สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน

สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
วิจารณ์ พานิช.
สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน.-- กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2562.
304 หน้า.
1. การสอน. I. วิมลศรี ศุษิลวรณ์, ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.
371.102
ISBN 978-616-8000-31-1
ผู้แต่ง
ภาพดอกเข็ม
ภาพปกหน้า
ภาพปกหลัง
ภาพหน้าเปิดภาค
บรรณาธิการศิลปกรรม
พิสูจน์อักษร
พิมพ์ครั้งแรก
จ�ำนวนพิมพ์
ออกแบบและพิมพ์

วิจารณ์ พานิช, วิมลศรี ศุษิลวรณ์
เด็กหญิงฐณนัน กิจทวีสิน
เด็กหญิงชนันธร ทิพยรกุล เด็กหญิงชนกชนม์ ปิยะวัฒนกุล
เด็กชายชลวิชช์ ม่วงนิล
เด็กหญิงพราว บุญวิภาส เด็กชายพีรเมธ สุทธิเรืองวงศ์
เด็กชายเจษฎาพัทธ์ เผื่อนด้วง เด็กหญิงปวริศา มุรธาทิพย์
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ทองตัน
วิมลศรี ศุษิลวรณ์
วิมลศรี ศุษิลวรณ์
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๕,๕๐๐ เล่ม
บริษัท ภาพพิมพ์ จ�ำกัด

จัดพิมพ์และเผยแพร่
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ส�ำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) อาคารพลาซ่า อีสต์
๑๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
www.scbf.or.th
ร่วมกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๓๘๘ อาคารเอส.พี. ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
www.eef.or.th
และ
กองทุนจิตตปัญญาเพื่อครูเพลินพัฒนา
๓๓/๓๙-๔๐ ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
www.plearnpattana.ac.th

เรื่องจากปก

ในชั่วโมงศิลปะนักเรียนชั้น ๕ วาดภาพตามจินตนาการขึ้นมาจากสีสันของดอกไม้ ใบไม้ และผลไม้นานา
ด้วยปลายนิ้วและฝ่ามือของต้นน�้ำ ออม และแอนฟิลด์ ที่ร่วมท�ำงานศิลปะชิ้นเดียวกัน
จังหวะของหัวใจและความคิดที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นความงามของเส้นและสีที่สวยเด่น
ผลงานชิ้นนี้จึงมีเสน่ห์ดึงดูดตา
ชื่อผลงาน “จันทร์ผู้บดบังอาทิตย์” เมื่อฟังดูอย่างผิวเผิน
ชื่อนี้แสดงถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก
แต่เมื่อลองคิดค�ำนึงให้ลึกซึ้งแล้ว ทั้งผลงานการวาดภาพและผลงานการตั้งชื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่มีความกล้าฝัน

รู้การรอคอยจังหวะเวลา ในการท�ำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากให้บรรลุผลส�ำเร็จ
แม้ว่าจะมีโอกาสอยู่เพียงน้อยนิด
ภาพนี้จึงมีพลังของความฮึกเหิมและห้าวหาญซึ่งสะท้อนออกมา
ด้วยความฉับพลันทันทีของเส้นสีและลีลาที่ปรากฏ
เมื่อน�ำเอา “จันทร์ผู้บดบังอาทิตย์” เคลื่อนไหวไปในทิศทางใหม่
กรอบกระจกที่ให้ความเรืองรองของปัญญาจึงเกิดขึ้นมา
ด้วยอ�ำนาจของการให้ผลสะท้อน
........................

ค�ำน�ำมูลนิธิสยามกัมมาจล
หนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นการตีความจากหนังสือ
Poor Students, Rich Teaching : Seven High-Impact Mindsets for Students from Poverty
(Revised Edition, 2019) เขียนโดย Eric Jensen เมื่อดิฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลงแล้ว รู้สึกว่า
หนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อของหนังสือ การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เขียน
บันทึกไว้เช่นกัน และมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๖ พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อปี
๒๕๕๗ และอยูร่ ะหว่างจัดพิมพ์ในครัง้ ที่ ๓ ในขณะนี้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าหนังสือเล่มนีไ้ ด้รบั การตอบรับ
จากผู้อ่านเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากหนังสือได้สรุปประเด็นส�ำคัญให้ครูผู้สอนเข้าใจการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไข ๗ ประการ ประการแรกคือ พื้นความรู้เดิมของนักเรียนมีผลต่อ
การเรียนรู้ ๒. วิธที นี่ กั เรียนจัดระเบียบโครงสร้างความรูข้ องตนมีผลต่อการเรียนรู้ ๓. การเรียนรูต้ อ้ ง
มีปัจจัยการจูงใจ (motivation) ๔. นักเรียนสามารถพัฒนาจนถึงขั้นรู้จริง (อย่างลึกซึ้งได้) ด้วย
การลงมือท�ำ ประยุกต์ใช้ทกั ษะและความรู้ ๕. การลงมือท�ำและการป้อนกลับ (feedback) ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรูท้ ที่ ำ� ให้มคี ณ
ุ ภาพ ๖. การพัฒนานักเรียนและบรรยากาศในชัน้ เรียนมีผลต่อการเรียนรู้
และประการสุดท้าย นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองได้ ทั้ง ๗ ประการข้างต้น เป็น
ปัจจัยส�ำคัญใน “การสร้างการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ” และเมือ่ ได้อา่ นหนังสือ สอนเข้ม เพือ่ ศิษย์ขาดแคลน
จึงเกิดความรู้สึกว่าได้อ่านภาคต่อของหนังสือการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร นั่นเอง
หนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน เล่มนี้ ได้เสนอแนวทางการท�ำงานของครูที่มีพื้นฐาน
จากความเข้าใจว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นได้อย่างไร มาช่วยให้ผู้เรียนทุกคนไปสู่ความส�ำเร็จ
ของการเรียนรู้ได้ทุกคน หนังสือเล่มนี้ ได้ชี้ให้เห็นบทบาทของครูผู้สอน วิธีการ และได้เสนอแนะ
เครื่องมือต่างๆ ให้คุณครู ได้มีโอกาสไปทดลองใช้แต่จะส�ำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณครู อาจารย์หมอ
วิจารณ์ พานิช ได้เกริน่ ไว้ในตอนต้นของหนังสือเล่มนีแ้ ล้วว่าเป็นแนวทางการท�ำงานของ “ครูเพือ่ ศิษย์”
หมายความว่าวิธีการหรือแนวทางที่ได้เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อครูมีใจ มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะใช้บทบาทหน้าทีข่ องตนในการส่งเสริมให้ศษิ ย์บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
คือเป็นผู้รู้จริง และมีทักษะน�ำความรู้นั้นไปใช้สร้างความส�ำเร็จได้ ปัจจัยในเรื่องของตัวครูในเรื่องนี้
ดิฉันเห็นว่าเป็นความส�ำคัญที่ครูต้องมีก่อน จึงจะไปสู่ปัจจัยอื่นๆ ที่หนังสือเล่มนี้ ได้เสนอแนวทาง
ซึ่งดิฉันของสรุปว่า มีสามเรื่องส�ำคัญน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของครู
เรื่องแรกคือ ครูเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองว่าเด็กทุกคนพัฒนาได้ สอง เปลี่ยนวิธีมองเด็ก
เพื่อเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กให้เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อมนุษย์ และสาม
เปลี่ยนให้ห้องเรียนมีสภาพบรรยากาศที่เกิดจากวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้แบบใหม่ ทั้งสามส่วน
คือหัวใจเดินเรื่องทั้ง ๗ ภาค ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้

ดิฉนั ได้ยอ้ นคิดไปถึงคุณครูคนหนึง่ คือ คุณครูศริ ลิ กั ษณ์ ชมภูคำ 
� แห่งโรงเรียนบ้านหินลาด จังหวัด
มหาสารคาม ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลได้เคยตามไปดูวิธีการสอนให้เด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
เมือ่ หลายปีทแี่ ล้ว ด้วยวิธกี ารทีห่ นังสือเล่มนีไ้ ด้แนะน�ำไว้คอื “ให้เด็กสอนเด็ก” ครูตอ้ งสอนเด็กทีเ่ ข้าใจ
เร็วและให้เด็กที่เข้าใจเร็ว ไปสอนเด็กที่อ่อน ซึ่งคุณครูศิริลักษณ์ ได้ใช้เวลาช่วงพักเที่ยงในการที่จะ
สอนเด็กเก่งให้เป็น “ผู้ช่วยสอนภาษาไทย” เพื่อช่วยครูสอนเพื่อนที่เรียนอ่อนแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ในวิชาภาษาไทย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ข้อสังเกตของหนังสือเล่มนี้คือ เด็กจะมีภาษาที่ใช้สื่อสารกันเองที่ดี
กว่าครู มีวธิ กี ารทีส่ อนเพือ่ นได้ดกี ว่าครู และทีส่ ำ� คัญทีไ่ ด้มากกว่าภาษาไทยคือเด็กได้มคี วามสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ความสัมพันธ์ที่ดีที่เริ่มจากวิชาภาษาไทยที่ช่วยท�ำให้เด็กเก่งที่เก่งทุกวิชาได้ใช้ความเก่งใน
วิชาอืน่ ๆ อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษในการสอนเพือ่ นได้เช่นเดียวกับวิชาภาษาไทย ตกลง
ว่าคูน่ ไี้ ด้กลายเป็นคูบ่ ดั ดีก้ นั และพากันเรียนทุกวิชา พากันดึงผลการเรียนขึน้ มาให้ดขี นึ้ กว่าเดิม ตรงนี้
ถือเป็นความส�ำเร็จของคุณครูศิริลักษณ์ ซึ่งดิฉันอยากเพิ่มเติมให้เห็นภาพว่า ครูเพื่อศิษย์ที่ท�ำส�ำเร็จ
เมื่อน�ำแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปจับก็จะท�ำให้เข้าใจมากขึ้นว่าท่านทั้งหลายสร้างความส�ำเร็จได้จาก
ปัจจัยอะไร และเราจะน�ำไปปรับใช้ได้อย่างไร
ต้องขอขอบคุณ คุณครูใหม่ (ครูวมิ ลศรี ศุษลิ วรณ์) โรงเรียนเพลินพัฒนา ทีน่ ำ� ตัวอย่างการท�ำงาน
ของครูหลายท่านมาเขียนเพิ่มเติมให้เห็นรูปธรรม การที่คุณครูใหม่น�ำตัวอย่างของครูผู้ปฏิบัติที่มี
หลากหลายเรื่องสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือในหลายๆ บท ช่วยท�ำให้ผู้อ่านมีความกระจ่างและ
สามารถคิดต่อไปได้อีกมากเลยทีเดียว
นอกจากครูเพือ่ ศิษย์จะได้แนวทางไปใช้ในการจัดสภาวะการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ แล้ว
ในฐานะ “หัวหน้างาน” ที่ต้องมีบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับทีมงานของมูลนิธิ ดิฉันเห็นว่าแนวทางที่
ครูใช้ในการยกระดับการเรียนรูจ้ ากศิษย์ สามารถใช้ได้ในทีท่ ำ� งาน โดยเฉพาะบทบาทของโค้ช ในการ
ยกระดับการเรียนรูข้ องทีมงานในองค์กรทีแ่ สวงหาคุณภาพ ด้วยความเชือ่ แบบ learning organization
วิธี empower และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของครูเพื่อศิษย์ในหนังสือเล่มนี้
ยังสามารถเป็นแนวทางให้โค้ชน�ำไปใช้เพือ่ สร้างบรรยากาศในการสนับสนุนการเรียนรูข้ องคนในองค์กร
เพื่อยกระดับคุณภาพคนและงานไปด้วยกันได้เช่นเดียวกัน
ดิฉันคิดว่าผู้ที่ท�ำงานและมีบทบาทเป็นโค้ชอยู่ในทุกองค์กรอ่านแล้วจะสามารถที่จะน�ำแนวคิด
แนวทางไปปรับใช้ในงานของตนเองได้ หนังสือเล่มนี้ จึงไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในวงการศึกษา แต่ยัง
สามารถน�ำไปใช้ในทุกวงการเพื่อที่จะสร้างโค้ชให้เกิดขึ้นในที่ท�ำงานทุกแห่งเพื่อให้พนักงานในองค์กร
ทุกภาคส่วนพัฒนาสมรรถนะด้วยการมีความสามารถใน“การเรียนรู้ตลอดชีวิต”ได้
มูลนิธสิ ยามกัมมาจลมีความภูมใิ จทีไ่ ด้รว่ มมือกับกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ดิฉันเชื่อว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มที่ไม่ใช่แค่วงการศึกษาจะกล่าวขวัญถึง
แต่เป็นหนังสือที่ผู้แสวงหาการเรียนรู้ทั้งหลายจะกล่าวถึงว่าเป็นเสมือนแผนที่น�ำทางของครูเพื่อศิษย์
และโค้ชทั้งหลาย

ค�ำน�ำกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ประเทศไทยเรามีประชากรวัยเรียนทีม่ ฐี านะยากจนราว ๒ ล้านคน การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพจัดเป็น
ทางออกของประเทศในการลดช่องว่างความเหลื่อมล�้ำที่กลายเป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้นของชาติ
ในปัจจุบันและก�ำลังมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีผลลบต่อ
การเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ส่งผลให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยความยากล�ำบากยิ่งขึ้นกว่าการสอน
นักเรียนทั่วไป หนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน (Poor Students, Rich Teaching) ได้ให้
ความมั่นใจแก่ครูว่าครูสามารถที่จะบรรเทา ลบล้างผลลบจากปัจจัยความยากจนของนักเรียน หรือ
แม้แต่ใช้ประสบการณ์ความยากล�ำบากที่นักเรียนประสบมาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
หนังสือให้แนวทางปฏิบัติในรายละเอียดไว้ส�ำหรับหลายๆ กรณี แต่ล้วนเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อครู
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ (ชุดความคิด) รวมถึงถ่ายทอดกระบวนทัศน์ใหม่ไปสูน่ กั เรียนและชัน้ เรียน
เนือ้ หาหนังสือส่วนใหญ่ถา่ ยทอดผ่านกรอบความคิดทีต่ งั้ อยูบ่ นกระบวนทัศน์ ๗ ประการ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
ความเชื่อมั่นศรัทธาว่าแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคความยากจนแต่นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ด้วยการ
ไม่ยอมจ�ำนน ขับดันด้วยความกระหายใคร่รู้ และมีอนาคตชีวติ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ หนังสือได้แสดง
ถึงวิธีปฏิบัติที่ครูสามารถน�ำมาใช้ได้กับชั้นเรียน โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนกลุ่มขาดแคลน
แต่ละบทมีความยาวไม่มากช่วยให้อา่ นง่ายและเพลิดเพลิน นอกจากครูแล้วผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถ
ใช้ในการจัดระบบส่งเสริม ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนและชัน้ เรียนอีกด้วย (ทราบว่ามีบาง
โรงเรียนในต่างประเทศทีผ่ บู้ ริหารซือ้ หนังสือแจกให้ครูทงั้ โรงเรียนอ่านเพือ่ ร่วมกันพัฒนาทัง้ โรงเรียน)
หนังสือเล่มนี้ส่วนหนึ่งแปลมาจากหนังสือขายดี ผู้เขียนคือ ดร.อีริค เจนเซน ครูและนักวิจัย
ที่เรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์สมอง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในบริบทของ
ชั้นเรียนไทย คือ คุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์ ซึ่งเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีผลงานพัฒนาการเรียนการสอนที่
โรงเรียนเพลินพัฒนาและโครงการวิจัยพัฒนาต่างๆ หนังสือฉบับภาษาไทยนี้ยังมีบทสังเคราะห์ของ
นักการศึกษาไทยคือ ศ.วิจารณ์ พานิช ทีเ่ ป็นท่านหนึง่ ซึง่ ทุม่ เทอ่านตีความและให้คำ� แนะในการใช้ประโยชน์
รวมถึงได้มีการทดลองปฏิบัติในโรงเรียนไทยจนเห็นผลดีแล้วอีกด้วย

ค�ำน�ำของผู้เขียน
ยิง่ อ่านต้นฉบับและเขียนตีความหนังสือ Poor Students, Rich Teaching : Seven High-Impact
Mindsets for Students from Poverty (2019) เขียนโดย Eric Jensen ผมก็ยงิ่ ตระหนักว่าหนังสือ
เล่มนี้ สื่อเรื่องราวในห้องเรียน ในโรงเรียน และสื่อชุดความคิดของคนในวงการศึกษาที่ผิดพลาด
มานานในวงการศึกษาไทย อย่างน้อยก็ ๗๐ ปี ตัง้ แต่ตอนทีผ่ มเป็นเด็ก หนังสือเล่มนีจ้ งึ น่าจะจัดเป็น
เครือ่ งมือเปลีย่ นชุดความคิด หรือเปลีย่ นกระบวนทัศน์ทางการศึกษาในลักษณะของการเปลีย่ นระดับ
รากฐานที่เรียกว่า transformation โดยอาจเรียกว่า educational practice transformation
สาระในหนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน เล่มนี้ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
แก่นกั เรียนจากครอบครัวยากจนขาดแคลนเท่านัน้ ชุดความคิดและวิธกี ารในหนังสือเล่มนี้ น่าจะต้องน�ำ
มาใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียนแก่นกั เรียนทุกคน และใช้ในการบริหารระบบการศึกษาของประเทศด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการปฏิรูปการศึกษา
หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นต�ำรามาตรฐานส�ำหรับใช้ในการผลิตครูและการพัฒนาครูประจ�ำการ
เพื่อสร้างชุดความคิดที่ถูกต้องและทรงคุณค่าในการธ�ำรงศักดิ์ศรีครู รวมทั้งเพื่อสร้างทักษะที่ลุ่มลึก
(แต่ปฏิบัติได้ง่าย) ในการท�ำหน้าที่ครูอย่างมีความสุข มีความท้าทายและมีความส�ำเร็จในชีวิตการ
เป็นครู
ครูทฝี่ กึ ปฏิบตั ติ ามหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็น “ครูนกั เรียนรู”้ ทีเ่ ยีย่ มยอด ผมท�ำนายว่า หากครูทา่ นใด
ปฏิบตั อิ ย่างมุง่ มัน่ ต่อเนือ่ งไปสักสองสามปี ท่านจะได้สมั ผัสการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง (transformative
learning) ด้วยตัวท่านเอง เกิดการเปลีย่ นแปลงทีท่ รงคุณค่าในตนเอง ทัง้ ทีเ่ ป็นคุณค่าต่อชีวติ ส่วนตัว
และต่อชีวิตความเป็นครู ท่านจะเป็นคนที่มีจิตใจละเมียดละไม มีทักษะหลากหลายด้านที่เป็นทักษะ
แห่งชีวติ ทีด่ ี เป็นครูทมี่ ผี ลงานดีเด่น และทีส่ ำ� คัญยิง่ มีผลงานเด่นโดยทีท่ ำ� งานได้งา่ ยขึน้ ใช้เวลาน้อยลง
ชุดความคิดและวิธีการที่เสนอในหนังสือเล่มนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประยุกต์วิธีปลุกสมองให้
พร้อมเรียน ควบคูไ่ ปกับการเรียนซึง่ นักเรียนทุกคนจะได้รบั การปลุก ไม่วา่ จะเป็นนักเรียนทีข่ าดแคลน
หรือไม่กต็ าม ผมจึงเชือ่ ว่านักเรียนทุกคนจะได้รบั ประโยชน์จากครูทดี่ ำ� เนินการตามทีแ่ นะน�ำในหนังสือ
เล่มนี้
หากได้ฝึกวิธีตั้งค�ำถามส�ำคัญๆ ในการท�ำหน้าที่ครู และจัดระบบเก็บข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามอย่าง
เป็นระบบ น�ำมาวิเคราะห์เพือ่ ตอบค�ำถามอย่างเป็นวิชาการ ครูจะมีผลงานวิจยั ห้องเรียน (classroom
research) หรือที่เรียกว่าผลงาน R2R (Routine to Research) ของครูอย่างน้อยปีละชิ้น หรืออาจ

ปีละหลายชิ้น เชื่อมโยงสู่ชุดความคิดที่ ๘ (ผมคิดขึ้นเอง) คือชุดความคิดว่าด้วยครูเป็นนักสร้าง
ความรูใ้ นการท�ำหน้าทีค่ รู (Knowledge Creation Mindset) ยิง่ จะเป็นการสร้างศักดิศ์ รีของวิชาชีพครู
และเป็นการสร้างมิติใหม่ของวงการศึกษาไทย
ผมมีความเชื่อว่า คนในทุกวิชาชีพที่มีคุณค่าสูง มีศักดิ์ศรีสูง ต้องมีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องใน
การท�ำงาน และกระบวนทัศน์ทสี่ งู ส่งและมีคณ
ุ ค่าทีส่ ดุ คือการท�ำเพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ และประโยชน์
ส่วนรวมดังระบุในหนังสือเล่มนี้ ทีป่ ระโยชน์ตอ่ ส่วนรวมหรือสังคมไทยคือช่วยสร้างพลเมืองคุณภาพสูง
ให้แก่บา้ นเมืองซึง่ หากมองมุมกลับ ในขณะนี้ การศึกษาไทยก�ำลังสร้างพลเมืองคุณภาพตาํ่ จ�ำนวนมาก
เพราะครูขาดชุดความคิดและเครื่องมือในการเปลี่ยนสภาพ ศิษย์ขาดแคลน ให้เป็น ศิษย์ที่มีสมอง
พร้อมเรียน และประสบความส�ำเร็จในการเรียนสู่การมีอาชีพหรือสู่การเรียนต่อ
ส�ำหรับนักวิชาการด้านการศึกษา หนังสือเล่มนีเ้ ป็นโจทย์อย่างดีสำ� หรับการท�ำงานวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ในบริบทของการศึกษาไทย ว่าเราจะช่วยกันเปลีย่ นสมองของนักเรียนขาดแคลนให้เป็น “สมองทีพ่ ร้อม
เรียน” ได้อย่างไรบ้าง ผมเชื่อว่า นักเรียนขาดแคลนจ�ำนวนไม่น้อยมีอัจฉริยภาพบางด้านแฝงอยู่
หากได้รับความเอาใจใส่และส่งเสริม สังคมไทยจะมีพลเมืองที่มีความสามารถพิเศษบางด้านเพิ่มขึ้น
จากที่ครูมีฉันทะและทักษะในการด�ำเนินการให้นักเรียนขาดแคลนบางคน กลายเป็นนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ ส่งผลให้นกั เรียนขาดแคลนทุกคนได้ยกระดับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ สู่การเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพสูง
โดยสรุปหนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน เล่มนี้ เสนอวิธีพลิก “ความขาดแคลนของศิษย์”
ให้เป็น “ขุมทรัพย์ของครู” ด้วยกระบวนทัศน์หรือชุดความคิดที่ส�ำคัญ ๗ ประการ ที่จะเป็นต้นทาง
สู่การจัดการเรียนรู้ที่ดี คือ (๑) ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กับศิษย์ (relational mindset)
(๒) ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จของศิษย์ (achievement mindset) (๓) ชุดความคิดบวก (positivity
mindset) (๔) ชุดความคิดห้องเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม (rich classroom climate mindset)
(๕) ชุดความคิดหนุนศักยภาพของนักเรียน (enrichment mindset) (๖) ชุดความคิดว่าด้วยการสร้าง
ความเอาใจใส่ของนักเรียน (engagement mindset) และ (๗) ชุดความคิดมีเป้าหมายเพื่อให้ศิษย์
เรียนจบ (graduation mindset) ไม่ว่าศิษย์จะขาดแคลนเพียงใด ครูต้องมุ่งมั่นด�ำเนินการให้ศิษย์ได้
รับผลตามเป้าหมายหลักทัง้ ๗ ตามด้วยชุดความคิดที่ ๘ ครูเป็นนักสร้างความรูจ้ ากการท�ำหน้าทีค่ รู
(knowledge creation mindset) ที่ผมเสนอเพิ่ม ไม่มีในหนังสือ Poor Students, Rich Teaching
สาระในหนังสือเล่มนีม้ ี ๒ ส่วน คือส่วนทีผ่ มตีความจากหนังสือ Poor Students, Rich Teaching
กับส่วนเรื่องเล่าจากห้องเรียน ที่ได้จากครูโรงเรียนเพลินพัฒนาและโรงเรียนบ้านไร่สามัคคี น�ำสาระ
ในต้นฉบับไปตีความทดลองใช้ในห้องเรียนที่ตนสอน แล้วสะท้อนคิดเล่าเรื่องส่งให้ครูใหม่ (วิมลศรี
ศุษิลวรณ์) แห่งโรงเรียนเพลินพัฒนาจัดการปรับปรุงเป็นเรื่องเล่าจากห้องเรียน

เช่นเดียวกับหนังสือเล่มอืน่ ๆ ก่อนหน้านี้ สาระในหนังสือ สอนเข้ม เพือ่ ศิษย์ขาดแคลน ไม่ได้แปล
มาโดยตรง และไม่ได้ตคี วามอย่างเคร่งครัด มีการเพิม่ เติมข้อคิดเห็น และข้อถกเถียงของผมเข้าไปด้วย
ท่านผู้อ่านจึงพึงอ่านโดยใช้วิจารณญาณ
ผมขอขอบคุณคุณครูทกุ ท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมด้วยช่วยกันจัดท�ำหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ต่อวงการศึกษา
ไทยเล่มนี้ ขอบคุณครูใหม่ ที่ด�ำเนินการน�ำต้นฉบับไปให้ครูโรงเรียนเพลินพัฒนาทดลองใช้ และท�ำ
หน้าทีจ่ ดั การส่วนเรือ่ งเล่าจากห้องเรียน และปรับปรุงรูปเล่มให้อา่ นง่ายสวยงาม ขอบคุณ ดร. ศุภโชค
ปิยะสันต์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านไร่สามัคคี ทีด่ ำ� เนินการน�ำต้นฉบับไปให้ครูโรงเรียนบ้านไร่สามัคคี
ทดลองใช้ ขอบคุณคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผูจ้ ดั การมูลนิธสิ ยามกัมมาจลทีด่ ำ� ริให้จดั พิมพ์เผยแพร่
หนังสือเล่มนี้ ขอบคุณคุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ แห่งส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) และนายแพทย์สภุ กร บัวสาย ผูจ้ ดั การ กสศ. ทีด่ ำ� เนินการให้ กสศ. ร่วมจัดพิมพ์
เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ ผมเชือ่ ว่าหากครูไทยน�ำกระบวนทัศน์และวิธกี ารในหนังสือ สอนเข้ม เพือ่ ศิษย์
ขาดแคลน เล่มนี้ไปใช้ จะมีผลลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาได้อย่างแน่นอน
วิจารณ์ พานิช
๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
ลอนดอน

ค�ำน�ำของผู้เขียนร่วม
เนื้อหาของเรื่องเล่าจากห้องเรียนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน เล่มนี้
เกิดจากการน�ำความรู้ภาคทฤษฎีที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช สกัดแก่นสาระไว้ไปปฏิบัติทดลอง ร่วมกับ
การน�ำเอาความรูช้ ดุ นีไ้ ปตีความผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของครูให้
กลายเป็นความรูแ้ จ้งชัด ซึง่ ถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการติดตัง้ “ชุดความคิดว่าด้วยครูเป็น
นักสร้างความรู้ในการท�ำหน้าที่ครู” (Knowledge Creation Mindset) ให้กับคุณครูกลุ่มหนึ่งที่อาสา
น�ำเอาวิธกี ารทีเ่ สนอแนะไว้ในบันทึกต้นฉบับของท่านอาจารย์ไปตีความปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ ห้แก่ศษิ ย์ของตน และส่งต่อบันทึกเหล่านัน้ มาจนกระทัง่ ถึงมือทุกท่านทีห่ ยิบหนังสือขึน้ มาอ่าน
อย่างใคร่ครวญอยู่ในขณะนี้
น่าสนใจว่าทีม่ าของเรือ่ งเล่าจากห้องเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ทีม่ อี ยูด่ ว้ ยกันทัง้ หมด ๘ เรือ่ งนัน้
ประสบการณ์การจัดการเรียนรูจ้ ำ� นวน ๔ เรือ่ ง ทีป่ รากฏอยูใ่ นบทที่ ๔ บทที่ ๗ บทที่ ๑๑ และบทที่
๑๖ ของหนังสือ ตั้งต้นมาจากการน�ำเอาวิธีการที่น�ำเสนอไว้ไปทดลองปฏิบัติ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า
หากครูทมี่ คี วามมุง่ มัน่ ในการพัฒนางาน สามารถเข้าถึงความรูท้ มี่ ขี นึ้ เพือ่ ประโยชน์ของการท�ำงานเชิง
ชัน้ เรียนอย่างแท้จริงแล้ว ครูจะสามารถยกระดับคุณภาพงานของตนขึน้ มาได้ถงึ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทเี ดียว
ส่วนเรื่องเล่าจากห้องเรียนที่ปรากฏอยู่ในบทที่ ๑๐ บทที่ ๑๒ บทที่ ๑๙ และบทที่ ๒๔ นั้น เกิดการ
ปฏิบตั ขิ นึ้ ก่อนแล้วจึงน�ำเอาภาคทฤษฎียอ้ นกลับไปมองดูปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีแนวคิดวิธกี ารอะไรที่
เป็นเหตุให้เกิดความส�ำเร็จนัน้ นับเป็นการช่วยให้ครูเกิดการยกระดับความรูค้ วามเข้าใจของตน และ
เกิดความสามารถในการสร้างความรู้จากหน้างานการท�ำหน้าที่ครูขึ้นมาได้อีกทางหนึ่ง
โรงเรียนเพลินพัฒนาค้นพบจากประสบการณ์ทมี่ าจากการปฏิบตั วิ า่ เสาหลักของการจัดการความรู้
ในภาคการศึกษา ต้องเริ่มต้นขึ้นมาจากการที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสร้างไตรยางค์การศึกษาของ
ตนขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีการระบุถึงเป้าหมายของการสร้างผู้เรียนเอาไว้
อย่างชัดเจน แล้วจึงอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ มี่ กี ารร้อยเรียงอย่างเป็นล�ำดับขัน้ ร่วมกับ
กระบวนการในการประเมินผลเพือ่ ตรวจสอบเป้าหมายอยูต่ ลอดเวลา มาเป็นเครือ่ งมือในการหล่อหลอม
ให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ขึ้น ซึ่งหากท�ำได้ดังนี้ความรู้ในการท�ำหน้าที่ครูจะเป็น
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติโดยมีโครงสร้างของไตรยางค์การศึกษาของแต่ละ
โรงเรียนเป็นเครื่องก�ำกับทิศ และมีแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
เป้าหมายเป็นเครื่องเสริมความแข็งแรงควบคู่ไปกับการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ด้วยการสร้างครูให้เป็นนักสร้างความรู้ในการท�ำหน้าที่ครู สร้างศิษย์ให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง สร้างชั้นเรียนให้เป็นพื้นที่ของการกระจายอ�ำนาจการเรียนรู้ ที่มีทั้งการเรียนรู้และการ
สะท้อนการเรียนรู้ระหว่างกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

หนังสือ สอนเข้ม เพือ่ ศิษย์ขาดแคลน เป็นหนังสือทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งราวทีอ่ ยูภ่ ายในก้นบึง้ ของหัวใจครู
ซึ่งเป็นขุมพลังของการขับเคลื่อนการกระท�ำทั้งหมดของครู ที่มากไปกว่าการท�ำหน้าที่เป็นเพียง
ชุดความคิดที่มีไว้เพื่อประดับสติปัญญา หากแต่เป็นการหยิบยื่นอาวุธทางปัญญาที่ช่วยให้ครูมีวิธี
ท�ำความรูจ้ กั กับความขาดแคลน และสามารถใช้ความขาดแคลนนัน้ เป็นโอกาสในการสร้างการเติบโต
ให้กับทั้งศิษย์และครูอย่างเต็มความสามารถ
หนังสือที่อยู่ในมือของทุกท่านในขณะนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาด ดร.อีริค เจนเซน ผู้น�ำเอา
ความขาดแคลนและอุป สรรคปัญหาที่เ กิดขึ้นในชี วิ ต ของตนมาเปลี่ ย นแปลงให้ เ ป็ น พลั ง ปั ญ ญา
และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ได้เพียรสร้างต้นร่างของหนังสือเล่มนี้ในภาคภาษาไทยขึ้นมาจากจิตใจ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการุณยธรรม บันทึกการตีความความรู้ของท่านทั้ง ๒๖ บันทึกจึงหลั่งไหลออกมา
จากพลังของกรุณาและฉันทะที่ท่านมีต่อครูเพื่อศิษย์ทั้งหลาย
ต่อจากนั้นการน�ำไปปฏิบัติทดลองในห้องเรียนจึงได้เกิดขึ้นตามมาด้วยความตั้งใจและความวิริยะ
อุตสาหะของคุณครูที่มุ่งมั่นอยากจะเห็นการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นกับศิษย์ของตน ในการน�ำแนวคิดและ
วิธีการที่ปรากฏอยู่ในบันทึกต้นฉบับภาษาไทยไปทดลองใช้ที่โรงเรียนบ้านไร่สามัคคีซึ่งเป็นโรงเรียน
ทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล แสดงให้เห็นประจักษ์วา่ วิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีแ่ นะน�ำไว้ในหนังสือเล่มนี้
ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาได้จริง ในขณะที่การทดลองใช้ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนที่แนะน�ำไว้
ในหนังสือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากทั้งกระบวนทัศน์และวิธีการที่เสนอแนะไว้ในหนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์
ขาดแคลน เล่มนี้มุ่งประเด็นส�ำคัญไปที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีท�ำ  โดยน�ำเอาสัมมาทิฏฐิและ
อิทธิบาท ๔ มาเป็นเครื่องก�ำกับ
ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่า การสนับสนุนการจัดพิมพ์ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะไม่สญ
ู เปล่า ซึง่ หากปราศทุกท่านทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับหนังสือ
เล่มนีต้ ามล�ำดับเวลาต่างๆ แล้ว เหตุปจั จัยทัง้ หลายย่อมไม่อาจส�ำเร็จลุลว่ งลงได้ ดิฉนั ในฐานะผูเ้ ขียน
ร่วมและผู้จัดท�ำจึงขอน้อมคารวะทุกท่านมา ณ ที่นี้
วิมลศรี ศุษิลวรณ์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

๑

บทที่

relational mindset
ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กับศิษย์

หน้า

๒ ๓๖
บทที่

บทที่

หน้า
๑ ๓๒

๓
๔๒
หน้า

บทที่

หน้า
๔ ๕๑

๒

บทที่

หน้า
๕ ๖๖

บทที่

๗
หน้า
๗๙

บทที่ ๑ บทน�ำ
บทที่ ๒ สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์
เป็นรายคน
บทที่ ๓ เชื่อมโยงศิษย์ทุกคนสู่ความส�ำเร็จ
บทที่ ๔ แสดงให้ศิษย์รู้ว่าครูเข้าใจ
ความรู้สึกของเขา

บทที่

๖
๗๓
หน้า

achievement mindset
ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จของศิษย์
บทที่ ๕ ตั้งเป้าหมายสูงลิ่ว
บทที่ ๖ ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับที่ทรงพลัง
บทที่ ๗ ธ�ำรงอิทธิบาท ๔

๓

positivity mindset
ชุดความคิดว่าด้วยความคิดเชิงบวก

บทที่

หน้า
๙ ๑๐๘

บทที่

๑๐
หน้า
๑๑๕
บทที่

๑๑
หน้า
๑๒๙

บทที่

หน้า
๘ ๑๐๒

บทที่

หน้า

๑๒ ๑๔๒
บทที่

๑๓
หน้า
๑๖๘
บทที่
หน้า
๑๔ ๑๗๕

บทที่ ๘ วิทยาการเรียนรู้บอกข่าวดี
จากบรรยากาศเชิงบวก
บทที่ ๙ กระตุ้นความหวังและ
การมองโลกในแง่ดี
บทที่ ๑๐ สร้างเจตคติเชิงบวก
บทที่ ๑๑ เปลี่ยนพื้นฐานทางอารมณ์

๔

rich classroom climate mindset
ชุดความคิดว่าด้วยห้องเรียน
ที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม
บทที่ ๑๒ ให้ความส�ำคัญต่อวิสัยทัศน์
และการแสดงออกของนักเรียน
บทที่ ๑๓ ก�ำหนดความปลอดภัยเป็น
สภาพปกติของห้องเรียน
บทที่ ๑๔ สร้างความเชื่อมั่นว่า
ตนเรียนส�ำเร็จได้

๕

บทที่

๑๖
หน้า
๑๘๘

บทที่
หน้า
๑๕ ๑๘๒

บทที่

๑๗
หน้า
๒๐๓

บทที่
หน้า
๑๘ ๒๑๐

enrichment mindset
ชุดความคิดว่าด้วยการหนุน
ศักยภาพของนักเรียน
บทที่ ๑๕ ท�ำความเข้าใจสมองของ
นักเรียนขาดแคลน
บทที่ ๑๖ จัดการตัวถ่วงการเรียนรู้
บทที่ ๑๗ สร้างทักษะการคิด
บทที่ ๑๘ เพิ่มทักษะการเรียนรู้และคลังค�ำ

๖

engagement mindset
ชุดความคิดว่าด้วยการสร้าง
ความเอาใจใส่ของนักเรียน

บทที่
หน้า
๑๙ ๒๒๐

บทที่

๒๐
หน้า
๒๔๕

บทที่

๒๒
หน้า
๒๖๐

บทที่

หน้า

๒๑ ๒๕๒

บทที่ ๑๙ พลังของชุดความคิดว่าด้วย
การสร้างความเอาใจใส่ของ
นักเรียน
บทที่ ๒๐ สร้างสภาพกายและจิต
ที่พร้อมเรียน
บทที่ ๒๑ สร้างการเรียนอย่างเห็นคุณค่า
บทที่ ๒๒ สร้างความเป็นพวกพ้อง

๗

บทที่

graduation mindset
ชุดความคิดเพื่อความส�ำเร็จของนักเรียน

หน้า

๒๔ ๒๗๑

บทที่

๒๖
หน้า
๒๙๑

บทที่

๒๓
หน้า
๒๖๘

บทที่

๒๕
หน้า
๒๘๕

บทที่ ๒๓ เพื่อศิษย์เรียนจบ
บทที่ ๒๔ หนุนด้วยศิลปศึกษา
และพลศึกษา
บทที่ ๒๕ เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
หรือเข้าสู่อาชีพ
บทที่ ๒๖ บทส่งท้าย

ภาคผนวก
ภาคผนวก

๒๙๘-๓๐๐

หลักคิดและแนวทางการศึกษาทีส่ ร้างเสริม
ทั้งในส่วนของลักษณะนิสัย และวิชาการ
ที่บูรณาการไปด้วยกัน

ดัชนี

ดัชนี

๓๐๒-๓๐๓

ดั ช นี ข นาดของผล คั ด สรรจากงานวิ จั ย
เพื่อการ “สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน”

สารบัญ คลิปวีดิทัศน์ผ่าน QR CODE

๑

relational mindset
ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กับศิษย์

หน้า ๕๐ เรื่องเล่าจากห้องเรียนเชียงราย

๒

achievement mindset
ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จของศิษย์

หน้า ๘๖ หมีไต่เขา

ภาคผนวก

หน้า ๒๙๘

หน้า ๒๙๘

หน้า ๒๙๙

หน้า ๒๙๙

หน้า ๒๙๙

หน้า ๓๐๐

หน้า ๓๐๐

หน้า ๓๐๐

๕ ค�ำถามแรก
...เพื่อการส�ำรวจตนเอง...
๑. เมื่อคุณเป็นนักเรียน ครูไหนบ้างที่ท�ำให้คุณท�ำงานหนัก ครูคนไหนบ้างที่สร้างแรงจูง
ให้คุณตั้งใจเรียน ท�ำงานหนัก และท�ำการบ้านครบ ครูเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ดีอะไรบ้าง
		...คุณจะท�ำในท�ำนองเดียวกันได้อย่างไร
๒. เมื่ อ คุ ณ ได้ รั บ รู ้ เ รื่ อ งราวของครู ที่ มี ผ ลงานเด่ น คุ ณ รู ้ สึ ก อย่ า งไร คุ ณ รู ้ สึ ก ทึ่ ง และมี
แรงบันดาลใจ
		...หรือรู้สึกว่าถูกคุกคาม และไม่สนใจความความส�ำเร็จนั้น
๓. เมื่อคิดถึงวิชาชีพครู คุณรู้สึกว่าตนเองต้องลุกขึ้นท�ำอะไรบางอย่างให้ส�ำเร็จ
คุณรู้สึกว่าครูต้องร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในการท�ำหน้าที่ครูตั้งแต่บัดนี้
...ใช่หรือไม่
๔. เมื่อเห็นผลคะแนนสอบของศิษย์ คุณคิดว่าเป็นคะแนนสูงสุดที่นักเรียนจะท�ำได้หรือไม่
คุณคิดหรือไม่วา่ ครูสามารถช่วยยกระดับศักยภาพในการเรียนรูข้ องศิษย์ให้สงู ขึน้ ได้ เพือ่ ให้
คะแนนสอบสูงขึ้นไปอีก
		...คุณพร้อมจะท�ำงานนี้ไหม
๕. เมือ่ คุณพบว่าศิษย์จำ� นวนหนึง่ มีทา่ ทีเฉือ่ ยชา ไม่สนใจเรียน คุณจะพูดกับนักเรียนกลุม่ นี้
ว่าอย่างไร
		...คุณเชือ่ ไหมว่า... ความมานะพยายามเป็นสิง่ ทีส่ อนได้... พัฒนาได้... และครูชว่ ยได้

ความเปลี่ยนแปลงของดอกเข็ม หมายเลข ๓

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงฐณนัน กิจทวีสิน

ถ้าคุณ (ครู) สนุกกับการตอบค�ำถามเหล่านี้
.....
หนังสือเล่มนี้คือเพื่อนที่คุณก�ำลังแสวงหา
วิธีการที่น�ำเสนอในบันทึกชุดนี้
มีคุณประโยชน์ต่อนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้ขาดแคลนด้วย
เพราะเป็นวิธีปลุกศักยภาพในตัวเด็กให้เรียนรู้ได้ครบด้าน
อย่างลุ่มลึกและเชื่อมโยงกว้างขวาง
(mastery learning)

ความเปลี่ยนแปลงของดอกเข็ม หมายเลข ๑

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงฐณนัน กิจทวีสิน

ครูทุกคนสามารถท�ำได้
ถ้ามีต้นทุน
และต้นทางสู่การจัดการเรียนรู้ที่ดี
คือ
๑) ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กับศิษย์ (relational mindset)
๒) ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จของศิษย์ (achievement mindset)
๓) ชุดความคิดว่าด้วยความคิดบวก (positivity mindset)
๔) ชุดความคิดว่าด้วยห้องเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม (rich classroom climate mindset)
๕) ชุดความคิดว่าด้วยการหนุนศักยภาพของนักเรียน (enrichment mindset)
๖) ชุดความคิดว่าด้วยการสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียน (engagement mindset)
๗) ชุดความคิดเพื่อความส�ำเร็จของนักเรียน (graduation mindset)
และ...ไม่ว่าศิษย์จะขาดแคลนเพียงใด
ครูต้องมุ่งมั่นด�ำเนินการให้ศิษย์ได้รับผลตามเป้าหมายหลักทั้ง ๗ ประการนี้

๑
ภาค

ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กับศิษย์
(relational mindset)

บทที่ ๑ บทน�ำ
บทที่ ๒ สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เป็นรายคน
บทที่ ๓ เชื่อมโยงศิษย์ทุกคนสู่ความส�ำเร็จ
บทที่ ๔ แสดงให้ศิษย์รู้ว่าครูเข้าใจความรู้สึกของเขา

๑
บทน�ำ
บั น ทึ ก ชุ ด สอนเข้ ม เพื่ อ ศิ ษ ย์ ข าดแคลน นี้ ตี ค วามจากหนั ง สื อ Poor
Students, Rich Teaching : Seven High-Impact Mindsets for
Students from Poverty (Revised Edition, 2019) เขียนโดย Eric Jensen
ผู้ที่ในวัยเด็กมีประสบการณ์การเป็นเด็กขาดแคลนอย่างรุนแรงและมีปัญหา
การเรียน ผู้เขียนเคยเป็นครูมาก่อน เวลานี้เป็นวิทยากรพัฒนาครู

ผมคิดว่าสาระในหนังสือเล่มนี้เป็นชุดความรู้ที่เหมาะสมต่อ “ครูเพื่อศิษย์”
ที่สอนนักเรียนที่มีพื้นฐานขาดแคลน ผมเข้าใจว่าในประเทศไทยนักเรียนกลุ่มนี้
เป็นนักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ นักเรียนในระดับประถมและมัธยมของไทย
ประมาณ ๖ ล้านคน กว่าครึง่ หนึง่ ตกอยูใ่ นสภาพทีร่ ะบุในหนังสือนีแ้ ละทีน่ า่ แปลกใจ
คือในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ ๕๒ ของนักเรียนมาจากครอบครัวยากจน
การด�ำเนินการตามอุดมการณ์ และวิธีการที่ระบุในหนังสือเล่มนี้ที่ผมตีความ
โยงเข้าสูส่ ภาพไทย หากด�ำเนินการได้ผลจริงจังในระบบการศึกษาของเรา น่าจะช่วย
ให้ครึง่ หนึง่ ของพลเมืองไทยในอนาคตได้รบั การยกระดับคุณภาพอย่างมากมาย หรือ
กล่าวในมุมกลับ ระบบการศึกษาตามแบบที่เราด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้ท�ำลาย
ศักยภาพกว่าครึ่งหนึ่งของพลเมืองไทยในอนาคตลงไปมาก
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ทีก่ ล่าวในย่อหน้าบนอาจจะคลาดเคลือ่ น เพราะจริงๆ แล้ววิธกี ารตามทีจ่ ะเสนอ
ในบันทึกชุด สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน นี้จะมีคุณประโยชน์ต่อนักเรียนทั่วไป
ที่ไม่ได้ขาดแคลนด้วย เพราะเป็นวิธีปลุกศักยภาพในตัวเด็กให้เรียนรู้ได้ครบด้าน
ลุ ่ ม ลึ ก และเชื่ อ มโยงกว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น (mastery learning) มี คุ ณ ประโยชน์
ทั้งต่อเด็กที่ขาดแคลนและเด็กที่ไม่ขาดแคลน
หัวใจของบันทึกชุดนีอ้ ยูท่ ชี่ อื่ รองของหนังสือ “Seven High-Impact Mindsets
for Students from Poverty” โดยทีค่ ำ� ว่า mindset ในทีน่ ี้ หมายถึงชุดความคิด
(กระบวนทัศน์) ของครู บันทึกชุดนี้จะค่อยๆ ชี้ให้เห็นว่าชุดความคิดที่ถูกต้อง
ของครูแต่ละข้อน�ำไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องอย่างไร
บั น ทึ ก ชุ ด นี้ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด อยู ่ แ ค่ “ชุ ด ความคิ ด ” แต่ จ ะโยงชุ ด ความคิ ด ไปสู ่
“ชุดการกระท�ำ” ของครูที่เป็น “การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สูงคุณค่า” ต่อศิษย์
ข้อสรุปในภาพรวมคือ ครูเพื่อศิษย์ขาดแคลน ต้องเลือกชุดความคิดที่เป็น
สองขั้ว ใน ๗ ประเด็นต่อไปนี้
จะสมาทานชุดความคิด... “เขาจ้างฉันมาเป็นครูเพราะฉันมีความรู้วิชาการ
ฉันไม่มเี วลาพอทีจ่ ะเอาใจใส่ทกั ษะด้านสังคม นัน่ มันเรือ่ งของพ่อแม่” หรือ “นักเรียน
และครูต่างก็มีชีวิตที่เชื่อมโยงกัน เป้าหมายแรกของการเชื่อมโยงระหว่างฉันกับ
ศิษย์คือ ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ ความสัมพันธ์ในฐานะครูกับศิษย์
เป็นเป้าหมายรอง”
จะสมาทานชุดความคิด... “เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ลูกไม่ใช่หน้าที่ของครู” หรือ “ฉันจะกระตุ้นความพยายาม แรงจูงใจ และเจตคติ
สู่ความส�ำเร็จ ของศิษย์ ทักษะเหล่านี้ฝึกได้”
จะสมาทานชุดความคิด... “ฉันได้พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแต่ในความ
เป็นจริง มีสารพัดอุปสรรค มองโลกแง่บวกเป็นเรือ่ งหลอกๆ แต่ฉนั จริงใจต่อนักเรียน
ฉันบอกความจริงตามที่เป็น” หรือ “ฉันเป็นพันธมิตรที่มองโลกแง่บวกต่อเด็ก และ
จะช่วยให้ศิษย์สร้างความฝันสู่อนาคต”
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จะสมาทานชุดความคิด... “ฉันมีหน้าทีส่ อนเนือ้ หาวิชาความรู้ หากคุณต้องการ
ให้นักเรียนเรียนได้ดี จงบอกให้เขาตื่นและตั้งใจเรียน ห้องเรียนไม่ใช่สถานบันเทิง”
หรือ “ฉันโฟกัสทีผ่ ลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักเรียนและเชือ่ มโยงสูก่ ระบวนการเรียนรู้
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของทุกวัน”
จะสมาทานชุดความคิด... “เด็กบางคนได้เรียนรู้ แต่บางคนก็ไม่ได้ ถ้าเด็กพร้อม
เขาจะเรียนรู้ เขาต้องรู้วิธีเรียนรู้ มิฉะนั้นก็จะเรียนตามไม่ทัน” หรือ “ฉันเชื่อว่า
สมองมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ฉันสามารถสร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลง
ให้แก่ตนเอง แล้วจึงช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์”
จะสมาทานชุดความคิด... “ฉันมีเรือ่ งต้องสอนมากและฉันรูว้ า่ วิธสี อนทีด่ ที สี่ ดุ
คือการบรรยาย เรือ่ ง student engagement เป็นเรือ่ งเหลวไหล” หรือ “ฉันจะ engage
กับเป้าหมายที่ทรงคุณค่ากับศิษย์ทุกคน ทุกวัน ทุก ๙ นาทีหรือสั้นกว่านั้น”
จะสมาทานชุดความคิด... “ฉันได้พยายามคิดบวกแล้วแต่เด็กเหล่านีม้ าจาก
สภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ฉันไม่คิดว่าเขาจะประสบความส�ำเร็จในชีวิต” หรือ
“ฉันเอาใจใส่เรื่องส�ำคัญที่จะช่วยให้ศิษย์เข้ามหาวิทยาลัยได้ หรือพร้อมท�ำงาน”
เขียนสองขัว้ ตรงข้าม เป็นคูๆ่ ของชุดความคิดทัง้ ๗ นีแ้ ล้ว ผมสรุปกับตนเองว่า
ชุดความคิดที่เอ่ยถึงเป็นอันแรกของแต่ละคู่ เป็นชุดความคิดของ “ครูเพื่อกู”
ในขณะที่ชุดความคิดที่เอ่ยถึงทีหลังในแต่ละคู่ เป็นชุดความรู้ของ “ครูเพื่อศิษย์”
ประเด็นส�ำคัญคือ ศิษย์ยิ่งมาจากครอบครัวยากจน มีปัญหา หรือขาดแคลน
ครูต้องยิ่งเอาใจใส่ ความเอาใจใส่นี้จะช่วยให้ครูได้เรียนรู้มากและบรรลุผลส�ำเร็จ
ในวิชาชีพครู หรืออาจกล่าวได้วา่ ศิษย์ทยี่ ากล�ำบากเหล่านีค้ อื พรทีส่ วรรค์ประทานมา
เป็นเส้นทางแห่งความส�ำเร็จในชีวิตความเป็นครู ที่ฝรั่งเรียกว่าเป็น blessing in
disguise ดังนัน้ “ครูเพือ่ ศิษย์” จะได้รบั รางวัลชีวติ สูงกว่า “ครูเพือ่ กู” อย่างเทียบกัน
ไม่ได้เลย
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การจะพลิก “ความขาดแคลนของศิษย์” ให้เป็น “ขุมทรัพย์ของครู” ได้ ครูต้อง
สมาทานกระบวนทัศน์หรือชุดความคิดที่ส�ำคัญ ๗ ประการ ที่จะเป็นต้นทางสู่
การจัดการเรียนรูท้ ดี่ ี คือ (๑) ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กบั ศิษย์ (relational
mindset) (๒) ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จของศิษย์ (achievement mindset)
(๓) ชุดความคิดว่าด้วยความคิดบวก (positivity mindset) (๔) ชุดความคิดว่าด้วย
ห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศเรียนเข้ม (rich classroom climate mindset)(๕) ชุดความคิด
ว่าด้วยการหนุนศักยภาพของนักเรียน (enrichment mindset) (๖) ชุดความคิด
ว่าด้วยการสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียน (engagement mindset) และ (๗) ชุด
ความคิดเพือ่ ความส�ำเร็จของนักเรียน (graduation mindset) ไม่วา่ ศิษย์จะขาดแคลน
เพียงใด ครูตอ้ งมุง่ มัน่ ด�ำเนินการให้ศษิ ย์ได้รบั ผลตามเป้าหมายหลักทัง้ ๗ ประการนี้
วิจารณ์ พานิช
๑๒ เม.ย. ๖๒
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๒
สร้างความสัมพันธ์
กับศิษย์เป็นรายคน
บันทึกนี้เป็นบันทึกแรกใน ๓ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์
กับศิษย์ (relational mindset)
ตีความจากบทน�ำของ Part One : Why Relational Mindset ? และ
Chapter 1 : Personalize the Learning

ในสภาพที่นักเรียนรู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่ รับฟัง เห็นอกเห็นใจ จากครู
นักเรียนจะรู้สึกอบอุ่นและมีก�ำลังใจที่จะเรียน ยิ่งกว่านั้นในหลักการของ relational
mindset ครูมคี วามเชือ่ ว่าชีวติ ของคนเรามีความเชือ่ มโยงถึงกัน ครูจะมีปฏิสมั พันธ์
กับศิษย์ในฐานะเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันเป็นปฐม ส่วนความสัมพันธ์ในฐานะครูกบั ศิษย์
เป็นที่สอง
สรุปอย่างสั้นที่สุดของบันทึกนี้คือ ครูต้องเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของศิษย์
ในทุกด้านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เอาใจใส่ศิษย์เป็นรายคน แสดงความรักความ
เอาใจใส่ให้ศิษย์รู้สึก
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ข้อมูลหลักฐานที่บอกว่าปฏิสัมพันธ์ที่ดี ช่วยการเรียนรู้ของศิษย์
หนังสือเล่มนีท้ บทวนผลงานวิจยั จากหลายแหล่ง และสรุปว่า เป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ทตี่ อ้ งการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ โดยสามารถมีปฏิสมั พันธ์หา่ งออกไปจากตัวได้
ถึง ๖ ชั้น นักเรียนมีความต้องการใกล้ชิดสนิทสนมกับครูเพื่อให้ช่วยการตีความ
ประสบการณ์สว่ นตัวของนักเรียนเข้ากับบทเรียน และเพือ่ น�ำมาอภิปรายแลกเปลีย่ น
รวมทั้งร่วมกิจกรรมการท�ำงานเป็นทีม
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ครู ช่วยการเรียนรูข้ องนักเรียน ผลงานวิจยั ชีช้ ดั ว่านักเรียน
จากครอบครัวยากจนขาดแคลนหรือไม่มั่นคง ต้องการความสัมพันธ์นี้มากกว่า
นักเรียนจากครอบครัวฐานะและสภาพสังคมดี โดยที่ effect size* ของปฏิสมั พันธ์
ที่ดีของครูต่อนักเรียน ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เท่ากับ ๐.๗๒ ส�ำหรับ
นักเรียนทั้งหมด ตัวเลขนี้ของนักเรียนชั้นมัธยมสูงถึง ๐.๘๗ และมีหลักฐานจาก
งานวิจัยว่า เมื่อครูสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีอย่างได้ผล นักเรียนจากครอบครัวรายได้ต�่ำ 
มีผลการเรียนรู้เท่าเทียมกันกับนักเรียนกลุ่มรายได้สูง
ผลงานวิจัยบอกว่าปฏิสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียน ช่วยเพิ่มความเอาใจใส่การเรียน
ของนักเรียนจากหลายกลไก ได้แก่ (๑) ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ศิษย์กับครู (๒) ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกนี้ช่วยให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยในชั้นเรียน
ซึ่งจะเพิ่มการแสดงบทบาทในชั้นเรียน (๓) ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
ผ่านปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ นๆ และครู มีผลการวิจยั บ่งชีว้ า่ ระดับปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
หรือลบในชั้นเรียนนี้สามารถใช้ท�ำนายว่านักเรียนแต่ละคนมีโอกาสสูงต�่ำแค่ไหน
ในการออกจากการเรียนกลางคัน มีความแม่นย�ำพอๆ กันกับระดับ ไอคิว และพอๆ กัน
กับระดับผลการเรียน
*ขนาดของผล (effect size) หมายถึง ขนาดของผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม ที่ได้มาจาก
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ หรือเชิงความสัมพันธ์ ใช้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนรูปแบบใหม่ หรือวิธีการใหม่
หรือตามแนวคิดใหม่ว่าได้ผลดีกว่าวิธีการเดิม หรือแนวคิดเดิมหรือไม่ โดยการทดสอบความมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เมือ่ เทียบโดยใช้ Cohen’s standard พบว่าค่าทีใ่ ห้ผลมาก คือ มากกว่า ๐.๕ ขึน้ ไป (สุพฒ
ั น์ สุกมลสันต์. (๒๕๕๓).
ขนาดของผล : ความมีนัยส�ำคัญทางปฏิบัติในการวิจัย. ภาษาปริทัศน์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕, ๒๖-๓๘)
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จ�ำชื่อศิษย์และเรียกชื่อ
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างคนเริม่ จากการรูจ้ กั ชือ่ ครูตอ้ งจ�ำชือ่ ศิษย์และรูจ้ กั ศิษย์
เป็นรายคน เมือ่ ครูเรียกชือ่ ศิษย์ตอ้ งยิม้ ให้ และมองตา วิธชี ว่ ยให้จำ� หน้าและชือ่ ศิษย์
ได้มีหลากหลายวิธี เช่น
แนะน�ำตัว ในช่วงต้นของปีการศึกษา ให้นกั เรียนแนะน�ำชือ่ ของตนเองทุกครัง้
ทีพ่ ดู หากมีนกั เรียนในชัน้ ๓๐ คน การแนะน�ำตัวนีท้ ำ� ใน ๓๐ วันแรกของชัน้ เรียน
หากมีนักเรียน ๒๐ คน ก็ให้แนะน�ำตัวใน ๒๐ วันแรก
ป้ายชื่อประจ�ำโต๊ะ ให้นักเรียนท�ำป้ายชื่อตนเองวางบนโต๊ะ โดยท�ำจาก
กระดาษดัชนี (index card) พับสองตามยาว มีกล่องใส่ป้ายชื่อให้นักเรียนไป
หยิบมาตั้งที่โต๊ะทุกเช้า และเก็บในตอนเย็น หลัง ๒ สัปดาห์ครูซ้อมเอาป้ายชื่อ
ไปวางที่โต๊ะนักเรียนเอง
ทดสอบตนเอง เมือ่ นักเรียนเข้ามาในห้อง ขานชือ่ นักเรียน บอกนักเรียนว่า
นักเรียนแต่ละคนจะเข้าห้องได้เมื่อครูขานชื่ออย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น การขานชื่อ
ต้องท�ำพร้อมกับยิ้มและสบตา “สมชาย ครูดีใจที่พบเธอวันนี้”
ขานชือ่ เมือ่ คืนกระดาษค�ำตอบ “สมศรี หนูเขียนตัวสะกดการันต์ถกู ทัง้ หมด”
สัมภาษณ์ จับคู่นักเรียน ให้ใช้เวลา ๒ - ๓ นาที สัมภาษณ์ซ่ึงกันและกัน
เพื่อค้นหาสิ่งที่ไม่คาดคิด แล้วให้แนะน�ำเพื่อนต่อชั้นเรียน โดยใช้เวลาแนะน�ำคู่ละ
๑ นาที
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียนช่วยยกระดับการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์นี้มีทั้งระหว่าง
นักเรียนกับครู และระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ครูต้องมีวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความเคารพนับถือ และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน
และกัน แนะน�ำให้นักเรียนเรียกชื่อเพื่อน แนะน�ำต่อนักเรียนว่า เมื่อมีกิจกรรม
จับคูใ่ นชัน้ เรียน ให้แนะน�ำชือ่ ตนเองโดยสบตาเพือ่ น แล้วกล่าวค�ำทักทาย และจับมือ
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สร้าง “กระเป๋าตัวฉัน”
นีค่ อื เครือ่ งมือให้นกั เรียนรูจ้ กั ครู ในหลากหลายแง่มมุ ของชีวติ และน�ำไปสะท้อน
คิดเชื่อมโยงกับชีวิตของตนเอง ท�ำโดยครูหาสิ่งของพื้นๆ เช่น กากตั๋ว ภาพถ่าย
ใบเสร็จ กุญแจ บันทึก ฯลฯ ที่บอกเรื่องราวของตัวครู ใส่ในถุงผ้าหรือถุงกระดาษ
เอามาใช้เวลา ๗ - ๑๐ นาที เล่าเรื่องของตนเอง นักเรียนที่มีชีวิตยากล�ำบาก
เมื่อได้ฟังประสบการณ์ความยากล�ำบากของคนอื่น ก็จะใจชื้นว่าตนไม่ใช่คนเดียว
ที่ต้องเผชิญความยากล�ำบาก
การแชร์เรื่องราวชีวิตส่วนตัวช่วยทะลายก�ำแพงกั้นระหว่างบุคคล สิ่งที่ครูแชร์
ต้องเป็นเรื่องจริง นักเรียนต้องการครูที่ซื่อสัตย์ และจริงใจ

แลกเปลี่ยนปัญหาประจ�ำวัน
นี่คือกระบวนการไปสู่การท�ำหน้าที่แบบอย่าง (role model) ให้แก่นักเรียน
เด็กๆ ต้องการคนที่ตนนับถือและเชื่อถือ น�ำมาเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต
ครูควรแชร์ประสบการณ์ชวี ติ ของตนสัน้ ๆ ราวๆ ๓ นาที สัปดาห์ละครัง้ ตามด้วย
การให้นักเรียนสะท้อนคิดว่ามันสะท้อนภาพชีวิตของผู้ใหญ่อย่างไร หากเป็นตัว
นักเรียนเองจะเผชิญสภาพเช่นนั้นอย่างไร หากเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงสู่บทเรียนของ
ชั้นเรียนได้ยิ่งดี
กิจกรรมนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ ยี่ งิ่ ใหญ่ ๓ ประการ ส�ำหรับนักเรียน (๑) ชีวติ
ของคนเราย่อมต้องมีปัญหา เล็กบ้างใหญ่บ้าง (๒) ไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหน
ย่อมแก้ไขได้เสมอขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ปัญหา (๓) ในกระบวนการเล่าวิธีแก้ปัญหา
ของครู ครูได้แชร์ค่านิยม เจตคติ และวิธีการบรรลุความส�ำเร็จ
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แลกเปลี่ยนเป้าหมายและความก้าวหน้า
การแลกเปลี่ยนเป้าหมายชีวิต เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง
ครูกับศิษย์ ครูจ�ำนวนมากพยายามแยกความสัมพันธ์กับศิษย์ ในฐานะครู - ศิษย์
ออกจากความสัมพันธ์แบบมนุษย์ - มนุษย์ แต่นกั เรียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรียน
จากครอบครัวทีข่ าดแคลนชอบเรือ่ งราวของเป้าหมาย การทีค่ รูแชร์เป้าหมายชีวติ ของตน
จึงเป็นวิธีการที่ทรงพลังมากในการพัฒนาชุดความคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
(relational mindset) ทั้งของครูและของศิษย์
แนะน�ำให้ครูเขียนเป้าหมายชีวติ ส่วนตัวของตนและติดประกาศไว้ในชัน้ เรียน โดยที่
นักเรียนทุกคนก็ทำ� เช่นเดียวกัน ครูแชร์ความก้าวหน้าสูเ่ ป้าหมายนัน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ทัง้ ปี หรือทัง้ เทอม และในขณะเดียวกันครูกต็ ดิ ประกาศเป้าหมายของชัน้ เรียนด้วย
ตัวอย่างของเป้าหมาย ได้แก่
เข้าร่วมโครงการของชุมชน
เริ่มกินอาหารถูกสุขลักษณะ และออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
ด�ำเนินการให้ครบตามรายการพัฒนาการสอน
วิ่งออกก�ำลังให้ได้ ๕ กิโลเมตร
ให้ค�ำแนะน�ำ (mentoring) แก่ ...
ท�ำสวน
ฝึกเล่นกีฬา ...
ช่วยเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียน
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เมือ่ เวลาผ่านไป ครูแชร์เรือ่ งราวความส�ำเร็จตามเป้าหมายรายทาง เฉลิมฉลอง
ความส�ำเร็จและแชร์วิธีด�ำเนินการสู่ความส�ำเร็จนั้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักว่า
ไม่ว่าจะท�ำอะไรย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรคเสมอ คนเราต้องมุ่งมั่นเผชิญปัญหาและ
หาทางเอาชนะเพือ่ บรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ กิจกรรมนีจ้ ะเป็นตัวอย่าง
ให้นักเรียนเห็นว่า ครูก็ก�ำลังเรียนรู้และเติบโตเช่นเดียวกันกับนักเรียน
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๓
เชื่อมโยงศิษย์ทุกคน
สู่ความส�ำเร็จ
บันทึกนีเ้ ป็นบันทึกทีส่ องใน ๓ บันทึก ภายใต้ชดุ ความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์
กับศิษย์ (relational mindset)
ตีความจาก Chapter 2 Connect Everyone for Success
ความเป็นจริงที่ส�ำคัญยิ่งคือ การมีกัลยาณมิตรท�ำให้คนมีความสุขยิ่งกว่ามีเงิน

กฎห้าสิบ-ห้าสิบ
ปัจจัยทางสังคม ๒ ประการ มีอิทธิพลสูงยิ่งต่อความส�ำเร็จในการเรียน ได้แก่
(๑) ความรูส้ กึ ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของชัน้ เรียน (๒) การเรียนแบบร่วมมือกัน ดังนัน้
จึงมีผเู้ สนอว่าเพือ่ ความส�ำเร็จในการเรียน ควรแบ่งเวลาในชัน้ เรียนออกเป็น ๒ ส่วน
เท่าๆ กัน เป็นเวลาส�ำหรับสังคมหรือมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นครึง่ หนึง่ และอยูก่ บั ตนเอง
ครึ่งหนึ่ง นี่คือกฎห้าสิบ - ห้าสิบ
ในบางวันการแบ่งเวลาอาจเป็น ๙๐ - ๑๐ หรือ ๘๐ - ๒๐ แต่ในภาพรวมของ
แต่ละสัปดาห์ควรเป็น ๕๐ - ๕๐
มีผลงานวิจยั ยืนยันคุณค่าของการมีเพือ่ นคอยช่วยเหลือกันในการเรียน นักเรียน
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เป็ น คนที่ มี แ ละให้ คุ ณ ค่ า กั บ การมี เ ครื อ ข่ า ยของเพื่ อ นคอย
ช่วยเหลือกัน ในขณะที่นักเรียนที่เรียนอ่อนมักไม่มีเครือข่ายเพื่อน ผลงานวิจัยวัด
effect size เทียบระหว่างผลการเรียนของนักเรียนทีถ่ นัดเรียนแบบร่วมมือกับเพือ่ น
กับนักเรียนที่เรียนคนเดียว เท่ากับ ๐.๕๙ (ตัวเลขที่มีน�้ำหนักน่าเชื่อถือคือ ๐.๔๐
ขึ้นไป)
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ตัวอย่างกิจกรรมในช่วงเรียนร่วมกับเพื่อนกับเรียนคนเดียว แสดงอยู่ในตาราง
ข้างล่าง
เวลาเรียนร่วมกับเพื่อน

