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ฉันตระหนักถึงคุณค่าของทุกสิงทีฉันทํา และ “ครู” ก็เป็นสิงทีฉันเลือกทีจะทํา  

ฉันพยายามทีจะให้ผู้ เรียนเห็นคณุค่าสิงต่างๆทงับนการเรียนรู้และวิถีชีวิต  เพราะการเรียนรู้

คือสิงทีต้องนําไปใช้ในชีวิต และชีวิตต้องเกิดการเรียนรู้  หลายครังทีการส่งผ่านของครูด้วย

การกระตุ้นผู้ เรียนให้เห็นความสําคญั จะเกิดเป็นการเข้มข้น เข้มงวดจนเกินไป เห็นได้จาก

การสีหน้า ท่าที หรือคําพูดของครู จนเกิดการตีความกลายเป็นความเข้าใจผิดทีสะสม  

ผู้ เรียนรู้สึกกดดันจากครู ฉันเป็นคนหนึงทีถูกเข้าใจผิดโดยผู้ เรียน โดยผู้ เรียนสะท้อนผ่าน

แบบสอบถามของโรงเรียน ว่าฉันมีความไม่ยุติธรรมในการตรวจงาน โดยผู้ เรียนสะท้อนถึง

การมีงานค้างและเมือนํามาส่งครู  ครูไม่มีเวลาและผลดัเวลาไปเรือยๆ จนทําให้งานค้างของ

เขาไม่ได้ถกูแก้เสียที   
 

ทาํอย่างไรฉันจงึจะเป็นครูทีดีกว่านี ? 

แน่นอนว่า หลงัจากทีฉันได้รับรู้ ฉันได้ใคร่ครวญสิงทีเกิดขึน และความรู้สึกแรก

คือความเสียใจ  เสียใจมาก ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ฉันเริมต้นกบัผู้ เรียนเต็มปีการศกึษาครังแรก

ในฐานะครูประจําชนัและครูผู้สอนวิชามานุษและสงัคมศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉันเริม

เข้ามาเป็นครูในระหว่างปีการศึกษา)  ภาพในหวัฉันเหมือนถูก re-run อย่างกับภาพยนตร์ 

ชีวิตระหว่างวนัฉันแทบไม่มีเวลาทานข้าวกลางวนั การเตรียมตัวต่อการสอนของฉันต้องใช้

เวลาทําความเข้าใจมาก  การเตรียมสือ ฯลฯ และการดูแลวิถีชีวิตผู้ เรียนในฐานะครูประจํา

ชนั ซงึมีประเด็นให้เคลียไม่เว้นแต่ละวนั แต่ละกรณีต้องใช้เวลาทําความเข้าใจซงึกนัและกัน

ระหว่างคู่กรณีมากพอสมควร  ในบางกรณีต้องสือสารถึงทางบ้านของแต่ละคนด้วย   

 

ทาํไมฉันจึงทาํอย่างทปีฏิบัตอิยู่  ?  

ปัจจัยมากมายทีทําให้ต้องเกิดการจัดการเวลาในแต่ละวนั ปัจจัยทีทําให้เวลา

ชีวิตแปรปรวนอีกอย่างคือ สุขภาพของคนแวดล้อมทีเกียวข้อง การลาหยุดอนัเนืองมาจาก

บันทกึการใคร่ครวญตนเอง 



๒ 

 

การป่วยของเพอืนครู ซงึต้องเกิดการสลบัเวลาการสอน หรือเข้าการสอนแทน สิงทีเกิดขึนฉัน

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที บนความเข้าใจว่าไม่มีใครอยากป่วยแน่นอน   

ผู้ เรียนยงัไม่เห็นคุณค่าการเรียนรู้ จะยงัไม่เกิดความเป็นเจ้าของการเรียนรู้  จะ

รู้สึกว่าเรียนเพราะถูกสังให้เรียน การส่งงานต้องมีการติดตามจากทังทางบ้านและทาง

โรงเรียน  เมือปัจจยัของครูและปัจจยัของผู้ เรียนมาเจอกัน ภาพจําของฉันกลบัเข้ามาว่าเวลา

ทีเด็กมาส่งงานเพือแก้งานค้าง ฉันเพิงได้ทานข้าวบ้าง ต้องประชุมบ้าง ต้องเคลียปัญหา

รายวันของคู่ทีมีกรณีบ้าง ต้องโทรศพัท์สือสารกับทางบ้านบ้าง ฯลฯ การติดขดัและเวลาไม่

ตรงกันโดยไม่ได้สือสาร เกิดการตีความทีก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ  และผลลพัธ์คือ ครูทีไม่

ยติุธรรมกบัผูเ้รียน ติดตามใหม้าส่งงาน แต่เมือมาส่งครูก็ไม่ว่างถือเป็นการดึงเวลาใหติ้ดงาน

คา้งนานขึนไปอีก  
 

ฉันจะเรียนรู้เพือทาํให้ดีขนึกว่าเดิมได้อย่างไร ? 

คุณค่าทีฉันตงัใจ....ความสนัคลอนของความรู้สึก ฉันอธิบายเป็นคําพูดได้ยาก  
แต่ฉันจะจมอยู่กับความเสียใจและกล่าวโทษใครไม่ได้  ฉันกลบัมาตงัคําถามกบัตวัเองว่าถ้า

ฉันเป็นเด็กคนนนั ฉันเห็นอะไรบ้าง ฉันจะรู้สึกอย่างไรบ้าง   การตีความจากสิงทีเห็นอาจจะมี

ความแตกต่างกนั  แต่หากทกุคนเข้าใจถึง “คณุค่า” ของกนัและกนั เข้าใจ “คณุค่า” ของสิงที

ทํา การตีความไปในทางทีจะทําให้ไม่เข้าใจกันคงน้อยลง  หลงัความเสียใจฉันน้อมรับสิงที

เกิดขึนและใคร่ครวญความเป็นตวัเอง  ฉันมนัใจถึงคณุค่าในสิงทีฉันตงัใจและจะทําอย่างไร

ให้คนอืนเข้าใจว่าฉันทําอย่างรู้ค่า    ดังนันโจทย์ใหญ่ในการพัฒนาตัวเองของฉันในปี

การศึกษา ๒๕๖๑ นี ฉันจะปรับท่าทีอย่างไรให้สะท้อนถึงความจริงใจและความหวังดีต่อ

ผู้ เรียน จนผู้ เรียนสามารถซมึซบัความสําคญัของการเรียนรู้และเกิดความเป็นเจ้าของ 

ฉนัจะส่งผ่านการตระหนกัรู้คณุค่าของสิงต่างๆจากภายในสู่ภายนอกไดอ้ย่างไร? 

