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คำำ�นิิยม
	 นับเป็นความสุขใจท่ีได้อ่านหนังสือ	ประมวลประสบกำรณ์จำกโครงกำรเสริม
พลังกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวใน	ระบบกำรศึึกษำบนฐำนจิตวิทยำเชิงบวก		
(FamSkool	Positive	Family	Engagement	Project)	ในโรงเรียนยี่สิบแห่ง
ท่ีกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศ	หนังสือเล่มนี�นอกจากจะอ่านสนุก	ชวนให้
ติดตามแล้วยัง	สะท้อนบทเรียนท่ีมีคุณค่ายิ่งท่ีจะช่วยพลิกโฉมโรงเรียนและระบบ
นิเวศทางการศึกษาให้เป็นรากฐานในการพัฒนา	เยาวขนให้มีคุณภาพสามารถร่วม
สร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคต
	 จุดเด่นท่ีควรเรียนรู้และขยายผลมีมากมายหลายประการ	แต่จะขอหยิบยก
เป็นตัวอย่างเพียงบางประการ
 การน�ากรอบความคิดในเร่ืองจิตวิทยาเชิงบวกท่ีเป็นหัวใจของการปฏิิรูปการ
ศึกษามาเป็นเคร่ืองมือและเป้าหมายในการพัฒนาครู	ผู้ปกครองและนักเรียนด้วย
กระบวนการท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม	ในอดีตท่ีผ่านมาแนว	ความคิดท่ีส�าคัญหลาย
ประการท่ีได้รับการยอมรับในระดับนโยบายและแวดวงวิชาการ	มักมีความเป็น 
นามธรรม	ยากต่อการน�าไปสู่การปฏิิบัติ	แต่โครงการนี�ได้วางแนวทางขยายผล 
อย่างเป็นขั�นตอน	เร่ิมจากการสร้างความเข้าใจ	ในกรอบความคิดอย่างกระจ่าง
ชัดจากนั�นจึงน�าเสนอแนวทางท่ีจะน�าสู่การปฏิิบัติพร้อมเคร่ืองมือท่ีไม่ซับซ้อน	 
ทันสมัย	เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน	เอื�ออ�านวยให้ครูสามารถน�าไปปรับประยุกต์
ได้ในโรงเรียนและชุมชน	เปิดเวทีให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และเพ่ิมพูนช่องทางท่ีจะ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอด	ตามด้วยการถอดบทเรียนท่ีเชิญชวน	ให้ครูสะท้อน 
ความคิดจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาโดยไม่รู้สึกว่าถูกตรวจสอบหรือถูกประเมิน
คุณค่า	แต่ต่างรู้สึกภาค	ภูมิใจในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ�นพร้อมความมุ่งม่ันท่ีจะ
ปรับปรุงให้ดีขึ�นไปกว่าเดิม
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	 ในทุกบทของหนังสือ	เราจะสะดุดตาสะดุดใจกับ	“วรรคทอง”	ท่ีสะท้อน 
ความคิดของคุณครูซ่ึงล้วนเป็นประจักษ์	พยานท่ีแสดงให้เห็นว่าได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญในตัวคุณครู	 ผู้ปกครองและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันในมิติต่างๆ	ท่ีโครงการได้ตั�งความหวังไว้	ได้แก่	การปรับเปล่ียน 
มุมมองและความเช่ือ	การปรับเปล่ียนระบบและวิธีการส่ือสาร	การออกแบบ
กิจกรรมและการสร้างพื�นท่ีอบอุ่น	ปลอดภัย	บนพื�นฐานของการ	เรียนรู้ร่วมกันท่ี
มีความหมาย	ทั�งยังบ่งบอกถึงความเข้าใจในแต่ละประเด็นอย่างลึกซึ�ง	จนผู้อ่าน
เกิดความม่ันใจใน	ศักยภาพของคุณครู	ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีจะพัฒนาความ
สัมพันธ์ท่ีเกื�อหนุนกันไปได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนดัง	ตัวอย่างของวรรคทองท่ีได้
คัดสรรมาน�าเสนอ
	 เราได้เรียนรู้พลังของค�าพดูจากคณุครูท่ีได้รับความไว้วางใจจากนกัเรียนด้วย
การเปล่ียนค�าพูดเพียงค�าเดียวจาก	“อย่าให้ฉันต้องรู้เป็นคนสุดท้าย	”	เป็น	“ครูจะ
เสียใจมากถ้าครูได้รู้เป็นคนสุดท้าย”
		 เราได้เรียนรู้ว่าผู้ปกครองตอ้งการความช่วยเหลือสนับสนุน	อีกทั�ง	“mindset	
และท่าทีของครู	ท�าให้ผู้ปกครองรู้สึก	ว่าอยูฝ่่่ายเดียวกัน”
	 เราได้เห็นพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูท่ีได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆ
อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับบริบท	เช่นโครงการ	“อวดดี”	ท่ีเน้นการส่ือสาร
ความดีของนักเรียนไปสู่ผู้ปกครองแทนการเน้นพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา	เชิญ	ชวนให้ 
นักเรียนเขียนสะท้อนความคิด	หรือออกไปสัมภาษณ์ผู้ท่ีช่ืนชอบแทนการพูดใน 
ชั�นเรียนท่ีนักเรียนบางคน	อาจมีข้อจ�ากัดหรือ	จัดกิจกรรมกีฬาพื�นบ้านในชุมชนเพ่ือ
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว	เป็นต้น
	 เราได้เรียนรู้จากคุณครูท่ีเกิดความตระหนักในคุณค่าของเด็กทุกคนและ 
ความรับผิดชอบท่ีจะประคับประคองเด็กให้	อยู่รอดปลอดภัยจากค�าพูดท่ีว่า	 
“เราเคยสนใจแต่เด็กเก่งและพยายามดันให้มีโอกาสส�าเร็จ	เราไม่อาจคาดหวังให้ 
เด็กทุกคนเป็นในส่ิงท่ีเขาไม่เป็น	แต่เด็กทุกคนต้องมีเวทีท่ีให้โอกาส”	“ปัญหา 
บางอย่างเหนือความสามารถท่ีเราจะ	แก้ได้ตามล�าพัง	แต่เราต้องช่วยให้เขามายืน
ในท่ีท่ีเราส่องไฟไปถึงได้	ไม่ปล่อยให้ยืนอยู่ในความมืด”
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	 วรรคทองเหล่านี�ล้วนได้แสดงให้เห็นว่า	ภำยในระยะเวลำไม่นำน	โครงกำร
สำมำรถปรบัเปล่ียนวิธีคิด	วิธีกำร	ส่่อสำร	แนวปฏิิบัติและบรรยำกำศึในโรงเรียน
และชุมชนตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครู	ผู้ปกครองและ	นักเรียนให้เกิดเป็น
ควำมร่วมแรงร่วมใจเพ่่อลูกหลำนอย่ำงแท้จริง
	 จุดเด่นประการสุดท้ายท่ีขอช่ืนชม	คือ	กำรริเร่ิมและผลักดันโคงกำรน้ีเกิด
จำกกลุ่มคนรุ่นใหม่	 ท่ีได้แรงบันดาลใจจากการเป็นผู้น�านักเรียนและนักกิจกรรม 
ในโรงเรียนจนเกิดความมุ่งม่ันตั�งใจท่ีจะพัฒนาเวทีสร้างสรรค์และการมีส่วน	ร่วม
อย่างมีความหมายของนักเรียน	 จึงได้เพียรพยายามศึกษาหาค�าตอบจากผู้รู้ 
ทั�งแวดวงวิชาการ	และผู้ประสบ	ความส�าเร็จในการกอบกู้ชีวิตท่ีพลาดหลงของ
เยาวชน	จนตกผลึกเป็นแนวคิดท่ีน�าสู่การน�าร่องในโรงเรียนอย่างเป็นขั�นตอนด้วย
ความสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีตระหนักในพลังของคนรุ่นใหม่
ท่ีพร้อมจะเข้ามามี	ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาสังคม
	 หนังสือประมวลประสบการณ์จาก	FamSkool	Positive	Family	 
Engagement	Project	จึงควรได้รับการเผยแพร่	อยา่งกว้างขวาง	ผู้ก�าหนดนโยบาย	
นักวิชาการและหน่วยปฏิิบัติจะได้แง่คิดเร่ืองการขับเคล่ือนนโยบายให้บังเกิดผล	
คุณครู	ผู้ปกครอง	ผู้ท�างานกับเด็กและเยาวชนจะตระหนักถึงศักยภาพท่ีจะน�าความ
สัมพันธ์เชิงบวกมาสร้างสภาพ	แวดล้อมท่ีเกื�อหนุนพัฒนาการของเด็กและเยาวชน	
ประชาชนผู้มีความห่วงใยในระบบการศึกษาจะเกิดความเข้าใจ	และเห็นช่องทางท่ี
จะสามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนท่ีส�าคัญเยาวชนผู้เป็นความหวังของสังคมจะได้รับ
โอกาสท่ีมี	คุณภาพและเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะร่วมผลักดันการเปล่ียนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ดังท่ีรุ่นพ่ีๆ	ได้ท�าเป็นแบบอย่างใน	โครงการนี�

ดร.คุณหญิิงกษมำ	วรวรรณ	ณ	อยุธยำ
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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บทนำำ�

ถอดบทเรียนรู้	FamSkool	สู่ครอบครัวเชิงบวก

	 เพราะตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ�นในโรงเรียนเท่านั�น	แต่ครอบครัว 

มีส่วนส�าคัญในการช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง	 โครงการ	 

FamSkool	(Family	Engagement	in	School	Project)	จึงเกิดขึ�นเพ่ือสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนประเด็น	Positive	Family	Engagement	

in	School	สร้างพื�นท่ีเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ในการท�างานเพ่ือเสริมพลัง	และ

สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในระบบการศึกษาบนฐานจิตวิทยาเชิงบวก	 

สร้างพื�นท่ีการท�างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา	ครู	ครอบครัว	และชุมชน	

มีการใช้จิตวิทยาเชิงบวกมาพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ดีขึ�น	และส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มีโอกาสพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพท่ีมี

ท�าไมต้อง	“จิตวิทยาเชิงบวก”	

	 ภาพรวมของปัญหาการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ�นกับผู้เรียน	เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับ 

สภาพแวดล้อมท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนอย่างแยกกันไม่ออก	จิตวิทยาเชิงบวกสามารถ

ตอบโจทย์ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดขึ�นอย่างแท้จริง	ผ่านการท�างาน

ร่วมกันระหว่างครอบครัว	โรงเรียน	และครู	ด้วยพื�นฐานความเข้าใจธรรมชาติของ 

ผู้เรียน	โดยเฉพาะผู้เรียนท่ีก�าลังเข้าสู่วัยรุ่นท่ีต้องการการเข้าใจและยอมรับตัวตน	 

การท�างานอย่างสร้างสรรค์เข้าถึงจิตใจผู้เรียนของโรงเรียนและครอบครัวด้วย

จิตวิทยาเชิงบวกจะช่วยให้ครู	นักเรียน	และผู้ปกครองส่ือสารกันได้อย่างเข้าใจกัน

มากขึ�น	ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
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แนวคิดส�าคัญในจิตวิทยาเชิงบวก

	 จิตวิทยาเชิงบวก	(Positive	Psychology)	คืออะไร

	 จิตวิทยาเชิงบวกจะน�าไปสู่วิธีการมองโลกตามความเป็นจริงอย่างมี 

ความหวัง	โดยจิตวิทยาเชิงบวก	 (Positive	Psychology)	 ต่างจากจิตวิทยา 

ในแนวทางเดิม	(Traditional	Psychology)	จิตวิทยาเชิงบวกเน้นไปท่ีการสร้าง 

ความเข้มแข็ง	คุณค่า	และการมีส่วนร่วม	ส่วนจิตวิทยาในแนวทางเดิมเน้นไปท่ี 

การแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยทางใจ	ความวิตกกังวล	และความเครียด

	 จิตวิทยาเชิงบวกจึงไม่ได้ท�างานกับผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านจิตใจเท่านั�น	แต่ยัง

สามารถท�างานกับคนท่ัวไปได้	เพ่ือให้บุคคลสามารถควบคุมตัวเองได้	ส่ือสารได้ดี	

จัดการตัวเองได้	แสดงออกได้ดี	ช่วยผู้เรียนเติบโตงอกงามเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	และ

มีความสุขในการใช้ชีวิต
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	 กระบวนการของจิตวิทยาเชิงบวก	PERMA

 

	 การใช้จิตวิทยาเชิงบวกเกิดกระบวนการส�าคัญ	4	ประการ	ได้แก่

 P	 -	 Positive	Emotion	อารมณ์เชิงบวก

 E	 -	 Engagement	การมีส่วนร่วม

 R	 -	 Positive	Relationship	ความสัมพันธ์เชิงบวก

 M	 -	 Meaning	ความหมาย/คุณค่า

 A	 -	 Accomplishment	ความส�าเร็จ

	 การสร้างอารมณ์เชิงบวก	เปิดพื�นท่ีการมีส่วนร่วม	สร้างให้เกิดความสัมพันธ์

เชิงบวก	สร้างความหมายและคณุค่าร่วมกัน	น�าไปสู่ความส�าเร็จในการท�างานพฒันา

ผู้เรียน	และพัฒนาพื�นท่ีแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความหมายร่วมกัน
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	 กรอบแนวคิดในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงบวก	(The	Developmental	

Relationships	Fram-work)

	 การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่เป้าหมาย 

ในการพัฒนาผู้เรียน	ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการท�างานดังนี�

  แบ่งปันอ�ำนำจ	(Share	Power)	ปฏิิบัติต่อกันด้วยความเคารพ	ความ

เท่าเทียม	เพ่ิมพื�นท่ีในการแลกเปล่ียน	รับฟัง	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหาร่วมกัน

  แสดงควำมห่วงใย	(Express	Care)	แสดงออกถึงการรับฟังอยา่งตั�งใจ	

และส่งความรู้สึกดีๆ	เพ่ือเป็นก�าลังใจให้อย่างจริงใจ
 	 ให้กำรสนับสนุน	(Provide	Support)	คอยช่วยสนับสนุนเสริมพลัง

ท�าเป้าหมายส�าเร็จ	ช่วยให้เข้าใจขอบเขตความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน	

  ขยำยขอบเขตควำมเป็นไปได้	(Expand	Possibilities)	ขยาย

ขอบเขตความเป็นไปได้ผ่านการเช่ือมโยงผู้คนเข้าหากัน	และการแลกเปล่ียนความ

คิดประสบการณ์

  ท้ำทำยกำรเตบิโต	(Challenge	Growth)	ผลักดันให้ดีขึ�นเร่ือยๆ	สร้าง

โอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในช่วงเวลาท้อ
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เคำร่�องม่อสำ�คัำญของจิิตวิิทย�เชิิงบัวิก
	 ในกระบวนการอบรม	FamSkool	 ยังได้ติดตั�งเคร่ืองมืออันทรงพลังท่ี

เก่ียวข้องกับจิตวิทยาเชิงบวก	เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถน�าไปปรับใช้อย่างหลากหลาย	

อาทิ	

 กำรฟัังอย่ำงลึกซ้ึึ้ง	(Deep	Listening)	ฝึ่กฝ่นทักษะการฟังท่ีจะท�าให้เข้าใจ

ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้พูด

 Character	Strengths	การสังเกตและส่งเสริมคุณค่าผู้เรียนแบบรายบคุคล

ด้วยแนวคิด	Character	Strengths	Mindset	

 Positive	Family	Engagement	CANVAS	การออกแบบกจิกรรมเพ่ือเสรมิ

สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้วย	Positive	Family	Engagement	CANVAS

 อ�ำนำจภำยใน	และอ�ำนำจร่วม	เรียนรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจท่ีส่ง

ผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	โดยเฉพาะระหว่างครูกับผู้เรียน

 กำรส่่อสำรเชิงบวก	Positive	Communication	(I	-	You	Message) 

เรียนรู้รูปแบบการส่ือสารท่ีจะช่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ�น

 Positive	Family	Engagement	Design	ใช้กระบวนการ	Design	Thinking	 

ออกแบบการท�างานกับครอบครัว

	 เคร่ืองมือและความรู้ต่างๆ	เหล่านี�จะช่วยให้เกิดการส่ือสารเชิงบวก	และ

สร้างประสบการณ์เชิงบวกระหว่างครู	 ผู้เรียน	และครอบครัว	อันจะน�าไปสู่การ

พัฒนาพื�นท่ีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ได้ไม่มีท่ีสิ�นสุด	กลายเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ร่วมกันท่ีใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	มองเห็นตัวตน	เข้าใจ	ส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีความอยากเรียนรู้	และมองเห็นคุณค่าท่ีมีในตนเอง	ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญในการ

ค้นพบศักยภาพของตนเองต่อไปในอนาคต
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20 เร่�องร�วิบัันิด�ลใจิ
	 FamSkool	ด�าเนินโครงการอบรมครูต่อเน่ืองในปี	2563	และปี	2564	 

รวมถึงร่วมกับ	Inskru	Thailand	เปิดพื�นท่ีออนไลน์ใน	https://inskru.com	ให้ครู

จากท่ัวประเทศไดม้าแบ่งปันเร่ืองราว	และกจิกรรมท่ีครูได้ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการ

ออกแบบกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู	นักเรียน	และครอบครัว	จากการ

ด�าเนินงานทั�งหมดจึงเป็นท่ีมาของการถอดบทเรียนรู้ครั�งนี�	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

ถอดบทเรียนรู้จากครูและโรงเรียน	20	กรณีศึกษา	จาก	20	พื�นท่ี	(โรงเรียน)	ท่ีได้จัด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนและครอบครัว	โดยมีการประยุกต์ใช้จิตวิทยา 

เชิงบวกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	มีการใช้กิจกรรม

จิตวิทยาเชิงบวกส่งเสริมให้ครู	ผู้เรียน	โรงเรียน	และครอบครวัมีสายสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน	 

มีความเข้าใจ	และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	จนเกิดความร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนเข้าถึงศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง	ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีท�าให้รู้สึก

ปลอดภัยและมีความสุข

ก�รกระทำ�ท่�เปล่�ยนิแปลง 3 ด้�นิ
	 เม่ือเรียนรู้จิตวิทยาเชิงบวกแล้วครูเกิดการกระท�าท่ีเปล่ียนแปลงใน	3	ด้าน

หลัก	ได้แก่	

 1.	 ปรับมุมมอง	โรงเรียน	ครู	และผู้ปกครอง	มีการปรับเปล่ียนมุมมองต่อ

เร่ืองการเรียนรู้	เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน	พร้อมท่ีจะปรับสภาพแวดล้อมทั�งท่ีบ้าน

และท่ีโรงเรียนให้เอื�ออ�านวยต่อการเรียนรู้	และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน

 2.	 เปล่ียนวิธีกำรส่่อสำร	มีช่องทางการส่ือสารท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้	

และสามารถส่ือสารเชิงบวกเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน	ครู	ผู้เรียน	และ

ผู้ปกครองได้
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 3.	 ปลูกกิจกรรม	ใช้หลักการจติวิทยาเชิงบวกพฒันาออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้	หรือจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึ�น	

และมีการจัดกิจกรรมท่ีท�าให้ผู้ปกครอง	ผู้เรียน	และคุณครูได้มาพูดคุยท�าความเข้าใจ

ในเร่ืองต่างๆ	ร่วมกันอยู่เสมอ

	 การกระท�าท่ีเปล่ียนแปลงของครูทั�ง	3	ประเด็นนี�ครูอาจเกิดการเปล่ียนทั�ง	 

3	 ด้าน	โดยมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหน่ึง	หรือมีการเปล่ียนแปลงอย่าง 

โดดเด่นทั�ง	3	 ด้าน	และการเปล่ียนแปลงทั�ง	3	 ด้านนี�อาจมีความเก่ียวข้อง 

เช่ือมโยงกัน	และส่งผลซ่ึงกันและกัน	ซ่ึงการเปล่ียนแปลงใน	3	ด้านนี�จะส่งผลให้ครู 

สามารถใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและครอบครัว

	 การน�าเสนอเร่ืองราวของกรณีศึกษา	20	กรณี	จึงแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น	 

3	กลุ่ม	เพ่ือน�าเสนอให้ผู้อ่านเห็นภาพการเปล่ียนแปลงแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน	 

โดยมีความมุ่งหวังให้เร่ืองราวของโรงเรียนเชิงบวกท่ีน�าไปสู่ครอบครัวเชิงบวกเป็น 

แรงบันดาลใจให้เกิดการขยายผลสู่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในระบบการศึกษาสนใจเข้ามา

ร่วมเรียนรู้กระบวนการนี�	และจุดประกายให้มีการน�าองค์ความรู้นี�ไปประยุกต์ใช้ 

กับตนเอง	ผู้เรียน	โรงเรียน	ครอบครัว	และชุมชน	ให้เหมาะสมกับบริบทในพื�นท่ี	 

เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ียั่งยืนต่อไป



ปรับัมุมมอง
บัทท่� 2



ปรับัเปล่�ยนิมุมมองและคำวิ�มเช่ิ�อ
	 ความแตกต่าง	คนแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย	มีจุดแข็งท่ีต่างกัน	

  คุณค่ำ	คนทุกคนมีคุณค่าบางอย่างอยู่ภายในตัวเอง

  เปล่ียนแปลงพัฒนำได้	เช่ือว่าทุกคนสามารถคิดได้	เปล่ียนแปลง 

	 	 ในทางท่ีดีขึ�นได้

  ต้องกำรกำรยอมรบั	เช่ือว่าคนทกุคนอยากเปน็คนท่ีได้รับการยอมรบั 

	 	 จากคนรอบข้าง	และได้รับการยอมรับจากสังคม

  เข้ำใจตนเองเพ่่อเข้ำใจผู้อ่่น	การเรียนรู้เพ่ือให้เข้าใจตนเอง	ช่วยให้ 

	 	 สามารถเข้าใจผู้อ่ืนได้มากยิง่ขึ�นด้วย

  เข้ำใจควำมคำดหวังของผู้อ่่น	โดยเฉพาะเม่ือครูเข้าใจความคาดหวัง 

	 	 ของผู้ปกครอง	จะช่วยให้ครูท�างานกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กได้ 

	 	 ดียิ่งขึ�น

  กำรใช้อ�ำนำจให้สมดุล	เช่ือว่าครูกับนักเรียนมีความเป็นคนเท่ากัน	 

	 	 ครูไม่ควรใช้อ�านาจเหนือเพ่ือบังคับนักเรียน

  ครูกับผู้ปกครองค่อเพ่่อนร่วมงำนกัน	เช่ือในความเป็นทีมเดียวกัน	 

	 	 หาแนวทางมาท�างานร่วมกัน	สร้างความร่วมมือกัน	โดยมีเป้าหมาย 

	 	 ในการพัฒนาเด็ก
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กรณ่ีศึึกษ�

โรงเรียนบดินทรเดชำ	(สิงห์	สิงหเสนี)

เปล่ียนสู่ห้องเรียนสร้ำงสรรค์

	 โรงเรียนบดินทรเดชาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	มีครูเข้าร่วมอบรมกับ	

FamSkool	2	คนคือ	ครูสุรัสวดี	นาคะวะรัง	(ครูมิ�น)	หัวหน้างานแนะแนว	และ

ครูแนะแนวชั�น	ม.6	และคุณครูมนสิรี	ศรีรักษา	(ครูปุยนุ่น)	หัวหน้างานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	และครูศิลปะระดับ	ม.4	และ	ม.5	ครูมิ�นและครูปุยนุ่ยได้มาแบ่งปัน

ประสบการณ์การการเปล่ียนแปลงมุมมองความคิดของตนเอง	และการน�าจิตวิทยา

เชิงบวกไปปรับใช้ในห้องเรียน

	 เม่ือมีมุมมองต่อนักเรียนท่ีเปล่ียนไป	ครูมิ�นได้น�ากิจกรรมบางอย่างมาใช้ 

กับนักเรียน	ด้วยความเช่ือท่ีว่า	นักเรียนสามารถคิดได้	ส่วนครูปุยนุ่ยได้ปรับเปล่ียน 

ห้องเรียนศิลปะให้นักเรียนได้มากกว่าการวาดรูป	แต่ได้เรียนรู้ตนเอง	 ได้ท�า 

ความรู้จักเพ่ือน	และยอมรับความแตกต่างหลากของเพ่ือนได้มากขึ�น
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เปล่�ยนิมุมมองเช่ิ�อมั�นิในินัิกเรย่นิม�กขึ�นิ
	 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครูมิ�นเล่าว่าเกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีมีต่อ

นักเรียน	ผู้ปกครอง	และครู	แม้ว่าการเป็นครูแนะแนวจะมีความรู้เร่ืองจิตวิทยา 

อยู่แล้ว	แต่หลายกิจกรรมกระตุ้นให้ครูมิ�นได้ทบทวนความรู้	ความคิดของตนเอง 

อีกครั�ง	และเร่ิมปรับเปล่ียนวิธีการในการท�าความเข้าใจกับนักเรียน

	 “กับเด็กเราเร่ิมคิดว่าวิธีเดิมๆ	ไม่ได้ผล	ภาษา	ความคิด	ทัศนคติในการมอง

โลกเรากับเด็กอาจจะต่างกัน	จึงต้องหาวิธีใหม่ๆ	เม่ือก่อนเราส่ือสารกับเด็กโดยตรง

ด้วยค�าพูด	แต่พอได้เข้าร่วมอบรมท�าให้เราได้มุมมองใหม่ในเร่ืองการเช่ือในตัวเด็ก	

เช่ือว่าเขามีแง่ดี	มี	Character	Strengths	เช่ือในจุดดี	จุดเด่นของเด็ก	ช่วงนั�นเด็ก	

ม.6	ในหอ้งทะเลาะกนั	ไม่เข้าใจกนั	ไม่คุยกัน	ต่างฝ่่ายอยากใหค้รูเป็นพวก	ครูซ่ึงเปน็

คนกลางเลือกข้างไม่ได้	ครูจึงส่งภาพหน่ึงภาพไปให้ดู	ส่ือถึงความหลากหลาย	ทุก

ความแตกต่างคือความสวยงาม	feedback	ท่ีได้กลับมา	เด็กๆ	เปิดใจคุยกัน	ยอมรับ

ในความแตกต่างของเพ่ือน	แม้จะไม่เหมือนเดิม	100%	แต่ก็สามารถกลับมาท�างาน

ร่วมกันได้	สุดท้ายครูไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมาก	แค่ส่งภาพเดียวไป	แล้วให้เด็กๆ	เขา

คิดกันเอง	และเราเช่ือว่าเขาจะคิดได้”

	 ครูมิ�นส่ือสารกับนักเรียนด้วยไลน์กลุ่มประจ�าชั�น	จากเหตุการณ์นั�นท�าให้

ครูมิ�นเช่ือม่ันในตัวเด็กมากขึ�น	เม่ือกระบวนการให้ดูภาพแค่หน่ึงภาพ	แล้วให้คิด

วิเคราะห์ด้วยตนเองช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่ความขัดแย้ง

ระหว่างกันได้	ในขณะท่ีเม่ือก่อนครูมิ�นใช้วิธีการพูดคุยแล้วพบว่าในบางสถานการณ์

ครูยิง่พูดก็จะมีประเด็นอ่ืนเพ่ิมขึ�นมาอีก	แต่การส่งภาพไปเพียงภาพเดียวนั�นแม้มีล้าน

ความหมาย	ใครจะตคีวามอยา่งไรกไ็ด้	แต่โดยใจความของภาพคอืความหลากหลาย

ท่ีเราต้องยอมรับซ่ึงกันและกัน
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	 “ตอนนี�ยังไม่ได้น�าเคร่ืองมือมาใช้มาก	แต่ได้ไอเดียจากการอบรม	และคิด

จะท�า	เช่น	น�าประเด็นข่าวมาชวนเด็กคุย	ให้เด็กลองมองหา	Character	Strengths	

ในข่าวแล้วมาเทียบกับตัวเอง	แต่ด้วยเร่ืองของเวลา	และมีโควิดด้วยจึงยังไม่สามารถ

จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง”

เข้�ใจิคำวิ�มคำ�ดหวัิงของผู้้้ปกคำรอง
	 ในสว่นของผู้ปกครอง	ครูมิ�นมีมุมมองตอ่ผู้ปกครองเปล่ียนไปดว้ยเช่นกัน	โดย

มีกิจกรรมหน่ึงในการอบรม	FamSkool	ท่ีท�าให้ครูมิ�นเข้าใจมุมมองของผู้ปกครอง

มากยิ่งขึ�น	เป็นกิจกรรมท่ีให้ครูท่ีเข้าร่วมอบรมสวมบทบาทเป็นพ่อแม่	กิจกรรมนี�

เป็นการเปิดมุมมองให้ครูได้เห็นมิติการเป็นพ่อแม่	เข้าใจว่าท�าไมพ่อแม่จึงคาดหวัง

กับลูก	อยากให้ลูกได้ดี	หลังกลับจากการอบรมครูมิ�นจึงมีการส่ือสารกับผู้ปกครอง

มากขึ�น

	 “เร่ิมมีการส่งข้อมูลเพจเลี�ยงลูกนอกบ้านของคุณหมอไปให้ผู้ปกครองอ่าน	

และเม่ือเจอเนื�อหาท่ีเก่ียวกับการดูแลลูก	ความคาดหวังของเด็กมัธยมศึกษาปีท่ี	6	

ครูจะส่งไลน์ไปให้ผู้ปกครองอีกด้วย	ปีนี�มีการท�าเพจแนะแนวของโรงเรียน	นอกจาก

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมในโรงเรียน	ครูยงัท�าแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมในแฮชแทก	

#BD2parenting	โดยเราน�าเนื�อหาในนี�ไปใช้พูดคุยกับผู้ปกครองได้	ด้วยสถานการณ์

โควิดก็เร่ิมท�ากิจกรรมออนไลน์	ฟัง	บรรยาย	แลกเปล่ียน	เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้

ปกครองท่ีสนใจในเร่ืองการเลี�ยงลูกเชิงบวก	การเข้าใจลูกวัยรุ่น”



14   

ปรัับมุุมุมุอง

	 ครูมิ�นยังมีแผนท�าโครงการให้ผู้ปกครองเข้ามาอบรมเชิงปฏิิบัติการเก่ียวกับ

การส่ือสาร	การท�าความเข้าใจลูกวัยรุ่น	โดยต่อยอดจากโครงการเดิมท่ีโรงเรียน

ท�าอยู่แล้ว	มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย	ซ่ึงกิจกรรมการบรรยายท�าจนอ่ิมตัวจึง

อยากเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมมาเป็นกิจกรรมในรูปแบบท่ีเข้าอบรมกับ	FamSkool	 

เชิญผู้ปกครองมาท�าความเข้าใจมุมมองของลูกมากขึ�น

	 “เราเหน็ว่าผู้ปกครองมกัจะใสค่วามคาดหวงักับลูกมากมาย	ตัวอยา่งกิจกรรม

ท่ีอยากท�ากับผู้ปกครอง	เช่น	ใน	module2	คุณหมอให้ปั�นดินน��ามัน	ส่ือถึงการสร้าง

ตัวตนของลูกขึ�นมา	การท่ีเราเอารูปปั�นไปฝ่ากไว้กับคนอ่ืน	เหมือนเราเอาความหวัง

ไปฝ่ากไว้กับลูก	เป็นกิจกรรมท่ีท�าให้ผู้ปกครองหันกลับมามองตัวเองว่าส่ิงท่ีเกิดขึ�น

เหล่านี�	เราจะจัดการความคาดหวังของตัวเองท่ีมีต่อลูกอย่างไร	ถ้าลูกไม่ได้เป็นไป

ดังท่ีเราอยากปั�น”

	 นอกจากนี�ยงัมีหลายกิจกรรมท่ีท�าให้ครูมิ�นรู้สึกเข้าถึงจิตใจของเพ่ือนครู	และ

มีมุมมองต่อเพ่ือนครูท่ีเกิดความเข้าใจมากขึ�นด้วย

	 “เราเข้าใจว่าเพ่ือนครูทุกคนต้องการพัฒนาเด็กเหมือนกัน	แต่บางคนเขาอาจ

จะไม่ได้เรียนจิตวิทยามาเหมือนกับเรา	เขาอาจยงัไม่เข้าใจบางอยา่ง	แต่ทุกคนก็ก�าลัง

พยายามพัฒนาเด็กในแบบของตัวเอง	ท�าให้เรามีหัวใจกว้างขึ�นในการท�าความเข้าใจ

คนอ่ืน”
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ห้องเรย่นิศิึลปะท่�ไม่เหม่อนิเดิมอ่กต่อไป
	 ครูปุยนุ่นเล่าถึงความเปล่ียนแปลงของตนเองหลังจากการเข้าอบรมว่า	เดิม

