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วิจัยชั้นเรียน...เปลี่ยนครู “ต้อง” 
 

 
 ช่วงเวลาของปีการศึกษานี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันก่าลังคร่่าเคร่งกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเร่ือง
เดิมท่ีฉันก่าลังศึกษาอยู่ ซึ่งงานวิจัยท่ีฉันก่าลังศึกษาอยู่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สร้างความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน   
 ทุกๆ เย็นหลงัเลิกงาน ฉันต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เปิดภาพวดิีโอการสอนท่ีเคยบันทึกไว้ 
แล้วดูว่าตัวเองสอนอย่างไร ในช่วงแรกนั้นฉันรู้สึกค่อนข้างอายท่ีต้องเปิดดูตัวเองสอนอยู่บ้าง แต่เมื่อ
ท่าใจได้ก็ค่อยๆ ดูตัวเองอย่างละเอียด ขณะที่ดูตัวเองสอนอยู่นั้น ก็เกิดค่าถามขึ้นมาหลายค่าถาม และ
ค่าถามท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ  คือ “นั่น!!! ฉันท่าอะไรลงไป?” บางทีก็ตะโกนว่า “โอ้ยยยยย...เธออย่าพูดสิ่ง
นั้นนะ” “ฉันคิดว่าเธอจะพูดเย่ินเย้อมากไปแล้วนะ...” บางครั้งฉันก็รู้สึกตลกตัวเองท่ีก่าลังก่นด่าตัวเอง
ในอดีตอยู่ การดูวดิีโอตัวเองสอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวฉันในปัจจุบันกับตัวฉันในอดีตนี้บางทีก็เป็นคนละคน
กันเลย ฉันพบว่าฉันในตอนนั้นบางทีก็พูดเยอะเกินไป มีคร้ังหนึ่งท่ีนักเรียนคุยเล่นระหว่างเรียน ฉัน
เห็นตัวเองไม่ได้ใช้ค่าพูดในการว่ากล่าวนักเรียน แต่มีท่าทางท่ีแสดงออกว่ารู้สึกไม่ชอบการกระท่าท่ี
นักเรียนก่าลังคุยเล่นกันอย่างชัดเจน ตอนนท่ีฉันดูอยู่นั้นฉันรู้สึกไม่ชอบตัวเองเอาซะเลยท่ีแสดงท่าทาง
แบบนั้น แล้วฉันก็คิดอย่างรวดเร็วว่า “แล้วตอนนี้ฉันยังเป็นแบบนั้นอยู่รึเปล่านะ” เมื่อฉันค่อยๆ 
ใคร่ครวญก็รู้ว่าตัวเองยังเป็นอยู่ ช่วงปิดภาคเรียนจิตตะฉันจึงมีเป้าหมายในใจของตัวเองท่ีคิดว่าจะต้อง
แก้ไขให้ได้ในภาคเรียนวิมังสา คือ “การเป็นผู้มีเมตตา และใช้ค่าพูดที่ดีกับนักเรียน แม้ว่านักเรียนคน
นั้นจะท่าในส่ิงท่ีเราไม่ชอบก็ตาม” ในช่วงภาคเรียนวิมังสาฉันเริ่มท่าตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยไม่ได้
บอกใครเลย และแน่นอนว่าฉันเจอสถานการณ์ท่ีเป็นบทพิสูจน์ตัวเองแบบนี้อยู่ทุกๆ วันเลย เมื่อเกิด
เหตุการณ์ท่ีนักเรียนไม่พร้อมเรียน เล่น ไม่สนใจ ไม่ฟังครู หรือก่อกวนชั้นเรียน ส่ิงท่ีฉันท่าได้รวดเร็ว
ขึ้นคือ นึกถึงเป้าหมายท่ีจะแก้ไขไว้ในใจ แล้วค่อยๆ เดินไปคุยกับเขาเบาๆ โดยไม่ส่งเสียงให้เพ่ือนคน
อ่ืนๆ ในห้องได้ยิน ไม่ให้นักเรียนคนอื่นต้องรับรู้ว่าเรารู้สึกไม่ดี และไม่ให้เด็กคนนั้นรู้สึกไม่ดีเพ่ิมขึ้นอีก 
ฉันเรียนรู้ท่ีจะใช้ค่าถามกับเขา เช่น “มีอะไรให้ครูช่วยไหมคะ” “โจทย์ท่ีครูให้ยากไปหรือเปล่า” 
“ก่าลังเหนื่อยอยู่หรือเปล่า ถ้าหนูเหนื่อยครูอนุญาตให้พักก่อนก็ได้นะคะ” “เมื่อคืนหนูนอนดึกไหม” 
“เมื่อเช้าหนูกังวลใจอะไรรึเปล่า” มากไปกว่าการใช้ค่าพูดเพื่อถามเด็กๆ ฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากๆ เมื่อ