 

 

 



๓ 

 

 
 
 
 
 

การสอนของฉันมีข้อดีอะไรบ้าง 
 ฉันจะมองหาข้อดี เพอืใช้ในการพฒันาจดุด้อยของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
 ฉันยงัมีความตืนเต้นกบัการเข้าสอนทกุ ๆ ครัง ไม่ว่าจะเป็นการสอนแผนเดิมหรือแผน

ใหม่ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น ความตงัใจทีจะให้ห้องเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
ในความคดิของฉัน จุดเด่นทีสุดด้านการทาํหน้าทีครูของฉันคืออะไรบ้าง  

ฉันชอบทีจะทบทวนตนเองถึงข้อดี-ข้อเสียในการสอน และชอบของ feed back 

จากคนทีเกียวข้อง  เพราะคนเราไม่ได้มองเห็นตวัเองได้ในทุกมมุมอง ฉันมกัจะขอความจริง

ในสิงทีฉันเป็นและคําแนะนําว่าควรปรับปรุงอย่างไร ฉันให้คุณค่ากับทุกๆคําแนะนํา  ฉัน

มกัจะนํามาทบทวนและหาวิธีการปรับปรุง  

 
อะไรคือสาเหตุให้ฉันไม่พอใจการสอนของตน หรือเป็นสาเหตุให้ฉันคิด

ปรับปรุงตนเองหรือปรับปรุงการสอนของตน 
 สาเหตทีุทําให้ฉนัไมพ่อใจกบัการสอนของตน เมือสินเวลาคาบการสอนแต่ละครัง 

ภาพในชนัเรียนจะแสดงขนึในหวัของฉันอีกรอบ เด็กคนนนัตอบแบบนนั เด็กคนนีทํา

สิงนี มีหลายๆครังทีฉันมกัจะเสียดายว่าทําไมฉันไม่ทําแบบนนัแบบนี เพือคว้า

คําตอบ หยิบฉวยคําพดู ในจงัหวะทีควรจะนํามาขยายการเรียนรู้ได้ เพราะสายตา

และประสบการณ์ของฉันยงัไม่เฉียบคมพอ  ฉนัควรต้องศึกษาทงัจากข้อทฤษฎีการ

เรียนรู้และจากประสบการณ์ของผู้ รู้ให้มากยิงขึนกว่านี  และแน่นอนว่าเมือมีสิงทีฉัน

ควรทําแต่ไม่ได้ทําในชนัเรียน  ก็ต้องมีสิงทีฉันไม่ควรทําแต่ฉนัเผลอทํา เช่น การใช้

อํานาจในการให้ผู้ เรียนหยดุการกระทําบางอย่างทีรบกวนชนัเรียน ในความเป็นจริง

ฉันควรทําอย่างนุ่มนวลและไม่ทําให้ผู้ เรียนทีถกูเตือนรู้สกึเสียหน้า 
 “การทําให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าของสิงทีเรียนรู้ เพือนําไปสู่ความเป็นเจ้าของการเรียนรู้

ด้วยตนเอง” เป็นโจทย์ใหญ่มากในการเรียนรู้ของศตวรรษที ๒๑  แต่บนบริบททีฉัน

สามารถทําได้ฉันต้องทําอย่างไรบ้าง เป็นสิงทีฉันต้องครวญขวายหาความรู้และ

สร้างถ้อยคาํแสดงค่านิยมด้านการศึกษา 

 



๔ 

 

วิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ  เพือให้เท่าทนัและรู้จกัผู้ เรียนให้มากทีสุด เพราะปัญหาเรือง

การติดตามงานค้างผู้ เรียนมกัจะมองหาตวัช่วยทีจะคอยเตือนอยู่เสมอ และอนัดบั ๑ 

ทีผู้ เรียนร้องขอคือ ครู ฉันไม่ได้คิดว่าปัญหานีจะแก้ได้ด้วยตวัฉันเองคนเดียว แต่เมือ

ฉันต้องการทีจะให้ผู้ เรียนเกิดสิงนี  ฉันจึงรับสิงนีไว้เป็นปัญหาของฉันเพอืให้ผลลัพธ์

ในการเป็นเจ้าของการเรียนรู้เกิดขนึกบัผู้ เรียน  ถึงแม้จะเป็นการค่อยๆซมึซบัก็ตาม 
 
ฉันอภปิรายหรือต่อรองกับนักเรียนอย่างไร หากเกิดปัญหาขนึ มักเป็น

ปัญหาทเีกิดขนึกับนักเรียนเฉพาะรายหรือกับนักเรียนทงัชนั 

ปัญหาทีฉันยังไม่สามารถทําให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้และเกิดความ

เป็นเจ้าของการเรียนรู้ได้นนั  ผลอนัเป็นรูปธรรมคือการทีผู้ เรียนมีงานค้างส่งเกินกําหนดเป็น

ระยะเวลานาน ซึงมกัจะเป็นผู้ เรียนกลุ่มเดิม  การเจรจาไถ่ถามจะเกิดขึนเป็นระยะ เริมจาก

การไถ่ถามถึงความเข้าใจทีจะลงมือทํางาน ว่าติดขดัสิงใด หากไม่เข้าใจโจทย์ก็จะให้ผู้ เรียน

ลองอ่านและวิเคราะห์โจทย์ให้ดู เพือสังเกตว่าไม่เข้าใจตรงไหน ถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรก็จะ

กระตุ้นให้ทําให้เสร็จ เพือไม่ให้งานค้างไปให้นานกว่านี   หากเวลาล่วงเลยมานานก็จะถูก

ติดตามทกุวนั โดยการถามถึงงานและกิจวตัรต่างๆ เพือให้ผู้ เรียนทบทวนว่าติดขดัเวลาทีส่วน

ใด  ซึงผู้ มีอํานาจด้านเวลาของผู้ เรียนก็หนีไม่พ้นผู้ปกครอง และผู้ปกครองก็มกัอ้างถึงการ

ติดตามแล้วแต่ผู้ เรียนบอกว่าไม่มีงานค้าง  ซงึเป็นคํากล่าวประจําทีฉันมกัจะได้ยิน  

 
 

