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บทคัดย่อ  

ยุควิถีใหม่ (New Normal) เป็นยุคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต 
จากการที่เกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน จนท าให้แบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คุ้นเคย 
เปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิตยุค
วิถีใหม่ โดยเฉพาะในระบบการศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนในห้องเรียนเป็นรูปแบบการ
เรียนออนไลน์ ปัญหาคือ บางครอบครัวไม่มีความพร้อมในการจัดหาปัจจัยในการเรียนทั้งคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการเรียน เกิดการไม่เข้าใจในการเรียน จาก
การขาดปฏิกิริยาตอบสนอง ประกอบกับการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกไม่อยากเรียนรู้ ส่งผล

 บทความวิชาการ  (Academic Article) 
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ส าคัญต่อสภาพจิตใจ สังคม และอารมณ์ของผู้เรียน ท าให้ครอบครัวและผู้เรียนรู้สึกเครียด ซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางด้านทัศนคติที่เก่ียวข้องกับแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้สอนจ าเป็นต้อง
สร้างแนวความคิดแบบเติบโตให้แก่ผู้เรียนให้มีความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านกับสถานการณ์วิกฤตใน
ยุควิถีใหม่ที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนาแนวคิดแบบเติบโต น าสู่การจัดการ
เรียนรู้ในยุควิถีใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
ค าส าคัญ : เทคนิคทางจิตวิทยา แนวคิดแบบเติบโต การเรียนรู้ในยุควิถีใหม่ 
 
Abstract  
 New Normal is a lifestyle that is different from the past. The impact of the 
epidemic situation of the coronavirus disease (Covid-19) that has occurred from the 
end of 2019 until the present. The familiar patterns and practices have been changed 
to new practices under new unfamiliar standards. A new way of life is born, especially, 
the education system, which has change, learning model in the classroom to be the 
online learning model. The problem is that some families are not ready to provide 
factors for learning both on the computer and the Internet, causing students to face 
problems and obstacles in learning due to misunderstanding in learning from lack of 
reaction along with unclear communication, and making students feel unwilling to 
learn It has an important effect on the mental, social and emotional state of the 
learners. The families and students are stress because the mainly problems is the 
attitude which is related to the students’ concepts. Instructors need to create a growth 
mindset for students to feel committed to overcome the crisis in this new era by using 
psychology techniques to develop a growth mindset and leading to quality learning 
management in a new normal. 
 
Keywords:  Psychology Techniques, Growth Mindset, Learning in New Normal 
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บทน า 
ยุควิถีใหม่ (New Normal) ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบันนั้น เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก COVID-19 ได้สร้างปัญหาและความยุ่งยากให้กับ
การศึกษาไทย ท าให้สถานศึกษาเกือบทุกแห่งทั่วโลกต้องปิดการเรียนการสอน ข้อมูลของ UNESCO 
(World Economic Forum, 2020) พบว่ามีจ านวนผู้เรียน 1.38 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60 ทั่ว
โลก ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง และเกิดการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาที่เด่นชัดที่สุดคือ การเรียนการสอนที่ต้องด าเนินงานต่อมิให้
หยุดชะงัก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
สถานการณ์เหล่านี้อาจท าให้เกิดพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดอุบัติการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน นั่นคือ คุณภาพของประชากรในอนาคต ซึ่ง
ในส่วนของผู้ปกครองก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก ในภาวะที่มีคนตกงาน
จ านวนมาก ซึ่งถือว่ารุนแรงและอาจจะรุนแรงกว่าเกิดสงครามโลก เพราะมีคนเสียชีวิตจ านวนมาก 
และมีการติดเชื้อระบาดกระจายเป็นทวีคูณ ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาครั้งนี้ มีผลโดยตรงต่อ
ผู้เรียนซึ่งจะเป็นก าลังของชาติในอนาคต และส่งผลกระทบในระยะยาว ท าให้เกิดระบบการจัด
การศึกษาในรูปแบบใหม่ สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ 
สิ่งที่ส าคัญคือ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีหลากหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือ 
การสร้างแนวคิดแบบเติบโตส าหรับผู้เรียน อันเป็นแนวคิดที่ชื่อว่า การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการ
พัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตของผู้เรียนในยุควิถีใหม่ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต ภายใต้ปัญหา 
อุปสรรค และความกดดันที่เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนโดยไม่รู้ตัว  

 
การเรียนรู้ใหม่ในยุควิถีใหม่  (New Normal)  

ค าว่า New Normal หรือ ยุควิถีใหม่ ก าลังเป็นค าพาดหัวยอดนิยมบนโลกออนไลน์ทาง
การศึกษา และในระบบอ่ืน ๆ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใน
หลากหลายมิติของคนทั่วโลก ตั้งแต่การท างาน การรักษาสุขภาพ แม้แต่การศึกษาเองก็จะต้องเผชิญ
กับภาวะของการปรับตัวครั้งใหญ่เช่นเดียวกัน และการเรียนรู้แบบออนไลน์ก าลังจะกลายเป็นการ
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เรียนรู้ในยุควิถีใหม่ของสังคมไทยมากขึ้น และการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็ไม่ใช่แค่การสอนผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มเท่านั้น แต่การเรียนรู้วิถีใหม่นี้ยังมีอีกหลายมิติให้ผู้สอนต้องท าความเข้าใจ การ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ การอ านวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้วท าให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จาก
ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนและผู้เรียนจะลดน้อยลง 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่ แต่เปลี่ยนพ้ืนที่จากโรงเรียนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
เท่านั้น ผู้สอนอาจคุ้นชินกับภาพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมากรวมตัวกัน การใช้หนังสือเรียน
เหมือนกัน สื่อประกอบการสอนเหมือนกัน และมีวิธีการประเมินผลเหมือนกัน เพ่ือไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน (Boonphak, 2019) ในการเรียนรู้วิถีใหม่นั้น เป้าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิม แต่
ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ ผู้เรียนบางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดู
ภาพหรือคลิปวิดีโอ แต่พบว่าปัญหาของผู้เรียนส่วนใหญ่ที่อาจชอบการฟังคุณครูบรรยายในห้อง 
เพราะรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเรียนไม่เข้าใจ ไม่สามารถที่จะ
เรียนได้เต็มที่อย่างตนเองต้องการ สร้างความเครียดในการเรียนรู้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก และใน
รูปแบบของการประเมินผล การให้เกรดบนสมุดพก และการประเมินผลจากการสอบ เป็นสิ่งที่ถูก  
ตั้งค าถามมายาวนานว่าช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาจริงหรือไม่ในการศึกษาแบบวิถี
ใหม่นี้ การประเมินจะถูกเปลี่ยนจาก“การประเมินผลการเรียน” ไปสู่ “การประเมินผลเพ่ือการ
เรียนรู้” นั่นคือการวัดผลลัพธ์ให้คุณครูเข้าใจว่าผู้เรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบไหน และอะไรที่จะ
สามารถเติมทักษะที่คุณครูคาดหวังได้ การประเมินผลในวิถีการศึกษาในยุควิถีใหม่จึงเป็นการท าความ
เข้าใจ ไม่ใช่การตัดสินพร้อมที่จะเรียนรู้เพียงเพราะผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการสื่อสารทาง
ออนไลน์ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับผู้เรียน 

