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     ครผููส้ร้างโลก 
                    อมัพร  พีรพลานันท์ 
 

 ดฉินัไดอ่้านหนงัสอืเรือ่ง  “ฉนัจะเป็น  แสงสว่าง  ใหก้บัเธอ”  ของตะวนัธรรม  จากวดั
พระธรรมกาย (กราบขออนุญาตพระคุณเจา้ผูป้ระพนัธ ์  หากการกล่าวถงึไมเ่หมาะสม ขอไดโ้ปรดให้
อภยั) และหนงัสอื “หอ้งเรยีนสรา้งสรรค”์ ทีส่ถาบนัการแปลหนงัสอื กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร  
เผยแพรใ่นปี ๒๕๔๕ โดยผูช้่วยศาสตราจารยเ์พยีงใจ ผลโภค แปลจาก   Positive   Classroom  Management  

A Step-by-Step  to  Successfully  Running  The  Show  Without  Destroying  Student  Dignity  ของ ดร.รอเบริด์  ดจีลูโีอ 
ท่านเป็นศาสตราจารยท์างการศกึษา ณ มหาวทิยาลยัจอหน์สนั สเตท ในมลรฐัเวอรม์อนท ์   ท่าน
ถ่ายทอดจากประสบการณ์การเฝ้าด ู การฟงัผูป้ระสบความส าเรจ็ในชวีติทีม่คีวามสุขน ามาเล่า ดฉินัจงึ
ขอน ามาเล่าต่อ  บางส่วนอาจเป็นการคดัลอกเพราะเอกสารทัง้ 2 เรือ่ง  เป็นหนงัสอืทีท่รงคุณค่า   
กาลเวลาไมอ่าจท าใหห้นงัสอืลา้สมยั     หนงัสอืทัง้ 2 เล่ม ประพนัธโ์ดยบุคคลทีอ่ยูค่นละฝ ัง่โลก  แต่
ความเหน็ตรงกนั คอื การใหค้วามส าคญักบัอาชพีครอูยา่งยิง่  
และมเีจตนาจะเปลีย่นแปลงโลกดว้ยความสว่างของคร ู   ดงัขอ้มลูต่อไปนี้ 
 หลวงพ่อ กล่าวถึง คร ูคือ  “ ผูน้ าแสงสว่างให้แก่ศิษย ์และโลก ”    เพราะการท าหน้าที่
ของครเูป็นทางมาแห่งบุญ   มเีพยีงอาชพีครเูท่านัน้    ทีจ่ะท าใหช้วีติของมนุษยส์มบรูณ์และประสบ
ความส าเรจ็ สลดัตนใหพ้น้จากความทุกขท์รมานของชวีติได ้ หากครเูป็นตน้บุญตน้แบบทีด่ ี มรีอยยิม้  
ความรกั  ความเมตตา  ความปรารถนาด ี ท าหน้าที ่“ คร”ู  ดว้ยหวัใจของความเป็น “ แม่ ”  ความสุข
อนัแทจ้รงิและความสว่างไสวแห่งความดงีามจะบงัเกดิขึน้ในตวัคร ู และโชตชิ่วงพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง
โลกทัง้ใบ  นกัเรยีนกจ็ะรบักระแสแห่งความดแีละความสุขทีม่อียูใ่นตวัครูได ้  และเกดิความเคารพ
เลื่อมใส  เทดิทนูบชูาคร ู ไมอ่ยากท าอะไรใหร้ะคายเคอืงใจของคุณคร ู อยากท าตามทีคุ่ณครอูบรมสัง่
สอนในทุกๆ เรือ่ง   เกดิการเปลีย่นแปลงนกัเรยีนใหม้ชีวีติทีด่ขี ึน้และสว่างขึน้      การเปลีย่นแปลงนัน้
จะส่งผลไปถงึผูป้กครองทีบ่า้น  ขยายไปถงึทีท่ างาน  ครอบคลุมหมู่บา้น ต าบล  อ าเภอ  จงัหวดั  และ
ทัว่ทัง้ประเทศไทย  ดงัค ากล่าวว่า   “เม่ือเราสว่าง  โลกกส็ว่างด้วย”  ส่งผลใหบ้งัเกดิวฒันธรรมอนัดี
งามขึน้ (สนัตภิาพของโลก  และสนัตสิุขจากภายใน)  