เวลาเรียนคนเดียว

กลุ่มหรือทีมร่วมมือ

เวลาเขียนหรือท�ำ mindmap คนเดียว

คู่หูเรียนรู้ ผลัดกัน quiz

ฝึกทดสอบตนเอง

หุ้นส่วนชั่วคราว ช่วยกันสรุป

ก�ำหนดเป้าหมาย และทดสอบตนเอง

สถานีเรียนรู้ เพื่อเก็บข้อมูลจากเพื่อนๆ

อ่าน สะท้อนคิด และเขียน

โครงงานกลุ่ม เพื่อระดมความคิดและอภิปราย

นั่งท�ำงานเพื่อแก้ปัญหา

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มีอิทธิพลทั้งจากพันธุกรรมและสภาพสังคมแวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์พัฒนาขึ้นตามอายุ ตั้งแต่แรกเกิด ดังนี้
อายุ ๐ - ๓ ปี ความสัมพันธ์อยู่ที่คนรอบตัว (แม่ พ่อ พี่เลี้ยง)
อายุ ๔ - ๙ ขวบ ตอนอายุ ๔ ขวบ ความสนใจของเด็ ก อยู ่ ที่ พ ่ อ แม่
ไม่สนใจเพือ่ น แต่เมือ่ โตขึน้ พันธุกรรมก�ำหนดให้มคี วามต้องการเพือ่ น ต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งของแวดวงเพื่อนๆ
อายุ ๑๐ - ๑๗ ปี ตอนเรียนชั้น ม.ต้น เด็กไม่เพียงต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม แต่ยงั ต้องการแสดงเอกลักษณ์หรือตัวตนของตนด้วย ถึงตอนนีน้ กั เรียน
ควรได้เรียนรูค้ วามส�ำคัญของการช่วยเหลือพึง่ พาซึง่ กันและกัน (interdependency)
จากเวลาเรียนแบบร่วมมือกันกับเพื่อน
ครูต้องรู้วิธีให้ท�ำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างทักษะการช่วยเหลือพึ่งพา
ซึ่งกันและกันขึ้นในตน รวมทั้งเห็นคุณค่าของการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผลงานวิจัยบอกว่า effect size ของการเรียนแบบทีม ๔ คน มีค่าเท่ากับ ๐.๖๙
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วิ ธี จั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะช่ ว ยเหลื อ พึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น
(interdependency) มีดังต่อไปนี้
กลุ่มและทีมร่วมงาน
การจัดกลุ่มและทีมร่วมกันท�ำงาน ที่จะเกิดผลพัฒนาสปิริตของการท�ำงาน
เป็นทีม เกิดการเสริมแรงซึ่งกันและกัน (synergy) และเกิดมิตรภาพ ต้องมี
หลักการและวิธีการ ดังต่อไปนี้
มีการตั้งชื่อทีม ค�ำขวัญประจ�ำทีม โลโก้ กองเชียร์ และการเฉลิมฉลอง
ความส�ำเร็จ เพื่อสร้างสถานะทางสังคม และความเป็นทีม
มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนของทีมมีบทบาทเฉพาะและมีความหมาย
ซึง่ จะช่วยให้เกิดสภาพช่วยเหลือพึง่ พาซึง่ กันและกัน ตัวอย่างของบทบาท เช่น ผูส้ รุป
ผู้น�ำ ผู้ฝึก ผู้น�ำการเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้เติมพลัง ผู้เล่าเรื่องขบขัน ผู้เดินสาร
ก�ำหนดกติกาส�ำหรับพฤติกรรมในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่ม
ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ โดยก�ำหนดกติกาส�ำคัญ ๓ ประการ ที่ทุกทีม
ต้องปฏิบตั ิ เช่น (๑) ให้ความร่วมมือต่อชัน้ เรียน (๒) ตรงต่อเวลา (๓) ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
ให้ทีม ท�ำงานร่ว มกันทุก วัน มี ก�ำ หนดการให้ ทุกคนมี ส่ ว นร่ ว มในทุ กวั น
ให้มีส่วนร่วมเท่าๆ กัน หมุนเวียนหน้าที่กัน
เพือ่ ให้กลุม่ และทีมร่วมงานมีประสิทธิผลสูง ครูควรโค้ชผูน้ ำ� ทีม แล้วให้ผนู้ ำ� ทีม
ไปโค้ชเพือ่ นอีกต่อหนึง่ ผลงานวิจยั บอกว่าการทีน่ กั เรียนไปสอนเพือ่ นมี effect size
๐.๗๔
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เกลอร่วมเรียน
ในตอนต้ น ปี ก ารศึ ก ษาหรื อ ต้ น เทอม จั บ คู ่ ใ ห้ นั ก เรี ย นเป็ น เกลอร่ ว มเรี ย น
ช่ ว ยเหลื อ กั น มี ก ารแลกเบอร์ โ ทรศั พ ท์ แ ละอี เ มลกั น โดยครู บ อกว่ า ทั้ ง คู ่ ต ้ อ ง
ช่วยเหลือกัน ให้ทั้งตนเองและเพื่อนประสบความส�ำเร็จในการเรียนด้วยกัน
วิธกี ารจับคู่ ต้องให้ได้คทู่ เี่ ป็นคน “คอเดียวกัน” มีความสนใจหรือเป้าหมายชีวติ
คล้ายๆ กัน โดยครูให้เขียนเรียงความสัน้ ๆ บอกความสนใจ ความคลัง่ ไคล้ แล้วครู
น�ำมาแยกกลุ่ม เพื่อจัดให้นักเรียนได้เกลอที่มีจริตคล้ายกัน ไปกันได้
ในกรณีที่คู่เกลอมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ เขาไม่แนะน�ำให้เปลี่ยนคู่ แต่ให้ใช้
วิธีการเยียวยา หรือแก้ความขัดแย้ง ๕ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. “ฉันรู้สึก” บอกความรู้สึกของแต่ละฝ่าย เช่น “ฉันรู้สึกท้อและขาดเพื่อน
เมื่อเธอไม่พูดในช่วงเวลาส�ำหรับเกลอร่วมเรียนปรึกษากัน”
๒. “เมือ่ เกิดสิง่ นัน้ ขึน้ ” บอกเหตุการณ์ทสี่ ะท้อนปัญหา เช่น “เมือ่ เกิดเหตุการณ์
ส�ำคัญ เราไม่ได้แก้ปัญหาหรือเรียนสิ่งที่ต้องเรียน เมื่อวานนี้ฉันต้องการความ
ช่วยเหลือในชั้นเรียน”
๓. “ฉันต้องการ” บอกความต้องการ เช่น “ฉันอยากรู้ว่าเราสามารถท�ำงาน
ร่วมกันได้ ใช่ไหม”
๔. “ฟัง” ถึงตอนนี้ ฝ่ายพูดก่อน (ตาม ๓ ข้อข้างบน) ฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดบ้าง
ตาม ๓ ข้อข้างบน
๕. “ทบทวนและแก้ไข” ร่วมกันเสนอแนวทางท�ำงานร่วมกัน ต่างจากเดิม
เช่น “เพื่อให้เราท�ำงานร่วมกันได้ เราเปลี่ยนวิธีท�ำงานเรื่อง... ให้ต่างไปจากเดิม
ในแต่ละครั้งที่ท�ำงานร่วมกัน แล้วดูว่าได้ผลอย่างไร”
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เขาแนะน�ำให้เกลอร่วมเรียนนัง่ ติดกันในห้องเรียนแชร์สาระเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
ท�ำหน้าที่เชียร์หรือให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน และคอยเอาใจใส่ความก้าวหน้าใน
การเรียนของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยอาจน�ำไปหารือกับครูหรือพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย
หลังจากมีผลการทดสอบออกมาควรให้เวลาเกลอร่วมเรียนได้ปรึกษากัน
นักเรียนพี่เลี้ยง
เป็นการให้คำ� แนะแนว ก�ำลังใจ และภาวะผูน้ ำ� แก่นกั เรียน โดยนักเรียนชัน้ โตกว่า
หรือโดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ประโยชน์ทง้ั ตัว mentor (ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา) และ
mentee (ผู้รับค�ำปรึกษา)
การให้คำ� ปรึกษามักเน้นเรือ่ งวิธกี ารเรียน เรือ่ งทางสังคมกับเพือ่ นๆ ในโรงเรียน
เรื่องปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว และในชุมชน อาจรวมไปถึงติวเตอร์ในเรื่องวิชา
ความรู้
มีงานวิจยั บอกว่าการมีกจิ กรรมพีเ่ ลีย้ งโดยนักเรียนด้วยกันเอง ช่วยให้พฒ
ั นาการ
ของนักเรียนดีขนึ้ ทัง้ ด้านการเห็นความส�ำคัญของตนเอง (self-esteem) ความตัง้ ใจ
เรียน ความประพฤติ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (กับพ่อแม่ พี่เลี้ยง และเพื่อนๆ)
หุ้นส่วนชั่วคราว
อาจเรียกว่าหุ้นส่วน ๖๐ วินาที ท�ำโดยบอกให้นักเรียนยืนขึ้น บอกให้เริ่มเดิน
เมือ่ เพลงดังขึน้ เดินไปแตะเก้าอีอ้ ย่างน้อย ๔ ตัว เมือ่ เพลงหยุดก็หยุดเดินและชีไ้ ป
ที่คนที่อยู่ใกล้ที่สุดว่านี่คือหุ้นส่วนชั่วคราวและเริ่มคุยกันเรื่องที่ก�ำลังเรียน ก�ำลัง
ท�ำกิจกรรมกลุ่ม หรือก�ำลังอภิปรายกัน คู่ไหนคุยกันเสร็จก็ให้ยกมือขึ้น เมื่อเสร็จ
ทั้งชั้นให้กล่าวขอบคุณหุ้นส่วนโดยเรียกชื่อแล้วจึงกลับไปนั่งที่เดิม
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ ลดความเครียดหรือความขัดแย้งในกลุ่ม
หรือทีมร่วมงาน
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
คุณครูอรนภา พุทธวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ต.แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย เขียนเล่าถึงประสบการณ์การน�ำเอาวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้
ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๑ เอาไว้ว่า
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ไม่มีครูท่านใดไม่รู้จักเทคนิคนี้ การให้นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน บ่อยครั้งที่ท�ำให้ชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียนส�ำเร็จลุล่วงได้ดีกว่า
ครูอธิบายให้ฟงั อาจเพราะด้วยค�ำทีค่ รูใช้เข้าใจยากไป หรือครูไม่เข้าใจว่านักเรียนไม่เข้าใจ
ตรงไหน และส�ำคัญที่สุดนักเรียนไม่กล้าถามครู
การสอนแบบนี้ถูกน�ำมาใช้บ่อยครั้งในรายวิชาของฉัน รายวิชาภาษาอังกฤษ การที่
ให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้เป็นการให้เพื่อนลอกงานกันมาส่ง แต่เป็นการให้เพื่อนที่เข้าใจ
ภาระงานแบบชัดแจ้งได้มีโอกาสช่วยเพื่อนในการอธิบายแนวทางการท�ำงานแบบง่ายๆ
แบบภาษาเดียวกันของนักเรียน
ตอนแรกที่เห็นนักเรียนคนหนึ่งคอยแต่ถามเพื่อนว่าครูให้ท�ำอะไร ยอมรับรู้สึก
ไม่ชอบใจอยู่นิดๆ จนสังเกตได้สักระยะ จึงพอจะเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนคนนั้นถามไม่ได้
เกิดจากค�ำว่าไม่เข้าใจ แต่บางครั้งเกิดจากความไม่แน่ใจว่าตนเองเข้าใจถูกไหม หรือ
อาจจะเกิดจากเราเองที่ใช้ค�ำยากไปรึเปล่า เพราะท�ำไมเวลาเพื่อนอธิบาย เขาถึงเข้าใจ
และท�ำภาระงานออกมาได้ดีทีเดียว วันหนึ่งได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกันกับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
เลยแอบยิงค�ำถามเชิงเล่นๆ ว่า “สมมุตนิ ะถ้าวันนีค้ รูสอนแล้วหนูไม่เข้าใจสิง่ ทีค่ รูสอนเลย
พวกหนูกล้ายกมือถามครูไหมลูก” เด็กๆ ตอบ “ไม่คะ่ ครู” “ท�ำไมหละ” ครูยงั คงไม่เข้าใจ
เด็กๆ ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดออกมาแบบภาษาเด็กๆ “ไม่กล้าค่ะครู กลัวครูดุ กลัวครูว่า
พวกหนูไม่ตงั้ ใจฟัง” ครูผสู้ งสัยเลยพูดออกไป “แล้วแบบนีพ้ วกหนูจะท�ำยังไงหละ” เด็กหญิง
คนหนึ่งตอบแบบไม่ได้คิด “ไปถามเพื่อนที่เข้าใจค่ะ บางทีก็รวมตัวกันมาถามครูเหมือน
ทุกทีค่ะ”
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จากการพูดคุยในครั้งนั้น ทุกครั้งที่มีการสอนเนื้อหาที่อาจเข้าใจได้ยาก ฉันมักจะย�้ำ
กับนักเรียนเสมอว่า “ใครไม่เข้าใจลุกมาหาครูได้เลยนะลูก เดีย๋ วครูอธิบายให้ฟงั อีกรอบ”
เพราะอย่างน้อยมันอาจจะท�ำให้เด็กๆ ได้เข้าใจว่าหากพวกเขาลุกมาถามมันไม่ใช่เรือ่ งผิด
และฉันจะไม่ดพุ วกเขาแน่นอน !! และนอกจากนัน้ ค�ำว่า “ใครเข้าใจก็ชว่ ยอธิบายให้เพือ่ น
ฟังได้นะคะ” ก็ยังเป็นค�ำที่ติดปากทุกครั้งเช่นกัน
จนเดี๋ยวนี้ห้องเรียนเด็ก ป.๑ เวลามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งท�ำภาระงานเสร็จก็มักจะ
มีค�ำถามว่า “ครูจะให้ผมไปช่วยสอนเพื่อนคนไหนครับ / ค่ะ” ครูแบบฉันก็จะมีหน้าที่
คอยสังเกตว่านักเรียนคนไหนที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขา และสะกิด
ให้เพื่อนที่ท�ำงานเสร็จแล้วให้ไปหาอยู่เสมอ
ไม่มหี อ้ งเรียนใดทีม่ คี รูทำ� หน้าทีเ่ พียงคนเดียวได้ ห้องเรียนควรเป็นห้องเรียนทีม่ ผี สู้ อน
ผู้สังเกต ผู้ช่วยเหลือ และผู้เรียนรู้ ซึ่งแน่นอนทุกคนในห้องเรียนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้
ในทุกๆ ต�ำแหน่ง บางวันฉันอาจจะต้องเป็นผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูเ้ รือ่ งราวใหม่ๆ จากเด็กๆ ในห้อง
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อปรับปรุงการสอนเล็กๆ น้อยๆ
ให้มันได้ผลที่ยิ่งใหญ่ต่อไป
คุณครูลดั ดาวัลย์ ไสยวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีอกี ท่านหนึง่ ทีไ่ ด้นำ� เอาวิธี
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
บันทึกประสบการณ์เอาไว้ว่า
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องค�ำนวณ
นักเรียนจะรู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย ข้าพเจ้าได้สังเกตการเรียนการสอน พบว่า จากการที่
ครู ผู ้ ส อนได้ ถ ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ นั ก เรี ย นในชั้ น หลั ง จากการสอนครู ไ ด้ ป ระเมิ น ผล
โดยการมอบหมายให้ทำ� แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม และแบบทดสอบ พบว่านักเรียนบางคน
ไม่สามารถท�ำแบบฝึกหัด ท�ำใบกิจกรรม และท�ำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวนัน้ เกิดจากการทีน่ กั เรียนบางคนเรียนรูไ้ ด้ชา้ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ไม่เท่ากัน ข้าพเจ้าจึงได้หาวิธีการที่จะจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจ และกระตุ้น
ให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้นมากขึน้ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นนัน้
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนวิธีการดังกล่าวได้ โดยให้เพื่อนได้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการเรียน เพื่อนและกลุ่มมีอิทธิพลในการสร้างความสนใจ จูงใจ และการยอมรับของ
เพื่อนด้วยกัน ซึ่งการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การท�ำกิจกรรมกลุ่ม การเรียน
เป็นกลุ่มย่อย หรือการเรียนร่วมกัน มีประโยชน์ ดังนี้
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๑. นักเรียนได้รบั ประโยชน์จากเพือ่ นและมีโอกาสได้รบั ประสบการณ์ในการแก้ปญ
ั หา
หลายวิธี
๒. นักเรียนที่เรียนเก่งมีโอกาสขยายความรู้ให้เพื่อนฟังได้ และช่วยเหลือเพื่อนที่
เรียนอ่อนได้
๓. ท�ำให้นักเรียนรู้จักท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและมีความสุขกับ
การเรียนมากขึ้น
๔. นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น มีความสัมพันธ์กันเป็นอันดี แม้จะ
มีพนื้ ฐานทีแ่ ตกต่างกัน ได้ชว่ ยกันแก้ปญ
ั หาซึง่ สิง่ เหล่านีช้ ว่ ยพัฒนาทักษะทางชีวติ ทีส่ ำ� คัญ
๕. ท�ำให้บรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนานน่าเรียน
๖. ท�ำให้นักเรียนกล้าพูด กล้าซักถาม และกล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อน
ในชั้น
๗. นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ มีการการแบ่งการท�ำงานได้อย่างชัดเจน
๘. นักเรียนทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะน�ำเสนองาน / ความคิดของตนเอง ได้อย่างไม่เก้อเขิน
๙. ช่วยครูในการสอนและควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่เก่ง อ่อน ปานกลาง
คละกัน นักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีลักษณะเป็นผู้น�ำมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม
- ครูผู้ส อนชี้แจงการเรียนการสอนแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น โดยหลั ง จากครู สอน
ในแต่ละครัง้ ก็จะมอบหมายให้นกั เรียนท�ำแบบฝึกหัด ใบงาน โดยนักเรียนนัง่ ท�ำแบบฝึกหัด
ระดมสมอง ช่วยกันคิด หากหัวข้อใดสมาชิกในกลุม่ ไม่เข้าใจ ผูท้ เ่ี ข้าใจก็จะช่วยกันอธิบาย
จนเพื่อนเข้าใจ หากสมาชิกในกลุ่มยังไม่เข้าใจก็จะมาปรึกษาครูผู้สอน
- ครูสังเกตการท�ำกิจกรรมของกลุ่ม การช่วยกันแก้ปัญหา ความสนใจ และ
ความตั้งใจของสมาชิกในกลุ่ม
- สังเกตผลการท�ำแบบฝึกหัด ใบงานว่าดีขึ้นหรือไม่
- สังเกตการประเมินตามสภาพจริงในแต่ละครั้ง
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ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกคน
และกิจกรรมกลุม่ ท�ำให้เกิดบรรยากาศทีด่ ี ช่วยให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ ตัง้ ใจ
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่
ตลอดเวลา ช่วยสร้างความสามัคคี รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน ท�ำให้การเรียนคณิตศาสตร์
ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

อ่านเรื่องเล่าจากห้องเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เพิ่มเติมได้ที่นี่
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๔
แสดงให้ศิษย์รู้ว่า
ครูเข้าใจความรู้สึกของเขา
บั น ทึ ก ที่ ๔ นี้ เ ป็ น บั น ทึ ก ที่ ส ามใน ๓ บั น ทึ ก ภายใต้ ชุ ด ความคิ ด ว่ า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์กับศิษย์ (relational mindset)
ตีความจาก Chapter 3 Show Empathy

จุดส�ำคัญคือต้องแยกระหว่าง ความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) กับความเข้าใจ
ความรู้สึก (empathy) ครูต้องมีวิธีท�ำให้นักเรียนรู้ว่าครูเอาใจใส่ หรือห่วงใยตัวเขา
และพยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาจริงๆ โดยครูพึงตระหนักว่านักเรียน
ที่ขาดแคลนมีความขาดแคลนด้านทักษะการเรียนรู้ การควบคุมอารมณ์ และ
การรับมือต่อความยากล�ำบาก
ผมขอเพิ่มเติมว่าการที่ครูเอาใจใส่ท�ำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของศิษย์นี้
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่วิเศษสุดอย่างหนึ่งของตัวครูเองด้วย ช่วยให้ครูได้เติบโต
ทั้งในด้านความเป็นมนุษย์ และด้านความเป็นครู

ตระหนักว่าเด็กต้องการให้คนอื่นเข้าใจความรู้สึกของตน
นักเรียนต้องการผู้ใหญ่ที่เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ ซึ่งจะช่วยให้เขามี
ความมัน่ คงทางอารมณ์อนั เป็นพืน้ ฐานช่วยให้เรียนรูไ้ ด้ดี และนักเรียนจากครอบครัว
ที่มีความขาดแคลนจะมีความต้องการดังกล่าวมากเป็นพิเศษ เพราะเขาต้องเผชิญ
ความเครียดมากกว่าโดยขาดทักษะเพื่อใช้เผชิญความเครียดนั้น
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ผลงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) บอกว่า ความยากจน
ขาดแคลนก่อผลต่อสมองใน ๓ ด้าน คือด้านความคิด ด้านอารมณ์ และด้านกายภาพ
ของสมอง เด็กจากครอบครัวยากจนขาดแคลน มีสมองส่วนสีขาว (white matter)
และส่วนสีเทา (gray matter) รวมทัง้ สมองส่วนส�ำคัญต่อการเรียนรู้ ความจ�ำ และ
อารมณ์ (hippocampus) เล็กกว่าเด็กปกติ นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังบอกอีกว่า
การถูกท�ำร้ายด้วยถ้อยค�ำในครอบครัว หรือถูกรังแกด้วยการเยาะเย้ยถากถางจาก
เพื่อนที่โรงเรียน มีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองและการเชื่อมต่อใยประสาท
นั่นคือข่าวร้าย
ข่าวดีคอื สมองมีความยืดหยุน่ ปรับตัวได้ (brain plasticity) ประสบการณ์ดา้ นบวก
ในเรื่องปฏิสัมพันธ์ สามารถเปลี่ยนแปลงสมองให้กลับสู่เส้นทางปกติได้ เมื่อได้รับ
ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ สมองจะรับรูแ้ ละส่งผลไปลดฮอร์โมนเครียด (คอร์ตซิ อล)
เพิ่มฮอร์โมนสุขคือ ซีโรโทนินและสมองส่วนฮิปโปแคมปัสโตขึ้น

ใช้เครื่องมือแสดงว่าเข้าใจความรู้สึกของนักเรียน
ในการมาโรงเรียน นักเรียนต้องการผู้ใหญ่คอยท�ำหน้าที่ปกป้องไม่ใช่ผู้ตัดสิน
หรือผู้ลงทัณฑ์ เมื่อนักเรียนแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น อย่าเอะอะ
โวยวาย หรือด่วนตัดสิน ให้เริ่มจากการท�ำความเข้าใจความรู้สึกของเขา จงท�ำให้
ความใส่ใจของตนแสดงออกมาอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่แสดงออกทางภาษากายเท่านัน้
เขาแนะน�ำการตอบสนองทีแ่ สดงความเอาใจใส่ตอ่ ความรูส้ กึ ของเด็ก ด้วยเครือ่ งมือ
๕ ชิ้น ต่อไปนี้
๑. “ครูเสียใจมากที่ได้ยินเรื่องนี้” (พูดด้วยน�้ำเสียงและสีหน้าเศร้า เพื่อแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ)
๒. “เรื่องนี้ท�ำให้ครูไม่สบายใจ” (แสดงความรู้สึกเศร้าและห่วงใย)
๓. “เราเป็นห่วงเธอ” ครูเอ่ยชือ่ นักเรียน (บอกว่า มีคนจ�ำนวนมากเป็นห่วงเป็นใย
ต่อนักเรียนคนนั้น)
๔. “เธอเรียบร้อยดีไหม” (ถามพร้อมกับตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาวะ
ของนักเรียน)
๕. “เยี่ยมมาก หากครูต้องเผชิญปัญหานี้ ครูไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขได้ดีเท่าเธอ”
(บอกเด็กว่าสิง่ ทีเ่ ขาเผชิญมามีความยาก ครูแสดงความชืน่ ชม และเข้าใจความรูส้ กึ
ของเขา)
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ในขั้นนี้อย่าเพิ่งให้ค�ำแนะน�ำวิธีแก้ปัญหา ให้เน้นลดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ
ตื่นตระหนกของเด็ก โดยให้เขารู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ที่หวังดีอยู่เคียงข้างพร้อมช่วยเหลือ
ในกรณีที่นักเรียนเพิ่งเผชิญปัญหาครอบครัว เช่น พ่อแม่หย่าร้างกัน มีคน
ในครอบครัวถูกยิงตาย ฯลฯ ครูควรพูดว่า “ครูเสียใจด้วย หากต้องการความช่วยเหลือ
อะไรขอให้บอกครู เราพร้อมช่วยเสมอ” แล้วควรแจ้งครูแนะแนว (counselor) เพือ่ ให้
ความช่วยเหลือเด็กคนนัน้ ในสหรัฐอเมริกามีผลการวิจยั บอกว่า การเพิม่ ครูแนะแนว
๑ คนในโรงเรียน (และครูแนะแนวท�ำงานดี) มีผลให้ลดจ�ำนวนเด็กออกจากโรงเรียน
กลางคันได้ ร้อยละ ๑๐
ไม่วา่ เด็กจะแสดงพฤติกรรมไม่ถกู ต้องอย่างรุนแรงหรือไม่รนุ แรงนัก หน้าทีแ่ รก
(และส�ำคัญที่สุด) ของครู คือ ท�ำความเข้าใจ หาทางท�ำความเข้าใจและแสดงให้
เด็กเห็นว่า ครูพร้อมที่จะท�ำความเข้าใจและเห็นใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนไม่ท�ำ
การบ้านมาส่ง ครูตอ้ งไม่ดุ ไม่ลงโทษแต่พดู กับเด็ก (ให้ทงั้ ชัน้ ได้ยนิ ) ว่า “ครูเสียใจ
ที่เธอไม่ได้ท�ำการบ้าน บอกครูได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น” หากเด็กมาโรงเรียนสาย
ครูทกั เด็กว่า “สมชาย ครูดใี จทีเ่ ธอมาโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ ได้เลย เพือ่ นๆ
จะช่วยให้เธอตามบทเรียนได้ทัน” เอาไว้เมื่อมีโอกาสจึงค่อยคุยกันสองคน “เธอไม่
เคยมาโรงเรียนสายเลย วันนี้เกิดอะไรขึ้น เธอสบายดีหรือเปล่า”
การพร�่ำสอนเรื่องความตรงต่อเวลาไม่มีความจ�ำเป็น สู้แสดงให้เด็กเห็นว่า
ครู คิ ด ถึงเขา และต้องการให้เ ขาเข้าร่ ว มกิ จ กรรมที่ สนุ กสนานและทรงคุ ณ ค่ า
ในห้องเรียนไม่ได้ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กมากกว่า โดยแสดงผลผ่าน
ความสัมพันธ์ด้านรู้สึกผูกพันไว้เนื้อเชื่อใจกัน

ใช้เครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์อย่างเร็ว
ในวันแรกของปีการศึกษาหรือของภาคการศึกษา เด็กจะอยากรู้ว่าครูเป็น
อย่างไร ห่วงใยและให้เกียรติเด็กหรือไม่ ครูตอ้ งแสดงออกในเรือ่ งเอาใจใส่และเข้าใจ
ความรู้สึกของนักเรียนตั้งแต่วันแรก เขาแนะน�ำเครื่องมือง่ายๆ ๓ ชิ้นดังต่อไปนี้
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ครั้งเดียวจบ
ในช่วง ๓๐ วันแรกของชั้นเรียน ท�ำสิ่งที่สะท้อนความเอาใจใส่ต่อศิษย์ ที่ท�ำ
ครั้งเดียวนักเรียนจดจ�ำได้ไม่ลืม เช่น ให้นักเรียนแต่ละคนแชร์ความสนใจส่วนตัว
ของตน สมมุติว่านักเรียนคนหนึ่งชอบนก ชอบดูนก และศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
นก ครูกลับไปค้นเรื่องราวของนกในละแวกโรงเรียนและละแวกบ้าน แล้วน�ำมาเล่า
ในชั้นเรียน ซึ่งอาจน�ำไปสู่การจัดตั้งชมรมดูนก
สองคนในสิบวัน
เมื่อเริ่มชั้นเรียน ครูก�ำหนดนักเรียน ๑ - ๒ คน ที่น่าจะต้องการความเอาใจใส่
เป็นพิเศษ อาจจะเนื่องจากขี้อายมาก ซุกซนมาก นั่งนิ่งไม่ได้ ชอบมาป้วนเปี้ยน
กับครู หรือขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง แล้วจัดเวลาวันละ ๒ นาทีทกุ วัน
เป็นเวลา ๑๐ วัน คุยกับเด็กสองคนนี้ทีละคน คุยเรื่องอะไรก็ได้ เป้าหมายคือ
เพื่อสร้างความคุ้นเคยซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๒ คนนี้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อครูไปตลอดปี
สามอย่างในสามสิบวัน
ครูใช้ช่วงเวลา ๓๐ วันแรกของชั้นเรียน ตั้งค�ำถาม ๓ ค�ำถามเกี่ยวกับนักเรียน
แต่ละคน และหาค�ำตอบให้ครบ ตัวอย่างค�ำถามเช่น มีใครบ้างอยูใ่ นครอบครัวของเด็ก
เด็กสนใจเรื่องอะไรเมื่ออยู่นอกโรงเรียน เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นักเรียนต้องการ
เป็นอะไร
เครื่องมือทั้งสามข้างบน ใช้ตอนเริ่มต้น แล้วต่อด้วยเครื่องมืออีก ๓ ชิ้น
ต่อไปนี้
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เชื่อมสัมพันธ์ช่วงเริ่มต้น
ครูใช้เวลา ๓ - ๗ นาทีแรกของชัน้ เรียน (หรือก่อนชัน้ เรียน) ครูเดินไปรอบๆ ห้อง
ทักทายและคุยกับนักเรียน และส�ำรวจอารมณ์ของนักเรียนทั้งชั้น และส�ำรวจว่ามี
นักเรียนคนไหนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เรื่องที่คุยเป็นเรื่องที่เด็กสนใจ
เช่น ผลการแข่งฟุตบอล ทรงผมใหม่ หรือรองเท้าคู่ใหม่ของนักเรียน
เชื่อมสัมพันธ์ช่วงปลาย
เมือ่ นักเรียนจะออกจากห้องเรียนในตอนโรงเรียนเลิก หรือท้ายคาบเรียน สังเกต
ภาษากายทีส่ ะท้อนอารมณ์ของเด็ก แล้วขอคุยกับเด็กทีส่ อ่ ความกังวลใจสองต่อสอง
“เธอ (เอ่ยชือ่ นักเรียน) มีอะไรกังวลใจไหม” “มีอะไรให้ครูชว่ ยเหลือไหม” ไม่วา่ นักเรียน
จะเปิดใจกับครูหรือไม่ ครูได้ท�ำหน้าที่หยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ศิษย์แล้ว
เชื่อมสัมพันธ์กับชีวิตที่บ้านของนักเรียน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ต้องไม่จ�ำกัดอยู่แค่ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน
ต้ อ งขยายไปสู ่ ชี วิ ต ที่ บ ้ า น และในชุ ม ชนด้ ว ย เขาแนะน� ำ ให้ ท� ำ ความรู ้ จั ก ชี วิ ต
ในครอบครัวของเด็ก โดยไม่ตดั สิน ครูอาจไปร่วมกิจกรรมทีเ่ ด็กนิยมไป เช่น ดูกฬี า
เดินเที่ยวศูนย์การค้า ชมภาพยนตร์ ดูคอนเสิร์ต ร่วมกิจกรรมในสวนสาธารณะ
เป็นต้น เพื่อท�ำความรู้จักและแสดงความเอาใจใส่ต่อนักเรียน เป็นการลงทุน
ไม่กี่ชั่วโมงในตอนต้นปีการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับนักเรียนไป
ตลอดปีและตลอดชีวิตของนักเรียน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์กับครู เป็นตัวเร่ง (catalyst) ให้เด็กเอาใจใส่
การเรียน ซึ่งน�ำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและรอบด้าน
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เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนการสอน
วาทกรรมที่เป็นชุดความคิดในเบื้องลึกของหัวใจจะเป็นทั้งตัวก�ำหนดพฤติกรรม
ของครู และก�ำหนดพฤติกรรมของศิษย์ เพราะครูเป็นแบบอย่าง (role model)
ของศิษย์ ซึ่งจะวนกลับมาเปลี่ยนครูอีกรอบหนึ่ง
ครูจะมีพฤติกรรมที่ก�ำหนดโดย “ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กับศิษย์”
(relational mindset) วาทกรรมที่เปลี่ยนคือ “เขาจ้างฉันมาเป็นครูเพราะฉันมี
ความรู้วิชาการ ฉันไม่มีเวลาพอที่จะเอาใจใส่ทักษะด้านสังคม นั่นมันเรื่องของ
พ่อแม่” จะต้องเปลีย่ นไปเป็น “นักเรียนและครูตา่ งก็มชี วี ติ ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน เป้าหมายแรก
ของการเชื่อมโยงระหว่างฉันกับศิษย์คือ ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์
ความสัมพันธ์ในฐานะครูกบั ศิษย์เป็นเป้าหมายรอง” เขาแนะน�ำให้ครูเขียนค�ำแถลง
อุดมการณ์นี้ไว้ในกระดาษ เอามาทบทวนทุกวัน เพื่อให้พฤติกรรมต่อศิษย์ของตน
ด�ำเนินไปตามนี้อย่างเป็นอัตโนมัติ

ใคร่ครวญสะท้อนคิด และตัดสินใจ
การเปลี่ ย นแปลงเริ่ ม ขึ้ น ที่ “กระจก” กระจกสะท้ อ นพฤติ ก รรมครู คื อ
“การใคร่ครวญสะท้อนคิด” (reflection) ด้วยการตั้งค�ำถาม “สิ่งที่ฉันท�ำสะท้อน
ความเชื่ อ ว่ า ‘นั ก เรี ย นและครู ต ่ า งก็ มี ชี วิ ต ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น เป้ า หมายแรกของ
การเชื่ อ มโยงระหว่ า งฉั น กั บ ศิ ษ ย์ คื อ ความสั ม พั น ธ์ ใ นฐานะเป็ น เพื่ อ นมนุ ษ ย์
ความสัมพันธ์ในฐานะครูกับศิษย์เป็นเป้าหมายรอง’ หรือไม่” ตามด้วยค�ำถาม
“ฉันจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเป็นครูสู่การเอื้อให้ศิษย์เรียนจบออกไปพร้อม
ที่จะท�ำงาน หรือพร้อมที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่”
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
ณ วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉัน นางสาวภัคณิจ ชาครบัณฑิต
ได้เริ่มเข้าท�ำงานในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเพลินพัฒนา หรือที่
เรียกกันทีน่ วี่ า่ ESL teacher โรงเรียนแห่งนีม้ เี รือ่ งทีท่ ำ� ให้ฉนั ประหลาดใจมากมาย
ตั้งแต่วิธีการคัดเลือกครูเข้าท�ำงาน ครูท่านอื่นๆ ชื่อแผนกต่างๆ นักเรียน รูปแบบ
การท�ำงาน การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ...ความใส่ใจของครูทมี่ ตี อ่ นักเรียน
วิธีการคัดเลือกครูเข้าท�ำ งานของที่นี่ ไม่ ใช่เพี ยงแค่การสอบสั มภาษณ์กับ
ฝ่ายบุคคล หรือผูบ้ ริหารเท่านัน้ แต่เริม่ จากการคัดกรองคุณภาพของครูดว้ ยข้อสอบ
ภาษาอังกฤษซึ่งยากกว่าข้อสอบ TOEIC หลายเท่าตัว ข้อสอบวัดความเป็นครู
สัมภาษณ์กบั หัวหน้าฝ่ายประถมปลายซึง่ ทีโ่ รงเรียนเพลินพัฒนาเรียกกันว่าหัวหน้า
ช่วงชัน้ ที่ ๒ จากนัน้ ยังมีการสัมภาษณ์อกี หนึง่ รอบกับหัวหน้าฝ่าย ESL และแม้วา่ จะ
ผ่านการสอบข้อเขียน ผ่านการสัมภาษณ์ไปแล้ว ฉันยังจะต้องเข้ามาเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
ระบบระเบียบเบือ้ งต้น สัมผัสประสบการณ์จริงของการท�ำงานก่อนเป็นเวลา ๓ วัน
โดยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนใช้ในการประเมินครูเบื้องต้น และเป็น
การเปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสไตร่ตรองก่อนจะตัดสินใจว่าตัวเองเหมาะกับงานนี้
หรือไม่ ยินดีรับวัฒนธรรมการเรียนรู้ในแบบของโรงเรียนนี้ได้หรือไม่
หลังจากผ่านไป ๓ วัน ครูที่มาสมัครก็จะได้เข้ารับการทดสอบขั้นสุดท้าย
ซึ่งก็คือการทดลองสอนกับนักเรียนจริงๆ นั่นเอง จากวิธีการคัดเลือกครูนี้ ท�ำให้
ฉันรับรู้ได้ถึงความใส่ใจของโรงเรียนที่มีต่อเด็กนักเรียน ในการเฟ้นหาครูที่มี
คุณภาพ ไม่ใช่แค่ความสามารถในด้านความรูห้ รือการสอนเท่านัน้ หากยังรวมไปถึง
ความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และความเป็นครูของผู้ที่มาสมัครด้วย
ความใส่ใจที่โรงเรียนมีนั้นยังรวมไปถึงความใส่ใจต่อบุคลากรด้วยการให้ครูได้มี
โอกาสในการท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างออกไป ด้วยการทดลองมาใช้ชวี ติ
อยู่ที่โรงเรียนก่อน และได้มีโอกาสเตรียมตัว หรือประเมินตัวเองได้ว่า เหมาะกับ
แนวทางของโรงเรียนหรือไม่ และจะมีความสุขกับการได้ท�ำงานเป็นครูที่นี่หรือไม่
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ฉันได้พบว่าครูท่านอื่นๆ แผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคล ฝ่ายวิชาการ
ตลอดจนแม่บ้าน หรือพี่ยามที่ประตูทางเข้า ทุกคนมีความเป็นมิตรต่อกัน ยิ้มแย้ม
แก่กัน เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
ฉันรู้สึกได้ถึงความปรารถนาดี และความเป็นมิตรจากคนรอบข้างได้อย่างชัดเจน
ค�ำแนะน�ำต่างๆ ช่วยให้ฉนั พัฒนาตนเอง สร้างความคุน้ เคย และปรับตัวเข้ากับทีแ่ ห่งนี้
ได้อย่างรวดเร็ว กัลยาณมิตรที่ได้พบถือเป็นความสุขที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการได้มี
โอกาสมาใช้ชีวิตที่โรงเรียนแห่งนี้
“ขออนุญาตเข้าห้องพักครูค่ะ” เสียงนี้ดึงความสนใจของฉันจากการท�ำงาน
ในห้องพักครู ฉันหันไปดูด้วยความสนใจ เสียงนี้มาจากเด็กนักเรียนที่จ�ำเป็นจะ
ต้องเดินเข้ามาในห้องพักครู ฉันรู้สึกประหลาดใจมาก เพราะโดยทั่วไปแล้ว เด็กๆ
มักจะแค่ยกมือไหว้และกล่าวจุดประสงค์ของตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กนักเรียนทีม่ คี วามสนิทสนมกับครูมากดังเช่นทีน่ ี่ จากนัน้ ฉันก็ได้สงั เกตเห็นว่าเด็ก
นักเรียนทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงเด็กคนนัน้ กล่าวเช่นเดียวกันทุกครัง้ ทีพ่ วกเขาต้องการ
หรือมีความจ�ำเป็นต้องเข้ามาในห้องพักครู ฉันรู้สึกชื่นชมเด็กเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง
และชื่นชมครูท่านอื่นที่เป็นผู้อบรมเด็กๆ มากยิ่งกว่า... ที่สามารถท�ำให้เด็กมี
ความเป็นระเบียบ มีความเกรงใจในฐานะศิษย์กบั ครู โดยทีย่ งั มีความสุข ความสบายใจ
เหมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง สนิทกับครูราวกับว่าครูเป็นคนในครอบครัว
เห็นได้จากการที่เด็กยิ้มแย้มอย่างมีความสุข และพูดคุยกับครูอย่างเปิดใจ ฉันรู้สึก
มีความสุขมาก ความสัมพันธ์เช่นนี้ระหว่างครูกับนักเรียน เป็นความสัมพันธ์ใน
อุดมคติของฉัน ฉันดีใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้
รูปแบบการท�ำงานของโรงเรียนแห่งนี้เป็นสิ่งที่ท�ำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุด
ฉันไม่เคยรับรูว้ า่ มีวธิ กี ารท�ำงานเช่นนีใ้ นโรงเรียนอืน่ มาก่อน ชัน้ ทีฉ่ นั สอน คือชัน้ ป.๖
หรือทีเ่ รียกกันทีน่ วี่ า่ ชัน้ ๖ นัน้ มีทงั้ หมด ๔ ห้อง นักเรียนแต่ละห้องมีจำ� นวน ๒๔ คน
มีครู ESL ๒ คน โดยที่แต่ละคนสอนเพียง ๒ ห้องเท่านั้น เพราะโรงเรียนมุ่งเน้น
ไปทีค่ ณ
ุ ภาพ ทีค่ รูสามารถมอบให้แก่เด็กได้เต็มที่ อย่างเข้มข้นในแต่ละคาบเรียน ครู
ทีเ่ ป็นคูว่ ชิ ากันในชัน้ ๖ นัน้ จะต้องใช้เวลาทีเ่ หลืออยูท่ งั้ หมด ช่วยกันคิดแผนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่นักเรียน และผ่านการตรวจสอบ ปรับปรุงหลายครั้ง
จากทางคุณครูวิชาการที่ดูแลเฉพาะหน่วยวิชา ESL เพื่อให้ได้แผนการสอนที่ให้
ประโยชน์สงู สุดแก่นกั เรียนในแต่ละคาบ นอกจากนีค้ รูยงั จะต้องเข้าสังเกตการสอน
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ของกันและกันเพือ่ ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และช่วยกันพัฒนาให้แผนการสอนเหมาะสม
แก่นกั เรียนทุกคนมากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังต้องคอยดูเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เด็ก
แต่ละคนบรรลุศักยภาพของเขาซึ่งมีความแตกต่างกันให้ได้มากที่สุดด้วย ในการ
ท�ำงานจึงมีทงั้ การประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นในระดับชัน้ และการประชุมในทีม ESL เพือ่
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนา ปรับเปลีย่ น ปรับปรุงสิง่ ต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ วัฒนธรรม
เหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนแก่ฉันว่า โรงเรียนนี้ให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนอย่างยิ่งยวด
การเรียนการสอน ESL** ที่โรงเรียนแห่งนี้ ใช้แนวทางที่เรียกกันว่า HFOA
ซึ่งย่อมาจาก High Function Open Approach โดยมีเป้าหมายหลักคือ การลด
บทบาทของครูลง เพิม่ บทบาทของนักเรียนให้มากขึน้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูถ้ งึ การ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ไม่ใช่แค่เพียงรอรับข้อมูลไปเรือ่ ยๆ เท่านัน้ การเรียนรูใ้ นแต่ละครัง้
ใช้เวลา ๙๐ นาที โดยครูจะใช้เวลาพูดทบทวนหรือเกริ่นเข้าเนื้อหา และอธิบายถึง
เป้าหมายในแต่ละครั้งด้วยเวลาประมาณ ๒๕ นาทีเท่านั้น จากนั้นนักเรียนจะได้
ลงมือคิด ลงมือท�ำ หรือปรึกษาหารือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในเวลาอีก ๒๕ นาที
ส่วนเวลาทีเ่ หลืออีก ๔๐ นาที จะเป็นเวลาทีค่ รูและนักเรียนจะมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อการปรับปรุงผลงานที่ท�ำกันในคาบนั้น รวมถึงการใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อนักเรียน
ได้สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ไปในคาบนั้นๆ ด้วย
ฉันรู้สึกประทับใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนนี้เป็นอย่างมาก เพราะฉันรู้ดี
มาตลอดว่าเป็นเรือ่ งทีย่ ากส�ำหรับเด็กไทยทีจ่ ะมีความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เพราะเคยชินกับการถูกป้อนข้อมูลให้ตลอดเวลา จากทั้งทางโรงเรียน และที่บ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นแค่เพือ่ ให้เด็กสอบได้คะแนนดีๆ
เท่านัน้ แต่โรงเรียนแห่งนีก้ ำ� ลังสอนให้เด็กคิดเป็น ท�ำเป็น วิเคราะห์เป็น และต่อยอด
ความรูเ้ องได้ ฉันรูส้ กึ ยินดีกบั เด็กทีม่ โี อกาสได้เรียนทีน่ ี่ และรูส้ กึ ยินดีทตี่ วั เองจะได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเด็กที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
** โรงเรียนเพลินพัฒนาวางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL- English as a
Second Language) ที่ใช้ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ในรูปแบบที่เรียกว่า High Function Open Approach ที่เน้นในเรื่อง task-based learning เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ และการสื่อสารความคิดความเข้าใจระหว่างกันเป็นส�ำคัญ
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ความใส่ใจของครูทมี่ ตี อ่ นักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ เรียกได้วา่ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ฉนั
รู้สึกดีมากที่สุด ฉันเลือกที่จะเป็นครู เพราะฉันรักและเป็นห่วงเด็กๆ ฉันจึงอยาก
เป็นครูที่ไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าเด็กต้องเก่งทุกวิชา ต้องท�ำคะแนนให้ดีให้ได้ทุกวิชา
โดยที่ไม่สนว่าเด็กจะเป็นอย่างไร ฉันอยากเป็นครูทรี่ แู้ ละใส่ใจว่าตอนนีเ้ ด็กรูส้ กึ อย่างไร
มีความสุขดีไหม มีความชอบ สนใจหรือถนัดเรื่องอะไร ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีแนวคิด
ไม่ต่างไปจากฉันเลย
วันหนึง่ คุณครูใหม่ – วิมลศรี ศุษลิ วรณ์ ได้ยนื่ กระดาษจ�ำนวน ๔ แผ่นให้แก่ฉนั
ในกระดาษเหล่านัน้ ไม่มเี นือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งทีฉ่ นั ต้องสอนเลย มีเพียงเนือ้ หาเกีย่ วกับ
การเชือ่ มสัมพันธ์ และการเข้าถึงจิตใจของเด็กเท่านัน้ ภายในใจของฉันรูส้ กึ ปีตยิ นิ ดี
เป็นอย่างยิง่ ในทีส่ ดุ ฉันก็พบกับคนทีใ่ ห้ความส�ำคัญในสิง่ เดียวกันกับฉันแล้ว ฉันได้
ลองน�ำเอาเนื้อหาของบทความไปทดลองปรับใช้กับนักเรียน เพิ่มเติมขึ้นไปจาก
แผนการสอนทีฉ่ นั ท�ำอยูเ่ ป็นปกติ ฉันถามพวกเขาถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาสนใจ โดยสอดแทรก
เข้ากับเนื้อหาที่ฉันสอน ฉันน�ำมันมาปรับใช้ในการให้งานแก่พวกเขา ผลลัพธ์ที่ได้
มาเป็นเรือ่ งน่ายินดีอย่างยิง่ เพราะโจทย์นที้ ำ� ให้พวกเขาเกิดพลังในการอ่านและแปล
ข่าวภาษาอังกฤษ มีความตื่นเต้น สนุกสนาน เมื่อได้เห็นว่าข่าวเหล่านั้นเกี่ยวข้อง
กับสิง่ ทีพ่ วกเขาสนใจ เช่น ข่าวเกีย่ วกับสัตว์ หรือนักร้อง นักกีฬาทีพ่ วกเขาชืน่ ชอบ
นอกจากนีฉ้ นั ยังได้พดู คุยเพิม่ เติมนอกเวลาเรียนอย่างสบายๆ กับเด็กๆ โดยเฉพาะ
เด็กที่มักจะไม่สนใจเรียน พูดคุยกับเพื่อน หรือวาดรูปเล่นตลอดเวลา โดยถามไถ่
ความรู้สึกของพวกเขาในแต่ละวัน ถามถึงปัญหาที่รบกวนจิตใจพวกเขา ถามถึง
ครอบครัว สัตว์ที่ชอบ หรือเรื่องรอบตัวธรรมดาๆ ต่างๆ มีการพูดคุย ให้ก�ำลังใจ
แนะน�ำสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้พวกเขาพัฒนาขึน้ ได้อกี ด้วยความหวังดีอย่างจริงใจ สิง่ เหล่านี้
แม้จะดูไม่เกีย่ วข้องอะไรเลยกับการสอนของฉัน แต่มนั ได้ผลอย่างไม่นา่ เชือ่ ... เด็กๆ
ตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันสอนมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการตอบค�ำถามอย่างกระตือรือร้น
มากยิ่งขึ้น ฟังค�ำแนะน�ำ  ตักเตือนของฉันอย่างเปิดใจมากขึ้น มีเด็กคนหนึ่งที่ปกติ
แล้วไม่ชอบภาษาอังกฤษเอามากๆ เพราะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเนื้อหาเอาเสียเลย เธอจึง
มั ก จะเอาแต่ ว าดรู ป ในคาบวิ ช า ESL อยู ่ เ สมอ เธอค่ อ ยๆ เปลี่ ย นไป ยกมื อ
ตอบค�ำถามมากขึน้ ฟังฉันสอนมากขึน้ ยิม้ แย้มมากขึน้ วันหนึง่ เธอเดินเข้ามาพูดกับฉัน
“สุดยอดเลย Teacher หนูไม่เคยเข้าใจภาษาอังกฤษมากขนาดนี้เลยในรอบสามปี
ทีผ่ า่ นมา !!! ” เธอพูดอย่างยิม้ แย้ม มีความสุข ฉันก็มคี วามสุข ความเหน็ดเหนือ่ ย
ทั้งหมดสลายหายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อน
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เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงปุณณภา ดวงฤดี
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เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงญาณิดา ศิริมหาชัย

•

62

•

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงณิชมน พิทยะ
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๒
ภาค

ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จของศิษย์
(achievement mindset)

บทที่ ๕ ตั้งเป้าหมายสูงลิ่ว
บทที่ ๖ ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับที่ทรงพลัง
บทที่ ๗ ธ�ำรงอิทธิบาท ๔

๕
ตั้งเป้าหมายสูงลิ่ว
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๑ ใน ๓ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จ
ของศิษย์ (achievement mindset)
ตีความจากตอนต้นของ Part Two : Why the Achievement Mindset ?
และ Chapter 4 : Set Gutsy Goals

ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จ (achievement mindset) อยูใ่ นตระกูลเดียวกันกับ
ชุดความคิดเจริญงอกงาม (growth mindset) ชุดความคิดแรงขับดัน (drive mindset)
ชุดความคิดอิทธิบาท ๔ (grit mindset) ส�ำหรับครูวาทกรรมของชุดความคิดนี้
คือ “ฉันสามารถสร้างเจตคติ แรงบันดาลใจ และความมานะพยายามของนักเรียน
สู่ความส�ำเร็จได้ ทักษะเหล่านี้ฝึกได้” ย�้ำว่าชุดความคิดนี้ ใช้ได้ต่อนักเรียนทุกคน
ครูต้องไม่โยนความรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จของนักเรียนไปให้ตัวนักเรียนเอง
หรื อ ผู ้ อื่ น ครู ต ้ อ งยื ด อกเข้ า ไปรั บ ผิ ด ชอบ มี ค� ำ แนะน� ำ ว่ า เมื่ อ นั ก เรี ย นประสบ
ความล้มเหลว อย่าปลอบโยนด้วยถ้อยค�ำทีผ่ ดิ “เธอได้ทำ� ดีทสี่ ดุ แล้ว” “เธอมีจดุ แข็ง
อย่างอื่น” เพราะเป็นวาทกรรมที่น�ำไปสู่ความคาดหวังที่ต�่ำต่อตนเองของนักเรียน
ซึ่ ง จะลดแรงจู ง ใจ และผลการเรี ย นตกต�่ ำ  มี ผ ลการวิ จั ย บอกว่ า เมื่ อ นั ก เรี ย น
มีแรงจูงใจ effect size ต่อความส�ำเร็จเท่ากับ ๐.๔๘
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ข้อมูลหลักฐาน
มีผลงานวิจัยบอกว่า ชุดความคิดของครูมีผลต่อความส�ำเร็จของศิษย์มากกว่า
ไอคิว สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ครูสามารถสร้างผลกระทบสูงต่อศิษย์ โดยเปลี่ยนวิธีการจากการให้การตอบสนอง
อย่างอ่อน เช่น การให้รางวัล การให้ค�ำสรรเสริญตื้นๆ หรือการลงโทษ ไปเป็นวิธี
การที่สร้างแรงจูงใจแบบมองไม่เห็น สร้างชุดความคิดเจริญงอกงาม และเลิกตีตรา
แรงจูงใจแบบมองไม่เห็น
แรงจูงใจแบบมองไม่เห็น (the invisible motivators) ช่วยสร้างพลัง แรงจูงใจ
และความมานะพยายามให้แก่นักเรียน มีปัจจัย ๕ ประการที่เป็นปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจทีม่ องไม่เห็น ได้แก่ (๑) ก�ำหนดความหมาย กรอบงาน และวิธที ำ� งานอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม (๒) จัดการ “พูดกับตนเอง” (self-talk) ของครู และของนักเรียน
(๓) ช่วยฝึกทักษะย่อยทีต่ อ้ งการใช้ในการท�ำงาน (๔) ก�ำจัดความคิดแบบแผ่นเสียง
ตกร่อง (๕) ตีกรอบความล้มเหลวให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากความล้มเหลวนัน้ ในบันทึก
ตอนต่อๆ ไป จะมีรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้
สร้างชุดความคิดเจริญงอกงาม
หัวใจคือ ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จ (achievement mindset) เรียนรูฝ้ กึ ฝนได้
ทัง้ ฝึกครู และฝึกศิษย์มผี ลงานวิจยั ทดลองบอกนักเรียนสองกลุม่ ด้วยถ้อยค�ำสองแบบ
กลุม่ แรกพร�ำ่ บอกว่าความฉลาดเป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมาแต่กำ� เนิด (สร้าง fixed mindset)
กลุ่มหลังพร�่ำบอกว่า ความฉลาดเป็นสิ่งที่ฝึกได้ (สร้าง growth mindset) พบว่า
ผลการเรียนของนักเรียนกลุม่ หลังสูงกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และสองปีให้หลัง
เด็กกลุ่มหลังก็ยังมีคะแนนผลการเรียนสูงกว่า
เลิกตีตรา
การตีตราว่าด้อย มีผลลบต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เขาแนะน�ำให้เลิกการตีตรา
(drop the labels) ว่าเป็นนักเรียนจากชนกลุม่ น้อย ว่าเป็นนักเรียนทีผ่ ลการเรียนอ่อน
ว่าเป็นนักเรียนเด็กด้อยโอกาสหรือพิการ
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ผลของการตั้งความคาดหวังสูง
มี ผ ลการวิ จั ย บอกว่ า การประเมิ น ตนเองของนั ก เรี ย น การให้ นั ก เรี ย นตั้ ง
ความคาดหวังเกรดของตนเอง ให้ effect size ต่อผลการเรียน เท่ากับ ๑.๔๔
เกือบจะสูงที่สุดในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
หลักการส�ำคัญของครูทมี่ ผี ลงานเด่นคือ ไม่อนุญาตให้นกั เรียนตัง้ ความคาดหวัง
ตํ่าต่อการเรียนของตน แม้ว่านักเรียนคนนั้นจะมีประวัติเรียนอ่อนก็ตาม
การบรรลุผลการเรียนในระดับสูง นักเรียนต้องท�ำงานหนัก มีผลการวิจัย
บอกว่า มีปัจจัยส�ำคัญ ๔ ประการที่กระตุ้นให้นักเรียนขยัน ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.

นักเรียนมีความเชื่อว่าตนสามารถบรรลุเป้านั้นได้
นักเรียนมีความเชื่อว่าครูช่วยหนุนให้ตนบรรลุเป้าได้
การประเมินตนเองของนักเรียน
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองในภาพรวมของนักเรียน

ครูสามารถมีอิทธิพลต่อปัจจัยทั้ง ๔ ประการนี้ ซึ่งหมายความว่า ครูมีลู่ทาง
ช่วยให้นักเรียนท�ำงานหนักได้

สร้างเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ระดับเชี่ยวชาญ
การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในระดับที่ไม่น่าจะบรรลุได้ เพื่อท้าทายความมานะ
พยายามของตนเอง โดยมีครู (และคนในครอบครัว) ช่วยหนุนการด�ำเนินการฟันฝ่า
จนบรรลุความส�ำเร็จได้ เป็นสุดยอดของการเรียนรู้ในชีวิต เป็นการฝึกทักษะชีวิต
(life skills) ทีส่ ดุ ยอด คนทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์นี้ เท่ากับพลาดโอกาสในการเรียนรู้
ทักษะที่ส�ำคัญที่สุดต่อตนเองโดยไม่รู้ตัว คือทักษะท�ำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
(make the impossible possible) โดยนัยนี้คนไทยส่วนใหญ่พลาดโอกาสนี้
โดยต้นเหตุคือระบบการศึกษาที่เดินผิดทาง
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มีผลการวิจยั บอกว่าการตัง้ เป้าหมายการเรียนรูร้ ะดับ mastery ให้ effect size
ต่อผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ท่ากับ ๐.๙๖ โดยต้องตระหนักว่าเป้าหมายนีต้ อ้ งการเวลาเรียน
ในห้องเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ - ๕๐ ซึ่งถือว่าคุ้ม เมื่อเทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่นักเรียนได้รับ
การสร้างเป้าหมายการเรียนรู้มีสองส่วนที่ส�ำคัญเท่าๆ กัน คือ (๑) เป้าหมาย
ภาพใหญ่ (big picture goal) (๒) เป้าหมายปลายทาง (destination) ลักษณะ
ของเป้าหมายที่ดีคือ revised SMART goal ซึ่งประกอบด้วย
มีความชัดเจนและเป็นยุทธศาสตร์
วัดได้
น่าพิศวง (แทนการบรรลุได้)
สอดคล้องกับตัวนักเรียน (แทนการมุ่งผลลัพธ์)
มีเงื่อนเวลา
ขอย�ำ้ ว่า เป้าหมายระดับ mastery ไม่ได้จำ� กัดอยูท่ เ่ี รียนวิชา ส่วนทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่า
คือการช่วยให้นกั เรียนพัฒนาสมรรถนะทีจ่ ะมีคณ
ุ ไปตลอดชีวติ เช่น อิทธิบาท ๔ (grit)
ชุดความคิดเจริญงอกงาม (growth mindset) ทักษะทางสังคม และการมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในชั้นเรียน

ก�ำหนดเป้าที่ท้าทาย
การเรียนรู้ในระบบการศึกษาในปัจจุบันมักบรรลุเป้าหมายในระดับการเรียนรู้ที่
ผิวเผินคือ ตอบข้อสอบได้ สอบผ่าน แต่ไปไม่ถงึ ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับคล่องแคล่ว
(proficiency) และยิง่ ไม่ถงึ ระดับรูจ้ ริง (mastery) ซึง่ นักเรียนต้องเรียนโดยเจาะลึก
เข้าไปในสาระ ซึ่งต้องการความมานะพยายามอย่างต่อเนื่อง ใคร่ครวญสะท้อนคิด
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ท�ำความชัดเจน วิเคราะห์ พัฒนาเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนและ
ซับซ้อน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ดังกล่าว การก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ต้องมี
อย่างน้อย ๔ มิตติ อ่ ไปนี้ (๑) สร้างสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงกว่าผลต่อตนเอง (๒) เป็นเป้าที่
ก่อผลกระทบสูง (๓) นักเรียนเชือ่ ว่าครูจะหนุนให้บรรลุได้ (๔) มีเป้าหมายรายทาง
(micro goals)
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เขายกตัวอย่างครูคนหนึง่ มีผลการสอนในปีทแี่ ล้ว ทีค่ รึง่ หนึง่ ของนักเรียนบรรลุ
ความคล่องแคล่ว (proficiency) ในวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาใหม่นี้เขาจึง
ก�ำหนดเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นมากว่า “อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนบรรลุ
ความคล่องแคล่วในวิชาคณิตศาสตร์ และร้อยละ ๒๐ หรือกว่าบรรลุผลการเรียนรู้
ระดับรู้จริง” ผู้เขียนบอกว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายที่ท้าทาย
เป้าหมายที่ท้าทาย ที่ผู้เขียนยกมาเป็นตัวอย่างคือ “นักเรียนชั้น ป.๑ ของฉัน
จะอ่าน เขียน คิดเลข และมีพฤติกรรมที่แสดงว่าพร้อมขึ้นไปเรียนชั้น ป.๓ ไม่ใช่
ป.๒” ซึง่ เป็นการวางเป้าให้นกั เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรูเ้ พิม่ เท่ากับ ๒ ปีการศึกษา
ไม่ใช่ปีการศึกษาเดียว มีผลการวิจัยบอกว่า มีตัวอย่างครูชั้นยอดเยี่ยมที่จัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนยกระดับขึ้นเท่ากับ ๓ ปีการศึกษาในการเรียนเพียงปีเดียว
และการยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนที่ขาดแคลนใน ๑ ปี ให้เกิดการเรียนรู้
เท่ากับ ๑.๕ - ๓ ปี เป็นเรือ่ งปกติ เพราะนักเรียนเหล่านีม้ จี ดุ เริม่ ต้นทีต่ ำ 
�่ เมือ่ ได้รบั
กระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องจึงเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหัศจรรย์
เขายกตัวอย่างเป้าหมายที่ท้าทายในต่างระดับชั้นเรียน
ระดับประถมศึกษา “นักเรียนชั้น ป.๒ ของฉัน จะอ่าน เขียน คิดเลข
และมีพฤติกรรม ที่บอกว่าพร้อมขึ้นไปเรียนชั้น ป.๔ ไม่ใช่ ป.๓”
ระดับมัธยมศึกษา เป้าหมายเชิงกระบวนการของครูวิทยาศาสตร์ “ฉันจะ
สอนนักเรียนให้รวู้ ธิ กี ารสร้างเมืองขึน้ ใหม่หลังจากประสบภัยพิบตั ”ิ ครูวชิ าภาษาไทย
ชัน้ ม. ต้น อาจมอบงานให้นกั เรียนร่วมกันเขียนเรียงความเรือ่ งเปลีย่ นโลก น�ำผลงาน
ที่ปรับปรุงแล้วไปอ่านให้ผู้น�ำชุมชนฟัง ค�ำแนะน�ำป้อนกลับที่ได้รับจะมีผลในระดับ
เปลี่ยนชีวิตของนักเรียน ครูวิชาคณิตศาสตร์อาจก�ำหนดเป้าหมายว่า “ในช่วง
ปลายปีการศึกษา นักเรียนจะช่วยกันเขียนหนังสือ ‘วิธกี ารเรียนทีจ่ ะช่วยให้ประสบ
ความส�ำเร็จในวิชาคณิตศาสตร์’ เป็นหนังสือคู่มือการเรียน”
เป้าหมายความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน “ฉันจะรู้จักชื่อเล่นของ
นักเรียนทุกคนในชั้น”
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ให้เหตุผลเพื่อให้เชื่อว่าบรรลุได้
หนังสือบอกว่าครูใช้เวลาเพียง ๒๐ วินาทีเท่านั้น ยืนยันให้ศิษย์เชื่อว่าพวกเขา
บรรลุเป้าหมายทีท่ า้ ทายร่วมกันได้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือ โดยใช้คำ� พูดในท�ำนองนี้
“เป้าหมายที่เราช่วยกันก�ำหนดนี้ส�ำคัญมากต่อชีวิตของพวกเธอ ครูเชื่อว่าพวกเธอ
ท�ำได้ หากพยายามอย่างฉลาด ครูแคร์พวกเธอ แคร์ผลการเรียนของพวกเธอ
ครูจะไม่ท้อถอย จะสอนพวกเธอคนใดคนหนึ่งซ�้ำอีกกี่ครั้งก็ได้ จนทุกคนบรรลุ
เป้าหมาย เราต้องบรรลุเป้าหมายทุกคน หากใครคนใดคนหนึง่ ล้มเหลว หมายความว่า
พวกเราทุกคนล้มเหลว รวมทัง้ ครูดว้ ย” หรือ “ครูแคร์พวกเธอ ครูชำ� นาญหน้าทีค่ รู
ครูจะท�ำงานหนัก ต่อเนื่อง และเรียนจากการท�ำผิดพลาด ขอให้พวกเธอท�ำหน้าที่
ส่วนของพวกเธอ ครูจะท�ำหน้าที่ส่วนของครู ครูจะไม่ให้พวกเธอล้มเหลวแม้แต่
คนเดียว เราเริ่มต้นท�ำงานกันได้แล้ว”
ส่วนที่ส�ำคัญที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายคือ การสอนให้นักเรียนรู้วิธี
จัดการความผิดพลาดล้มเหลว บอกนักเรียนว่า ความผิดพลาดหรือล้มเหลวเป็น
สิง่ ทีจ่ ะพบเสมอในชีวติ เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เป็นส่วนหนึง่ ของความเจริญก้าวหน้า
ความล้มเหลวเป็นบทเรียน ความล้มเหลวช่วยสอนเรา คนเราเป็นอย่างไรให้ดูที่
การตอบสนองต่อความล้มเหลว
อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีท่ า้ ทายต้องการแรงเสริม หรือ
ก�ำลังใจ เป็นระยะๆ และนั่นคือความส�ำคัญของการก�ำหนดเป้าหมายรายทาง

ใช้เป้าหมายรายทางเพื่อเชื่อมรอยต่อ
การก�ำหนดเป้าหมายสูงลิ่วสร้างความตื่นเต้นแก่นักเรียนแทบทุกคน แต่เป็น
การยากที่จะท�ำให้นักเรียนด�ำรงความตื่นเต้นเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายดังกล่าวได้
ในระยะยาว จึงต้องใช้กลยุทธก�ำหนดเป้าหมายรายทางที่สามารถบรรลุได้ภายใน
หนึ่งสัปดาห์หรือสั้นกว่านั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
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มีความมั่นใจในขีดความสามารถจ�ำเพาะเรื่องของพวกตน
ประจักษ์ด้วยตนเองว่ามีความคืบหน้าสู่เป้าหมาย วัดได้ชัดเจน
สร้างอารมณ์รว่ ม และก�ำลังใจ จากการบรรลุความส�ำเร็จและการเฉลิมฉลอง
การใช้เป้าหมายรายทางเป็นเครือ่ งมือสร้างความส�ำเร็จในการเรียนรูน้ ี้ มี effect
size สูงถึง ๐.๙๗
เมื่อนักเรียนตั้งค�ำถามที่ถูกต้อง หรือบรรลุเป้าหมายรายทาง ครูพึงจัดการ
เฉลิมฉลอง และจัดการพูดคุยเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
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๖
ให้ค�ำแนะน�ำ
ป้อนกลับที่ทรงพลัง
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๒ ใน ๓ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จ
ของศิษย์ (achievement mindset)
ตีความจาก Chapter 5 : Give Fabulous Feedback

การทีน่ กั เรียนจะธ�ำรงความมานะพยายามไว้เป็นเวลานาน เพือ่ บรรลุเป้าหมายที่
ท้าทายได้ในทีส่ ดุ ต้องการแรงเสริมเป็นระยะๆ การได้รบั รูค้ วามก้าวหน้า ตามเป้าหมาย
รายทางในท้ายบันทึกที่แล้วก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในบันทึกนี้จะกล่าวถึงการใช้
ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ ช่วยให้เห็นว่าเป้าหมายเคลือ่ นใกล้เข้ามา สร้างความหวังเพิม่ ขึน้

การประเมินเพื่อพัฒนาในระหว่างการท�ำงาน
การประเมินเพื่อพัฒนา (formative assessment) ตามด้วยการให้ค�ำแนะน�ำ
ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (constructive feedback) มีพลังต่อการเรียนรู้สูงยิ่ง
มีผลการวิจัยบอกว่า การประเมินเพื่อพัฒนาให้ effect size ต่อผลลัพธ์การเรียน
รู้เท่ากับ ๐.๙๐ การประเมินเพื่อพัฒนาจะช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุง
วิธกี าร หรือเพือ่ ยืนยันว่ามาตรการทีใ่ ช้กอ่ ผลตามทีต่ อ้ งการ มีหลักการ ๕ ประการ
ที่จะช่วยให้การประเมินเพื่อพัฒนามีพลัง
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๑. มีเป้าหมายทีช่ ดั เจนร่วมกัน ครูตอ้ งท�ำให้นกั เรียนมีความชัดเจนต่อเป้าหมาย
การเรียนรู้ และต่อเกณฑ์บอกความส�ำเร็จ
๒. ท�ำให้เห็นความก้าวหน้า เพื่อให้นักเรียนรู้ว่างานส่วนไหนส�ำเร็จ ส่วนไหน
ต้องการการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
๓. ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับที่น�ำสู่การกระท�ำ และช่วยความก้าวหน้าของ
การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
๔. ส่ง เสริม และกระตุ้นให้นัก เรี ย นเป็ น เจ้ า ของการเรี ย นรู ้ หลั กการคื อ
เรียน เป็นเจ้าของ และแชร์
๕. ติดตามแนวโน้ม ให้นักเรียนฝึกมองแนวโน้มภาพใหญ่ และรายละเอียด
ที่ทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้

ใช้ SEA ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับเชิงคุณภาพ
SEA เป็นค�ำย่อ ย่อมาจาก strategy effort และ attitude ผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนี้
บอกว่า นักเรียนควรได้รบั ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ (feedback) อย่างน้อยทุกๆ ๓๐ นาที
จากแหล่งใดแหล่งหนึง่ ใน ๔ แหล่งคือ จากเพือ่ นนักเรียนด้วยกัน จากกิจกรรมทีท่ ำ 
�
จากการใคร่ครวญสะท้อนคิด และจากครู โดยที่ค�ำแนะน�ำป้อนกลับนั้น เป็นการ
ชื่นชมให้ก�ำลังใจ หรือให้ค�ำแนะน�ำต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งของ SEA จะเป็น
การเสริมพลังในการฟันฝ่าความยากล�ำบาก
ตัวอย่างของค�ำแนะน�ำป้อนกลับในตระกูลนี้
“ครูพอใจมากที่เธอทดลองใช้หลายกลยุทธ (strategy) จนในที่สุดค้นพบ
กลยุทธที่ใช้การได้”
“ครูยินดีที่เห็นเธอไม่ท้อถอย ความมานะพยายาม (effort) จะช่วยให้เธอ
ประสบความส�ำเร็จ และเดินสู่เป้าหมายได้”
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“ก่อนเริม่ งาน และระหว่างฟันฝ่า เธอพกเอาท่าที (attitude) เชิงบวกมาเต็มปรี่
ท่าทีเช่นนี้จะช่วยให้เธอบรรลุเป้าหมายได้”
เมื่อมีการให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับอย่างเป็นธรรมชาติ ตามหลักการ SEA โดยมี
ความหลากหลายของผู้ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ (who) จังหวะ (when) ของการให้
ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ และวิธีให้ (how) จะช่วยสร้าง effect size ถึง ๐.๗๔

ใช้ 3M ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับเชิงปริมาณ
3M ย่อมาจาก milestone mission และ method เป็นเครือ่ งมือให้นกั เรียนตระหนัก
ว่า ขณะนั้นตนอยู่ตรงไหนในเส้นทางสู่ความส�ำเร็จ (milestone) ตนมีเป้าหมาย
อะไร (mission) และตนใช้วิธีการใดในการเดินทางสู่เป้าหมาย (method) การใช้
เครื่องมือ 3M มี ๓ ขั้นตอนดังต่อไปนี้
สอนกระบวนการ 3M แก่นักเรียน
เป็นการแนะน�ำให้นักเรียนรู้จักเครื่องมือแต่ละตัวของ 3M
เป้าหมายรายทางสู่ความส�ำเร็จ ช่วยบอกว่าเวลานี้นักเรียนอยู่ตรงไหน
บนเส้นทางสู่ความส�ำเร็จ เช่น เวลานี้นักเรียนเขียนตามค�ำบอกได้ถูกต้อง ๘ ค�ำ 
จาก ๑๕ ค�ำ 
เป้าหมายปลายทาง เช่น สามารถตอบข้อสอบซ้อมปลายเดือนได้ถกู ทัง้ หมด
วิธีการ เช่น วิธีก�ำหนดเป้าหมายรายทางใน ๑ สัปดาห์
มอบหมายให้นักเรียนติดตามความก้าวหน้าของตน
ความก้าวหน้าอาจเป็นผลการทดสอบตนเอง ผลการทดสอบของครู เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมาย (mission) ซึง่ ชัดเจนมากว่าคือ ๑๐๐ (เต็ม)
แต่ส�ำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนมาก เป้าหมาย ๑๐๐ หมายถึงผลการทดสอบ
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑๐๐%
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ชี้แนะแนวทางสู่การปรับปรุง
เป้าหมายของเครื่องมือ 3M คือการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถก�ำกับการ
เรียนรู้ของตนเองได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gotoknow.org/
posts/571127) คือ รู้เป้าหมายปลายทาง เป้าหมายรายทาง และรู้วิธีบรรลุ
เป้าหมายนั้น รวมทั้งรู้วิธีประเมินว่าบรรลุแค่ไหน รู้จักปรับปรุงวิธีการ
ครูชี้แนะแนวทางสู่การปรับปรุงโดยเขียนโปสเตอร์แปะที่ฝาผนังห้องเรียน
แนะน�ำวิธีปรับปรุงวิธีเรียน เช่น
ฉันจะเรียนดีขึ้นกว่าเดิมได้โดย
ถามค�ำถามในชั้นเรียนบ่อยยิ่งขึ้น
ทบทวนผลงาน และน�ำไปน�ำเสนอให้เพื่อนติชม
สรุปการเรียนทุกวัน
อ่านเรื่องที่จะเรียนก่อนไปเข้าชั้นเรียน
ท�ำงานร่วมกันเกลอคู่เรียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
น�ำเนื้อหาที่เรียนมาท�ำผังมโนทัศน์ หรืออินโฟกราฟิก
ขอความช่วยเหลือจากครูในบางเรื่อง
ค้นคว้าเรื่องราวของหลักประการที่เข้าใจยากเพิ่มขึ้น
จะเห็นว่าผู้ใช้เครื่องมือนี้คือนักเรียนและครู

ใช้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ MIC
MIC ย่อมาจาก micro index card เป็นเทคนิคที่ครูได้รับ feedback จาก
นั ก เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารง่ า ยๆ คื อ ให้ เ ขี ย นชื่ อ ของตนลงบนกระดาษ index card
ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเขียนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้เพียงครั้งละหนึ่งประเด็น
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สองสิ่งที่ครูควรรู้เกี่ยวกับตัวเขา แต่ผู้คนมักไม่รู้
ประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับวิชานั้น (ไม่เกิน ๕ บรรทัด)
การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เป้าหมายการเรียน
สิ่งที่อยากบอกครูเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย (เขียนบทความ) ในส่วน
ค�ำน�ำ ประเด็นหลัก ข้อเสนอ หลักฐานสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ข้อสรุปบทลงท้าย
เพื่อนสนิท ๓ คนในชั้น (เพื่อให้ครูรู้ว่านักเรียนมีสังคมกับเพื่อนอย่างไร)
โครงร่างของงานที่ก�ำลังท�ำ โดยใช้ค�ำ ๕ - ๑๐ ค�ำ
ค�ำแนะน�ำต่อนักเรียนชั้นเด็กกว่าว่าควรมีวิธีท�ำโจทย์คณิตศาสตร์อย่างไร
ให้นักเรียนกรอก MIC ทุกๆ วันเว้นวัน ในช่วง ๒ สัปดาห์แรกจะช่วยให้ครู
รู้จักนักเรียนมากขึ้น และปรับปรุงการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมแก่เด็กได้ดีขึ้น
รวมทั้งจัดทีมท�ำงานได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จะเห็นว่า ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ MIC เป็นค�ำแนะน�ำป้อนกลับทีน่ กั เรียนให้แก่ครู
เพื่อประโยชน์ของตนเอง (และเพื่อนนักเรียน)

ค�ำแนะน�ำป้อนกลับของนักเรียน
ครูทดี่ ตี อ้ งหาวิธไี ด้คำ� แนะน�ำป้อนกลับของนักเรียนส�ำหรับน�ำมาปรับปรุงตนเอง
เขาแนะน�ำ ๔ วิธีการ ดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ถอ้ ยค�ำ ครูสงั เกตกิรยิ าท่าทาง สีหน้า ของนักเรียน เป็นระยะๆ
เพื่อหาทางท�ำให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างดี มีผลการวิจัยว่า
เครื่องมือง่ายๆ นี้ให้ effect size ถึง ๑.๔๒
๒. สิ่งที่เรียนเมื่อวานนี้ แจกกระดาษเปล่า ๑ แผ่น ให้เวลา ๑๒ นาที ให้
นักเรียนทุกคนเขียนเรื่องที่เรียน (วิชานี้) เมื่อวานเท่าที่จ�ำได้ ครูเก็บกระดาษ
มาอ่านเพื่อหานักเรียนที่จับประเด็นส�ำคัญไม่ได้ รวมทั้งหาส่วนที่ครูสอนไม่ชัดเจน
ส�ำหรับแก้ไขต่อไป นักเรียนที่จับประเด็นไม่ได้ครูเรียกมาสอนเพิ่ม
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๓. สรุป ๑ นาที ก่อนจบเวลาเรียนของคาบ แจกกระดาษที่มี ๒ ค�ำถาม ให้
นักเรียนตอบ โดยไม่ต้องลงชื่อนักเรียน ใช้เวลา ๑ - ๒ นาที
สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ได้จากการเรียนวันนี้คือ ...
ส่วนที่ยังเข้าใจไม่ชัดเจนในวันนี้คือ ...
๔. กล่องรับข้อเสนอแนะ เป็นการรับข้อเสนอแนะต่อครูแนวรุก ไม่ใช่แนว
ตั้งรับแบบกล่องรับข้อเสนอแนะที่เราคุ้นเคย ท�ำโดยก่อนเริ่มชั้นเรียนครูถามว่า
ในบทเรียนที่แล้วมีตรงไหนยังเข้าใจไม่ชัดบ้าง ในช่วงระหว่างเวลาเรียน ให้เวลา
๑ นาที ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะ โดยอาจให้เขียนก่อนจบคาบเรียน หลังจาก
เก็บข้อเสนอแนะมาอ่านและจัดหมวดหมู่ได้ ๑ สัปดาห์ บอกนักเรียนว่าครูได้รับ
ข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และกล่าว
ค�ำขอบคุณนักเรียน
จะเห็นว่าค�ำแนะน�ำป้อนกลับเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนรู้ คนทีต่ อ้ งการปรับปรุง
งานของตนเอง ปรับปรุงตนเอง ต้องการค�ำแนะน�ำป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ ที่เรียก
ว่า constructive feedback
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๗
ธ�ำรงอิทธิบาท ๔
บันทึกนีเ้ ป็นบันทึกสุดท้ายใน ๓ บันทึก ภายใต้ชดุ ความคิดว่าด้วยความส�ำเร็จ
ของศิษย์ (achievement mindset)
ตีความจาก Chapter 6 : Persist with Grit

ชีวิตนักเรียนไม่ใช่การวิ่ง ๑๐๐ เมตร แต่เป็นการวิ่งมาราธอน นักเรียนต้องฝึก
ความมุง่ มัน่ สองแบบคือ แบบระยะสัน้ กับแบบระยะยาว ความมุง่ มัน่ ระยะสัน้ เรียกว่า
การก�ำกับตัวเอง (self-control) ให้มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่วอกแวก
อยู่กับเป้าหมายที่บรรลุได้ในระยะสั้น เช่น จดจ่ออยู่กับบทเรียน ๕๐ นาที ส่วน
อิทธิบาท ๔ (grit) เป็นความมุ่งมั่นระยะยาว เพื่อเป้าหมายระยะยาว เช่น เรียน
ให้จบ ม. ๖ เพื่อไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ข่าวดีคือนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณสมบัตินี้อยู่แล้ว แต่นักเรียนอีกจ�ำนวนหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรียนทีข่ าดแคลนไม่มี ท�ำให้ไม่ทนต่ออุปสรรคขวากหนามของ
การเรียน และออกจากการเรียนกลางคันไปเสียก่อนเรียนจบ มีผลงานวิจัยบอกว่า
grit มีผลต่อความส�ำเร็จในการเรียนยิ่งกว่าไอคิว
เด็กนักเรียนบางคนอาจมีความสามารถในการก�ำกับตัวเอง มีความมุง่ มัน่ ระยะสัน้
ที่ดี แต่ขาดอิทธิบาท ๔ หากแต่โดยทั่วไปแล้วทักษะสองอย่างนี้มักไปด้วยกัน และ
ข่าวดีคือ ทั้งสองทักษะนี้ฝึกได้
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ผมเคยเขียนบันทึกเรือ่ ง grit ไว้ ที่ https://www.gotoknow.org/posts/613528
และมานึกได้ภายหลังว่า องค์ประกอบแรกของ grit คือ passion (ความชอบ
ในระดับคลั่งไคล้ใหลหลง) นั้น ตรงกับฉันทะในอิทธิบาท ๔ และองค์ประกอบ
ที่สองของ grit คือ perseverance (ความมุมานะต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว) นั้น ตรงกับ วิริยะ + จิตตะ + วิมังสา ในอิทธิบาท ๔
ดังนั้น ผมตีความว่า grit คือ อิทธิบาท ๔ นั่นเอง