 
ผลกระทบด้านการศึกษาในยุควิถีใหม่  

ในยุควิถีใหม่ท าให้เกิดผลกระทบในทุก ๆ ด้านของประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา ซึ่งสิ่งส าคัญส าหรับผู้สอนและผู้เรียน คือ จ าเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบด้านการศึกษา เพ่ือ
การพัฒนาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาในยุควิถีใหม่ (Tuan, 2020) 
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1. การจัดการเรียนการสอน เป็นหัวใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน วิกฤติ COVID-19 ได้เป็น 
โอกาสให้สร้างแนวคิดใหม่ทางการเรียนรู้ หรือการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ นวัตกรรมใหม่ เช่น 
ท างานที่บ้าน เรียนที่บ้าน ในช่วงระบาดหนัก ทุกคนอยู่บ้าน ท างานที่บ้าน พอสถานการณ์คลี่คลายลง 
ก็มีการเรียนสลับกัน ทั้งที่โรงเรียนและบ้าน พบว่านวัตกรรมการเรียนการสอนมีมากมายหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้ระบบการสอนออนไลน์ผสมผสานกับสาระการเรียนรู้ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น 
ผสมผสานกับวิธีการสอนหลาย ๆ วิธี ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการสอนกับการสอนในชั้นเรียน
ปกติ และการใช้เทคโนโลยีทางการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนิยมใช้กันมาก แต่ก็มีผลกระทบใน
ลักษณะเป็นข้อสังเกตว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ สร้างความวิกตกกังวลกับครอบครัว
และผู้เรียนในหลาย ๆ ครอบครัว เนื่องจากความพร้อมทั้งในส่วนของความรู้ ความสามารถในการ
ปรับตัวกับเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก  

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผู้เรียนต้องหยุดเรียน ระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลง โอกาส
ทางการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว กับการเรียนด้วยตนเอง ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบ ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะหรือการปฏิบัติจะมีผลกระทบไปด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามความ
คาดหวัง เมื่อสถานศึกษาปิด ผู้เรียนที่อยู่บ้าน ผู้ปกครองดูแลในวัยเด็ก ส่วนระดับอุดมศึกษา แม้ว่าจะ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ก็มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ ท าให้เกิดความเครียดใน
การเรียนรู้ รวมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะตามมาจากความไม่เข้าใจในการเรียนรู้ 

3. ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้เรียน ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาเกิดความเครียดจากภาวะที่ต้อง
อยู่ในบ้าน แม้ว่าจะมีการคลายมาตรการแล้วก็ตาม แต่การเข้าเรียนหรือเดินทางยังกังวลกับการ
กลับมาของการระบาดในรอบที่สองหรือสาม ความสูญเสียรายได้ ผลกระทบจากรายได้ของผู้ปกครอง 
การช่วยเหลือของรัฐก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั่วถึง และเนื่องจากยังไม่สามารผลิตวัคซีนได้ ก่อให้เกิด
ความกังวลและความเครียดผลกระทบต่อผู้บริหารและครผูู้สอน 

4. การบริหารวิกฤติ เป็นช่วงภาวะที่ผู้ได้รับผลกระทบในการบริหารที่ยาก ต้องจัดการกับ
ภาวะวิกฤตที่เกิดจากมาตรการของรัฐ สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกันไม่ให้เกิด แก้ไขสถานการณ์ด้วย
ความรวดเร็ว การสื่อสารที่ดีเป็นปัจจัยความส าเร็จ จึงต้องเป็นนักสื่อสารที่ดี หรือหาคนที่มี
ประสบการณ์การสื่อสารมาช่วย และมีทีมงานช่วยเหลือ ทั้งระหว่างการเกิดวิกฤติและภายหลังวิกฤต 
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5. ผู้สอน ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน จากการสอนในชั้นเรียนปกติ มาเป็น
การสอนแบบออนไลน์ และการเตรียมการสอนเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งทั้งสองลักษณะต้องมีการ
ออกแบบการเรียน การสอน การทดลองก่อนสอนจริง สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดห้องเรียน 
สื่อการเรียนการสอน การจัดช่วงเวลาสอน การทดสอบ รวมทั้งระเบียบและเกณฑ์การประเมินการ
เรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง 

6. การให้บริการของสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองจะได้รับผลกระทบเมื่อสถานศึกษาปิด
ด าเนินงาน โครงการที่ตกลงต้องเลื่อนหรือยกเลิก การรวมกลุ่มต้องยกเลิกเช่นกัน งบประมาณก็ยกไป
ใช้จ่ายในการบริหารวิกฤติ COVID-19 

ผลกระทบทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในยุควิถีใหม่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ท าให้
ผู้เรียนจ าเป็นต้องหารูปแบบการสอนแบบใหม่ที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีความสุขในการเรียน ตนเอง
สามารถเผชิญปัญหา อุปสรรคได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าเป็นความท้าท้ายในการเรียน 
ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาชีวิตของผู้เรียนให้เติบโตได้ในสังคมในยุควิถีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
พฤติกรรมการศึกษาของผู้เรียนในยุควิถีใหม่ 

เมื่อผู้เรียนเรียนรู้และได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา การแสดงออกเช่นนั้นย่อมต้องอาศัย
ขั้นตอนของการเกิดอย่างเป็นกระบวนการมาก่อนทั้งสิ้น และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดนี้ 
สามารถแยกออกเป็นกระบวนการย่อยได้อีกอย่างน้อย 3 กระบวนการ (Surang, 2002) ดังนี้  

1. กระบวนการรับรู้ (Perception process) เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่เริ่มจากการที่บุคคล
ได้รับสัมผัสหรือรับข่าวสารสัมผัสจากสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส ซึ่งรวมถึงการที่รู้สึก 
(Sensation) กับสิ่งเร้าที่รับสัมผัสนั้น ๆ ด้วย  

2. กระบวนการคิดและเข้าใจ (Cognition process) กระบวนการนี้อาจเรียกได้ว่ า 
กระบวนการทางปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ การคิด และการจ า 
ตลอดจนการน าไปใช้หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้นั้น ๆ ด้วยการรับสัมผัส การรู้สึก ที่น ามาสู่
การคิดและเข้าใจนี้ เป็นระบบการท างานที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก และเป็นกระบวนการภายใน
ทางจิตใจ  
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3. กระบวนการแสดงออก (Spatial behavior process) หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้
และการคิดและเข้าใจแล้ว บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้น  ๆ แต่ยังมิได้แสดงออกให้
ผู้อ่ืนได้รับรู้ ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน (Covert behavior) แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่จะแสดง
การตอบสนองให้บุคคลอ่ืนสังเกตได้ เราจะเรียกว่าพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซึ่ง
พฤติกรรมภายนอกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริงเช่นนี้จึ ง
เรียกว่า พฤติกรรมการแสดงออกตามสภาพแวดล้อม (Spatial behavior)  

โดยแท้ที่จริงแล้วกระบวนการย่อยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ไม่สามารถแยกเป็นขั้นตอนต่างหากหรือ
เป็นอิสระจากกัน เพราะการเกิดพฤติกรรมในแต่ละครั้งนั้นจะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างมาก ซึ่ง
กระบวนการนี้จะแสดงถึงกรอบแนวคิดที่เกิดขึ้น จากสิ่งที่สัมผัส ความรู้สึก สู่กระบวนการแสดงออก
ภายใต้กรอบแนวคิดที่เหมาะสม ในการเผชิญปัญหา อุปสรรคที่พบเจอ  ในการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปในยุควิถีใหม่  

 
กระบวนการสร้างกรอบแนวคิด 

Dweck (2006) นักจิตวิทยาและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาสังคม 
บุคลิกภาพ และจิตวิทยาพัฒนาการ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีตัวตน (Self-theories) ที่เป็นการ
เชื่อมโยงของจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาบุคลิกภาพ โดยสนใจพิจารณาเกี่ยวกับ
การรับรู้หรือการเข้าใจในตนเอง (Self-conception/Mindset) ที่บุคคลใช้ในการสร้างความเป็น
ตัวตน (อัตตา) และใช้ความเข้าใจและการรับรู้นี้น าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมของตนเอง 
(Dweck, 2010) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะพัฒนาความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู้ (Learned 
helplessness) โดยมุ่งศึกษาในมิติที่มีความหลากหลาย เช่น เรื่องของความคาดหวัง (Expectation) 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  (Social cues) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation) การ
ประเมินผล การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Evaluative feedback) โดยใน ค.ศ. 1977 เริ่มสนใจศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivation) และการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (Achievement orientation) 
จนกระทั่ง ค.ศ. 1999 ได้มีการพัฒนาเป็นทฤษฎีแห่งตน ที่มีบทบาทในแรงจูงใจ บุคลิกภาพและการ
พัฒนาตนเอง โดยมุ่งสนใจค้นคว้าว่า บุคคลสามารถพัฒนาความเชื่อเกี่ยวกับตนเองได้อย่างไร และ
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การใช้จิตวิทยาในการชมเชย (Praise) ที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของ
บุคคล โดยในการศึกษาทฤษฎีที่มีความหลากหลายเพ่ือหาค าตอบว่า เหตุใดผู้เรียนบางคนถูกจูงใจให้
ท างานมากขึ้นได้ ขณะที่บางคนตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังในการเรียนรู้จนกระทั่ง ค.ศ. 2006 จึงเขียน
หนังสือเรื่อง Mindset: The New Psychology of Success ซึ่งได้รับการยอมรับและน าไปปรับใช้
ในการเรียนการสอน ตลอดจนในระบบการศึกษาทุกระดับท่ัวโลก  
 
รูปแบบของกรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดของบุคคลเกิดจากการได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเริ่ม
ตั้งแต่การปลูกฝังเลี้ยงดูภายในครอบครัว การได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนเป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาของ Dweck (2006) พบว่า เมื่อบุคคลยอมรับกรอบแนวคิด
ส าหรับตนเองแล้วจะเป็นเสมือนการวางกรอบในการคิด มุมมอง เจตคติ และความเชื่อ ที่มีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ซึ่งจะมีอิทธิพลในการชี้น า การแสดงออกทางพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้น ๆ 
โดยได้มีการแบ่งกรอบคิดเป็น 2 ประเภท คือ กรอบคิดจ ากัด (Fixed mindset) และกรอบคิดงอก
งาม (Growth mindset) 

