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คำำ�นิิยม
	 นบัเปน็ความสุขใจทีไ่ด้อา่นหนังสอื	ประมวลประสบกำรณจ์ำกโครงกำรเสรมิ
พลังกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวใน	ระบบกำรศึึกษำบนฐำนจิตวิทยำเชิงบวก		
(FamSkool	Positive	Family	Engagement	Project)	ในโรงเรียนยี่สิบแห่ง
ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ	หนังสือเล่มนี�นอกจากจะอ่านสนุก	ชวนให้
ติดตามแล้วยัง	สะท้อนบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งที่จะช่วยพลิกโฉมโรงเรียนและระบบ
นิเวศทางการศึกษาให้เป็นรากฐานในการพัฒนา	เยาวขนให้มีคุณภาพสามารถร่วม
สร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคต
	 จุดเด่นที่ควรเรียนรู้และขยายผลมีมากมายหลายประการ	แต่จะขอหยิบยก
เป็นตัวอย่างเพียงบางประการ
 การนำกรอบความคิดในเรือ่งจิตวิทยาเชิงบวกทีเ่ป็นหัวใจของการปฏิรูิปการ
ศึกษามาเป็นเครื่องมือและเป้าหมายในการพัฒนาครู	ผู้ปกครองและนักเรียนด้วย
กระบวนการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	ในอดีตที่ผ่านมาแนว	ความคิดที่สำคัญหลาย
ประการที่ได้รับการยอมรับในระดับนโยบายและแวดวงวิชาการ	มักมีความเป็น 
นามธรรม	ยากต่อการนำไปสู่การปฏิิบัติ	แต่โครงการนี�ได้วางแนวทางขยายผล 
อย่างเป็นขั�นตอน	เร่ิมจากการสร้างความเข้าใจ	ในกรอบความคิดอย่างกระจ่าง
ชัดจากนั�นจึงนำเสนอแนวทางท่ีจะนำสู่การปฏิิบัติพร้อมเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน	 
ทันสมัย	เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน	เอื�ออำนวยให้ครูสามารถนำไปปรับประยุกต์
ได้ในโรงเรียนและชุมชน	เปิดเวทีให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนช่องทางท่ีจะ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอด	ตามด้วยการถอดบทเรียนที่เชิญชวน	ให้ครูสะท้อน 
ความคิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยไม่รู้สึกว่าถูกตรวจสอบหรือถูกประเมิน
คุณค่า	แต่ต่างรู้สึกภาค	ภูมิใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ�นพร้อมความมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงให้ดีขึ�นไปกว่าเดิม
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	 ในทุกบทของหนังสือ	เราจะสะดุดตาสะดุดใจกับ	“วรรคทอง”	ท่ีสะท้อน 
ความคิดของคุณครูซึ่งล้วนเป็นประจักษ์	พยานที่แสดงให้เห็นว่าได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตัวคุณครู	ผู้ปกครองและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ความสัมพนัธท์ีมี่ตอ่กันในมิตติา่งๆ	ทีโ่ครงการได้ตั�งความหวงัไว้	ไดแ้ก	่การปรับเปลีย่น 
มุมมองและความเชื่อ	การปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการสื่อสาร	การออกแบบ
กิจกรรมและการสร้างพื�นที่อบอุ่น	ปลอดภัย	บนพื�นฐานของการ	เรียนรู้ร่วมกันท่ี
มีความหมาย	ทั�งยังบ่งบอกถึงความเข้าใจในแต่ละประเด็นอย่างลึกซึ�ง	จนผู้อ่าน
เกิดความมั่นใจใน	ศักยภาพของคุณครู	ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะพัฒนาความ
สัมพันธ์ที่เกื�อหนุนกันไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดัง	ตัวอย่างของวรรคทองที่ได้
คัดสรรมานำเสนอ
	 เราไดเ้รยีนรูพ้ลงัของคำพดูจากคณุครทูีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากนกัเรยีนดว้ย
การเปลี่ยนคำพูดเพียงคำเดียวจาก	“อย่าให้ฉันต้องรู้เป็นคนสุดท้าย	”	เป็น	“ครูจะ
เสียใจมากถ้าครูได้รู้เป็นคนสุดท้าย”
		 เราไดเ้รยีนรูว้า่ผูป้กครองตอ้งการความชว่ยเหลอืสนบัสนนุ	อกีทั�ง	“mindset	
และท่าทีของครู	ทำให้ผู้ปกครองรู้สึก	ว่าอยู่ฝ่่ายเดียวกัน”
	 เราได้เห็นพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูที่ได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆ
อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับบริบท	เช่นโครงการ	“อวดดี”	ที่เน้นการสื่อสาร
ความดีของนักเรียนไปสูผู่ป้กครองแทนการเนน้พฤติกรรมทีเ่ปน็ปญัหา	เชญิ	ชวนให้ 
นักเรียนเขียนสะท้อนความคิด	หรือออกไปสัมภาษณ์ผู้ท่ีช่ืนชอบแทนการพูดใน 
ชั�นเรยีนทีน่กัเรียนบางคน	อาจมขีอ้จำกดัหรอื	จัดกจิกรรมกฬีาพื�นบา้นในชมุชนเพือ่
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว	เป็นต้น
	 เราได้เรียนรู้จากคุณครูที่เกิดความตระหนักในคุณค่าของเด็กทุกคนและ 
ความรับผิดชอบที่จะประคับประคองเด็กให้	อยู่รอดปลอดภัยจากคำพูดท่ีว่า	 
“เราเคยสนใจแต่เด็กเก่งและพยายามดันให้มีโอกาสสำเร็จ	เราไม่อาจคาดหวังให ้
เด็กทุกคนเป็นในสิ่งที่เขาไม่เป็น	แต่เด็กทุกคนต้องมีเวทีที่ให้โอกาส”	“ปัญหา 
บางอย่างเหนือความสามารถที่เราจะ	แก้ได้ตามลำพัง	แต่เราต้องช่วยให้เขามายืน
ในที่ที่เราส่องไฟไปถึงได้	ไม่ปล่อยให้ยืนอยู่ในความมืด”
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	 วรรคทองเหล่านี�ล้วนได้แสดงให้เห็นว่า	ภำยในระยะเวลำไม่นำน	โครงกำร
สำมำรถปรบัเปลีย่นวธิคีดิ	วธิกีำร	ส่อ่สำร	แนวปฏิบิตัแิละบรรยำกำศึในโรงเรยีน
และชุมชนตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครู	ผูป้กครองและ	นักเรียนให้เกิดเป็น
ควำมร่วมแรงร่วมใจเพ่่อลูกหลำนอย่ำงแท้จริง
	 จดุเด่นประการสุดทา้ยทีข่อชืน่ชม	คือ	กำรริเริม่และผลักดันโครงกำรนีเ้กิด
จำกกลุ่มคนรุ่นใหม่	ที่ได้แรงบันดาลใจจากการเป็นผู้นำนักเรียนและนักกิจกรรม 
ในโรงเรียนจนเกิดความมุ่งมั่นตั�งใจที่จะพัฒนาเวทีสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม 
อย่างมีความหมายของนักเรียน	จึงได้เพียรพยายามศึกษาหาคำตอบจากผู้รู้ 
ทั�งแวดวงวิชาการ	และผู้ประสบ	ความสำเร็จในการกอบกู้ชีวิตท่ีพลาดหลงของ
เยาวชน	จนตกผลึกเป็นแนวคิดที่นำสู่การนำร่องในโรงเรียนอย่างเป็นขั�นตอนด้วย
ความสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ตระหนักในพลังของคนรุ่นใหม่
ที่พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาสังคม
	 หนังสือประมวลประสบการณ์จาก	FamSkool	Positive	Family	 
Engagement	Project	จงึควรไดร้บัการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง	ผูก้ำหนดนโยบาย	
นักวิชาการและหน่วยปฏิิบัติจะได้แง่คิดเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผล	
คณุคร	ูผูป้กครอง	ผูท้ำงานกบัเด็กและเยาวชนจะตระหนกัถึงศกัยภาพทีจ่ะนำความ
สัมพันธ์เชิงบวกมาสร้างสภาพ	แวดล้อมที่เกื�อหนุนพัฒนาการของเด็กและเยาวชน	
ประชาชนผู้มีความห่วงใยในระบบการศึกษาจะเกิดความเข้าใจ	และเห็นช่องทาง
ที่จะสามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนที่สำคัญเยาวชนผู้เป็นความหวังของสังคมจะได้
รบัโอกาสทีม่คีณุภาพและเกดิแรงบันดาลใจทีจ่ะร่วมผลกัดนัการเปลีย่นแปลงอยา่ง
สร้างสรรค์ดังที่รุ่นพี่ๆ	ได้ทำเป็นแบบอย่างในโครงการนี�

ดร.คุณหญิิงกษมำ	วรวรรณ	ณ	อยุธยำ
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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บทนำำ�

ถอดบัทเร่ยนิร้้ FamSkool ส้่คำรอบัคำรัวเชิิงบัวก
	 เพราะตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ�นในโรงเรียนเท่านั�น	แต่ครอบครัว 

มีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง	 โครงการ	 

FamSkool	(Family	Engagement	in	School	Project)	จึงเกิดขึ�นเพื่อสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็น	Positive	Family	Engagement	

in	School	สร้างพื�นที่เรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ในการท�างานเพื่อเสริมพลัง	และ

สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในระบบการศึกษาบนฐานจิตวิทยาเชิงบวก	 

สร้างพื�นที่การทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา	ครู	ครอบครัว	และชุมชน	

มีการใช้จิตวิทยาเชิงบวกมาพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ดีขึ�น	และส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มีโอกาสพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพที่มี

ทำ�ไมต้้อง “จิิต้วิทย�เชิิงบัวก” 
	 ภาพรวมของปัญหาการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ�นกับผู้เรียน	เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ 

สภาพแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างแยกกันไม่ออก	จิตวิทยาเชิงบวกสามารถ

ตอบโจทยส์ำคญัในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิขึ�นอยา่งแทจ้รงิ	ผา่นการทำงาน

ร่วมกันระหว่างครอบครัว	โรงเรียน	และครู	ด้วยพื�นฐานความเข้าใจธรรมชาติของ 

ผู้เรียน	โดยเฉพาะผู้เรียนที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นที่ต้องการการเข้าใจและยอมรับตัวตน	 

การทำงานอย่างสร้างสรรค์เข้าถึงจิตใจผู้เรียนของโรงเรียนและครอบครัวด้วย

จิตวิทยาเชิงบวกจะช่วยให้ครู	นักเรียน	และผู้ปกครองสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจกัน

มากขึ�น	ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
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แนิวคำิดสำ�คำัญในิจิิต้วิทย�เชิิงบัวก
	 จิตวิทยาเชิงบวก	(Positive	Psychology)	คืออะไร

	 จิตวิทยาเชิงบวกจะนำไปสู่ วิธีการมองโลกตามความเป็นจริงอย่างมี 

ความหวัง	โดยจิตวิทยาเชิงบวก	 (Positive	Psychology)	ต่างจากจิตวิทยา 

ในแนวทางเดิม	(Traditional	Psychology)	จิตวิทยาเชิงบวกเน้นไปท่ีการสร้าง 

ความเข้มแข็ง	คุณค่า	และการมีส่วนร่วม	ส่วนจิตวิทยาในแนวทางเดิมเน้นไปท่ี 

การแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยทางใจ	ความวิตกกังวล	และความเครียด

	 จิตวิทยาเชิงบวกจึงไม่ได้ทำงานกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจเท่านั�น	แต่ยัง

สามารถทำงานกับคนทั่วไปได้	เพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมตัวเองได้	สื่อสารได้ดี	

จดัการตวัเองได	้แสดงออกได้ด	ีช่วยผูเ้รียนเติบโตงอกงามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ	์และ

มีความสุขในการใช้ชีวิต
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	 กระบวนกำรของจิตวิทยำเชิงบวก	PERMA

 

	 การใช้จิตวิทยาเชิงบวกเกิดกระบวนการสำคัญ	4	ประการ	ได้แก่

 P	 -	 Positive	Emotion	อารมณ์เชิงบวก

 E	 -	 Engagement	การมีส่วนร่วม

 R	 -	 Positive	Relationship	ความสัมพันธ์เชิงบวก

 M	 -	 Meaning	ความหมาย/คุณค่า

 A	 -	 Accomplishment	ความสำเร็จ

	 การสร้างอารมณ์เชงิบวก	เปดิพื�นทีก่ารมีสว่นรว่ม	สรา้งให้เกดิความสัมพนัธ์

เชงิบวก	สรา้งความหมายและคณุค่าร่วมกนั	นำไปสูค่วามสำเร็จในการทำงานพัฒนา

ผู้เรียน	และพัฒนาพื�นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความหมายร่วมกัน
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	 กรอบแนวคดิในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธเ์ชงิบวก	(The	Developmental	

Relationships	Fram-work)

	 การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะนำไปสู่เป้าหมาย 

ในการพัฒนาผู้เรียน	ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการทำงานดังนี�

  แบ่งปันอำนำจ	(Share	Power)	ปฏิิบัติต่อกันด้วยความเคารพ	ความ

เท่าเทียม	เพิ่มพื�นที่ในการแลกเปลี่ยน	รับฟัง	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหาร่วมกัน

  แสดงควำมหว่งใย	(Express	Care)	แสดงออกถงึการรบัฟงัอยา่งตั�งใจ	

และส่งความรู้สึกดีๆ	เพื่อเป็นกำลังใจให้อย่างจริงใจ
 	 ให้กำรสนับสนุน	(Provide	Support)	คอยช่วยสนับสนุนเสริมพลัง

ทำเป้าหมายสำเร็จ	ช่วยให้เข้าใจขอบเขตความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

  ขยำยขอบเขตควำมเป็นไปได้	 (Expand	Possibilities)	ขยาย

ขอบเขตความเป็นไปได้ผ่านการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน	และการแลกเปลี่ยนความ

คิดประสบการณ์

  ทำ้ทำยกำรเติบโต	(Challenge	Growth)	ผลกัดนัใหด้ขึี�นเรือ่ยๆ	สรา้ง

โอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในช่วงเวลาท้อ
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เคำร่�องม่อสำ�คำัญของจิิต้วิทย�เชิิงบัวก
	 ในกระบวนการอบรม	FamSkool	 ยังได้ติดตั�งเครื่องมืออันทรงพลังท่ี

เกีย่วขอ้งกบัจติวทิยาเชงิบวก	เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถนำไปปรบัใชอ้ยา่งหลากหลาย	

อาทิ	

 กำรฟังัอย่ำงลกึซึ้ึง้	(Deep	Listening)	ฝึ่กฝ่นทกัษะการฟงัทีจ่ะทำใหเ้ขา้ใจ

ความต้องการที่แท้จริงของผู้พูด

 Character	Strengths	การสงัเกตและสง่เสรมิคุณคา่ผูเ้รยีนแบบรายบคุคล

ด้วยแนวคิด	Character	Strengths	Mindset	

 Positive	Family	Engagement	CANVAS	การออกแบบกิจกรรมเพือ่เสริม

สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้วย	Positive	Family	Engagement	CANVAS

 อำนำจภำยใน	และอำนำจร่วม	เรยีนรูเ้กีย่วกับความสมัพนัธเ์ชงิอำนาจทีส่่ง

ผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	โดยเฉพาะระหว่างครูกับผู้เรียน

 กำรส่่อสำรเชิงบวก	Positive	Communication	(I	-	You	Message) 

เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารที่จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ�น

 Positive	Family	Engagement	Design	ใชก้ระบวนการ	Design	Thinking	 

ออกแบบการทำงานกับครอบครัว

	 เครื่องมือและความรู้ต่างๆ	เหล่านี�จะช่วยให้เกิดการสื่อสารเชิงบวก	และ

สร้างประสบการณ์เชิงบวกระหว่างครู	ผู้เรียน	และครอบครัว	อันจะนำไปสู่การ

พัฒนาพื�นที่การเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ได้ไม่มีที่สิ�นสุด	กลายเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรูร่้วมกนัทีใ่ชผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง	มองเห็นตัวตน	เขา้ใจ	ส่งเสริมใหผู้เ้รยีน

มคีวามอยากเรียนรู	้และมองเหน็คุณค่าทีม่ใีนตนเอง	ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้สำคญัในการ

ค้นพบศักยภาพของตนเองต่อไปในอนาคต
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20 เร่�องร�วบัันิด�ลใจิ
	 FamSkool	ดำเนินโครงการอบรมครูต่อเน่ืองในปี	2563	และปี	2564	 

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

จากทัว่ประเทศได้มาแบ่งปนัเรือ่งราว	และกิจกรรมทีค่รูไดใ้ชจ้ติวทิยาเชิงบวกในการ

ออกแบบกจิกรรมสรา้งสายสัมพนัธท์ีด่รีะหวา่งครู	นักเรยีน	และครอบครวั	จากการ

ดำเนินงานทั�งหมดจึงเป็นทีม่าของการถอดบทเรยีนรูค้รั�งนี�	โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ

ถอดบทเรียนรู้จากครูและโรงเรียน	20	กรณีศึกษา	จาก	20	พื�นที่	(โรงเรียน)	ที่ได้จัด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนและครอบครัว	โดยมีการประยุกต์ใช้จิตวิทยา 

เชงิบวกออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย	มกีารใชก้จิกรรม

จติวิทยาเชิงบวกส่งเสริมให้ครู	ผูเ้รียน	โรงเรียน	และครอบครัวมีสายสัมพันธ์ทีดี่ตอ่กัน	 

มีความเข้าใจ	และไว้วางใจซึ่งกันและกัน	จนเกิดความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึก

ปลอดภัยและมีความสุข

ก�รกระทำ�ท่�เปล่�ยนิแปลง 3 ด้�นิ
	 เมื่อเรียนรู้จิตวิทยาเชิงบวกแล้วครูเกิดการกระทำที่เปลี่ยนแปลงใน	3	ด้าน

หลัก	ได้แก่	

 1.	 ปรับมุมมอง	โรงเรียน	ครู	และผู้ปกครอง	มีการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อ

เรือ่งการเรยีนรู้	เขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รยีน	พรอ้มทีจ่ะปรบัสภาพแวดลอ้มทั�งทีบ่า้น

และที่โรงเรียนให้เอื�ออำนวยต่อการเรียนรู้	และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน

 2.	 เปลี่ยนวิธีกำรส่่อสำร	มีช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	

และสามารถสือ่สารเชงิบวกเพือ่สรา้งความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีน	คร	ูผูเ้รยีน	และ

ผู้ปกครองได้
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 3.	 ปลกูกจิกรรม	ใชห้ลกัการจติวทิยาเชงิบวกพฒันาออกแบบกระบวนการ

เรยีนรู	้หรอืจดักจิกรรมทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ�น	

และมีการจัดกิจกรรมท่ีทำให้ผูป้กครอง	ผูเ้รียน	และคุณครูได้มาพูดคุยทำความเข้าใจ

ในเรื่องต่างๆ	ร่วมกันอยู่เสมอ

	 การกระทำที่เปลี่ยนแปลงของครูทั�ง	3	ประเด็นนี�ครูอาจเกิดการเปลี่ยนทั�ง	 

3	ด้าน	โดยมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง	หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

โดดเด่นทั�ง	3	 ด้าน	และการเปลี่ยนแปลงทั�ง	3	 ด้านนี�อาจมีความเก่ียวข้อง 

เชื่อมโยงกัน	และส่งผลซึ่งกันและกัน	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน	3	ด้านนี�จะส่งผลให้คร ู

สามารถใชจ้ติวทิยาเชงิบวกในการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน

ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและครอบครัว

	 การนำเสนอเรื่องราวของกรณีศึกษา	20	กรณี	จึงแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น	 

3	กลุ่ม	เพ่ือนำเสนอให้ผู้อ่านเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน	 

โดยมีความมุ่งหวังให้เรื่องราวของโรงเรียนเชิงบวกที่นำไปสู่ครอบครัวเชิงบวกเป็น 

แรงบันดาลใจให้เกิดการขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาสนใจเข้ามา

ร่วมเรียนรู้กระบวนการนี�	และจุดประกายให้มีการนำองค์ความรู้นี�ไปประยุกต์ใช ้

กับตนเอง	ผู้เรียน	โรงเรียน	ครอบครัว	และชุมชน	ให้เหมาะสมกับบริบทในพื�นท่ี	 

เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป



ปรับัมุมมอง
บัทท่� 2



ปรับัเปล่�ยนิมุมมองและคำว�มเชิ่�อ
	 ความแตกต่าง	คนแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย	มีจดุแขง็ทีต่า่งกนั	

  คุณค่ำ	คนทุกคนมีคุณค่าบางอย่างอยู่ภายในตัวเอง

  เปลี่ยนแปลงพัฒนำได้	เช่ือว่าทุกคนสามารถคิดได้	 เปลี่ยนแปลง 

	 	 ในทางที่ดีขึ�นได้

  ตอ้งกำรกำรยอมรบั	เชือ่ว่าคนทุกคนอยากเป็นคนท่ีได้รบัการยอมรับ 

	 	 จากคนรอบข้าง	และได้รับการยอมรับจากสังคม

  เข้ำใจตนเองเพ่่อเข้ำใจผู้อ่่น	การเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจตนเอง	ช่วยให ้

	 	 สามารถเข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ�นด้วย

  เขำ้ใจควำมคำดหวงัของผู้อ่น่	โดยเฉพาะเมือ่ครูเข้าใจความคาดหวัง 

	 	 ของผู้ปกครอง	จะช่วยให้ครูทำงานกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กได้ 

	 	 ดียิ่งขึ�น

  กำรใช้อำนำจให้สมดุล	เชื่อว่าครูกับนักเรียนมีความเป็นคนเท่ากัน	 

	 	 ครูไม่ควรใช้อำนาจเหนือเพื่อบังคับนักเรียน

  ครูกับผู้ปกครองค่อเพ่่อนร่วมงำนกัน	เชื่อในความเป็นทีมเดียวกัน	 

	 	 หาแนวทางมาทำงานร่วมกัน	สร้างความร่วมมือกัน	โดยมีเป้าหมาย 

	 	 ในการพัฒนาเด็ก
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กรณี่ศึึกษ�

โรงเรียนบดินทรเดชำ	(สิงห์	สิงหเสนี)	2

เปลี่ยนสู่ห้องเรียนสร้ำงสรรค์

	 โรงเรียนบดินทรเดชาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	มีครูเข้าร่วมอบรมกับ	

FamSkool	14	คนคือ	ครูสุรัสวดี	นาคะวะรัง	(ครูมิ�น)	หัวหน้างานแนะแนว	และ

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

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

ประสบการณ์การการเปลีย่นแปลงมุมมองความคิดของตนเอง	และการนำจิตวิทยา

เชิงบวกไปปรับใช้ในห้องเรียน

	 เมื่อมีมุมมองต่อนักเรียนที่เปลี่ยนไป	ครูมิ�นได้นำกิจกรรมบางอย่างมาใช้ 

กับนักเรียน	ด้วยความเชื่อที่ว่า	นักเรียนสามารถคิดได้	ส่วนครูปุยนุ่ยได้ปรับเปลี่ยน 

ห้องเรียนศิลปะให้นักเรียนได้มากกว่าการวาดรูป	แต่ได้เรียนรู้ตนเอง	ได้ทำ 

ความรู้จักเพื่อน	และยอมรับความแตกต่างหลากของเพื่อนได้มากขึ�น
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เปล่�ยนิมุมมองเชิ่�อมั�นิในินิักเร่ยนิม�กขึ�นิ
	 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครูมิ�นเล่าว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองท่ีมีต่อ

นักเรียน	ผู้ปกครอง	และครู	แม้ว่าการเป็นครูแนะแนวจะมีความรู้เรื่องจิตวิทยา 

อยู่แล้ว	แต่หลายกิจกรรมกระตุ้นให้ครูมิ�นได้ทบทวนความรู้	ความคิดของตนเอง 

อีกครั�ง	และเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำความเข้าใจกับนักเรียน

	 “กับเด็กเราเริ่มคิดว่าวิธีเดิมๆ	ไม่ได้ผล	ภาษา	ความคิด	ทัศนคติในการมอง

โลกเรากับเด็กอาจจะต่างกัน	จึงต้องหาวิธีใหม่ๆ	เมื่อก่อนเราสื่อสารกับเด็กโดยตรง

ด้วยคำพูด	แต่พอได้เข้าร่วมอบรมทำให้เราได้มุมมองใหม่ในเรื่องการเช่ือในตัวเด็ก	

เชื่อว่าเขามีแง่ดี	มี	Character	Strengths	เชื่อในจุดดี	จุดเด่นของเด็ก	ช่วงนั�นเด็ก	

ม.6	ในห้องทะเลาะกัน	ไมเ่ข้าใจกัน	ไมค่ยุกัน	ต่างฝ่า่ยอยากให้ครูเป็นพวก	ครซูึง่เป็น

คนกลางเลือกข้างไม่ได้	ครูจึงส่งภาพหนึ่งภาพไปให้ดู	สื่อถึงความหลากหลาย	ทุก

ความแตกตา่งคอืความสวยงาม	feedback	ท่ีไดก้ลบัมา	เดก็ๆ	เปิดใจคยุกนั	ยอมรบั

ในความแตกตา่งของเพือ่น	แมจ้ะไมเ่หมอืนเดมิ	100%	แตก่ส็ามารถกลบัมาทำงาน

ร่วมกันได้	สุดท้ายครูไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมาก	แค่ส่งภาพเดียวไป	แล้วให้เด็กๆ	เขา

คิดกันเอง	และเราเชื่อว่าเขาจะคิดได้”

	 ครูมิ�นสื่อสารกับนักเรียนด้วยไลน์กลุ่มประจำชั�น	จากเหตุการณ์นั�นทำให้

ครูมิ�นเชื่อมั่นในตัวเด็กมากขึ�น	เมื่อกระบวนการให้ดูภาพแค่หนึ่งภาพ	แล้วให้คิด

วิเคราะห์ด้วยตนเองช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่ความขัดแย้ง

ระหว่างกันได้	ในขณะทีเ่มือ่ก่อนครูมิ�นใช้วธิกีารพูดคุยแล้วพบว่าในบางสถานการณ์

ครยูิง่พดูกจ็ะมีประเดน็อืน่เพ่ิมขึ�นมาอกี	แต่การสง่ภาพไปเพยีงภาพเดยีวนั�นแมม้ลีา้น

ความหมาย	ใครจะตีความอย่างไรก็ได้	แตโ่ดยใจความของภาพคือความหลากหลาย

ที่เราต้องยอมรับซึ่งกันและกัน
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	 “ตอนนี�ยังไม่ได้นำเครื่องมือมาใช้มาก	แต่ได้ไอเดียจากการอบรม	และคิด

จะทำ	เชน่	นำประเดน็ขา่วมาชวนเดก็คยุ	ใหเ้ดก็ลองมองหา	Character	Strengths	

ในขา่วแล้วมาเทยีบกบัตัวเอง	แต่ด้วยเรือ่งของเวลา	และมโีควดิดว้ยจงึยงัไมส่ามารถ

จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง”

เข้�ใจิคำว�มคำ�ดหวังของผู้้้ปกคำรอง
	 ในสว่นของผู้ปกครอง	ครมูิ�นมมีมุมองต่อผูป้กครองเปลีย่นไปด้วยเชน่กนั	โดย

มีกิจกรรมหนึ่งในการอบรม	FamSkool	ที่ทำให้ครูมิ�นเข้าใจมุมมองของผู้ปกครอง

มากยิ่งขึ�น	เป็นกิจกรรมที่ให้ครูที่เข้าร่วมอบรมสวมบทบาทเป็นพ่อแม่	กิจกรรมนี�

เป็นการเปิดมุมมองให้ครูได้เห็นมิติการเป็นพ่อแม่	เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่จึงคาดหวัง

กับลูก	อยากให้ลูกได้ดี	หลังกลับจากการอบรมครูมิ�นจึงมีการสื่อสารกับผู้ปกครอง

มากขึ�น

	 “เริ่มมีการส่งข้อมูลเพจเลี�ยงลูกนอกบ้านของคุณหมอไปให้ผู้ปกครองอ่าน	

และเมื่อเจอเนื�อหาที่เกี่ยวกับการดูแลลูก	ความคาดหวังของเด็กมัธยมศึกษาปีท่ี	6	

ครจูะสง่ไลนไ์ปใหผู้ป้กครองอกีดว้ย	ปีนี�มกีารทำเพจแนะแนวของโรงเรยีน	นอกจาก

ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบักจิกรรมในโรงเรยีน	ครยูงัทำแหลง่ข้อมลูเพิม่เตมิในแฮชแทก	

#BD2parenting	โดยเรานำเนื�อหาในนี�ไปใชพ้ดูคยุกบัผูป้กครองได	้ด้วยสถานการณ์

โควิดก็เร่ิมทำกิจกรรมออนไลน์	ฟัง	บรรยาย	แลกเปลี่ยน	เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้

ปกครองที่สนใจในเรื่องการเลี�ยงลูกเชิงบวก	การเข้าใจลูกวัยรุ่น”
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	 ครูมิ�นยังมีแผนทำโครงการให้ผู้ปกครองเข้ามาอบรมเชิงปฏิิบัติการเกี่ยวกับ

การสื่อสาร	การทำความเข้าใจลูกวัยรุ่น	โดยต่อยอดจากโครงการเดิมท่ีโรงเรียน

ทำอยู่แล้ว	มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย	ซึ่งกิจกรรมการบรรยายทำจนอิ่มตัวจึง

อยากเปล่ียนรปูแบบกจิกรรมมาเปน็กจิกรรมในรปูแบบทีเ่ขา้อบรมกบั	FamSkool	 

เชิญผู้ปกครองมาทำความเข้าใจมุมมองของลูกมากขึ�น

	 “เราเห็นวา่ผูป้กครองมักจะใสค่วามคาดหวังกบัลกูมากมาย	ตัวอยา่งกิจกรรม

ทีอ่ยากทำกบัผูป้กครอง	เชน่	ใน	module2	คณุหมอใหป้ั�นดนิน�ำมนั	สือ่ถงึการสรา้ง

ตวัตนของลกูขึ�นมา	การทีเ่ราเอารปูปั�นไปฝ่ากไวก้บัคนอืน่	เหมอืนเราเอาความหวงั

ไปฝ่ากไว้กับลูก	เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ปกครองหันกลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ�น

เหล่านี�	เราจะจัดการความคาดหวังของตัวเองที่มีต่อลูกอย่างไร	ถ้าลูกไม่ได้เป็นไป

ดังที่เราอยากปั�น”

	 นอกจากนี�ยงัมีหลายกิจกรรมทีท่ำให้ครูมิ�นรูสึ้กเข้าถึงจิตใจของเพือ่นครู	และ

มีมุมมองต่อเพื่อนครูที่เกิดความเข้าใจมากขึ�นด้วย

	 “เราเข้าใจว่าเพือ่นครูทกุคนต้องการพัฒนาเด็กเหมือนกัน	แตบ่างคนเขาอาจ

จะไมไ่ดเ้รยีนจติวิทยามาเหมอืนกบัเรา	เขาอาจยงัไมเ่ข้าใจบางอยา่ง	แตทุ่กคนก็กำลงั

พยายามพฒันาเดก็ในแบบของตวัเอง	ทำใหเ้รามหีวัใจกวา้งขึ�นในการทำความเขา้ใจ

คนอื่น”
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ห้องเร่ยนิศึิลปะท่�ไม่เหม่อนิเดิมอ่กต้่อไป
	 ครูปุยนุ่นเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจากการเข้าอบรมว่า	เดิม