สอนศลิปะใหนั้กเรียนไดเ้รียนรู้ทักษะดา้นศิลปะเทา่นั�น	แต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม	

FamSkool	ครูปุยนุ่นได้เรียนรู้เก่ียวกับตนเอง	และผู้อ่ืนมากขึ�น	บรรยากาศการเรียน

ศิลปะในห้องเรียนของครปุูยนุ่นก็เปล่ียนไป	โดยได้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเรียนรู้ตนเอง

ผ่านการท�างานศิลปะ

	 “ดีใจมากท่ีได้โอกาสไปอบรม	FamSkool	ปกติจะไปอบรมแค่ทางด้านศิลปะ	

แต่พอเราได้มาเจอครูท่ีมคีวามหลากหลายทางความคิด	ได้เห็นลักษณะคาแรคเตอร์

ของแต่ละคนแตกต่างกัน	มีการแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคน	เราสามารถพูด

ให้เขายอมรับฟังความคิดเห็นของเราได้	แล้วเราเองก็ยอมรับตัวตนของคนอ่ืน	และ

ตัวเราเองมากขึ�น	มีความเข้มแข็งขึ�น	มองคนเปล่ียนไป	มีความม่ันใจมากขึ�นในการ

ติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน	มีความม่ันใจมากขึ�นเวลาท่ีต้องคุยกับผู้ปกครอง	ตัวเรา

เองใช้ความใจเย็นในการส่ือสัมพันธ์กับผู้อ่ืน	ท�าให้ได้รับผลตอบรับดี	ส�าหรับเด็ก

นักเรียนเรายอมรับฟังความคิดเห็น	ยอมรับว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนไม่เหมือนกัน	น่ี

คือความหลากหลาย	และน่ีคือมนุษย์	เด็กๆ	จึงมองว่าเราเป็นครูท่ีเข้าถึงได้”
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ใช้ิ Character Strengths ม�ประยุกต์ใช้ิในิห้องเรย่นิศิึลปะ
	 เม่ือครสูอนศิลปะน�าแนวคดิเร่ืองการท�าความเข้าใจตัวตนนี�มาประยกุต์ใช้ใน

ห้องเรียนศิลปะ	การเรียนรู้ศิลปะก็มีความหมายกับนักเรียนแต่ละคนมากขึ�น

	 “ในการสอนวิชาศิลปะเด็กมีความหลากหลาย	คุยกับเด็กเราจะใช้ค�าพูดท่ี

เหมือนกันไม่ได้	ต้องดูคาแรคเตอรส์�าคัญของเด็กเหมาะกับอะไร	ใช้วิธีการเข้าไปเจาะ

ลึกว่าเด็กคนนี�ชอบวาดภาพสไตล์ไหน	เม่ือวาดรูปต้องปล่อยให้เขาท�าในส่ิงท่ีชอบ	มี

กรอบให้เขาว่าครูต้องการแบบนี�	แค่นักเรียนใส่ความเป็นตัวเองลงไปได้	อย่างการ

สอนเร่ืองเส้นเราสามารถดูอารมณ์	นิสัยได้จากลายเส้น	แรกๆ	เด็กไม่ชอบเรียนวิชา

ศิลปะ	แต่เม่ือครูใส่เร่ืองราวท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก	ครูเล่นทายลักษณะนิสัย

ของเขาจากรูปท่ีเขาวาด	เขาสนุกเร่ิมเปิดรับ	เข้าใจว่าศิลปะไม่ใช่การวาดภาพอย่าง

เดียว	แต่เราสามารถใส่สไตล์ของเราลงไปได้	เราให้เด็กวาดภาพตัวเอง	และให้ออก

มาเล่าเร่ือง	บางคนเล่าถึงเพ่ือนแล้วน��าตาไหล	โจทย์คือการแสดงตัวตนเขาผ่านลาย

เส้น	เด็กๆ	ไม่ได้วาดแค่ตัวเอง	เขาวาดส่ิงแวดล้อมรอบตัวเขาลงไปด้วย”

ห้องศิึลปะท่�ม่ช่ิวิิตช่ิวิ�ยิ�งกว่ิ�เดิม
	 ครูปุยนุ่นเล่าอีกว่า	ห้องเรียนศิลปะก่อนท่ีครูปุยนุ่นจะน�าจิตวิทยาเชิงบวก

มาใช้เพ่ือเด็กได้เรียนรู้ตัวตนของตนเองผ่านการท�างานงานศิลปะ	มีบรรยากาศใน

การเรียนรู้แบบเดิมท่ีเน้นเรียนรู้ทักษะการวาดรูปเท่านั�น	แต่ปัจจุบันเม่ือครูช่วยให้

เด็กๆ	เช่ือมโยงตนเองเข้ากับผลงานศิลปะ	การเรียนรู้ก็มีชีวิตชีวา	และมีบรรยากาศ

ท่ีน่าสนใจส�าหรับนักเรียนเพ่ิมขึ�น
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	 “เดิมครูได้รับหลักสูตรมาแล้วท�าอย่างไรก็ได้ให้เด็กมีทักษะตามหลักสูตร	

โดยหลักสูตรค่อนข้างตีกรอบท�าให้รู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ	หดหายไป	

เด็กจะท�าตามท่ีครูบอกเท่านั�น	แต่เม่ือเราลองปรับการสอนหลังจากไปอบรมเราได้

สอนเด็กมัธยมปลายปีท่ี	4-5	ลองให้เขาน�าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีเป็นตัวเอง	เด็ก

มีความสุขขึ�น	เพราะเด็กสามารถเลือกได้เองว่าจะท�างานแบบไหน	ประเมินตัวเอง

ว่าท�างานได้ดีหรือยัง	เพ่ือนและคุณครูก็ช่วยกันประเมิน	ช่วยมองว่าผลงานเขาเป็น

อย่างไร	น่ันคือการฝึ่กให้เขายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย	ซ่ึงแต่ก่อนครูจะ

เป็นผู้ตัดสินอย่างเดียว”

	 ทั�งครูมิ�นและครปุูยนุ่นเนน้การเปดิพื�นท่ีให้กับเด็กๆ	มากขึ�น	ให้ผู้เรียนได้แลก

เปล่ียนกับเพ่ือน	เพ่ือเรียนรู้ตนเอง	เรียนรู้เพ่ือน	ท�าให้บรรยากาศการเรียนรู้แตกต่าง

จากเดิมท่ีครูเป็นผู้ให้ความรู้อย่างเดียว	และระหว่างการเรียนรู้ไปด้วยกันนี�ครูยัง

พยายามใส่แนวคิดให้เด็กๆ	รู้ว่าโลกนี�ยังเปิดกว้างส�าหรับทุกคน	และมีความหลาก

หลายรอให้ผู้เรียนได้ออกไปเรียนรู้อีกมากมาย

สำ�หรับัเด็กนัิกเรย่นิ เร�ยอมรับัฟัังคำวิ�มคิำดเห็นิ 

ยอมรับัคำ�แรคำเตอร์แต่ละคำนิไม่เหม่อนิกันิ 

น่ิ�ค่ำอคำวิ�มหล�กหล�ย และน่ิ�ค่ำอมนุิษย์ 

เด็กๆ จึิงมองว่ิ�เร�เป็นิคำร้ท่�เข้�ถึึงได้
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โรงเรียนเชียงของวิทยำคม	จ.เชียงรำย

ครูต้องสร้ำงพ้่นท่ีปลอดภัยให้กับนักเรียน

	 ครูจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้น�าแนวคิดและเคร่ืองมือจาก	FamSkool	

กลับมาเผยแพร่ให้กับครูคนอ่ืนๆ	ในโรงเรียน	โดยเร่ิมด้วยการท�าความรู้จักกันและ

กันผ่านแนวคิดท่ีเข้าใจได้ง่าย	มีการน�าเร่ือง	Character	Strengths	Mindset	มาท�า

กิจกรรมกับครู	และส่งเสริมให้ครูน�าจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียน

ต่อในห้องเรียน	และในการท�ากิจกรรม	รวมถึงสร้างพื�นท่ีปลอดภัยใหน้กัเรียนพร้อม

ท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ

เติมเต็มกิจิกรรมเดิมให้สัมผัู้สใจิยิ�งขึ�นิ
	 โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีโดดเด่นเร่ืองการท�ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน	และจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง	และชุมชนอยู่แล้ว	ครูจึงน�าจิตวิทยา 

เชิงบวกไปปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้สัมผัสใจนักเรียน	และผู้ปกครองยิง่ขึ�น	

โดยมีกิจกรรม	“Home	Hug	ณ	เชียงของ”	เป็นกิจกรรมใหญ่	และมีหลากหลาย

กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมใหญ่นี�

	 ในการถอดบทเรียนครั�งนี�มีคุณครู	11	คน	ท่ีเคยเข้าร่วม	FamSkool	ได้แก่	 

ครูณฐักานต์	ทาเอ้ย	(ครูน้อย)	ครูจักรพงศ์	ดั�นเมฆ	(ครูแต๊ก)	ครูประวีณา	ศรีธาราธิคณุ	 

(ครูปาน)	ครูจีราภรณ์	สัตย์สม	(ครูบี)	ครูเกวลิน	สอนแก้ว	(ครูปิงปอง)	ครูเกียรติศักดิ�	

ต้าวก๋า	 (ครูก๊อป)	ครูอัญชรี	ไชยสถิตวานิช	(ครูโอ)	ครูชัยวัฒน์	แก้วด�า	 (ครูนุ)	 

ครูเสกสรร	เทพยศ	(ครูหนุ่ม)	ครูรัชนีกร	น�าชัย	(ครูหนุ่ย)	และครูพัชรินทร์	แก้วนึก	

(ครูนิก)	ท่ีจะมาเล่าถึงการน�าจิตวิทยาเชิงบวกไปบูรณาการภายในโรงเรียน
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คำร้เข้�ใจิและรับัฟัังม�กขึ�นิ
	 เม่ืออบรมเสร็จกลุ่มครูท่ีเข้าอบรมได้น�ากิจกรรม	Character	Strengths	

Mindset	มาจัดกิจกรรมกับครูคนอ่ืนในโรงเรียน	เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีจะ 

ช่วยให้ครูเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ�น	โดยเฉพาะหากน�าไปใช้กับนักเรียนของ

ตนเอง	ครูจะมองเห็นจุดเด่นของนักเรียน	และช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน

แต่ละคนได้ดีขึ�น

	 โดยเร่ิมจากการจัดกิจกรรมทายจุดแข็งของคุณครูแต่ละคน	ให้ครูจับคู่กันแล้ว 

ลองพูดถึงจุดแข็งของอีกฝ่่ายท่ีตนเองมองเห็น	ชี�ให้เห็นจุดแข็ง	และข้อดีของกัน 

และกัน	กิจกรรมนี�ยังช่วยเช่ือมความสัมพันธ์ของคณะครูในโรงเรียนท่ีมีประมาณ	

60-70	คน	ให้ได้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ�น	

	 ครูปิงปองใหค้วามเหน็ว่า	กิจกรรมนี�ท�าใหเ้ห็นบุคลิกภาพเชิงลึกของแตล่ะคน	

ครูได้ฝึ่กการรับฟังผู้อ่ืนมากขึ�น	และน�าส่ิงท่ีได้ไปใช้ในการมองนักเรียนในห้องเรียน

ของตนเอง	รวมถึงเร่ิมค�านึงถึงการสร้างพื�นท่ีปลอดภัยในห้องเรียนมากขึ�น
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	 “ท�าให้เห็นบุคลิกภาพเชิงลึกท่ีซ่อนไว้	เราเร่ิมคิดเร่ืองไม่เป็นผู้คุมอ�านาจ	ใช้

ค�าพูดเชิงบวกมากขึ�น	ยิ่งพอเป็นครูประจ�าชั�นห้องท้ายๆ	เด็กจะมีพฤติกรรมเชิงลบ

นิดนึง	เราจะบอกเด็กว่า	เวลามีอะไรให้ปรึกษาครูได้ตลอดเวลาทั�งเร่ืองดี	เร่ืองไม่ดี	

ครูยินดีพร้อมจะรับฟัง	ครูจะรู้สึกเสียใจมากถ้าได้รู้เป็นคนสุดท้าย	จากเม่ือก่อนท่ี

เราจะพูดว่า	อย่าให้ฉันรู้เป็นคนสุดท้ายนะ	การเลือกใช้ค�าพูดใหม่แค่นิดเดียว	เด็ก

จะรู้สึกว่าเขามีความปลอดภัย	กล้าเข้ามาปรึกษา	การสร้างพื�นท่ีปลอดภัยได้มาจาก

ตอนอบรมด้วย	ตอนท่ีวิทยากรให้ดูหนังเก่ียวกับครูกับนักเรียน	มีทั�งครูท่ีพูดดีกับครู

ท่ีพูดไม่ดี	เราดูหนังแล้วมองยอ้นกลับมาท่ีตัวเรา	เวลาตอนหัวร้อนสร้างอารมณ์ขุ่นมัว

ในการสอนหนังสือ	กลายเป็นว่าบรรยากาศในการเรียนจะน่ิงเงียบ	ถามอะไรเด็กไม่

ตอบ	เราเลยไม่รู้ความต้องการของเด็ก	หลังจากท่ีเราเปล่ียน	นักเรียนกล้าถามมาก

ขึ�น	กล้าบอกว่าไม่เข้าใจ	ครูสอนตรงนี�อีกทีได้ไหม”

	 ด้านครูปานเลา่ว่า	การรบัฟังมากขึ�นท�าให้เด็กกล้ามาเลา่ปัญหาใหค้รูฟัง	จาก

ท่ีครูเป็นคนท่ีรู้ปัญหาเปน็คนสดุท้ายเสมอ	นกัเรียนเร่ิมกลา้เข้ามาเลา่ปัญหาใหค้รูฟัง

เป็นคนแรก	ซ่ึงเม่ือนักเรียนกล้ามาปรึกษาครูสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ก่อนท่ีเร่ือง

ราวจะบานปลาย

	 “เราก็เอามาปรับใช้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน	ปกติไม่ได้เป็นคนดุอะไร	แต่

เหมือนไม่ได้ฟังคนอ่ืนเท่าไหร่	พอไปอบรมมาแล้วรู้สึกว่าเราน่ิงมากขึ�น	โดยเฉพาะ 

กับนักเรียน	นักเรียนไว้วางใจมากขึ�นมีอะไรก็กล้ามาปรึกษาเรามากขึ�น	 เลยมี 

ความคิดว่าเราต้องฟังเขามากกว่าเดิม	เพราะถ้าไม่ฟังเด็กเราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆ	

แล้วเขารู้สึกยังไง	พอเห็นเราฟังเด็กเขาก็กล้าเข้ามาหามากขึ�น	อย่างเม่ือก่อนเด็ก 

มีปัญหาครูจะเป็นคนสุดท้ายท่ีรู้	แต่ตอนนี�เด็กจะมาปรึกษาว่าในห้องเกิดเหตุการณ์

แบบนี�	เขากล้ามาเล่าให้ฟัง”



21   

ปรัับมุุมุมุอง

เปล่�ยนิจิ�กอำ�นิ�จิเหน่ิอเป็นิเท่�กันิ
	 เม่ือครูเปล่ียนมุมมอง	การปฏิิบัติต่อนักเรียนก็เปล่ียนไป	ความสัมพันธ์ 

เชิงอ�านาจระหว่างครูกับนักเรียนก็เปล่ียนไปด้วย	ครูแต๊กซ่ึงเป็นครูกิจการนักเรียน

ท�าหน้าท่ีเหมือนครูฝ่่ายปกครองท่ีต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของโรงเรียน	เป็นครู

ท่ีตอ้งติดต่อกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาอยูเ่สมอ	ได้เล่าว่าครูเปล่ียนมุมมองเก่ียวกับ

การใช้อ�านาจของตนเอง	เม่ือได้ท�ากิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกับการใช้อ�านาจภายในและ

อ�านาจร่วม	ในกิจกรรมหน่ึงระหว่างอบรมท่ีให้ครูลองสวมบทบาทเป็นคนท่ีตัวเล็ก

กว่า	น่ังอยูใ่นระดับท่ีต�่ากว่า	พูดคุยกับคนท่ียืนอยูใ่นระดับท่ีสูงกว่า	ท�าให้ครูแต๊กรู้สึก

ถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจท่ีครูเคยใช้อ�านาจท่ีเหนือกว่าของความเป็นครูกับนักเรียน

	 “ตอนไปอบรมมีกิจกรรมหน่ึงท่ีท�าให้ผมเปล่ียน	ท่ีมีคนยืนแล้วเราน่ัง	แล้ว

สลับกันเรายืนอีกคนน่ัง	การเปล่ียนมุมมองท�าให้เราเห็นว่าท่ีผ่านมาเรายืน	เด็กน่ัง 

ตลอดเวลา	เราไม่ได้สนใจเด็กเลยว่าเด็กรู้สึกยังไง	 เหมือนเราใช้อ�านาจกับเขา 

ตลอดเวลา	พอตอนท่ีเราได้น่ัง	ครูอีกคนมายืนคุยกับเรา	พอเราน่ังการรับรู้มันต่างกัน	

เลยฉุกคิดได้ว่า	เวลาเดนิไปไหนนกัเรียนเดนิหนี	ท�าไมเดก็ไม่คุยกับผม	เลยมาเปล่ียน

ทัศนคติ	คุยในมุมเสมอกัน	เราจะได้ข้อมูลท่ีเยอะขึ�น	เด็กไว้ใจมากขึ�น	เหมือนเรา 

ไม่ต้องไปบังคับ	ผมเป็นครูด้านกิจการนักเรียน	เม่ือก่อนใช้อ�านาจกดข่ี	ข่มเด็ก	เพ่ือ

ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเราอยากได้จากเด็ก	หลังจากนั�นก็เปล่ียนเป็นรับฟัง	เอาใจเขา 

ใส่ใจเรา	ใช้การปลอบประโลม	เพ่ือให้ได้ข้อมูล	หลังๆ	ไม่ต้องท�าอะไรเด็กก็มาแจ้ง

ปัญหาต่างๆ	เองก่อนท่ีเร่ืองอาจจะบานปลายไป”	
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	 ในเร่ืองความสัมพันธ์เชิงอ�านาจนี�	ครูโอได้เล่าไว้ในมุมเร่ืองสิทธิท่ีจะพูดของ

นักเรียน	และครูควรรับฟังนักเรียนอย่างแท้จริง	เพ่ือให้มีสติไม่พูดส่ิงท่ีท�าร้ายจิตใจ

นักเรียนออกไป

	 “ส่ิงท่ีได้รับจากการอบรมไม่ใช่ว่าจะเปล่ียนเลย	แต่การท่ีเราได้มีโอกาสไป

อบรมเราได้เรียนรู้บางอยา่ง	ท่ีผมจ�าได้คือท่ีให้เราเลือกการ์ด	แล้วให้คู่ของเราอธิบาย

การ์ดท่ีเลือกให้ฟัง	เราต้องฟังอยา่งตั�งใจ	ตอนฟงัเลยท�าใหคิ้ดว่าถ้าเกิดเร่ืองอะไรเรา

ต้องฟังไว้ก่อน	ปกติเม่ือก่อนครูเป็นฝ่่ายพูด	เด็กไม่มีสิทธิพูด	เม่ือก่อนเราคิดว่าเป็น

ความชอบธรรม	แต่กิจกรรมนี�ท�าให้สะท้อนคิด	การท่ีเราพูดไปบางครั�งเราหวังดี	แต่

มันสร้างบาดแผลให้กับเขาไปแล้ว	เราพูดจบแล้ว	แต่นักเรียนยังไม่จบก็จะฝั่งอยูใ่นใจ	

เราได้เหมือนมีกระจกส่องตัวเอง	เราฟังเด็กก่อน	การฟังท�าให้เราเป็นคนเบาลง”

คำร้เชิิงบัวิกช่ิวิยเด็กให้มองเห็นิคุำณีค่ำ�ในิตนิเอง
	 ครูได้น�ากิจกรรมวิเคราะห์จุดแข็งของตนเองไปใช้กับนักเรียนในห้อง	โดยครู

หนุ่ยเล่าว่าหลังจากท�ากิจกรรมเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของเด็ก	เป็นจุดเร่ิมต้นให้

นักเรียนมองเห็นส่ิงท่ีดีของตัวเอง	และเห็นมุมท่ีดีของเพ่ือนด้วย	

	 “น�าเร่ืองจุดแข็งเชิงบวกมาใช้กับนักเรียนในห้อง	วิธีการคือให้เด็กจับคู่	ให้

น�าเสนอว่าตัวเองมีจุดแข็งเชิงบวกยังไง	ก่อนให้น�าเสนอก็ได้ให้ความรู้	ให้การ์ดไป

ศึกษา	จากนั�นก็ให้เพ่ือนสนิทมองเพ่ือนของตนเอง	บางครั�งมุมมองตรงกัน	บางครั�งก็ 

ไม่ตรงกัน	ครูก็จะถามว่าท�าไมมองเพ่ือนเป็นแบบนี�	เพ่ือนเองก็จะได้คิดว่าฉันเป็น 

แบบนั�นจริงเหรอ	เด็กก็จะมีแรงบันดาลใจท�าในส่ิงท่ีคนรอบข้างชอบ	ได้รู้จักคนอ่ืน	

รู้จักมองคนอ่ืนดีขึ�น	มองโลกในแงดี่	หรือถ้าบางทีเขามีจุดไม่ดี	เขาอาจจะมคีวามหลงั

ท่ีท�าให้เขาเป็นแบบนี�	เด็กจะรู้จักตัวเอง	รู้จักเพ่ือนมากขึ�น”
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ประคัำบัประคำองเด็กท่�ม่ปัญห�พฤติกรรม
	 นอกจากการน�ากิจกรรมไปใช้กับนักเรียนโดยตรงแล้ว	ครูบางคนได้น�า

จิตวิทยาเชิงบวกไปช่วยแก้ไขประคับประคองเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมหรือก�าลัง 

มีปัญหาชีวิตในรูปแบบต่างๆ	โดยครูนุบอกว่าได้เคร่ืองมือจาก	FamSkool	มาเพ่ิม

ในการให้ค�าปรึกษากับเด็ก	

	 “กับเด็กเราต้องใจเย็นค่อยๆ	ไปทีละ	Step	ดูว่าเราจะใช้วิธีไหนได้บ้าง	 

ต้องลองไปทุกกระบวนการ	บางเคสอาจจะใช้ระยะเวลายาว	ใช้หลายๆ	วิธีในการ 

แก้ปัญหาให้เขา	 ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน	อย่างปีท่ีแล้วห้องผมเดอะเบส	 

ขอบคุณนักเรียน	ถ้าไม่ได้พวกเขาชีวิตครูคงไม่มีสีสัน	บางเคสเราไม่สามารถไป 

แก้ปัญหาให้เขาได้เลย	แต่เราก็ต้องท�าให้ดีท่ีสุด	เราบอกเด็กๆ	เสมอว่า	ไม่ใช่ว่าชีวิต

เธอต้องไปจุดสูงสุดนะ	แต่เธอไปได้ทางไหนบ้าง	เขาพร้อมจะให้เราช่วยเสริมจุดไหน

บ้าง	เราก็ใช้กระบวนการท่ีได้จาก	FamSkool	มาใช้	บางคนอาจจะไดร้ะดับนึงเท่านั�น	

บางคนก็ได้มาก	บางคนก็ได้น้อย”

	 ครูปิงปองเสริมอีกว่า	จิตวิทยาเชิงบวกอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับ

นักเรียนได้โดยตรง	เพราะปัญหาบางอย่างก็ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้ทันที	แต่ครู

สามารถเปิดพื�นท่ีรับฟังเพ่ือประคับประคองนักเรียนไปก่อนได้

	 “ปัญหาบางอย่างของนักเรียนเราอาจจะไปแก้ให้ไม่ได้	โดยเฉพาะปัญหา 

เชิงลึกท่ีอยู่ในครอบครัว	แต่เรารับฟัง	ครูท�าให้เขารู้ว่าเขามีท่ียืน	แบ่งท่ีว่างให้เขา 

มีพื�นท่ี	เขาอาจจะยังไม่ได้ยืนในจุดท่ีสว่าง	แต่เราพยายามให้เขามายืนในจุดท่ีเรา 

ส่องไฟไปถึงได้	อาจจะไม่ใช่ไปแก้ปัญหาให้ได้	แต่ช่วยประคองกันไป	ครูช่วยรับฟัง

ปัญหา	ท�ายังไงก็ได้ไม่ให้เขาหลุดไปอยู่ในจุดท่ีมันเลวร้ายกว่าเดิม”
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กิจิกรรม “Home Hug ณี เช่ิยงของ”
	 ส่วนในด้านการท�ากิจกรรม	ครูได้น�าจิตวิทยาเชิงบวกไปปรับใช้กับกิจกรรม	

“Home	Hug	ณ	เชียงของ”	ซ่ึงมีกิจกรรมย่อยๆ	ท่ีหลากหลาย	เช่น	กิจกรรม	Little	 

Star	ท่ีมีเป้าหมายให้เด็กๆ	ทุกคนเป็นดวงดาวได้	ไม่ใช่มีแค่	Superstar	ครูเปิด

พื�นท่ีให้ทุกคนได้เปล่งประกายในแบบของตนเอง	กิจกรรมอ่ิมไอรัก	เกมทายใจของ 

ลูกกับพ่อแม่	กิจกรรมประคองรัก	กิจกรรมเขียนจดหมายระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก	 

กิจกรรม	Home	Hug	Sport	ท่ีครูและนักเรียนลงไปท�ากิจกรรมกีฬาพื�นบ้าน	และ

กิจกรรมสนุกสนานต่างๆ	เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองในหมู่บ้าน	โดย 

ทุกกิจกรรมครูยงัเปิดพื�นท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นผู้ด�าเนินการหลัก	เพ่ือให้นักเรียน

ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง	 ซ่ึงครูจะเป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�า	และสร้างความ 

เช่ือม่ันว่านักเรียนของครูสามารถท�าได้
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จัิดกิจิกรรมเชิิงรุกเปิดใจิผู้้้ปกคำรองถึึงในิพ่�นิท่�
	 กิจกรรม	Home	Hug	Sport	เป็นการท�างานเชิงรุกท่ีโรงเรียนต้องการ 

สร้างสายสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่	 ทีมครูจึงได้ลงไป

จัดกิจกรรมตามหมู่บ้านในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์	ภาคเรียนละ	4-5	หมู่บ้าน	โดย 

ครูโอกล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรมว่า	มีเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนมุมมองความคิดของ

ผู้ปกครองท่ีมีต่อครูและโรงเรียน	สร้างความสนิทสนมไว้วางใจต่อกัน	

	 “อยากจะเปล่ียนภาพเวลาผู้ปกครองมาหาครูท่ีโรงเรียน	มีแต่เร่ืองท่ีไม่ดี	

เช่น	เด็กท่ีท�าตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่	ดังนั�นการท่ีเราเจอกันไม่จ�าเป็นต้องเป็นเร่ืองท่ี 

ไม่ดี	ไปจัดกิจกรรมครั�งหน่ึงประมาณ	3	ช่ัวโมง	คงเปล่ียนแปลงอะไรไม่ได้มาก	 

แต่จะเกิดความทรงจ�า	ความรู้สึก	ณ	เวลาหน่ึงท่ีเราได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	ความ

สัมพันธ์ดีขึ�นเลยก็อาจจะไม่ใช่	อย่างมีเด็กท่ีในโรงเรียนดูไม่ค่อยตั�งใจเรียน	แต่พอ

อยู่บ้านเขารับผิดชอบ	พอไปท�ากิจกรรมด้วยกันในหมู่บ้านเขาช่วยงานรับผิดชอบ 

ดีมาก	ความรู้สึกเราตอนอยู่โรงเรียนเปล่ียนไป	ครูคิดว่าเปล่ียนท่ีใจมากกว่า	 

ความรู้สึกครูเองก็เปล่ียนแปลงแน่นอน”

	 การท�ากิจกรรมเล่นกีฬาพื�นบ้านร่วมกันเป็นการเปิดใจผู้ปกครองและเปิดใจ

คุณครู	ละลายพฤติกรรม	คุณครูกับผู้ปกครองให้สามารถเร่ิมต้นพูดคุยกันได้ทุกเร่ือง	

และครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม	ทั�งเป็นพิธีกร	จัดเตรียมอุปกรณ์สถานท่ี

ต่างๆ	และให้นักเรียนชวนผู้ปกครองมาร่วม	ในงานผู้ปกครองจะได้เห็นด้านดีของ

ลูกตนเองด้วย	โดยครูก๊อปได้เล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมแต่ละครั�งว่า	มุ่งเน้นสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดี	และเปิดใจให้กัน
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	 “ในแง่ของการสร้างกิจกรรม	เรามองถึงความสัมพันธ์ของครู	 นักเรียน	 

ผู้ปกครอง	โดยใช้กิจกรรมท่ีง่ายๆ	เช่น	กิจกรรมกินข้าวด้วยกัน	กิจกรรมประคองรัก	

กิจกรรมทายใจ	เป็นการเน้นย��าว่าถ้าเราคุยกันมากกว่าเดิม	ใช้ค�าพูดในทางบวกจะ

เป็นยังไง	สอดแทรกเร่ืองจิตวิทยาเชิงบวกลงไปในกิจกรรม”

	 ด้านครูหนุ่มเสริมถึงการกระตุ้นศักยภาพของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม	 

โดยครูจะมอบบทบาทให้นักเรียนเป็นผู้ด�าเนินกิจกรรม	ครูสร้างความเช่ือม่ันให้

นักเรียนม่ันใจว่าตนเองท�าได้	และครูคอยเป็นโค้ชให้กับนักเรียน

	 “จริงๆ	เราอยากปลูกฝั่งให้เขามีความเป็นผู้น�า	 ส่วนความเช่ือว่าเขาท�า 

ได้ไหม	จริงๆ	มองว่าเด็กทุกคนท�าได้อยู่แล้ว	 ส่ิงท่ีท�าเพ่ิมเติมคือมีการวางแผน	 

เราช่วยวางแผนให้เด็กเหมือนครู	Coaching	และเด็กได้ลองท�า	ส่ิงท่ีเราเห็นชัดเจน

คือ	เม่ือเราให้เด็กท�าแล้วผลท่ีออกมาเราก็ยิ่งม่ันใจได้ว่าเด็กเราท�าได้”

	 โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นบทเรียนของโรงเรียนท่ีน�าจิตวิทยาเชิงบวก 

ไปบรูณาการทั�งในหอ้งเรียน	เปล่ียนวิถีความสมัพันธ์ระหวา่งครกัูบนักเรียนใหเ้ข้าใจ

กันมากขึ�น	น�าไปใช้สอดแทรกไว้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนนี�

มีความโดดเด่นด้านนี�อยู่แล้วด้วย	รวมถึงขยายผลสู่การสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน

ระหว่างโรงเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	และชุมชน
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โรงเรียนบริบำลภูมิเขตต์	จ.อุดรธำนี

ทุกส่ิงเป็นไปได้เม่่อครูเห็นคุณค่ำของเด็กทุกคน

	 ครูจากโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ได้มาแบ่งปันการเปล่ียนแปลงมุมมอง 

ความคิดของตนเอง	ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิิบัติกับนักเรียนของคุณครู	และการขยายผล

กิจกรรมท่ีครูได้เรียนรู้ไปสู่ห้องเรียน	รวมถึงการเปล่ียนวิธีการพูดคุยกับผู้ปกครอง

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการดูแลเด็กๆ	ไปด้วยกัน

	 โดยมีครูท่ีมาร่วมแบ่งปันเร่ืองราวดีๆ	ได้แก่	ครูธิติกานต์	ลือหาญ	(ครูเค้ก)	

ครูอพินธร	วิชากุล	(ครูแอ๋ว)	ครูอธิวัฒน์	ค�าภา	(ครูบอล)	ครูปัญญาพัฒน์	จันเจียม	

(ครูเอ็ม)	ครูประกายแก้ว	เฉลิมศรี	(ครูต่าย)	และครูจิตตานันท์	ไชยรัตน์	ท่ีจะมา 

เล่าประสบการณ์การน�าจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ในโรงเรียนในแง่มุมต่างๆ	โดยทุก 

ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน	เร่ิมต้นจากการท่ีครู

พยายามท�าความเข้าใจนักเรียนของตนเองให้มากยิ่งขึ�น	และครูเห็นคุณค่าในตัว

ของเด็กทุกคน

I - You Message ขย�ยพ่�นิท่�แห่งคำวิ�มร่วิมม่อ
		 ครูจิตตานันท์เล่าถึงความประทับใจการใช้เทคนิค	 I	 -	You	Message	 

โดยเม่ือครูเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อนักเรียน	ครูเช่ือว่านักเรียนต้องการให้ความร่วมมือ

กับครูอยู่แล้ว	เด็กทุกคนต้องการท�าความดี	อยากได้รับความช่ืนชมจากครู	อยาก

ตอบสนองในส่ิงท่ีครูต้องการ	ขอเพยีงครูส่ือสารความตอ้งการท่ีแท้จริงของครูให้เด็ก

ได้รับรู้	เม่ือมีวิธีคิดเช่นนี�การส่ือสารของครูก็เปล่ียนไป	ครูแค่ลองปรับเปล่ียนค�าพูด

ท่ีใช้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นรูปแบบใหม่	ผลตอบรับท่ีได้กลับมานั�นดีกว่าเดิม	

และได้รับความร่วมมือมากกว่าเดิม
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ปรัับมุุมุมุอง

	 “สามารถน�ามาใช้กับชีวิตประจ�าวันได้ผลชัดเจน	ได้ส�ารวจตัวเอง	รู้เท่าทัน 

ความคิดของตัวเอง	ก่อนท่ีจะพูด	 ก่อนท่ีจะว่าใครเราจะใช้ค�าพูดยังไง	ล�าดับ 

ความคิดในการกล่ันกรองค�าพูด	 มีทักษะในการส่ือสาร	บอกความรู้สึกบอก 

ความต้องการของตัวเองได้	โดยท่ีเราไม่ต้องไปอ้อมค้อม	การใช้ภาษา	I	-	You	 

Message	เม่ือก่อนเราอยากใหนั้กเรียนเปล่ียนพฤตกิรรมแบบท่ีเราต้องการ	เรามีแต่

ค�าส่ัง	เช่น	ท�าไมไม่ท�าความสะอาดห้อง	พอเราเปล่ียนค�าพูดว่า	ห้องเราจะสะอาด

ขึ�นไหม	ใครจะเป็นคนช่วยครูยกขยะ	เราเปล่ียนค�าถามไป	เด็กมีการตอบรับท่ีดี	 

แค่การเปล่ียนวิธีพูดของเราพฤติกรรมเด็กก็เปล่ียน	รวมถึงผู้ปกครองด้วย	จริงๆ	

เรารู้ดีส�าหรับพ่อแม่จะผิดถูกยังไงลูกของเขาก็ถูก	แต่พอเราเข้าหาด้วยไม้ใหม่	 

ชมผู้ปกครองว่าเอาใจใส่ลูกดี	แต่เราก็อยากรู้ว่าติดขัดอะไร	ครูอยากจะช่วย	ครู 

อยากร่วมมือกับผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กในการไปโรงเรียนแต่เช้า	

ครูช่วยอะไรได้บ้างไหม	แค่นี�ผู้ปกครองก็ยิ�ม	ภูมิใจ	เราไม่ได้ไปต�าหนิก่อน	เราชม 

เขาก่อน	และบอกความต้องการของเราท่ีอยากจะช่วย”

เข้�ใจิคำวิ�มแตกต่�งและค้ำนิห�คุำณีค่ำ�ในิตนิเอง
	 เม่ือตระหนักในความคิดท่ีว่า	เด็กทุกคนมีความสามารถบางอย่าง	และ 

มีคุณค่าในตัวเองทุกคน	ครูจิตตานันท์ยังได้น�ากิจกรรมเรียนรู้จากการชมภาพยนต์ 

มาใช้กับนักเรียน	ชวนนกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น	เช่ือมโยงเนื�อหาจากภาพยนต์

เพ่ือท�าความเข้าใจตนเอง	เข้าใจเพ่ือนๆ	และค้นหาคุณค่าท่ีมีอยูใ่นตนเอง
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ปรัับมุุมุมุอง

	 “ตอนไปอบรมชอบกิจกรรมดูหนังเลยเอามาปรับใช้กับ	ป.6	พาเด็กดูหนัง

เร่ือง	Like	Stars	On	Earth	ถึงแม้เป็นภาษาอังกฤษ	แต่เด็กเข้าใจโดยการดูภาพ	

ครูก็อธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรในเร่ือง	เพ่ือให้เด็กเห็นว่า	ถึงแม้ว่าเราจะเรียนหนังสือ

ไม่เก่ง	เราก็มีจุดดีข้อเด่นในเร่ืองอ่ืนๆ	เช่น	อีชานในหนังวาดรูปเก่ง	เด็กจะรู้สึกเกิด

แรงบันดาลใจ	เร่ิมคิดว่าถึงแม้ฉันจะเรียนไม่เก่ง	แต่ว่าฉันก็เก่งในเร่ืองอ่ืนๆ	แล้วก็ 

ให้เด็กหาจุดเด่นของตัวเอง	หาว่าตัวเองมีความสามารถอะไร	ท�าให้เขาเห็นว่าคนเรา

มีความแตกต่างกัน	อยากให้เขาภูมิใจในตัวเอง	เห็นคุณค่าของตัวเอง”

มองเห็นิข้อด่ของผู้้้อ่�นิเพ่�อตระหนัิกในิคุำณีค่ำ�ของตนิเอง 
	 การได้รู้ว่ามีคนช่ืนชมตนเอง	และได้รับรู้เก่ียวกับมุมท่ีดีของตนเองผ่านมุม

มองของผู้อ่ืน	เป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญในการสรา้งให้เด็กตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง	

เม่ือเห็นความส�าคัญของประเด็นนี�ครูต่ายได้น�าแนวคิดนี�มาชวนนักเรียนท�ากิจกรรม

สัมภาษณ์คนท่ีตนเองช่ืนชม
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ปรัับมุุมุมุอง

	 “น�ากิจกรรมมาปรับใช้กับนักเรียน	พอดีว่าสอนภาษาไทยชอบกิจกรรมปั�นฉัน 

ปั�นเธอ	อยากให้เด็กได้รู้จักตัวเอง	ได้รู้จักข้อดีของตัวเอง	รู้จักข้อดีของคนอ่ืน	ทีนี� 

ถ้าเราให้เขาปั�นเราก็ไม่มีเงินซื�อดินน��ามัน	เราก็เลยใช้วิธีการให้ไปสัมภาษณ์ใครก็ได้

ท่ีเป็นเพ่ือน	สัมภาษณ์ผลงานท่ีน่าประทับใจของเพ่ือน	บางคนเขาก็ไปสัมภาษณ์ 

คนท่ีเขารู้สึกว่าเขาปลื�ม	 มัธยมก็จะมีปลื�มกัน	 สัมภาษณ์ได้หมดใครก็ได้ท่ีอยู ่

ในโรงเรียน	เด็กมาบอกว่า	ครูคะหนูมีความสุขมาก	เขาเป็นคนอย่างนั�นอย่างนี�	 

แล้วเราก็จะมาสรุปในห้องว่าเห็นไหมคนนั�นมีข้อดีแบบนี�	 ตัวหนูเองก็มีคนปลื�ม

เหมือนกัน	เพ่ือนท่ีช่ืนชมหนูก็เห็นข้อดีของหนู	เพราะฉะนั�นทุกคนมีข้อดีท่ีแตกต่าง

กัน	อยู่ท่ีว่าเราจะดึงออกมาใช้มากน้อยแค่ไหน	เด็กเขาก็จะ	Happy	กับกิจกรรมนี�

มากๆ	ในท่ีสุดเด็กพูดออกมาเองว่าหนูก็มีข้อดีเหมือนกันเหรอ”	

คำร้มองเห็นิเด็กแต่ละคำนิในิมุมมองใหม่
	 เม่ือครูเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย	การมีทัศนคติ 

เช่นนี�ท�าให้ครูแอ๋วรู้สึกว่าตนเองมเีมตตาต่อเด็กได้มากขึ�น	และมคีวามพยายามท่ีจะ 

เรียนรู้เก่ียวกับตัวตนของเด็กแต่ละคนมากขึ�น

	 “จรงิๆ	เด็กมีหลายแบบ	มคีวามแตกตา่งกัน	พอไดไ้ปเรียนรู้จิตวิทยาเชิงบวก	

เราได้ปรับทัศนคติของเรา	กลับมามองเด็กด้วยความเมตตามากยิ่งขึ�น	เข้าใจเขา 

มากยิ่งขึ�น	กลับมาแล้วรู้เลยเราต้องมองเด็กใหม่	 รู้สึกว่าเมตตาเด็กมากยิ่งขึ�น	 

เรามองลึกเข้าไปในตัวเด็ก	ลึกไปถึงว่าเขามาจากไหน	เขามีพื�นฐานยังไง	เขาเรียนรู้ 

ด้วยวิธีไหน	เราสามารถช่วยเขาได้ยังไง	มองลึกถึงขนาดนั�น	เราก็ยิ่งเข้าใจเด็กได้ 

มากยิ่งขึ�น	และน�าไปใช้กับสามี	คนในครอบครัวของเราด้วย	การพูดจาก็เข้าใจกัน

มากขึ�น”
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ปรัับมุุมุมุอง

	 ส่วนครูเอ็มนั�นเปล่ียนมุมมองใหม่เก่ียวกับการเรียนรู้ของเด็ก	ไม่คาดหวัง 

ให้เด็กทุกคนรับความรู้ได้เหมือนกัน	และเก่งเหมือนกัน	แต่มองใหม่ว่าท�าอย่างไร 

ครูจึงจะช่วยให้เด็กแต่ละคนเรียนรู้ได้มากท่ีสุดตามศักยภาพของเด็ก	ส่งผลให้ครู 

ปรับเปล่ียนวิธีการสอน	โดยเข้าไปใส่ใจดูแลเด็กท่ีเรียนอ่อนเพ่ิมขึ�น

	 “จากท่ีไปอบรมท่ีเปล่ียนไปเยอะมากคือ	คาดหวังกับเด็ก	เราเคยคิดว่า 

พื�นฐานเด็กจะเหมือนกัน	เร่ืองเดียวกันท่ีสอนไปเด็กต้องได้	เด็กต้องเก่ง	เราสอน 

ไปแล้วคุณก็ต้องท�าได้ทุกคนสิ	เร่ืองแค่นี�ท�าไมคุณท�าไม่ได้	แต่หลังจากอบรมเรา 

กลับมาคิดว่าเด็กแต่ละคนเขามีความแตกต่างกัน	ความสามารถเขาไม่เหมือนกัน	 

เราจะมามุ่งว่าเขาต้องเก่งทุกเร่ือง	เก่งในเร่ืองท่ีเราสอนไปเท่ากันทุกคนไม่ได้	เรา 

กลับมาคิดใหม่	เรามีวิธีการสอนเด็กท่ีอ่อน	เด็กท่ีเขาไม่เก่งในอีกรูปแบบ	เปล่ียน 

ตัวเองในเร่ืองการสอนด้วย	ส่วนในเร่ืองอารมณ์เป็นคนอารมณ์ร้อน	สมัยก่อนได้ยิน

ใครพูดให้ไม่พอใจก็จะจัดการตรงนั�นเลย	แต่ทุกวันนี�ถ้าเขาพูดก็ปล่อยไป	มองย้อน

กลับมาว่าส่ิงท่ีเขาพูดนั�นเราอาจจะปรับเปล่ียนได้ก็ได้นะ”

เพร�ะฉะนัิ�นิทุกคำนิม่ข้อด่ท่�แตกต่�งกันิ 
อย่้ท่�ว่ิ�เร�จิะถึึงออกม�ใช้ิม�กน้ิอยแค่ำไหนิ
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นิำ�ไปใช้ิจัิดก�รห้องเร่ยนิเชิิงบัวิก
	 ครูบอลน�าจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ตอบสนองความต้องการของเด็ก	เพราะ

ครูบอลเร่ิมเช่ือว่าทุกพฤติกรรมของเด็กมีเหตุผล	หากครูตอบสนองต่อเด็กได้ตรง

ใจ	ห้องเรียนก็จะไปได้ดีขึ�น	ท�าให้ครูสามารถจัดการห้องเรียนได้ดีขึ�น	และยังได้เปิด

พื�นท่ีให้เด็กๆ	ได้แสดงความคิดเห็นในห้องเรียนอีกด้วย

	 “หลังจากไปอบรมรู้สึกว่าตัวเองมีทักษะการส่ือสารท่ีดีขึ�น	เม่ือก่อนเวลาอยู่

ในห้องเด็กเสียงดัง	เราจะส่ังว่าเงียบหน่อย	ดังไปแล้ว	ซ่ึงไม่นานก็มีเสียงดังขึ�นมาอีก	

พอไปอบรมมาก็ได้รู้ว่าเราควรใช้การส่ือสารท่ีดีกว่านี�	โดยพูดว่ามีเร่ืองอะไรคุยกัน	

เขาก็บอกเร่ืองท่ีคุย	เราก็บอกไหนลองเล่า	เขาก็เล่า	พอเขาได้เล่าแล้วเขาก็ไม่รู้จะ

พูดอะไรอีก	เขาก็จะเงียบไปเอง	อันนี�เป็นวิธีการท่ีช่วยจัดการเรียนการสอนได้เป็น

อย่างดี”

	 ส่วนครูเค้กเม่ือมีมุมมองใหม่ว่า	เด็กทุกคนต้องการครูท่ีเอาใจใส่	และไม่ 

กล่าวโทษ	ครูเค้กจึงใช้การพูดเชิงบวกเพ่ือเปิดใจเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรม	ชี�ให้เห็น

ทางเลือกอ่ืนๆ	ท่ีเป็นบวกให้เด็กได้เลือก	และใช้การเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน

ให้มากขึ�น	เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมเชิงบวกของผู้เรียน

	 “ปัญหาท่ีพบเด็กอาจจะมีนอกลู่นอกทาง	เม่ือเราทราบว่าเป็นเด็กคนไหน

ท่ีท�าแบบนั�นจะไม่ใช้ค�าต�าหนิหรือด่าทอเด็ก	แต่เราเลือกท่ีจะใช้ค�าพูดท่ีท�าให้ 

เขาเข้าใจว่าส่ิงท่ีเขาท�าไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้อง	ท�าให้เขาเห็นถึงผลกระทบท่ีจะตามมา	 

ซ่ึงหลังจากท่ีเราพูดกับเขาไปแบบนั�น	 เขาก็เข้าใจว่าส่ิงท่ีเราส่ือคืออะไร	และ 

พยายามท่ีจะปรับปรุง	ไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาอีก	แล้วครูก็จะเสริมแรงทางบวก 

ให้เขาเป็นค�าชม	บวกคะแนน	ท�าให้เขาอยากท�าดีมากขึ�น”
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ปรัับมุุมุมุอง

เม่�อคำร้ม่มุมมองเชิิงบัวิกต่อเด็ก 
เช่ิ�อว่ิ�เด็กทุกคำนิม่คุำณีค่ำ�บั�งอย่�งในิตัวิเอง 

เป็นิผู้้้ช่ิ�แนิะให้เด็กเห็นิคุำณีค่ำ�ในิตนิเอง 
ช่ิ�ให้เด็กเห็นิท�งเล่อกท่�ด่หล�กหล�ยท�ง 

ท่�เด็กส�ม�รถึเล่อกทำ�ได้ และเปิดพ่�นิท่�
ให้เด็กได้เล่อกทำ�ด้วิยตนิเอง 

บัรรย�ก�ศึเช่ินิน่ิ�ทำ�ให้เกิดคำวิ�มเป็นิไปได้ใหม่ๆ 
ในิก�รเรย่นิร้้ทั�งสำ�หรับัคำรแ้ละนัิกเร่ยนิ
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โรงเรียนเซึ้นต์แมร่ี	จ.อุดรธำนี

ครูเปล่ียน	Mindset	เพ่่อเข้ำถึงใจนักเรียน

	 เม่ือคณะครูจ�านวนหน่ึงได้เข้าร่วมเรียนรู้จิตวิทยาเชิงบวกแล้ว	ครูได้น�า 

ความรู้กลับมาจัดกระบวนการให้กับครูคนอ่ืนๆ	และผู้บริหารจนครบทั�งหมด	 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นความคดิก่อนปรบั	Mindset	ของครสูู่การเปน็ครูเชิงบวก

ให้เหมือนกันทั�งโรงเรียน

	 โดยมีครูวาสนา	อริยะวงค์	ครูนภาพร	หารินไสล	 (ครูแมว)	ครูวาสินี	 

ด�ารงค์มงคลกุล	(ครูวาวา)	ครูศศิธร	รัตนวงศ์	(ครูแต๋ม)	ครูสุภาพรรณ	ทันแล้ว	 

(ครูโอ๋)	ครูอรวรรณ	เหล็กกล้า	(ครูวรรณ)	ครูอนัญไพลิน	สุริยะ	(ครูบี)	ครูฉัตรชัย	

หว้านเครือ	(ครูโจ้)	รองผู้อ�านวยการ	และซิสเตอร์อุษณีษ์	ธีระพัชรรังสี	ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียน	มาเล่าถึงการเปล่ียนแปลงภายในของครูแต่ละคน	ซ่ึงช่วยให้ครูเข้าถึง 

ความคิดและจิตใจของนักเรียนได้มากขึ�น
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เปิดใจิฟัังเด็กม�กขึ�นิ
	 ครูวรรณเล่าถึงการเปล่ียนแปลงของตนเองว่า	ส่ิงท่ีชัดเจนท่ีสุดท่ีเกิดขึ�นกับ

ตนเองคือ	เป็นผู้ท่ีรับฟังมากขึ�น	โดยเฉพาะการรับฟังเด็ก	จากท่ีเม่ือก่อนเด็กพูดมา	

ครูยังฟังไม่จบเลยก็ตอบกลับไปแล้ว	การรับฟังเด็กจนจบได้ท�าให้ครูรู้สึกว่าตนเอง

ใจเย็นขึ�น	รักเด็กได้มากขึ�น	และเข้าใจเด็กๆ	ท่ีมีความแตกต่างได้มากขึ�น

	 “เราได้เห็นการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม	เรามีความรู้สึกว่า 

ท�าไมเราไม่พูดแบบนี�	ท�าไมไม่ท�าแบบนี�	รู้สึกว่าตัวเองอยากเปล่ียน	เม่ือได้เอาไปใช้ 

กับเด็กก็ดีมากๆ	เราเปล่ียนท่ีตนเองก่อน	เป็นผู้ท่ีรับฟังมากขึ�นก่อนท่ีจะตัดสิน	 

แต่ก่อนพอเด็กพูดอะไรขึ�นมา	แม้แต่เพ่ือน	คนใกลตั้ว	คนในครอบครวัเราบล็อคก่อน	 

เอาตัวเองเป็นท่ีตั�ง	แต่พอเราฟังว่าเขามีอะไรมากกว่าท่ีเราคิดไว้	พอฟังเด็กรู้สึก

ว่าได้รู้จักเด็กมากขึ�น	อย่างปีท่ีแล้วได้สอนวิชาภาษาไทยชั�นประถมมีเด็กคนหน่ึง 

ค่อนข้างไม่น่ิง	แล้วเรากดุ็เขาตลอดเลย	แต่หลังจากท่ีไปอบรมมา	เราได้เรียนรู้เทคนคิ

วิธีการ	เราก็คุยกับเขาก่อนค่ะ	ชมเขาก่อน	ท�าไมหนูถึงท�าได้นะเน่ีย	ท�าไมหนูท�าได้

อย่างเพ่ือนเลย	ถ้าหนูตั�งใจอีกนิดนึงนะคะหนูต้องเก่งกว่าเพ่ือนแน่เลย	มีความรู้สึก

ว่าตนเองใจเย็นลง”

จิิตวิิทย�เชิิงบัวิกในิช่ิวิิตประจิำ�วัินิ
	 ส่ิงท่ีเปล่ียนไปของครูวาสนาคือ	มองเห็นชัดว่าตนเองเปล่ียนความคิด	 

เปล่ียนวิธีการพูด	เม่ือรู้ตัวว่าเป็นครูท่ีเด็กรู้สึกกลัว	และเป็นครูฝ่่ายปกครองท่ี 

น่ากลัวส�าหรับเด็ก	ครูลองปรับเปล่ียนตัวเองมาส่ือสารเชิงบวกกับนักเรียนมากขึ�น	 

ครูได้เห็นปฏิิกิริยาของนักเรียนท่ีเปล่ียนไป	นักเรียนมองว่าการพูดคุยกับครูปกครอง

ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีน่ากลัวอีกต่อไป	นอกจากใช้กับนักเรียนแล้ว	ครูวาสนายังเป็น 

ผู้ถ่ายทอดจิตวิทยาเชิงบวกให้กับครูคนอ่ืนในโรงเรียนอีกด้วย
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	 “เราใช้กับตัวเอง	ครอบครัว	ใช้กับนักเรียน	แล้วก็ได้มาถ่ายทอดความรู้ 

ให้เพ่ือนครู	มีเพ่ือนครูคนนึงได้มาพูดคุยด้วยว่าขอบคุณมาก	อย่างแรกเลยท�าให้

เขารู้ถึงความส�าคัญว่าเขาต้องปรับเปล่ียน	Mind-set	คุณครูท่านนั�นเล่าว่ามีหลาน

อยู่	2	คน	ด้วยความท่ีบางทีเหน่ือยจากงานกลับบ้านไปเจอหลานวางข้าวของ

กระจัดกระจาย	ไม่ท�าการบ้าน	ก็มีการใช้อารมณ์ปะทะกันบ่อย	จนตอนนี�รู้สึกว่า

หลานไม่รับการอบรมต่อต้านทุกอย่าง	พอได้มาอบรมกับเราคุณครูท่านนั�นร้องไห้

บอกว่าเป็นท่ีตัวคุณครูเองท่ีไม่ได้ส่ือสารเชิงบวกเลย	แล้วก็เข้าใจหลานมากขึ�นว่า 

มี	Reactions	กลับมาแบบนี�เพราะตนเอง	จากนั�นประมาณ	1	อาทิตย์เราก็กลับมา

คุยกันใหม่	ครูคนนั�นยิ�มแล้วบอกว่าพ่ีเอาไปใช้แล้วได้ผลจริงๆ	จากท่ีเขาวางข้าวของ

กระจัดกระจาย	แค่พูดดีๆ	ว่าอยากให้หนูเก็บของให้เรียบร้อยจังเลย	เด็กเก็บของ

เรียบร้อยโดยท่ีไม่ได้มีเสียน��าตากันอีก”	

จิ�กรับัฟัังส่้ก�รเข่ยนิเล่�เร่�อง
	 ครูวาวาให้ความส�าคัญกับการฟังมากขึ�น	ครูบอกว่ารู้สึกเหมือนได้เข้า 

ไปสู่โลกใหม่ท่ีท�าให้กล้าฟังคนอ่ืนมากขึ�น	แล้วก็ม่ันใจท่ีจะท�าให้มากขึ�น	นอกจากนี� 

ยงัตระหนักว่า	การฟังท่ีผ่านมาอาจไม่ใช่การฟังท่ีถูกวิธี	เกิดสะท้อนใจว่าท่ีผ่านมาฟัง

เด็กแล้วอาจไมไ่ด้ประเดน็ส�าคัญท่ีเด็กต้องการจะส่ือ	ครูวาวาจงึเร่ิมหัดใช้	I	Message	

กับนักเรียนมากขึ�น	เพ่ือเข้าใจเด็ก	และเพ่ือให้เด็กเข้าใจครูด้วยเช่นกัน	ซ่ึงนอกจาก

การฟังแล้ว	ครูวาวายังท�ากิจกรรมการเขียนกับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี	5	ห้อง

ท่ีเป็นครูประจ�าชั�น	เพราะครูอยากเข้าใจความคิด	และสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ	

ของเด็กในเชิงลึก	เน่ืองจากการพูดคุยรับฟังอาจยังไม่เพียงพอให้ครูเข้าถึงใจเด็กได้

มากพอ
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	 “ทั�งห้องค่อนข้างตีกันเก่ง	แบ่งกันเป็นกลุ่มมีความขัดแย้งไม่พอใจกัน	เราให้

เขาเขียนเหมือนเป็นจดหมายเล่าเร่ืองราว	เพราะว่าการมาพูดต่อหน้าเด็กอาจจะไม่

กล้าพูดออกมา	แต่ถ้าเขาได้อยู่กับตัวเอง	แล้วเขาเขียนอะไรสักอย่างหน่ึงในชีวิตท่ี

เขาอยากจะเล่าให้เราฟัง	หรือปัญหาท่ีเขาพบเจออยู่ตอนนี�	เราน่าจะเข้าถึงเขาได้

มากขึ�น	ครูจะตอบกลับเด็กบางคนท่ีเห็นแล้วว่า	เขาน่าจะต้องการความช่วยเหลือมี

ปัญหาทุกข์ใจมาก	จะเขียนให้ก�าลังใจว่าเราสนับสนุนไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหน	เป็น	

Comfort	Zone	ให้กัน	พอท�ากิจกรรมรู้สึกได้ถึงการเปล่ียนแปลง	จากแต่ก่อนเดิน

ผ่านยกมือไหว้ก้มหัวให้	ตอนนี�มียิ�มทักทายมากขึ�น	รู้สึกว่าเราเข้าใจเขามากขึ�น	เขา

ก็ไว้ใจเรามากขึ�น”
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ส่�อส�รเชิิงบัวิกกับัผู้้้ปกคำรองเพิ�มขึ�นิ
	 ในด้านการส่ือสารกับผู้ปกครอง	เม่ือครูเร่ิมปรับเปล่ียนเป็นการส่ือสาร 

เชิงบวก	ครูโจ้พบว่าหลังจากท่ีครูเข้าใจเร่ืองจิตวิทยาเชิงบวก	เร่ิมใช้กับนักเรียน 

จนเห็นผลบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีสดช่ืนของเด็ก	ครูก็เร่ิมขยายผลน�าไปใช้กับ 

ผู้ปกครอง	พบว่าผู้ปกครองก็ค่อยๆ	เปิดใจร่วมมือกับครูได้มากขึ�นเช่นกัน	

	 “เด็กๆ	 เราก็สดช่ืนขึ�นจากท่ีเราน�ากระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ 

กับเขา	ตอนอบรมให้ครูเราชวนครูวิเคราะห์ว่าอะไรท่ีปิดกั�นไม่ให้ครูไปถึงนักเรียน	

หรือนักเรียนไม่อยากให้คุณครูเข้าถึง	ความไม่เข้าใจระหว่างคุณครูและนักเรียนคือ

อะไร	ท่ีสุดแล้วครูเห็นถึงเคร่ืองมือใหม่จริงๆ	การแสดงความรักให้เด็กเป็นหัวใจ

ของครูท่ีน่ีอยู่แล้ว	เม่ือน�าเคร่ืองมือเหล่านี�มาเสริมเด็กมีความสดช่ืนขึ�น	เห็นได้จาก

การร่วมกิจกรรมในห้องเรียน	เห็นถึงความร่วมมือของเด็ก	พอเขาเห็นว่าเราเป็น

ทีมเดียวกับเขา	เรามองเห็นสายตาส่ือสารแตกต่างจากเดิม	ผู้ปกครองก็เร่ิมเห็น 

การเปล่ียนแปลง	สังเกตจากการเปล่ียนท่าที	การเปล่ียน	Mindset	และท่าทีของ

คุณครู	ท�าให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าเราเป็นฝ่่ายเดียวกัน	จากการพูดการคุยเชิงบวกท่ี 

เห็นถึงความชัดเจนว่าเราพยายามท่ีช่วยลูกเขานะ”

	 ซิสเตอร์อุษณีษ์	ธีระพัชรรังสี	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ได้สรุปถึงการใช้จิตวิทยา

เชิงบวกในโรงเรียนว่า	น่ีเป็นเร่ืองส�าคัญส�าหรับเด็กยุคปัจจุบัน	เพราะเด็กต้องการ

เหตุผลในการท�าส่ิงต่างๆ	ด้วยตนเอง	การเสริมแรงทางบวกของครูช่วยให้เด็ก 

อยากท�าด้วยความสุขความยินดี	ซ่ึงการท่ีเด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเองจะท�าให้ครู 

แก้ปัญหาต่างๆ	ของเด็กๆ	ได้ง่ายขึ�น	และช่วยให้เด็กๆ	มาโรงเรียนอย่างมีความสุข

ยิ่งขึ�น
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วิทยำลัยเทคโนโลยีอีสำนเหน่อ	2	กุมภวำปี	จ.อุดรธำนี

ครูเช่่อว่ำนักศึึกษำทุกคนมีศัึกยภำพ

	 ครูวราภร	สารีวงษ์	(ครูออย)	และครูภาวัต	คู่วัจนกุล	(ครูพัฒน์)	มาเล่าถึง 

การปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อนักศึกษา	เพ่ือท่ีครูจะได้เปิดพื�นท่ีให้นักศึกษาทุกคน 

ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูได้อย่างเต็มท่ีมากขึ�น

ห้องเรย่นิท่�เป็นิกันิเองม�กขึ�นิ
	 ส�าหรับครูออยกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองอ�านาจท�าให้ครูออยปรับตัวเพ่ือให้

นักศึกษามีอ�านาจภายในตัวเองเพ่ิมขึ�น	โดยเฉพาะในห้องเรียนครูเร่ิมเปิดพื�นท่ี 

ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น	ครูไม่พยายามก�าหนดหรือมีอ�านาจในห้องเรียน

มากเกินไป	ปรับการส่ือสารให้เป็นกันเองมากขึ�น	เพ่ือให้เข้าถึงนักศึกษา	และสร้าง

บรรยากาศให้นักศึกษากล้าพูด	กล้าถามในห้องเรียน

	 “ตอนอบรมมีกิจกรรมเร่ืองอ�านาจท่ีให้เปล่ียนมุมมอง	แล้วสลับกันคนนึง 

น่ังฟัง	คนนึงยืนพูด	ท�าให้เรารู้สึกว่าในห้องเรียนควรให้นักศึกษามีอ�านาจของเขา

ด้วย	ตอนแรกไม่ค่อยสนิทกับนักศึกษา	ก่อนหน้านี�จะไม่ค่อยพูดเล่นกับนักศึกษา	

แต่ตอนนี�เร่ิมพูดมากขึ�น	พอเราปรับนักศึกษากล้าเดินเข้ามาหาขอค�าแนะน�ามากขึ�น	

พอเขาเข้าหาเรามากขึ�น	เราก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เขาได้มากขึ�น	ก่อนนี�เด็ก 

จะไม่ค่อยกล้าซักถามในห้องเรียน	แต่ตอนนี�เด็กจะยกมือเรียกซักถามในห้องเรียน

มากขึ�น	เพราะเราปรับตัววางตัวเป็นกันเองกับนักศึกษา	พอเข้าถึงเขามากขึ�น	เขาก็

กล้าถาม	บางคนก็จะเรียกถามตลอด”
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	 โดยกิจกรรมท่ีครูออยได้ท�ากับนักศึกษาเพ่ือให้เข้าถึงนักศึกษามากขึ�น	เช่น	

ให้นักศึกษาเล่าความรู้สึกของตนเองตั�งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน	โดยครูเป็นผู้รับฟัง 

อยา่งไม่ตัดสิน	ซ่ึงการรู้จักนักศึกษาจะช่วยให้ครูเข้าถึงจิตใจของนักศึกษาได้มากขึ�น

อีกทางหน่ึงด้วย

	 “เพ่ือท่ีครูจะได้รู้ว่านักศึกษาผ่านอะไรมาบ้าง	บางคนมีปัญหาตั�งแต่เด็ก	 

บางคนชีวิตราบเรียบ	ครอบครัวอบอุ่น	เราจะได้รับรู้พื�นฐานของแต่ละคน	จิตวิทยา

เชิงบวกใช้ได้จริง	ไม่ใช่แค่ใช้ได้กับโรงเรียน	อาจจะปรับใช้ได้กับทุกคนท่ีเราต้องเจอ 

ในชีวิตประจ�าวัน	ใช้กบัครอบครัว	เพ่ือนร่วมงาน	นักศึกษา	ตั�งแต่เร่ืองหลักการพูดกับ

เขา	ส่ือสารกับเขาอย่างไร	เราน�าหลักการเหล่านั�นมาพัฒนาตัวเราเอง	พอเราพัฒนา

ตัวเราเองได้	เราก็จะสามารถน�าไปพัฒนากับผู้เรียนได้ด้วย”

