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ค าน า 

 
 หนังสือ “การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้น
ศักยภาพผู้เรียน: บทบาทการโค้ชในศตวรรษที่ 21” เล่มนี้ เขียนขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์
ของผู้ สอนเ พ่ือกระตุ้ นผู้ เ รี ยนให้ ใช้ ศั กยภาพสู งสุ ดของตนเอง                
และเกิด  Growth mindset ซึ่ ง เป็นปั จจั ย เบื้ องต้นของการเป็น              
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 

 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

 
1. บทน า 1 
2. ความหมายของการสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ 2 
3. การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อ Growth mindset 2 
4. แนวทางการสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้น 
   ศักยภาพผู้เรียน 

 
4 

5. ตัวอย่างพลังค าถามที่ใช้ในการสะท้อนคิด 5 
6. บทสรุป 6 
บรรณานุกรม 7 

 
 
 



1 
 

การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นศักยภาพผู้เรียน:  
บทบาทการโค้ชในศตวรรษที่ 21 

 

1. บทน า 
 
 ศักยภาพผู้เรียนเป็นความสามารถด้านต่างๆ ที่แฝงอยู่ ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากผู้สอนอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน  
 
 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative reflecting) เป็น
การที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนคิดตนเอง (self - reflection) 
โดยการใช้พลังค าถาม (power questions) ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เรียน โดยไม่ใช้อ านาจการสั่งการ หรือยัดเยียดความคิด             
ของตนเองให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเหมือนกับผู้สอน  
 
 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้สอนไปยังผู้ เรียน           
ช่วยท าให้ผู้ เรียนทบทวนกระบวนการทางความคิด (Thinking 
process) หรือความคิดของตนเอง มองเห็นความสามารถและ
ศักยภาพที่ซ่อนอยู่แต่ยังไม่ได้น าออกมาใช้ ให้ผู้เรียนดึงออกมาใช้ให้
ได้มากที่สุดเต็มความสามารถ 
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2. ความหมายของการสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 
 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นบทบาทการโค้ชของผู้สอน
ที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความคิดให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน         
เห็นความคิดหรือกระบวนการทางความคิดของตนเองทั้งที่เป็น           
จุดแข็งและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น ความคิดว่า
ตนเองไม่มีความสามารถ เป็นต้น  
 

 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ มุ่งกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด 
กระบวนการทางความคิดแบบก้าวหน้า หรือ Growth mindset คือ
การมีความคิดความเชื่อในศักยภาพของตนเองที่จะกระท าสิ่งต่างๆ  
ได้ส าเร็จบนพ้ืนฐานของความอดทน มุ่งม่ัน และพยายาม  
 
 

3. การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อ  
   Growth mindset  
 

 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นบทบาทหนึ่งของการโค้ช 
เพ่ือกระตุ้นศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอนควรสะท้อนคิดให้กับผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง ผู้เรียนพัฒนา 
Growth mindset และส่งผลท าให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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แผนภาพ 1 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อ  Growth mindset  
               และการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

Growth mindset 

 

บุคคลแหง่การเรียนรู ้

 

การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค ์
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4. แนวทางการสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   เพื่อกระตุ้นศักยภาพผู้เรียน 
 
 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นที่การกระตุ้นให้ผู้เรียน               
มีความคาดหวังที่จะประสบความส าเร็จ และใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างถึงที่สุด 
 
 1. เปิด ใจกว้ า งรับฟั งความคิดที่ แท้จริ งของผู้ เ รี ยน                 
แล้วชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความคิดของตนเอง ไม่ว่าความคิดนั้น        
จะเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ก็ตาม  
 

 2. เปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนตรวจสอบกระบวนการทาง
ความคิดของตนเอง ให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดที่น ามาสู่             
การกระท าต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของ   
การกระท า 
 
 3. เมื่อผู้เรียนมองเห็นกระบวนการทางความคิดของตนเอง
แล้ว ผู้สอนใช้พลังค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนหาเหตุผลว่า เพราะอะไร
จึงคิดเช่นนั้น ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจว่า กระบวนการทางความคิด 
คือจุด เริ่ มต้นของพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ เ รี ยนเอง ที่ จะต้อง                
หม่ันส ารวจตรวจสอบอยู่เสมอ 
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 4. ใช้พลังค าถามกระตุ้นผู้เรียนให้คิดทบทวนความคิดของ
ตนเอง (reflective thinking) ก่อนที่จะกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะในการทบทวนตรวจสอบความคิดของตนเอง  
 5. ให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการปฏิบัติหรือผลการกระท าของ
ตนเองว่าการปฏิบัติหรือการกระท าต่างๆ ส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร และ
ให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงให้ได้ว่า กระบวนการทางความคิดของตนเอง
เป็นอย่างไร  
 
 6. ชี้แนะให้ผู้ เรียนเห็นว่ากระบวนการทางความคิดที่ดีที่
ถูกต้องของตนเองนั้นส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 
 

5. ตัวอย่างพลังค าถามที่ใช้ในการสะท้อนคิด 

 

 1. ความคิดขณะนี้เป็นอย่างไร 

 2. สิ่งที่คิดในขณะนี้มีเป้าหมายอะไร 

 3. คาดว่าสิ่งที่คิดอยู่ในขณะนี้ จะส่งผลอะไรในอนาคต 
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 4. มีความคิดอะไรเกิดข้ึนบ้าง ก่อนที่จะลงมือท าสิ่งนี้ 

 5. มีความคิดอะไรเกิดข้ึน จึงได้ท าสิ่งนี้ 

 6. มีเหตุผลอะไรในการท าสิ่งนี้ 

 7. ความคิดอะไรที่เป็นสาเหตุท าให้มีวิธีการท าแบบนี้ 

 8. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนนี้ มีปัจจัยมาจากความคิดอะไร 

 9. ความคิดท่ีส่งผลดีต่อผลลัพธ์ตามต้องการคืออะไร 

 10. ความคิดท่ีควรปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงคืออะไร 
 
 

6. บทสรุป 
 
 ศักยภาพของผู้เรียนสามารถกระตุ้นได้ด้วยการสะท้อนคิด  
เชิงสร้างสรรค์ของผู้สอน ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของการโค้ชเพ่ือให้ผู้เรียน
มองเห็นกระบวนการทางความคิดของตนเองที่เป็นปัจจัยสนับสนุน          
ให้เกิด Growth mindset และใช้ความมุ่งมั่น พยายามของตนเอง 
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
 



7 
 

บรรณานุกรม 
 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2558). การโค้ชเพ่ือการรู้คิด. (พิมพ์           

ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 
Baker, L. (2013). Metacognition. Retrieved from http://www. 

education.com/reference/article/metacognition/ 
Faculty Development and Instructional Design Center, 

Northern Illinois University. (2019). Getting Students 
to Think About Their Thinking. Retrieved from  

 https://facdevblog.niu.edu/metacognition 



 
 

 

ศักยภาพผู้เรียนเปน็ความสามารถด้านต่างๆ ที่แฝงอยู่  
จ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากผู้สอน 
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