ฉันคิดเรืองการสอนในฐานะวิชาชพีตลอดชีวติอย่างไร ฉันเชอืว่าฉันกาํลัง

เป็นครูทดีีหรือไม่ 
 

ฉันคิดถึงเรืองของการสร้างคุณค่าเมือได้มีโอกาสเกิดมาเป็นคนผู้ มีสติปัญญา 

เพราะคําถามโลกแตกทีใครๆคงเคยได้ถกูถามและได้ลองใคร่ครวญแล้วว่า “เราเกิดมาทําไม” 

ไม่มีคําตอบใดทีผิดหรือถูก ทุกคนเลือกได้ ฉันเลือกทีจะใช้โอกาสในการทําสิงทีมีคุณค่า

ให้แก่โลกนี แม้จะเป็นเพียงแค่ส่วนทีเล็กทีสุด  “ครู” เป็นสิงทีฉันไม่ได้คิดไว้ตงัแต่แรก  ฉัน

เพียงตังใจทําสิงทีฉันคิดว่ามีคุณค่ากับโลกนีในสถานะทีฉันดํารงอยู่ และแล้ว “ครู” ก็เป็น

โอกาสแห่งชีวิตทีฉันเลือกเอง ทีจะสามารถสร้างคณุค่าให้แก่โลกนี เพราะการสร้างคณุค่าคือ

ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของฉนั  และฉันเชือว่าฉนักําลงัเป็นครูทีพยายามพฒันาตนเอง



๕ 

 

ให้ดีขึนเรือยๆ ตราบทีฉันมีบริบทแวดล้อมทีส่งเสริมให้ฉันทําการวิจัยการสอนเพือเป็นไป

ในทางพฒันาอย่างสมาํเสมอ 

 

ชุดคาํถามทช่ีวยให้ครูตรวจสอบความสัมพันธ์เชงิอาํนาจระหว่างตนเองกับผู้เรียน  
 

“นักเรียนมีบทบาทตัดสินใจในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแค่ไหน” 
 
 เมือเริมปีการศกึษา ๒๕๖๑ การพบปะนกัเรียนประชนัครังแรก มีการทํากิจกรรม

เชิงความสัมพันธ์กันในชันเรียนเรียบร้อยแล้ว ครูให้ผู้ เรียนจํานวน ๒๕ คนนังล้อมวงและ

ประชุมร่วมกนัว่า “ห้องเรียนของเราจะจดัโต๊ะแบบไหนดี ทีจะทําให้ทุกคนเรียนรู้ได้?” โดยให้

โจทย์ไว้แล้วบอกว่าระหว่างการประชมุจะไม่มีเสียงของครู ขอให้ทกุคนช่วยกันให้ได้ผลลพัธ์  

สิงทีฉันยงัประทบัเสมอเมือนึกถึงวนันนั ผู้ เรียนได้ร่วมออกความคิดเห็น โดยครูประจําชนั ๒ 

คน เป็นผู้นงัดูและยิมกริมด้วยความประหลาดใจว่า “นีหรือคือเด็กทีเพิงจบป.๔” ครูไม่ได้

กําหนดว่าใครต้องเป็นผู้พูดหรือผู้ นําการประชุม ทุกอย่างเกิดขึนตามธรรมชาติ ผู้ นําตาม

ธรรมชาติ ผู้ มีส่วนร่วม ผู้ออกความคิดเห็น   เด็กหญิงพราว สทุธิกฤติยา(พราว) และเด็กหญิง

ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์(ข้าวปัน)  ผู้มีลักษณะชอบจดัระเบียบ ค่อย ๆ ใช้คําถามในการไล่เรียง 

และจดัลําดบัผู้ ทีต้องการแสดงความคิดเห็น โดยให้ผู้ เสนออธิบายข้อดีแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ ฟัง

แสดงความคิดเห็นต่อยอดหรือเห็นต่างได้  จนได้รูปแบบการจัดโต๊ะทีนงั ๓ แบบ คือ แบบ

กลุ่ม แบบเรียงหน้ากระดาน และแบบคละ(ทงักลุ่มและหน้ากระดานคละกนั ตามใจผู้ เรียน)  

แล้วจึงโหวตเลือกรูปแบบ ผลของการโหวตเป็นเอกฉันท์ชนะขาด ๒๐ เสียงในรูปแบบคละ  

แต่มีเสียงหนงึพดูขึนหลงัการโหวตว่า “เราอยากฟังเสียงส่วนน้อยจงัว่าทําไมเขาถึงเลือกแบบ

นนั” เสียงของเด็กหญิงปริม  วิเชียรปราการ(ปริม) แต่วงประชุมไม่ได้หยิบยกประเด็นนี วง

ประชุมกําลงัจะดําเนินการปิดประชมุโดยการแจ้งผลลัพธ์การโหวตให้ครูประจําชนัทราบว่า

พวกเขาเลือกแบบไหน  แต่หัวใจของฉันกําลังเต้นแรงเพราะฉันเคยได้ยินคํากล่าวทีว่า 

“ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตังเท่านัน” จากคุณครูศีลวัต  ศุษิลวรณ์(ครูปาด) รอง

ผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ ทีพดูอยู่บ่อยครังเมือมีประเด็นของเรืองประชาธิปไตย  ซงึวนันีฉัน

ได้เห็นมนัคาตาและขอให้ปริมได้พดูต่อ ปริมจงึดําเนินการขอฟังความคิดเห็นจากเพือนเสียง

ส่วนน้อย วนัแรกของการพบปะกันระหว่างครูกบันกัเรียนก็จบลง โดยความอมิเอมของครูกับ

สิงทีได้เห็น 
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๑. ทฤษฎีมนุษยนิยมของ อับราฮัม มาส์โลว์ 
 

(การเหน็คุณค่าในตนเอง, ชยัวฒัน์ วงศ์อาษา : http://ns2.ph.mahidol.ac.th/phklb/knowledgefiles/Selfteem.pdf) 

 

อับราฮมั มาสโลว์ นกัจิตวิทยาในทฤษฎีมนุษยนิยมได้ให้ทศันะไว้ว่า บุคคลทุก

คนในสังคมต้องการเห็นคุณค่าในตนเองและการเห็นคุณค่านีสามารถแบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภทด้วยกนั คือ  

๑. ความต้องการความรู้สกึมีคณุค่าในตนเอง (Self-Esteem) เป็นความต้องการ

ทีบคุคลอยากให้ ตนเป็นผู้ เข้มแข็ง ประสบความสําเร็จ เป็นผู้ มีความสามารถเพียงพอในการ

กระทําสิงต่าง ๆ เป็น ผู้ เชียวชาญและมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีอิสรภาพและมี

