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ค้นใจตนเพื่อปรับเปล่ียน...เข้าใจเธอ 

 ฉนัได้รับหนงัสือมา ๑ เล่ม ช่ือว่า “วิจยัชัน้เรียนเปล่ียนครู”  ฉันเปิดอ่านหนงัสือตัง้แต่หน้า

แรกด้วยความตัง้ใจ ในขณะท่ีอ่านหน้าแรกก็ท าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากวางหนังสือเล่มนี ้  

อยากติดตามอ่าน  อยากรู้ว่าหน้าต่อไปจะมีค าถามอะไรให้เรียนรู้และคิดตามบ้าง  แม้ในบาง

หน้าท่ีอ่านไปนัน้อาจจะยังไม่เข้าใจในครัง้แรก   ฉันก็พยายามย้อนอ่านทวนอีกครัง้ซ า้ไปซ า้มา

อย่างช้าๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึน้  ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร  รู้เพียงว่าทุกหน้าท่ี

อ่านผ่านไปนัน้เม่ือเจอกับค าถามต่างๆ   มนัท าให้ย้อนคิดไปถึงห้องเรียนของฉันทุกทีเลย  เป็น

ภาพในหวัผุดขึน้มาขณะท่ีฉันก าลงัยืนสอนอยู่ในห้องพร้อมกับคิดว่า “ฉันเป็นครูแบบนัน้ไหม

ในห้องเรียน”  ฉนัใช้เวลาในการอ่านหนงัสือเล่มนีอ้ยู่นาน  หลงัจากท่ีอ่านหนงัสือเล่มนีจ้บฉันคิด

ใคร่ครวญมองย้อนสะท้อนตนเองถึงการเป็นครูท่ีผ่านมาว่าบางค าถามฉันเองไม่เคยมีโอกาสคิด

ไตร่ตรองอย่างถ่องแท้และหาค าตอบอย่างจริงจงักบัมนัเลย  ฉนัคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีฉันต้องค้นหา

ค าตอบให้กบัตนเองสกัที  

 ค าถามในหนงัสือเล่มนีเ้ป็นค าถามท่ีน่าคิดส าหรับฉันท่ีเป็นครูผู้สอนมานาน ย้อนกลบัไป

ในวนัแรกท่ีฉนัเร่ิมต้นเป็นครู  ในทนัทีท่ีก้าวย่างเข้าสู่โรงเรียนหน้าท่ี  ของความเป็นครูก็เร่ิมต้นขึน้    

ฉนัคิดเพียงแต่ว่าฉนัจะท าหน้าท่ีของครูในแต่ละวนัให้เต็มท่ีท่ีสดุ     

 ฉันจึงสะดดุกบัค าถามท่ีว่า  “ท ำอย่ำงไรฉันจึงจะเป็นครูที่ดีกว่ำน้ี”   ค าถามนีว้นเวียน

ในความคิดของฉนัว่าแล้วต้องท าอย่างไรล่ะ  ท าให้ฉนัย้อนไปถึงการเป็นครูในวนัวาน ณ โรงเรียน

แห่งนี ้  ฉันเป็นเป็นครูท่ีเนีย้บคนหนึ่งเลยหรืออาจจะเป็นครูท่ีเด็กๆ บางคนมองว่าดุ ก็เป็นได้  

เพราะเวลาท่ีฉันท างานฉันจะมุ่งมัน่  ตัง้ใจและจริงจงักับงานมาก  ฉันจะรับผิดชอบและท างาน                                     

แต่ละงานจนสดุความสามารถโดยท าให้เต็มท่ีท่ีสดุเท่าท่ีฉนัจะท าได้  
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    ภาพของฉันในอดีตท่ีมองตนเองว่าเนีย้บ  เร่ิมต้นจากก่อนท่ีฉันจะสอนแผนการสอนใดก็

ตาม  ฉนัจะต้องมัน่ใจก่อนว่าฉนัเข้าใจในแผนการสอนนัน้จริงๆ  ส่ือการสอนมีครบถ้วน  ไม่มีอะไร

ขาดตกบกพร่องใช่ไหม  เม่ือเห็นว่าทกุอย่างครบถ้วนฉันจะน าแผนการสอนกลบัมาท่ีบ้านเพ่ือท า

การซกัซ้อมสอนก่อนเสมอ  เพ่ือให้แม่นกับล าดับขัน้ตอนในการสอน  อีกอย่างคือ ฉันมีความ

คาดหวงัว่าเม่ือเข้าไปสอนเด็กๆ ในห้องเรียนแล้ว  จะเห็นภาพเด็กๆ ในห้องตัง้ใจเรียน  มีสมาธิ 

จดจ่อกบัการเรียนอย่างต่อเน่ือง  ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม  จนเกิดความเข้าใจใน

เนือ้หา  สามารถลงมือท างานได้ด้วยตนเอง  ท างานด้วยลายมือบรรจงสวยงาม  งานในสมดุมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมทัง้มีความรับผิดชอบในการท างานและส่งงานตรงเวลาอย่าง

สม ่าเสมอ    

 จากความเนีย้บในประเด็นข้างต้นนี ้ ท าให้ฉันมองย้อนคิดกับตนเองว่า  ฉันเป็นครูแบบนี ้