ห้าวิธีพัฒนา grit
๑. ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมายที่ท้าทายอยู่เสมอ หาวิธี
เตือนใจนักเรียนให้ผูกพันอยู่กับเป้าหมายระยะยาว เช่น เขียนติดเป็นโปสเตอร์
ในห้องเรียน มีการเฉลิมฉลองเมื่อบรรลุเป้าหมายรายทางไปสู่เป้าหมายปลายทาง
ที่ก�ำหนด และอาศัยการเฉลิมฉลองตอกย�้ำถึงเป้าหมายปลายทาง มีการเล่าเรื่อง
ของความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ฯลฯ
๒. ให้นกั เรียนได้รจู้ กั grit เช่น ให้ดภู าพยนตร์ทส่ี ะท้อน grit เช่นเรือ่ ง Forrest
Gump, Bend It Like Beckham, Remember the Titans (ผมไม่ใช่นักดูหนัง
จึงไม่มีความสามารถแนะน�ำหนังไทยหรือละครไทย) หลังจากฉายหนังให้นักเรียน
ดูดว้ ยกันแล้ว ร่วมกันสะท้อนคิดว่าหนังสอนใจเรือ่ ง grit อย่างไรบ้าง หรือในบริบท
ไทยร่วมกัน แล้วร่วมกันสะท้อนคิดว่า ได้ขอ้ สอนใจในเรือ่ งอิทธิบาท ๔ อย่างไรบ้าง
๓. สร้างเงื่อนไขให้เกิด grit เงื่อนไขหลักคือบรรยากาศเชิงบวกซึ่งสร้างได้
ผ่านการเฉลิมฉลอง บทกวี นิทาน เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ เพลงที่เร้าใจ มีผลงาน
วิจัยบอกว่า การสร้าง grit ให้ผลสูงสุดเมื่อสัดส่วนระหว่าง บรรยากาศเชิงบวก :
บรรยากาศเชิงลบ เท่ากับ ๓ : ๑ ครูพึงหาทางให้นักเรียนได้รับความสะเทือนใจ
เชิงบวก มากกว่าความสะเทือนใจเชิงลบก่อนกลับบ้านในแต่ละวัน และมีช่วงเวลา
ให้นักเรียนได้เล่าเรื่องราวของตนที่สะท้อนการพัฒนา grit ของตน
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๔. ท�ำให้ grit เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ในหลายแง่มุม โดยใช้ค�ำเปรียบเทียบ
(อุปมา) ค�ำคม (quotes) ค�ำคล้ายคลึง บอกนักเรียนว่า เวลาเราล้มเราไม่เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อการล้ม แต่เราต้องรับผิดชอบต่อการลุกขึน้ คนเราล้มเพือ่ จะได้ฝกึ ลุก
ซึ่งจะช่วยให้เราแข็งแรงขึ้น เก่งขึ้น มีครูในสหรัฐอเมริกา คิดวิธีเป็นรูปธรรม
ให้นักเรียนเข้าใจ โดยเอาของรูปร่างกลมๆ มาสองอย่าง คือไข่ กับ super ball
(ลูกบอลที่เด้งดีมาก) เอามาให้นักเรียนดู แล้วถามว่าพวกเธอจะเป็นไข่ หรือเป็น
super ball ว่าแล้วก็ปล่อยทั้งสองอย่างลงพื้น ซึ่งแน่นอนว่าไข่แตก แต่ super ball
เด้งดึ๋ง ครูถามซ�้ำ “เธอจะเป็นอะไร” นักเรียนมักจะตอบไม่เต็มเสียง “super ball”
ครูย�้ำ พูดดังๆ “เราจะเป็น... super ball”
๕. ใช้ grit ให้เ ห็นผล และเพิ่มความตระหนั ก ในคุ ณค่ า ของ grit ใน
สถานการณ์ จ ริ ง เมื่ อ ใดที่ ค รู เ ห็ น นั ก เรี ย นก� ำ ลั ง ใช้ ค วามพยายามท� ำ งานอยู ่
ครูกล่าวชม “ครูดใี จมาก ทีเ่ ห็นเธอก�ำลังฝึก grit (อิทธิบาท ๔) อยู”่ ยามนักเรียน
ก�ำลังอึดอัดขัดข้องในการท�ำงาน ครูพูดว่า“ไม่มีใครหรอก ที่ประสบความส�ำเร็จ
โดยไม่ต้องท�ำงานหนัก ไม่ต้องฟันฝ่า” อย่าพูดว่า “ไม่ทุกคนหรอกที่ประสบ
ความส�ำเร็จ” หรือ “เรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่เธอถนัด” จะเห็นว่าค�ำพูดของครูใน
สถานการณ์จริง มีความหมายมากในการบ่มเพาะหรือท�ำลาย grit
ครูพึงตระหนักว่า การบ่มเพาะ grit เป็นกิจกรรมระยะยาวให้ท�ำต่อเนื่อง อย่า
ใจร้อน โดยต้องท�ำตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก หน้าที่หลักของครู ในการบ่มเพาะ grit
ให้แก่ศิษย์ คือการร้องขอ ไม่ใช่การบอก หรือให้ค�ำตอบ ครูต้องร้องขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ที่บรรลุยากจากศิษย์ เป็นโจทย์ให้ศิษย์ฝึก grit โดยครูคอยให้ก�ำลังใจ
เริม่ จากกิจกรรมทีท่ ำ� เสร็จในเวลาสัน้ ๆ เช่น ๒๐ นาที แล้วค่อยๆ ยาวขึน้ เป็นวัน
หลายวัน จนกระทั่งยาวเป็นปี เมื่อไรก็ตามที่นักเรียนท้อ ถือเป็นโอกาสทองของครู
ที่จะได้ฝึกทักษะการฟื้นความมุ่งมั่นซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป
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ผมขอตีความจากประสบการณ์ของตนเองว่าการฝึกพัฒนา grit ให้แก่ศิษย์นั้น
ไม่มที างท�ำได้หากใช้การเรียนแบบครูบอกให้นกั เรียนจดจ�ำ ต้องใช้รปู แบบการเรียนรู้
แบบ active learning / activity-based learning / inquiry-based learning เท่านัน้
จึงจะมีโจทย์ให้นักเรียนฝึกพัฒนา grit ได้ และครูก็จะได้ฝึกพัฒนา grit ไปด้วย
ในตัว

เครื่องมือช่วย เมื่อ grit ตกต�่ำ
นักวิจัยได้ทดลองและแนะน�ำวิธีฟื้นการฝึก grit หลังจาก grit ตกต�่ำ  โดยการ
เชื่อมโยงคุณค่าและอัตลักษณ์ของ grit เข้ากับงาน เพื่อใส่พลังและความพยายาม
เพิ่มเข้าไป โดยวิธีการดังต่อไปนี้
บอกนักเรียนให้พัก ๕ นาที ใช้ ๒ นาทีแรกให้นักเรียนยืดเส้น หายใจลึกๆ
และท�ำกายบริหารเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและผ่อนคลาย และใช้เวลา ๓ นาทีหลัง
ให้นักเรียนเขียนรายการคุณลักษณะส่วนตัวของตน ซึ่งอาจมีเป็นโหล การเขียนนี้
จะช่วยเตือนสตินักเรียนว่าตนคือใคร ซึ่งจะเรียกความมุ่งมั่นกลับคืนมา
เปลีย่ นเอกลักษณ์ของนักเรียนไปเป็น “ผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่างการฝึก” (expert-intraining) หรือเรียกว่าเป็น “ปราชญ์น้อย” (scholar) ซึ่งเป็นค�ำยกย่อง และชักจูง
ให้นักเรียนอดทน เมื่อประกอบกับค�ำพูดเชียร์ให้เดินหน้าต่อ นักเรียนจะลุกขึ้นสู้
ใช้โปสเตอร์ปลุกใจ เช่น “ท�ำงานหนัก เพื่อความส�ำเร็จข้างหน้า” (Working
Harder Gets You Smarter)
ใช้เครื่องมือ ๓ ขั้น
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เครื่องมือ 3 ขั้น
ขั้นที่ ๑ : ฟัง
บอกนักเรียนว่าเมื่อจะท�ำงานส�ำคัญ ให้เริ่มจากฟังเสียงจากภายในตนก่อน
ตรวจสอบหาชุดความคิดหยุดนิ่ง (fixed mindset) และเปลี่ยนไปเป็นชุดความคิด
เจริญงอกงาม (growth mindset) เสีย บอกตัวเองว่าจะไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตหรือ
ความผิดพลาด จะเรียนรู้และแก้ปัญหานี้ให้จงได้
ขั้นที่ ๒ : ฟื้นพลัง
ให้นกั เรียนบอกตนเองว่าตนมีเป้าหมายอะไร เป้าหมายนัน้ มีความส�ำคัญอย่างไร
ต่อตัวเอง ที่จะต้องบรรลุให้ได้ จินตนาการถึงสภาพความส�ำเร็จ ความรู้สึกของ
ตนเองเมื่อบรรลุความส�ำเร็จนั้น และแชร์ความรู้สึกนั้นต่อเพื่อนๆ ในชั้น
ขั้นที่ ๓ : เลือกอีก
เลือกข้างระหว่างเสียงในหัวว่า “ฉันไม่คดิ ว่าจะสามารถท�ำสิง่ นีไ้ ด้” กับ “ฉันเคยท�ำ
สิง่ ทีย่ ากและไม่คดิ ว่าจะท�ำได้ให้บรรลุความส�ำเร็จมาแล้วมากมาย ฉันจะพยายามต่อ
ฉันเชื่อว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ ในระหว่างทางหากประสบความล้มเหลว
ฉันก็จะได้เรียนรู้ และหาทางแก้ไขจนบรรลุเป้าหมายให้จงได้”
ในภาคปฏิบตั ิ การด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายระยะยาวย่อมมีขนึ้ มีลงในเรือ่ ง
ความมุ่งมั่นเป็นธรรมดา ครูต้องมีเครื่องมือฟื้นพลังของนักเรียน และหมั่นใช้
อยู่เสมอ เช่น (๑) บอกนักเรียนให้ค้นหาคลิปในยูทูปที่สื่อสารคุณค่าของเป้าหมาย
ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการ น�ำมาดูในชัน้ และร่วมกันสะท้อนคิดเชิงคุณค่า (๒) ขอให้นกั เรียน
เตรียมใช้เวลา ๓๐ วินาที เสนอเป้าหมายที่ท้าทายของตน และเพราะอะไรตนจึง
ต้องการบรรลุเป้าหมายนัน้ (๓) ให้นกั เรียนท�ำผังเส้นทางสูเ่ ป้าหมายว่า เริม่ ตรงไหน
เวลานี้อยู่ตรงไหน ขั้นตอนต่อไปคืออะไร เพื่อการบรรลุเป้าหมายสุดท้าย (๔) ให้
นักเรียนยืนขึ้น เดินไป ๑๐ วินาที ไปหาคู่ เพื่อแชร์เป้าหมาย อุปสรรคและวิธี
เอาชนะอุปสรรคนั้น
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กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าเป้าหมายของตนเป็นสิ่งจับต้องได้
แชร์ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตน

เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม
เพือ่ ให้ตนเองมีความมุง่ มัน่ ในการหนุนให้ศษิ ย์ประสบความส�ำเร็จในระดับ “รูจ้ ริง”
(mastery) ครูต้องเปลี่ยนวาทกรรมในหัวของตนจาก “เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจให้ลูก ไม่ใช่หน้าที่ของครู” ไปสู่ “ฉันจะกระตุ้นความพยายาม
แรงจูงใจ และเจตคติสู่ความส�ำเร็จของศิษย์ ทักษะเหล่านี้ฝึกได้”

ใคร่ครวญสะท้อนคิด และตัดสินใจ
จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืนเริ่มที่ “กระจก” คือครู
ต้องประเมินตนเองเป็นปฐม ผ่านการใคร่ครวญสะท้อนคิดว่า มีความท้าทายเรื่อง
ความส�ำเร็จและความมานะพยายามของนักเรียนในชั้นหรือไม่ แล้วจึงตัดสินใจ
เลือกเส้นทางว่า จะท�ำหน้าที่ “ครูเพือ่ ศิษย์” ทีเ่ น้นการสร้างชุดความคิด และทักษะ
เพื่อบรรลุความส�ำเร็จระดับ mastery ให้แก่ศิษย์หรือไม่
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
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นิทานเรือ่ งกระต่ายกับเต่า และข้อคิดจากนิทานเรือ่ งนี้ คือ บทเรียนในสัปดาห์แรกทีน่ กั เรียน
ชั้น ๒ ได้พบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อการสร้างความเพียรพยายามในการเรียนรู้ให้แก่พวกเขา
นอกจากนิทานเรื่องนี้แล้ว คุณครูต้อง - นฤตยา ถาวรพรหม ครูผู้สอนหน่วยภูมิปัญญา
ภาษาไทย ยังได้น�ำเอาคุณค่าของความพยายามนี้ไปใส่ไว้ในดวงใจเล็กๆ ทุกดวง ด้วยการเปิด
คลิปวีดิทัศน์เรื่องลูกหมีตัวหนึ่งที่พยายามปีนขึ้นไปบนภูเขาน�้ำแข็งครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่ลดละ
จนกระทั่งความพยายามของมันส�ำเร็จ

ลูกหมีพยายามไต่เขา
ครั้งแล้วครั้งเล่า
แต่ถึงกระนั้นครูก็ยังต้องพบกับโจทย์ยาก... เมื่อการเรียนรู้ด�ำเนินมาถึงช่วงเวลาที่นักเรียน
ต้องท�ำโครงงาน ครูต้องบันทึกการเรียนรู้ในช่วงนี้เอาไว้ว่า
ห้องเรียนวิชาโครงงานถือเป็นโจทย์ยากส�ำหรับเด็กและตัวฉัน ผลจากการส�ำรวจเจตคติของ
นักเรียนพบว่านักเรียนร้อยละ ๑๔ มีความรู้สึกไม่อยากเรียน นักเรียนให้เหตุผลว่า เขารู้สึกว่า
มันยาก ไม่สนุก การบ้านเยอะเกินไป ไม่อยากเขียนเยอะ และไม่อยากท�ำงาน เมือ่ ฉันอ่านผลงาน
ของนักเรียนก็พบว่า ผลงานของพวกเขาสอดคล้องกับเหตุผลและความรูส้ กึ ทีน่ กั เรียนแสดงออก
นั่นคือ นักเรียนเขียนงานสั้นๆ ด้วยลายมือทีไ่ ม่มีระเบียบ ข้อมูลที่มีอยู่ก็ไม่ครบถ้วน มีการเขียน
สะกดค�ำทีผ่ ดิ พลาดและตกหล่นอยูเ่ ต็มไปหมด เมือ่ ครูให้นำ� งานกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาด สีหน้า
ของนักเรียนก็จะแสดงออกถึงความไม่อยากท�ำให้เห็นอย่างชัดเจน หรือรีบท�ำให้เสร็จโดยไม่ได้
ค�ำนึงว่าจะพัฒนาให้งานของตนเองดีขึ้นแต่อย่างใด
จากท่าทีทแี่ สดงออก ประกอบกับเหตุผลทีน่ กั เรียนสะท้อนกลับมา และผลงานทีค่ รูตรวจพบนัน้
ท�ำให้ฉนั กับคุณครูกฟิ๊ - จิตตินนั ท์ มากผล ซึง่ เป็นครูควู่ ชิ าทีส่ อนในระดับชัน้ เดียวกัน และคุณครู
ที่สอนในหน่วยวิชามานุษกับโลก ที่ท�ำโครงการบูรณาการด้วยกัน ต้องกลับมานั่งจับเข่าคุยกัน
เพือ่ ปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ร่วมกันหากลวิธพี ชิ ติ ใจนักเรียน สร้างโจทย์ทที่ า้ ทาย
ความสามารถ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากท�ำมากขึ้น และโจทย์ที่ส�ำคัญคือ ครูจะท�ำ
อย่างไรให้นกั เรียนอยากท�ำ และเพียรพยายามทีจ่ ะท�ำอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง
จนประสบความส�ำเร็จได้
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ก่อนการเริม่ ต้นท�ำโครงงานสังเคราะห์ตอ่ ยอดของนักเรียนชัน้ ๒ เพียงไม่กวี่ นั ฉันได้รบั บันทึกชุด
สอนเข้มเพื่อศิษย์ขาดแคลน ที่กล่าวถึงการให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับที่ทรงพลังแก่ผู้เรียน มาจาก
คุณครูใหม่ - วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ในบันทึกพูดถึงวิธีการที่ครูจะให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับกับนักเรียน
วิธีการที่ครูจะประเมินเพื่อพัฒนาการท�ำงานของนักเรียน ควบคู่ไปกับการประเมินตนเองของ
นักเรียน และการตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่การสร้างผลงานที่เป็นเลิศ ฉันลองน�ำวิธีการที่น่าสนใจ
ไปพุดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอนเพื่อทดลองใช้ในห้องเรียน โดยให้ความส�ำคัญกับจุดเริ่มต้นคือ
การสร้างเป้าหมายร่วมกันของครูและเด็ก เพื่อให้นักเรียนเห็นว่าชิ้นงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
มีลักษณะอย่างไร ให้ผู้เรียนตั้งความคาดหวังว่าเขามีความสามารถจะไปถึงเส้นชัยได้ และหา
วิธีการที่จะไปถึงเส้นชัยด้วยวิธีการที่เหมาะสม หน้าที่ส�ำคัญของครูคือการสร้างความเชื่อมั่นว่า
นักเรียนทุกคนมีศักยภาพและสามารถท�ำได้
เป้าหมายในการท�ำงานครัง้ นีค้ อื ฉันต้องการให้นกั เรียนรูส้ กึ ท้าทาย สนใจและเกิดแรงบันดาลใจ
อยากที่จะท�ำโครงงานด้วยแรงขับเคลื่อนตัวของตัวเอง ฉันจึงเริ่มสร้างแรงบันดาลใจด้วยการ
ชักชวนให้เขามาท�ำหนังสือเล่มเล็ก ชวนคุยถึงรายละเอียดของหนังสือเล่มเล็กนั้นว่า ในหนังสือ
จะมีเพียงสี่หน้า คือ หน้าที่หนึ่ง หน้านี้เป็นรูปต้นไม้ที่เขาวาดขึ้นเอง ซึ่งจะต้องวาดให้เหมือนจริง
มากทีส่ ดุ โดยทีท่ กุ คนจะต้องดึงเอาทักษะทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปจากหน่วยวิชามานุษกับโลกมาใช้อย่างเต็มที่
หน้าที่สองคือ การเล่าเรื่องต้นไม้ด้วยบทกลอน ที่นักเรียนจะแต่งค�ำคล้องจองสนุกๆ เกี่ยวกับ
ต้นไม้ของตนเอง ตามความสามารถของเขา ไม่ว่าจะคิดได้มากหรือน้อยก็ตาม แต่มีข้อแม้ว่า
นักเรียนจะต้องเขียนด้วยลายมือที่บรรจงมากที่สุด หน้าที่สาม คือ การเล่าเรื่องต้นไม้ที่ชื่นชอบ
ด้วยการเขียนบรรยายเล่าเรือ่ ง ซึง่ เป็นทักษะทีน่ กั เรียนฝึกฝนจนเชีย่ วชาญในคาบเรียนภูมปิ ญ
ั ญา
ภาษาไทยอยู่แล้ว หน้าที่สี่เป็นหน้าสุดท้าย ให้ชื่อว่า ตามใจฉัน คือนักเรียนสามารถออกแบบว่า
อยากน�ำเสนอเรื่องต้นไม้ของตนเองอย่างไรก็ได้ เช่น เกม ลายไทย แต่งนิทาน เป็นต้น
จากข้อมูลเดิมที่ครูพบคือ มีนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่มีความรู้สึกไม่อยากเขียน ไม่อยากท�ำงาน
รู้สึกว่ายาก ท้อแท้ใจและคิดว่าตนเองท�ำไม่ได้ ครูจึงคาดการณ์ว่าหากครูเดินเข้าไปในห้องเรียน
แล้วบอกว่าจะให้นักเรียนเขียน ให้แต่งกลอนโดยที่นักเรียนยังไม่เกิดแรงบันดาลใจ นักเรียนคง
รูส้ กึ ไม่อยากท�ำแน่ๆ ดังนัน้ ครูจงึ เปลีย่ นวิธเี พือ่ สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ด้วยการบอกกับนักเรียนว่า
“ครูอยากชวนเด็กๆ มาเป็นนักเขียน เขียนหนังสือที่มีอยู่เพียงเล่มเดียวและไม่เหมือนใคร
อยากให้เด็กๆ เล่าเรื่องต้นไม้ที่ตนเองปลูกให้คนที่อ่านหนังสือเรื่องนี้มีความสุขที่ได้หยิบหนังสือ
เล่มนีข้ นึ้ มาอ่าน เด็กๆ คิดว่าคนอ่านน่าจะอยากรูอ้ ะไร หรืออยากอ่านอะไรเกีย่ วกับต้นไม้ของเรา
บ้างคะ” สีหน้าของพวกเขาดูตื่นเต้นมากที่ตนเองก�ำลังจะได้กลายเป็นนักเขียน ทุกคนพยายาม
นึกว่าคนอ่านน่าจะอยากอ่านอะไรในหนังสือ ค�ำตอบจากเด็กๆ เช่น “ความสวยงามของต้นไม้”
“จุดเด่นและความพิเศษทีไ่ ม่เหมือนใคร” “ประโยชน์ของต้นไม้” ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์มากมาย
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ก่อเกิดขึ้น แต่ละคนเริ่มวางแผนว่าตนเองอยากเล่าอะไรให้คนอ่านฟัง แล้วลงมือเขียนเล่าเรื่อง
จากไอเดียความคิดที่เขามีอยู่ ฉันมองเห็นความสนุกจากเด็กๆ ที่มักจะคอยถามว่า “ถ้าเขียน
เรือ่ งนีค้ นอ่านจะชอบไหมนะ” “ผมใส่มกุ ตลกลงไปด้วยนะครับ” นักเรียนในห้องน�ำพลังมาจากไหน
ก็ไม่รเู้ พือ่ ทีจ่ ะเขียน เขาเขียนด้วยความรูส้ กึ ว่าคนอ่านต้องชอบเรือ่ งทีเ่ ขาเขียนแน่ๆ ไม่มนี กั เรียน
คนใดถามว่า “ต้องเขียนกีบ่ รรทัด” แต่คำ� ถามนัน้ เปลีย่ นเป็น “คิดว่าสนุกพอหรือยังครับ” ฉันบอก
เด็กๆ ไปว่า “ครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเด็กๆ จะเขียนสนุกพอหรือยัง แต่ครูมีวิธีการที่จะรู้ว่า
งานของเด็กๆ ดีพอหรือยัง” วิธีที่ว่าก็คือ “ลองอ่านให้เพื่อนทุกคนฟังแล้วช่วยกันบอกดีไหมว่า
งานของเราสนุกหรือยัง” นักเรียนออกมาอ่านให้เพื่อนฟัง เพื่อนๆ ตั้งใจฟังและแสดงความรู้สึก
อย่างตั้งใจว่างานที่ฟังรู้สึกสนุกหรือยัง พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม บางคนเขียนได้ดีมาก
จนเพื่อนขอน�ำวิธีการเล่าเรื่องไปใช้ในงานเขียนของตนเองบ้าง ฉันที่ยืนสังเกตชั้นเรียนอยู่ ชวน
นักเรียนคอยสังเกตจุดเด่นในงานของเพื่อนๆ ที่ออกมาน�ำเสนอเรื่องเล่าของแต่ละคน นักเรียน
เริ่มมีสายตาที่มองได้อย่างละเอียด เขาบอกได้ว่างานของเพื่อนแต่ละคนนั้นต่างกันอย่างไร เช่น
“เพือ่ นคนนีเ้ ขียนเหมือนกับว่าก�ำลังคุยเรือ่ งต้นไม้ให้เราฟังอยูเ่ พราะภาษาทีใ่ ช้เหมือนคุยกับเพือ่ น
ส่วนเพือ่ นอีกคนจะแตกต่างกันคือมีวธิ เี ขียนทีเ่ หมือนเราอ่านในหนังสือเลย เพือ่ นคนทีส่ ามเขียน
เรือ่ งเล่ามาสัน้ ๆ แต่เลือกเขียนเรือ่ งเด่นๆ ท�ำให้นา่ สนใจ” เสียงนักเรียนคนหนึง่ ถามว่า “แล้วควร
เขียนแบบไหนถึงจะดี” นักเรียนหญิงคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า “หนูคิดว่าทุกอันดีหมด แล้วแต่
เราชอบหรือถนัดเขียนแบบไหน” การน�ำเสนอผลงานเป็นที่ชื่นชอบและสนใจของนักเรียนทุกคน
ในห้อง คนเขียนอยากอ่านให้เพือ่ นฟัง ส่วนคนฟังก็อยากรูว้ า่ เพือ่ นแต่ละคนเขียนอะไรมาน�ำเสนอ
นักเรียนรู้สึกสนุกที่ได้ถกเถียงกัน ครูอย่างฉันก็ตื่นเต้นมากที่เห็นว่านักเรียนก�ำลังท�ำสิ่งที่ฉัน
ไม่เคยเห็นได้ชดั เจนเท่านีม้ าก่อนคือ การทีเ่ ขาร่วมเรียนไปด้วยกันทัง้ ชัน้ จนเวลาหมดลง นักเรียน
ลงความเห็นว่าอยากฟังงานของเพือ่ นให้ครบทุกคนเลย คนทีเ่ ขียนไม่เสร็จก็จะตัง้ ใจเขียนจนเสร็จ
และจะออกมาอ่านให้เพือ่ นฟังก่อนจะเขียนลงไปในหนังสือให้ได้ ช่วงพักกลางวัน เด็กๆ นัง่ เขียน
เล่าเรื่องต้นไม้ของตนเองกันต่อ เมื่อถึงเวลาที่ได้เจอกันในคาบโครงงานอีกครั้ง นักเรียนยังคง
ยืนยันว่าอยากทีจ่ ะฟังงานของเพือ่ นให้ครบทุกคน ครูจงึ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้นกั เรียนได้นำ� เสนองานเขียน
ของตนเอง โดยมีเพื่อนๆ รอฟังกันอย่างใจจดใจจ่ออีกครั้ง
จากวั น ที่ น�ำพานัก เรียนให้เ ห็นเป้าหมายการสร้ า งผลงานของตนเอง จนถึ ง การเริ่ ม ต้ น
การท�ำงานของเขา ฉันได้นำ� วิธกี ารสังเกตชัน้ เรียนประเมินเพือ่ พัฒนาการท�ำชิน้ งานของนักเรียน
ด้วยการใช้หลัก SEA (strategy, effort และ attitude) และพยายามจัดจังหวะให้นักเรียน
ได้รับค�ำแนะน�ำจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งใน ๔ แหล่ง คือ จากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน จากกิจกรรม
ทีท่ ำ 
� จากการใคร่ครวญสะท้อนคิด และจากครู ตลอดช่วงเวลาทีล่ งมือท�ำงาน เพือ่ เป็นการชืน่ ชม
ให้กำ� ลังใจ หรือให้คำ� แนะน�ำต่อประเด็นใดประเด็นหนึง่ ของ SEA ทีเ่ ป็นการเสริมพลังในการฟันฝ่า
ความยากล�ำบาก
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ในการให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับเชิงคุณภาพ ที่มาจากค�ำแนะน�ำของครูเป็นผู้สะท้อนการสร้าง
ผลงาน ค�ำแนะน�ำจากเพือ่ นนักเรียนด้วยกัน และจากการสะท้อนการเรียนรูข้ องตัวนักเรียนเองนัน้
ฉันสังเกตว่านักเรียนสนใจทีจ่ ะฟังว่าครูและเพือ่ นมีมมุ มองอย่างไรต่องานของเขา เขาชอบทีจ่ ะฟัง
ว่าเพื่อนคิดอย่างไร หรือครูจะบอกว่างานของเขามีจุดเด่นอย่างไร ต่างจากเพื่อนคนอื่นตรงไหน
เขายินดีที่จะกลับไปพัฒนางานของตนเองเมื่อได้รับค�ำแนะน�ำจากเพื่อน ซึ่งค�ำพูดจากเพื่อน
ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นค�ำพูดแนะน�ำเชิงการให้ก�ำลังใจ และน�ำเสนอวิธีการปรับปรุงผลงาน
จากการสังเกตงานเพื่อนที่ออกมาน�ำเสนอจริงๆ ยกตัวอย่าง เช่น “หนูคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเพื่อน
ตัดค�ำว่า “และ” ที่มีจ�ำนวนมากออกไป จะท�ำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น แต่ก็ขอชมว่าเพื่อนเขียน
ได้ดีขึ้นมากจากครั้งก่อนค่ะ” “หนูคิดว่าเพื่อนพยายามมากๆ จากปีที่แล้ว ที่เขียนได้น้อยมาก
แต่ตอนนีเ้ พือ่ นเขียนได้ตวั เล็กลงและเขียนสวยขึน้ ด้วย” วิธกี ารทีน่ กั เรียนจะมองเห็นจุดเด่นในงาน
ของเพื่อนได้ดีและสะท้อนได้อย่างตรงประเด็นนั้น จุดส�ำคัญคือการที่ครูต้องฝึกการสังเกตข้อดี
ในงานของเด็กๆ ทุกคนแล้วหมั่นสะท้อนข้อดีและจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนอย่างสม�่ำเสมอ
ชวนนักเรียนสังเกตและตั้งค�ำถามในผลงานของตนเองและเพื่อน ชวนนักเรียนให้มองเห็น
ความส�ำคัญของความเพียรพยายามของนักเรียนแต่ละคน ว่าเพื่อนทุกคนรวมทั้งตัวเราสามารถ
พัฒนาตนเองได้โดยที่เราทุกคนในห้องต้องช่วยกันมองหา
นอกจากนี้วิธีการให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับกับนักเรียนแบบ 3M (milestone, mission และ
method) ก็เป็นวิธีการแนะน�ำป้อนกลับที่ฉันเห็นว่าใช้ได้ผลกับนักเรียน ที่จะท�ำให้เขาค่อยๆ
เดินไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ดว้ ยตัวเขาเอง โดยการฝึกให้นกั เรียนเป็นผูต้ รวจสอบเป้าหมายของตนเอง
เป็นระยะๆ มองหาความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำงานของตนเอง และหาวิธที จี่ ะปรับปรุงผลงาน
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ในขั้นตอนการท�ำหนังสือของนักเรียน ครูน�ำพาเด็กๆ ให้ร่วมกันมองและตั้งเป้าหมาย
ก่อนการท�ำชิ้นงานว่า นักเรียนอยากเห็นหนังสือต้นไม้ของตนเองเป็นอย่างไรบ้าง ครูได้ค�ำตอบ
จากนักเรียนว่า “ภาพสวยงาม” “ตัวหนังสือสวย เขียนตรงๆ ไม่โย้เย้” “งั้นก็เอาไม้บรรทัดมา
ขีดเส้นก่อนเขียนดีไหม” “ใช้ไม้บรรทัดตีเส้นแต่ขีดบางๆ นะ คนอ่านจะได้มองไม่เห็นเส้น”
“หนังสือของเราต้องสะอาดไม่เลอะเทอะ” “ต้องตกแต่งระบายสีให้สวยๆ” ครูเขียนเป้าหมาย
ทีท่ กุ คนร่วมกันคิดไว้ทกี่ ระดานเพือ่ ให้นกั เรียนเห็นภาพปลายทางทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจากนัน้ นักเรียน
ก็เริ่มท�ำงานของตนเอง ภาพของชั้นเรียนขณะที่นักเรียนท�ำงาน เป็นภาพที่ดูจริงจัง พวกเขา
ขะมักเขม้นกับการคัดตัวหนังสือให้สวยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบว่าเขา
เขียนถูกต้องหรือยัง บางคนอ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนแล้วไม่ถูกใจ จะขอเขียนเพิ่มเติม ในขณะที่
บางกลุ่มเริ่มต้นด้วยการวาดภาพ อยากจะวาดภาพให้เหมือนจริงที่สุด เขาพยายามหาแบบที่
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ถูกใจ โดยการค้นหาข้อมูลทีม่ จี ากการบ้านเชิงโครงงาน จากภาพทีเ่ ตรียมมาจากทีบ่ า้ น และจาก
สมุดวิชามานุษกับโลก เขาน�ำรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มารวมกันแล้วค่อยๆ วาดภาพ
ของตัวเองออกมา จนเกิดเป็นภาพที่มีรายละเอียดสวยงาม
หลังการท�ำงานทุกๆ ครัง้ นักเรียนและครูจะน�ำผลงานมารวมกันแล้วนัง่ ล้อมวง เพือ่ ให้นงั่ เรียน
ได้ใคร่ครวญประเมินตนเอง สะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการท�ำงาน นักเรียนจะ
พิจารณาผลงานของตนเองและผลงานของเพือ่ นๆ ทุกคนไปพร้อมกัน ท�ำให้ทกุ คนได้เห็นภาพรวม
ของผลงานในห้องเรียน และมองเห็นผลงานของตนเองที่รวมอยู่กับเพื่อน ในวงสนทนานักเรียน
จะสะท้อนความรู้สึกของตนเอง ข้อค้นพบของตนเองที่อยากบอกเพื่อน หรืออาจเป็นปัญหาที่
พบเจอแล้วอยากเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง นักเรียนจะเดินดูงานของเพื่อนแต่ละคน ร่วมกันสะท้อนและ
ชื่นชมถึงผลงานที่ชื่นชอบประทับใจ ผลงานที่เพื่อนๆ สนใจจะได้แชร์การท�ำงานของตนเองให้
เพือ่ นๆ ได้รเู้ ทคนิควิธกี ารท�ำงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ ข้อค้นพบระหว่างการท�ำงาน ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
ขณะท�ำงาน เป็นต้น ฉันสังเกตว่านอกจากนักเรียนจะเลือกผลงานที่โดดเด่นสวยงามในแต่ละ
ครัง้ แล้ว นักเรียนมักจะเลือกผลงานทีพ่ ฒ
ั นาจากงานครัง้ ก่อนขึน้ มาชืน่ ชม เช่น ผลงานของเพือ่ น
คนหนึง่ ทีแ่ ต่เดิมนัน้ เขียนด้วยลายมือโย้เย้ ตัวหนังสือขนาดเล็ก - ใหญ่ไม่สม�ำ่ เสมอ แต่เมือ่ เพือ่ น
สะท้อนให้ฟังในครั้งก่อนเขาจึงน�ำไปปรับปรุงมาใหม่เขียนด้วยลายมือบรรจงเป็นระเบียบ อีกทั้ง
เพื่อนในชั้นเรียนยังคงเกาะติดพัฒนาการเขียนของเขาอยู่ คอยมองและชื่นชมเขา ยิ่งท�ำให้เขา
อยากฝึกฝนการเขียนของตนเองให้ดขี นึ้ หลังจากแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นกันแล้วครูจะชวน
นักเรียนขบคิดเพือ่ ตัง้ เป้าหมายว่าในครัง้ ต่อไปนักเรียนอยากจะฝึกฝนตนเองในเรือ่ งใดเพือ่ พัฒนา
ผลงานของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นั ก เรี ย นชื่ น ชอบและสนใจการสะท้ อ นวิ ธี ท� ำ งานและการมองผลงานของเพื่ อ นๆ มาก
เขาสะท้อนว่า การดูผลงานท�ำให้เขาได้เห็นตัวเอง ได้เห็นเพื่อน และได้พัฒนาฝีมือตัวเองจาก
ค�ำแนะน�ำของเพื่อนๆ การชื่นชมและแนะน�ำของเพื่อนกับครูท�ำให้เขาเกิดความมั่นใจว่าเขา
สามารถท�ำได้ ถ้าเป็นไปได้เขาอยากไปดูผลงานของเพื่อนห้องอื่นๆ อีก จากวงสะท้อนวงเล็กๆ
จึงกลายเป็นวงสะท้อนวงใหญ่ของทัง้ ระดับชัน้ ทีส่ ร้างพลังการเรียนรูท้ เี่ กิดจากการมองและสะท้อน
คิดจากการได้ชมผลงานของเพื่อนต่างห้อง ในวันสุดท้ายที่ผลงานของนักเรียนเสร็จสมบูรณ์
นักเรียนนั่งล้อมวงกันแล้วมองผลงานของเพื่อนทุกๆ คน ฉันถามนักเรียนว่า “เมื่อเห็นผลงาน
ของเพื่อนทุกคนแล้วเด็กๆ อยากบอกอะไร” ค�ำตอบของนักเรียนคือ “ภูมิใจมาก” “ไม่อยากเชื่อ
ว่าตัวเองจะท�ำได้” “เพื่อนทุกคนเก่งมาก” “ประทับใจ” “มันสวยมากๆ” “ยอดเยี่ยม” “มันว้าว
จริงๆ” ฯลฯ
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ภาพห้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้าท�ำให้ฉนั ได้เรียนรูว้ า่ เมือ่ ครูนำ� พาให้นกั เรียนเห็นเป้าหมายของ
การเรียนรูท้ ชี่ ดั เจน นักเรียนจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะลงมือท�ำ มีความมัน่ ใจว่าตนเองสามารถ
ท�ำได้ เขาจะมองข้ามปัญหาอุปสรรคเรือ่ งความไม่อยากเขียน ไปสูเ่ ป้าหมายของความสนุกสนาน
ในโลกของการใช้ภาษาเล่าเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญที่จะน�ำพาให้นักเรียน พัฒนา
ศักยภาพภายในของเขา ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เขียนเก่งหรือไม่ก็ตาม เดิมในห้องเรียนนี้มีเด็ก
ทีเ่ ขียนหนังสือไม่คล่องอยูป่ ระมาณ ๒ - ๓ คน ฉันสังเกตว่านักเรียนกลุม่ นีม้ พี ฒ
ั นาวิธกี ารท�ำงาน
ของตัวเองที่น่าสนใจ โดยการเขียนเรื่องต้นไม้จากความรู้จักของตนเองก่อน นั่นคือการได้ข้อมูล
ทีจ่ ะเขียนจากการไปสังเกตของจริง จากนัน้ เขาจึงเรียบเรียงโดยเลือกใช้ภาษาง่ายๆ ทีต่ นเองรูจ้ กั
แล้วคอยปรึกษาเพือ่ นข้างๆ เป็นระยะว่า “ฉันจะเขียนเรียบเรียงแบบนีด้ ไี หม” และพยายามเขียน
สะกดค�ำด้วยตนเองทั้งหมด
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เมื่อนักเรียนกลุ่มนี้ออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วได้รับเสียงชื่นชมจากเพื่อนในห้องเรียน
และครู ถึงความเพียรพยายามในการฝึกฝนตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรักและอยากที่จะ
พัฒนาการเขียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ฉันพบว่าสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ชั้นเรียนขับเคลื่อนไปด้วยกันได้
ก็คือ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความคิดเห็นที่สร้างให้นักเรียนทุกคนตั้งใจมองผลงานของ
ตนเองอย่างใคร่ครวญ แล้วน�ำเสนอสิง่ ทีต่ นเองค้นพบ ห้องเรียนจึงเป็นห้องทีท่ กุ คนตัง้ ใจฟังเพือ่ น
ในขณะเดียวกันก็มกี ารถกเถียงเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน และมีการแสดงความชืน่ ชมยินดี
ในงานที่มีคุณภาพ ที่ท�ำให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน

ตัวอย่างผลงานการสะท้อนตนเองของนักเรียน
“ความสุขที่หนูได้พบระหว่างการท�ำงานคือช่วงที่หนูได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน
เพราะจะท�ำให้เราได้ความรู้ น�ำไปปรับใช้กับตนเอง เพื่อให้งานของหนูดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ และ
อีกเหตุผลหนึง่ เพราะการแลกเปลีย่ นท�ำให้หนูได้เรียนรูว้ า่ เพือ่ นๆ ก็มคี วามสุขในการแลกเปลีย่ น
เหมือนกับหนูเช่นกัน”
เพลินใจ

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงเพลินใจ สุขหิ้น
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“ครั้งแรกผมได้ท�ำหน้าปก ตอนแรกนั้นผมยังท�ำงานไม่เสร็จ ในครั้งที่สองผมพยายาม
และมีความสุขทีไ่ ด้ระบายสีหน้าปกอย่างเต็มที่ ผมเพียรพยายามทีจ่ ะเขียนให้สวยทีส่ ดุ และ
เอาสิ่งที่ได้เรียนทั้งหมดมาใช้ ผมอยากพัฒนาเรื่องการเขียนให้สวยขึ้น เพราะมีเพื่อนๆ
หลายคนแนะน�ำผมในเรื่องนี้”
ธีร์

เจ้าของผลงาน : เด็กชายธีรกานต์ วีระ
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“หนูพยายามเขียนค�ำคล้องจองของต้นไม้ให้มากทีส่ ดุ มันรูส้ กึ สนุกเหมือนกับเราก�ำลัง
เล่นทายค�ำที่มีสระและตัวสะกดเหมือนกันอยู่เลยค่ะ”
ไอว่า

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงพิชชานันท์ โกศลสัมพันธ์
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“ความสุขของหนูเกิดขึ้นในตอนที่หนูได้เริ่มต้นท�ำงานอย่างสงบ หนูเพียรพยายามที่
จะเขียนให้เยอะขึ้น เพราะเมื่อก่อนหนูเขียนได้น้อยมาก หนูรู้สึกว่าตัวเองขยันมากขึ้น”
ต้นตาล

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงพิมพ์พิชชา บริบูรณ์ประเสริฐ
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“ผมมีความสุขทีจ่ ะท�ำงานทุกๆ หน้า เพราะเวลาท�ำงานผมรูส้ กึ เพลิดเพลิน การท�ำงาน
ครั้งนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องการเขียนให้คนอ่านเกิดความเข้าใจ เราจะต้องพยายามเขียนงาน
ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเราให้มากที่สุด”
คีน

เจ้าของผลงาน : เด็กชายเปนรักษ์ หงส์รัตน์
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“ตอนทีค่ ณ
ุ ครูให้เพือ่ นๆ ดูผลงานแล้วสะท้อนว่าชืน่ ชอบงานของใคร  มีเพือ่ นในห้องและ
ต่างห้องบอกว่างานของฉันสวย  ช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงเวลาดีๆ ทีฉ่ นั มีความสุขมากเลยค่ะ”
ชีณ

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงอภิชญา กานตานนท์
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“ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้วาดรูปต้นกาหลงของผม ผมพยายามวาดส่วนดอกมากที่สุด  
เพราะผมรูส้ กึ ว่ามันวาดยากมาก  ผมวาดออกมาแล้วมันไม่เหมือนจริงเลย ผมจึงพยายาม
ทีจ่ ะค่อยๆ  มองดอกและลายเส้นทีเ่ ป็นลวดลายอยูใ่ นดอก จากนัน้ ผมจึงค่อยๆ วาดออกมา
เมื่อวาดเสร็จผมรู้สึกภูมิใจมาก เพราะดอกกาหลงที่ผมวาดเหมือนจริงแล้ว”
ภู

เจ้าของผลงาน : เด็กชายภูวัน ชัยอดิศักดิ์โสภา
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เจ้าของผลงาน : นักเรียนชั้น ๒ โรงเรียนเพลินพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๓
ภาค

ชุดความคิดว่าด้วยความคิดเชิงบวก
(positivity mindset)

บทที่ ๘ วิทยาการเรียนรู้บอกข่าวดีจากบรรยากาศเชิงบวก
บทที่ ๙ กระตุ้นความหวังและการมองโลกในแง่ดี
บทที่ ๑๐ สร้างเจตคติเชิงบวก
บทที่ ๑๑ เปลี่ยนพื้นฐานทางอารมณ์

๘
วิทยาการเรียนรู้
บอกข่าวดีจากบรรยากาศเชิงบวก
บันทึกนี้เป็นบันทึกแรกใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดบวก (positivity
mindset)
ตีความจาก Part Three : Why the Positivity Mindset?

บันทึกที่ ๘ นีว้ า่ ด้วยทฤษฎีเกีย่ วกับผลกระทบของบรรยากาศเชิงบวกต่อผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักเรียน ว่ามีกลไกทางสมองอย่างไร ส่วนในบันทึกที่ ๙ - ๑๑
จะเป็นเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ อ่านรายละเอียดจากผลงานวิจัย
เหล่านี้แล้ว ผมสรุปกับตนเองว่านี่คือหลักฐานบอกว่าสมองมนุษย์มีความสามารถ
ฟื้นตัว (brain plasticity) ได้เก่งมาก โดยเฉพาะสมองของเด็ก
ความรู้เหล่านี้บอกเราว่า การด�ำเนินการที่ถูกต้อง เอาใจใส่ และมีใจเมตตา
ของครู มีคณ
ุ ค่าต่อชีวติ ของเด็กนักเรียนขาดแคลนอย่างยิง่ หรือกล่าวใหม่วา่ ยิง่ เด็ก
ขาดแคลนอ่อนแอมากเพียงใดก็เป็นโอกาสของครูที่จะจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณค่า
ต่อชีวิตของศิษย์ได้มากเพียงนั้น โดยที่การเรียนรู้ที่เป็นหัวใจคือการปลูกฝังเจตคติ
หรือชุดความคิด (รวม ๗ ชุดหลัก) ที่จะติดตัวเด็กก่อคุณค่าไปตลอดชีวิต
จุดเริ่มต้นคือ ชุดความคิดบวกของครูที่ยึดเอาผลประโยชน์ของศิษย์เป็นตัวตั้ง
หาวิธดี ำ� เนินการหลากหลายมิตเิ พือ่ ปลูกฝังความแข็งแรง และความดีงามในตัวศิษย์
โดยครูต้องไม่ดูดาย ไม่แก้ตัว ที่จะไม่จัดการเพื่อแก้ปัญหาความอ่อนแอขาดแคลน
ที่นักเรียนมีติดตัวมาจากบ้าน
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ถึงตอนนีผ้ มอดเถียง Eric Jensen ผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้วา่ นักเรียนทีต่ ดิ ลบ
มาจากบ้าน ไม่ได้มเี ฉพาะทีต่ ดิ ลบเพราะความขาดแคลน และความเลวร้ายของชีวติ
ทางสังคมที่บ้านและชุมชนโดยรอบเท่านั้น ยังมีนักเรียนติดลบมาจากบ้านที่ร�่ำรวย
หรือเศรษฐานะดี แต่ติดลบด้านการมองโลกแง่ดี การมีชุดความคิดหยุดนิ่ง (fixed
mindset) หรือด้านความเห็นแก่ตัวที่พ่อแม่ท�ำตัวเป็นแบบอย่าง เป็นต้น
เมื่อครูมีชุดความคิดบวก มันจะช่วยหนุนความเอาใจใส่ความรู้สึกของนักเรียน
(empathy) เสียงในหัวของครูที่มีชุดความคิดบวกคือ “ฉันเป็นผู้มองโลกแง่ดี
และเป็นพันธมิตรของเด็ก ทีท่ งั้ ขอบคุณเด็กและพร้อมทีจ่ ะช่วยเด็กให้สร้างเป้าหมาย
ชีวติ ทีด่ ใี นอนาคต” และ “ฉันรักความเป็นครู แม้ชวี ติ ครูไม่ใช่ชวี ติ ทีด่ พี ร้อม แต่ฉนั ก็
ใช้พลังบวกทุกวันเพื่อสนองความต้องการของศิษย์”

ข้อมูลหลักฐาน
พฤติกรรมของนักเรียนพัฒนาขึ้นที่บ้าน มีหลักฐานบอกว่าเด็กจากครอบครัว
ยากจนขาดแคลนได้รับความเครียดแบบทันทีทันใด (acute stress) และบาดแผล
ทางใจ (trauma) มากกว่าเด็กทั่วไป ความรู้นี้บอกครูว่าพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ
ไม่เหมาะสมของเด็กทีโ่ รงเรียนอาจมีจดุ ก�ำเนิดทีบ่ า้ น ซึง่ อยูน่ อกการควบคุมของครู
ครูพึงเข้าใจแหล่งก�ำเนิดความเครียดของนักเรียน ต่อไปนี้
ประวัติชีวิตของแม่ยากจน มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียน ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า แม่ ที่ เ ป็ น คนด� ำ  อยู ่ ใ นชุ ม ชนคนยากจน อาจมี ป ระสบการณ์
ในบรรยากาศการคุกคามทางเพศ ส่งผลให้มีพื้นฐานจิตใจที่เครียดเรื้อรัง (chronic
stress) หดหู่ (depressed) อยากฆ่าตัวตาย หรือหลีกหนีสังคม มองกลับมาที่
สังคมไทย เวลานี้มีเด็กกว่าครึ่งที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อาจอยู่ในสภาพแม่หรือพ่อ
เลีย้ งเดีย่ ว หรือไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ เพราะพ่อแม่แยกกัน เอาลูกไปฝากปูย่ า่ หรือตายาย
ช่วยเลี้ยง หรือพ่อแม่เข้าเมืองไปหางานท�ำ ทิ้งลูกไว้กับปู่ย่า หรือตายาย หรือญาติ
เด็กเหล่านี้อยู่ในสภาพจิตใจที่ติดลบทั้งสิ้น
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คนอพยพเข้าเมือง มักมีประสบการณ์ถูกกดขี่ ข่มเหง รังแก ฉกฉวย
ผลประโยชน์ รวมทั้งหวาดกลัวว่าจะถูกขับไล่ ปัญหาคล้ายคลึงกันเกิดกับคน
ไร้รัฐ พลัดพรากจากพ่อแม่ และยากจนสุดๆ คนเหล่านี้มีบาดแผลทางใจจาก
ความหวาดกลัว ความหดหู่ ความว้าเหว่ ความเศร้า และความเครียดเรื้อรัง
ครูมีโอกาสช่วยสร้างทักษะการก�ำกับตนเองเชิงบวกในห้องเรียน ช่วยพัฒนา
ทั้งคุณลักษณะส่วนตัวและผลลัพธ์การเรียนรู้
การเหยียดผิว เหยียดชนชัน้ สร้างความเครียดให้แก่เด็ก ท�ำให้เด็กมีปมด้อย
และมีความเครียดเรื้อรัง รวมทั้งมีผลต่อสุขภาพด้วย
สภาพเหล่านีท้ ำ� ให้นกั เรียนมาโรงเรียนพร้อมกับชุดความคิดเชิงลบ และอาจถูก
ครูตราหน้าว่าเป็นเด็กเลว ทั้งๆ ที่เด็กเลือกเกิดไม่ได้ เลือกดีเอ็นเอ พ่อแม่ ชุมชน
และวัฒนธรรมแวดล้อมไม่ได้ แต่ครูชว่ ยให้ศษิ ย์พฒ
ั นาชุดความคิดบวก และพัฒนา
ตนเองสู่อนาคตที่ดีได้
ผลกระทบของการด�ำเนินการเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของนักเรียน
มีงานวิจยั ในสหรัฐอเมริกา ท�ำโดยเอาเครือ่ งบันทึกเสียงไปไว้ทบี่ า้ นของคนฐานะดี
ฐานะปานกลาง และฐานะยากจนจ�ำนวนหนึง่ แล้วรายงานผลการวิจยั ในปีค.ศ. 2006
พบว่าสัดส่วนของถ้อยค�ำเชิงบวกต่อถ้อยค�ำเชิงลบ แตกต่างกันอย่างน่าตกใจ คือใน
ครอบครัวฐานะดี ถ้อยค�ำเชิงบวก : ถ้อยค�ำเชิงลบ เท่ากับ ๖ : ๑ ตัวเลขนีใ้ นครอบครัว
ฐานะปานกลางเท่ากับ ๒ : ๑ แต่ในครอบครัวยากจนเท่ากับ ๑ : ๒ สะท้อนภาพ
ติดลบของนักเรียนจากครอบครัวยากจน
มีผลงานวิจยั บอกว่าอารมณ์บวกมีผลต่อความยืดหยุน่ ในการเรียนรู้ และต่อความ
มานะพยายาม จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
และสร้างอารมณ์บวกในนักเรียน โดยมีผลงานวิจยั บอกว่าอารมณ์บวกช่วยขยายหรือ
เพิ่มแนวทางการแสดงออกเชิงพฤติกรรม และช่วยพัฒนาปัญญาญาณ (intuition)
และความริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity)
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ความแตกต่างของผลกระทบ ในห้องเรียนที่มีบรรยากาศเชิงบวก กับห้องเรียน
ที่มีบรรยากาศเชิงลบ แสดงในตารางข้างล่าง
บรรยากาศเชิงบวกสูง

บรรยากาศเชิงบวกต�่ำ

ความริเริ่มสร้างสรรค์

โกรธ

ความหวัง

ไม่พร้อมเรียนรู้

อดทนมานะพยายาม

สิ้นหวัง

ปัญญาญาณ

คิดเลิกเรียน

ความสนใจกว้าง

ความประพฤติไม่ดี

มีความยืดหยุน่ ในการเรียน (cognitive flexibility)

ย�้ำคิดย�้ำท�ำ

มีทางเลือกในการแสดงพฤติกรรมหลากหลายขึ้น

มีทางเลือกในการแสดงพฤติกรรมจ�ำกัด

ครูคิดลบมักคิดว่าการสร้างชุดความคิดบวกของศิษย์เป็นเรื่องนอกหน้าที่ครู
นี่คือความคิดที่ผิด และน�ำไปสู่พฤติกรรมที่ท�ำลายเกียรติศักดิ์ของครู
มีงานวิจัยทดลองในนักเรียนมัธยมต้นในเขตยากจนในเมืองของสหรัฐอเมริกา
กลุ่มทดลอง ๙๔ คน เทียบกับกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นสร้างความคิดบวกผ่านการตั้งเป้า การด�ำเนินการ และการเตรียมเผชิญ
อุปสรรค โดยด�ำเนินการใน ๔ ภาคการศึกษาแบบ ๔ ภาคเรียน พบว่านักเรียน
กลุ่มทดลองมีผลการเรียน อัตราการมาโรงเรียน และความประพฤติในห้องเรียน
สูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างชัดเจน
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เขาสรุปว่ากลยุทธฝึกการควบคุมอารมณ์และควบคุมการเรียน (cognitive
control) มีผลช่วยให้เด็กยากจนเรียนรู้ได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลการวิจัยสรุปว่า
การฝึกอารมณ์บวกสม�่ำเสมอ ช่วยเป็นปราการป้องกันเรื่องเลวร้ายในชีวิตของเด็ก
บรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียน ท�ำให้ระดับฮอร์โมนเครียด (คอร์ตซิ อล) ในนักเรียน
ลดต�ำ่ ลง เพิม่ สารสือ่ ประสาท (โดปามีน) ซึง่ ส่งผลดีตอ่ การเรียนรู้ เขาจึงแนะน�ำครู
ให้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอวลไปด้วยความหวังและการมองโลกในแง่ดี
ผลกระทบของการด�ำเนินการเชิงบวกต่อสมอง
มีงานวิจัยในโรงเรียน ๙๖ แห่ง เลือกครูแบบสุ่ม (random sample) แยกครู
ทีใ่ ช้คำ� พูดเชิงลบ (เช่น อย่าหวังเลยว่าเธอจะได้ A) กับครูทใี่ ช้คำ� พูดเชิงบวก เชิงให้
ความหวังแก่ศิษย์ สรุปได้ว่าบรรยากาศเชิงบวกมีผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักเรียน
อีกงานวิจยั หนึง่ ทดลองสอดแทรกการด�ำเนินการให้เด็กมีความสุขในกระบวนการ
เรียนการสอนตามปกติ โดยใช้เครื่องมือ ๒ ชิ้นคือ การแสดงความขอบคุณ และ
การแสดงความเมตตากรุณา พบว่าช่วยเพิ่มอารมณ์บวก และเพิ่มความสนใจเรียน
สรุปแบบก�ำปั้นทุบดินได้ว่า เมื่อนักเรียนอยู่ในสภาพอารมณ์ดีสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น
ในทางชีววิทยา มีสารสื่อประสาท ๓ ชนิด ที่มีผลช่วยให้จิตใจดีขึ้น ได้แก่
โดปามีน ซีโรโทนิน และ นอร์อะดรีนาลิน หากท�ำให้สารสามตัวนี้อยู่ในระดับพอดี
จะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสูงยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
โดปามีนในระดับสูง น�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ สี่ งู การพัฒนาความจ�ำใช้งาน (working
memory) ความยืดหยุ่นในการเรียน และเพิ่มความมานะพยายาม ครูสามารถ
เพิ่มระดับโดปามีนในตัวนักเรียนได้โดยการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมที่ให้
ความสนุกสนาน ให้ความประหลาดใจ และความคาดหวังรางวัล
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ซีโรโทนินในระดับสูง ช่วยเพิม่ ปริมาณเซลล์สมอง เพิม่ จิตจดจ่อ การเรียนรู้
การควบคุมอารมณ์ และความจ�ำระระยาว (long - term memory) ครูช่วยเพิ่ม
ระดับซีโรโทนินในตัวนักเรียนได้โดยให้ชั้นเรียนมีความสงบ ความรู้สึกว่าทุกอย่าง
อยู่ในระเบียบ พิธีกรรมที่คุ้นเคย ความเป็นมิตรและร่วมมือกัน พูดง่ายๆ ว่า
บรรยากาศที่ปลอดภัยช่วยเพิ่มระดับซีโรโทนินในร่างกาย
นอร์อะดรีนาลิน ช่วยพุ่งความสนใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และช่วยเพิ่ม
ความจ�ำระยะยาว ครูช่วยเพิ่มระดับ นอร์อะดรีนาลินได้โดยสร้างบรรยากาศคึกคัก
รีบร้อน ตื่นเต้น และรู้สึกว่ามีความเสี่ยง เช่น ตอนที่นักเรียนต้องน�ำเสนอผลงาน
หน้าชั้น
สรุปว่า สารเคมีในสมองของนักเรียน มีผลต่อห้องเรียน ดังต่อไปนี้
โดปามีน : อารมณ์ รางวัล ความมานะพยายาม ความมีจิตจดจ่อ แรงจูงใจ
   เจริญอาหาร
ซีโรโทนิน : ความมีจิตจดจ่อ การบังคับ ความจ�ำ ความวิตกกังวล อารมณ์
นอร์อะดรีนาลิน : การพุ่งความสนใจ ความจ�ำ ความตื่นตัว
ครูควรใช้ความรู้เชิงชีววิทยาเกี่ยวกับฮอร์โมนทั้ง ๓ นี้ ในการจัดบรรยากาศ
ของชั้นเรียน ให้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนบรรยากาศที่กระตุ้นสารสื่อประสาทตัว
ที่เหมาะสมต่อเป้าหมายการเรียนรู้ในขณะนั้น
ครูที่มีความรู้ทางชีววิทยาเกี่ยวกับสมอง สามารถใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์
ในการสร้างบรรยกาศในชัน้ เรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรูข้ องศิษย์ในแต่ละช่วงได้
ก็จะเกิดสภาพห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา มีหลายบรรยากาศ และถูกจริตของนักเรียน
เพราะไม่น่าเบื่อ
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๙
กระตุ้นความหวัง
และการมองโลกในแง่ดี
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๒ ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดบวก (positivity
mindset)
ตีความจาก Chapter 7 : Boost Optimism and Hope

ความหวัง (hope) และ การมองโลกแง่ดี (optimism) แตกต่างกัน แต่มีการ
สับสนกันบ่อยมาก แม้ในวงการวิจัยก็สับสน ความหวังเป็นความรู้สึกว่าในที่สุด
เรือ่ งราวหรือเหตุการณ์จะเปลีย่ นไปในทางดีขนึ้ ส่วนการมองโลกแง่ดเี ป็นความเชือ่
ว่าเรือ่ งราวจะก้าวหน้าไปในทางทีด่ ขี นึ้ จากฝีมอื ของตนเอง นีค่ อื นิยามจากในหนังสือ
นะครับ ไม่ใช่นิยามของผม
บ่อยครั้งที่คนมีความหวังเป็นคนที่มีระดับของการควบคุมตนเองต�่ำ  คือหวังว่า
จะมีคนอืน่ มาท�ำให้ดขี นึ้ ไม่ใช่ฝมี อื ของตนเอง ส่วนการมองโลกแง่ดเี ป็นการเชือ่ มัน่
ในตนเองว่าจะท�ำให้ดีขึ้นได้
การมีความหวังและการมองโลกแง่ดี ท�ำให้นักเรียนมีชีวิตชีวา และขยันท�ำงาน
เป็นสภาพที่ท�ำให้ชีวิตครูเป็นชีวิตที่ดี และมีผลงานดี
หนังสือเสนอกลยุทธสร้างการมองโลกแง่ดีและมีความหวัง ๔ ประการคือ
(๑) สร้างรูปแบบการมองโลกแง่ดที กุ วัน (๒) สร้างความหวังทุกวัน (๓) สร้างความ
คิดที่ดีต่อตนเอง (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการมีความฝัน
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สร้างรูปแบบการมองโลกแง่ดีทุกวัน
เมื่อเรามองโลกในแง่ดี เท่ากับมองว่าเรื่องร้ายเป็นสิ่งชั่วคราว มีข้อจ�ำกัด
และจัดการได้ การฝึกมองโลกแง่ดีเท่ากับการฝึกมองโลกจากมุมมองที่แตกต่าง
ครูตอ้ งหาทางให้ถอ้ ยค�ำในการสนทนาประจ�ำวัน เป็นวาทกรรมของการมองโลกแง่ดี
เช่น เมือ่ นักเรียนทักทายครูวา่ How are you doing? ครูตอบว่า Never be better
หรือ I am living my dream หรือ It’s a great day to learn และอาจถามกลับว่า
And how about you? ครูแสดงตัวอย่างให้นกั เรียนเห็นว่า ครูมคี วามพึงพอใจงาน
ของตน ชีวติ ของตน สภาพเช่นนีต้ ดิ ต่อไปยังคนรอบข้าง คือนักเรียน ได้มองโลกแง่ดี
จุดส�ำคัญคือ จงใจละเลย ไม่สนใจ หรือมองข้ามเรือ่ งร้าย หรือข่าวร้าย เพือ่ สร้าง
บรรยากาศชั้นเรียนที่มองโลกแง่ดี
ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือสร้างการมองโลกแง่ดี
สอนให้เด็กมองเรื่องต่างๆ เสมือนภาพสามมิติ
เรื่องราวต่างๆ มีความซับซ้อน มีหลายมิติ ครูพึงฝึกให้นักเรียนหัดมองเรื่อง
ราวต่างๆ จากหลายแง่หลายมุม วิธีฝึกท�ำโดยจับคู่นักเรียน ครูให้ฉากสถานการณ์
แล้วให้นักเรียนผลัดกันเสนอมุมมองต่อเพื่อน ทั้งมุมมองด้านบวก และมุมมอง
ด้านลบ ตัวอย่างฉากสถานการณ์ เช่น
ตัวนักเรียนได้รับคะแนนผลการทดสอบต�่ำ นักเรียนจะใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองได้อย่างไร
ตัวนักเรียนไม่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตามตัวเลือกอันดับหนึ่ง
ที่ระบุ สภาพเช่นนั้นมีข้อดีอย่างไร
นักเรียนไปสมัครงานแต่ไม่ได้รับเลือก มองว่าเป็นเรื่องดีได้อย่างไร
ครูอาจเล่าเรื่องจริงในชีวิตของตนเอง เพื่อให้เห็นว่าชีวิตจริงมีหลายแง่มุมจริงๆ
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม และให้ความคิดเห็นเพื่อให้ได้ซึมซับ
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ใช้ค�ำที่สร้างพลัง
ครูฝกึ ให้นกั เรียนใช้คำ� พูดในชีวติ ประจ�ำวันทีส่ ร้างพลัง หรือบ่งบอกถึงสิง่ ทีส่ งู ส่ง
ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน โดยมีตัวอย่างวิธีฝึกต่อไปนี้
ให้นักเรียนระดมความคิดหาค�ำหรือวลีที่มีพลังบวก ๑๐ ค�ำหรือวลี
ให้นักเรียนใช้เวลา ๓ - ๕ นาที เขียนเล่าเรื่องดีๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ให้นกั เรียนใช้ เขียนเวลา ๓ - ๕ นาที เขียนเล่าเรือ่ งทีก่ อ่ ปัญหา และสะท้อน
คิดบทเรียนจากเรื่องนั้น
ให้นักเรียนเลือกค�ำที่ก่อพลังประจ�ำวัน และใช้ค�ำนั้นอีก ๕ ครั้ง
จงอย่าให้คะแนนกิจกรรมเหล่านี้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมุง่ เรียนรูเ้ พือ่ ฝึกตนเอง
ไม่ใช่ท�ำเพื่อคะแนน
เอาชนะความล้มเหลว
ทุกคนเคยล้มเหลว ประเด็นส�ำคัญคือเราท�ำอะไรหลังความล้มเหลวนัน้ ความลับ
คือ เมื่อเราล้ม เราลุกขึ้น ดังนั้น บทเรียนจากความล้มเหลวคือ จงอย่าถอย ท้อได้
แต่อย่าถอย จงพยายามต่อไป โดยใช้ความผิดพลาดเป็นครู
แนะน�ำให้ครูแชร์เรื่องราวความล้มเหลวของตนในอดีต แล้วให้นักเรียนแชร์
ตัวอย่างเรือ่ งราวความล้มเหลวต่อเพือ่ นทัง้ ชัน้ แล้วตัง้ ค�ำถามว่า ควรท�ำอย่างไรต่อไป
เทคนิค “เขียนอย่างเร็ว” (quick write) จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง และ
มองโลกต่างออกไป ท�ำโดยให้เวลา ๓ - ๑๐ นาที เขียนวิธีเอาชนะความล้มเหลว
เช่น ให้ตอบค�ำถามฉันจะแก้ปัญหาที่ก�ำลังเผชิญอย่างไร หรือ ฉันจะยกระดับ
เกรดที่ได้ในการทดสอบครั้งต่อไปได้อย่างไร แล้วให้นักเรียนแชร์ข้อเขียนกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม หรือแชร์กับเพื่อนทั้งชั้น
เขาแนะน�ำหนังสือ The Success Principles เขียนโดย Jack Canfield
(2015) ส�ำหรับเป็นคู่มือหาวิธีการสร้างเจตคติเชิงบวกในชั้นเรียนประจ�ำวันเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน
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สร้างความหวังทุกวัน
การสร้างความหวังทุกวัน เป็นกระบวนการปลูกฝังความเชื่อว่าชีวิตคนเรา
มีโอกาสท�ำสิ่งที่มีคุณค่า ได้ ครูเริ่มโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในลักษณะ
ที่ให้เกียรติ และเข้าใจความคิดของนักเรียน แค่นี้ก็ช่วยให้นักเรียนมีความหวัง
นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือสร้างความหวัง ดังตัวอย่าง
สอนการตั้งเป้า
การจัดการอนาคตของตนเองเป็นการสร้างความหวัง ฝึกนักเรียนให้เขียน
เป้าหมายใหญ่ของตน และตารางเป้าหมายรายทางบนกระดาษ โดยมีชว่ งเวลาของ
แต่ละเป้า มีชอ่ งให้กรอกความก้าวหน้า ครูสอนนักเรียนให้ประเมินความก้าวหน้าเป็น
น�ำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงวิธีท�ำงานสู่ผลงานที่ดียิ่งขึ้น
แสดงความก้าวหน้าประจ�ำวัน
ครูจัดให้มีแผ่นภาพแสดงเป้าหมายของชั้นเรียน และความก้าวหน้าติดใน
ห้องเรียน อาจแสดงรายงานความก้าวหน้าของทีม อาจแนะน�ำให้นักเรียนแต่ละ
คนเขียนรายงานความก้าวหน้าของตนเอง การได้เห็นความก้าวหน้า เป็นการสร้าง
ความหวัง
ใช้ค�ำยืนยันความหวัง
ท�ำให้เป็นวัฒนธรรมของชั้นเรียนว่าทุกคนจะพูดค�ำปลุกใจ ให้พลังแก่กันและกัน
ในชั้นเรียนประจ�ำวัน เช่น “สวัสดีครับคุณไฟแรง” “ครูชอบบทกลอนของเธอ
คุณกวีน้อย”
อาจจัดท�ำโปสเตอร์ มีค�ำปลุกใจ ติดในห้องเรียน เช่น “ยิ่งท�ำงานหนัก ฉันยิ่ง
โชคดี” อาจแนะน�ำนักเรียนให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับความหวังและความส�ำเร็จ
อาจก�ำหนดให้นักเรียนผลัดกันเขียนค�ำหรือวลีแสดงความหวัง น�ำมาอ่าน
หน้าชั้น
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สร้างแนวความคิดของตนเอง และยกระดับความพยายาม
ครูต้องหมั่นยืนยันจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน และต้องสนับสนุนให้นักเรียน
สร้างแนวความคิดของตนเอง และเพิ่มระดับความมานะพยายามของตน การมุ่ง
ส่งเสริมด้านที่เป็นจุดแข็งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การแก้ไขจุดอ่อน และรู้จักใช้
ประโยชน์ของค�ำแนะน�ำป้อนกลับ
วิธีการส�ำหรับครูมีดังต่อไปนี้
หนึ่งนาทีแห่งพลัง
ให้นักเรียนเล่าเรื่องที่มีพลัง เรื่องละ ๑ นาที ในประเด็นต่อไปนี้
ความสามารถพิเศษของตน
คนที่ตนได้ช่วยเหลือเมื่อเร็วๆ นี้
สิ่งที่ตนยกย่องในคนอื่น
เรื่องราวการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเร็วๆ นี้
การบรรลุเป้าหมายรายทางหรือเป้าหมายรายทางเมื่อเร็วๆ นี้
โดยจัดให้มขี นึ้ สัปดาห์ละครัง้ ครัง้ ละ ๓ - ๔ นาที เหมาะทีส่ ดุ คือจัดในวันจันทร์
หรือวันศุกร์ แต่ละครั้งมีนักเรียน ๓ - ๔ คน เป็นผู้พูด โดยอาจพูดในเวทีแบบใด
แบบหนึ่งใน ๔ แบบ ได้แก่ (๑) เขียน (๒) บอกต่อเกลอร่วมเรียน (๓) บอกใน
ทีมร่วมเรียนรูห้ รือท�ำโครงงาน (๔) เล่าในชัน้ เรียนทัง้ ชัน้ หมุนเวียนสับเปลีย่ นกันไป
โดยต้องให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของนักเรียนด้วย รวมทั้งครูต้องไม่สรรเสริญ
ความฉลาดของนักเรียน แต่ชมความพยายาม กลยุทธ การเลือกประเด็น และ
เจตคติของนักเรียน เพราะการชมความฉลาดจะก่อ “ชุดความคิดหยุดนิ่ง” (fixed
mindset) ส่วนการชมแบบหลังช่วยปลูกฝัง “ชุดความคิดเจริญเติบโต” (growth
mindset)
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เชื่อมโยงความส�ำเร็จของนักเรียนสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
สิ่งที่ครูใช้คือ attribution ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงการกระท�ำกับผลที่เกิดขึ้น
เพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าสิ่งที่ตนก�ำลังท�ำนั้นจะน�ำไปสู่การบรรลุผลที่ตนใฝ่ฝัน
เป็นการยืนยันความสามารถของนักเรียน โดยอธิบายเชือ่ มโยงรายละเอียดของการ
กระท�ำไปสู่ผลที่เห็น ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องคือ “สมศักดิ์ เธอเขียนได้ดีมาก” ค�ำพูด
ที่มีพลังกว่าคือ “สมศักดิ์การที่เธอเขียนอธิบายกลยุทธ์ท�ำให้ครูเข้าใจชัดเจนว่าเธอ
ก�ำลังบอกอะไร และกลยุทธนีจ้ ะช่วยให้เธอประสบความส�ำเร็จในการตีพมิ พ์หนังสือ
ออกเผยแพร่”
ครูต้องใช้ค�ำพูด attribution ที่เหมาะสมต่ออายุ หรือระดับความเข้าใจของ
นักเรียน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับคือ
ระดับ ๑ (อายุ ๕ - ๖ ปี) พึงตระหนักว่า นักเรียนยังไม่เข้าใจความแตก
ต่างระหว่างความพยายามกับความสามารถ หรือระหว่างเหตุกับผล
เท่านั้น

ระดับ ๒ (อายุ ๗ - ๙ ปี) นักเรียนเชื่อมโยงผลส�ำเร็จกับความพยายาม

ระดับ ๓ (อายุ ๑๐ – ๑๑ ปี) นักเรียนเริม่ แยกแยะความพยายามออกจาก
ความสามารถได้ แต่บางครั้งก็สับสน
ระดับ ๔ (อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป) นักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างความ
พยายามกับความสามารถอย่างชัดเจน
นามานุกรมของชั้นเรียน
ครูสง่ เสริมให้นกั เรียนท�ำแฟ้ม หรือ เฟซบุก๊ ระบุจดุ แข็งหรือความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนแต่ละคน คนละ ๒ - ๓ อย่าง และอาจเติมความสามารถพิเศษของ
เพื่อน หรือคนในครอบครัว สามารถใช้เป็นแหล่งค้นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
ชัน้ ทีน่ กั เรียนไปขอความช่วยเหลือได้ เช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญการแก้ปญ
ั หาโทรศัพท์มอื ถือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการซือ้ เสือ้ ผ้า ผูเ้ ชีย่ วชาญแบดมินตัน ผูเ้ ชีย่ วชาญวิชาคณิตศาสตร์ ฯลฯ
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ส่งเสริมสนับสนุนการมีความฝัน
วิธีช่วยให้เด็กค่อยๆ พัฒนาความคิด เส้นทางชีวิตและความสามารถ ท�ำโดย
ตั้งค�ำถามเรื่องความฝันเรื่องอนาคตของตนเอง ค�ำถามเชิงขุดลึกเข้าไปภายในตนที่
นักเรียนถามตนเองต่อไปนี้ จะช่วยให้นักเรียนคิดถึงอนาคต และความสามารถใน
ปัจจุบัน ของตนเอง
ฉันอยากเป็นอะไรใน ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี
ขณะนี้ฉันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง
ฉันจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรบ้าง
ฉันอยากเป็นคนชนิดไหน
นักเรียนอาจตอบค�ำถามเหล่านีอ้ อกมาเป็นเพลง ภาพวาด บทกวี ข้อเขียน หรือ
เล่า แชร์กับเพื่อนๆ ซึ่งจะช่วยให้ความฝันชัดเจนยิ่งขึ้น โดยต้องมีกติกาในชั้นว่า
ห้ามดับฝัน เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งแชร์ความฝันอาจไม่มีเพื่อนสนับสนุนเลย
แต่จะมีคนคนหนึ่งที่สนับสนุน คือ ครู
เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนเสนอความฝันที่ดูเสมือนเพ้อฝัน ครูต้องชวนเด็กว่า
“มา... เรามาวางแผนกัน”
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๑๐
สร้างเจตคติเชิงบวก
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๓ ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดบวก (positivity
mindset)
ตีความจาก Chapter 8 : Build Positive Attitudes

