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ค าน า 

 
 หนังสือ “การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ (Creative 
Classroom Management)” เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอแนวคิดและหลักการจัดการชั้นเรียนด้วยการเปิดพ้ืนที่ศักยภาพ 
(Potential space) ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง             
ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์  
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ 
(Creative Classroom Management) 

 
1. บทน า  
 
 การกระตุ้นศักยภาพผู้ เรียนระหว่างการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้สอน  ควรให้ความส าคัญของการใช้เวลาทุกนาที
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงนอกจากผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้            
ที่ตอบสนองความต้องการ ธรรมชาติ และความสนใจของผู้ เรียน
รายบุคคลแล้ว ผู้สอนยังต้องจัดการชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ความสร้างสรรค์ เรียกว่าการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ (Creative 
Classroom Management) 
 
 ผู้เรียนแต่ละคนมีความเก่งแตกต่างกัน ผู้เรียนบางคน            
มีความรับผิดชอบ ผู้เรียนบางคนมีวินัยในตนเองสูง ในขณะที่ผู้เรียน 
บางคนมีความกระตือรือร้น หรือผู้เรียนบางคนอาจจะก ากับตนเองและ
ควบคุมตนเองได้ไม่ดีพอ “การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์” ช่วยท าให้
ผู้สอนท าความเข้าใจกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนที่ต่าง
ก็มีจุดแข็งหรือความเก่งที่สามารถพัฒนาได้ 
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2. ความหมายของการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ 
 
 การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ (Creative Classroom 
Management) หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้                
ในชั้นเรียนให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ผู้เรียนมีพื้นที่ในการใช้ศักยภาพหรือความเก่งของตนเองด้วยความ
เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจ ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะนักสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผู้เรียน 
 
 

3. ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์  
 
 การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และประสบความส าเร็จในสิ่ง
ต่างๆ ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 
 ผู้ เรียนมีพื้นที่ศักยภาพ (Potential space) หรือพ้ืนที่
แสดงความสามารถหรือความเก่งของตนเอง ในการปฏิบัติกิจกรรม              
การเรียนรู้อย่างมีวินัย มุ่งม่ัน ด้วยความรับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมาย  
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 ผู้สอนเป็นโค้ชและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้                
ลดบทบาทการควบคุมพฤติกรรม การสร้างเงื่อนไขที่ไม่ส่งเสริม             
การ เ รี ยนรู้  เพราะ เป็ นการสะกั ดกั้ น  Growth mindset และ 
Creativity ของผู้เรียน ผู้สอนเพิ่มบทบาทการกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจน
การกระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้ศักยภาพหรือความเก่งของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนให้ได้มากที่สุด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 พ้ืนที่ศักยภาพที่เป็นของผู้เรียนทุกคน 

พื้นที่ศักยภาพ (Potential space) เป็นของผู้เรียนทุกคน 
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4. จุดเน้นของการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ 
 
 การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์มีจุดเน้นที่แตกต่างจากการจัดการ
ชั้นเรียนไม่สร้างสรรค์ ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
  

การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ การจัดการชั้นเรียนไม่สร้างสรรค์ 
- เปิดพื้นที่ศักยภาพผู้เรียนตามที่ผู้เรียน 
  ต้องการ 

- เปิดพื้นที่ศักยภาพตามที่ผู้สอนก าหนด  
  (ห้ามท าสิ่งนั้นสิ่งนี้) 

- โอกาสทางการเรียนรู้เป็นของผู้เรียน  
  ผู้เรียนเลือกที่จะเรียนรู้ 

- ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ 

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม 
  การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

- ควบคุมการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  ตามที่ก าหนด (ต้องท าอย่างนั้น  
  ต้องท าอย่างนี้) 

- เสริมสร้างวินัยเชิงบวกและการ 
  สร้างสรรค์ 

- สร้างกฎเกณฑ์และเง่ือนไข 

- ให้เสรีภาพทางความคิดแก่ผู้เรียน - ออกแบบกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 จุดเน้นของการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ 

ส่งเสริมคุณลักษณะ 
นักสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ไม่ส่งเสริมคุณลักษณะ 
นักสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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 การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะนัก
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน จากการที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรม
ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ มีลักษณะเปิด (Open Learning 
Atmosphere) ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการของตนเอง          
อย่างกว้างขวาง ใช้วินัยในตนเอง ก ากับ และควบคุมตนเองไปสู่
เป้าหมายทางการเรียนรู้   
 
