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ค าน า 
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การจัดการเรยีนรู ้
ในโลกยุค Disruptive Innovation 

 
 
1. ความเป็นมาของ Disruptive innovation 

 
 Disruptive Innovation คื อ  น วั ต ก ร ร ม ทา งธุ ร กิ จ                
ที ่ใช ้ประ โยชน์จา ก เทค โน โลยีดิจ ิทัล  (digital technology) 
สร้างนวัตกรรมท่ีแตกต่างไปจากการด าเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆ 
และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง          
เ ช่น บริ ษัท Apple มี  Disruptive Innovation คือ Smart phone 
โจมตีบริษัท Nokia โดยชิงพื้นที่ส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็ว             
จนบริษัท Nokia ไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมมาชิงพื้นที่ส่วนแบ่ง
การตลาดได้ทันท่วงที จึงพ่ายแพ้ไปในสงครามโทรศัพท์มือถือในยุคนั้น  
 
 ปัจจุบันบริษัท Huawei สร้าง Disruptive Innovation  มา
ชิงพื้นที่ส่วนแบ่งการตลาดของ Apple ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน แต่ Apple ก็ไม่หยุด           
การพัฒนานวัตกรรรมของตนเองเช่นกัน  
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 Disruption Innovation มีจุดเด่น คือ การวิเคราะห์ท่ีเป็น 
Big data และการคิดเชิงอนาคต ที่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจากสถานการณ์ในปัจจุบัน  และถือว่าเป็น
สมรรถนะหลักของนักพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  ด้วยเช่นกัน         
ในฐานะที่ต้องพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน เพราะการศึกษาทุกวันน้ีไม่ได้แข่ง
กันที่ความส าเร็จหรือความสามารถในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังแข่งขันกัน
ด้วยการคาดการณ์อนาคต  และการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์               
ที่จะเกิดข้ึน Foresight framework and scenario planning 
 

 Disruptive Innovation เกิดข้ึนมาจากการแข่งขันทางธุรกิจ            
ที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม             
ส่วนแบ่งการตลาด หรือการสร้างตลาดใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ              
ของกลุ่มเป้าหมาย  
 

 Disruptive Innovation ในปัจจุบันมีอยู่ในทุกแวดวงธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ และผู้ ท่ี เป็น Disruptive Innovation เท่านั้นท่ีจะอยู่รอด                
ในวงการแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ถ้าต้องการอยู่รอดในโลกแห่งการแข่งขัน ก็จะต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา หยุดนิ่งไม่ได้ ใครที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย             
ได้ดีและเร็วกว่าเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้  
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แผนภาพ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของบริษัทคอมพิวเตอร์ 
แหล่งที่มา Christensen, C.M., Horn, M. B., Caldera, L., & Soares L. (2011). 
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 ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการข่าวและประชาสัมพันธ์            
มี Disruptive Innovation อย่างมากเช่นกัน หุ่นยนต์ (Robotics) 
ท างานผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อย่างลงตัว 
ถึงแม้จะยังไม่เหมือนมนุษย์แบบ 100% แต่ในอนาคตจะถูกน ามาใช้
แทนมนุษย์อย่างแน่นอน นั่นคือ หุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าว ประเทศจีน 
เป็นประเทศแรกที่พัฒนาหุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าว สามารถรายงานข่าว
เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 2 หุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าว 
แหล่งที่มา www.cnn.com 
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2. Disruptive Innovation ทางการจัดการเรียนรู้ 

 
 ส่ ว น ท า ง ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ก็ เ ช่ น กั น  มี  Disruptive 
Innovation มากมายในปัจจุบันท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียน  และเช่นเดียวกัน สถาบันการศึกษาที่ เป็นผู้  Disruptive 
Innovation จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ได้มากกว่าสถานศึกษาที่ไม่มี Disruptive Innovation และเป็น
เหตุผลส าคัญของการปิดตัวของสถาบนัการศึกษา 
 
 ถ้าวิเคราะห์ลงไปในระดับของการจัดการเรียนรู้ จะเห็น            
ได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ไปยังผูเ้รยีน           
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การพูดบรรยาย การมอบหมายงาน เป็นต้น            
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ เรียน                
ได้ อีกต่อไป  มี  Disruptive Innovation ที่ ถูกพัฒนาข้ึนมาแทนที่             
ด้วยการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ (online learning) แล้วน าความรู้
เหล่าน้ันไปสร้างสรรค์โครงงานหรือนวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ  
 