เป้าหมายของเจตคติเชิงบวกในที่นี้ เป็นเจตคติต่อผู้อื่น ไม่ใช่ต่อตัวเอง โดยใช้
เครือ่ งมือ ๓ ชิน้ คือ (๑) สร้างความรูส้ กึ กตัญญูรคู้ ณ
ุ (๒) ท�ำงานบริการสังคม และ
ท�ำกิจกรรมที่แสดงความเมตตากรุณา (๓) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและก�ำกับ
ตนเอง

สร้างความรู้จักกตัญญูรู้คุณ
มีผลงานวิจยั ในเด็กวัยแรกรุน่ ในสหรัฐอเมริกา ว่าการฝึกความรูจ้ กั กตัญญูรคู้ ณ
ุ
ช่วยให้ระดับการมองโลกแง่ดีที่ตนเองประเมิน (self-reported optimism) สูงขึ้น
ความพึงพอใจในชีวติ เพิม่ ขึน้ ลดความคิดด้านลบ และข้อค้นพบทีม่ นี ำ�้ หนักทีส่ ดุ คือ
ความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น
มีผลงานวิจัยบอกว่า การฝึกความรู้จักกตัญญูรู้คุณ ช่วยสร้างการเชื่อมต่อ
ใยประสาท ที่ช่วยปกป้องความเครียดและความคิดเชิงลบ ความมีกตัญญูรู้คุณ
เป็นทั้งเรื่องส่วนบุคคล และเรื่องทางสังคม เมื่อเราแสดงความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
ต่อคนที่เราคบ ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้น
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เนือ่ งจากนักเรียนมักยังไม่มที กั ษะนี้ กุศโลบายง่ายๆ คือจัดให้นกั เรียนแต่ละคน
มี “บัญชีคลังอารมณ์” (emotional bank account) ซึ่งมีรายการต่อไปนี้
ท�ำความดีและมีคนเห็น
ได้รับการสนับสนุนในความพยายามหรือกลยุทธ
ได้รับค�ำชมในเรื่องเจตคติ
ช่วยเหลือผู้อื่น
ได้รับความชื่นชมในการช่วยเหลือ
มีความส�ำเร็จในการพัฒนางาน
เฉลิมฉลองชัยชนะของชั้นเรียน
ให้นักเรียนแต่ละคนลงบัญชีฝากธนาคาร เพื่อจะได้มีสติระลึกถึงความกตัญญู
รู ้ คุ ณ โดยเริ่ ม ที่ ค รู ท� ำ เป็ น ตั ว อย่ า ง ครู แ ชร์ ค วามรู ้ สึ ก ขอบคุ ณ ที่ ต นสุ ข ภาพดี
มีครอบครัวดี มีงานดี มีเพื่อนดี อากาศดี ฯลฯ หลักการคือ เด็กๆ ต้องการให้
ผู้ใหญ่ท�ำเป็นตัวอย่าง
เขาแนะน�ำหลักการ (ที่ได้จากงานวิจัย) ในการพัฒนาความกตัญญูรู้คุณ ดังนี้
ให้เป็นเรือ่ งของบุคคล เขาแนะน�ำว่าการโฟกัสความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ไปยังบุคคล
ให้ผลต่อการพัฒนาจิตใจสูงกว่าโฟกัสไปที่สิ่งของ
เริ่มจากการก�ำหนดเป้าหมาย ท�ำโดยเขียนบันทึกส่วนตัว หรือบันทึกของ
ชั้นเรียน ก�ำหนดเป้าหมายเชิงบวก เชิงรู้คุณ
เน้นความลึกมากกว่าความกว้าง โฟกัสทีเ่ รือ่ งเดียว เพ่งพินจิ ลงรายละเอียด
ให้ผลดีกว่าท�ำหลายๆ เรื่อง
ใช้จินตนาการ จินตนาการและใคร่ ครวญสะท้ อ นคิ ดว่ าชี วิต ของตนจะ
เป็นอย่างไร หากไม่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ก่อผลดี
ใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อเรื่องดีๆ ทุกสัปดาห์ มีผลงานวิจัยบอกว่าการ
เขียนบันทึกสะท้อนคิดเชิงรูค้ ณ
ุ ทุกสัปดาห์ให้ผลดีกว่าเขียนทุกวัน เขาอธิบายว่าการ
ท�ำทุกวันอาจก่อความเคยชิน
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หลังจากนักเรียนคุ้นกับการแชร์ความรู้สึกรู้คุณทุกวัน ผสมผสานวิธีการโดยใช้
๕ แนวทางต่อไปนี้
๑. แชร์กับเพื่อนคู่หูคนหนึ่ง
๒. เขียนบันทึก
๓. เริ่มจากเล็ก เริ่มจากแชร์เรื่องเล็กๆ
๔. แชร์ในวง แชร์ในวงเล็กๆ หลังจากแต่ละคนพูด สมาชิกของวงคนอื่นๆ
กล่าวขอบคุณ
๕. ท�ำโปสเตอร์ โดยร่วมกันท�ำกับเพื่อนหรือทีมเล็กๆ ติดไว้ในห้อง หรืออาจ
ท�ำเป็นโปสเตอร์ที่เพิ่มเติมภายหลังได้ ผู้ร่วมท�ำทุกคนลงชื่อในโปสเตอร์
ให้นกั เรียนท�ำกิจกรรมนีว้ นั ละ ๕ - ๗ นาที ๓ ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๒ - ๖ เดือน
โดยค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนหรือความท้าทาย เพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อ

ท�ำงานบริการสังคม และท�ำกิจกรรมที่แสดงความเมตตากรุณา
มีผลงานวิจัยยืนยันว่า การกระท�ำที่แสดงความมีเมตตากรุณาที่ท�ำทุกวัน มีผล
สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อชีวิตของผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้รู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้น
โครงการสร้างบุคลิกที่ดีให้แก่เด็ก มีกลยุทธง่ายๆ ในการท�ำให้เด็กมีเป้าหมายเป็น
ผู้ให้ (net giver) มากกว่าเป็นผู้รับ (net taker)
ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า ความสุขจะพุ่งสูงมากเมื่อมีการกระท�ำเพื่อผู้อื่น
๓ - ๕ ครั้งต่อวัน สูงกว่าท�ำวันละครั้งทุกวัน เขาจึงแนะน�ำให้มี ๑ วันในสัปดาห์ที่
นักเรียนได้ทำ� กิจกรรมเพือ่ สังคม หรือแสดงความเมตตากรุณาต่อผูอ้ นื่ อย่างเข้มข้น
งานบริการสังคม
การท�ำงานบริการสังคม เป็นการท�ำกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ นักเรียนจะ
สนใจท�ำเพราะตนเอง (๑) รู้สึกดี (๒) รู้สึกว่าตนมีความสามารถ (๓) รู้สึกว่าได้
ท�ำสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น
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ครูสามารถหาข่าวหรือข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ส�ำหรับน�ำมาคิดกิจกรรม
ให้นักเรียนท�ำ เช่น
ข่าวท้องถิน่ หรือระดับประเทศ หากิจกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้วและเมือ่ ท�ำแล้วมีผใู้ ช้
บริการจ�ำนวนมาก
กิจกรรมของสวนสาธารณะ ชายหาด หรือแม่น�้ำล�ำธาร เพื่อจัดการด้าน
สภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดการด้านบริการผู้มาพักผ่อน
สถานดูแลคนชรา หรือผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง อาจให้นกั เรียนช่วยท�ำความสะอาดสถานที่
ท�ำความสะอาดร่างกาย หรือท�ำหน้าที่คล้าย care giver
กิจกรรมช่วงเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ นักเรียนอาจ
ท�ำงานอาสาด้านช่วยเหลือผูเ้ ดินทาง ช่วยเหลือด้านการจราจร ด้านช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
หรือช่วยบริการในสถานที่ท่องเที่ยว
ครูควรศึกษาแนวทางของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ซึ่งผมได้เขียนบันทึกไว้ที่ https://
www.gotoknow.org/posts/tags/ฉือจี้ ซึง่ หลักการส�ำคัญ คือ ผูใ้ ห้ตอ้ งขอบคุณผูร้ บั
และต้องท�ำกิจกรรมทีแ่ สดงเมตตากรุณาต่อผูอ้ นื่ อย่างสม�ำ่ เสมอตามทีต่ งั้ ปณิธานไว้
และมีการจดบันทึก โดยผมขอเพิม่ เติมว่าในบันทึกควรบันทึก การสะท้อนคิดความรูส้ กึ
ของตน
ท�ำกิจกรรมที่แสดงความมีเมตตากรุณา
มีผลการวิจัยบอกว่า การให้นักเรียนประถมท�ำกิจกรรมที่แสดงความเมตตา
๓ ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ มีผลให้เพื่อนยอมรับนักเรียนผู้นั้นมากขึ้น
และมีผลสะท้อนต่อในการท�ำให้นักเรียนผู้นั้นมีความประพฤติดีขึ้น
ในนักเรียนชั้นมัธยม พบว่าการให้นักเรียนท�ำกิจกรรมที่แสดงความเมตตา
ทุกวัน ท�ำให้นักเรียนมีความประพฤติดีขึ้น และผลการเรียนดีขึ้น
การให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่แสดงความเมตตาเป็นเรื่องง่าย ท�ำได้โดยให้
ท�ำกิจกรรมสองอย่างนี้
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สามมนตรา
มนตราถ้อยค�ำ  ๓ ค�ำคือ ให้เกียรติหรือเคารพ (respect) เห็นพ้อง (agree)
และชื่นชม (appreciate) โดยมีตัวอย่างการใช้มนตราของครู เมื่อนักเรียนเริ่ม
โต้แย้งกัน
ครูแทรกแซงโดยกล่าวค�ำว่า “ครูเคารพ สิทธิในการความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
ของนักเรียน ...”
และอาจกล่าวต่อว่า “ครูเห็นพ้องกับการมีแนวความคิด ...”
ในตอนท้ายครูอาจกล่าวว่า “ครูชนื่ ชมทีน่ กั เรียนท�ำงานนีอ้ ย่างจริงจัง การน�ำ
เอาความคิดเห็นที่แตกต่างมาตีความ เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ เป็นสิ่งมีค่ายิ่งต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน”
จะสังเกตว่า ถ้อยค�ำสามค�ำนี้ช่วยสร้างบรรยากาศของการรับฟัง และเข้าใจ
ความคิดของผู้อื่น เพราะครูแสดงท่าทีรับฟัง

รายการกิจกรรมเอื้อเฟื้อ
ครูสง่ เสริมให้นกั เรียนแต่ละคนจัดท�ำรายการกิจกรรมทีแ่ สดงความเอือ้ เฟือ้ ทีต่ น
ตั้งใจจะท�ำ เอาไว้เตือนใจ ตัวอย่างเช่น
ระหว่างรอคิว ให้เพื่อนที่รีบร้อนได้ลัดคิวก่อน
แบ่งปันอาหาร ขนม ภาพยนตร์ หรือเพลง
ช่วยเพื่อนซ่อมของ
ช่วยเพื่อนท�ำการบ้าน
ช่วยยื่นทิชชูให้เพื่อน เมื่อเพื่อนจาม
ส่งเสริมให้นกั เรียนเล่าเรือ่ งราวของการแสดงน�ำ้ ใจเอือ้ เฟือ้ ซึง่ นอกจากจะส่งผล
ให้นักเรียนมีความสุข ยังจะสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนที่สมาชิกมีความเอื้อเฟื้อ
ต่อกันในระยะยาว
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พัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง และก�ำกับตนเอง
นี่คือการฝึกนักเรียนให้เป็นคนไม่ดูดาย เมื่อเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและตนอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะช่วยได้ ก็ไม่ดดู าย ไม่หลีกเลีย่ ง มีคำ� กล่าวว่า
ชีวติ ของเราจะเป็นอย่างไรในอนาคต ไม่ได้ขนึ้ กับว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึน้ ต่อตัวเรา
แต่ขึ้นกับตัวเราท�ำอะไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นค�ำพูดที่ส่งเสริมให้ผู้คนสร้างตัวจาก
การกระท�ำของตนเอง ไม่รอโชคช่วย
ต่อไปนีเ้ ป็นเครือ่ งมือ ๕ ชิน้ ทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนฝึกเป็นผูก้ ำ� หนดอนาคตของตนเอง
ก�ำกับสมองของตนเอง
ฝึกนักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
ทักษะลดความเครียด (มีรายละเอียดในตอนที่ ๑๘)
ทักษะเลี่ยงความยั่วยวน (หันเหความสนใจ เลี่ยงไปให้ห่าง รู้จักปฏิเสธ)
วิธีจัดการความรู้สึกไม่พอใจ (ระบายกับเพื่อนสนิท ออกก�ำลังกาย เขียน
ระบายความรู้สึก หรือใคร่ครวญสะท้อนคิดหาทางรอมชอม)
วิธจี ดั การค�ำแนะน�ำป้อนกลับเชิงลบโดยฝึกให้เขียนบอกความรูส้ กึ และฝึกพูด
ขอค�ำแนะน�ำว่าควรปรับปรุงอย่างไร ซึ่งเป็นทักษะแปรลบเป็นบวก
วิธที ำ� กิจกรรม “คุยกับตัวเองเชิงสร้างสรรค์” (constructive self-talk) โดย
ครูท�ำเป็นตัวอย่าง และมอบการบ้านรายสัปดาห์ให้ทำ� เป็นคู่ร่วมกับเพื่อน ตัวอย่าง
ข้อเขียน เช่น “ฉันเรียนตก จะต้องเร่งให้ทันเพื่อน จะต้องเริ่มเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่
เดีย๋ วนี”้ “ฉันลืมท�ำการบ้าน ฉันควรจดไว้ ต่อไปนีฉ้ นั จะจดสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำไว้กนั ลืม” “วันนี้
ฉันทะเลาะกับเพือ่ นในเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง โดยฉันเป็นผูก้ อ่ ต่อไปฉันจะมีสติ ไม่แสดง
อารมณ์ฉุนเฉียวต่อผู้อื่น”

• 120 •

การก�ำกับสมองของตนเอง อาจท�ำได้โดยผ่านการก�ำกับตนอง (self-regulation)
โดยให้นักเรียนฝึกทักษะต่อไปนี้
ไม่หุนหันพลันแล่น
มองคนอื่นในแง่ดี
สังเกตนานๆ
เรียนจากข้อผิดพลาด
ท�ำตามที่ผู้ใหญ่ขอร้อง อย่างเหมาะสม
รอคอยสิ่งที่ดีกว่า
จัดการความเครียด
จัดการความคิดลบของตนเอง
อดกลั้น ไม่โกรธง่าย
คิดก่อนท�ำ
ท�ำความเข้าใจสถานการณ์
เรียนจากตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง
ครูแชร์ตัวอย่างจากเรื่องจริง หนังสือ หรือค�ำคม กับนักเรียน ให้นักเรียนได้
ตระหนักว่าการพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง ก�ำกับตนเอง เป็นทักษะชีวิตที่
ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
สร้างกรอบความคิดเชิงบวก
ฝึกทักษะให้นกั เรียนเปลีย่ นจากกรอบความคิดลบเป็นความคิดบวก เช่น แทนที่
จะคิดว่า “ชีวติ บัดซบ” เปลีย่ นเป็นคิดว่า “วันนีเ้ ป็นวันซวย” แทนทีจ่ ะคิดว่า “ฉันมันโง่”
เปลีย่ นเป็น “ฉันตอบข้อทดสอบนีไ้ ด้ไม่ด”ี ครูควรสอนนักเรียนให้ไม่หมกมุน่ อยูก่ บั
เรื่องร้ายๆ
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จัดการความคิดเชิงลบอย่างสร้างสรรค์
ครูจัดท�ำโปสเตอร์ “สิ่งที่ควรท�ำห้าขั้นตอน เมื่อท�ำงานไม่ส�ำเร็จ” ติดไว้ใน
ห้องเรียน ดังนี้ (๑) หายใจยาวๆ (๒) บอกตัวเองว่า “ฉันท�ำได้” (๓) เขียนรายการ
๓ อย่างที่จะท�ำต่างจากเดิม (๔) ลองท�ำวิธีที่เลือกว่าดีที่สุดใน ๓ ทางเลือก
(๕) ประเมินผล แล้วเดินหน้าต่อ หรือย้อนกลับไปที่ขั้นที่ (๑)
จงอย่าต�ำหนินักเรียนเพราะเด็กจะไม่ได้เรียนรู้ อย่าบอกเด็กว่าให้ (หรือห้าม)
ท�ำโน่นท�ำนี่ ให้แนะน�ำวิธีแสดงพฤติกรรม เช่น แนะน�ำนักเรียนที่ก�ำลังสับสนหรือ
ไม่พอใจ ให้พูดว่า “ผม (หรือหนู) ขอโทษที่ท�ำผิดพลาด แต่ผมไม่รู้ว่าจะท�ำใน
แนวทางอื่นได้อย่างไร กรุณาช่วยแนะน�ำ  กรุณาบอกวิธีการที่ถูกต้อง อย่าเพียง
บอกว่าที่ผมท�ำนั้นผิด”
เลือกการต่อสู้
สอนนักเรียนว่าอย่าทะเลาะ หรือโต้แย้งกับคนที่ก�ำลังโกรธ โดยครูท�ำเป็น
ตัวอย่าง เมื่อศิษย์เกเรบางคนอาละวาด ครูพูดว่า “ครูเคารพข้อคิดเห็นของเธอ
และชืน่ ชมทีเ่ ธอมีความคิดของตัวเอง ทีพ่ ดู มานีค้ รูไม่รสู้ กึ ว่าตัวเธอพูด และครูตอ้ งหา
ทางท�ำความเข้าใจ เราหาเวลาคุยกันทีหลังจะดีกว่า เพื่อให้การเรียนรู้ของเพื่อนๆ
ในชั้นเดินต่อได้” ค�ำแนะน�ำคือ ให้หายใจเอาความคิดดีๆ ความคิดเชิงบวก เข้าไป
และหายใจเอาความเครียดออกไป พึงมีสติว่าครูและนักเรียนที่เหลือมีสิ่งที่ส�ำคัญ
กว่ารอ
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
คุณครูต้อง – นฤตยา ถาวรพรหม ผู้สอนหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ระดับ
ชั้น ๒ เขียนบันทึกสั้นๆ เล่าถึงผลการท�ำกิจกรรม “ตั้งเป้าหมาย” เอาไว้ว่า
วันนี้ ๗ สิงหาคม ๖๒ ฉันท�ำกิจกรรมตั้งเป้าหมายกับเด็กๆ ห้อง ๒/๑ แล้ว รู้สึก
ว่าพวกเขา ตั้งใจมองตนเองได้ดีมาก เด็กๆ หลายคนสะท้อนปัญหาของตัวเองลึกซึ้ง
มาก ตอนท้ายคาบพวกเขายังสะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เอาไว้ได้ดีมากๆ
เด็กคนหนึง่ บอกว่า “หนูรสู้ กึ ดีทรี่ วู้ า่ ปัญหาของหนูกค็ ล้ายๆ กับเพือ่ น และดีใจทีว่ ธิ กี าร
ที่หนูคิดช่วยเพื่อนได้ด้วย”
“ผมเห็นว่า ทุกคนไม่มีใครเก่งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้แต่คนเก่งๆ ก็ไม่เต็มร้อย
เพราะเราทุกคนมีปัญหาที่ต้องฝึกฝนให้เราเก่งขึ้น”
“หนูรู้สึกว่า หนูอยากท�ำและจะต้องท�ำมันให้ได้”
“หนูแปลกใจว่าคนเก่งๆ เขามีปญ
ั หาด้วยเหรอ พอเขาออกมาเล่า ท�ำให้หนูทงึ่ เลย
เพราะหนูไม่คดิ ว่าคนเก่งจะต้องแก้ไขอะไร หนูรสู้ กึ ว่าเราทุกคนต้องพยายามให้เก่งขึน้ ”
... ย่างก้าวที่ส�ำคัญของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ !
เช่นเดียวกับ คุณครูกิ๊ฟ – จิตตินันท์ มากผล ครูคู่วิชาที่ได้น�ำทดลองน�ำเอา
กิจกรรมการคุยกับตัวเองเชิงสร้างสรรค์ (constructive self-talk) และกิจกรรมการ
ก�ำกับสมองของตนเองผ่านการก�ำกับตนเอง (self-regulation) ไปใช้กับกิจกรรมการ
ตั้งเป้าหมายในชั้นเรียนของตนเอง ด้วยการให้เด็กๆ สังเกตสมุดเรียนของเพื่อนต่าง
ห้องที่ครูถ่ายรูปแล้วน�ำไปฉายขึ้นจอให้ดูเพื่อเป็นกรณีศึกษาร่วมกันไปทีละหน้า แล้ว
ถามเด็กๆ ว่าถ้าหนูเป็นเจ้าของสมุดเล่มนี้ หนูอยากจะท�ำอะไรให้ดขี นึ้ อีก ก่อนทีจ่ ะให้
เวลาทุกคนย้อนกลับมาพิจารณาสมุดเรียนของตนเอง แล้วน�ำเสนอปัญหาพร้อมทัง้ วิธี
แก้ไขลงในกระดาษ
แล้วครูกิ๊ฟก็ได้พบกับความมหัศจรรย์ ไม่ต่างไปจากครูต้องเลย...
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เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงกานต์ธีรา เจียรนันทะ

เจ้าของผลงาน : เด็กชายธัชทฤต เอี้ยวสินทรัพย์
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เจ้าของผลงาน : เด็กชายภูวัน ชัยอดิศักดิ์โสภา

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงณัฏฐา อัศวณิชย์ชากร
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เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงเวียนนา ไวเนอร์

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงสมัชญา โสมาภา
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เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงพิมพ์พิชชา บริบูรณ์ประเสริฐ

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ปิยะอัศวจินดา
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เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงเพลินใจ สุขหิ้น

เจ้าของผลงาน : เด็กชายวสวัตติ์ ยศสมศักดิ์  
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๑๑
เปลี่ยนพื้นฐานทาง
อารมณ์
บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้ายใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดบวก (positivity
mindset)
ตีความจาก Chapter 9 : Change the Emotional Set Point

กล่าวอย่างง่ายคือ อารมณ์เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ ฝึกได้ คนเราเปลี่ยนพื้นฐาน
ทางอารมณ์ของตนเองได้ การเรียนรูเ้ พือ่ เปลีย่ นพืน้ ฐานทางอารมณ์ในสายตาของผม
เป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิต
คนบางคนพื้นฐานทางอารมณ์คือ ความไม่พอใจหรือโกรธ แต่บางคนมีพื้นฐาน
เป็นความสงบเย็นและพึงพอใจ

ข้อมูลหลักฐานหรือทฤษฎีว่าด้วยพื้นฐานทางอารมณ์
นักเรียนทีม่ าจากครอบครัวขาดแคลน มักอยูภ่ ายใต้สภาพจิตใจทีม่ คี วามเครียด
เรือ้ รัง ซึง่ สมองจะปรับตัวโดยอัตโนมัติ โดยเปลีย่ นพืน้ ฐานทางอารมณ์ (emotional
set-point) ให้ไปในทางลบมากขึ้น เช่น ก้าวร้าวมากขึ้น ตอบสนองน้อยลง
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อารมณ์กับสมอง
พฤติ ก รรมของคนเราขึ้ น กั บ การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งสมองส่ ว นก� ำ กั บ อารมณ์
(amygdala) กับสมองส่วนก�ำกับความคิดและพฤติกรรม (prefrontal cortex)
พฤติกรรมในห้องเรียนทีเ่ ชือ่ มโยงกับอารมณ์คอื การเรียนรู้ และการฝึกควบคุมตัวเอง
ความสามารถเผชิญสถานการณ์ขนึ้ อยูก่ บั ทัง้ อารมณ์และการรับรู้ (cognition) มีผล
การวิจยั บอกว่า ความสามารถเผชิญสถานการณ์ได้ดชี ว่ ยลดปฏิกริ ยิ าต่อความเครียด
ในโรงเรียน น�ำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้น
ผลการวิจยั บอกว่า การทีจ่ ะเปลีย่ นพืน้ ฐานอารมณ์ของคนได้สำ� เร็จต้องการการ
ด�ำเนินการต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ไม่ใช่ด�ำเนินการแบบเป็นครั้งคราวสัปดาห์ละครั้ง
หรือเดือนละครั้ง ซึ่งหมายความว่าในเรื่องนี้สภาพแวดล้อมมีความส�ำคัญกว่า
พันธุกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ได้แก่
ความคิดแบบใหม่
พฤติกรรมที่ดีกว่าเดิม
ร่างกายแข็งแรง
มีเพื่อนดี
มีเป้าหมายสูงส่ง
สุขภาพดี
นักเรียนจากครอบครัวยากจนมักตกอยู่ใต้วงจรที่หมุนลงหรือหมุนสู่ความเสื่อม
คือ พื้นฐานทางอารมณ์เป็นลบ น�ำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ยิ่งท�ำให้พื้นฐาน
ทางอารมณ์ตกต�่ำ เป็นวงจรชั่วร้ายที่อาจด�ำรงอยู่ตลอดชีวิต
ครูสามารถช่วยเหลือ ฟืน้ โอกาสมีชวี ติ ทีด่ ใี ห้แก่นกั เรียนจากครอบครัวขาดแคลน
ได้โดยเปลี่ยนพื้นฐานทางอารมณ์ของนักเรียนให้เอียงไปทางบวกมากขึ้นๆ น�ำไป
สู่การตัดในใจที่ถูกต้อง และยกระดับพื้นฐานทางอารมณ์ เกิดเป็นวงจรแห่งความ
ดีงามในชีวิตของนักเรียน
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ความสุข ๓ แบบ
เพือ่ ให้ครูและศิษย์พฒ
ั นาพืน้ ฐานทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง ต้องการความเข้าใจ
ความสุข ๓ แบบ ได้แก่
ความสุขชัว่ แล่น (spontaneous happiness) เช่น ได้กนิ ไอศกรีม ได้กลิน่ หอม
ได้เห็นดอกไม้สวยงาม ได้ฟงั ครูเล่าโจ๊ก เป็นความสุขทีเ่ กิดแบบไม่คาดฝัน สารเคมี
ที่หลั่งออกมาจากสมองคือ โดปามีน
ความสุขจากการทีค่ วามอยากได้รบั การตอบสนอง (hedonic happiness)
เป็นความสุขทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ความต้องการได้รบั การตอบสนอง เช่น เมือ่ คนทีเ่ สพติด
บางสิง่ ได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการ อาจเรียกว่า สุขเมือ่ กิเลสได้รบั การตอบสนอง มีลกั ษณะ
พิเศษคือ (๑) มีความอยากหรือความต้องการล่วงหน้า และ (๒) บุคคลนัน้ แสวงหา
สิ่งที่ตนต้องการ สารที่หลั่งออกมาจากสมองคือ โดปามีน แต่เมื่อความอยากและ
การตอบสนองเกิดซ�ำ้ ๆ หลายครัง้ เข้าการหลัง่ ปามีนจะลดลง ต้องการการตอบสนอง
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกลไกของการเสพติด โดยนัยนี้ค�ำชมของครูอาจก่อผลร้ายต่อศิษย์
กลายเป็นการสร้างการเสพติดค�ำชม อาจเรียกความสุขชนิดนี้ว่าความสุขที่ได้จาก
การเสพ
ความสุขจากการได้ธ�ำรงเป้าหมายที่ทรงคุณค่า (eudaimonic happiness
อ่านว่า ยูเดโมนิก) เป็นความอิม่ เอิบเบิกบานใจทีเ่ กิดขึน้ จากการได้ทำ� สิง่ ทีท่ รงคุณค่า
มายาวนาน อาจเรียกว่าเป็นความสุขจากฉันทะ หรือเกิดจากการได้สร้างสรรค์สงิ่ ที่
มีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าที่อยู่เหนือผลประโยชน์ของตนเอง
ความรู้เกี่ยวกับความสุข ๓ แบบ มีความหมายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เพราะมีหลักฐานว่าสมองตอบสนองต่อความสุข ๓ แบบ แตกต่างกัน เฉพาะความสุข
แบบที่ ๓ คือความสุขทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์เท่านัน้ ทีม่ ผี ลสร้างสมอง มีหลักฐาน
จากงานวิจยั ว่าท�ำให้สมองส่วนสีเทา (gray matter) และส่วนสีขาว (white matter)
เพิ่มขี้น ท�ำให้สมองท�ำงานได้เพิ่มขึ้น
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นอกจากนัน้ ยังมีผลงานวิจยั บอกว่า คนทีม่ คี วามสุขแบบที่ ๓ มีการท�ำงานของยีน
ก่อการอักเสบลดลง และมีการท�ำงานของยีนสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัส และยีนสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น มีผลให้อัตรามาโรงเรียนของนักเรียนมัธยมเพิ่มขึ้น มีแนวโน้ม
ของสุขภาพดีขึ้น หลีกเลี่ยงยาเสพติด และมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีขึ้น

วิธีเปลี่ยนพื้นฐานทางอารมณ์ของนักเรียน
เขาบอกว่า มีวิธีเ ปลี่ยนพื้นฐานทางอารมณ์ ข องนั กเรี ย น ๒ แนวทาง คื อ
(๑) ใช้มาตรการทีเ่ ข้มข้น เช่น สร้างบาดแผลทางใจอย่างรุนแรง เป็นวิธที ไี่ ม่แนะน�ำ 
(๒) ใช้เวลายาวนานท�ำสิง่ ทีเ่ หมาะสม นีค่ อื การเปลีย่ นพืน้ ฐานทางอารมณ์จากการ
ท�ำสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมาย และท�ำต่อเนื่องยาวนาน โดยได้รับการสนับสนุนให้
ตีความคุณค่า เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี และน�ำไปสูก่ ารเติบโตส่วนบุคคล โดยเขาแนะน�ำ
เครื่องมือ ๔ ชิ้น คือ
ใช้โครงงานที่มีความหมาย
มีหลักฐานจากงานวิจัยว่าเด็ก ป.๖ ถึง ม.๖ ที่ท�ำโครงงานระยะเวลา ๑ เทอม
ถึงหนึ่งปี มีอุบัติการของโรคซึมเศร้าลดลง ค�ำแนะน�ำต่อครูคือ ควรมอบหมายให้
นักเรียนเรียนแบบ project - based learning หรือ service learning หรือให้ทำ� งาน
เป็นทีมในเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
มุ่งที่ผลลัพธ์สุดท้าย
ในการมอบหมายงานให้นกั เรียนท�ำเพือ่ การเรียนรู้ ครูพงึ เน้นทีเ่ ป้าหมายสุดท้าย
อธิบายคุณค่าของการบรรลุเป้าหมายนั้น และคุณค่าของการใช้ความพยายามเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย อาจให้นกั เรียนวาดภาพความรูส้ กึ ทีต่ นคาดหมายเมือ่ บรรลุเป้าหมาย
และน�ำมาแชร์กบั เพือ่ น หรือน�ำเอารูปของนักเรียนรุน่ ก่อนทีร่ ว่ มกันฉลองความส�ำเร็จ
มาติดไว้ในห้อง หลังจากนั้นครูจึงหันมาเอาใจใส่กระบวนการท�ำงานของนักเรียนที่
จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง หาทางให้นักเรียนเกิดความสุขความพึงพอใจ
จากการได้ใช้กระบวนการท�ำงานที่ดี
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มีผลงานคุณภาพสูงให้ดูเป็นตัวอย่าง
นักเรียนต้องการเรียนรู้ว่าผลงานที่ดีเป็นอย่างไร และต้องการให้ครูแสดง
ความใส่ใจในคุณภาพของผลงาน ไม่ใช่ส่งงานได้เร็วแค่ไหน ครูจึงต้องหาผลงาน
คุณภาพสูงมาให้นักเรียนดู และวางไว้เป็นตัวอย่างในชั้นเรียน หรือโพสต์ไว้ใน
อินทราเน็ตของชั้นเรียน เพื่อสร้างความประทับใจของนักเรียนเข้ากับเหตุการณ์
และผลงานคุณภาพสูง
ตอกย�้ำวิธีการที่ใช้ ได้ผล
ตอกย�ำ้ วิธกี ารทีใ่ ช้ได้ผลด้วยวิธกี ารง่ายๆ เช่น ยิม้ กล่าวค�ำยืนยัน จัดเฉลิมฉลอง
เขียนค�ำชม ชมกันเองภายในทีม อธิบายความมีคุณภาพสูงของผลงาน เป็นต้น
สร้างอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขจากการได้สร้างสรรค์ให้เป็นอารมณ์พื้นฐาน
ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน จะช่วยให้นักเรียนป่วยน้อยลงมาโรงเรียนมากขึ้น
มีความมานะพยายามมากขึ้น และประสบความส�ำเร็จมากขึ้น พลังบวกที่เกิดขึ้น
จะมีผลสะท้อนกลับมายังครู ครูจะมีความมัน่ ใจมากขึน้ และรูส้ กึ เสมือนได้รบั รางวัล
นี่คือผลที่ยืนยันจากงานวิจัย
เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อสร้างชุดความคิดบวกให้แก่ศิษย์ ครูต้องท�ำตนเป็นตัวอย่าง โดยเปลี่ยน
วาทกรรมในสมอง จาก “ฉันได้พยายามมองโลกแง่บวกแล้ว แต่ในความเป็นจริง
มีสารพัดอุปสรรค มองโลกแง่บวกเป็นเรื่องหลอกๆ แต่ฉันจริงใจต่อนักเรียน
ฉันบอกความจริงตามที่เป็น” ไปเป็น “ฉันเป็นพันธมิตรที่มองโลกแง่บวกต่อเด็ก
และจะช่วยให้ศิษย์สร้างความฝันสู่อนาคต”
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ใคร่ครวญสะท้อนคิด และตัดสินใจ
การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืน เริ่มจาก “กระจก” ซึ่งหมายถึง
การสะท้อนภาพของตนเองออกมา ซึ่งในบันทึกที่ ๘ - ๑๑ หมายถึงภาพ “ชุด
ความคิดบวก” ส�ำหรับใช้พฒ
ั นาชุดความคิดของตนเอง โดยพืน้ ฐานความคิดทีส่ ำ� คัญ
คือ “ฉันมีทางเลือก” เสมอ ฉันจะเลือกใช้ชีวิตในวิชาชีพครูอย่างไร
เพื่อพัฒนาชุดความคิดบวกในตนเอง และในศิษย์ มีขั้นตอนส�ำคัญ ๓ ขั้นคือ
(๑) สร้างวาทกรรมใหม่ เกี่ยวกับตนเอง และศิษย์ (๒) เลือกกลยุทธเชิงบวก
ในการสร้างความรูส้ กึ เร่งด่วนทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง (๓) สร้างกระบวนการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการด�ำเนินการสู่ความส�ำเร็จ กระบวนการสนันสนุนอาจเป็นการพูดคุย
กับเพือ่ นครู การเขียนบันทึกส่งให้ตนเอง การยกร่างแผนการสอนตามกลยุทธใหม่
และตามวาทกรรมใหม่
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน

คุณครูเก้า - จตุรพร หอมนวล ครูแนะแนวช่วงชั้นที่ ๒ ได้น�ำเอาวิธีเปลี่ยน
พื้นฐานทางอารมณ์ ที่แนะน�ำไว้ในบันทึกนี้ไปแก้ปัญหาที่พบอยู่เสมอทุกๆ วัน
ในชีวิตของครูแนะแนว ได้แก่ การเผชิญกับปัญหาของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม
ในชั้นเรียน ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีความถี่ที่ชวนให้ครูเป็นไมเกรนและเกิดภาวะ
ความเครียดสะสมในทุกๆ วัน แน่นอนว่าเมือ่ ตัวครูเก้าเองได้รบั รูข้ อ้ มูลดังกล่าวจาก
ครูประจ�ำวิชาหรือครูประจ�ำชัน้ ก็มกั จะเกิดอารมณ์หงุดหงิด ไม่ชอบใจ และเมือ่ เรา
พบเจอเด็กๆ ที่ถูกกล่าวถึง ก็ยิ่งท�ำให้เรามีภาพจ�ำในมุมลบเกี่ยวกับเด็กๆ เหล่านั้น
จากมุมมองของเพื่อนครูท่านอื่นๆ ที่ถูกส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ เราจึงเหมือนคนที่มี
เรื่องขุ่นข้องหมองใจโกรธแค้นต่อกันกับเด็กกลุ่มนี้มานานแสนนาน
เมื่อครูได้สัมผัสกับอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับตนเอง ก็กลับมาคิดทบทวนกับ
ตั ว เองอย่ า งจริ ง จั ง แล้ ว ก็ ไ ด้ พ บกั บ ความจริ ง ว่ า ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ บั่ น ทอน
สัมพันธภาพ ที่เป็นความเชื่อมโยงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างตัวครูและนักเรียน
ท� ำ ให้ ไ ม่ มี เ ด็ ก ไหนที่ จ ะอยากเข้ า มาปรึ ก ษากั บ ครู หวาดกลั ว การพู ด คุ ย กั บ ครู
เพราะเข้ า ใจว่ า ครู แ นะแนวคื อ ผู ้ ที่ ค อยตั ก เตื อ น และพู ด คุ ย กั บ เด็ ก ที่ มี ป ั ญ หา
พฤติกรรมเท่านั้น
ค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเองก็คอื แล้วเราจะเปลีย่ นแปลงตนเองเพือ่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนา
เด็กๆ ได้อย่างไร ต้องยอมรับว่าครูเก้าใช้กระบวนการลองผิดลองถูกมาหลายปี
ตั้งแต่การตั้งกติกาให้นักเรียนมาหาทุกวันตอนเย็นเพื่อทบทวนตนเอง นักเรียน
บางคนมาหานั ก เรี ย นบางคนครู ต ้ อ งวิ่ ง ตาม เรี ย กมาตั ก เตื อ นเมื่ อ นั ก เรี ย นมี
พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง วิธีการเหล่านี้แม้จะช่วยให้พฤติกรรมของ
นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น อุ ป สรรคลดลงในบางราย แต่ ใ นบางรายความสั ม พั น ธ์ ข องเรา
ไปต่อกันไม่ได้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แย่ลง เนื่องจากนักเรียนเกิดความรู้สึก
อึดและเบื่อหน่ายที่ต้องมาพูดคุยกับครูเป็นเวลานาน และพบกับความล้มเหลว
ในความพยายามที่ตนเองท�ำแล้ว แต่ครูเก้าไม่เข้าใจ
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จนท้ายที่สุดครูเก้ากลับมาย้อนทวนตนเอง และบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เป็น
ครูที่เด็กๆ วิ่งหนีอีกแล้ว เพราะเราเองก็อยากเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ ได้เข้ามา
พูดคุยปรึกษาหารือ ครูเก้าจึงเริม่ ต้นใหม่ดว้ ยการยกเอาความสุขและความภาคภูมใิ จ
ของนักเรียนเป็นตัวตัง้ ต้นในการเริม่ บทสนทนา ซึง่ ต่างจากทีผ่ า่ นมาทีเ่ รามักเริม่ ต้น
คุยกันด้วยเรือ่ งทีเ่ ขาท�ำไม่ได้ เช่น ไม่พดู แทรกเกิน ๓ ครัง้ ไม่เล่นอุปกรณ์การเรียน
ครูเก้าจึงพยายามมองหาจุดเด่น ความสามารถ ความถนัด คุณลักษณะทีด่ ขี องเขา
ที่เราพบจากการสังเกต เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงในการพูดคุยสื่อสารและน�ำมาใช้ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ครูอยากให้เกิดเป็นการใช้น�้ำดีไล่น�้ำเสีย
ตอนแรกๆ ก็ชมได้ไม่จริงใจมากนัก แต่พอฝึกฝนทุกๆ วันตัวเราก็เริ่มถนัดและมี
ทักษะในการชื่นชมมากขึ้น เช่น วันนี้ครูเก้าสังเกตเห็นว่านีโอพยายามท�ำโจทย์
ด้วยตัวเองด้วยความตั้งใจ ครูเก้าได้เห็นพฤติกรรมนี้แล้วรู้สึกประทับใจมากๆ เลย
ครูอยากให้นโี อใช้วธิ นี ใี้ นการแก้ปญ
ั หาต่อไปนะครับ ปุณณ์กล้าหาญมากทีห่ นูสอื่ สาร
กับคุณครูผู้สอนในเรื่องที่หนูมีความเห็นแตกต่าง ครูขอชื่นชม ครูรู้สึกมีความสุข
เวลาที่หนูฟังค�ำแนะน�ำและท�ำตามค�ำขอร้องของครูนะครับ ครูขอบคุณหมีพูห์ที่
น�ำสมุดมาส่งครูตั้งแต่เช้าโดยไม่ต้องเตือนเลย มีความรับผิดชอบดีมากเลยครับ
เป็นต้น
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ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวครูเก้าเริ่มต้นจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ทั้ง
ในคาบเรียน นอกคาบเรียนระหว่างการกิน การเล่น โดยที่ครูตั้งสายตาสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา เลือกเก็บคุณลักษณะทีจ่ ะเป็นเมล็ดพันธุ์
ให้ความดี ความงามของนักเรียนงอกงาม เติบโต ซึง่ ได้แก่ การฟังเป็น พูดถูกจังหวะ
รักในการอ่านเขียน ตรงต่อเวลา มีใจนึกถึงผู้อื่น มีความรับผิดชอบ เผชิญปัญหา
ไม่ยอ่ ท้อ พร้อมเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้สำ� เร็จ และใช้เทคนิคการชืน่ ชม
ในพฤติกรรมความพยายามของเขาด้วยการสือ่ สารกับนักเรียนตัวต่อตัวอย่างชัดเจน
ชื่นชมในที่สาธารณะให้เพื่อนๆ หรือครูได้ยินด้วย  
นอกจากนี้ครูเก้ายังได้สอบถามจากเพื่อนครูด้วยว่า “วันนี้พบเห็นพฤติกรรม
ที่ดีของนักเรียนอะไรบ้าง” แล้วน�ำเรื่องราวดีๆ เหล่านั้นไปเขียนบันทึกความดีของ
นักเรียนลงในสมุดบันทึกที่มีชื่อเรียกว่า สมุดสานรัก โดยเขียนทั้งเรื่องที่ครูเก้าเอง
สังเกตเห็น และเรื่องที่ครูประจ�ำวิชากล่าวชื่นชมเด็กๆ เพื่อให้เขาน�ำสารความดี
ความภาคภูมิใจของตนเองกลับบ้านให้คุณพ่อ คุณแม่ ได้มีส่วนร่วมชื่นชม ซึ่ง
ทางบ้านเองก็ฝกึ ฝนตนเองเพือ่ มองหาพฤติกรรมทีด่ ี และเลือกชืน่ ชมลูกของตนเอง
ได้พูดคุยสื่อสารสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง พ่อแม่ ลูก เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่
ลูกด้วย
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จากการที่ ค รู ไ ด้ ฝ ึ ก ใช้ ส ายตาในการสั ง เกตเลื อ กคั ด สรรเมล็ ด พั น ธุ ์ ค วามดี
ครูเก้าพบว่าในช่วงระยะแรกตัวเองจะใช้เวลาในการมองหาเมล็ดพันธ์ุความดี
หรือพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนได้ช้ามากและหาได้ยากมาก แต่เมื่อฝึกฝน
ตนเองไปเรือ่ ยๆ โดยมีกำ� ลังใจเป็นรอยยิม้ ของเด็กๆ ทีเ่ ราได้ชนื่ ชมเขา ได้รบั ถ้อยค�ำ
ความสุขจากทางบ้านทีเ่ ห็นลูกในมุมบวก ครูเก้าก็เริม่ พบว่าตนเองมองหาพฤติกรรม
หรือคุณลักษณะที่ดีเพื่อชื่นชมหรือพูดกับนักเรียนได้คล่องขึ้น และตอบสนอง
ได้รวดเร็วทันทีเมื่อเห็นนักเรียนคนนั้น รวมทั้งสะท้อนนักเรียนได้รวดเร็วมากขึ้น
ครูเก้าสังเกตเห็นว่าเด็กๆ พยายามที่จะดูแล ก�ำกับตนเองให้มีคุณลักษณะที่ดี
ได้อย่างต่อเนื่อง การใช้เวลาในช่วงเย็นพูดคุยกับนักเรียนก็กลายเป็นบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย สบาย เป็นกันเองและอบอุ่นมากขึ้น เพราะครูจะเริ่มต้นบทสนทนา
ด้วยการสื่อสารพฤติกรรมที่น่ารัก น่าชื่นชมของเขาก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงจะ
ขอความร่วมมืออื่นๆ ต่อไป ตัวนักเรียนก็เปิดรับค�ำแนะน�ำในเรื่องพฤติกรรรม
ที่ไม่เหมาะสมที่แสดงออกมาในแต่ละวันได้มากขึ้น มีความพยายามที่จะดูแล
รับผิดชอบพฤติกรรมที่ตนเองต้องพัฒนาได้มากขึ้น รวมถึงเพื่อนครูก็มีสายตา
มองเห็นนักเรียนในมุมบวก และชื่นชมนักเรียนได้มากขึ้นเช่นกัน
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๔
ภาค

ชุดความคิดว่าด้วยห้องเรียน
ที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม
(rich classroom climate mindset)

บทที่ ๑๒ ให้ความส�ำคัญต่อวิสัยทัศน์และ
การแสดงออกของนักเรียน
บทที่ ๑๓ ก�ำหนดความปลอดภัยเป็น
สภาพปกติของห้องเรียน
บทที่ ๑๔ สร้างความเชื่อมั่นว่าตนเรียนส�ำเร็จได้

๑๒
ให้ความส�ำคัญต่อวิสัยทัศน์
และการแสดงออกของนักเรียน
บันทึกนีเ้ ป็นบันทึกแรกใน ๓ บันทึก ภายใต้ชดุ ความคิดห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศ
เรียนเข้ม (rich classroom climate mindset)
ตีความจาก Part Four : Why the Rich Classroom Climate Mindset
และ Chapter 10 : Engage Voice and Vision

สาระหลักในบันทึกนีค้ อื นักเรียนจากครอบครัวขาดแคลน มาโรงเรียนพร้อมกับ
ผลลบจากความเครียดเรื้อรัง ท�ำให้สมองไม่เปิดและขาดแคลนทักษะหลายด้าน
ทีส่ ำ� คัญต่อการเรียนรู้ มี “ยาวิเศษ” แก้ขอ้ ด้อยของนักเรียนเหล่านี้ คือความรูส้ กึ ว่า
ตนได้รบั การยอมรับนับถือจากครูและเพือ่ นๆ หรือศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ของ
นักเรียนได้รับการยอมรับ หรือเอกลักษณ์ (identity) ของนักเรียนแต่ละคนได้รับ
การยอมรับ รายละเอียดในบันทึกนีใ้ นส่วนต้นเป็นเรือ่ งทฤษฎีทไี่ ด้จากการวิจยั และ
ส่วนหลังเป็นภาคปฏิบัติซึ่งก็มีหลักฐานจากงานวิจัยเช่นเดียวกัน

ทฤษฎี
ชื่อของตอนที่ ๔ ในหนังสือภาคภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า rich (ร�่ำรวย) ซึ่งพุ่งเป้า
ไปที่สภาพห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่ร�่ำรวยปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ๔ ปัจจัย ได้แก่ ร�ำ่ รวยการยอมรับ (affirmation) ร�ำ่ รวยสภาพทีต่ รงตาม
ความต้องการของนักเรียน (relevancy) ร�ำ่ รวยการผูกพัน (engagement) ตัวนักเรียน
และร�่ำรวยปฏิสัมพันธ์ (relationship) ระหว่างมนุษย์
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บรรยากาศห้องเรียนเช่นนี้ช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกปลอดภัย
ทีจ่ ะกล้าเรียนรูแ้ บบกล้าเสีย่ ง ทัง้ เสีย่ งเชิงวิชาการและเชิงพฤติกรรม รวมทัง้ ช่วยให้
นักเรียนกล้าฝันในลักษณะของ “ฝันใหญ่”
ค�ำว่า บรรยากาศ (climate) ในที่นี้มีองค์ประกอบคือ พลัง การมีส่วนร่วม
สปิริต ความยอมรับนับถือ การเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การฟัง การแลกเปลี่ยน
การใคร่ครวญสะท้อนคิด และเป้าใหญ่ ทัง้ หมดนีน้ ำ� ไปสูส่ ภาพห้องเรียนทีม่ ผี ลลัพธ์สงู
(high-performing classroom) และมีความเท่าเทียมสูง
ห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศเช่นนี้ ไม่ใช่ดตี อ่ นักเรียนเท่านัน้ แต่ยงั ดีตอ่ ครูดว้ ยเพราะ
จะช่วยให้ชีวิตครูง่ายขึ้น มีปัญหาจากความประพฤติของนักเรียนน้อยลง
ครูที่จัดให้ห้องเรียนมีบรรยากาศดังกล่าว ต้องมีชุดความคิดห้องเรียนที่มี
บรรยากาศเรียนเข้ม (rich classroom climate mindset) ซึ่งตรงกันข้ามกับชุด
ความคิดห้องเรียนแบบเดิมๆ (traditional classroom climate mindset)
ในชุดความคิดห้องเรียนแบบเดิมก�ำหนดว่า นักเรียนต้องมาโรงเรียนพร้อมกับ
ความตั้งใจเรียน รู้ว่าจะต้องประพฤติตัวอย่างไร รู้ว่าจะท�ำงานเป็นทีมอย่างไร รู้ว่า
จะถามค�ำถามทีเ่ หมาะสมอย่างไร และรูว้ า่ จะต้องเรียนรูห้ ลักการยากๆ ด้วยตนเอง
โดยไม่มีคนช่วย วาทกรรมของครูที่มีชุดความคิดนี้คือ “ฉันมีหน้าที่สอนเนื้อหา
วิชาความรู้ หากคุณต้องการให้นักเรียนเรียนได้ดี จงบอกให้เขาตื่นและตั้งใจเรียน
ห้องเรียนไม่ใช่สถานบันเทิง”
ในขณะที่ครูที่มีชุดความคิดห้องเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม ยึดถือวาทกรรม
ที่ตรงกันข้าม ได้แก่ “ฉันโฟกัสที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน และเชื่อมโยง
สู ่ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของทุ ก วั น ” รวมทั้ ง วาทกรรม
“นักเรียนรูว้ า่ ชัน้ เรียนของฉันมีไว้เพือ่ การเจริญเติบโตของนักเรียน นักเรียนสามารถ
เป็นตัวของตัวเอง ปฏิบตั งิ านผิดพลาด รวมทัง้ กล้าเสีย่ งต่อความผิดพลาดในการเรียน
โดยมั่นใจว่าจะมีครูอยู่เคียงข้าง”
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วัฒนธรรมของชั้นเรียนกับบรรยากาศของชั้นเรียน
หนังสือบอกว่า “วัฒนธรรมของชั้นเรียน” กับ “บรรยากาศของชั้นเรียน”
ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติ (พฤติกรรมและลักษณะนิสัย)
ส่วนบรรยากาศเป็นสภาพความรู้สึกของเรา
วัฒนธรรมเป็นตัวก�ำหนดและท�ำนายพฤติกรรม แต่บรรยากาศเป็นผลของ
พฤติกรรมและอารมณ์ร่วมของคนส่วนใหญ่ ซึ่งในกรณีของโรงเรียนบรรยากาศ
ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของนักเรียนทั้งหมดในขณะใดขณะหนึ่ง
บรรยากาศเป็นเรื่องชั่วคราวหรือชั่วขณะใดชั่วขณะหนึ่ง ส่วนวัฒนธรรมเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างถาวรและมาจากการสั่งสมระยะยาว การเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องการ
การด� ำ เนิ น การที่ มี เ ป้ า หมายยิ่ ง ใหญ่ และต้ อ งด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งระยะยาว
แต่บรรยากาศเปลี่ยนได้ในบัดดล
ในบันทึกตอนที่ ๑๒ - ๑๔ นี้ เราเน้นทีบ่ รรยากาศ แต่โดยทีก่ ารสร้างบรรยากาศ
ห้องเรียนทีม่ กี ารเรียนเข้มมีพนื้ ฐานจากวัฒนธรรมของโรงเรียนและชัน้ เรียน เขาจึง
แนะน�ำว่าต้องสร้างวัฒนธรรมต้อนรับนักเรียนทุกคนให้มาโรงเรียน ไม่ใช่ต้อนรับ
เฉพาะนักเรียนที่ครูรัก หรือนักเรียนที่มีความประพฤติดีเท่านั้น
สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการใคร่ครวญสะท้อนคิดว่า พฤติกรรมของสมาชิก
ของแต่ละคนในโรงเรียนมีผลต่อสมาชิกทัง้ หมดและต่อโรงเรียนอย่างไร เพือ่ ร่วมกัน
สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่
สร้ า งวั ฒ นธรรมที่ ส ่ ง เสริ ม วาทกรรมที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ว่ า ตนมี เ กี ย รติ
มีเป้าหมายยิง่ ใหญ่ และมีพลัง โดยการพูดวาทกรรมเชิงบวกซ�ำ้ ๆ รวมทัง้ สร้างสภาพ
ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด
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บรรยากาศห้องเรียนเป็นผลรวมของสารพัดสิ่ง รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์
การสอน การเรียนแบบร่วมมือกัน กลยุทธสร้างวินัย หลักสูตร ความคาดหวัง
และความเอาใจใส่ (engagement) มีผลงานวิจัยว่า การสร้างบรรยากาศห้องเรียน
ที่ดีของครู มี effect size เท่ากับ ๐.๘๐ หรือเท่ากับการเพิ่มการเรียนรู้ถึง ๒ ปี
บรรยากาศห้องเรียนที่มีบรรยากาศเชิงบวกสูงกับห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
เชิงบวกต�่ำ เปรียบเทียบกันได้ตามตารางนี้
บรรยากาศเชิงบวกสูง

บรรยากาศเชิงบวกต�่ำ

ความริเริ่มสร้างสรรค์

ความโกรธ

รู้สึกมีความหวัง

สมองตื้อ

ความอดทนมานะพยายาม

รู้สึกสิ้นหวัง

ปัญญาญาณ

อยากออกจากโรงเรียน

ความสนใจกว้าง

พฤติกรรมไม่ดี

ความยืดหยุน่ ต่อการรับรู้

คิดวกวน

มีทางเลือกในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น

มีทางเลือกในการแสดงพฤติกรรมจ�ำกัด  

ผลลัพธ์ของชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม
ห้ อ งเรี ย นที่ มี บ รรยากาศเรี ย นเข้ ม มี ก ระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นทางด้ า นสั ง คม
อารมณ์ และวิชาการ ไม่ใช่ชั้นเรียนที่ครูแสดงความเข้มงวด ดุด่าว่ากล่าวนักเรียน
ทีไ่ ม่ตงั้ ใจเรียน มีผลงานวิจยั ระบุวา่ ในสหรัฐอเมริกาโรงเรียนทีเ่ ด็กส่วนใหญ่ยากจน
จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน พบว่าการจัดชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้มตามที่จะ
กล่าวถึงในบันทึกที่ ๑๒ - ๑๔ ท�ำให้ครึ่งหนึ่งของนักเรียน กลายเป็นนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดี มีผลการเรียนอยู่ในร้อยละ ๒๕ แรกของรัฐ
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ผลงานวิจัยบอกว่า ประสิทธิผลของครู (teacher effectiveness) เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่สุดต่อความก้าวหน้าในการเรียนของศิษย์ (effect size ๐.๙๘) หากมี
บรรยากาศชั้นเรียนแบบเรียนเข้มเสริมเข้าไป ผลดีที่เกิดต่อศิษย์จะยิ่งเพิ่มขึ้นได้
อีกมากมาย
การพัฒนาชุดความคิดห้องเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้มได้ส�ำเร็จ จะช่วยให้
ห้องเรียนเป็นทั้งสวรรค์ของนักเรียน และของครู
ชุดความคิดนี้เริ่มจากการท�ำให้นักเรียนแต่ละคนรับรู้ว่า ครูและคนอื่นๆ ในชั้น
เรียนรับรูต้ วั ตนของนักเรียน รับรูส้ งิ่ ทีน่ กั เรียนมุง่ หวัง และรับรูค้ วามรูส้ กึ นึกคิดของ
นักเรียน โดยเครือ่ งมือท�ำให้เกิดการรับรูน้ มี้ ี ๓ ชิน้ คือ (๑) ความหมาย (relevance)
ต่อนักเรียน (๒) เสียง (voice) ของนักเรียน และ (๓) วิสัยทัศน์ (vision) ของ
นักเรียน

มีความหมายต่อนักเรียน
เรื่องที่มีความหมายต่อตัวนักเรียนมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน และมี
ความแตกต่างหลากหลายในนักเรียนในชั้น หากเน้นที่บทเรียนค�ำถามที่ใช้ใน
การหาความเหมาะสมหรือความจ�ำเป็น คือ “ท�ำไมฉันต้องเรียนสิง่ นี”้ นัน่ คือ บทเรียน
ต้องมีความหมายในความคิดของนักเรียนด้วย ไม่ใช่แค่มีความหมายในความคิด
ของครู
มองอีกมุมหนึง่ ครูตอ้ งช่วยให้นกั เรียนเชือ่ มโยงบทเรียนเข้ากับชีวติ ในอนาคตของ
ตนได้ ยิ่งในชั้นเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวขาดแคลน ซึ่งมักมาจาก
ครอบครัวที่มีวัฒนธรรมย่อยหรือเป็นชนกลุ่มน้อย ครูต้องช่วยให้นักเรียนมองเห็น
หรือเข้าใจว่า บทเรียนนั้นมีความหมายตามนัยวัฒนธรรมของตนอย่างไร หนังสือ
เรียกครูทเี่ อาใจใส่เรือ่ งนีว้ า่ culturally responsive teacher (ครูทเี่ อาใจใส่วฒ
ั นธรรม
ของนักเรียน) โดยครูพึงตอบค�ำถาม ๔ ข้อ ต่อไปนี้
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๑. ครูช่วยเสริมความมั่นใจ (affirming) หรือไม่ ครูที่ตระหนักในปัจจัย
ด้ า นวั ฒ นธรรมต่ อ การเรี ย นรู ้ จ ะหมั่ น ท� ำ ความเข้ า ใจ (validate) และเสริ ม
ความมั่นใจให้แก่ศิษย์ โดยต้องหาทางให้นักเรียนได้เล่าประสบการณ์ของตนที่บ้าน
ให้เพือ่ นๆ และครูรบั รู้ เพือ่ ครูหาทางช่วยเหลือส่งเสริมให้นกั เรียนจัดการโลกทีบ่ า้ น
(หรือชุมชน) กับโลกที่โรงเรียน และเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ของตนได้ เมื่อนักเรียน
แชร์ประสบการในชุมชนของตนจบ ครูกล่าวว่า “ขอบคุณ สมศรีมาก ครูดีใจที่เธอ
แชร์เรื่องนี้ต่อเพื่อนๆ การที่เราเรียนรู้เรื่องราวของกันและกัน มีความส�ำคัญมาก”
๒. การสอนของครูมคี วามแตกต่างหลากหลายหรือไม่ การสอนนักเรียนทีม่ า
จากครอบครัวขาดแคลน ต้องมีลักษณะที่ “สอดคล้องกับวัฒนธรรม” (culturally
relevant) โดยต้องใช้ส่ือการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของนักเรียนเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ คุณค่า และเจตคติ ผ่านบรรยากาศในห้องเรียน วิธี
การสอน และวิธีประเมิน หากจะมีการฉายภาพคน ต้องพยายามหาคนที่มีหน้าตา
บ่งบอกว่าเป็นคนในวัฒนธรรมเดียวกันกับนักเรียน และเน้นใช้ reciprocal teaching
(ครูกบั นักเรียนผลัดกันท�ำหน้าทีน่ ำ� กระบวนการเรียนรูใ้ นหน่วยย่อยของคาบเรียน)
และ cooperative learning (นักเรียนผลัดกันแสดงบทบาทหลากหลายบทบาท
ในชั้นเรียน)
๓. ครูช่วยเอื้ออ�ำนาจ (empower) แก่นักเรียนหรือไม่ ท�ำโดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ผลัดกันแสดงบทบาทผู้น�ำในชั้น การเชิญบุคคลที่มีเชื้อชาติเดียวกัน
กับนักเรียนมาเป็นแขกหรือวิทยากรเฉพาะเรื่องก็เป็นการเอื้ออ�ำนาจแก่นักเรียน
การทีน่ กั เรียนได้รบั การเอือ้ อ�ำนาจ มีผลต่อสมรรถนะทางวิชาการ ความมัน่ ใจตนเอง
ความกล้า และการแสดงบทบาทในชั้นเรียน
๔. ครูชว่ ยเปลีย่ นชีวติ ให้แก่นกั เรียนหรือไม่ นีค่ อื การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง
(transformative learning) ครูต้องร่วมกับนักเรียนท�ำความเข้าใจด้านลบของ
การศึ ก ษาที่ ไ ม่ ดี ครู ต ้ อ งช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเติ บ โตทางวิ ช าการ มี เ ป้ า หมายชี วิ ต
เตรียมตัวเข้าสู่การมีงานท�ำ  รวมทั้งช่วยติวพิเศษเพื่อไปสอบเข้าโรงเรียนชั้นมัธยม
เป้าหมายคือ ช่วยให้นักเรียนหลุดพ้นจากสภาพยากจนในอนาคต
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ครูที่เอาใจใส่วัฒนธรรมของนักเรียน จะท�ำความรู้จัก ให้ความยอมรับ และ
เอาใจใส่ นักเรียนทุกคน โดยก�ำหนดความคาดหวังสูง จัดหลักสูตรเข้ม และจัดการ
สนับสนุนที่ต้องการ เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังที่ก�ำหนด
และต้องหมั่นทบทวนไตร่ตรองพฤติกรรมของตนเองว่า เผลอแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง และด�ำเนินการแก้ไขตนเอง

เสียงของนักเรียน
เมือ่ นักเรียนได้มโี อกาสพูดหรือแสดงออก นักเรียนจะรูส้ กึ ว่าได้รบั ฟัง และได้รบั
ความเข้าใจ ช่วยสร้างความมัน่ ใจตนเอง และความรูส้ กึ ว่าสามารถก�ำกับการเรียนรู้
ของตนเองได้ ครูตอ้ งรับฟัง เสริมความมัน่ ใจ และค่อยๆ ท�ำให้นกั เรียนเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างความเห็น (opinion) กับความจริง (fact) โดยครูอาจใช้ค�ำพูด
ในท�ำนอง “ครูชอบมากทีเ่ ธอแชร์ความเห็นต่อชัน้ เรียน และหวังว่าพรุง่ นีเ้ ธอจะแสดง
ความเห็นอีก”
การได้แสดงความคิดเห็นและได้รับการรับฟัง ถือเป็นความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ ช่วยให้รู้สึกว่าตนมีความส�ำคัญ ได้รับความชื่นชม ได้รับเกียรติ ได้รับ
ความยอมรับนับถือ ยิ่งนักเรียนจากครอบครัวด้อยโอกาส ยิ่งต้องการสิ่งนี้มาก
เป็นพิเศษ เพราะจะช่วยลดความเครียดและช่วยพัฒนาทักษะยืนหยัดในสถานการณ์
เลวร้าย ให้ไม่เกิดความเครียด มีผลงานวิจยั บอกว่า นักเรียนทีร่ สู้ กึ ว่าได้รบั การยอมรับ
ในชั้นเรียนตั้งแต่สองสามสัปดาห์แรกของเทอมจะเพิ่มความเอาใจใส่ในการเรียน
และพฤติกรรมนี้จะด�ำรงต่อเนื่องไปตลอดรายวิชานั้น
ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ข บวนการสร้ า งความรู ้ สึ ก มี ตั ว ตนของเด็ ก ด้ อ ยโอกาส
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนและปัญหาสังคม ดังตัวอย่าง โปรแกรม We All Have a
Voice (http://weallhaveavoice.org)
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หนังสือแนะน�ำวิธีส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออก ดังต่อไปนี้
เชื้อเชิญให้นักเรียนแชร์ความต้องการของตน โดยเปิดช่องทางเสนอ
ความต้องการหลากหลายแบบ
ท�ำความเข้าใจนักเรียน และใช้เป็นฐานของปฏิสัมพันธ์ ครูท�ำความเข้าใจ
ความรูป้ ฏิบตั ิ (tacit knowledge) ทักษะด้านสังคมและด้านจิตใจ และแวดวงสังคม
ของนักเรียน
เชิญชวนให้นักเรียนระบายปัญหาส่วนตัวกับผู้ใหญ่ที่ยินดีรับฟัง มีผู้ใหญ่
ที่ นั ก เรี ย นไว้ ว างใจ และรั บ ฟั ง นั ก เรี ย นเป็ น เช่ น ครู ป ระจ� ำ วิ ช า ครู แ นะแนว
ผู้ปกครองนักเรียนบางคน โดยที่คนเหล่านี้ต้องมีทักษะรับฟังและรักษาความลับได้
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าเสี่ยง กล้าเสี่ยงในที่นี้หมายถึงเสี่ยงในการก่อการดี
เช่น สร้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน สมัครเป็นกรรมการนักเรียน รวมทั้งท�ำ
กิจกรรมในชุมชน
เชื้อเชิญให้นักเรียนมีหุ้นส่วน โดยที่หุ้นส่วนอาจเป็นผู้ใหญ่ที่หวังดีที่จะช่วย
ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องวิธีสื่อสารกับพ่อแม่
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเขียนและพูดต่อสาธารณะ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและสร้างทักษะทางสังคม
มีผลงานวิจัยบอกว่าในช่วงวัยรุ่นมนุษย์เราแต่ละคนจะแสวงหาอัตลักษณ์ หรือ
ความมีตัวตนของตนเอง การช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองจะ
ส่งผลต่อการปรับตัวและพัฒนาการ
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การทีค่ รูชว่ ยให้นกั เรียนมีความยอมรับอัตลักษณ์ของตนเอง โดยการกล้าแสดง
ความคิดเห็นเป็นการเอื้ออ�ำนาจให้แก่นักเรียน

วิสัยทัศน์ของนักเรียน
ในที่นี้วิสัยทัศน์ของนักเรียนหมายถึง ความคาดหวังต่ออนาคตของตนเอง
หากความคาดหวังหรือเป้าหมายนีเ้ ชือ่ มเป็นเนือ้ เดียวกันกับการเรียน การเรียนหรือ
ชีวติ ในโรงเรียนก็จะมีพลัง นักเรียนจะเป็นเจ้าของการเรียนรูเ้ พือ่ อนาคตของตนเอง
ครูพงึ เชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์ของนักเรียนนีเ้ ข้ากับสาระในบันทึกที่ ๕ ตัง้ เป้าหมายสูง
เพือ่ ให้วธิ กี ารในบันทึกที่ ๕ ช่วยส่งเสริมความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายในอนาคต
ระยะยาวของนักเรียน โดยพึงตระหนักว่าเป้าหมายตามในบันทึกที่ ๕ เป็นเป้าหมาย
จ�ำเพาะ เฉพาะเรื่องการเรียนและเป็นเป้าหมายระยะไม่ยาวมาก คือ ๑ ปี หรือ
๑ เทอม แต่เป้าหมายทีเ่ รียกว่าวิสยั ทัศน์เป็นเป้าหมายชีวติ ซึง่ เป็นเรือ่ งระยะยาวมาก
เป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วยส่งเสริมให้ “ฝันใหญ่” ของนักเรียน โผล่ออกมา หรือพูด
ในอีกนัยหนึ่งว่าหนุนให้นักเรียนกล้าฝันและต้องไม่ใช่แค่ช่วยให้ฝัน ครูต้องช่วยฝึก
ทักษะในการท�ำให้ฝันเป็นจริงด้วย โดยเขาแนะน�ำ ๓ วิธี
๑. ถาม ครูตั้งค�ำถามให้นักเรียนบอกความฝันในชีวิตว่า ในอนาคตเมื่อโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ต้องการมีชีวิตอย่างไร อยากประสบความส�ำเร็จในชีวิตในลักษณะไหน
นักเรียนจ�ำนวนหนึ่งจะตั้งเป้าไม่เป็นหรือไม่กล้าฝันใหญ่ เขาแนะน�ำให้ฟังหรืออ่าน
ความฝันในชีวติ ของคนอืน่ เช่น ค้นด้วย Google ด้วยค�ำค้นว่า “teens or students
who have changed the world” เขาแนะน�ำว่า เมื่อครูตั้งค�ำถามและนักเรียน
ตอบเรื่องความฝันในชีวิตของตน ให้รับฟัง และท�ำความเข้าใจ อย่าตัดสิน แต่บอก
นักเรียนให้เขียนแล้วแชร์กับเพื่อนสนิท ท�ำความชัดเจน และระบุขั้นตอนเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย
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๒. ช่วย ครูชว่ ยให้นกั เรียนท�ำความชัดเจนของเป้าหมาย โดยใช้เกณฑ์ SMART
(strategic & specific, measurable, amazing, relevant และ time-bound) ให้
นักเรียนบอกว่า ผลลัพธ์สุดท้ายมีภาพเป็นอย่างไร อธิบายเป็นถ้อยค�ำได้อย่างไร
และก่อความรู้สึกอะไร
๓. ฝึกตั้งเป้าหมาย โดยเขียนในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต หรือกระดาษ
ฟลิปชาร์ต ท�ำเป็นเส้นทางตามช่วงเวลา จากจุดเริ่มต้นถึงเป้าหมายสุดท้าย และ
ระบุเป้าหมายรายทางเป็นช่วงๆ ดีที่สุดหากร่วมกันท�ำกับเพื่อนคู่หู ให้นักเรียนระบุ
เป้าหมายรายทางที่จะบรรลุให้ได้ เช่น ได้เกรดสูงขึ้น แล้วคิดย้อนทาง (คิดจากผล
ไปหาเหตุ) ว่าตนเองจะท�ำอย่างไรบ้าง จะปรับปรุงตนเองเพือ่ บรรลุเป้าหมายรายทางนัน้
อย่างไร ครูท�ำหน้าที่ช่วยให้นักเรียนมีจิตจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายปลายทางและ
เป้าหมายรายทางอย่างไม่ละลด โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงผลลัพธ์ของเป้า
หมายปลายทางด้วยท่าทางประกอบเพลง ที่เป็นเพลงเฉลิมฉลองความส�ำเร็จ เช่น
ท่าทางตอนเรียนจบปริญญาตรี มีผลงานวิจัยบอกว่ากิจกรรมเช่นนี้มีผลเปลี่ยนสาร
เคมีในสมอง ท�ำให้เทสโทสเทอโรน (ฮอร์โมนที่ส�ำคัญที่สุดของเพศชาย) เพิ่มขึ้น
คอร์ตซิ อล (ฮอร์โมนก่อความเครียด) ลดลง ช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ มัน่ ใจว่าตนจะบรรลุ
ความส�ำเร็จได้ และช่วยเพิม่ ความกล้าเสีย่ ง เกิดแรงบันดาลใจต่อการเรียน นอกจากนัน้
เมือ่ นักเรียนบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายรายทาง ครูตอ้ งจัดกิจกรรมเล็กๆ เป็น
การเฉลิมฉลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
การเดินทางทีท่ า้ ทายของ คุณครูเกมส์ - สาธิตา รามแก้ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อครูเกมส์ผันตัวเองจากครูผู้สอนหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย
ในระดับชั้น ๕ มาสู่การสอนในระดับชั้น ๖ เพราะต้องการสร้างการเติบโตให้กับ
ตัวเอง ครูเกมส์บันทึกความคิดและการท�ำงานในช่วงนี้เอาไว้ว่า
ด้วยความเชือ่ ทีม่ อี ยูใ่ นใจการรับฟังกันอย่างลึกซึง้ จะก่อให้เกิดการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ
และผู้เรียนจะได้สัมผัสกับการเรียนรู้เช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรื่องราวที่น�ำมาเรียนรู้กัน
ในห้องเรียนในแต่ละคราวเอือ้ ให้เขาได้มสี ว่ นในการเปิดเผยตัวตนของแต่ละคนออก
มาเรียนรูร้ ว่ มกันกับกลุม่ เพือ่ น และเติบโตไปด้วยกัน การเรียนรูช้ นิดนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้
ต่อเมื่อสมาชิกในห้องทุกคนมีความรู้สึกว่าได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นด้วยตัว
ของเขาเอง
ถ้าการท�ำให้ผเู้ รียนทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ อยากก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของการเรียนรู้
คือโจทย์ปัญหาข้อใหญ่ของครู เค้าเงื่อนที่จะน�ำไปสู่วิธีการตอบโจทย์ท้าทายนี้ก็คือ
การสร้างแผนการเรียนรู้ที่เอื้อให้พวกเขาได้แสวงหาอัตลักษณ์ และค้นพบที่มาของ
ตัวตน นั่นเอง
แผนการเรียนรู้ในภาคเรียนฉันทะของนั กเรี ย นระดั บชั้ น ๖ จึ ง ตั้ ง ต้ น จาก
การสร้างปฏิสมั พันธ์ให้ครูได้มโี อกาสท�ำความรูจ้ กั และสร้างความคุน้ เคยกับผูเ้ รียน
ผ่านกิจกรรม “ค้นหานักอ่าน” ด้วยการไปรวบรวมข้อมูลการอ่านของนักเรียนทุกคน
จากสถิติที่มีอยู่ในห้องสมุด แล้วน�ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียนซึ่งข้อมูล
ชุดนี้จะประกอบไปชื่อผู้ยืม ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และประเภทของหนังสือ ที่ฉันใช้
เป็นจุดเริ่มต้นของการถักทอความชอบและความสนใจของแต่ละคนเข้ามาหากัน
กิจกรรมนี้ท�ำให้เราต่างได้เรียนรู้เหตุผลของแต่ละคนที่อยู่เบื้องหลังการเลือก
อ่านหนังสือแต่ละเล่ม รับรู้ความสนใจที่หลากหลายของเพื่อนร่วมชั้นผ่านหนังสือ
ที่พวกเขาเลือกหยิบมาอ่าน...แล้วทุกคนก็ต้องพบกับความแปลกใจเมื่อได้รู้ว่า
เพื่อนแต่ละคนนั้นเป็นอย่างหนังสือที่เขาอ่านจริงๆ
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กิจกรรม “นักเขียนในดวงใจ” เป็นกิจกรรมล�ำดับถัดมาที่นักเรียนแต่ละคน
ต้องไปสืบเสาะมาว่าคนในครอบครัวของตนชอบอ่านหนังสือของนักเขียนคนไหน
แล้วบันทึกบทสัมภาษณ์มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง นักเรียนบางคนมาสะท้อน
ผ่านทั้งการพูดคุยและบันทึกการเขียนประเมินท้ายคาบว่า กิจกรรมนี้ท�ำให้ได้รู้จัก
ตัวตน ความชอบ และรสนิยมในการอ่านของคนในครอบครัวมากขึน้ เพือ่ นๆ และ
ครูได้เห็นว่าพ่อแม่ของใครเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต และเป็นแบบอย่างในเรื่อง
การอ่านบ้าง
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นอกจากนีน้ กั เรียนยังได้สบื ค้นต่อไปอีกว่านักเขียนทีพ่ อ่ แม่ชนื่ ชอบนัน้ เป็นใคร
อยูใ่ นยุคสมัยไหน หน้าตาเป็นอย่างไร มีผลงานอะไรทีน่ า่ สนใจบ้าง ฯลฯ ในขณะที่
นักเรียนได้ผลัดกันมาน�ำเสนอนิทรรศการเล่าเรื่อง “นักเขียนในดวงใจ” ของคน
ในบ้านให้เพื่อนและครูฟังนั้น หลายคนได้น�ำหนังสือรุ่นเก๋า ที่หน้าปกและรูปเล่ม
ชี้ชัดถึงความเก่าติดมือมาเพื่อใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ด้วยความ
ภาคภูมิใจในเรื่องเล่าของตนเองด้วย
บทบาทของผู้ฟังคือ การชื่นชมงานเขียนของเพื่อนว่ามีเสน่ห์ในการใช้ภาษา
อย่างไรบ้าง เพื่อนท�ำอะไรได้ดี มีเรื่องใดน่าประทับใจ ซึ่งช่วงเวลานี้คือนาทีทอง
ที่ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความรู้สึกของตนเองออกสื่อ ฉันสัมผัสได้ว่าพลังของ
การเรียนรู้ในห้วงเวลานั้นแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมห้องเลยทีเดียว
กิจกรรมนี้ท�ำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าการที่นักเรียนมีโอกาสได้พูดหรือได้แสดงออก
โดยมีคนรับฟังอย่างตั้งใจ จดจ่อ ไม่ด่วนตัดสิน แต่ร่วมกันค้นหาข้อโดดเด่นที่
เพื่อนท�ำได้ดีนั้น ท�ำผู้ได้รับค�ำชื่นชมได้รับการยอมรับนับถือจากกลุ่ม และนับเป็น
การเปิดให้ผู้เรียนเห็นการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างดียิ่ง ยิ่งนักเรียนเติมการเรียนรู้
ของตนเองซึ่งกันและกันได้มากเท่าไหร่ โลกทัศน์ของเขาก็จะแหลมคมขึ้นเพียงนั้น
ซึ่งมีผลท�ำให้การมองเห็นคุณค่าภายในตนเองแจ่มชัดขึ้นด้วย
ฉันน�ำพานักเรียนเดินทางย้อนกลับไปยังอดีต ผ่านหลักฐานชิน้ ส�ำคัญโดยเริม่ ด้วย
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ในยุคสมัยสุโขทัย ด้วยการซึมซับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
นับเริม่ ตัง้ แต่การก�ำเนิดอักษร ไปสูส่ ภาพความเป็นอยูข่ องผูค้ นทีผ่ กู โยงเอาเรือ่ งราว
ของวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบสานมาช้านาน
เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการศึกษาศิลปกรรมของบ้านเมืองในยุคนั้น
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนวันนั้น มีพลังดึงดูดให้การเรียนรู้
ของพวกเขาด�ำดิ่งอยู่กับเรื่องราวของยุคสุโขทัยได้อย่างจดจ่อ ในขณะเดียวกันก็มี
ความลื่นไหล มีสติ และสมาธิที่แนบแน่นอยู่กับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน “จินตภาพ
แห่งสุโขทัย” ได้อย่างต่อเนื่อง
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มาถึงตอนนีฉ้ นั ได้เรียนรูแ้ ละตระหนักว่า เมือ่ ครูปรับปรุงแผนการเรียนรูใ้ ห้ใหม่
สุข และสดอยูเ่ สมอ ผูเ้ รียนก็พร้อมมอบความสุข สดใหม่ให้แก่ครูเช่นกัน เพราะทันที
ทีค่ รูเปิดกว้างทางความคิด ไม่ปดิ กัน้ การแสดงออกของการเรียนรู้ และมีความลึกซึง้
แม่นย�ำในเรือ่ งทีส่ อน ชัดเจนในเป้าหมายการเรียนรู้ ครูกจ็ ะสามารถปรับกระบวนการ
เรียนรู้หรือออกแบบโจทย์การท�ำงานที่ตอบสนองผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย และ
สามารถน�ำพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายหลักได้ตามที่คาดหวัง
การน�ำพานักเรียนเข้าถึงภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยในยุคสมัย
ต่อมาจึงไม่ใช่เรือ่ งยากนัก  เพราะถึงตอนนีน้ กั เรียนพร้อมเปิดใจ มีใจให้กบั การเรียนรู้
และเกิดความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว การซึมซับเรื่องราวในสมัย
อยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์จงึ เป็นไปอย่างลืน่ ไหล เพราะพวกเขามีสายตามองเห็น
ถึงเสน่ห์ของลีลาภาษา ที่สืบเนื่องไปจนถึงเส้นสายลวดลาย ซึ่งสะท้อนถึงความงาม
อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าความเป็นไทยที่บรรพบุรุษของเราได้มอบไว้เป็นมรดกให้เรา
ได้เรียนรู้ สืบสาน และสร้างสรรค์ต่อ
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ตลอดทั้ง ๑๐ สัปดาห์ในภาคเรียนฉันทะ พวกเขาได้ฝึกการใช้ใจไปท�ำความ
รูจ้ กั เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์และเสน่หค์ วามเป็นไทย ทีเ่ ป็นบ่อเกิด
เป็นความภาคภูมใิ จ ความมัน่ คงทางจิตใจ และสติปญ
ั ญาของการหยัง่ รากลึกลงไป
ในตัวเอง ด้วยความผูกพันกับแผ่นดินแม่อย่างลึกซึ้ง ในบรรยากาศของห้องเรียน
ที่อัตลักษณ์และความเป็นมาของนักเรียนได้รับการยอมรับ ห้องเรียนนี้จึงร�่ำรวย
ด้วยสภาพที่ตรงความต้องการของนักเรียน ด้วยความผูกพัน และด้วยปฏิสัมพันธ์
ที่ทุกคนมีให้แก่กันอย่างเท่าเทียม
ขอขอบคุณประสบการณ์แสนพิเศษ และนักเรียนชั้น ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ทุกคนทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ สร้างผลงานการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากความสร้างสรรค์
หมั่นเพียรทั้งหมดนี้ขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้ร่วมกัน
คุณครูเกมส์ - สาธิตา รามแก้ว
ผู้บันทึกเส้นทาง
คุณครูนัท - นันทกานต์ อัศวตั้งตระกูลดี
ผู้ร่วมทาง
คุณครูใหม่ - วิมลศรี ศุษิลวรณ์
ผู้เห็นทาง
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๑๓
ก�ำหนดความปลอดภัย
เป็นสภาพปกติของห้องเรียน
บันทึกนีเ้ ป็นบันทึกที่ ๒ ใน ๓ บันทึก ภายใต้ชดุ ความคิดห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศ
เรียนเข้ม (rich classroom climate mindset)
ตีความจาก Chapter 11 : Set Safe Classroom Norm