ฉันรับรู้ได้ว่าใจของตัวเองก่าลังพูดกับเขาเพราะรู้สึกเมตตาอยู่จริงๆ ไม่ได้ก่าลังโกรธและพูดเพื่อข่ม
อารมณ์อยู ่ฉันสังเกตได้ว่าฉันมีความสุขในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นไปอีก และฉันคดิว่านักเรียนก็รู้สึก
เช่นนั้นด้วย เสียงสะท้อนจากนักเรียนท้ังในห้องเรียนและต่างห้องเรียนบอกว่า “พักนี้คุณครูต้องใจดี
แล้วก็ตลกมากขึ้นด้วย”  
 ฉันเริ่มรู้สึกดีกับการดูตัวเองสอนในวิดีโอมากขึ้น เพราะว่าการดูวิดีโอเริ่มท่าให้ฉันมองเห็นตัว
ฉันเอง ดังนั้นการดูวีดีโอตัวเองสอนยังคงด่าเนินต่อไปเรื่อย ๆ เหมือนกับเต่าท่ีเดินอย่างเชื่องช้า ฉัน
ค่อยๆ สังเกตปฏิกิริยาการเรียนรู้ของเด็กทีละคน ฉันพบว่ากับเด็กบางคน ฉันตอบสนองการช่วยเหลือ
ค่อนข้างช้ามากทีเดียว เด็กบางคนหลุดออกจากวงโคจรในการการมองของครูไป ฉันเห็นตัวเองเดิน
ผ่านไป เดินผ่านมาแต่ไม่เห็นเขาซะที ท่าให้บางทีก็หงุดหงิดตัวเองว่า “ท่าไมยังมองไม่เห็นเสียที นี่ผ่าน
ไปนานกี่นาทีแล้วเนี่ย!” แม้ว่าในท่ีสุดจะมองเห็น ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองยังช้าอยู่ดี สิ่งท่ีฉันสังเกตเห็นและ
ได้ฝึกฝนกับตัวเองในข้อต่อมาก็คือ ฉันลองท้าทายตัวเองว่าฉันจะเห็นเด็กได้เร็วแค่ไหนกัน โดยเฉพาะ
เด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือ ฉันค่อยๆ ทบทวนว่าเด็กในห้องท่ีฉันสอนปัจจุบันนั้นมีใครบ้างท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ และหากเขาต้องการความช่วยจากครูฉันจะช่วยเขาอย่างไรดี? ปัญหาท่ีฉันพบแบ่งเป็น