ความเชือมนัในการเผชิญกบัสิงต่าง ๆ ในโลก  

๒. ความต้องการให้ผู้อืนเห็นคุณค่าของตน (Esteem from Other People) เป็น

ความต้องการ ของบุคคลทีอยากให้ผู้ อืนยอมรับว่าตนเป็นผู้ มีเกียรติมีชือเสียงเป็นผู้ มีอํานาจ

เหนือผู้ อืน เป็นบคุคลทีม ีความสําคญั และเป็นทีชืนชมของผู้ อืน ผลการศึกษาของมาสโลว์นี

สอดคล้องกบั คูเปอร์สมิธ ซงึคูเปอร์สมิธได้กล่าวว่า องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเองมี  ๒ ประเภท เช่นเดียวกัน คือองค์ประกอบเฉพาะของบุคคล และ

องค์ประกอบภายนอกของบคุคล 
 

 
ภาพ : https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-4136760 

ค้นคว้าทฤษฎีหรืองานวิจัยทีเกียวข้อง 
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๒. หกเสาหลักของการสร้างการเหน็คุณค่าในตนเอง 

(The Six Pillars of Self-Esteem) 

 
(วิจารณ์ พานิช ,๒๓ ก.ย. ๖๐ : https://www.gotoknow.org/posts/639676) 

 

หนั ง สื อ The Six Pillars of Self-Esteem เ ขี ย น โด ย  Nathaniel Branden   

ออกจําหน่ายตงักว่า ๒๐ ปีมาแล้ว คือปี ๑๙๙๕  แต่ยงัเป็นหนงัสือยอดนิยมสําหรับการ

สร้างแรงบนัดาลใจ    ซึงผมตีความว่า เป็นส่วนสําคญัของ การเรียนรู้เพือการมีชีวิตทีดี  

 self-esteem มองได้หลายมุม   มมุดงัเดิมเป็นมุมทางจิตวิทยา  เน้นมองทีคน

พร่องคุณลกัษณะนี แล้วเกิดปัญหาในชีวิต   มุมมองใหม่เน้นทีการสร้างมนุษย์ทีสมบูรณ์

เพือชีวิตทีดี    ซึงผมมองว่าตอ้งสร้างตงัแต่วยัเด็ก   เป็นส่วนหนึงทีบูรณาการอยู่กบัการเลียง

ดู   การศึกษาในโรงเรียน  และการเรียนรู้จากสงัคมโดยรอบ  ผมตีความว่าการเห็นคณุค่าใน

ตนเอง มนัใจในตนเอง ต้องคู่กบัการเห็นคุณค่าของผู้อืน เคารพผูอื้น    ซึงเป็นคณุสมบติัที

ต้องพฒันาสงัสมตงัแต่เด็ก  ชือหนงัสือก็บอกแล้วว่าเขาเสนอเสาหลกั ๖ ด้าน เพือสร้างการ

เห็นคุณค่าในตนเอง    โดยเขาบอกว่า คุณสมบัติ นีช่วยให้เป็นคนสติสัมปชัญญะ

เข้มแข็ง    ทํากิจการใดก็ได้ผลดี  การเห็นคุณค่าในตนเอง ทําให้มีความคาดหวงัสูงต่อ

ตนเอง    กล้าตังความท้าทายตนเองสูง      เมือผสมกับคุณสมบัติด้านความพากเพียร 

พยายาม  ก็จะนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิต  

หกเสาหลกัของการสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง  (The Six Pillars of Self-Esteem) ได้แก ่

 มีชีวิตอยู่อย่างมีสต ิแยกแยะระหว่าง ๓ สิงคือ ความจริง (fact),  การตีความ 

(interpretation),  และ อารมณ์ (emotion)     จดุสําคญัคือ ตอ้งฝึกปฏิบติั     โดย

หมนัถามตนเอง ว่าขณะนนัตนมี ความรู้สึกอย่างไร   

 ยอมรับตนเอง (self-acceptance)  โดยผมเติมว่า เข้าใจตนเองอย่างทีเป็นอยู่    และ

หาทางเข้าไปดําเนินการเรืองต่างๆ และเรียนรู้พฒันาตนเอง         

 รับผิดชอบตนเอง (self-responsibility)    ไม่โยนความรับผิดชอบไปใหค้นอืน    อ่าน

แลว้ผมนึกถึงคํา accountability ซึงหมายถึงความรับผิดรับชอบ     
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 ยืนหยัดในความเป็นตนเอง (self-assertiveness)    กลา้แสดงตวัตน  แสดงจดุยืน

ของตน แมจ้ะแตกต่างจากคนอืนๆ    อ่านถึงตรงนี ผมนึกถึงเครืองมือ KM เช่น 

dialogue, BAR, AAR, storytelling  ซึงเป็นการฝึกปฏิบติัความเป็นตนเองทีละนอ้ยๆ  

 มีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย (living purposefully)    เมือมีเป้าหมายก็ตอ้งปฏิบติัเพือ

บรรล ุเป้าหมาย    และหมนัตรวจสอบว่าเดินไปบนเสน้ทางสู่เป้าหมายนนัหรือไม่ 

เพียงใด    และนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงวตัรปฏิบติัของตนเอง    

 ฝึกปฏิบัตคิวามมันคงในคุณธรรมส่วนตน (personal integrity)   รวมทงัมนัคงใน

เป้าหมายชีวิต    และมนัคงในการปฏิบติัเพือเป้าหมายนนั    

 

หกเสาหลกัเป็นรูปธรรมของการปฏิบติั เพือนําไปสู่คณุสมบติัทีเป็นนามธรรม คือ 

การเห็นคณุค่าในตนเอง 

เขายําว่า พอ่แม่และครู เป็นบคุคลสําคญัในการช่วยใหเ้ด็กพฒันาการเห็นคณุค่า

ของตน แต่ต้องไม่หลง ชมความสําเร็จ และลงโทษเมือทําผิด ให้ส่งเสริมสิงทีเขาเรียกว่า 

reality-based self-esteem  คือการเห็นคณุค่า ของตนเองตามความเป็นจริง  และส่งเสริม

ความมุ่งมันในการพฒันาตนเอง  โดยผู้ใหญ่ให้ positive constructive feedback   และ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการปฏิบติั เพือพฒันา

เด็กอย่างบูรณาการหลายดา้นไปพร้อมๆ กนักบัการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง 