สาระหลักในบันทึกนี้คือ ในสภาพของการเรียนที่เข้มข้น นักเรียนต้องกล้าลอง
กล้าเสี่ยง กล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตน
จึงต้องมีข้อตกลง และด�ำเนินการให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งทางกายภาพ
และทางอารมณ์
หากนักเรียนรูส้ กึ ว่าห้องเรียนเป็นสถานทีป่ ลอดภัย เด็กจะลดความระแวดระวังภัย
ลดแรงต้าน และกล้าเสี่ยงเพื่อการเรียนรู้
เด็กต้องการห้องเรียนที่สะอาด น่าสนใจ ปลอดภัย และจัดอย่างเป็นระเบียบ

ความปลอดภัยทางกายภาพ
โรงเรียนต้องมีแผนปฏิบัติยามเกิดเหตุร้าย เช่น ไฟไหม้ น�้ำท่วม แผ่นดินไหว
มีพายุ หรือมีเด็กได้รับบาดเจ็บ และต้องมีการซ้อมปฏิบัติยามฉุกเฉินทุกเดือน
เลือกเฉพาะเหตุร้ายที่มีโอกาสเกิดได้มาก เช่น ไฟไหม้
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ครูพงึ ตรวจสอบห้องเรียน ประตูเข้าออก ทางไปห้องน�ำ 
้ จุดทีม่ กี ระจกทีอ่ าจแตก
และเป็นอันตราย จุดทีม่ สี งิ่ ของทีเ่ ด็กอาจเดินหรือวิง่ ชนและมีของหล่นลงมาทับ ฯลฯ
และหาทางจัดให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด
ผมแปลกใจที่ในสหรัฐอเมริกา เขาแนะน�ำว่าครูควรอนุญาตให้นักเรียนลาไป
เข้าห้องน�้ำทีละคน ให้คนก่อนกลับมาห้องเรียนเรียบร้อย จึงจะอนุญาตให้นักเรียน
คนต่อไปไปเข้าห้องน�ำ้ ได้ เขาไม่ได้อธิบายเหตุผล แต่ผมเดาว่าเพือ่ ป้องกันการมัว่ สุม
หรือป้องกันการทะเลาะวิวาท

ความปลอดภัยทางอารมณ์
การที่เด็กสามารถแสดงออกได้อย่างปลอดภัยและได้รับการยอมรับ ช่วยสร้าง
อารมณ์ปลอดภัยแก่นักเรียน ครูต้องสร้างและบังคับใช้กติกาว่า ในห้องเรียนต้อง
ไม่มีการหัวเราะเยาะ เยาะเย้ย กิ๊กกั๊ก หรือใช้ถ้อยค�ำดูหมิ่น เพื่อสร้างบรรยากาศ
ส่งเสริมให้นักเรียนสบายใจที่จะแสดงออกเพื่อการเรียนรู้ของตน
เขาแนะน�ำครู ให้แสดงพฤติกรรมตามปกติของห้องเรียนต่อไปนี้
เมื่อนักเรียนแสดงข้อคิดเห็นเรื่องใดก็ตาม ครูกล่าวค�ำขอบคุณทุกครั้ง
เมื่อนักเรียนพูด ครูมองตาเด็กอยู่ตลอด ครูจะหยุดมองตาเด็กเมื่อเด็กพูด
จบและครูกล่าวค�ำขอบคุณจบ แล้วครูหันไปทางนักเรียนคนต่อไป
ไม่มีการโต้แย้ง ตัดบท แสดงความไม่เอาใจใส่ หรือให้นักเรียนคนต่อไปพูด
จนกว่าครูจะกล่าวค�ำขอบคุณจบ เช่น “ครูขอบคุณทีส่ มชายแสดงข้อคิดเห็น หวังว่า
ในบทเรียนต่อไปเธอจะแสดงความเห็นอีก”
หากมีนักเรียนหัวเราะกิ๊กกั๊ก แสดงท่าทีดูหมิ่น หรือล้อเลียนต่อค�ำตอบ
หรือการแสดงข้อคิดเห็นของเพื่อน ครูต้องหยุดการเรียน เตือนนักเรียนให้ระลึก
ถึงกติกาของชั้น และความจ�ำเป็นที่ต้องมีความเคารพต่อกัน และมีความปลอดภัย
ทางความคิด กล่าวตักเตือนว่าพฤติกรรมเช่นนัน้ อาจมีการปฏิบตั ทิ บี่ า้ น แต่หา้ มท�ำ
ในห้องเรียน ทั้งหมดนั้นก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันของตัวนักเรียนเอง

• 169 •

ครูพึงสื่อสาร ให้นักเรียนเข้าใจตัวครู ตนเอง และบรรยากาศของชั้นเรียนว่าที่
มีการก�ำหนดให้หอ้ งเรียนมีความปลอดภัยทางอารมณ์ ไม่มกี ารคุกคามทางอารมณ์
ก็เพื่อให้นักเรียนกล้าเสี่ยงท�ำสิ่งที่ผิดพลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น
ครูส่วนมากมักเข้าใจผิดในเรื่องข้อผิดพลาด มองเป็นสิ่งชั่วร้ายที่จะต้องแก้ไข
จัดการซุกซ่อน แล้วด�ำเนินการชัน้ เรียนต่อไป นัน่ คือสิง่ ทีผ่ ดิ ส�ำหรับการศึกษาซึง่ ทีจ่ ริง
แล้วควรต้องมองว่าในกระบวนการเรียนรู้ การท�ำสิ่งผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้ และเขาชวนให้อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่ามีอะไรเหมือนกัน
“ตรวจสอบทางเลือกต่อไปนีแ้ ล้วบอกว่าชอบทางเลือกไหนมากทีส่ ดุ พร้อมทัง้
ให้เหตุผล”
“ครูดใี จทีเ่ ธอแสดงข้อผิดพลาดของเธอแก่ครู สิง่ นีจ้ ะช่วยให้ครูปรับปรุงวิธสี อน
ให้ดีขึ้น”
เมื่อนักเรียนบอกข้อผิดพลาดของครู ครูกล่าวว่า “ว้าว ขอบคุณมากที่ช่วย
ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่ดีที่สุดในเดือนนี้ให้ครูเห็น ขอบคุณมากจริงๆ”
“เหตุผลที่ค�ำตอบที่ผิด ช่วยการเรียนการสอนก็เพราะมันช่วยบอกว่า แนว
ความคิดแบบไหนที่ผิดทาง ช่วยให้เราแก้ไขและฉลาดขึ้น”
“ครูกำ� ลังจะให้นกั เรียนตอบ โดยคาดหวังว่าจะมีคำ� ตอบทีแ่ ตกต่างหลากหลายมาก
เรามาดูกันว่าครูเดาถูกไหม”
ข้อความทั้ง ๕ ข้างบน ต่างก็บอกว่าการท�ำผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ ค�ำแนะน�ำ
ที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับครูคือให้เลิกเน้นที่ค�ำตอบเท่านั้น ให้สนใจสิ่งที่ที่อยู่เบื้องหลัง
ค�ำตอบนั้นของนักเรียน ได้แก่ สมมุติฐาน ความรู้เดิมและวิธีคิดไปสู่ค�ำตอบ
การยอมรับความผิดพลาดว่าเป็นการเปิดโอกาสของการเรียนรู้ เป็นทักษะ
ที่นักเรียนต้องฝึก และการฝึกทักษะนี้ต้องการเวลา การโค้ช และการสนับสนุน
ซึ่งจะเป็นการวางรากฐาน “ทักษะชีวิต” ที่ส่งผลดีไปตลอดชีวิต
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กติกาที่ทุกคนปฏิบัติตาม
หลักการให้กติกาศักดิ์สิทธิ์คือ อย่ามีมากข้อ แต่ต้องให้ทุกคนเข้าใจแจ่มชัด
เขายกตัวอย่างกติกาห้องเรียนที่มีเพียง ๔ ข้อ คือ (๑) จงมีอัธยาศัย (be nice)
(๒) ท�ำงานหนัก (work hard) (๓) ไม่แก้ตัว (no excuse) (๔) รู้จักเลือก
(choose well)
มีอัธยาศัย
มีอัธยาศัย (be nice) หมายความว่า ไม่มีความประพฤติไม่เหมาะสม เช่น
ล้อชือ่ ชกต่อย ผลัก สบประมาท จี้ แหย่ หลอก กล่าวค�ำต�ำหนิเพือ่ นนักเรียนหรือ
ครู นอกจากนั้นยังหมายถึงใช้วาจาสุภาพ มีการ ขอบคุณ ขอโทษ ขอความกรุณา
ผมผิดเอง และยังหมายความว่า ไม่มีการพูดโกหก สบถ ด่า ถกเถียง นินทา โกง
ลัดคิว รวมทัง้ ไม่มกี ารขโมยสิง่ ของ หรือหยิบไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ รวมทัง้
ยกมือขออนุญาตพูด ไม่ใช่พูดแซงขณะที่คนอื่นก�ำลังพูด
ครูต้องท�ำเป็นตัวอย่าง และแสดงความเข้าใจจิตใจของคนอื่น (empathy) ด้วย
หากมีการละเมิดกติกา ครูปรามโดยพูดว่า “ในห้องเรียนนี้เราไม่ใช้ค�ำเหล่านั้น
กรุณารอคุยกับครูหลังหมดเวลาด้วยนะครับ (คะ)” และคุยกับนักเรียนสองต่อสอง
หลังหมดเวลาเรียน โดยใช้เทคนิคต่อไปนี้
ฟื้นความสัมพันธ์ (rebuild the relationship) โดยครูพูดว่า “สมเกียรติ
เธอเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครูมีความภูมิใจในตัวเธอ” เป้าหมายคือ
สร้างความรู้สึกเป็นมิตร
เข้าเรื่อง (establish relevance) “ที่ครูขอให้เธออยู่คุยกับครูหลังเลิกเรียน
ก็เพราะครูอยากให้เธอเรียนจบปริญญาตรี งานที่เธอบอกครูว่าอยากท�ำ  ต้องมีวุฒิ
ปริญญาตรี ค�ำพูดของเธอในชั้นเรียนวันนี้ ท�ำให้ครูเป็นห่วง จ�ำได้ไหมว่าข้อตกลง
เรื่องกติกาในชั้นเรียนข้อหนึ่งคือ มีอัธยาศัยดี” เป็นการใช้กลยุทธในการพบปะที่
ไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นการช่วยแผ้วถางทางของนักเรียนสู่ความส�ำเร็จในชีวิต
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สร้างพันธมิตร (create an ally) “ครูอยูเ่ คียงข้างเธอและครูรวู้ า่ เธอเป็นเด็กดี
แต่ผู้ใหญ่คนอื่นๆ อาจไม่รู้จักเธอดีพอ การกล่าวค�ำพูดท�ำนองนี้ออกไป อาจมี
ผลให้เธอถูกลงโทษ อาจถึงกับถูกไล่ออกจากโรงเรียน ท�ำให้หมดโอกาสเรียนจบ
มหาวิทยาลัย” เป็นการช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าค�ำพูดของตนมีผลต่อตนเอง
หาทางออก (work toward a solution) หากนักเรียนบอกว่ามีคนก่อเรือ่ งก่อน
จงรับฟัง ซักถามรายละเอียด และกล่าวว่า “หากเกิดเรื่องท�ำนองนี้อีกเธอควร
ท�ำอย่างไร เมือ่ เธอถูกยัว่ โทสะ” แล้วรอให้นกั เรียนตอบ เมือ่ นักเรียนตอบ และเป็น
แนวทางทีเ่ หมาะสม ครูกล่าวว่า “เรามาลองซ้อมวิธแี สดงออกต่อการยัว่ โมโหตามที่
เธอเสนอ โดยครูจะเป็นผู้ยั่ว ตกลงไหม”
ยืนยัน (reaffirm) “เรามาทบทวนข้อเรียนรูค้ รัง้ นีก้ นั ขอให้เธอสรุปประเด็น
ข้อเรียนรู้”
จบการพบปะ (exit the meeting) “ดีมาก สมเกียรติเธอกลับเข้าเส้นทาง
ชีวิตที่ถูกต้องแล้ว เป็นการปูทางสู่อนาคตที่เธอฝันไว้ ขอให้เธอประสบความส�ำเร็จ
ครูขอบคุณที่เธอสละเวลาคุยกับครู”
โปรดสังเกตว่าเป้าหมายของการพบปะหลังเวลาเรียนไม่ใช่การลงโทษ ไม่ใช่
การต�ำหนิ แต่เป็นการเตือนสตินักเรียนว่า การที่ตนร่วมสร้างบรรยากาศชั้นเรียน
ที่ปลอดจากความประพฤติที่ท�ำลายความรู้สึกปลอดภัยในการแสดงออก มีผลดี
ต่ออนาคตของตนเอง ตามที่ตั้งวิสัยทัศน์ส่วนตัวไว้ (ตามในบันทึกที่แล้ว) อย่างไร
มองอีกมุมหนึง่ ครูทำ� หน้าทีบ่ งั คับใช้กติกาเพือ่ ผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นปฐม
ไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของครูเป็นปฐม ไม่ใช่ผลประโยชน์ความดีความชอบของ
ผู้บริหารโรงเรียนเมื่อมีการตรวจสอบ หากนักเรียนตระหนักรู้ด้วยสัมผัสตนเอง
ต่อเป้าหมายหลักนี้ การปฏิบัติตามกติกาก็เป็นเรื่องง่าย แต่หากเป็นไปในทาง
ตรงกันข้าม หากนักเรียนเห็นชัดว่า ตนต้องท�ำตามกติกาเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้บริหารและครูเป็นเป้าหมายหลัก การประพฤติแหกกฎก็จะเป็นความท้าทาย
ของนักเรียน
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เพื่อส่งเสริมความประพฤติดี ครูต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน เมื่อ
นักเรียนรู้สึกสนุกและมีความสุข โอกาสท�ำผิดกติกาจะลดลง เพราะในสภาพที่
สนุกและสุขสมองจะหลัง่ โดปามีน สร้างความรูส้ กึ พึงพอใจ และสร้างความคาดหวัง
ต่อการได้รบั ความพึงพอใจ การมีพลังของความจ�ำใช้งาน (working memory) และ
การมีความพยายาม
“มีอัธยาศัย” เป็นกติกาที่กว้าง และปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ โดยต้องนิยาม
ให้ชัดเจนส�ำหรับสถานการณ์นั้นๆ
ท�ำงานหนัก
กติกานี้สื่อว่า การบรรลุเป้าหมายที่ดีต้องการการเตรียมตัว การลงมือท�ำและ
ความมุง่ มัน่ มานะพยายามระยะยาว ส�ำหรับนักเรียนการท�ำงานหนักหมายความว่า
มาโรงเรียนโดยเตรียมตัวมาอย่างดี และเตรียมพร้อมทีจ่ ะเผชิญอุปสรรค พร้อมทีจ่ ะ
เปลี่ยนกลยุทธในการท�ำงานหรือการเรียน
ครูต้องสร้างความคิดว่าหากต้องการความส�ำเร็จที่ดีกว่าปัจจุบันก็ต้องท�ำงาน
หนักขึ้น และแสวงหาวิธีท�ำงานให้ได้ผลดียิ่งกว่าเดิม โดยผมขอเพิ่มเติมว่าครูควร
เน้นให้นกั เรียนเข้าใจว่า ทีส่ ำ� คัญกว่าท�ำงานหนัก (work hard) คือ ท�ำงานอย่างฉลาด
(work smart) และบอกให้นักเรียนมั่นใจว่า ครูจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียน
ได้ฝึกทั้ง ท�ำงานหนัก และท�ำงานอย่างฉลาด
เคล็ ด ลั บ ของ “ครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ ” คื อ ท� ำ ความเข้ า ใจความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของศิ ษ ย์
(empathy) และท�ำให้การต่อสู้กับความท้าทายเป็นเรื่องสนุก
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ไม่แก้ตัว
นีค่ อื การฝึกให้ไม่โดน “นิสยั เสีย” มากัดกร่อนความเจริญก้าวหน้านีข้ องนักเรียน
คือ นิสัยชี้ผู้รับผิดชอบความผิดพลาดไปที่ผู้อื่น เพื่อให้ตนพ้นผิด ซึ่งเป็นนิสัย
ที่ปิดกั้นการเรียนรู้จากความผิดพลาด และปิดกั้นการฝึกความรับผิดชอบ
กลยุทธส�ำคัญที่สุดคือ ครูท�ำเป็นตัวอย่าง “ครูขอโทษที่ท�ำตามสัญญาไม่ได้
ครูขอเลื่อนจากวันนี้ (วันพุธ) ไปเป็นวันศุกร์ได้ไหม”
ครูมีบทบาทสูงมากในการสร้างคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้แก่ศิษย์ โดยมีเคล็ดลับ
ส�ำคัญที่สุดคือ ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของศิษย์หรือเอาความรู้สึกนึกคิดของ
ศิษย์เป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นตัวตั้ง
รู้จักเลือก
กติกาข้อนีเ้ ตือนใจนักเรียนในเรือ่ งการก�ำกับตัวเอง และพลังของการเลือก คนเรา
ทุกคนไม่สามารถควบคุมหลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ กิดต่อตัวเราได้ (เช่น พ่อหรือแม่ตาย
พ่อแม่ตกงานเพราะบริษัทลดคนงาน น�้ำท่วม รถยนต์ถูกคนเมาขับรถมาชน ฯลฯ)
แต่เราสามารถเลือกวิธีเผชิญวิกฤติเหล่านั้นได้
ค�ำหลักคือ “ทางเลือก” (choice) ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนตนเอง
ให้รู้จักทางเลือกที่เป็นคุณต่อชีวิตในระยะยาว ไม่ใช่เลือกแบบคิดสั้น เอาสบาย
ในสถานการณ์เฉพาะหน้า

• 174 •

๑๔
สร้างความเชื่อมั่น
ว่าตนเรียนส�ำเร็จได้
บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้าย ใน ๓ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดห้องเรียนที่มี
บรรยากาศเรียนเข้ม (rich classroom climate mindset)
ตีความจาก Chapter 12 : Foster Academic Optimism

สาระหลักในบันทึกนีค้ อื ครูตอ้ งสร้างบรรยากาศแห่งความหวังและการมองโลก
แง่ดีในชั้นเรียน ให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ตนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงได้
มองอีกมุมหนึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนั่นเอง
มีผลงานวิจยั บอกว่า การมีความหวังต่อความส�ำเร็จ มี effect size ต่อผลการเรียน
สูงถึง ๑.๔๔ โดยที่นักเรียนที่มาจากครอบครัวขาดแคลนมักไม่กล้าตั้งความหวัง
ไว้สงู หรือไม่มนั่ ใจว่าตนจะบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้สงู ได้ ครูจงึ ต้องมีเครือ่ งมือส�ำหรับ
ใช้เปลีย่ นใจนักเรียนให้มคี วามมัน่ ใจ โดยเขาเสนอเครือ่ งมือ ๕ ชิน้ คือ (๑) เกมเปลีย่ น
บทบาท (๒) แสดงหลักฐานความส�ำเร็จของนักเรียนรุ่นก่อนๆ (๓) เปลี่ยนเกม
(๔) มุ่งเป้าที่ mastery (๕) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

เกมเปลี่ยนบทบาท
เป็นเกมเปลีย่ นความคิดซึง่ มี ๒ ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ ๑ ให้นกั เรียนแต่ละคนตอบ
ค�ำถามว่า เมือ่ โตขึน้ ต้องการเป็นอะไร หรือประกอบอาชีพอะไร เป็นการชวนคิดถึง
อนาคตการท�ำงานของตน และความฝันของตนว่าอยากท�ำอะไร เป็นอะไร ขัน้ ตอนที่ ๒
ให้ตอบค�ำถามว่าบุคคลผูน้ นั้ (ทีป่ ระกอบอาชีพอย่างทีน่ กั เรียนอยากเป็น) เขาเรียน
อย่างไร มีความประพฤติอย่างไร แสดงบทบาทในชั้นเรียนอย่างไร
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เป็นการช่วยให้นักเรียนหลุดพ้นออกจากความคิด หรือความเคยชินเดิมๆ โดย
การสวมบทบาทใหม่ แล้วย้อนกลับมาบอกตัวเองให้เปลี่ยนพฤติกรรมในขณะนั้น

แสดงหลักฐานความส�ำเร็จของนักเรียนรุ่นก่อนๆ
เพื่อให้นักเรียนเห็นว่าความส�ำเร็จเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ครูพึงจัดให้นักเรียน
ไปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความส�ำเร็จ จัดท�ำเป็นวีดิทัศน์สั้นๆ น�ำเอาเรื่องราว
มาฉายในห้องเรียน หรือน�ำมาท�ำเป็นละครแสดงสด เพือ่ ยืนยันว่าความฝันในท�ำนอง
เดียวกัน หรือยิ่งกว่าที่นักเรียนฝัน เคยมีนักเรียนที่ยากจนข้นแค้นกว่าท�ำส�ำเร็จ
มาแล้ว
ครูอาจสั่งสมนิทรรศการความส�ำเร็จของนักเรียนรุ่นก่อนๆ น�ำมาจัดแสดง
ในวันแรกๆ ของชัน้ เรียน หลังจากนัน้ อาจน�ำมาตัง้ แสดงไว้ทลี ะคน คนละ ๑ สัปดาห์
อาจน�ำเรือ่ งราวของนักเรียนทีอ่ นื่ ทีม่ คี วามยากล�ำบากในครอบครัว แต่มคี วามฝันสูง
มีความมานะพยายามและบรรลุความส�ำเร็จได้ในที่สุด

เปลี่ยนเกม
ที่ จ ริ ง ตั ว ของกิ จ กรรมเองเป็ น เกมเพื่ อ เปลี่ ย นความคิ ด ของนั ก เรี ย นในเรื่ อ ง
ความเชื่อว่าตนเป็นใคร ใช้ในสถานการณ์ที่แรงบันดาลใจของนักเรียนถดถอย หรือ
นักเรียนแสดงท่าทีท้อแท้ เช่น ครูอาจแสดงให้นักเรียนเห็นว่า เยาวชนสามารถใช้
ข้อเขียนของตนเปลี่ยนโลกได้ โดยให้อ่านหนังสือที่เขียนด้วยท่าทีมีความหวังหรือ
มองโลกแง่ดี เช่น บันทึกลับของแอนน์ แฟรงค์ หรือ Invisible Man ที่เขียนขึ้น
โดย Ralph Ellison แล้วให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “ฉันจะเปลี่ยนโลก”
แล้วให้นกั เรียนผลัดกันนัง่ ทีห่ น้าชัน้ ทีส่ มมติเป็น “เก้าอีน้ กั เขียน” อ่านข้อเขียนของตน
ให้เพื่อนฟัง

• 176 •

มุ่งเป้าที่ mastery
ความหมายของ mastery ตามในหนังสือคือ กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต
เช่น อิทธิบาท ๔ (perseverance) ที่ท�ำให้นักเรียนพอใจที่จะเรียนสิ่งที่ซับซ้อน
และท้าทาย เขาบอกว่า mastery ไม่ใช่แค่มานะพยายาม แต่เป็นเรื่องของฉันทะ
ส่วนตัว เขาบอกว่า mastery มี effect size สูงถึง ๐.๙๖ ส�ำหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถต�่ำ  โปรดสังเกตว่า ความหมายของ mastery ในที่นี้ไม่เหมือน
ความหมายในหนังสือ How Learning Works ที่ผมตีความแล้วพิมพ์ออกมา
เป็นหนังสือ การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร และยังมีบันทึกของผมตอนที่ว่าด้วยเรื่อง
นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ให้รู้จริง (mastery learning) ได้อย่างไร อ่านได้ที่
https://www.gotoknow.org/posts/519648
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้ความหมายตามในหนังสือเล่มนี้ หรือความหมายจาก
หนังสือ How Learning Works การมุ่งเป้าไปที่ mastery เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งสิ้น
เพื่อบรรลุ mastery ต้องตั้งเป้าการเรียนรู้ในระดับท้าทาย ก�ำหนดเป้าหมาย
รายทาง แล้วค่อยๆ ด�ำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายรายทางทีละขั้น

สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
“ความเป็นเจ้าของ” ในที่นี้ หมายถึงเป็นเจ้าของชั้นเรียนและเป็นเจ้าของ
กระบวนการเรียนรู้ เป็นความรู้สึกที่ครูต้องหาทางให้ก่อตัวขึ้นในศิษย์โดยมีวิธีการ
หลากหลาย ที่ยกตัวอย่างข้างล่างเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ครูสามารถคิดริเริ่ม
หาวิธีการได้มากมาย
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วิธกี ารหนึง่ เป็นเรือ่ งวินยั หากนักเรียนท�ำผิดวินยั บ่อยๆ เขาใช้วธิ แี ก้แบบยิงกระสุน
นัดเดียวได้นกสองตัว คือได้แก้ปญ
ั หาวินยั และได้สร้างความรูส้ กึ เป็นเจ้าของชัน้ เรียน
ขึ้นในตัวนักเรียนด้วย กลยุทธที่ใช้คือ สร้างวินัยโดยการฟื้นสภาพ (restorative
discipline) ไม่ใช่โดยการลงโทษ (punitive discipline)
การสร้างวินัยโดยการฟื้นสภาพ เน้นที่การฟื้นปฏิสัมพันธ์ เช่น เมื่อมีนักเรียน
คนหนึง่ ท�ำผิด จะได้รบั โอกาสให้ออกไปทีห่ น้าชัน้ และท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง หรืออาจจัดให้
ผู้ท�ำผิดนั่งเป็นวง ร่วมกับเพื่อนและครู มีผู้ด�ำเนินกระบวนการเรียกว่า mediator
ท�ำหน้าที่ตั้งค�ำถาม ดังตัวอย่าง “เกิดอะไรขึ้น” “เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร”
“เราจะช่วยกันท�ำให้เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องได้อย่างไร” เป้าหมายคือหาทางให้
นักเรียนและครูอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นักเรียนได้เรียนรู้แบบเข้ม mastery
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของที่ได้ผลดียิ่งอย่างหนึ่งคือให้ท�ำงาน ได้มีโอกาส
รับผิดชอบ ได้พัฒนาอัตลักษณ์ของตนในนักเรียนระดับอนุบาลถึง ป.๕ อาจสร้าง
การเป็นเจ้าของชั้นเรียนโดยจัด cooperative learning และจัดหน้าที่ในชั้นเรียน
ตั้งชื่อแต่ละหน้าที่ให้เก๋ไก๋ ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม ผลัดเวรกัน
ท�ำครัว ปรุงอาหารกลางวันให้เพื่อนทั้งชั้นรับประทาน มีเวรดูแลความสะอาด
ชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน
ในระดับ ป.๖ ถึง ม.๖ ครูอาจร่วมกับกรรมการนักเรียนจัดท�ำรายการต�ำแหน่ง
งานในชัน้ เรียน พร้อมทัง้ บอกคุณสมบัตหิ รือสมรรถนะของผูม้ สี ทิ ธิส์ มัคร ให้ผสู้ มัคร
ส่งประวัตคิ วามสามารถ (resume) ของตน พร้อมทัง้ เข้ารับการสัมภาษณ์ นักเรียน
ท�ำหน้าที่ในแต่ละต�ำแหน่งเป็นเวลา ๔ - ๖ สัปดาห์ และได้รับการบันทึกไว้
ในประวัติการเรียน
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เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม
เพือ่ สร้างชุดความคิดห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศเรียนเข้มให้แก่ศษิ ย์ ครูตอ้ งเปลีย่ น
วาทกรรมของตนเอง จาก “ฉันมีหน้าที่สอนเนื้อหาวิชาความรู้ หากคุณต้องการให้
นักเรียนเรียนได้ดี จงบอกให้เขาตื่นและตั้งใจเรียน ห้องเรียนไม่ใช่สถานบันเทิง”
ไปสู ่ ว าทกรรม “ฉั น โฟกั ส ที่ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น และเชื่ อ มโยงสู ่
กระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของทุกวัน”

ใคร่ครวญสะท้อนคิด และตัดสินใจ
หน้าที่หลักของครูคือ สร้างสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้สูงสุด เน้นที่ตัวนักเรียน
เหนือสิง่ อืน่ ใดคือ ต้องใช้ชว่ งแรกของเวลาเรียนปลุกพลังในตัวนักเรียน สร้างสภาพ
บรรยากาศในขณะทีน่ กั เรียนมีความตืน่ ตัวเพือ่ การเรียนรูส้ งู สุด บุคคลหมายเลข ๑
ที่มีความส�ำคัญที่สุดในการสร้างบรรยากาศนี้คือ ครู
ผมเคยไปเห็นวิธีที่ครูใช้ปลุกพลังนักเรียนวัยรุ่นชั้น ม.๒ ตอนเริ่มชั้นเรียน
ทีโ่ รงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ โดยครูให้นกั เรียนเต้นแอโรบิก ๑๕ นาที
ก่อนเรียนช่วงบ่ายเพือ่ ปลุกสมอง ทัง้ ครูและนักเรียนยืนยันว่าท�ำให้ผลการเรียนดีขนึ้
เสียดายที่ค้นบันทึกที่ลงไว้ไม่พบ
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๕
ภาค

ชุดความคิดว่าด้วยการหนุน
ศักยภาพของนักเรียน
(enrichment mindset)

บทที่ ๑๕ ท�ำความเข้าใจสมองของนักเรียนขาดแคลน
บทที่ ๑๖ จัดการตัวถ่วงการเรียนรู้
บทที่ ๑๗ สร้างทักษะการคิด
บทที่ ๑๘ เพิ่มทักษะการเรียนรู้และคลังค�ำ

๑๕
ท�ำความเข้าใจสมอง
ของนักเรียนขาดแคลน
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๑ ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดว่าด้วยการหนุน
ศักยภาพของนักเรียน (enrichment mindset)
ตีความจาก Part Five : Why Enrichment Mindset ?

สาระหลักในบันทึกนีค้ อื นักเรียนขาดแคลนมาโรงเรียนพร้อมกับ “ตัวถ่วงสมอง”
(cognitive load) ท�ำให้สมองตื้อ เรียนรู้ยาก ครูต้องเข้าใจนักเรียนเหล่านี้ และ
มีวิธีช่วยท�ำให้สมองโล่ง พร้อมเรียนรู้ ทักษะนี้ของครูเป็นสิ่งมีค่ายิ่งต่อศิษย์
ภาค ๕ นีว้ า่ ด้วยเรือ่ งการพัฒนาสมอง ทีท่ งั้ ครูและนักเรียน จะต้องมีชดุ ความคิด
ว่าด้วยการพัฒนาสมอง คือเชื่อว่าสมองพัฒนาได้ ครูมีเครื่องมือและทักษะใน
การพัฒนาสมองของนักเรียนขาดแคลน นักเรียนขาดแคลนก็เชื่อว่าสมองของตน
พัฒนาได้ และหมั่นพัฒนาสมองของตน ให้ปลอดจาก “ตัวถ่วงสมอง”
ที่ส�ำคัญ ครูต้องไม่เพิ่ม “ตัวถ่วง” เสียเอง เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากการ
ที่ครูมีความรู้สึกซ่อนอยู่ลึกๆ ต่อความอ่อนแอของนักเรียนขาดแคลน พร้อมกับ
ค�ำท�ำนายในใจว่าลูกศิษย์คนนัน้ คนนีจ้ ะไปไม่ถงึ ฝัง่ ความรูส้ กึ เช่นนีข้ องครูปดิ ไม่มดิ
ต่อเด็ก เพราะมนุษย์เรามีความสามารถอ่านภาษากายออก นักเรียนจะรับรูม้ มุ มอง
เชิงลบของครูทมี่ ตี อ่ ตนเองได้ ส่งผลเพิม่ ความเครียดเรือ้ รังทีเ่ ด็กมีอยูแ่ ล้วจากสภาพ
ทางบ้าน และในชุมชน ครูกลายเป็นส่วนหนึง่ ของตัวถ่วงสมองของศิษย์โดยไม่ตงั้ ใจ
และไม่รตู้ วั แทนทีค่ รูจะช่วยลด “ตัวถ่วงสมอง” ครูกลับเป็นผูเ้ พิม่ ตัวถ่วงสมองเสียเอง
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กระบวนทัศน์หยุดนิ่ง (fixed mindset) กับ กระบวนทัศน์พัฒนา (growth
mindset)
ใน ๔ บันทึกต่อไปนี้เป็นเรื่อง ชุดความคิดหรือกระบวนทัศน์หนุนการพัฒนา
ของนักเรียน (enrichment mindset) ซึง่ เป็นชุดความคิดทีต่ อ่ ยอดจากกระบวนทัศน์
พัฒนา กระบวนทัศน์หนุนการพัฒนาของนักเรียน อยู่ใต้ความเชือ่ ว่า สามารถเปลีย่ นแปลง
สมองได้ ทั้งสมองของครูและสมองของศิษย์ ครูสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้ว
ด�ำเนินการพัฒนาทักษะการรับรู้ให้แก่ศิษย์ได้
ความแตกต่างระหว่าง กระบวนทัศน์หยุดนิ่ง กับกระบวนทัศน์พัฒนา แสดงใน
ตารางข้างล่าง
กระบวนทัศน์หยุดนิ่ง

กระบวนทัศน์พัฒนา

ทุกอย่างมั่นคงดั่งหินผา

ไม่มีอะไรเป็นหินผา

ฉันติดหล่มสภาพที่ฉันเป็นอยู่

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้

ฉันเกิดมาเป็นอย่างนี้

พันธุกรรมไม่ใช่ตัวก�ำหนดชะตาชีวิต

ฉันคงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ฉันเปลี่ยนแปลงทุกวัน

ฉันเป็นอย่างนี้ตลอดไป

ฉันสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ไม่มอี ะไรมาเปลีย่ นสภาพทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้

ฉันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่หลายอย่าง

หัวใจของกระบวนทัศน์พฒ
ั นาคือ ไม่วา่ เผชิญสภาพอะไร น�ำมาเป็นประสบการณ์
การเรียนรู้ได้หมด ทั้งสภาพความส�ำเร็จหรือสภาพที่ดี และสภาพที่เลวร้ายหรือ
ล้มเหลว กระบวนทัศน์พัฒนาของครู จะเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์ และพัฒนา
ไปสู่กระบวนทัศน์หนุนศักยภาพแก่ศิษย์ (enrichment mindset)
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หลักฐานจากงานวิจัย
งานวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์พัฒนา เริ่มจากผลงานวิจัยของ Carol Dweck
ทีเ่ ผยแพร่ในปี ค.ศ. 2008 ว่าคนเราจะมีพฤติกรรมสนองตอบต่อสถานการณ์ตา่ งๆ
อยู่ภายในสองขั้วตรงกันข้ามต่อไปนี้
กระบวนทัศน์หยุดนิ่ง

การสนองตอบของแต่ละ
กระบวนทัศน์ที่มีต่อ...

กระบวนทัศน์พัฒนา

หลีกเลี่ยง

ความท้าทาย

วิ่งเข้าหา

ล้มเลิกอย่างง่ายดาย

อุปสรรค

สู้

ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

ความพยายาม

เป็นสิ่งที่ต้องมี

ปฏิเสธ

คำ�ตำ�หนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์

ใช้ประโยชน์

มีผลให้รู้สึกถูกคุกคาม

ความสำ�เร็จของผู้อื่น

ก่อแรงบันดาลใจ

หนังสือสรุปผลงานวิจัยดังต่อไปนี้
เซลล์สมองสร้างการเชื่อมต่อจากการได้รับประสบการณ์ที่โรงเรียน
ความฉลาด (ไอคิว) เปลี่ยนแปลงได้
โภชนาการสามารถเพิ่มไอคิวได้
อ่านนวนิยายวันละ ๓๐ นาที เป็นเวลา ๙ วัน มีผลเพิ่มการเชื่อมต่อ
ใยประสาทในสมอง
การสอนวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล เปลี่ยนแปลงสมอง
สามารถเพิ่มการคิดอย่างมีเหตุผลได้โดยการฝึกฝนจริงจัง
ครูที่มีความสามารถสูง สามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้
สูงขึ้นถึง 2 standard deviation
โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาที่เป็นโรงเรียนของเด็กยากจนจ�ำนวนไม่น้อยที่
สามารถท�ำให้นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้ถึงร้อยละ ๙๕
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วิธีพัฒนา ชุดความคิดหนุนศักยภาพของนักเรียน
ชุดความคิดของนักเรียนเป็นสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นาได้ และเป็นหน้าทีข่ องครูทจ่ี ะต้องพัฒนา
ชุดความคิดที่ถูกต้องให้แก่ศิษย์ ชุดความรู้หรือกระบวนทัศน์ที่ส�ำคัญยิ่งต่อผล
การเรียนรูข้ องนักเรียนขาดแคลนคือ ศักยภาพ หรือความสามารถ หรือความฉลาด
เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยวิธีพัฒนาและผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
ในเด็กต่างวัย ดังต่อไปนี้
ในเด็กเล็ก (ก่อนอนุบาล) ทดลองเปรียบเทียบกลุม่ ทดลอง กับกลุม่ ควบคุม
ในเวลา ๔ เดือน เด็กกลุ่มทดลองได้รับค�ำบอกว่า “สมองของนักเรียนเปลี่ยนได้
สมองของนักเรียนเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้ นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงและ
เติบโตได้ การที่นักเรียนเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้ และเป็นคนมานะ
พยายาม จะช่วยให้นักเรียนมีความส�ำเร็จ” นักเรียนในกลุ่มทดลอง ไม่เพียงเรียนรู้
ได้ดีกว่ากลุ่มทดลอง ยังสามารถมีผลการเรียนดีไปอีกหลายปี
ในนักเรียนอนุบาล - ป.๕ การฝึก growth mindset โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์
ช่วยให้นกั เรียนมีความอดทนมานะพยายามในการเอาชนะอุปสรรค (persistence)
ดีขึ้น
ในนักเรียนชั้นมัธยม นักเรียนที่มี growth mindset มีผลการเรียนดีกว่า
นักเรียนที่มี fixed mindset
ในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์ชนั้ มัธยม นักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึก growth mindset
มีผลการเรียนดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึก
มีการวิจยั ในโรงเรียนของเด็กยากจน (กว่าร้อยละ ๗๕ ของนักเรียนมาจาก
ครอบครัวยากจน) ๑๐ โรงเรียน พบว่าครึ่งหนึ่งของโรงเรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้
อยู่ในกลุ่มร้อยละ ๒๕ บนของรัฐ อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มร้อยละ ๒๕ ล่างของรัฐ
การด�ำเนินการที่แตกต่างระหว่างโรงเรียนสองกลุ่มคือ โรงเรียนกลุ่มแรก ให้ครู
ด�ำเนินการสร้าง growth mindset แก่เด็ก มีการสร้างศักยภาพในการเรียนรูใ้ ห้แก่
นักเรียน และมีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ดี
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นักเรียนขาดแคลนมีการรับรู้แตกต่างอย่างไร
นักเรียนขาดแคลนจ�ำนวนมาก มาโรงเรียนด้วยคุณสมบัติที่ดี แต่คุณสมบัติ
เหล่านั้นมักถูกละเลย หรือมองข้ามไป เช่น มีความตั้งใจและอดทนมานะพยายาม
เพือ่ บรรลุเป้าหมายบางเรือ่ งสูงยิง่ เป็นความรับผิดชอบของครูทจี่ ะต้องท�ำความรูจ้ กั
เพือ่ ค้นพบจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน เพือ่ ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียน
ฉายแววออกมา
นักเรียนขาดแคลน มักมาโรงเรียนโดยมีจดุ อ่อนหรือข้อด้อย ๓ ด้าน คือ (๑) ภาษา
(๒) ความจ�ำ และ (๓) ความสามารถบังคับการรับรูข้ องตัวเอง (cognitive control)
ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย ได้แก่ สภาพในครอบครัว สภาพในชุมชน และปัจจัย
ที่โรงเรียน ข่าวดีคือ การจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถเอาชนะจุดอ่อนเหล่านั้นได้
โดยปัจจัยแก้ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์
มีผลการวิจัยที่คนอ้างถึงบ่อย ว่านักเรียนขาดแคลนมาเข้าโรงเรียนโดยที่ได้ฟัง
ค�ำพูดน้อยกว่าเด็กทัว่ ไป ๒๐ - ๓๐ ล้านค�ำ ท�ำให้เด็กขาดแคลนเรียนภาษาได้ชา้ กว่า
เรียนรูต้ วั อักษร และฟังค�ำได้ยากกว่า น�ำไปสูค่ วามอ่อนแอด้านการเรียนอ่าน แต่ผล
การวิจยั หลังจากนัน้ ไม่ยนื ยันช่องว่างของการได้เคยได้ยนิ ค�ำทีต่ า่ งกันถึง ๒๐ - ๓๐
ล้านค�ำ แต่กย็ นื ยันว่าเด็กขาดแคลนมีพนื้ คลังค�ำในสมองน้อย และพืน้ ฐานศักยภาพ
ความจ�ำไม่ดี โดยทีอ่ อ่ นแอทัง้ ความจ�ำระยะยาว (long term memory) และความจ�ำ
ใช้งาน (working memory)
ความสามารถบังคับการรับรูข้ องตัวเอง (cognitive control) เป็นความสามารถ
เปลี่ยนเรื่อง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ในห้องเรียน เช่น สามารถเข้าใจ
และปรับตัวตามกฎเกณฑ์กติกาที่เปลี่ยนไป เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เช่น นักเรียน
จ�ำนวนมากเมื่ออยู่กับเพื่อนพูดเก่ง แต่พอถึงคราวพูดกับครูกลับพูดไม่ออก
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เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อสร้างชุดความคิดหนุนศักยภาพของนักเรียน ครูต้องเปลี่ยนวาทกรรมของ
ตนเองจาก “ฉันมีหน้าที่สอนเนื้อหาวิชาความรู้ หากคุณต้องการให้นักเรียนเรียน
ได้ดี จงบอกให้เขาตื่นและตั้งใจเรียน ห้องเรียนไม่ใช่สถานบันเทิง” ไปสู่วาทกรรม
“ฉันโฟกัสที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน และเชื่อมโยงสู่กระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของทุกวัน”

ใคร่ครวญสะท้อนคิด และตัดสินใจ
หน้าที่หลักของครูคือ สร้างสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้สูงสุด เน้นที่ตัวนักเรียน
เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ต้องใช้ช่วงแรกของเวลาเรียนปลุกพลังในตัวนักเรียน สร้าง
สภาพบรรยากาศทีใ่ นขณะนัน้ นักเรียนตืน่ ตัวเพือ่ การเรียนรูส้ งู สุด บุคคลหมายเลข ๑
ที่มีความส�ำคัญที่สุดในการสร้างบรรยากาศนี้คือ ครู
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๑๖
จัดการตัวถ่วงการเรียนรู้
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๒ ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดว่าด้วยการหนุน
ศักยภาพของนักเรียน (enrichment mindset)
ตีความจาก Chapter 13 : Manage the Cognitive Load

สาระหลักในบันทึกนีค้ อื นักเรียนขาดแคลนมีตวั ถ่วงการเรียนรู้ (cognitive load)
คือมีเรื่องวิตกกังวลอยู่ในสมอง ท�ำให้สมองไม่โปร่งโล่ง เรียนรู้ยาก ไม่มีสมาธิ
อยู่กับการเรียน
ตัวถ่วงการเรียนรู้ (cognitive load) หมายถึงความคิดหรือเรือ่ งราวภายในสมอง
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ การด�ำรงชีวติ อยู่ เช่น กังวลว่ากลับไปบ้านเย็นนี้
จะโดนพ่อเลี้ยงขี้เมาด่าว่าหรือไม่ เย็นนี้จะมีข้าวกินหรือไม่ ฯลฯ หากไม่ได้รับ
การจัดการครูอาจเข้าใจผิดว่านักเรียนมีธรรมชาติเป็นคนหัวช้า (slow learner)
โดยที่แท้จริงแล้วนักเรียนเรียนได้ช้าก็เพราะมีตัวถ่วง
มีผลงานวิจัยบอกว่าตัวถ่วงเหล่านี้ท�ำให้ ไอคิวลดลงถึง ๑๓ หน่วย เพราะเมื่อ
ครูให้นักเรียนคิดเรื่องวิชาการ สมองของนักเรียนล่องลอยไปกับเรื่องที่วิตกกังวล
นักเรียนเหล่านี้ไม่ใช่เด็กสมองไม่ดี แต่สมองถูกใช้งานไปในทางอื่น (เพื่ออยู่รอด)
ครูจึงต้องมีชุดความคิดบวกต่อเด็กเหล่านี้ ต่อด้วยชุดความคิดหนุนศักยภาพ โดย
กระตุน้ ความหวังและมองโลกแง่ดี (บันทึกที่ ๙) สร้างเจตคติเชิงบวก (บันทึกที่ ๑๐)
เปลี่ยนพื้นฐานทางอารมณ์ (บันทึกที่ ๑๑) ให้ความส�ำคัญต่อวิสัยทัศน์และการ
แสดงออกของนักเรียน (บันทึกที่ ๑๒) ก�ำหนดความปลอดภัยเป็นสภาพปกติ
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ของห้องเรียน (บันทึกที่ ๑๓) และให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวและออกก�ำลัง เพื่อ
ช่วยให้การเรียนรู้เกิดง่ายขึ้น โดยสร้าง ชุดความคิดผูกพันนักเรียน (engagement
mindset) ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบันทึกตอนที่ ๑๙ ต่อไป
สาระส�ำคัญของบันทึกตอนที่ ๑๖ นีค้ อื เครือ่ งมือเอาชนะตัวถ่วงการเรียนรู้ และ
เครื่องมือฝึกทักษะการดึงความรู้ออกมาจากความจ�ำ 

เครื่องมือลดตัวถ่วงการเรียนรู้
ความวิตกกังวลที่เป็นตัวถ่วงการเรียนรู้อย่างหนึ่งของเด็กขาดแคลนคือ กังวล
เรื่องการถูกดูถูกดูแคลนจากครูและเพื่อนๆ ซึ่งแก้ได้ง่าย โดยการที่ครูแสดงให้
นักเรียนเหล่านี้เห็นว่า ครูเป็นห่วงเป็นใย และเอาใจใส่ความรู้สึกของเขา เนื่องจาก
ห้องเรียนที่ครูจัดเป็นห้องเรียนที่เนื้อหาเข้มข้น หากไม่มีเครื่องมือช่วยใจของเด็ก
เหล่านี้จะหลุดจากการเรียน นอกจากเครื่องมือที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ครูต้องจัดให้
นักเรียนรูส้ กึ ปลอดภัยทัง้ ด้านกายภาพและด้านอารมณ์ (บันทึกที่ ๑๓) เมือ่ ใช้เครือ่ งมือ
ต่อไปนี้ ครูจะสังเกตเห็นว่านักเรียนเอาใจใส่การเรียนมากขึ้น เข้าใจได้ดีขึ้น และ
จ�ำได้ดีขึ้น
แบ่งความรู้เป็นตอนๆ
นักเรียนขาดแคลนมีความเครียดเรือ้ รังติดตัว ความเครียดเรือ้ รังท�ำให้ “ความจ�ำ
ใช้งาน” (working memory) ลดลง ความจ�ำใช้งานเป็นทักษะการจดจ�ำภาพหรือเสียง
ไว้ในสมองชั่วคราวและสังเคราะห์เข้ากับความรู้เดิม ได้เป็นค�ำตอบ หรือข้อคิดเห็น
หากสาระการเรียนรูม้ คี วามซับซ้อนและก้อนใหญ่เกินไป หรือครูสอนเร็วเกินไปจะเกิน
ก�ำลังความจ�ำใช้งาน และความรูเ้ ดิมทีอ่ อ่ นแอของเด็ก มีผลให้เด็กละความสนใจ มี
การวิจยั แนะน�ำให้ครูแบ่งเนือ้ หาเป็นตอนๆ แต่ละตอนใช้ความยาว ๓ - ๖ นาที และ
ใช้เวลาทบทวนความรูต้ อนก่อน ก่อนทีจ่ ะสอนต่อ เปรียบเสมือนการกินข้าวทีละค�ำ 
แบ่งเป็นค�ำเล็กๆ และมีเวลาให้เคี้ยว
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หยุดเป็นช่วงๆ
การหยุดเป็นช่วงๆ (ชั่วอึดใจ) เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้อย่างหนึ่ง เมื่อเริ่ม
คาบเรียน สรุปประเด็นที่จะเรียนด้วยถ้อยค�ำสองสามประโยค แล้วหยุด หลังจาก
พูดประโยคส�ำคัญ ให้หยุดหนึ่งอึดใจเสมอ ในไม่ช้านักเรียนจะจับสัญญาณนี้ได้
นอกจากนัน้ เมือ่ ถึงตอนส�ำคัญ ให้บอกนักเรียนว่า สาระต่อไปนีส้ ำ� คัญให้เตรียมจด
นักเรียนต้องน�ำไปใช้ในภายหลัง ให้ครูหยุดหนึ่งอึดใจแล้วบอก แล้วหยุดหนึ่งอึดใจ
การหยุดเป็นช่วงๆ และบอกความส�ำคัญนี้ เป็นการช่วยสร้างความแข็งแรงของ
ความจ�ำใช้งาน
ยืดเวลาออกไป
มีผลงานวิจัยบอกว่า เมื่อครูขยายเวลาเรียนรู้ออกไป นักเรียนเข้าใจ และจดจ�ำ 
ได้ดขี นึ้ ตัวอย่างเช่น มีสาระวิชาทีต่ อ้ งใช้เวลาเรียน ๑๐ ชัว่ โมงซึง่ อาจเรียนจบภายใน
๒ วัน แต่หากใช้เวลา ๑๐ ชัว่ โมงนัน้ ในช่วงเวลา ๒ สัปดาห์ ผลการเรียนรูจ้ ะดีกว่า
การเรียนแบบนีม้ ชี อื่ ทางวิชาการว่า spaced learning หรือ distributed learning
ใช้หลักการคือ “อย่ามาก อย่าเร็ว เพราะจะไม่ได้เรียนรูจ้ ริง” (too much, too fast,
it won’t last) เป็นวิธีเรียนที่ตรงกันข้ามกับ mass learning เช่น สอนตะลุย
๕๕ นาทีใน ๑ คาบ effect size ของ spaced learning สูงถึง ๐.๗๑ แทนที่
จะให้เรียนสาระต่อเนื่องกัน ๕๕ นาทีก็ใช้วิธีแบ่งสาระออกเป็น ๖ ตอน ตอนละ
๙ นาที ให้เรียนภายใน ๑ สัปดาห์
เขาแนะน�ำให้เตรียมความพร้อมต่อการเรียนของนักเรียนล่วงหน้าก่อนการ
เรียนจริง หลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยการเกริ่นหลักการที่เข้าใจยากด้วยภาพ
หรืออินโฟกราฟิก และในการสอนแต่ละตอน เมื่อจะจบตอน ให้ย้อนกลับไป
เอ่ยถึงสาระส�ำคัญของตอนที่แล้วหนึ่งหรือสองประโยค และเอ่ยถึงตอนต่อไปอีก
หนึ่งถึงสองประโยค
สมมติวา่ สาระทีจ่ ะสอนทัง้ หมดเกิดขึน้ ในช่วงเวลา ๔ สัปดาห์ เขาแนะน�ำให้สอน
สาระร้อยละ ๘๕ ในช่วงสัปดาห์ทสี่ องและสาม อีกร้อยละ ๑๕ สอนในช่วงสัปดาห์
แรกและสัปดาห์สุดท้าย
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ใช้เทคนิค spaced relevance
เป็นการใช้ spaced learning ร่วมกับ content relevance คือใช้เวลาเรียนรู้
เท่าเดิม แต่ขยายช่วงเวลาให้ทอดยาวออกไป และจัดให้นักเรียนได้มีช่วงทบทวน
สาระและความส�ำคัญ โดยแบ่งเวลาเรียนทั้งหมดออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกใช้เวลา
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ของทั้งหมด ใช้เกริ่นน�ำ  หรือเตรียมพร้อมนักเรียน ช่วงที่สอง
ใช้เวลาร้อยละ ๘๕ ใช้เรียนสาระ และช่วงที่สามใช้เวลาร้อยละ ๕ - ๑๐ ส�ำหรับ
ทบทวนที่เขาเรียกว่า post-review synthesis ครูไม่พึงสอนตะลุยเนื้อหาให้จบ
เพราะนักเรียนจะไม่รู้จริง

เครื่องมือช่วยฝึกทักษะการดึงความรู้ออกมาจากความจ�ำ
การเรียนรู้ (learning) กับการดึงความรู้ออกมาจากความจ�ำ  (retrieval)
อาจเป็นสิง่ เดียวกันส�ำหรับคนบางคน แต่สำ� หรับอีกบางคน การดึงความรูอ้ อกมาจาก
ความจ�ำต้องการตัวช่วยหรือการบอกเป็นนัยๆ เข้าใจว่านักเรียนที่มาจากครอบครัว
ยากจนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้ ครูจึงต้องช่วยฝึกทักษะดึงความรู้ออกมาใช้งาน
ให้แก่ศิษย์ด้วย
ผมเข้าใจว่า คนเราเก็บความรูไ้ ว้ใน “ความจ�ำระยะยาว” (long term memory)
การดึงความรูจ้ าก ความจ�ำระยะยาว เอามาใช้งานในความจ�ำใช้งานนัน้ ต้องมีการฝึก
หากมีการฝึกบ่อยๆ ในหลากหลายสถานการณ์ก็จะดึงความรู้ออกมาได้คล่อง คือ
เร็วและครบถ้วนตามที่ต้องการ หากไม่ฝึกก็จะดึงออกมาแบบตะกุกตะกักและ
มักไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการใช้งาน
เขาบอกว่า ความจ�ำ  (memory) กับการระลึก (recall) เป็นคนละสิ่ง และ
ตัวลดช่องว่างระหว่างสองสิ่งนี้คือ (๑) การใช้บ่อยๆ (๒) การที่เรื่องนั้นสอดคล้อง
(relevance) กับชีวิตหรือประสบการณ์ และ (๓) ความเข้มข้นของความจ�ำ
(เกิดจากอารมณ์)
แต่ในที่นี้ retrieve กับ recall แตกต่างกัน คือ retrieval เป็นการนึกออกมา
จากความจ� ำ  โดยไม่ มี ตั ว ช่ ว ยกระตุ ้ น ความจ� ำ ใดๆ และไม่ มี ค วามต้ อ งการใช้
เพียงต้องการทบทวนความจ�ำเท่านั้น ส่วน recall เป็นการระลึกในสถานการณ์
ความต้องการใช้งาน
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เป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อสมองปลอดโปร่ง มีความเครียดน้อย และบรรยากาศเอื้อ
คือ มีสถานการณ์ที่ช่วยชี้โดยนัย การระลึก (recall) เกิดได้คล่องแคล่ว
การฝึกดึงความรูอ้ อกมาจากความจ�ำ (retrieval) มีประโยชน์มากต่อการเรียนรู้
และจดจ�ำ  และท�ำได้ง่ายๆ โดยการให้เวลานักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่เรียนมาแล้ว
โดยเขียนจากความจ�ำ ไม่ดูสมุดโน้ต ไม่ปรึกษาเพื่อน (หากดูสมุดโน้ตหรือปรึกษา
เพื่อนจะไม่ได้ผลจาก retrieval) มีผลดีต่อการเรียนรู้มากมาย แต่แปลกมากที่มี
การใช้น้อย ผมขอเพิ่มเติมว่าเมื่ออายุเพียงประมาณ ๑๕ ปี ผมค้นพบเครื่องมือนี้
ด้วยตนเอง และปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ ท�ำให้ผลการเรียนเด่นมาก และผมใช้มาตลอดชีวติ
มีการวิจยั ในกลุม่ นักเรียนชัน้ ป.๖ ทีเ่ รียนวิชาสังคมศึกษา และนักเรียนชัน้ ม.๒
ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ทั้งสองกลุ่มได้รับการสอน
เนือ้ หาพร้อมกัน หลังจากนัน้ กลุม่ ควบคุมได้รบั การทบทวนโดยฉายสไลด์ให้ดู ส่วน
กลุ่มทดลองได้รับการฝึก retrieval โดยเขียนลงบนกระดาษ แล้วทั้งสองกลุ่มได้รับ
การทดสอบด้วยกัน พบว่ากลุ่มควบคุมท�ำข้อสอบถูกร้อยละ ๗๙ ส่วนกลุ่มทดลอง
ได้ร้อยละ ๙๒ เขาบอกว่าเป็นความแตกต่างของเกรดในระดับ C+ กับ Aเขาแนะน�ำการฝึกดึงความรู้ออกมาจากความจ�ำ โดยวิธีต่อไปนี้
ให้เวลานักเรียน quiz ตัวเอง
ให้นักเรียนตอบว่า ได้เรียนอะไรไปแล้วในวันนั้น หรือวันก่อน
ให้นกั เรียนได้ฝกึ ทบทวนหลากหลายแบบ เช่น วันหนึง่ ให้เขียนบน flip chart
วันต่อมาให้พูดปากเปล่า
มีโจทย์หลายแบบให้นักเรียนฝึกตอบ เช่น ทบทวนค�ำ  จ�ำนวน รายการ
ประโยคหรือวลี ข้อเท็จจริง ให้ความเห็น บอกเหตุและผล เป็นต้น
จัดให้มีการฝึกหัดดึงความรู้ออกมาจากความจ�ำหลายแบบ เช่น ในวันหนึ่ง
ให้ท�ำร่วมกับเพื่อน วันต่อมาให้ท�ำคนเดียว
การฝึกดึงความรูอ้ อกมาจากความจ�ำควรสลับระหว่างการดึงออกมาเป็นถ้อยค�ำ 
และการแสดงออกมาเป็นอวัจนภาษา (ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ถ้อยค�ำ) หรือแสดงออกมา
เป็นการ์ตูน เป็น mind map เป็นตาราง เป็นกราฟ ฯลฯ ตามความชอบและถนัด
ของนักเรียน วิธีการดึงความรู้ออกมาเป็นอวัจนภาษา ๒ วิธีอธิบายข้างล่างนี้

• 192 •

ใช้การจัดระบบความรู้ผ่านจักษุประสาท
มีเครื่องมือมากมาย ได้แก่ mind map, time sequence, concept pattern
organizer, target diagram, การ์ตูน, Venn diagram, tree diagram, flow chart,
cluster map, spider web, continuum diagram, concept map, descriptive pattern organizer โดยเขาแนะน�ำหนังสือ Visual Tools for Constructing Knowledge
เขียนโดย David Hyerle (1996) เขาแนะน�ำให้ใช้ในการสอบซ้อม ให้เวลา ๑๐ นาที
ส�ำหรับให้นักเรียนเขียนบอกว่าตนรู้อะไรบ้างในเรื่องนั้น การสอบแบบนี้อาจใช้ใน
การประเมินเพื่อพัฒนา (formative assessment) ก็ได้ หรือใช้ในการประเมินผล
ได้ตก (summative evaluation) ก็ได้ การใช้เครื่องมือนี้ช่วยฝึกดึงความรู้ออกมา
จากความจ�ำมี effect size ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้สูงถึง ๑.๒
แสดงท่าทีที่บ่งบอกสาระ
นี่คือการแสดงท่าทีของครูตามเรื่องราวที่ก�ำลังสอน ซึ่งผลการวิจัยบอกว่า
ช่วยลดตัวถ่วงการเรียนรู้ของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนเรียนรู้และจดจ�ำได้ดีขึ้น
อาจให้นัก เรียนเป็นผู้แสดงท่าที โดยนั กเรี ย นท� ำ งานเป็ น ที ม ช่ ว ยกั น ระบุ
ประเด็นหลักของบทเรียนที่เรียนไปแล้ว ๓ - ๔ ประเด็น แล้วร่วมกันคัดเลือกให้
เหลือ ๒ ประเด็น แล้วน�ำเสนอต่อชั้นเรียนเป็นท่าทางโดยห้ามใช้ค�ำพูด เขาบอก
ว่าการเคลื่อนไหวช่วยการเรียนรู้ของเด็ก และแนะน�ำเว็บไซต์ math & movement
(mathandmovement.com) ที่แสดงวิธีส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านการ
เคลื่อนไหว
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
คุณครูเปีย - วรรณวรางค์ รักษทิพย์ ผู้สอนหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา
ระดับชัน้ ๕ พบว่าในช่วงสองปีหลังมานี้ กิจกรรมทีใ่ ช้การถาม - ตอบ แบบสนทนา
และต่อยอดความเข้าใจเชิงลึก โดยใช้ค�ำถามที่ลึกต่อยอดค�ำตอบเชิงลึกไปเรื่อยๆ
เพื่อเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ในแบบที่เคยท�ำมานั้นไม่อาจดึงใจผู้เรียนมาจดจ่อ
ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ยังพบอีกว่าหากจะให้ผู้เรียนฟังเพื่อให้เกิดการครุ่นคิดตาม
จนเกิดการตกผลึกความเข้าใจ แล้วให้แสดงการตอบสนองเป็นความคิดเห็นของ
ตนเองนัน้ ไม่สามารถใช้ชว่ งเวลาต่อเนือ่ งยาวนานได้ สภาพการณ์นปี้ รากฏในใจอย่าง
ชัดเจนมากขึ้น เมื่อตัวครูเปียเป็นผู้สังเกตการณ์ชั้นเรียนในระบบ lesson study
ในชั่วโมงการสอนของคุณครูเต่า - สุจิตรา เลิศพิพัฒน์วรกุล ครูคู่วิชาในแผน
การเรียนรู้ที่ได้ออกแบบร่วมกัน และพบว่าผู้เรียนมีห้วงความสนใจส�ำหรับการฟัง
ประมาณ ๑๐ นาทีแรกซึ่งเป็นขั้นน�ำ หลังจากนั้นหากครูยังคงพูดอยู่โดยไม่เปลี่ยน
กิจกรรมไปสู่การลงมือท�ำ  จ�ำนวนและความหลากหลายของผู้เรียนที่ตอบสนอง
ค�ำถามของครูจะน้อยลงไปเรือ่ ยๆ หากครูยงิ่ ดัน้ ด้นบรรยายต่อไปก็ยงิ่ จะเป็นการเพิม่
จ�ำนวนเด็กขาดแคลนความสนใจในชั้นเรียนให้มีมากขึ้น และจะมีเด็กที่หลงเหลือ
ความสนใจให้กับค�ำถามของครูเอาไว้เพียงหยิบมือเดียวในท้ายคาบเรียน ที่จริงแล้ว
ปัญหานีม้ าจากผูส้ อนซึง่ ละเลยความส�ำคัญเรือ่ งการจัดการเวลา และยึดติดในรูปแบบ
การสอนแบบเดิมมาอย่างยาวนาน
จากการได้อ่านบทความสอนเข้มเพื่อศิษย์ขาดแคลน ตอน จัดการตัวถ่วงสมอง
ซึ่งเป็นตอนที่ว่าด้วยเทคนิคซึ่งช่วยเอื้ออ�ำนวยให้เด็กที่ติดขัดในการเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนที่มีความพร้อมได้ ครูเปียจึงสนใจที่จะน�ำเทคนิคการแบ่ง
ความรู้เป็นตอนๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะหลักการ space relevance
และการดึงความรูอ้ อกมาจากความจ�ำ (retrieval) มาปรับใช้ในชัน้ เรียน ซึง่ ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์คือ การตอบสนองในชั้นเรียนเกิดสภาพคล่องมากขึ้น และมีความคงที่
ไปจนถึงเพิ่มขึ้น ในช่วงท้ายคาบเรียน โดยได้ประยุกต์ใช้หลักการจากบทความ
ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ดังนี้
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ก�ำกับโครงสร้างคาบเรียนด้วยการแบ่งภารกิจเป็นตอนๆ
จากข้อเสนอแนะของบทความทีก่ ล่าวว่า การใช้ spaced learning ร่วมกับ content
relevance และจัดให้นักเรียนได้มีช่วงทบทวนสาระและความส�ำคัญ โดยแบ่งเวลา
เรียนทั้งหมดออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกใช้เวลาร้อยละ ๕ - ๑๐ ของทั้งหมด ไปกับ
การเกริน่ น�ำหรือเตรียมพร้อมนักเรียน ช่วงทีส่ องใช้เวลาร้อยละ ๘๕ เรียนสาระ และ
ช่วงทีส่ ามใช้เวลาร้อยละ ๕ - ๑๐ ส�ำหรับทบทวน เรียกว่า post - review synthesis
เทคนิคดังกล่าว น�ำมาสู่การออกแบบห้วงเวลา ร่วมกับการปรับรูปแบบการเรียนรู้
จากเดิมทีใ่ ช้คำ� ถามย่อยสนทนาเป็นระยะ ปรับเป็นแบ่งห้วงกิจกรรมให้อยูใ่ นรูปภารกิจ
ซึ่งในแต่ครั้งจะมีภารกิจเพียง ๒ อย่างเท่านั้น สิ่งส�ำคัญคือ ภารกิจดังกล่าวจะต้อง
ก่อเกิดการเรียนรูใ้ นประเด็นส�ำคัญของครัง้ นัน้ ๆ ได้ สามารถด�ำเนินการภายในกรอบ
ของการแบ่งห้วงเวลาใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับคาบจริงเรียนได้ ดังนี้