สองส่วนใหญ่ๆ คือ เด็กที่ท่างานช้าเพราะมีปัญหาในการสะกดค่า และเด็กท่ีท่างานช้าเนื่องจากขาด
ไอเดียท่ีจะเริ่มต้นเขียน ข้อแรกส่าหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการสะกดค่า เมื่อฉันเห็นการขอความ
ช่วยเหลือจากเขา ในการขอให้เขียนค่าให้ หากเป็นค่ายากมากเกินความสามารถของเขา เช่น กลุ่มค่า
สระลดรูปเปลี่ยนรูป กลุ่มค่าตัวการันต์ กลุ่มค่าภาษาต่างประเทศ ฉันจะเขียนขึ้นกระดานและชวน
เพ่ือนทุกคนมาดูพร้อม ๆ กัน จะได้บอกเพื่อนคนอื่นไปด้วย หากเป็นค่าท่ียากแต่นักเรียนบางคนใน
กลุ่มเขียนได้ ฉันจะให้เป็นหน้าท่ีของเพื่อนท่ีต้องช่วยกันสะกด หากเป็นค่าง่ายๆ แต่เขาไม่มั่นใจจะ
เขียน ฉันจะบอกว่า “ไหนลองสะกดให้ครูฟังซิคะ” .... “ถูกต้องเลยค่ะ เขียนได้เลย” ในนักเรียนกลุ่มท่ี
สองซึ่งฉันคิดว่าเป็นปัญหาหนักกว่ากลุ่มแรกคือขาดไอเดียในการเร่ิมต้น แม้ว่าจะมีคลังค่าให้บน
กระดาน ฉันลองใช้วิธีเข้าไปหาและชวนคุยก่อนว่าอยากเขียนอะไรบ้าง มีค่าไหนท่ีเขาสนใจ ไอเดียของ
เขาเป็นอย่างไร เมื่อเขามั่นใจแล้วเขาก็จะค่อยเริ่มต้นเขียน ฉันสังเกตว่าในสัปดาห์ท่ีสามของภาคเรียน
วิมังสานี้นักเรียนท่ีมีอุปสรรคในการเร่ิมต้นการท่างานไม่มีเลย เรื่องของการสะกดค่าท่ีเป็นปัญหาก็
น้อยมาก เพราะเป็นหน้าท่ีของเพื่อนท่ีจะช่วยกัน บางค่าท่ีมีบนกระดานนักเรียนก็จะชี้บอกกันเองว่ามี
อยู่แล้ว ท่าให้ฉันมีเวลาในการเดินดูการท่างานของนักเรียนมากขึ้น สิ่งท่ีฉันค้นพบตัวเองในเร่ืองนี้คือ 
ฉันมีสายตาท่ีละเอียดมากขึ้น มีสติรู้เท่าทัน และมองเห็นวิธีการดี ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น 