เด็กทุกคำนิต้องก�รได้รับัก�รยอมรับั
	 ครูพัฒน์เล่าถึงการเปล่ียนมุมมองในเร่ืองเด็กเรียนเก่งกับเด็กเรียนไม่เก่ง	 

ครูมีมิติการมองคนท่ีเปล่ียนไป	โดยพยายามมองหาจุดแข็งของนักศึกษาแต่ละคน	

แล้วปรับวิธีการดูแลนักศึกษาในห้องเรียนใหม่	หันมาเปิดพื�นท่ีให้นักศึกษาทุกคนมี

โอกาสไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมา	และหากพบนกัศึกษาท่ีมปัีญหา	หากครู

เปิดใจรับฟังอย่างแท้จริงบางครั�งอาจช่วยให้สถานการณ์คล่ีคลายลงได้
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	 “สมัยก่อนเราจะไปสนใจเด็กเก่ง	เพ่ือจะให้เขาได้เยอะๆ	เพราะเขาเก่ง	 

เราจึงดันเขาอย่างเดียว	ปัจจุบันผมมองว่าเด็กท่ีไม่เก่งเขาก็อยากมีเวทีของเขา 

เหมือนกัน	เขาอยากได้รับความส�าคัญ	ดังนั�นเราก็ต้องท�าให้เขาได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ�น	เราพยายามมองเห็นศักยภาพของแต่ละคน	เข้าใจบริบท 

ของเด็กแต่ละคนว่าเขาไม่ได้เหมือนกัน	ด้วยพื�นฐานท่ีบ้าน	หรืออะไรหลายๆ	อย่าง

ท�าให้เขาต่างกัน	ดังนั�นการท่ีเราพูดคุยฟังปัญหาจากนักศึกษาบ้าง	ไม่ได้ดูแต่ผลลัพธ์ 

ท่ีเขาได้ท�าอย่างเดียว	เราฟังก่อนว่าท่ีเขาเกิดภาวะแบบนี�สาเหตุคืออะไร	มันเกิด

ปัญหาอะไรในชีวิตเขามาบ้าง	การท่ีเรารับฟังเพ่ือช่วยเขาแก้ไขปัญหา	บางทีช่วย

คลายปมชีวิตหลายอย่างลงไปได้”

	 ครูได้ใช้เคร่ืองมือจิตวิทยาเชิงบวก	ทั�งการมองหาจุดแข็งของนักศึกษา	 

การรับฟังอย่างลึกซึ�ง	และการสร้างพื�นท่ีปลอดภัยในการเรียนรู้	ทั�งหมดเกิดขึ�นได้

เม่ือครูเช่ือว่านักศึกษาทุกคนมีศักยภาพอยูภ่ายในตนเอง	และสามารถพัฒนาไปได้

เม่ือพวกเขาได้รับโอกาสท่ีดีในห้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ

ครููปรัูบมุุมุมุองใหมุ่ มุองเป้าหมุายการูศึึกษาท่ี่�ตััวผูู้�เรู่ยนเป็นหลััก
ครููเช่ื่�อว่าเด็็กทุี่กคนมุ่ศัึกยภาพอยู่ภายในตันเอง
ครููค่อผูู้�มุองเห็น ผูู้�ช่ื่�แนะแนวที่างในการูค�นหา 
แลัะนำาพานักเรู่ยนค�นพบส่ิ่�งท่ี่�ด่็ท่ี่�สุิ่ด็ภายในตันเอง 





เปล่�ยนิวิิธ่ีก�รส่�อส�ร
บัทท่� 3



ปรับัเปล่�ยนิรป้แบับัและวิิธ่ีก�รส่�อส�ร
  มิติใหม่ส่่อสำรด้ำนดขีองเด็ก	ส่ือสารด้านดีของนักเรียนให้ผู้ปกครองรบัรู้

  ส่่อสำรด้วยควำมจริงใจ	ส่ือสารแบบตรงไปตรงมา	ลดความออ้มค้อม	 

	 	 และการประชดประชันลงไป

  ฝึึกทักษะกำรฟัังอย่ำงลึกซ้ึึ้ง	 เป็นผู้ฟังท่ีดี	 ฟังเพ่ือเข้าใจผู้พูด 

	 	 อย่างแท้จริง	เพ่ือตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

  ใช้	I	Message	ส่ือสารเพ่ือบอกเก่ียวกับตนเอง	บอกความรู้สึก	และ 

	 	 ความต้องการของตนเอง

 	 ไม่ชี�ผิดตัดสิน	ลดการส่ือสารแบบชี�ผิดไปท่ีผู้อ่ืน	ลดการตัดสินผู้อ่ืน	

  ส่่อสำรด้วยควำมเห็นอกเห็นใจ	ส่ือสารด้วยความระมัดระวัง	ค�านึง 

	 	 ถึงส่ิงท่ีจะกระทบความรู้สึกของผู้อ่ืน

  แสดงควำมห่วงใย	ครูส่ือสารความรู้สึกห่วงใยให้นักเรียนได้รับรู้

  แสดงให้เห็นว่ำครูมีควำมเช่่อม่ันในตัวเด็ก	แสดงให้รู้ว่าครูมีความเช่ือม่ัน 

	 	 ในตัวนักเรียน	 เช่ือว่านักเรียนมีความสามารถ	 เช่ือว่านักเรียน 

	 	 เปล่ียนแปลงได้	เช่ือว่านักเรียนเรียนรู้ได้	และพัฒนาได้หากนักเรียน 

	 	 ต้องการท่ีจะท�า

  แสดงควำมช่่นชม	เม่ือนักเรียนท�าได้ดี	ครูควรช่ืนชมอย่างจริงใจ	และ 

	 	 สนับสนุนนักเรียนให้ท�าส่ิงท่ีดีนั�นต่อไป

  สร้ำงพ้่นท่ีปลอดภัย	ส่ือสารเพ่ือสร้างพื�นท่ีปลอดภัย	สร้างบรรยากาศ 

	 	 ท่ีท�าให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น	กล้าพูด	กล้าแสดงความรู้สึก	 

	 	 โดยไม่ถูกตัดสิน	และได้รับการรับฟังเสมอ
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กรณ่ีศึึกษ�

วิทยำลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหำรธุรกิจ	จ.สุพรรณบุรี

เปิดมิติใหม่ส่่อสำรด้ำนดีของนักเรียนให้ผู้ปกครองรู้

	 ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ	และโรงเรียนสหวิทย์	ได้เร่ิม 

ปรับสมดุลการส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรียน	 โดยครูเร่ิมเปล่ียนรูปแบบ 

การส่ือสารแนวใหม่กับผู้ปกครอง	จากท่ีมีครูมีไลน์ผู้ปกครองเพ่ือส่ือสารเร่ืองปัญหา

ท่ีโรงเรียนของลูกหลานของพวกเขา	ครูเร่ิมท�าโครงการอวดดี	เร่ิมน�าเสนอด้านดี 

ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับรู้บ้าง	เป็นการเปิดมิติใหม่ด้านการส่ือสารท่ีครูได้

ทดลองท�าเพ่ือเปิดใจของผู้ปกครอง

	 ครูอัญชัน	ทับทิมดี	(หัวหน้างานฝ่่ายกิจการนักศึกษา)	ครูนัทธ์มนต์	งามดี

ธนภัทร์	(หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก)	ครูศศิญดา	แย้มชุ่ม	(อาจารย์สาขา 

การตลาด)	คุณมัลลิกา	อินทรักษ	(ผู้ประสานงานสาขาธุรกิจค้าปลีก)	ครูอรอนงค์	 

ริ�วทอง	 (โรงเรียนสหวิทย์	 หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา)	ครูนันทวรรณ	คูณพงษ์	 

(หัวหน้าสาขาการโรงแรม)	มาเล่าถึงการส่ือสารในแง่ดีงามท่ีให้ผลตอบรับแตกต่าง

จากการส่ือสารแบบเดิม
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ส่�อส�รด้�นิด่ของนัิกเรย่นิออกไป
	 ครูนันทวรรณเล่าถึงการส่ือสารด้านท่ีดีของนักเรียนกับผู้ปกครองว่า	 

ตลอดชีวิตการเป็นครูไม่เคยส่ือสารกับผู้ปกครองด้านดีของนักเรียนเลย	 เม่ือ 

โรงเรียนมีโครงการอวดดีน่ีเป็นครั�งแรกท่ีสามารถพูดคุยกับผู้ปกครองถึงด้านดี 

ของนกัเรียน	และผลตอบรบัท่ีได้กลับมาคอืความสขุของทั�งสองฝ่่าย	และผู้ปกครอง

เร่ิมเปิดใจพร้อมท่ีจะร่วมมือกับครูแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดขึ�น

	 “ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ติดต่อกับผู้ปกครองท่ีเด็กมีปัญหา	ลูกมาสาย	ลูกโดดเรียน	 

ไม่เคยคุยกับผู้ปกครองในแง่งามความดี	ไม่เคยเลยตลอดการเป็นครูมา	คุยกัน 

แต่ในแง่ลบเป็นทุกข์ทั�งสองฝ่่าย	แต่พอเรามีโครงการอวดดี	เราติดต่อกับผู้ปกครอง

แม้เด็กจะท�าความดีเพียงเล็กน้อย	เช่น	มีน��าใจต่อเพ่ือน	มีน��าใจต่อคุณครู	เด็กได้รับ

เลือกเป็นเด็กมารยาทดี	หรืออาจารย์ท่านหน่ึงถ่ายรูปท่ีเด็กไปช่วยคนพิการเข็นรถ	 

เราก็ส่งภาพนั�นไปในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง	 ผู้ปกครองก็ขอบคุณครูทุกคนท่ีท�าให้ 

ลูกเขาเป็นแบบนี�	แค่ภาพเดียวท�าให้ผู้ปกครองรู้สึกดี	เด็กคนนี�อาจไม่ได้เรียนเก่ง	

อาจไม่เรียบร้อย	แต่เขามีน��าใจเสมอ	เขาไม่เคยก้าวร้าว	อันนี�เราก็สามารถแชร์ให้กับ

ผู้ปกครองฟังได้	หรือผู้ปกครองก็แชร์พฤติกรรมของลูกท่ีบ้านด้วย	ท�าให้เราได้รู้ว่า

บางทีเด็กท่ีอยู่ในวิทยาลัยอาจท�าตัวไม่น่ารัก	แต่พอเราได้แลกเปล่ียนกับผู้ปกครอง	

เราก็เพ่ิงรู้ว่าเด็กเขาช่วยงานบ้าน	เขามีความรับผิดชอบดี	พอมีมุมเร่ืองดีๆ	ส่ือสาร

กัน	เราก็ได้ความสุข	ผู้ปกครองก็ร่วมช่ืนชมไปด้วยกัน	ส่งผลให้ขอความร่วมมืออะไร

ก็ง่าย	เขาเช่ือใจเรา”
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	 ต่อมาครูได้ท�ากิจกรรม	Post	it	เขียนความรู้สึกกับผู้ปกครอง	กิจกรรมนี� 

ตอนแรกครูวางแผนจะท�ากิจกรรมแบบพบปะผู้ปกครอง	โดยให้ผู้ปกครองเขียน 

ความคาดหวังของตนเองลงบนกระดาษ	Post	 it	แล้วแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กันระหว่างครูและผู้ปกครอง	แต่ด้วยสถานการณ์โควิดครูจึงปรับไปเป็นกิจกรรม

ออนไลน์	และสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่ม

	 “กิจกรรม	Post	 it	ให้ผู้ปกครองเขียนความรู้สึก	ได้น�าไปใช้ในไลน์กลุ่ม	 

พอเราเข้าใจความคาดหวังของผู้ปกครองแล้ว	ถ้ามีปัญหาอะไร	เราก็จะชวนผู้ปกครอง

กับนักเรียนหาทางช่วยเหลือดูแลกัน	อย่างน้อยเราก็เข้าใจในสถานการณ์เขา	เข้าใจ

ในความจ�าเปน็	เราก็พยายามท�าใหค้วามคาดหวงัของผู้ปกครองเปน็ไปได้มากท่ีสุด”

I-You Message ขย�ยพ่�นิท่�แห่งคำวิ�มเข้�ใจิ
	 ครูหลายคนไดน้�าการส่ือสาร	I-You	Message	ไปใช้ในการส่ือสารกบันักเรียน

และผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ�น	และลดการส่ือสาร 

ในแบบท่ีน�าไปสู่ความไม่ลงรอยกันต่างๆ	ลงไปให้เหลือน้อยท่ีสุด	โดยครูนัทธ์มนต์

เล่าว่า	ส่ือสารแบบตรงไปตรงมา	ลดความอ้อมค้อม	และประชดประชันลงไป	เพ่ือ

ให้นักเรียนเข้าใจส่ิงท่ีครูต้องการให้ชัดเจนท่ีสุด

	 “จากท่ีไปอบรมแล้วมีการน�ากลับมาปรับใช้คือเร่ือง	I-You	Message	แต่ 

ต้องพยายามฝึ่ก	เช่น	ก่อนท่ีจะส่ังงานเด็ก	เราก็จะคิดว่าอยากให้เขาท�าแบบนี�	 

เราก็จะพยายามพูดในส่ิงท่ีเราต้องการจริงๆ	ไม่อ้อม	ไม่ประชด	ถึงจะยังไม่ได้ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่เราพยายามน�าเร่ืองนี�กลับมาปรับใช้”
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	 พยายามส่ือถึงความรู้สึกห่วงใยของครูให้นักเรียนได้รับรู้เป็นอีกเทคนิคหน่ึง 

ท่ีครูอัญชันบอกว่า	พยายามใช้	 I	Message	มากขึ�นในการส่ือสารความคิดและ 

ความรู้สึกของครู	และครูเช่ือว่านักเรียนรับรู้ได้	 ซ่ึงจะส่งผลถึงการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมได้ในท่ีสุด

	 “หลังจากการอบรม	เราก็จะใช้เร่ืองของ	 I-You	message	เข้ามา	เรา 

พยายามให้เป็น	I	Message	มากขึ�น	คือ	ไม่ไปใช้อารมณ์กับคนอ่ืน	ซ่ึงจริงๆ	เป็น 

พื�นฐานของคนท่ัวไป	เราพบว่าเร่ืองนี�ต้องฝึ่ก	เราฝึ่กใช้	 I	Massage	กับคณะครู 

ท่ีท�างานร่วมกัน	 เร่ืองการติดตามงาน	การพูดท่ีฟังแล้วทั�งสองฝ่่ายก็สบายใจ	 

ส่วนกับนักเรียนก็ใช้เหมือนกัน	รู้สึกว่าเร่ือง	I	Message	เป็นเร่ืองส�าคัญ	ใช้เยอะ

กับทั�งเพ่ือนครูและนักเรียน	ซ่ึงเม่ือก่อนเรามีอารมณ์	มีอะไรจะถามก่อนเลย	ท�าไม 

คุณเป็นแบบนี�	แต่ถ้าเราใช้	I	Message	เราจะใช้เป็นความห่วงใย	บอกความรู้สกึของ

เราแทนท่ีจะตามจี�ว่าท�าไมเขาไม่ท�าตามท่ีเราบอก”
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		 ส่วนครูอรอนงค์นั�นพยายามส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	

ผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ให้มากขึ�น	โดยพยายามเปิดรับความคิดเห็นจาก 

ผู้ปกครองให้มากท่ีสุด	เพ่ือสร้างพื�นท่ีแห่งความเข้าใจ	และขยายพื�นท่ีแห่งความ 

ร่วมมือกันให้เพ่ิมขึ�น

	 “ส่ิงท่ีได้เอามาใช้คือ	การส่ือสารกับผู้ปกครองอย่างมีส่วนร่วม	และใช้กับครู 

ท่ีโรงเรียนด้วย	การส่ือสารตอนนี�ไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่หรือเด็กเก่า	มีหลากหลาย 

ช่องทางตั�งแต่	Line	Email	 โทรศัพท์	หน้าจอ	การท่ีจะสร้างการส่ือสารให้มี

ประสทิธิภาพ	และไดรั้บความคิดเห็นจากทุกฝ่่ายต้องน�าเร่ืองของการส่ือสารเชิงบวก	 

(I-You	Message)	เข้ามาด้วย	พร้อมกับการสร้างมีส่วนร่วมระหว่างคุณครู	นักเรียน	

ผู้ปกครอง	เรามีสร้าง	Group	Line	เราใส่ใจเร่ืองการมีส่วนร่วม	ท�าให้รู้สึกว่า 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมาแม้จะเจอเร่ืองโควิด	แต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบร่ืน	 

เพราะเราบอกเจตนาท่ีเราส่ือสารออกไป	ทุกคนก็ได้รับข้อมูลท่ีตรงกัน”

	 ด้านครูศศิญดาได้ปรับวิธีการส่ือสารเพ่ือให้นักเรียนกล้าบอกความต้องการ

ของตนเอง	ลดการส่ือสารแบบค�าส่ังลง	และครพูยายามยดืหยุน่เพ่ือใหค้วามตอ้งการ

ของครูและนักเรียนมาพบกันคร่ึงทาง	โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้

ได้มากท่ีสุดตามศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่
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	 “น�ากลับมาใช้เป็นเร่ืองเรายืดหยุ่นกับเด็กและเพ่ือนร่วมงาน	ท�าให้ 

สภาพแวดล้อมการเรียนในชั�นเรียนแฮปปี�	เด็กแฮปปี�	เราก็แฮปปี�	และตัวเราเอง 

ก็ลดความเครียดลง	เวลาท่ีเด็กไม่ให้ความร่วมมือ	หรือไม่ส่งงาน	เราก็เอาแนวคิด 

เชิงบวกไปใช้ในห้องเรียน	เช่น	ท่ีเจอช่วงเรียนออนไลน์เด็กไม่ส่งงาน	เราจะรับฟัง

ปัญหาวา่เขามปัีญหาอะไรท�าใหส่้งงานไมต่รงตามก�าหนด	และมารว่มกันหาแนวทาง

การแก้ปัญหาปรับจูนเข้าหากัน	เด็กก็จะเสนอว่าของเขาได้แบบนี�	 เราก็จะปรับ 

มาเจอกันคร่ึงทาง	จากเม่ือก่อนเรามีอ�านาจเยอะ	เหมือนเด็กต้องเช่ือฟังเรา	เราเป็น

ครูชอบใช้ค�าส่ัง	เช่น	ใช้ค�าว่า	‘ต้องมาแต่เช้า	ต้องส่งวันนี�	ต้องท�าเดี�ยวนี�’	แต่เดี�ยวนี� 

เปล่ียนเป็นถามนักเรียนพร้อมวันไหน	แล้วให้ลิมิตของเราว่าเราให้ได้ถึงวันไหน	 

ผลท่ีเกิดขึ�นท�าให้มีความสุขในชั�นเรียน	ดูจากแววตาของเด็ก	การมาเรียนของเด็ก	

งานท่ีเราได้มาก็ดี	จากการใช้การส่ือสารท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกัน	ไม่ได้เป็นการบังคับ

เขาท�า”

สร้�ง Mindset ให้ตระหนัิกถึึงคุำณีค่ำ�ในิตนิเอง
	 คุณมัลลิกาได้ใช้แนวคิด	Character	Strengths	Mindset	มาใช้กับนักเรียน

สาขาธุรกิจค้าปลีก	ซ่ึงในภาพรวมมักไม่ค่อยม่ันใจตนเองในด้านวิชาการ	คุณมัลลิกา

จึงได้ชวนนักเรียนมองหาจุดแข็งของตนเอง	สร้าง	Mindset	ใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่า

ของตนเอง	ซ่ึงวิธีคิดใหม่นี�จะเป็นจุดเร่ิมต้นให้นักเรียนมีความม่ันใจในตนเอง	ค้นพบ

ความสามารถของตนเอง	และสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ	ต่อไปได้ดีขึ�น
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	 “ใช้	Character	Strengths	Mindset	มาใช้กับเด็กค้าปลีกท่ีจะมีฝ่ึกงาน	 

และเรียนทฤษฎีี	เราก็จะดึงจุดแข็งของเขาออกมา	เช่น	เขาเรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษ	

แต่เขาอาจจะเก่งศิลปะ	หรือเร่ืองอ่ืนๆ	เราก็จะดึงจุดนั�นออกมาให้เขารู้ว่าเขามี

คุณค่านะ	เพราะว่าเด็กท่ีเจอส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีเขาจะเรียนไม่เก่งเหมือนเด็กท่ัวไป	

เขามีเวลาเรียนไม่เต็มท่ี	เขาเรียนแค่สามเดือน	และไปฝึ่กงานสามเดือน	ผลท่ีได้คือ	 

เด็กท่ีไม่รู้ว่าถนัดอะไร	เขาก็รู้ว่าเขาถนัดอะไร	และท�าส่ิงท่ีเขาถนัดออกมาได้ดี	 

เทียบกับตอนแรกท่ีเรายังมองไม่เห็นจุดแข็งของเขา	ยังไม่ได้ดึงจุดแข็งเขาออกมาใช้	

เขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก	ไม่กล้าท�าอะไร	เพราะเขาคิดแต่ว่าเขาไม่เก่ง”

	 ประสบการณ์จากครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ	และโรงเรียน

สหวิทย์	ยืนยันว่าการส่ือสารเชิงบวกให้ผลลัพธ์ท่ีต่างออกไปจากการส่ือสาร 

รูปแบบเดิมได้	การเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารช่วยให้ครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง 

เกิดความตึงเครียดระหว่างกันน้อยลง	และเป็นจุดเร่ิมต้นสู่ความร่วมมือของทุกฝ่่าย

ท่ีจะสร้างสรรค์การเรียนรู้ท่ีดีไปด้วยกันได้ง่ายขึ�น
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โรงเรียนพัฒนำวิทยำ	จ.ยะลำ

ชวนพ่อแม่มำดูแลเด็กเชิงบวกไปด้วยกัน

	 ครูฟาตีเมาะ	มีดิง	 (ครูมัส)	และครูกูซีลา	รายอลือแมะ	(ครูซีลา)	ได้มา 

แบ่งปันประสบการณ์ในการปรับวิธีการส่ือสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง	หันมาใช้

การส่ือสารเชิงบวกเพ่ือปรับพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล	และยังใช้การส่ือสาร

เชิงบวกเพ่ือขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยครูส่งเสริมจุดเด่นของเด็กเม่ือเด็กอยู่

ท่ีบ้านได้อีกด้วย

ใช้ิคำำ�พ้ดท่�คำำ�นึิงถึึงจิิตใจิเด็ก
	 ครูซีลาเร่ิมปรับเปล่ียนการส่ือสารด้วยการใช้	I	Message	เน่ืองจากคิดว่า 

การพูดของครูมีผลต่อนักเรียน	ครูต้องพยายามใช้ค�าพูดท่ีนึกถึงจิตใจของนักเรียน	

เพราะหากครูพูดออกไปด้วยอารมณ์อาจท�าให้นักเรียนเสียใจ	เกิดอคติกับครู	อคติ

กับรายวิชา	ไม่อยากเรียน	ท�าให้การเรียนรู้ลดลงได้

	 “ครูลองใช้เห็นผลชัดเจนกับเด็ก	ยกตัวอย่างนักเรียนชั�นประถมปีท่ี	3	เป็น

เด็กนักเรียนมาใหม่	ค่อนข้างเกเร	ไม่เข้าเรียน	พูดจาก้าวร้าว	ไม่ฟังคุณครู	การเรียน

อ่อนมาก	ถา้เม่ือก่อนคุณครูจะอารมณเ์สีย	อาจพูดจาไปดว้ยอารมณ	์เม่ือเหน็ปัญหา

นี�จึงคิดว่าน่าจะลองน�า	I	Message	มาปรับใช้	ครูประจ�าชั�นของเด็กคนนี�ก็ผ่าน 

การอบรมของ	FamSkool	เราเลยลองใช้ชุดเคร่ืองมือนี�ด้วยการใส่ใจเด็กคนนี� 

มากขึ�น	สอนส่วนตัว	ให้เวลามากขึ�น	โดยใช้เวลาปรับพฤติกรรมเด็กประมาณ	 

1-2	เดือน	ปัจจุบันเด็กมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป	ช่วยเหลือคุณครูโดยครูไม่ต้อง 

ร้องขอ	มีความกล้าแสดงออกในทางท่ีดี	มีความม่ันใจมากขึ�น”
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ส่งต่อคำวิ�มเช่ิ�อมั�นิในิตัวิเด็กให้กับัผู้้้ปกคำรอง
	 นอกจากส่ือสารกับตัวเด็กแล้วครูยังส่ือสารกับผู้ปกครอง	โดยครูพยายาม

ช่ืนชมนกัเรียนในทางท่ีด	ีครูหาจุดเด่นของนกัเรียนแต่ละคน	แล้วส่ือสารใหผู้้ปกครอง

รับรู้	เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นให้นักเรียนท�าได้ดีมากขึ�น	เช่น	ชมเด็กในเร่ืองการ

มีน��าใจช่วยเหลือครู	หรือชมท่ีเด็กสามารถท�าโจทย์ได้ถูกต้องให้ผู้ปกครองฟังอยูเ่สมอ

	 “ยกตัวอย่างนักเรียนคนหน่ึงเรียนเก่ง	แต่มีข้อเสียคืออารมณ์และโลกส่วนตัว

สูง	เป็นตัวของตัวเอง	ครูมองว่านิสัยนี�ส่วนหน่ึงมาจากท่ีบ้าน	ได้มีการไปเยี่ยมบ้าน 

นักเรียนท�าให้ทราบว่าเด็กมีน้องหน่ึงคน	 ซ่ึงแม่จะบอกเขาเสมอว่าให้ยอมน้อง	 

เสียสละทุกอย่างให้น้อง	ท�าให้เขากดดัน	เม่ือมาโรงเรียนเขาอยากท�าอะไรจึงท�า	 

ไม่เช่ือฟังครู	และทะเลาะกับเพ่ือนในห้อง	แต่ข้อดีคือ	เป็นเด็กท่ีกล้าแสดงออก 

มากท่ีสุดในชั�นเรียน	วิธีการแก้ปัญหาของครูได้พูดคุยช่ืนชมเด็กกับผู้ปกครองว่า 

เด็กมีความกล้าแสดงออก	ทางโรงเรียนจะมีการแข่งขันทักษะ	เราก็ขอให้คุณแม่ 

ได้ช่วยเตรียมการแสดงของลูก	ปรากฏิว่าเขาสามารถเป็นตัวแทนของระดับชั�น

ประถมศึกษาตอนต้นไปแข่งขันเล่านิทาน	และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	เร่ืองเด็ก

อารมณ์เสีย	โลกส่วนตัวสูงก็ลดลงไป”
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	 ครูส่งต่อความเช่ือม่ันนี�ให้กับผู้ปกครองใช้วิธีการพูดคุยต่อหน้าเม่ือเจอกัน	

จากท่ีเคยใช้แต่	Social	Media	ท่ีไม่ได้เห็นสีหน้าและแววตาของกันและกัน	เม่ือ 

ได้เจอหน้ากันเวลาผู้ปกครองมารับนักเรียน	ครูจะบอกผู้ปกครองว่าในแต่ละวัน 

ลูกของเขาเป็นอย่างไร	เช่น	ครูมีโจทย์ให้นักเรียนในแต่ละวัน	ซ่ึงจะยากขึ�นเร่ือยๆ	

แล้วเด็กก็ท�าได้ทุกวัน	ครูจะพูดช่ืนชมเด็กให้ผู้ปกครองฟัง	ผู้ปกครองก็จะได้มีพลัง	

และก�าลังใจกลับไปช่วยกระตุ้นเด็กอีกทางหน่ึง

	 “ผู้ปกครองก็มาขอบคุณคุณครูท่ีมองเห็นจุดเด่นและให้โอกาสแก่ลูกเขา	 

เด็กก็มีความภูมิใจท่ีท�าได้	ครูส่ือสารโดยตรงกับผู้ปกครองเวลาเขามารับส่งลูกท่ี

โรงเรียน	ท�าให้มีโอกาสได้พูดคุยกันทุกเย็น	เด็กท่ีมีปัญหาพอพ่อแม่เข้าใจช่วยครู

แก้ไข	ตอนนี�ก็มีพฤติกรรมดีกว่าแต่ก่อนพอสมควร	ครูพยายามปรับทีละนิด	ครูจะ

ดูจุดเด่นของนักเรียน	ว่าแต่ละคนเป็นแบบไหน	แล้วถ้าเด็กคนไหนแสดงความเป็น

ตัวของตัวเองชัดเจนมาก	เราคิดว่าเด็กคนนี�น่าจะปั�นได้	เราก็ปั�นเขา	ถ้าเราให้เวลา	

ใส่ใจเขา	และคิดว่าเขาท�าได้	เช่ือม่ันในตัวเด็ก	เขาก็จะท�าได้”
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ส่�อส�รให้ผู้้้ปกคำรองเช่ิ�อมั�นิในิตัวิคำร้
	 ส่วนครูฟาตีเมาะยอมรับว่าสมัยก่อนครูเข้าไม่ถึงเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

เท่าท่ีควร	แต่หลังจากอบรมเกิดแรงบันดาลใจอยากลงมือปฏิิบัติจริงกับผู้ปกครอง	

อยากให้ผู้ปกครองยอมรับในตัวครู	จากเดิมท่ีคุยกับผู้ปกครองแค่ในไลน์	ครูเร่ิม 

หาโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองตัวต่อตัว	การได้เห็นสายตาซ่ึงกันและกันท�าให้เกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง

	 “ในระดับชั�นอนุบาลครูจะคุยกับผู้ปกครองทุกเย็น	นักเรียนคนไหนท่ีมี

ปัญหา	ครูจะร่วมแก้ปัญหากับผู้ปกครอง	ซ่ึงจากแต่ก่อนจะคุยกับผู้ปกครองทางแชท 

อยา่งเดียว	ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองห่างกัน	ไม่ค่อยได้พบปะกัน 

เท่าท่ีควร	หลังจากอบรมครูเร่ิมส่ือสารกับผู้ปกครองมากขึ�น	เม่ือมาพูดคุยกัน 

ตัวต่อตัว	 รู้สึกถึงความเป็นกันเอง	เม่ือเราเอาใจมารวมกันกระชับความสัมพันธ์	 

ผลท่ีได้คือผู้ปกครองยอมรับ	เช่ือม่ันครูมากขึ�น	ครูขอให้ช่วยดูแลส่งเสริมเด็กตรง 

จุดไหนผู้ปกครองก็เหมือนใส่ใจดูแลมากขึ�น”

	 โดยครูฟาตีเมาะและครูซีลาบอกว่า	 ส่ิงส�าคัญท่ีสุดในการส่งเสริมเด็กคือ	 

การให้ความรัก	ความอบอุ่นกับเด็ก	ท�าให้เขาไว้วางใจครูก่อน	แล้วเด็กจะเปิดใจ

ให้กับครู	กล้าเข้ามาหาเพ่ือปรึกษาครูในวันท่ีเขามีปัญหา	และสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมให้ดีขึ�นได้โดยท่ีครูไม่ต้องดุว่าเหมือนสมัยก่อน	รวมถึงหากครูส่ือสาร

กับผู้ปกครองให้มาช่วยกันดูแลปรับพฤติกรรมเด็กไปด้วยกันก็จะยิ่งช่วยเสริมแรง 

เชิงบวกกระตุ้นให้เด็กท�าได้ดีขึ�น
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โรงเรียนบำงปะอิน	(รำชำนุเครำะห์1)	จ.พระนครศึรีอยุธยำ

ส่่อสำรเพ่่อให้ผู้ปกครองยอมรับในส่ิงท่ีลูกเป็น

	 ครูชญษภา	ลีวรรณ	(ครูชมพู่)	ครูประจ�าชั�น	ม.6	หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์	

หัวหน้างานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา	และหัวหน้างานส่ือและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา	ครูท่ีส่งเสริมให้นักเรียนท�ากิจกรรมตามความถนัดของตนเอง 

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน	เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ	และ

ค้นพบคุณค่าในตนเอง

	 โดยจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาส่ิงท่ีครูชมพู่มักพบอยู่เสมอคือ	ผู้ปกครอง 

ไม่เข้าใจว่าท�าไมลูกถึงต้องออกไปท�ากิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกับการเรียน	ในขณะท่ี 

ผู้ปกครองต้องการให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียว	หรือผู้ปกครองบางคนก็คาดหวัง

ให้ลูกเป็นอย่างท่ีตนเองต้องการ	และกังวลเม่ือลูกออกไปท�ากิจกรรมท่ีผู้ปกครอง

ไม่อยากส่งเสริม	ครูชมพู่จึงได้ใช้การส่ือสารเชิงบวกเพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจลูกของ

ตนเอง	และเข้าใจว่าการท�ากิจกรรมต่างๆ	ส่งผลดีต่อตัวเด็กอย่างไร

พ้ดคุำยเพ่�อขอโอก�สให้เด็กได้ทำ�ในิสิ�งท่�ชิอบั
	 ครูชมพู่ใช้วิธีสังเกตวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือดูว่านักเรียนถนัดอะไร	และ 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท�าในส่ิงท่ีตนเองถนัด	ซ่ึงครูสังเกตว่าเด็กท่ีไม่ค่อยให้ความ 

ร่วมมือ	ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเช่นกัน	ส่วนเด็กท่ีผู้ปกครองให้ความ 

ร่วมมือ	การแก้ปัญหาเด็กก็จะไปได้ดี	และเด็กสามารถออกไปแสดงความสามารถ

ของตนเองในเวทีต่างๆ	จนได้รับการยอมรับ	โดยหากพบผู้ปกครองท่ีไม่ส่งเสริม

สนับสนุนในส่ิงท่ีลูกชอบ	ครูชมพู่จะใช้วิธีการพูดคุยเชิงบวกเพ่ือขอโอกาสจาก 

พ่อแม่ให้ยอมให้ลูกได้ทดลองท�าในส่ิงท่ีชอบ	แล้วชวนพ่อแม่มาคอยดูผลงานของลูก
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	 “ยกตัวอย่างเด็กนักเรียนผู้ชาย	ร้องเพลงเพราะมาก	ครูชวนไปประกวด 

ร้องเพลงของโรงเรียน	และสามารถไปแข่งในระดับชาติ	แรกๆ	พ่อเขาไม่ชอบให้

ลูกท�าอะไรแบบนี�	พ่ออยากให้ลูกเล่นกีฬามากกว่า	แต่สุดท้ายลูกก็ไปแข่งและได้

รางวัลมา	ถ้าเจอแบบนี�ครูจะบอกเหตุผลให้ผู้ปกครองฟังว่า	บางครั�งเราไม่สามารถ 

ขีดเส้นชีวิตของคนคนหน่ึงได้ว่าเขาจะต้องเรียนอะไร	โตมาจะเป็นอะไร	ต้องให้เขา

ได้เลือกด้วยตัวเอง	หลังจากเด็กเรียนจบแล้วอาชีพซ่ึงจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต 

ควรเป็นส่ิงท่ีเขาท�าแล้วมีความสุข	เราควรส่งเสริมในทางท่ีเขาชอบ	เด็กเขาก็จะมี

ความอดทนและพยายามท่ีจะท�าออกมาได้ดี	แต่ถ้าเม่ือไหร่ต้องท�าในส่ิงท่ีถูกบังคับ	

เขาจะต่อต้าน	ครูขอโอกาสจากพ่อแม่ให้เด็กได้ลองดูก่อนได้ไหม”

	 หลังจากนั�นครูชมพู่ก็จะส่ือสารพัฒนาการต่างๆ	ของนักเรียนให้พ่อแม่ได้ 

รับรู้	ทั�งการฝึ่กฝ่น	การออกไปแสดงความสามารถ	การได้รับรางวัลต่างๆ	เพ่ือให้ 

พ่อแม่รู้สึกช่ืนชมในความสามารถ	และเห็นความพยายามของลูก	เม่ือพ่อแม่รู้สึก

ช่ืนชมในท่ีสุดก็เปล่ียนใจหันมาส่งเสริมให้ลูกได้ท�าในทางท่ีลูกชอบไปพร้อมกับ 

ครูด้วย
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ถ่ึ�ยทอดองค์ำคำวิ�มร้้ให้กับัเพ่�อนิคำร้
	 ครูชมพู่เป็นครูนักกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกไปท�ากิจกรรม

สร้างสรรค์อยู่เสมอ	หลังจากอบรม	PLC	ท�าให้ครูชมพู่ตกผลึกเป็นองค์ความรู้	

และสามารถอธิบายได้ว่าส่ิงท่ีครูท�ากับนักเรียนนั�นใช้แนวคิดและกระบวนการของ

จิตวิทยาเชิงบวกอย่างไร	เม่ือประกอบกับประสบการณ์ท่ีท�ามาตลอดท�าให้ครูชมพู่

สามารถถ่ายทอดให้ครูคนอ่ืนฟังเป็นขั�นตอนและกระบวนการได้มากขึ�น

	 “หลังจากอบรมในโครงการ	PLC	แล้วส่ิงท่ีเปล่ียนคือ	ได้ถ่ายทอดให้คุณครู

ท่านอ่ืนในโรงเรียน	เม่ือเพ่ือนครูเห็นว่าเราสามารถแก้ปัญหาเด็กได้จริง	และเด็ก

ประสบความส�าเร็จ	เขาจะมาถามและขอดูงานว่าท�าอย่างไร	เร่ิมจากอะไร	ส่วน

ใหญ่เป็นครูจากระดับชั�นอ่ืน	และครูจากโรงเรียนอ่ืนมาขอเรียนรู้งาน	เราก็ได้น�าส่ิง

ท่ีอบรมเร่ืองจิตวิทยาเชิงบวกไปอธิบายให้ครูคนอ่ืนฟังด้วย”

	 ส�าหรับครูชมพู่บทเรียนส�าคัญท่ีสุดในการเป็นครูนักส่งเสริมให้นักเรียนท�า

กิจกรรมนอกห้องเรียน	นอกจากการเปิดพื�นท่ีให้เด็กให้แสดงความสามารถได้ท�า

ในส่ิงท่ีสนใจแล้ว	การส่ือสารเพ่ือให้ผู้ปกครองยอมรับในตัวตนของลูก	และยอมรับ

ในส่ิงท่ีลูกชอบยังเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาเด็กให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ�น	และค้น

พบพรสวรรค์ท่ีมีอยูภ่ายในตนเอง

เมุ่�อครููเข้�าใจแนวค่ด็แลัะว่ธ่ีการูส่ิ่�อสิ่ารูท่ี่�เข้�าถึึงใจทุี่กคน

การูส่ิ่�อสิ่ารูจะเป็นตััวช่ื่วยท่ี่�มุ่พลัังในการูสิ่รู�างการูมุ่ส่ิ่วนรู่วมุข้องครูอบครัูว 

สิ่รู�างพ่�นท่ี่�ปลัอด็ภัยให�เด็็กเรู่ยนรูู�ได็�อย่างมุ่ความุสุิ่ข้แลัะสิ่รู�างสิ่รูรูค์



ปล้กกิจิกรรม
บัทท่� 4
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ก�รออกแบับักิจิกรรม
 Active	Learning	เพ่่อพัฒนำทักษะผู้เรียน

 	 ห้องเรียนศิลปะท่ีมากกว่าการวาดรูป	ได้เรียนรู้ตนเอง	ได้ท�าความรู้จัก 

	 	 เพ่ือน	และยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ผ่านการท�างาน 

	 	 ศิลปะอันมีเอกลักษณ์ของตนเอง

 	 สัมภาษณ์คนท่ีช่ืนชม	นักเรียนออกไปสัมภาษณ์พูดคุยกับใครก็ได้ภายใน 

	 	 โรงเรียน	บุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบ	

 	 Character	Strengths	Mindset	จัดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนค้นพบ 

	 	 จุดเด่นของตนเอง	เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

 	 เรียนรู้ชีวิตจากภาพยนตร์	ชมภาพยนตร์	แล้วคิดวิเคราะห์เนื�อหาสาระ	 

	 	 บุคลิกภาพของตัวละคร	เพ่ือการเข้าใจตนเอง	และเข้าใจผู้อ่ืน

 	 ถ่ายภาพชีวิตประจ�าวันเติมพลังบวก	ถ่ายภาพส่ิงรอบตัวท่ีช่วยให้รู้สึกดี	 

	 	 เติมพลังบวกให้กับชีวิต

 	 I-YOU	Message	การส่ือสารเชิงบวก	ส่ือสารเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจความรู้สกึ	 

	 	 และความต้องการของตนเอง	โดยไม่มีการชี�ผิด	และตัดสินผู้อ่ืน

 	 	VLOG	"One	day	with	me"	ถ่ายคลิปวีดีโอชีวิตประจ�าวัน	เพ่ือส่ือสาร 

	 	 กับผู้อ่ืน	ท�าความเข้าใจตนเอง	เช่ือมโยงตนเองกบัสังคม	และส่ิงแวดล้อม 

	 	 รอบตัว

 	 เขียนจดหมายเล่าความรู้สึก	เขียนจดหมายเล่าส่ิงท่ีอยากเล่าให้ครูได้ 

	 	 รับรู้	เพ่ือให้ครูเข้าใจเด็กมากขึ�น

	 เช่่อมสัมพันธ์ระหว่ำงครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน

 	 กิจกรรม	Open	Mind	 ผู้ปกครองเขียนส่ิงท่ีเสียใจท่ีเคยพูดกับลูก	 

	 	 ลูกเขียนส่ิงท่ีอยากจะพูดกับผู้ปกครองแต่ไม่เคยพูด



 	 ชมภาพยนตร์สะท้อนชีวิตครอบครัว	ชวนผู้ปกครองชมภาพยนตร์	 

	 	 แล้วแสดงความคิดเห็น	คิดวิเคราะห์เนื�อหาสาระเร่ืองราวในภาพยนตร์ 

	 	 เพ่ือเข้าใจตนเอง	และเข้าใจลูกหลานของตนเอง

 	 ท�าอาหารเช่ือมสัมพันธ์	เด็กและผู้ปกครองมาท�ากิจกรรมท�าอาหาร 

	 	 ด้วยกันท่ีโรงเรียน	เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีจากกิจกรรมง่ายๆ	ในชีวิต 

	 	 ประจ�าวัน

 	 กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบใหม่	 เปิดพื�นท่ีให้ 

	 	 ผู้ปกครองได้ส่ือสารบอกความคาดหวังของตนเอง

 	 จดหมายแทนใจ	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	กิจกรรมการเขียนท่ีให้ครู	 

	 	 นักเรียน	และผู้ปกครอง

 เขียนจดหมำยถึงกัน	เพ่่อบอกส่ิงท่ีอยำกบอก	แต่อำจไม่กล้ำบอกด้วยค�ำพูด

 	 	การ์ดเปิดใจแก้ไขพฤติกรรม	น�า	“การ์ดบอกความรู้สึก”	มาใช้กับ 

	 	 นักเรียน	และผู้ปกครอง	เพ่ือฝึ่กการส่ือสารเชิงบวก

 	 สะท้อนความในใจจากครอบครัวสู่ลูกและหลาน	ผู้ปกครองตอบค�าถาม 

	 	 ส�าคัญท่ีบอกเก่ียวกับความคาดหวังท่ีมีต่อบุตรหลาน

 	 ประชุมผู้ปกครอง	ความในใจ	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้บอกความในใจ 

	 	 ท่ีมีต่อบุตรหลาน

 	 ประชุมผู้ปกครองด้วยกระบวนการ	Think-Pair-Share	การประชุม 

	 	 ผู้ปกครองท่ีเปิดพื�นท่ีให้ผู้ปกครองได้ตอบค�าถามส�าคัญเก่ียวกับชีวิต 

	 	 ตนเอง	และผู้ปกครองได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปด้วยกัน

 	 ปรับมุมมองสร้างความเข้าใจลูกด้วย	Logic	Tree	3	เปิดมุมมองเพ่ือ 

	 	 ท�าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล	และเข้าใจบุคลิกลักษณะท่ี 

	 	 เป็นจริงของลูกหลาน
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กรณ่ีศึึกษ�

โรงเรียนชุมชนบ้ำนส่ีแยก	จ.นครศึรีธรรมรำช
เปิดใจสำนสัมพันธ์ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง

	 ครูสุวจี	เปล่ียนศรี	(ครูจี)	ครูระดับชั�นประถมศึกษาหัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
และชุมชนสัมพันธ์	และครูณัฐภรณ์	มูลติไชย	(ครูนัท)	ครูระดับชั�นอนุบาล	ได้น�า
กิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวกไปจัดกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างครู	นักเรียน	และ
ผู้ปกครอง	เพ่ือเปิดใจให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานของตนเองมากขึ�น

คำร้ลดก�รตัดสินิเด็ก
	 ครูจีเล่าว่าหลังอบรมเร่ิมพยายามใช้ค�าพูดเชิงบวก	ลดการดุว่า	ลดการตัดสิน	
ค�านึงถึงความรู้สึกของเด็กมากขึ�น	และเม่ือครูใช้ค�าพูดเชิงบวกความรู้สึกของคุณครู
ท่ีได้รับแรงกระทบตอบกลับก็เบาลง	และครูยังสอนให้เด็กน�าค�าพูดเชิงบวกกลับไป
ใช้ท่ีบ้านด้วย	เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเข้าใจกันมากขึ�น

	 “คุณครูเป็นผู้ฟังมากขึ�น	เม่ือก่อนครูจะใช้ประสบการณ์ตัดสินเด็ก	แต่หลัง
จากอบรม	ครูจะใช้การฟังเพ่ือน�าส่ิงท่ีเป็นปัญหาของเด็กมาปรับแก้	พยายามค้นหา
ว่ามีอะไรท่ีเรายังไม่รู้เก่ียวกับเร่ืองของเด็กบ้าง	ไม่ตัดสินเด็กว่าผิดหรือถูก	เม่ือเราฟัง
เด็กมากขึ�น	เด็กจะกล้าเข้ามาหาเรามากขึ�น	ท�าให้เรารู้จักเด็กมากขึ�น	ยกตัวอยา่งเด็ก
บางคนดูภายนอกไม่มีอะไร	เป็นเด็กเรียบร้อย	แต่เม่ือได้มาพูดคุย	เราจะรู้สึกได้ว่า
เด็กต้องการความช่วยเหลือ	เราจึงแก้ปัญหาให้เด็กได้	เม่ือก่อนเราจะไม่เห็นปัญหา
ของเดก็	หน้าท่ีเราคือสอน	ไม่ได้รับรู้ว่าปัญหาชีวิตของเดก็คืออะไร	เม่ือเราฟังมากขึ�น	
เราจะรู้ตัวตนของเขามากขึ�น	และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เด็กได้”
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	 ส่วนครูนัทซ่ึงสอนระดับชั�นอนุบาลบอกว่า	การสอนเดก็เล็กใช้ค�าพูดเชิงบวก
ได้ผลอย่างชัดเจน	การตอบสนองของเด็กเล็กนั�นตอบสนองต่อส่ิงท่ีครูท�าโดยตรง	 
ถ้าครูใจเย็นเด็กก็ใจเย็น	ครูบอกว่าเด็กท�าได้	เด็กก็พยายามท�าให้ได้ตามท่ีครูให้
ก�าลังใจ

	 “หลังจากอบรมมีการปรับเปล่ียนน�าส่ิงท่ีเราได้รับมาลองใช้กับเด็กจริงๆ	 
เห็นผลชัดเจนในกรณีท่ีสอนเด็กเล็ก	ก่อนนี�ครูจะมีอารมณ์หงุดหงิดในบางครั�งท่ี 
เด็กท�าไม่ได้	แต่พอเราปรับเปล่ียนตัวเราได้	เช่น	เราต้องกลายมาเป็นเพ่ือนเขาก่อน	 
เด็กถึงจะกล้าพูดทุกอย่างกับเรา	 เด็กถึงจะสามารถตอบสนองส่ิงต่างๆ	 ท่ีเรา 
อยากให้เขาเป็นและท�าได้	ครูใจเย็น	 เด็กก็จะใจเย็นขึ�น	 ไม่ใช้อารมณ์รุนแรง	 
เน้นค�าพูดเชิงบวกและสร้างสรรค์	 ในเร่ืองการแก้ปัญหาครูจะบอกกับคณะครู	 
ผู้ปกครองเสมอว่าบางครั�งปัญหาเดียวกันแต่ทางแก้ไม่เหมือนกัน	เราอาจใช้วิธีนี� 
แก้ไม่ได้	หรือไม่ได้ตอบโจทย์ในทันที	ต้องคิดหาวิธีการใหม่	 ผู้ปกครองก็ต้องใช้ 
วิธีการส่ือสารกับลูกอย่างใจเย็น	ค่อยๆ	คิด	อย่าคิดว่าลูกจะต้องท�าได้เหมือนเรา	 
เราต้องพยายามหาวิธีช่วยให้เขาท�าได้”
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กิจิกรรม Open Mind เปิดใจิผู้้้ปกคำรอง
	 ครูได้จัดกิจกรรม	Open	Mind	เชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ให้มาเขียนความรู้สึก	โดยคุณครูจะมีหัวใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนคนละ	1	ดวง	
หัวใจนั�นพับคร่ึงแบ่งเป็น	2	ซีก	ส�าหรับผู้ปกครองซีกหน่ึงให้ผู้ปกครองเขียนส่ิงท่ี 
เสียใจท่ีพูดค�านั�นกับลูก	 อีกซีกหน่ึงเขียนส่ิงท่ีอยากจะพูดกับลูกแต่ไม่เคยพูด	 
ส่วนโจทย์ของลูกคือ	ซีกหน่ึงเขียนส่ิงท่ีเสียใจจากค�าท่ีได้ยินจากผู้ปกครอง	และ 
อีกซีกหน่ึงเขียนค�าพูดท่ีอยากได้ยินจากผู้ปกครอง	 เขียนเสร็จให้แลกกันอ่าน	 
หลังจากนั�นให้แลกเปล่ียนส่ือสารกันด้วยค�าพูด	โดยครูคาดหวังให้กิจกรรมนี�ช่วย 
เปิดใจและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนในครอบครัว

	 “กิจกรรมนี�ได้ไอเดียมาจากโรงเรียนเชียงของ	ตอนเข้าอบรม	Module	2	

เห็นว่าน่าสนใจจึงน�ากลับมาท�าท่ีโรงเรียน	กิจกรรมนี�ต้องเป็นกลุ่มเล็ก	ผู้ปกครอง

จ�านวนไม่มาก	และเป็นกลุ่มท่ีเขาจะไม่เขินอายท่ีจะพูดคุยความรู้สึกหรือร้องไห้ 

ต่อหน้าคนอ่ืน	เหตุผลท่ีจัดคือ	คุณครูได้ทราบถึงปัญหาความห่างเหินของเด็ก 

ในระดับมัธยมศึกษากับผู้ปกครอง	ผลตอบรับมีคุณแม่ของเด็กคนหน่ึงเข้ามาขอบคุณ	

และบอกครวู่าถ้ากิจกรรมนี�เกิดก่อนหน้านี�	ลูกของเขาคงไมเ่ดินทางผิด	คุณแม่อีกคน

ร้องไห้เข้ามากอดและขอบคณุท่ีท�าให้เขากับลูกได้ใกล้ชิดกัน	ส่วนเด็กท่ีร่วมกิจกรรม

นี�ดูพูดง่ายขึ�น	ไม่สร้างเกราะ	ครูพูดอะไรเขาจะฟัง	เด็กท่ีมีปัญหากับพ่อหลังจากผ่าน

กิจกรรมนี�	พ่อได้กอดลกู	เขารู้สกึดีกับพ่อมากขึ�น	พฤติกรรมท่ีเคยแสดงความกา้วร้าว

หายไป	หันมาสนใจการเรียนมากขึ�น	และได้ไปเรียนต่อ	ปวช.ในสายช่าง	ทั�งท่ีครูเคย

คิดว่าน้องอาจจะเรียนไม่จบด้วยซ��า”
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กิจิกรรมด้ภ�พยนิตร์สะท้อนิตนิเอง
	 การชมเร่ืองราวจากภาพยนต์หากผู้ชมสามารถสะท้อนชีวิต	ความคิดของ

ตนเองออกมาได้	จะช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงจิตใจของตนเอง	และผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ�น	ครูจึงน�า

กิจกรรมชมภาพยนต์มาทดลองท�ากับผู้ปกครอง	โดยเร่ิมจากชวนผู้ปกครองท่ีสนใจมา

ร่วมกิจกรรมชมภาพยนต์ด้วยกัน	และต่อมาจัดกิจกรรมนี�แบบออนไลน์	ส่งภาพยนต์

ให้ผู้ปกครองชมออนไลน์ตามเวลาท่ีสะดวก	เม่ือชมภาพยนต์แล้วครูชวนผู้ปกครอง

แลกเปล่ียนกันในไลน์กลุ่ม

	 “เลือกผู้ปกครองท่ีมีความสนใจ	แต่ท่ีจัดแบบมาดูด้วยกันท�าได้ไม่ก่ีครั�ง	

เน่ืองจากภาพยนตร์หน่ึงเร่ืองใช้เวลานาน	ผู้ปกครองมีอาชีพกรีดยางจะเร่ิมท�างาน

ช่วงห้าทุ่ม	เท่ียงคืน	เสร็จงานช่วงเท่ียงวัน	หลังจากนั�นจะใช้เวลาพักผ่อนในช่วงบ่าย	

ต่ืนมาก็เตรียมท�าอาหารเย็น	หรือเป็นเวลาส่วนตัว	ครูจึงปรับวิธีการโดยการส่ง	Link	

ภาพยนตร์ดีๆ	เข้าไปในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง	พอดูเสร็จแล้วครูประจ�าชั�นท�าการส่ือสาร

กับผู้ปกครอง	เช่น	ภาพยนตร์เร่ืองนี�เป็นอย่างไรบ้าง	ประทับใจตัวละครตัวไหน	ท�าไม

ถึงประทับใจ	เป็นต้น	ภาพยนตร์เป็นภาพสะท้อน	บางครั�งผู้ปกครองมองไม่เห็นตัว

เอง	แต่การชมภาพยนตร์จะมีตัวละครมาสะกิดความรู้สึกของเขาได้”
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กิจิกรรมทำ�อ�ห�รเช่ิ�อมคำวิ�มสัมพันิธ์ี
	 นอกจากนี�ครูยังจัดกิจกรรมง่ายๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน	สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	โดยจัดกิจกรรมท�าอาหารให้นักเรียนและผู้ปกครองได้
มาท�าอาหารแปลกใหม่เมนูง่ายๆ	ด้วยกัน	

	 “เน่ืองจากผู้ปกครองเด็กมีอาชีพกรีดยาง	ตอนเช้าจะไม่มีเวลาให้ลูก	การกิน
อาหารพร้อมหน้ากันจึงน้อย	ผู้ปกครองจะให้เงินลูกไปซื�อข้าวกิน	เด็กก็จะกินแต่
อาหารง่ายๆ	เมนูเดิมๆ	เช่น	ข้าวเหนียวไก่	ครูจึงอยากจัดกิจกรรมท�าอาหารง่ายๆ	
แปลกใหม่ร่วมกัน	โดยครูจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้	เช่น	การท�าเมนูแซนด์วิช	ซ่ึงเด็ก
บางคนไม่รู้จักแซนด์วิช	แฮมเบอร์เกอร์	เม่ือครูน�ามาให้ท�าร่วมกันกับผู้ปกครองจึง
เกิดรอยยิ�ม	มีความสุข	เป็นกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก”

	 จากการทดลองท�างานจิตวิทยาเชิงบวกกับเด็ก	ครูจีและครูนัทสรุปว่างานนี�
เป็นงานปูพื�นฐานอารมณ์ของเด็ก	เป็นการเสริมศักยภาพของเด็ก	การเร่ิมต้นอาจจะ
ยากต้องอาศัยการท�าความเข้าใจมนุษย์	และต้องท�าต่อเน่ืองถึงจะเห็นผล	ครูจึงต้อง
มีความพยายาม	และอดทนรอคอยเพ่ือดูผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ�นกับเด็ก

เมุ่�อเรูาฟัังมุากขึ้�น 
เรูาจะรูู�ตััวตันเข้ามุากขึ้�น 

แลัะสิ่ามุารูถึช่ื่วยแก�ปัญหาให�เด็็กได็�
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วิทยำลัยอำชีวศึึกษำบริหำรธุรกิจวิทยำสงขลำ	จ.สงขลำ
จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองรูปแบบใหม่

	 ครูนพรัตน์	สุวรรณโณ	(ครูปูเป้)	ครูจิรวัจน์	ผาสุขสวัสดิ�	 (ครูโจ)	ครูสวลี	 
จุลนิล	(ครูน��า)	และครูซาวียะ	ฮามะ	(ครูยะ)	จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจ
วิทยาสงขลา	มาบอกเล่าประสบการณ์การปรับเปล่ียนมาเป็นครูรับฟังนักเรียน 
มากขึ�น	ฟังอย่างไม่ตัดสิน	ท�าความรู้จักนักเรียนผ่านการรับฟัง	และการใช้เคร่ืองมือ	
Charactor	Strenths	Mindset	เพ่ือท�าความรู้จักกับนักเรียนของตนเอง
	 หลังจากการน�าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไปปรับใช้ในห้องเรียนมาระยะหน่ึง
แล้ว	ครูได้ค้นพบว่าผู้ปกครองและลูกวัยรุ่นมักมีช่องว่างต่อกัน	ผู้ปกครองมีความหวัง
ต่อลูกหลานสูงอยากให้ลูกประสบความส�าเร็จตามท่ีผู้ปกครองวางแผนไว้	ในขณะท่ี 
ลูกวัยรุ่นเร่ิมมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ�น	จึงมักเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกัน	 
ดังนั�นครูจึงได้คิดจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน	เปิดพื�นท่ีให้ผู้ปกครอง
และบุตรหลานได้มาเปิดใจพูดถึงเร่ืองความคาดหวังของตัวเอง

ป้องกันิและเฝ้้�ระวัิงเร่�องสุขภ�พจิิต
	 นอกจากนี�อีกเหตุผลหน่ึงท่ีคณะครูเร่ิมคิดว่าควรหาแนวทางร่วมมือกับผู้
ปกครองเพ่ือดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนคือ	ครูพบว่านักเรียนมีปัญหาความเครียด
เพ่ิมขึ�น	ทั�งเร่ืองการเรียน	และเร่ืองส่วนตัว	ครูน��าเล่าว่าเร่ิมเห็นสัญญาณปัญหา
สุขภาพจิตของนักเรียน	ซ่ึงหากครูและผู้ปกครองรับรู้ปัญหาได้เร็ว	และหาแนวทาง
ช่วยกันดูแลด้วยวิธีการท่ีถูกต้องก็จะช่วยให้สุขภาพจิตของนักเรียนดีขึ�นได้

	 “ครูน��าเป็นครูท่ีปรึกษาจะเจอปัญหาเยอะมาก	เด็กหน่ึงคนไม่ได้มีหน่ึงปัญหา	
ตอนนี�เด็กเร่ิมเครียด	เป็นโรคซึมเศร้า	มีปัญหาสุขภาพจิต	ถ้าหากได้รับความร่วมมือ

จากผู้ปกครองอาจจะช่วยลดปัญหาการลาออกกลางครันได้	จึงเป็นเหตุผลท่ีท�าให้

เกิดโครงการนี�ขึ�นมาด้วย”
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จัิดพบัผู้้้ปกคำรองนัิกศึึกษ�ใหม่ร้ปแบับัใหม่
	 ครูใช้กระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกมาจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองของ 

นักศึกษาใหม่	แต่ด้วยสถานการณ์โควิดจึงได้จัดกระบวนการด้วยระบบออนไลน์	 

โดยใช้กระบวนการกับนักศึกษาใหม่ชั�น	ปวช.	ปวส.	ภาคปกติประมาณ	50-

60	ครอบครัว	ทั�งนี�ท่ีผ่านมากิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบเดิม 

จะเป็นการเชิญผู้ปกครองมาประชุมท่ีโรงเรียน	เป็นกิจกรรมแบบเดิมท่ีผู้ปกครอง

มาน่ังฟังข้อมูลจากทางโรงเรียนอย่างเดียว	แต่ในการจัดกิจกรรมครั�งล่าสุดได้ 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมผู้ปกครองใช้กระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกมาท�ากับ

ผู้ปกครอง	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ�น	

	 กระบวนกำร

 	 จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์	Zoom

 	 ชี�แจงข้อมูลท่ีผู้ปกครองควรได้รับทราบ

 	 ชี�แจงกระบวนการ	ก่อนแยกห้องย่อยแต่ละสาขา

 	 ผู้ปกครอง	และนักเรียน	แยกห้องยอ่ยตามสาขา	มีครูเป็นผู้ดแูลกระบวน

ในห้องยอ่ย	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดถึงความคาดหวังท่ีมีต่อลูก	และให้ลูก

พูดถึงความหวงัของตนเองท่ีมต่ีอผู้ปกครอง	เช่น	อยากให้ผู้ปกครองปฏิิบัติอยา่งไรกับ

ตนเองอย่างไร	สุดท้ายเปิดพื�นท่ีในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการ	และ

ความรู้สึกท่ีมีต่อกันและกัน

 

	 ส่ิงท่ีผู้ปกครองสะท้อนหลังกิจกรรม

	 1.	 แปลกใหม่	เป็นการประชุมผู้ปกครองผ่าน	Zoom	ครั�งแรก

	 2.	 ครั�งนี�ไม่ได้เป็นแค่ผู้ฟัง	แต่เป็นผู้พูดด้วย

	 3.	 ได้เรียนรู้ว่าเร่ืองง่ายๆ	แต่ท�าไมท�ายาก	 เช่น	การเปิดอกคุยกันถึง 

ความต้องการพื�นฐานง่ายๆ	ของตนเอง	การบอกความคาดหวัง	หรือการกอดกัน
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มุมมองของคำรผู้้้้ร่วิมกิจิกรรม
	 น่ีเป็นครั�งแรกเช่นกันท่ีครูได้ท�ากิจกรรมรูปแบบนี�	ครูโจเล่าว่าเม่ือได้รู้ 

ความคาดหวังของทุกคนแล้ว	ครูได้เสริมในบทบาทของครูให้ผู้ปกครองเข้าใจ 

เก่ียวกับการเรียนรู้มากขึ�นไว้ว่า	การมาโรงเรียนคือการมาเรียนรู้ทักษะ	ดังนั�นพ่อแม่

ควรส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในช่วงเวลานี�ให้เต็มท่ี	

	 “ผู้ปกครองมีความคาดหวัง	ไม่ว่าลูกจะจบจากท่ีไหนขอให้ลูกมีงานท�าท่ีดี	

สามารถหาเลี�ยงตัวเองได้	เลี�ยงครอบครัวได้	ซ่ึงเด็กเองก็มีความคิดแบบนี�เช่นกัน	

และครูก็พยายามจะบอกว่าการมาโรงเรียนคือ	ขั�นตอนการฝึ่กทักษะต่างๆ	การเรียน

รู้	พูด	อ่าน	เขียน	ฟัง	นับตั�งแต่ท่ีเขาก้าวเข้ามาอยูใ่นโรงเรียนนี�คือช่วงเวลาของการ

เรียนรู้	และหาตัวตนท่ีแท้จริงว่าเขาอยากเป็นอะไร”
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	 ส่วนครูปูเป้เล่าว่า	น่ีเป็นครั�งแรกท่ีการประชุมผู้ปกครองได้ทั�งรอยยิ�มและ

น��าตา	กิจกรรมหลักท่ีท�าคือ	กิจกรรมความคาดหวัง	เม่ือผู้ปกครองบอกเร่ืองความ

คาดหวังท่ีมีต่อลูก	ลูกท�าหน้าท่ีรับฟัง	เม่ือถึงเวลาฝ่่ายลูกพูดบ้าง	เด็กได้พูดส่ิงท่ีอยู่

ในใจออกมา	บางเร่ืองผู้ปกครองไม่เคยรู้เลยว่าลูกรู้สึกอย่างไร	ลูกรู้สึกกดดันอึดอัด

มากแค่ไหน	ในมุมของครูซ่ึงเป็นคนกลาง	ครูจึงต้องพยายามท�าให้ความคาดหวัง

ของคนในครอบครัวมีความสมดุลกัน

	 “หลังจากได้ฟังความคาดหวังของเด็กและผู้ปกครอง	ส่ิงหน่ึงท่ีเรารู้สึกได้ 

คือเป็นการเติมพลังบวกให้เรา	กลุ่มผู้ปกครองท่ีครูดูแลไม่มีการพูดถึงเกรดเฉล่ียเลย	

ผู้ปกครองต้องการแค่เพียงว่า	ลูกมาเรียน	3	ปีท่ีน่ีจะสามารถเอาตัวรอดได้	น่ันแสดง

ว่าเขาก�าลังมองเร่ืองทักษะชีวิต	พฤติกรรม	การใช้ชีวิตของเด็ก	น่ีเป็นแรงบันดาลใจ

ให้เราท�างานในเร่ืองวิชาการ	แต่ครูก็ต้องสอนเร่ืองทักษะชีวิตให้เด็กด้วย	อาจจะไมใ่ช่