องค์กรทีประสบความสําเร็จ ต้องส่งเสริมใหพ้นกังาน มุ่งสร้างการเห็นคณุค่าใน

ตนเอง ผ่านการตงั เป้าหมายงานทีทา้ทาย และร่วมกนัฟันฝ่าเพือบรรลเุป้า โดยผูบ้ริหารให้

การสนบัสนนุ 
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๓. การเหน็คุณค่าในตนเอง: Self Esteem 
 

(Posted on เมษายน 5, 2015 by oumangel : https://phruksa.wordpress.com) 

 

การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) หมายถึง ความรู้สึกทีบุคคลรับรู้ว่า

ตนเองมีคุณค่า นําไปสู่ความเชือมนัในตนเอง และการยอมรับนบัถือตนเอง ซึงเป็นผลจาก

การประเมินตนเองโดยภาพรวมในด้านความสามารถ ความสําคญั และความสําเร็จของ

ตนเอง และแสดงออกมาในรูปแบบของทศันคติในแง่บวกทีมีต่อตนเอง 

การเห็นคณุค่าในตนเองมีความสําคญัยิงในการทีบคุคลจะสามารถดํารงชีวิตได้

อย่างมีความสขุ ดงัทีท่านปัญญานนัทภิกขก็ุสอนว่า “รู้อะไรร้อยแปด แต่ยงัไม่รู้จกัตนเอง นี

เรียกว่ายังไม่รู้: Knowing everything is useless knowing one self” แสดงให้เห็นว่าการ

เห็นคุณค่าในตนเองมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต เนืองจากเป็นการรับรู้คุณค่าของ

ตนเองตามสภาพความเป็นจริงของชีวิต และเป็นพืนฐานการมองชีวิตให้ดํารงอยู่อย่างมี

คุณค่า เสริมสร้างให้บุคคลแสดงออกซึงพฤติกรรมทีมีประสิทธิภาพ บุคคลทีเห็นคุณค่าใน

ตนเองจะสามารถเผชิญอปุสรรคทีเกิดขึนได้อย่างมนัใจ หาแนวทางแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้

ด้วยดี ดงันนัการเห็นคณุค่าในตนเองจะเป็นองค์ประกอบทีสําคญัทีทกุคนควรจะมี แต่หาก

บุคคลไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจในตนเองแล้ว บุคคลนนัก็จะไม่มีความ

มนัใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวิตประจําวนัของตนและก่อใหเ้กิดปัญหาสขุภาพจิต

ตามมาได ้

 ลกัษณะของผูที้เห็นคณุค่าในตนเอง เช่น มีความเชือมนัในตนเอง เห็นว่า

ตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีลกัษณะเป็นผู้นํามากกว่าผู้

ตาม กล้าแสดงออก และสามารถปรับตวัไดดี้ มีสขุภาพกาย และสขุภาพใจทีแข็งแรง ฯลฯ 

 ลกัษณะของผูที้เห็นคณุค่าในตนเองตํา เช่น ผูที้มีพฤติกรรมเบียงเบนไป

ในทางไม่ดี มีความวิตกกงัวลสูง ขาดความเชือมนัใจตนเอง ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการ

วางแผนชีวิต ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หมกมุ่นกบัความคิดของตนเองไม่ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอื้น ฯลฯ 

แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคณุค่าในตนเองนนัสามารถพฒันาทีตวับคุคลได้ 

โดยการเรียนรู้ทีจะยอมรับตนเอง การให้รางวลัตนเองเมือประสบความสําเร็จ การเลิก

ความคิดทีไม่มี เหตุผล และลดการฟังคํา วิพากษ์วิจารณ์ทีไม่สร้างสรรค์จากผู้อืน 

ขณะเดียวกนัยงัต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทีเกียวข้อง เช่น พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู สามารถ



๑๐ 

 

ร่วมมือกันเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทีสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างทีดี โดย

องค์ประกอบเหล่านีจะช่วยพฒันา และเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้สูงขึน แต่

อย่างไรก็ตามจดุเริมตน้ทีสําคญัทีสดุก็คือ “ตนเอง” 

เพือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจในการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง ผู้เขียน

จึงแบ่งหลกัการเสริมสร้างการเห็นคณุค่าในตนเองเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 

การเสริมสร้างการเหน็คุณค่าในตนเองของผู้เรียน คิดแกปั้ญหาในทางบวก, 

มองโลกในแง่ดี, วิเคราะห์ และยอมรับข้อดีข้อเสียของตวัเอง, ไม่คิดเปรียบเทียบกบัคนอืน, 

ตงัเป้าหมายในชีวิต, ใหเ้วลา และให้โอกาสกบัตนเองในการเริมต้นใหม่, ดูแลร่างกาย และ

จิตใจใหส้ดชืน แข็งแรงอยู่เสมอ, เลือกรับสือทีดี, มองดา้นดีของตวัเอง และใช้คําพดูทีดีๆ กบั

ตนเองอย่างสมําเสมอทกุวนั 

บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ให้กับบุตรหลาน พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างทีดี ในการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้ลูก

เห็น, พ่อแม่ควรอบรมเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความเอืออาทร, พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกเกิด 

“ปมเด่น” ตามความชอบ ความถนดัของเขา เปิดโอกาสใหลู้กแสดงออก, พอ่แม่ควรปรับปรุง

ความสามารถในแต่ละดา้นใหแ้ก่ลูก, พอ่แม่ควรพดูคยุ รับฟังสิงทีลูกพดู 

บทบาทของครูในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับ

นักเรียน ครูควรจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศทีผ่อนคลาย เข้าใจ ยอมรับ 

ความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน, ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น, ครู

ควรกระตุ้นใหน้กัเรียนแสดงออกในทางทีเหมาะสม, ครูควรเป็นแบบอย่างทีดีให้นกัเรียนได้

เห็น และปฏิบัติตาม, ครูควรจัดวิชากลุ่มสนใจไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพือให้

นกัเรียนได้เลือกเรียนในสิงทีตนเองชอบ, ครูสร้างจิตสํานึกให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม, ครูควรให้กําลงัใจ สําหรับนกัเรียนทีทําความดี, ครูควรร่วมมือกบัผู้ปกครองในการ

แก้ปัญหาของนกัเรียน, ครูเป็นผู้คอยชีแนะ กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าใน