 เมื่อนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเขียนมากขึ้น ก็เป็นเรื่องท่ีฉันต้องดีใจ แต่บางคร้ังฉัน
กลับรู้สึกหนักใจว่างานของนักเรียนมีค่าท่ีเขียนผิดอยู่ค่อนข้างมาก บางประโยคก็เขียนข้ามท่าให้
ประโยคไม่ครบถ้วน มีการใช้ค่าซ้่าไปซ้่ามา ก่อนหน้านี้ฉันใช้วิธีเขียนปัญหาท่ีพบและสื่อสารให้นักเรียน
อ่าน วิธีต่อมาคือคุยกับเขาและอ่านงานของเขาไปด้วยกัน ฉันพบว่าท้ังสองวิธีใช้ได้ดีกับนักเรียนบางคน 
และยังพบปัญหานี้กับนักเรียนคนหนึ่งท่ีฉันใช้ท้ังสองวิธี แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
ฉันจึงคิดหาวิธีว่าจะท่าอย่างไรดีท่ีจะให้เขาได้เห็นตัวเองให้ชัดเจนขึ้น โดยท่ีครูไม่ต้องบอก แต่ให้เขา
เห็นงานของตัวเองด้วยตัวเอง  
 ฉันค้นพบวิธีการนี้ด้วยความบังเอิญหรืออาจเป็นพรหมลิขิตให้เขาได้เห็นการเรียนรู้ของตัวเอง 
ในช่วงสัปดาห์ท่ีสี่ของภาควิมังสา ฉันสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของนักเรียนท้ังสองห้องว่านักเรียนชื่น
ชอบการออกมาน่าเสนอผลงานหน้าชั้นมากๆ ทุกคนต่างอยากออกมาอ่านงานให้เพื่อนฟัง และอยาก
รับฟังความคิดเห็นขอเพ่ือนเกี่ยวกับงานตนเอง รวมท้ังนักเรียนคนนี้ท่ีอยากออกมาน่าเสนอผลงาน
ตัวเองบ้าง กติกาการออกมาน่าเสนอคือ ต้องอ่านเสียงดังให้ทุกคนในห้องได้ยิน เพื่อให้เพ่ือนสามารถ
ฟังและแนะน่าได้ถูกต้อง แล้วเขาก็ออกมาอ่านเสียงดัง ขณะที่อ่านนั้นเขาพบว่าประโยคของเขามันไม่
ต่อเนื่อง เขาหยุดและมองหน้าฉันหลายครั้ง แล้วอ่านต่อโดยเติมค่าเข้าไปเอง งานเขียนสองหน้าถูก
ถ่ายทอดจากเสียงเจ้ือยแจ้ว เพื่อนๆ ในห้องฟังและจับทางไดว่้า เม่ือจบประโยคหน่ึงเขาจะตอ่ท้ายด้วย
ค่าว่า “และ” ทุกครั้งท่ีจบประโยค จนเมื่อจบประโยคเพื่อนๆ หลายคนในห้องจะช่วยต่อค่าให้ว่า 
“และ”  “และ” แล้วก็ “และ” บรรยากาศในห้องดูสนุกจนเขาอ่านจบ เด็กชายจิ้นเสนอว่า “ผมว่า
เพ่ือนเขียนยาวดี แต่ค่าว่า “และ” มันเยอะเกินไป ต้องใช้ให้น้อยลง” เด็กชายจิ้นบอกต่อว่าค่าว่า 
“และ” จะใช้ตอนท่ีเราเขียนอะไรหลายๆ อย่างแล้วก่าลังจะจบประโยค เมื่อน่าเสนอเสร็จเด็กชายตัว
น้อยเดินกลับไปท่ีโต๊ะและนั่งปรับปรุงงานของตัวเองตามค่าแนะน่าของเพื่อน และเพ่ิมเติมค่าท่ีขาด
หายไปหลังจากพบข้อผิดพลาดของตัวเองขณะอ่านให้เพื่อนนฟัง วิธีการครั้งนี้แม้เป็นวิธีการที่พบโดย
บังเอิญแต่กลับได้ผลอย่างมาก ท่ีท่าให้ผู้เรียนปรังปรุงการเรียนรู้ของตนเองจากการเห็นข้อผิดพลาด
ของตัวเอง ด้วยตัวเองและการรับข้อแนะน่าของเพื่อน 