การสอน	แต่เป็นการให้ประสบการณ์เสริม	ซ่ึงตรงตามนโยบายของครูและผู้บริหาร

ท่ีให้ดูแลเด็กเหมือนเป็นลูกเราคนหน่ึง”

	 การจัดกิจกรรมครั�งนี�ทางโรงเรียนหวังว่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นให้ผู้ปกครองและ

นักเรียนเข้าใจกันและกันมากขึ�น	และเกิดการหนุนเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้

ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ�น

นับตัั�งแต่ัท่ี่�เข้าก�าวเข้�ามุาอยู่ในโรูงเรู่ยนน่� 

ค่อช่ื่วงเวลัาข้องการูเรู่ยนรูู� แลัะหาตััวตันท่ี่�แที่�จรู่งว่า

เข้าอยากเป็นอะไรู
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โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง	จ.ตำก

กิจกรรมเติมพลังบวก

	 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงเป็นโรงเรียนท่ีได้น�ากิจกรรม	Character	Strengths	

Mindset	ไปใช้กับผู้ปกครองและนกัเรียนท่ีเป็นชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ	โดยครูจารุพร	

จะนะ	(ครูนู)	ครูกิตติพงษ์	มินทะนา	(ครูแม็ก)	ครูปิยนุช	ซาววงศ์	(ครูนัท)	มาเล่า 

ให้ฟังถึงผลของการท�ากิจกรรมนี�	และกิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวกอ่ืนๆ	ท่ีครูได้พัฒนา

ขึ�นมาเพ่ือเติมพลังใจส�าหรับนักเรียน

 

Character Strengths ภ�ษ�ปก�เกอะญอ
	 เน่ืองจากมีนักเรียนท่ีเป็นชาติพันธ์ุปกาเกอะญอจ�านวนมาก	ครูอยากให้ 

ผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปกับบุตรหลาน	จึงได้น�าชุดค�าถามท่ีเป็นรูปภาพของกิจกรรม	

Character	Strengths	Mindset	ไปแปลเป็นภาษาปกาเกอะญอ	เพ่ือส่ือสาร 

ให้นักเรียนเข้าใจมากท่ีสุดในเบื�องต้น	และน�าไปใช้กับผู้ปกครองเป็นครั�งแรก 

ในวันประชุมผู้ปกครองท่ีผู้ปกครองจะเดินทางมาส่งนักเรียนท่ีโรงเรียน

	 ครูนุเล่าว่าได้ทดลองกับท�ากิจกรรมนี�กับผู้ปกครองและนักเรียน	1	ห้องเรียน	

โดยเร่ิมจากอธบิายถึงท่ีมาท่ีไปของกจิกรรมให้ผู้ปกครองฟงัเป็นภาษาไทยและภาษา

ปกาเกอะญอ	แล้วให้ผู้ปกครองลองใช้รูปภาพ	Character	Strengths	วิเคราะห์ว่า

บุตรหลานของตนเองมีจุดแข็ง	หรือจุดอ่อนอะไร	โดยมีล่ามคอยแปลส่ือสารระหว่าง

ผู้ปกครองกับครู	ผลตอบรับท่ีได้ถือว่าออกมาน่าสนใจ	เพราะส�าหรับเด็กบางคนน่ี

อาจเป็นครั�งแรกเลยท่ีพ่อแม่พูดถึงส่ิงท่ีดีภายในตัวเด็ก
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	 “จากท่ีได้ฟังผู้ปกครองบอกว่าดีท่ีได้รู้ว่าลูกตัวเองมีอะไรท่ีดี	ส่วนเด็กบอก
ว่าเขารู้สึกดีใจท่ีพ่อมองว่าเขาเป็นคนท่ีกล้าแสดงออก	แต่จริงๆ	แล้วตัวเขายังรู้สึก
อาย	เด็กดีใจท่ีพ่อหรือแม่เห็นว่าเขาเป็นคนแบบนี�	ซ่ึงเป็นจุดท่ีอาจจะหลบอยูใ่นตัว
เอง	การมีคนบอกจุดแข็งเหมือนเป็นการเสริมแรงบวกให้กับเด็กด้วย	ช่วยให้เด็กมี
บุคลิกท่ีดีๆ	แบบนี�ไปเร่ือยๆ	บางคนก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจท่ีพ่อหรือแม่มองว่าเขาเป็น
คนท่ีมีความกล้าหาญ	หรืออย่างเร่ืองการหุงข้าว	ผ่าฟืน	เก็บฟืน	เป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
เด็กท่ัวไปท�า	กลายเป็นพ่อแม่บอกว่าเขาเป็นเด็กท่ีมีความรับผิดชอบ	และเด็กบาง
คนอาจจะไม่ได้เรียนเก่ง	แต่ทุกคนรู้แล้วว่าตัวเองมีจุดแข็ง	จุดเด่นของตัวเอง”

ภ�พช่ิวิิตประจิำ�วัินิเติมพลังบัวิก
	 ส่วนครูแม็กได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของเด็กยุคนี�	
โดยให้นักเรียนถ่ายรูปชีวิตประจ�าวัน	โจทย์คือส่ิงท่ีดีท่ีสุดในวันนั�น	เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักการมองหาพลังบวกจากส่ิงรอบตัว	มองหาส่ิงดีๆ	ท่ีท�าให้รู้สึกดี	แล้วให้น�าเสนอ
ว่ารู้สึกดีเพราะอะไร	เช่ือมโยงมาท่ีความรู้สึกภายในตนเอง	และส่ิงท่ีตัวเองเป็น
	 “ปีท่ีแล้วให้ท�าในห้องประจ�าชั�น	ให้เขาท�าเหมือนสร้างกรอบรูปขึ�นมา	ตัด
กระดาษให้มีรูตรงกลางใช้เป็นกรอบถ่ายรูปส่ิงของหรือวิว	หรืออะไรท่ีเขารู้สึกว่าส่ิง
นี�ล่ะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเขาได้รับในวันนี�	ถ่ายแล้วถ้าใครอยากเผยแพร่ให้เพ่ือนได้เห็นก็ให้
โพสต์ในเฟสบุ๊ค	หรือลงในไลน์กลุ่มห้อง	กิจกรรมนี�อยากให้เขามองหาส่ิงดีรอบตัว	
เห็นคุณค่าของตัวเอง	และส่ิงรอบข้าง	เดี�ยวนี�เด็กชอบเล่นโซเชียล	ชอบถ่ายรูป	เด็ก
ก็น่าจะเก็ทในส่ิงท่ีเราอยากให้	อยากให้เด็กเพ่ิมพลังงานบวก	เห็นคุณค่าส่ิงรอบข้าง	
สร้างพลังงานบวกให้กับตัวเอง	มองหาส่ิงท่ีดีๆ	ให้ตัวเองมีความสุข	เด็กบางคนโพสต์
เร่ืองเพ่ือนให้ยืมดินสอ	เพ่ือนให้ขนม	เขาเร่ิมจากเร่ืองเล็กๆ	ใกล้ๆ	ตัวแบบนี�”
	 ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงมองว่า	การรู้จักตัวเอง	รู้จุดแข็งของตัวเอง	และ
สามารถมองเห็นส่ิงดีๆ	ท่ีตนเองมีอยูจ่ะเป็นจุดเร่ิมต้นให้เด็กทุกคนพัฒนาตนเองจาก
จุดนั�น	โดยการพัฒนาเร่ิมต้นขึ�นทันทีในวันท่ีเขาสามารถมองเห็นส่ิงดีๆ	ของตนเอง	

และเร่ิมรู้สึกดีกับตนเอง
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วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ)	จ.เชียงใหม่

เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่ำงเคำรพซ่ึึ้งกันและกัน

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนา)	เปิดสอนระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	และปริญญาตรี	โดยนักศึกษา

ท่ีเข้าเรียนท่ีน่ีจะต้องเข้ามาพักอยู่ในหอพักนักศึกษาทุกคน	ดังนั�นครูพนม	แก้วผาดี	

(ครูใบเตย)	และครูมนสิชา	พิชัยพรหม	(ครูแอ้)	จึงได้น�ากิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวก 

ท่ีได้เรียนรู้จาก	FamSkool	ไปปรับใช้กับนักศึกษา	เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ท่ีจะอยู่

ร่วมกันอย่างเคารพซ่ึงกันและกัน

ร้้จัิกเพ่�อนิให้ด่ขึ�นิ 
	 ครูใบเตยได้น�าเร่ือง	Character	Strengths	Mindset	และน�าเร่ืองการ

ส่ือสารเชิงบวกต่างๆ	มาจัดกิจกรรมกับนักศึกษาในห้องท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา	เพ่ือ

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับตัวเอง	ได้รู้จักเพ่ือน	และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่าง 

สงบสขุ	เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ	ท่ีมักเกิดขึ�น	โดยเฉพาะเร่ืองการกล่ันแกลง้รังแกกัน

	 “เราต้องการสร้าง	Awareness	ให้เขารู้ว่าคนเรามีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน	 

เราไม่ควรจะไปโฟกัสตรงจุดด้อยของเพ่ือน	เพราะมันมีประเด็นเร่ืองการบุลล่ี	 

การล้อเลียนกันอยู	่ซ่ึงเราไม่อยากให้เกิดขึ�นในวิทยาลัย	แล้วก็ท�าเวิรก์ช็อป	Positive	 

Communication	การใช้	 I	–	You	Message	การส่ือสารเชิงบวก	การเรียนรู้ 

เร่ืองของ	Power	Dynamic	การใช้อ�านาจข่มอีกคนหน่ึง	การเรียนรู้เร่ืองพวกนี� 

เพ่ือให้เขาตระหนักระวังการบุลล่ีเพ่ือน	การพูดถนอมน��าใจเพ่ือนหน่อย”
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ชิวินิพ่อแม่ล้กม�เปิดอกคุำยกันิ
	 นอกจากนี�ทางวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป	Character	Strengths	

Mindset	ให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาด้วย	เน่ืองจากนักศึกษาท่ีมาเรียนท่ีน่ี 

ต้องมาอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย	ในวันท่ีผู้ปกครองมาส่งนักศึกษาเข้าหอพัก 

ในวันอาทิตย์	ครูได้ขอนัดผู้ปกครองกลุ่มทดลองประมาณ	8-9	ครอบครัว	ให้มา 

ทดลองท�ากิจกรรมนี�กับนักศึกษา

	 “วันนั�นหลังจากท�ากิจกรรมเสร็จแล้วผู้ปกครองสะท้อนว่า	ได้รู้เก่ียวกับ 

ลูกตัวเองมากขึ�น	ได้แลกเปล่ียนเร่ืองราวต่างๆ	กับลูก	และกับผู้ปกครองคนอ่ืนด้วย	

เราจะใหเ้ขาไดแ้ลกเปล่ียนจับคู่ผลัดเปล่ียนไปเร่ือยๆ	ผู้ปกครองรู้สกึว่าสนุก	กิจกรรมนี� 

เราอยากท�าให้ผู้ปกครองได้มองในมุมของลูกบ้าง	ได้รู้ว่าลูกคิดอย่างไร	รู้สึกอย่างไร	

ลูกโอเคไหมกับการได้มาเรียนท่ีน่ี	บางคนมาเรียนท่ีน่ีเพราะผู้ปกครองต้องการ	 

ก็สร้างแรงกดดันให้ลูกด้วย	เราอยากให้ผู้ปกครองกับนักศึกษาได้มีโอกาสเปิดอก

คุยกัน”
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กิจิกรรมส่งเสริมสุขภ�พจิิตนัิกศึึกษ�หอพัก
	 หอพักมีนโยบายในเร่ืองการดูแลนักศึกษาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ลด

การกล่ันแกล้งรังแกกันในทุกรูปแบบ	รวมถึงต้องการให้หอพักเป็นพื�นท่ีปลอดภัย

ส�าหรับนักศึกษา	ครูแอ้ท่ีมีบทบาทเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก	จึงได้จัดกิจกรรม

วันหอพัก	Happy	Dome	ท�าเป็นซุ้มเกมต่างๆ	ให้เล่น	ในเกมสอดแทรกเก่ียวกับ

จิตวิทยาเชิงบวก	เช่น	Positive	Communication,	I-YOU	Message	ให้เรียนรู้ผ่าน

เกมในกิจกรรมต่างๆ	และภายในงานมีนักจิตวิทยามาเปิดบูธให้ความรู้เร่ืองการดูแล

สุขภาพจิตด้วย	

	 “ในงานมีกิจกรรมให้เขียน	Post	it	ระบายส่ิงท่ีคิดหรือรู้สึก	เด็กๆ	มาเขียน

ระบายว่าชีวิตประจ�าวันเขาจะเจอแต่เร่ืองแย่ๆ	เจอส่ิงท่ีไม่ดี	กิจกรรมนี�ท�าให้บาง

คนเร่ิมตระหนักว่าส่ิงท่ีพูดส่ือสารออกไปกับคนอ่ืนมันแย่แค่ไหน	เขาก็เร่ิมระวังตัว	

ระวังค�าพูดของเขามากขึ�น	เร่ิมเข้าหานักจิตวิทยามากขึ�น	เม่ือก่อนเวลาท่ีมีปัญหา

อะไรเด็กๆ	ไม่กล้าเข้าไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือปรึกษาอาจารย์	 ซ่ึงกิจกรรมนี�จะ

จัดต่อไปอีกเร่ือยๆ	อีกอย่างท่ีอยากท�าคือตอนนี�ได้ดูแลงานห้องสมุด	คิดว่าอาจจะมี

การท�ากิจกรรมเล็กๆ	สัปดาห์ละ	1	ครั�ง	อาจเป็นการดูหนัง	เพราะการส่ือสารผ่าน

ภาพยนตรน่์าจะง่ายกว่า	ดูเสร็จคุยกับเขาวา่หลังจากชมภาพยนตรส่ิ์งท่ีได้รับคืออะไร	

รู้สึกอย่างไร	อยากจะพูดอะไร	เปิดโอกาสให้เขาได้พูด	ครูเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ฟัง”

	 ครูใบเตยและครูแอ้บอกว่า	การท�ากิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวกกับนักศึกษาและ

ผู้ปกครองท่ีผ่านมายงัเป็นเพียงการปูพื�นฐานสร้างความเข้าใจเบื�องต้นเท่านั�น	ครูยงั

วางแผนจะจัดกิจกรรมต่อไปในเชิงลึกยิง่ขึ�น	เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับตนเอง

และผู้อ่ืนเพ่ิมขึ�น
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โรงเรียนน�้ำพองศึึกษำ	จ.ขอนแก่น

จดหมำยแทนใจ	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง

	 ครูสุวิมล	คุณธรรมสกุล	(ครูไวท์)	และครูวราสิทธิ�	วัฒนาภา	(ครูเต๋า)	ได้มา

แบ่งปันเร่ืองราวของกิจกรรม	"จดหมายแทนใจ	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง"	ใน	Inskru.

com	โดยกิจกรรมนี�เกิดขึ�นในสถานการณ์ท่ีโรงเรียนไม่สามารถประชุมผู้ปกครอง

ในรูปแบบเดิม	ครูทั�งสองจึงได้ลองใช้รูปแบบการเขียนจดหมายถึงกัน	เพ่ือให้ครู	

นักเรียน	และผู้ปกครองได้รู้จักกันมากขึ�น	โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ปกครองและ 

บุตรหลานเห็นคุณค่าของกันและกัน	 ผ่านการเขียนจดหมายแทนใจ	 ซ่ึงเป็น 

เคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กเข้าใจกันอย่าง

ลึกซึ�ง

กระบัวินิก�รเข่ยนิจิดหม�ย
	 ครูได้พัฒนากระบวนการเขียนท่ีเร่ิมตั�งแต่การเตรียมความพร้อมให้นักเรียน

กล้าเปิดใจเขียนถึงผู้ปกครอง	จนกระท่ังถึงกระบวนการท่ีผู้ปกครองไดอ่้าน	และเขียน

ตอบกลับ	โดยมีกระบวนการส�าคัญดังนี�

 1.	 ครูเขียนถึงนักเรียน	หลังจากอธิบายกระบวนการ	และเป้าหมายของ

กิจกรรมนี�แล้ว	ครูเร่ิมต้นโดยการเขียนถึงนักเรียนแต่ละคนจากมุมมองของครู	ส่งให้

เด็กได้อ่าน	และน�าบางส่วนมาอ่านให้เด็กฟังในห้องเรียน	เพ่ือให้เด็กได้มองเห็นตัวเอง	

ลดความกลวัในการแสดงออกดว้ยการเขียนลงไป	กระบวนการนี�มีจุดประสงค์ให้เด็ก

เห็นว่าตนเองมข้ีอดี	และท�าใหเ้ห็นว่าการส่ือสารเชิงบวกดว้ยการเขียนนั�นท�าให้คนท่ี

รับสารรู้สึกดีได้อย่างไร

 2.	 นักเรียนเขียนถึงผู้ปกครอง	ครูให้เด็กเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง	ส่ิง

ท่ีอยากบอกกับผู้ปกครอง	โดยครูกระตุ้นให้เด็กเข้าใจถึงความส�าคัญของการเขียน 
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ครั�งว่า	น่ีอาจเป็นครั�งแรกท่ีเด็กๆ	ได้บอกส่ิงท่ีต้องการอย่างแท้จริงกับผู้ปกครอง	 

การเขียนนี�จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจตนเองได้มากขึ�น	และจดหมายนี�อาจ

เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ดีขึ�นได้

 3.	 นักเรียนน�ำจดหมำยท่ีเขียนไปพูดคุยกับผู้ปกครอง	ในกระบวนการนี� 

ครูให้เด็กน�าจดหมายท่ีตนเองเขียนไปพูดคุยกับผู้ปกครองท่ีบ้าน	โดยครูจะไม่

เข้าไปเป็นตัวกลาง	ปล่อยให้เด็กได้คุยกับผู้ปกครองด้วยตนเอง	และให้ผู้ปกครอง

เขียนจดหมายตอบกลับให้กับเด็กโดยตรง	เพราะครูถือว่าเป็นเร่ืองส่วนตัวระหว่าง

ผู้ปกครองกับเด็ก

ปฏิิกิริย�เม่�อได้อ่�นิจิดหม�ยจิ�กคำร้
	 ในกระบวนการขั�นตอนท่ี	1	ซ่ึงถือเป็นขั�นตอนส�าคัญท่ีครูแสดงให้เด็กเห็น

ถึงการแสดงออกเชิงบวกด้วยการเขียน	ครูเต๋าเล่าว่าเด็กหลายคนรู้สึกดีเม่ือได้อ่าน	

หรือได้ฟังส่ิงท่ีครูเขียนถึงตนเองในแง่มุมท่ีดีต่างๆ	ซ่ึงเด็กอาจไม่เคยมองเห็นตนเอง

ได้แบบท่ีครูมองเห็นมาก่อน

	 “พอผมเอาท่ีผมเขียนไปให้เด็กอ่าน	เด็กรู้สึกว่าคุณครูชม	ครูเขียนดีจัง	เช่น	

ผมเขียนว่าเวลาอยู่ในห้องไม่เล่นโทรศัพท์	เด็กบอกว่าอยากให้คุณย่าอ่านจัง	เพราะ 

ย่าเอาแต่บ่นว่าเขาเล่นโทรศัพท์ตลอด	เด็กมีความกระตือรือร้นอยากฟังท่ีครูเขียน

ถึงเขา	 ซ่ึงเวลาเราเขียนถึงเด็กเราใช้วิธีคิดว่า	เด็กทุกคนอยากจะเป็นท่ียอมรับ 

ในสังคม	ถ้าเราเอาหลักจิตวิทยาตรงนี�ไปใช้กับช่วงอายุท่ีเขาก�าลังค้นหาตัวตน 

ในสังคม	พยายามเรียนรู้การเข้าสังคม	ถ้าเราท�าให้เขารู้ว่าส่ิงไหนท่ีเรียกว่าความดี	 

ส่ิงไหนท่ีเรียกว่าท�าแล้วได้รับค�าช่ืนชม	ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนๆ	จากคุณครู	

เขาก็อยากจะท�าต่อไป	แต่เราไม่ได้อ่านให้เด็กทุกคนฟัง	เพราะเวลาไม่พอก็มีเด็ก

มาติดตามต่อว่าคุณครูเม่ือไหร่จะอ่านต่อ	หนูอยากฟังท่ีเหลือต่อ	ของหนูคุณครูยัง 

ไม่ได้อ่าน	ท�าให้ผมคิดว่าเด็กสนุกท่ีได้ฟังความคิดเห็นของกันและกัน”
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การูเข่้ยนน่�จะช่ื่วยให�ผูู้�ปกครูอง
เข้�าใจลูักตันเองได็�มุากขึ้�น 

แลัะจด็หมุายน่�อาจเปล่ั�ยนแปลังความุสัิ่มุพันธ์ี
ข้องคนในครูอบครัูวให�ด่็ขึ้�นได็�



80   

ปลููกกิจกรรม

กรณ่ีเด็กไม่ม่อะไรเข่ยนิถึึงผู้้้ปกคำรอง
	 ครูไวท์เล่าว่าในกระบวนการท่ีเร่ิมให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง	 
บางคนอาจจะเร่ิมเขียนไม่ได้	ไม่รู้จะเขียนอะไร	ครูต้องให้เวลาในการคิด	และพยายาม
อธิบายถึงเหตุผลในการท�ากิจกรรมเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองครั�งนี�ให้เด็กเข้าใจ 
เป้าหมาย	แล้วเขียนออกมาได้ตรงกับท่ีใจคิดให้มากท่ีสุด

	 “ก่อนเร่ิมเขียนเราบอกเด็กว่า	เราอาจไม่ต้องรอโอกาสวันพ่อ	วันแม่	หรือ 
วันเกิด	ถือว่าเป็นโอกาสหน่ึงท่ีเข้ามาในชีวิตหนู	เป็นวันพิเศษวันหน่ึงท่ีครูอยากจะ
ให้เกิดขึ�น	อยากจะใหล้องเขียนถึงผู้ปกครอง	บอกความในใจวนันี�เลย	อยากใหเ้ขียน 
ตามความเป็นจริง	บอกเขาว่าการส่ือสารนี�อาจจะเปล่ียนรูปแบบชีวิตบางอย่าง 
ไปได้เลยนะ	เพราะครูก็เคยเป็นเด็กคนหน่ึงท่ีตอนเด็กไม่เข้าใจกับพ่อแม่	แต่ว่า 
ครูชอบเขียนจดหมายหาพ่อแม่	ถ้าเด็กๆ	มีอะไรท่ีไม่กล้าพูดกับพ่อแม่มาเขียน
จดหมายกันเถอะ	บางคนก็ใช้เวลาคิด	แต่พอเห็นว่าคนอ่ืนเขียนได้เขาก็เขียน 
จนเร่ิมเข้าท่ีมีสมาธิ	มีเด็กบางคนพอครูบอกให้เขียนน��าตาไหลเลยก็มี	เขามีเร่ืองท่ี
จะเขียนเยอะมาก	บางคนหมดเวลาแล้ว	แต่หนูขอเขียนต่อได้ไหม	หลายคนมีความ
รู้สึกเยอะมาก”

	 ในกระบวนการนี�อาจพบปญัหาในกรณคีวามสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและ
เด็กไม่ดีนัก	เด็กมักจะไม่อยากเขียนถึงผู้ปกครอง	หรือไม่ยอมเขียนเลย	ครูเต๋าเล่าว่า
หากพบกรณีเช่นนี�ครูจะถือโอกาสเข้าไปพูดคุย	เพ่ือท�าความเข้าใจปัญหาของนักเรียน	
จะไม่มีการบังคับให้เด็กท�าโดยไม่เต็มใจ	

	 “เด็กหลายคนบอกครูหนูไม่มีอะไรจะเขียนถึงพ่อแม่	หนูรู้สึกไม่ดีกับพ่อแม่
เลย	ตรงนี�ถือเป็นโอกาสท่ีเป็นไฮไลต์ของเร่ืองนี�	เราจะได้มีโอกาสเข้าไปดูแลเด็ก
ทีละคน	ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนท่ีมีปัญหา	แต่เด็กท่ีมีปัญหาเราจะได้เข้าไปคุยกับเขา	
พยายามถามเขาว่ามองผู้ปกครองยังไง	เขาไม่มีอะไรจะบอกกับผู้ปกครองเพราะ
อะไร	การคุยจะท�าให้เราได้เข้าใจเด็กมากขึ�น”
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ส่�อคำวิ�มร้้สึกด้วิยก�รเข่ยนิ
	 นอกจากกิจกรรมจดหมายแทนใจเขียนถึงผู้ปกครองแล้ว	ครูทั�งสองคน
ยังให้นักเรียนท�ากิจกรรมเขียนในโจทย์ต่างๆ	อยู่เสมอ	เช่น	เขียนถึงเพ่ือนในห้อง	
เขียนถึงส่ิงท่ีอยากบอกกับเพ่ือน	ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้นั�นครูเต๋าบอกว่าบางครั�งเกินความ 
คาดหมายของครู	เพราะนักเรียนบางคนสามารถ่ายทอดความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆ	 
ออกมาได้ดีมาก	และยังส่งผลให้เกิดการพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อยอดกัน 
ในห้องเรียนในประเด็นต่างๆ	ได้ต่อไป

	 “บางคนเขียนดีมาก	ดีจนผมตกใจ	เช่น	 มีคนหน่ึงบอกว่าเขาอึดอัดกับ 
การท่ีเพ่ือนเล่นกันรุนแรงมากในห้อง	เวลาเรียนอยู่เพ่ือนหลังห้องเล่นท�าให้เขา 
ไม่มีสมาธิในการเรียน	บางทีเขาบอกเงียบหน่อยเขาอยากเรียน	เพ่ือนก็ด่าเขา 
กลับมาด้วยค�าหยาบ	เขาบอกว่าหลายคืนเขากลับไปร้องไห้อยู่คนเดียว	เพราะ 
เขาไม่รู้ว่าเขาจะท�ายังไง	เขาบอกเพ่ือน	เพ่ือนก็ไม่ท�าอะไร	แต่จะให้ท�าร้ายเพ่ือน	 
เขาก็เป็นผู้หญิง	เขาท�าอะไรไมไ่ด้	เขารู้สกึอึดอัดมาก	ส่ิงท่ีเขาเขียนกระทบความรู้สกึ
ของเพ่ือนในหอ้งและตัวครูด้วย	เราอ่านแบบไม่ได้บอกว่าใครเขียน	แต่ทุกคนรู้แล้วว่า
มันมีส่ิงนี�เกิดขึ�นกับเพ่ือนแน่ๆ 	เขาก็มีการคุยกันในห้องว่าเราจะท�ายงัไงให้ห้องเรียน
ของเราดีขึ�น	มีการพูดถึงสิทธิในการเรียนของเพ่ือน	การท�าเสียงดังละเมิดสิทธิ 
การเรียนรู้ของเพ่ือนหรือไม่”

	 การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีต้องผ่านกระบวนการคิด	กล่ันกรองความรู้สึก 
นึกคิดของตนเองออกมาเป็นข้อความ	การเขียนจึงเป็นเคร่ืองมือในการท�า 
ความรู้จักตนเอง	ช่วยให้เข้าใจผู้อ่ืน	และสามารถสานสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
ระหว่างครู	นักเรียน	และผู้ปกครองให้ดีกว่าเดิมได้
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โรงเรียนเทพศิึรินทร์คลองสิบสำม	จ.ปทุมธำนี

กำร์ดเปิดใจแก้ไขพฤติกรรม

	 ครูธงชัย	ฟุ้งเฟื�อง	(ครูธง)	ครูวรวลัญช์	เด็ดแก้ว	(ครูไอซ์)	ได้น�ากิจกรรม	 

“การด์บอกความรู้สกึ”	มาใช้กับนักเรียน	และผู้ปกครอง	เพ่ือฝึ่กการส่ือสารเชิงบวก	

และสรา้งพื�นฐานความเหน็อกเหน็ใจซ่ึงกันและกนั	ซ่ึงช่วยลดปัญหาขดัแยง้ระหวา่ง 

ผู้ปกครองกับเด็ก	และยังช่วยลดปัญหาการกล่ันแกล้งรังแกกันของนักเรียนได้ 

อีกด้วย

เปิดก�ร์ดเปิดคำวิ�มร้้สึกผู้้้ปกคำรอง
	 ครูใช้กิจกรรมการ์ดบอกความรู้สึกนี�ใน	2	ส่วนคือ	ใช้กับนักเรียนในการเรียน

การสอน	และใช้ในการประชุมผู้ปกครองระดับชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี	5	โดยโหลดไฟล์	

PDF	ของการ์ดจาก	InSkru	ออกมาใช้	โดยครูไอซ์ซ่ึงเป็นคนน�าการ์ดนี�มาใช้บอกว่า	

น�าการ์ดมาใช้กับนักเรียนแล้วเห็นผลว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นักเรียนกล้าแสดง

ความคิดเห็น	และความรู้สึกของตนเอง	จึงได้ลองน�าไปใช้กับผู้ปกครองในการประชุม

ผู้ปกครอง

	 “การ์ดบอกความรู้สึกน�าไปใช้กับนักเรียนแล้วได้ผล	ครูเลยมีความคิดว่าท�า

อย่างไรให้ผู้ปกครองสะท้อน	และแสดงความคิดเห็นมากขึ�น	จึงได้น�ามาใช้กับห้อง

ท่ีเป็นท่ีปรึกษา	เพราะเห็นแล้วว่าผู้ปกครองไม่กล้าพูดคุยกับครู	เวลาท�ากิจกรรม

การ์ดนี�คุณครูจะเร่ิมก่อนเพ่ือแสดงตวัอยา่งให้ผู้ปกครองด	ูแล้วเราค่อยให้ผู้ปกครอง

แสดงความคิดเห็นผ่านการ์ดท่ีได้รับ	การ์ดใบเดียวกันถ้ามองมุมบวกจะตอบอีกแบบ

หน่ึง	ถ้ามองมุมลบค�าตอบท่ีได้ก็อีกแบบหน่ึง	ครูจะคอยเสริมกระบวนการคิดในเชิง

บวก	เราจะได้เห็นทัศนคติจากผู้ปกครอง	การแสดงความคิดของเขาท�าให้เราได้รู้พื�น

ฐานครอบครัว	แล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรช่วยหรือส่งเสริมผู้ปกครองอย่างไรได้บ้าง”
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	 ส่วนครูธงบอกว่าหลังจากท�ากิจกรรมนี�แล้วผู้ปกครองกล้าถามครู	และกล้า

เข้ามาปรึกษาครูในเร่ืองต่างๆ	มากขึ�น	นอกจากนี�การเปิดการ์ดยังเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดี

ให้ผู้ปกครองมโีอกาสไดพู้ด	และเด็กมีโอกาสไดฟั้ง	เม่ือรับฟังกันและกันแล้วมีการน�า

มาสรุปร่วมกัน	เป็นการสอนให้นักเรียนไม่มองเร่ืองต่างๆ	ในแง่เดียว	แต่เห็นแง่มุมท่ี

ยอ่มมีทั�งบวกและลบ	และเม่ือเห็นแล้วทุกฝ่่ายพยายามน�าเร่ืองลบมาปรับปรุงให้เป็น

เร่ืองบวกได้

	 “เม่ือก่อนประชุมผู้ปกครองแบบไม่ใช้การ์ด	ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น

ออกมาไม่ชัดเจน	จึงมีการปรึกษากันว่าถ้าลองน�าการ์ดมาใช้กับผู้ปกครอง	การน�า

มาใช้เราต้องน�าก่อน	เม่ือผู้ปกครองเห็นว่าเรากล้าท่ีจะพูด	ผู้ปกครองก็จะกล้าพูด

เช่นกัน	โดยครูจะให้ความคิดเห็นเชิงบวกน�าไปก่อน	เช่น	ครูพูดเร่ืองต้นไม้ท่ีก�าลัง

ผลิดอกออกใบเพราะแสงอาทิตย์แล้วเจริญงอกงาม	ก็เหมือนกับลูกหลานของเรา	ตัว

เราเปรียบเสมือนดวงอาทิตยท่ี์เราจะช่วยเหลือคนอ่ืนได้อีกมากมาย	เม่ือพูดเสร็จครู

จะท�าหน้าท่ีสรุปให้	เม่ือผู้ปกครองคนท่ีสองเห็นคนแรกพูด	เขาจะพูดได้ดีขึ�นเร่ือยๆ	

โดยครูพยายามบอกผู้ปกครองว่ากระบวนการนี�เราก�าลังช่วยกันสร้างลูกให้เจริญ

ก้าวหน้า	ด้วยความรักและความเมตตา”