ดีแล้วจริงๆ ใช่ไหม ไม่มีใครให้ค าตอบนีก้บัฉันได้เท่ากบัฉันต้องค้นหาค าตอบนีด้้วยตวัของฉันเอง   

ฉันเร่ิมมองภาพตนเองในการเป็นครูแบบนีปี้แล้วปีเล่า  ค้นพบว่าเด็กแต่ละปีท่ีฉันสอนนัน้ไม่

เหมือนกันเลยนะ  ช่างแตกต่างกันไปในทุกๆ ปี  บางปีใช้วิธีการสอนกับนักเรียนรุ่นนีไ้ด้  บางปี

วิธีการสอนแบบนีก็้ไม่สามารถใช้ได้เช่นกนั อีกทัง้บางรุ่นก็มีความยากล าบากในการสอนด้วย  

 ฉันเร่ิมคิดกับตนเองว่าแล้วเพราะอะไรกันนะ  จนได้พบกับค าตอบว่า  เพราะฉันเป็นคน

เนีย้บและอยากท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการสอนออกมาดีใช่ไหม  หรือฉันมีความคาดหวังมาก

เกินไปว่าอยากให้เป็นเหมือนสิ่งท่ีฉันหวงัและตัง้ใจไว้  เม่ือไม่เป็นดังท่ีใจฉันคาดหวังไว้ล่ะ  ฉัน

รู้สึกกับมันอย่างไรกัน  ค าตอบคือ ฉันเสียใจไหม  ฉันผิดหวังหรือเปล่าท่ีไม่ได้เป็นดั่งท่ีคิด  ฉัน

ยอมรับกับมนัได้หรือไม่  ฉันนัง่คิดทบทวนอยู่นานเหมือนกันนะว่า จริงๆ แล้วฉันรู้สึกอย่างไรกับ

ตนเอง เม่ือเกิดสิ่งเหล่านีข้ึน้ 

 ฉนัค้นพบว่าการท่ีฉนัเข้าใจแผนการสอนเป็นสิ่งท่ีดีนะ  เพราะฉันจะมัน่ใจและสอนไปตาม

กระบวนการสอนได้อย่างราบร่ืนจนจบแผนได้  แต่ในห้องเรียนบางครัง้อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบ

กหุลาบเสมอไป  ต้องมีสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ก็เป็นได้ เพราะเด็กแต่ละห้องมีสไตล์การ

เรียนรู้ท่ีไม่เหมือนกนั  อาจส่งผลให้สอนไม่จบแผนก็มี  ซึง่เม่ือเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ในช่วงท่ีฉันเป็น
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ครูใหม่ๆ ฉนัจะรู้สกึเป็นกงัวลทนัทีว่าจะท าอย่างไรดีให้สอนจนจบขัน้ตอนสดุท้าย กงัวลว่าเด็กจะ

ได้เนือ้หาไม่ครบถ้วน  สิ่งท่ีฉนัท าในตอนนัน้คือ  ฉันพยายามสอนให้จบแผนจนได้  โดยการเร่งรีบ

ในแต่ละขัน้  บางขัน้ตอนเห็นได้เลยว่าสีหน้าของเด็กบางคนยงัไม่เข้าใจ  แต่ในใจฉันกงัวลถึงแผน

อย่างเดียวว่าจะต้องสอนให้จบ  จนลืมนกึถึงเด็กไปเลยว่าแล้วเด็กล่ะเข้าใจเนือ้หาหรือไม่  ซึง่การ

ท่ีฉันสอนจบแผนนัน้ดี  แต่ส าหรับเด็กท่ีไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่ดีแน่นอน  หรือในบางครัง้ท่ีสอนไม่

จบแผนฉันก็สอนเลยเวลาไปบ้าง  ท่ีฉันจบัสงัเกตได้คือ  พอหมดเวลาเรียนแล้ว  ความสนใจและ

ความใส่ใจของเด็กมีลดลงเร่ือยๆ  ถึงขัน้เด็กบางคนหนัมองไปท่ีนาฬิกาหลงัห้องเรียนอยู่บ่อยครัง้  

ฉนัมองเห็นภาพนัน้ฉันรู้เลยว่าเด็กอยากบอกฉันว่า หมดเวลาแล้ว ไม่อยากเรียนต่อแล้ว  แต่ด้วย

ความเป็นเด็กท าให้เขาไม่กล้าพดูนัน่เอง  แต่ก็มีเด็กบางคนกล้าพดูนะ  แต่ฉันก็บอกว่าขอสอนให้

จบแผนก่อน  ซึ่งก็มีหน้าตาของเด็กท่ีทัง้รู้สึกดีและไม่ดีเกิดขึน้ในทนัทีเหมือนกัน  ถ้าเป็นแบบนี ้

บ่อยๆ เด็กอาจจะรู้สกึไม่ดีกบัการเรียนวิชานีก็้เป็นได้  เพราะฉนัได้ล่วงล า้เวลาของเด็กๆ ไป   