1. กรอบคิดแบบเติบโต (Growth mindset) 
กรอบคิดแบบเติบโต เป็นระบบความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพภายในตนเอง Dweck (2006) ได้

ให้ความหมายของสามารถปรับเปลี่ยนให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาได้ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีความ
แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับการให้ความหมายของ Ricci (2013) ที่ได้ให้ความหมายของกรอบ
คิดงอกงามว่า ระบบความคิดที่จะท าให้บุคคลเชื่อว่าสติปัญญายังคงสามารถเติบโต และพัฒนาได้ด้วย
ความพยายาม โดยให้ความสนใจกับการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ และการสาธิตที่ชาญ
ฉลาด ซึ่งท าให้เห็นถึงความความคิดที่เติบโต อันเป็นผลมาจากความวิริยะพากเพียร เรียนรู้จากความ
ผิดพลาด น าความท้าทายมาใช้ และใส่ความพยายามในการท าสิ่งที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายจากแรงปรารถนาที่จะเรียนรู้และพยายามที่จะแสวงหาความรู้ในสิ่งที่
ตนเองต้องการ โดยมิได้สนใจเรื่องการให้คุณค่าหรือค าตัดสินจากสังคม (Dweck, 2006) และได้
อธิบายลักษณะของบุคคลที่แนวคิดแบบเติบโต (Dweck, 2010) ดังนี้ 

 



Educational Management and Innovation Journal                                                                                      
Vol.5 No.1 January-April 2022 
 

112     วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา 

 

1.1 เชื่อว่าศักยภาพภายในตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ 
1.2 การตั้งเป้าหมายจะมุ่งไปที่การเรียนรู้ 
1.3 สามารถฟ้ืนตัวจากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว 
1.4 ชอบความท้าทายและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลว 
1.5 สามารถน าค าวิจารณ์จากบุคคลอ่ืนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
1.6 เรียนรู้จากความส าเร็จของผู้อื่นและน าความส าเร็จนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจ 
1.7 ความพยายามและทุ่มเทจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ 
กรอบคิดแบบเติบโต มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของบุคคลต่อความสามารถของตนเองได้

เหมาะสมว่าเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลง ฝึกฝนและพัฒนาได้ตลอดชีวิตโดยอาศัยความพยายาม
และการเรียนรู้ โดยบุคคลเชื่อว่าตนเองจะสามารถมีสติปัญญาที่สูงขึ้นหรือมีพรสวรรค์ที่มากขึ้นได้ 
บุคคลที่มีความเชื่อแบบ Incremental จะมีลักษณะการตั้งเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้ (Learning goal) 
ทั้งนี้เพราะมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ท าให้บุคคลกล้าที่จะเสี่ยงและ
เผชิญกับความล้มเหลว เพราะเชื่อว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และความผิดพลาด
ไม่ได้เป็นการตัดสินว่าตนเองไม่มีคุณภาพ รวมถึงเชื่อว่าความพยายามเป็นหนทางไปสู่การพัฒนา
ความสามารถของตนเองได้ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ชุดแนวความคิดแบบเติบโต Incremental Theory 
ที่มา : พัฒนาจาก Self-theories ของ Dweck (2000) 

 

2. กรอบแนวคิดแบบจ ากัด (Fixed mindset) 
Dweck (2006) ได้ให้ความหมายของกรอบคิดติดยึดว่า เป็นความเชื่อว่าคุณสมบัติของ

ตนเองเป็นเหมือนภาพที่ถูกสลักลงบนหิน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยระบบความเชื่อนี้ท าให้
บุคคลก าหนดความคิดเกี่ยวกับสติปัญญา ทักษะ และพรสวรรค์ของตนไว้ล่วงหน้า (Ricci, 2013) ผู้ที่
มีกรอบคิดแบบจ ากัดจะตั้งเป้าหมายเพ่ือต้องการพิสูจน์ความสามารถตนเองในทุกด้าน เช่น ด้านการ
เรียน ด้านการงานอาชีพ หรือด้านความสัมพันธ์ โดยมีความคิดและมุมมองที่วัดจากค าตัดสินทาง
สังคมว่าตนเองจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว โดยคนที่มีกรอบแนวคิดแบบจ ากัดจะไม่ต้องการ
เกิดความผิดพลาด เพราะมองว่าความผิดพลาดจะเป็นการตัดสินระดับสติปัญญาของบุคคล ต้องการ

ชุดแนวความคิด
แบบเติบโต 

Incremental 
Theory

มนุษย์มี
สติปัญญาที่

สามารถท าให้
เพิ่มได้ โดยผ่าน

การเรียนรู้

สามารถเรียนรู้
ปัญหา และ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น

มีเป้าหมายใน
การเรียนรู้ และ
ชอบที่จะพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

มีปฎิกิริยาที่
กระตือรือร้นและ
พยายามอย่าง

ต่อเนื่อง ต่อความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น

พยายามสิ่งที่ยาก 
และกระหายใน
ความท้าทาย 
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การยอมรับจากสังคม กลัวการถูกปฏิเสธ มักจะรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ และไม่เห็นคุณค่า
ของความพยายาม ซึ่ง Dweck ได้อธิบายลักษณะของบุคคลที่มีกรอบคิดจ ากัด (Dweck, 2010) ไว้
ดังนี้  

2.1 เชื่อว่าความล้มเหลวคือข้อจ ากัดของสติปัญญาของตน  
2.2 ตั้งเป้าหมายมุ่งท่ีจะแสดงผลงาน 
2.3 ป้องกันตนเองจากความล้มเหลว โดยหลีกเลี่ยงที่จะท าสิ่งที่มีความเสี่ยงและท้าทาย 
2.4 เมื่อต้องเผชิญความล้มเหลวจะท้อแท้และหมดก าลังใจในการท าสิ่งนั้น และจะ