ตนเอง 

จากบทความข้างต้นชีใหเ้ห็นว่าการเห็นคณุค่าในตนเอง รู้ว่าตนเองมีคณุค่านนัมี

ประโยชน์เช่นไร ในทางพระพทุธศาสนาได้สอนว่า “คนเราต้องเข้าใจตนเอง รู้จกัตนเองก่อน 

แล้วเราจึงจะสามารถเข้าใจคนอืนได”้ ดงันนัถ้าบคุคลเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็สามารถนํา

ไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างมีความสขุ 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

มนษุย์มีความต้องการพฒันาศกัยภาพของตน (Self-Actualization Needs) เพอื

ชีวิตของตนเองให้สมบรูณ์ โดยเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  ซงึการจะไปสู่จดุนีได้ มนษุย์ต้อง  

มีความรู้สึกว่าตนเองมีคณุค่า (Self-Esteem)  โดยการเห็นคณุค่านนัมาจากการเห็นคณุค่า

ในตนเอง และการได้รับการมองเห็นคณุค่าจากผู้ อืน 

 

 

 

เป้าหมาย 

 ฉันวางเป้าหมายการวิจยัในครังนีว่า 

 
 
 
 
 

 

แนวทางการทาํการวิจัย 

๑. ทําให้ผู้ เรียนเห็นคณุค่าในตวัเอง 

๒. ทําให้ผู้ เรียนเห็นคณุค่าของเนือหา/สิงทีเรียนรู้ 

๓. ทําให้ผู้ เรียนเห็นคณุค่าของเพอืนร่วมชนัเรียน ในฐานะการส่งเสริมการเรียนรู้

ซงึกนัและกนั  

 

 

ข้อสรุป 

จากการค้นคว้าทฤษฎีและงานวจิัยทเีกียวข้อง 

วธีิวจิัย 

 

“ผู้เรียนจะมีพัฒนาการในการพฒันาศักยภาพของตนเอง เมือเหน็

คุณค่าในตนเอง ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนการมองคุณค่าของสิง

ต่างๆรอบตัว” 
 



๑๒ 

 

วธีิการทาํการวิจัย 

๑. ให้ผู้ เรียนเขียนสะท้อนตนเองหลงัเรียนรู้ในแต่ละครัง ซงึผู้ เรียนคุ้นเคยในชือที

เรียกว่า “AAR” (After Action Review) โดยข้อคําถามจะเป็นคําถามในแนวทางดงันี 

 ๑.๑  ให้ผู้ เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการฝึกทบทวนตนเองไม่

ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ เพือให้คุณค่ากับตัวเองเมือเป็นเชิงบวก และเพือให้เกิดการ

พฒันาตนเองเมือผลสะท้อนเป็นเชิงลบ 

 ๑.๒ ให้ผู้ เรียนเขียนสะท้อนคุณค่าของสิงทีเรียนอยู่ว่าเห็นความสําคัญ

อย่างไร  จะนําความรู้ไปใช้อย่างไร 

๑.๓ ให้ผู้ เรียนเขียนสะท้อนคุณค่าการเรียนรู้ของเพือนร่วมชนัเรียน เช่น 

“วนันีเห็นเพือนคนไหนทีเราสงัเกตเห็นว่าเขาสร้างคณุค่าการเรียนรู้ใหต้วัเขาเอง” 

๒. ให้ผู้ เรียนอ่านงานเขียนของตนเอง ทีเขียนสะท้อนถึงการเรียนรู้ของเพือน  

จากข้อ ๑.๓ การเขียนสะท้อนคณุค่าการเรียนรู้ของเพอืน จะเกิดขึนเมือท้ายคาบเรียน  ดงันนั

การเรียนรู้ในครังต่อไป  เมือเริมคาบเรียน  ครูจะให้ผู้ เรียนอ่านผลการเขียนสะท้อนของตนเอง

ทีละคน ผู้ ทีถกูเขียนถึงและเพอืนร่วมชนัคนอนืๆ ก็จะได้รับฟัง 

๓. จบัเหตุการณ์เฉพาะหน้ารายวนัมาเรียนรู้คณุค่า (ในฐานะครูประจําชนั) เช่น  

ให้ผู้ เรียนเล่าสภาพห้องเรียนโดยรวมให้ครูฟัง  เป็นต้น ซงึเป็นสิงทีทําต่อเนืองมาตงัแต่ต้นปี

การศึกษา ว่าสภาพห้องเรียนเป็นอย่างไรในการเรียนรู้วิชาอืน กับครูท่านอืนๆ ทีไม่ใช่ครู

ประจําชนั  

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กชายภณ 

สิทธิศกัดิ 

(ต่าย) 

ชนั ๕/๔ 

 

 

 

 

การเรียนรู้ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เรือง

ระบบเศรษฐกิจ ซงึทกุๆครังทีมีการผลิตย่อมต้องใช้ทรัพยากรในการผลิต ซงึฉันสามารถนํา

เรืองการเห็น “คุณค่า” ของทรัพยากรในแง่ของการเป็นผู้บริโภค และ “คุณค่า” ของการนํา

ความรู้ไปใช้  ฉันจึงตังคําถาม AAR ท้ายคาบเรียนในทุกๆครัง โดยมีโครงประเด็นในการ 

AAR ดงันี 

ประเดน็ AAR 

 ประเด็นความรู้ทีสําคญัในวนันี 

 วนันีฉันได้สร้างคณุค่าในการเรียนรู้ของตนเองหรือไม่ เพราะอะไร 

 คณุค่าทีฉันทําในวนันี  สามารถนําไปใช้ในอนาคตได้อย่างไร 

 วนันีฉันเห็นเพือนทีสร้างคุณค่าในการเรียนรู้ให้กับตวัของเขาเองคือใคร  

เห็นได้จากอะไร และอยากบอกเพือนคนนนัว่าอะไร 

 

 

 

 

การดาํเนินเตมิ “คุณค่า” 

๑. เติม “คุณค่า” ให้ตนเอง 



๑๔ 

 

เด็กชายปญุญ  เลียงอํานวย 

(ปญุญ) 

ชนั ๕/๒ 

ในสปัดาห์ ๔ ของภาคเรียน ผู้ เรียนได้ดูวิดีโอเกียวกับบุคคลทีทํางานเพือสังคม 

และได้ลองถอดรหสัคุณสมบตัิของคนทีทํางานเพือสงัคม ว่ามีคณุสมบตัิแบบใด  ในสปัดาห์

ต่อมา ก่อนเริมเรียน ครูแจ้งว่าวนันีจะมีการทํางานกลุ่ม จึงให้ผู้ เรียนทบทวนคณุสมบตัิของผู้