 เม่ือเป็นเช่นนี ้ท าให้ฉันคิดว่าเป็นเพราะอะไร ฉันจึงสอนไม่จบแผนกันเล่า ทัง้ๆท่ีฉั นก็

เตรียมตวักับแผนมาเป็นอย่างดี   ฉันกลบัมานั่งทบทวนการสอนของตนเองแล้วค้นพบว่าการท่ี

สอนไม่จบแผนนัน้เกิดจากการท่ีฉนัคาดหวงัมากเกินไป  ให้ความส าคญักบัขัน้แรงบนัดาลใจนาน

เกินไป  อีกอย่างฉันเป็นคนท่ีเวลาอธิบายกลวัว่าเด็กจะไม่เข้าใจโจทย์จึงพยายามพดูอธิบายมาก

ไป  อย่างสุดท้ายคือ ช่วงตอบค าถามฉันยังจัดการเวลาได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  บางครัง้เด็กๆ ยกมือ

หลายคน ฉนัก็เรียกให้ตอบทกุคน  ซึง่บางคนก็ตอบค าถามซ า้กบัเพ่ือนบ้างท าให้เสียเวลาไปมาก

เช่นกนั  

 เม่ือฉันรู้ถึงปัญหาแบบนี ้ ฉันก็พยายามหาทางแก้ไขโดยเร่ิมจากการปรับท่ีตนเองก่อนว่า

ต้องไม่รักพ่ีเสียดายน้อง   ต้องเห็นว่าแผนการสอนตรงไหนท่ีมีสิ่งส าคญัท่ีเด็กๆ ต้องเข้าถึงให้ได้  

ฉนัจะเน้นกบัตรงนัน้เป็นพเิศษมากกว่า  ส่วนเร่ืองการอธิบายโจทย์  ฉันก็ต้องเช่ือมัน่ว่าโจทย์ท่ีฉัน

คิดมานัน้ เด็กๆ ในห้องจะเข้าใจ โดยการเปล่ียนจากท่ีฉันเป็นคนอธิบายเป็นเด็กๆ ในห้องช่วยกนั

อธิบายและท าความเข้าใจร่วมกัน  ซึ่งเม่ือปรับเปล่ียนแบบนีก็้ท าให้บรรยากาศของห้องดูมีการ

ต่ืนตัวมากขึน้  เพราะเด็กท่ีเข้าใจก็จะพร้อมอธิบายโจทย์นีใ้ห้เพ่ือนๆ เข้าใจด้วย  ท าให้ฉันลด
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ความกงัวลท่ีกลวัว่าเด็กจะไม่เข้าใจโจทย์และลดการพดูของฉันในการอธิบายได้  แล้วเปล่ียนเป็น

การให้เด็กๆ ในห้องท าหน้าท่ีด าเนินการเรียนรู้ไปเองจนจบแผน  โดยฉันเปิดใจกว้างฟังเสียง

ภายในของเด็กด้วยใจจริงมากขึน้   หรือในบางครัง้แม้จะสอนไม่จบแผนแต่ฉันก็ไม่ล่วงล า้เวลา

ของเด็กๆ ไป เพราะฉันได้เรียนรู้แล้วว่าการยัดเยียดความรู้ให้เด็กโดยท่ีเด็กไม่เต็มใจนัน้ไม่ได้

เกิดผลดีเป็นแน่  เม่ือฉันไม่คาดหวงั ไม่กังวล รู้จกัยืดหยุ่น มีความผ่อนคลายท าให้การเรียนการ

สอนในวันนัน้สามารถสอนไปได้อย่างล่ืนไหลแม้จะไม่จบแผนแต่ฉันก็เห็นว่าทัง้ฉันและเด็ก

สามารถเรียนรู้ไปได้ด้วยกนัอย่างมีความสขุ   

 อีกประเด็น คือ ความคาดหวังเวลาท่ีฉันสอนหนังสือฉันอยากให้เด็ก ๆ ตัง้ใจเรียน  มี

สมาธิจดจ่อต่อเน่ืองกับการเรียน  ถ้าเด็กคนไหนท่ีไม่จดจ่อฉันจะไม่ปล่อยผ่าน  ฉันจะกระตุ้ น

เตือนให้เขากลับมาจดจ่อในทันทีเพราะกลัวว่าเด็กจะไม่เข้าใจในเนือ้หา  ซึ่งในบางครัง้การ

กระตุ้นเตือนของฉนัอาจจะส่งผลท าให้เด็กเกิดความรู้สกึทัง้อยากเรียนและไม่อยากเรียนก็เป็นได้    

 ความเนีย้บในประเด็นข้างต้นท าให้บางครัง้ฉันไม่ได้เข้าไปนัง่ในใจเด็กได้ทกุคน  ไม่ได้เข้า

ไปเรียนรู้ใจเด็กๆ อย่างเต็มท่ี  ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้สะท้อนความรู้สึก เด็กบางคนฉันก็ไม่

สามารถเข้าถึงใจเขาได้ท าให้เด็กๆ จะยิ่งไม่เข้าหา  ไม่กล้าซกัถามเม่ือเกิดข้อสงสยั  บางคนไม่

กล้าร่วมตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นเลย  ส่งผลให้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันและกันก็