สอนศลิปะให้นักเรยีนได้เรยีนรูท้กัษะดา้นศิลปะเทา่นั�น	แตห่ลงัจากเข้ารว่มกจิกรรม	

FamSkool	ครปูยุนุ่นไดเ้รียนรูเ้กีย่วกบัตนเอง	และผูอ้ืน่มากขึ�น	บรรยากาศการเรยีน

ศลิปะในหอ้งเรยีนของครปูยุนุน่กเ็ปลีย่นไป	โดยไดเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนรูต้นเอง

ผ่านการทำงานศิลปะ

	 “ดใีจมากทีไ่ดโ้อกาสไปอบรม	FamSkool	ปกตจิะไปอบรมแคท่างดา้นศลิปะ	

แตพ่อเราไดม้าเจอครทูีม่คีวามหลากหลายทางความคดิ	ไดเ้หน็ลกัษณะคาแรคเตอร์

ของแต่ละคนแตกต่างกัน	มีการแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคน	เราสามารถพูด

ให้เขายอมรับฟังความคิดเห็นของเราได้	แล้วเราเองก็ยอมรับตัวตนของคนอื่น	และ

ตัวเราเองมากขึ�น	มีความเข้มแข็งขึ�น	มองคนเปลี่ยนไป	มีความมั่นใจมากขึ�นในการ

ติดต่อประสานงานกับผู้อื่น	มีความมั่นใจมากขึ�นเวลาที่ต้องคุยกับผู้ปกครอง	ตัวเรา

เองใช้ความใจเย็นในการสื่อสัมพันธ์กับผู้อื่น	ทำให้ได้รับผลตอบรับดี	สำหรับเด็ก

นกัเรยีนเรายอมรบัฟงัความคดิเหน็	ยอมรบัวา่คาแรคเตอรแ์ตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั	นี่

คือความหลากหลาย	และนี่คือมนุษย์	เด็กๆ	จึงมองว่าเราเป็นครูที่เข้าถึงได้”
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ใชิ้ Character Strengths ม�ประยุกต้์ใชิ้ในิห้องเร่ยนิศึิลปะ
	 เมือ่ครสูอนศลิปะนำแนวคดิเรือ่งการทำความเขา้ใจตวัตนนี�มาประยกุตใ์ชใ้น

ห้องเรียนศิลปะ	การเรียนรู้ศิลปะก็มีความหมายกับนักเรียนแต่ละคนมากขึ�น

	 “ในการสอนวิชาศิลปะเด็กมีความหลากหลาย	คุยกับเด็กเราจะใช้คำพูดท่ี

เหมอืนกนัไมไ่ด	้ตอ้งดคูาแรคเตอรส์ำคญัของเดก็เหมาะกบัอะไร	ใช้วธิกีารเขา้ไปเจาะ

ลกึวา่เดก็คนนี�ชอบวาดภาพสไตลไ์หน	เมือ่วาดรปูตอ้งปลอ่ยใหเ้ขาทำในสิง่ทีช่อบ	มี

กรอบให้เขาว่าครูต้องการแบบนี�	แค่นักเรียนใส่ความเป็นตัวเองลงไปได้	อย่างการ

สอนเรื่องเส้นเราสามารถดูอารมณ์	นิสัยได้จากลายเส้น	แรกๆ	เด็กไม่ชอบเรียนวิชา

ศิลปะ	แต่เมื่อครูใส่เรื่องราวที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก	ครูเล่นทายลักษณะนิสัย 

ของเขาจากรูปที่เขาวาด	เขาสนุกเริ่มเปิดรับ	เข้าใจว่าศิลปะไม่ใช่การวาดภาพ 

อย่างเดียว	แต่เราสามารถใส่สไตล์ของเราลงไปได้	เราให้เด็กวาดภาพตัวเอง	และ

ให้ออกมาเล่าเรื่อง	บางคนเล่าถึงเพื่อนแล้วน�ำตาไหล	โจทย์คือการแสดงตัวตนเขา

ผ่านลายเส้น	เด็กๆ	ไม่ได้วาดแค่ตัวเอง	เขาวาดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาลงไปด้วย”

ห้องศึิลปะท่�ม่ชิ่วิต้ชิ่ว�ยิ�งกว่�เดิม
	 ครูปุยนุ่นเล่าอีกว่า	ห้องเรียนศิลปะก่อนที่ครูปุยนุ่นจะนำจิตวิทยาเชิงบวก

มาใช้เพื่อเด็กได้เรียนรู้ตัวตนของตนเองผ่านการทำงานงานศิลปะ	มีบรรยากาศใน

การเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นเรียนรู้ทักษะการวาดรูปเท่านั�น	แต่ปัจจุบันเมื่อครูช่วยให้

เดก็ๆ	เชือ่มโยงตนเองเขา้กบัผลงานศลิปะ	การเรยีนรูก้ม็ชีวีติชวีา	และมบีรรยากาศ

ที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนเพิ่มขึ�น
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ปรัับมุุมุมุอง

	 “เดิมครูได้รับหลักสูตรมาแล้วทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กมีทักษะตามหลักสูตร	

โดยหลักสูตรค่อนข้างตีกรอบทำให้รู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ	หดหายไป	

เด็กจะทำตามที่ครูบอกเท่านั�น	แต่เมื่อเราลองปรับการสอนหลังจากไปอบรมเราได้

สอนเด็กมัธยมปลายปีที่	4-5	ลองให้เขานำเสนอผลงานในรูปแบบที่เป็นตัวเอง	เด็ก

มีความสุขขึ�น	เพราะเด็กสามารถเลือกได้เองว่าจะทำงานแบบไหน	ประเมินตัวเอง

ว่าทำงานได้ดีหรือยัง	เพื่อนและคุณครูก็ช่วยกันประเมิน	ช่วยมองว่าผลงานเขาเป็น

อย่างไร	นั่นคือการฝ่ึกให้เขายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย	ซึ่งแต่ก่อนครูจะ

เป็นผู้ตัดสินอย่างเดียว”

	 ทั�งครูมิ�นและครูปุยนุ่นเน้นการเปิดพื�นที่ให้กับเด็กๆ	มากขึ�น	ให้ผู้เรียนได ้

แลกเปล่ียนกับเพ่ือน	เพื่อเรียนรู้ตนเอง	เรียนรู้เพื่อน	ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ 

แตกตา่งจากเดมิทีค่รเูปน็ผูใ้หค้วามรูอ้ยา่งเดยีว	และระหวา่งการเรยีนรูไ้ปดว้ยกนันี�

ครูยังพยายามใส่แนวคิดให้เด็กๆ	รู้ว่าโลกนี�ยังเปิดกว้างสำหรับทุกคน	และมีความ

หลากหลายรอให้ผู้เรียนได้ออกไปเรียนรู้อีกมากมาย

สำ�หรับัเด็กนิักเร่ยนิ เร�ยอมรับัฟัังคำว�มคำิดเห็นิ 

ยอมรับัคำ�แรคำเต้อร์แต้่ละคำนิไม่เหม่อนิกันิ 

นิ่�คำ่อคำว�มหล�กหล�ย และนิ่�คำ่อมนิุษย์ 

เด็กๆ จิึงมองว่�เร�เป็นิคำร้ท่�เข้�ถึงได้
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ปรัับมุุมุมุอง

โรงเรียนเชียงของวิทยำคม	จ.เชียงรำย

ครูต้องสร้ำงพ่้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน

	 ครจูากโรงเรยีนเชยีงของวทิยาคมไดน้ำแนวคดิและเครือ่งมอืจาก	FamSkool	

กลับมาเผยแพร่ให้กับครูคนอื่นๆ	ในโรงเรียน	โดยเริ่มด้วยการทำความรู้จักกันและ

กนัผา่นแนวคดิทีเ่ขา้ใจได้งา่ย	มีการนำเรือ่ง	Character	Strengths	Mindset	มาทำ

กิจกรรมกับครู	และส่งเสริมให้ครูนำจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียน

ตอ่ในห้องเรียน	และในการทำกิจกรรม	รวมถึงสร้างพื�นทีป่ลอดภัยให้นกัเรียนพร้อม

ที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

เต้ิมเต้็มกิจิกรรมเดิมให้สัมผู้ัสใจิยิ�งขึ�นิ
	 โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นโรงเรียนทีโ่ดดเด่นเรือ่งการทำกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน	และจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง	และชุมชนอยู่แล้ว	ครูจึงนำจิตวิทยา 

เชงิบวกไปปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้สมัผสัใจนักเรียน	และผูป้กครองยิง่ขึ�น	

โดยมีกิจกรรม	“Home	Hug	ณ	เชียงของ”	เป็นกิจกรรมใหญ่	และมีหลากหลาย

กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมใหญ่นี�

	 ในการถอดบทเรียนครั�งนี�มีคุณครู	11	คน	ที่เคยเข้าร่วม	FamSkool	ได้แก่	 

ครณูฐักานต์	ทาเอย้	(ครูนอ้ย)	ครจูกัรพงศ์	ดั�นเมฆ	(ครูแต๊ก)	ครปูระวณีา	ศรธีาราธิคณุ	 

(ครูปาน)	ครจูรีาภรณ์	สตัย์สม	(ครูบ)ี	ครเูกวลิน	สอนแก้ว	(ครูปงิปอง)	ครเูกียรติศกัดิ�	

ต้าวก๋า	 (ครูก๊อป)	ครูอัญชรี	ไชยสถิตวานิช	(ครูโอ)	ครูชัยวัฒน์	แก้วดำ	(ครูนุ)	 

ครูเสกสรร	เทพยศ	(ครูหนุ่ม)	ครูรัชนีกร	นำชัย	(ครูหนุ่ย)	และครูพัชรินทร์	แก้วนึก	

(ครูนิก)	ที่จะมาเล่าถึงการนำจิตวิทยาเชิงบวกไปบูรณาการภายในโรงเรียน
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ปรัับมุุมุมุอง

คำร้เข้�ใจิและรับัฟัังม�กขึ�นิ
	 เมื่ออบรมเสร็จกลุ่มครูที่เข้าอบรมได้นำกิจกรรม	Character	Strengths	

Mindset	มาจัดกิจกรรมกับครูคนอื่นในโรงเรียน	เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีจะ 

ช่วยให้ครูเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ�น	โดยเฉพาะหากนำไปใช้กับนักเรียนของ

ตนเอง	ครูจะมองเห็นจุดเด่นของนักเรียน	และช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน

แต่ละคนได้ดีขึ�น

	 โดยเริม่จากการจดักจิกรรมทายจุดแข็งของคุณครแูตล่ะคน	ใหค้รจูบัคูก่นัแลว้ 

ลองพูดถึงจุดแข็งของอีกฝ่่ายที่ตนเองมองเห็น	ชี�ให้เห็นจุดแข็ง	และข้อดีของกัน 

และกัน	กิจกรรมนี�ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะครูในโรงเรียนที่มีประมาณ	

60-70	คน	ให้ได้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ�น	

	 ครปูงิปองใหค้วามเหน็วา่	กิจกรรมนี�ทำใหเ้ห็นบคุลกิภาพเชิงลกึของแตล่ะคน	

ครูได้ฝ่ึกการรับฟังผู้อื่นมากขึ�น	และนำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการมองนักเรียนในห้องเรียน

ของตนเอง	รวมถึงเริ่มคำนึงถึงการสร้างพื�นที่ปลอดภัยในห้องเรียนมากขึ�น
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ปรัับมุุมุมุอง

	 “ทำให้เห็นบุคลิกภาพเชิงลึกที่ซ่อนไว้	เราเริ่มคิดเรื่องไม่เป็นผู้คุมอำนาจ	ใช้

คำพูดเชิงบวกมากขึ�น	ยิ่งพอเป็นครูประจำชั�นห้องท้ายๆ	เด็กจะมีพฤติกรรมเชิงลบ

นิดนึง	เราจะบอกเด็กว่า	เวลามีอะไรให้ปรึกษาครูได้ตลอดเวลาทั�งเรื่องดี	เรื่องไม่ดี	

ครูยินดีพร้อมจะรับฟัง	ครูจะรู้สึกเสียใจมากถ้าได้รู้เป็นคนสุดท้าย	จากเมื่อก่อนที่

เราจะพูดว่า	อย่าให้ฉันรู้เป็นคนสุดท้ายนะ	การเลือกใช้คำพูดใหม่แค่นิดเดียว	เด็ก

จะรูสึ้กว่าเขามีความปลอดภัย	กลา้เข้ามาปรึกษา	การสร้างพื�นทีป่ลอดภัยได้มาจาก

ตอนอบรมดว้ย	ตอนทีว่ทิยากรใหด้หูนงัเกีย่วกบัครกูบันกัเรยีน	มทีั�งครทูีพ่ดูดกีบัครู

ทีพ่ดูไมด่	ีเราดหูนงัแลว้มองยอ้นกลบัมาทีตั่วเรา	เวลาตอนหวัรอ้นสรา้งอารมณขุ่์นมวั 

ในการสอนหนังสือ	กลายเป็นว่าบรรยากาศในการเรียนจะนิ่งเงียบ	ถามอะไรเด็ก 

ไม่ตอบ	เราเลยไม่รู้ความต้องการของเด็ก	หลังจากที่เราเปลี่ยน	นักเรียนกล้าถาม

มากขึ�น	กล้าบอกว่าไม่เข้าใจ	ครูสอนตรงนี�อีกทีได้ไหม”

	 ด้านครูปานเล่าว่า	การรับฟังมากขึ�นทำให้เด็กกล้ามาเล่าปัญหาให้ครูฟัง	 

จากที่ครูเป็นคนที่รู้ปัญหาเป็นคนสุดท้ายเสมอ	นักเรียนเริ่มกล้าเข้ามาเล่าปัญหา 

ให้ครูฟังเป็นคนแรก	 ซ่ึงเมื่อนักเรียนกล้ามาปรึกษาครูสามารถเข้าไปช่วยแก้ไข 

ได้ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลาย

	 “เราก็เอามาปรับใช้ที่บ้านและที่โรงเรียน	ปกติไม่ได้เป็นคนดุอะไร	แต่

เหมือนไม่ได้ฟังคนอื่นเท่าไหร่	พอไปอบรมมาแล้วรู้สึกว่าเรานิ่งมากขึ�น	โดยเฉพาะ 

กับนักเรียน	นักเรียนไว้วางใจมากขึ�นมีอะไรก็กล้ามาปรึกษาเรามากขึ�น	 เลยม ี

ความคิดว่าเราต้องฟังเขามากกว่าเดิม	เพราะถ้าไม่ฟังเด็กเราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆ	

แล้วเขารู้สึกยังไง	พอเห็นเราฟังเด็กเขาก็กล้าเข้ามาหามากขึ�น	อย่างเมื่อก่อนเด็ก 

มปีญัหาครจูะเปน็คนสดุทา้ยทีรู่	้แตต่อนนี�เดก็จะมาปรกึษาวา่ในหอ้งเกดิเหตกุารณ์

แบบนี�	เขากล้ามาเล่าให้ฟัง”
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ปรัับมุุมุมุอง

เปล่�ยนิจิ�กอำ�นิ�จิเหนิ่อเป็นิเท่�กันิ
	 เมื่อครูเปลี่ยนมุมมอง	การปฏิิบัติต่อนักเรียนก็เปลี่ยนไป	ความสัมพันธ ์

เชิงอำนาจระหว่างครูกับนักเรียนก็เปลี่ยนไปด้วย	ครูแต๊กซึ่งเป็นครูกิจการนักเรียน

ทำหนา้ทีเ่หมอืนครฝู่า่ยปกครองทีต้่องดแูลความสงบเรยีบรอ้ยของโรงเรยีน	เปน็ครู

ทีต่อ้งติดต่อกับนักเรียนเพือ่แก้ไขปัญหาอยูเ่สมอ	ได้เล่าว่าครูเปลีย่นมุมมองเกีย่วกับ

การใชอ้ำนาจของตนเอง	เมือ่ไดท้ำกจิกรรมเรยีนรูเ้กีย่วกบัการใชอ้ำนาจภายในและ

อำนาจร่วม	ในกิจกรรมหนึ่งระหว่างอบรมที่ให้ครูลองสวมบทบาทเป็นคนท่ีตัวเล็ก

กวา่	นัง่อยูใ่นระดับทีต่ำ่กวา่	พูดคยุกบัคนทียื่นอยูใ่นระดบัทีสู่งกวา่	ทำใหค้รแูตก๊รูส้กึ

ถงึความสมัพนัธเ์ชงิอำนาจทีค่รเูคยใชอ้ำนาจทีเ่หนือกวา่ของความเป็นครกูบันกัเรยีน

	 “ตอนไปอบรมมีกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยน	ท่ีมีคนยืนแล้วเรานั่ง	แล้ว

สลับกันเรายืนอีกคนน่ัง	การเปลี่ยนมุมมองทำให้เราเห็นว่าท่ีผ่านมาเรายืน	เด็กนั่ง 

ตลอดเวลา	เราไม่ได้สนใจเด็กเลยว่าเด็กรู้สึกยังไง	เหมือนเราใช้อำนาจกับเขา 

ตลอดเวลา	พอตอนทีเ่ราไดน่ั้ง	ครอูกีคนมายนืคยุกบัเรา	พอเรานัง่การรบัรูมั้นตา่งกนั	

เลยฉุกคดิได้ว่า	เวลาเดินไปไหนนักเรียนเดินหนี	ทำไมเด็กไม่คยุกบัผม	เลยมาเปลีย่น

ทัศนคติ	คุยในมุมเสมอกัน	เราจะได้ข้อมูลที่เยอะขึ�น	เด็กไว้ใจมากขึ�น	เหมือนเรา 

ไม่ต้องไปบังคับ	ผมเป็นครูด้านกิจการนักเรียน	เมื่อก่อนใช้อำนาจกดขี่	ข่มเด็ก	เพื่อ

ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เราอยากได้จากเด็ก	หลังจากนั�นก็เปลี่ยนเป็นรับฟัง	เอาใจเขา 

ใส่ใจเรา	ใช้การปลอบประโลม	เพื่อให้ได้ข้อมูล	หลังๆ	ไม่ต้องทำอะไรเด็กก็มาแจ้ง

ปัญหาต่างๆ	เองก่อนที่เรื่องอาจจะบานปลายไป”	
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	 ในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจนี�	ครูโอได้เล่าไว้ในมุมเรื่องสิทธิที่จะพูดของ

นักเรียน	และครูควรรับฟังนักเรียนอย่างแท้จริง	เพื่อให้มีสติไม่พูดสิ่งที่ทำร้ายจิตใจ

นักเรียนออกไป

	 “สิ่งที่ได้รับจากการอบรมไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเลย	แต่การท่ีเราได้มีโอกาสไป

อบรมเราไดเ้รยีนรูบ้างอย่าง	ทีผ่มจำได้คือทีใ่หเ้ราเลือกการด์	แลว้ใหคู้ข่องเราอธบิาย

การด์ทีเ่ลอืกใหฟั้ง	เราตอ้งฟงัอยา่งตั�งใจ	ตอนฟงัเลยทำใหค้ดิวา่ถา้เกดิเรือ่งอะไรเรา

ต้องฟังไว้ก่อน	ปกติเมื่อก่อนครูเป็นฝ่่ายพูด	เด็กไม่มีสิทธิพูด	เมื่อก่อนเราคิดว่าเป็น

ความชอบธรรม	แตก่จิกรรมนี�ทำให้สะท้อนคิด	การทีเ่ราพูดไปบางครั�งเราหวังดี	แต่

มนัสรา้งบาดแผลใหก้บัเขาไปแลว้	เราพดูจบแลว้	แต่นักเรยีนยงัไมจ่บกจ็ะฝ่งัอยูใ่นใจ	

เราได้เหมือนมีกระจกส่องตัวเอง	เราฟังเด็กก่อน	การฟังทำให้เราเป็นคนเบาลง”

คำร้เชิิงบัวกชิ่วยเด็กให้มองเห็นิคำุณีคำ่�ในิต้นิเอง
	 ครไูดน้ำกจิกรรมวเิคราะห์จดุแข็งของตนเองไปใชก้บันกัเรยีนในหอ้ง	โดยครู

หนุ่ยเล่าว่าหลังจากทำกิจกรรมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็ก	เป็นจุดเริ่มต้นให้

นักเรียนมองเห็นสิ่งที่ดีของตัวเอง	และเห็นมุมที่ดีของเพื่อนด้วย	

	 “นำเรื่องจุดแข็งเชิงบวกมาใช้กับนักเรียนในห้อง	วิธีการคือให้เด็กจับคู่	ให้

นำเสนอว่าตัวเองมีจุดแข็งเชิงบวกยังไง	ก่อนให้นำเสนอก็ได้ให้ความรู้	ให้การ์ดไป

ศกึษา	จากนั�นก็ให้เพือ่นสนิทมองเพือ่นของตนเอง	บางครั�งมุมมองตรงกัน	บางครั�งก็ 

ไม่ตรงกัน	ครูก็จะถามว่าทำไมมองเพื่อนเป็นแบบนี�	เพื่อนเองก็จะได้คิดว่าฉันเป็น 

แบบนั�นจริงเหรอ	เด็กก็จะมีแรงบันดาลใจทำในสิ่งที่คนรอบข้างชอบ	ได้รู้จักคนอื่น	

รู้จกัมองคนอืน่ดขึี�น	มองโลกในแงดี่	หรอืถา้บางทเีขามจุีดไมด่	ีเขาอาจจะมคีวามหลงั

ที่ทำให้เขาเป็นแบบนี�	เด็กจะรู้จักตัวเอง	รู้จักเพื่อนมากขึ�น”
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ประคำับัประคำองเด็กท่�ม่ปัญห�พฤต้ิกรรม
	 นอกจากการนำกิจกรรมไปใช้กับนักเรียนโดยตรงแล้ว	ครูบางคนได้นำ

จิตวิทยาเชิงบวกไปช่วยแก้ไขประคับประคองเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมหรือกำลัง 

มีปัญหาชีวิตในรูปแบบต่างๆ	โดยครูนุบอกว่าได้เครื่องมือจาก	FamSkool	มาเพิ่ม

ในการให้คำปรึกษากับเด็ก	

	 “กับเด็กเราต้องใจเย็นค่อยๆ	ไปทีละ	Step	ดูว่าเราจะใช้วิธีไหนได้บ้าง	 

ต้องลองไปทุกกระบวนการ	บางเคสอาจจะใช้ระยะเวลายาว	ใช้หลายๆ	วิธีในการ 

แก้ปัญหาให้เขา	ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน	อย่างปีท่ีแล้วห้องผมเดอะเบส	 

ขอบคุณนักเรียน	ถ้าไม่ได้พวกเขาชีวิตครูคงไม่มีสีสัน	บางเคสเราไม่สามารถไป 

แก้ปัญหาให้เขาได้เลย	แต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุด	เราบอกเด็กๆ	เสมอว่า	ไม่ใช่ว่าชีวิต

เธอต้องไปจุดสูงสุดนะ	แตเ่ธอไปได้ทางไหนบ้าง	เขาพร้อมจะให้เราช่วยเสริมจุดไหน

บา้ง	เรากใ็ชก้ระบวนการทีไ่ดจ้าก	FamSkool	มาใช	้บางคนอาจจะได้ระดบันงึเทา่นั�น	

บางคนก็ได้มาก	บางคนก็ได้น้อย”

	 ครูปิงปองเสริมอีกว่า	 จิตวิทยาเชิงบวกอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับ

นักเรียนได้โดยตรง	เพราะปัญหาบางอย่างก็ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้ทันที	แต่ครู

สามารถเปิดพื�นที่รับฟังเพื่อประคับประคองนักเรียนไปก่อนได้

	 “ปัญหาบางอย่างของนักเรียนเราอาจจะไปแก้ให้ไม่ได้	โดยเฉพาะปัญหา 

เชิงลึกที่อยู่ในครอบครัว	แต่เรารับฟัง	ครูทำให้เขารู้ว่าเขามีท่ียืน	แบ่งท่ีว่างให้เขา 

มีพื�นที่	เขาอาจจะยังไม่ได้ยืนในจุดที่สว่าง	แต่เราพยายามให้เขามายืนในจุดที่เรา 

ส่องไฟไปถึงได้	อาจจะไม่ใช่ไปแก้ปัญหาให้ได้	แต่ช่วยประคองกันไป	ครูช่วยรับฟัง

ปัญหา	ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาหลุดไปอยู่ในจุดที่มันเลวร้ายกว่าเดิม”
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กิจิกรรม “Home Hug ณี เชิ่ยงของ”
	 ส่วนในด้านการทำกิจกรรม	ครูได้นำจิตวิทยาเชิงบวกไปปรับใช้กับกิจกรรม	

“Home	Hug	ณ	เชียงของ”	ซึ่งมีกิจกรรมย่อยๆ	ที่หลากหลาย	เช่น	กิจกรรม	Little	 

Star	ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ	ทุกคนเป็นดวงดาวได้	ไม่ใช่มีแค่	Superstar	ครูเปิด

พื�นที่ให้ทุกคนได้เปล่งประกายในแบบของตนเอง	กิจกรรมอิ่มไอรัก	เกมทายใจของ 

ลกูกับพอ่แม	่กิจกรรมประคองรกั	กจิกรรมเขยีนจดหมายระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็	 

กิจกรรม	Home	Hug	Sport	ที่ครูและนักเรียนลงไปทำกิจกรรมกีฬาพื�นบ้าน	และ

กิจกรรมสนุกสนานต่างๆ	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองในหมู่บ้าน	โดย 

ทกุกจิกรรมครยูงัเปดิพื�นทีใ่หน้กัเรยีนมสีว่นรว่มเปน็ผูด้ำเนนิการหลกั	เพือ่ใหน้กัเรยีน

ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง	ซึ่งครูจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ	และสร้างความ 

เชื่อมั่นว่านักเรียนของครูสามารถทำได้
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จิัดกิจิกรรมเชิิงรุกเปิดใจิผู้้้ปกคำรองถึงในิพ่�นิท่�
	 กิจกรรม	Home	Hug	Sport	เป็นการทำงานเชิงรุกท่ีโรงเรียนต้องการ 

สร้างสายสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่	ทีมครูจึงได้ลงไป

จัดกิจกรรมตามหมู่บ้านในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์	ภาคเรียนละ	4-5	หมู่บ้าน	โดย 

ครโูอกลา่วถงึเปา้หมายของกจิกรรมวา่	มีเปา้หมายเพื่อเปลีย่นมมุมองความคดิของ

ผู้ปกครองที่มีต่อครูและโรงเรียน	สร้างความสนิทสนมไว้วางใจต่อกัน	

	 “อยากจะเปลี่ยนภาพเวลาผู้ปกครองมาหาครูท่ีโรงเรียน	มีแต่เรื่องท่ีไม่ดี	

เช่น	เด็กที่ทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่	ดังนั�นการท่ีเราเจอกันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องท่ี 

ไม่ดี	ไปจัดกิจกรรมครั�งหน่ึงประมาณ	3	ชั่วโมง	คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มาก	 

แต่จะเกิดความทรงจำ	ความรู้สึก	ณ	เวลาหน่ึงที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ความ

สัมพันธ์ดีขึ�นเลยก็อาจจะไม่ใช่	อย่างมีเด็กที่ในโรงเรียนดูไม่ค่อยตั�งใจเรียน	แต่พอ

อยู่บ้านเขารับผิดชอบ	พอไปทำกิจกรรมด้วยกันในหมู่บ้านเขาช่วยงานรับผิดชอบ 

ดีมาก	ความรู้สึกเราตอนอยู่โรงเรียนเปลี่ยนไป	ครูคิดว่าเปลี่ยนที่ใจมากกว่า	 

ความรู้สึกครูเองก็เปลี่ยนแปลงแน่นอน”

	 การทำกจิกรรมเลน่กฬีาพื�นบา้นร่วมกนัเปน็การเปดิใจผูป้กครองและเปดิใจ

คณุคร	ูละลายพฤตกิรรม	คณุครกูบัผูป้กครองใหส้ามารถเริม่ตน้พดูคยุกนัไดท้กุเรือ่ง	

และครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม	ทั�งเป็นพิธีกร	จัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่

ต่างๆ	และให้นักเรียนชวนผู้ปกครองมาร่วม	ในงานผู้ปกครองจะได้เห็นด้านดีของ

ลูกตนเองด้วย	โดยครูก๊อปได้เล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมแต่ละครั�งว่า	มุ่งเน้นสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี	และเปิดใจให้กัน
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	 “ในแง่ของการสร้างกิจกรรม	เรามองถึงความสัมพันธ์ของครู	นักเรียน	 

ผูป้กครอง	โดยใชก้จิกรรมทีง่า่ยๆ	เชน่	กจิกรรมกนิขา้วดว้ยกนั	กจิกรรมประคองรกั	

กิจกรรมทายใจ	เป็นการเน้นย�ำว่าถ้าเราคุยกันมากกว่าเดิม	ใช้คำพูดในทางบวกจะ

เป็นยังไง	สอดแทรกเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกลงไปในกิจกรรม”

	 ด้านครูหนุ่มเสริมถึงการกระตุ้นศักยภาพของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม	 

โดยครูจะมอบบทบาทให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม	ครูสร้างความเชื่อม่ันให้

นักเรียนมั่นใจว่าตนเองทำได้	และครูคอยเป็นโค้ชให้กับนักเรียน

	 “จริงๆ	เราอยากปลูกฝ่ังให้เขามีความเป็นผู้นำ	ส่วนความเชื่อว่าเขาทำ 

ได้ไหม	จริงๆ	มองว่าเด็กทุกคนทำได้อยู่แล้ว	สิ่งที่ทำเพิ่มเติมคือมีการวางแผน	 

เราช่วยวางแผนให้เด็กเหมือนครู	Coaching	และเด็กได้ลองทำ	สิ่งที่เราเห็นชัดเจน

คือ	เมื่อเราให้เด็กทำแล้วผลที่ออกมาเราก็ยิ่งมั่นใจได้ว่าเด็กเราทำได้”

	 โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นบทเรียนของโรงเรียนที่นำจิตวิทยาเชิงบวก 

ไปบูรณาการทั�งในห้องเรียน	เปลีย่นวิถคีวามสัมพันธ์ระหว่างครูกบันักเรียนให้เข้าใจ

กันมากขึ�น	นำไปใช้สอดแทรกไว้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียนนี�

มีความโดดเด่นด้านนี�อยู่แล้วด้วย	รวมถึงขยายผลสู่การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน

ระหว่างโรงเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	และชุมชน
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โรงเรียนบริบำลภูมิเขตต์	จ.อุดรธำนี

ทุกสิ่งเป็นไปได้เม่่อครูเห็นคุณค่ำของเด็กทุกคน

	 ครูจากโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ได้มาแบ่งปันการเปลี่ยนแปลงมุมมอง 

ความคดิของตนเอง	ซึง่สง่ผลตอ่การปฏิบัิตกิบันักเรยีนของคุณคร	ูและการขยายผล

กิจกรรมที่ครูได้เรียนรู้ไปสู่ห้องเรียน	รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับผู้ปกครอง

เพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลเด็กๆ	ไปด้วยกัน

	 โดยมีครูที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ	ได้แก่	ครูธิติกานต์	ลือหาญ	(ครูเค้ก)	