ศาสตราจารย ์ดร. รอเบิรด์  ดีจลีูโอ ใหค้วามส าคญักบัคร ูดงันี้ คร ูคือ ความหวงัสดุท้าย
ท่ีดีท่ีสดุในการเปล่ียนแปลงสงัคมให้น่าอยู่        แมค้นส่วนใหญ่มกัจะมองว่านักเรยีนสมยันี้อบรม
สัง่สอนยาก มอุีปนิสยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสมยันิยม  นกัเรยีนเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทีไ่มด่จีากสื่อต่างๆ   
ในขณะทีใ่ครๆ พากนักล่าวโทษระบบการศกึษา  เป็นผลใหค้รหูลายท่านพากนัถอดใจกบัการท าหน้าที ่   
แต่กย็งัมคีุณครอูกีจ านวนไม่น้อยทีม่ ี มโนปณิธานอนัแน่วแน่ ในการปลกูฝงัความรูคู้่คุณธรรมใหก้บั
ลกูศษิย ์ แมจ้ะเจอนกัเรยีนไมต่ัง้ใจเรยีน  นัง่หลบั  เล่นกนัในหอ้ง  หรอืหยบิหนงัสอือื่นขึน้มาอ่าน  ครู
กไ็มท่อ้แทใ้นการสอน  เพราะครคูอืความหวงัสุดทา้ยทีด่ทีีสุ่ด  ในการช่วยใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ 
และเป็นเพยีงสิง่เดยีวทีทุ่กคนฝากความหวงัไวไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิว่าจะช่วยกอบกู้สงัคมใหส้งบสุข  หากครู
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ยงัพยายามท างานอย่างเตม็ความสามารถกจ็ะไดเ้ป็นครทูีด่แีละเขา้มาครอบครองใจของทุกคน    เป็น
สมาชกิชุมชนทีม่คี่าทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 

ในชัน้เรยีนคร ูคอื ผูม้ีพลงัในการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนปลง    จงึตอ้งใชพ้ลงันัน้อย่าง
ชาญฉลาดดว้ยการใชภ้าวะผูน้ ากระตุน้นกัเรยีน นกัเรยีนอยูใ่นภาวะทีต่อ้งการแบบอยา่ง การปฏบิตัิ
ของครมูคีวามส าคญัยิง่ต่อความส าเรจ็ของนกัเรยีน ครตู้องเช่ือว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถ  
และจะตดัสินใจท าในเร่ืองท่ีนักเรียนได้รบัผลประโยชน์สงูสดุ (พบกบัความส าเรจ็) เมือ่นกัเรยีน
ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

สภาพชัน้เรียนท่ีสบัสนวุ่นวาย  นักเรียนขาดวินัย  ยอ่มส่งผลใหน้กัเรยีนไมส่นใจการเรยีน  
ไมเ่ขา้เรยีน  ขาดความสนใจ  และไมม่สีมาธ ิ  เป็นอุปสรรคต่อการใชศ้กัยภาพทางการศึกษาของ
นกัเรยีนไดอ้ย่างเตม็ที ่ และเป็นอุปสรรคต่อการทีน่กัเรยีนจะใชศ้กัยภาพทางสงัคม คอื การรูจ้กัเคารพ
ผูอ้ื่นของนกัเรยีน และทีส่ าคญั คอื สภาพชัน้เรยีนทีส่บัสนวุ่นวายท าใหค้รรููส้กึว่าตนไม่ประสบ
ความส าเรจ็  การแกไ้ขคอื การสร้างพฤติกรรมเอ้ือสงัคมให้เกิดขึ้นกบันักเรียน      

