนและถูกตอง มีการเปลีย่นแปลงโลกทัศน หรือ
กระบวนทัศนของผูเรยีน มองโลกเชิงองครวม นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกผูเรยีน และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสขุ 
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