ครูอพินธร	วิชากุล	(ครูแอ๋ว)	ครูอธิวัฒน์	คำภา	(ครูบอล)	ครูปัญญาพัฒน์	จันเจียม	

(ครูเอ็ม)	ครูประกายแก้ว	เฉลิมศรี	(ครูต่าย)	และครูจิตตานันท์	ไชยรัตน์	ที่จะมา 

เล่าประสบการณ์การนำจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ในโรงเรียนในแง่มุมต่างๆ	โดยทุก 

ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน	เริ่มต้นจากการที่ครู

พยายามทำความเข้าใจนักเรียนของตนเองให้มากยิ่งขึ�น	และครูเห็นคุณค่าในตัว

ของเด็กทุกคน

I - You Message ขย�ยพ่�นิท่�แห่งคำว�มร่วมม่อ
		 ครูจิตตานันท์เล่าถึงความประทับใจการใช้เทคนิค	 I	 -	You	Message	 

โดยเมื่อครูเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อนักเรียน	ครูเชื่อว่านักเรียนต้องการให้ความร่วมมือ

กับครูอยู่แล้ว	เด็กทุกคนต้องการทำความดี	อยากได้รับความชื่นชมจากครู	อยาก

ตอบสนองในสิง่ทีค่รตู้องการ	ขอเพยีงครสูือ่สารความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของครใูหเ้ดก็

ได้รับรู้	เมื่อมีวิธีคิดเช่นนี�การสื่อสารของครูก็เปลี่ยนไป	ครูแค่ลองปรับเปลี่ยนคำพูด

ท่ีใชก้บันักเรียนและผูป้กครองเป็นรปูแบบใหม่	ผลตอบรับทีไ่ด้กลบัมานั�นดกีวา่เดมิ	

และได้รับความร่วมมือมากกว่าเดิม
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	 “สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ผลชัดเจน	ได้สำรวจตัวเอง	รู้เท่าทัน 

ความคิดของตัวเอง	ก่อนที่จะพูด	 ก่อนที่จะว่าใครเราจะใช้คำพูดยังไง	ลำดับ 

ความคิดในการกลั่นกรองคำพูด	มีทักษะในการสื่อสาร	บอกความรู้สึกบอก 

ความต้องการของตัวเองได้	โดยท่ีเราไม่ต้องไปอ้อมค้อม	การใช้ภาษา	I	-	You	 

Message	เม่ือก่อนเราอยากให้นกัเรียนเปลีย่นพฤติกรรมแบบท่ีเราต้องการ	เรามีแต่

คำสั่ง	เช่น	ทำไมไม่ทำความสะอาดห้อง	พอเราเปลี่ยนคำพูดว่า	ห้องเราจะสะอาด

ขึ�นไหม	ใครจะเป็นคนช่วยครูยกขยะ	เราเปลี่ยนคำถามไป	เด็กมีการตอบรับท่ีดี	 

แค่การเปล่ียนวิธีพูดของเราพฤติกรรมเด็กก็เปลี่ยน	รวมถึงผู้ปกครองด้วย	จริงๆ	

เรารู้ดีสำหรับพ่อแม่จะผิดถูกยังไงลูกของเขาก็ถูก	แต่พอเราเข้าหาด้วยไม้ใหม่	 

ชมผู้ปกครองว่าเอาใจใส่ลูกดี	แต่เราก็อยากรู้ว่าติดขัดอะไร	ครูอยากจะช่วย	ครู 

อยากร่วมมือกับผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กในการไปโรงเรียนแต่เช้า	

ครูช่วยอะไรได้บ้างไหม	แค่นี�ผู้ปกครองก็ยิ�ม	ภูมิใจ	เราไม่ได้ไปตำหนิก่อน	เราชม 

เขาก่อน	และบอกความต้องการของเราที่อยากจะช่วย”

เข้�ใจิคำว�มแต้กต้่�งและคำ้นิห�คำุณีคำ่�ในิต้นิเอง
	 เมื่อตระหนักในความคิดที่ว่า	 เด็กทุกคนมีความสามารถบางอย่าง	และ 

มีคุณค่าในตัวเองทุกคน	ครูจิตตานันท์ยังได้นำกิจกรรมเรียนรู้จากการชมภาพยนต์ 

มาใช้กบันักเรียน	ชวนนักเรียนแลกเปลีย่นความคิดเห็น	เชือ่มโยงเนื�อหาจากภาพยนต์

เพื่อทำความเข้าใจตนเอง	เข้าใจเพื่อนๆ	และค้นหาคุณค่าที่มีอยู่ในตนเอง
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	 “ตอนไปอบรมชอบกิจกรรมดูหนังเลยเอามาปรับใช้กับ	ป.6	พาเด็กดูหนัง

เรื่อง	Like	Stars	On	Earth	ถึงแม้เป็นภาษาอังกฤษ	แต่เด็กเข้าใจโดยการดูภาพ	

ครูก็อธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรในเรื่อง	เพื่อให้เด็กเห็นว่า	ถึงแม้ว่าเราจะเรียนหนังสือ

ไม่เก่ง	เราก็มีจุดดีข้อเด่นในเรื่องอื่นๆ	เช่น	อีชานในหนังวาดรูปเก่ง	เด็กจะรู้สึกเกิด

แรงบันดาลใจ	เริ่มคิดว่าถึงแม้ฉันจะเรียนไม่เก่ง	แต่ว่าฉันก็เก่งในเรื่องอื่นๆ	แล้วก็ 

ใหเ้ดก็หาจดุเดน่ของตวัเอง	หาวา่ตวัเองมคีวามสามารถอะไร	ทำใหเ้ขาเหน็วา่คนเรา

มีความแตกต่างกัน	อยากให้เขาภูมิใจในตัวเอง	เห็นคุณค่าของตัวเอง”

มองเห็นิข้อด่ของผู้้้อ่�นิเพ่�อต้ระหนิักในิคำุณีคำ่�ของต้นิเอง 
	 การได้รู้ว่ามีคนชื่นชมตนเอง	และได้รับรู้เกี่ยวกับมุมที่ดีของตนเองผ่าน 

มุมมองของผู้อื่น	เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างให้เด็กตระหนักรู้ในคุณค่าของ

ตนเอง	เมื่อเห็นความสำคัญของประเด็นนี�ครูต่ายได้นำแนวคิดนี�มาชวนนักเรียน 

ทำกิจกรรมสัมภาษณ์คนที่ตนเองชื่นชม
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	 “นำกจิกรรมมาปรับใชก้บันักเรียน	พอดวีา่สอนภาษาไทยชอบกจิกรรมปั�นฉนั 

ปั�นเธอ	อยากให้เด็กได้รู้จักตัวเอง	ได้รู้จักข้อดีของตัวเอง	รู้จักข้อดีของคนอื่น	ทีนี� 

ถ้าเราให้เขาปั�นเราก็ไม่มีเงินซื�อดินน�ำมัน	เราก็เลยใช้วิธีการให้ไปสัมภาษณ์ใครก็ได้

ที่เป็นเพ่ือน	สัมภาษณ์ผลงานที่น่าประทับใจของเพื่อน	บางคนเขาก็ไปสัมภาษณ์ 

คนที่เขารู้สึกว่าเขาปลื�ม	 มัธยมก็จะมีปลื�มกัน	 สัมภาษณ์ได้หมดใครก็ได้ท่ีอยู ่

ในโรงเรียน	เด็กมาบอกว่า	ครูคะหนูมีความสุขมาก	เขาเป็นคนอย่างนั�นอย่างนี�	 

แล้วเราก็จะมาสรุปในห้องว่าเห็นไหมคนนั�นมีข้อดีแบบนี�	ตัวหนูเองก็มีคนปลื�ม

เหมือนกัน	เพื่อนที่ชื่นชมหนูก็เห็นข้อดีของหนู	เพราะฉะนั�นทุกคนมีข้อดีที่แตกต่าง

กัน	อยู่ที่ว่าเราจะดึงออกมาใช้มากน้อยแค่ไหน	เด็กเขาก็จะ	Happy	กับกิจกรรมนี�

มากๆ	ในที่สุดเด็กพูดออกมาเองว่าหนูก็มีข้อดีเหมือนกันเหรอ”	

คำร้มองเห็นิเด็กแต้่ละคำนิในิมุมมองใหม่
	 เมื่อครูเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย	การมีทัศนคติ 

เชน่นี�ทำให้ครแูอว๋รูสึ้กวา่ตนเองมีเมตตาต่อเด็กได้มากขึ�น	และมีความพยายามทีจ่ะ 

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของเด็กแต่ละคนมากขึ�น

	 “จรงิๆ	เดก็มหีลายแบบ	มคีวามแตกตา่งกนั	พอไดไ้ปเรยีนรูจ้ติวทิยาเชงิบวก	

เราได้ปรับทัศนคติของเรา	กลับมามองเด็กด้วยความเมตตามากยิ่งขึ�น	เข้าใจเขา 

มากยิ่งขึ�น	กลับมาแล้วรู้เลยเราต้องมองเด็กใหม่	รู้สึกว่าเมตตาเด็กมากยิ่งขึ�น	 

เรามองลึกเข้าไปในตัวเด็ก	ลึกไปถึงว่าเขามาจากไหน	เขามีพื�นฐานยังไง	เขาเรียนรู้ 

ด้วยวิธีไหน	เราสามารถช่วยเขาได้ยังไง	มองลึกถึงขนาดนั�น	เราก็ยิ่งเข้าใจเด็กได้ 

มากยิ่งขึ�น	และนำไปใช้กับสามี	คนในครอบครัวของเราด้วย	การพูดจาก็เข้าใจกัน

มากขึ�น”
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	 ส่วนครูเอ็มนั�นเปลี่ยนมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก	ไม่คาดหวัง 

ให้เด็กทุกคนรับความรู้ได้เหมือนกัน	และเก่งเหมือนกัน	แต่มองใหม่ว่าทำอย่างไร 

ครูจึงจะช่วยให้เด็กแต่ละคนเรียนรู้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของเด็ก	ส่งผลให้คร ู

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน	โดยเข้าไปใส่ใจดูแลเด็กที่เรียนอ่อนเพิ่มขึ�น

	 “จากที่ไปอบรมที่เปลี่ยนไปเยอะมากคือ	คาดหวังกับเด็ก	เราเคยคิดว่า 

พื�นฐานเด็กจะเหมือนกัน	เรื่องเดียวกันที่สอนไปเด็กต้องได้	เด็กต้องเก่ง	เราสอน 

ไปแล้วคุณก็ต้องทำได้ทุกคนสิ	เรื่องแค่นี�ทำไมคุณทำไม่ได้	แต่หลังจากอบรมเรา 

กลับมาคิดว่าเด็กแต่ละคนเขามีความแตกต่างกัน	ความสามารถเขาไม่เหมือนกัน	 

เราจะมามุ่งว่าเขาต้องเก่งทุกเรื่อง	เก่งในเรื่องที่เราสอนไปเท่ากันทุกคนไม่ได้	เรา 

กลับมาคิดใหม่	เรามีวิธีการสอนเด็กที่อ่อน	เด็กที่เขาไม่เก่งในอีกรูปแบบ	เปลี่ยน 

ตัวเองในเรื่องการสอนด้วย	ส่วนในเรื่องอารมณ์เป็นคนอารมณ์ร้อน	สมัยก่อนได้ยิน

ใครพูดให้ไม่พอใจก็จะจัดการตรงนั�นเลย	แต่ทุกวันนี�ถ้าเขาพูดก็ปล่อยไป	มองย้อน

กลับมาว่าสิ่งที่เขาพูดนั�นเราอาจจะปรับเปลี่ยนได้ก็ได้นะ”

เพร�ะฉะนิั�นิทุกคำนิม่ข้อด่ท่�แต้กต้่�งกันิ 
อย้่ท่�ว่�เร�จิะถึงออกม�ใชิ้ม�กนิ้อยแคำ่ไหนิ
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นิำ�ไปใชิ้จิัดก�รห้องเร่ยนิเชิิงบัวก
	 ครูบอลนำจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ตอบสนองความต้องการของเด็ก	เพราะ

ครูบอลเร่ิมเชื่อว่าทุกพฤติกรรมของเด็กมีเหตุผล	หากครูตอบสนองต่อเด็กได้ตรง

ใจ	ห้องเรยีนกจ็ะไปไดด้ีขึ�น	ทำใหค้รสูามารถจดัการหอ้งเรยีนไดด้ีขึ�น	และยงัไดเ้ปดิ

พื�นที่ให้เด็กๆ	ได้แสดงความคิดเห็นในห้องเรียนอีกด้วย

	 “หลังจากไปอบรมรู้สึกว่าตัวเองมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ�น	เมื่อก่อนเวลาอยู่

ในหอ้งเดก็เสยีงดงั	เราจะสัง่วา่เงยีบหนอ่ย	ดงัไปแลว้	ซึง่ไมน่านกม็เีสยีงดงัขึ�นมาอกี	

พอไปอบรมมาก็ได้รู้ว่าเราควรใช้การสื่อสารที่ดีกว่านี�	โดยพูดว่ามีเรื่องอะไรคุยกัน	

เขาก็บอกเรื่องที่คุย	เราก็บอกไหนลองเล่า	เขาก็เล่า	พอเขาได้เล่าแล้วเขาก็ไม่รู้จะ

พูดอะไรอีก	เขาก็จะเงียบไปเอง	อันนี�เป็นวิธีการที่ช่วยจัดการเรียนการสอนได้เป็น

อย่างดี”

	 ส่วนครูเค้กเมื่อมีมุมมองใหม่ว่า	เด็กทุกคนต้องการครูที่เอาใจใส่	และไม่ 

กล่าวโทษ	ครูเค้กจึงใช้การพูดเชิงบวกเพื่อเปิดใจเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม	ชี�ให้เห็น

ทางเลือกอื่นๆ	ที่เป็นบวกให้เด็กได้เลือก	และใช้การเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน

ให้มากขึ�น	เพื่อเพิ่มพฤติกรรมเชิงบวกของผู้เรียน

	 “ปัญหาที่พบเด็กอาจจะมีนอกลู่นอกทาง	เมื่อเราทราบว่าเป็นเด็กคนไหน

ที่ทำแบบนั�นจะไม่ใช้คำตำหนิหรือด่าทอเด็ก	แต่เราเลือกที่จะใช้คำพูดที่ทำให้ 

เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง	ทำให้เขาเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมา	 

ซึ่งหลังจากที่เราพูดกับเขาไปแบบนั�น	 เขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราสื่อคืออะไร	และ 

พยายามที่จะปรับปรุง	ไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาอีก	แล้วครูก็จะเสริมแรงทางบวก 

ให้เขาเป็นคำชม	บวกคะแนน	ทำให้เขาอยากทำดีมากขึ�น”
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เม่�อคำร้ม่มุมมองเชิิงบัวกต้่อเด็ก 
เชิ่�อว่�เด็กทุกคำนิม่คำุณีคำ่�บั�งอย่�งในิต้ัวเอง 

เป็นิผู้้้ชิ่�แนิะให้เด็กเห็นิคำุณีคำ่�ในิต้นิเอง 
ชิ่�ให้เด็กเห็นิท�งเล่อกท่�ด่หล�กหล�ยท�ง 

ท่�เด็กส�ม�รถเล่อกทำ�ได้ และเปิดพ่�นิท่�
ให้เด็กได้เล่อกทำ�ด้วยต้นิเอง 

บัรรย�ก�ศึเชิ่นินิ่�ทำ�ให้เกิดคำว�มเป็นิไปได้ใหม่ๆ 
ในิก�รเร่ยนิร้้ทั�งสำ�หรับัคำร้และนิักเร่ยนิ
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โรงเรียนเซึ้นต์แมรี่	จ.อุดรธำนี

ครูเปลี่ยน	Mindset	เพ่่อเข้ำถึงใจนักเรียน

	 เมื่อคณะครูจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมเรียนรู้จิตวิทยาเชิงบวกแล้ว	ครูได้นำ 

ความรู้กลับมาจัดกระบวนการให้กับครูคนอื่นๆ	และผู้บริหารจนครบทั�งหมด	 

โดยมเีปา้หมายเพ่ือกระตุน้ความคิดกอ่นปรบั	Mindset	ของครสููก่ารเป็นครเูชงิบวก

ให้เหมือนกันทั�งโรงเรียน

	 โดยมีครูวาสนา	อริยะวงค์	ครูนภาพร	หารินไสล	 (ครูแมว)	ครูวาสินี	 

ดำรงค์มงคลกุล	(ครูวาวา)	ครูศศิธร	รัตนวงศ์	(ครูแต๋ม)	ครูสุภาพรรณ	ทันแล้ว	 

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

หวา้นเครอื	(ครโูจ)้	รองผูอ้ำนวยการ	และซสิเตอรอ์ษุณษ์ี	ธรีะพชัรรงัส	ีผูอ้ำนวยการ 

โรงเรียน	มาเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงภายในของครูแต่ละคน	ซึ่งช่วยให้ครูเข้าถึง 

ความคิดและจิตใจของนักเรียนได้มากขึ�น
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เปิดใจิฟัังเด็กม�กขึ�นิ
	 ครูวรรณเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองว่า	สิ่งท่ีชัดเจนท่ีสุดท่ีเกิดขึ�นกับ

ตนเองคือ	เป็นผู้ที่รับฟังมากขึ�น	โดยเฉพาะการรับฟังเด็ก	จากที่เมื่อก่อนเด็กพูดมา	

ครูยังฟังไม่จบเลยก็ตอบกลับไปแล้ว	การรับฟังเด็กจนจบได้ทำให้ครูรู้สึกว่าตนเอง

ใจเย็นขึ�น	รักเด็กได้มากขึ�น	และเข้าใจเด็กๆ	ที่มีความแตกต่างได้มากขึ�น

	 “เราได้เห็นการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม	เรามีความรู้สึกว่า 

ทำไมเราไม่พูดแบบนี�	ทำไมไม่ทำแบบนี�	รู้สึกว่าตัวเองอยากเปลี่ยน	เมื่อได้เอาไปใช ้

กับเด็กก็ดีมากๆ	เราเปลี่ยนท่ีตนเองก่อน	เป็นผู้ที่รับฟังมากขึ�นก่อนที่จะตัดสิน	 

แตก่่อนพอเดก็พดูอะไรขึ�นมา	แมแ้ตเ่พือ่น	คนใกลตั้ว	คนในครอบครวัเราบลอ็คกอ่น	 

เอาตัวเองเป็นที่ตั�ง	แต่พอเราฟังว่าเขามีอะไรมากกว่าท่ีเราคิดไว้	พอฟังเด็กรู้สึก

ว่าได้รู้จักเด็กมากขึ�น	อย่างปีที่แล้วได้สอนวิชาภาษาไทยชั�นประถมมีเด็กคนหนึ่ง 

คอ่นข้างไม่นิง่	แลว้เราก็ดุเขาตลอดเลย	แต่หลังจากทีไ่ปอบรมมา	เราได้เรียนรูเ้ทคนิค

วิธีการ	เราก็คุยกับเขาก่อนค่ะ	ชมเขาก่อน	ทำไมหนูถึงทำได้นะเนี่ย	ทำไมหนูทำได้

อย่างเพื่อนเลย	ถ้าหนูตั�งใจอีกนิดนึงนะคะหนูต้องเก่งกว่าเพื่อนแน่เลย	มีความรู้สึก

ว่าตนเองใจเย็นลง”

จิิต้วิทย�เชิิงบัวกในิชิ่วิต้ประจิำ�วันิ
	 สิ่งที่เปลี่ยนไปของครูวาสนาคือ	มองเห็นชัดว่าตนเองเปลี่ยนความคิด	 

เปลี่ยนวิธีการพูด	เมื่อรู้ตัวว่าเป็นครูที่เด็กรู้สึกกลัว	และเป็นครูฝ่่ายปกครองที ่

น่ากลัวสำหรับเด็ก	ครูลองปรับเปลี่ยนตัวเองมาสื่อสารเชิงบวกกับนักเรียนมากขึ�น	 

ครไูดเ้ห็นปฏิิกริิยาของนกัเรยีนทีเ่ปลีย่นไป	นกัเรยีนมองวา่การพดูคยุกบัครปูกครอง

ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป	นอกจากใช้กับนักเรียนแล้ว	ครูวาสนายังเป็น 

ผู้ถ่ายทอดจิตวิทยาเชิงบวกให้กับครูคนอื่นในโรงเรียนอีกด้วย
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	 “เราใช้กับตัวเอง	ครอบครัว	ใช้กับนักเรียน	แล้วก็ได้มาถ่ายทอดความรู ้

ให้เพื่อนครู	มีเพื่อนครูคนนึงได้มาพูดคุยด้วยว่าขอบคุณมาก	อย่างแรกเลยทำให้

เขารู้ถึงความสำคัญว่าเขาต้องปรับเปลี่ยน	Mind-set	คุณครูท่านนั�นเล่าว่ามีหลาน

อยู่	2	คน	ด้วยความที่บางทีเหนื่อยจากงานกลับบ้านไปเจอหลานวางข้าวของ

กระจัดกระจาย	ไม่ทำการบ้าน	ก็มีการใช้อารมณ์ปะทะกันบ่อย	จนตอนนี�รู้สึกว่า

หลานไม่รับการอบรมต่อต้านทุกอย่าง	พอได้มาอบรมกับเราคุณครูท่านนั�นร้องไห้

บอกว่าเป็นที่ตัวคุณครูเองที่ไม่ได้ส่ือสารเชิงบวกเลย	แล้วก็เข้าใจหลานมากขึ�นว่า 

มี	Reactions	กลับมาแบบนี�เพราะตนเอง	จากนั�นประมาณ	1	อาทิตย์เราก็กลับมา

คยุกันใหม่	ครคูนนั�นยิ�มแล้วบอกว่าพีเ่อาไปใช้แล้วได้ผลจริงๆ	จากทีเ่ขาวางข้าวของ

กระจัดกระจาย	แค่พูดดีๆ	ว่าอยากให้หนูเก็บของให้เรียบร้อยจังเลย	เด็กเก็บของ

เรียบร้อยโดยที่ไม่ได้มีเสียน�ำตากันอีก”	

จิ�กรับัฟัังส้่ก�รเข่ยนิเล่�เร่�อง
	 ครูวาวาให้ความสำคัญกับการฟังมากขึ�น	ครูบอกว่ารู้สึกเหมือนได้เข้า 

ไปสู่โลกใหม่ที่ทำให้กล้าฟังคนอื่นมากขึ�น	แล้วก็มั่นใจที่จะทำให้มากขึ�น	นอกจากนี� 

ยงัตระหนกัวา่	การฟงัทีผ่า่นมาอาจไมใ่ชก่ารฟงัทีถ่กูวธิ	ีเกดิสะท้อนใจวา่ท่ีผา่นมาฟงั

เดก็แล้วอาจไม่ได้ประเด็นสำคญัทีเ่ดก็ต้องการจะสือ่	ครวูาวาจงึเริม่หดัใช้	I	Message	

กับนักเรียนมากขึ�น	เพื่อเข้าใจเด็ก	และเพื่อให้เด็กเข้าใจครูด้วยเช่นกัน	ซึ่งนอกจาก

การฟังแล้ว	ครูวาวายังทำกิจกรรมการเขียนกับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี	5	ห้อง

ที่เป็นครูประจำชั�น	เพราะครูอยากเข้าใจความคิด	และสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ	

ของเด็กในเชิงลึก	เนื่องจากการพูดคุยรับฟังอาจยังไม่เพียงพอให้ครูเข้าถึงใจเด็กได้

มากพอ



37   

ปรัับมุุมุมุอง

	 “ทั�งหอ้งคอ่นขา้งตีกนัเกง่	แบง่กนัเปน็กลุม่มีความขัดแยง้ไมพ่อใจกัน	เราให้

เขาเขยีนเหมอืนเปน็จดหมายเลา่เรือ่งราว	เพราะวา่การมาพดูตอ่หนา้เดก็อาจจะไม่

กล้าพูดออกมา	แต่ถ้าเขาได้อยู่กับตัวเอง	แล้วเขาเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตที่

เขาอยากจะเล่าให้เราฟัง	หรือปัญหาที่เขาพบเจออยู่ตอนนี�	เราน่าจะเข้าถึงเขาได้

มากขึ�น	ครจูะตอบกลบัเดก็บางคนทีเ่หน็แลว้วา่	เขานา่จะตอ้งการความชว่ยเหลอืมี

ปญัหาทุกข์ใจมาก	จะเขียนให้กำลังใจว่าเราสนับสนุนไม่วา่เขาจะเลือกทางไหน	เปน็	

Comfort	Zone	ให้กัน	พอทำกิจกรรมรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง	จากแต่ก่อนเดิน

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

ก็ไว้ใจเรามากขึ�น”
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ส่�อส�รเชิิงบัวกกับัผู้้้ปกคำรองเพิ�มขึ�นิ
	 ในด้านการสื่อสารกับผู้ปกครอง	เมื่อครูเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการสื่อสาร 

เชิงบวก	ครูโจ้พบว่าหลังจากที่ครูเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก	เริ่มใช้กับนักเรียน 

จนเห็นผลบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สดชื่นของเด็ก	ครูก็เริ่มขยายผลนำไปใช้กับ 

ผู้ปกครอง	พบว่าผู้ปกครองก็ค่อยๆ	เปิดใจร่วมมือกับครูได้มากขึ�นเช่นกัน	

	 “เด็กๆ	เราก็สดชื่นขึ�นจากที่เรานำกระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ 

กับเขา	ตอนอบรมให้ครูเราชวนครูวิเคราะห์ว่าอะไรที่ปิดกั�นไม่ให้ครูไปถึงนักเรียน	

หรือนักเรียนไม่อยากให้คุณครูเข้าถึง	ความไม่เข้าใจระหว่างคุณครูและนักเรียนคือ

อะไร	ที่สุดแล้วครูเห็นถึงเครื่องมือใหม่จริงๆ	การแสดงความรักให้เด็กเป็นหัวใจ

ของครูที่นี่อยู่แล้ว	เมื่อนำเครื่องมือเหล่านี�มาเสริมเด็กมีความสดชื่นขึ�น	เห็นได้จาก

การร่วมกิจกรรมในห้องเรียน	เห็นถึงความร่วมมือของเด็ก	พอเขาเห็นว่าเราเป็น

ทีมเดียวกับเขา	เรามองเห็นสายตาสื่อสารแตกต่างจากเดิม	ผู้ปกครองก็เริ่มเห็น 

การเปลี่ยนแปลง	สังเกตจากการเปลี่ยนท่าที	การเปลี่ยน	Mindset	และท่าทีของ

คุณครู	ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าเราเป็นฝ่่ายเดียวกัน	จากการพูดการคุยเชิงบวกท่ี 

เห็นถึงความชัดเจนว่าเราพยายามที่ช่วยลูกเขานะ”

	 ซสิเตอรอ์ษุณษี	์ธีระพัชรรังส	ีผูอ้ำนวยการโรงเรยีน	ไดส้รปุถงึการใช้จติวทิยา

เชิงบวกในโรงเรียนว่า	นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กยุคปัจจุบัน	เพราะเด็กต้องการ

เหตุผลในการทำส่ิงต่างๆ	ด้วยตนเอง	การเสริมแรงทางบวกของครูช่วยให้เด็ก 

อยากทำด้วยความสุขความยินดี	ซึ่งการที่เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเองจะทำให้ครู 

แก้ปัญหาต่างๆ	ของเด็กๆ	ได้ง่ายขึ�น	และช่วยให้เด็กๆ	มาโรงเรียนอย่างมีความสุข

ยิ่งขึ�น
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วิทยำลัยเทคโนโลยีอีสำนเหน่อ	2	กุมภวำปี	จ.อุดรธำนี

ครูเช่่อว่ำนักศึึกษำทุกคนมีศึักยภำพ

	 ครูวราภร	สารีวงษ์	(ครูออย)	และครูภาวัต	คู่วัจนกุล	(ครูพัฒน์)	มาเล่าถึง 

การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อนักศึกษา	เพื่อที่ครูจะได้เปิดพื�นที่ให้นักศึกษาทุกคน 

ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูได้อย่างเต็มที่มากขึ�น

ห้องเร่ยนิท่�เป็นิกันิเองม�กขึ�นิ
	 สำหรับครูออยกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองอำนาจทำให้ครูออยปรับตัวเพื่อให้

นักศึกษามีอำนาจภายในตัวเองเพิ่มขึ�น	โดยเฉพาะในห้องเรียนครูเริ่มเปิดพื�นที่ 

ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น	ครูไม่พยายามกำหนดหรือมีอำนาจในห้องเรียน

มากเกินไป	ปรับการสื่อสารให้เป็นกันเองมากขึ�น	เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษา	และสร้าง

บรรยากาศให้นักศึกษากล้าพูด	กล้าถามในห้องเรียน

	 “ตอนอบรมมีกิจกรรมเรื่องอำนาจที่ให้เปลี่ยนมุมมอง	แล้วสลับกันคนนึง 

นั่งฟัง	คนนึงยืนพูด	ทำให้เรารู้สึกว่าในห้องเรียนควรให้นักศึกษามีอำนาจของเขา

ด้วย	ตอนแรกไม่ค่อยสนิทกับนักศึกษา	ก่อนหน้านี�จะไม่ค่อยพูดเล่นกับนักศึกษา	

แตต่อนนี�เร่ิมพดูมากขึ�น	พอเราปรบันกัศกึษากลา้เดนิเขา้มาหาขอคำแนะนำมากขึ�น	

พอเขาเข้าหาเรามากขึ�น	เราก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เขาได้มากขึ�น	ก่อนนี�เด็ก 

จะไม่ค่อยกล้าซักถามในห้องเรียน	แต่ตอนนี�เด็กจะยกมือเรียกซักถามในห้องเรียน

มากขึ�น	เพราะเราปรับตัววางตัวเป็นกันเองกับนักศึกษา	พอเข้าถึงเขามากขึ�น	เขาก็

กล้าถาม	บางคนก็จะเรียกถามตลอด”
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	 โดยกิจกรรมที่ครูออยได้ทำกับนักศึกษาเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษามากขึ�น	เช่น	

ให้นักศึกษาเล่าความรู้สึกของตนเองตั�งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน	โดยครูเป็นผู้รับฟัง 

อยา่งไมต่ดัสนิ	ซึง่การรูจั้กนกัศกึษาจะชว่ยใหค้รเูขา้ถงึจติใจของนกัศกึษาไดม้ากขึ�น

อีกทางหนึ่งด้วย

	 “เพื่อที่ครูจะได้รู้ว่านักศึกษาผ่านอะไรมาบ้าง	บางคนมีปัญหาตั�งแต่เด็ก	 

บางคนชวีติราบเรยีบ	ครอบครวัอบอุ่น	เราจะได้รบัรูพ้ื�นฐานของแตล่ะคน	จติวทิยา

เชงิบวกใชไ้ดจ้รงิ	ไมใ่ชแ่คใ่ชไ้ดก้บัโรงเรยีน	อาจจะปรบัใชไ้ดก้บัทกุคนทีเ่ราตอ้งเจอ 

ในชีวิตประจำวัน	ใชก้บัครอบครัว	เพ่ือนร่วมงาน	นักศึกษา	ตั�งแต่เรือ่งหลักการพูดกับ

เขา	สือ่สารกบัเขาอยา่งไร	เรานำหลกัการเหลา่นั�นมาพฒันาตวัเราเอง	พอเราพฒันา

ตัวเราเองได้	เราก็จะสามารถนำไปพัฒนากับผู้เรียนได้ด้วย”