จะเร่ิมถอยห่างออกไปเร่ือยๆ  จนไม่สามารถเข้าถึงเด็กได้นัน่เอง  สดุท้ายเด็กก็จะไม่เกิดความเป็น

เจ้าของในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 เม่ือนึกย้อนไปถึงตอนท่ีฉันเป็นเด็กในวัยนี ้  ฉันก็เป็นเด็กคนหนึ่งท่ีไม่มีความกล้า

เหมือนกัน  ไม่กล้าท่ีจะตอบค าถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  ทัง้ท่ีบางข้อฉันก็รู้ค าตอบนะ  

ไม่ใช่ไม่รู้  แต่เพราะไม่กล้ามากกว่า   ไม่กล้าแม้จะออกไปน าเสนอหน้าห้องเรียน  จะคอยเป็นคน

ท่ีอยู่เบือ้งหลังในการท างานและส่งเพ่ือนผู้กล้าออกไปน าเสนอแทน  อีกอย่างฉันก็เป็นเด็กท่ีไม่

ชอบครูผู้สอนท่ีดุเช่นกัน   ยิ่งถ้าครูดุเม่ือไหร่  ฉันยิ่งไม่กล้าสบตา  ไม่กล้าตอบค าถามและเกิด

ความรู้สึกกลวัมากขึน้ไปอีก  เม่ือฉันคิดถึงตวัเองในวยัเยาว์ท าให้ฉันคิดว่าเม่ือฉันเป็นครูฉันต้อง

ไม่เป็นครูแบบนัน้สิ   
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 น่ีเป็นสิ่งแรกท่ีฉันค้นพบว่าต้องเปล่ียนตนเองเป็นอนัดบัแรก  ฉันลดการเป็นครูท่ีเนีย้บลง

เร่ือยๆ  แต่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเด็กนะ  เพียงแต่เปล่ียนมมุมองของตนเองใหม่   โดยการเข้าไป

นัง่ในใจเด็ก  ค่อยๆ เรียนรู้โลกภายในของเด็กแต่ละคน  รับรู้ว่าเด็กมีสไตล์การเรียนรู้ท่ีแตกต่าง

กนั  เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนนัน้ไม่เหมือนกัน  จะให้เขาเป็นเหมือนกนัทัง้ห้องไม่ได้  ห้องเรียนก็จะ

ไม่มีสีสนั  ไม่เกิดการขบัเคล่ือนการเรียนรู้ท่ีเด็กเป็นเจ้าของสิ  

 การใคร่ครวญสะท้อนตนของฉันในครัง้นี ้ น าไปสู่การเร่ิมต้นงานวิจยัจากการท่ีฉันเข้าไป

นัง่ในใจด้วยการท าความเข้าใจเด็กๆ ในห้องเรียนท่ีฉันสอนว่าการเรียนรู้ของเด็กมีหลายรูปแบบท่ี

แตกต่างกนั   

   แบบแรกท่ีฉันจะกล่าวถึงคือ เด็กท่ีชอบพดูชอบเจรจาและซกัถามในสิ่งท่ีตนเอง

สงสยัอยู่เสมอ  เด็กแบบนีจ้ะมัน่ใจ  มีความกล้าและชอบตอบค าถามแสดงความคิดเห็นบ่อยครัง้  

ท าให้สามารถสงัเกตเห็นการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้ดีว่าเกิดความเข้าใจเนือ้หาท่ีสอนหรือไม่  ผ่าน

การตอบค าถาม  การลงมือท างานในทนัทีท่ีได้รับโจทย์  

  

 แบบท่ีสองคือเด็กท่ีไม่มัน่ใจ  ไม่กล้าตอบค าถามและไม่ชอบแสดงความคิดเห็นซึง่

ในความเป็นจริงอาจจะรู้ค าตอบแต่ไม่กล้าและไม่อยากตอบ  เพราะอาจจะเคยเกิดความรู้สึกท่ีไม่

ดีมาก่อน จากการตอบค าถามไม่ถกูแล้วโดนเพ่ือนๆในห้องล้อหรือว่าก็เป็นได้ 

    

 รูปแบบต่อมาคือรอครูเรียกถึงจะตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น  เด็กแบบนี ้

จะคิดว่าไม่เป็นไรไม่ตอบก็เข้าใจแต่เม่ือครูเรียกให้ตอบก็ตอบได้ ซึง่เด็กแบบนีก้ารสงัเกตว่าเข้าใจ

หรือไม่นัน้จะเห็นจากการลงมือท างานเพียงเท่านัน้ 

    

 กลบัอีกแบบคือไม่รู้ค าตอบจริงๆ จึงไม่กล้ายกมือตอบค าถาม ขอนัง่เฉยๆ ดีกว่า 

พอถึงตอนลงมือท างานก็จะเร่ิมท างานช้าและใช้เวลานัง่คิดอยู่นานสองนานกว่าจะลงมือท า  ซึ่ง

บางครัง้ก็ท าไม่ทนัในเวลาจนต้องกลบัไปท าต่อเป็นการบ้าน   
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 เม่ือรู้วิธีการเรียนรู้ของเด็กแล้ว สิ่งท่ีฉันต้องมีมากขึน้ คือ การเป็นนักสังเกตท่ีดี คือ ไม่