ในตอนท้ายของคาบเรียนพอจะมีเวลาว่าง ฉันจึงนั่งล้อมวงสัมภาษณ์เด็ก ๆ ว่า “ครูสังเกตว่า
พวกเราชอบออกมาน่าเสนองานหน้าชั้นมากๆ ครูอยากรู้จังว่าท่าไมเด็กๆ ถึงชอบออกมาน่าเสนอ” ฉัน
ได้ค่าตอบจากเด็กๆ ว่า “เพราะหนูได้เอาข้อดีของเพื่อนไปปรับปรุง”(ข้าวจ้าว) “มันรู้สึกสนุกดีครับ”
(จิ้น) “เราจะได้รู้ข้อดีและข้อเสียของตัวเองเวลาเพ่ือนคอมเม้นงานของเรา” (มะนาว) “เราได้เล่าเรื่อง
ประสบการณ์ของเราได้ฝึกการน าเสนอจะได้มั่นใจมากขึ้น”(เบญ่า) “เราจะได้รู้ว่าตัวเราท าได้หรือไม่ 



มันท าให้เรากล้ามากขึ้น” (เสือน้อย) “ส าหรับหนู หนูได้ฝึกการอ่านและได้ความรู้จากการฟังเพ่ือน มี
ความคิดใหม่ๆ ท่ีหนูได้จากเพื่อน” (เฟอร์) “การอ่านให้คนอื่นฟัง จะท าให้เรารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนจะ
ได้ปรับปรุง”(โมเก้) “มันท้าทายความกล้าในใจตัวเองครับ”(ขุมทรัพย์) “ผมรู้สึกตื่นตัวมาก” (แอนเด
รีย) “มันสนุกท่ีเราได้เอาเรื่องของเรามาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วถ้าเพื่อนสนุกด้วยย่ิงดีไปใหญ่”(พุฒ)   
  เมื่อได้ดูวิดีโอท่ีตัวเองสอนจนจบท้ังหมด ๑๗ แผนการสอน ซึ่งเป็นแผนการสอนในภาคเรียน
ฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉันพบว่าแผนการสอนในส่วนของทักษะทางภาษาและภูมิปัญญาลายไทย
ยังเป็นแผนที่แยกส่วนกันอยู่ แม้ว่าโครงของเร่ืองนั้นจะสัมพันธ์สอดคล้องกันแล้ว แต่ในช่วงของการ
เรียนลายไทย ยังเช่ือมโยงทักษะทางภาษาไทยมาใช้น้อยมาก ในคาบเรียนลายไทยกิจกรรมของผู้เรียน
ส่วนใหญ่ในชั้นเรียนคอืการฝึกฝนวาดภาพลายไทยท่ีเป็นเร่ืองราวเกี่ยวข้องกับชั้นเรียนเชิงภาษา เช่น 
จากวีดีโอเมื่อนักเรียนเรียนเร่ืองดอกบัวนักเรียนเขียนจับใจความส่าคัญจากการฟังเร่ืองบัวสี่เหล่า 
หลังจากนั้นคาบลายไทยนักเรียนจะได้วากภาพดอกบัว หรือเมื่อเรียนเรื่องน้่าเกลือนักเรียนเขียน
บรรยายเร่ืองเกลือ และในคาบลายไทยจะได้วาดลายไทยลายน้่า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ของ
นักเรียนท้ังการเรียนเชิงภาษา และภูมิปัญญาลายไทยนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในส่วนของ
เร่ืองราว แต่มีความแยกส่วนกันในการฝึกฝนด้านทักษะโดยแยกการเรียนรู้ทางภาษาออกจากการวาด
ลายไทย  
 ใคร่ครวญมาถึงตรงจุดนี้ จนเกิดค่าถามขึ้นในใจของตัวฉันเองว่า “เด็ก ๆ จะเกิดการเรียนรู้ได้
ดีอีกแค่ไหนนะ ถ้าเราสามารถรวมลายไทยกับภาษาเข้าด้วยกันโดยไม่แยกส่วน” นี่คือค่าถามสะกิด
ใจชวนให้ฉันอยากรู้ต่อ... 

ฉันเร่ิมต้นความอยาก... อยากที่จะพัฒนาให้คาบเรียนลายไทยเชื่อมโยงการใช้ภาษาไทยเพ่ิม
มากขึ้น แม้เหลือเวลาในการเรียนรู้อีกไม่กี่สัปดาห์ของชั้นเรียนภูมิปัญญาภาษาไทย 

 ในสัปดาห์ท่ีห้าหลังจากชั้นเรียนภาษาไทย เรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย ฉันเริ่ม
ออกแบบแผนการสอนส่าหรับคาบเรียนลายไทย เพื่อน่าความงามทางภาษากับความงามของลายไทย
ให้มาพบเจอกับเด็กๆ ในครั้งนี้  