ห้วงเวลา

กิจกรรม

๑๐ นาที

ทบทวนความรู้เดิม

๒๐ นาที

ภารกิจที่ ๑

๑๕ นาที

ถอดความเข้าใจจากภารกิจที่ ๑

๓๐ นาที

รับภารกิจที่ ๒

๒๐ นาที

ถอดความเข้าใจจากภารกิจที่ ๒

๑๐ นาที

สนทนาสรุปการเรียนรู้

๕ นาที

บันทึกสะท้อนการเรียนรู้รายบุคคล

หมายเหตุ : มีห้วงเวลาส�ำหรับการจัดกลุ่ม การเตรียมพื้นที่เพื่อท�ำงานที่ต้องใช้พื้นที่
ซึ่งไม่ได้แสดงในตาราง  
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ค�ำถามของครูในการน�ำเอาโครงสร้างเวลาเป็นตัวตั้ง แล้วจึงค่อยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ “หากมีเวลาเพียง ๑๐ นาที ที่จะทบทวนความรู้เดิม
ควรท�ำกิจกรรมอะไร” “หากมีเวลาเพียง ๒๐ นาที ส�ำหรับสร้างความเข้าใจใน
เรื่องที่ ๑ ผ่านภารกิจที่ ๑ ควรท�ำกิจกรรมอะไร” “หากมีเวลา ๑๕ นาที ส�ำหรับ
สรุปการเรียนรู้ ควรใช้เทคนิคการถอดการเรียนรู้แบบใด” เป็นต้น
การยึดเวลาเป็นตัวตั้ง โดยออกแบบโครงสร้างเวลาอย่างสัมพันธ์กับเนื้อหา
เป้ า หมายการเรี ย นรู ้ และความจดจ่ อ ของผู ้ เ รี ย นนั้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด ความกระชั บ
กระฉับกระเฉงตื่นตัวในชั้นเรียนมากขึ้น ความหนืดเนือยที่เด็กมักแสดงออกมา
ในช่วงท้ายคาบเรียนลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ผู้สอนยังใช้เทคนิคย่อยอื่นๆ จากบทความ ได้แก่ การลดความกังวล
โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียน และการดึงความรู้เดิม ดังนี้
การลดความกังวล
จากโจทย์ในใจที่พ่วงกับเป้าหมายเรื่องการจัดการเวลา โดยเฉพาะโจทย์ที่ว่า
“หากมีเวลาเพียง ๒๐ นาที ส�ำหรับสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ ๑ ผ่านภารกิจที่
๑ ควรท�ำกิจกรรมอะไร” ผู้สอนพบว่า การที่เด็กได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับครูมิใช่
รูปแบบเดียวของการแสดงออกว่าก�ำลังเรียนรู้ การได้พูดคุยกับเพื่อนน่าจะเป็นวิธี
ทีท่ ำ� ให้ทกุ คนได้เข้าถึงการเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียมมากกว่า อาศัยความคิดเห็นของเพือ่ น
เป็นตัวยกระดับความเข้าใจก็น่าจะสดใหม่กว่าความรู้ที่ครูส่งมอบ ดังนั้น ผู้สอน
ได้ออกแบบกิจกรรมร่วมมือ โดยใช้การคิดเป็นคู่ เป็นภารกิจที่ ๑ เพราะการคิดเป็นคู่
เป็นหลักประกันว่า ทุกคนได้ใคร่ครวญในเรื่องตรงหน้า ภารกิจนี้ต้องอาศัยโจทย์
ที่ท้าทายให้คิดใคร่ครวญ เห็นคล้อยตามและเห็นต่างได้ ผู้เรียนจะผลัดกันเล่า
ความคิดเห็นของตนเอง แล้วลงมือท�ำงาน หรือบันทึกมติร่วมออกมา ประโยชน์
ส�ำคัญจากภารกิจที่ ๑ มีสองต่อ อย่างแรกคือ การได้บันไดความรู้ขั้นที่ ๑ ส�ำหรับ
ต่อยอดไปภารกิจที่ ๒ อย่างที่สองคือ การได้ฝึกกล้าพูดสื่อสาร เพื่อท�ำงานแบบ
ร่วมมือกัน ซึ่งใช้ต่อยอดในภารกิจที่ ๒ ที่เป็นการท�ำงานในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น ในการ
ท�ำงานคูก่ นั ครัง้ แรกนัน้ ครูให้ผเู้ รียนได้เขียนจดหมายเป็นการขอบคุณกัน เป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการสร้างพื้นที่ให้ทุกคนมีตัวตนในชั้นเรียน ลดความกังวลว่าจะมีความ
คิดเห็นที่ไม่น่าเชื่อถือ ท�ำให้การสื่อสารในภารกิจที่ ๒ นั้น ไหลลื่นเป็นธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น
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จดหมายถึงเพื่อนจากเด็กหญิงวาริศา คูณณานันท์ ถึงเด็กหญิงสมิตานันท์ สุขสมัย
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การดึงความรู้เดิม
จากค�ำถามที่ว่า “หากมีเวลาเพียง ๑๐ นาที ที่จะทบทวนความรู้เดิม ควรท�ำ
กิจกรรมอะไร” ผู้สอนใช้การทดสอบสั้น (quiz) เป็นเทคนิคที่ช่วยได้ดี ทั้งยัง
แก้ปญ
ั หาเด็กเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อมได้อกี ด้วย ครูเริม่ จากเงือ่ นไขทีว่ า่ เมือ่ ถึงเวลา
บ่ายโมงตรงทุกคนต้องเตรียมสมุดและเครื่องเขียนพร้อมสอบ หากช้าจะงดการ
เข้าสอบ ท�ำให้ผเู้ รียนมาเข้าห้องเรียนตรงเวลาทุกคนด้วยความพร้อม จากนัน้ ครูจงึ
ทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบที่ไม่ยากเกินไป ที่ส�ำคัญคือ รวบความรู้ส�ำคัญจาก
ครั้งที่แล้วน�ำมาวัดความเข้าใจกันสั้นๆ ด้วยการตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ หรืออาจเป็น
ตัวเลือก A หรือ B ก็ได้ ซึง่ วิธนี เี้ ป็นทัง้ การสร้างความตืน่ ตัวและการเตรียมความพร้อม
ไปพร้อมกัน และเมือ่ เจอข้อสอบทีไ่ ม่ยาก (เด็กส่วนใหญ่ทำ� คะแนนได้เต็ม) เด็กจะมี
ความผ่อนคลาย และมัน่ ใจว่าตนเองมีความรูม้ ากพอส�ำหรับเรียนต่อยอดในคาบนัน้ ๆ
หัวใจส�ำคัญคือ ต้องใช้เวลากระชับ และข้อสอบไม่ยากไม่คลุมเครือ สามารถเฉลย
ร่วมกันได้ทันทีภายในเวลา ๑๐ นาที

แบบทดสอบสั้นที่ครูใช้เป็นเครื่องมือดึงความรู้จากการเรียนรู้ในครั้งก่อน
เพื่อต่อยอดไปสู่ความรู้เรื่องต่อไปที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันกับความรู้เดิม
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จากการปรับปรุงตนเองในเรือ่ งเวลา โดยน�ำเทคนิคจากบทความสอนเข้มเพือ่ ศิษย์
ขาดแคลน ตอน จัดการตัวถ่วงสมอง มาปรับใช้นั้นครูเปียพบว่า ตนเองจะต้อง
ท�ำการบ้านมากขึ้นในการหารูปแบบกิจกรรมที่กระชับ และกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี
มาใช้   และหากสามารถที่จะปฏิบัติตามแผนโครงสร้างเวลาที่ออกแบบเอาไว้ได้
ครูก็จะพบว่าผลที่เกิดนั้นน่าชื่นใจ ดังภาพ AAR ด้านล่างนี้

แบบสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กหญิงชนกชนม์ ปิยะวัฒนกุล
ในคาบเรียนที่ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามโครงสร้างเวลา
โดยเน้นออกแบบกิจกรรมที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ร่วมกันภายในเวลาที่ก�ำหนด
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แบบสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กหญิงคณัสมน คุณะเพิ่มศิริ

แบบสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กหญิงปวริศา มุรธาทิพย์
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แบบประเมินความรู้สึกต่อภารกิจในคาบเรียนที่ครูมีความเคร่งครัด
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลา ซึ่งก�ำหนดให้
การเรียนรู้แต่ละครั้งมีภารกิจหลัก ๒ ภารกิจ ท�ำให้ง่ายต่อการ
ย่อยความรู้ของนักเรียน และง่ายต่อการจัดการเวลาของครู

ในคาบเรียนนีพ้ บว่า ผูเ้ รียนทุกคนเลือกความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นหน้ายิม้ (ระดับ ๓ และ
๔) และไม่มีผู้เรียนคนใดเลือกใบหน้าที่เป็นหน้าบึ้ง (ระดับ ๑ และ ๒) เลย
ต่างไปจากคาบที่ผู้สอนเคยเผลอไม่รักษาเวลาให้เป็นไปตามแผน ซึ่งปรากฏผล
สะท้อนให้เห็นในแบบสะท้อนการเรียนรู้ท้ายคาบทันทีเช่นกัน
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แบบสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กหญิงญาณิศา เสถียรภาพอยุทธ์
ในคาบเรียนที่ครูขาดความเคร่งครัดในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามโครงสร้างเวลา เนื่องจากยึดเนื้อหาและใช้การสอนโดยเน้น
การถามตอบระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่

จะเห็นได้วา่ ผูเ้ รียนสะท้อนความรูส้ กึ “เบือ่ ” เนือ่ งจากมีการใช้เวลายาวนานเกินไป
ออกมาอย่างชัดเจน เนื่องจากในคาบนี้ครูไม่สามารถจัดการให้กิจกรรมการรับฟัง
และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเสร็จสิน้ ตามเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ได้ นอกจากนีผ้ เู้ รียน
ยังตั้งเป้าหมายในครั้งหน้าว่าจะพัฒนา “การฟัง” อย่าง “อดทน” ให้ดีขึ้นอีกด้วย
ซึ่งการสะท้อนลักษณะเช่นนี้ไม่พบว่าเกิดขึ้นในแผนการสอนที่ครูสามารถจัดการ
เวลาตามโครงสร้างการเรียนรู้ที่ออกแบบเอาไว้ได้ดี
การจัดการเวลาส�ำหรับครูนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอ โดยการ
จัดการเวลาที่ดี มิได้หมายถึงการแสดงความสามารถในการควบคุมการท�ำสิ่งต่างๆ
ในชั้นเรียน แต่ต้องริเริ่มจากการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องส่งเสริมกับเวลา
โดยท�ำให้ผเู้ รียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรูส้ ำ� คัญ เป็นสิง่ ทีผ่ สู้ อนยังต้องฝึกฝนให้ดขี นึ้
และท�ำสิ่งที่ท�ำได้ดีอยู่แล้วให้เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอจนเป็นนิสัยต่อไป
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๑๗
สร้างทักษะการคิด
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๓ ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดว่าด้วยการหนุน
ศักยภาพของนักเรียน (enrichment mindset)
ตีความจาก Chapter 14 : Strengthen Thinking Skills

สาระหลักในบันทึกนี้คือ ครูต้องฝึกทักษะการคิดให้แก่ศิษย์ที่ขาดแคลนโดยใช้
เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย แต่ผมมีความเห็นว่าศิษย์ทกุ คนต้องการฝึกทักษะการคิดทัง้ สิน้
และทักษะการคิดมีหลายระดับ ดังนั้นคนเราทุกคนจึงต้องฝึกฝนตนเอง ในเรื่องนี้
นั่นคือเราทุกคนต้องมีทักษะในการฝึกการคิดของตนเอง และต้องฝึกไปตลอดชีวิต
นักเรียนยากจนขาดแคลนมักมาโรงเรียนพร้อมกับความบกพร่องด้านการเรียนรู้
อันได้แก่ ความบกพร่องด้านการมีสมาธิจดจ่อความสนใจ ด้านความเร็วในการประมวล
ข้อมูล และด้านความจ�ำ ซึง่ ข้อบกพร่องเหล่านีเ้ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะการคิด
แต่ครูที่เอาใจใส่สามารถช่วยเหลือศิษย์ได้
ทักษะการคิดเป็นทักษะที่ครอบคลุมกว้างขวาง นักเรียนที่มีทักษะการคิดดีนั้น
จะแสดงออกดังต่อไปนี้ มีทักษะในการเอาใจใส่ สามารถบังคับตนเองให้จดจ่ออยู่
กับสิ่งที่ก�ำลังท�ำ  จัดการสาระความรู้โดยการประเมิน จัดกระบวนการ จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ เรียงล�ำดับสาระ จ�ำสาระไว้ในความจ�ำใช้งาน เปรียบเทียบและ
ท�ำความเข้าใจความต่าง ขยายความและใช้ความจ�ำใช้งานในขณะเดียวกันกับ
การจัดการสาระ และท้ายที่สุดรอคอยผล จนถึงคราวที่ต้องการค�ำตอบ จะเห็นว่า
ทักษะการคิดมีทกั ษะย่อยจ�ำนวนมาก เป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้การสอนทักษะการเรียนรู้
เป็นสิ่งท้าทายมาก
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หน้าทีข่ องครูคอื เอือ้ อ�ำนาจให้นกั เรียนได้ฝกึ วิธคี ดิ ทีถ่ กู ต้องต่อสถานการณ์นนั้ ๆ
การคิดที่ดีที่สุดคือ คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ซึ่งหมายถึงการคิด
ที่มีประสิทธิผล มีความใหม่ ไม่เลียนแบบใคร และมีแนวทางของตนเอง การคิด
อย่างมีวิจารณญาณเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเอาชนะอคติที่พบบ่อยได้ (มองด้านเดียว
ละเลยข้อมูลหลักฐานทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเชือ่ ของตน คิดเป็นเหตุเป็นผลไม่เป็น
และลืมหาข้อมูลหลักฐาน)
นักเรียนต้องฝึกคิดเอง ไม่ลอกเลียนมาจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึง ไม่รอพึ่ง
การบอกใบ้จากครู หรือผู้อื่น ย�้ำว่า ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่ฝึกได้

กลยุทธการสอนทักษะการคิด
ครูตอ้ งฝึกการคิดแบบใช้เหตุผลให้แก่ศษิ ย์ โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดของการใช้เหตุผล
๒ ข้อ (๑) ตัวครูเองต้องฝึกตนเอง (๒) การใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่มี
บริบท หากน�ำไปใช้ต่างบริบท (ภาษาวิชาการเรียกว่า transfer) มักได้ผลลดลง
หรืออาจไม่ได้ผลเลย เครื่องมือส�ำหรับฝึกการใช้เหตุผล มีดังต่อไปนี้
ค้นหา (อ่าน ฟัง และผ่านประสบการณ์)
ประยุกต์มาตรฐาน
ตีความและระบุปัญหาที่แท้จริง
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และระบุความแตกต่าง
ตรวจสอบข้อเสนอ หลักฐาน และอคติ
ใช้การคิดเหตุผลแบบนิรนัย (deduction) และอุปนัย (induction)
ท�ำนาย และสรุปจากหลักฐาน
แปลความ อธิบาย และด�ำเนินการ
หัวใจคือ นักเรียนต้องได้รบั การฝึกทักษะการคิดในทุกกิจกรรม และทุกส่วนของ
หลักสูตร โดยมีวิธีการที่หลากหลายมาก ดังตัวอย่าง
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สอนภาษาของการคิด
พื้นฐานส�ำคัญของการคิดคือ ภาษา นักเรียนพึงได้รับการส่งเสริมให้ใช้ภาษา
วิชาการที่โรงเรียน ทั้งภาษาพูดและภาษากายส�ำหรับสื่อสารความคิด ตัวอย่างเช่น
ให้นักเรียนอธิบายค�ำต่อไปนี้ แล้วครูตรวจสอบความเข้าใจ
“ข้อโต้แย้งนี้มีความหมายต่อไปนี้”
“มีค�ำอื่นๆ อะไรบ้าง ที่เหมือนหรือคล้ายกับค�ำว่า ความหมาย”
“ถ้าครูตดั ขนมออกเป็นชิน้ เล็กๆ ครูกำ� ลังท�ำอะไร” เมือ่ นักเรียนตอบ ครูถามต่อ
เพือ่ ท�ำความเข้าใจค�ำของเด็ก เช่น “ตัดหมายถึงแบ่งใช่ไหม” “แบ่งหมายถึงแยกออก
เป็นชิ้นเล็กๆ ใช่ไหม”
ค้นหาสารสนเทศส�ำหรับใช้แก้ปัญหา
ครูสง่ เสริมให้นกั เรียนเป็นนักสงสัยและแก้ปญ
ั หา โดย ๑ ขัน้ ตอนคือ (๑) ส่งเสริม
ให้นกั เรียนเป็นคนขีส้ งสัย และค้นหาข้อมูลหลักฐานสูค่ ำ� ตอบโดยครูทำ� เป็นตัวอย่าง
ซึง่ อาจท�ำได้โดยในทุกๆ สัปดาห์ ครูเอาสิง่ ของทีส่ ร้างความพิศวงแก่ครูมาให้นกั เรียนดู
(๒) ฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั แยกแยะข้อมูล / สารสนเทศ ชีใ้ ห้นกั เรียนรูจ้ กั ประเมินความ
น่าเชื่อถือ โดยดูที่แหล่งที่มา (๓) ฝึกให้นักเรียนรู้จักเลือกปัญหาที่เหมาะสมที่จะ
น�ำมาแก้หรือโต้แย้ง โดยมีหลัก ๗ ประการต่อไปนี้
๑. ระบุปัญหาที่ถูกต้อง
๒. ท�ำรายการอคติส่วนตัว และวิธีเอาชนะอคติเหล่านั้น
๓. สร้างเส้นทาง สู่เป้าหมายที่น่าจะเป็นไปได้ ๒ - ๕ เส้นทาง
๔. ประเมินและเลือก ๑ เส้นทาง ส�ำหรับเริ่ม
๕. ด�ำเนินการสู่เป้าหมาย
๖. วิเคราะห์ผล หากไม่บรรลุเป้า ลองเส้นทางใหม่
๗. สรุปข้อเรียนรู้
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ตั้งค�ำถามที่ถูกต้อง
นักเรียนทีผ่ ลการเรียนดี มักตัง้ ค�ำถามทีแ่ สดงการคิดอย่างใคร่ครวญ ครูพงึ สอน
นักเรียนให้เลือกตัง้ ค�ำถามทีถ่ กู ต้อง ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนใช้เวลาให้เกิดผลการเรียนรู้
อย่างคุม้ ค่า โดยให้ขอ้ เขียน ๑ ย่อหน้าให้นกั เรียนแต่ละคนระบุคำ� ถามทีค่ ดิ ว่าส�ำคัญ
ที่สุดส�ำหรับฝึกแก้ปัญหา แล้วให้นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนและปรึกษากันว่าปัญหา
ที่แท้จริงส�ำหรับฝึกแก้คืออะไร ให้นักเรียนเสนอปัญหาที่เลือกทีละคู่และให้บอก
หลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจ
จัดให้มีการโต้แย้งเพื่อการเรียนรู้
สอนนักเรียนว่า การคิดอย่างมีเหตุผลมักต้องมองประเด็นจากหลายมุม หรือ
คิดหลายแบบ ทีละแบบ หรือที่ Edward de Bono บอกว่าต้องสวมหมวกทีละสี
เพื่อคิดทีละแบบ รวม ๖ แบบ ตามหนังสือ The Six Thinking Hats (http://
www.brandage.com/article/5205/Six-Thinking-Hats) หรือบอกว่า คราวนีจ้ ะขอคิด
แบบนักวิทยาศาสตร์ คราวนี้ขอคิดแบบนักนิเวศวิทยา คราวนี้ขอคิดแบบนักธุรกิจ
ฯลฯ ให้นักเรียนได้ตระหนักว่า มีวิธีคิดในแบบต่างๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด
เขาแนะน� ำ ให้ ค รู จั ด ให้ นั ก เรี ย นด� ำ เนิ น การคิ ด ๕ ขั้ น ตอนต่ อ ไปนี้ ในฉาก
สถานการณ์ทนี่ า่ สนใจส�ำหรับนักเรียน จนเมือ่ เห็นว่านักเรียนท�ำได้คล่อง จึงให้จบั คู่
แล้วช่วยกันหาวิธีคิดที่ตรงกันข้าม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ท�ำนายแนวทางหลักของการโต้เถียง (สนับสนุนหรือแย้ง) และแนวทางอื่น
สรุปหลักฐานสนับสนุนแต่ละแนวทาง
วิเคราะห์แนวทางโต้แย้งและข้อดีของแนวทางอื่น
อธิบายว่ามีหลักฐานอะไรที่บอกว่าแนวทางหนึ่ง ดีกว่าอีกแนวทางหนึ่ง
สร้างข้อสรุปชั่วคราว และระบุว่าจะมีข้อมูลใดที่สามารถท�ำให้เปลี่ยนใจได้
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แจกแจงนามธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น
มนุษย์เราร่วมกันสร้างและร่วมกันเชื่อสิ่งที่เป็นนามธรรมมากมาย เช่น ความ
ยุตธิ รรม ครูให้นกั เรียนจับคู่ แล้วช่วยกันท�ำรายการค�ำ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียง หรือ
สัมพันธ์กัน (ขึ้นกับระดับชั้นของนักเรียน) เช่น ความเป็นธรรม กฎหมาย ต�ำรวจ
ศาล สิทธิมนุษยชน ฯลฯ อาจให้นักเรียนจัดกลุ่มความยุติธรรม เช่น ในสังคม
ในชุมชน ในครอบครัว
ให้นกั เรียนเล่าหรือเขียนประสบการณ์สว่ นตัวเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ป็นนามธรรมนัน้ ๆ
แล้วบอกว่าตนคิดอย่างไร มีข้อสรุปในเรื่องนั้นอย่างไร
ใช้แผนที่ข้อโต้แย้ง
แผนที่ข้อโต้แย้ง (argument mapping) เป็นเครื่องมือฝึกการคิดโดยใช้จักษุ
สัมผัสช่วย (visual thinking tool) เขาแนะน�ำเว็บไซต์ www.rationaleonline.com
ส�ำหรับตัวอย่าง argument map โดยแนะน�ำว่าครูควรยกตัวอย่างประเด็นโต้แย้ง
ทีส่ อดคล้องกับความสนใจของนักเรียน น�ำมาท�ำ argument map บนกระดานหน้าชัน้
ร่วมกับนักเรียน ท�ำเพียงสองสามครั้งนักเรียนก็จะท�ำ argument map ด้วยตนเอง
ได้คล่อง
ตัวอย่างของ argument map ดังข้างล่าง

ขอเสนอ
ขอมูลหลักฐาน

ขอมูลหลักฐาน

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ขอโตแยง

ขอโตแยง

สนับสนุนหรือคาน

สนับสนุนหรือคาน
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ให้นักเรียนแสดงความคิดออกมาเป็นค�ำพูด
ในระหว่างที่นักเรียนด�ำเนินการแก้ปัญหา ให้พูดวิธีการตามขั้นตอนไปด้วย
เท่ากับนักเรียนท�ำไปใคร่ครวญสะท้อนคิดเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ตนเองไป
พร้อมๆ กัน วิธีการนี้มี effect size ต่อผลการเรียนรู้เท่ากับ ๐.๖๔ และมีวิธีฝึก
ดังนี้
๑. ให้นกั เรียนเลือกปัญหาและจับคูก่ บั เพือ่ น ผลัดกันพูดวิธกี ารแก้ปญ
ั หาก่อนท�ำ
และระหว่างท�ำ 
๒. นักเรียนยืนขึน้ แชร์ความคิดของตนต่อเพือ่ นในชัน้ ครูชว่ ยชีแ้ นะให้คดิ ลึกขึน้
และเข้าใจประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้น
ใช้ค�ำถามที่มีพลัง
ครูที่มีประสบการณ์จะมีวิธีตั้งค�ำถามเพื่อช่วยการคิดของนักเรียน โดยอาจถาม
เป็นชุด ดังตัวอย่าง
“บอกครูอีกทีว่าเธอมีข้อเสนออะไร”
“เธอมีหลักฐานสนับสนุนข้อเสนอนี้อย่างไร”
“เธอเชื่อมโยงข้อเสนอของสมชาย ที่เพิ่งเสนอไปเมื่อสักครู กับข้อเสนอของ
เธออย่างไร เป็นข้อเสนอเดียวกันหรือต่างกัน เธอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย”
“สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ของสิ่งนั้นคืออะไร”
“ท�ำไมเขาจึงท�ำเช่นนั้น เธอมีวิธีท�ำที่แตกต่างออกไปหรือไม่”
ผู้เขียน (Eric Jensen) บอกว่าวิธีการตั้งค�ำถามที่ตนยึดถือมีดังต่อไปนี้
ให้เวลาคิดอย่างเพียงพอ (๕ - ๑๐ นาที)
มีประโยคค�ำตอบให้ใช้ (สิ่งนี้เป็นความจริงเพราะ...)
อย่ายอมรับค�ำตอบแบบขอไปที (ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ) บอกให้ตอบใหม่ หรือ
ให้ฟังค�ำตอบของเพื่อนคนถัดไปอีก ๒ คน แล้วตอบใหม่
เขียนตัวอย่าง “ต้นไม้คำ� ถาม” ทีแ่ สดงค�ำถามในระดับต�ำ 
่ (หรือง่าย) และค�ำถาม
ในระดับยากหรือซับซ้อน ติดไว้ในห้อง โดยครูอาจให้นักเรียนช่วยกันคิด และครู
หมั่นชี้ให้นักเรียนดูและฝึกตั้งค�ำถามที่ซับซ้อน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดซับซ้อน
ที่เรียกว่า higher-order thinking
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เมื่อนักเรียนเสนอความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง ครูต้องกล่าวค�ำขอบคุณ และ
บอกว่าเป็นความคิดที่น่าชื่นชม

ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
ครูพงึ ตระหนักอยูเ่ สมอว่า ค�ำถามทีก่ ระตุน้ การคิดช่วยพัฒนาสมองของนักเรียน
แต่ทดี่ ยี งิ่ กว่านัน้ คือการฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั ตัง้ ค�ำถามทีด่ ี เขาอ้างถึงหนังสือ Making
Thinking Visible : How to Promote Engageent, Understanding, and
Independence for All Learners เขียนโดย Ron Ritchhart, Mark Church, and
Karin Morrison (2011) ที่เสนอให้ครูใช้เครื่องมือ ๓ ชิ้นเป็นประจ�ำทุกวัน ได้แก่
(๑) เสนอความคิด และตรวจสอบ (๒) สังเคราะห์และจัดระบบ และ (๓) ค้นหา
มิติที่ลึกและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนฝึกเขียนค�ำถาม ถามเพื่อน ให้เพื่อน
ฝึกตอบโดยใช้เครื่องมือ ๓ ชิ้นดังกล่าว
เขาแนะน�ำเครื่องมือช่วยการคิดและการตั้งค�ำถามต่อไปนี้
ส�ำรวจสิ่งที่ตนรู้ และพึงตั้งค�ำถามเพิ่มขึ้น
ให้นักเรียนตั้งวงแสดงข้อคิดเห็น และตั้งค�ำถาม ที่แตกต่าง
ใช้ประโยคในแนว “ฉันเคยคิดว่า... แต่เดี๋ยวนี้ฉันคิดว่า...”
เสนอความเห็นสองขั้วตรงกันข้าม และการต่อสู้กันด้วยถ้อยค�ำ  พร้อมกับ
ตั้งค�ำถาม
ให้เสนอความเห็นเป็นประโยค เป็นวลี เป็นค�ำ เพือ่ สือ่ สารความหมาย และ
สื่อสารค�ำถามด้วยถ้อยค�ำที่สั้นลงทีละขั้น
เขาแนะน�ำให้เริ่มฝึกโดยใช้โมเดลง่ายๆ เช่น “โมเดลสามขั้น” (๑) เสนอ
(๒) ข้อสนับสนุน (๓) ค�ำถาม เช่น มีข้อเสนออื่นที่ถูกต้องไหม หลังจากนักเรียน
ใช้โมเดลอื่น หรือคิดโมเดลขึ้นเอง
ทักษะการใช้เหตุผล หรือทักษะการคิดทีซ่ บั ซ้อน ถือเป็น “ทักษะชีวติ ” ทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ไปตลอดชีวิต
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๑๘
เพิ่มทักษะการเรียนรู้และคลังค�ำ
บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้าย ภายใต้ชุดความคิดหนุนศักยภาพของนักเรียน
(enrichment mindset)
ตีความจาก Chapter 15 : Enhance Study Skills and Vocabulary

สาระหลักของบันทึกนี้คือ หากครูสังเกตเห็นว่า นักเรียนบางคนเหม่อลอย
ท้อถอย ขาดแรงจูงใจในการเรียน ครูต้องเอาใจใส่ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียนคนนัน้ เป็นพิเศษ ในกรณีของโรงเรียนในพืน้ ทีย่ ากจน ห่างไกล การใช้วธิ กี าร
ตามในบันทึกนี้จะช่วยยกระดับนักเรียนทั้งชั้น
ผลของความยากจนต่อสมองเด็กเริ่มตั้งแต่เยาว์หากไม่แก้ไข ช่องว่างการ
เรียนรู้ระหว่างเด็กขาดแคลนกับเด็กจากครอบครัวชั้นกลาง จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ แต่
หากมีการแก้ไขอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป.๒ เด็กจะมีผลการเรียนรู้
เหมือนเด็กทัว่ ไป ตรงกันข้ามหากไม่ได้รบั การแก้ไข หรือแก้ไขไม่ได้ผล เด็กจะมีผล
การเรียนรู้ต�่ำกว่าชั้นเรียน และค่อยๆ ล้าหลังขึ้นเรื่อยๆ น�ำไปสู่การออกจากระบบ
การศึกษาในที่สุด
การฝึกทักษะการเรียนรูม้ เี ป้าหมายพัฒนาทักษะการเรียนรูจ้ ากระดับ “มือใหม่”
(novice) สู่ระดับ “เชี่ยวชาญ” (expert) รวมทั้งมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพใน
การเรียนรู้ (cognitive capacity) โดยมี “เครื่องมือพัฒนาสมอง” ๓ ชิ้นต่อไปนี้
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ทักษะการเรียนรู้จ�ำเพาะบริบท
ผลการวิจัยดูผลของการฝึกทักษะการเรียนรู้ มีทั้งที่ effect size ต�่ำ  และที่
effect size สูง ที่ effect size ต�่ำ  (๐.๔๕) มักเป็นการฝึกทักษะทั่วๆ ไป ไม่มี
เป้าหมายเฉพาะ ส่วนการฝึกทีใ่ ห้ effect size สูง (๐.๗๗ หรือสูงกว่า) ใช้เครือ่ งมือ
ที่ดี เช่น คู่มือเรียนรู้ (study guide) วิธีเรียน (study procedures) เครื่องมือ
จัดระบบความรู้แบบก้าวหน้า (advanced organizers) และฝึกทักษะการเรียนรู้
ที่จ�ำเพาะต่อวิชา (subject-specific skills)
การฝึกทักษะการเรียนรู้มีความซับซ้อนเพราะปัจจัยต่อไปนี้
งานวิจัยด�ำเนินการไม่ตรงกัน ในเรื่องขั้นตอนหลัก และกระบวนการ ของ
แต่ละเทคนิค ท�ำให้เปรียบเทียบผลงานวิจัยยาก
ในการใช้เครือ่ งมือช่วยการเรียนรูแ้ ต่ละชนิด หากมีการประยุกต์ทกั ษะเรียน
รู้วิธีเรียน (metacognition) โดยให้ผู้เรียนหมั่นประเมินตนเอง จะช่วยให้ผลลัพธ์
การเรียนรู้ดีขึ้น หรือกล่าวใหม่ว่า ในการด�ำเนินการจริง มักใช้หลายเครื่องมือไป
พร้อมๆ กัน
การใช้เครือ่ งมือพัฒนาทักษะการเรียนรูว้ ชิ าการและการคิด (cognition) มัก
มีผลต่อการเรียนรู้ด้านจิตใจ (affective) ด้วย คือช่วยเพิ่มความเข้าใจตนเอง
แรงจูงใจ และความมานะพยายาม
การทดสอบผลด�ำเนินการต่างกัน เช่น ทดสอบหนึ่งชั่วโมงให้หลัง หรือ
๑ เดือนให้หลัง มีผลต่างกัน
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ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ที่ได้ผลดี ด�ำเนินการดังนี้
๑. เชื่อมโยงวิธีเรียนเข้ากับเนื้อหา
๒. สอนให้นกั เรียนมีทกั ษะเรียนรูว้ ธิ เี รียนของตน โดยให้มคี วามสามารถประเมิน
ความลึก และความแม่นย�ำของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
๓. ฝึกให้เรียนรู้ thinking map ชนิดต่างๆ เช่น ผังงาน (flowchart) bubble map
และ mind map
๔. เมือ่ จบบทเรียน ทบทวนการเรียนรูข้ องนักเรียนด้วยค�ำถาม เธอท�ำผลงานนัน้
อย่างไร เธอจะท�ำให้ได้ผลดีกว่านั้นได้อย่างไร
๕. เชื่อมโยงความส�ำเร็จเข้ากับความพยายาม เจตคติ และกลยุทธ์การเรียน
๖. ให้ฝึกทบทวนสาระจากความจ�ำ  (retrieval) ไม่ใช่เพียงทบทวนการเรียน
(study review)
ครูฝกึ แต่ละขัน้ ตอนให้แก่นกั เรียนทัง้ ชัน้ แล้วให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั เิ องเป็นคู่ เมือ่
คล่องดีแล้วก็ให้ฝึกแก้ปัญหาเอง

เครื่องช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยง
เครื่องมือที่คุ้นเคยกันดี เช่น การจดสาระส�ำคัญ การสรุปประเด็น ให้ผลต่อ
effect size สูงถึง ๑.๐ เครื่องมือช่วยให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของเรื่องที่เรียน
เช่น โครงเรื่อง (outline) ให้ effect size ๐.๕๘
เครือ่ งมือช่วยให้เข้าใจความเชือ่ มโยง (relational study aids) เช่น bubble map
mind map และ Venn diagram เป็นต้น มีประโยชน์มากแต่มีการใช้น้อย
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ตัวอย่างเครือ่ งมือช่วยให้เข้าใจความเชือ่ มโยงในการแก้ปญ
ั หาของวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถม
เจตคติเชิงบวก -> ท�ำความเข้าใจชนิดของปัญหา (บวก ลบ คูณ หาร) ->
เลือกวิธี -> ทดลองใช้ แล้วใช้ -> ตรวจสอบผลลัพธ์
ตัวอย่างเครื่องมือช่วยการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยม
๑. เริ่มด้วย เจตคติเชิงบวก “ฉันท�ำได้”
๒. ท�ำความรู้จักชนิดของปัญหา ทั้งที่เป็นปัญหาถ้อยค�ำ  ปัญหาปลายเปิด
ปัญหาปลายปิด ปัญหาตรรกะ ฯลฯ
๓. วิเคราะห์ปัญหาด้วยค�ำถาม เช่น สิ่งที่รู้แล้วคืออะไร สิ่งที่ไม่รู้คืออะไร
ข้อจ�ำกัดเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่ประมาณเอาได้
๔. เลือกวิธี เช่น ใช้ algorithm หรือใช้สตู ร กราฟ การค�ำนวณทางคณิตศาสตร์
หรือแปลงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร
๕. ตรวจสอบผลงาน ด้วยการประเมินโดยทวนจากหลังไปหน้า ตรวจสอบกับ
ผลประมาณการ ตรวจสอบประเด็นที่มักผิดบ่อย
๖. ตัดสินใจ เช่น หากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง ท�ำขั้นตอนที่ ๒, ๓, ๔ ใหม่
ด้วยวิธีการใหม่ ทดลองหลายวิธี และละจากวิธีที่ไม่ได้ผล อาจแบ่งโจทย์เป็นท่อนๆ
แก้โจทย์ทีละท่อน หรืออาจถามเพื่อน
๗. เป็นเจ้าของค�ำตอบ หากค�ำตอบถูกต้องให้เฉลิมฉลองความส�ำเร็จ ทบทวน
ท�ำความเข้าใจขั้นตอน จดจ�ำไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
ครูพงึ ฝึกทักษะการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนตามบริบททีจ่ ำ� เพาะ ใช้เครือ่ งมือเรียนรู้
ที่สะท้อนโครงสร้างเนื้อหา และความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละส่วนของเนื้อหา
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ครูควรท�ำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อพัฒนาคู่มือเรียนรู้ ๕ - ๗ ขั้นตอน ส�ำหรับ
แต่ละสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ส�ำหรับใช้บูรณาการอยู่ใน
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อดึง (retrieving) ความรู้ออกมา ๑ วัน หรือ ๑ สัปดาห์
ให้หลัง หากท�ำโปสเตอร์ แสดงคู่มือดังกล่าวติดไว้ในห้อง จะช่วยได้มาก โดยครู
ต้องหมั่นเอ่ยถึงคู่มือนี้บ่อยๆ
ทักษะการเรียนรูจ้ ำ� เพาะบริบทนี้ ต้องใช้รว่ มกับเครือ่ งมืออีกตัวหนึง่ คือ การช่วย
ให้นักเรียนมีคลังค�ำทางวิชาการเพิ่มขึ้น

สร้างทักษะเชิงถ้อยค�ำ
นักเรียนทีม่ าจากครอบครัวยากจนมักมีคลังค�ำในสมองน้อยกว่าเพือ่ นๆ ทีม่ าจาก
ครอบครัวชั้นกลาง เป็นต้นเหตุของปัญหาการเรียน นอกจากนั้น นักเรียนยากจน
เหล่านีย้ งั ได้รบั การกระตุน้ สมองน้อย มีความอ่อนแอด้านภาษากว่าเพือ่ นในชัน้ ทีม่ า
จากครอบครัวชัน้ กลาง โดยล้าหลังกว่าหลายปี ทีอ่ ายุ ๗ ขวบ นักเรียนทัว่ ไปมีคลังค�ำ 
๗,๑๐๐ ค�ำ แต่นกั เรียนยากจนมีเพียง ๓,๐๐๐ ค�ำ ช่องว่างนีแ้ ก้ไขได้โดยให้นกั เรียน
ยากจนเรียนรู้ค�ำใหม่วันละ ๕ ค�ำ เพิ่มจากการเรียนตามปกติ เป็นเวลา ๔ - ๕ ปี
การเพิม่ คลังค�ำให้แก่นกั เรียนขาดแคลนจึงมีความส�ำคัญมากต่อความส�ำเร็จในการเรียน
มีผลการวิจยั บอกว่า เมือ่ ครูให้นกั เรียนขาดแคลนเรียนรูค้ ำ� ใหม่ (ทีส่ อดคล้องกับบทเรียน)
๑๐ - ๑๒ ค�ำต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ปี มีผลเพิ่ม effect size ของผลการเรียน
สูงถึง ๐.๙๕
ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มคลังค�ำให้แก่นักเรียน ๓ เครื่องมือ
ให้ตัวอย่าง แล้วให้ฝึกใช้ค�ำ
ครูใช้ค�ำให้ดู (ฟัง) เป็นแบบอย่าง โดยยกตัวอย่างประโยค แล้วให้นักเรียน
ทายความหมาย หากนักเรียนบอกไม่ได้ ครูให้ประโยคใหม่ แล้วให้ค้นความหมาย
ในพจนานุ ก รมร่ ว มกั บ เพื่ อ น จนเมื่ อ นั ก เรี ย นเข้ า ใจความหมายของค� ำ แล้ ว ให้
แต่งประโยคด้วยค�ำนัน้ โดยท�ำร่วมกันกับเพือ่ น จนในทีส่ ดุ ให้นกั เรียนแต่งประโยคที่
ใช้ค�ำนั้นด้วยตนเอง ลงท้ายด้วยการให้นักเรียนวาดภาพความหมายของค�ำนั้น
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ใช้ค�ำศัพท์ยากๆ
มีผลงานวิจัยเปรียบเทียบครูสองแบบ แบบแรกสอนโดยใช้ศัพท์พื้นๆ ทั่วๆ ไป
แบบหลังใช้ศัพท์สูงหรือยาก พบว่าหลังจากผ่านไป ๑ ปี ผลการเรียนอ่านเอาเรื่อง
ของนักเรียนที่ครูสอนแบบหลัง ดีกว่าอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น
แทนที่จะพูดว่า ดีมาก ใช้ค�ำว่า เลิศ แทน
แทนที่จะพูดว่า รถ ใช้ค�ำว่า ยานพาหนะ
แทนที่จะพูดว่า น้องสาว ใช้ค�ำว่า กนิษฐา
สอนค�ำโดยตรง
เขาแนะน�ำวิธีสอนค�ำ ๖ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. ใช้การสาธิต โดยยกค�ำศัพท์ใหม่ขนึ้ มาอธิบายความหมาย และตัวอย่างการใช้
๒. ใช้การพูดทวนค�ำ โดยให้นกั เรียนอธิบายความหมายของค�ำตามความเข้าใจของ
ตนเอง
๓. ใช้อวัจนะภาษา โดยให้นกั เรียนอธิบายความหมายของค�ำหรือพยางค์ ด้วยรูป
ภาพวาด สัญลักษณ์ กราฟ และติดไว้ที่ผนังห้องส่วนที่แสดงค�ำ
๔. ใช้การเชื่อมโยง โดยให้นักเรียนท�ำกิจกรรมที่ช่วยการจดจ�ำค�ำนั้น
๕. ให้นกั เรียนสอนกันเอง โดยให้นกั เรียนคุยกันเรือ่ งค�ำและความหมายของค�ำ 
เป็นครั้งคราว
๖. ให้เล่นเกม โดยให้นักเรียนเล่นเกมที่ช่วยการฝึกใช้ค�ำ 
มีผลการวิจัยบอกว่า การใช้ท่าทางหรืออวัจนภาษา ในการเรียนและฝึกใช้ค�ำ
เพื่อเพิ่มคลังค�ำ มี effect size สูงถึง ๒.๒๗ ในเวลา ๔ ปี วิธีการคือ ให้นักเรียน
จับคู่ กล่าวค�ำ แล้วแสดงท่าทางที่บอกความหมายของค�ำนั้น
ครูหากุศโลบายให้นักเรียนเรียนค�ำศัพท์อย่างสนุกสนาน เช่น อาจก�ำหนดให้
แต่ละสัปดาห์มี “ศัพท์แห่งสัปดาห์” ๑๐ ค�ำ ในสัปดาห์นั้นเมื่อนักเรียนคนใดใช้ค�ำ
ทีเ่ ป็นค�ำแห่งสัปดาห์นนั้ ให้นกั เรียนทุกคนปรบมือ ในสัปดาห์ถดั ๆ ไป จัดทีมนักเรียน
ให้ท�ำหน้าที่ทบทวนค�ำศัพท์จากรายการค�ำศัพท์ที่ต้องเรียน
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เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม
ครูตอ้ งเปลีย่ นวาทกรรมในสมองของตนเองจาก “เด็กบางคนได้เรียนรู้ แต่บางคน
ก็ไม่ได้ ถ้าเด็กพร้อม เขาจะเรียนรู้ เขาต้องรูว้ ธิ เี รียนรูม้ ฉิ ะนัน้ ก็จะเรียนตามไม่ทนั ”
ไปเป็น “ฉันเชือ่ ว่าสมองมีศกั ยภาพในการเปลีย่ นแปลง ฉันสามารถสร้างการเติบโต
และเปลีย่ นแปลงให้แก่ตนเอง แล้วจึงช่วยสร้างทักษะการเรียนรูใ้ ห้แก่ศษิ ย์” เพือ่ ใช้
พลังของ ชุดความคิดหนุนศักยภาพแก่ศิษย์

ใคร่ครวญสะท้อนคิด และตัดสินใจ
หากครูมีประโยคหลักว่า “มีอะไรอีกที่ฉันจะช่วยเพิ่มพลังการเรียนให้แก่ศิษย์”
อยู่ในใจ พฤติกรรมต่างๆ ตามที่ระบุในบันทึกนี้ก็จะตามมา และจะสื่อสารไปยัง
นักเรียนว่าครูเชื่อในศักยภาพของนักเรียน เป็นพลังใจให้นักเรียนมีความมานะ
พยายาม
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๖
ภาค

ชุดความคิดว่าด้วยการสร้าง
ความเอาใจใส่ของนักเรียน
(engagement mindset)

บทที่ ๑๙ พลังของชุดความคิดว่าด้วยการสร้าง
ความเอาใจใส่ของนักเรียน
บทที่ ๒๐ สร้างสภาพกายและจิตที่พร้อมเรียน
บทที่ ๒๑ สร้างการเรียนอย่างเห็นคุณค่า
บทที่ ๒๒ สร้างความเป็นพวกพ้อง

๑๙
พลังของชุดความคิดว่าด้วย
การสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียน
บันทึกนี้เป็นบันทึกแรก ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดสร้างความเอาใจใส่
ของนักเรียน (engagement mindset)
ตีความจาก Part Six : Why the Engagement Mindset?

ค�ำหลักของบันทึกนี้คือ engagement ซึ่งมีความหมายถึงความผูกพัน ความ
เอาใจใส่ เน้นที่ความผูกพันหรือเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน และยังน่าจะ
รวมถึงความเอาใจใส่ของครูต่อนักเรียนด้วย แต่ในบันทึกนี้ท่านผู้อ่านจะพบว่า
การสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียนมีหลากหลายระดับ หลากหลายมิติ
สาระหลักของบันทึกนี้คือ ครูต้องท�ำหน้าที่สร้างความเอาใจใส่ต่อการเรียน
ให้แก่ศษิ ย์โดยทีศ่ ษิ ย์ขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือนีม้ ากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเตรียมสมองให้พร้อมต่อการเรียน และวิธีท�ำหน้าที่นี้ของครู เน้นที่
ปฏิสัมพันธ์เชิงแสดงการยอมรับอย่างไร้เงื่อนไข และช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด
อย่างเห็นอกเห็นใจ
กล่าวด้วยค�ำง่ายๆ คือ ครูต้องหาวิธีให้นักเรียนเรียนสนุก ท�ำให้การเรียน
น่าสนใจ ไม่ปล่อยให้สภาพการเรียนมีบรรยากาศน่าเบื่อ
เด็กๆ มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่โดยธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้พึงกระตุ้น
ธรรมชาตินี้ โดยครูทำ� เป็นตัวอย่าง หาตัวอย่างบุคคลทีเ่ ด็กๆ ถือเป็นฮีโร่ และสร้าง
อารมณ์คึกคักว่าได้เรียนรู้สิ่งที่มีความหมายต่อเด็ก
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เพื่อการนี้เด็กต้องได้ท�ำและสัมผัส “การเรียนรู้” ด้วยตนเองด้วยหลากหลาย
กิจกรรม ได้แก่ การสร้างหรือเลือกกระบวนการเรียนรู้ พูดถึงหรืออธิบาย เขียนถึง
ร่วมมือกับเพื่อน ถกเถียง ใคร่ครวญสะท้อนคิด และแสดงจุดยืนของตน ครูต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ นี่ กั เรียนรูส้ กึ ว่าคุม้ ค่าทีจ่ ะท�ำ เพือ่ การนีค้ รูตอ้ งมีกระบวนทัศน์
หรือเสียงในสมอง ว่า “ฉันจะเชือ่ มโยงผูกพันเป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่กบั ศิษย์ทกุ คน ทุกวัน
และทุก ๙ นาที”
ครูทชี่ นั้ เรียนมีบรรยากาศทีน่ กั เรียนเรียนรูอ้ ย่างเอาใจใส่จริงจัง มีความคิดต่องาน
ของตนแตกต่างจากครูคนอื่นๆ ตัวอย่างวาทกรรมในใจหรือถ้อยค�ำที่กล่าวออกมา
เช่น “ศิษย์ของฉันอยากมาโรงเรียนทุกวัน เพราะมีเรือ่ งน่าสนใจให้ทำ� และภาคภูมใิ จ”
ครูเหล่านี้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการเพื่อสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียน
การเรียนรู้ในทุกขณะต้องน่าสนใจ
การสร้างความผูกพันเอาใจใส่ของนักเรียน ส่งผลดี ๓ ประการคือ (๑) ท�ำให้
เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ะดับสูง (๒) สร้างอารมณ์บวก และ (๓) สร้างบรรยากาศ
การเรียนที่น่ารื่นรมย์ ในสภาพเช่นนี้การเรียนรู้ช่วยท�ำให้จิตใจและร่างกายอยู่ใน
สภาพพร้อมเรียนสูงสุด
สภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียนเปลี่ยนแปลงนาทีต่อนาที มีเรื่องราวหรือ
อารมณ์ตา่ งๆ แวบเข้ามา ได้แก่ ความวิตกกังวล ความหวัง ความกลัว ความคาดหวัง
ความรูส้ กึ สบาย ความอยากรู้ ความหิว และอืน่ ๆ สภาพเหล่านีม้ ขี นึ้ มีลงอยูต่ ลอดเวลา
เป็นธรรมดา แต่ที่ครูต้องสนใจคือระดับค่าเฉลี่ยตามปกติของนักเรียนเกือบทุกคน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หากแต่ละวันนักเรียนทั้งชั้นมีเวลาคุณภาพสูงในสัดส่วนที่มาก
ผลการเรียนรู้จะเพิ่มขึ้น
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หลักฐานจากงานวิจัย
แม้ว่าครูจะสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่นักเรียน
บางคน (หรือหลายคน หรือเกือบทัง้ ชัน้ ) เบือ่ เรียน นีค่ อื ความเป็นจริง ผลงานวิจยั
ในสหรัฐอเมริกาบอกว่า นักเรียนชั้นมัธยมใช้เวลาหนึ่งในสี่ของแต่ละวันปล่อยให้
จิตใจล่องลอยไปกับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่รายงานว่าตนรู้สึกเบื่อในทุกคาบเรียน และมีผล
การวิจัยบอกว่า นักเรียนชั้นประถมปลาย ใช้เวลาถึงร้อยละ ๙๑ นั่งอยู่กับตัวเอง
โดยไม่ได้ท�ำกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และมีหลักฐานบอกว่าการมีกิจกรรม
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนในชั้นเรียน (classroom engagement) เป็นปัจจัย
ส�ำคัญอันดับต้นๆ ต่อผลส�ำเร็จในการเรียน และมีผลงานวิจยั บอกว่า การทีห่ อ้ งเรียน
ไม่น่าสนใจ เป็นสาเหตุส�ำคัญที่สุดต่อการที่นักเรียนออกจากการเรียนกลางคัน
ครูพึงหาวิธีท�ำให้นักเรียนทั้งชั้นอยู่ในสภาพสมองที่อยากรู้อยากเห็น สนใจ
คาดหวัง สนุก และมีพลัง ผลการวิจยั บอกว่า การด�ำเนินการดังกล่าวก่อผล effect
size ต่อผลการเรียนสูงถึง ๑.๕๑
ในห้องเรียนคุณภาพสูงจะสังเกตเห็นบรรยากาศของความหวัง เชือ่ มัน่ สะท้อน
คิ ด อยากรู้อยากเห็น สับ สน คาดหวั ง ร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น และการฉลอง
ความส�ำเร็จ ในขณะที่ในห้องเรียนคุณภาพต�่ำจะสังเกตเห็นบรรยากาศ เฉื่อยชา
ไม่สนใจ โกรธ อึดอัดขัดข้อง และอาจมีบรรยากาศหวาดกลัว
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สภาพพื้นฐานสมองของเด็ก ดังแสดงในภาพข้างล่าง สภาพที่พึงประสงค์อยู่
ทางขวาของภาพ และใช้ตัวอักษรสีม่วง

คึกคัก
ลื่นไหล

กังวล

ปกติ

เครียด

ผอนคลาย

ขัดใจ
เบื่อ

สภาพพืน้ ฐาน (baseline state) ของสมองเด็กแต่ละคนยามอยูน่ งิ่ ๆ ไม่เหมือนกัน
และสภาพดังกล่าวของนักเรียนบางคนเอื้อต่อการเรียนรู้ ในขณะที่สภาพพื้นฐาน
ของสมองเด็กอีกหลายคนโดยเฉพาะเด็กขาดแคลนไม่เอื้อ ครูเพื่อศิษย์ต้องศึกษา
และฝึกวิธีการช่วยเปลี่ยนสมองศิษย์ให้มีสภาพพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
งานที่ไม่ง่าย ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ก็ท�ำได้ โดยวิธีการที่จะกล่าวถึง
ในบันทึกอีก ๓ ตอนข้างหน้า
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
การจัดการเรียนรู้เรื่องการผันอักษร เป็นเรื่องที่ครูผู้สอนในหน่วยภูมิปัญญา
ภาษาไทยทุกคนคิดหนักว่าจะท�ำอย่างไรให้นักเรียนรู้สึกอยากรู้ อยากเรียน และ
อยากฝึกฝนด้วยความสนุก โดยไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาก ค�ำถามนี้ยังคง
เป็นค�ำถามทีค่ ณ
ุ ครูปกุ๊ - จินตนา กฤตยากรนุพงศ์ และคุณครูนำ�้ ผึง้ - ชัญญา องอาจ
คุณครูคู่วิชาต้องน�ำมาคิดทบทวนอยู่หลายครั้ง
หลังจากที่ได้น�ำแผนการเรียนรู้ของปีการศึกษาที่แล้วกลับมาอ่าน และนึกย้อน
ทบทวนถึงบรรยากาศในชัน้ เรียนในวันทีเ่ รียนเรือ่ งการผันอักษร พร้อมทัง้ ไตร่ตรอง
ว่าจะท�ำอย่างไรให้การจัดการเรียนรู้เกิดความสนุกเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และเป็นเจ้าของการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ครูกย็ งิ่ รูส้ กึ ว่าแผนการเรียนรูเ้ ดิมทีเ่ คยใช้สอน
ในปีที่แล้วยังไม่มีพลังดึงดูด ไม่มีชีวิตชีวาพอที่จะให้นักเรียนเกิดความสนใจอยาก
เรียนรูม้ ากนัก รวมถึงสือ่ ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนยังไม่มพี ลังมากเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้
นักเรียนอยากกระโจนเข้าไปหาความรู้ได้อย่างเต็มที่
เมื่อครูรับรู้ได้เช่นนี้ครูจึงน�ำหัวใจของนักเรียนมาใส่ในหัวใจของครูท�ำให้ค้น
พบว่าถ้าเราเป็นนักเรียนก็คงจะเกิดความไม่อยากเรียนเช่นเดียวกัน จึงได้ไปขอค�ำ
ปรึกษาจากคุณครูใหม่ - วิมลศรี ศุษลิ วรณ์ เพือ่ หาแนวทางและวิธกี ารสอนใหม่ๆ ที่
เพิม่ พลังการเรียนรูข้ องนักเรียนให้มากยิง่ ขึน้ ค�ำถามแรกทีค่ รูใหม่ถาม คือ “อยากได้
แบบไหนล่ะ...” เราจึงตอบกลับในทันทีวา่ “อยากให้นกั เรียนได้เรียนรูใ้ นรูปแบบของ
การเล่นเกม แต่ยงั คิดไม่ออกว่าจะเป็นเกมแบบใด” ครูใหม่ตอบว่าขอพีค่ ดิ หนึง่ คืนนะ
ในช่วงเช้าตรูว่ นั ถัดไป เราก็ได้คำ� ตอบจากครูใหม่วา่ เกมทีเ่ ราต้องการนัน้ มีชอื่ ว่า
“เกมจับคู”่ ครูใหม่อธิบายให้ฟงั ถึงขัน้ ตอนของการเล่นเกมนีว้ า่ จะเล่นอย่างไร ใช้สอื่
อะไรบ้าง เพือ่ ให้เราท�ำความเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันกับครูใหม่ไปทีละขัน้ ในเย็น
วันนั้นเราไม่รอช้า รีบช่วยกันท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดที่ได้รับมา
ในทันที โดยค่อยๆ เรียงล�ำดับความคิดของตนเองในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ให้มีล�ำดับขั้นตอนที่สอดคล้องร้อยเรียงกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมสื่อ
การเรียนการสอน คือ ถุงกระดาษ จ�ำนวน ๔๒ ใบ แล้วน�ำบัตรพยัญชนะอักษรสูง
อักษรต�่ำ  ที่เป็นคู่กันใส่เอาไว้ในถุง จัดเป็นชุดอย่างละ ๖ ชุด เพื่อให้เพียงพอกับ
การเรียนรูข้ องนักเรียน โดยเราได้ทำ� การพับถุงทีละใบอย่างประณีตจนกระทัง่ เสร็จสิน้
ในคืนวันนั้น
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ก่อนทีจ่ ะถึงคาบเรียนภูมปิ ญ
ั ญาภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ๔ เล็กน้อย ครูขอให้
นักเรียนมาช่วยหยิบสือ่ จากห้องพักครูไปทีห่ อ้ งเรียน เมือ่ นักเรียนในห้องเห็นเพือ่ นถือ
สือ่ เข้ามาก็รบี วิง่ มาดูวา่ คืออะไร เพราะสือ่ ทีเ่ ป็นถุงกระดาษจ�ำนวนมากทีจ่ ดั เรียงมา
อย่างเป็นระเบียบ นักเรียนบางคนสังเกตเห็นว่ามีตัวเลขเขียนอยู่ที่ถุงด้วย ท�ำให้
พวกเขายิ่งเกิดความฉงนสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีกว่าในถุงนั้นมีของอะไร สายตาของ
นักเรียนท�ำให้ครูรับรู้ได้ว่านักเรียนให้ความสนใจกับสื่อเป็นอย่างมาก

เมือ่ นักเรียนนัง่ ทีเ่ รียบร้อย ครูจงึ บอกกับนักเรียนว่าในคาบนีเ้ ราจะได้ใช้สอื่ นีก้ นั
และเราจะมาท�ำอะไรสนุกๆ ด้วยกัน จากนั้นครูก็ไม่รอช้าเริ่มขั้นน�ำด้วยการให้
นักเรียนทบทวนความรูเ้ รือ่ งการอักษรผันสูงและอักษรต�ำ่ ด้วยค�ำถามทีว่ า่ “มีใครบอก
คาถาการจ�ำพยัญชนะอักษรสูงและอักษรต�่ำได้บ้าง” เด็กๆ หลายคนในห้องเรียน
ต่างก็ยกมือพร้อมกับตอบว่า “คาถาอักษรสูงของหนู คือ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉนั ศึกษา
ฐานขวด” นักเรียนในห้องเรียนส่วนใหญ่จดจ�ำคาถานีไ้ ด้ แต่มบี างคนบอกว่า “หนูมี
อีกหนึ่งคาถาที่ไม่เหมือนเพื่อน คือ ฃวดของฉันใส่ถุงผ้าฝากให้เศรษฐี” พอมาถึง
อักษรต�ำ่ คู่ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้คาถาท่องจ�ำเดียวกัน คือ “พ่อค้าฟันทองซือ้ ช้างฮ้อ”
และคาถาอักษรต�่ำเดี่ยว คือ “งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก” ครูถามต่อว่าแล้ว
อักษรสูงและอักษรต�ำ่ ผันได้กเี่ สียง นักเรียนยกมือตอบว่าผันได้ ๓ เสียง คือ อักษรต�ำ่
ผันได้เสียง สามัญ โท และตรี อักษรสูงผันได้เสียงเอก โท และจัตวา
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จากนั้นครูจึงชวนนักเรียนท�ำกิจกรรม “แน่จริง...ผันฉันให้ได้สิ” เพื่อเป็นการ
ประเมินความรูเ้ ดิมของนักเรียน โดยให้ตวั แทนออกมาผันเสียงอักษรสูง เมือ่ ตัวแทน
ผันเสียงแล้ว เพื่อนๆ จะต้องบันทึกค�ำที่เพื่อนผันลงในสมุดให้ถูกต้อง ซึ่งตัวแทน
มีโอกาสพูดได้เพียง ๒ ครั้งเท่านั้น ซึ่งนักเรียนเคยท�ำกิจกรรมนี้มาแล้วตอนเรียนรู้
การผันเสียงอักษรกลาง ท�ำให้นักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนพูดเป็นอย่างมาก เพราะหาก
ฟังพลาดในครัง้ แรก จะต้องแก้ตวั โดยตัง้ ใจฟังในครัง้ ทีส่ องเป็นครัง้ สุดท้าย เช่น ค�ำว่า
ฝา ฝ่า ฝ้า และ ขาว ข่าว ข้าว อักษรต�่ำก็ท�ำเช่นเดียวกัน เช่น ค�ำว่า ราย ร่าย
ร้าย และ ชาง ช่าง ช้าง เป็นต้น
ในขั้นต่อไปครูชวนให้นักเรียนท�ำกิจกรรม “หาคู่ให้เจอ” ...เพียงแค่ได้ยินชื่อ
กิจกรรมนักเรียนก็เกิดความรูส้ กึ สงสัยและกระตือรือร้นทีจ่ ะหาค�ำตอบ เช่น สงสัยว่า
จะต้องหาคูอ่ ะไร ตืน่ เต้นว่ากิจกรรมจะเป็นอย่างไร ครูจงึ อธิบายต่อว่ากิจกรรมนีเ้ รา
จะได้ใช้ถงุ กระดาษทีน่ กั เรียนสงสัยในตอนต้นคาบว่าเป็นถุงอะไร มีนกั เรียนคนหนึง่
พูดขึ้นมาว่า “เหมือนถุงใส่เบอร์เกอร์เลย” ครูบอกว่า “ไม่แน่นะ ด้านในอาจจะเป็น
เบอร์เกอร์ก็ได้!” บางคนมีสีหน้าดีใจเพราะคิดว่าครูจะให้กินเบอร์เกอร์จริงๆ ท�ำให้
ยิ่งอยากรู้มากขึ้นไปอีกว่าด้านในถุงจะเป็นอะไร ครูจึงบอกกับนักเรียนว่าก่อนอื่น
นักเรียนจะต้องผ่านด่านต่างๆ ในเกมของครูก่อนนะ เมื่อนักเรียนทราบว่าครูจะให้
เล่นเกมก็ตื่นตัวและตื่นเต้น รีบนั่งลงเพื่อแสดงความพร้อมได้อย่างพร้อมเพรียง
ด่านที่ ๑ คือ เลือกถุงคนละ ๑ ใบ ครูแจ้งก่อนว่า แต่ละหมายเลขจะมีอยูเ่ พียง
๖ ใบเท่านั้น ให้นักเรียนทุกคนคิดไว้ว่าในใจว่าเราหมายตาอยากได้ถุงหมายเลขใด
ท�ำให้นักเรียนยิ่งนิ่งและแสดงความพร้อมมากขึ้นไปอีก หลายคนนั่งหลังตรงเอามือ
กอดอกไว้แนบสนิทกับล�ำตัว ครูเริ่มขานหมายเลขถุงทีละล�ำดับ นักเรียนที่เลือก
หมายเลขนัน้ ไว้ในใจก็ยกมือขึน้ อย่างรวดเร็ว จากนัน้ ให้นกั เรียนเดินออกมาหยิบถุง
ใบที่มีเบอร์ที่ตนเองต้องการ แล้วกลับไปนั่งที่ บางคนเมื่อได้รับถุงแล้วก็รีบเขย่า
พยายามคาดเดาว่าด้านในถุงเป็นอะไร บางคนพูดขึ้นมาว่า“มันเบามากๆ เลยนะ”
แต่ทกุ คนต่างก็เคารพกติกา คือ ยังไม่เปิดถุงจนกว่าทุกคนจะได้ครบแล้ว ครูจงึ กล่าว
ชื่นชมในทันที
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เมื่อครูขานหมายเลข ๒ นั้นมีนักเรียนที่ยกมือเลือกถึง ๘ คน แต่ถุงมีเพียง
๖ ใบเท่านัน้ นักเรียนทีย่ กมือต่างมองหน้ากัน สักครูห่ นึง่ มีนกั เรียนลดมือลง ๒ คน
ครูจงึ กล่าวชืน่ ชมและขอบคุณส�ำหรับน�ำ้ ใจทีน่ กั เรียนได้เสียสละ ใบหน้าของนักเรียน
ทั้ง ๒ คนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ภายในใจของครูในตอนนั้นก็ยิ้มเช่นเดียวกัน
จากนั้นครูจึงขานหมายเลขที่มีอยู่จนครบ จากนั้นครูให้สัญญาณในการเปิดถุงเพื่อ
ไปต่อ
ด่านที่ ๒ คือ ใส่สระอะไรก็ได้ แล้วผันเสียงให้ถกู ต้อง นักเรียนต่างรีบเปิดถุง
อย่างรวดเร็ว ใจจดใจจ่ออยากจะรู้ว่าข้างในเป็นอะไร มีนักเรียนบางคนงงว่าต้องท�ำ
อย่างไรต่อ แต่บางคนก็สามารถใส่สระแล้วผันได้ในทันที เพราะจ�ำได้ว่าพยัญชนะ
สองตัวที่อยู่ในถุงคืออักษรสูงและอักษรต�่ำที่มีเสียงคู่กัน ครูจึงบอกต่อว่าหากใคร
ผันเสียงได้แล้วให้ยกมือขึ้น เพื่อเป็นสัญญาณให้ครูเดินไปตรวจสอบความถูกต้อง
นักเรียนบางคนเลือกน�ำสระอามาใส่แล้วผันเป็นค�ำว่า ขา ข่า ข้า กับ คา ค่า ค้า
เวลาผ่านไปไม่กนี่ าทีกเ็ ริม่ มีนกั เรียนทยอยกันยกมือขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ เมือ่ ครูตรวจสอบว่า
“ผ่านแล้ว!” นักเรียนจะส่งเสียงร้องว่า “เย้! ไปด่านต่อไปได้แล้ว” เป็นอันรู้กันว่า
นักเรียนคนนั้นสามารถไปต่อด่านที่ ๓ ได้ ซึ่งเมื่อเพื่อนคนใดส่งเสียงร้องแบบนี้
ก็มกั จะมีเพือ่ นคนทีย่ งั ผันไม่ได้เงยหน้าขึน้ มามองอยูเ่ สมอๆ มีนกั เรียนบางคนบอกว่า
“เพือ่ นเก่งจังเลย ท�ำไมถึงท�ำได้นะ” แล้วก็กม้ หน้าค้นหาค�ำตอบของตนเองต่อ สิง่ หนึง่
ที่ครูสังเกตเห็น คือ มีนักเรียนที่ใส่สระคนละสระกัน เช่น ผา ผ่า ผ้า กับ พี พี่ พี้
ซึ่งสามารถผันเสียงได้ถูกต้องเหมือนกัน แต่จะเป็นปัญหาในด่านต่อไป
ด่านที่ ๓ คือ เรียงชุดค�ำทีต่ นเองผันให้ครบ ๕ เสียง โดยใช้สฟี า้ แทน อักษรสูง
สีน�้ำตาล แทน อักษรต�่ำ 
ด่านที่ ๔ ถ้าผันอักษรแล้วเรียงล�ำดับได้ถูกต้องจะได้พบคู่ แต่ถ้ายังไม่เจอคู่
ที่มีเสียงเหมือนกัน ให้เขียนไปเรื่อยๆ ไม่ต้องลบ จนกว่าจะหาคู่เสียงพบ
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นักเรียนที่ผ่านด่านที่สองเริ่มลงมือท�ำงานในทันที พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะผัน
ให้ครบ ๕ เสียง บางคนเขียนแล้วเขียนอีกก็ยงั ไม่พบคูเ่ สียง จนกระทัง่ มีเพือ่ นคนหนึง่
ยกมือเพือ่ ให้ครูเดินไปตรวจว่าตนเองผันได้ถกู ต้องหรือไม่ ปรากฏว่านักเรียนคนนัน้
สามารถผันได้อย่างถูกต้อง เป็นอันว่าผ่านด่านที่ ๕ จนส�ำเร็จ นักเรียนคนนั้น ดีใจ
เป็นอย่างมาก สีหน้ายิม้ แย้มและมีความสุขอย่างทีส่ ดุ ทีผ่ า่ นด่านนีไ้ ปได้เป็นคนแรก
ดังเช่น