ตดัสินในทันที  รู้จกัรอเป็น  รู้จกัให้โอกาส  โดยการสงัเกตนัน้สามารถสงัเกตจากสีหน้า ท่าทาง 

การรับรู้ของเด็กแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร  สีหน้า  ท่าทางแบบไหนท่ีบ่งบอกว่าเด็กเรียนรู้อย่าง

เข้าใจ  สีหน้า ท่าทางแบบไหนท่ีเด็กรู้สึกงง  สบัสนและไม่เข้าใจ  อีกทัง้สีหน้า  ท่าทางแบบไหนท่ี

ร้องขอความช่วยเหลือจากครู  ซึง่ฉนัยอมรับเลยว่าการมีสายตาในการสงัเกตเด็กรายบคุคลอย่าง

ทัว่ถึงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ  แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากท่ีฉันจะเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ  เพราะถ้าฉันมีสายตาท่ี

มองเห็นเด็กด้วยใจจริงฉันก็จะเข้าไปนัง่ในใจเด็กได้เช่นกัน  รวมถึงช่วยเหลือเขาได้อย่างเต็มท่ี

ด้วย 

 ในแผนการสอนหนึ่งท่ีฉันรู้สึกว่าตัวฉันเองได้เข้าไปนั่งในใจเด็ก คือ กลุ่มท่ีไม่ค่อยมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัฉันในระหว่างการเรียนการสอน  เพราะว่ากลุ่มนีจ้ะท าให้ฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่า

เกิดความเข้าใจหรือไม่  จะเห็นอีกทีก็ตอนท่ีเขาลงมือท างานแล้ว  เพราะฉะนัน้ฉันจึงหาวิธีการใน

การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนีใ้นหลากหลายรูปแบบให้เขากล้ามีปฏิสัมพันธ์กับฉันในการร่วมตอบ

ค าถาม  ทุกครัง้ท่ีจะมีการแลกเปล่ียน  ฉันจะบอกกบัเด็กเสมอว่าไม่ต้องกังวลว่าจะตอบผิดหรือ

ถูกนะ  ฉันจะรู้สึกดีใจทุกครัง้ท่ีเด็กๆ ร่วมตอบค าถาม  และถามย า้กลับว่าฉันเคยพูดไหมว่า

ค าตอบท่ีตอบมาผิด  ซึง่เด็กๆ บอกว่าไม่เคยเลย  แล้วเพราะอะไรกันถึงไม่กล้าตอบล่ะ  เด็กบาง

คนบอกว่าเคยมีประสบการณ์ท่ีตอบผิด  เพ่ือนหวัเราะเยาะ  เพ่ือนว่าบ้าง  จากนัน้เลยไม่ตอบอีก

เลย  ฉนัจงึเข้าใจว่าเพราะอะไรท าไมเด็กถึงไม่กล้าตอบ  เพราะเขามีแผลในใจน่ีเอง  น่ีจึงเป็นสิ่งท่ี

ฉันต้องลบบาดแผลในใจของเด็กเหล่านีใ้ห้ได้  เพราะถ้ารักษาแผลได้  จะช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่าง

เต็มท่ีเกิดการเป็นเจ้าของ  และมีพืน้ท่ีปลอดภยัในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ต้องกงัวลว่าจะผิด

หรือถูก  อีกทัง้รู้สึกว่าถ้าผิดก็ไม่เป็นไร  ไม่ใช่เร่ืองน่าอาย  สิ่งนี ฉ้ันต้องสร้างภูมิให้กับเด็กกันเลย

ทีเดียว  ในวนันัน้ค าถามแรกๆ  ท่ีฉันถามก็ยงัคงเป็นเด็กท่ีมีความมัน่ใจในการยกมือตอบค าถาม

เหมือนเคย  ฉันก็ให้เด็กเหล่านัน้ตอบพร้อมกับช่ืนชมว่าเป็นเด็กแลกเปล่ียนท่ีดีเสมอเลย  ใน

ค าถามต่อไปฉันก็หาวิธีให้เด็กๆ ท่ียังไม่ได้ตอบได้มีส่วนร่วมบ้าง  โดยบอกว่าขอเด็กท่ียงัไม่ได้

ตอบค าถามนะ  ซึ่งก็จะมีเด็กคนเดิมท่ีตอบไปแล้วยกมือเพ่ืออยากตอบ  ฉันก็ให้เด็กตอบนะ  

เพราะถ้าไม่ให้ตอบฉันกลวัว่าเขาจะเสียใจ  ในค าถามต่อไปฉันก็ไม่ละความพยายามนะท่ีจะให้
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เด็กคนอ่ืนมีส่วนร่วมในการตอบ  ฉันบอกว่าค าถามนีไ้ม่ยากนะ  ถ้าใครตอบก่อนจะได้สิทธ์ิก่อน

นะ  ท าให้มีเด็กท่ีไม่ได้ร่วมตอบในค าถามแรกๆ กล้ายกมือขึน้มา  ในช่วงจงัหวะนีแ้หละฉันต้องใช้