	 เม่ือเสร็จกิจกรรมเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองบอกว่า	ไม่เคยท�ากิจกรรม 

แบบนี�	เป็นกิจกรรมท่ีแตกต่าง	รู้สึกประทับใจ	และเกิดการเช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดี 

ระหว่างครูกับผู้ปกครอง	ส่วนนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมครูสังเกตจากสีหน้าและ 

แววตาของนักเรียนบ่งบอกว่ามีความสุข	เพราะบางครั�งผู้ปกครองมีการช่ืนชม 

บุตรหลานของตนผ่านการ์ดความรู้สึก	เป็นการชมต่อหน้าคนทุกคนในท่ีประชุม	

และท�าให้ครูได้เห็นว่าผู้ปกครองมีความคิดบนพื�นฐานของความรักและความรู้ท่ีจะ

สามารถส่งเสริมลูกในเชิงบวกได้ต่อไป	
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ลดก�รกลั�นิแกล้งรังแก (Bully) 
	 ในด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนและครู	ครูธงเล่าว่าผลสะท้อนในภาพรวม

หลังจากท�ากิจกรรมพบว่า	เด็กท่ีเคยรังแกเพ่ือนลดลง	เพราะท่ีผ่านมาเขาไม่รู้ว่า 

ท�าแล้วเพ่ือนรู้สึกอย่างไร	แต่กิจกรรมนี�ท�าให้เด็กได้รับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน	ได้รู้ว่า

มีส่ิงนี�ท่ีไม่ควรท�ากับเพ่ือน	ถ้าท�าแล้วเพ่ือนรู้สึกเสียใจ	เศร้าใจได้อย่างไร	นอกจากนี�

ยงัท�าให้เด็กบางคนมคีวามเหน็อกเหน็ใจผู้อ่ืน	จนสามารถชว่ยเหลอืเพ่ือนไดม้ากขึ�น	

มีเด็กท่ีกล้าเข้ามาแจ้งกับครูว่าเพ่ือนของเขาโดนล้อถูกรังแก	ครูก็เข้าไปช่วยแก้ไขได้

ทันท่วงทีโดยเรียกคนกระท�ามาพูดคุย	ซ่ึงเด็กบางคนสามารถปรับแก้ไขพฤติกรรมได้

	 “ครูจะบอกกับเด็กเสมอว่า	ทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนเป็นเร่ืองท่ีดี	 

แม้จะเป็นเร่ืองท่ีทะเลาะ	ตอ่ยกับเพ่ือน	หรือโดนแฟนทิ�ง	ความเสียใจจะเปน็ฐานชีวิต 

ว่าเราเคยเสียใจ	แต่ตอนนี�มีครูไอซ์และครูธงคอยให้ค�าปรึกษา	วันข้างหน้าจะได้ 

ไม่เสียใจอีก	หรือถ้าโดนเพ่ือนชก	เราลองกลับมาทบทวนว่าท�าไมเพ่ือนถึงชกเรา	 

ผิดท่ีเขาหรือเรา	ถ้าผิดท่ีเราเพราะอะไร	แล้วจะท�าอยา่งไรให้วันข้างหน้าไม่โดนชกอีก	 

ท�าอย่างไรคนนี�ถึงจะเป็นมิตรกับเรา	เป็นต้น	เด็กจะรู้กระบวนการว่าส่ิงท่ีผ่านมา

แล้วแก้ไขไม่ได้	แต่จะท�าอย่างไรให้ส่ิงท่ีท�าไปแล้วเป็นบทเรียนเสริมจิตใจเรา	เร่ืองท่ี 

ผิดพลาดก็น�ามาปรับปรุงแก้ไข	เร่ืองดีจะเป็นแรงเสริมให้ท�าต่อไป	ถ้าเราเน้นย��าบ่อยๆ	

สุดท้ายเด็กจะมีความสามารถอยู่อย่างเป็นสุข”

	 ส่วนครูไอซ์สรุปว่าพื�นฐานความรู้สึกและจิตใจของครูเป็นส่ิงส�าคัญ	ทุกส่ิงท่ี 

ครูแสดงออกมาเด็กรับรู้ได้	 เด็กจะรู้ได้ว่าครูคนนี�เข้าใจและยอมรับเขาได้จริง 

หรือไม่	ครูพร้อมแก้ปัญหาไปกับเขาจริงหรือไม่	ซ่ึงครูต้องพยายามแสดงออกให้เด็ก

เห็นว่า	ครูเป็นคนท่ีเข้าใจเด็กมากท่ีสุด	ครูเป็นคนท่ีอยู่ข้างเดียวกับเด็กเสมอ	เด็กจึง

จะยินยอมพร้อมใจแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
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โรงเรียนวังน�้ำเย็นวิทยำคม	จ.สระแก้ว

สะท้อนควำมในใจจำกครอบครัวสู่ลูกหลำน

	 ด้วยแนวความคิดท่ีว่า	ครูควรหาวิธีการช่วยให้ผู้ปกครองกับลูกหลานมีความ

เข้าใจกนัมากขึ�น	โดยเฉพาะในเร่ืองการเลอืกอนาคต	เลือกสายท่ีจะเรียนต่อหลังจาก

จบระดับชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี	3	ซ่ึงมักเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันระหว่างผู้ปกครอง

และนักเรียนเสมอ	ครูธวัลยา	สุขมหาหลวง	(ครูนุ่น)	และครูจิรนันท์	ค�าพันธ์	(ครูยุ้ย)	

จึงได้คิดจัดกิจกรรม	"สะท้อนความในใจจากครอบครัวสู่ลูกหลาน"	หาเคร่ืองมือเพ่ือ

ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจความต้องการของกันและกันมากยิง่ขึ�น	

กระบัวินิก�รกิจิกรรมสะท้อนิคำวิ�มในิใจิ
	 1.	 ครูแจกกระดาษ	A4	(พับคร่ึง)	ให้กับผู้ปกครองนักเรียนคนละ	1	แผ่น

	 2.	 จากนั�นก�าหนดหัวข้อเพ่ือให้ผู้ปกครองเขียนระบายความในใจแก่ลูก

หลานของตนเอง	โดยเรียกช่ือว่า	"จดหมายจากหัวใจถึงลูก"	มีหัวข้อค�าถามดังนี�

  ท่านคาดหวังอะไรในตัวบุตรหลาน

  เล่าความประทับใจระหว่างตัวของท่านและบุตรหลาน

  บอกพฤติกรรมของบุตรหลานในขณะท่ีอยู่บ้าน

  คาดเดาพฤติกรรมของบุตรหลานในขณะท่ีอยู่โรงเรียน

  บอก	3	ค�า	เพ่ือกล่าวความรู้สึก	หรือก�าลังใจท่ีอยากบอกบุตรหลาน

ของท่าน

  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกแนวทางการ

ศึกษาต่อของบุตรหลาน

	 3.	 หลังจากให้เวลาผู้ปกครองได้ตอบค�าถามเรียบร้อยแล้ว	 ผู้ปกครอง 

พับจดหมาย	เขียนช่ือผู้รับ	และส่งให้บุตรหลานของตนเอง
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	 4.	 ครูให้นักเรียนอ่าน	"จดหมายจากหัวใจถึงลูก"	ท่ีผู้ปกครองเขียนถึงตนเอง

	 5.		 เม่ือนักเรียนอ่านจบแล้วให้นักเรียนกล่าวถึงความรู้สึกหลังจากท่ีได้อ่าน

จดหมายฉบับนี�	รวมถึงบอกผู้ปกครองเก่ียวกับความต้องการด้านการศึกษาต่อของ

ตนเอง

	 6.		 ให้นักเรียนและผู้ปกครองพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การเลือกศึกษาต่อของนักเรียน	หากผู้ปกครองบางคนเกิดความรู้สึกผิดหวังท่ี 

ค�าตอบของตนเองไม่ตรงกับส่ิงท่ีลูกหลานเลือก	ครูประจ�าชั�นอาจพิจารณาเข้าร่วม

อธิบายถึงข้อดีของการศึกษาต่อในแต่ละสาย

เพ่�อฟัังเส่ยงของนัิกเร่ยนิและผู้้้ปกคำรอง
	 ครูนุ่นกล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรมนี�ท่ีท�าในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั�น	ม.3	ว่าเป็นกิจกรรมท่ีครูอยากฟังเสียงของเด็กๆ	และอยากฟังเสียงของผู้ปกครอง

ว่าคิดอะไร	โดยเฉพาะในประเดน็ส�าคัญเร่ืองการเลอืกอนาคตของนกัเรียนเม่ือเรียน

จบชั�น	ม.3	จากท่ีน่ีแล้ว

	 “เวลาพูดถึงการประชุมผู้ปกครองก็จะรู้สึกกังวลว่าจะต้องคุยอย่างไร	ต้อง 

พูดกับเขาอย่างไร	ก็เลยคิดว่าการท่ีให้มาเขียนความคิดของเขา	ได้บอกความคิด 

ออกมา	เหมือนเป็นการช่วยให้เขาได้บอกในส่ิงท่ีเขาไม่กล้าบอก	และนักเรียนเอง 

ก็ได้มีพื�นท่ีคุยกับพ่อแม่	เพราะบางอย่างเด็กก็ไม่กล้าพูดกับพ่อแม่ตรงๆ	แล้วคุณครู

เองก็จะได้รู้ด้วยว่าลูกศิษย์คนนี�อยากเป็นอะไร	มีความรู้สึกอย่างไร	เช่น	กรณี 

ผู้ปกครองอยากให้ลูกเรียนต่อ	ม.4	 ท่ีน่ี	แต่ตัวลูกเขาอยากไปเรียนสายอาชีพ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์	 ผู้ปกครองก็ถาม	ครูครับดีอย่างไรเหรอครับ	คุณครูก็เตรียม 

ข้อมูลมาอธิบายให้ฟัง	แล้วชี�ให้เขาเห็นว่าเป็นทางท่ีลูกเขาถนัด	แต่ถ้าอยู่น่ีเรียน 

เป็นวิทย์-คณิต	เด็กอาจจะไม่ชอบ”
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	 หลังจากวันนั�นเสียงสะท้อนท่ีครูได้รับคือ	ผู้ปกครองไว้ใจครูมากขึ�น	กล้าถาม

ว่าลูกเป็นอย่างไร	ลูกส่งงานไหม	ลูกมาโรงเรียนไหม	มิติความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง

กับคุณครูก็มีพัฒนาการท่ีดีขึ�น	จากการท่ีได้ท�าความรู้จักกันในวันท่ีท�ากิจกรรม	 

ครูยุ้ยเสริมว่าหลังจากนั�นผู้ปกครองก็กล้าท่ีจะปรึกษาครูในเร่ืองท่ีอ่อนไหว	ซ่ึงเม่ือ

ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกครูก็จะหาทางช่วยเหลือสนับสนุนด้านจิตใจให้กับนักเรียนของครู

ได้ดียิ่งขึ�น

	 “ผู้ปกครองบางคนเร่ิมกล้าแชร์กับเรา	ครูต้องการความไว้เนื�อเช่ือใจมากๆ	

แล้วถ้าสุดท้ายผู้ปกครองไว้ใจเราจากท่ีสังเกตคือ	หน่ึงเขาจะให้ข้อมูลของลูกกับครู 

เป็นอย่างดี	สองเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองส่วนตัวของผู้ปกครอง	 เขาก็ตัดสินใจบอกเรา	 

บอกเร่ืองท่ีก�าลังกระทบจิตใจของเขาและของลูกมาก	ซ่ึงปัญหาส่วนตัวเหล่านั�นบางที

ท�าให้ผลการเรียนของเด็กแย่ลง	เพราะก�าลังมีปัญหาภายในครอบครัว”
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เพิ�มอำ�นิ�จิภ�ยในิให้กับันัิกเร่ยนิ
	 ครูยุ้ยเล่าถึงแนวคิดอีกประการหน่ึงท่ีท�าให้เกิดกิจกรรมนี�ว่า	 ท่ีผ่านมา 

ผู้ปกครองมักมีอ�านาจในการตัดสินใจเหนือนักเรียน	ดังนั�นครูอยากให้กิจกรรมนี� 

ช่วยเสริมพลังให้นักเรียนสามารถเลือกอนาคตของตนได้	โดยได้รับความเข้าใจ	และ

การสนับสนุนจากผู้ปกครอง	เพ่ือให้นักเรียนไม่รู้สึกโดดเด่ียวอีกต่อไป	และมีความ

ม่ันใจการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง

	 “เวลาเด็กคิดเห็นไม่ตรงกันกับผู้ปกครองเร่ืองการเรียนต่อ	ในอดีตผู้ปกครอง

จะชนะ	แต่ว่าครูยุย้กับครูนุ่นมีเป้าหมายคือการเชียร์อัพให้นักเรียนชนะ	เขาเลือกแล้ว	

เขารู้ว่าเขาเรียนเป็นอย่างไร	เขารู้ในส่ิงท่ีเขาชอบ	เขารู้ว่าเขาจะเรียน	ม.ปลายไหวไหม	

เรียนสายอาชีพไหวไหม	เด็กปัจจุบันนี�เขาค่อนข้างคิดและตัดสินใจเองได้	เป้าหมาย

ธงของเราคือต้องการเชียร์ให้เด็กชนะ	วิธีการของครูคือการให้ข้อมูลอ้างอิงสถิติการ

จัดหางานจังหวัด	หรือแนวโน้มอะไรก็ตาม	เพ่ือประกอบให้ผู้ปกครองลองน�ากลับ

ไปพิจารณาว่าจะสนับสนุนหรือจะขัดแย้งกับลูกต่อไป	ซ่ึงเท่าท่ีครูท�ามาผู้ปกครอง 

ส่วนใหญ่ก็โอเคในการตัดสินใจของนักเรียน”

	 ครูนุ่นและครูยุ้ยบอกว่า	ครูต้องการสร้างพื�นท่ีแห่งความไว้วางใจให้เกิดขึ�น	

ทั�งระหว่างครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	เพ่ือให้ทุกฝ่่ายสามารถช่วยเหลือสนับสนุน

ให้เด็กได้เดินต่อไปในเส้นทางท่ีพวกเขาเลือกแล้วอย่างม่ันใจ	
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โรงเรียนสระแก้ว	จ.สระแก้ว

กำรประชุมผู้ปกครอง:	ควำมในใจ

	 การประชุมผู้ปกครองไม่ควรน่าเบ่ืออีกต่อไป	แต่ควรเป็นพื�นท่ีปลอดภัย	พื�นท่ี

แสดงความรัก	ความจรงิใจ	และเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งความเข้าใจท่ีจะช่วยให้นักเรียนมี

ความสุข	น่ีคือแนวคิดท่ีท�าให้ครูทวีศักดิ�	ภู่ชัย	(ครูปอนด์)	คิดกิจกรรม	“ความในใจ”	

เพ่ือให้วันประประชุมผู้ปกครองเป็นวันมีความหมายส�าหรับเด็กและผู้ปกครอง	 

สร้างคุณค่าใหม่ให้วันนี�เป็นวันดีๆ	ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นให้เกิดการส่ือสารเพ่ือความเข้าใจ

ซ่ึงกันและกันมากยิ่งขึ�น

กระบัวินิก�รเผู้ยคำวิ�มในิใจิ
	 ในวันประชุมผู้ปกครองท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแลกเปล่ียนความคิด	และสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างโรงเรียน	นักเรียน	และผู้ปกครอง	นอกเหนือไปจากการแจ้ง

แนวทางการด�าเนินงานของโรงเรียนแล้ว	ครูขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันท�า

กิจกรรมความในใจ	โดยมีกระบวนการดังนี�

	 1.	 การให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เขียนความในใจใส่กระดาษแบบไม่ต้อง

ลงช่ือ	โดยนักเรียนเขียนความในใจท่ีอยากส่ือถึงผู้ปกครองของตนเอง	อยากจะบอก

ขอบคณุ	ขอโทษ	หรืออยากใหเ้ข้าใจอะไรเก่ียวกับตัวเองก็เขียนลงไปเลย	หรือจะพิมพ์

ก็ได้	ผู้ปกครองก็เช่นกันมีอะไรท่ีอยากบอกกับลูกก็สามารถเขียนได้หมด

	 2.	 เม่ือทุกคนเขียนเสร็จแล้ว	ครูน�ามาติดท่ีบอร์ดให้ผู้ปกครองและนักเรียน

ได้อ่าน	เพ่ือให้เห็นความต้องการ	และความคาดหวังของแต่ละฝ่่าย

	 3.	 หลังจากกิจกรรมในวันนั�นครูอาจน�าบอร์ดนี�ติดไว้หลังห้อง	 เพ่ือ

เป็นเคร่ืองเตือนใจ	และเป็นส่ิงระลึกถึงส�าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง	เม่ืออ่าน 

ความในใจแล้วได้ระถึงเตือนใจไว้เสมอว่า	ควรมีการส่ือสารเพ่ือความเข้าใจซ่ึงกัน

และกันมากขึ�น
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ส่�อส�รคำวิ�มปร�รถึนิ�ด่ผู่้�นิก�รเข่ยนิ
	 จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในการแก้ไขเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรม	หากครู 

ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเพ่ือหาสาเหตุ	และหาทางปรับพฤติกรรมไปด้วยกัน	 

เด็กจะสามารถมีพฤติกรรมให้ดีขึ�นได้	ดังนั�นกิจกรรมความในใจของครูปอนด์จึง 

คิดขึ�นมาเพ่ือให้ผู้ปกครอง	และนักเรียนได้น่ังลงค่อยๆ	คิดเพ่ือส่ือสารความต้องการ

ท่ีแท้จริงของตนเองออกมา	ซ่ึงส่วนใหญ่ส่ิงท่ีเขียนออกมามักเป็นความปรารถนาดี 

ต่อกันท่ีบางครั�งการส่ือสารกันด้วยค�าพูดในชีวิตประจ�าวันไม่สามารถส่ือความรู้สึก

เช่นนั�นออกมาได้	โดยครูหวังว่าเม่ือได้รับรู้ความปรารถนาดีท่ีมีต่อกันจะช่วยให้

ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ�น	และครอบครัวสามารถเข้ามาช่วยดูแลป้องกันปัญหา

พฤติกรรมต่างๆ	ของเด็กไปพร้อมกับครูได้มากกว่าเดิม
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	 “นักเรียนพอเขาเขียนเปิดใจออกมา	เขาไม่ได้ใช้ถ้อยค�ารุนแรง	เขาเขียน 

ในลักษณะว่ารักและอยากท�าให้พ่อแม่ภูมิใจ	พอพ่อแม่ได้อ่านก็อึ�งไป	อันนี�เป็น

กิจกรรมท่ีผมอยากจะส่ือสารให้พ่อกับแม่รู้สึกว่า	บางทีการใช้ค�าพูดต่อหน้ากัน	 

ถ้าพูดแล้วไม่คิด	ท�าให้การส่ือสารผิดเพี�ยนไปได้	 ผมก็เลยให้เขียนออกมา	 

ส่วนปฏิิกิริยาของผู้ปกครองท่ีเห็นคือ	เขาพูดไม่ออก	ไม่พูดอะไรเลย	เขาน่าจะ 

ได้คิด	ผมไม่ต้องการเสียงสะท้อนอะไรมาก	แต่ผมต้องการให้เขาได้คิด	ได้รับรู้	และ

ได้เร่ิมต้นท�าความเข้าใจความคิด	ความรู้สึกของลูกเขา	หลังกิจกรรมเราสังเกตเด็ก	

เด็กบางคนมีความม่ันใจท่ีจะพูดมากขึ�น	ผมเดาว่าพ่อแม่น่าจะฟังเขามากขึ�น	ถ้า 

ไม่ฟังเขาก็คงมาบ่นเหมือนเดิมว่าท่ีเขียนไปพ่อแม่ก็มาด่าเหมือนเดิม	แต่ไม่มีเด็ก 

มาพูดแบบนั�น	น่าจะไม่มีปัญหาอะไร”

	 ครูปอนด์ตั�งข้อสังเกตว่า	การเขียนเป็นกระบวนการท่ีทั�งนักเรียนและ 

ผู้ปกครองได้คิด	แม้ครูอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างว่า	หากแต่ละฝ่่ายส่ือสารเชิงลบ

ออกมาในกระบวนการอาจท�าให้เกิดปัญหาได้	แต่ครูพบว่าส่วนใหญ่ส่ิงท่ีส่ือสาร

ออกเป็นเชิงบวก	แม้ว่าจะมีเชิงลบอยู่บ้างในกรณีท่ีผู้ปกครองกับเด็กมีปัญหากัน 

มามาก	แต่เม่ือมีพื�นท่ีได้เปิดใจกันจะเป็นจุดเร่ิมต้นให้เกิดความเข้าใจกัน	และสามารถ

ส่ือสารเชิงบวกต่อกันได้มากกว่าท่ีผ่านมา
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โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม

ประชุมผู้ปกครองด้วยค�ำถำมส�ำคัญิท่ีสุดในชีวิต

	 ครูร่มเกล้า	ช้างน้อย	(ครูกั�ก)	จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม	มาแบ่งปัน

ประสบการณ์การประชุมผู้ปกครองท่ีชวนผู้ปกครองคิด	พูดคุย	และแบ่งปัน	โดย 

ใช้กระบวนการ	Think-Pair-Share	ในวันประชุมผู้ปกครอง	ชวนผู้ปกครองตอบzถาม

ค�าถามส�าคัญเก่ียวกับการเลี�ยงดูบุตรหลาน	และเก่ียวกับชีวิตของตนเอง	ซ่ึงการ 

ตอบค�าถามส�าคัญอันเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี�จะน�าไปสู่การ 

เปิดใจพูดคุยกับลูกหลานของตนเองได้ลึกซึ�งยิ่งขึ�นต่อไป

กระบัวินิก�รประชุิมผู้้้ปกคำรองท่�ชิวินิต่�นิใจิ
	 ประชุมผู้ปกครองด้วยกระบวนการ	Think-Pair-Share	มีขั�นตอนดังนี�

	 1.	 จัดเก้าอี�เป็นวงกลม	(เปิดเพลงรอ)

	 2.	 รอจนครบ	กล่าวสวัสดี

	 3.	 บอกผู้ปกครองว่าขอท�าความรู้จักสัก	20-30	นาที

	 4.	 Think	ให้ผู้ปกครองเขียนตอบค�าถามเก่ียวกับ	“ข้อดี/ส่ิงท่ีชอบ/ของลูก

ตนเอง”	ลง	Post	it

	 5.	 Pair	เขียนเสร็จแล้วให้จับคู่กัน	คนนึงเป็น	A	คนนึงเป็น	B	จากนั�น	A	

แนะน�าตัว	อาชีพท่ีท�าและเร่ิมเล่าก่อน	โดย	B	เป็นผู้ฟัง	ให้	A	เล่าข้อดีของลูกตนเอง

ให้	B	ฟังในเวลา	1-2	นาที

	 6.	 แล้วสลับกันท�าเช่นเดิม	แต่	B	เป็นฝ่่ายเล่า

	 7.	 Share	ให้	2	คู่มาจับกันเป็น	4	คน	โดย	A	จะเล่าเร่ืองของ	B	และ	B	เล่า

เร่ืองของ	A	ให้อีกคู่ฟัง
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	 8.	 Share++	ให้แต่ละกลุ่มเล่าเร่ืองของกลุ่มตัวเองให้กลุ่มอ่ืนฟัง
	 9.	 ครูสรุปประเด็นท่ีได้ของทั�งวงเพ่ือน�าเข้าสู่ค�าถามท่ี	2	น่ันคือ	“ถ้าบอก
อะไรลูกได้หน่ึงอย่างจะบอกอะไร?”
	 10.	แจก	Post	it	ให้อีกคนละ	1	ใบ	ให้เขียนค�าตอบลงใน	Post	it	
	 11.	ให้	Share	ในกลุ่มเดิม	4	คน	ในเวลา	2-4	นาที
	 12.	Share++	ให้แต่ละกลุ่มเล่าเร่ืองของกลุ่มตัวเองให้กลุ่มอ่ืนฟัง	
	 13.	ครูสรุปประเด็นท่ีได้ของทั�งวง	
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ตอบัถึ�มคำำ�ถึ�มสำ�คัำญของช่ิวิิต 
	 ครูกั�กเล่าว่าท�ากระบวนการประชุมผู้ปกครองแบบนี�มาเป็นปีท่ี	2	แล้ว	โดย 
ปีท่ี	2	นี�นอกจากตอบค�าถาม	2	ค�าถามเบื�องต้นแล้ว	ครูกั�กได้เพ่ิมไปอีกค�าถามหน่ึง
ให้เขียนเก่ียวกับ	“ขอบคุณ”	โดยให้ทั�งเด็กและผู้ปกครองได้เขียน	กระบวนการนี�
แยกผู้ปกครองกับเด็กท�าคนละวัน	ครูกั�กให้เด็กท�ากระบวนการก่อน	1	วัน	ให้เด็ก
เขียนส่ิงท่ีอยากขอบคุณผู้ปกครองลงบนกระดาษ	Post	it	แล้วน�าไปแปะไว้บนบอร์ด
โดยไม่ต้องลงช่ือคนเขียน	แล้วอีกวันหน่ึงเม่ือท�ากระบวนการประชมุผู้ปกครองจะให้
ผู้ปกครองได้อ่านส่ิงท่ีเด็กเขียนขอบคุณบนบอร์ด

	 “เด็กหลายคนร้องไห้ตอนเขียนขอบคุณ	เป็นค�าถามท่ีสร้างอารมณ์ร่วมมาก	
ผู้ปกครองร้องไห้	เด็กร้องไห้	แต่ท�ากันคนละวัน	ผมก็เอาทั�งหมดไปแปะให้ผู้ปกครอง
อ่าน	ซ่ึงผู้ปกครองเร่ิมสงสัยว่าลูกของเขาเขียนใบไหน	เพราะพออ่านแล้วเขาเร่ิม
รู้สึกว่าเขาอยากแก้ปัญหาให้ลูกเขา	แต่ผมบอกว่าผมบอกไม่ได้	ผมสัญญากับเด็ก
ไว้	ถ้าจะเอาแบบนี�จริงผมต้องขออนุญาตจากเด็กก่อน	เด็กก็อยู่หน้าห้อง	ผมก็ไป
ขออนุญาตเด็กก่อน	เด็กก็บอกว่าเปิดเผยได้	พอเปิดเผยได้	วันนั�นผู้ปกครองกับเด็ก
เขาก็ได้คุยกัน”

เปิดพ่�นิท่�ส่�อส�รให้ถึึงหัวิใจิ
	 หลักการของ	Think-Pair-Share	คือท�าอย่างไรก็ได้ให้ผู้ปกครองคุยกัน	โดย 
ครูให้ตอบค�าถาม	2	เร่ือง	อะไรท่ีลูกคุณเก่งหรือชอบท�ามากท่ีสุด	และถ้าบอก 
อะไรกับลูกได้	1	อย่างอยากบอกอะไร	ซ่ึงการคิดและพยายามตอบค�าถามง่ายๆ	 
แต่ส�าคัญท่ีสุดส�าหรับทุกคนนี�สามารถเปิดพื�นท่ีการส่ือสารระหว่างผู้ปกครองท่ี 
ร่วมกระบวนการได้
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	 “ตอนท่ีให้	Think	แล้วก็	Pair	แววตาเขาดูมีความสุข	มีความภูมิใจในตัวลูก

เขามาก	ผมไม่เคยเห็นแววตาแบบนี�เวลาประชุมผู้ปกครอง	รู้สึกเลยว่า	‘เวิร์คมาก!’	

กระบวนการคือให้ไปอ่านก่อนว่าลูกเขียนขอบคุณถึงพ่อแม่อย่างไร	ลูกอยากบอก

อะไรกับพ่อแม่	เราให้เด็กๆ	เขียนไว้ก่อนแล้วติดบนบอร์ด	แล้วพ่อแม่เข้าไปอ่าน	บางที

เราก็เห็นพ่อแม่ร้องไห้ตรงนั�นเลย	ซ่ึงเราก็รู้สึกว่ามันคงมีปมอะไรบางอย่างท่ีคุยกัน 

ไม่ลงตัว	เราให้	Post	it	เป็นตัวเช่ือม	ผมเอา	Post	it	นั�นคืนให้ผู้ปกครอง	แล้วลองเอา

ส่ิงท่ีเขียนนี�ไปคุยกันต่อท่ีบ้าน	เพราะวา่สุดท้ายครูไม่สามารถอยูใ่นพื�นท่ีเป็นตัวกลาง

ได้เสมอ	ผมว่าปัญหาพื�นฐานเลยคือการไม่คุยกัน	ไม่ส่ือสารกัน	ฉะนั�นผมพยายาม

จะบอกผู้ปกครองและเด็กว่ากลับไปคุยกันซะ	เพราะว่าปัญหามันจบท่ีการคุย	มัน

ไม่จบท่ีการยื�อกันไปยื�อกันมา”

	 น่ีคือส่ิงท่ีมหัศจรรย์มากเม่ือข้อความสั�นๆ	บนกระดาษ	Post	it	แผ่นเล็กๆ	

สามารถส่ือสารเข้าไปถึงหัวใจของผู้ท่ีอ่านได้	เม่ือผู้ท่ีอ่านรู้ว่าคนท่ีเขียนคือคนท่ี 

พวกเขารักมากท่ีสุด	และกระบวนการนี�ได้เปิดพื�นท่ีในหัวใจให้คนในครอบครัว

สามารถส่ือสารกันได้อย่างลึกซึ�งยิ่งขึ�นกว่าท่ีเคย
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โรงเรียนรำชด�ำริ

หลำกหลำยไอเดียประชุมผู้ปกครอง

	 ครูธนวรรธน์	สุวรรณปาล	(ครูทิว)	ครูนักกิจกรรมผู้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ

การประชุมผู้ปกครองด้วยการท�ากระบวนการในรูปแบบต่างๆ	ไว้ใน	in-skru.com	

โดยท่ีผ่านมาครูทิวได้พัฒนาเทคนิคกระบวนการท่ีใช้ในการประชุม	มีทั�งเกมต่างๆ	

และการเขียนความในใจ	เป็นต้น	ซ่ึงครั�งนี�ครูทิวจะมาเล่าถึงมีท่ีมาท่ีไปของแนวคิด	

และจนถึงวันนี�ครูทิวมีการจัดกระบวนการประชุมผู้ปกครองอย่างไร	โดยเฉพาะ 

การประชุมออนไลน์ในยุคต้องเรียนออนไลน์จากท่ีบ้านเช่นในยุคนี�

ทำ�ไมต้องประชุิมผู้้้ปกคำรองรป้แบับัใหม่
	 ครูทิวเร่ิมจากแนวคิดท่ีว่า	ผู้ปกครองมีส่วนส่งเสริมทั�งด้านพฤติกรรม	และ

การเรียนรู้ของเด็กได้	ครูจึงควรฉวยโอกาสในการประชุมผู้ปกครองเพ่ือเติมแนวคิด

เชิงบวกเหล่านี�ให้กับผู้ปกครอง

	 “จุดเร่ิมต้นเราก็เคยเป็นนักเรียนมาก่อน	มองเห็นการประชมุผู้ปกครอง	แล้ว

เราก็คิดเอ๊ะ	จริงๆ	แล้วควรเป็นอย่างไร	เราหงุดหงิดมาตั�งแต่เด็กแล้ว	เวลาครูคุยกับ

ผู้ปกครองจะเป็นในรูปแบบครูไปฟ้องผู้ปกครอง	หรือผู้ปกครองฟ้องครู	แล้วปีก่อน

หน้านั�นผมเห็นปัญหาได้ไปสอนห้องท้ายๆ	ปีนั�นเป็นปีแรกแรกท่ีเอาเกรดเด็กมา

เรียงห้องต้นถึงห้องท้าย	แนวคิดของผู้บริหารคือจะส่งครูเก่งๆ	ไปดูแลเด็กห้องท้ายๆ	

เพ่ือยกระดับขึ�นมา	เราได้ไปดูแลห้องท้าย	เราก็มาท�าความเข้าใจเด็กก่อน	รู้สึกว่า 

ผู้ปกครองส่งผลกับเด็กมาก	ธรรมชาติการเรียนรู้หรือพฤติกรรมของเด็กมาจาก 

ส่ิงแวดล้อม	ครูท�างานเพียงล�าพังกับเด็กหรือในโรงเรียนไม่พอ	เราก็พยายามจะคุย

กับผู้ปกครอง”
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	 ในการเร่ิมต้นส่ือสารกับผู้ปกครองครูทิวใช้วิธีการพูดคุยให้ผู้ปกครองเช่ือม่ัน