เด็กทุกคำนิต้้องก�รได้รับัก�รยอมรับั
	 ครูพัฒน์เล่าถึงการเปลี่ยนมุมมองในเรื่องเด็กเรียนเก่งกับเด็กเรียนไม่เก่ง	 

ครูมีมิติการมองคนที่เปลี่ยนไป	โดยพยายามมองหาจุดแข็งของนักศึกษาแต่ละคน	

แล้วปรับวิธีการดูแลนักศึกษาในห้องเรียนใหม่	หันมาเปิดพื�นที่ให้นักศึกษาทุกคนมี

โอกาสไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมา	และหากพบนกัศกึษาทีม่ปีญัหา	หากครู

เปิดใจรับฟังอย่างแท้จริงบางครั�งอาจช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้
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	 “สมัยก่อนเราจะไปสนใจเด็กเก่ง	เพื่อจะให้เขาได้เยอะๆ	เพราะเขาเก่ง	 

เราจึงดันเขาอย่างเดียว	ปัจจุบันผมมองว่าเด็กที่ไม่เก่งเขาก็อยากมีเวทีของเขา 

เหมือนกัน	เขาอยากได้รับความสำคัญ	ดังนั�นเราก็ต้องทำให้เขาได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ�น	เราพยายามมองเห็นศักยภาพของแต่ละคน	เข้าใจบริบท 

ของเด็กแต่ละคนว่าเขาไม่ได้เหมือนกัน	ด้วยพื�นฐานที่บ้าน	หรืออะไรหลายๆ	อย่าง

ทำให้เขาต่างกัน	ดงันั�นการทีเ่ราพูดคยุฟังปญัหาจากนักศกึษาบ้าง	ไมไ่ดด้แูตผ่ลลัพธ ์

ที่เขาได้ทำอย่างเดียว	เราฟังก่อนว่าที่เขาเกิดภาวะแบบนี�สาเหตุคืออะไร	มันเกิด

ปัญหาอะไรในชีวิตเขามาบ้าง	การที่เรารับฟังเพื่อช่วยเขาแก้ไขปัญหา	บางทีช่วย

คลายปมชีวิตหลายอย่างลงไปได้”

	 ครูได้ใช้เคร่ืองมือจิตวิทยาเชิงบวก	ทั�งการมองหาจุดแข็งของนักศึกษา	 

การรับฟังอย่างลึกซึ�ง	และการสร้างพื�นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้	ทั�งหมดเกิดขึ�นได้

เมื่อครูเชื่อว่านักศึกษาทุกคนมีศักยภาพอยู่ภายในตนเอง	และสามารถพัฒนาไปได้

เมื่อพวกเขาได้รับโอกาสที่ดีในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ครููปรูับมุุมุมุองใหมุ่ มุองเป้าหมุายการูศึึกษาที่่�ตััวผูู้�เรู่ยนเป็นหลััก
ครููเชื่่�อว่าเด็็กทีุ่กคนมุ่ศึักยภาพอยู่ภายในตันเอง
ครููค่อผูู้�มุองเห็น ผูู้�ชื่่�แนะแนวที่างในการูค�นหา 
แลัะนำาพานักเรู่ยนค�นพบสิ่่�งที่่�ด็่ที่่�สิุ่ด็ภายในตันเอง 





เปล่�ยนิวิธี่ก�รส่�อส�ร
บัทท่� 3



ปรับัเปล่�ยนิร้ปแบับัและวิธี่ก�รส่�อส�ร
  มติใิหม่ส่อ่สำรด้ำนดขีองเดก็	สือ่สารด้านดีของนักเรียนให้ผูป้กครองรับรู้

  ส่อ่สำรดว้ยควำมจรงิใจ	สือ่สารแบบตรงไปตรงมา	ลดความอ้อมค้อม	 

	 	 และการประชดประชันลงไป

  ฝึึกทักษะกำรฟัังอย่ำงลึกซึ้ึ้ง	 เป็นผู้ฟังที่ดี	ฟังเพื่อเข้าใจผู้พูด 

	 	 อย่างแท้จริง	เพื่อตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

  ใช้	I	Message	สื่อสารเพื่อบอกเกี่ยวกับตนเอง	บอกความรู้สึก	และ 

	 	 ความต้องการของตนเอง

 	 ไม่ชี�ผิดตัดสิน	ลดการสื่อสารแบบชี�ผิดไปที่ผู้อื่น	ลดการตัดสินผู้อื่น	

  ส่่อสำรด้วยควำมเห็นอกเห็นใจ	สื่อสารด้วยความระมัดระวัง	คำนึง 

	 	 ถึงสิ่งที่จะกระทบความรู้สึกของผู้อื่น

  แสดงควำมห่วงใย	ครูสื่อสารความรู้สึกห่วงใยให้นักเรียนได้รับรู้

  แสดงให้เห็นว่ำครมูคีวำมเช่อ่มัน่ในตัวเดก็	แสดงให้รูว่้าครูมคีวามเชือ่มัน่ 

	 	 ในตัวนักเรียน	 เชื่อว่านักเรียนมีความสามารถ	 เชื่อว่านักเรียน 

	 	 เปลี่ยนแปลงได้	เชื่อว่านักเรียนเรียนรู้ได้	และพัฒนาได้หากนักเรียน 

	 	 ต้องการที่จะทำ

  แสดงควำมช่่นชม	เมือ่นกัเรยีนทำได้ดี	ครคูวรช่ืนชมอย่างจรงิใจ	และ 

	 	 สนับสนุนนักเรียนให้ทำสิ่งที่ดีนั�นต่อไป

  สรำ้งพ้่นท่ีปลอดภัย	สือ่สารเพือ่สร้างพื�นทีป่ลอดภยั	สรา้งบรรยากาศ 

	 	 ที่ทำให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น	กล้าพูด	กล้าแสดงความรู้สึก	 

	 	 โดยไม่ถูกตัดสิน	และได้รับการรับฟังเสมอ
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กรณี่ศึึกษ�

วิทยำลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหำรธุรกิจ	จ.สุพรรณบุรี

เปิดมิติใหม่ส่่อสำรด้ำนดีของนักเรียนให้ผู้ปกครองรู้

	 ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ	และโรงเรียนสหวิทย์	ได้เริ่ม 

ปรับสมดุลการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน	 โดยครูเริ่มเปลี่ยนรูปแบบ 

การสือ่สารแนวใหมก่บัผูป้กครอง	จากทีม่คีรมูไีลนผ์ูป้กครองเพือ่สือ่สารเรือ่งปญัหา

ที่โรงเรียนของลูกหลานของพวกเขา	ครูเริ่มทำโครงการอวดดี	เริ่มนำเสนอด้านดี 

ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับรู้บ้าง	เป็นการเปิดมิติใหม่ด้านการสื่อสารที่ครูได้

ทดลองทำเพื่อเปิดใจของผู้ปกครอง

	 ครูอัญชัน	ทับทิมดี	(หัวหน้างานฝ่่ายกิจการนักศึกษา)	ครูนัทธ์มนต์	งามดี

ธนภัทร์	(หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก)	ครูศศิญดา	แย้มชุ่ม	(อาจารย์สาขา 

การตลาด)	คุณมัลลิกา	อินทรักษ	(ผู้ประสานงานสาขาธุรกิจค้าปลีก)	ครูอรอนงค์	 

ริ�วทอง	 (โรงเรียนสหวิทย์	หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา)	ครูนันทวรรณ	คูณพงษ์	 

(หัวหน้าสาขาการโรงแรม)	มาเล่าถึงการสื่อสารในแง่ดีงามท่ีให้ผลตอบรับแตกต่าง

จากการสื่อสารแบบเดิม
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ส่�อส�รด้�นิด่ของนิักเร่ยนิออกไป
	 ครูนันทวรรณเล่าถึงการสื่อสารด้านที่ดีของนักเรียนกับผู้ปกครองว่า	 

ตลอดชีวิตการเป็นครูไม่เคยสื่อสารกับผู้ปกครองด้านดีของนักเรียนเลย	เมื่อ 

โรงเรียนมีโครงการอวดดีนี่เป็นครั�งแรกที่สามารถพูดคุยกับผู้ปกครองถึงด้านด ี

ของนกัเรียน	และผลตอบรบัทีไ่ด้กลบัมาคือความสขุของทั�งสองฝ่า่ย	และผูป้กครอง

เริ่มเปิดใจพร้อมที่จะร่วมมือกับครูแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ�น

	 “ทีผ่่านมาส่วนใหญ่ติดต่อกับผูป้กครองทีเ่ด็กมีปญัหา	ลูกมาสาย	ลูกโดดเรียน	 

ไม่เคยคุยกับผู้ปกครองในแง่งามความดี	ไม่เคยเลยตลอดการเป็นครูมา	คุยกัน 

แต่ในแง่ลบเป็นทุกข์ทั�งสองฝ่่าย	แต่พอเรามีโครงการอวดดี	เราติดต่อกับผู้ปกครอง

แม้เด็กจะทำความดีเพียงเล็กน้อย	เช่น	มีน�ำใจต่อเพื่อน	มีน�ำใจต่อคุณครู	เด็กได้รับ

เลือกเป็นเด็กมารยาทดี	หรืออาจารย์ท่านหนึ่งถ่ายรูปที่เด็กไปช่วยคนพิการเข็นรถ	 

เราก็ส่งภาพนั�นไปในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง	ผู้ปกครองก็ขอบคุณครูทุกคนที่ทำให้ 

ลูกเขาเป็นแบบนี�	แค่ภาพเดียวทำให้ผู้ปกครองรู้สึกดี	เด็กคนนี�อาจไม่ได้เรียนเก่ง	

อาจไมเ่รยีบรอ้ย	แตเ่ขามนี�ำใจเสมอ	เขาไมเ่คยกา้วรา้ว	อนันี�เรากส็ามารถแชรใ์หก้บั

ผู้ปกครองฟังได้	หรือผู้ปกครองก็แชร์พฤติกรรมของลูกที่บ้านด้วย	ทำให้เราได้รู้ว่า

บางทีเด็กที่อยู่ในวิทยาลัยอาจทำตัวไม่น่ารัก	แต่พอเราได้แลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง	

เราก็เพิ่งรู้ว่าเด็กเขาช่วยงานบ้าน	เขามีความรับผิดชอบดี	พอมีมุมเร่ืองดีๆ	ส่ือสาร

กนั	เราก็ได้ความสุข	ผู้ปกครองก็รว่มชืน่ชมไปด้วยกัน	ส่งผลให้ขอความร่วมมืออะไร

ก็ง่าย	เขาเชื่อใจเรา”
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	 ต่อมาครูได้ทำกิจกรรม	Post	it	เขียนความรู้สึกกับผู้ปกครอง	กิจกรรมนี� 

ตอนแรกครูวางแผนจะทำกิจกรรมแบบพบปะผู้ปกครอง	โดยให้ผู้ปกครองเขียน 

ความคาดหวังของตนเองลงบนกระดาษ	Post	 it	แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันระหว่างครูและผู้ปกครอง	แต่ด้วยสถานการณ์โควิดครูจึงปรับไปเป็นกิจกรรม

ออนไลน์	และสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่ม

	 “กิจกรรม	Post	 it	ให้ผู้ปกครองเขียนความรู้สึก	ได้นำไปใช้ในไลน์กลุ่ม	 

พอเราเขา้ใจความคาดหวงัของผูป้กครองแลว้	ถา้มปีญัหาอะไร	เราก็จะชวนผูป้กครอง

กบันกัเรยีนหาทางชว่ยเหลอืดแูลกนั	อยา่งนอ้ยเรากเ็ขา้ใจในสถานการณเ์ขา	เข้าใจ

ในความจำเป็น	เรากพ็ยายามทำใหค้วามคาดหวงัของผูป้กครองเป็นไปไดม้ากท่ีสดุ”

I-You Message ขย�ยพ่�นิท่�แห่งคำว�มเข้�ใจิ
	 ครหูลายคนไดน้ำการสือ่สาร	I-You	Message	ไปใชใ้นการสือ่สารกบันกัเรยีน

และผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ�น	และลดการสื่อสาร 

ในแบบที่นำไปสู่ความไม่ลงรอยกันต่างๆ	ลงไปให้เหลือน้อยท่ีสุด	โดยครูนัทธ์มนต์

เล่าว่า	สื่อสารแบบตรงไปตรงมา	ลดความอ้อมค้อม	และประชดประชันลงไป	เพื่อ

ให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูต้องการให้ชัดเจนที่สุด

	 “จากที่ไปอบรมแล้วมีการนำกลับมาปรับใช้คือเรื่อง	I-You	Message	แต่ 

ต้องพยายามฝึ่ก	เช่น	ก่อนท่ีจะสั่งงานเด็ก	เราก็จะคิดว่าอยากให้เขาทำแบบนี�	 

เราก็จะพยายามพูดในส่ิงที่เราต้องการจริงๆ	ไม่อ้อม	ไม่ประชด	ถึงจะยังไม่ได้ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่เราพยายามนำเรื่องนี�กลับมาปรับใช้”
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	 พยายามสือ่ถึงความรูสึ้กหว่งใยของครูใหน้กัเรยีนไดร้บัรูเ้ปน็อกีเทคนิคหนึง่ 

ที่ครูอัญชันบอกว่า	พยายามใช้	 I	Message	มากขึ�นในการสื่อสารความคิดและ 

ความรู้สึกของครู	และครูเชื่อว่านักเรียนรับรู้ได้	ซึ่งจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมได้ในที่สุด

	 “หลังจากการอบรม	เราก็จะใช้เรื่องของ	I-You	message	เข้ามา	เรา 

พยายามให้เป็น	I	Message	มากขึ�น	คือ	ไม่ไปใช้อารมณ์กับคนอื่น	ซึ่งจริงๆ	เป็น 

พื�นฐานของคนทั่วไป	เราพบว่าเร่ืองนี�ต้องฝึ่ก	เราฝึ่กใช้	I	Massage	กับคณะครู 

ที่ทำงานร่วมกัน	เรื่องการติดตามงาน	การพูดที่ฟังแล้วทั�งสองฝ่่ายก็สบายใจ	 

ส่วนกับนักเรียนก็ใช้เหมือนกัน	รู้สึกว่าเรื่อง	I	Message	เป็นเรื่องสำคัญ	ใช้เยอะ

กับทั�งเพื่อนครูและนักเรียน	ซึ่งเมื่อก่อนเรามีอารมณ์	มีอะไรจะถามก่อนเลย	ทำไม 

คณุเปน็แบบนี�	แตถ่า้เราใช	้I	Message	เราจะใชเ้ปน็ความหว่งใย	บอกความรูสึ้กของ

เราแทนที่จะตามจี�ว่าทำไมเขาไม่ทำตามที่เราบอก”
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		 ส่วนครูอรอนงค์นั�นพยายามสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	

ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ให้มากขึ�น	โดยพยายามเปิดรับความคิดเห็นจาก 

ผู้ปกครองให้มากที่สุด	เพื่อสร้างพื�นที่แห่งความเข้าใจ	และขยายพื�นท่ีแห่งความ 

ร่วมมือกันให้เพิ่มขึ�น

	 “สิ่งที่ได้เอามาใช้คือ	การสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างมีส่วนร่วม	และใช้กับครู 

ท่ีโรงเรียนด้วย	การสื่อสารตอนนี�ไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่หรือเด็กเก่า	มีหลากหลาย 

ช่องทางตั�งแต่	Line	Email	 โทรศัพท์	หน้าจอ	การที่จะสร้างการสื่อสารให้มี

ประสทิธภิาพ	และไดร้บัความคดิเหน็จากทกุฝ่า่ยตอ้งนำเรือ่งของการสือ่สารเชงิบวก	 

(I-You	Message)	เขา้มาดว้ย	พรอ้มกบัการสรา้งมสีว่นรว่มระหวา่งคณุคร	ูนกัเรยีน	

ผู้ปกครอง	เรามีสร้าง	Group	Line	เราใส่ใจเรื่องการมีส่วนร่วม	ทำให้รู้สึกว่า 

ปีการศึกษาที่ผ่านมาแม้จะเจอเรื่องโควิด	แต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น	 

เพราะเราบอกเจตนาที่เราสื่อสารออกไป	ทุกคนก็ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน”

	 ด้านครูศศิญดาได้ปรับวิธีการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนกล้าบอกความต้องการ

ของตนเอง	ลดการสือ่สารแบบคำสัง่ลง	และครูพยายามยืดหยุน่เพือ่ให้ความต้องการ

ของครแูละนกัเรยีนมาพบกนัครึง่ทาง	โดยมเีปา้หมายเพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรู้

ได้มากที่สุดตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่
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	 “นำกลับมาใช้เป็นเรื่องเรายืดหยุ่นกับเด็กและเพื่อนร่วมงาน	ทำให ้

สภาพแวดล้อมการเรียนในชั�นเรียนแฮปปี�	เด็กแฮปปี�	เราก็แฮปปี�	และตัวเราเอง 

ก็ลดความเครียดลง	เวลาที่เด็กไม่ให้ความร่วมมือ	หรือไม่ส่งงาน	เราก็เอาแนวคิด 

เชิงบวกไปใช้ในห้องเรียน	เช่น	ที่เจอช่วงเรียนออนไลน์เด็กไม่ส่งงาน	เราจะรับฟัง

ปญัหาว่าเขามปีญัหาอะไรทำให้สง่งานไม่ตรงตามกำหนด	และมาร่วมกันหาแนวทาง

การแก้ปัญหาปรับจูนเข้าหากัน	เด็กก็จะเสนอว่าของเขาได้แบบนี�	 เราก็จะปรับ 

มาเจอกันครึง่ทาง	จากเมือ่ก่อนเรามีอำนาจเยอะ	เหมือนเด็กต้องเชือ่ฟังเรา	เราเป็น

ครูชอบใช้คำสั่ง	เช่น	ใช้คำว่า	‘ต้องมาแต่เช้า	ต้องส่งวันนี�	ต้องทำเดี�ยวนี�’	แต่เดี�ยวนี� 

เปลี่ยนเป็นถามนักเรียนพร้อมวันไหน	แล้วให้ลิมิตของเราว่าเราให้ได้ถึงวันไหน	 

ผลที่เกิดขึ�นทำให้มีความสุขในชั�นเรียน	ดูจากแววตาของเด็ก	การมาเรียนของเด็ก	

งานที่เราได้มาก็ดี	จากการใช้การสื่อสารที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน	ไม่ได้เป็นการบังคับ

เขาทำ”

สร้�ง Mindset ให้ต้ระหนิักถึงคำุณีคำ่�ในิต้นิเอง
	 คุณมัลลิกาได้ใช้แนวคิด	Character	Strengths	Mindset	มาใช้กับนักเรียน

สาขาธรุกจิคา้ปลกี	ซ่ึงในภาพรวมมกัไมค่อ่ยมัน่ใจตนเองในดา้นวชิาการ	คณุมลัลกิา

จงึไดช้วนนกัเรยีนมองหาจดุแขง็ของตนเอง	สรา้ง	Mindset	ใหมใ่หต้ระหนกัถงึคณุคา่

ของตนเอง	ซ่ึงวธีิคดิใหมน่ี�จะเปน็จดุเริม่ตน้ใหน้กัเรยีนมคีวามมัน่ใจในตนเอง	คน้พบ

ความสามารถของตนเอง	และสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ	ต่อไปได้ดีขึ�น
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	 “ใช้	Character	Strengths	Mindset	มาใช้กับเด็กค้าปลีกที่จะมีฝ่ึกงาน	 

และเรยีนทฤษฎี	ีเรากจ็ะดงึจุดแขง็ของเขาออกมา	เชน่	เขาเรยีนไมเ่กง่ภาษาองักฤษ	

แต่เขาอาจจะเก่งศิลปะ	หรือเร่ืองอื่นๆ	เราก็จะดึงจุดนั�นออกมาให้เขารู้ว่าเขามี

คุณค่านะ	เพราะว่าเด็กที่เจอส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เขาจะเรียนไม่เก่งเหมือนเด็กทั่วไป	

เขามีเวลาเรียนไม่เต็มที่	เขาเรียนแค่สามเดือน	และไปฝ่ึกงานสามเดือน	ผลที่ได้คือ	 

เด็กที่ไม่รู้ว่าถนัดอะไร	เขาก็รู้ว่าเขาถนัดอะไร	และทำสิ่งที่เขาถนัดออกมาได้ดี	 

เทยีบกบัตอนแรกทีเ่รายงัมองไมเ่หน็จดุแขง็ของเขา	ยงัไมไ่ดด้งึจดุแขง็เขาออกมาใช้	

เขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก	ไม่กล้าทำอะไร	เพราะเขาคิดแต่ว่าเขาไม่เก่ง”

	 ประสบการณ์จากครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ	และโรงเรียน

สหวิทย์	 ยืนยันว่าการสื่อสารเชิงบวกให้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากการสื่อสาร 

รูปแบบเดิมได้	การเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารช่วยให้ครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง 

เกดิความตงึเครยีดระหวา่งกนันอ้ยลง	และเปน็จดุเริม่ตน้สูค่วามรว่มมอืของทกุฝ่า่ย

ที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ดีไปด้วยกันได้ง่ายขึ�น
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โรงเรียนพัฒนำวิทยำ	จ.ยะลำ

ชวนพ่อแม่มำดูแลเด็กเชิงบวกไปด้วยกัน

	 ครูฟาตีเมาะ	มีดิง	 (ครูมัส)	และครูกูซีลา	รายอลือแมะ	(ครูซีลา)	ได้มา 

แบ่งปันประสบการณ์ในการปรับวิธีการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง	หันมาใช้

การสือ่สารเชิงบวกเพือ่ปรับพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล	และยังใช้การสือ่สาร

เชิงบวกเพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยครูส่งเสริมจุดเด่นของเด็กเมื่อเด็กอยู่

ที่บ้านได้อีกด้วย

ใชิ้คำำ�พ้ดท่�คำำ�นิึงถึงจิิต้ใจิเด็ก
	 ครูซีลาเร่ิมปรับเปลี่ยนการสื่อสารด้วยการใช้	 I	Message	เนื่องจากคิดว่า 

การพูดของครูมีผลต่อนักเรียน	ครูต้องพยายามใช้คำพูดท่ีนึกถึงจิตใจของนักเรียน	

เพราะหากครูพูดออกไปด้วยอารมณ์อาจทำให้นักเรียนเสียใจ	เกิดอคติกับครู	อคติ

กับรายวิชา	ไม่อยากเรียน	ทำให้การเรียนรู้ลดลงได้

	 “ครูลองใช้เห็นผลชัดเจนกับเด็ก	ยกตัวอย่างนักเรียนชั�นประถมปีท่ี	3	เป็น

เด็กนักเรียนมาใหม่	ค่อนข้างเกเร	ไม่เข้าเรียน	พูดจาก้าวร้าว	ไม่ฟังคุณครู	การเรียน

ออ่นมาก	ถา้เมือ่กอ่นคณุครจูะอารมณเ์สยี	อาจพดูจาไปดว้ยอารมณ	์เมือ่เหน็ปญัหา

นี�จึงคิดว่าน่าจะลองนำ	I	Message	มาปรับใช้	ครูประจำชั�นของเด็กคนนี�ก็ผ่าน 

การอบรมของ	FamSkool	เราเลยลองใช้ชุดเครื่องมือนี�ด้วยการใส่ใจเด็กคนนี� 

มากขึ�น	สอนส่วนตัว	ให้เวลามากขึ�น	โดยใช้เวลาปรับพฤติกรรมเด็กประมาณ	 

1-2	เดือน	ปัจจุบันเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป	ช่วยเหลือคุณครูโดยครูไม่ต้อง 

ร้องขอ	มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี	มีความมั่นใจมากขึ�น”
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ส่งต้่อคำว�มเชิ่�อมั�นิในิต้ัวเด็กให้กับัผู้้้ปกคำรอง
	 นอกจากสื่อสารกับตัวเด็กแล้วครูยังสื่อสารกับผู้ปกครอง	โดยครูพยายาม

ชืน่ชมนักเรยีนในทางทีดี่	ครหูาจดุเดน่ของนกัเรยีนแตล่ะคน	แลว้สือ่สารใหผู้ป้กครอง

รบัรู	้เพือ่ใหผู้ป้กครองชว่ยกระตุน้ใหน้กัเรยีนทำได้ดมีากขึ�น	เช่น	ชมเด็กในเรือ่งการ

มนี�ำใจชว่ยเหลอืคร	ูหรอืชมทีเ่ดก็สามารถทำโจทยไ์ดถู้กตอ้งใหผู้ป้กครองฟงัอยูเ่สมอ

	 “ยกตัวอย่างนักเรียนคนหน่ึงเรียนเก่ง	แต่มขีอ้เสียคืออารมณ์และโลกส่วนตัว

สูง	เป็นตัวของตัวเอง	ครูมองว่านิสัยนี�ส่วนหนึ่งมาจากที่บ้าน	ได้มีการไปเยี่ยมบ้าน 

นักเรียนทำให้ทราบว่าเด็กมีน้องหนึ่งคน	ซึ่งแม่จะบอกเขาเสมอว่าให้ยอมน้อง	 

เสียสละทุกอย่างให้น้อง	ทำให้เขากดดัน	เมื่อมาโรงเรียนเขาอยากทำอะไรจึงทำ	 

ไม่เชื่อฟังครู	และทะเลาะกับเพ่ือนในห้อง	แต่ข้อดีคือ	เป็นเด็กที่กล้าแสดงออก 

มากที่สุดในชั�นเรียน	วิธีการแก้ปัญหาของครูได้พูดคุยชื่นชมเด็กกับผู้ปกครองว่า 

เด็กมีความกล้าแสดงออก	ทางโรงเรียนจะมีการแข่งขันทักษะ	เราก็ขอให้คุณแม่ 

ได้ช่วยเตรียมการแสดงของลูก	ปรากฏิว่าเขาสามารถเป็นตัวแทนของระดับชั�น

ประถมศึกษาตอนต้นไปแข่งขันเล่านิทาน	และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	เรื่องเด็ก

อารมณ์เสีย	โลกส่วนตัวสูงก็ลดลงไป”
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	 ครูส่งต่อความเชื่อมั่นนี�ให้กับผู้ปกครองใช้วิธีการพูดคุยต่อหน้าเมื่อเจอกัน	

จากที่เคยใช้แต่	Social	Media	ที่ไม่ได้เห็นสีหน้าและแววตาของกันและกัน	เมื่อ 

ได้เจอหน้ากันเวลาผู้ปกครองมารับนักเรียน	ครูจะบอกผู้ปกครองว่าในแต่ละวัน 

ลูกของเขาเป็นอย่างไร	เช่น	ครูมีโจทย์ให้นักเรียนในแต่ละวัน	ซึ่งจะยากขึ�นเรื่อยๆ	

แล้วเด็กก็ทำได้ทุกวัน	ครูจะพูดชื่นชมเด็กให้ผู้ปกครองฟัง	ผู้ปกครองก็จะได้มีพลัง	

และกำลังใจกลับไปช่วยกระตุ้นเด็กอีกทางหนึ่ง

	 “ผู้ปกครองก็มาขอบคุณคุณครูที่มองเห็นจุดเด่นและให้โอกาสแก่ลูกเขา	 

เด็กก็มีความภูมิใจที่ทำได้	ครูสื่อสารโดยตรงกับผู้ปกครองเวลาเขามารับส่งลูกที่

โรงเรียน	ทำให้มีโอกาสได้พูดคุยกันทุกเย็น	เด็กที่มีปัญหาพอพ่อแม่เข้าใจช่วยครู

แก้ไข	ตอนนี�ก็มีพฤติกรรมดีกว่าแต่ก่อนพอสมควร	ครูพยายามปรับทีละนิด	ครูจะ

ดูจุดเด่นของนักเรียน	ว่าแต่ละคนเป็นแบบไหน	แล้วถ้าเด็กคนไหนแสดงความเป็น

ตัวของตัวเองชัดเจนมาก	เราคิดว่าเด็กคนนี�น่าจะปั�นได้	เราก็ปั�นเขา	ถ้าเราให้เวลา	

ใส่ใจเขา	และคิดว่าเขาทำได้	เชื่อมั่นในตัวเด็ก	เขาก็จะทำได้”
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ส่�อส�รให้ผู้้้ปกคำรองเชิ่�อมั�นิในิต้ัวคำร้
	 สว่นครฟูาตเีมาะยอมรบัวา่สมยักอ่นครเูขา้ไมถ่งึเดก็นกัเรยีนและผูป้กครอง

เท่าที่ควร	แต่หลังจากอบรมเกิดแรงบันดาลใจอยากลงมือปฏิิบัติจริงกับผู้ปกครอง	

อยากให้ผู้ปกครองยอมรับในตัวครู	จากเดิมที่คุยกับผู้ปกครองแค่ในไลน์	ครูเริ่ม 

หาโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองตัวต่อตัว	การได้เห็นสายตาซึ่งกันและกันทำให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง

	 “ในระดับชั�นอนุบาลครูจะคุยกับผู้ปกครองทุกเย็น	นักเรียนคนไหนที่มี

ปญัหา	ครจูะรว่มแกป้ญัหากบัผูป้กครอง	ซึง่จากแต่กอ่นจะคยุกบัผูป้กครองทางแชท 

อยา่งเดียว	ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผูป้กครองห่างกัน	ไมค่อ่ยได้พบปะกัน 

เท่าที่ควร	หลังจากอบรมครูเริ่มสื่อสารกับผู้ปกครองมากขึ�น	 เมื่อมาพูดคุยกัน 

ตัวต่อตัว	รู้สึกถึงความเป็นกันเอง	เมื่อเราเอาใจมารวมกันกระชับความสัมพันธ์	 

ผลที่ได้คือผู้ปกครองยอมรับ	เชื่อมั่นครูมากขึ�น	ครูขอให้ช่วยดูแลส่งเสริมเด็กตรง 

จุดไหนผู้ปกครองก็เหมือนใส่ใจดูแลมากขึ�น”

	 โดยครูฟาตีเมาะและครูซีลาบอกว่า	สิ่งสำคัญที่สุดในการส่งเสริมเด็กคือ	 

การให้ความรัก	ความอบอุ่นกับเด็ก	ทำให้เขาไว้วางใจครูก่อน	แล้วเด็กจะเปิดใจ

ให้กับครู	กล้าเข้ามาหาเพื่อปรึกษาครูในวันที่เขามีปัญหา	และสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้ดีขึ�นได้โดยที่ครูไม่ต้องดุว่าเหมือนสมัยก่อน	รวมถึงหากครูสื่อสาร

กับผู้ปกครองให้มาช่วยกันดูแลปรับพฤติกรรมเด็กไปด้วยกันก็จะยิ่งช่วยเสริมแรง 

เชิงบวกกระตุ้นให้เด็กทำได้ดีขึ�น
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โรงเรียนบำงปะอิน	(รำชำนุเครำะห์1)	จ.พระนครศึรีอยุธยำ

ส่่อสำรเพ่่อให้ผู้ปกครองยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น

	 ครูชญษภา	ลีวรรณ	(ครูชมพู่)	ครูประจำชั�น	ม.6	หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์	

หัวหน้างานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา	และหัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา	ครูที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมตามความถนัดของตนเอง 

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน	เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ	และ

ค้นพบคุณค่าในตนเอง

	 โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ครูชมพู่มักพบอยู่เสมอคือ	ผู้ปกครอง 

ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงต้องออกไปทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน	ในขณะที่ 

ผู้ปกครองต้องการให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียว	หรือผู้ปกครองบางคนก็คาดหวัง

ให้ลูกเป็นอย่างที่ตนเองต้องการ	และกังวลเมื่อลูกออกไปทำกิจกรรมท่ีผู้ปกครอง

ไม่อยากส่งเสริม	ครูชมพู่จึงได้ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจลูกของ

ตนเอง	และเข้าใจว่าการทำกิจกรรมต่างๆ	ส่งผลดีต่อตัวเด็กอย่างไร

พ้ดคำุยเพ่�อขอโอก�สให้เด็กได้ทำ�ในิสิ�งท่�ชิอบั
	 ครูชมพู่ใช้วิธีสังเกตวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อดูว่านักเรียนถนัดอะไร	และ 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด	ซึ่งครูสังเกตว่าเด็กที่ไม่ค่อยให้ความ 

ร่วมมือ	ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเช่นกัน	ส่วนเด็กที่ผู้ปกครองให้ความ 

ร่วมมือ	การแก้ปัญหาเด็กก็จะไปได้ดี	และเด็กสามารถออกไปแสดงความสามารถ

ของตนเองในเวทีต่างๆ	จนได้รับการยอมรับ	โดยหากพบผู้ปกครองท่ีไม่ส่งเสริม

สนับสนุนในส่ิงที่ลูกชอบ	ครูชมพู่จะใช้วิธีการพูดคุยเชิงบวกเพื่อขอโอกาสจาก 

พอ่แม่ให้ยอมให้ลกูได้ทดลองทำในสิง่ทีช่อบ	แลว้ชวนพ่อแม่มาคอยดูผลงานของลูก
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	 “ยกตัวอย่างเด็กนักเรียนผู้ชาย	ร้องเพลงเพราะมาก	ครูชวนไปประกวด 

ร้องเพลงของโรงเรียน	และสามารถไปแข่งในระดับชาติ	แรกๆ	พ่อเขาไม่ชอบให้

ลูกทำอะไรแบบนี�	พ่ออยากให้ลูกเล่นกีฬามากกว่า	แต่สุดท้ายลูกก็ไปแข่งและได้

รางวัลมา	ถ้าเจอแบบนี�ครูจะบอกเหตุผลให้ผู้ปกครองฟังว่า	บางครั�งเราไม่สามารถ 

ขีดเส้นชีวิตของคนคนหนึ่งได้ว่าเขาจะต้องเรียนอะไร	โตมาจะเป็นอะไร	ต้องให้เขา

ได้เลือกด้วยตัวเอง	หลังจากเด็กเรียนจบแล้วอาชีพซ่ึงจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต 

ควรเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุข	เราควรส่งเสริมในทางที่เขาชอบ	เด็กเขาก็จะมี

ความอดทนและพยายามที่จะทำออกมาได้ดี	แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องทำในสิ่งที่ถูกบังคับ	

เขาจะต่อต้าน	ครูขอโอกาสจากพ่อแม่ให้เด็กได้ลองดูก่อนได้ไหม”

	 หลังจากนั�นครูชมพู่ก็จะสื่อสารพัฒนาการต่างๆ	ของนักเรียนให้พ่อแม่ได ้

รับรู้	ทั�งการฝ่ึกฝ่น	การออกไปแสดงความสามารถ	การได้รับรางวัลต่างๆ	เพื่อให ้

พ่อแม่รู้สึกชื่นชมในความสามารถ	และเห็นความพยายามของลูก	เมื่อพ่อแม่รู้สึก

ชื่นชมในที่สุดก็เปลี่ยนใจหันมาส่งเสริมให้ลูกได้ทำในทางที่ลูกชอบไปพร้อมกับ 

ครูด้วย
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ถ่�ยทอดองคำ์คำว�มร้้ให้กับัเพ่�อนิคำร้
	 ครูชมพู่เป็นครูนักกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกไปทำกิจกรรม

สร้างสรรค์อยู่เสมอ	หลังจากอบรม	PLC	ทำให้ครูชมพู่ตกผลึกเป็นองค์ความรู้	

และสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่ครูทำกับนักเรียนนั�นใช้แนวคิดและกระบวนการของ

จิตวิทยาเชิงบวกอย่างไร	เมื่อประกอบกับประสบการณ์ที่ทำมาตลอดทำให้ครูชมพู่

สามารถถ่ายทอดให้ครูคนอื่นฟังเป็นขั�นตอนและกระบวนการได้มากขึ�น

	 “หลังจากอบรมในโครงการ	PLC	แล้วสิ่งที่เปลี่ยนคือ	ได้ถ่ายทอดให้คุณครู

ท่านอื่นในโรงเรียน	เมื่อเพื่อนครูเห็นว่าเราสามารถแก้ปัญหาเด็กได้จริง	และเด็ก

ประสบความสำเร็จ	เขาจะมาถามและขอดูงานว่าทำอย่างไร	เริ่มจากอะไร	ส่วน

ใหญ่เป็นครูจากระดับชั�นอื่น	และครูจากโรงเรียนอื่นมาขอเรียนรู้งาน	เราก็ได้นำสิ่ง

ที่อบรมเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกไปอธิบายให้ครูคนอื่นฟังด้วย”

	 สำหรับครูชมพู่บทเรียนสำคัญที่สุดในการเป็นครูนักส่งเสริมให้นักเรียนทำ

กิจกรรมนอกห้องเรียน	นอกจากการเปิดพื�นที่ให้เด็กให้แสดงความสามารถได้ทำ

ในสิ่งที่สนใจแล้ว	การสื่อสารเพื่อให้ผู้ปกครองยอมรับในตัวตนของลูก	และยอมรับ

ในสิง่ทีล่กูชอบยงัเปน็หวัใจสำคญัในการพัฒนาเด็กใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดด้ขึี�น	และคน้

พบพรสวรรค์ที่มีอยู่ภายในตนเอง

เมุ่�อครููเข้�าใจแนวค่ด็แลัะว่ธี่การูสิ่่�อสิ่ารูที่่�เข้�าถึึงใจทีุ่กคน

การูสิ่่�อสิ่ารูจะเป็นตััวชื่่วยที่่�มุ่พลัังในการูสิ่รู�างการูมุ่สิ่่วนรู่วมุข้องครูอบครูัว 

สิ่รู�างพ่�นที่่�ปลัอด็ภัยให�เด็็กเรู่ยนรูู�ได็�อย่างมุ่ความุสิุ่ข้แลัะสิ่รู�างสิ่รูรูค์



ปล้กกิจิกรรม
บัทท่� 4
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ก�รออกแบับักิจิกรรม
 Active	Learning	เพ่่อพัฒนำทักษะผู้เรียน

 	 ห้องเรียนศิลปะที่มากกว่าการวาดรูป	ได้เรียนรู้ตนเอง	ได้ทำความรู้จัก 

	 	 เพือ่น	และยอมรบัความแตกตา่งหลากหลายของมนษุยผ์า่นการทำงาน 

	 	 ศิลปะอันมีเอกลักษณ์ของตนเอง

 	 สมัภาษณค์นทีช่ืน่ชม	นกัเรยีนออกไปสัมภาษณพ์ดูคุยกับใครก็ได้ภายใน 

	 	 โรงเรียน	บุคคลที่ตนเองชื่นชอบ	

 	 Character	Strengths	Mindset	จัดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนค้นพบ 

	 	 จุดเด่นของตนเอง	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

 	 เรียนรู้ชีวิตจากภาพยนตร์	ชมภาพยนตร์	แล้วคิดวิเคราะห์เนื�อหาสาระ	 

	 	 บุคลิกภาพของตัวละคร	เพื่อการเข้าใจตนเอง	และเข้าใจผู้อื่น

 	 ถา่ยภาพชวีติประจำวนัเตมิพลงับวก	ถา่ยภาพสิง่รอบตวัทีช่ว่ยใหรู้ส้กึดี	 

	 	 เติมพลังบวกให้กับชีวิต

 	 I-YOU	Message	การสือ่สารเชิงบวก	สือ่สารเพือ่ให้ผู้อืน่เข้าใจความรูสึ้ก	 

	 	 และความต้องการของตนเอง	โดยไม่มีการชี�ผิด	และตัดสินผู้อื่น

 	 	VLOG	"One	day	with	me"	ถา่ยคลิปวดีโีอชวีติประจำวนั	เพือ่สือ่สาร 

	 	 กบัผูอ้ืน่	ทำความเขา้ใจตนเอง	เชือ่มโยงตนเองกบัสงัคม	และสิง่แวดลอ้ม 

	 	 รอบตัว

 	 เขียนจดหมายเล่าความรู้สึก	เขียนจดหมายเล่าสิ่งที่อยากเล่าให้ครูได้ 

	 	 รับรู้	เพื่อให้ครูเข้าใจเด็กมากขึ�น

	 เช่่อมสัมพันธ์ระหว่ำงครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน

 	 กิจกรรม	Open	Mind	ผู้ปกครองเขียนสิ่งที่เสียใจที่เคยพูดกับลูก	 

	 	 ลูกเขียนสิ่งที่อยากจะพูดกับผู้ปกครองแต่ไม่เคยพูด



 	 ชมภาพยนตร์สะท้อนชีวิตครอบครัว	ชวนผู้ปกครองชมภาพยนตร์	 

	 	 แล้วแสดงความคิดเห็น	คิดวิเคราะห์เนื�อหาสาระเรื่องราวในภาพยนตร ์

	 	 เพื่อเข้าใจตนเอง	และเข้าใจลูกหลานของตนเอง

 	 ทำอาหารเชื่อมสัมพันธ์	 เด็กและผู้ปกครองมาทำกิจกรรมทำอาหาร 

	 	 ด้วยกันที่โรงเรียน	เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีจากกิจกรรมง่ายๆ	ในชีวิต 

	 	 ประจำวัน

 	 กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบใหม่	 เปิดพื�นท่ีให ้

	 	 ผู้ปกครองได้สื่อสารบอกความคาดหวังของตนเอง

 	 จดหมายแทนใจ	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	กิจกรรมการเขียนท่ีให้ครู	 

	 	 นักเรียน	และผู้ปกครอง

 เขยีนจดหมำยถึงกนั	เพ่อ่บอกสิง่ทีอ่ยำกบอก	แต่อำจไม่กล้ำบอกด้วยคำพูด

 	 	การ์ดเปิดใจแก้ไขพฤติกรรม	นำ	“การ์ดบอกความรู้สึก”	มาใช้กับ 

	 	 นักเรียน	และผู้ปกครอง	เพื่อฝ่ึกการสื่อสารเชิงบวก

 	 สะทอ้นความในใจจากครอบครวัสูล่กูและหลาน	ผูป้กครองตอบคำถาม 

	 	 สำคัญที่บอกเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อบุตรหลาน

 	 ประชุมผูป้กครอง	ความในใจ	เปดิโอกาสให้ผูป้กครองได้บอกความในใจ 

	 	 ที่มีต่อบุตรหลาน

 	 ประชุมผู้ปกครองด้วยกระบวนการ	Think-Pair-Share	การประชุม 

	 	 ผู้ปกครองที่เปิดพื�นที่ให้ผู้ปกครองได้ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับชีวิต 

	 	 ตนเอง	และผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน

 	 ปรับมุมมองสร้างความเข้าใจลูกด้วย	Logic	Tree	3	เปิดมุมมองเพื่อ 

	 	 ทำความเขา้ใจความแตกตา่งระหว่างบคุคล	และเขา้ใจบคุลิกลกัษณะที ่

	 	 เป็นจริงของลูกหลาน
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กรณี่ศึึกษ�

โรงเรียนชุมชนบ้ำนสี่แยก	จ.นครศึรีธรรมรำช
เปิดใจสำนสัมพันธ์ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง

	 ครูสุวจี	เปลี่ยนศรี	(ครูจี)	ครูระดับชั�นประถมศึกษาหัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
และชุมชนสัมพันธ์	และครูณัฐภรณ์	มูลติไชย	(ครูนัท)	ครูระดับชั�นอนุบาล	ได้นำ
กิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวกไปจัดกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างครู	นักเรียน	และ
ผู้ปกครอง	เพื่อเปิดใจให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานของตนเองมากขึ�น

คำร้ลดก�รต้ัดสินิเด็ก
	 ครจูเีลา่วา่หลงัอบรมเริม่พยายามใชค้ำพดูเชงิบวก	ลดการดวุา่	ลดการตดัสนิ	
คำนึงถึงความรู้สึกของเด็กมากขึ�น	และเมือ่ครูใช้คำพูดเชิงบวกความรูสึ้กของคุณครู
ที่ได้รับแรงกระทบตอบกลับก็เบาลง	และครูยังสอนให้เด็กนำคำพูดเชิงบวกกลับไป
ใช้ที่บ้านด้วย	เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเข้าใจกันมากขึ�น

	 “คุณครูเป็นผู้ฟังมากขึ�น	เมื่อก่อนครูจะใช้ประสบการณ์ตัดสินเด็ก	แต่หลัง
จากอบรม	ครจูะใชก้ารฟงัเพือ่นำสิง่ทีเ่ปน็ปญัหาของเดก็มาปรบัแก	้พยายามคน้หา
วา่มอีะไรทีเ่รายงัไมรู้่เกีย่วกบัเรือ่งของเดก็บา้ง	ไมต่ดัสนิเดก็วา่ผดิหรอืถกู	เมือ่เราฟงั
เดก็มากขึ�น	เดก็จะกลา้เขา้มาหาเรามากขึ�น	ทำใหเ้รารูจ้กัเดก็มากขึ�น	ยกตวัอยา่งเดก็
บางคนดูภายนอกไม่มีอะไร	เป็นเด็กเรียบร้อย	แต่เมื่อได้มาพูดคุย	เราจะรู้สึกได้ว่า
เด็กต้องการความช่วยเหลือ	เราจึงแก้ปัญหาให้เด็กได้	เมื่อก่อนเราจะไม่เห็นปัญหา
ของเดก็	หน้าทีเ่ราคอืสอน	ไม่ได้รบัรู้ว่าปัญหาชีวติของเด็กคอือะไร	เมือ่เราฟังมากขึ�น	
เราจะรู้ตัวตนของเขามากขึ�น	และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เด็กได้”
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	 สว่นครนัูทซึง่สอนระดับชั�นอนุบาลบอกวา่	การสอนเด็กเลก็ใชค้ำพดูเชงิบวก
ได้ผลอย่างชัดเจน	การตอบสนองของเด็กเล็กนั�นตอบสนองต่อสิ่งท่ีครูทำโดยตรง	 
ถ้าครูใจเย็นเด็กก็ใจเย็น	ครูบอกว่าเด็กทำได้	เด็กก็พยายามทำให้ได้ตามที่ครูให้
กำลังใจ

	 “หลังจากอบรมมีการปรับเปลี่ยนนำสิ่งที่เราได้รับมาลองใช้กับเด็กจริงๆ	 
เห็นผลชัดเจนในกรณีที่สอนเด็กเล็ก	ก่อนนี�ครูจะมีอารมณ์หงุดหงิดในบางครั�งท่ี 
เด็กทำไม่ได้	แต่พอเราปรับเปลี่ยนตัวเราได้	เช่น	เราต้องกลายมาเป็นเพื่อนเขาก่อน	 
เด็กถึงจะกล้าพูดทุกอย่างกับเรา	 เด็กถึงจะสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ	 ท่ีเรา 
อยากให้เขาเป็นและทำได้	ครูใจเย็น	 เด็กก็จะใจเย็นขึ�น	ไม่ใช้อารมณ์รุนแรง	 
เน้นคำพูดเชิงบวกและสร้างสรรค์	ในเรื่องการแก้ปัญหาครูจะบอกกับคณะครู	 
ผู้ปกครองเสมอว่าบางครั�งปัญหาเดียวกันแต่ทางแก้ไม่เหมือนกัน	เราอาจใช้วิธีนี� 
แก้ไม่ได้	หรือไม่ได้ตอบโจทย์ในทันที	ต้องคิดหาวิธีการใหม่	ผู้ปกครองก็ต้องใช ้
วิธีการสื่อสารกับลูกอย่างใจเย็น	ค่อยๆ	คิด	อย่าคิดว่าลูกจะต้องทำได้เหมือนเรา	 
เราต้องพยายามหาวิธีช่วยให้เขาทำได้”
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กิจิกรรม Open Mind เปิดใจิผู้้้ปกคำรอง
	 ครูได้จัดกิจกรรม	Open	Mind	เชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ให้มาเขียนความรู้สึก	โดยคุณครูจะมีหัวใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนคนละ	1	ดวง	
หัวใจนั�นพับครึ่งแบ่งเป็น	2	ซีก	สำหรับผู้ปกครองซีกหนึ่งให้ผู้ปกครองเขียนสิ่งท่ี 
เสียใจที่พูดคำนั�นกับลูก	อีกซีกหนึ่งเขียนสิ่งที่อยากจะพูดกับลูกแต่ไม่เคยพูด	 
ส่วนโจทย์ของลูกคือ	ซีกหน่ึงเขียนสิ่งที่เสียใจจากคำที่ได้ยินจากผู้ปกครอง	และ 
อีกซีกหนึ่งเขียนคำพูดที่อยากได้ยินจากผู้ปกครอง	เขียนเสร็จให้แลกกันอ่าน	 
หลังจากนั�นให้แลกเปลี่ยนสื่อสารกันด้วยคำพูด	โดยครูคาดหวังให้กิจกรรมนี�ช่วย 
เปิดใจและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนในครอบครัว

	 “กิจกรรมนี�ได้ไอเดียมาจากโรงเรียนเชียงของ	ตอนเข้าอบรม	Module	2	

เห็นว่าน่าสนใจจึงนำกลับมาทำที่โรงเรียน	กิจกรรมนี�ต้องเป็นกลุ่มเล็ก	ผู้ปกครอง

จำนวนไม่มาก	และเป็นกลุ่มที่เขาจะไม่เขินอายที่จะพูดคุยความรู้สึกหรือร้องไห้ 

ต่อหน้าคนอื่น	 เหตุผลที่จัดคือ	คุณครูได้ทราบถึงปัญหาความห่างเหินของเด็ก 

ในระดบัมธัยมศกึษากบัผูป้กครอง	ผลตอบรบัมคุีณแมข่องเดก็คนหนึง่เขา้มาขอบคณุ	

และบอกครูวา่ถ้ากิจกรรมนี�เกิดก่อนหน้านี�	ลูกของเขาคงไม่เดินทางผิด	คุณแม่อกีคน

รอ้งไหเ้ขา้มากอดและขอบคณุทีท่ำใหเ้ขากบัลกูไดใ้กลช้ดิกนั	สว่นเดก็ทีร่ว่มกจิกรรม

นี�ดพูดูงา่ยขึ�น	ไมส่ร้างเกราะ	ครูพดูอะไรเขาจะฟัง	เดก็ทีม่ปีญัหากบัพอ่หลงัจากผา่น

กจิกรรมนี�	พ่อไดก้อดลกู	เขารู้สกึดีกบัพ่อมากขึ�น	พฤตกิรรมทีเ่คยแสดงความก้าวรา้ว

หายไป	หนัมาสนใจการเรยีนมากขึ�น	และไดไ้ปเรยีนตอ่	ปวช.ในสายชา่ง	ทั�งทีค่รเูคย

คิดว่าน้องอาจจะเรียนไม่จบด้วยซ�ำ”
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กิจิกรรมด้ภ�พยนิต้ร์สะท้อนิต้นิเอง
	 การชมเรื่องราวจากภาพยนต์หากผู้ชมสามารถสะท้อนชีวิต	ความคิดของ

ตนเองออกมาได	้จะชว่ยใหผู้ช้มเขา้ถงึจิตใจของตนเอง	และผูอ้ืน่ไดด้ยีิง่ขึ�น	ครจูงึนำ

กจิกรรมชมภาพยนต์มาทดลองทำกับผูป้กครอง	โดยเริม่จากชวนผูป้กครองท่ีสนใจมา

รว่มกิจกรรมชมภาพยนตด์ว้ยกนั	และตอ่มาจดักจิกรรมนี�แบบออนไลน	์สง่ภาพยนต์

ให้ผู้ปกครองชมออนไลน์ตามเวลาที่สะดวก	เมื่อชมภาพยนต์แล้วครูชวนผู้ปกครอง

แลกเปลี่ยนกันในไลน์กลุ่ม

	 “เลือกผู้ปกครองที่มีความสนใจ	แต่ที่จัดแบบมาดูด้วยกันทำได้ไม่กี่ครั�ง	

เนื่องจากภาพยนตร์หนึ่งเรื่องใช้เวลานาน	ผู้ปกครองมีอาชีพกรีดยางจะเริ่มทำงาน

ชว่งห้าทุม่	เทีย่งคืน	เสร็จงานช่วงเทีย่งวัน	หลงัจากนั�นจะใช้เวลาพักผ่อนในช่วงบ่าย	

ตืน่มากเ็ตรยีมทำอาหารเยน็	หรอืเปน็เวลาสว่นตวั	ครูจงึปรบัวธิกีารโดยการสง่	Link	

ภาพยนตร์ดีๆ 	เขา้ไปในกลุม่ไลน์ผูป้กครอง	พอดูเสร็จแล้วครูประจำชั�นทำการสือ่สาร

กบัผูป้กครอง	เชน่	ภาพยนตรเ์ร่ืองนี�เป็นอยา่งไรบา้ง	ประทบัใจตวัละครตวัไหน	ทำไม

ถึงประทับใจ	เป็นต้น	ภาพยนตร์เป็นภาพสะท้อน	บางครั�งผู้ปกครองมองไม่เห็น 

ตัวเอง	แต่การชมภาพยนตร์จะมีตัวละครมาสะกิดความรู้สึกของเขาได้”
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กิจิกรรมทำ�อ�ห�รเชิ่�อมคำว�มสัมพันิธี์
	 นอกจากนี�ครูยังจัดกิจกรรมง่ายๆ	ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน	สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	โดยจัดกิจกรรมทำอาหารให้นักเรียนและผู้ปกครองได้
มาทำอาหารแปลกใหม่เมนูง่ายๆ	ด้วยกัน	

	 “เน่ืองจากผู้ปกครองเดก็มอีาชพีกรดียาง	ตอนเชา้จะไมม่เีวลาใหล้กู	การกนิ
อาหารพร้อมหน้ากันจึงน้อย	ผู้ปกครองจะให้เงินลูกไปซื�อข้าวกิน	เด็กก็จะกินแต่
อาหารง่ายๆ	เมนูเดิมๆ	เช่น	ข้าวเหนียวไก่	ครูจึงอยากจัดกิจกรรมทำอาหารง่ายๆ	
แปลกใหมร่ว่มกนั	โดยครจูะเตรยีมวสัดอุปุกรณใ์ห	้เชน่	การทำเมนแูซนดว์ชิ	ซึง่เดก็
บางคนไม่รู้จักแซนด์วิช	แฮมเบอร์เกอร์	เมื่อครูนำมาให้ทำร่วมกันกับผู้ปกครองจึง
เกิดรอยยิ�ม	มีความสุข	เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก”

	 จากการทดลองทำงานจติวทิยาเชงิบวกกบัเดก็	ครจูแีละครนูทัสรปุวา่งานนี�
เปน็งานปพืู�นฐานอารมณ์ของเด็ก	เปน็การเสรมิศักยภาพของเดก็	การเริม่ตน้อาจจะ
ยากตอ้งอาศยัการทำความเขา้ใจมนษุย	์และตอ้งทำตอ่เนือ่งถงึจะเหน็ผล	ครจูงึตอ้ง
มีความพยายาม	และอดทนรอคอยเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ�นกับเด็ก

เมุ่�อเรูาฟัังมุากข้ึ�น 
เรูาจะรูู�ตััวตันเข้ามุากข้ึ�น 

แลัะสิ่ามุารูถึชื่่วยแก�ปัญหาให�เด็็กได็�
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วิทยำลัยอำชีวศึึกษำบริหำรธุรกิจวิทยำสงขลำ	จ.สงขลำ
จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองรูปแบบใหม่

	 ครูนพรัตน์	สุวรรณโณ	(ครูปูเป้)	ครูจิรวัจน์	ผาสุขสวัสดิ�	 (ครูโจ)	ครูสวลี	 
จุลนิล	(ครูน�ำ)	และครูซาวียะ	ฮามะ	(ครูยะ)	จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจ
วิทยาสงขลา	มาบอกเล่าประสบการณ์การปรับเปล่ียนมาเป็นครูรับฟังนักเรียน 
มากขึ�น	ฟังอย่างไม่ตดัสิน	ทำความรูจั้กนักเรียนผ่านการรับฟัง	และการใช้เครือ่งมือ	
Charactor	Strenths	Mindset	เพื่อทำความรู้จักกับนักเรียนของตนเอง
	 หลังจากการนำแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไปปรับใช้ในห้องเรียนมาระยะหนึ่ง
แลว้	ครไูดค้น้พบวา่ผูป้กครองและลกูวยัรุน่มกัมชีอ่งว่างต่อกนั	ผูป้กครองมีความหวัง
ตอ่ลกูหลานสูงอยากให้ลกูประสบความสำเร็จตามทีผู่ป้กครองวางแผนไว้	ในขณะที ่
ลูกวัยรุ่นเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ�น	จึงมักเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกัน	 
ดงันั�นครจูงึไดค้ดิจดักจิกรรมระหวา่งผูป้กครองและนกัเรยีน	เปดิพื�นทีใ่หผู้ป้กครอง
และบุตรหลานได้มาเปิดใจพูดถึงเรื่องความคาดหวังของตัวเอง

ป้องกันิและเฝ้้�ระวังเร่�องสุขภ�พจิิต้
	 นอกจากนี�อีกเหตุผลหน่ึงที่คณะครูเร่ิมคิดว่าควรหาแนวทางร่วมมือกับผู้
ปกครองเพื่อดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนคือ	ครูพบว่านักเรียนมีปัญหาความเครียด
เพ่ิมขึ�น	ทั�งเรื่องการเรียน	และเร่ืองส่วนตัว	ครูน�ำเล่าว่าเริ่มเห็นสัญญาณปัญหา
สุขภาพจิตของนักเรียน	ซึ่งหากครูและผู้ปกครองรับรู้ปัญหาได้เร็ว	และหาแนวทาง
ช่วยกันดูแลด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็จะช่วยให้สุขภาพจิตของนักเรียนดีขึ�นได้

	 “ครนู�ำเปน็ครทูีป่รกึษาจะเจอปญัหาเยอะมาก	เดก็หนึง่คนไมไ่ดม้หีนึง่ปญัหา	
ตอนนี�เดก็เร่ิมเครียด	เปน็โรคซึมเศร้า	มีปญัหาสุขภาพจิต	ถ้าหากได้รบัความร่วมมอื

จากผู้ปกครองอาจจะช่วยลดปัญหาการลาออกกลางครันได้	จึงเป็นเหตุผลท่ีทำให้

เกิดโครงการนี�ขึ�นมาด้วย”
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จิัดพบัผู้้้ปกคำรองนิักศึึกษ�ใหม่ร้ปแบับัใหม่
	 ครูใช้กระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกมาจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองของ 

นักศึกษาใหม่	แต่ด้วยสถานการณ์โควิดจึงได้จัดกระบวนการด้วยระบบออนไลน์	 

โดยใช้กระบวนการกับนักศึกษาใหม่ชั�น	ปวช.	ปวส.	ภาคปกติประมาณ	50-

60	ครอบครัว	ทั�งนี�ที่ผ่านมากิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบเดิม 

จะเป็นการเชิญผู้ปกครองมาประชุมที่โรงเรียน	เป็นกิจกรรมแบบเดิมที่ผู้ปกครอง

มานั่งฟังข้อมูลจากทางโรงเรียนอย่างเดียว	แต่ในการจัดกิจกรรมครั�งล่าสุดได้ 

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการประชมุผูป้กครองใชก้ระบวนการจติวทิยาเชงิบวกมาทำกบั

ผู้ปกครอง	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ�น	

	 กระบวนกำร

 	 จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์	Zoom

 	 ชี�แจงข้อมูลที่ผู้ปกครองควรได้รับทราบ

 	 ชี�แจงกระบวนการ	ก่อนแยกห้องย่อยแต่ละสาขา

 	 ผูป้กครอง	และนกัเรยีน	แยกหอ้งยอ่ยตามสาขา	มคีรเูปน็ผูด้แูลกระบวน

ในห้องยอ่ย	โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดพ้ดูถึงความคาดหวงัทีม่ตีอ่ลกู	และให้ลกู

พดูถงึความหวงัของตนเองทีม่ต่ีอผูป้กครอง	เชน่	อยากใหผู้ป้กครองปฏิบิตัอิยา่งไรกบั

ตนเองอย่างไร	สุดท้ายเปิดพื�นที่ในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการ	และ

ความรู้สึกที่มีต่อกันและกัน

 

	 สิ่งที่ผู้ปกครองสะท้อนหลังกิจกรรม

	 1.	 แปลกใหม่	เป็นการประชุมผู้ปกครองผ่าน	Zoom	ครั�งแรก

	 2.	 ครั�งนี�ไม่ได้เป็นแค่ผู้ฟัง	แต่เป็นผู้พูดด้วย

	 3.	 ได้เรียนรู้ว่าเรื่องง่ายๆ	แต่ทำไมทำยาก	 เช่น	การเปิดอกคุยกันถึง 

ความต้องการพื�นฐานง่ายๆ	ของตนเอง	การบอกความคาดหวัง	หรือการกอดกัน
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มุมมองของคำร้ผู้้้ร่วมกิจิกรรม
	 นี่เป็นครั�งแรกเช่นกันที่ครูได้ทำกิจกรรมรูปแบบนี�	ครูโจเล่าว่าเมื่อได้รู ้

ความคาดหวังของทุกคนแล้ว	ครูได้เสริมในบทบาทของครูให้ผู้ปกครองเข้าใจ 

เกีย่วกับการเรียนรู้มากขึ�นไวว้า่	การมาโรงเรียนคือการมาเรียนรูท้กัษะ	ดังนั�นพอ่แม่

ควรส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในช่วงเวลานี�ให้เต็มที่	

	 “ผู้ปกครองมีความคาดหวัง	ไม่ว่าลูกจะจบจากที่ไหนขอให้ลูกมีงานทำที่ดี	

สามารถหาเลี�ยงตัวเองได้	เลี�ยงครอบครัวได้	ซึ่งเด็กเองก็มีความคิดแบบนี�เช่นกัน	 

และครูก็พยายามจะบอกว่าการมาโรงเรียนคือ	ขั�นตอนการฝ่ึกทักษะต่างๆ	การ 

เรียนรู้	พูด	อ่าน	เขียน	ฟัง	นับตั�งแต่ที่เขาก้าวเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี�คือช่วงเวลา 

ของการเรียนรู้	และหาตัวตนที่แท้จริงว่าเขาอยากเป็นอะไร”
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	 ส่วนครูปูเป้เล่าว่า	นี่เป็นครั�งแรกที่การประชุมผู้ปกครองได้ทั�งรอยยิ�มและ