 ผู้สอนท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมจึงไม่ได้รับ
ความสนใจจากผู้เรียนอีกต่อไป เราเรียกผู้สอนกลุ่มนี้ว่า ถูก Disrupt            
ส่วนผู้สอนที่ เรียนรู้และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ ของตนเอง               
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จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้ ผู้เรียนอยากเข้ามา
เรียนรู้ด้วย เรียกผู้สอนกลุ่มนี้ว่า ผู้ Disrupt  
 
 สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดข้ึนในทุกบริบทของการ
จัดการเรียนรู้ แทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ว่า จะเปลี่ยนแปลง Transform อย่างเช่ืองช้าหรือว่ารวดเร็ว ในยุคที่
ปลาเร็วกินปลาช้า ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
 
 ถึงแม้การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้จะไม่ ใช่ธุรกิจ
เหมือนกับองค์กรภาคเอกชนก็จริง แต่ก็มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียน             
ท่ีจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ (กิจกรรมการเรียนรู้) ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้ เพื่อให้การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ได้ท า
หน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ 
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานในอาชีพของตนเองได้ คือ            
เป็นผู้ Disrupt ไม่ใช่ถูก Disrupt 
 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการจัดการเรียนรู้ในโลกที่เต็มไปด้วย 
Disruptive Innovation จึงไม่ใช่การยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง แล้วสร้างก าแพง comfort zone              
ไว้ปกป้องตนเองไม่ให้การเปลี่ยนแปลงเข้ามาคุกคาม หากแต่ต้อง           
ทลายก าแพง comfort zone แล้วสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้                
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ที่สามารถ Disrupt สิ่งดึงดูดอ่ืนท่ีไม่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียน               
มีจิตใจมุ่ งมั่นอยู่ กับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง           
อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ 

 
3. การสร้าง Disruptive Innovation ทางการจัดการเรียนรู้ 
 
 การสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ หัวใจของ Disruptive 
Innovation ในทุกวงการธุรกิจ ส าหรับการจัดการเรียนรูก้็เช่นเดียวกนั 
หากไม่มีนวัตกรรมก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ Disrupt ได ้
 

 Disruptive Innovation ท า ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้             
ไม่ได้หมายถึงการท าลายหรือแข่งขันกับผู้สอนคนอื่นๆ หากแต่หมายถึง             
การแข่งขันกับสิ่งยั่วยุอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนท่ีแฝงตัวอยู่              
ท้ังในโลกจริงและโลกออนไลน์ท่ีเข้ามา Disrupt การจัดการเรียนรู้ 
ในปัจจุบันอย่างมาก 
 

 ต้องเปลี่ยนจากผู้ถูก Disrupt ไปเป็นผู้ Disrupt ด้วยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบททีแ่ตกต่าง
กันของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ             
มีความต่อเนื่อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  ยืดหยุ่น ไม่ตายตัว 
เปรียบเทียบกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ 3 วงจรการพัฒนา Disruptive Innovation ทางธุรกิจ 
แหล่งที่มา Citi GPS: Global Perspective & Solutions. (2017). 
 
 
 หากพิจารณาในภาพรวมและเช่ือมโยงกับบริบทของ             
การจัดการเรียนรู้ จะพบว่า การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้            
ที่เป็น Disruptive Innovation นั้น จะมีลักษณะเป็นวงจรท่ีมีความ
ต่อเนื่องไม่มีท่ีสิ้นสุด นั่นหมายความว่า ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
 
 กระบวนการพัฒนา Disruptive Innovation จากแผนภาพ
อธิบายเชื่อมโยงกับบริบทของการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้ันตอน
ต่างๆ ดังนี ้
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  ขั้นตอนท่ี 1 การมองเห็นปัญหา (Insight) ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ คือ การรับรู้ว่าปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนน้ันคือปัญหา             
ที่ต้องแก้ไข เช่น ผู้เรียนชอบเล่นเกมมากกว่าท ากิจกรรมการเรียนรู้   
เป็นต้น ข้ันตอนน้ีต้องอาศัยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
(creativity & ideation)  
 