พฤติกรรมเอ้ือสงัคม ประกอบดว้ย  ความรว่มมอืและการแบ่งปนั  มคีวามรกัคนอื่นและคน
อื่นรกัเรา มคีวามสมัพนัธท์ีเ่ป็นระบบ สรา้งสภาพความเป็นหุน้ส่วนรว่มกนัท างานภายใตค้วาม
แตกต่างระหว่างบุคคล  ดว้ยการรูจ้กัเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  การใหเ้กยีรตเิพื่อนมนุษย ์
การท าใหเ้กดิความรูส้กึรว่มของนกัเรยีนทัง้ชัน้ในฐานะเป็นชาตพินัธห์นึ่งทีจ่ าเป็นตอ้งคงอยู่ นัน่คอื 
การสร้างชุมชนชัน้เรียนให้เกิดขึ้น   (จากความรูส้กึรว่มนี้จะน าไปสู่ความภาคภูมใิจในชัน้เรยีนของ
ตน   และสามารถขยายไปสู่ความภาคภูมใิจในสถานศกึษา  ชุมชน สงัคมและประเทศ)  

ส่ิงท่ีไม่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมเอ้ือสงัคม  เช่น  โทรศพัทม์อืถอื    เกมอเิลก็ทรอนิกสท์ีท่ าให้
เกดิการแยกตวัออกไปอยูโ่ดดเดีย่วมากขึน้ 

สภาพท่ีเอ้ือให้เกิดพฤติกรรมเอ้ือสงัคม  ไดแ้ก่  การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาทีเ่อือ้
ต่อการท ากจิกรรมรว่มกนั  กฎระเบยีบทีเ่กดิจากความเตม็ใจและใหค้วามคุม้ครองปลอดภยัใน
สถานศกึษา  การจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก  เป็นตน้ 

การจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการท ากิจกรรมร่วมกนั   เชน่   เวลา
รบัประทานอาหารในสถานศกึษา เป็นโอกาสเดยีวทีน่กัเรยีนและเยาวชน จะไดร้บัประทานอาหาร
รว่มกบัคนอื่นๆ จงึเป็นโอกาสทีจ่ะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัตินในระหว่างรบัประทานอาหาร  เช่น  การ
เกบ็จาน ชามหลงัรบัประทานอาหาร  การปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามผ่านสื่อต่างๆ เช่น การแพรภ่าพเรือ่ง
สัน้ทีเ่หมาะสมผ่านทวีวีงจรปิด     

กฎระเบียบท่ีเกิดจากความเตม็ใจและให้ความคุ้มครองปลอดภยัในสถานศึกษา  เช่น  
การคุม้ครองใหป้ลอดภยัจากการถูกนกัเรยีนคนอื่นท ารา้ยด้วยการสอนใหน้กัเรยีนเรยีนรูว้ธิดี าเนินการ
ใหต้นเองไดร้บัสิง่ทีต่นตอ้งการไดโ้ดยไมค่ดโกงหรอืใชค้วามรุนแรงต่อบุคคลอื่น ดกีว่าการใช้
กฎระเบยีบลงโทษทีรุ่นแรง  (ตอ้งส่งเสรมิพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนในสิง่แวดลอ้ม
ทีม่ ัน่คงและปลอดภยั จงึจะสอนใหน้กัเรยีนไมใ่ชค้วามรุนแรงได้  เช่น  การยกยอ่งใหเ้กยีรต ิ  การชื่น
ชมนกัเรยีนทีเ่ป็นทัง้คนเก่งและด ี  การสรา้งโอกาสทีห่ลากหลายเพื่อใหทุ้กคนไดแ้สดงความสามารถ
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พเิศษของตนหรอืไดเ้ขา้ถงึโอกาสในการท าความดกีบัคนอื่น )    การปล่อยใหน้กัเรยีนท าตามชอบใจ  
ไมม่กีารก าหนดกรอบหรอืใหค้ าแนะน าใดๆ แก่นกัเรยีน เท่ากบัเป็นการท าลายศกัดิศ์รขีองนกัเรยีน
และกระท าเกนิกฎระเบยีบทีม่อียู ่  ครทูีม่ปีระสบการณ์และประสบความส าเรจ็    ก่อนทีจ่ะเกดิ
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม    จะตอ้งใหน้กัเรยีนอภปิรายเกีย่วกบัพฤตกิรรมเอือ้สงัคมทีต่อ้งการ (เช่น 
ก่อนเรยีนจะนัง่สมาธ ิ5 นาท ี  ขณะเรยีนไม่รบกวนเพื่อนในชัน้เรยีนฯ)   เพ่ือสร้างข้อตกลงพื้นฐาน
อนัน าไปสู่กฎ  หรือข้อก าหนด  มิใช่ตัง้กฎหลงัจากเกิดพฤติกรรมขึ้นแล้ว 