ทีทํางานเพือสังคม แล้วเลือกคุณสมบตัิสกัข้อหนึงทีต้องการพฒันามาตงัเป็นเป้าหมายใน

การเรียนรู้ครังนี (Before Action Reviwe : BAR)   

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

เด็กหญิงปริม วิเชียรปราการ 

(ปริม) 

ชนั ๕/๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

เด็กหญิงพริมา  จินตโกศลวิทย์ 

(ไชน่า) 

ชนั ๕/๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการใช้วิธี BAR และ AAR ท้ายคาบเรียน  ด้วยประเด็นทีสอดคล้องถึง

เรืองราวทีเรียนกบัทกัษะทีเป็นเป้าหมาย  จะเห็นว่าผู้ เรียนสามารถเชือมโยงได้อย่างลึกซงึขึน

เรือยๆ  เชือมโยงตนเองกับเนือหา  เชือมโยงตนเองการเรียนรู้ของตนเอง เชือมโยงตนเองกับ

การเรียนรู้ของผู้ อืน เชือมโยงกับสังคมวงกว้างได้ เป็นการดึงประสบการณ์ของผู้ เรียนมา

เรียนรู้และสร้างวิสยัทศัน์ในการนําคณุลกัษณะทีดีไปใช้อย่างรู้คณุค่าในอนาคต 



๑๗ 

 

ประมวลความรู้ ๔ วิชา 

โดย 

เด็กหญิงณชัชา  ศภุวรเศรษฐ์ 

(ข้าวปัน) 

ชนั ๕/๔ 

ประมวลความรู้ ๔ วิชา นอกจากประเด็นความรู้แล้ว ในครังนีฉันเพมิให้ผู้ เรียนได้

สะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในทกัษะต่างๆ เปรียบดงัรากของต้นไม้ ทีแม้จะมีความชืนและ

แร่ธาตุในดิน แต่รากแห่งทักษะต่างๆ จะดูดซึมได้ดีหรือไม่  ส่วนผลไม้เป็น “คุณค่าของ

ความรู้” ทีจะนําไปใช้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ประมวลความรู้ ๔ วิชา 

โดย 

เด็กชายมีพร้อม นนทลีรักษ์ 

(พร้อม) 

ชนั ๕/๔ 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประมวล ๔ วิชา 

โดย เด็กหญิงพราว  สทุธิกฤติยา (พราว) ชนั ๕/๔ 

 



๒๐ 

 

 

 

 

๒.๑ เตมิ “คุณค่า” ให้กันและกัน ด้วยการอ่านออกเสียงข้อความทเีขียนถงึเพือน 

เติมคณุค่าให้กนัและกันโดยการอ่านออกเสียง ว่าตนเองเขียนว่าเห็นใครทีสร้าง

คุณค่าในการเรียนรู้ให้ตวัเอง  ช่วงเวลานีจะมีบรรยากาศทีเงียบเพราะจะตงัใจฟังกนัมากว่า 

“จะมีใครเขียนถึงฉันไหม”  หลายครังทีผู้ เรียนทีได้ยินชือตนเองจะสะดุ้งด้วยความแปลกใจว่า

เป็นชือของตน  และจะอมยิมน้อยน้อยๆ ด้วยความเขินอาย (น่าเสียดายทีจงัหวะภาพแบบนี

ไม่สามารถถ่ายไว้ได้ทนั :)  

             ผูเ้ขียน : เด็กชายภณ  สิทธิศกัดิ (ต่าย) ชนั ๕/๔ 

 

ผูเ้ขียน : เด็กหญิงญาณิดา  ศิริมหาชยั (บูเก)้ ชนั ๕/๒ 

                

 

  ผูเ้ขียน : เด็กหญิงกรวรรณ  ถิรางกูร (ปุ้น) ชนั ๕/๒ 

 

๒. เติม “คุณค่า” ให้กันและกัน  



๒๑ 

 

๒.๒ เตมิ “คุณค่า” ให้กันและกัน  ด้วยการเขียนจดหมายขอบคุณเพือนทสีร้าง

การเรียนรู้ให้กับฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

โดย เด็กชายเวทิน  เชียววิทย์ (พีค) ชนั ๕/๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดย เด็กชายกฤติน  เอือบณุยะนนัท์ (โกลดา้) ชนั ๕/๔ 

 



๒๒ 

 

การเติม “คุณค่าให้กันและกัน” เป็นการฝึกการสงัเกตคนอืนจะทําให้ผู้ เรียน

เห็นตัวอย่างทีดี สามารถค่อยๆ ซึมซับวิธีการเรียนรู้ของกันและกันได้   ความชัดเจนใน

รายบคุคลจะละเอียดขึน เพราะผู้ เรียนนงัใกล้ชิดกันมากกว่า  มีมมุมองทีใกล้กว่า สายตาที

อยู่ใกล้กว่าจงึมกัมองเห็นในสิงทีครูเองก็ไม่ทนัได้มองเห็น  และทีสําคญัผู้ ทีถกูกล่าวถึงยงัเกิด

ความรู้สึก “ถกูมองเห็นคณุค่า” สิงนีจะค่อยๆ เสริมสร้าง Self-Esteem ให้แก่ผู้ ทีถมูองเห็น 

 

๒.๒   

 

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการทํางานเป็นทีมมาตงัแต่ชนัเล็กๆ แล้ว  การเติบโตและเห็น

คุณค่าของ “การมีอยู่ของกันและกัน” ไม่ว่าจะเชิงบวกหรือเชิงลบ ล้วนเป็นการึกฝนและ

เรียนรู้ทงัสิน  การได้ใคร่ครวญเพอืให้เกิดการมอเห็นคณุค่า จึงต้องหมนัทําอย่างสมําเสมอใน

ทกุๆ บริบท ทกุๆ โอกาสทีเป็นไปได้ 

 

๓.๑ เหน็ “คุณค่า” ของการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการเรียนรู้ในชนัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเขียน AAR ในวิชามานษุและสงัคมศึกษา 

โดย เด็กชายภณ  สิทธิศกัดิ (ต่าย) ชนั ๕/๔ 

 

๓.  เหน็ “คุณค่า” ของการเรียนรู้ร่วมกัน 



๒๓ 

 
 

งานเขียน จดหมายถึงฉนัตอน ป.๖ (AAR หลงังานชืนใจได้เรียนรู้)  

โดย เด็กหญิงพราว  สทุธิกฤติยา (พราว) ชนั ๕/๔ 

 

 