เมื่อคาบเรียนลายไทยมาถึง ฉันชวนเด็กๆ มานั่งล้อมวงฟังเร่ืองเล่าของการร้อยมาลัย ฉันเล่าว่า 
“สมัยก่อนหญิงไทยนิยมร้อยมาลัย เขาเรียกการร้อยมาลัยว่า กรองมาลัยค่ะ คือการคัดเลือกดอกไม้
สวยๆ มาร้อยให้อยู่ในพวงเดียวกัน” เด็กชายบุนพูดขึ้นว่า “เหมือนค่าว่าคัดกรองใช่ไหมครับ” ฉัน
สังเกตว่าเด็กๆ เร่ิมเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการสังเกตและฟังเข้าหากันได้ ฉันจึงเล่าต่ออีกว่า “ใช่จ้ะ 
เวลาที่เราจะแต่งกลอนต่างๆ เราก็จะคัดเลือกค่าท่ีไพเราะเอามาเขียนเอามาแต่ง เขาจึงเรียกชื่อของ



บทกลอนอีกชื่อว่า บทร้อยกรอง” เด็กๆ ตั้งใจฟังมากมาถึงตรงนี้เสียงเด็กๆ พากันร้อง “อ๋อ!” ขึ้นมา
ทันที (ท่าให้ฉันนึกถึงตัวเองตอนที่ฟังเร่ืองนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะ) ฉันชวนเด็กๆ สังเกตพวงมาลัยท่ีร้อย
อย่างประณตีสวยงาม ท่ีก่าลังส่งต่อไปให้เพื่อนทุกคนท่ีนั่งล้อมวงกันได้สังเกต แต่มีข้อแม้ว่าก่อนส่งให้
เพ่ือนคนต่อไปเด็กๆ จะต้องพูดค่าหนึ่งค่าท่ีได้จากการสังเกตมาลัยพวงนี้ โดยค่าท่ีพูดออกมาจะไม่ซ้่า
กันเลย ดังนั้นเด็กๆ ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังส่ิงท่ีเพ่ือนพูดให้ดีนะคะ นักเรียนดูตืน่เต้นเพราะยังไม่เคยท่า
กิจกรรมแบบนี้ นักเรียนบางคนท่าท่าเปิดหูเพื่อรอฟังว่าเพ่ือนจะพูดค่าว่าอะไรออกมา นักเรียนสังเกต
อย่างตั้งใจและค่าต่างๆ ก็ค่อยๆ ออกมา คุณครูประจ่าชั้นใจดีช่วยบันทึกคลังค่าของเด็กๆ ขึ้นกระดาน
ให้ หลังจากเด็กหญิงคนหนึ่งสังเกตและพูดค่าไพเราะออกมา เพ่ือนในห้องส่งเสียงฮือฮาออกมา ท่าให้
เพ่ือนคนต่อๆ ไปสนุกท่ีจะคิดค่าไม่ซ้่าและค่านั้นต้องไพเราะมากขึ้นเรื่อยๆ ท่าให้ชั้นเรียนมีค่าไพเราะ
จากการสังเกตมาลัยมากมาย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

ฉันพบว่าคลังค่าที่เด็กๆ ไดจ้ากการสังเกต และได้ซึมซับความงามของมาลัย  เป็นค่าท่ีสื่อถึง
ความงามท่ีเขาได้สัมผัสกับพวงมาลัย ช่วงแรกของการเกิดค่าจะเป็นค่าพยางค์เดียว และเร่ิมเป็นค่าท่ี
ได้จากการสังเกตรูปลักษณ์ภายนอกของมาลัย เช่น ค่าเกี่ยวกับสี กล่ิน หรือชื่อของดอกไม้ท่ีรู้จัก 
ต่อจากนั้นนักเรียนจะเร่ิมคิดค่าท่ีเป็นนามธรรมเช่ือมโยงกับมาลัย เช่น ไหว้พระ ลายไทย เป็นต้น ฉัน