การจดัการชัน้เรียนเชิงบวก เช่น   สรา้งชัน้เรยีนเชงิเอือ้สงัคม เลกิกฎเกณฑท์ีม่กีารต่อตา้น 
เพราะคนทีต่ ัง้ใจขโมย  ยอ่มจะไม่ชะงกัเมือ่เหน็กุญแจ  แต่คนทีไ่มค่ดิจะขโมยจะไมส่งัเกตเหน็เลยว่า
ประตูและหน้าต่างมกุีญแจตดิอยู ่  ทัง้สองกรณีนี้แสดงว่าความสนใจทีจ่ะขโมยเป็นแรงจงูใจพฤตกิรรม  
มใิช่เพราะมกุีญแจหรอืไม่มกุีญแจตดิอยู ่  ครจูงึไมจ่ าเป็นตอ้งเสยีพลงังานไปสรา้งกุญแจ (กฎ) เพิม่ขึน้  
แต่ตอ้งสอนใหน้กัเรยีนเปลีย่นทศันคตทิีส่รา้งพฤตกิรรมนัน้ (คอืความสนใจทีจ่ะขโมย)  และไมมุ่ง่มัน่ที่
จะท าใหน้กัเรยีนสนใจแต่เรื่องกุญแจ (กฎและการขูว่่าจะลงโทษ)   พรอ้มสอนวธิกีารประพฤตตินที่
เหมาะสมดงีาม (ครคูวรท าใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท านัน้    และหาสาเหตุ
แทจ้รงิทีท่ าใหน้กัเรยีนขโมย   เพื่อหาวธิกีารช่วยเหลอืใหน้กัเรยีนใหพ้น้จากสภาพดงักล่าว เช่น หา
งานพเิศษใหท้ า) หรอืเมือ่มกีารกระท าทีไ่มเ่หมาะสมครคูวรใชค้ าถามว่า   ท าอะไร  (การปฏบิตักิบัคน
อื่น) มากกว่า  ท าไม (การพดูเขา้ขา้งตวัเอง)  เพราะนกัเรยีนทีช่าญฉลาดจะแสดงความคดิเหน็เพื่อ
ปกป้องการกระท าของตวัเอง อนัน าไปสู่การกระท าผดิทีไ่ดร้บัการยกเวน้โทษ  และจะเป็นการสรา้ง
นกัเรยีนใหก้ลายสภาพเป็นทนายความประจ าหอ้ง 

การสอนพฤตกิรรมเอือ้สงัคมใหแ้ก่นกัเรยีนอย่างชดัเจนและจรงิจงั ครคูวรเป็นต้นแบบท่ีดี
ดว้ยการแสดงพฤตกิรรมทีใ่ห้การยกย่องและใส่ใจในตวันักเรียน เพราะการกระท านัน้จะเป็นสิง่ช่วย
สอนทกัษะเอือ้สงัคมใหแ้ก่นักเรยีนไดโ้ดยตรง (อยา่ทกึทกัหรอืปล่อยใหเ้ป็นเรือ่งทีจ่ะเกดิขึน้เอง ครตูอ้ง
สอน บอกใหน้กัเรยีนคดิ)  