“การเติมคุณค่าให้กันและกัน” เป็นการให้ผู้ เรียนสะท้อนการเรียนรู้กัน

และกัน ทงัใคร่ครวญเพือบอกตนเอง  ใคร่ครวญเพือน  และใคร่ครวญความคิดตนเองผ่าน

การเห็นเพอืนหรือผ่านการทํางาน  พบว่า แม้เหตกุารณ์ในทางลบทีเกิดการไม่ช่วยกนัทํางาน 

ผู้ เรียนก็ยงัสามารถนํามาเห็น “คณุค่า” ได้ 

 

๓.๒ เหน็ “คุณค่า” ของการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านวิถีชีวิต 

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที ๕ ซงึเป็นวยัพรีทีน (pre-teen)  เริมมีการดงึดดู 

character ทีเข้ากัน สร้างกลุ่มก๊วน และมักเบือหน่ายลักษณะทีกลุ่มก๊วนตนเองไม่พึง

ปรารถนา  ฉันจึงคิดว่าความแตกต่างเป็นเรืองปกติทีจะเกิดขึน แต่จะทําอย่างไรให้เด็กๆ ได้

เรียนรู้ได้ว่า ความแตกต่างหลากหลายเป็นสีสนัของสงัคม และทงัหมดอยู่ร่วมกันได้ เพียงแค่

เรารู้คณุค่าในกนัและกนั 



๒๔ 

 

การทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นช่วงเวลาทีฉันและผู้ เรียนห้อง ๕/๔ ได้มี

โอกาสพบกนั เว้นว่างจากการแจ้งงานใดๆ เด็กๆ มกัจะสํารวจอาหารในจานข้าวของครูเสมอ 

ฉันจึงต้องเป็นแบบอย่างในการทานของทีมีประโยชน์และพอประมาณ   ช่วงเวลานียงัเป็น

ช่วงทีฉันยังได้รู้จักเด็กในมุมอืนๆ แบบส่วนตัวมากขึนผ่านรสนิยมการทาน เช่น ชอบทาน

อะไร เคยทานตอนครอบครัวพาไปทีไหน  ไปเทียวบ้านเพือนได้ทานอะไร  ฯลฯ  เด็กๆ และ

ฉันเองคุ้นเคยกบัช่วงเวลานี และมกัเชิญชวนครูให้ไปนงัทานใกล้ๆ เสมอ เมือครูเดินเข้าห้อง

แล้วมองหาทีนงั 

 

ในช่วงโฮมรูมวนัหนงึ ฉันพบกระดาษติดทีหลงัเด็กคนหนงึ โดยในกระดาษเขียน

ว่า “ให้เตะฟรี”  จริงๆก่อนหน้าเหตกุารณ์นี  เคยมีการติดหลงัเกิดขึนในทํานองการเขียนทีใช้

คําหยาบ เพือความสนุกสนานมาแล้ว  พอมาครังนีครูจึงฉวยโอกาส “ให้เตะฟรี” มา

แลกเปลียนในชนัเรียน ว่าสามารถเกิดเหตกุารณ์อะไรขึนได้บ้าง อาจถึงขนัทะเลาะกนัเพราะ

เตะกนัจริงๆ “ถ้าอยากเล่น ก็จะให้เล่นเป็นวนัสดุท้าย แล้วขอให้ไม่เล่นแบบนีอีก เดียวเรามา

เล่นกนัทงัห้องเลย เขียนทีหลงักนั เขียนสิงดีๆ สิงทีอยากบอกให้กนัและกนั” ชีวิตในห้องเรียน

ของวนันีจงึปิดท้ายด้วยการเพมิเติมการให้คณุค่าซงึกนัและกนั  

 



๒๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 

หากเปรียบว่าบนเส้นทางชีวิตการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นถนน  ฉันเป็นเพียง

ทางผ่านหนึงของการเรียนรู้ของพวกเขา ฉนัพยายามเต็มทีดว้ยหวัใจ ทกุๆ วนั เวลา นาที ฉนั

ให้คุณค่าแก่การอยู่ร่วมกัน เพือการสร้างคุณค่าในตนเองของพวกเขา โดยมีปลายทางคือ 

“คณุค่าแห่งชีวิต” ทีพวกเขาควรมองเห็นและสร้างสรรค์ทางเดินใหต้วัเองได้ 

 

การวิจยัครังนี ฉันไม่ได้สร้างตวัชีวดัตงัแต่แรกว่าผู้ เรียนมี Self-Esteem ขนึหรือไม่ 

จงึไม่อาจสรุปได้ด้วยผลการวิจยัเชิงปริมาณ แต่การเปลียนแปลงตวัเองของฉัน คือ 

๑. จากเดิมทีมีความคิด ความศรัทธา ในคณุค่าของความเป็นมนุษย์ในทุกๆคน 

ได้พยายามนําออกมาเป็นการกระทํามากขึน ไม่ว่าจะเป็นการสอดแทรกวิธีการหรือคําถามที

จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้คณุค่าของสิงต่างๆ โดยเปา้หมายทีการเติม Self-Esteem แก่ผู้ เรียน 

๒. ผลจากข้อ ๑ ทําให้ฉันมีสายตาในการมองเห็นผู้ เรียนรายบุคคลได้ชัดเจน

ยิงขนึ 

๓. ผลจากข้อ ๒  เมือฉันมีสายตาต่อเด็กเป็นรายบุคคล ฉันพยายามหาวิธี

พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก ซึงส่วนใหญ่ผู้ ทีเกียวข้องคือ ครอบครัวของเด็ก ฉันจึงต้องปรับ

ความคิด อารมณ์ สงัคม ทีจะทํางานร่วมกับคนกลุ่มใหม่อย่างเป็นทางการ มากกว่าแค่การ

รายงานพฤติกรรมของเด็กแก่พ่อแม่ สุดท้ายฉันก็จะพบเพือนร่วมทางทีจะร่วมมือกันโดยมี

เด็กเป็นตวัตงั 

๔. การเปลียนแปลงทีเกิดขึนภายในของฉัน คือ พลังทีจะนําความคิดต่อ 

“คุณค่า” ออกมาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเกิดการส่งเสริมพลงันนัซงึกนัและกนั ดงันนัจาก

คําถาม “ฉนัจะส่งผ่านการตระหนกัรู้คณุค่าของสิงต่างๆจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างไร?” 

คําตอบคือ พลังใจทมีาจากการเหน็คุณค่าของชีวิตของฉัน 

 

บทสรุปสะท้อนตน 