ในตัวลูกของตัวเองก่อน	และก็คุยเร่ืองแนวคิดเก่ียวกับการศึกษา	ครูทิวยังไม่มีได้

ท�ากระบวนการอะไรกับผู้ปกครอง	แล้วผลตอบรับมีเด็กนักเรียนมาสะท้อนถามว่า	 

ครูไปพูดอะไรพ่อกับแม่ของเขา	ท�าไมพอกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่มาคุยดี	มาถามน่ัน

ถามน่ีกับเขาจากท่ีปกติไม่เคยถามเลย

	 “เราเลยรู้สึกว่าแสดงว่าเวิร์ค	แสดงว่าเราไปสะกิดต่อมอะไรบางอย่าง 

ท�าให้เขารู้สึกว่าปัญหามันเกิดจากอะไรบ้าง	ผู้ปกครองจะมีส่วนอะไรบ้างในการ 

ช่วยตรงนี�	ผมคุยกับผู้ปกครองว่าจริงๆ	แล้ว	ผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าเราเหน่ือย	 

เราต้องท�างานหาเงินเพ่ือเลี�ยงส่ง	แต่เด็กเองเขาก็ประสบปัญหากับชีวิตตัวเอง 

เหมือนกัน	กับการเรียน	กับเพ่ือน	เขาก็ต้องการคนท่ีอยู่ข้างๆ	เขา	วันนี�เราเคียงข้าง

เขาหรือยัง	ผมรู้ว่าไม่มีผู้ปกครองคนไหนหวังไม่ดีกับลูกหรอก	ทุกคนอยากให้ลูก 

ได้ดีหมด	แต่แค่บางครั�งผู้ปกครองอาจจะไม่มีเคร่ืองมือหรืออาจจะไม่รู้วิธีก็แค่นั�น

เอง	หรือบางครั�งผู้ปกครองก็รู้ตัว	บางคนก็โทษตัวเองท่ีลูกเป็นแบบนี�เพราะฉันไม่ดี

อย่างนั�นอย่างนี�	ท�าให้รู้ว่าแต่ละคนมีปัญหาต่างกันไป”

เริ�มพัฒนิ�เทคำนิิคำกระบัวินิก�ร
	 จนกระท่ังประมาณปี	2561	ครูทิวได้โอกาสในการทดลองกระบวนการ	 

ในปีนั�นเป็นครั�งแรกท่ีโรงเรียนมีนโยบาย	Classroom	Meeting	กับผู้ปกครอง

ช่วงกลางเทอม	จากปกติจะมีแค่ต้นเทอม	ครูทิวจึงลองเขียนกระบวนการเพ่ือ 

ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น	รวมถึงเปิดพื�นท่ีให้ผู้ปกครองได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ร่วมกันมากขึ�น	 เพ่ือให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าไม่เดียวดายในการเผชิญปัญหาต่างๆ	 

ในฐานะผู้ปกครองนักเรียน
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	 “เราก็ท�ากระบวนการ	ให้คุยกัน	ให้เด็กเขียนโพสต์อิทแปะ	ให้ผู้ปกครองเขียน

ด้วย	ผู้ปกครองก็บอกว่าเขาไม่เคยนึกถึงมุมนี�ของลูกเลย	เขาไม่เคยรู้เลยว่าลูกคิดแบบ

นี�	แล้วเขียนโดยท่ีไม่บอกว่าของใคร	ไม่ได้ลงช่ือ	แม่บางคนก็บอกว่าคุณแม่จ�าลายมือ

ลูกได้	คุณแม่เพ่ิงรู้ว่าลูกรู้สึกแบบนี�	อีกวันเช้ามาเรากถ็ามเด็กว่าเป็นอยา่งไรบ้าง	เด็ก

บอกว่าแม่มาถามมากขึ�น	เด็กรู้สึกอยากให้แม่มาคุยกบัเขาด้วยแบบนี�ทุกวัน	คือบาง

ครั�งไม่ได้มีอะไรมากเลย	ไม่ต้องมีเวลาเยอะมาก	แต่แค่เจอกันถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง	

เล่าเร่ืองนั�นเร่ืองนี�	สารทุกข์สุขดิบให้กันฟัง”
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ประชุิมผู้้้ปกคำรองออนิไลน์ิ 
	 ในเทอมนี�ครูทิวปรับกระบวนการเป็นรูปแบบออนไลน์	เพราะต้องจัดการ

เรียนการสอนจากท่ีบ้าน	ครูยังไม่ได้พบหน้าทั�งเด็กและผู้ปกครอง	ครูจึงนัดประชุม

ออนไลน์	และท�ากระบวนการท่ีจะช่วยให้ผู้ปกครองได้รู้จักลูกของตนเอง	และสร้าง

เครือข่ายผู้ปกครองท่ีสามารถพูดคุยแลกเปล่ียนกันในช่องทางออนไลน์

	 “ผมก็นัดกับผู้ปกครองผ่านทางลิงค์	ผู้ปกครองเข้ามาคร่ึงเดียว	ไม่ได้เข้ามา

หมดหรอก	เราก็เอาเท่าท่ีมาได้ก่อน	อย่างน้อยได้คุยรู้จักกันเบื�องต้น	เราใช้เวลากัน	

1	ช่ัวโมง	เปิดมาผมก็ถามผู้ปกครองว่า	ผู้ปกครองลองบอกหน่อยวันนี�ความรู้สึก 

เป็นสีอะไร	ส่วนใหญ่ก็บอกสีชมพู	สีฟ้าสดใส	พาสเทล	วันนี�ผู้ปกครองสดใสกันหมด 

คงสนุก	เสร็จแล้วผมก็บอกว่าให้ผู้ปกครองลองลุกไปหาของในบ้าน	1	อยา่ง	ให้เวลา	

1-2	นาที	หาอะไรก็ได้ท่ีบ่งบอกความเป็นตัวของลูก	ถ้าจะแนะน�าลูกด้วยส่ิงของรอบตัว 

จะแนะน�าด้วยอะไร	บางคนหยิบลูกฟุตบอลมาเล่าว่าลูกเขาชอบฟุตบอลมาก 

เป็นชีวิตจิตใจ	บางคนไปเอาหวีและกระจกมา	ลูกเขาเป็นคนรักสวยรักงาม	ท�าให้

เห็นว่าผู้ปกครองรู้จักลูกตัวเองมากน้อยแค่ไหน	ผู้ปกครองบางคนก็พูดไปข�าไป	 

ข�าลูกตัวเอง”
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นิโยบั�ยก�รทำ�ง�นิร่วิมกันิระหว่ิ�งคำร้กับัผู้้้ปกคำรอง
	 เม่ือท�าความรู้จักละลายพฤติกรรมกันแล้ว	หลังจากนั�นครูทิวจะพูดคุย

แนวทางการท�างานร่วมกัน	คล้ายการแถลงนโยบาย	โดยส่ือสารในประเด็นดังนี�	

 1.	 ครูกับผู้ปกครองเรำค่อเพ่่อนร่วมงำนกัน	 เป้าหมายของเราคือลูก	 

เราอยากให้เขาเป็นอย่างไร	เรามาท�างานร่วมมือด้วยกัน

 2.	 สร้ำงพ้่นท่ีปลอดภัย	คุยกันเร่ืองพื�นท่ีปลอดภัย	ถามผู้ปกครองว่าพื�นท่ี

ปลอดภัยส�าหรับเด็กคืออะไร	ผู้ปกครองสะท้อนตามความเข้าใจของตนเอง	แล้วครู

ทิวก็ตั�งค�าถามว่าบ้านเป็นพื�นท่ีปลอดภัยส�าหรับลูกหรือยงั	ห้องเรียนปลอดภัยส�าหรับ

เด็กหรือยัง

คุำณีไม่ได้เผู้ชิิญทุกสิ�งอย่้เด่ยวิด�ย
	 นอกจากนี�ครูทิวยังเน้นย��าแนวทางส�าคัญอีกประการหน่ึงในการดูแลเด็ก 

ในยุคนี�ว่า	ผู้ปกครองไม่ได้เผชิญสถานการณ์ต่างๆ	อยู่เดียวดาย	ในกลุ่มผู้ปกครองนี�

ควรเป็นพื�นท่ีแห่งการสนับสนุนทางด้านจิตใจให้แก่กันและกัน	หากมีปัญหาสามารถ

ปรึกษากันในกลุ่มผู้ปกครอง	และปรึกษาหารือกับครูได้เสมอ

	 “ถ้าเด็กมีปัญหาอะไรท่ีบ้านหรือเจอปัญหาอะไร	ถ้าผู้ปกครองมีความสัมพันธ์

ท่ีดีบางครั�งเขาคุยกันเองก่อนได้เลย	บางทีในกลุ่มไม่ต้องมีเราคอยตอบคอยพูดก็ได้	

บางทีผู้ปกครองชว่ยคุยกัน	อธิบายกัน	กล้าท่ีแลกเปล่ียนกันไปแล้ว	ผมจะใหแ้นวคิด

ผู้ปกครองตั�งแต่แรกว่า	ไม่มีผู้ปกครองคนไหนเลี�ยงลูกแล้วไม่เจอปัญหา	ถึงจะเรียน

ดีเลิศ	แต่ก็จะมีปัญหาเร่ืองอ่ืน	แต่คุณไม่ได้เผชิญอยู่คนเดียว	แนวคิดนี�เป็นส่ิงเดียว

กับท่ีผมออกมาเคล่ือนไหวหรือท�าเร่ืองอ่ืนๆ	กับเด็ก	เวลาคุยกับเด็กจะบอกเสมอ

ว่า	You’re	not	alone	คุณไม่ได้อยู่เดียวดาย	คุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงได้	ลองคุยกันสิ	เผ่ือคุณจะได้อะไรบางอย่างไปท�าในหน้างานของตัว

เอง	ไปท�ากับลูกของตัวเอง	อาจจะท�าได้ไม่เหมือนกันหรอก	แต่อย่างน้อยมีก�าลังใจ	

มีเพ่ือนร่วมทาง”
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	 ผลท่ีเกิดกับเด็กครูทิวพบว่า	ถ้าเด็กมีสายสัมพันธ์ท่ีดีกับครอบครัว	เด็กจะมี

ความนับถือตนเอง	(Self	Es-teem)	และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ�น	ซ่ึงในทางตรง

กันข้ามการท่ีเด็กมีความเช่ือม่ันในตัวเองน้อย	ไม่กล้าคิดกล้าท�า	ไม่กล้าแสดงออก	

สาเหตอุาจมาจากหลายปัจจัย	แต่หลายครั�งพบว่ามาจากพ่อแม่	เช่น	พ่อแม่ไม่เคยให้

ก�าลังใจเลย	ไม่เคยถามเลยว่าเขาท�าอะไรอยู่	หรือพ่อแม่ชอบว่าเขา	ตัดสินลูกโดยไม่

เคยถาม	ซ่ึงหากมกีระบวนการท่ีชว่ยให้พ่อแม่รู้ตัวเอง	เห็นความส�าคญัของการปรบั

พฤติกรรมตนเองในการถามความคิดเห็นของลูกมากขึ�น	มีสัมพันธภาพท่ีดีภายใน

ครอบครัวมากขึ�น	เด็กรู้สึกว่าผู้ปกครองให้ความรักเอาใจใส่	เด็กคนนั�นอาจจะไม่ได้

เรียนเก่งประสบความส�าเร็จทันที	แต่เขาจะมีก�าลังใจผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ	ไป

ได้	และมีความเช่ือม่ันในการปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไป
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โรงเรียนสำธิตสวนสุนันทำ

ปรับมุมมองสร้ำงควำมเข้ำใจลูกด้วย	Logic	Tree	3

	 ครูพชร	วังมี	(ครูเพชร)	ได้น�ากิจกรรม	Logic	Tree	3	มาใช้เพ่ือให้ผู้ปกครอง

เปิดมุมมองเก่ียวกับบุตรหลานของตนเอง	เสริมสร้างแนวคิดการเคารพความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดขึ�นในครอบครัว	และเกิดความเข้าใจว่ามุมมองท่ีตนเอง

มีต่อผู้อ่ืนอาจไมถู่กต้อง	แม้แต่ผู้ปกครองกอ็าจมีมุมมองเก่ียวกับลูกต่างจากท่ีลกูมอง

ตัวเอง	หรือต่างจากความเป็นจริงท่ีลูกเป็น	ดังนั�นหากผู้ปกครองและเด็กมีโอกาส 

ได้เห็นมุมมองของแต่ละฝ่่าย	พยายามท�าความเข้าใจความต่างของมุมมองก็จะน�า

ไปสู่ความเข้าใจกันในครอบครัวมากยิง่ขึ�น

 

กระบัวินิก�รกิจิกรรม Logic Tree 3 
	 1.	 จากใบงานให้แบ่งคร่ึงตามแนวนอน	โดยด้านซ้ายจะเป็นของผู้ปกครอง	

ส่วนฝั่�งขวาจะเป็นของเด็ก

	 2.	 ให้ผู้ปกครองสะท้อนมุมมองท่ีมีอยู่เก่ียวกับตัวลูก	3	อย่าง	พร้อมเขียน

เหตุผลลงในกรอบท่ีได้เตรียมไว้ในภาพ	

	 ตัวอย่าง
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		 3.	 ให้เด็กๆ	ได้สะท้อนมุมมองท่ีมีอยู่เก่ียวกับตัวเอง	3	อย่าง	พร้อมเขียน

เหตุผลลงในกรอบท่ีได้เตรียมไว้ในภาพ

	 ตัวอย่าง

 

	 4.	 เม่ือเขียนเสร็จแล้วให้ทั�งสองฝ่่าย	น�า	2	 ใบนี�มาประกอบกันแล้ว 

ช่วยกันอ่าน
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		 5.	 จากนั�นให้ต่างฝ่่ายต่างเขียนเติมในใบของอีกฝ่่าย	ผู้ปกครองเขียนเติม 

ในใบฝั่�งของลูก	ลูกเขียนเติมในใบของฝั่�งผู้ปกครอง	เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน 

มุมมอง	เข้าใจความคิดของกันและกันมากยิ่งขึ�น	ผ่านการเขียนและการสะท้อน

ความคิด

พลังแห่งคำวิ�มเข้�ใจิกันิ
	 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี�เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานของตนมากขึ�น	 

และช่วยให้เด็กเข้าใจมุมมองของผู้ปกครองท่ีมีต่อตัวเองด้วย	ส่วนการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อกันและกัน	น�าไปสู่ความยืดหยุ่น	 

การเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกัน	ซ่ึงครูเพชรเช่ือว่าพลังแห่งความเข้าใจกันนี�

จะช่วยให้เกิดความเช่ือม่ันในกันและกัน	น�าไปสู่ความรู้สึกท่ีม่ันคง	และครอบครัว

เข้มแข็ง

	 “ปกติใช้	Logic	Tree	ในการเรียนแนะแนว	เป็นกระบวนการท่ีใช้ตกตะกอน

ความคิดและจัดระเบียบความคิด	ส่วน	Logic	Tree	3	เป็นการตกตะกอนให้เหลือ 

แค่	3	อย่าง	ใช้ได้ในหลายกระบวนการเรียนรู้	เราให้เด็กเขียน	Logic	Tree	3	เพ่ือฝึ่ก

จัดระเบียบความคิด	ในทางกลับกันสามารถใช้สะท้อนมุมมองความคิดและความรู้สึก

ท่ีมีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้	เลยเอามาปรับใช้กับกระบวนการในครอบครัว	อิงทฤษฏีิ 

ของคาล	โรเจอร์	Self	Theory	ตัวตนท่ีตนเองมองเห็น	และ	Self	Concept	 

ภาพท่ีคนอ่ืนมองเห็น	ผมมองว่าปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กท่ีเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 

มักมีมุมมองต่างจากพ่อแม่	ท�าให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนกัน	พ่อแม่เกิด 

ความคาดหวังท่ีเกินความจริง	ลูกฉันต้องเป็นแบบนี�	บางทีลูกไม่สามารถเป็นไป 

ตามท่ีพ่อแม่คาดหวังได้	เพราะความจริงลูกเป็นอีกแบบ	หรือบางทีพ่อแม่ก็จะไม่

เข้าใจว่า	ท�าไมลูกไม่เป็นไปตามท่ีฉันต้องการ”
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	 การแลกเปล่ียนกันจะน�าไปสู่การปรับคล่ืนความคิด	และปรับมุมมองให้ตรง

กับความเป็นจริงมากท่ีสุด	หากพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นแบบหน่ึง	แต่ลูกเป็นไม่ได้	

กิจกรรมนี�จะเป็นแนวทางเบื�องต้นให้ทั�งสองฝ่่ายเปิดใจรับฟังกัน	และปรับมุมมอง

ท่ีมีต่อกันได้	เป้าหมายหลักของกิจกรรมนี�คือเพ่ือให้แต่ละคนเข้าใจความคิดของ

อีกฝ่่ายมากขึ�น	และการได้แบ่งปันความรู้สึกปรารถนาดีท่ีมีให้กันจะเป็นตัวช่วยให้

ทั�งผู้ปกครองและเด็กมีพลังในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ได้เต็มตามศักยภาพท่ีมี

อยู่จริงได้อีกด้วย
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โรงเรียนพะเยำพิทยำคม

VLOG	"One	day	with	me"

	 ครูพรรณเพ็ญ	ชัยทอง	 (ครูแยม)	ชวนนักเรียนท�า	VLOG	ด้วยแนวคิด	 

"One	day	with	me"	โดยถ่ายภาพคลิปวีดีโอเร่ืองราวท่ีสะท้อนความเป็นตัวเอง 

ผ่านชีวิตประจ�าวันในหน่ึงวัน	เพ่ือส่ือสารบอกความเป็นตัวตน	ส่ือสารเร่ืองราว 

ท่ีตนเองเก่ียวข้องกับสังคม	และรู้จักเช่ือมโยงตนเองกับส่ิงต่างๆ	รอบตัว	กิจกรรมนี� 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของตนเอง	และครูก็จะได้รู้จักนักเรียน 

มากขึ�นจากส่ิงท่ีนักเรียนน�าเสนอใน	VLOG

ฝึ้กก�รเล่�เร่�องด้วิยภ�พ
	 กิจกรรมนี�มีวัตถุประสงค์ในการฝึ่กทักษะการส่ือสารสาธารณะ	การบอก

เล่าเร่ืองราวของตนเองท่ีเช่ือมโยงกับสังคมรอบตัว	ฝึ่กให้เด็กรู้จักมองคนรอบข้าง	

ศึกษาวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม	และสังคม	แล้วตีความน�าเสนอเร่ืองราวออกมาในแง่มุม

ท่ีแสดงออกถึงตัวตนของตนเองให้คนอ่ืนเข้าใจ

	 “เด็กน่าจะได้เร่ืองการส่ือสารในสาธารณะ	การปฏิิสัมพันธ์กับคนรอบตัว	

การทบทวนชีวิตของตนเองในแต่ละวันว่าวันนี�ท�าอะไรบ้าง	ดีขึ�นกว่าเดิมไหม	รู้สึก

อย่างไร	จะรับมือในแต่ละวันอย่างไร	ครูประทับใจทุกคลิป	เช่น	เด็กชายเอในห้อง

เขาไม่พูด	ไม่กล้าแสดงออก	พอเขาส่งคลิปมาให้ดูแล้วเขามีมุมท่ีจริงๆ	แล้วเขาเป็น

คนท่ีพูด	น่าจะเป็นคนคุยสนุก	มีหยอดมุขในคลิป	ท�าให้เรารู้จักเขาเยอะขึ�น”
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	 นอกจากนี�ครูยังอยากให้เด็กถ่ายทอดความสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ	รอบตัว	 

ส่ิงแวดล้อมรอบตัว	รวมถึงคนท่ีอยู่รอบตัวของเด็กออกมาในคลิปวีดีโอ	เพ่ือเรียนรู้

ว่ามนุษย์ต้องอยู่กับคนหลายคน	เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก	เราก�าลังเช่ือมโยงกับ

คนในสังคมรอบตัวอยู่ทุกเม่ือเช่ือวัน

	 “อยากให้เด็กมองว่าในแต่ละวัน	เขาเจอกับอะไรบ้างรอบตัวเขา	ส่วนใหญ่เลย

เขาจะต้องเจอผู้ปกครอง	เพ่ือน	หรือไม่ก็ครู	อยากให้เขาได้เห็นปฏิิสัมพันธ์ของตัวเอง

กับสังคม	เพ่ือน	ครอบครัว	และครู	หรือกับสัตว์เลี�ยงก็ได้	ให้เขาเห็นความสัมพันธ์

ก่อนอันดับแรก	เราจะให้เขาค่อยๆ	ไล่ไปจากคนใกล้ชิด	คนในครอบครัว	ให้เขาลอง

น�าครอบครัวมาถ่ายทอดไว้ในคลิป	เพียงแค่บางมุม	อาจจะเล็กน้อยไม่ต้องมากก็ได้	

ตามแต่ท่ีเด็กสบายใจจะท�า”

เข้�ใจิเด็กหล�กหล�ยร้ปแบับั
	 ครูแยมพบว่ามีเด็กหลายแบบ	บางกลุ่มชอบกิจกรรมนี�บอกว่าอยากท�า	 

อยากให้ครูได้ดูเลย	ขณะท่ีเด็กบางคนไม่อยากท�าเลย	เพราะมองว่าเป็นเร่ือง 

ส่วนตัว	ไม่อยากเผยแพร่สู่สาธารณะ	บางคนมีปัญหากับครอบครัวก็ไม่อยาก 

ถ่ายภาพท่ีเก่ียวกับครอบครัว	 ซ่ึงครูแยมพบว่า	 เด็กท่ีไม่อยากท�าก็มีเหตุผลท่ีดี	 

ครูแยมจะพยายามค่อยๆ	คุยท�าความเข้าใจ	และเปิดให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ท�า 

ออกมาในรูปแบบท่ีตนเองสบายใจ
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	 “บางคนเขาบอกว่าเขาขี�เกียจ	แต่เขาก็บอกว่าจะลองท�าดู	แล้วเขาก็จะถาม

ว่ามีคะแนนไหมครู	ส่งวันไหน	เราก็จะบอกว่าไม่มีก�าหนดส่ง	แต่ว่าครูก็อยากรู้จัก

แล้ว	อยากเห็นชีวิตนักเรียนแล้ว	เขาก็โอเคได้ๆ	แล้วก็ไปท�ามา	บางคนพอเราบอก

ว่าอยากให้เอาสังคมเข้ามาเก่ียวด้วยนิดหน่ึง	เขาก็บอกเลย	เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่	

พ่อแม่คงไม่มาถ่ายด้วยหรอก	บางคนก็บอกไม่พูดนะ	ตั�งกล้องไว้เฉยๆ	ไม่เห็นหน้า

หนูนะ	แต่จะตัดต่อเป็นเร่ืองราวให้ดู”

	 ครูแยมบอกว่าเป้าหมายการเรียนรู้จากกิจกรรมนี�คือ	การมาโรงเรียนแล้ว

มีความสุข	กล้าพูด	กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น	กล้ามีจุดยืนของตนเองในสังคม	

และส่ิงท่ีเรียนไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นความรู้อย่างเดียว	ครูแยมอยากให้เด็กได้เรียนรู้ 

วิชาชีวิต	เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม	อยากให้เขาเรียนรู้ผ่านคลิป	 

1	วันในชีวิตของตนเอง	ให้เขารู้สึกว่าการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ�นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ 

ทุกวัน	เพราะฉะนั�นกิจกรรมนี�เป็นกิจกรรมท่ีครูแยมอยากบอกกับเด็กๆ	ว่า	ไม่ใช่

ต้องเรียนวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว	แต่เรามาเรียนการใช้ชีวิตอยูใ่นสังคมไปด้วยกัน

คำร้ออกแบับักิจิกรรมท่�เหม�ะสมกับับัริบัทของพ่�นิท่�และกลุ่มเป้�หม�ย 

กิจิกรรมท่�ขย�ยพ่�นิท่�คำวิ�มเข้�ใจิกันิระหว่ิ�งคำร้ นัิกเร่ยนิ และผู้้้ปกคำรอง

ปล้กคำวิ�มคิำดสร้�งสรรค์ำ และบ่ัมเพ�ะคำวิ�มเช่ิ�อมั�นิในิตัวิตนิด้�นิด่ๆ ของตนิเอง

ขึ�นิภ�ยในิหัวิใจิของทุกคำนิ





คำวิ�มเป็นิไปได้ของช่ิวิิต...
ด้วิยจิิตวิิทย�เชิิงบัวิก

บัทส่งท้�ย



SPACE

คำร้

ผู้้้เร่ยนิ

ผู้้้ปกคำรอง
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ก�รกระทำ�

 	พัฒนาการออกแบบกระบวนการกิจกรรม	Active	Learning	เกิดกิจกรรม 

	 	 หลากหลายท่ีสร้างพื�นท่ีการมีส่วนร่วม	ท�าให้โรงเรียน	ครู	ครอบครัว	 

	 	 นักเรียนเข้าใจกันและกัน	และสามารถพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันได้

 	 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครอบครัวและโรงเรียน	สามารถช่วยเหลือ 

	 	 พ่ึงพากันได้	เกิดความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	 

	 	 และมีร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดขึ�นได้
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(ผู้้้คำนิท่�ม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย)
ผู้ลท่�เกิดขึ�นิ

	 ผู้เรียน

 	 มีพฤติกรรมรักเรียนรู้	สนใจการเรียนรู้	และสามารถพัฒนาได้มากขึ�น

 	 รู้จักตนเอง	รู้จุดแข็ง	จุดเด่น	และจุดอ่อนของตนเอง	รู้สึกอยากพัฒนา 

	 	 ตนเองในด้านต่างๆ	ต่อไป

 	 รักตนเอง	ตระหนักในคุณค่าของตนเอง	มีความนับถือตนเอง	รู้สึกช่ืนชม 

	 	 ส่ิงดีๆ	ท่ีมีอยูใ่นตนเอง

 	 เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน	มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน	ลดการกล่ันแกล้ง 

	 	 รังแกกัน	(Bully)	ระหว่างเพ่ือน	

 	 เข้าใจครู	เข้าใจว่าครูอยากให้นักเรียนพัฒนาตนเอง	มีความเช่ือใจครู	

	 	 และร่วมมือกับครูในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

 	 เข้าใจมุมมองและความคาดหวังของผู้ปกครอง	สามารถปรับปรุงพฤติกรรม 

	 	 ให้เหมาะสมกับความคาดหวังนั�นได้	โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง	และ 

	 	 สามารถส่ือสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจตัวตนท่ีเป็นจริงของตนเองได้

 	 มีอ�านาจภายใน	เช่ือม่ันในตนเอง	เช่ือม่ันในการตัดสินใจ	และเช่ือว่า 

	 	 สามารถเลือกเส้นทางอนาคตได้ด้วยตนเอง
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 ผู้ปกครอง

 	 รู้จักลูกหลานของตนเอง	รู้จุดแข็ง	จุดอ่อน	และเช่ือม่ันในตัวลูกหลาน

 	 เป็นผู้สนับสนุน	สนับสนุนให้ก�าลังใจลูกหลานของตนเอง	เพ่ือให้เด็ก 

	 	 กล้าคิด	กล้าพูด	กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีชอบและถนัด

 	 มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับครู	เกิดความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครอง	

 	 เช่ือใจครู	ไว้ใจว่าครูจะดูแลบุตรหลานของตนเองให้เป็นไปในทางท่ีดี

 	 กล้าเข้าหาครู	กล้าถาม	กล้าปรึกษา	กล้าแบ่งปัน	กล้าเล่าปัญหา

 	 เช่ือม่ันในพลงัแห่งการเรียนรู้	สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองใหเ้ท่าทัน 

	 	 การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ

 ครู

 	 พัฒนาสู่บทบาทการเปน็ครูชีวิต	ครูท่ีไม่ใช่แค่ผู้ให้ความรู้	แต่เป็นเหมือน 

	 	 โค้ชท่ีก�าลังสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน

 	 ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ไม่หยุดน่ิง	ครูสามารถพัฒนากระบวนการ 

	 	 เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย	 มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมี 

	 	 ความแตกต่างกัน	และครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 

	 	 ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมได้มากขึ�น
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(Space)
เกิดพ่�นิท่�แห่งคำวิ�มสัมพันิธ์ีท่�ม่คำวิ�มหม�ยร่วิมกันิ

 	 สร้างพื�นท่ีปลอดภัยให้กับผู้เรียน	ท�าให้ทั�งท่ีบ้านและโรงเรียนเป็นพื�นท่ี 

	 	 ปลอดภัย	เด็กรู้สึกปลอดภัยท่ีจะเป็นตัวของตัวเอง	และกล้าแสดงความ 

	 	 คิดเห็น

 	 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ปกครอง	พื�นท่ีแลกเปล่ียน 

	 	 เรียนรู้	ปรึกษาหารือ	และสนับสนุนด้านจิตใจให้แก่กันและกัน

 	 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของคร	ูมีพื�นท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์	 

	 	 แบ่งปันแนวคิด	กระบวนการ	และเคร่ืองมือใหม่ๆ	 ทั�งระหว่างครู 

	 	 ในโรงเรียน	และกับสังคมภายนอกโรงเรียน
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บัทสรุป

	 จิตวิทยาเชิงบวกสามารถสร้างความเป็นไปได้อันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ�นกับชีวิต

ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน	ครู	โรงเรียน	ครอบครัว	และชุมชนได้อย่างหลากหลาย	

ลึกซึ�ง	และกว้างขวาง	เป็นการเปิดหนทางใหม่ๆ	เพ่ือน�าไปสู่การค้นพบศักยภาพ 

ท่ีซ้อนเร้นอยู่ภายในตนเองของผู้เรียน	 ซ่ึงจะท�าให้ผู้เรียนค้นพบความหมายท่ี 

แท้จริงของการเรียนรู้	ค้นพบเป้าประสงค์ในชีวิตของตนเอง	มองเห็นคุณค่าภายใน

ตนเอง	และสามารถก้าวต่อไปในหนทางท่ีเลือกด้วยตนเองได้อย่างมีความสุขและ

มีความม่ันใจ



FamSkool

Fam
Skool 

จากโรงเรียนสู่�ครอบครัวเชิงบวก

จากโรงเรียนสู่่�ครอบครัวเชิิงบวก

ถอดประสู่บการณ์์ ๒๐ บทเรียนร่�
คร่ผู่้�สู่ร�างการเปลีี่�ยนแปลี่งด�วยจิตวิทยาเชิิงบวก

ขยายผู้ลี่จากห้�องเรียนสู่่�ครอบครัวเชิิงบวก

       ห้ลี่ายต�อห้ลี่ายครั�งที�การทำางานเพ่ื่�อพัื่ฒนาแลี่ะเสู่ริมสู่ร�างอุปนิสัู่ย 

ด�านต�าง ๆ ให้�กับเด็ก แลี่ะวัยรุ�นโดยคุณ์คร่ ไม�ประสู่บความสู่ำาเร็จอย�างที�

คุณ์คร่ตั�งใจ แลี่ะทุ�มเทแรงกาย แรงใจไป เห้ตุผู้ลี่สู่�วนห้น่�งอาจมาจากการ

ที�เรายังไม�สู่ามารถชิวนให้�ครอบครัวเข�ามาร�วมเรียนร่� แลี่กเปลีี่�ยน แลี่ะ

เติบโตไปพื่ร�อมกันในการร�วมพัื่ฒนาการเรียนร่� แลี่ะอุปนิสัู่ยให้�กับนักเรียน 

ร�วมกนั ห้นังสู่่อเลี่�มนี�ได�ถ�ายทอดเน่�อห้า เร่�องราวการเดนิทางสู่่�การสู่ร�าง

การเปลีี่�ยนแปลี่งที�จะทำาให้�ผู่้�อ�านทุกท�านได�เห็้นถ่งความเป็นไปได�ของ 

การสู่ร�างความร�วมม่อกับครอบครัวผู้�านการปรับมุมมอง เปลีี่�ยนวิธีี

การสู่่�อสู่าร แลี่ะปล่ี่กกิจกรรม ที�จะชิ�วยให้�ความเป็นครอบครัวไม�ได�ห้ยุด... 

อย่�แค�ที�รั�วของโรงเรียน  

อรุณ์ฉััตร คุรุวาณิ์ชิย์
ผู่้�เชีิ�ยวชิาญด�านจิตวิทยาเชิิงบวก 
แลี่ะผู่้�จัดการโครงการ FamSkool