 ขั้นตอนท่ี 2 คือ การวิเคราะห์และออกแบบการแก้ปัญหา 
(Problem) ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาเหตุที่ต้องแก้ไขปัญหา
ด้วยนวัตกรรมเนื่องจาก ปัญหาน้ันเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนเพราะท าแบบเดมิๆ 
ข้ันตอนนี้ต้องอาศัยการคิดเชิงนวัตกรรม (open innovation) 
ร่วมกับการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) หากต้องการศึกษา
รายละเอียดของ Design thinking สามารถศึกษาได้จากบทความวิจัย
ในวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ของ จุฑารัตน์ 
บันดาลสิน และคณะ หน้า 159 - 175 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 คือ การทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหา (Solution) ซึ่งในข้ันตอนนี้อาศัยการคิดเชิง
นวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบ และการท างานแบบ Agile (Agile 
software) คือ การท างานเป็นทีม เรียนรู้จากความล้มเหลว ยึดหยุ่น 
กระชับ ลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น และ Learn startup คือ การเรียนรู้         
ไปพร้อมกับการทดลองใช้นวัตกรรม และปรับปรุงนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการแสวงหา Business model  
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 ขั้นตอนท่ี 4 คือ การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการ
ทดลองใช้จนประสบความส าเร็จมาแล้ว (Business model) ในลักษณะ
ของการ Change หรือ Transform การจัดการเรียนรู้ เปรียบเสมือน
การด าเนินการทางธุรกิจด้วย Business model ใหม่ 

 
4. ลักษณะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Disruptive    
    Innovation  
 
 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็น Disruptive 
Innovation มีลักษณะเด่นคือ เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดี ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่ากิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะมีความซับซ้อน 
(complexity) เพียงใด ผู้เรียนมีเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองและ
ก ากับตนเอง มวิีนัยในตนเอง (self - discipline) และใช้กระบวนการ
เรียนรู้ (learning process) ที่หลากหลายเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Disruptive Innovation ทางการจัดการเรียนรู้จะ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเสมอ เพราะผู้เรียนในปัจจุบันใช้ชีวิต
อยู่กับอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ 
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 การเรียนรู้ในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นการเรียนรู้ออนไลน์
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ดังผลการ
ส ารวจอัตราการเจริญเติบโตของการเรียนการสอนแบบออนไลน์             
ที่ North Carolina community collage ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4 ผลการส ารวจอัตราการเจริญเติบโตของการเรียนการสอน 
     แบบออนไลน์ที่ North Carolina community collage 
แหล่งที่มา Christensen, C.M., Horn, M. B., Caldera, L., & Soares L. (2011). 
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 ในยุคปัจจุบันที่มี  Disruptive Innovation ที่ดึงผู้ เรียน 
ออกจากความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้  จ านวนมาก ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องพัฒนา Disruptive Innovation ทางการจัดการเรียนรู้            
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนไม่มีเวลาเหลือส าหรับ S–curve ท่ีเป็น
ช่วงชะลอตัว S-cure จะถูกแทนที่ด้วย curve ใหม่ที่ เป็นเส้นตรง            
ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 5 Disruptive Innovation กับ Curve รูปแบบใหม่ 
แหล่งที่มา Christensen, C.M., Horn, M. B., Caldera, L., & Soares L. (2011). 
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 แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ 
ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้               
ในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด
หลักการการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบ Hands-On และ Minds-On 
การเรียนรู้จากการถอดบทเรียนประสบการณ์และสังเคราะห์เป็น             
องค์ความรู้ในลักษณะการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personalize learning) 
และน าความรู้ไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีผู้เรียนสนใจ ท่านสามารถ
ศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือ “กระบวนทัศน์การโค้ชเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้แบบ Hands-On และ Minds-On” และหนังสือ “การเรียนรู้
ส่วนบุคคล Personalize Learning” ของผู้เขียน 
 

 กิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะเป็น active Learning                
ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและตื่นตัว   
ผู้สอนเป็น Coach ให้กับผู้เรียน ด้วยการจูงใจ และช้ีแนะให้ผู้เรียน              
ใช้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ให้ก าลังใจผู้เรียน กระตุ้นความเช่ือมั่น           
ในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