น�ำตา	กิจกรรมหลักที่ทำคือ	กิจกรรมความคาดหวัง	เมื่อผู้ปกครองบอกเรื่องความ

คาดหวังที่มีต่อลูก	ลูกทำหน้าที่รับฟัง	เมื่อถึงเวลาฝ่่ายลูกพูดบ้าง	เด็กได้พูดสิ่งที่อยู่

ในใจออกมา	บางเรื่องผู้ปกครองไม่เคยรู้เลยว่าลูกรู้สึกอย่างไร	ลูกรู้สึกกดดันอึดอัด

มากแค่ไหน	ในมุมของครูซึ่งเป็นคนกลาง	ครูจึงต้องพยายามทำให้ความคาดหวัง

ของคนในครอบครัวมีความสมดุลกัน

	 “หลังจากได้ฟังความคาดหวังของเด็กและผู้ปกครอง	สิ่งหนึ่งท่ีเรารู้สึกได ้

คอืเปน็การเตมิพลงับวกใหเ้รา	กลุม่ผูป้กครองทีค่รดููแลไมม่กีารพดูถงึเกรดเฉลีย่เลย	

ผู้ปกครองตอ้งการแคเ่พยีงวา่	ลูกมาเรียน	3	ปีทีน่ีจ่ะสามารถเอาตวัรอดได	้นัน่แสดง

วา่เขากำลงัมองเรือ่งทกัษะชวีติ	พฤตกิรรม	การใชช้วีติของเดก็	นีเ่ปน็แรงบนัดาลใจ

ใหเ้ราทำงานในเรือ่งวชิาการ	แตค่รูกต็อ้งสอนเรือ่งทักษะชวีติให้เด็กด้วย	อาจจะไม่ใช่

การสอน	แตเ่ปน็การใหป้ระสบการณเ์สรมิ	ซึง่ตรงตามนโยบายของครแูละผูบ้รหิาร

ที่ให้ดูแลเด็กเหมือนเป็นลูกเราคนหนึ่ง”

	 การจัดกจิกรรมครั�งนี�ทางโรงเรียนหวังวา่จะเป็นจดุเริม่ต้นใหผู้ป้กครองและ

นักเรียนเข้าใจกันและกันมากขึ�น	และเกิดการหนุนเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้

ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ�น

นับตัั�งแตั่ที่่�เข้าก�าวเข้�ามุาอยู่ในโรูงเรู่ยนน่� 

ค่อชื่่วงเวลัาข้องการูเรู่ยนรูู� แลัะหาตััวตันที่่�แที่�จรู่งว่า

เข้าอยากเป็นอะไรู
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โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง	จ.ตำก

กิจกรรมเติมพลังบวก

	 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงเป็นโรงเรียนที่ได้นำกิจกรรม	Character	Strengths	

Mindset	ไปใชก้บัผูป้กครองและนกัเรยีนทีเ่ปน็ชาตพินัธุป์กาเกอะญอ	โดยครจูารพุร	

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

ใหฟ้งัถงึผลของการทำกจิกรรมนี�	และกจิกรรมจติวทิยาเชงิบวกอืน่ๆ	ทีค่รไูดพ้ฒันา

ขึ�นมาเพื่อเติมพลังใจสำหรับนักเรียน

 

Character Strengths ภ�ษ�ปก�เกอะญอ
	 เนื่องจากมีนักเรียนที่เป็นชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจำนวนมาก	ครูอยากให ้

ผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปกับบุตรหลาน	จึงได้นำชุดคำถามที่เป็นรูปภาพของกิจกรรม	

Character	Strengths	Mindset	ไปแปลเป็นภาษาปกาเกอะญอ	เพื่อสื่อสาร 

ให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุดในเบื�องต้น	และนำไปใช้กับผู้ปกครองเป็นครั�งแรก 

ในวันประชุมผู้ปกครองที่ผู้ปกครองจะเดินทางมาส่งนักเรียนที่โรงเรียน

	 ครนุูเล่าว่าไดท้ดลองกบัทำกจิกรรมนี�กบัผูป้กครองและนกัเรยีน	1	ห้องเรยีน	

โดยเริม่จากอธิบายถึงทีม่าทีไ่ปของกิจกรรมให้ผูป้กครองฟังเป็นภาษาไทยและภาษา

ปกาเกอะญอ	แล้วให้ผู้ปกครองลองใช้รูปภาพ	Character	Strengths	วิเคราะห์ว่า

บตุรหลานของตนเองมีจดุแขง็	หรอืจดุออ่นอะไร	โดยมลีา่มคอยแปลส่ือสารระหว่าง

ผู้ปกครองกับครู	ผลตอบรับที่ได้ถือว่าออกมาน่าสนใจ	เพราะสำหรับเด็กบางคนนี่

อาจเป็นครั�งแรกเลยที่พ่อแม่พูดถึงสิ่งที่ดีภายในตัวเด็ก
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	 “จากทีไ่ดฟ้งัผูป้กครองบอกวา่ดทีีไ่ดรู้ว้า่ลกูตวัเองมอีะไรทีด่	ีสว่นเดก็บอกวา่ 
เขารู้สึกดีใจที่พ่อมองว่าเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออก	แต่จริงๆ	แล้วตัวเขายังรู้สึก
อาย	เด็กดีใจที่พ่อหรือแม่เห็นว่าเขาเป็นคนแบบนี�	ซึ่งเป็นจุดที่อาจจะหลบอยู่ใน 
ตวัเอง	การมคีนบอกจดุแขง็เหมอืนเปน็การเสรมิแรงบวกใหก้บัเดก็ดว้ย	ชว่ยใหเ้ดก็
มบีคุลกิทีด่ีๆ 	แบบนี�ไปเรือ่ยๆ	บางคนกบ็อกวา่รูส้กึภมิูใจทีพ่อ่หรอืแมม่องวา่เขาเปน็
คนที่มีความกล้าหาญ	หรืออย่างเรื่องการหุงข้าว	ผ่าฟืน	เก็บฟืน	เป็นเรื่องธรรมดาที่
เดก็ทัว่ไปทำ	กลายเปน็พอ่แมบ่อกวา่เขาเปน็เดก็ทีม่คีวามรบัผดิชอบ	และเดก็บางคน
อาจจะไม่ได้เรียนเก่ง	แต่ทุกคนรู้แล้วว่าตัวเองมีจุดแข็ง	จุดเด่นของตัวเอง”

ภ�พชิ่วิต้ประจิำ�วันิเต้ิมพลังบัวก
	 สว่นครูแม็กได้พฒันากิจกรรมการเรียนรูท้ีส่อดคล้องกับวิถีชวีติของเด็กยุคนี�	
โดยให้นักเรียนถ่ายรูปชีวิตประจำวัน	โจทย์คือสิ่งที่ดีที่สุดในวันนั�น	เพื่อให้นักเรียน
รู้จักการมองหาพลังบวกจากสิ่งรอบตัว	มองหาสิ่งดีๆ	ที่ทำให้รู้สึกดี	แล้วให้นำเสนอ
ว่ารู้สึกดีเพราะอะไร	เชื่อมโยงมาที่ความรู้สึกภายในตนเอง	และสิ่งที่ตัวเองเป็น
	 “ปีที่แล้วให้ทำในห้องประจำชั�น	ให้เขาทำเหมือนสร้างกรอบรูปขึ�นมา	 
ตดักระดาษให้มรีตูรงกลางใช้เป็นกรอบถ่ายรูปสิง่ของหรือวิว	หรอือะไรทีเ่ขารูสึ้กว่า 
สิ่งนี�ล่ะเป็นสิ่งที่ดีที่เขาได้รับในวันนี�	ถ่ายแล้วถ้าใครอยากเผยแพร่ให้เพื่อนได้เห็น 
ก็ให้โพสต์ในเฟสบุ๊ค	หรือลงในไลน์กลุ่มห้อง	กิจกรรมนี�อยากให้เขามองหาสิ่งดี 
รอบตวั	เหน็คณุคา่ของตวัเอง	และสิง่รอบขา้ง	เดี�ยวนี�เดก็ชอบเลน่โซเชยีล	ชอบถา่ยรปู	 
เดก็ก็นา่จะเก็ทในสิง่ทีเ่ราอยากให้	อยากให้เดก็เพิม่พลังงานบวก	เหน็คณุคา่สิง่รอบ
ข้าง	สร้างพลังงานบวกให้กับตัวเอง	มองหาสิ่งที่ดีๆ	ให้ตัวเองมีความสุข	เด็กบางคน
โพสต์เรื่องเพื่อนให้ยืมดินสอ	เพื่อนให้ขนม	เขาเริ่มจากเรื่องเล็กๆ	ใกล้ๆ	ตัวแบบนี�”
	 ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงมองว่า	การรู้จักตัวเอง	รู้จุดแข็งของตัวเอง	และ
สามารถมองเหน็สิง่ดีๆ 	ทีต่นเองมอียูจ่ะเปน็จดุเริม่ตน้ใหเ้ดก็ทกุคนพฒันาตนเองจาก
จุดนั�น	โดยการพัฒนาเริ่มต้นขึ�นทันทีในวันที่เขาสามารถมองเห็นสิ่งดีๆ	ของตนเอง	

และเริ่มรู้สึกดีกับตนเอง
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วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ)	จ.เชียงใหม่

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่ำงเคำรพซึ้ึ่งกันและกัน

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนา)	เปิดสอนระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	และปริญญาตรี	โดยนักศึกษา

ที่เข้าเรียนที่นี่จะต้องเข้ามาพักอยู่ในหอพักนักศึกษาทุกคน	ดังนั�นครูพนม	แก้วผาดี	

(ครูใบเตย)	และครูมนสิชา	พิชัยพรหม	(ครูแอ้)	จึงได้นำกิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวก 

ที่ได้เรียนรู้จาก	FamSkool	ไปปรับใช้กับนักศึกษา	เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ท่ีจะอยู่

ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน

ร้้จิักเพ่�อนิให้ด่ขึ�นิ 
	 ครูใบเตยได้นำเร่ือง	Character	Strengths	Mindset	และนำเรื่องการ

สือ่สารเชงิบวกต่างๆ	มาจัดกจิกรรมกับนกัศกึษาในหอ้งทีเ่ปน็อาจารยท์ีป่รกึษา	เพือ่

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง	ได้รู้จักเพื่อน	และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่าง 

สงบสุข	เพ่ือป้องกันปญัหาต่างๆ	ทีมั่กเกิดขึ�น	โดยเฉพาะเรือ่งการกลัน่แกล้งรงัแกกัน

	 “เราต้องการสร้าง	Awareness	ให้เขารู้ว่าคนเรามีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน	 

เราไม่ควรจะไปโฟกัสตรงจุดด้อยของเพื่อน	เพราะมันมีประเด็นเรื่องการบุลลี่	 

การล้อเลียนกันอยู	่ซ่ึงเราไม่อยากให้เกดิขึ�นในวทิยาลยั	แลว้กท็ำเวริก์ชอ็ป	Positive	 

Communication	การใช้	 I	–	You	Message	การสื่อสารเชิงบวก	การเรียนรู ้

เร่ืองของ	Power	Dynamic	การใช้อำนาจข่มอีกคนหนึ่ง	การเรียนรู้เรื่องพวกนี� 

เพื่อให้เขาตระหนักระวังการบุลลี่เพื่อน	การพูดถนอมน�ำใจเพื่อนหน่อย”
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ชิวนิพ่อแม่ล้กม�เปิดอกคำุยกันิ
	 นอกจากนี�ทางวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป	Character	Strengths	

Mindset	ให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาด้วย	เนื่องจากนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ 

ต้องมาอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย	ในวันที่ผู้ปกครองมาส่งนักศึกษาเข้าหอพัก 

ในวันอาทิตย์	ครูได้ขอนัดผู้ปกครองกลุ่มทดลองประมาณ	8-9	ครอบครัว	ให้มา 

ทดลองทำกิจกรรมนี�กับนักศึกษา

	 “วันนั�นหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วผู้ปกครองสะท้อนว่า	ได้รู้เกี่ยวกับ 

ลูกตัวเองมากขึ�น	ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ	กับลูก	และกับผู้ปกครองคนอื่นด้วย	

เราจะใหเ้ขาไดแ้ลกเปลีย่นจบัคูผ่ลดัเปลีย่นไปเรือ่ยๆ	ผูป้กครองรูสึ้กวา่สนกุ	กิจกรรมนี� 

เราอยากทำให้ผู้ปกครองได้มองในมุมของลูกบ้าง	ได้รู้ว่าลูกคิดอย่างไร	รู้สึกอย่างไร	

ลูกโอเคไหมกับการได้มาเรียนที่นี่	บางคนมาเรียนท่ีนี่เพราะผู้ปกครองต้องการ	 

ก็สร้างแรงกดดันให้ลูกด้วย	เราอยากให้ผู้ปกครองกับนักศึกษาได้มีโอกาสเปิดอก

คุยกัน”
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กิจิกรรมส่งเสริมสุขภ�พจิิต้นิักศึึกษ�หอพัก
	 หอพักมีนโยบายในเรื่องการดูแลนักศึกษาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ลด

การกล่ันแกล้งรังแกกันในทุกรูปแบบ	รวมถึงต้องการให้หอพักเป็นพื�นท่ีปลอดภัย

สำหรับนักศึกษา	ครูแอ้ที่มีบทบาทเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก	จึงได้จัดกิจกรรม

วันหอพัก	Happy	Dome	ทำเป็นซุ้มเกมต่างๆ	ให้เล่น	ในเกมสอดแทรกเก่ียวกับ

จติวิทยาเชิงบวก	เชน่	Positive	Communication,	I-YOU	Message	ใหเ้รียนรูผ่้าน

เกมในกิจกรรมต่างๆ	และภายในงานมีนกัจิตวิทยามาเปิดบูธให้ความรูเ้รือ่งการดูแล

สุขภาพจิตด้วย	

	 “ในงานมีกิจกรรมให้เขียน	Post	it	ระบายสิ่งที่คิดหรือรู้สึก	เด็กๆ	มาเขียน

ระบายว่าชีวิตประจำวันเขาจะเจอแต่เรื่องแย่ๆ	เจอสิ่งท่ีไม่ดี	กิจกรรมนี�ทำให้บาง

คนเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่พูดสื่อสารออกไปกับคนอื่นมันแย่แค่ไหน	เขาก็เริ่มระวังตัว	

ระวังคำพูดของเขามากขึ�น	เริ่มเข้าหานักจิตวิทยามากขึ�น	เมื่อก่อนเวลาที่มีปัญหา

อะไรเด็กๆ	ไม่กล้าเข้าไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือปรึกษาอาจารย์	ซ่ึงกิจกรรมนี�จะ

จดัตอ่ไปอกีเรือ่ยๆ	อกีอยา่งทีอ่ยากทำคอืตอนนี�ไดด้แูลงานหอ้งสมดุ	คดิวา่อาจจะมี

การทำกิจกรรมเล็กๆ	สัปดาห์ละ	1	ครั�ง	อาจเป็นการดูหนัง	เพราะการสื่อสารผ่าน

ภาพยนตรน์า่จะงา่ยกวา่	ดเูสรจ็คยุกบัเขาวา่หลงัจากชมภาพยนตรส์ิง่ทีไ่ดร้บัคอือะไร	

รู้สึกอย่างไร	อยากจะพูดอะไร	เปิดโอกาสให้เขาได้พูด	ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ฟัง”

	 ครใูบเตยและครแูอบ้อกวา่	การทำกจิกรรมจติวทิยาเชงิบวกกบันกัศกึษาและ

ผูป้กครองทีผ่า่นมายงัเปน็เพยีงการปพูื�นฐานสรา้งความเขา้ใจเบื�องตน้เทา่นั�น	ครยูงั

วางแผนจะจัดกิจกรรมต่อไปในเชิงลึกยิง่ขึ�น	เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกีย่วกบัตนเอง

และผู้อื่นเพิ่มขึ�น
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โรงเรียนน้ำพองศึึกษำ	จ.ขอนแก่น

จดหมำยแทนใจ	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง

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

แบ่งปันเรื่องราวของกิจกรรม	"จดหมายแทนใจ	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง"	ใน	Inskru.

com	โดยกิจกรรมนี�เกิดขึ�นในสถานการณ์ที่โรงเรียนไม่สามารถประชุมผู้ปกครอง

ในรูปแบบเดิม	ครูทั�งสองจึงได้ลองใช้รูปแบบการเขียนจดหมายถึงกัน	เพื่อให้ครู	

นักเรียน	และผู้ปกครองได้รู้จักกันมากขึ�น	โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปกครองและ 

บุตรหลานเห็นคุณค่าของกันและกัน	ผ่านการเขียนจดหมายแทนใจ	 ซ่ึงเป็น 

เครื่องมือส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กเข้าใจกันอย่าง

ลึกซึ�ง

กระบัวนิก�รเข่ยนิจิดหม�ย
	 ครไูดพ้ฒันากระบวนการเขยีนทีเ่ริม่ตั�งแตก่ารเตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีน

กลา้เปดิใจเขยีนถงึผูป้กครอง	จนกระทัง่ถงึกระบวนการทีผู่ป้กครองไดอ้า่น	และเขยีน

ตอบกลับ	โดยมีกระบวนการสำคัญดังนี�

 1.	 ครูเขียนถึงนักเรียน	หลังจากอธิบายกระบวนการ	และเป้าหมายของ

กจิกรรมนี�แลว้	ครเูริม่ต้นโดยการเขียนถึงนักเรียนแต่ละคนจากมุมมองของครู	สง่ให้

เดก็ไดอ้า่น	และนำบางสว่นมาอา่นใหเ้ดก็ฟงัในหอ้งเรยีน	เพือ่ใหเ้ดก็ไดม้องเหน็ตวัเอง	

ลดความกลัวในการแสดงออกด้วยการเขียนลงไป	กระบวนการนี�มจีดุประสงค์ให้เด็ก

เหน็วา่ตนเองมีขอ้ด	ีและทำให้เหน็วา่การสือ่สารเชงิบวกดว้ยการเขยีนนั�นทำใหค้นท่ี

รับสารรู้สึกดีได้อย่างไร

 2.	 นักเรียนเขียนถึงผู้ปกครอง	ครูให้เด็กเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง	สิ่งที่ 

อยากบอกกับผู้ปกครอง	โดยครูกระตุ้นให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของการเขียน 
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ครั�งว่า	น่ีอาจเป็นครั�งแรกที่เด็กๆ	ได้บอกสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงกับผู้ปกครอง	 

การเขียนนี�จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจตนเองได้มากขึ�น	และจดหมายนี�อาจ

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ดีขึ�นได้

 3.	 นักเรียนนำจดหมำยที่เขียนไปพูดคุยกับผู้ปกครอง	ในกระบวนการนี� 

ครูให้เด็กนำจดหมายที่ตนเองเขียนไปพูดคุยกับผู้ปกครองที่บ้าน	โดยครูจะไม่

เข้าไปเป็นตัวกลาง	ปล่อยให้เด็กได้คุยกับผู้ปกครองด้วยตนเอง	และให้ผู้ปกครอง

เขียนจดหมายตอบกลับให้กับเด็กโดยตรง	เพราะครูถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่าง

ผู้ปกครองกับเด็ก

ปฏิิกิริย�เม่�อได้อ่�นิจิดหม�ยจิ�กคำร้
	 ในกระบวนการขั�นตอนที่	1	ซึ่งถือเป็นขั�นตอนสำคัญท่ีครูแสดงให้เด็กเห็น

ถึงการแสดงออกเชิงบวกด้วยการเขียน	ครูเต๋าเล่าว่าเด็กหลายคนรู้สึกดีเมื่อได้อ่าน	

หรือได้ฟังสิ่งที่ครูเขียนถึงตนเองในแง่มุมที่ดีต่างๆ	ซึ่งเด็กอาจไม่เคยมองเห็นตนเอง

ได้แบบที่ครูมองเห็นมาก่อน

	 “พอผมเอาที่ผมเขียนไปให้เด็กอ่าน	เด็กรู้สึกว่าคุณครูชม	ครูเขียนดีจัง	เช่น	

ผมเขียนว่าเวลาอยู่ในห้องไม่เล่นโทรศัพท์	เด็กบอกว่าอยากให้คุณย่าอ่านจัง	เพราะ 

ย่าเอาแต่บ่นว่าเขาเล่นโทรศัพท์ตลอด	เด็กมีความกระตือรือร้นอยากฟังที่ครูเขียน

ถึงเขา	 ซ่ึงเวลาเราเขียนถึงเด็กเราใช้วิธีคิดว่า	เด็กทุกคนอยากจะเป็นที่ยอมรับ 

ในสังคม	ถ้าเราเอาหลักจิตวิทยาตรงนี�ไปใช้กับช่วงอายุที่เขากำลังค้นหาตัวตน 

ในสังคม	พยายามเรียนรู้การเข้าสังคม	ถ้าเราทำให้เขารู้ว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าความดี	 

สิ่งไหนที่เรียกว่าทำแล้วได้รับคำชื่นชม	ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ	จากคุณครู	

เขาก็อยากจะทำต่อไป	แต่เราไม่ได้อ่านให้เด็กทุกคนฟัง	เพราะเวลาไม่พอก็มีเด็ก

มาติดตามต่อว่าคุณครูเม่ือไหร่จะอ่านต่อ	หนูอยากฟังที่เหลือต่อ	ของหนูคุณครูยัง 

ไม่ได้อ่าน	ทำให้ผมคิดว่าเด็กสนุกที่ได้ฟังความคิดเห็นของกันและกัน”



79   

ปลููกกิจกรรม

การูเข้่ยนน่�จะชื่่วยให�ผูู้�ปกครูอง
เข้�าใจลัูกตันเองได็�มุากข้ึ�น 

แลัะจด็หมุายน่�อาจเปลั่�ยนแปลังความุสิ่ัมุพันธี์
ข้องคนในครูอบครูัวให�ด็่ข้ึ�นได็�
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กรณี่เด็กไม่ม่อะไรเข่ยนิถึงผู้้้ปกคำรอง
	 ครูไวท์เล่าว่าในกระบวนการที่เริ่มให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง	 
บางคนอาจจะเริม่เขยีนไมไ่ด้	ไมรู้่จะเขยีนอะไร	ครตู้องใหเ้วลาในการคดิ	และพยายาม
อธิบายถึงเหตุผลในการทำกิจกรรมเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองครั�งนี�ให้เด็กเข้าใจ 
เป้าหมาย	แล้วเขียนออกมาได้ตรงกับที่ใจคิดให้มากที่สุด

	 “ก่อนเริ่มเขียนเราบอกเด็กว่า	เราอาจไม่ต้องรอโอกาสวันพ่อ	วันแม่	หรือ 
วันเกิด	ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตหนู	เป็นวันพิเศษวันหนึ่งท่ีครูอยากจะ
ใหเ้กดิขึ�น	อยากจะใหล้องเขยีนถงึผูป้กครอง	บอกความในใจวนันี�เลย	อยากใหเ้ขยีน 
ตามความเป็นจริง	บอกเขาว่าการสื่อสารนี�อาจจะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตบางอย่าง 
ไปได้เลยนะ	เพราะครูก็เคยเป็นเด็กคนหน่ึงที่ตอนเด็กไม่เข้าใจกับพ่อแม่	แต่ว่า 
ครูชอบเขียนจดหมายหาพ่อแม่	 ถ้าเด็กๆ	มีอะไรที่ไม่กล้าพูดกับพ่อแม่มาเขียน
จดหมายกันเถอะ	บางคนก็ใช้เวลาคิด	แต่พอเห็นว่าคนอื่นเขียนได้เขาก็เขียน 
จนเริ่มเข้าท่ีมีสมาธิ	มีเด็กบางคนพอครูบอกให้เขียนน�ำตาไหลเลยก็มี	เขามีเรื่องท่ี
จะเขียนเยอะมาก	บางคนหมดเวลาแล้ว	แต่หนูขอเขียนต่อได้ไหม	หลายคนมีความ
รู้สึกเยอะมาก”

	 ในกระบวนการนี�อาจพบปญัหาในกรณคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองและ
เดก็ไม่ดนัีก	เดก็มักจะไมอ่ยากเขยีนถงึผูป้กครอง	หรอืไมย่อมเขยีนเลย	ครเูตา๋เลา่วา่
หากพบกรณีเช่นนี�ครูจะถือโอกาสเข้าไปพูดคุย	เพ่ือทำความเข้าใจปัญหาของนักเรียน	
จะไม่มีการบังคับให้เด็กทำโดยไม่เต็มใจ	

	 “เด็กหลายคนบอกครูหนูไม่มีอะไรจะเขียนถึงพ่อแม่	หนูรู้สึกไม่ดีกับพ่อแม่
เลย	ตรงนี�ถือเป็นโอกาสที่เป็นไฮไลต์ของเรื่องนี�	เราจะได้มีโอกาสเข้าไปดูแลเด็ก
ทีละคน	ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนที่มีปัญหา	แต่เด็กที่มีปัญหาเราจะได้เข้าไปคุยกับเขา	
พยายามถามเขาว่ามองผู้ปกครองยังไง	เขาไม่มีอะไรจะบอกกับผู้ปกครองเพราะ
อะไร	การคุยจะทำให้เราได้เข้าใจเด็กมากขึ�น”
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ส่�อคำว�มร้้สึกด้วยก�รเข่ยนิ
	 นอกจากกิจกรรมจดหมายแทนใจเขียนถึงผู้ปกครองแล้ว	ครูทั�งสองคน
ยังให้นักเรียนทำกิจกรรมเขียนในโจทย์ต่างๆ	อยู่เสมอ	เช่น	เขียนถึงเพื่อนในห้อง	
เขียนถึงสิ่งที่อยากบอกกับเพื่อน	ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั�นครูเต๋าบอกว่าบางครั�งเกินความ 
คาดหมายของครู	เพราะนักเรียนบางคนสามารถ่ายทอดความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ	 
ออกมาได้ดีมาก	และยังส่งผลให้เกิดการพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อยอดกัน 
ในห้องเรียนในประเด็นต่างๆ	ได้ต่อไป

	 “บางคนเขียนดีมาก	ดีจนผมตกใจ	เช่น	มีคนหนึ่งบอกว่าเขาอึดอัดกับ 
การที่เพื่อนเล่นกันรุนแรงมากในห้อง	เวลาเรียนอยู่เพื่อนหลังห้องเล่นทำให้เขา 
ไม่มีสมาธิในการเรียน	บางทีเขาบอกเงียบหน่อยเขาอยากเรียน	เพื่อนก็ด่าเขา 
กลับมาด้วยคำหยาบ	เขาบอกว่าหลายคืนเขากลับไปร้องไห้อยู่คนเดียว	เพราะ 
เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไง	เขาบอกเพื่อน	เพื่อนก็ไม่ทำอะไร	แต่จะให้ทำร้ายเพื่อน	 
เขาก็เปน็ผู้หญิง	เขาทำอะไรไม่ได	้เขารูสึ้กอดึอดัมาก	สิง่ทีเ่ขาเขียนกระทบความรูสึ้ก
ของเพือ่นในหอ้งและตวัครดู้วย	เราอา่นแบบไมไ่ดบ้อกวา่ใครเขยีน	แตทุ่กคนรูแ้ลว้วา่
มนัมส่ิีงนี�เกิดขึ�นกบัเพือ่นแน่ๆ	เขากม็กีารคุยกนัในห้องวา่เราจะทำยังไงให้หอ้งเรยีน
ของเราดีขึ�น	มีการพูดถึงสิทธิในการเรียนของเพื่อน	การทำเสียงดังละเมิดสิทธิ 
การเรียนรู้ของเพื่อนหรือไม่”

	 การเขียนเป็นการสื่อสารที่ต้องผ่านกระบวนการคิด	กลั่นกรองความรู้สึก 
นึกคิดของตนเองออกมาเป็นข้อความ	การเขียนจึงเป็นเครื่องมือในการทำ 
ความรู้จักตนเอง	ช่วยให้เข้าใจผู้อื่น	และสามารถสานสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
ระหว่างครู	นักเรียน	และผู้ปกครองให้ดีกว่าเดิมได้
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โรงเรียนเทพศึิรินทร์คลองสิบสำม	จ.ปทุมธำนี

กำร์ดเปิดใจแก้ไขพฤติกรรม

	 ครูธงชัย	ฟุ้งเฟื�อง	(ครูธง)	ครูวรวลัญช์	เด็ดแก้ว	(ครูไอซ์)	ได้นำกิจกรรม	 

“การด์บอกความรู้สึก”	มาใช้กบันกัเรยีน	และผูป้กครอง	เพือ่ฝ่กึการสือ่สารเชิงบวก	

และสร้างพื�นฐานความเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั	ซึง่ชว่ยลดปญัหาขดัแยง้ระหวา่ง 

ผู้ปกครองกับเด็ก	และยังช่วยลดปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกกันของนักเรียนได้ 

อีกด้วย

เปิดก�ร์ดเปิดคำว�มร้้สึกผู้้้ปกคำรอง
	 ครใูชก้จิกรรมการด์บอกความรูส้กึนี�ใน	2	สว่นคอื	ใชก้บันกัเรยีนในการเรยีน

การสอน	และใช้ในการประชุมผู้ปกครองระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที่	5	โดยโหลดไฟล์	

PDF	ของการ์ดจาก	InSkru	ออกมาใช้	โดยครูไอซ์ซึ่งเป็นคนนำการ์ดนี�มาใช้บอกว่า	

นำการ์ดมาใช้กับนักเรียนแล้วเห็นผลว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนกล้าแสดง

ความคิดเห็น	และความรูสึ้กของตนเอง	จึงได้ลองนำไปใช้กบัผูป้กครองในการประชุม

ผู้ปกครอง

	 “การ์ดบอกความรู้สึกนำไปใช้กับนักเรียนแล้วได้ผล	ครูเลยมีความคิดว่าทำ

อยา่งไรใหผู้้ปกครองสะทอ้น	และแสดงความคดิเหน็มากขึ�น	จงึไดน้ำมาใชก้บัหอ้งที่

เปน็ทีป่รกึษา	เพราะเหน็แลว้วา่ผูป้กครองไมก่ลา้พดูคยุกบัคร	ูเวลาทำกจิกรรมการด์นี� 

คุณครูจะเริ่มก่อนเพื่อแสดงตัวอย่างให้ผู้ปกครองดู	แล้วเราค่อยให้ผู้ปกครองแสดง

ความคิดเห็นผ่านการ์ดที่ได้รับ	การ์ดใบเดียวกันถ้ามองมุมบวกจะตอบอีกแบบหนึ่ง	 

ถ้ามองมุมลบคำตอบที่ได้ก็อีกแบบหนึ่ง	ครูจะคอยเสริมกระบวนการคิดในเชิงบวก	

เราจะไดเ้หน็ทศันคตจิากผูป้กครอง	การแสดงความคดิของเขาทำใหเ้ราไดรู้พ้ื�นฐาน

ครอบครัว	แล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรช่วยหรือส่งเสริมผู้ปกครองอย่างไรได้บ้าง”
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	 ส่วนครูธงบอกว่าหลังจากทำกิจกรรมนี�แล้วผู้ปกครองกล้าถามครู	และกล้า

เขา้มาปรึกษาครูในเรือ่งต่างๆ	มากขึ�น	นอกจากนี�การเปิดการ์ดยังเป็นจุดเริม่ต้นทีดี่