ด่านที่ ๒
คา ค่า ค้า
ขา ข่า ข้า

ด่านที่ ๓ - ๔

ด่านที่ ๒

คา ข่า ค่ข้าา ค้า ขา

พอ พ่อ พ้อ
ผอ ผ่อ ผ้อ

ด่านที่ ๓ - ๔

พอ ผ่อ พ่ผ้ออ พ้อ ผอ

จากนั้นก็เริ่มมีนักเรียนพบคู่เสียงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนเรียงแล้วแต่ไม่พบ
คูเ่ สียง สาเหตุกม็ าจากการใช้สระคนละตัว หรือบางคนผันไม่ถกู ก็มี บางคนน�ำไม้ตรี
และไม้จตั วาเข้ามาใช้ดว้ ย ท�ำให้ผนั อย่างไรก็ไม่ถกู ต้องเสียที เรียงอย่างไรก็ไม่พบคู่
เสียที แต่ก็มีข้อดีคือข้อผิดพลาดเหล่านี้ ช่วยให้ครูพบเห็นต้นตอของปัญหาที่ก่อให้
เกิดความไม่เข้าใจของนักเรียนแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้โดยง่าย
นักเรียนหลายคนยังคงมุง่ มัน่ ไม่ทอ้ ถอยลองผันและเรียงใหม่ไปเรือ่ ยๆ เรียงแล้ว
เรียงอีก ถ้ายังไม่ใช่กล็ องเรียงดูใหม่ ท�ำไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะได้พบคู่ แต่กม็ นี กั เรียน
บางคนที่เรียงอยู่หลายรอบแต่ไม่พบคู่เสียที เมื่อเริ่มเกิดความท้อใจก็หันไปปรึกษา
กับเพื่อนข้างๆ มีนักเรียนบางคนที่ท้อใจอย่างที่สุดถึงกับพูดขึ้นมาด้วยน�้ำเสียงอัน
เศร้าสร้อยว่า “เกมโอเวอร์แล้ว...ท�ำไม่ได้สักที!” ครูจึงเดินเข้าไปให้ก�ำลังใจเพื่อให้
นักเรียนสู้ต่อและไม่ยอมแพ้
ด่านที่ ๕ แต่งต�ำราหาคู่ ด้วยการเขียนล�ำดับขั้นตอนการผันวรรณยุกต์ว่ามีวิธี
การผันอย่างไรถึงหาคู่พบ นักเรียนคนที่ผ่านด่านที่ ๔ มาแล้วแล้วเร่งรีบลงมือแต่ง
ต�ำราหาคู่ในทันที เพื่ออธิบายวิธีการผันวรรณยุกต์ของตนเองในด่านที่ผ่านมา
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ด่านที่ ๖ ลองวิชาหาคู่ เพื่อทดสอบต�ำราที่ตนเองแต่ง ใครที่ได้ลองวิชามาก
ก็ จ ะแม่นย�ำมาก โดยมีก ติก า คือ ให้ เ ลื อกหมายเลขถุ ง ที่ ต ่ า งไปจากครั้ ง แรก
แล้วเริ่มท�ำตั้งแต่ด่านที่ ๒ ผันจนกว่าจะพบคู่เสียง ห้องเรียนในตอนนั้นมีชีวิตชีวา
มากยิง่ ขึน้ เพราะนักเรียนต่างกระตือรือร้นทีไ่ ด้จะลองวิชา ส�ำหรับคนทีย่ งั ไม่ผา่ นด่าน
ก่อนหน้าก็มุ่งมั่นท�ำต่ออย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้ตนเองได้ไปด่านลองวิชาหาคู่เหมือน
เพือ่ นๆ บรรยากาศห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนานและท้าทาย ครูได้ให้กำ� ลังใจ
นักเรียนทุกคนแล้วบอกว่า “ถ้าใครได้กินเบอร์เกอร์ครบทุกถุงถือว่าสุดยอดไปเลย”
ครูสงั เกตว่านักเรียนทีอ่ ยูใ่ นด่าน “ลองวิชาหาคู”่ สามารถอยูก่ บั งานของตนเอง
ดีมากโดยทีค่ รูไม่ตอ้ งเข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างใด เพราะนักเรียนเพียรพยายามทีจ่ ะ
ท�ำด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะครบทุกถุง
ในขณะที่นักเรียนบางคนอยู่ในด่านลองวิชาหาคู่ ก็ยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่
ยังอยู่ในด่านที่ ๒ และ ๓ บางคนยังมุ่งมั่นที่จะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ในการผัน
จนกว่าจะพบคู่เสียง แต่บางคนก็เริ่มถอดใจแล้ว
นักเรียนที่ลองวิชาหาคู่จนครบทุกถุงเดินมาถามครูว่า “ผ่านด่านนี้แล้วมีด่าน
ต่อไปไหม” ในตอนนั้นครูได้ประเมินสถานการณ์ว่าหากให้นักเรียนคนนั้นไปด่าน
ต่อไป พวกเขาก็จะสามารถต่อยอดความรู้ไปได้อย่างแน่นอน แต่เพื่อนในห้องที่ยัง
ไม่ผ่านด่าน ๒ ครูก็ไม่อาจทอดทิ้งเขาได้เช่นกัน
ด่านที่ ๗ สอนเพือ่ นทีย่ งั ติดอยูใ่ นด่านแรกๆ ให้เกิดความเข้าใจให้ได้ ซึง่ ถือว่า
เป็นด่านทีส่ ดุ ยอดมากทีส่ ดุ ถือเป็นขัน้ สูงสุดในปิรามิดการเรียนรู้ นัน่ คือการสามารถ
อธิบายให้เพื่อนเกิดความเข้าใจได้
เมื่อนักเรียนกลุ่มนั้นได้ยินเช่นนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อน
โดยอธิบายให้เพือ่ นเกิดความเข้าใจ ท�ำให้เพือ่ นทีย่ งั อยูใ่ นด่านที่ ๒ และท�ำไม่ได้ รูส้ กึ
ดีใจและอุน่ ใจขึน้ มาในทันที จากทีต่ อนแรกก�ำลังจะถอดใจก็มกี ำ� ลังใจมากขึน้ เมือ่ มี
เพือ่ นมาอธิบายจนสามารถผ่านไปในด่านทีส่ งู ขึน้ ได้ สังเกตได้จากสีหน้าทีม่ รี อยยิม้
อย่างเต็มภาคภูมิ นักเรียนทุกคนพยายามที่จะไปให้ถึงด่าน “ลองวิชาหาคู่” เพื่อ
ทดสอบต�ำราของตนเองว่ามีความแม่นย�ำเพียงใด นักเรียนรู้สึกสนุกสนานมาก
โดยเฉพาะตอนที่ได้เดินไปเลือกถุงด้วยตนเอง และได้ลองทดสอบความเข้าใจของ
ตนเองไปพร้อมๆ กัน สิ่งที่ครูสังเกตได้อีกอย่างหนึ่ง คือ นักเรียนใช้เวลาในการ
ค้นหาคู่ได้รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ
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เมื่อครูให้สัญญาณว่าหมดเวลาในการท�ำกิจกรรมแล้ว ก็มีเสียงจากนักเรียน
บางคนบอกว่า “ยังท�ำไม่ครบทุกถุงเลย” บางคนบอกว่า “ขอต่อเวลาได้ไหมคะ...
เหลือถุงสุดท้าย อยากจะท�ำให้ครบทุกถุง” ค�ำพูดของนักเรียนในตอนนั้น ท�ำให้ครู
รู้ในทันทีว่าแผนการเรียนการสอนที่เตรียมมานั้นประสบความส�ำเร็จแล้ว เพราะ
นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง...
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ก่อนจบคาบเรียนในวันนั้นครูให้นักเรียนเขียน “สะท้อน...ย้อนมองตน” ด้วย
ค�ำถามว่า รู้สึกอย่างไรกับการเรียนรู้ในวันนี้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร สิ่งที่ภาคภูมิใจ
คืออะไร และสิ่งที่อยากพัฒนาคืออะไร นักเรียนเขียนสะท้อนความรู้สึกได้อย่าง
หลากหลาย เช่น “หนูรสู้ กึ สนุกทีไ่ ด้เขียนและท้าทายตัวเอง” “ผมรูส้ กึ สนุกและภูมใิ จ
ที่ได้ท�ำโจทย์ท้าทายจนส�ำเร็จ” “ผมรู้สึกสนุกเพราะได้ช่วยเพื่อนและได้ท�ำกิจกรรม
ที่สนุก” “หนูรู้สึกดีใจที่สามารถท�ำได้ครบทุกด่านภายในเวลา” ไปจนกระทั่ง “หนู
รูส้ กึ ท้อตอนทีเ่ ขียนต�ำราหาคู่ เพราะคิดไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไร” “หนูรสู้ กึ ท้อเพราะ
ท�ำไม่ได้ในตอนแรก พอเข้าใจแล้วก็งา่ ยและสนุก” สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ คือ “การจับคูแ่ ละ
การผันอักษรสูงและต�่ำ โดยครูอธิบายน้อย” “การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ท�ำให้
รู้ว่าอักษรสูงและต�่ำก็มี ๓ เสียงเหมือนกัน” “การคิดหาวิธีด้วยตนเอง คุณครูช่วย
น้อยทีส่ ดุ ” “การสอนเพือ่ นและสอนตัวเอง ต้องกล้าทีจ่ ะลองผิดลองถูก” และ “การ
สอนเพื่อนยากกว่าท�ำเองเสียอีก” เป็นต้น สิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ “ท�ำโจทย์ท้าทายได้
ส�ำเร็จ” “สามารถผันเสียงได้ครบทุกถุง” ตลอดจน “เพื่อนเข้าใจในสิ่งที่สอน” สิ่งที่
อยากพัฒนา คือ “การสอนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆ ” เป็นต้น
เรือ่ งราวน่ารักๆ และความสุขจากชัน้ เรียนในคาบนีย้ งั ไม่หมดเพียงเท่านัน้ เพราะ
ตอนที่หัวหน้าห้องบอกท�ำความเคารพเสร็จ ก็มีเสียงเล็กๆ จากนักเรียนคนหนึ่ง
พูดขึ้นมาว่า “วันนี้วิชาภูมิปัญญาภาษาไทยสนุกจังเลย... อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้
บ่อยๆ...” หัวใจของครูพองโตและมีความสุขอย่างที่สุด ท�ำให้รู้สึกมีก�ำลังใจที่จะไป
สร้างสรรค์และต่อยอดแผนการเรียนการสอนทีส่ นุกสนานเพือ่ นักเรียนทุกคนต่อไป
เสียเดี๋ยวนี้...
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หลังจากด�ำเนินแผนการเรียนการสอนนี้เสร็จสิ้นก็ได้มีโอกาสเล่าบรรยากาศใน
ชัน้ เรียนให้คณ
ุ ครูใหม่ฟงั คุณครูใหม่ได้ให้คำ� แนะน�ำกลับมาในทันทีวา่ แผนการเรียน
การสอนครั้งต่อไปที่จะเรียนรู้เรื่องการผันอักษรต�่ำเดี่ยวนั้น นักเรียนจะต้องเน้นที่
การเขียนต�ำราให้ชัดเจน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่มาอ่านจะต้องเกิดความเข้าใจได้โดย
ไม่ต้องให้เจ้าของต�ำราพูดอธิบาย และน่าท�ำการประกวดต�ำรายอดเยี่ยมเพิ่มขึ้นอีก
ขัน้ หนึง่ ด้วย นอกจากนัน้ ยังน่าจะต้องปรับเปลีย่ นแผนการเรียนการสอนในครัง้ ใหม่นี้
โดยด่านแรกนักเรียนต้องท�ำให้ครบทัง้ หมด ๔ ถุงก่อน จากนัน้ จึงจะได้ไปด่านต่อไป
เพื่อให้นักเรียนเกิดความแม่นย�ำมากขึ้นก่อนที่จะลงมือเขียนต�ำราหาคู่นั่นเอง
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เมือ่ ถึงคาบเรียนภูมปิ ญ
ั ญาภาษาไทยในคาบถัดไป ครูขอให้นกั เรียนมาช่วยหยิบ
สื่อไปที่ห้องเรียนเหมือนเช่นเคย เมื่อเพื่อนถือสื่อที่เป็นถุงกระดาษที่ถูกจัดเรียงมา
อย่างเป็นระเบียบเข้ามาในห้อง ครัง้ นีน้ กั เรียนไม่เกิดความสงสัยแล้วแต่กลับพูดขึน้
มาว่า “วันนีค้ รูจะให้เล่นเกมเหมือนครัง้ ก่อนอีกใช่ไหม” ครูตอบว่า “ใช่คะ่ ...แต่ครัง้ นี้
จะมีความท้าทายมากกว่าครัง้ ทีแ่ ล้วนะ” สิน้ เสียงค�ำพูดของครู นักเรียนเริม่ อยากรูแ้ ล้ว
ว่าจะท้าทายอย่างไร ทุกคนรีบนัง่ ทีอ่ ย่างพร้อมเพรียงกัน ครูเริม่ ขัน้ น�ำโดยสร้างสมาธิ
ก่อนเรียนด้วยการท�ำกิจกรรม “ท้าทาย...เขียนค�ำให้ถกู ” คือ ให้นกั เรียนเขียนเสียงที่
ตนเองได้ยนิ ให้ถกู ต้อง ค�ำทีค่ รูบอกจะเป็นค�ำทีเ่ ป็นพยัญชนะอักษรต�ำ่ คูแ่ ละอักษรสูง
ที่คู่กันเป็นการอุ่นเครื่อง เช่น ทุ่มเท ถดถอย ถอดถอน ถ่ายท�ำ  ถุงทอง จากนั้น
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค�ำให้เพื่อนเขียนเองบ้าง นักเรียนได้น�ำเสนอค�ำที่
น่าสนใจหลากหลายค�ำ เช่น ถุงเท้า ทุกข์ทน ทอดทิ้ง เท่าเทียม ช่วงแรกนักเรียน
บางคนยังนึกค�ำไม่ออก แต่พอเห็นตัวอย่างค�ำของเพือ่ นก็เริม่ นึกค�ำออกมาได้ บางคน
ยกมือหลายรอบ เพราะคิดได้หลายค�ำ ต่อมาครูจงึ ชวนนักเรียนทบทวนความแม่นย�ำ
กันต่อด้วยค�ำถามทีว่ า่ “อักษรต�ำ่ ผันได้กเี่ สียง อะไรบ้าง” นักเรียนต่างยกมือเตรียมตัว
ตอบกันเกือบทุกคน ครูจงึ ให้ตอบพร้อมกัน นักเรียนตอบด้วยเสียงอันดังในทันทีวา่
“อักษรต�่ำผันได้ ๓ เสียง คือ เสียงสามัญ โท และตรี” และมีนักเรียนบางคน
พูดต่อว่า “เสียงโท รูปเอก เสียงตรี รูปโท” “จดจ�ำได้แม่นย�ำ  ยอดเยี่ยมมากๆ”
ครูกล่าวชื่นชมอย่างภูมิใจ
ล�ำดับขัน้ ต่อไปครูชวนให้นกั เรียนท�ำกิจกรรม “หาคูใ่ ห้เจอ” อีกครัง้ ต่างกันตรงที่
ในครัง้ นีจ้ ะเป็นการหาคูใ่ ห้กบั อักษรต�ำ่ เดีย่ ว แล้วครูกไ็ ด้อธิบายกติกาตัง้ แต่ดา่ นแรก
ไปจนถึงด่านสุดท้ายว่า การจะผ่านด่านแต่ละด่านต้องท�ำอย่างไร ซึ่งในด่านแรกๆ
นักเรียนเคยท�ำมาแล้วในครัง้ ก่อนจึงสามารถท�ำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อันได้แก่
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ด่านที่ ๑ เลือกถุงคนละ ๑ ใบ
ด่านที่ ๒ ใส่สระอะไรก็ได้แล้วผันเสียงให้ถูกต้อง
ด่านที่ ๓ เรียงชุดค�ำที่ตนเองผันให้ครบ ๕ เสียง โดยใช้สีฟ้า แทน อักษรสูง
สีน�้ำตาล แทน อักษรต�่ำ 
ด่านที่ ๔ ถ้าเรียงถูกจะหาคูเ่ จอ แต่ถา้ เรียงแล้วไม่เจอคูเ่ สียง ให้เขียนไปเรือ่ ยๆ
ไม่ต้องลบ จนกว่าจะหาคู่เสียงพบ เมื่อพบแล้วต้องท�ำให้ครบ ๔ ถุง
ด่านที่ ๕ แต่งต�ำราหาคู่ เขียนล�ำดับขั้นตอนการผันวรรณยุกต์ว่ามีวิธีการผัน
อย่างไรถึงหาคูพ่ บ หากใครทีย่ งั ติดขัดในการแต่งต�ำรา อนุญาตให้คน้ หาคูใ่ นถุงต่อไป
แล้วย้อนกลับมาเขียนต�ำราให้สมบูรณ์ได้
ด่านที่ ๖ ลองวิชา...ต�ำราหาคู่ โดยให้เพือ่ นในห้องทีย่ งั ติดขัดมาอ่าน หากเพือ่ น
พูดว่าเข้าใจและสามารถท�ำได้ถึง ๔ คน แสดงว่าต�ำรานั้น... “ผ่าน”
ครูแจ้งว่าในครัง้ นีเ้ ราจะมีการประกวดต�ำราหาคูก่ นั โดยมีรางวัลเป็นสติก๊ เกอร์ดาว
ทีใ่ นหน่วยวิชาภูมปิ ญ
ั ญาภาษาไทยเป็นรางวัล ส�ำหรับผูท้ ตี่ งั้ ใจในการเรียนรูแ้ ละการ
ท�ำงานอยูเ่ สมอ และครัง้ นีจ้ ะพิเศษกว่าทุกครัง้ เพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองความส�ำเร็จ เพราะ
แต่ละรางวัลจะได้เป็นดาวดวงใหญ่ คือ ดาว ๑ ดวงใหญ่ เท่ากับดาว ๕ ดวงเล็ก
ซึง่ ผูท้ ชี่ นะเลิศการประกวดจะได้ ๓ ดาวใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้ ๒ ดาวใหญ่
และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้ ๑ ดาวใหญ่
เมื่อครูอธิบายมาถึงด่านสุดท้ายนี้ นักเรียนต่างส่งเสียงอื้ออึงออกมาว่า “ด่านนี้
ท้าทายจริงๆ!” หลายคนรู้สึกอยากส่งต�ำราของตนเองเข้าประกวด เพราะอยากได้
รางวัลทีพ่ เิ ศษกว่าครัง้ ไหนๆ เมือ่ นักเรียนทุกคนพร้อมครูจงึ เริม่ ด่านที่ ๑ คือ เลือกถุง
คนละ ๑ ใบ เมื่อนักเรียนได้รับถุงก็ลองเขย่าเหมือนครั้งที่ผ่านมา มีนักเรียนบาง
คนคาดเดาว่า “ข้างในจะต้องเป็นพยัญชนะเหมือนเดิม แต่ยงั ไม่รวู้ า่ จะเป็นพยัญชนะ
อะไร” และมีนักเรียนบางคนพูดว่า “อยากให้ข้างในกินได้จริงๆ”
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ครูไม่รอช้าให้สัญญาณเปิดถุงทันทีเมื่อทุกคนได้รับถุงจนครบ เพื่อท�ำกิจกรรม
ต่อใน ด่านที่ ๒ คือ ใส่สระอะไรก็ได้แล้วผันเสียงให้ถูกต้อง นักเรียนลงมือเขียน
โดยใส่สระในทันที เช่น สระอา แล้วผันตามหลักการในครั้งก่อน เช่น หา ห่า ห้า
กับ รา ร่า ร้า บางคนใส่สระไอ เป็น ไห ไห่ ไห้ กับ ไล ไล่ ไล้ พร้อมกับยกมือรอ
ให้ครูไปตรวจสอบความถูกต้อง  เมื่อครูบอกว่า “ผ่าน !” ก็จะส่งเสียงดีใจอย่างใน
ครัง้ ก่อนว่า “เย้ ! ผ่านแล้ว จะได้ ไปต่อด่านต่อไปแล้ว” ซึง่ ในด่านนีน้ กั เรียนหลายคน
สามารถผันเสียงได้รวดเร็วขึน้ แต่กม็ นี กั เรียนบางคนทีย่ งั ผันไม่ได้ เพราะยังสงสัยว่า
อยู่พยัญชนะที่ตนเองได้รับมานั้นผันอย่างไร นักเรียนคนนั้นครุ่นคิดและพยายาม
หาวิธผี นั ด้วยตนเอง ครูได้เฝ้าสังเกตและให้กำ� ลังใจอยูห่ า่ งๆ ชืน่ ชมทีเ่ ขาไม่ยอมแพ้
ด่านที่ ๓ เรียงชุดค�ำที่ตนเองผันให้ครบ ๕ เสียง โดยใช้สีฟ้า แทน อักษรสูง
สีน�้ำตาล แทน อักษรต�่ำ  ถ้าหากใครที่ผันได้ครบ ๕ เสียงแล้วจะได้ไป ด่านที่ ๔
ถ้าเรียงถูกจะหาคู่เจอ ถ้าเจอให้ท�ำสัญลักษณ์รูปหัวใจให้คู่ของมัน แต่ถ้าเรียงแล้ว
ไม่เจอคูเ่ สียง ให้เขียนไปเรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งลบ จนกว่าจะหาคูเ่ สียงพบ เมือ่ พบแล้วต้อง
ท�ำให้ครบ ๔ ถุง จึงจะไปด่านที่ ๕ ได้
นักเรียนที่ผ่านด่านที่ ๒ เริ่มลงมือท�ำกิจกรรมด่านที่ ๓ ในทันที แต่ครั้งนี้แม้
จะพยายามน�ำค�ำมาเรียงอย่างไรก็ไม่ได้ ๕ เสียง และนอกจากนี้ก็ยังไม่พบคู่เสียง
ทีเ่ หมือนกันอีกด้วย จนนักเรียนบางคนเริม่ จะถอดใจไม่ผนั ต่อแล้วเพราะผันอย่างไร
ก็ไม่ครบ ๕ เสียงเสียที จนกระทั่งมีนักเรียนคนหนึ่งเหลือบไปเห็นพยัญชนะของ
เพื่อนและพูดขึ้นมาว่า “ในถุงมี ห เหมือนเราเลย” เพื่อนในห้องคนอื่นก็บอกว่า
“ใช่ เราก็มี ห เหมือนกัน” ครูจงึ แจ้งเพิม่ เติมว่า “ห เป็นพยัญชนะพิเศษทีจ่ ะช่วยให้
เราสามารถผันได้ครบ ๕ เสียง ลองค้นหาดูนะว่าพิเศษอย่างไร” สิ้นเสียงของครู
เพียงไม่กี่อึดใจก็มีนักเรียนคนหนึ่งร้อง “อ๋อ ! รู้แล้วว่าท�ำอย่างไร” แล้วก็เริ่มลงมือ
ผันต่อ ไม่นานก็ยกมือรอให้ครูเดินไปตรวจสอบความถูกต้องอย่างใจจดใจจ่อ
เมื่อครูเขียนเครื่องหมายถูกลงในสมุด นักเรียนคนนั้นก็ส่งเสียงร้องดีใจอย่างสุดขีด
พร้อมบอกเพือ่ นว่า “ห ช่วยได้จริงๆ นะ ลองคิดดูดๆี สิ” จากนัน้ ก็รบี น�ำเบอร์เกอร์
ถุงเดิมไปวางแล้วหยิบถุงใหม่มาผันต่อให้เกิดความแม่นย�ำมากขึ้นจนครบ ๔ ถุง
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นักเรียนคนอื่นๆ ต่างก้มหน้าก้มตาอยู่กับงานของตนเอง พยายามคิดทบทวน
แล้วทบทวนอีกอยู่เช่นนั้น จนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานก็เริ่มมีคนยกมืออยากให้
ครูเดินเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้ง ทั้งนักเรียนและครูต่างก็ลุ้นไป
พร้อมกันว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ เมื่อครูได้เขียนเครื่องหมายถูกให้ นักเรียน
ก็ยิ้มออกมาในทันที แล้วพูดว่า “ผ่านแล้ว เย้ เย้ เย้ !” ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพ
ในขณะที่นักเรียนบางคนเริ่มไม่อยากท�ำแล้วก็มี เพราะเรียงเท่าไหร่ก็ไม่พบคู่เสียง
เสียที
ด่านที่ ๒
รา ร่า ร้า
หา ห่า ห้า

ด่านที่ ๓ - ๔

ร่า ร้า หรา
รา หร่า หร้
า

ด่านที่ ๒
ลม ล่ม ล้ม
หม ห่ม ห้ม

ด่านที่ ๓ - ๔

ล่ม  ล้ม หลม
ลม หล่ม หล้
ม

ด่านที่ ๕ แต่งต�ำราหาคู่ ด้วยการเขียนล�ำดับขั้นตอนการผันวรรณยุกต์ว่ามีวิธี
การผันอย่างไรถึงหาคูพ่ บ และหากใครทีย่ งั ติดขัดในการแต่งต�ำรา อนุญาตให้คน้ หา
คู่ในถุงต่อไป แล้วย้อนกลับมาเขียนต�ำราให้สมบูรณ์ได้
นักเรียนที่มาถึงในด่านนี้ต่างก็ตั้งอกตั้งใจในการแต่งต�ำราหาคู่ของตนเองเป็น
อย่างมาก เพราะอยากส่งต�ำราเข้าประกวด ซึ่งแตกต่างจากการเขียนต�ำราหาคู่
ในครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดคือ นักเรียนพยายามเขียนอธิบายให้ละเอียดชัดเจน
และเป็นล�ำดับมากขึ้นว่าแต่ละขั้นต้องท�ำอย่างไร เพื่อให้ผู้ที่มาอ่านเกิดความเข้าใจ
ในต�ำราได้โดยไม่ตอ้ งพูดอธิบาย บางคนเขียนแล้วติดขัดก็เดินไปหยิบมาลองผันใหม่
อีกครั้ง แล้วจึงย้อนกลับมาเขียนต�ำราเพิ่มเติมให้ชัดเจน นักเรียนที่อยู่ในด่านนี้มี
ความใจเย็นในการเขียนต�ำรามากขึ้น ไม่รีบร้อนเหมือนครั้งก่อน เพราะเป้าหมาย
ของคาบเรียนในวันนี้ คือ การค้นหาสุดยอดต�ำราที่จะสร้างประโยชน์และให้ความรู้
แก่ผู้อื่น จึงท�ำให้นักเรียนใส่ใจในการเขียนเป็นอย่างมาก
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นักเรียนคนทีเ่ ขียนต�ำราเสร็จแล้วต้องผ่านด่านที่ ๖ คือการลองวิชา...ต�ำราหาคู่
โดยให้เพื่อนในห้องที่ยังติดขัดมาอ่าน หากเพื่อนพูดว่าเข้าใจและสามารถท�ำได้ถึง
๔ คน แสดงว่าต�ำรานั้น... “ผ่าน” บรรยากาศห้องตอนนี้มีเสียงถามเพื่อนดังขึ้นให้
ได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่า “เหลือใครที่ยังติดขัดอยู่บ้าง เราอยากลองวิชา” ซึ่งก่อนเริ่ม
ลองวิชา ครูได้ชวนนักเรียนคิดว่า “จะท�ำอย่างไรกันดีเพือ่ ให้หอ้ งเรียนเกิดการเรียนรู้
ที่ดีร่วมกัน” นักเรียนแลกเปลี่ยนว่า “ถ้าเพื่อนอ่านต�ำราของคนอื่นอยู่เราต้องรู้จัก
รอคอยโดยการต่อคิว” ครูกล่าวชืน่ ชมในทันทีเพราะว่าเป็นค�ำตอบทีด่ มี ากๆ จากนัน้
ครูจึงเริ่มถอยตัวเองออกมายืนมองนักเรียนในห้องที่น�ำต�ำราไปให้เพื่อนที่ยังติดขัด
ลองอ่าน นักเรียนที่น�ำต�ำราไปให้เพื่อนอ่านก็คอยลุ้นว่าเพื่อนจะเข้าใจต�ำราของ
ตนเองหรือไม่ มีนักเรียนบางคนที่ได้อ่านต�ำราของเพื่อนแล้วบอกว่า “ไม่เข้าใจ...”
ครูได้ยินเช่นนั้นจึงบอกว่า “ใครที่ไม่เข้าใจต�ำราของเพื่อนให้บอกเพื่อนด้วยนะว่า
ไม่เข้าใจตรงไหน เพือ่ นจะได้กลับไปเพิม่ เติมได้” แล้วครูกไ็ ด้เน้นย�ำ้ อีกครัง้ ว่า “ต้อง
ให้เพื่อนอ่านต�ำราของเราเท่านั้นจะไม่มีการอธิบายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหากเราเขียน
ต�ำราได้ชัดเจนจริงเพื่อนจะเข้าใจจากการที่อ่าน ไม่ใช่เข้าใจจากการที่เราอธิบาย”
ท�ำให้บรรยากาศของห้องเรียนในตอนนัน้ มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ไปอีก เพราะต�ำราของใคร
ที่เพื่อนอ่านแล้วไม่เข้าใจ นักเรียนจะต้องกลับไปเขียนเพิ่มเติมใหม่เพื่อให้เพื่อน
เกิดความเข้าใจให้ได้ ในขณะที่ยืนต่อแถวรอให้เพื่อนอ่านต�ำราของตนเองอยู่นั้น
ก็มีนักเรียนบางคนที่อ่านต�ำราของตนเองไปด้วย แล้วเกิดอยากเพิ่มเติมต�ำราให้
ชัดเจน จึงบอกเพื่อนว่า “เดี๋ยวเราไปเขียนเพิ่มเติมก่อนนะ แล้วจะกลับมาให้อ่าน
อีกรอบ” นับเป็นการตรวจสอบต�ำราความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง เพียงไม่นานก็
เริ่มมีเพื่อนที่อ่านต�ำราแล้วส่งเสียงร้องว่า “อ๋อ! เข้าใจแล้ว” ครูจึงแจ้งว่าให้เจ้าของ
ต�ำรายืนสังเกตว่าเพื่อนผันได้ถูกไหม หากเพื่อนผันได้ถูกต้องด้วยตนเองแสดงว่า
ต�ำราของเราผ่านแล้ว!! จากนั้นให้น�ำต�ำราไปให้เพื่อนคนอื่นๆ อ่านต่อได้เลย
รอยยิ้มค่อยๆ ปรากฏบนใบหน้านักเรียนคนที่เขียนต�ำราแล้วเพื่อนเข้าใจและผันได้
ในทันที แสดงให้เห็นว่าดีใจอย่างทีส่ ดุ นักเรียนบางคนคอยเดินมารายงานครูวา่ เพือ่ น
เข้าใจต�ำราของตนเองแล้วกีค่ นอย่างภาคภูมใิ จ ช่วงเวลานัน้ ครูเพียงยืนมองดูนกั เรียน
ที่เรียนรู้กันเองอย่างอิ่มเอมใจ
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ตัวอย่างต�ำราหาคู่ของนักเรียน
ต�ำราชุดที่ ๑ อักษรต�่ำเดี่ยว ไม่เหมือนอักษรต�่ำคู่ เพราะไม่มีเสียงที่คล้ายกับ
อักษรสูง จึงมี ห ผูม้ นี ำ�้ ใจมาช่วย เมือ่ ผันเสียงใดไม่ได้ สามารถน�ำ ห มาไว้ขา้ งหน้า
เช่น ยาม หย่าม  ย่าม หย้าม  ย้าม หยาม โดยเสียงโทสามารถผันได้เหมือนกัน
โดยใช้ ห ก็ได้ ไม่ใช้ ห ก็ได้ จะออกเสียงเหมือนกัน
ต�ำราชุดที่ ๒
๑. ทุกถุงจะมี ห กับอักษรต�่ำเดี่ยว
๒. ถ้าใช้ ม และใช้สระอา เป็น มา ผันได้ ๓ เสียง เป็น มา ม่า ม้า และ ห
มาผันเสียงเป็น หม่า มาใส่ระหว่าง มา และ ม่า น�ำค�ำว่า หมา มาใส่หลังค�ำว่า ม้า
จะเหลือค�ำว่า หม้า เป็นเสียงโท เหมือนกับค�ำว่า ม่า จึงเป็นคู่

มา หม่า   ม่า   ม้า หมา
   หม้า   
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ต�ำราชุดที่ ๓
๑. ทุกถุงจะมี ห และอักษรต�่ำเดี่ยว
๒. วิธีการผัน คือ จะต้องผันด้วยสระเดียวกัน เช่น ฬา ฬ่า ฬ้า และ หา
ห่า ห้า
๓. ต้องใช้ ห เป็นตัวน�ำ เช่น

ฬา หฬํ่า   ฬั่า   ฬ�้ำ หฬา
   หฬ้า   
๔. คู่จะเหมือนกับต�่ำคู่ คือ อยู่ที่เสียงโท
๕. ค�ำจะใช้ต�่ำเดี่ยว โดยมี ห น�ำหน้า
เมือ่ สัญญาณระฆังดังขึน้ เป็นอันว่าหมดเวลาท�ำกิจกรรม ในตอนนัน้ ยังมีนกั เรียน
อีก ๒ - ๓ คนทีย่ งั ผันไม่ได้ ครูจงึ ให้เจ้าของต�ำราทีเ่ พือ่ นอ่านแล้วบอกว่าเข้าใจครบ
๔ คน ออกมาอธิบายต�ำราของตนเองที่หน้าชั้น โดยครูได้บอกกับนักเรียนคนที่ยัง
ผันไม่ได้ว่า “ตั้งใจฟังเพื่อนอธิบายนะ จะได้เกิดความเข้าใจแล้วผันได้ด้วยตนเอง”
ซึง่ มีนกั เรียนหลายคนทีอ่ าสาออกมาอธิบายและอยากจะส่งต�ำราเข้าประกวด ครูจงึ
ให้นักเรียนคนที่เพื่อนบอกว่าเข้าใจต�ำราของเขามากที่สุดออกมาอธิบายก่อน เมื่อ
อธิบายจบ ครูถามนักเรียนคนทีผ่ นั ไม่ได้วา่ “เข้าใจไหม” นักเรียนตอบว่า “เริม่ จะเข้าใจ
แต่ยังไม่มั่นใจ” ครูจึงให้นักเรียนที่พร้อมจะส่งต�ำราเข้าประกวดคนต่อไปออกมา
อธิบาย แล้วถามต่อว่า “เกิดความเข้าใจมากขึ้นไหม” นักเรียนตอบว่า “เข้าใจแล้ว
สามารถผันได้แล้ว” ตอนนั้นทั้งนักเรียนและครูต่างก็มีความสุขที่ทุกคนในห้อง
สามารถเข้าใจการเรียนรู้ได้โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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ก่อนจบคาบเรียนครูให้นักเรียนเขียน “สะท้อน...ย้อนมองตน” เหมือนทุก
ครั้งที่ผ่านมา ด้วยค�ำถามว่า รู้สึกอย่างไรกับการเรียนรู้ในวันนี้ ค�ำตอบที่นักเรียน
สะท้ อนมีห ลากหลายความรู้สึก ที่แตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น “รู ้ สึกสนุ กที่ ไ ด้ ท�ำ
กิจกรรมหาคู”่ “รูส้ กึ สนุกและดีใจทีเ่ พือ่ นบอกว่าต�ำราของเราเข้าใจง่าย” “รูส้ กึ สนุก
เพราะได้ฝกึ ฝนการเขียนต�ำราให้เพือ่ นเข้าใจ” สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ เช่น “การเขียนให้คนอืน่
เข้าใจให้ได้ ไม่เช่นนั้นแสดงว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจจริง” สิ่งที่ภาคภูมิใจคือ “การเขียน
ต�ำราให้เพือ่ นอ่าน” “เพือ่ นเข้าใจต�ำราของฉัน” “เพือ่ นอ่านต�ำราครัง้ เดียวก็เข้าใจเลย”
และสิ่งที่อยากพัฒนา คือ “การแต่งต�ำราให้เข้าใจมากขึ้น” เป็นต้น
การได้ทำ� กิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งการผันอักษรทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ มาใหม่นี้ ท�ำให้ครู
ค้นพบว่าการเรียนหลักภาษาจะไม่ใช่เรือ่ งทีย่ ากและน่าเบือ่ ส�ำหรับนักเรียนอีกต่อไป
เพราะความมหัศจรรย์ในพลังการเรียนรูท้ นี่ กั เรียนเป็นคนกระโจนเข้าหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นในทันทีที่ครูคืน
พื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียน เมื่อนั้นห้องเรียนก็จะเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพสูง
เต็มไปด้วยบรรยากาศของความหวัง เชื่อมั่น สะท้อนคิด อยากรู้อยากเห็น ความ
คาดหวัง ร่วมมือช่วยเหลือกัน และลงเอยทีก่ ารมีโอกาสได้ฉลองความส�ำเร็จร่วมกัน
นั่นเอง
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๒๐
สร้างสภาพกายและจิตที่พร้อมเรียน
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๒ ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดสร้างความเอาใจใส่
ของนักเรียน (engagement mindset)
ตีความจาก Chapter 16 : Engage for Maintenance and Stress

สาระหลัก ของบันทึกนี้คือ ครูต้องมี วิธี เ ปลี่ย นสภาพจิต ใจและร่ างกายของ
นักเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมเรียน เพื่อผลการเรียนรู้ในระดับสูง เป็นทั้งประโยชน์
ต่อนักเรียน และเป็นผลงานของครู
การเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ ท�ำให้สรีรวิทยา หรือการท�ำงานของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็วขึ้น
สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น มีการหลั่งฮอร์โมน นอร์อีพิเนฟรีนออกมา มีผล
ให้ความจ�ำระยะยาวดีขึ้น และช่วยการพุ่งความสนใจไปที่จุดใดจุดหนึ่ง มีการหลั่ง
ฮอร์โมนโดปามีนออกมา มีผลเพิ่มความจ�ำใช้งาน เพิ่มความมานะพยายาม และ
เพิ่มความยืดหยุ่นของสมองในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ในระดับสูง (higher
order engagement) ต้องใช้เวลา และต้องมีการจัดการอยูต่ ลอดเวลา ความลับคือ
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยเพิ่มการเชื่อมสัมพันธ์ และเพิ่มการเรียนรู้
สาระในบันทึกนี้จะช่วยไขความกระจ่างวิธีแก้ความเครียดในระดับที่ท�ำลายความ
เอาใจใส่การเรียนของนักเรียน
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หากครูไม่จัดการสภาพจิตใจของนักเรียน ตัวนักเรียนจะจัดการให้แก่ตนเอง
เพือ่ ให้สภาพจิตใจของตนอยูใ่ นสภาพเบาสบายหรือมีความสุข เช่น โทรศัพท์คยุ กับ
เพื่อน ไปดูหนัง ไปปาร์ตี้ ดื่มเหล้า มีแฟน กินเลี้ยง เล่นกีฬา มีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ
เนื่องจากเด็กยังไม่มีทักษะควบคุมตัวเอง และกิจกรรมเหล่านี้หลายอย่างเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้
ครูต้องมีทักษะในการจัดการให้ศิษย์มีความสุขอยู่กับการเรียน หรือเรียนอย่าง
มีความสุข หรือท�ำให้สมองหลั่งสารเคมีแห่งความสุข ความพึงพอใจ และความ
พร้อมเรียน ในช่วงเวลา ก่อน ระหว่าง และหลังเรียน

เชื่อมสัมพันธ์เพื่อด�ำรงสภาพพร้อมเรียน
นักเรียนจะเรียนได้ดีก็เมื่อนักเรียนตื่นตัว ตั้งใจ และพร้อมเรียนรู้ ครูจึงต้อง
มีทักษะในการจัดการให้เกิดสภาพเช่นนั้น โดยเริ่มจากการกระตุ้นให้เกิดสภาพ
บรรยากาศคึกคัก (arousal)
เขาแนะน�ำ เครือ่ งมือจัดการสภาพจิตใจ (state-management tools) อย่างง่ายๆ
ทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนเอาจริงเอาจัง จดจ่อต่อการเรียน และมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นและครู
เป็นอย่างดี เครือ่ งมือเหล่านีช้ ว่ ยให้นกั เรียนมีพฤติกรรมทีย่ ดื หยุน่ ด�ำรงความอยากรู้
อยากเห็น มีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการไหลเวียนเลือดที่ดี และมีสารเคมี
ที่เหมาะสมในสมอง ได้แก่ ซีโรโทนิน เพื่อความใส่ใจ พฤติกรรมที่ยืดหยุ่น และ
ความรู้สึกเบาสบาย นอร์อะดรีนาลีน เพื่อการพุ่งความสนใจและความจ�ำ โดปามีน
เพื่ออารมณ์ ความพยายาม และความยืดหยุ่นของสมอง และคอร์ติซอล เพื่อ
ความจ�ำและพลังงาน
นักเรียนขาดแคลนมักมีประสบการณ์ชีวิตที่บ้านที่ท�ำให้เกิดความเครียดเรื้อรัง
และความเครียดรุนแรงปัจจุบันทันด่วนที่มีผลร้ายต่อสมอง ที่ท�ำให้นักเรียนรู้สึก
หมดหวัง ซึมเศร้า และต้องการกระบวนการฟื้นฟูที่เรียกว่า allostasis เครื่องมือ
จัดการสภาพจิตใจที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือเครื่องมือสร้าง allostasis นั่นเอง
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พูดตามครู ให้นักเรียนกล่าวตามที่ครูพูด “วันนี้เราจะเรียนสองเรื่อง เราจะ
เรียนกี่เรื่อง” นักเรียนตอบ “สอง”
หันไปพูดกับเพือ่ น เมือ่ มีนกั เรียนท�ำงานส�ำเร็จ ให้เพือ่ นนักเรียนทีน่ งั่ ติดกัน
หันไปพูดว่า “เป็นผลของความพยายามที่เยี่ยมยอด”
ปรบมือ-บูม-ปรบมือ บอกนักเรียนให้คอยฟังเสียงตบมือของครู ถ้าครูปรบมือ
๑ ครั้ง ให้นักเรียบปรบมือตามหนึ่งครั้ง หากครูปรบมือสองครั้ง ให้นักเรียนร้อง
ออกมาพร้อมกันว่า “บูม” เป็นการส่งสัญญาณว่านักเรียนได้มีผลงานที่น่าชื่นชม
กิจกรรมทางกาย นักเรียนชอบเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว “ขอให้
นักเรียนทุกคนยืนขึ้น ขยับเก้าอี้ไปข้างๆ เดินไปทางขวา ๓ ก้าวเพื่อหาเพื่อนใหม่”
เรียกร้องความสนใจ ใช้เมื่อสังเกตว่านักเรียนเริ่มเบื่อหรือไม่สนใจ “หาก
นักเรียนพร้อมจะลองท�ำอะไรใหม่ ให้ตบมือ ๒ ครั้ง และร้องว่า ‘ท�ำเลย’” หรือ
“หากนักเรียนอยากท�ำการทดลอง ให้กระทืบเท้าสองครั้งแล้วยืนขึ้น”
กลยุทธสร้างความเป็นเจ้าของ นักเรียนชอบที่ได้แสดงความเป็นเจ้าของ
ผลงาน “หากนักเรียนได้รับเอกสารที่แจกแล้วให้ชูขึ้นสูงๆ และร้องว่า ผม / หนู
ได้รบั แล้ว และลงชือ่ บนกระดาษ...ดีมาก...ต่อไปให้ดกู ระดาษของเพือ่ นข้างๆ ถ้าเขา
ยังไม่ได้ลงชื่อ ช่วยปลุกเขาด้วย”
เรี ย กและตอบ เป็ น วิ ธี ช ่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเรี ย กสมาธิ คื น มา ครู ก ล่ า วว่ า
“ชัน้ เรียนพร้อม” นักเรียนตอบพร้อมกัน “พวกเราพร้อม” หรือครูพดู ว่า “เรียกสมาธิ”
นักเรียนตอบพร้อมกันว่า “กลับมาแล้วครับ / ค่ะ”
จะเห็นว่าเครื่องมือจัดการสภาพจิตใจเป็นกิจกรรมง่ายๆ สั้นๆ ที่ครูต้องปรับ
ให้เข้ากับอายุ หรือพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคม
รอบตัวเด็ก เขาแนะน�ำให้ใช้เครือ่ งมือเหล่านีท้ กุ ๆ ๑๐ - ๑๕ นาที เพือ่ ดึงความสนใจ
ของนักเรียนไว้ที่บทเรียน
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เชื่อมสัมพันธ์เพื่อจัดการความเครียด
ความเครียดมี ๒ แบบ คือความเครียดที่เป็นคุณ กับความเครียดที่เป็นโทษ
ความเครียดทีเ่ ป็นคุณช่วยเพิม่ การเรียนรู้ เป็นความเครียดชัว่ คราว เกิดขึน้ ๒ นาที
ถึง ๒ ชัว่ โมง เช่น รถติด รอคิว และเป็นความเครียดระดับปานกลางทีเ่ รียกว่าเป็น
optimal learning zone ของความเครียด
ความเครียดทีเ่ ป็นโทษ เป็นความเครียดเรือ้ รัง ก่อบาดแผลหรือการเปลีย่ นแปลง
ถาวร ในลักษณะของการเปลี่ยนในระดับยีน ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ epigenetic
คือสภาพแวดล้อมมีผลต่อการท�ำงานของยีน ก่อผลให้ปิดสวิตช์การท�ำงานของยีน
อย่างถาวร หรือท�ำให้วงจรการเปิดปิดสวิตช์ยนี ท�ำงานน้อยลง หรือเป็นความเครียด
ที่รุนแรง ก่อบาดแผลประทับไว้ในใจ และไม่ก่อการเรียนรู้ หรือก่อการเรียนรู้น้อย
นักเรียนที่มีความเครียดเรื้อรังจะแสดงออกในลักษณะอ่อนเปลี้ย มึนซึม กังวล
อารมณ์เสียง่าย หรืออารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลา และเป็นคนไม่สู้สิ่งยาก
ที่จริงคนเราทุกคนย่อมต้องเผชิญความเครียดมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดา
และคนเรามักจะเรียนรู้ที่จะไม่ถือเป็นอารมณ์ ปล่อยให้มันผ่านไป ไม่กลายเป็น
ความเครียดรุนแรง หรือความเครียดเรื้อรัง ความเครียดที่เป็นคุณคือความเครียด
ระดับปานกลาง และด�ำรงอยู่ไม่นานนัก
มนุษย์เราจัดการความเครียดด้วย “เครื่องกรอง” ๒ ชิ้น คือ (๑) ความส�ำคัญ
(relevance) และ (๒) ความรูส้ กึ ว่า “เอาอยู”่ หรือควบคุมได้ (sense of control)
ข่าวดีคอื คนเราพัฒนาความสามารถในการควบคุม “เครือ่ งกรอง” ทัง้ สองได้ เมือ่ เรา
เผชิญปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากใจเราบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ (irrelevant)
ส�ำหรับตน ความเครียดก็ไม่เกิด แต่หากใจเราบอกว่า เรือ่ งนีส้ ำ� คัญส�ำหรับตนมาก
แต่ไม่มีปัญหา สามารถจัดการได้ ความเครียดก็ไม่เกิดเช่นกัน ความเครียดจะเกิด
เมือ่ ปัญหาทีเ่ ผชิญเป็นเรือ่ งส�ำคัญ และเรารูส้ กึ ว่าไม่สามารถจัดการ หรือควบคุมได้
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หน้าที่ของครูคือ ช่วยฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการความเครียดให้อยู่
ในระดับ optimal learning zone ไม่ใช่หลีกเลี่ยงความเครียด ย�้ำว่าครูต้องช่วยฝึก
ทักษะนี้ให้แก่นักเรียน โดยต้องฝึกให้ให้ความส�ำคัญต่อปัญหา (relevance) ใน
ระดับสูง และฝึกทักษะในการพัฒนาความรูส้ กึ ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์นนั้ ได้
โปรดดูรายละเอียดของ relevance ในอีกแง่มุมหนึ่ง ในบันทึกตอนที่ ๑๒
เมื่อนักเรียนเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง ครูอาจเลือกแก้ปัญหาได้ ๒ แนวทาง คือ
(๑) ชี้ให้เห็นความส�ำคัญ (relevance) ของเรื่องนั้น หรือ (๒) ช่วยลดหรือเพิ่ม
ความเครียดของนักเรียน โดยเลือกช่วยลดความเครียด หากเห็นว่านักเรียนเครียด
หรือวิตกกังวลมากเกินไป และช่วยเพิ่มความเครียด หากพลังในการเรียนน้อยไป
ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือลดความเครียดที่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอนุบาล ไปจนถึง ม.๖
(เกรด ๑๒) เป็นเครื่องมือก�ำกับหรือลดความเครียดโดยใช้กาย เริ่มโดยครูเป็น
ผู้ด�ำเนินการ ตามด้วยการสะท้อนคิดว่าท�ำไมกระบวนการนั้นช่วยลดความเครียด
และตัวกระบวนการเป็นอย่างไร เมือ่ นักเรียนใช้เครือ่ งมือคล่องแล้ว มอบให้นกั เรียน
ผลัดกันเป็นผู้ด�ำเนินการ เป็นเครื่องมือส�ำหรับใช้ประจ�ำวันแก่นักเรียน และต่อตัว
ครูเองด้วย
ยืด เหยียด พัก ให้นกั เรียนยืนขึน้ และเคลือ่ นไหวร่างกายเป็นชุด ให้เหยียด
แขนขา เขย่งเท้า ก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้า แล้วก้าวอีกข้างตามไป ก้าวขา
ข้างหนึ่งไปข้างหลัง แล้วก้าวอีกข้างตามไป เอามือสองข้างประกบกันและกด
เข้าหากัน แล้วปล่อย ฯลฯ มีผลการวิจยั บอกว่ากิจกรรมเคลือ่ นไหวท�ำนองนีช้ ว่ ยลด
ความเครียด
เคลื่อนไหวดั่งสายน�้ำ ยืนขางอเล็กน้อย เคลื่อนไหวแขนช้าๆ ในแบบชี่กง
มีผลการวิจัยบอกว่า ช่วยลดความเครียด เพิ่มสมาธิและความสร้างสรรค์
อานาปานสติ ให้นักเรียนยืนขึ้น หายใจเข้าช้าๆ จนสุด นับหนึ่งสอง แล้ว
หายใจออก ท�ำซ�ำ้ สองสามนาที มีผลการวิจยั บอกว่า ในสหรัฐอเมริกามีการท�ำท่านี้
เพื่อช่วยลดความเครียดทั้งในนักเรียนประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย
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วิธีเพิ่มความเครียดที่เป็นคุณ ใช้หลักการว่าความเครียดที่เป็นคุณนี้จะเพิ่มเมื่อ
มีความรู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ พร้อมๆ กันกับรู้สึกตื่นเต้น ตัวอย่างเช่น
เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น เดิน สวนสนาม เต้น หรือท�ำตามตัวอย่าง
ดนตรี โดยฟังหรือเล่นเองก็ได้
ร่วมมือ หรือแข่งขันก็ได้
เส้นตาย เพื่อสร้างความรู้สึกรีบด่วน
ท�ำตามผู้น�ำ ซึ่งอาจเป็นครู นักเรียน หรือเสียงจากเครื่องบันทึกเสียง
มีผลการวิจยั มากมาย ยืนยันว่ากิจกรรมเคลือ่ นไหวร่างกาย ช่วยเพิม่ ความตัง้ ใจ
เรียน พฤติกรรม ผลการเรียน และ executive functions
เขาแนะน�ำกิจกรรมง่ายๆ ๖ แบบต่อไปนี้ ที่มีผลการวิจัยพิสูจน์แล้วว่า ช่วยการ
เรียนรู้ และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
ค�ำสั่งของสมชาย
เป็นเกมฝึกการบังคับตัวเอง เริม่ ด้วยการบอกให้ทำ� กิจกรรมเคลือ่ นไหวง่ายๆ เช่น
“ยืนขึน้ เขย่งเท้าทัง้ สองข้าง นับหนึง่ สองสามแล้วเอาลง” หลังจากนัน้ บอกว่า “ต่อไปนี้
สมชายให้สองค�ำสั่ง ให้ท�ำเฉพาะค�ำสั่งที่สองเท่านั้น” หรือ “ต่อไปนี้สมชายบอก
สามค�ำสั่ง ให้ท�ำเฉพาะค�ำสั่งอันกลางเท่านั้น”
ขยับตามเพลง
เลือกเพลงมา ๕ - ๗ เพลง ที่มีความแตกต่างกันมากในด้านจังหวะ ความเร็ว
สไตล์ เปิดเพลงสลับกันเพลงละ ๑๕ - ๒๐ วินาที ให้นักเรียนเต้นตามจังหวะเพลง
เมือ่ ถึงเพลงสุดท้าย บอกให้นกั เรียนเต้นกลับโต๊ะของตน ครูตอ้ งเลือกเพลงให้เหมาะ
กับช่วงอายุของนักเรียนด้วย
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แตะหัวถึงเท้า
ให้นักเรียนยืนขึ้น ครูบอกให้เหยียดแขน ยื่นมือไปแตะศีรษะ หัวแม่เท้า เข่า
ไหล่ แล้วไล่กลับ ถ้าเป็นนักเรียนประถม ใช้สตู รง่ายๆ เช่น แตะศีรษะกับหัวแม่เท้า
ถ้าเป็นเด็กมัธยมใช้สูตรที่ยากขึ้น (ศีรษะ หัวแม่เท้า เข่า และไหล่) มีผลงานวิจัย
บอกว่า ช่วยเพิ่มความเอาใจใส่ ความจ�ำใช้งาน และการควบคุมตนเอง น�ำไปสู่
ผลการเรียนที่ดีขึ้นด้านภาษาและคณิตศาสตร์
เสียงกลอง
ให้นกั เรียนเคลือ่ นไหวร่างกายตามข้อตกลง โดยใช้เสียงกลองเป็นสัญญาณ เช่น
ให้เต้นจังหวะช้าเร็วตามจังหวะเสียงกลอง และหยุดนิง่ เมือ่ ไม่มเี สียงกลอง หรือตกลง
ตรงกันข้าม ให้เต้นจังหวะเร็วเมื่อกลองช้า และเต้นจังหวะช้าเมื่อกลองเร็ว
วาทยกร
ให้นักเรียนทุกคนเป็นนักดนตรี (จริงหรือสมมติ) ครูหรือนักเรียนหนึ่งคนท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นวาทยกร โดยใช้ดนิ สอหรือไม้ตกี ลองเป็นไม้สง่ สัญญาณ (baton) ช่วงแรก
นักดนตรีเล่นเพลงตามจังหวะของวาทยกร แล้วสลับเป็นเมื่อวาทยกรให้สัญญาณ
จังหวะเร็ว นักดนตรีเล่นช้า เมื่อวาทยกรให้จังหวะช้า นักดนตรีเล่นเร็ว
แตะแล้วไป
ครูเปิดเพลง ๖๐ วินาที ให้นักเรียนลุกขึ้น เดินไปท�ำกิจกรรมตามที่ตกลงกัน
เช่น ไปแตะเก้าอี้ ๑๐ ตัว แตะฝาผนังห้องทั้งสี่ด้าน แตะสิ่งของที่ท�ำด้วยไม้ ฯลฯ
เมื่อเพลงจบนักเรียนกลับไปนั่งที่เดิม กิจกรรมง่ายๆ เช่นนี้ มีผลการวิจัยพิสูจน์ว่า
ช่วยเพิ่มระดับ โดปามีน (ช่วยความจ�ำใช้งาน ความยืดหยุ่นของสมอง และความ
พยายาม) และเพิม่ นอร์อะดรีนาลีน (ช่วยการพุง่ ความสนใจ และความจ�ำระยะยาว)
มีผลเพิ่มการเรียนรู้ และความสนใจต่อการเรียน
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๒๑
สร้างการเรียน
อย่างเห็นคุณค่า
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๓ ใน ๔ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดสร้างความเอาใจใส่
ของนักเรียน (engagement mindset)
ตีความจาก Chapter 17 : Engage Students for a Deeper Buy-In

สาระหลักของบันทึกนี้คือ เป้าหมายของการเรียนรู้คือเปลี่ยนแปลงสมอง หาก
นักเรียนเข้าเรียนด้วยสมองที่อยู่กับกิจกรรมเพียงครึ่งๆ กลางๆ ผลการเรียนรู้ก็จะ
ครึง่ ๆ กลางๆ ด้วย โดยทีส่ มองมีการเปลีย่ นแปลงน้อย สภาพทีส่ มองอยูก่ บั การเรียน
เต็มร้อย เป็นสภาพทีน่ กั เรียนเรียนเพราะเห็นคุณค่า ครูจงึ ต้องเริม่ ต้นการสอนด้วย
การท�ำให้นกั เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนัน้ นักเรียนต้องตอบค�ำถาม “ท�ำไม” ได้

เปลี่ยนจากเรียนตามครูเป็นเรียนตามที่ตนต้องการ
การเรียนรู้ในห้องเรียนมี ๒ แบบ คือ เรียนแบบจ�ำใจ (compliance learning)
กับเรียนเพราะชอบ เพราะอยากเรียน (choice learning) นักเรียนจ�ำนวนไม่น้อย
ตกอยู่ในกลุ่มแรก เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องย้ายกลุ่มนักเรียน ไปไว้ในกลุ่มหลัง
ให้หมด เพือ่ ให้เกิดการเรียนทีท่ รงพลัง และจารึกเข้าไปในสมองของนักเรียน รวมทัง้
เพื่อให้บรรยากาศในห้องเรียนมีชีวิตชีวา มีความสุข
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การเรียนแบบจ�ำใจเรียนของนักเรียนเป็นตัวบัน่ ทอนชีวติ ครู เพราะเมือ่ นักเรียน
ไม่เข้าใจ ครูกต็ อ้ งสอนซ�ำ 
้ สมมติวา่ ครูตอ้ งสอนซ�ำ้ วันละ ๑๐ นาที ก็เท่ากับปีละกว่า
๒๕ ชั่วโมงที่ครูต้องท�ำงานเพิ่มโดยไม่จ�ำเป็น
ครูที่เริ่มคาบเรียนด้วยการกระตุ้นความตื่นตัว (arousal) โดยให้แก้ปัญหา
ให้เล่นเกม หรือเล่าเรื่องข�ำขัน ช่วยให้สมองตื่นตัวพร้อมเรียนคือ สมองตื่น ว่องไว
และอยูใ่ นสภาพทีม่ ฮี อร์โมนเพือ่ การเรียนรูห้ ลัง่ ออกมา แต่ยงั ไม่ใช่สภาพสมองทีห่ วิ
การเรียน ในภาษาอังกฤษใช้คำ� ว่า buy-in และเห็นคุณค่าของการเรียน (relevance)
ที่สมองตอบค�ำถาม “ท�ำไม” ได้ เช่น ท�ำไมจึงต้องเรียนบทเรียนนี้
ผมขอเพิม่ เติมว่าสมองมนุษย์มคี วามฉลาดอยูใ่ นตัว คือรูจ้ กั พักผ่อนเพือ่ ให้สมอง
ไม่เหนื่อยเกินไป หากตอบค�ำถาม “ท�ำไม” ไม่ได้ หรือตอบได้ไม่ชัดเจน สมองจะ
เข้าสู่สภาพ “เกียร์ว่าง” และจะไม่จ�ำบทเรียนนั้น
เพือ่ ให้ครูสามารถน�ำนักเรียนเข้าสูส่ ภาพพร้อมเรียน มีแรงบันดาลใจต่อการเรียน
ครูตอ้ งเข้าใจ ๓ ขัน้ ตอนของการเตรียมพร้อม คือ ขัน้ เริม่ ต้น (set up) ขัน้ อยากเรียน
(buy-in) และขั้นเห็นคุณค่า (relevance)

เตรียมความพร้อม ๓ ขั้นตอน : เริ่มต้น อยากเรียน และเห็นคุณค่า
จะเห็นว่าผู้เขียนแยกแยะการเตรียมความพร้อมต่อการเรียนของนักเรียน
ละเอียดออกไปถึง ๓ ขัน้ ตอน โดยทีต่ อ้ งไม่สบั สน หรือปนขัน้ ตอนดังกล่าว เครือ่ งมือ
๓ ขั้นตอนนี้จะได้ผลดีต้องการ “ตัวช่วย” ๔ ประการคือ (๑) ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกบั นักเรียน (๒) บรรยากาศในห้องเรียน (๓) ความคาดหวังของนักเรียน
ต่อผลส�ำเร็จในการเรียน และ (๔) ความสัมพันธ์ของครูกับตัวช่วยทั้ง ๓ ประการ
ข้างต้น ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ สร้างสภาพจิตใจ หรือสภาพสมองของนักเรียนทีพ่ ร้อมเรียน
สูงสุด

• 253 •

ขั้นเริ่มต้น
อาจเริม่ ต้นด้วยเครือ่ งมือปลุกเร้าความตืน่ ตัว เช่น ใช้คำ� ถามกระตุน้ ความอยากรู้
อยากเห็น “นักเรียนอยากท�ำการทดลองที่สนุกสุดๆ ไหม” หรือ ปลุกเร้าด้วยท่าที
กระตือรือร้นของครู “วาว ครูรสู้ กึ ตืน่ เต้นทีจ่ ะสอนตอนนีม้ าก ทุกคนกรุณายืนขึน้ ...”
เขาแนะน�ำประโยคต่อไปนี้
“ครูมีเรื่องส�ำคัญให้นักเรียนท�ำ  กรุณายืนขึ้น” แรงดึงดูดคือ ความอยากรู้
อยากเห็น (curiosity)
“ครูก�ำลังจะบอกบางเรื่องที่จะท�ำให้นักเรียนแปลกใจ” แรงดึงดูดคือ ความ
คาดหวัง (anticipation)
“ทุกคนกรุณายืนขึ้น เราก�ำลังจะท�ำการทดลอง เมื่อเสียงดนตรีเริ่มขึ้น
ให้เดินไปแตะโต๊ะที่ไม่ใช่โต๊ะของตัวเอง ๕ โต๊ะแล้วยืนรอค�ำสั่งต่อไป”
การปลุ ก เร้ า ขั้ น เริ่ ม ต้ น นี้ ส� ำ คั ญ มาก หากนั ก เรี ย นยั ง คงง่ ว งเหงาหาวนอน
กระบวนการเตรียมความพร้อมอีก ๒ ขั้นตอนต่อไปจะไม่ได้ผล ในขั้นตอนแรกนี้
หวังผลให้การไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น และเพิ่มสารเคมีเพื่อการเรียนรู้ในสมอง
ขั้นอยากเรียน
เป้าหมายของขั้นตอนนี้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของสิ่งที่ก�ำลังจะเรียน
คือ ตอบค�ำถาม “ท�ำไม” ได้ ท�ำไมจึงต้องเรียนบทเรียนนี้ เป็นการดึงความสนใจ
เข้าสู่บทเรียน และพร้อมเข้าสู่การเตรียมความพร้อมขั้นตอนต่อไป เครื่องมือของ
ขั้นตอนนี้ คือค�ำพูดของครูต่อไปนี้
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“ขอให้ทุกคนหายใจเข้าออกยาวๆ ถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนสิ่งที่น่าพิศวง
จงกระทืบเท้าสองครั้ง” แรงดึงดูดคือการเรียนรู้
“นีค่ อื ปัญหาธรรมดาๆ ทีไ่ ม่เคยมีลกู ศิษย์ของครูคนใดเคยแก้ปญ
ั หาได้ภายใน
๓ นาที ครูให้เวลา ๓ นาที ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งติดกัน ช่วยกันท�ำโจทย์
พร้อมหรือยัง เริ่ม ! ”แรงดึงดูดคือ การท�ำงานเป็นทีมเพื่อแก้โจทย์อย่างรวดเร็ว
ซึ่งนักเรียนรุ่นก่อนๆ ไม่เคยท�ำได้
ที่สูงขึ้น

“ต่อไปนีค้ อื ความรูท้ จี่ ะช่วยให้นกั เรียนได้เกรดทีอ่ ยากได้” แรงดึงดูดคือเกรด

“ครูมงี านให้ทำ� ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนไม่ตอ้ งใช้เวลาอ่านหนังสือนานๆ เป็นงาน
ที่ใช้เวลาไม่กี่นาที พร้อมหรือยัง” แรงดึงดูดคือ มีเวลาเล่นกับเพื่อนมากขึ้น
“เรามาเรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้นักเรียนจ�ำเรื่องราวได้ดีขึ้นในช่วงสอบ โดยใช้
เวลาเรียนลดลงดีไหม” แรงดึงดูดคือ ท�ำข้อสอบได้ง่ายขึ้นและลดเวลาเรียนลง
หลักการคือ ให้นกั เรียนได้ชมิ เรือ่ งราวการเรียนรูส้ ว่ นหนึง่ ก่อนจะเรียนบทเรียน
ทั้งหมด
ขั้นเห็นคุณค่า
ในสองขั้นตอนแรก เป็นการปลุกสมองและร่างกายให้ตื่น ตามด้วยการกระตุ้น
ความอยากรูอ้ ยากเห็น ความคาดหวัง และความท้าทาย ต้องตามด้วยขัน้ ตอนทีส่ าม
คือการเห็นคุณค่าหรือความหมายของบทเรียนซึ่งจะท�ำให้การเตรียมความพร้อม
มีผลระยะยาว
คุณค่าทีด่ งึ ดูดนักเรียนเปลีย่ นไปตามวัย เด็กอายุ ๕ ขวบ เน้นทีค่ วามรูส้ กึ มัน่ คง
และสนุก ส�ำหรับนักเรียนอายุ ๑๕ ปี เน้นทีก่ ารได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นและรูส้ กึ
เป็นตัวของตัวเอง
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เขาแนะน�ำแรงขับเคลื่อนความรู้สึกเห็นคุณค่า ๑๐ ตัว เป็นแรงขับเคลื่อนจาก
ภายในตัวเอง ๕ ตัว และแรงขับเคลื่อนผ่านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ๕ ตัว ดังต่อไปนี้
แรงขับเคลื่อนภายใน
๑. สร้างความมั่นคงปลอดภัย (security)
๒. ให้ความเป็นอิสระ (autonomy)
๓. สร้างอัตลักษณ์ (identity)
๔. ให้ความรู้สึกว่าท�ำได้ดี (mastery)
๕. เชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตในมิติที่ลึก (deep meaning)
แรงขับเคลื่อนผ่านปฏิสัมพันธ์
๑. สถานะทางสังคม
๒. ผูกมิตร
๓. มีคุณค่า
๔. เชื่อมโยงสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่
๕. พิสูจน์ตัวเอง
หลักการคือ เราอาจสนใจสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จากมีตวั กระตุน้ แต่หากจะให้สนใจระยะยาว
เราต้องเห็นคุณค่าหรือความหมายต่อตัวเรา
ใช้ตัวช่วยดึงดูด
การสร้างความสนใจเรียนของนักเรียน ในเบือ้ งต้น เน้นการสร้างพลัง (energy)
และสร้างแรงส่ง (momentum) แต่จะให้นักเรียนรักเรียนต่อเนื่อง ต้องให้นักเรียน
เห็นคุณค่าอย่างชัดเจนของการเรียน ต่อชีวติ ของตนเองในขณะนัน้ และเป็นไปตาม
ช่วงอายุของนักเรียน
ตัวช่วยดึงดูดนักเรียนสูก่ ารเห็นคุณค่าของการเรียนต่อชีวติ ของตนเอง มีมากมาย
หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม การเคลื่อนไหว (ช่วยให้นักเรียนได้จับ คล�ำ  โยน
เล่น สิ่งของนั้น) กลุ่มวัสดุสิ่งของ (ส�ำหรับเอามาโชว์) กลุ่มการท่องเที่ยว (ออกไป
นอกห้องเรียน ไปยังบางสถานที่เพื่อเรียนรู้) กลุ่มดนตรี (ใช้ดนตรีแสดงประเด็น
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การเรียนรู้) กลุ่มทัศนศิลป์ (สร้างโปสเตอร์เพื่อบอกเป้าหมายการเรียนรู้ หรือ
บอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) กลุ่มการละคร (แสดงท่าทางที่สะท้อนความคิด
หรือเหตุการณ์) กลุม่ งานอดิเรก (ให้นกั เรียนแชร์งานอดิเรกของตน เมือ่ เรียนมาถึง
เรือ่ งนัน้ ) กลุม่ เสรี (อนุญาตให้นกั เรียนแสดงความเชือ่ มโยงของเรือ่ งทีเ่ รียนกับชีวติ
ของตนได้โดยอิสระ) กลุ่มกิจกรรมตามเทศกาล (เชื่อมโยงกับเรื่องราวตามข่าว)
กลุ่มสร้างกล่องลับ (ภายในกล่องมีสาระการเรียนรู้ที่ก�ำลังเรียน) กลุ่มออกแบบ
ภายใน (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดห้องให้เหมาะต่อการเรียนรู้สาระนั้นๆ) กลุ่ม
เครื่องแต่งกาย (แต่งตัวตามตัวละครในเรื่องที่เรียน)
ตัวช่วยดึงดูดให้เห็นว่าการเรียนมีคุณค่าเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในนักเรียนระดับ
อนุบาลถึง ม.๖ มีมากกว่า ๕๐ อย่าง และมีบอกไว้ในหนังสือ Teach Like a Pirate
(Burgess, 2012) และ How to Motivate Reluctant Learners (R. Jackson,
2011) โดยมีตัวอย่างตัวดึงดูดทางสังคมในนักเรียนระดับประถมและมัธยม ดังใน
ตารางข้างล่าง
ตัวดึงดูดการเห็นคุณค่า ระดับประถม

ตัวดึงดูดการเห็นคุณค่า ระดับมัธยม

การได้เลื่อนขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้น

การได้ท�ำสิ่งที่เสี่ยง หรือสร้างความตื่นเต้น
แรงกดดันจากเพื่อน

รู้สึกว่าเป็นบุคคลส�ำคัญ

มีความท้าทายสูง

สนุก

กิจกรรมมีความยากขึ้นเป็นขั้นๆ

ครูแสดงความกระตือรือร้น

ได้ท�ำงานกับเพื่อน

อยากรู้อยากเห็นจริงจัง

สะท้อนสถานะ (status)

ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง (affirmation)

การทดลอง

ขาดรสนิยม (grossness)

ได้แสดงออก

มิตรภาพ

ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของท้องถิ่น

กิจกรรมเคลือ่ นไหวร่างกาย

ท�ำงานเพื่อเป้าหมายยิ่งใหญ่

เรือ่ งลีล้ บั น่าสนใจ

โอกาสเข้ามหาวิทยาลัย
การแข่งขัน
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มีครูมัธยมในสหรัฐอเมริกาผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ใช้การบรรลุระดับคะแนน
ส�ำหรับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การยกเว้นค่าเล่าเรียน เป็นแรงดึงดูด
คุณค่า นอกจากนัน้ ครูทา่ นนีย้ งั ใช้คะแนนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใกล้ๆ ทีม่ ผี ลการ
เรียนดีกว่า มาเป็นตัวเปรียบเทียบและกระตุน้ ให้นกั เรียนช่วยกันเอาชนะโรงเรียนที่
สมมติวา่ เป็นคูแ่ ข่งนัน้ ครูทา่ นนีไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นครูคณิตศาสตร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จสูง

ใช้ค�ำถาม
เขาแบ่งระดับค�ำถามเป็น good questions กับ great questions และบอกว่า
good questions ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น การเห็นคุณค่า และการ
ใคร่ครวญสะท้อนคิด ส่วน great questions ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเรียน
และอาจถึงกับเปลีย่ นชีวติ ของนักเรียน การใช้คำ� ถาม หรือการถาม - ตอบ ในชัน้ เรียน
ทีท่ ำ� อย่างถูกต้อง ช่วยเพิม่ effect size ของผลการเรียนสูงถึง ๐.๘๑ โดยทีก่ จิ กรรมนี้
ต้องการ การมีส่วนร่วม ความรู้สกึ ปลอดภัยที่จะถาม การมีเป้าหมายที่ความเข้าใจ
ที่ลึก และการด�ำรงสัมพันธภาพที่ดี ตรงนี้ผมขอขยายความว่า ในส่วนของครู
ต้องไม่ตั้งค�ำถามแบบไล่ต้อนให้จนมุม ต้องตั้งค�ำถามแบบหนุนการเรียนรู้ ในส่วน
ของนักเรียน นักเรียนต้องรู้สึกสบายใจที่จะถาม โดยไม่กลัวถูกเยาะเย้ยว่าโง่
เขาแนะน�ำว่า ค�ำถามมี ๕ ประเภท ได้แก่
ค�ำถามเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม ใช้เมื่อพบว่ามีนักเรียนบางคนไม่เข้าใจ
หรือเรียนล้าหลังเพือ่ นๆ อาจตัง้ ค�ำถามในท�ำนอง “อธิบายให้ครูและเพือ่ นๆ ฟังหน่อย
ว่าเธอมีความรู้เกี่ยวกับน�้ำขึ้นน�้ำลงอย่างไรบ้าง”
ค�ำถามที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ มี ๒ แบบ (๑) ช่วยให้เข้าใจกว้างขึ้น
เช่น “ปรากฏการณ์นำ�้ ขึน้ น�ำ้ ลงมีผลอย่างไรต่อชีวติ มนุษย์” (๒) ช่วยให้เข้าใจสาระ
ที่เรียนอย่างถูกต้องชัดเจน
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ค�ำถามทีช่ ว่ ยการสรุปสาระการเรียนรู้ เช่น “สาระการเรียนรูส้ ำ� คัญในคาบนี้
มีอะไรบ้าง”
ค�ำถามที่ช่วยการขยายความ ก่อนใช้ค�ำถามชนิดนี้ควรถามค�ำถามเชิงสรุป
สาระการเรียนรู้ และได้ค�ำตอบที่ชัดเจนเสียก่อน ตัวอย่างค�ำถาม เช่น “ความรู้
ที่เรียนในวันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของเราอย่างไรบ้าง”
ค�ำถามเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ใช้ในกรณีที่นักเรียนก�ำลังถกเถียงกัน
หรือแบ่งจุดยืนออกเป็นหลายฝ่าย “บอกครูได้ไหมว่าหลักฐานที่แสดงว่าข้อโต้แย้ง
ของเธอถูกต้องมีอะไรบ้าง” “ฝ่ายตรงข้ามจะโต้แย้งว่าอย่างไร ท�ำไม” “เธอมีขอ้ เท็จจริง
อะไรที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มี”
วิธีสร้างบรรยากาศตั้งค�ำถามและตอบค�ำถามอย่างคึกคักสนุกสนานท�ำได้
หลายแบบ เช่น เขียนค�ำถามไว้บนกระดานหน้าชั้น เขียนชื่อนักเรียนแต่ละคนลง
กระดาษม้วนใส่ลงในกล่อง ให้นักเรียนอาสาสมัครเป็นผู้จับชื่อนักเรียนที่จะเป็น
ผู้ตอบ (หากจับได้ตัวเองให้จับใหม่) หากนักเรียนที่ถูกขานชื่อตอบไม่ได้ ครูบอก
ว่าให้เวลาคิดอีกสองสามนาที แล้วจับชื่อนักเรียนคนอื่นต่อไป หลังจากนั้นจึงกลับ
มาให้นักเรียนคนเดิมตอบ
เมื่อนักเรียนตอบ ครูควรตั้งค�ำถามต่อ “รู้ได้อย่างไรว่าค�ำตอบที่ให้เป็นค�ำตอบ
ที่ถูกต้อง” เมื่อนักเรียนตอบ ครูกล่าวค�ำขอบคุณและบอกว่า “ครูชื่นชมที่เธอช่วย
ท�ำให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวา ช่วยบอกครูอีกนิดได้ไหมว่า ....”
ครูตอ้ งตัง้ ค�ำถามด้วยความรัก ให้เกียรตินกั เรียนในด้านทีเ่ ขาต้องการการยอมรับ
นับถือจากเพื่อนๆ ห้ามท�ำให้นักเรียนเสียหน้าหรืออับอายเป็นอันขาด หลักการ
ส�ำคัญคือ “ค้นหาให้พบ” “ค้นหาเพิม่ ” และผลักดันต่อ ด้วยท่าทีให้เกียรติ ให้คณ
ุ ค่า
ต่อสิ่งที่นักเรียนรู้ และความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน
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๒๒
สร้างความเป็นพวกพ้อง
บันทึกนีเ้ ป็นบันทึกสุดท้าย ภายใต้ชดุ ความคิดสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียน
(engagement mindset)
ตีความจาก Chapter 18 : Engage to Build Community

สาระหลักของบันทึกนีค้ อื นักเรียนเรียนได้ดผี า่ นการมีปฏิสมั พันธ์ (socialization)
กับเพื่อนๆ และครู เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มหรือชุมชน (community) การสร้างให้ชั้นเรียนเป็นชุมชนของผู้เรียนที่เอาจริง
เอาจัง (community of engaged learners) จึงช่วยส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน
สร้างบรรยากาศการมองโลกในแง่ดีมีความหวัง และช่วยลดความประพฤติที่
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ในบันทึกนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือสร้างความเป็นพวกพ้อง หรือความเป็นชุมชน
เรียนรูจ้ ริงจังในห้องเรียนด้วยเครือ่ งมือ ๓ ชิน้ คือ พิธกี รรมสร้างความพร้อมเพรียง
การใช้ reciprocal teaching และ การเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆ ของทั้งชั้น

พิธีกรรมสร้างความพร้อมเพรียง
ในหนังสือเล่มนีใ้ ช้ชอื่ หัวข้อนีว้ า่ Solving common problems ซึง่ มี ๓ ปัญหาคือ
การเข้าชัน้ เรียนตรงเวลา นักเรียนเงียบสงบ และเลิกเรียนตรงเวลา โดยใช้พธิ กี รรม
ง่ายๆ ใช้เวลาไม่ถึงนาที ที่ต่อไปนักเรียนจะท�ำจนเป็นนิสัยและช่วยสร้างสภาพ
ชั้นเรียนที่ทุกคนตรงต่อเวลา มีวินัยในการเรียน และมีพลัง
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พิธกี รรมประจ�ำชัน้ มีหลักการ ๕ ข้อ ส�ำหรับสร้างวัฒนธรรมการเป็นพวกเดียวกัน
ได้แก่ (๑) แก้ปัญหาห้องเรียนขาดวินัยได้ชงัด (๒) นักเรียนทุกคนร่วมกันปฏิบัติ
อย่างตั้งใจ (๓) ท�ำได้ง่าย (๔) คาดเดาได้ และ (๕) จบลงด้วยอารมณ์ชื่นมื่น
โดยครูแต่ละคนอาจคิดพิธีกรรมประจ�ำชั้นของตนในลักษณะจ�ำเพาะ และตรงตาม
หลักการ ๕ ข้อข้างต้น ดังตัวอย่าง
ต้อนรับกลับสูช่ นั้ เรียน อาจใช้ชว่ งเริม่ ชัน้ เรียนในตอนเช้า หรือเมือ่ มาพบกัน
หลังวันหยุดของสัปดาห์ หรือเมือ่ เปิดเทอมใหม่ หรือเมือ่ เริม่ ชิน้ งานใหม่ โดยครูพดู ว่า
“นักเรียนที่เข้านั่งโต๊ะตรงเวลายกมือขึ้น และตะโกนว่า ‘พร้อม’ แล้วหันไปยัง
เพื่อนข้างๆ และร้องว่า ‘ยินดีต้อนรับ’”
ฉลองการจบคาบเรียน หลักการคือ จบคาบเรียนด้วยการฉลองทุกครั้ง
นักเรียนยืนขึน้ และแชร์ขอ้ เรียนรูส้ ำ� คัญกับเพือ่ นข้างๆ แล้วกางมือทัง้ สองข้างออกไป
จนสุด แล้วตบมืออย่างแรงพร้อมกับตะโกน ‘เยี่ยม’
เรียกความสนใจ โดยใช้นกหวีด บอกนักเรียนว่า “นักเรียนทุกคน เมื่อครู
จะสอนเรื่องส�ำคัญ ครูต้องการรู้ว่านักเรียนทุกคนพร้อมหรือไม่ ครูจะเป่านกหวีด
ให้ทุกคนร้องว่า ‘ทุกคนพร้อม’ เรามาลองกันเลยเดี๋ยวนี้”
ครูต้องสังเกตว่านักเรียนคุ้นกับพิธีกรรมที่ใช้แล้วหรือยัง (มักใช้เวลา ๓ - ๕
สัปดาห์) เมื่อนักเรียนคุ้นจนท�ำเป็นนิสัยครูต้องเปลี่ยนพิธีกรรม เพื่อไม่ให้นักเรียน
รูส้ กึ เบือ่ หรือจ�ำเจ พลังของพิธกี รรมเกิดจากทุกคนท�ำพร้อมกัน ท�ำทุกโอกาสตามที่
ตกลงกัน นักเรียนทุกคนแสดงพฤติกรรมเดียวกัน กล่าวค�ำเดียวกันสัน้ ๆ อย่างมีพลัง
เป็นการสร้างความกลมเกลียวกันในชัน้ เรียนด้วยวิธกี ารง่ายๆ แต่ได้ผลชะงัด วิธงี า่ ยๆ
เช่นนี้ แม้ในนักเรียนชั้นโต เช่น ม.๖ ก็ใช้ได้ผล ผมขอเพิ่มเติมว่า ผมเคยเห็น
มูลนิธิข้าวขวัญใช้กับผู้ใหญ่ (รวมทั้งผู้สูงอายุ) ที่มาเข้าโรงเรียนชาวนา (ปรบมือ
๒ ครั้ง หยุดหนึ่งวินาที ปรบมือ ๗ ครั้ง กล่าวค�ำว่า ‘เยี่ยม’ พร้อมกับยกหัวแม่มือ
ทั้งสองข้าง โดยไม่ต้องเปลี่ยนเลยตลอด ๒ ปี)
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ให้นักเรียนสอนซึ่งกันและกัน
กิจกรรมนี้เป็นการใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ หลังจาก
นักเรียนเรียนสาระวิชาแล้ว ให้นักเรียนจับคู่กับบัดดี้คนเดิมหรือจับคู่ใหม่ก็ได้ แล้ว
ท�ำกิจกรรมสร้างความรู้สึกอยากเรียน (buy-in) ตามที่ระบุในบันทึกที่ ๒๑ แล้ว
ด�ำเนินกิจกรรมต่อไปนี้
ช่วยกันท�ำความเข้าใจสาระวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้ส�ำหรับการเรียนสาระ
ตอนที่เข้าใจยาก ครูตั้งค�ำถามว่า “ให้นักเรียนบอกสาระเรื่องนั้นโดยใช้ค�ำพูดตาม
ความเข้าใจของตัวนักเรียนเอง” “เมือ่ กล่าวเช่นนัน้ แล้ว นักเรียนเกิดข้อสงสัยอะไรบ้าง”
“เธอจะอธิบายประเด็นนั้นแก่นักเรียนที่ยังไม่ได้เรียนอย่างไร”
สอนวิธีการ ให้นักเรียนคนหนึ่งในคู่บัดดี้ ท�ำหน้าที่สอนเพื่อน เช่น สอนวิธี
ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้ เป็นต้น
โต้วาที เป็นการโต้กนั ภายในคูบ่ ดั ดี้ โดยครูกำ� หนดเรือ่ งให้แต่ละคูโ่ ต้ แล้วให้
เวลาคิดและบันทึกประเด็น ๑ นาที แล้วพูดแถลงค�ำสนับสนุนหรือโต้แย้งพร้อมข้อมูล
หลักฐาน อีกคนหนึ่งอาจแถลงสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อนก็ได้ แล้วอาจสลับข้าง
แสดงบท ให้นกั เรียนคนหนึง่ ในคูบ่ ดั ดีแ้ สดงเป็นตัวบุคคลส�ำคัญหรือมีชอื่ เสียง
และกล่าวแถลงนโยบาย เพือ่ นคูบ่ ดั๊ ดีท้ ำ� หน้าทีผ่ ฟู้ งั หรือผูส้ อื่ ข่าวช่างสงสัย ตัง้ ค�ำถาม
๓ ข้อ
สร้างข้อสอบ ให้นักเรียนทั้งคู่ใช้เวลา ๙ นาที ช่วยกันออกข้อสอบ ๓ ข้อ
หลังหมดเวลา บอกให้ทั้งคู่ตัดข้อสอบข้อที่ง่ายที่สุดออก เหลือคู่ละ ๒ ข้อ แล้วให้
ทัง้ คูเ่ ดินไปหาเพือ่ นอีกคูห่ นึง่ กลายเป็นกลุม่ ๔ คน ให้สอบและเฉลยซึง่ กันและกัน
อาจก�ำหนดให้มีบุคคลที่สามท�ำหน้าที่กรรมการส�ำหรับแต่ละกลุ่ม
กิจกรรมเหล่านีม้ กี ารเคลือ่ นไหวร่างกายแฝงอยูด่ ว้ ย ช่วยเพิม่ การไหลเวียนเลือด
และเพิ่มสารเคมีช่วยการเรียนรู้ในสมอง ได้แก่ โดปามีน และนอร์อะดรีนาลิน
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เฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆ ของทั้งชั้น
เป็นการใช้ความพยายามช่วยกันท�ำให้บรรลุ “เป้าหมายรายทาง” ที่กล่าวถึง
ในบันทึกที่ ๕ ตัง้ เป้าหมายสูงลิว่ เพือ่ สร้างความกลมเกลียวกันในชัน้ เรียน โดยเริม่ ต้น
ที่เป้าหมายปลายทางสูงลิ่ว และมีเป้าหมายรายทาง (milestones/ micro goals)
เป็นระยะๆ เมื่อใกล้ถึงก�ำหนดวันที่ระบุเป้าหมายรายทางไว้ ครูพูดถึงเป้าหมาย
รายทางนั้น โยงสู่เป้าหมายปลายทางที่มีคุณค่าสูงลิ่วต่อนักเรียน และชี้ให้เห็นว่า
เกือบจะบรรลุเป้าหมายรายทางทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว เพือ่ กระตุน้ นักเรียนทีอ่ าจยังล้าหลัง
ให้เร่งท�ำงานหรือเรียนรู้ เป็นการสร้างความมีชีวิตชีวาในชั้นเรียน
เมื่อนักเรียนร่วมกันบรรลุเป้าหมายรายทาง ครูต้องจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
เพื่อใช้เป็นตัวสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนว่า พวกตนท�ำได้หากใช้ความพยายาม
การเฉลิมฉลองท�ำได้หลากหลายแบบโดยควรให้เป็นกิจกรรมทีม ให้แต่ละทีมใช้เวลา
ปรึกษากัน ๑๕ วินาที แล้วแต่ละทีมด�ำเนินกิจกรรมให้ทั้งชั้นร่วมกันเฉลิมฉลอง
หรืออาจจัดเป็นพิธกี รรมมาตรฐานของชัน้ เช่น ให้ปรบมือเป็นจังหวะ ตามด้วย
เสียงตะโกนว่า ‘ส�ำเร็จ’

เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม
ชุดความคิดสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียนนี้ เป็น “เสียงในหัว” ของครูที่บอก
ว่า เมือ่ ครูเอาใจใส่นกั เรียนทุกคน ทุกวัน การเรียนรูท้ ที่ รงคุณค่าจะเกิดขึน้ โดยครูมี
เครือ่ งมือสร้างความเอาใจใส่ตอ่ การเรียนของนักเรียนตามทีร่ ะบุในบันทึกที่ ๑๙ - ๒๒
และใช้เครื่องมือเหล่านั้นบูรณาการในการเรียนรู้ประจ�ำวัน
วาทกรรมในสมองของครูจะเปลีย่ นจาก “ฉันมีเรือ่ งต้องสอนมากและฉันรูว้ า่ วิธสี อน
ที่ดีที่สุดคือการบรรยาย เรื่อง student engagement เป็นเรื่องเหลวไหล” ไปเป็น
“ฉันจะ engage กับเป้าหมายที่ทรงคุณค่ากับศิษย์ทุกคน ทุกวัน ทุก ๙ นาทีหรือ
สั้นกว่านั้น”
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ใคร่ครวญสะท้อนคิด และตัดสินใจ
ผมตีความว่าเครือ่ งมือต่างๆ เพือ่ สร้างความสนใจเรียนให้แก่ศษิ ย์ตามในบันทึกที่
๑๙ - ๒๒ นี้ คือเครื่องมือช่วยให้ครูยึดกุมการจัดการชั้นเรียนให้มีระเบียบ มีพลัง
โดยทีพ่ ลังนีจ้ ะขับเคลือ่ นตัวเองด้วยพลังของนักเรียนทัง้ ชัน้ ช่วยลดความยากล�ำบาก
ในการท�ำงานของครู ผมเชื่อว่าการด�ำเนินการนี้จะต้องใช้ความพยายามมากในปี
สองปีแรกของชีวติ การเป็นครู แต่หลังจากนัน้ เครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะช่วยเบาแรงครู และ
ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้น ช่วยให้ครูบรรลุเป้าหมาย “ครูเพื่อศิษย์” ที่มีผลงานดีเด่น
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๗
ภาค

ชุดความคิดเพื่อความส�ำเร็จของนักเรียน
(graduation mindset)

บทที่ ๒๓ เพื่อศิษย์เรียนจบ
บทที่ ๒๔ หนุนด้วยศิลปศึกษาและพลศึกษา
บทที่ ๒๕ เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้าสู่อาชีพ
บทที่ ๒๖ บทส่งท้าย

๒๓
เพื่อศิษย์เรียนจบ
บันทึกนี้เป็นบันทึกแรก ใน ๓ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดเพื่อความส�ำเร็จของ
นักเรียน (graduation mindset)
ตีความจาก Part Seven : Why the Graduation Mindset?