วิธีท าให้นักเรียนเรียนรู้พฤติกรรมเอ้ือสงัคม ต้องเร่ิมด้วยการชกัจงูให้นักเรียนมีความ
ปรารถนาท่ีจะเหน็ผูอ่ื้นมีความเป็นอยู่ท่ีดี หรอืมสีิง่ทีเ่ขาเรยีกว่า  “ การสร้างกลุ่ม / การรวมกลุ่ม 
(collectivity) / การสร้างเครือข่ายคนดี ”   (พฤตกิรรมทางศลีธรรม  เกดิไดจ้ากการมคีวามโน้มเอยีง
ไปในทางการรวมกลุ่ม)  การสรา้งความรูส้กึรว่มในการเป็นชุมชนชัน้เรยีน 

แต่ก่อนทีค่รจูะสอนใหน้กัเรยีนรูวิ้ธีการทีจ่ะมพีฤตกิรรมด ี     ครตูอ้งเริม่ท าใหน้ักเรยีน มี
ความประสงคท์ีจ่ะมพีฤตกิรรมเช่นนัน้เป็นประการแรก  (เกดิจากความตอ้งการของนกัเรยีนเองทีจ่ะ
ประพฤตสิิง่ทีด่งีาม) ความโน้มเอียงทีจ่ะท าเช่นนัน้มไิดเ้กดิโดยอตัโนมตั ิ แต่จะต้องสอนให้นักเรียน
เรียนรู้ว่าคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ร่วมกบัเราในโลกน้ีกมี็ความต้องการและความรู้สึกเช่นกนั  “ ส่ิงน้ีจะ
ประสบความส าเรจ็ได้นักเรียนต้องถกูรกั   จึงจะเรียนรู้ท่ีจะรกัผูอ่ื้น  ด้วยการแบ่งปันส่ิงดีๆ 
ให้แก่ผูอ่ื้น ” 

พฤตกิรรมทางศลีธรรมแบบใดทีค่รคูวรส่งเสรมิใหน้กัเรยีนม ี  และควรจะใชว้ธิกีารแบบใดทีไ่ม่
ตอ้งอาศยักฎ 
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ทศันคติอะไร   ความรู้แบบไหน  และทกัษะแบบใด  มีวิธีการเลือกอย่างไร 
ก่อนอื่นตอ้งยอมรบั ค านิยามทีจ่ะใชต่้อไปนี้ 
ข้อก าหนด  หรือข้อตกลงพื้นฐาน  คอื ตวักรอบ  หรอืขอบเขตทีอ่นุญาตใหป้ฏบิตัไิด ้

(ชดัเจน  กระชบั  ปฏบิตัไิด)้  เช่น  การสอบ  มีอะไรบ้างท่ีจดัได้ว่าเป็นการโกง 
มารยาท  เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงพืน้ฐานในหอ้งเรยีนทีแ่สดงออกไดด้ว้ยค าพดู  และการ

กระท าทีแ่สดงความสนใจผูอ้ื่น  และปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดว้ยความมนี ้าใจ  เช่น  ในการเจรจาไกล่เกลีย่
ความขดัแยง้ นักเรียนจะช่วยเพ่ือนได้อย่างไรบ้าง 

ข้อก าหนดเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการเอ้ือสงัคม 
1. ครตูอ้งใหเ้กยีรตนิักเรยีนทุกคนและนกัเรยีนตอ้งยกย่องนบัถอืครู ศรทัธาตวัครู 
2.  นกัเรยีนควรรว่มมอืกนัดกีว่าแขง่ขนักนั (ยกเวน้การสอบ) 
3.  ครตูอ้งคาดหวงัทีจ่ะเหน็ความส าเรจ็ของนกัเรยีน และยนิดกีบัความส าเรจ็ของนกัเรยีน 
4.  นกัเรยีนควรเรยีนรูก้ารมชีวีติรว่มกบัผูอ้ื่นและไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  ซึง่ท าใหไ้ดเ้รยีนรู้ 