 

5. การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์เริ่มที่ Growth mindset  
   ของผู้สอน 
 
 ผู้สอนทุกคนสามารถจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงขอใหผู้้สอนมี Growth mindset ดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ผู้เรียนแต่ละคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มี
ความต้องการในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน จึงจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 
 2. ผู้เรียนทุกคนต้องการแสดงศักยภาพของตนเอง ซึ่งท า
ให้ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนและบุคคลรอบข้าง ผู้สอนเปิดใจกว้าง
ยอมรับศักยภาพท่ีหลากหลายของผู้เรียน 
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 3.  ผู้เรียนทุกคนต้องการประสบความส าเร็จ ด้วยการใช้
ความสามารถของตนเองโดยไม่จ าเป็นว่าความส าเร็จของเขาจะต้องสูง
หรือดีกว่าเ พ่ือน แต่ เป็นความส าเร็จที่ผู้ เรียนมีความภาคภูมิ ใจ            
ในความส าเร็จนั้น  
 
 4. แท้จริงแล้วผู้สอนไม่สามารถจัดการหรือควบคุม
พฤติกรรมใดๆ ของผู้เรียนได้โดยใช้กฎ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรืออ านาจ
สั่งการ แต่อยู่ที่ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้          
ให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของเขาออกมา สิ่งนี้คือการจัดการชั้นเรียน            
เชิงบูรณาการ 
 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีความเก่งติดตัวมา หากผู้สอนค้นพบ 
แล้วน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีพ้ืนที่แสดง
ความเก่งของตนเองออกมา นั่นคือ การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์                  
ที่แท้จริง 
  
 * การจัดการชั้นเรียนจะเป็นเรื่องยาก หากผู้สอนไม่เปิด
พื้นที่ให้ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถหรือความเก่งของตนเอง           
ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านั้นไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขตความสนใจของผู้เรียน 
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6. การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ด้วยการ Synergy  
   ความเก่งของผู้เรียน 
 

 ผู้เรียนแต่ละคนมีความเก่งไม่เหมือนกัน หากผู้สอนค้นพบ
ความเก่งของผู้เรียนและน าความเก่งของผู้เรียนแต่ละคน มาเป็น
จุดเริ่มต้นของการออกแบบการจัดการเรียนรู้จะท าให้ชั้นเรียนเป็น            
ชั้นเรียนสร้างสรรค์  (Creative classroom) ลักษณะการเรียนรู้                     
จะเปลี่ยนจาก Passive เป็น Active ทันท ี
 

 ความเก่งของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น พูดเก่ง 
ประสานงานเก่ง ค้นคว้าเก่ง เป็นต้น การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ คือ 
การน าความเก่งของผู้ เรียนทุกคนมาสังเคราะห์หรือ Synergy               
เข้าด้วยกัน แล้วออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ทุกคนได้ใช้ความเก่ง         
ของตนเองในการท างานหรือท าโครงงานหรือผลงานต่างๆ เป็นต้น  
 

 หากผู้สอนใช้แนวทางการจัดการชั้นเรียนโดย Synergy 
ความเก่งของผู้เรียนดังกล่าว จะท าให้การจัดการชั้นเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการกระตุ้นศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน               
ไม่เหนื่อยกับการออกค าสั่งและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ของผู้ เรียน เพราะผู้ เรียนมี พ้ืนที่การเรียนรู้  พ้ืนที่แสดงความเก่ง                
ของตนเองเป็น Active learning  
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 ดังนั้นผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมที่ผู้เรียนชอบปฏิบัติ หรือ
พฤติกรรมที่ผู้เรียนท าได้อย่างคล่องแคล่ง ช านาญ และเปิดใจกว้าง
ยอมรับความเก่งที่หลากหลายของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนบางคนคิดเลข
เก่ง บางคนพูดภาษาอังกฤษเก่ง บางคนวาดรูปเก่ง บางคนแต่งกลอน
เก่ง บางคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ง เป็นต้น  
  