ใหผู้ป้กครองมโีอกาสไดพ้ดู	และเดก็มโีอกาสไดฟ้งั	เมือ่รบัฟงักนัและกนัแลว้มกีารนำ

มาสรปุรว่มกัน	เปน็การสอนใหน้กัเรยีนไม่มองเรือ่งต่างๆ	ในแงเ่ดยีว	แตเ่หน็แงม่มุที่

ยอ่มมทีั�งบวกและลบ	และเมือ่เหน็แลว้ทกุฝ่า่ยพยายามนำเรือ่งลบมาปรบัปรงุใหเ้ปน็

เรื่องบวกได้

	 “เมื่อก่อนประชุมผู้ปกครองแบบไม่ใช้การ์ด	ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น

ออกมาไม่ชัดเจน	จึงมีการปรึกษากันว่าถ้าลองนำการ์ดมาใช้กับผู้ปกครอง	การนำ

มาใช้เราต้องนำก่อน	เมื่อผู้ปกครองเห็นว่าเรากล้าที่จะพูด	ผู้ปกครองก็จะกล้าพูด

เช่นกัน	โดยครูจะให้ความคิดเห็นเชิงบวกนำไปก่อน	เช่น	ครูพูดเรื่องต้นไม้ท่ีกำลัง

ผลิดอกออกใบเพราะแสงอาทิตย์แล้วเจริญงอกงาม	ก็เหมือนกับลูกหลานของเรา	 

ตวัเราเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ทีเ่ราจะช่วยเหลือคนอืน่ได้อกีมากมาย	เมือ่พูดเสรจ็

ครูจะทำหน้าที่สรุปให้	เมื่อผู้ปกครองคนที่สองเห็นคนแรกพูด	เขาจะพูดได้ดีขึ�น 

เร่ือยๆ	โดยครูพยายามบอกผู้ปกครองว่ากระบวนการนี�เรากำลังช่วยกันสร้างลูก 

ให้เจริญก้าวหน้า	ด้วยความรักและความเมตตา”

	 เมื่อเสร็จกิจกรรมเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองบอกว่า	ไม่เคยทำกิจกรรม 

แบบนี�	เป็นกิจกรรมที่แตกต่าง	รู้สึกประทับใจ	และเกิดการเช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดี 

ระหว่างครูกับผู้ปกครอง	ส่วนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมครูสังเกตจากสีหน้าและ 

แววตาของนักเรียนบ่งบอกว่ามีความสุข	เพราะบางครั�งผู้ปกครองมีการชื่นชม 

บุตรหลานของตนผ่านการ์ดความรู้สึก	เป็นการชมต่อหน้าคนทุกคนในท่ีประชุม	

และทำใหค้รไูดเ้หน็ว่าผูป้กครองมคีวามคิดบนพื�นฐานของความรกัและความรูท้ีจ่ะ

สามารถส่งเสริมลูกในเชิงบวกได้ต่อไป	
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ลดก�รกลั�นิแกล้งรังแก (Bully) 
	 ในดา้นความสมัพนัธข์องนกัเรยีนและครู	ครธูงเลา่วา่ผลสะทอ้นในภาพรวม

หลังจากทำกิจกรรมพบว่า	เด็กที่เคยรังแกเพื่อนลดลง	เพราะที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่า 

ทำแล้วเพื่อนรู้สึกอย่างไร	แต่กิจกรรมนี�ทำให้เด็กได้รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น	ได้รู้ว่า

มสีิง่นี�ทีไ่มค่วรทำกบัเพือ่น	ถา้ทำแลว้เพือ่นรูส้กึเสยีใจ	เศรา้ใจไดอ้ยา่งไร	นอกจากนี�

ยงัทำใหเ้ดก็บางคนมคีวามเห็นอกเหน็ใจผูอ้ืน่	จนสามารถช่วยเหลอืเพือ่นไดม้ากขึ�น	

มเีดก็ทีก่ล้าเขา้มาแจง้กบัครูวา่เพือ่นของเขาโดนลอ้ถกูรงัแก	ครกูเ็ขา้ไปชว่ยแกไ้ขได้

ทนัทว่งทโีดยเรยีกคนกระทำมาพดูคยุ	ซึง่เด็กบางคนสามารถปรบัแกไ้ขพฤตกิรรมได้

	 “ครูจะบอกกับเด็กเสมอว่า	ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนเป็นเรื่องที่ดี	 

แมจ้ะเป็นเรือ่งทีท่ะเลาะ	ต่อยกับเพือ่น	หรอืโดนแฟนทิ�ง	ความเสยีใจจะเป็นฐานชวีติ 

ว่าเราเคยเสียใจ	แต่ตอนนี�มีครูไอซ์และครูธงคอยให้คำปรึกษา	วันข้างหน้าจะได้ 

ไม่เสียใจอีก	หรือถ้าโดนเพื่อนชก	เราลองกลับมาทบทวนว่าทำไมเพื่อนถึงชกเรา	 

ผดิทีเ่ขาหรอืเรา	ถา้ผดิทีเ่ราเพราะอะไร	แลว้จะทำอยา่งไรใหว้นัขา้งหนา้ไมโ่ดนชกอกี	 

ทำอย่างไรคนนี�ถึงจะเป็นมิตรกับเรา	เป็นต้น	เด็กจะรู้กระบวนการว่าสิ่งท่ีผ่านมา

แลว้แกไ้ขไมไ่ด	้แตจ่ะทำอยา่งไรใหส้ิง่ทีท่ำไปแลว้เปน็บทเรยีนเสรมิจติใจเรา	เรือ่งที่ 

ผดิพลาดกน็ำมาปรบัปรงุแกไ้ข	เร่ืองดจีะเปน็แรงเสรมิใหท้ำตอ่ไป	ถา้เราเนน้ย�ำบอ่ยๆ	

สุดท้ายเด็กจะมีความสามารถอยู่อย่างเป็นสุข”

	 ส่วนครูไอซ์สรุปว่าพื�นฐานความรู้สึกและจิตใจของครูเป็นสิ่งสำคัญ	ทุกสิ่งที ่

ครูแสดงออกมาเด็กรับรู้ได้	 เด็กจะรู้ได้ว่าครูคนนี�เข้าใจและยอมรับเขาได้จริง 

หรอืไม	่ครพูร้อมแกป้ญัหาไปกบัเขาจรงิหรือไม	่ซึง่ครตูอ้งพยายามแสดงออกใหเ้ดก็

เหน็วา่	ครเูปน็คนทีเ่ขา้ใจเดก็มากทีส่ดุ	ครเูปน็คนทีอ่ยูข่า้งเดยีวกบัเดก็เสมอ	เดก็จงึ

จะยินยอมพร้อมใจแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
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โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยำคม	จ.สระแก้ว

สะท้อนควำมในใจจำกครอบครัวสู่ลูกหลำน

	 ดว้ยแนวความคิดทีว่า่	ครคูวรหาวิธกีารชว่ยใหผู้ป้กครองกับลกูหลานมีความ

เขา้ใจกันมากขึ�น	โดยเฉพาะในเรือ่งการเลือกอนาคต	เลอืกสายทีจ่ะเรียนต่อหลังจาก

จบระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที	่3	ซึง่มักเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันระหว่างผูป้กครอง

และนักเรียนเสมอ	ครูธวัลยา	สุขมหาหลวง	(ครูนุ่น)	และครูจิรนันท์	คำพันธ์	(ครูยุ้ย)	

จงึไดค้ดิจดักจิกรรม	"สะทอ้นความในใจจากครอบครวัสูลู่กหลาน"	หาเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจความต้องการของกันและกันมากยิ่งขึ�น	

กระบัวนิก�รกิจิกรรมสะท้อนิคำว�มในิใจิ
	 1.	 ครูแจกกระดาษ	A4	(พับครึ่ง)	ให้กับผู้ปกครองนักเรียนคนละ	1	แผ่น

	 2.	 จากนั�นกำหนดหัวข้อเพ่ือให้ผู้ปกครองเขียนระบายความในใจแก่ลูก

หลานของตนเอง	โดยเรียกชื่อว่า	"จดหมายจากหัวใจถึงลูก"	มีหัวข้อคำถามดังนี�

  ท่านคาดหวังอะไรในตัวบุตรหลาน

  เล่าความประทับใจระหว่างตัวของท่านและบุตรหลาน

  บอกพฤติกรรมของบุตรหลานในขณะที่อยู่บ้าน

  คาดเดาพฤติกรรมของบุตรหลานในขณะที่อยู่โรงเรียน

  บอก	3	คำ	เพื่อกล่าวความรู้สึก	หรือกำลังใจที่อยากบอกบุตรหลาน

ของท่าน

  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแนวทางการ

ศึกษาต่อของบุตรหลาน

	 3.	 หลังจากให้เวลาผู้ปกครองได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว	ผู้ปกครอง 

พับจดหมาย	เขียนชื่อผู้รับ	และส่งให้บุตรหลานของตนเอง
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	 4.	 ครใูหน้กัเรยีนอา่น	"จดหมายจากหวัใจถงึลกู"	ท่ีผู้ปกครองเขยีนถงึตนเอง

	 5.		 เมือ่นกัเรยีนอา่นจบแลว้ใหน้กัเรยีนกลา่วถงึความรูส้กึหลงัจากทีไ่ดอ้า่น

จดหมายฉบับนี�	รวมถึงบอกผู้ปกครองเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาต่อของ

ตนเอง

	 6.		 ให้นักเรียนและผู้ปกครองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การเลือกศึกษาต่อของนักเรียน	หากผู้ปกครองบางคนเกิดความรู้สึกผิดหวังที ่

คำตอบของตนเองไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกหลานเลือก	ครูประจำชั�นอาจพิจารณาเข้าร่วม

อธิบายถึงข้อดีของการศึกษาต่อในแต่ละสาย

เพ่�อฟัังเส่ยงของนิักเร่ยนิและผู้้้ปกคำรอง
	 ครูนุน่กลา่วถึงเป้าหมายของกิจกรรมนี�ทีท่ำในวันประชุมผูป้กครองนักเรียน

ชั�น	ม.3	วา่เปน็กจิกรรมทีค่รอูยากฟงัเสยีงของเดก็ๆ	และอยากฟงัเสยีงของผูป้กครอง

วา่คดิอะไร	โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญเรือ่งการเลือกอนาคตของนักเรียนเมือ่เรียน

จบชั�น	ม.3	จากที่นี่แล้ว

	 “เวลาพูดถึงการประชุมผู้ปกครองก็จะรู้สึกกังวลว่าจะต้องคุยอย่างไร	ต้อง 

พูดกับเขาอย่างไร	ก็เลยคิดว่าการที่ให้มาเขียนความคิดของเขา	ได้บอกความคิด 

ออกมา	เหมือนเป็นการช่วยให้เขาได้บอกในสิ่งที่เขาไม่กล้าบอก	และนักเรียนเอง 

ก็ได้มีพื�นที่คุยกับพ่อแม่	เพราะบางอย่างเด็กก็ไม่กล้าพูดกับพ่อแม่ตรงๆ	แล้วคุณครู

เองก็จะได้รู้ด้วยว่าลูกศิษย์คนนี�อยากเป็นอะไร	มีความรู้สึกอย่างไร	เช่น	กรณ ี

ผู้ปกครองอยากให้ลูกเรียนต่อ	ม.4	ที่นี่	แต่ตัวลูกเขาอยากไปเรียนสายอาชีพ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์	ผู้ปกครองก็ถาม	ครูครับดีอย่างไรเหรอครับ	คุณครูก็เตรียม 

ข้อมูลมาอธิบายให้ฟัง	แล้วชี�ให้เขาเห็นว่าเป็นทางที่ลูกเขาถนัด	แต่ถ้าอยู่นี่เรียน 

เป็นวิทย์-คณิต	เด็กอาจจะไม่ชอบ”
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	 หลังจากวันนั�นเสียงสะท้อนทีค่รูได้รบัคือ	ผูป้กครองไว้ใจครูมากขึ�น	กลา้ถาม

วา่ลกูเปน็อยา่งไร	ลกูสง่งานไหม	ลกูมาโรงเรยีนไหม	มติคิวามสมัพนัธข์องผูป้กครอง

กับคุณครูก็มีพัฒนาการที่ดีขึ�น	จากการท่ีได้ทำความรู้จักกันในวันท่ีทำกิจกรรม	 

ครูยุ้ยเสริมว่าหลังจากนั�นผู้ปกครองก็กล้าที่จะปรึกษาครูในเรื่องที่อ่อนไหว	ซึ่งเมื่อ

ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกครูก็จะหาทางช่วยเหลือสนับสนุนด้านจิตใจให้กับนักเรียนของครู

ได้ดียิ่งขึ�น

	 “ผู้ปกครองบางคนเริ่มกล้าแชร์กับเรา	ครูต้องการความไว้เนื�อเช่ือใจมากๆ	

แล้วถ้าสุดท้ายผู้ปกครองไว้ใจเราจากที่สังเกตคือ	หนึ่งเขาจะให้ข้อมูลของลูกกับครู 

เป็นอย่างดี	สองเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ปกครอง	เขาก็ตัดสินใจบอกเรา	 

บอกเร่ืองท่ีกำลังกระทบจิตใจของเขาและของลูกมาก	ซึง่ปัญหาส่วนตัวเหล่านั�นบางที

ทำให้ผลการเรียนของเด็กแย่ลง	เพราะกำลังมีปัญหาภายในครอบครัว”



89   

ปลููกกิจกรรม

เพิ�มอำ�นิ�จิภ�ยในิให้กับันิักเร่ยนิ
	 ครูยุ้ยเล่าถึงแนวคิดอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี�ว่า	ที่ผ่านมา 

ผู้ปกครองมักมีอำนาจในการตัดสินใจเหนือนักเรียน	ดังนั�นครูอยากให้กิจกรรมนี� 

ชว่ยเสรมิพลงัใหนั้กเรยีนสามารถเลอืกอนาคตของตนได	้โดยไดร้บัความเขา้ใจ	และ

การสนับสนุนจากผู้ปกครอง	เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป	และมีความ

มั่นใจการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง

	 “เวลาเด็กคิดเห็นไม่ตรงกันกับผูป้กครองเรือ่งการเรียนต่อ	ในอดีตผูป้กครอง

จะชนะ	แตว่า่ครยูุย้กบัครูนุ่นมเีป้าหมายคือการเชยีร์อพัให้นกัเรยีนชนะ	เขาเลอืกแลว้	

เขารูว่้าเขาเรยีนเป็นอยา่งไร	เขารู้ในสิง่ทีเ่ขาชอบ	เขารู้ว่าเขาจะเรยีน	ม.ปลายไหวไหม	

เรยีนสายอาชีพไหวไหม	เดก็ปัจจุบนันี�เขาค่อนข้างคดิและตัดสินใจเองได้	เปา้หมาย

ธงของเราคือตอ้งการเชียรใ์หเ้ดก็ชนะ	วิธกีารของครูคอืการให้ขอ้มลูอา้งอิงสถิตกิาร

จัดหางานจังหวัด	หรือแนวโน้มอะไรก็ตาม	เพื่อประกอบให้ผู้ปกครองลองนำกลับ

ไปพิจารณาว่าจะสนับสนุนหรือจะขัดแย้งกับลูกต่อไป	ซ่ึงเท่าท่ีครูทำมาผู้ปกครอง 

ส่วนใหญ่ก็โอเคในการตัดสินใจของนักเรียน”

	 ครูนุ่นและครูยุ้ยบอกว่า	ครูต้องการสร้างพื�นที่แห่งความไว้วางใจให้เกิดขึ�น	

ทั�งระหว่างครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	เพื่อให้ทุกฝ่่ายสามารถช่วยเหลือสนับสนุน

ให้เด็กได้เดินต่อไปในเส้นทางที่พวกเขาเลือกแล้วอย่างมั่นใจ	
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โรงเรียนสระแก้ว	จ.สระแก้ว

กำรประชุมผู้ปกครอง:	ควำมในใจ

	 การประชุมผูป้กครองไม่ควรน่าเบือ่อีกต่อไป	แต่ควรเป็นพื�นท่ีปลอดภัย	พื�นท่ี

แสดงความรกั	ความจรงิใจ	และเปน็จุดเริม่ตน้แห่งความเขา้ใจทีจ่ะชว่ยใหน้กัเรยีนมี

ความสขุ	น่ีคอืแนวคดิทีท่ำใหค้รูทวศีกัดิ�	ภูช่ยั	(ครูปอนด)์	คดิกจิกรรม	“ความในใจ”	

เพ่ือให้วันประประชุมผู้ปกครองเป็นวันมีความหมายสำหรับเด็กและผู้ปกครอง	 

สรา้งคุณค่าใหม่ให้วนันี�เป็นวันดีๆ	ทีเ่ป็นจุดเริม่ต้นให้เกิดการสือ่สารเพือ่ความเข้าใจ

ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ�น

กระบัวนิก�รเผู้ยคำว�มในิใจิ
	 ในวันประชุมผู้ปกครองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด	และสร้าง

สมัพนัธภาพทีดี่ระหวา่งโรงเรยีน	นกัเรยีน	และผูป้กครอง	นอกเหนอืไปจากการแจง้

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนแล้ว	ครูขอให้ผูป้กครองและนักเรียนร่วมกันทำ

กิจกรรมความในใจ	โดยมีกระบวนการดังนี�

	 1.	 การให้นักเรียนและผูป้กครองได้เขียนความในใจใส่กระดาษแบบไม่ตอ้ง

ลงชือ่	โดยนักเรียนเขียนความในใจทีอ่ยากสือ่ถึงผูป้กครองของตนเอง	อยากจะบอก

ขอบคุณ	ขอโทษ	หรอือยากให้เข้าใจอะไรเกีย่วกับตัวเองก็เขียนลงไปเลย	หรอืจะพิมพ์

ก็ได้	ผู้ปกครองก็เช่นกันมีอะไรที่อยากบอกกับลูกก็สามารถเขียนได้หมด

	 2.	 เมือ่ทุกคนเขียนเสร็จแล้ว	ครนูำมาติดทีบ่อร์ดให้ผูป้กครองและนักเรียน

ได้อ่าน	เพื่อให้เห็นความต้องการ	และความคาดหวังของแต่ละฝ่่าย

	 3.	 หลังจากกิจกรรมในวันนั�นครูอาจนำบอร์ดนี�ติดไว้หลังห้อง	 เพื่อ

เป็นเครื่องเตือนใจ	และเป็นสิ่งระลึกถึงสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง	เมื่ออ่าน 

ความในใจแล้วได้ระถึงเตือนใจไว้เสมอว่า	ควรมีการสื่อสารเพื่อความเข้าใจซ่ึงกัน

และกันมากขึ�น
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ส่�อส�รคำว�มปร�รถนิ�ด่ผู้่�นิก�รเข่ยนิ
	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการแก้ไขเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรม	หากคร ู

ไดร้บัความรว่มมอืจากผูป้กครองเพือ่หาสาเหต	ุและหาทางปรบัพฤตกิรรมไปดว้ยกนั	 

เด็กจะสามารถมีพฤติกรรมให้ดีขึ�นได้	ดังนั�นกิจกรรมความในใจของครูปอนด์จึง 

คดิขึ�นมาเพือ่ให้ผูป้กครอง	และนักเรียนได้นัง่ลงค่อยๆ	คิดเพือ่สือ่สารความต้องการ

ที่แท้จริงของตนเองออกมา	ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งท่ีเขียนออกมามักเป็นความปรารถนาด ี

ต่อกันที่บางครั�งการสื่อสารกันด้วยคำพูดในชีวิตประจำวันไม่สามารถสื่อความรู้สึก

เช่นนั�นออกมาได้	โดยครูหวังว่าเมื่อได้รับรู้ความปรารถนาดีท่ีมีต่อกันจะช่วยให้

ความสมัพนัธใ์นครอบครวัดขีึ�น	และครอบครวัสามารถเขา้มาชว่ยดแูลปอ้งกนัปญัหา

พฤติกรรมต่างๆ	ของเด็กไปพร้อมกับครูได้มากกว่าเดิม
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	 “นักเรียนพอเขาเขียนเปิดใจออกมา	เขาไม่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรง	เขาเขียน 

ในลักษณะว่ารักและอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ	พอพ่อแม่ได้อ่านก็อึ�งไป	อันนี�เป็น

กิจกรรมที่ผมอยากจะสื่อสารให้พ่อกับแม่รู้สึกว่า	บางทีการใช้คำพูดต่อหน้ากัน	 

ถ้าพูดแล้วไม่คิด	ทำให้การสื่อสารผิดเพี�ยนไปได้	 ผมก็เลยให้เขียนออกมา	 

ส่วนปฏิิกิริยาของผู้ปกครองที่เห็นคือ	เขาพูดไม่ออก	ไม่พูดอะไรเลย	เขาน่าจะ 

ได้คิด	ผมไม่ต้องการเสียงสะท้อนอะไรมาก	แต่ผมต้องการให้เขาได้คิด	ได้รับรู้	และ

ได้เริ่มต้นทำความเข้าใจความคิด	ความรู้สึกของลูกเขา	หลังกิจกรรมเราสังเกตเด็ก	

เด็กบางคนมีความมั่นใจที่จะพูดมากขึ�น	ผมเดาว่าพ่อแม่น่าจะฟังเขามากขึ�น	ถ้า 

ไม่ฟังเขาก็คงมาบ่นเหมือนเดิมว่าที่เขียนไปพ่อแม่ก็มาด่าเหมือนเดิม	แต่ไม่มีเด็ก 

มาพูดแบบนั�น	น่าจะไม่มีปัญหาอะไร”

	 ครูปอนด์ตั�งข้อสังเกตว่า	การเขียนเป็นกระบวนการท่ีทั�งนักเรียนและ 

ผู้ปกครองได้คิด	แม้ครูอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างว่า	หากแต่ละฝ่่ายสื่อสารเชิงลบ

ออกมาในกระบวนการอาจทำให้เกิดปัญหาได้	แต่ครูพบว่าส่วนใหญ่สิ่งท่ีสื่อสาร

ออกเป็นเชิงบวก	แม้ว่าจะมีเชิงลบอยู่บ้างในกรณีที่ผู้ปกครองกับเด็กมีปัญหากัน 

มามาก	แตเ่มือ่มีพื�นทีไ่ด้เปิดใจกันจะเป็นจดุเร่ิมต้นให้เกดิความเข้าใจกัน	และสามารถ

สื่อสารเชิงบวกต่อกันได้มากกว่าที่ผ่านมา
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โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม

ประชุมผู้ปกครองด้วยคำถำมสำคัญิที่สุดในชีวิต

	 ครูร่มเกล้า	ช้างน้อย	(ครูกั�ก)	จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม	มาแบ่งปัน

ประสบการณ์การประชุมผู้ปกครองที่ชวนผู้ปกครองคิด	พูดคุย	และแบ่งปัน	โดย 

ใช้กระบวนการ	Think-Pair-Share	ในวันประชุมผู้ปกครอง	ชวนผู้ปกครองตอบ

ถามคำถามสำคญัเกีย่วกบัการเลี�ยงดบูตุรหลาน	และเกีย่วกบัชวีติของตนเอง	ซึง่การ 

ตอบคำถามสำคัญอันเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี�จะนำไปสู่การ 

เปิดใจพูดคุยกับลูกหลานของตนเองได้ลึกซึ�งยิ่งขึ�นต่อไป

กระบัวนิก�รประชิุมผู้้้ปกคำรองท่�ชิวนิต้่�นิใจิ
	 ประชุมผู้ปกครองด้วยกระบวนการ	Think-Pair-Share	มีขั�นตอนดังนี�

	 1.	 จัดเก้าอี�เป็นวงกลม	(เปิดเพลงรอ)

	 2.	 รอจนครบ	กล่าวสวัสดี

	 3.	 บอกผู้ปกครองว่าขอทำความรู้จักสัก	20-30	นาที

	 4.	 Think	ใหผู้ป้กครองเขียนตอบคำถามเกีย่วกับ	“ขอ้ด/ีสิง่ทีช่อบ/ของลูก

ตนเอง”	ลง	Post	it

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

แนะนำตัว	อาชีพที่ทำและเริ่มเล่าก่อน	โดย	B	เป็นผู้ฟัง	ให้	A	เล่าข้อดีของลูกตนเอง

ให้	B	ฟังในเวลา	1-2	นาที

	 6.	 แล้วสลับกันทำเช่นเดิม	แต่	B	เป็นฝ่่ายเล่า

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

B	เล่าเรื่องของ	A	ให้อีกคู่ฟัง
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	 8.	 Share++	ให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องของกลุ่มตัวเองให้กลุ่มอื่นฟัง
	 9.	 ครูสรุปประเด็นที่ได้ของทั�งวงเพื่อนำเข้าสู่คำถามที่	2	นั่นคือ	“ถ้าบอก
อะไรลูกได้หนึ่งอย่างจะบอกอะไร?”
	 10.	แจก	Post	it	ให้อีกคนละ	1	ใบ	ให้เขียนคำตอบลงใน	Post	it	
	 11.	ให้	Share	ในกลุ่มเดิม	4	คน	ในเวลา	2-4	นาที
	 12.	Share++	ให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องของกลุ่มตัวเองให้กลุ่มอื่นฟัง	
	 13.	ครูสรุปประเด็นที่ได้ของทั�งวง	
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ต้อบัถ�มคำำ�ถ�มสำ�คำัญของชิ่วิต้ 
	 ครูกั�กเล่าว่าทำกระบวนการประชุมผู้ปกครองแบบนี�มาเป็นปีที่	2	แล้ว	โดย 
ปีที่	2	นี�นอกจากตอบคำถาม	2	คำถามเบื�องต้นแล้ว	ครูกั�กได้เพิ่มไปอีกคำถามหนึ่ง
ให้เขียนเกี่ยวกับ	“ขอบคุณ”	โดยให้ทั�งเด็กและผู้ปกครองได้เขียน	กระบวนการนี�
แยกผู้ปกครองกับเด็กทำคนละวัน	ครูกั�กให้เด็กทำกระบวนการก่อน	1	วัน	ให้เด็ก
เขยีนส่ิงทีอ่ยากขอบคุณผูป้กครองลงบนกระดาษ	Post	it	แลว้นำไปแปะไว้บนบอรด์
โดยไมต่อ้งลงชือ่คนเขียน	แลว้อกีวนัหนึง่เมือ่ทำกระบวนการประชุมผูป้กครองจะให้
ผู้ปกครองได้อ่านสิ่งที่เด็กเขียนขอบคุณบนบอร์ด

	 “เด็กหลายคนร้องไห้ตอนเขียนขอบคุณ	เป็นคำถามที่สร้างอารมณ์ร่วมมาก	
ผูป้กครองร้องไห้	เดก็ร้องไห้	แต่ทำกนัคนละวัน	ผมก็เอาทั�งหมดไปแปะให้ผูป้กครอง
อ่าน	ซ่ึงผู้ปกครองเริ่มสงสัยว่าลูกของเขาเขียนใบไหน	เพราะพออ่านแล้วเขาเริ่ม
รู้สึกว่าเขาอยากแก้ปัญหาให้ลูกเขา	แต่ผมบอกว่าผมบอกไม่ได้	ผมสัญญากับเด็ก
ไว้	ถ้าจะเอาแบบนี�จริงผมต้องขออนุญาตจากเด็กก่อน	เด็กก็อยู่หน้าห้อง	ผมก็ไป
ขออนุญาตเด็กก่อน	เด็กก็บอกว่าเปิดเผยได้	พอเปิดเผยได้	วันนั�นผู้ปกครองกับเด็ก
เขาก็ได้คุยกัน”

เปิดพ่�นิท่�ส่�อส�รให้ถึงหัวใจิ
	 หลักการของ	Think-Pair-Share	คือทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ปกครองคุยกัน	โดย 
ครูให้ตอบคำถาม	2	เรื่อง	อะไรที่ลูกคุณเก่งหรือชอบทำมากที่สุด	และถ้าบอก 
อะไรกับลูกได้	1	อย่างอยากบอกอะไร	ซึ่งการคิดและพยายามตอบคำถามง่ายๆ	 
แต่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนนี�สามารถเปิดพื�นที่การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองที ่
ร่วมกระบวนการได้
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	 “ตอนที่ให้	Think	แล้วก็	Pair	แววตาเขาดูมีความสุข	มีความภูมิใจในตัวลูก

เขามาก	ผมไม่เคยเห็นแววตาแบบนี�เวลาประชุมผู้ปกครอง	รู้สึกเลยว่า	‘เวิร์คมาก!’	