เปลี่ยนเป้าหมายไปยังสิ่งอ่ืนที่ตนจะสามารถประสบความส าเร็จได้ 
2.5 รู้สึกว่าค าวิจารณ์เปรียบเสมือนการโจมตีที่ท าให้ตนเองรู้สึกว่าเป็นคนโง่ 
2.6 หวาดกลัวต่อความส าเร็จของผู้อื่นเพราะจะรู้สึกว่าตนเองไม่ฉลาด 
2.7 ความพยายามแสดงถึงการไร้ความสามารถ 

 กรอบคิดแบบจ ากัด มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของผู้เรียนต่อความความสามารถในการ
เรียนรู้ของตนเองว่าเป็นสิ่งที่ถูกจ ากัดไม่สามารถพัฒนาได้ โดยเข้าใจว่าบุคคลสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถ พรสวรรค์หรือสติปัญญาของตนเอง บุคคลที่มีความเชื่อแบบ 
Entity จะมีลักษณะการตั้งเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (Performance goal) ทั้งนี้เพราะต้องการ
พิสูจน์ความสามารถและพรสวรรค์ของตนเองจากค าชมเชยที่สามารถท างานได้ประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
จะท าให้บุคคลปฏิเสธคุณค่าของโอกาสในการเรียนรู้และไม่กล้าเสี่ยงที่จะต้องพบเจอกับความล้มเหลว
ซึ่งจะแสดงว่าผู้เรียนขาดความสามารถ เพราะความเชื่อที่ว่าหากบุคคลใดมีความสามารถ ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีความพยายาม ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ชุดแนวความคิดแบบจ ากัด Entity Theory 
ที่มา : พัฒนาจาก Self-theories ของ Dweck (2000) 

 
สรุปได้ว่า รูปแบบของกรอบแนวคิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย กรอบคิดแบบ

เติบโต และกรอบแนวคิดแบบจ ากัด ซึ่งกรอบคิดทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็นความเชื่อเฉพาะของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของตนเองด้านศักยภาพ ความสามารถ สติปัญญาที่บุคคลมีอยู่ในตนเอง  อัน
เป็นผลจากประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ผ่านมาในอดีตที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เจตคติ 
ความคิดต่อตนเองที่จะชี้น าการแสดงออกทางพฤติกรรมการด าเนินชีวิต และความส าเร็จของบุคคล
โดยบุคคลที่มีความแตกต่างกัน 
 
 

ชุดแนวความคิด
แบบจ ากัด 

Entity Theory

มนุษย์มีสติปัญญา
ที่จ ากัดไม่สามารถ
เรียนรู้ได้ เพราะ
ถูกก าหนดไว้แล้ว

เห็นพ้องร่วมกับ
ทุกคน ๆที่ท าใน
สิ่งที่ง่าย และไม่มี

ความขัดแย้ง

มีเป้าหมายที่เห็น
ความส าเร็จที่

ชัดเจน และในสิ่ง
ที่ตนเองท าได้ดี

มีปฎิกิริยาต่อ
ความล้มเหลวที่ 
พยายามปิดกั้น 
และหลีกเลี่ยง
ความล้มเหลว

ไม่ชอบความ
ท้าทาย ไม่อยาก
เสี่ยง เพราะท าให้
ตนเองมีจุดอ่อน
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การพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตในยุควิถีใหม่   
แนวทางส าหรับผู้สอนที่ใช้ในการพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตของผู้เรียน (Dweck, 2006) มี

ดังนี้ 
 1. ในการสื่อสารกับผู้เรียน ผู้สอนควรเลือกและพิจารณาสาร วิธีการส่งสารหรือข้อความไป
ให้ผู้เรียน เพราะทุกข้อความที่เป็นค าพูด รวมถึงการแสดงพฤติกรรมของผู้สอน เป็นการสื่อสารที่อาจ
มีการแนบข้อความที่เป็นนัยแฝงที่จะท าให้ผู้เรียนตีความและรับรู้นัยแฝงนั้น ดังนั้นในการส่งสารทุก
ครั้งให้พิจารณาเลือกใช้ข้อความที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาของตัวผู้เรียน เช่น “ผู้เรียนเป็นคนที่
พัฒนาได้ และผู้สอนสนใจการพัฒนาของคุณ” 
 2. ผู้สอนต้องเลือกใช้การชมเชยในความส าเร็จอย่างเหมาะสม หมายความว่า เมื่อต้องการที่
จะชมเชยผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จ ให้มุ่งไปที่กระบวนการวิธีการหรือความพยายามของผู้เรียนที่
เป็นเหตุให้ประสบผลส าเร็จ 
 3. ผู้สอนต้องระวังตนเองในการใช้ค าวิพากษ์วิจารณ์ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ไม่
ควรใช้การต าหนิที่เป็นการตีตราผู้เรียน แต่ให้เน้นที่การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการและความพยายาม 
 4. ผู้สอนไม่ควรตั้งเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานให้ผู้เรียนมุ่งเข้าหา แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการ
เพ่ิมทักษะและการเรียนรู้ ดังนั้นในการตั้งเป้าความส าเร็จให้แก่ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง 

5. ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องลดมาตรฐานการรู้ เพราะการท าเช่นนั้น
มิได้ช่วยให้ความรู้สึกนับถือตนเองของผู้เรียนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าการตั้งมาตรฐานจะสูง  หากแต่
ผู้สอนพยายามคิดหาแนวทางเพ่ือให้ผู้เรียนไปถึงระดับมาตรฐานที่ก าหนด โดยใช้กระบวนการในการ
สะท้อนกลับที่เหมาะสม เป็นตัวกระตุ้นและสนับสนุนผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมายได้ 

