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คำนำ 

 
 หนังสือ “การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์” เล่มนี้ เขียนขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายให้เห็นว่า การพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ควรใช้
วิธีการจัดการเรียนรู ้ที ่มีความยืดหยุ ่น (Flexible learning) ผู ้สอน              
มีบทบาทสร้างแรงบันดาลใจ ใช้พลังคำถาม ติดตามความก้าวหน้า   
และนำมาซึ่งความสำเร็จ ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการคิด ทักษะกระบวนการ 
ทักษะทางสังคม และคุณธรรมจริยธรรม 
 หวังเป ็นอย่ างย ิ ่ งว ่าหน ังส ือเล ่มนี้ จะเป ็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
 

1. บทนำ 
 
 ผู้เรียนยุคใหม่ในโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิธีการเรียนรู้           
ที่หลากหลาย ตามรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ของแต่ละคน 
การเรียนรู้มีลักษณะเป็น Personalized ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนรายบุคคล ผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบเหมารวม
ด้วยการกำหนดเป้าหมายและวิธ ีการเร ียนรู้ เพียงร ูปแบบเดียว          
ได้อีกต่อไป การพัฒนาผู้เรียนเชิงสร้างสรรค์เป็นคำตอบของคำถาม
ที ่ว ่า ผู ้สอนยุคใหม่ควรมีวิธ ีการพัฒนาผู ้เร ียนอย่างสร้างสรรค์            
ได้อย่างไร 
 
 

2. ลักษณะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ 
 
 การเรียนรู ้ของผู ้เรียนที ่เกิดและเติบโตมากับเทคโนโลยี                
มีลักษณะเป็นการเรียนรู ้ส ่วนบุคคล (Personalized Learning)             
ที่ผู ้เรียนแต่ละคนต่างมีเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้ที ่แตกต่างกัน 
หน้าที่ของผู้สอนคือ โค้ชผู้เรียนให้เขาบรรลุเป้าหมายตามที่เขาต้องการ 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ เหมารวมยกชั ้นที ่ผ ู ้สอน
กำหนดเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้เพียงแบบเดียวตายตัว (Fixed 
learning) จะไม่สามารถดึงดูดผู ้เร ียนไว ้ก ับกิจกรรมการเรียนรู้                 
ได้อีกต่อไป เพราะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่จะลดการควบคุมพฤติกรรม
ผู้เรียน แต่จะเพิ่มการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ออกมา           
ให้มากที่สุด กิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible learning) 
ผู้เรียนมีพื้นที่แสดงศักยภาพของตนเองอย่างหลากหลาย 
 
 การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน คือ การเปิดพ้ืนที่
ให้เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนมี Passion หรือความต้องการที่จะประสบ
ความสำเร ็จ ผ ู ้สอนทำหน้าที่ส่งเสร ิม สนับสนุน ให้คำแนะนำ 
เสริมแรง  
 
 งดการออกคำสั่ง หรือกำหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ ตามท ี ่ ผ ู ้ สอนกำหนด  เพราะจะเป ็นการ                 
ปิดกั้นศักยภาพผู้เรียน และไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาทักษะการคิด  
ด้านต่างๆ ตลอดจนจินตนาการสร้างสรรค์ของผู ้เร ียน “ยิ ่งผู ้สอน            
สั่งมากเท่าใด การคิดของผู้เรียนยิ่งลดลงมากเท่านั้น”  
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3. แนวทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค ์
 
 การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การใช้วิธีการ            
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด เพื่อให้           
เกิดการเรียนรู้ได้สูงสุด มีแนวทางดังนี้ 
 

  1. สร้างแรงบันดาลใจ 
 
    เป็นการกระตุ้นจินตนาการและ Inspire ในการ
เร ียนรู ้ มีความมุ ่งมาดปรารถนาที ่จะสบความสำเร ็จ (Passion)                 
แรงจูงใจภายใน ความสนใจใคร่รู้ให้เกิดกับผู้เรียน สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่กระตุ้นความตื่นตัวและกระตือรือร้น  
 

  2. ใช้พลังคำถาม 
 
    เป็นการตั้งคำถามที่กระตุ้นศักยภาพด้านการคิด
ของผู้เรียน เพื่อให้ใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ คำถามกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้ความพยายามในการเรียนรู้ 
ตลอดจนคำถามที่สร้างความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง และใช้
คำถามชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน 



4 

  3. ติดตามความก้าวหน้า 
 
    เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for learning) ประเมินขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ              
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เร ียนด้วยวิธ ีการที ่สร้างสรรค์ (Creative 
feedback) สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 

  4. นำมาซึ่งความสำเร็จ 
 
    เป ็นการส่งเสร ิมสน ับสน ุน  และเป็นนั ่งร ้าน          
การเรียนรู้ (Scaffolding) ประคับประคองผู้เรียน ให้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามระดับความสามารถ             
ของตนเอง ชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสำเร็จในแต่ละข้ันของตนเอง  
 
    อย่างไรก็ตามผู ้สอนจะต้องไม่สร้างการรับรู ้ว่า           
ผู้เรียนประสบความสำเร็จขั้นสูงสุด เพราะจะทำให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ใน 
Comfort zone คือ Zone ที่ไม่เรียนรู้เพิ่มเติมเพราะคิดว่าตนเอง
ประสบความสำเร็จแล้ว 
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ภาพประกอบ การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

 

สร้างแรงบันดาลใจ 

 

ใช้พลังคำถาม 

 

ติดตามความก้าวหน้า 

 

นำมาซึ่งความสำเร็จ 
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4. ตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนสร้างสรรค์ 
 
  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
สะท้อนออกมา 4 มิติ ดังนี้ 
 
   1.  ผู ้ เร ียนมีท ักษะกระบวนการค ิดข ั ้นส ูง  เช่น            
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ             
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
   2.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การสืบเสาะหาความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
   3.  ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม เช่น การเคารพสิทธิ 
ของบุคคลอื่น การมีมารยาททางสังคม การสร้างสัมพันธภาพ เป็นต้น 
 
   4.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเมตตากรุณา จิตอาสา จิตสาธารณะ เป็นต้น 
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 ผู้สอนตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียน               
ทั้ง 4 มิติข้างต้น ด้วยการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบการประเมิน 3 หลาย 1 สะท้อน ได้แก่ใช้วิธีการประเมิน            
ที ่หลากหลาย ประเมินหลายช่วงเวลา  ใช้ผู ้ประเมินหลายฝ่าย               
และสะท้อนผลการประเมินไปสู ่ผู ้เรียนด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ                
อย่างสร้างสรรค์  
 
 

5. บทสรุป 
 
 ผู้เรียนยุคใหม่มีธรรมชาติที่แตกต่างกัน ทุกคนมีเป้าหมาย
และวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์       
ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู ้สามารถตอบสนองความต้องการ          
และความหลากหลายของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
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 การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์       
ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ 

ตอบสนองความต้องการ 
และความหลากหลายของผู้เรียนได้อยา่งแท้จริง 