สายตาในการมองให้รอบคอบว่าใครท่ียงัไม่เคยตอบบ้าง และใครท่ีฉันจะเรียกให้ตอบก่อน  ฉัน

มองไปท่ีเด็กชายคนหนึ่งท่ีเวลาไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจะเป็นเด็กท่ีชอบชวนฉันคุยโน่นน่ีนัน่  และ

มกัจะเล่าเร่ืองต่างๆ ท่ีเขาท าให้ฟังอยู่เสมอ  แต่พออยู่ในห้องเรียนจะเป็นเด็กท่ีเงียบไม่ชอบตอบ

ค าถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือเด็กคนนีย้กมือขึน้ฉันรีบเปิดโอกาสให้กับเด็กคนนีท้นัที  ฉัน

รับรู้ได้เลยว่าน า้เสียงของฉันท่ีเรียกช่ือเด็กคนนัน้ดีใจสุดๆ  และฉันก็เช่ือว่าเด็กคนนัน้ก็รับรู้ได้

เช่นกัน  เม่ือเด็กคนนัน้ตอบค าถามเสร็จฉันไม่ลืมท่ีจะเอ่ยปากช่ืนชมว่าเก่งมากเลย  อีกทัง้ฉัน

ขอบคุณเด็กด้วยท่ีร่วมตอบค าถาม  เด็กคนนัน้นัง่ลงพร้อมกับรอยยิม้ท่ีรู้สึกภาคภูมิใจว่าตอบได้  

วิธีการท่ีฉนัใช้อีกวิธีการหนึง่ท่ีถือว่าได้ผลดีทีเดียวคือพลงัของเพ่ือนๆ กนัเองในการช่วยกนัและกนั  

เพราะพลังของเพ่ือนนัน้เป็นเหมือนพลังวิเศษอย่างหนึ่งก็ว่าได้  ท่ีท าให้เพ่ือนมีแรงเสริม 

แรงผลกัดนัในการท าสิ่งดีๆ มากขึน้  เพราะในกลุ่มจะมีทัง้เด็กท่ีกล้าตอบค าถามและเด็กท่ีไม่กล้า

ปะปนกนัอยู่แล้ว  เม่ือจบคาบฉนัได้อ่านสมดุท่ีเด็กชายคนนัน้เขียนว่าการร่วมตอบค าถามก็ไม่น่า

กลัวอย่างท่ีคิด  เพียงเท่านีฉ้ันก็ดีใจแล้ว  ฉันรู้สึกว่าการท่ีฉันอดทนรอให้เด็กร่วมแสดงความ

คิดเห็นด้วยตนเองนัน้ดีกว่าการท่ีฉนัจะเรียกช่ือ หรือคาดคัน้ให้เขาตอบ  เพราะบางค าตอบอาจจะ

เป็นค าตอบท่ีเขาตอบไม่ได้จริงๆ ถ้าฉนัเรียกตอบแล้วเด็กตอบไม่ได้ เด็กจะเสียความรู้สึกและกลวั

กบัการตอบค าถามเหมือนเดิม และถ้าเด็กคนนีมี้แผลในใจจะยิ่งสร้างแผลให้มากขึน้ไปอีก  แต่ถ้า

ฉนัรอและมัน่ใจว่าค าตอบนีเ้ด็กคนนีต้้องตอบได้แน่นอนและพูดเชิญชวนสกันิดกระตกุให้กล้าสกั

หน่อย  เด็กคนนีก็้พร้อมท่ีจะยกมือตอบค าถามได้ด้วยตนเอง ท่ีส าคญัจะท าให้เด็กคนนีเ้รียนอย่าง

มีความสขุด้วย  สดุท้ายในวนันัน้เด็กๆ ทกุคนในห้องเรียนก็ร่วมตอบค าถามครบทกุคน 

 ในแผนการเรียนการสอนอีกหนึ่งแผนท่ีฉันเปล่ียนความเนีย้บเป็นการเข้าไปนัง่ในใจเด็ก

แทน  คือ แผนการสอนท่ีให้นกัเรียนแต่งร้อยกรอง  ซึ่งถ้าเป็นการแต่งร้อยกรองเด็กท่ีมีพรสวรรค์

หรือมีความสามารถทางนีจ้ะรู้สกึชอบและท าเสร็จได้ในเวลาอนัรวดเร็ว  แต่ก็มีเด็กอีกจ านวนหนึ่ง

ท่ีถ้าพดูถึงร้อยกรองแล้วขอเขียนงานเป็นบรรยายดีกว่า  หรือมีการส่งเสียงพดูว่ายากท าไม่ได้แน่ๆ 

เลย  ซึง่ในครัง้นีก็้เช่นกนัเม่ือฉนัเปิดโจทย์ว่าให้แต่งร้อยกรองเก่ียวกบัข้อคิดของเพ่ือนคนละ ๑ บท
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เท่านัน้ ในเวลา ๑๐ นาที  มีเด็กหญิงคนหนึ่งท่ีมีความรู้สึกว่าการแต่งร้อยกรองเป็นเร่ืองยากท่ีสดุ

ส าหรับเขาแล้ว  เพราะฉนัจ าได้ว่าแผนการสอนก่อนหน้านีท่ี้มีการแต่งร้อยกรองนัน้เด็กหญิงคนนี ้