6. ผู้สอนควรเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเติบโตและพัฒนาความสามารถของตนเองได้ ดังนั้น 
ผู้สอนควรเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

7. ผู้สอนควรสังเกตตนเองว่าเป็นผู้ที่มีกรอบคิดแบบใด สังเกตว่าสิ่งที่ให้ความส าคัญเป็น
อันดับแรกคือ การยึดติดความส าเร็จในอดีตที่ผ่านมา ชื่อเสียง หรือการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง 
วิธีการที่ผู้สอนพยายามจะใช้ในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ 
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การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตของผู้เรียน ผู้สอนต้องเปิดใจในการเรียนรู้ความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละคน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคิดของตนองให้เป็นผู้ที่สามารถน าผู้เรียนให้กล้า
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้มองว่าการเรียนการสอนในยุควิถีใหม่เป็นสิ่งที่น่าท้าทาย และพยายามในการ
เรียนรู้ร่วมกัน ส าคัญคือ การยอมรับความคิดเห็น การวิพากษ์ความคิดของผู้เรียนด้วยเหตุผล และท า
ให้ผู้เรียนร่วมเรียนรู้กับผู้สอน ตั้งแต่ควรตั้งเป้าหมาย ภายใต้ความต้องการผู้เรียน และกระท่ังสามารถ
ประเมินผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปกับผู้สอนได้อย่างมีคุณภาพ  
 
การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตของผู้เรียนในยุควิถีใหม่ 
 Dweck (2010) ได้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนากรอบคิดแบบเติบโต เช่น การสร้าง
รายวิชาเพ่ือสอนเรื่องชุดความเชื่อ การพัฒนากรอบคิดงอกงามโดยสอดแทรกเข้าไปในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในชั้นเรียน โดยน ากระบวนการสื่อสารร่วมกับการใช้เทคนิคทางจิตวิทยามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับชุดความเชื่อ (Mindset workshop) 
การสร้างโปรแกรมออนไลน์เพ่ือพัฒนากรอบคิดงอกงาม (Brainology) กระบวนการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียนของผู้สอน มีผลต่อบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
สัมพันธภาพระหว่างกันในห้องเรียน อันประกอบด้วยผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน) 
(Thoughtful Learning, 2012) จะส่งผลต่อคุณภาพในการสอนของผู้สอน พฤติกรรมในการเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การน าแนวคิดทางจิตวิทยาจากการผ่านการศึกษาถึง
พฤติกรรมการของผู้เรียน น าสู่การสนับสนับสนุนการพัฒนากรอบคิดของผู้เรียนในยุควิถีใหม่ 
ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตของผู้เรียนในยุควิถีใหม่ 

ที่มา : พัฒนาจาก Yokchoo Kusuma (2018) 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย (Aim)  
  ผู้เรียนและผู้สอนมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การตั้งเป้าหมาย คือ กระบวนการก าหนด
ทิศทางของการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สามารถสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 
  1.1 ผู้สอนสร้างเป้าหมายของการสอน ซึ่งเน้นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ  
  1.2 ผู้สอนสร้างเป้าหมายการสอนที่ ไม่ควรเจาะจงมากเกินไป ควรก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ของการกระท าที่คาดหวังว่าจะท าได้โดยระบุผลของการกระท า มีการวางเงื่อนไข
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะโยงไปสู่การกระท าที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นและมีเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ 
โดยระบุได้ว่าผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และจะต้องกระท าในระดับใดจึงจะเป็นที่ยอมรับและผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 

1. การ
ก าหนด

เป้าหมาย 
(Aim) 

2.การเป็นตัว
แบบท่ีดี 

(Modelling) 

3.การ
เสริมแรง 

(Reinforce
ment)

4.การเป็น

พ่ีเลี้ยง 
(Mentoring)

5.การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

(Feedback)

6.การประเมิน
ตนเอง (Self-
Assessment) 
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  1.3 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเป้าหมายของผู้สอนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง 
ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ผู้สอนควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเป้าหมายนั้นมาปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียน  
  การก าหนดเป้าหมายในการเรียนการสอน เป็นการก าหนดเป้าหมายที่เจาะจงตาม
เกณฑ์การเรียนรู้ แต่มีความยืดหยุ่นที่ผู้สอนจะต้องเปิดกว้าง มีการท าข้อตกลงในการเรียนการสอน
กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดรูปแบบ วิธีการ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการ
เรียนรู้ของตนเองได้ ถึงแม้ในบางครั้งผู้เรียนจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่หวังได้ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการจะพยายามให้ตนเองพยายามเรียนรู้สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในอนาคต 