 กระบวนการเรียนรู้ (learning process) จะมีความส าคัญ
มากกว่าผลผลิตของการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามที่ผู้เรียนต้องการและถนัด 
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 คุณภาพของกระบวนการเรียนรู้จะมีความส าคัญมากกว่า
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการทอ่งจ า การเรียนรู้ในช้ันเรียนจะเปลี่ยนโฉมจาก
การท าตามผู้สอน มาเป็นการชักชวนผู้สอนให้ท าตาม การเรียนรู้เป็น
การเรียนรู้แบบ Hands-On ผู้เรียนลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น 
และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ  
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 จากกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ เป็นของจริง ซึ่งมีอยู่             
ในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา เมือง Normal, IL USA. 
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 สู่การเรียนรู้แบบ Hands-On ของผู้เรียนในพิพิธภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา Children ‘s Discovery Museum เมือง Normal, Il USA. 
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 บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยปราศจากการท่องจ า แตจ่ าได้โดยไม่ต้องท่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา Children ‘s Discovery Museum เมือง Normal, Il USA. 
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 สร้างกระบวนการเรียนรู้และจิตวิทยาศาสตร์ พัฒนาไปสู่
การประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ Nacelle ของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 
ที่มา เมือง Normal, IL USA. 
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 การประเมินเน้นการประเมินตามสภาพจริง และในอนาคต
จะไม่มีการทดสอบแบบดั้งเดิมอีกต่อไป เพราะผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้
ในสิ่งที่ตนเองสนใจผู้สอนจะใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ
การประเมินทักษะปฏิบัติ (performance) แทนการทดสอบความรู้  

 
5. บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive  
    Innovation 
 
 ผู้ สอนมีบทบาทการโค้ชเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน 
ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความยึดมั่นผูกพัน (Engage) 
การเสริมพลังการเรียนรู้ (Empower) และการสร้างความกระตือรือร้น  
ในการเรียนรู้ (Enliven)   
 

 Engage หมายถึง ความยึดมั่นผูกพัน การท าให้เกิดความสนใจ 
ความไว้วางใจ ความดึงดูด ความยึดมั่น ความผูกพัน การมีส่วนร่วม            
การยอมรับนับถือ การเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน และปฏิสัมพันธ์ที่น าไปสู่
ความส าเร็จ 
   

 Empower หมายถึง การเสริมสร้างพลังอ านาจ การให้อ านาจ
การตัดสินใจในการกระท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อเสริมสร้างความเป็นตัวตน          
ของตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง กระตุ้นให้เห็นความสามารถของตนเอง 
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ท าให้พึ่งพาตนเองได้ ผู้เขียนใช้ค าว่า “เสริมพลังการเรียนรู้” แทนค าว่า       
การเสริมสร้างพลังอ านาจ  
 

 Enliven หมายถึง ความกระตือรือร้น ความตื่นเต้น ความท้าทาย            
มีแรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความสนุกสนาน ก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นพลังในการกระท าสิ่งต่างๆ 
ให้ส าเร็จ 
 เรียกองค์ประกอบการโค้ชทั้ง 3 ประการนี้ว่า รูปแบบการโค้ช 
“3Es” โดยที่องค์ประกอบทั้ง 3 ประการ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
โค้ชเลือกใช้วิธีการโค้ชหรือผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในบริบท
ของการโค้ช โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเริ่มจากองค์ประกอบใด ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้งสามประการ เป็นปัจจัยที่ท าให้การโค้ชของผู้สอนประสบความส าเร็จ คือ 
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สามารถแสดงแผนภาพได้ดังนี้ 
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แผนภาพ 6 รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “The  3Es” 

Enliven 

Engage 

Empower 

 

Learner’s  
potential 
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บทบาทการโค้ชด้าน Engage ประกอบด้วย 
 

 1. สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดกับผู้เรียน  
 

     2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ 
 

 3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์              
 

 4. ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคองผู้เรียน  
 

 5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ 
 
บทบาทการโค้ชด้าน Empower ประกอบด้วย 
 

 6. กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset  
 

 7.  กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 
 

 8.  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และน าตนเอง 
 

 9.  กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

 10.  กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
 

 11.  ใช้พลังค าถามกระตุ้นการคิดข้ันสูงด้านต่างๆ ของผู้เรียน  
 

 12.  ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 13.  ให้ก าลังใจและเสริมพลังความเช่ือมั่นในความสามารถของตน 
 

 14.  ให้ผู้เรียนประเมนิตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุงและพัฒนา  
 

 15.  ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 
บทบาทการโค้ชด้าน Enliven ประกอบด้วย 
 