วธิกีารทีจ่ะน าไปสู่การมวีธิดี าเนินการใหไ้ดส้ิง่ทีต่นเองปรารถนา    โดยไมส่รา้งความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น  
ดงันัน้การไดม้สี่วนรว่มจงึช่วยสรา้งพืน้ฐานใหแ้ก่สงัคมเลก็ๆ ในชัน้เรยีน (นกัเรยีนทุกคนเป็นเจา้ของ
ชัน้เรยีน) 

การสร้างข้อตกลงพื้นฐาน  จ าเป็นตอ้งมเีงือ่นไขส าคญัของหอ้งเรยีนหลายประการ ดงันี้ 
1.  ห้องเรียนต้องเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยั  นกัเรยีนมอีสิระทีจ่ะพูดและกระท าสิง่ต่างๆ ได้

โดยไมถู่กเยาะเยย้ หรอืถูกเพกิเฉย  ส าหรบันกัเรยีนทุกคนแลว้  ในเรือ่งความปลอดภยัจ าเป็นตอ้งมี
ขอ้ก าหนด  ควรใหค้ าอธบิายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัปฏกิริยิาอนัเหมาะสมทีจ่ะแสดงออกเมือ่มผีูแ้สดงความ
คดิเหน็  การจดัชัน้เรยีนใหเ้ป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยัส าหรบันกัเรยีนใชค้ าพดูและการกระท าของครสูรา้ง
ตวัแบบพฤตกิรรมเอือ้สงัคม  การพดูคุยกบัผูป้กครองและคนอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร  ปฏบิตัต่ิอ
นกัเรยีนเสมอืนว่าปฏบิตักิบัมนุษยค์นหน่ึงไมใ่ช่เชลยศกึ  จะยกยอ่งและแสดงการยอมรบันกัเรยีนเมือ่
นกัเรยีนปฏบิตัตินเยีย่งมนุษยค์นหนึ่ง  แต่อยา่ใหร้างวลัตอบแทนในการทีน่กัเรยีนปฏบิตัตินเช่นนัน้     
(ควรระมดัระวงัในการใหส้ิง่ของ เงนิ เป็นรางวลัตอบแทน) ครทูีม่ปีระสบการณ์และประสบความส าเรจ็
จะก าหนดสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา (จากประสบการณ์ทีค่รพูบบ่อยๆ) ใหน้กัเรยีนอภปิรายก่อน  แลว้
จงึตัง้ขอ้ก าหนด / ขอ้ตกลงพืน้ฐานทีม่นุษยธ์รรมดากระท าได ้  สอนอยา่งมชีวีติชวีา   สอนในลกัษณะ
ของรปูธรรม  ขอ้ส าคญัครกูต็อ้งปฏบิตัดิว้ย 

2.  “การเล้ียงดเูดก็คนหน่ึง   จะต้องอาศยัคนทัง้หมู่บ้าน”     ไมว่่าชัน้เรยีนของคุณครจูะ
เป็นการศกึษาในระดบัใด    คุณครจูะตอ้งใชแ้หล่งความรู้ (resources)  ในชุมชนของตน  และสรา้ง
หอ้งเรยีนใหก้ลายเป็นชุมชน  “ชัน้เรียน   ควรมีสภาพเสมือนกลุ่มครอบครวัเลก็ๆ”   มกีาร  
“รวมใจชุมชน”   

ในชัน้เรยีนหน่ึงๆ ยอ่มมนีักเรยีนทีม่เีชือ้ชาตต่ิางๆ  และมาจากครอบครวัทีม่คี่านิยมต่างกนั   
ครจูะตอ้งช่วยใหน้กัเรยีนตระหนกัว่า  ตนเองมอีะไรทีเ่หมอืนกนัในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ “ นักเรียนทุก
คนต้องการความปลอดภยั  มีความรกัคนอ่ืน และมีคนอ่ืนรกัเรา  เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  