คลงัค ำจำกกำรสงัเกตมำลยัของเด็ก ๆ 
 

สวย  หอม  พวง  สชีมพ ู ดอกกหุลำบ  ดอกรกั   

ดำวเรอืง    ใบไม ้ ดอกใหญ่  มะล ิ หอมฉุน  

ไหวพ้ระ    คดักรอง  ลำยไทย ประณีต  รูปแบบ   

แหลมคม  ซบัซอ้น  ออ่นชอ้ย  ขำวนวล   

เบ่งบำน  เบิกบำน  ชุ่มช่ืน นุ่มน่ิม   

สสีนั   สวยงำม  งดงำม  สวยสดงดงำม 

 

 

 



พบว่าเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเริ่มคิดค่าท่ีมีความหมายและมีเสียงท่ีไพเราะนักเรียนคนถัดมาจะเร่ิมคิดค่าท่ี
มีลักษณะใกล้เคียงกนั ท้ังยังพยายามเพิ่มความไพเราะทางภาษาให้มากขึ้นด้วย ท่าให้เด็กๆ เห็นว่า
นอกจากท่ีเราสามารถร้อยเรียงดอกไม้ให้เกิดเป็นพวงมาลัยท่ีสวยงามได้แล้ว เรายังสามารถถักทอและ
ร้อยเรียงถ้อยค่าทางภาษาให้มีความงดงามได้เช่นกัน  

เมื่อนักเรียนได้ซึมซับสุนทรียภาพความงามของมาลัย และได้ถ่ายทอดผ่านถ้อยค่าออกมาแล้ว 
ครูก็ชักชวนเด็กๆ สร้างผลงาน ชิ้นงานมาลัยไทย สังเกตได้ว่านักเรียนท่างานอย่างสงบและตั้งใจท่างาน
ชิ้นนี้อย่างประณีตเนื่องจากเป็นงานชิ้นสุดท้ายของนักเรียนชั้นสอง ทุกคนจึงพยายามท่าสุดฝีมือของ
ตนเอง ช่วงของการท่างาน ขณะท่ีเด็กๆ ก่าลังวาดลายไทยนั้น เมื่อเริ่มมีนักเรียนตกแต่งลงสีแล้ว ฉนัจึง
ลองชวนเด็กๆ ว่า เด็กคนไหนท่างานเสร็จแล้วอยากจะลองน่าค่าไพเราะที่พวกเราคิดได้มาแต่งเป็นบท
ร้อยกรองประกอบภาพลายไทยของเราก็ได้นะจ๊ะ เมื่อได้ฟังนักเรียนบางคนท่ียังแต่งกลอนไม่เก่งพูดขึ้น
ว่า “ขอแต่งกลอนเพลงได้ไหมครับ” “ผมอยากช่วยกันแต่งกับเพื่อนได้ไหมครบั” ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนท่าได้ทั้งหมด รวมท้ังนักเรียนคนไหนท่ียังเขียนกลอนไม่เก่งอยากเขียนแค่ความรู้สึกของตัวเอง
ท่ีได้ท่างานในครัง้นี้ก็ได้ ขอเพียงแค่เด็ก ๆ ได้ทดลองน่าภาษามาใช้ในงานของตัวเอง ในตอนท้ายของ
คาบเรียนเมื่อเพ่ือนๆ ได้เดินชื่นชมงานลายไทย จึงได้เห็นว่ามีเพ่ือนๆหลายคนท่ีแต่งกลอนประกอบ
ภาพได้อย่างไพเราะ เด็กๆ ให้ความสนใจท่ีจะอ่านบทกลอนท่ีเพ่ือนแต่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการปรับปรุงแผนการสอนโดยเชื่อมโยงทักษะทางภาษาและภูมิปัญญาลายไทยเข้าไว้