2. การเป็นตัวแบบท่ีดี (Modelling)  
  ผู้สอนสามารถเป็นตัวแบบที่ดี ที่จะถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน 
โดยมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของผู้เรียนนั้นเกิดขึ้นจากการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งจะแตกต่าง
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ต้องอาศัยการลองผิดลองถูก เพราะนอกจากจะสูญเสียเวลา
แล้ว ยังอาจมีอันตรายได้ในบางพฤติกรรม ในการเรียนรู้โดยการผ่านตัวแบบนั้น  การเป็นตัวแบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  2.1 การเป็นตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง ๆ (Live model) คือ ตัวแบบที่บุคคลได้มีโอกาส
สังเกตและปฏิสัมพันธ์โดยตรง ซึ่งผู้สอนเป็นตัวแบบที่ดีในการที่ผู้เรียนได้เห็นทั้งพฤติกรรม การแต่ง
กาย การแสดงออก การพูด หรือการสื่อสารในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน จากทั้งการเรียนการสอน และ
การเป็นพ่ีเลี้ยง 
   2.2 การเป็นตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic model) เป็นตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูน หรือหนังสือนวนิยาย ผู้สอนสามารถสร้างสถานการณ์จ าลอง หรือ
เหตุการณ์ ที่ยกตัวอย่างระหว่างการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบตามนามธรรมที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจ 
และเรียนรู้ได้เห็นได้ชัดเจน  
  การที่ผู้สอนเป็นตัวแบบที่ดีส าหรับผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตัว 
เสริมสร้างกรอบคิดแบบเติบโตของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การพบเจอในครั้งแรก และ
ทุก ๆ ครั้งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือเลียนแบบผู้สอนได้โดยอัตโนมัติ  
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3. การเสริมแรง (Reinforcement) 
  ผู้สอนสามารถใช้เทคนิคในการเสริมแรง เพ่ือเป็นการปรับหรือพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้
เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ โดยมีหลักการส าคัญว่าการกระท าใด ๆ ที่ได้รับการเสริมแรงจะมี
แนวโน้มให้ความถี่ในการกระท านั้น ๆ เพ่ิมข้ึน ในส่วนการกระท าที่ไม่ได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้ม
ให้ความถี่ในการกระท านั้นลดลงและหายไปในที่สุด ซึ่งการเสริมแรงของผู้สอนสามารถใช้ได้หลายวิธี 
เช่น การเสริมแรงทางวาจา กิริยาท่าทาง การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด การสัมผัส การท ากิจกรรม การให้
รางวัล ซึ่งการเสริมแรงขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมและการเรียนรู้นั้น ๆ 
  การที่ผู้สอนสามารถเสริมแรงในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคน จะเป็นการใส่สิ่ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนท าในสิ่งที่ผู้สอนต้องการ ซึ่งการเสริมแรงสามารถเป็นไปตามที่ผู้สอนต้องการ เช่น 
ของขวัญ การประกาศชื่นชมหน้าห้องเรียน การชมเชยเมื่อตอบค าถามได้ หรือการเสริมแรงอีกแบบ
หนึ่งคือ การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งควรแสดงด้วยความจริงใจและให้เหตุผลที่ดี เปิดใจยอมรับซึ่งกันและ
กัน โดยการเสริมแรงสามารถใช้ได้ในระดับที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และช่วยลด
พฤติกรรมที่เคยกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการเปิดใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้
ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี  

4. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
  ผู้สอนที่เปรียบเสมือนพ่ีเลี้ยง (Srirat & Siribanpitak, 2019) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกไว้ใจในการ
พูดคุย ปรึกษา และเรียนรู้ร่วมกันอย่างเปิดใจ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ ให้ผู้มีีประสบการณ์สูงมา
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้สามารถสร้างเป้าหมายและพัฒนาทักษะของตนเองผ่านกิจกรรมในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย พูดคุยที่ไม่เป็นทางการเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านอาชีพและด้านบุคคล โดยผู้เรียนได้รับการ
ดูแลเป็นผู้สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนา และผู้สอนเป็นพ่ีเลี้ยงให้การสนับสนุนและ  
แนะแนวทาง (Lofthouse et al., 2010) ซึ่งการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีนั้นมีคุณลักษณะ ดังนี้  
  4.1 ฟังอย่างตั้งใจ (Listen actively) เป็นพ้ืนฐานที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความจริงใจและสร้างบรรยากาศในการสนทนาที่เป็นบวก โดยการตั้งใจฟัง ตอบสนองต่อสิ่งที่  
ได้ยิน และใช้ภาษากาย โดยเฉพาะการสบตา เพ่ือแสดงว่าผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงใส่ใจสิ่งที่ผู้เรียนพูดออกมา 
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  4.2 ผู้สร้างความไว้วางใจ โดยสร้างการสนทนาและการสื่อสารให้เป็นพื้นที่แห่งความลับ 
แสดงให้เห็นว่าผู้เป็นพ่ีเลี้ยงให้ความส าคัญกับการนัดหมายของผู้รับการดูแล และแสดงความสนใจ
และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
  4.3 ผู้ค้นหาเป้าหมาย โดยใช้ประสบการณ์ของตนเป็นกรณีศึกษาให้แก่ผู้รับการดูแล ทั้ง
การวางเป้าหมายในอาชีพและเป้าหมายส่วนตัวและการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เพ่ือช่วยให้ผู้รับการ
ดูแลได้ค้นพบและไปสู่เป้าหมายของตนเอง 
  4.4 ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดยการช่วยเหลือผู้รับการดูแลในการเข้าถึงทรัพยากรที่
จ าเป็น เช่น ผู้คน หนังสือ บทความ ฯลฯ ใช้ค าถามที่ปลุกความสงสัยในการค้นหาความรู้และฝึกฝน
ทักษะ ใช้การสาธิตรวมทั้งยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับบริบทจริง เพ่ือช่วยขยายมุมมองและ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้รับการดูแลให้กว้างขึ้น 
  4.5 ผู้ให้ก าลังใจ โดยการให้ความเห็น/วิพากษ์ด้วยความปรารถนาดีกับงานที่ท าส าเร็จ 
แสดงให้เห็นว่าผู้สอนเป็นพ่ีเลี้ยงเชื่อว่าผู้รับการดูแลสามารถท าให้ผู้เรียนเติบโตในทั้งด้านวิชาชีพและ
ด้านส่วนตัวและไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ สื่อสารด้วยค าพูดที่แสดงถึงการสนับสนุน การเข้าใจ การให้
ก าลังใจ และการชื่นชม 
  4.6 สร้างแรงบันดาลใจ โดยแบ่งปันวิสัยทัศน์ทั้งของผู้สอนที่เป็นพ่ีเลี้ยง และของผู้น าที่
ชื่นชอบ เล่าประสบการณ์ท้ังความผิดพลาดและความส าเร็จรวมทั้งหนทางการบรรลุเป้าหมาย เล่าถึง
คนหรือเหตุการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตน และแนะน าผู้รับการดูแลให้รู้จักกับผู้ที่สามารถเป็น
แบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ 
  นอกเหนือจากผู้สอนจะท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ผู้สอนยังสามารถ
ท าหน้าที่ในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้เรียน สามารถลดช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนในฐานะพ่ีเลี้ยง ท าให้เกิดการเรียนรู้ ถงึแม้ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก และเชื่อว่ามี
ผู้สอนคอยเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินชีวิตเมื่อประสบปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
  ผู้สอนแสดงปฏิกิริยาและให้ข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนรับทราบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนาทั้งในเรื่องที่เรียน และศักยภาพทั้งในเรื่องเรียนและการรับรู้ในสิ่งที่สามารถท าให้ผู้เรียนพอใจ 
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หรือไม่พอใจในข้อมูลที่รับย้อนกลับจากผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาตนเองในด้านความคิดให้เพ่ิมสู งขึ้น 
ประโยชน์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีดังนี้  
  5.1 ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยการสนทนาแบบเปิดใจ ท าให้ผู้สอน
สามารถประเมินการรเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า เข้าใจได้มากกว่า และสร้าง
แรงจูงใจ ตลอดจนผู้เรียนสามารถยอมรับได้มากกว่า เมื่อเทียบกับการได้รับค าสอน หรือค าชี้แนะใน
ฐานะครูผู้สอน 
  5.2 ผู้สอนสามารถประเมินศักยภาพผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระหว่างการสนทนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้สอนจะสะท้อนสิ่งที่ผู้เรียนเป็นอยู่ รวมถึงเปิดโอกาสให้เพ่ือนได้มีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เพ่ือนร่วมห้อง ท าให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับประเด็นในการพัฒนาตนเองไปสู่
การมีศักยภาพการเรียนการสอนที่ดี 
  5.3 ผู้สอนเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากข้ึน เข้าใกล้เป้าหมายที่ต้องการมาก
ขึ้น โดยผู้สอนสามารถให้โอกาสผู้เรียนในการพัฒนาตนเองหลังจากได้ข้อมูลย้อนกลับ  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาตนเองของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามล าดับ  
  5.4 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดี โดยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลย้อนกลับกันได้
ตลอดเวลาในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และเปิดใจที่จะได้รับข้อมูลย้อนกลับ 
และสามารถน าข้อมูลย้อนกลับนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี  
  5.5 ผู้สอนได้เข้าใจและได้เห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ส าคัญในการพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการรสอนของผู้สอนด้วย 
  การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นสิ่งที่ดีส าหรับผู้สอนและผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรให้ข้อมูลย้อนกลับในเวลาที่เหมาะสม โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ควรให้ทันทีหลังจากมีการเรียนการสอน การประชุมกลุ่ม หรือการท ากิจกรรมร่วมกันใน
ห้องเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด และควรเลือกให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องสะท้อนให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพ่ือที่จะได้หาวิธีการ
ในการพฒันาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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6. การประเมินตนเอง (Self-assessment) 
  การประเมินตนเองเป็นการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายในการรับรู้ตนเองของผู้เรียน ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่สอดคล้องกับความเป็นจริง  (Prayuth Thai Thani, 2017) 
ผู้สอนสนับสนุนในเรื่องที่ส าคัญส าหรับตัดสินใจของผู้เรียนที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนได้ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานที่ถูกก าหนดไว้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการประเมินตนเอง เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อนของตนเองให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในยุควิถีใหม่ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การให้ผู้เรียนได้รู้จักประเมินตนเองจะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจในการเรียนรู้  และเป็นวิธีที่น าไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Choeisuwan & 
Kerdmanee, 2020) ดังนั้น การประเมินตนเองจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย การติดตาม และประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบตนเองได้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้การสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องใน
การประเมินตนเองของผู้เรียน ตลอดจนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินตนเองของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การที่ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการประเมินตนเอง เป็นการพัฒนาการรับรู้ ความเชื่อ และ
เป็นผลจากการปฏิบัติระหว่างผู้สอนและสภาพแวดล้อม ซึ่งหากพบว่าผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง
ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองและแก้ไขความผิดพลาดในตนเองได้ 
 
บทสรุป 
 เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตของผู้เรียนในยุควิถีใหม่จาก
ผลกระทบและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ครูผู้สอนได้มีการใช้เทคนิคทางจิตวิทยา 
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดแบบเติบโต ตามทฤษฎี Self Theory ของ Dweck (200) เพ่ือการ
พัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตของผู้เรียนในยุควิถีใหม่ สามารถน ามาใช้ในสถานศึกษาในการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในระหว่างวิกฤติและหลังวิกฤติ 
COVID-19 จึงมีความจ าเป็น เนื่องจากปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนแนวคิดจากที่เคยจัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบเดิมต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ในยุควิถีใหม่จึงไม่ใช่การแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนแบบเดิม ๆ ผู้สอนจึงควรออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เพ่ือนาคตของการศึกษาใหม่ในการ
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เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ความส าคัญในเรื่องของการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนให้มากกว่าการนับชั่วโมงเรียน การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสนใจของ
ผู้เรียน การรับรู้ การพัฒนาตัวเองเมื่อเจอปัญหาอุปสรรค หรือมีความเครียดเกิดขึ้นในตนเองทั้งใน
เรื่องของการเรียน และเรื่องที่ต้องเผชิญในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  การสร้างความรักสามัคคี
ในห้องเรียน การส่งเสริมการเป็นคนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมผู้เรียนเกิดความท้าทายทางการเรียน พร้อม
กับผู้เรียนทุก ๆ คนในห้องเรียน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว  ดังค า
กล่ า ว ที่ ว่ า  “The great teachers believe in the growth of the intellect and talent, and 
they are fascinated with the process of learning.” “ครูผู้ยิ่งใหญ่เชื่อในการเติบโตของสติ  
ปัญญาและความสามารถ และท าให้ผู้เรียนหลงใหล มีความสุข กับกระบวนการเรียนรู้” 
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