กระบวนการคือให้ไปอ่านก่อนว่าลูกเขียนขอบคุณถึงพ่อแม่อย่างไร	ลูกอยากบอก

อะไรกับพ่อแม่	เราให้เด็กๆ	เขยีนไว้กอ่นแล้วติดบนบอร์ด	แลว้พ่อแม่เข้าไปอ่าน	บางที

เราก็เห็นพ่อแม่ร้องไห้ตรงนั�นเลย	ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคงมีปมอะไรบางอย่างท่ีคุยกัน 

ไมล่งตัว	เราให้	Post	it	เปน็ตัวเชือ่ม	ผมเอา	Post	it	นั�นคืนให้ผูป้กครอง	แลว้ลองเอา

สิง่ทีเ่ขียนนี�ไปคุยกนัตอ่ทีบ้่าน	เพราะว่าสดุทา้ยครูไมส่ามารถอยูใ่นพื�นทีเ่ป็นตวักลาง

ได้เสมอ	ผมว่าปัญหาพื�นฐานเลยคือการไม่คุยกัน	ไม่สื่อสารกัน	ฉะนั�นผมพยายาม

จะบอกผู้ปกครองและเด็กว่ากลับไปคุยกันซะ	เพราะว่าปัญหามันจบท่ีการคุย	มัน

ไม่จบที่การยื�อกันไปยื�อกันมา”

	 นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากเมื่อข้อความสั�นๆ	บนกระดาษ	Post	it	แผ่นเล็กๆ	

สามารถสื่อสารเข้าไปถึงหัวใจของผู้ที่อ่านได้	เมื่อผู้ที่อ่านรู้ว่าคนที่เขียนคือคนที่ 

พวกเขารักมากที่สุด	และกระบวนการนี�ได้เปิดพื�นที่ในหัวใจให้คนในครอบครัว

สามารถสื่อสารกันได้อย่างลึกซึ�งยิ่งขึ�นกว่าที่เคย
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โรงเรียนรำชดำริ

หลำกหลำยไอเดียประชุมผู้ปกครอง

	 ครูธนวรรธน์	สุวรรณปาล	(ครูทิว)	ครูนักกิจกรรมผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

การประชุมผู้ปกครองด้วยการทำกระบวนการในรูปแบบต่างๆ	ไว้ใน	in-skru.com	

โดยที่ผ่านมาครูทิวได้พัฒนาเทคนิคกระบวนการที่ใช้ในการประชุม	มีทั�งเกมต่างๆ	

และการเขียนความในใจ	เป็นต้น	ซึ่งครั�งนี�ครูทิวจะมาเล่าถึงมีที่มาที่ไปของแนวคิด	

และจนถึงวันนี�ครูทิวมีการจัดกระบวนการประชุมผู้ปกครองอย่างไร	โดยเฉพาะ 

การประชุมออนไลน์ในยุคต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านเช่นในยุคนี�

ทำ�ไมต้้องประชิุมผู้้้ปกคำรองร้ปแบับัใหม่
	 ครูทิวเริ่มจากแนวคิดที่ว่า	ผู้ปกครองมีส่วนส่งเสริมทั�งด้านพฤติกรรม	และ

การเรยีนรูข้องเดก็ได	้ครจูงึควรฉวยโอกาสในการประชมุผูป้กครองเพือ่เตมิแนวคดิ

เชิงบวกเหล่านี�ให้กับผู้ปกครอง

	 “จดุเร่ิมต้นเราก็เคยเป็นนักเรยีนมาก่อน	มองเห็นการประชุมผูป้กครอง	แลว้

เรากค็ดิเอะ๊	จรงิๆ	แลว้ควรเปน็อยา่งไร	เราหงุดหงิดมาตั�งแตเ่ดก็แลว้	เวลาครคูยุกบั

ผู้ปกครองจะเป็นในรูปแบบครูไปฟ้องผู้ปกครอง	หรือผู้ปกครองฟ้องครู	แล้วปีก่อน

หน้านั�นผมเห็นปัญหาได้ไปสอนห้องท้ายๆ	ปีนั�นเป็นปีแรกแรกที่เอาเกรดเด็กมา

เรยีงห้องต้นถงึหอ้งท้าย	แนวคิดของผูบ้ริหารคือจะส่งครูเกง่ๆ	ไปดแูลเด็กหอ้งท้ายๆ	

เพื่อยกระดับขึ�นมา	เราได้ไปดูแลห้องท้าย	เราก็มาทำความเข้าใจเด็กก่อน	รู้สึกว่า 

ผู้ปกครองส่งผลกับเด็กมาก	ธรรมชาติการเรียนรู้หรือพฤติกรรมของเด็กมาจาก 

สิ่งแวดล้อม	ครูทำงานเพียงลำพังกับเด็กหรือในโรงเรียนไม่พอ	เราก็พยายามจะคุย

กับผู้ปกครอง”
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	 ในการเริม่ต้นส่ือสารกับผูป้กครองครูทวิใช้วธิกีารพูดคยุให้ผูป้กครองเชือ่มัน่

ในตัวลูกของตัวเองก่อน	และก็คุยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา	ครูทิวยังไม่มีได้

ทำกระบวนการอะไรกับผู้ปกครอง	แล้วผลตอบรับมีเด็กนักเรียนมาสะท้อนถามว่า	 

ครูไปพูดอะไรพ่อกับแม่ของเขา	ทำไมพอกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่มาคุยดี	มาถามนั่น

ถามนี่กับเขาจากที่ปกติไม่เคยถามเลย

	 “เราเลยรู้สึกว่าแสดงว่าเวิร์ค	แสดงว่าเราไปสะกิดต่อมอะไรบางอย่าง 

ทำให้เขารู้สึกว่าปัญหามันเกิดจากอะไรบ้าง	ผู้ปกครองจะมีส่วนอะไรบ้างในการ 

ช่วยตรงนี�	ผมคุยกับผู้ปกครองว่าจริงๆ	แล้ว	ผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อย	 

เราต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี�ยงส่ง	แต่เด็กเองเขาก็ประสบปัญหากับชีวิตตัวเอง 

เหมือนกัน	กับการเรียน	กับเพื่อน	เขาก็ต้องการคนที่อยู่ข้างๆ	เขา	วันนี�เราเคียงข้าง

เขาหรือยัง	ผมรู้ว่าไม่มีผู้ปกครองคนไหนหวังไม่ดีกับลูกหรอก	ทุกคนอยากให้ลูก 

ได้ดีหมด	แตแ่คบ่างครั�งผูป้กครองอาจจะไมม่เีครือ่งมอืหรอือาจจะไมรู่ว้ธิกีแ็คน่ั�นเอง	 

หรือบางครั�งผู้ปกครองก็รู้ตัว	บางคนก็โทษตัวเองที่ลูกเป็นแบบนี�เพราะฉันไม่ดี 

อย่างนั�นอย่างนี�	ทำให้รู้ว่าแต่ละคนมีปัญหาต่างกันไป”

เริ�มพัฒนิ�เทคำนิิคำกระบัวนิก�ร
	 จนกระทั่งประมาณปี	2561	ครูทิวได้โอกาสในการทดลองกระบวนการ	 

ในปีนั�นเป็นครั�งแรกที่โรงเรียนมีนโยบาย	Classroom	Meeting	กับผู้ปกครอง

ช่วงกลางเทอม	จากปกติจะมีแค่ต้นเทอม	ครูทิวจึงลองเขียนกระบวนการเพื่อ 

ใหผู้้ปกครองไดแ้สดงความคดิเหน็	รวมถงึเปดิพื�นทีใ่หผู้ป้กครองไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ร่วมกันมากขึ�น	 เพื่อให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าไม่เดียวดายในการเผชิญปัญหาต่างๆ	 

ในฐานะผู้ปกครองนักเรียน
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	 “เราก็ทำกระบวนการ	ใหคุ้ยกัน	ใหเ้ด็กเขียนโพสต์อทิแปะ	ใหผู้ป้กครองเขียน

ดว้ย	ผูป้กครองกบ็อกวา่เขาไมเ่คยนึกถงึมมุนี�ของลกูเลย	เขาไม่เคยรูเ้ลยวา่ลกูคดิแบบ

นี�	แล้วเขยีนโดยทีไ่มบ่อกวา่ของใคร	ไมไ่ด้ลงชือ่	แมบ่างคนกบ็อกวา่คณุแมจ่ำลายมอื

ลกูได	้คุณแม่เพ่ิงรู้วา่ลกูรูส้กึแบบนี�	อีกวนัเชา้มาเรากถ็ามเดก็วา่เปน็อยา่งไรบา้ง	เดก็

บอกว่าแมม่าถามมากขึ�น	เดก็รูส้กึอยากใหแ้มม่าคุยกบัเขาดว้ยแบบนี�ทกุวนั	คือบาง

ครั�งไมไ่ดม้อีะไรมากเลย	ไมต้่องมเีวลาเยอะมาก	แต่แคเ่จอกนัถามวา่เปน็อยา่งไรบา้ง	

เล่าเรื่องนั�นเรื่องนี�	สารทุกข์สุขดิบให้กันฟัง”
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ประชิุมผู้้้ปกคำรองออนิไลนิ์ 
	 ในเทอมนี�ครูทิวปรับกระบวนการเป็นรูปแบบออนไลน์	เพราะต้องจัดการ

เรียนการสอนจากที่บ้าน	ครูยังไม่ได้พบหน้าทั�งเด็กและผู้ปกครอง	ครูจึงนัดประชุม

ออนไลน	์และทำกระบวนการทีจ่ะชว่ยใหผู้ป้กครองไดรู้จ้กัลกูของตนเอง	และสรา้ง

เครือข่ายผู้ปกครองที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในช่องทางออนไลน์

	 “ผมก็นัดกับผู้ปกครองผ่านทางลิงค์	ผู้ปกครองเข้ามาครึ่งเดียว	ไม่ได้เข้ามา

หมดหรอก	เราก็เอาเท่าที่มาได้ก่อน	อย่างน้อยได้คุยรู้จักกันเบื�องต้น	เราใช้เวลากัน	

1	ช่ัวโมง	เปิดมาผมก็ถามผู้ปกครองว่า	ผู้ปกครองลองบอกหน่อยวันนี�ความรู้สึก 

เป็นสีอะไร	ส่วนใหญ่ก็บอกสีชมพู	สีฟ้าสดใส	พาสเทล	วันนี�ผู้ปกครองสดใสกันหมด 

คงสนกุ	เสรจ็แลว้ผมกบ็อกวา่ใหผู้ป้กครองลองลกุไปหาของในบา้น	1	อยา่ง	ใหเ้วลา	

1-2	นาที	หาอะไรก็ได้ทีบ่่งบอกความเป็นตัวของลูก	ถ้าจะแนะนำลูกด้วยสิง่ของรอบตัว 

จะแนะนำด้วยอะไร	บางคนหยิบลูกฟุตบอลมาเล่าว่าลูกเขาชอบฟุตบอลมาก 

เป็นชีวิตจิตใจ	บางคนไปเอาหวีและกระจกมา	ลูกเขาเป็นคนรักสวยรักงาม	ทำให้

เห็นว่าผู้ปกครองรู้จักลูกตัวเองมากน้อยแค่ไหน	ผู้ปกครองบางคนก็พูดไปขำไป	 

ขำลูกตัวเอง”
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นิโยบั�ยก�รทำ�ง�นิร่วมกันิระหว่�งคำร้กับัผู้้้ปกคำรอง
	 เมื่อทำความรู้จักละลายพฤติกรรมกันแล้ว	หลังจากนั�นครูทิวจะพูดคุย

แนวทางการทำงานร่วมกัน	คล้ายการแถลงนโยบาย	โดยสื่อสารในประเด็นดังนี�	

 1.	 ครูกับผู้ปกครองเรำค่อเพ่่อนร่วมงำนกัน	 เป้าหมายของเราคือลูก	 

เราอยากให้เขาเป็นอย่างไร	เรามาทำงานร่วมมือด้วยกัน

 2.	 สร้ำงพ่้นที่ปลอดภัย	คุยกันเรื่องพื�นที่ปลอดภัย	ถามผู้ปกครองว่าพื�นที่

ปลอดภยัสำหรบัเดก็คอือะไร	ผูป้กครองสะทอ้นตามความเขา้ใจของตนเอง	แลว้ครู

ทวิกต็ั�งคำถามวา่บา้นเปน็พื�นทีป่ลอดภัยสำหรับลูกหรือยงั	ห้องเรยีนปลอดภยัสำหรบั

เด็กหรือยัง

คำุณีไม่ได้เผู้ชิิญทุกสิ�งอย้่เด่ยวด�ย
	 นอกจากนี�ครูทิวยังเน้นย�ำแนวทางสำคัญอีกประการหน่ึงในการดูแลเด็ก 

ในยุคนี�ว่า	ผู้ปกครองไม่ได้เผชิญสถานการณ์ต่างๆ	อยู่เดียวดาย	ในกลุ่มผู้ปกครองนี�

ควรเป็นพื�นทีแ่หง่การสนับสนุนทางดา้นจิตใจใหแ้ก่กนัและกนั	หากมีปัญหาสามารถ

ปรึกษากันในกลุ่มผู้ปกครอง	และปรึกษาหารือกับครูได้เสมอ

	 “ถา้เดก็มปีญัหาอะไรทีบ้่านหรอืเจอปญัหาอะไร	ถา้ผูป้กครองมคีวามสมัพนัธ์

ที่ดีบางครั�งเขาคุยกันเองก่อนได้เลย	บางทีในกลุ่มไม่ต้องมีเราคอยตอบคอยพูดก็ได้	

บางทผู้ีปกครองชว่ยคยุกนั	อธบิายกนั	กลา้ทีแ่ลกเปลีย่นกนัไปแลว้	ผมจะใหแ้นวคดิ

ผู้ปกครองตั�งแต่แรกว่า	ไม่มีผู้ปกครองคนไหนเลี�ยงลูกแล้วไม่เจอปัญหา	ถึงจะเรียน

ดีเลิศ	แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องอื่น	แต่คุณไม่ได้เผชิญอยู่คนเดียว	แนวคิดนี�เป็นสิ่งเดียว

กับที่ผมออกมาเคลื่อนไหวหรือทำเรื่องอื่นๆ	กับเด็ก	เวลาคุยกับเด็กจะบอกเสมอ

ว่า	You’re	not	alone	คุณไม่ได้อยู่เดียวดาย	คุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงได้	ลองคุยกันสิ	เผื่อคุณจะได้อะไรบางอย่างไปทำในหน้างานของตัว

เอง	ไปทำกับลูกของตัวเอง	อาจจะทำได้ไม่เหมือนกันหรอก	แต่อย่างน้อยมีกำลังใจ	

มีเพื่อนร่วมทาง”
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	 ผลที่เกิดกับเด็กครูทิวพบว่า	ถ้าเด็กมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว	เด็กจะมี

ความนับถือตนเอง	(Self	Es-teem)	และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ�น	ซึ่งในทางตรง

กันข้ามการที่เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อย	ไม่กล้าคิดกล้าทำ	ไม่กล้าแสดงออก	

สาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัย	แตห่ลายครั�งพบว่ามาจากพ่อแม่	เชน่	พ่อแม่ไม่เคยให้

กำลังใจเลย	ไมเ่คยถามเลยว่าเขาทำอะไรอยู	่หรอืพอ่แม่ชอบว่าเขา	ตัดสนิลกูโดยไม่

เคยถาม	ซึง่หากมกีระบวนการทีช่ว่ยใหพ้อ่แมรู่ต้วัเอง	เหน็ความสำคญัของการปรบั

พฤติกรรมตนเองในการถามความคิดเห็นของลูกมากขึ�น	มีสัมพันธภาพที่ดีภายใน

ครอบครัวมากขึ�น	เด็กรู้สึกว่าผู้ปกครองให้ความรักเอาใจใส่	เด็กคนนั�นอาจจะไม่ได้

เรียนเก่งประสบความสำเร็จทันที	แต่เขาจะมีกำลังใจผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ	ไป

ได้	และมีความเชื่อมั่นในการปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไป
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โรงเรียนสำธิตสวนสุนันทำ

ปรับมุมมองสร้ำงควำมเข้ำใจลูกด้วย	Logic	Tree	3

	 ครูพชร	วังมี	(ครูเพชร)	ได้นำกิจกรรม	Logic	Tree	3	มาใช้เพื่อให้ผู้ปกครอง

เปิดมุมมองเกี่ยวกับบุตรหลานของตนเอง	เสริมสร้างแนวคิดการเคารพความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดขึ�นในครอบครัว	และเกิดความเข้าใจว่ามุมมองทีต่นเอง

มตีอ่ผูอ้ืน่อาจไมถ่กูตอ้ง	แมแ้ตผู่ป้กครองกอ็าจมมีมุมองเกีย่วกบัลกูตา่งจากทีล่กูมอง

ตัวเอง	หรือต่างจากความเป็นจริงที่ลูกเป็น	ดังนั�นหากผู้ปกครองและเด็กมีโอกาส 

ได้เห็นมุมมองของแต่ละฝ่่าย	พยายามทำความเข้าใจความต่างของมุมมองก็จะนำ

ไปสู่ความเข้าใจกันในครอบครัวมากยิ่งขึ�น

 

กระบัวนิก�รกิจิกรรม Logic Tree 3 
	 1.	 จากใบงานใหแ้บง่ครึง่ตามแนวนอน	โดยดา้นซา้ยจะเปน็ของผูป้กครอง	

ส่วนฝ่ั�งขวาจะเป็นของเด็ก

	 2.	 ให้ผู้ปกครองสะท้อนมุมมองที่มีอยู่เกี่ยวกับตัวลูก	3	อย่าง	พร้อมเขียน

เหตุผลลงในกรอบที่ได้เตรียมไว้ในภาพ	

	 ตัวอย่าง
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		 3.	 ให้เด็กๆ	ได้สะท้อนมุมมองที่มีอยู่เกี่ยวกับตัวเอง	3	อย่าง	พร้อมเขียน

เหตุผลลงในกรอบที่ได้เตรียมไว้ในภาพ

	 ตัวอย่าง

 

	 4.	 เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ทั�งสองฝ่่าย	นำ	2	 ใบนี�มาประกอบกันแล้ว 

ช่วยกันอ่าน
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		 5.	 จากนั�นให้ต่างฝ่่ายต่างเขียนเติมในใบของอีกฝ่่าย	ผู้ปกครองเขียนเติม 

ในใบฝ่ั�งของลูก	ลูกเขียนเติมในใบของฝ่ั�งผู้ปกครอง	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

มุมมอง	เข้าใจความคิดของกันและกันมากยิ่งขึ�น	ผ่านการเขียนและการสะท้อน

ความคิด

พลังแห่งคำว�มเข้�ใจิกันิ
	 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรมนี�เพือ่ใหผู้ป้กครองเขา้ใจบตุรหลานของตนมากขึ�น	 

และช่วยให้เด็กเข้าใจมุมมองของผู้ปกครองที่มีต่อตัวเองด้วย	ส่วนการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อกันและกัน	นำไปสู่ความยืดหยุ่น	 

การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกัน	ซึ่งครูเพชรเชื่อว่าพลังแห่งความเข้าใจกันนี�

จะช่วยให้เกิดความเช่ือมั่นในกันและกัน	นำไปสู่ความรู้สึกที่มั่นคง	และครอบครัว

เข้มแข็ง

	 “ปกตใิช	้Logic	Tree	ในการเรยีนแนะแนว	เปน็กระบวนการทีใ่ชต้กตะกอน

ความคิดและจัดระเบียบความคิด	ส่วน	Logic	Tree	3	เป็นการตกตะกอนให้เหลือ 

แค	่3	อยา่ง	ใชไ้ดใ้นหลายกระบวนการเรียนรู	้เราให้เดก็เขียน	Logic	Tree	3	เพือ่ฝ่กึ

จดัระเบยีบความคดิ	ในทางกลบักนัสามารถใชส้ะท้อนมมุมองความคดิและความรูส้กึ

ที่มีต่อตนเองและผู้อื่นได้	เลยเอามาปรับใช้กับกระบวนการในครอบครัว	อิงทฤษฏิ ี

ของคาล	โรเจอร์	Self	Theory	ตัวตนที่ตนเองมองเห็น	และ	Self	Concept	 

ภาพที่คนอื่นมองเห็น	ผมมองว่าปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 

มักมีมุมมองต่างจากพ่อแม่	ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน	พ่อแม่เกิด 

ความคาดหวังที่เกินความจริง	ลูกฉันต้องเป็นแบบนี�	บางทีลูกไม่สามารถเป็นไป 

ตามที่พ่อแม่คาดหวังได้	เพราะความจริงลูกเป็นอีกแบบ	หรือบางทีพ่อแม่ก็จะไม่

เข้าใจว่า	ทำไมลูกไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการ”
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	 การแลกเปลี่ยนกันจะนำไปสู่การปรับคลื่นความคิด	และปรับมมุมองให้ตรง

กับความเป็นจริงมากที่สุด	หากพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นแบบหนึ่ง	แต่ลูกเป็นไม่ได้	

กิจกรรมนี�จะเป็นแนวทางเบื�องต้นให้ทั�งสองฝ่่ายเปิดใจรับฟังกัน	และปรับมุมมอง

ท่ีมีต่อกันได้	เป้าหมายหลักของกิจกรรมนี�คือเพื่อให้แต่ละคนเข้าใจความคิดของ

อีกฝ่่ายมากขึ�น	และการได้แบ่งปันความรู้สึกปรารถนาดีที่มีให้กันจะเป็นตัวช่วยให้

ทั�งผูป้กครองและเดก็มพีลงัในการปรบัปรงุพฒันาตนเองใหไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพทีม่ี

อยู่จริงได้อีกด้วย



107   

ปลููกกิจกรรม

โรงเรียนพะเยำพิทยำคม

VLOG	"One	day	with	me"

	 ครูพรรณเพ็ญ	ชัยทอง	 (ครูแยม)	ชวนนักเรียนทำ	VLOG	ด้วยแนวคิด	 

"One	day	with	me"	โดยถ่ายภาพคลิปวีดีโอเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นตัวเอง 

ผ่านชีวิตประจำวันในหน่ึงวัน	เพื่อสื่อสารบอกความเป็นตัวตน	สื่อสารเรื่องราว 

ที่ตนเองเกี่ยวข้องกับสังคม	และรู้จักเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ	รอบตัว	กิจกรรมนี� 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของตนเอง	และครูก็จะได้รู้จักนักเรียน 

มากขึ�นจากสิ่งที่นักเรียนนำเสนอใน	VLOG

ฝ้ึกก�รเล่�เร่�องด้วยภ�พ
	 กิจกรรมนี�มีวัตถุประสงค์ในการฝ่ึกทักษะการสื่อสารสาธารณะ	การบอก

เล่าเรื่องราวของตนเองที่เชื่อมโยงกับสังคมรอบตัว	ฝึ่กให้เด็กรู้จักมองคนรอบข้าง	

ศกึษาวเิคราะหส่ิ์งแวดลอ้ม	และสงัคม	แลว้ตคีวามนำเสนอเรือ่งราวออกมาในแงม่มุ

ที่แสดงออกถึงตัวตนของตนเองให้คนอื่นเข้าใจ

	 “เด็กน่าจะได้เรื่องการสื่อสารในสาธารณะ	การปฏิิสัมพันธ์กับคนรอบตัว	

การทบทวนชีวิตของตนเองในแต่ละวันว่าวันนี�ทำอะไรบ้าง	ดีขึ�นกว่าเดิมไหม	รู้สึก

อย่างไร	จะรับมือในแต่ละวันอย่างไร	ครูประทับใจทุกคลิป	เช่น	เด็กชายเอในห้อง

เขาไม่พูด	ไม่กล้าแสดงออก	พอเขาส่งคลิปมาให้ดูแล้วเขามีมุมที่จริงๆ	แล้วเขาเป็น

คนที่พูด	น่าจะเป็นคนคุยสนุก	มีหยอดมุขในคลิป	ทำให้เรารู้จักเขาเยอะขึ�น”
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	 นอกจากนี�ครูยังอยากให้เด็กถ่ายทอดความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ	รอบตัว	 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว	รวมถึงคนที่อยู่รอบตัวของเด็กออกมาในคลิปวีดีโอ	เพื่อเรียนรู้

ว่ามนุษย์ต้องอยู่กับคนหลายคน	เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก	เรากำลังเชื่อมโยงกับ

คนในสังคมรอบตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

	 “อยากใหเ้ดก็มองวา่ในแตล่ะวนั	เขาเจอกบัอะไรบา้งรอบตวัเขา	สว่นใหญเ่ลย

เขาจะตอ้งเจอผูป้กครอง	เพือ่น	หรอืไมก่ค็ร	ูอยากใหเ้ขาไดเ้หน็ปฏิสิมัพนัธข์องตวัเอง

กับสังคม	เพื่อน	ครอบครัว	และครู	หรือกับสัตว์เลี�ยงก็ได้	ให้เขาเห็นความสัมพันธ์

กอ่นอนัดบัแรก	เราจะใหเ้ขาคอ่ยๆ	ไลไ่ปจากคนใกลช้ดิ	คนในครอบครวั	ใหเ้ขาลอง

นำครอบครัวมาถ่ายทอดไว้ในคลิป	เพียงแค่บางมุม	อาจจะเล็กน้อยไม่ต้องมากก็ได้	

ตามแต่ที่เด็กสบายใจจะทำ”

เข้�ใจิเด็กหล�กหล�ยร้ปแบับั
	 ครูแยมพบว่ามีเด็กหลายแบบ	บางกลุ่มชอบกิจกรรมนี�บอกว่าอยากทำ	 

อยากให้ครูได้ดูเลย	ขณะที่เด็กบางคนไม่อยากทำเลย	เพราะมองว่าเป็นเรื่อง 

ส่วนตัว	ไม่อยากเผยแพร่สู่สาธารณะ	บางคนมีปัญหากับครอบครัวก็ไม่อยาก 

ถ่ายภาพที่เกี่ยวกับครอบครัว	ซึ่งครูแยมพบว่า	เด็กที่ไม่อยากทำก็มีเหตุผลที่ดี	 

ครูแยมจะพยายามค่อยๆ	คุยทำความเข้าใจ	และเปิดให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ทำ 

ออกมาในรูปแบบที่ตนเองสบายใจ
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	 “บางคนเขาบอกว่าเขาขี�เกียจ	แต่เขาก็บอกว่าจะลองทำดู	แล้วเขาก็จะถาม

ว่ามีคะแนนไหมครู	ส่งวันไหน	เราก็จะบอกว่าไม่มีกำหนดส่ง	แต่ว่าครูก็อยากรู้จัก

แล้ว	อยากเห็นชีวิตนักเรียนแล้ว	เขาก็โอเคได้ๆ	แล้วก็ไปทำมา	บางคนพอเราบอก

ว่าอยากให้เอาสังคมเข้ามาเกี่ยวด้วยนิดหนึ่ง	เขาก็บอกเลย	เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่	

พ่อแม่คงไม่มาถ่ายด้วยหรอก	บางคนก็บอกไม่พูดนะ	ตั�งกล้องไว้เฉยๆ	ไม่เห็นหน้า

หนูนะ	แต่จะตัดต่อเป็นเรื่องราวให้ดู”

	 ครูแยมบอกว่าเป้าหมายการเรียนรู้จากกิจกรรมนี�คือ	การมาโรงเรียนแล้ว

มีความสุข	กล้าพูด	กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น	กล้ามีจุดยืนของตนเองในสังคม	

และสิ่งที่เรียนไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรู้อย่างเดียว	ครูแยมอยากให้เด็กได้เรียนรู้ 

วิชาชีวิต	เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	อยากให้เขาเรียนรู้ผ่านคลิป	 

1	วันในชีวิตของตนเอง	ให้เขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ�นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

ทุกวัน	เพราะฉะนั�นกิจกรรมนี�เป็นกิจกรรมที่ครูแยมอยากบอกกับเด็กๆ	ว่า	ไม่ใช่

ตอ้งเรยีนวชิาความรูเ้พยีงอยา่งเดยีว	แต่เรามาเรยีนการใชช้วีติอยูใ่นสงัคมไปดว้ยกนั

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

กิจิกรรมท่�ขย�ยพ่�นิท่�คำว�มเข้�ใจิกันิระหว่�งคำร้ นิักเร่ยนิ และผู้้้ปกคำรอง

ปล้กคำว�มคำิดสร้�งสรรคำ์ และบั่มเพ�ะคำว�มเชิ่�อมั�นิในิต้ัวต้นิด้�นิด่ๆ ของต้นิเอง

ขึ�นิภ�ยในิหัวใจิของทุกคำนิ





คำว�มเป็นิไปได้ของชิ่วิต้...
ด้วยจิิต้วิทย�เชิิงบัวก

บัทส่งท้�ย



SPACE

คำร้

ผู้้้เร่ยนิ

ผู้้้ปกคำรอง
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ก�รกระทำ�

 	พัฒนาการออกแบบกระบวนการกจิกรรม	Active	Learning	เกิดกจิกรรม 

	 	 หลากหลายที่สร้างพื�นที่การมีส่วนร่วม	ทำให้โรงเรียน	ครู	ครอบครัว	 

	 	 นักเรียนเข้าใจกันและกัน	และสามารถพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันได้

 	 สร้างความสัมพันธท์ีดี่ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน	สามารถช่วยเหลือ 

	 	 พึ่งพากันได้	เกิดความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	 

	 	 และมีร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ�นได้
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(ผู้้้คำนิท่�ม่ส่วนิได้ส่วนิเส่ย)
ผู้ลท่�เกิดขึ�นิ

	 ผู้เรียน

 	 มีพฤติกรรมรักเรียนรู้	สนใจการเรียนรู้	และสามารถพัฒนาได้มากขึ�น

 	 รู้จักตนเอง	รู้จุดแข็ง	จุดเด่น	และจุดอ่อนของตนเอง	รู้สึกอยากพัฒนา 

	 	 ตนเองในด้านต่างๆ	ต่อไป

 	 รกัตนเอง	ตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง	มคีวามนบัถอืตนเอง	รูสึ้กชืน่ชม 

	 	 สิ่งดีๆ	ที่มีอยู่ในตนเอง

 	 เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น	มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ลดการกล่ันแกล้ง 

	 	 รังแกกัน	(Bully)	ระหว่างเพื่อน	

 	 เข้าใจครู	เข้าใจว่าครูอยากให้นักเรียนพัฒนาตนเอง	มีความเชื่อใจครู	

	 	 และร่วมมือกับครูในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

 	 เข้าใจมุมมองและความคาดหวังของผูป้กครอง	สามารถปรับปรงุพฤติกรรม 

	 	 ใหเ้หมาะสมกับความคาดหวงันั�นได้	โดยไมส่ญูเสยีความเปน็ตวัเอง	และ 

	 	 สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจตัวตนที่เป็นจริงของตนเองได้

 	 มีอำนาจภายใน	เชื่อมั่นในตนเอง	เชื่อมั่นในการตัดสินใจ	และเช่ือว่า 

	 	 สามารถเลือกเส้นทางอนาคตได้ด้วยตนเอง
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 ผู้ปกครอง

 	 รู้จักลูกหลานของตนเอง	รู้จุดแข็ง	จุดอ่อน	และเชื่อมั่นในตัวลูกหลาน

 	 เป็นผู้สนับสนุน	สนับสนุนให้กำลังใจลูกหลานของตนเอง	เพื่อให้เด็ก 

	 	 กล้าคิด	กล้าพูด	กล้าแสดงออกในสิ่งที่ชอบและถนัด

 	 มคีวามสัมพันธ์ทีดี่กบัครู	เกดิความร่วมมือกันระหว่างครูและผูป้กครอง	

 	 เชื่อใจครู	ไว้ใจว่าครูจะดูแลบุตรหลานของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดี

 	 กล้าเข้าหาครู	กล้าถาม	กล้าปรึกษา	กล้าแบ่งปัน	กล้าเล่าปัญหา

 	 เชือ่มัน่ในพลังแห่งการเรียนรู้	สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองให้เท่าทัน 

	 	 การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 ครู

 	 พฒันาสูบ่ทบาทการเป็นครูชวีติ	ครูทีไ่ม่ใช่แค่ผูใ้ห้ความรู	้แตเ่ป็นเหมือน 

	 	 โค้ชที่กำลังสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน

 	 ครูพฒันากระบวนการเรียนรูไ้ด้ไมห่ยดุน่ิง	ครสูามารถพัฒนากระบวนการ 

	 	 เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย	มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมี 

	 	 ความแตกตา่งกนั	และครสูามารถพฒันากระบวนการเรยีนรูท่ี้ตอบสนอง 

	 	 ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้มากขึ�น
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(Space)
เกิดพ่�นิท่�แห่งคำว�มสัมพันิธี์ท่�ม่คำว�มหม�ยร่วมกันิ

 	 สร้างพื�นที่ปลอดภัยให้กับผู้เรียน	ทำให้ทั�งที่บ้านและโรงเรียนเป็นพื�นที่ 

	 	 ปลอดภัย	เด็กรูสึ้กปลอดภัยทีจ่ะเป็นตัวของตัวเอง	และกล้าแสดงความ 

	 	 คิดเห็น

 	 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ปกครอง	พื�นที่แลกเปลี่ยน 

	 	 เรียนรู้	ปรึกษาหารือ	และสนับสนุนด้านจิตใจให้แก่กันและกัน

 	 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูร่้วมกันของครู	มพีื�นทีแ่ลกเปลีย่นประสบการณ์	 

	 	 แบ่งปันแนวคิด	กระบวนการ	และเคร่ืองมือใหม่ๆ	ทั�งระหว่างคร ู

	 	 ในโรงเรียน	และกับสังคมภายนอกโรงเรียน
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บัทสรุป

	 จติวทิยาเชงิบวกสามารถสรา้งความเปน็ไปไดอ้นัสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึ�นกบัชวีติ

ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน	ครู	โรงเรียน	ครอบครัว	และชุมชนได้อย่างหลากหลาย	

ลึกซึ�ง	และกว้างขวาง	เป็นการเปิดหนทางใหม่ๆ	เพื่อนำไปสู่การค้นพบศักยภาพ 

ที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในตนเองของผู้เรียน	ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนค้นพบความหมายท่ี 

แท้จริงของการเรียนรู้	ค้นพบเป้าประสงค์ในชีวิตของตนเอง	มองเห็นคุณค่าภายใน

ตนเอง	และสามารถก้าวต่อไปในหนทางท่ีเลือกด้วยตนเองได้อย่างมีความสุขและ

มีความมั่นใจ
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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