 ความเก่งเหล่านี้ผู้สอนน ามาเป็นต้นทุนของการจัดการ           
ชั้นเรียนสร้างสรรค์ โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
ให้ตอบสนองความเก่งของผู้เรียน ให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ความเก่งของ
ตนเองในการเรียนรู้ ท าให้ชั้นเรียนมีความสร้างสรรค์ (Creative 
classroom) เมื่อชั้นเรียนมีความสร้างสรรค์แล้วจะช่วยส่ง เสริม
คุณลักษณะนักสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน 
 
 ความเก่งของผู้เรียนแต่ละคน ถูกน ามา Synergy และ
น า ไปสู่ ก า ร ออกแบบ กา ร เ รี ยน รู้ ร่ ว มกั น อย่ า งส ร้ า งส ร ร ค์                 
(Co-Creative Learning) ผู้สอนด าเนินการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ 
(เปิดพื้นที่ศักยภาพให้กับผู้ เรียนทุกคน) ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักสร้ างสรรค์น วัตกรรมของผู้ เ รี ยน แสดงได้ดั ง
ภาพประกอบต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 3 การ Synergy ความเก่งของผู้เรียนสู่การเรียนรู้ 
                    และการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ 
 

ประสานงานเก่ง 

พูดเก่ง 

ออกแบบเก่ง 

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

การเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างสร้างสรรค์ 

เสริมสร้างคุณลักษณะ 
นักสร้างสรรค์นวัตกรรม 

การจัดการชั้นเรียน 
สร้างสรรค์ 
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7. กระบวนการจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์บูรณาการจัดการเรียนรู ้
 
 การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์บูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
หมายถึง การผสมผสานการจัดการชั้นเรียนเข้ากับการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แล้วน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการ             
ชั้นเรียนที่ราบรื่น ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบ 
มุ่งม่ัน และมีวินัยในตนเอง มีกระบวนการดังนี้ 
 
 1. ผู้สอนวิเคราะห์ความเก่งของผู้ เรียนรายบุคคล            
ให้เห็นว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความเก่งอะไร ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม เช่น หากจะระบุว่าผู้เรียนเล่นดนตรีเก่งเท่านั้นยังไม่พอ            
ต้องระบุได้ด้วยว่าเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดเก่ง เพราะจะช่วยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงกับความเก่งที่แท้จริงของผู้เรียน 
ช่วยให้การจัดการชั้นเรียนมีความราบรื่น ไม่สับสนวุ่นวาย 
 
 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ตรงตามความเก่งของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความเก่ง
ของตนเองในระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  ท าให้ชั้นเรียน             
มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
จากการที่ได้ใช้ความเก่งของตนเอง ลักษณะการเรียนรู้จะมีลักษณะ
เป็น Active learning 
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 3. เตรียมความพร้อมด้านแหล่งการเรียนรู้  วัสดุ  
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมมีความราบรื่น              
ไม่ติดขัด และช่วยท าให้ผู้ เรียนมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้           
อย่างต่อเนื่อง 
 
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนใช้บทบาท
การโค้ช กระตุ้นผู้เรียนให้ใช้ศักยภาพหรือความเก่งของตนเองออกมา
มากที่สุด และใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือน
อย่างสร้างสรรค์ (Co-Creative Learning) ผู้สอนจัดการชั้นเรียน
สร้างสรรค์โดยเปิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) ให้ผู้เรียนใช้
ความเก่งจนประสบความส าเร็จ ผู้สอนประคับประคองกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Scaffolding) ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) อย่างต่อเนื่อง 
 
 5. ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
feedback) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด Growth mindset ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เห็นคุณค่า           
ในตนเอง และท าให้การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ของผู้สอน                        
มีประสิทธิภาพ 
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8. บทสรุป 
 
 การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่และโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ใช้ศักยภาพหรือความเก่งของตนเอง ในการปฏิบัติกิจกรรม             
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน เสริมสร้างคุณลักษณะนักสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ            
ในอนาคต  
 ผู้ ส อน มี  Growth mindset ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ชั้ น เ รี ย น
สร้างสรรค์โดยบูรณาการไปกับ  การออกแบบการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติและความเก่งของผู้เรียนนับว่าเป็น 
การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ 
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พื้นที่ศักยภาพ (Potential space) เป็นของผู้เรียนทุกคน 

การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์ (Creative Classroom Management) 
หมายถึง การเปิดพื้นที่ศักยภาพให้กับผู้เรียน  

ได้ใช้ความเก่งของตนเองในการเรียนรู้ 


