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ค าน า 

 
 หนังสือ “การคิดยืดหยุ่ น ใน Next normal: Cognitive 
Flexibility in Next Normal” เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอแนวคิดการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดแบบยืดหยุ่น          
ไม่ตายตัว เป็นความคิดที่มี Growth mindset ที่มีความเชื่อว่าทุกสิ่ง 
ทุกอย่ างไม่ ได้มีค าตอบเดียว ผู้ เ รี ยนที่มีทักษะการคิดยืดหยุ่ น                
จะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว          
แล ะ เหมาะสมกั บ สถ านกา รณ์  ช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุณลั กษณะ                       
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในโลกทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไดม้ากพอสมควร  
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การคิดยืดหยุ่น 
ใน Next normal 

1. บทน า 
     - โลกเปลีย่นแปลงเร็วท าให้ผู้เรียนตอ้งมีทักษะการคิดยืดหยุ่น 
     - การคิดยืดหยุ่นชว่ยให้มวีิธกีารเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. แรงจูงใจภายในคือพลังชีวิตของผู้เรียน 
   - แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยชว่ยทักษะการคิดยืดหยุ่น 
     - ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจภายในใหก้ับผู้เรียน 
     - ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจภายในจะมีความเชื่อมั่นและกลา้คิด 
     - การคิดยืดหยุ่นจะเกิดได้ ต้องมีแรงจูงใจภายใน 

3. ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่มีความคิดยืดหยุ่น 
     - เช่ือมั่นในตนเอง 
     - ถ่อมตน เป็นมิตร 
     - ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
     - ชอบการปรับเปลี่ยน 
     - มีสามัญส านกึ 
     - ปรับตัวได้ด ี

4. การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดยดืหยุ่น 
     - ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
     - ผู้สอนเรียนรู้ร่วมกบัผู้เรียน 
    - Hands-on, Minds-on, Heart-on 
    - ผู้สอนมบีทบาทเป็นโค้ช 

5. บทสรปุ 
     - การคิดยืดหยุ่นชว่ยให้ผู้เรียนมวีิธกีารเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     - ปรับตัวได้ดีในโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
     - การคิดยืดหยุ่นเสริมสร้างคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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การคิดยืดหยุ่นใน Next normal 
(Cognitive Flexibility in Next Normal) 

 

1. บทน า 
  
 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพลิกผันของสังคมและโลก              
ทุกสิ่ งทุกอย่างเกิดขึ้นเ พ่ือดิจิทัลก่อนสิ่ ง อ่ืนใด (Digital first) ผู้ที่                 
เข้าไม่ถึงดิจิทัลจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นพลโลกในอนาคต จะต้องตระหนักถึงสังคม Next Normal จะไม่มี
ค าตอบเดียว การคิดแบบยืดหยุ่นจะสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดไปสู่ความส าเร็จได้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง เพราะในความ
เหมือนก็มีความต่างได้เสมอ ด้วยการยอมรับความคิดที่แตกต่างได้กับ
ทุกเรื่อง ความคิดแบบยืดหยุ่น Cognitive flexibility ก็จะปรากฏขึ้น
ในโลกของ Next normal ทีส่ิ่งต่างๆ จะไม่มีค าตอบเดียว 
 

2. แรงจูงใจภายในคือพลังชีวิตของผู้เรียน 
 
 การคาดการณ์ล่วงหน้า การคิดยืดหยุ่นเกี่ยวกับปัจจัยของการ
เปลี่ยนแปลง น ามาสู่การจัดการเรียนรู้เพ่ืออนาคต ที่เป็นจุดเน้นส าคัญ 
เป็นพลั งหนุน ให้ผู้ เ รี ยนพัฒนาตนเอง  เปลี่ ยนแปลงตนเอง                 
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เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ไปข้างหน้า คือ แรงบันดาลใจ                
เมื่อเกิดแรงบันดาลใจแล้วจะสามารถออกแบบสิ่งที่มุ่งหวังต้องการ                
การวางแผน การลงมือท าให้ส าเร็จ 
 
 ความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียนเพ่ือให้มี
ความเชื่อมั่น จะเป็นการพัฒนา Growth mindset ของผู้ เรียน           
ใ ห้ ส าม า ร ถก้ า ว ข้ า ม  Fixed mindset เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว ามสน ใ จ                  
ในการเรียนรู้และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้  (Engagement)           
ตาม Passion ของตนเอง โดยออกแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ 
(Personalization) รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมและลงมือปฏิบัติโดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 
 

3. ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่มีความคิดยืดหยุ่น 
 
 การคิดแบบยืดหยุ่นสามารถปรับ เปลี่ ยนความคิด ไปสู่
ความส าเร็จ สร้างสรรค์นวัตกรรมในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ
ข อ ง  Next normal ใ น ค ว า ม เ ห มื อ น จ ะ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง                       
โดยลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่มีความคิดยืดหยุ่น ได้แก่  
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  1. มีความ ม่ันใจในตนเองตามความเป็นจริง ไม่เสแสร้ง              
หลอกตนเอง เพ่ือแสดงออกหรือรู้สึกว่าตนเองมีดี จึงจะมีความมั่นใจ           
ในตนเอง 
  2. ถ่อมตน มีลักษณะเป็นมิตร 
  3. มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์วิกฤติ 
  4. มไีหวพริบ ช่างสังเกต ชอบการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น 
  5. มีสามัญส านึก (Common sense) รู้ว่าสิ่งใดควรพูด สิ่งใด
ไม่ควรพูด สิ่งใดควรท าในสถานที่ เวลา บุคคลที่แตกต่างกันด้วยการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม 
  6. มบีุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ ปรับตัวได้ดี 
 
 

4. การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการคิดยืดหยุ่น 
 
 การคิดยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคิดสร้างสรรค์  
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงดิจิทัลเป็นสิ่งส าคัญ ผู้สอนควรประยุกต์
หลักการและความรู้ เกี่ ยวกับดิจิทัลมาใช้ ให้ เกิดผลกับผู้ เ รี ยน                 
การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ควรพัฒนาขึ้นโดยทีมของ
ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียน              
ในลักษณะ Teacher as a Learner ผู้สอนคือผู้เรียนรู้ จะช่วยท าให้
ผู้เรียนกล้าคิดอย่างหลากหลาย กล้าท ามากขึ้น  
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 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในลักษณะ High Expectation 
or High Challenge และ High Support และการวางแผนระบบ
การจัดการเรียนรู้ที่จะไม่มีผู้ เรียนคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มี เกณฑ์
ความส าเร็จในหลายรูปแบบ  เช่น เกณฑ์ตามแบบพหุปัญญา              
ที่ตอบสนองความเก่งที่หลากหลายของผู้เรียน เช่น เก่งภาษา ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 
 เกณฑ์ความส าเร็จในการเรียนรู้ของ Next normal จะตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความไว้วางใจและความรับผิดชอบ (Trust – based 
Accountability) ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ข อ งตน เ อง  ผู้ เ รี ยนและผู้ ส อน ใช้  Information Technology 
สนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะทางฝีมือ ฝึกทักษะทางจิตใจ           
และด้วยหัวใจด้วยการเรียนรู้ Hands-on, Minds-on & Heart-on 
 
 บทบาทของผู้สอนเป็นโค้ช คอยสังเกต ใช้พลังค าถาม (Power 
questions) รวมทั้งสรุปข้อเสนอแนะ ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มได้รับ
การกระตุ้นการคิดระดับสูงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
น าไปสู่กระบวนการคิดแบบยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 
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 กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ช่ วยกระตุ้ นการคิดแบบยืดหยุ่น 
ประกอบด้วย 
  1. มีความคิดริเริ่มและรับผิดชอบต่อความคิดนั้นให้สามารถ
แสดงออกเป็นรูปธรรมได้ กล้าคิด กล้าลงมือกระท า ไม่ได้มีแต่เพียง 
Passion ของการคิดเพียงอย่างเดียว 
 
  2. มีจุดเริ่มต้นที่ดีและมีความเป็นไปได้เสมอ เมื่อมีความคิด
ริเริ่มที่ดีแล้ว ขั้นต่อมาคือมีแผนที่จะไปสู่เป้าหมาย 
 
  3. รู้จักล าดับความส าคัญ รู้ว่าสิ่งใดต้องท าก่อนด้วยความใส่ใจ 
และสิ่งที่ควรท าในล าดับต่อไป 
 
  4. มุ่งม่ันในความส าเร็จในภาพรวม 
 
  5. พยายามเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนเสมอ โดยเฉพาะคนรอบข้าง
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 
  6. สามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
  7. หมั่นเรียนรู้อยู่เสมอใน Re-Skills, Up-Skills 
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5. บทสรุป 
 
 การคิดแบบยืดหยุ่นเป็นทั้งพ้ืนฐานของการคิดสร้างสรรค์และ
เป็นกลไกการแสดงออกของลักษณะนิสัยที่ดีของพลโลก ผู้เรียนในโลก 
Next normal ที่ มี ก า ร เปลี่ ย นแปลงอย่ า ง รวด เ ร็ ว และมี คว าม
หลากหลาย ไม่มีสิ่งใดที่มีเพียงค าตอบเดียว การคิดยืดหยุ่นจะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยท าให้ผู้ เรียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้                      
และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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