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คำนำ 

 
 หนังสือ “สภาวะปลอดภัยไร้ความกลัวสู ่ The Power of 
Now” เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอทักษะของผู้เรียน                 
ที่จะได้รับการพัฒนาเมื่อได้เรียนรู้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ 
และการโค้ชที่เน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไดม้ากพอสมควร  
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สภาวะปลอดภัยไร้ความกลัว 
สู่ The Power of Now 

 
1. บทนำ 
  

 พลว ัตของโลกเปล ี ่ ยน ไปพร ้ อมก ับ เทคโนโลย ี ใหม่                
เพราะเทคโนโลยีสร้างบนเทคโนโลยี Active Teacher ต้องกล้าคิด 
กล ้าฝ ัน กล ้าทำในส ิ ่ งท ี ่แตกต ่างจากเด ิม  ถ ้าไม ่ปร ับเปล ี ่ยน                     
จะถูก Disrupt จากเทคโนโลยี  
 

 

2. เรียนรู้จากการปฏิบัติสู่ความรักในการเรียนรู้ 
 
 การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ Active Learning จะทำให้
เก ิดการเร ียนร ู ้ เช ิงล ึก (Deep learning) การค้นพบ Concept                  
และสามารถนำมาสังเคราะห์เป็นความรู้ได้ สิ่งนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความรักในการเรียนรู้  
 

 ความรักในการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานที่จะเสริมสร้างการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้
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ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ Art of Teaching และ Art of Coaching 
สำหรับการสื่อสารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการโค้ช  
 
 การใช้พลังคำถาม (Power Questions) ที่กระตุ้นการคิด
ขั้นสูง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนให้ผู ้เรียน               
ได้เรียนรู้จากชุมชน สังคม เพื่อเสริมสร้างให้มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นบุคคล Active Citizen  
 
 

3. The Power of Now ของผู้เรียน 

 
 ปัจจัยของ Active Teacher, Active Learning และ Active 
Citizen จะเสริมสร้างให้เกิด The Power of Now กับผู้เรียนดังนี้ 
 1. ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving) 
 2.  ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
 3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 4. ทักษะความยืดหยุ่นในการรู้คิด (Cognitive Flexibility) 
 5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน (Coordinating with others)  
 6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
 7. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data  
  แล้วสังเคราะห์สร้างรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ 
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4. แพลทฟอร์มใหม่ของการเรียนรู้ 
 
 แพลทฟอร ์มการเร ียนรู้ท ี ่ม ีสภาพแวดล ้อมส ่ งเสริม                  
การเรียนรรู ้แบบองค์รวม สร้างพื้นที ่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้                
โดยตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคลของผู ้เรียนที่มีศักยภาพ 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ด้วยวิธีการเรียนรู้และใช้เวลา
ที่แตกต่างกัน 
 

 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม             
ในการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน              
ด้วยการปลูกฝังความเป็นชาติ ความรักชาติ เคารพในวัฒนธรรม 
เคารพระบบอาวุโส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

 การสร้างพื้นที่แห่งจินตนาการ ผู้เรียนยุคปัจจุบันเติบโตมา
พร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สอนพึงตระหนักว่า การเรียนรู้ที่ถูกจำกัด
ด้วยสูตรสำเร็จที ่สังคมสร้างขึ ้น เป็นปัจจัยที ่ปิดกั ้นจินตนาการ                    
ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาที่ดี 
 
 ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีสติและปัญญา คือหัวใจสำคัญ
ของการพ ัฒนาแพลทฟอร ์มการเร ี ยนร ู ้ ใหม ่ๆ  ท ี ่ ตอบสนอง                
ความต ้องการและธรรมชาต ิของผ ู ้ เร ียนย ุคเทคโนโลย ีด ิจ ิทัล                
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
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5. การโค้ชที่เน้นกระบวนการ 

 
 การโค้ชจะต้องมุ ่งเน้นที ่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ 
(Focus on process rather than results) การเปิดพื้นที่ใหผู้้เรียน
มีบทบาทสร้างสรรค์การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ พึงตระหนักถึงคำพูด               
ที่ทำร้ายและทำลายความฉลาดของผู้เรียน ส่งผลให้อิสระทางความคิด
หายไป และขาดความเชื่อม่ันในการเรียนรู้ 
 
 AI จะกลายเป็นผู้ช่วยผู้สอนมากขึ้นในอนาคต ธรรมชาติ
ของผู ้เร ียนมีความหลากหลายในการทำความเข้าใจ มีความถนัด              
และความสนใจที ่แตกต่างกัน ที่ผู ้สอนในฐานะโค้ชจะต้องเรียนรู้                  
และทำความเข้าใจเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
 ผู ้สอนจะต้องสร้างแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายใน          
ของผ ู ้ เร ียน ทำให ้ เก ิดความเช ื ่อม ั ่นและเห ็นค ุณค่าในตนเอง                   
(self-esteem) มีวินัยในตนเอง การตระหนักรู้ในหน้าที่ ความสนใจ              
ใฝ่เรียนรู้ ปัจจัยเหล่านี้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จาก AI ได้ 
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6. บทสรุป 
 
 Active Teacher จะต้องเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่
อย่างหลากหลายในทุกมุมโลก พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุง         
และพัฒนาแพลทฟอร์มการเรียนรู้แนวใหม่ โดยการแนะนำให้ผู้สอน
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเป็นแนวทางการเสาะแสวงหาความรู้ การมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบ Design 
Thinking เพิ ่มมากขึ ้นกว่าปัจจุบัน ผู้เรียนจึงจะมี The Power of 
Now และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ AI ได้ในอนาคต 
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