ก็เร่ิมมีสีหน้าท่ีเปล่ียนไป  ฉันรับรู้ความรู้สึกได้ว่าไม่อยากท าเพราะว่ายาก คิดไม่ออก  แต่ท่ีน่า

แปลกใจคือมาในครัง้นีเ้ขากลบัเป็นเด็กท่ีพอฉันพดูโจทย์จบปุ๊ บ  เด็กคนนีก็้พูดขึน้มาในทนัทีว่า

แต่งเสร็จแล้ว  สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับเพ่ือนทัง้ห้องมากรวมทัง้ฉันด้วย  ฉันไม่รอช้า

รีบเสริมแรงบวกเป็นการช่ืนชมในทันทีว่าเก่งมากๆ เลยวันนีแ้ต่งร้อยกรองได้เร็วมากๆ มีฝีมือท่ี

พฒันาขึน้นะ  จากนัน้ก็เร่ิมมีเด็กคนอ่ืนๆ พูดออกมาว่าหนูก็แต่งเสร็จแล้ว  ผมก็แต่งเสร็จแล้ว  

บรรยากาศในห้องดมีูพลงัในการแต่งร้อยกรองมากๆ  ฉันจึงท้าทายเด็กๆ ต่อไปอีกว่าในเวลาท่ียงั

เหลืออยู่ถ้าเด็กๆ คนไหนอยากท้าทายตนเองในการแต่งมากกว่า ๑ บทสามารถท าได้นะ  ฉันคิด

ว่ายิ่งถ้าฝึกฝนเพิ่มขึน้ก็จะยิ่งพัฒนาการแต่งร้อยกรองมากขึน้  แต่ฉันก็บอกว่าไม่ได้บังคับนะ

แล้วแต่ว่าใครอยากจะท้าทายความสามารถของตนเอง  ยิ่งท ามากแล้วก็ยิ่งพฒันาตนเองมาก

เช่นกัน  ในขณะท่ีฉันให้เด็กๆ แต่งร้อยกรองฉันพบว่าเด็กในห้องส่วนใหญ่อยากท้าทาย

ความสามารถของตนเองในการแต่งมากกว่า ๑ บทกนัทัง้นัน้เลย  บางคนแต่งเสร็จมีการส่งเสียง

บอกฉันด้วยว่าก่ีบทแล้ว  ทกุครัง้ท่ีเด็กๆ ส่งเสียงบอก ฉันก็จะให้ค าช่ืนชมกลบัไปทนัที  พร้อมกับ

เตือนเด็กๆ ด้วยว่าลองอ่านร้อยกรองของตนเองด้วยนะว่าส่ือความหมายได้ชดัเจนไหม  เม่ือหมด

เวลาในการแต่งฉันก็พบว่ามีเด็กชายคนหนึ่งท่ีแม้จะแต่งเพียงบทเดียวก็ไม่เสร็จ  ฉันเดินเข้าไป

ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม  เด็กคนนัน้ตอบว่าเขาคิดค าท่ีจะมาสมัผสักนัไม่ได้  ฉนัจึงแนะน าวิธีการ

ให้  จากนัน้ก็บอกให้เพ่ือนๆ รับรู้ถึงสถานการณ์ของเพ่ือนคนนีว้่ายงัแต่งไม่เสร็จนะ  แต่ฉันเห็นถึง

ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจในการท่ีจะท าให้ส าเร็จด้วยตนเอง  เม่ือฉันพดูจบฉันบอกให้เพ่ือนๆ ในห้องให้

ก าลงัใจเขาหน่อย  เด็กๆ ในห้องปรบมือให้เขาทกุคน  ฉนัเห็นรอยยิม้ของเขาและเขาก็มุ่งมัน่ตัง้ใจ

แต่งร้อยกรองต่อ  ซึง่ฉนับอกกบัเด็กคนนีว้่าค่อยๆ คิดนะครูรอได้ และเช่ือว่าจะท าส าเร็จ  จากนัน้

ฉนัก็ให้เด็กๆ แต่ละคนออกมาน าเสนอร้อยกรองคนละ ๑ บท ซึง่ใครท่ีแต่งมากกว่า ๑ บท ฉันก็ให้

เด็กเลือกบทท่ีคิดว่าตนเองแต่งได้ไพเราะท่ีสดุมาน าเสนอ  ในระหว่างท่ีน าเสนอก็เป็นบรรยากาศ

ท่ีดีเพราะว่าเม่ือเพ่ือนน าเสนอเสร็จ  ก็จะมีเสียงปรบมือให้กันและกัน  ยิ่งถ้าบทร้อยกรองของ

เพ่ือนคนไหนใช้ค าไพเราะโดนใจแล้วล่ะก็จะมีเสียงด้วยว่าเพราะ  เม่ือน าเสนอจบทกุคน  เด็กชาย



๙ 

 

คนนัน้ก็ยกมือขึน้และบอกว่าผมแต่งเสร็จแล้วแต่ได้เพียง ๑ บทนะ  ฉนับอกว่าไม่เป็นไรได้ ๑ บทก็