 16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้  
 

 17. กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย   
 

 18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้  
 

 19. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้ 
 

 20. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการโค้ชตาม
รูปแบบการโค้ช “The 3Es” ดังกล่าวข้างต้นได้จากหนังสือ “การโค้ช
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” และหนังสือ “การโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
(พิมพ์ครั้งท่ี 5 ฉบับปรับปรุง) ของผู้เขียน 
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 การโค้ชช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
และรักการเรียนรู้ “เลิกการสั่งการและควบคุม มาเป็นการส่งเสริม
สนับสนุน ชี้แนะแนวทาง เสริมแรง และให้ข้อคิดท่ีดี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  ภาพถ่ายการถอดบทเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อ

การโค้ชของผู้สอนในโครงการวิจัยของผู้เขียน 
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6. ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive  
    Innovation 
 
 ปัจจัยส าคัญของในการจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive 
Innovation คือ การมี Global Growth Mindset หรือกระบวนการ
ทางความคิดเพื่อการเติบโตที่เป็นสากล ดังนี ้
 
  Early Mover หมายถึ ง  ก า ร คิ ดก่ อน  ท า ก่ อน          
การเรียนรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม วิเคราะห์คาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และเริ่มปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 
  Trade–offs หมายถึง การตัดสินใจให้ไวและถูกต้อง
บนทางเลือกต่างๆ ที่อาจจะมีมากกว่าสองทางเลือก จากการวิเคราะห์ 
big data ปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ตัดสินใจปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้โดยไม่
ชักช้า ลังเล เรียนรู้จากความผิดพลาด และน ามาปรับปรุงนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียน 
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  Best Practice หมายถึง การ เรียนรู้จากคนท่ีมี
ประสบการณ์สูง ทั้งบุคคลที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันและต่างวิชาชีพ 
เรียนรู้ว่าเขามีวิธีคิดอย่างไร มีวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไร แล้ว
น ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของเรา 
 
  New Product หมายถึง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ (นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน) อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ติดยึดอยู่กับความส าเร็จแบบเดิมๆ หรือความส าเร็จในอดีต  
 
    Network หมายถึ ง  ก า ร ส ร้ า งพลั ง เครื อข่ าย             
นักสร้างสรรค์นวัตกรรมการจดัการเรยีนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั 
ซึ่งจะน าไปสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ต่อไป                 ซึ่ง
รูปแบบการสร้างพลังเครือข่ายในปัจจุบันคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community)  ท่ านสามารถ
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้ใน            
หนังหนังสือ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)” 
ของผู้เขียน 
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7. บทสรุป 
 
 Disruptive Innovation คื อ  น วั ต ก ร ร ม ท า ง ธุ ร กิ จ                
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) สร้าง
นวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการด าเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆ และ
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง           
 ปั จจุ บั นมี  Disruptive Innovation ที่ ถู กพัฒนา ข้ึนมา
แทนที่การจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ (online 
learning) แล้วน าความรู้เหล่าน้ันไปสร้างสรรค์โครงงานหรือนวัตกรรม
ที่ผู้เรียนสนใจ 
 กระบวนการพัฒนา Disruptive Innovation ทางการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้ันตอนที่ 1 การมองเห็นปัญหา (Insight) 
ข้ันตอนที่ 2 คือ การวิเคราะห์และออกแบบการแก้ปัญหา (Problem) 
ข้ันตอนที่ 3 คือ การทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
แก้ปัญหา (Solution) ข้ันตอนที่ 4 คือ การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ที่ผ่านการทดลองใช้จนประสบความส าเร็จมาแล้ว (Business model) 
 ผู้สอนเป็น Coach ให้กับผู้เรียน ด้วยการจูงใจ และช้ีแนะ
ให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ให้ก าลังใจผู้เรียน กระตุ้นความ
เช่ือมั่นในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเอง และมีบทบาทการโค้ช
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้าน ได้แก่ การสร้าง
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ความยึดมั่นผูกพัน (Engage) การเสริมพลังการเรียนรู้ (Empower) และ
การสร้างความกระตือรือร้น  ในการเรียนรู้ (Enliven)   
 กระบวนการเรียนรู้ (learning process) จะมีความส าคัญ
มากกว่าผลผลิตของการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ส่ วนการประเมินเน้น           
การประเมินตามสภาพจริง ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ
การประเมินทักษะปฏิบัติ (performance) 
 
 
 
 

การศึกษาทกุวันนี้ไม่ได้แข่งกันที่ความส าเร็จ
หรือความสามารถในปัจจบุันเท่านั้น  

แต่ยังแขง่ขันกันด้วยการคาดการณ์อนาคต  
และการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
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ในยุค Disruptive Innovation 
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