สาระหลักของบันทึกนี้คือ ชุดความคิดมุ่งมั่นด�ำเนินการเพื่อความส�ำเร็จของ
นักเรียน ท�ำให้โรงเรียนของเด็กยากจนพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพสูงได้
เป้าหมายส�ำคัญคือ นักเรียนทุกคนตั้งแต่ช้ันอนุบาลถึงเกรด ๑๒ (ส�ำหรับที่
สหรัฐอเมริกา ส่วนของไทยน่าจะถึง ม.๓ เพราะการศึกษาภาคบังคับของเราถึง ม.๓)
เรียนส�ำเร็จทุกคน ทีส่ หรัฐอเมริกาการเรียนจบเกรด ๑๒ อย่างประสบความส�ำเร็จ
หมายความว่า จบแล้วมีงานท�ำหรือเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ หรือกล่าวใหม่ว่า
เป้าหมายคือนักเรียนทุกคนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ แล้วมีงานท�ำหรือเรียนต่อ
ไม่มีนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน ในขณะนี้ประเทศไทยมีเด็กออก
จากการศึกษาภาคบังคับกลางคันประมาณร้อยละ ๒๐ หากเราประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายในบันทึกนี้เด็กไทยต้องเรียนจบ ม.๓ ทุกคน
“ครูเพื่อศิษย์” ทุกคนต้องมีปณิธานมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายนี้ โดยเชื่อมั่นว่าสมอง
เปลี่ยนแปลงได้ และมีวิธีการเปลี่ยนสมองของศิษย์ขาดแคลนให้เรียนส�ำเร็จได้
ในชีวติ จริงครูทสี่ อนในโรงเรียนทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กขาดแคลน มักจะอยู่
ในท่ า มกลางสั ง คมของผู ้ ค นที่ ดู ห มิ่ น ดู แ คลนความสามารถของเด็ ก ขาดแคลน
และคนในวงการศึกษาก็มักจะเอาแต่บ่นหรือกล่าวอ้างในความไม่พร้อม หรือความ
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ขาดแคลนของโรงเรียน ผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนีแ้ นะน�ำว่า ครูทมี่ อี ดุ มการณ์ “สอนเข้ม
เพื่อศิษย์ขาดแคลน” ต้องฝ่าด่านอุปสรรคเชิงกระบวนทัศน์ของสังคมโดยรอบให้ได้
โดยครูไม่สนใจเสียงบ่นหรือบรรยากาศท้อแท้ที่อยู่โดยรอบ มุ่งท�ำงานเพื่อความ
ส�ำเร็จในการเรียนของศิษย์ให้จงได้

หลักฐานเชิงประจักษ์
ในสหรัฐอเมริกามีหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ มีโรงเรียนในเขตยากจนเป็นร้อยหรือ
อาจถึงเรือนพันโรงเรียน ที่ติดเกณฑ์เป็นโรงเรียนที่มีผลด�ำเนินการดีเด่น (high
performing schools) โดยที่โรงเรียนเหล่านี้ด�ำเนินการแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ
ความแตกต่างนีไ้ ม่ได้อยูท่ ศี่ ษิ ย์แต่อยูท่ คี่ รู ทีม่ งุ่ มัน่ ด�ำเนินการเพือ่ การเรียนรูข้ องศิษย์
อย่างไม่ลดละท้อถอย
ตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนในเขตยากจน แต่มีผลด�ำเนินการดีเด่น ท�ำเพื่อ
ช่วยยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่
ให้นักเรียนชั้นสูงกว่าช่วยให้ค�ำแนะน�ำ (mentoring) แก่นักเรียนชั้นต�่ำกว่า
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีใ่ นการจัดหาติวเตอร์ชว่ ยติวการบ้าน ๑ ชัว่ โมง
หลังเลิกเรียน โดยไม่เสียเงิน
มีโปรแกรมพลศึกษาและศิลปศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วินัย
ในตน และการท�ำงานเป็นทีม
มีโปรแกรมการท�ำงานระหว่างเรียน เช่น ท�ำงานในโรงอาหารเป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมศิลปะการปรุงอาหาร เรียนทักษะการท�ำธุรกิจโดยท�ำงานในร้านค้า
ของนักเรียน เรียนซ่อมและบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
มีกิจกรรมหลังเวลาเรียนให้นักเรียนได้พูดคุยซักถามนักธุรกิจในท้องถิ่น
หรือผู้น�ำชุมชน หรือนักแนะแนว
มีคณะกรรมการช่วยให้คำ� แนะน�ำการเตรียมตัวหาทุนเรียนต่อชัน้ มัธยมปลาย
และการเตรียมตัวเรียนชั้น ม.ปลาย
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โครงสร้างส�ำคัญ ๕ ประการ ส�ำหรับโรงเรียนคุณภาพสูง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีวฒ
ั นธรรม “คาดหวังสูง สนับสนุนเต็มที”่ (high expectation, high support)
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีวินัยเชิงบวก
มีผู้น�ำด้านการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง
มีครูที่ท�ำงานหนัก เอาจริงเอาจัง และมีความสามารถ
มีหลักสูตรทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ เน้นทีท่ กั ษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษา

มาตรการหลัก ๕ ประการ ส�ำหรับโรงเรียนคุณภาพสูง
๑. มีเวลาเรียนคุณภาพสูง ที่ไม่ถูกรบกวนจากงานธุรการหรืองานบริหาร
๒. มีการประเมินสม�่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบผลการเรียน และน�ำไปสู่การปรับปรุง
การเรียนการสอน
๓. พ่อแม่เป็นผู้ร่วมเรียนรู้
๔. มีการพัฒนาครูเพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน
๕. มีความร่วมมือทีแ่ ข็งแรงระหว่างครูดว้ ยกัน และระหว่างครูกบั เจ้าหน้าทีใ่ นโรงเรียน
โดยผมขอเพิ่มเติมว่าผู้บริหารโรงเรียนและเขตพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมด้วย
ครูเพือ่ ศิษย์ตอ้ งมีชดุ ความคิดทีเ่ ข้มแข็งว่า ศิษย์ขาดแคลนของตนสามารถเรียน
จนจบชั้น ม.ปลาย และจบการศึกษาออกไปมีงานท�ำหรือเรียนต่อได้ โดยตัวครูเอง
ทุ่มเทเต็มที่เพื่อช่วยให้ศิษย์บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
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๒๔
หนุนด้วยศิลปศึกษาและพลศึกษา
บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ ๒ ใน ๓ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดเพื่อความส�ำเร็จของ
นักเรียน (graduation mindset)
ตีความจาก Chapter 19 : Support Alternative Solutions

สาระหลักของบันทึกนีค้ อื เพือ่ ความส�ำเร็จในชีวติ การเรียนของนักเรียน ครูตอ้ ง
จัดให้นักเรียนได้เล่นสลับกันไปด้วย เพื่อใช้การเล่นกระตุ้นการเจริญงอกงามของ
สมอง กระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดแรงขึ้น และเพื่อสร้างสภาพสมองพร้อมเรียน
ทีม่ สี ารเคมีเพือ่ การเรียนรูห้ ลัง่ ออกมา การเล่นในทีน่ กี้ ล่าวถึง ๒ อย่าง คือ เล่นกีฬา
หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย กับการเล่นด้านศิลปะ

หนุนด้วยศิลปศึกษา
มีหลักฐานจากผลงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่า การให้เวลานักเรียนฝึกซ้อม
กิจกรรมด้านศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดนตรี ท�ำให้ผลการเรียนดีขนึ้ มีผลการศึกษา
รวมข้อมูลจากงานวิจยั ขนาดใหญ่ ๔ ชิน้ ในนักเรียนยากจน ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบผล
ระยะยาวของการท�ำงานศิลปะทีม่ ตี อ่ ต่อนักเรียนยากจน ในโรงเรียนทีจ่ ดั เวลาเรียน
ด้านศิลปะมากในกลุม่ ๒๐% บน กับนักเรียนยากจนทีโ่ รงเรียนจัดเวลาเรียนศิลปะ
น้อยในกลุม่ ๒๐% ล่าง พบว่านักเรียนในโรงเรียนกลุม่ แรกมีโอกาสเรียนจบชัน้ มัธยม
สูงกว่า อัตราได้รบั อนุปริญญาและปริญญาสูงกว่า ตอนเรียนในชัน้ ม.ปลาย นักเรียน
กลุ่มดังกล่าว ได้คะแนนเรียงความ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า รวมทั้ง
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เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากกว่า อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า เข้าร่วมบริหาร
องค์กรนักศึกษามากกว่า และท�ำกิจกรรมอาสาสมัครในชุมชนมากกว่า นักวิจัย
ในโครงการนี้ถึงกับสรุปว่า นักเรียนจากครอบครัวยากจนที่โรงเรียนจัดกิจกรรม
ศิลปศึกษาจริงจัง มีโอกาสประสบความส�ำเร็จในชีวติ เท่าเทียมกับนักเรียนโดยทัว่ ไป
ในประเทศ
ตีความใหม่ได้วา่ การได้เรียนศิลปศึกษาจริงจังในโรงเรียน ช่วยแก้ขอ้ เสียเปรียบ
ในการเรียนของนักเรียนขาดแคลนได้ เขาบอกว่ากิจกรรมศิลปะช่วยฟืน้ “ระบบการ
ท�ำงานด้านวิชาการ” (academic operating system) ให้กลับคืนมา
ศิลปะช่วยฟื้นระบบการท�ำงานด้านวิชาการอย่างไร
ค�ำว่า “ศิลปะ” ในที่นี้หมายถึง ๔ กลุ่มใหญ่ของศิลปะ ได้แก่ (๑) ศิลปะดนตรี
(เล่นเครือ่ งดนตรีชนิ้ ใดชิน้ หนึง่ หรือหลายชิน้ ) (๒) ศิลปะการแสดง (ละคร ร้องเพลง
ประสานเสียง ร�ำ เต้น และแสดงตลก) (๓) หัตถศิลป์ (เย็บปักถักร้อย แกะสลัก)
(๔) ทัศนศิลป์ (วาดภาพ ระบายสี และศิลปะดิจิทัล)
สมองมีส่วนที่เป็น “ระบบการท�ำงานด้านวิชาการ” (academic operating
system) ที่มีการพัฒนาตรงต�ำแหน่งที่จ�ำเพาะ และเปลี่ยนแปลงถาวร จากการฝึก
ปฏิบัติศิลปะเป็นเวลานาน
เมือ่ ให้นกั เรียนปฏิบตั ศิ ลิ ปะครัง้ ละ ๓๐ - ๙๐ นาที สัปดาห์ละ ๓ - ๕ วัน ก่อผลดี
ดังต่อไปนี้
๑. ความมานะพยายาม : แรงจูงใจ และความสามารถยังยัง้ ชัง่ ใจ (defer gratification)
๒. ทักษะการจัดการผัสสะ (processing skills) : ทางหู ตา และสัมผัส
๓. ทักษะการเอาใจใส่ (attentional skills) : สนใจ พุ่งความสนใจ (focus) และ
ละความสนใจได้ตามที่ต้องการ
๔. ความจ�ำ : ความจ�ำระยะสั้น และความจ�ำใช้งาน
๕. ทักษะจัดล�ำดับ : รู้ขั้นตอนของกระบวนการ
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นอกจากนัน้ ศิลปะช่วยหนุนชุดความคิดเพือ่ ความส�ำเร็จในการเรียนของนักเรียน
มีผลงานวิจยั บอกว่าโรงเรียนทีม่ กี ารฝึกซ้อมดนตรี นักเรียนมาเรียนในสัดส่วนสูงกว่า
โรงเรียนที่ไม่มีการฝึกซ้อมดนตรี (ร้อยละ ๙๓.๓ เทียบกับ ๘๔.๙) และมีอัตรา
เรียนจบสูงกว่า (ร้อยละ ๙๐.๒ เทียบกับ ๗๒.๙) โรงเรียนทีโ่ ปรแกรมดนตรีได้รบั
การประเมินคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม(excellent) หรือดีมาก (very good)
อัตราเรียนจบยิ่งสูง (ร้อยละ ๙๐.๙)
มีการวิจยั ศึกษานักเรียนชัน้ มัธยมในสหรัฐเมริกาจ�ำนวน ๒๕,๐๐๐ คน เป็นเวลา
๔ ปี พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส�ำคัญระหว่างการเรียนศิลปะกับผลการเรียนและ
เมื่อติดตามไปศึกษานักเรียนกลุ่มเดียวกันเมื่ออายุ ๒๕ ปี ผลยิ่งน่าประทับใจ คือ
นักเรียนกลุม่ ทีม่ าจากครอบครัวรายได้นอ้ ย ทีเ่ รียนศิลปะ มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย
สูงกว่า ได้เกรดดีกว่า มีโอกาสเรียนสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า โอกาสได้งานท�ำ
สูงกว่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงกว่า
วิธีใช้ศิลปะในห้องเรียน
ดีที่สุดคือมีครูศิลปะให้ครูศิลปะสอนนักเรียนครั้งละ ๑๕ - ๓๐ นาที ๓ วัน
ต่อสัปดาห์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมและมัธยม แต่หากไม่มคี รูศลิ ปะครูประจ�ำชัน้
ก็สามารถสอนเองได้โดยเรียนรู้วิธีเอาเอง
หนังสือเล่มนี้ลงรายละเอียดของการสอนศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง
การเรียนศิลปะดนตรี
ดีทสี่ ดุ คือมีครูดนตรีแต่หากไม่มคี รูดนตรี นักเรียนอาจเรียนเองจากแอปพลิเคชัน
ในไอแพด เขาแนะน�ำแอปพลิเคชัน ชื่อ Tiny Piano, Nota, Musical Touch, Pro
Keys, และ Twelve Tones นอกจากนัน้ ยังมีวดี ทิ ศั น์ในยูทปู สอนดนตรี การแนะน�ำ
ของครูจะท�ำให้เด็กจ�ำนวนหนึ่งคลั่งไคล้ในดนตรี
การฝึกดนตรีเป็นการฝึกประสานการท�ำงานของหลายส่วนในร่างกาย การฝึก
ประสานกิจกรรมทางสมองช่วยการพัฒนาสมองในเชิงโครงสร้าง (ท�ำให้ไอคิวสูงขึน้ )
และช่วยฝึกการรับรู้ซึ่งมีผลสืบเนื่องไปยังทักษะด้านภาษา (การจ�ำค�ำศัพท์ ทักษะ
การอ่าน) และด้านมิติสัมพันธ์ (spatial relations) นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัย
บอกว่า ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรขาคณิต และ
ระบบจ�ำนวน
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ที่น่าแปลกใจคือ ดนตรีช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
เนื่องจากการฝึกดนตรีช่วยให้ไวต่อการรับรู้ด้านอารมณ์จากถ้อยค�ำ  และช่วยให้มี
ความภูมิใจในตนเอง รวมทั้งช่วยเพิ่มบุคลิกที่ดีด้านความร่วมมือ แรงจูงใจ ความ
รับผิดชอบ และการริเริม่ ผลดีเหล่านีเ้ กิดขึน้ ในเด็กจากทุกวัฒนธรรม และไม่เกีย่ วกับ
พันธุกรรม หรือเศรษฐฐานะ แต่จะได้ผลมากหากเริม่ ตัง้ แต่เด็กอายุนอ้ ย ฝึกบ่อยๆ
และฝึกต่อเนื่อง
การฝึกศิลปะการแสดง
ท�ำโดยให้นักเรียนแสดงบทสมมติ (role play) เพื่อสะท้อนสาระที่เรียน อาจใช้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ (เพื่อแสดงผลการทดลอง แสดงปฏิกิริยาเคมี หรือผลลัพธ์
ด้านระบบนิเวศ) คณิตศาสตร์ (แสดงสูตร สมการ หรือวิธจี ำ� สูตร) ภาษา (เพือ่ เล่าเรือ่ ง
อธิบายเรื่องที่ไปค้นคว้ามา)
ศิลปะการแสดงจะช่วยฝึกทักษะหลายด้านที่น�ำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ เช่น
ในศิลปะการแสดงมีสว่ นของการเคลือ่ นไหวซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การเรียนรูใ้ นหลายกลไก
ทักษะการเคลือ่ นไหว (motor skills) มีผลยกระดับทักษะทางวิชาการ (academic
skills) ในหลากหลายมิติ ดังแสดงในรูปข้างล่าง
การอ่าน

คณิตศาสตร์

ภาษาเขียนหรือพูด

ความรู้ทั่วไป

คิดเชื่อมโยง

คิดแบบนิรนัย

คิดเชิงนามธรรม

คิดแบบอุปนัย

จัดล�ำดับ

วิเคราะห์

สังเคราะห์ล�ำดับ

จัดระบบ

สายตา

แยกแยะแบบแผน
สิ่งที่เห็น

ทักษะถ้อยค�ำ

ความจ�ำและเหตุผล

ทักษะศูนย์กลาง

ประสานตา-เท้า

ประสานกาย-พื้นที่

ประสานมือ-ตา มือ-เท้า

การทรงตัวระหว่างเคลือ่ นไหว การรับรู้ทางกาย

การทรงตัวขาเดียว สองขา ทักษะการเคลื่อนไหว
และสลับขา
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การฝึกด้านศิลปะการแสดงจึงเป็นกลไกสร้างเครือข่ายใยประสาทในสมอง และ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยที่เราไม่รู้ตัว
หนังสือเล่าเรือ่ งราวของครูเรฟ เอสควิท (Rafe Esquith) แห่งโรงเรียนโฮบาร์ต ที่
ตัง้ อยูใ่ นใจกลางนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทีใ่ ช้การเล่นละครเช็กสเปียร์
กระตุน้ พัฒนาการสมองของเด็กนักเรียน ป.๕ ทีร่ อ้ ยละ ๗๐ มาจากครอบครัวยากจน
จนเกิดผลมหัศจรรย์ คือค่าเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนนี้ที่เรียนจนจบ ม.ปลาย
เท่ากับร้อยละ ๓๒ เท่านัน้ แต่นกั เรียนทีเ่ คยผ่านชัน้ ของครูเรฟอัตรานีเ้ ท่ากับ ๑๐๐
คือนักเรียนทุกคนเรียนจบ ม.ปลาย ท่านทีส่ นใจดูเรือ่ งราวการเล่นละครเช็กสเปียร์
ของศิษย์ครูเรฟได้ในยูทูปด้วยค�ำค้นว่า Hobart Shakespeareans เป็นหลักฐาน
ว่าครูที่ “สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน” เป็นผู้มีคุณูปการเปลี่ยนชีวิตศิษย์ได้จริงๆ
ผมขอเพิ่มเติมเรื่องราวของครูเรฟ เอสควิธว่า ท่านเขียนหนังสือเล่าเรื่องราว
การท�ำงานเป็น “ครูเพือ่ ศิษย์” ของท่านหลายเล่มมาก สองเล่มได้รบั การแปลเป็นไทย
คือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ กับ ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตัวท่านเคยมาเมืองไทย
ถึง ๒ ครั้ง เพื่อมาเปิดตัวหนังสือแปลทั้งสองเล่ม และผมเคยเขียนบล็อกเล่าไว้ที่
https://www.gotoknow.org/posts/467265 และ https://www.gotoknow.org/
posts/615888

หนุนด้วยพลศึกษา
คุณค่าของกิจกรรมทางกาย (physical activity) ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักเรียน ได้รับการยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าจากผลงานวิจัยสารพัดแบบในนักเรียน
เป็นล้านๆ คน เหตุผลคือ กิจกรรมทางกายสร้างสมองที่พร้อมเรียน จากการหลั่ง
สารเคมีเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ โดปามีนที่ช่วยเพิ่มความพยายาม การมองโลกแง่ดี
มีความหวัง และความจ�ำใช้งาน (working memory) และนอร์อะดรีนาลีน ช่วยเพิม่
การพุ่งเป้าความสนใจและความจ�ำระยะยาว (long-term memory)
มีผลงานวิจยั พิสจู น์วา่ กิจกรรมทางกายช่วยลดปัญหาความประพฤติของนักเรียน
ช่วยเพิ่มความมั่นใจตนเอง เพิ่ม executive functions และลดความเครียด
เคล็ดลับคือ กิจกรรมทางกายทันทีก่อนเรียน ช่วยเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ดีกว่า
กิจกรรมทางกายก่อนเรียน ๒ - ๓ ชั่วโมง
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กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายสร้างเซลล์สมอง
เป็นธรรมชาติของสมอง ที่จะมีการสร้างเซลล์สมองขึ้นใหม่ ตัวปิดกั้นส�ำคัญคือ
ความเครียดเรื้อรัง และภาวะทุพโภชนาการซึ่งนักเรียนขาดแคลนต้องเผชิญ และ
น�ำไปสูภ่ าวะซึมเศร้า (depression) มีผลงานวิจยั บอกว่า ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียน
ยากจนในสหรัฐอเมริกา มีความเครียด และภาวะซึมเศร้า และมีผลงานวิจยั บอกว่า
การออกก�ำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ช่วยป้องกันและบ�ำบัดโรคซึมเศร้า
มีผลงานวิจัยในแม่ที่ยากจน ไร้บ้าน และเป็นโรคซึมเศร้า โดยให้เข้าโปรแกรม
บ�ำบัดโดยการเต้นร�ำครั้งละ ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ได้ผลดี คืออาการ
ซึมเศร้าลดลง โดยเขาบอกว่าผลจากการออกก�ำลังได้มากกว่าการไปเต้นแอโรบิก
เมื่อแม่สุขภาพดีขึ้นก็จะดูแลลูกได้ดีขึ้น
ผมขอเพิ่มเติมจากประสบการณ์ส่วนตัวว่า การออกก�ำลังแบบแอโรบิก (เช่น
วิง่ เหยาะ) วันละ ๓๐ นาที ช่วยสร้างสุขภาพในสารพัดด้าน รวมทัง้ ด้านการมีสมอง
แจ่มใส พร้อมเรียนรู้ และผลนี้เกิดขึ้นในวันนั้น และในระยะยาวตลอดชีวิต
เซลล์ประสาททีง่ อกใหม่ชว่ ยเพิม่ อารมณ์ดี ความจ�ำ การจัดการน�ำ้ หนักตัว และ
การเรียนรู้ มีผลงานวิจยั ยืนยันว่า การออกก�ำลังกายกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ช่วยกระตุน้
การสร้างเซลล์ประสาท
นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยบอกว่า ความแข็งแรงของร่างกาย มีความสัมพันธ์
กับผลการเรียนในนักเรียนทุกระดับ
วิธีใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวในห้องเรียน
หลักการง่ายๆ คือ ใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย (physical activities) กับ
กิจกรรมระหว่างชั้นเรียน (classroom activities)
เขาแนะน�ำกิจกรรมเคลือ่ นไหวร่างกายวันละครัง้ ครัง้ ละ ๒๐ - ๓๐ นาที ส�ำหรับ
ชั้นอนุบาลถึง ป.๕ โดยถือเป็นการพักออกก�ำลังกาย นอกจากนั้นโรงเรียนต้องมี
สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาให้เด็กได้ออกก�ำลังกายในช่วงหยุดพักเที่ยง และช่วง
ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน สิ่งที่เขาห้ามคือ ห้ามลงโทษเด็กโดยการกักตัวไว้
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ในห้องระหว่างพัก เพราะจะเป็นการปิดกัน้ โอกาสวิง่ เล่นออกก�ำลังกาย ซึง่ เป็นผลร้าย
ต่อการเรียน เขาแนะน�ำให้ลงโทษเด็กโดยวิธอี นื่ เช่น ให้เข้าคิวกินอาหารเป็นคนสุดท้าย
ถูกตัดสิทธิพิเศษบางอย่าง เป็นต้น
กิจกรรมในห้องเรียนท�ำง่ายๆ โดยให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว ๑ - ๒ นาที ทุกๆ
๑๐ - ๒๐ นาทีของเวลาเรียน เพือ่ เผาผลาญพลังงาน และเพิม่ พลังการเรียนรู้ มีครู
ชัน้ อนุบาล - ป.๕ คนหนึง่ หัวใส ริเริม่ พานักเรียนออกไป “เดินเติมพลัง” (power walk)
ที่ทุ่งหญ้าข้างโรงเรียน ๑๐ นาที เพื่อก่อความคึกคัก และท�ำกันทั้งโรงเรียน
เขาแนะน�ำให้จัดนักเรียนเป็น “ทีมเพิ่มพลัง” (energizer team) หรือ “ทีม
ครูฝึก” (personal trainer) ทีมละ ๔ คนในชั้น อนุบาล - ป.๕ และทีม ๕ คน
ในชั้นโตกว่านั้น โดยครูจะส่งสัญญาณให้เริ่มท�ำงานทุกๆ ๑๕ - ๒๕ นาที กิจกรรม
เพิ่มพลังนี้ใช้เวลาครั้งละ ๑ - ๒ นาทีเท่านั้น โดยมีกิจกรรมต่อไปนี้
ให้นกั เรียนวิง่ อยูก่ บั ทีเ่ ป็นเวลานาน ๑ นาที เมือ่ เริม่ จะสังเกตเห็นว่านักเรียน
ตื่นเต้น จะยิ่งสนุกหากมีการแข่งขันกันเล่นๆ หรือร่วมมือกัน
บูรณาการการเคลื่อนไหวเข้ากับสาระการเรียนรู้ โดยเขาแนะน�ำวิธีการใน
เว็บไซต์ action - based learning ซึง่ มีหลายเว็บไซต์ เช่น https://www.youthfit.com
https://www.abllab.com และ https://insidetheclassroomoutsidethebox.wordpress.com
จัดกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันทั้งชั้น เช่น ให้นักเรียนคนหนึ่งสอนจังหวะเต้นร�ำ
ให้นักเรียนคนหนึ่ง อาสาสมัครท�ำหน้าที่ผู้น�ำ  เดิน หรือเต้น ให้คนอื่นๆ
ท�ำตาม เป็นเวลา ๔๕ วินาที
จัดนักเรียนเป็นทีมเพื่อเล่นกีฬาสมมติ ให้ทีมหนึ่งยืนขึ้นและร่วมกันเลือก
กีฬาทีช่ อบ คนหนึง่ แสดงท่าทางของกีฬานัน้ โดยลูกทีมท�ำตาม เป็นเวลา ๓๐ วินาที
แล้วเปลี่ยนทีม
ไม่ว่าในระดับเด็กเล็กหรือเด็กโต ต่างก็ต้องการและชอบการเคลื่อนไหวทั้งสิ้น
ตามธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมอง
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
ค่ายวันเด็กปี ๖๑ คุณครู ๗ คนจากโรงเรียนเพลินพัฒนา น�ำโดยคุณครูญา มนัสนันท์ จุน่ บุญ ได้ชวนกันไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้กบั เด็กๆ ๑๑๕ คน ทีโ่ รงเรียน
บ้านพลาญชัย ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔
มกราคม ๒๕๖๑ การจัดค่ายในครัง้ นีม้ ที มี่ าจากการที่ คุณครูปา - ปาจารีย์ เพิม่ เพียร
ได้มีโอกาสมาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผูเ้ รียนสนุกกับการเรียนรูภ้ าษาไทย” ทีโ่ รงเรียนเพลินพัฒนาเมือ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน http://goo.gl/dG4y4J
บทที่ ๘) ครูปาอยากให้เด็กๆ ที่โรงเรียนได้มีโอกาสทดลองท�ำกิจกรรมคล้ายๆ
กับที่โรงเรียนเพลินพัฒนาบ้าง ความร่วมมือกันระหว่างคณะครูทั้ง ๒ โรงเรียนจึง
ได้เริ่มต้นขึ้น
ครูปาเล่าข้อมูลเบือ้ งต้นให้ฟงั ว่าเด็กส่วนใหญ่ขาดพ่อแม่ เรียนอยูช่ นั้ ป.๔ - ม.๓
ใช้ชีวิตอยู่กับตายาย และไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้ที่โรงเรียน
ไม่คอ่ ยมีกจิ กรรมอะไรให้ทำ� มากนัก คณะครูอาสาจึงตัง้ ใจอย่างเต็มทีท่ จี่ ะท�ำให้เด็ก
ทุกคนได้รบั ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทีจ่ ะติดตัวเขาไปตลอดชีวติ โดยเริม่ จากการศึกษา
ว่าในอ�ำเภอช่องเม็กที่โรงเรียนตั้งอยู่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไร และมีคุณครูท่านใด
ที่สนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องใดบ้าง
ค่ายอาสาครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมสันทนาการและบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ประจ�ำของชาวค่ายแล้ว จึงมีการเตรียมฐานการเรียนรู้เอาไว้ให้เด็กๆ
โรงเรียนบ้านพลาญชัยได้มโี อกาสสัมผัสกับการเรียนรูใ้ นรูปแบบทีผ่ เู้ รียนเป็นผูส้ ร้าง
ความรู้เอง และในขณะเดียวกันก็ได้พบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนในแง่มุมใหม่
ได้แก่
ฐานดนตรีอสี าน ทีม่ กี ารเปิดใจให้ตนื่ ขึน้ ด้วยเสียงแคนของคุณครูบา้ นพลาญชัย
ไปพร้อมกับการร�ำเซิง้ ของคุณครูจากโรงเรียนเพลินพัฒนา และการได้พบกับความดี
ความงามของภูมปิ ญ
ั ญาอีสานทีห่ มอล�ำเลือ่ งชือ่ บานเย็น รากแก่น ได้บอกเล่ากล่าว
เอาไว้จากคลิปวีดิทัศน์ด้วย
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ฐานวิทย์คณิต มีโจทย์ให้เด็กๆ ในกลุม่ วางแผนกันว่าจะต้องใช้ขา้ วเหนียวเท่าไร
ใช้ไข่ และเกลือ เท่าไร โดยให้หยิบได้ครั้งเดียว และต้องคิดเผื่อให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่น
ได้ทดลองท�ำด้วย และข้าวเหนียวทีเ่ ตรียมไว้นมี้ ปี ริมาณทีพ่ อเหมาะ หากวางแผนได้
ถูกต้อง ทุกคนจะได้กิน เมื่อได้พบกับโจทย์ท้าทายเช่นนี้ และกิจกรรมการท�ำข้าวจี่
ก็เป็นอาหารทีเ่ ด็กๆ คุน้ เคย แต่เมือ่ ให้โจทย์แบบนี้ เด็กๆ สนใจและช่วยเหลือกันดีมาก
ลองน�ำข้าวสารเหนียว เกลือ มาลองชั่งดู และส่งตัวแทนไปหยิบ เสร็จแล้วทุกคน
มาปั้นและท�ำข้าวจี่ ที่ลุ้นคือไข่ที่หยิบมาจะพอชุบให้ทุกคนไหม สุดท้ายทุกคนได้
อิ่มอร่อยกับข้าวจี่ฝีมือตัวเอง และยังร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในความธรรมดา
ที่ไม่ธรรมดาอีกด้วย
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ฐานลายไทย เริ่มจากเปิดคลิปวีดิทัศน์ให้ชม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและ
รักความเป็นไทย จากการได้เห็นภาพชาวต่างชาติมาหัดเรียนเขียนภาษาไทย
มาเรียนมวยไทย เรียนโขน เรียนท�ำอาหารไทยด้วยความสนใจและตั้งใจที่จะรักษา
วัฒนธรรมไทยเอาไว้ แล้วจึงแลกเปลีย่ นความรูส้ กึ ร่วมกัน จากนัน้ ครูถามเด็กๆ ว่าเคย
เห็นลายไทยที่ไหนบ้าง แล้วจึงพามารู้จักชื่อลายต่างๆ ตอนที่ท�ำกิจกรรมครูชวนให้
นักเรียนดูตวั อย่างภาพทีค่ รูวาดขึน้ เอง เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในห้องเรียนของนักเรียนชัน้ ๒
ของโรงเรียนเพลินพัฒนาด้วย สือ่ ทีค่ รูนำ� ไปด้วยมีทงั้ ลายกระจังฟันสาม ลายกระจัง
ฟันห้า ลายกระจังตาอ้อย ลายเถาเลือ้ ย ลายเถาขด ลายเถาไขว้ ลายกระจังใบเทศ
ลายกนกเปลว ลายประจ�ำยาม ลายลายบัว และลายน�้ำ  ซึ่งก็คือทุกลายที่สอนให้
กับนักเรียนชั้น ๒ ที่โรงเรียนเพลินพัฒนานั่นเอง นอกจากนี้ครูยังได้น�ำตัวอย่าง
ผลงานของนักเรียนชัน้ ๒ ไปให้ดดู ว้ ยว่า น้องๆ ตัง้ ใจท�ำงานกันอย่างสุดฝีมอื แค่ไหน
พวกเขาดูจะทึ่งกับผลงานของน้องมาก

ตัวอย่างสือ่ การเรียนรูล้ ายดอกบัวและลายน�ำ้ ของ คุณครูตอ้ ง - นฤตยา ถาวรพรหม
ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดลายไทยให้กับเด็กๆ อีกหลายต่อหลายคน

• 281 •

เมือ่ ทุกคนวาดรูปเรียบร้อยแล้วก็ชว่ ยกันน�ำภาพทีว่ าดไว้ไปท�ำเป็นปกสมุดบันทึก
ท�ำมือ ทีท่ ำ� ขึน้ จากการน�ำกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว ๒๐ แผ่น โดยครูบอกวิธกี ารท�ำ
แล้วให้พวกเขาช่วยกันท�ำจนส�ำเร็จ ในฐานนี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่คุณครูสังเกตว่า
เขามักไม่คอ่ ยตัง้ ใจเข้าร่วมกิจกรรม และชอบไปปีนต้นไม้ จนตกมาบาดเจ็บ แต่เมือ่
เขามาท�ำกิจกรรมวาดลายไทย ดูเขาตัง้ ใจและชอบมาก เขาวาดแล้วเอามาให้ครูดแู ล้ว
ดูอีก ในตอนท้ายกิจกรรมครูจึงขอถ่ายรูปผลงานของเด็กๆ โรงเรียนบ้านพลาญชัย
เพื่อน�ำกลับมาให้น้องๆ ที่เพลินพัฒนาดูบ้าง
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ฐานภาษาอังกฤษ เป็นเรือ่ งการน�ำค�ำศัพท์ในชีวติ ประจ�ำวัน และเรือ่ งทิศทางมาพาเด็กๆ
ได้เรียนรู้ โดยให้คนอ่านค�ำศัพท์บอกให้เพื่อนอีกคนที่ปิดตาอยู่ เดินไปให้ถึงที่หมาย เด็กๆ
สนุกและรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่คุ้นเคย แต่ก็ยังสนใจที่จะเรียนรู้

ฐานการคิด ช่วงแรกฝึกสมองสองซีกโดยการมองผ่านกระจก ชวนคิดกระจกมีไว้
ใช้อะไรเด็กๆ ทุกกลุ่มจะตอบเหมือนกันว่าไว้ส่อง และบอกว่าวันนี้เราจะน�ำกระจกมาใช้
ฝึกสมองเด็กๆ ตืน่ เต้นและอยากลองท�ำ พอดีกระจกทีเ่ ตรียมมาร้าวใช้ไม่ได้ ๑ อัน เลยเป็น
โอกาสให้ครูได้ฝึกเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ด้วยการ
ขอคนที่เต็มใจเสียสละท�ำกิจกรรมหลังจากที่เพื่อนคนอื่นๆ ใช้สื่อเสร็จแล้ว
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ช่วงที่สองเป็นการย้ายก้านไม้ขีดเพื่อให้ภาพเปลี่ยนด้าน ฐานนี้อายุไม่ส�ำคัญ
เพราะความสามารถในการคิดของเด็กๆ แตกต่างกันไป ในช่วงแลกเปลี่ยนเด็กๆ
บอกว่าจะลองกลับไปเล่นกับกระจก และก้านไม้ขีดที่บ้านตัวเองกันต่อ

ความสุข ความมั่นใจที่เกิดจากการได้พบคุณค่าของการเรียนรู้ฉายชัดอยู่ใน
แววตาทุกคู่ ประกายตาเหล่านี้เองที่ท�ำให้วันที่ดีที่สุดของโรงเรียนเริ่มต้นขึ้น
ช่วงค�ำ่ เป็นพิธบี ายศรีสขู่ วัญด้วยการผูกข้อมือจากทีมอาสาและทีมคุณครู รวมทัง้
ผู้ใหญ่ของชุมชนที่ทางโรงเรียนเชิญมาร่วมพิธี เมื่อผูกข้อมือเสร็จทีมอาสาพูดถึง
การเดินทางมาเพื่อมอบประสบการณ์ดีให้กับเด็กทุกคนที่นี่ว่า เพราะเด็กทุกคน
มีคุณค่า มีความส�ำคัญ พวกเราจึงเดินทางมาหา พร้อมกับร้องเพลงเด็กดั่งดวงดาว
ให้กบั พวกเขา กิจกรรมวันแรกสิน้ สุดลงตอนประมาณสองทุม่ กว่า หลังจากทีส่ ง่ เด็กๆ
เข้านอนแล้ว ทีมอาสาและทีมคุณครูบ้านพลาญชัยจึงได้มาร่วมกันสรุปกิจกรรม
และประเมินผลการจัดกิจกรรมในวันแรกด้วยกัน
วันที่สอง เด็กๆ ตื่นตอนตีห้ากว่ามาท�ำกิจกรรมสมาธิแสงสว่าง และโรงเรียน
บ้านพลาญชัยตืน่ ต่อด้วยโยคะยามเช้าและกายบริหาร กิจกรรมในวันนีเ้ ป็นการฝึก
เรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเอง ผ่านการเล่นตาข่ายไฟฟ้า แม่น�้ำพิษ และการพับ
หัวใจเพือ่ บอกเล่าความฝันของตัวเอง ตอนปิดค่ายครูญาเล่าเรือ่ งราวของแรงบันดาลใจ
ของทีมอาสาว่า ทุกคนได้รับแบบอย่าง และแรงบันดาลใจที่ดีงามมาจากในหลวง
รัชกาลที่ ๙ จึงอยากจะขอส่งต่อพลังความตั้งใจในการท�ำความดีเพื่อผู้อื่นเอาไว้ให้
กับเด็กๆ และเพื่อนครูที่นี่ด้วย เพื่อให้พลังของการส่งต่อความดีนี้ยังคงอยู่ตลอดไป
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๒๕
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
หรือเข้าสู่อาชีพ
บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้ายใน ๓ บันทึก ภายใต้ชุดความคิดเพื่อความส�ำเร็จ
ของนักเรียน (graduation mindset)
ตีความจาก Chapter 20 : Prepare for College or Careers

สาระหลักของบันทึกนี้คือ มีนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่เรียนไม่เก่งแต่จะเรียนดีขึ้น
ทันตา หากครูจดั การเรียนรูแ้ บบใหม่ ทีใ่ ห้นกั เรียนฝึกปฏิบตั โิ ดยใช้มอื ท�ำกิจกรรม
ทางกาย หรือออกไปเรียนนอกห้อง นักเรียนเหล่านี้จะเรียนได้ดีหากมีกิจกรรม
ฝึกวิชาชีพ เรียนนอกห้อง เรียนโดยท�ำโครงงาน ทัศนศึกษา เรียนโดยฝึกปฏิบัติ
และเรียนรับใช้ชุมชน (service learning)
การให้นักเรียนระดับประถมท�ำกิจกรรมเหล่านี้ใกล้ๆ โรงเรียน แค่ได้ออกไป
ทัศนศึกษาใกล้ๆ เด็กก็ตื่นเต้นแล้ว แต่จะให้ได้เรียนรู้มากกว่าต้องให้นักเรียนท�ำ
โครงงานเล็กๆ จากกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย และแม้ท�ำโครงงานเล็กๆ นอก
ห้องเรียนแต่อยู่ในบริเวณโรงเรียนก็ช่วยสร้างความตื่นตัวในการเรียนได้มาก
ครูพงึ ตระหนักว่า นักเรียนเบือ่ เมือ่ อยูใ่ นห้องเรียน หรือต้องนัง่ นิง่ ๆ เป็นเวลานาน
และมีนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่เบื่อง่ายกว่าคนอื่นๆ ครูพึงเอาใจศิษย์มาใส่ใจตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจที่นึกถึงอนาคตของตัวเอง เขาแนะน�ำรายการค�ำถามต่อไปนี้
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ค�ำถามเกี่ยวกับความพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
นักเรียนมีทักษะชีวิตไปเผชิญชีวิตในมหาวิทยาลัยหรือไม่ นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้วิชาต่างๆ หรือไม่ นักเรียนมีที่ปรึกษาที่ตนใกล้ชิดเอาไว้ปรึกษายามจ�ำเป็น
หรือไม่ หากนักเรียนไม่ได้รบั ทุนการศึกษา จะท�ำอย่างไร ในบริบทของสหรัฐอเมริกา
เขาบอกให้นักเรียนรู้ว่ามีมหาวิทยาลัยที่เรียนออนไลน์ฟรี ชื่อ The University of
the People (https://www.uopeople.edu/) แต่หากต้องการสอบเพื่อรับปริญญา
มีค่าใช้จ่ายราวๆ ๔,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
ค�ำถามเกี่ยวกับความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
นักเรียนที่เรียนจบออกไปมีเอกสารสรุปข้อมูลส่วนตัวและประวัติการเรียน
ประสบการณ์ที่ส�ำคัญ (resume) ส�ำหรับเป็นหลักฐานรับรองสมรรถนะในการ
ท�ำงานหรือไม่ นักเรียนทุกคนมีทกั ษะเข้ารับการสัมภาษณ์เข้างาน โดยผ่านการฝึก
และได้รบั feedback หรือไม่ นักเรียนแต่ละคนมีงานทีต่ อบรับแล้ว หรืออยูใ่ นรายชือ่
รอเรียกเข้าท�ำงานหรือไม่ นักเรียนแต่ละคนมีที่ปรึกษายามต้องการหรือไม่
หนังสือแนะน�ำเว็บไซต์ชว่ ยแนะน�ำการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทีค่ รูควรเข้าไป
ท�ำความเข้าใจพร้อมกับนักเรียน เพือ่ ช่วยท�ำความเข้าใจ ในสหรัฐอเมริกามีวทิ ยาลัย
ชุมชน (community college) ทีส่ อนวิชาชีพ ทีค่ รูควรแนะน�ำให้นกั เรียนรูจ้ กั ซึง่ จะ
ตรงกับค�ำแนะน�ำของครูชนั้ มัธยมต้นของไทยทีแ่ นะน�ำให้นกั เรียนพิจารณาเข้าเรียน
วิทยาลัยอาชีวะ หลังเรียนจบ ม.๓ ซึ่งจะเป็นเส้นทางสู่การเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ในภายหลังได้
ตัวอย่างต่อจากนี้เป็นตัวอย่างที่โรงเรียนคุณภาพสูง ในการด�ำเนินการช่วย
นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือเข้าสู่อาชีพอย่างได้ผลดี

กลยุทธเตรียมนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยและสู่อาชีพ
ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่โรงเรียนคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกาใช้ทั้งโรงเรียนระดับ
ประถมและระดับมัธยม
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ให้มโี อกาสได้ไปเห็นหรือมีประสบการณ์ เช่น ให้นกั เรียนชัน้ ป.๕ จับคู่ ร่วมกัน
ไปเยีย่ มมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษาใกล้ๆ และศึกษาข้อมูล เช่น ค่าเล่าเรียน
ทุนช่วยเหลือการศึกษา สาขาทีส่ อน ต�ำแหน่งทีต่ ง้ั อายุของนักศึกษา เป็นต้น น�ำมา
ท�ำโปสเตอร์ ส�ำหรับน�ำเสนอต่อนักเรียนชัน้ ป.๒ ซึง่ ผมคิดว่า ในกรณีของบริบทไทย
สามารถด�ำเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น ให้นกั เรียนแยกย้ายกันไปศึกษาสถาบัน
ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนัก ทีมละ ๑ สถาบัน หากจะซ�้ำสถาบันก็ให้ซ�้ำได้สถาบัน
ละไม่เกิน ๓ ทีม น�ำมาจัดท�ำโปสเตอร์เสนอต่อเพื่อนๆ ในชั้นหรือในโรงเรียน
หนังสือเอ่ยถึงการให้นกั เรียนชัน้ ป.๔ จับคูก่ บั เพือ่ นเพือ่ ศึกษาอาชีพทีต่ อ้ งการวุฒิ
ม.๓ เช่น ช่างหล่อ ช่างไฟ ช่างก่อสร้าง พนักงานท�ำความสะอาดภายในเครื่องบิน
เป็นต้น
เชื่อมโยงพฤติกรรมเข้ากับผลต่อตนเอง ช่วยให้นักเรียนท�ำกิจกรรมและ
เชื่อมผลลัพธ์ของงานสู่เป้าหมายในชีวิต “เวลาที่เธอใช้ท�ำการบ้านจะมีความหมาย
ต่ออนาคตของเธอ มันจะช่วยให้เธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้”
เชือ่ มโยงสาระวิชาเข้ากับอนาคตการงาน เช่น ในนักเรียนชัน้ มัธยมเมือ่ เรียน
วิชาใด ครูเอ่ยถึงหน้าที่การงานที่ใช้ความรู้และทักษะของวิชานั้นๆ หาทางให้คน
ในอาชีพนั้นๆ มาแชร์ประสบการณ์กับนักเรียน
ใช้ถ้อยค�ำที่ให้ความหวัง เช่น ไม่ใช้ค�ำว่า “ถ้าเธอเรียนจบ” แต่ใช้ค�ำว่า
“เมื่อเธอเรียนจบ” ไม่ใช้ค�ำว่า “ถ้าเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัย” แต่ใช้ค�ำว่า “เมื่อเธอ
เข้าเรียนมหาวิทยาลัย”
จัดการเรียนเสริม แก่นักเรียนชั้นมัธยม ดังตัวอย่าง
- จัดติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆ มาสอนทุกวันหลังชั้นเรียน
เป็นเวลา ๔๕ นาที (โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย) เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนท�ำการบ้าน
ถูกหมด
- มีครูที่ปรึกษาที่ท�ำงานเข้มแข็งให้แก่นักเรียนใหม่ทุกคน
- กรณีทพี่ อ่ แม่เด็กเป็นคนต่างชาติทอี่ พยพเข้าเมือง โรงเรียนจัดบริการแปล
ภาษาให้
- หาทุนเป็นค่าเดินทางแก่เด็กยากจน
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- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นเข้มข้น (honor class) ทางอินเทอร์เน็ต
(www.avid.org) เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจ
- นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑ เป็นต้นไป ทุกคนต้องเข้าร่วมนิทรรศการของ
โรงเรียนและร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
- จัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “เมื่อลูกเข้ามหาวิทยาลัย” ให้แก่พ่อแม่
ผูป้ กครอง เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองส่งเสริมลูกให้ประสบความส�ำเร็จใน
การเรียน
หนังสือยกตัวอย่างโรงเรียนทีน่ กั เรียนทุกคนเป็นเด็กยากจน แต่รอ้ ยละ ๙๐ ของ
นักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัยชุมชน) กิจกรรมตัวอย่างข้างต้น
เป็นกิจกรรมในบริบทของอเมริกา โรงเรียนไทยต้องปรับให้เข้ากับบริบทของเรา

กลยุทธหนุนสู่อาชีพและอาชีวศึกษา
โรงเรียนต้องไม่มุ่งให้นักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัยอาชีวะ)
เพียงอย่างเดียว ต้องด�ำเนินการเตรียมนักเรียนเข้าสู่อาชีพไปพร้อมๆ กันด้วย
ตัวอย่างของอาชีพที่ควรให้นักเรียนได้ฝึก ได้แก่
การลงรหัสคอมพิวเตอร์ และพัฒนาซอฟต์แวร์
ช่างอุตสาหกรรม (ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างประปา)
ช่างบริการวิทยุ โทรทัศน์ ช่างเทคโนโลยีการสื่อสาร ช่างระบบข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์การอาหาร พ่อครัว
นักการตลาด นักธุรกิจ
นักการเกษตร
เทคนิคและธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
กิจการด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
กิจการรักษาความปลอดภัย และบังคับใช้กฎหมาย
ตัวอย่างข้างบนเป็นบริบทอเมริกา โรงเรียนไทยพึงปรับตามบริบทไทย และท้องถิน่
ที่โรงเรียนตั้งอยู่
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เขาแนะน�ำให้โรงเรียนจัดให้มโี ปรแกรมการสอนทักษะอาชีพอย่างเป็นกิจลักษณะ
ไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมให้นักเรียนเลือกเรียนนอกเวลาเรียน หรือเป็นวิชาเลือก
กิจกรรมนี้จ�ำเป็นมากส�ำหรับโรงเรียนในเขตยากจน กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กวัยรุ่นลงอย่างมากมาย และท�ำให้เด็กอยากมา
โรงเรียน
เขาแนะน�ำโมเดลการด�ำเนินการของโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์
ที่ด�ำเนินการได้ผลดีมีชื่อเสียงมาก โดยร้อยละ ๙๖ ของนักเรียนสามารถผ่านการ
สอบชั้น ม.ปลาย ที่เข้มงวดของรัฐ โดยโมเดลดังกล่าวมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ
๑. ติดต่อกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ เพือ่ ปรึกษาว่ามีลทู่ างผสมผสานการศึกษา
เพื่ออาชีพ และการศึกษาเชิงเทคนิคเข้ากับกิจกรรมในโรงเรียนอย่างไรบ้าง
๒. เริ่มช้าๆ เพิ่มปีละ ๑ โปรแกรม
๓. จัดมินิโปรแกรมที่ใช้เวลาน้อยกว่า ดังตัวอย่าง
- นักเรียนค้นคว้าและด�ำเนินการฝึกซ้อม กรณีเกิดเพลิงไหม้ จับตัวประกัน
น�้ำท่วมหรือมีการรังแกกัน
- นักเรียนพัฒนาความสัมพันธ์กับธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อการฝึกงาน
- นักเรียนพัฒนาการดูงานภายในโรงเรียนเพือ่ เรียนรูจ้ ากเจ้าหน้าที่ เรียนรู้
เรื่องต้นไม้ และการออกแบบสถาปัตยกรรม
- นักเรียนจัดทัวร์สถานประกอบการในท้องถิน่ ในช่วงทีม่ กี ารเรียนน้อย เช่น
วันหยุดหรือในสัปดาห์ที่ไม่มีการสอบ
- นักเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การลูกเสือ เนตรนารี หรือกิจกรรมเดินป่า
ในท้องถิ่น
เขาแนะน�ำว่าอย่าพยายามผลักดันนักเรียนทุกคนไปสู่เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัย
ส�ำหรับนักเรียนที่ไม่พร้อม หรือไม่อยากเข้ามหาวิทยาลัย เขาแนะน�ำแหล่งความรู้
ส�ำหรับเด็กเหล่านั้นคือ
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หนังสือ Better than College : How to Build a Successful Life Without
		 a Four-Year Degree เขียนโดย Blake Boles
หนังสือ 40 Alternatives to College เขียนโดย James Altucher
TED และ TEDx Talk แนะน�ำอาชีพ ค้นในกลุ่ม education
หน้าที่ของครูคือ ให้ศิษย์ได้เห็นลู่ทางอาชีพที่หลากหลาย ส�ำหรับเลือกตาม
ที่ตนชอบและเหมาะต่อตนเองโดยครูไทยพึงปรับค�ำแนะน�ำเหล่านี้ให้เหมาะต่อ
บริบทไทย และบริบทท้องถิ่นของศิษย์

เปลี่ยนวาทกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม
ครูต้องตัดสินใจว่าจะสมาทานชุดความคิด “ฉันได้พยายามคิดบวกแล้ว แต่เด็ก
เหล่านี้มาจากสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ฉันไม่คิดว่าเขาจะประสบความส�ำเร็จ
ในชีวติ ” หรือ “ฉันเอาใจใส่เรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ศษิ ย์เข้ามหาวิทยาลัยได้หรือพร้อม
ท�ำงาน”
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๒๖
บทส่งท้าย
บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้ายของบันทึกชุดสอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน
ตีความจาก Epilogue และจากการใคร่ครวญสะท้อนคิดของผมเอง

สาระหลักของบันทึกนี้คือ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการท�ำหน้าที่ครูที่ “สอนเข้ม
เพือ่ ศิษย์ขาดแคลน” ครูตอ้ งสร้างระบบ “ตัวช่วย” ให้แก่ตนเองเพือ่ ให้สามารถด�ำรง
ความมีกำ� ลังใจ มีสติอยูก่ บั ความมุง่ มัน่ “ครูเพือ่ ศิษย์” ไม่พา่ ยแพ้ตอ่ แรงเฉือ่ ย และ
แรงเฉ จากสภาพแวดล้อม สภาพสังคม และสภาพในโรงเรียนทีไ่ ปในทางตรงกันข้าม
หนังสือบอกว่าในสหรัฐอเมริกาครูทไี่ ด้ชอื่ ว่ามีผลงานยอดเยีย่ ม (สอนแล้วศิษย์ได้
ผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ท่ากับเรียน ๒ ปีในเวลาเรียนปีเดียว) ประสบความส�ำเร็จเพราะสอน
นักเรียนขาดแคลนนี่เอง และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นก็บรรลุได้จากกระบวนทัศน์
“ไม่แก้ตัว” แต่มุ่งมั่นด�ำเนินการให้ศิษย์ประสบความส�ำเร็จในการเรียนเพื่อออกไป
ประกอบอาชีพหรือไปเรียนต่อ นักเรียนจะมีความมานะพยายามและท�ำงานหนัก
เพราะรูว้ า่ ตนจะประสบความส�ำเร็จโดยมีครูและคนอืน่ ๆ คอยช่วยหนุนอย่างไม่ลดละ
การสอนเป็นเรื่องง่าย แต่การสอนให้ได้ผลดีเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่เรียกร้อง
ความพยายาม ใจที่มุ่งมั่น และเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองที่น�ำไปสู่ชีวิต
ทีม่ คี วามหมายยิง่ คือ การท�ำหน้าทีค่ รูไม่ใช่แค่เป็นการท�ำงานตามปกติ แต่เป็นเส้นทาง
สู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงยิ่ง
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คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นครู มากับโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์
ในด้านเจตคติ ศักยภาพในการเรียน ความมานะพยายามและพฤติกรรมในห้องเรียน
ซึ่งเป็นความท้าทายต่อครู แต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าท�ำให้ส�ำเร็จได้ พร้อมกับแนะน�ำ
วิธีการที่หลากหลายภายใต้ “ชุดความคิดทั้ง ๗” ที่เป็นวิธีการง่ายๆ แต่ได้ผลดียิ่ง
และไม่ใช่มีเพียงวิธีการในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น ครูยังสามารถคิดวิธีการขึ้นเองให้
เหมาะสมต่อบริบทของนักเรียนได้ด้วย
แต่การอ่านหนังสือหรือบันทึกชุด “สอนเข้ม เพือ่ ศิษย์ขาดแคลน” นี้ ไม่สามารถ
ช่วยให้บรรลุผลได้ จะให้เกิดผล ครูต้องลงมือท�ำและเรียนรู้ต่อเนื่อง โดยที่ครูมี
ทางเลือกว่าจะท�ำหรือไม่ทำ� ก็ได้ ผมขอยืนยันว่า ครูทเี่ ลือกท�ำและท�ำอย่างเอาจริงเอาจัง
ไม่ท้อถอย ท�ำแล้วใคร่ครวญสะท้อนคิด เพื่อท�ำความเข้าใจและหาทางท�ำให้ได้ผล
ดียงิ่ ขึน้ ท�ำแล้วปรึกษาหารือครูหรือผูม้ ปี ระสบการณ์และความส�ำเร็จมาก่อน รวมทัง้
ชักชวนเพือ่ นครูรนุ่ ราวใกล้เคียงกัน ตัง้ เป็นกลุม่ ปฏิบตั กิ ารและเรียนรู้ ผลลัพธ์ไม่มที าง
เป็นอื่น นอกจากประสบความส�ำเร็จในการเป็นครูที่ผลงานคุณภาพสูง และได้มี
ความสุขใจจากการได้เห็นความส�ำเร็จของศิษย์คนแล้วคนเล่า ที่ได้เปลี่ยนแปลง
ชีวติ ของนักเรียนจากครอบครัวยากจนขาดแคลน เป็นนักเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ในการเรียนและในชีวิต
ยิ่งไปกว่านั้นตัวครูเองจะเกิดการเปลี่ยนแปลง (transformation) จากการฝึก
เปลีย่ นชุดความคิดทัง้ ๗ กลายเป็น “มนุษย์พนั ธุบ์ วก” ทีม่ ชี ดุ ความคิดแห่งความหวัง
แห่งการลงมือปฏิบัติ และแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของ
ครูตวั เล็กๆ จะกลายเป็นชีวติ ทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีบ่ รรลุเป้าหมายทีท่ า้ ทายในการเป็นครูของ
ตนเองได้ ครูที่เดินตามเส้นทางนี้จะเป็นบุคคลที่ “ลิขิตชีวิตตนเอง” ได้ ไม่ใช่รอ
หรือยอมให้คนอืน่ หรือระบบการศึกษามาลิขติ หรือบงการ โดยมีเคล็ดลับคือ “ทุม่ เท
เต็มที”่ ไม่มขี อ้ ลังเลสงสัยในการท�ำงานหนัก และท�ำอย่างมีหลักวิชา (ตามในหนังสือ
เล่มนี้)
หัวใจส�ำคัญคือ การเป็นครู ไม่ได้เป็น “กรรม” หรือผูถ้ กู กระท�ำ ครูตอ้ งเลือกเป็น
“ประธาน” (ผู้กระท�ำ) และเป็น “กริยา” (การลงมือท�ำ) โดยที่การกระท�ำเริ่มจาก
การตัง้ เป้าทีท่ า้ ทาย การวางแผนยุทธศาสตร์ ลงมือท�ำ เก็บข้อมูลผลของการกระท�ำ 
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น�ำมาสะท้อนคิด ใช้เป็น feedback ส�ำหรับปรับปรุงทั้งที่วิธีการและที่เป้าหมาย
ทีเ่ รียกว่า double - loop learning เท่ากับชีวติ ครูเป็นชีวติ ทีเ่ รียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา และ
การเรียนรูท้ ยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คือ “การเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงตนเอง” (transformative
learning) ผ่านเป้าหมายชีวติ ทีย่ งิ่ ใหญ่คอื สร้างการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงตนเอง
ให้แก่ศิษย์ทุกคน
เพื่อการนี้ เขาแนะน�ำชุดค�ำถาม ๕ ข้อให้ครูตอบ ดังต่อไปนี้
เมื่อคุณเป็นนักเรียน ครูคนไหนบ้างที่ท�ำให้คุณท�ำงานหนัก ครูคนไหนบ้าง
ที่สร้างแรงจูงใจให้คุณตั้งใจเรียน และท�ำการบ้านครบ ครูเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ดี
อะไรบ้าง คุณจะท�ำในท�ำนองเดียวกันได้อย่างไร
เมื่อคุณได้รับรู้เรื่องราวของครูที่มีผลงานเด่น คุณรู้สึกอย่างไร คุณรู้สึกทึ่ง
และมีแรงบันดาลใจ หรือรู้สึกว่าถูกคุกคาม และไม่สนใจความส�ำเร็จนั้น
เมื่อคิดถึงวิชาชีพครู คุณรู้สึกว่าตนเองต้องลุกขึ้นท�ำอะไรบางอย่างให้ส�ำเร็จ
คุณรู้สึกว่าครูต้องร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในการท�ำหน้าที่ครูตั้งแต่บัดนี้
ใช่หรือไม่
เมื่อเห็นผลคะแนนสอบของศิษย์ คุณคิดว่าเป็นคะแนนสูงสุดที่นักเรียนจะ
ท�ำได้หรือไม่ คุณคิดหรือไม่ว่า ครูสามารถช่วยยกระดับศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ศิษย์ให้สูงขึ้นได้ เพื่อให้คะแนนสอบสูงขึ้นไปอีก คุณพร้อมจะท�ำงานนี้ไหม
เมื่อคุณพบว่าศิษย์จ�ำนวนหนึ่งมีท่าทีเฉื่อยชา ไม่สนใจเรียน คุณจะพูดกับ
นักเรียนกลุ่มนี้ว่าอย่างไร คุณเชื่อไหมว่า ความมานะพยายามเป็นสิ่งที่สอนได้
พัฒนาได้ และครูช่วยได้
เขาแนะน�ำให้ตรวจสอบชุดความคิดสองชุดข้างล่าง และตอบตนเองว่าชุดไหน
เป็นของตน (ผมปรับปรุงให้เข้ากับบริบทไทย)
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“ปัญหาทัง้ หลายของนักเรียน ไม่ได้เกิดจากความผิดของครู ครูเป็นเสมือนเบีย้
ปัญหาอยู่ที่ตัวนักเรียนและพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ ดังนั้นทุกคนจึงเครียดและนักเรียนก็
ออกไปจากระบบโรงเรียน”
“ฉันมีโอกาสทีจ่ ะเลือก ฉันเลือกทีจ่ ะจัดการสมองของฉัน ฉันเตือนสติตนเอง
ทุกวันว่าฉันสามารถสร้างความส�ำเร็จในชีวิตให้แก่ศิษย์ได้ทุกคน”
เมื่อครูเรียนรู้และปรับตัว นักเรียนจะซึมซับพลังนี้ไปโดยไม่รู้ตัว และข่าวดีคือ
เมือ่ ครูพฒ
ั นาวิธที ำ� งานตามในหนังสือเล่มนีไ้ ประยะหนึง่ (ผมตีความว่า สองสามปี)
ครูจะกลายเป็นครูที่มีผลงานสูง มีผลการวิจัยบอกว่า ครูที่มีผลงานสูงท�ำงานน้อย
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์กว่าครูทมี่ ผี ลงานต�ำ 
่ ซึง่ ผมตีความว่าเป็นผลของการท�ำงานอย่างมี
หลักวิชา และอย่างเป็นระบบ ไม่มั่ว
เขาแนะน�ำให้สร้างระบบเตือนสติตนเองทุกวัน ให้ด�ำเนินการสู่เป้าหมายเพื่อ
ผลส�ำเร็จในการเรียนรู้สู่อาชีพและสู่การเรียนต่อของศิษย์ โดยตอบค�ำถาม ๗ ข้อ
ต่อไปนีท้ กุ วัน โดยติดค�ำถามเหล่านีไ้ ว้ทโี่ ต๊ะครู เป้าหมายคือ เพือ่ ให้ใจตนเองมีความ
มัน่ คงมุง่ มัน่ ต่อเป้าหมาย ไม่วอกแวกแกว่งไกวไปตามปัจจัยลบสารพัดด้านทีโ่ รงเรียน
และในระบบการศึกษาที่ล้มเหลว
๑. ฉันได้ท�ำดีที่สุดแล้วหรือยัง ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับศิษย์ทุกคน
๒. ฉันได้ท�ำดีที่สุดแล้วหรือยัง ในการพัฒนาตัวเองและตัวศิษย์ ด้วยเป้าหมายที่
ท้าทาย และด้วยความมุมานะด้วยอิทธิบาท ๔
๓. วันนีฉ้ นั ได้ทำ� ดีทสี่ ดุ แล้วหรือยัง ในการสร้างบรรยากาศมองโลกแง่ดมี คี วามหวัง
และบรรยากาศกตัญญูรู้คุณ
๔. ฉันได้ท�ำดีที่สุดแล้วหรือยัง ในการสร้างห้องเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม
๕. ฉันได้ท�ำดีที่สุดแล้วหรือยัง ในการช่วยให้นักเรียนสามารถจัดระบบการเรียน
และท�ำงานเสร็จ
๖. ฉันได้ท�ำดีที่สุดแล้วหรือยัง ในการท�ำให้การเรียนการสอนมีความหมายต่อ
ทั้งนักเรียน และต่อตัวฉันเอง
๗. ฉันได้ท�ำดีที่สุดแล้วหรือยัง ในการพุ่งเป้าไปที่ความส�ำเร็จในการเรียนของศิษย์
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ค�ำแนะน�ำสุดท้ายในหนังสือคือ จงเปลีย่ นแปลงตัวเองบ่อยๆ และเปลีย่ นอย่างมี
เป้าหมายที่ทรงคุณค่า
ผมตีความว่า สาระส�ำคัญทีส่ ดุ ในบันทึกชุด ”สอนเข้ม เพือ่ ศิษย์ขาดแคลน” คือ
ศิษย์จากครอบครัวยากจนและขาดแคลนมาโรงเรียนด้วยสมองที่ไม่เต็มร้อย แต่ครู
สามารถใช้วธิ กี ารต่างๆ ทีผ่ มใช้คำ� ว่า “สอนเข้ม” (ตามในรายละเอียดในบันทึกชุดนี)้
ให้สมองของศิษย์เหล่านีแ้ ปรสภาพเป็นเต็มร้อยหรือเกือบเต็มร้อยได้ น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ดี นักเรียนทุกคนประสบความส�ำเร็จในการเรียน
โดยปัจจัยส�ำคัญที่สุดคือ ชุดความคิดที่ซ่อนหรือฝังอยู่ในสมองครู ต้องเป็น
ชุดความคิดเชิงบวกหรือเอื้อหรือสู้ ไม่เป็นชุดความคิดเชิงลบหรือปิดกั้นหรือถอย
ชุดความติดเหล่านี้ (๗ ชุด) เป็นเสมือน “ถ้อยค�ำเงียบ” ที่ประดิษฐานอยู่ในสมอง
ครู แม้ครูไม่พดู ออกมามันก็สามารถสือ่ สารไปยังศิษย์ได้ผา่ นอวัจนภาษา และสร้าง
เป็นชุดความคิดในนักเรียนโดยไม่รตู้ วั คือ ครูกไ็ ม่รตู้ วั ศิษย์กไ็ ม่รตู้ วั ว่าตนเองได้สร้าง
ขวากหนามปิดกั้นความส�ำเร็จในชีวิตของตนเอง ทั้งความส�ำเร็จของนักเรียน และ
ความส�ำเร็จของครู
จากชุดความคิดน�ำไปสู่ชุดการกระท�ำ  หรือเทคนิคการสร้างพลังสมอง สร้าง
สภาพพร้อมเรียน ที่ผมคิดว่ามีระบุไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งมาก ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
เชิงวิธีปฏิบัติ ที่ส�ำคัญคือ วิธีปฏิบัติเป็นวิธีง่ายๆ แต่ให้ผลดียิ่ง
จาก “สอนเข้ม” สู่ “เรียนเข้ม” ทัง้ ศิษย์และครู สูค่ วามส�ำเร็จยิง่ ใหญ่ในชีวติ ของ
ศิษย์และของครู
วิจารณ์ พานิช
๑๙ พ.ค.๖๒
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ภาคผนวก

ถ้าจะให้คนรุ่นต่อไปมีคุณธรรม จริยธรรมดี การศึกษาต้องใช้แนวทางว่าต้องให้เด็กได้ฝึกทั้ง
ในส่วนที่เป็น cognitive คือในส่วนวิชาการ และ non - cognitive development คือ ส่วนของ
การสร้างลักษณะนิสยั ไปพร้อมกัน ทัง้ สองสิง่ นีต้ อ้ งอยูด่ ว้ ยกันบูรณาการไปด้วยกัน การศึกษาต้องเป็น
การพัฒนาพหุปัญญา และนี่คือหลักใหญ่ในเรื่องของการศึกษา
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑

การ์ตนู พระมหาชนก ฉบับเต็ม
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สอนความดีในโรงเรียน

ปลูกความเป็นไทยลงในหัวใจเด็ก

การเรียนรูจ้ ากห้องเรียนภูมปิ ญ
ั ญาภาษาไทย
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สร้างสุนทรียภาพในใจ

ให้การเปลีย่ นแปลงแสดงความจริง

ในดวงใจนิรนั ดร์

• 300 •

ดัชนี

ดัชนีขนาดของผล***

คัดสรรจากงานวิจัยเพื่อการ “สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน”
๐.๔๘
๐.๕๘
๐.๕๙
๐.๖๔
๐.๖๙
๐.๗๑
๐.๗๒
๐.๗๔
๐.๘๐
๐.๘๑
๐.๘๗
๐.๙๐
๐.๙๕
๐.๙๖
๐.๙๗
๐.๙๘
๑.๐   
๑.๒   
๑.๔๒
๑.๔๔
๑.๕๑
๒.๒๗

๖๖
๒๑๒
๔๒
๒๐๘
๔๓
๑๙๐
๓๗
๔๔, ๗๕
๑๔๕
๒๕๘
๓๗
๗๓
๒๑๔
๖๙, ๑๗๗
๗๒
๑๔๖
๒๑๒
๑๙๓
๗๗
๖๘, ๑๗๕
๒๒๒
๒๑๕

*** ในการค�ำนวณหาขนาดของผลโดยอาศัยหน่วยมาตรฐานของความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีสูตรพื้นฐานดังนี้
ขนาดของผล =

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง − ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ปัญหาของการใช้สูตรพื้นฐานข้างต้นก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าที่ควรได้
จากประชากร (population) ไม่ใช่ค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น จึงเป็นค่าที่
ผู้วิจัยทั่วไปไม่สามารถหาได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีนักวิจัยและนักสถิติหลายคนได้พัฒนา
สูตรการค�ำนวณหาขนาดของผลที่แตกต่างกัน และสูตรที่ได้รับความนิยมมากมี
๓ สูตร คือ
๑. สูตรที่คิดขึ้นโดย Cohen (Cohen’s d) ได้แก่ (Furr, 2008)

d=
เมื่อ

x1 − x2

σpooled

x1 = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
x2 = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม
n1σ12 + n2σ22

σ pooled =
2

n1 + n2

แต่เนื่องจากค่า σ1 และ σ2 เป็นค่าของประชากร ดังนั้นในการปฏิบัตินักวิจัย
จึงนิยมใช้ค่า S.D.1^ และ S.D.2 มาแทน
๒. สูตรที่คิดโดย Glass (Glass’s ∆ ) ได้แก่ (Furr, 2008)

∆=

x1 − x2
S.D. control group

๓. สูตรที่คิดโดย Hedges (Hedges’s g) ได้แก่ (Furr,2008)

g=
เมื่อ S.D. pooled

=

x1 − x2

S.D. pooled
2

(n1−1) S.D. 1 +

(n2−1) S.D. 22

(n1 + n2−2)

(อ้างจาก สุพฒ
ั น์ สุกมลสันต์. (๒๕๕๓). ขนาดของผล : ความมีนยั ส�ำคัญทางปฏิบตั ใิ นการวิจยั .
ภาษาปริทัศน์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕, ๒๙)
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ท�ำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ให้เป็นไปได้
make the impossible
possible