ถือว่าเก่งแล้ว  เพราะเขาท าเต็มท่ีแล้ว  เพ่ือนๆ ในห้องอยากฟังร้อยกรองของเด็กคนนีด้้วย  ฉันจึง

ให้เด็กคนนีอ้่านให้เพ่ือนฟัง  แม้ว่าเนือ้หาจะยงัส่ือความหมายได้ไม่ชดัเจนนกัก็ไม่เป็นไร เพราะสิ่ง

ท่ีฉนัมองว่าส าคญัท่ีสุดคือการท่ีเด็กคนนีไ้ม่ยอมแพ้กบัโจทย์ท่ีฉันให้ท า  และพร้อมจะสู้กบัมนัจน

ท าได้ส าเร็จมากกว่า  ฉันคิดว่าถ้าฉันและเพ่ือนๆ ในห้องเร่งว่าแต่งเร็วๆ สิ เพ่ือนรอน าเสนออยู่ 

เด็กคนนัน้ก็อาจจะแต่งพร้อมกับน า้ตา หรืออาจจะไม่ชอบร้อยกรองไปเลยก็เป็นได้  การท่ีฉันไม่

เร่งเด็กชายคนนัน้ท่ียงัแต่งร้อยกรองไม่เสร็จ  ให้เวลาเขามากกว่าเพ่ือน  ให้เพ่ือนให้ก าลงัใจเขา 

แล้วใช้ช่วงเวลาท่ีเด็กคนนีย้งัท าไม่เสร็จปรับเปล่ียนแผนไปเป็นการน าเสนอก่อน  เพ่ือรอให้เด็กคน

นีแ้ต่งเสร็จ ซึ่งเขาอาจจะได้คลังค าดีๆ จากเพ่ือนแล้วหยิบยืมไปปรับใช้กับงานของตนเองก็ได้  

การรอของฉันสุดท้ายเขาก็ท าส าเร็จได้ด้วยตนเอง  เพราะฉะนัน้ฉันรู้สึกดีใจมากๆ ท่ีฉันให้ เวลา

และรอเขาจนเขาท างานเสร็จ    เม่ือจบคาบเรียนฉันกล่าวช่ืนชมเด็กๆ ทกุคนว่าแต่งร้อยกรองได้ดี

ขึน้  บางคนถึงกบัแต่งได้เพราะทีเดียว  ฉนัได้อ่านสมดุของเด็กชายคนหนึ่งซึง่ไม่เคยมีความมัน่ใจ

ในการแต่งร้อยกรองเลย  เขามักจะคิดเสมอว่าแต่งไม่เพราะ  แต่วนันีเ้ขาเขียนในสมุดสะท้อน

กลบัมาว่าเขาดีใจท่ีฉันชมว่าร้อยกรองเพราะ  ท าให้เขามีความมัน่ใจในการแต่งมากขึน้  เม่ือฉัน

ได้อ่านฉนัก็รู้สกึดีใจเช่นกนัว่าค าพดูของฉนันัน้สร้างพลงัใจให้กบัเด็กได้มากทีเดียว 

 

   เพ่ือนกินหาได้ทัว่ไป  แต่ไม่จริงใจ 

  ทิง้ได้ตลอดเสมอ 

 

   เพ่ือนท่ีดีนัน้หายาก  เพ่ือนกินมีมาก 

  จงึต้องระวงัให้ดี 

 



๑๐ 

 

 สิ่งท่ีฉันได้เรียนรู้คือ การท่ีฉันลดความเนีย้บลงบ้าง  ไม่คาดหวัง  ไม่กังวล  รู้จกัยืดหยุ่น  

ปรับเปล่ียนแผนบ้าง  เข้าไปนัง่ในใจเด็กมากขึน้  ก็จะท าให้ฉันเข้าใจในความเป็นเด็กแต่ละคน

จริงๆ  มีสายตาในการมองเด็กได้รอบด้าน  เห็นการเติบโตของเด็กๆ ค่อยเป็นค่อยไปทีละขัน้ ให้

เวลากบัเด็กบางคนท่ีต้องการเวลา  ให้โอกาสกบัเด็กบางคนท่ีต้องการโอกาส  ซึง่ถ้าฉันเข้าใจและ

รอเป็น ทัง้เวลาและโอกาสท่ีฉันให้เด็กไปนัน้มนัจะไม่สูญเปล่า  แต่จะเป็นเวลาและโอกาสท่ีมีค่า

มากท่ีสุด   เหมือนท่ีฉันได้สัมผัสจากสองตัวอย่างท่ีเล่าไปข้างต้น  มันท าให้ทัง้ฉันและเด็กมี

รอยยิม้ท่ีมีความสขุอย่างบอกไม่ถกู  ท าให้เด็กเกิดความเป็นเจ้าของการเรียนรู้  กระตือรือร้นใน

การเรียน  มีปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนกบัเพ่ือนและครูอย่างมีความสขุ  สดุท้ายเด็กก็จะค้นพบพืน้ท่ี

ท่ีปลอดภยั  กล้าพดู กล้าเปิดใจแลกเปล่ียนเพ่ือหาความรู้ให้กบัตนเองมากขึน้ 

 

  

 

 

 

 