ด้วยกัน ฉันจึงได้เห็นว่าเด็กๆ เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นอีกมากมาย สะท้อนผ่านผลงานท่ีประณีตสวยงาม
และทักษะทางภาษาท่ีพัฒนาเพิ่มมากขึ้นควบคู่กัน ส่ิงส่าคัญอีกประการหนึ่งท่ีฉันพบจากเด็กๆ 
หลังจากกิจกรรมนี้ คือ คุณค่าความดี และความงามภายในท่ีนักเรียนได้รับผ่านการท่ากิจกรรมในครั้ง
นี้ ในสัปดาห์ท่ี ๙ เมื่อฉันได้อ่านข้อความจากนักเรียนท่ีเขียนจดหมายเล่าเร่ืองการวาดชิ้นงานมาลัย
ไทยท่ีตนเองชื่นชอบ จากการท่าแบบทดสอบปลายปีของเด็กๆ นักเรียนหญิงคนหนึ่งเลือกเขียนจด
หมายถึงคุณตาและคุณยาย โดยมีข้อความว่า  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
เมื่อได้สังเกตและใคร่ครวญตนเองจากงานวิจัยของนักเรียนรุ่นก่อน ผ่านการดูวิดีโอการสอน

ของตัวเอง  และน่ามาปรับใช้กับห้องเรียนในปัจจุบัน ในช่วงเวลาของความหนักใจท่ีต้องท่าทั้งงานวิจัย
ของตนเอง และงานวิจัยชั้นเรียนในปัจจุบัน ค่อยๆ ผ่อนคลายลง เมื่อฉันได้นั่ง มีสมาธิ และใคร่ครวญ
ตนเองอย่างจริงจัง ฉันจึงได้พบประโยชน์มากมายอันก่อเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการใคร่ครวญเพ่ือ
พัฒนาตนเองในครั้งนี้  



ประการแรก คือ การมองเห็นงานวิจัยของตนเองอย่างละเอียด ค้นพบว่างานวิจัยเดิมนี้มี
ข้อผิดพลาดอะไรที่ฉันยังไม่ได้แกไ้ข ท้ังในส่วนของการเป็นครูผู้ท่ีต้องฝึกฝนตนเองให้มองเห็นนักเรียน
อย่างละเอียดชัดเจน น่าไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะหาวิธีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน รวมท้ังน่าส่ิงท่ี
ค้นพบมาปรับปรุงวิธีการสอนในปัจจุบัน 

ประการท่ีสอง คือ การใคร่ครวญตนเอง ฝึกให้ฉันค่อยๆ เป็นครูผู้มีสายตาท่ีละเอียดมากขึ้น
เร่ือยๆ มีสติรู้เท่าทันตนเองและมองเห็นวิธีการดีๆ ท่ีจะน่าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้รวดเร็วมากขึ้น 
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาวะจิตใจภายในของความเป็นครู นั่นคือ การเห็น การเข้าใจ 
ยอมรับ และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ฉันได้เรียนรู้ว่า เมื่อภายในจิตใจของเราเปลี่ยนไป 
ห้องเรียนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน   

ประการท่ีสาม คือ การใคร่ครวญตนเองในครั้งนี้ท่าให้ ความรู้ ท่ีฉันเคยมีมาก่อนหน้านี้ว่า “ครู
ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ ผู้เรียนเท่านั้นท่ีจะเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ในตัวเอง” กลายเป็นความเข้าใจเชิงประจักษ์ จากเหตุการณ์เด็กชายตัวน้อยกับชิ้นงานท่ีมีแต่ค่าว่า 
“และ”  

ประการสุดท้าย คือ ฉันเริ่มมองเห็นวิธีการท่ีลึกซึ้งท่ีจะน่าพาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทาง
วิชาการควบคู่กับการเห็นคุณค่าภายในตนเอง คุณค่าของการเรียนภาษาไทย เห็นความงดงามของสิ่ง
รอบตัว มองเห็นการเรียนรู้ของตนเอง น่าไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเองต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

  