 5 

ได้รบัการพฒันาให้เจริญงอกงามด้วยสติปัญญา มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง” สิง่เหล่านี้เป็นจรงิ
ส าหรบันกัเรยีนทุกคนในชัน้เรยีนไมว่่าจะเป็นชนชัน้ใด  เชือ้ชาต ิ เพศ  กลุ่มชาตพินัธใ์ด  นกัเรยีนทุก
คนจงึตอ้งช่วยกนัใหทุ้กคนไดร้บัสทิธใินฐานะทีเ่ป็นมนุษย ์

3.  ครตู้องเป็นต้นแบบและเป็นผูแ้สดงพฤติกรรมเอ้ือสงัคม  นกัเรยีนจะเลยีนแบบ
พฤตกิรรมของครมูากกว่าปฏบิตัติามค าพดูของครู โดยเฉพาะในเรือ่งเกีย่วกบัความประพฤต ิ    
นกัวจิยั  (Bryan & Walbek 1970)   จดัสถานการณ์ใหผู้ใ้หญ่เล่นเกมกบัเดก็   เดก็ทีช่นะจะไดร้บัเงนิ  
ใกล้ๆ  กบับรเิวณทีเ่ล่นน้ี   มกีล่องรบับรจิาคส าหรบั  “เดก็อนาถา”    ผูใ้หญ่นัง่เล่นเกมกบัเดก็   ผูใ้หญ่
จะพดูถงึกล่องรบับรจิาคเงนิ   ถา้ไมบ่่นว่า (คดัคา้น) เรือ่งการบรจิาค  กจ็ะสนบัสนุนให้ช่วยบรจิาค   
ผูใ้หญ่ทีส่นบัสนุนการบรจิาคแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งจะลุกขึน้ไปใส่เงนิบรจิาค  อกีกลุ่มเพยีงแต่พดู
สนบัสนุนการบรจิาค  และผูใ้หญ่ทีบ่่นว่าเรือ่งการบรจิาคกม็ ี 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งบ่นว่าแต่กล็ุกขึน้ไป
บรจิาคดว้ย   อกีกลุ่มพดูคดัคา้นการบรจิาคอยา่งเดยีว   ผลทีเ่กดิขึน้ คอื เดก็ๆ มแีนวโน้มทีจ่ะกระท า
ตาม  โดยไมส่นใจว่าผูใ้หญ่จะพดูสนบัสนุนหรอืคดัคา้นการบรจิาค  เดก็ทีเ่หน็ว่าผูใ้หญ่ไมบ่รจิาคกไ็ม่
บรจิาคตามไปดว้ย   ถงึแมผู้ใ้หญ่จะพดูเหน็ดว้ยกบัการบรจิาคกต็าม 

4.  ควรท าให้พฤติกรรมเอ้ือสงัคมกลายเป็นแบบอย่างท่ีควรปฏิบติัตาม และให้การยก
ย่องผูป้ฏิบติั      การใหร้างวลัเป็นวตัถุ  เช่น  ดาว   ของขวญั  จะท าใหเ้กดิความพงึพอใจเพยีงชัว่ครู่  
และท าใหน้กัเรยีนมคีวามคดิทีผ่ดิๆ ว่าเมือ่มพีฤตกิรรมดคีวรจะไดร้างวลั   การพูดว่า  “มะลวินันี้หนู
ท างานกลุ่มรว่มกบัขวญัใจและเอกพงษ์ได้เยีย่มมาก”  การแสดงผลงานของนกัเรยีนในบอรด์หน้าหอ้ง 
หรอืท าใหน้กัเรยีนรูส้กึปลืม้จากการมปีระสบการณ์ของการพบความส าเรจ็จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมที่
คงทนกว่า (ในกรณขีองนกัศกึษาอาชวีะ  มกัจะไดย้นิคุณครเูล่าว่า  ใหน้กัเรยีนปฏบิตังิานทีม่รีายได ้  
นกัเรยีนจะสนใจ  ในรายวชิาทีเ่ป็นการฝึกทกัษะพืน้ฐาน  ทีผ่ลผลติไมส่ามารถจ าหน่ายได ้ นกัเรยีนจะ
ไมค่่อยสนใจ หรอืการทีค่รขูอความช่วยเหลอืจากนกัเรยีน นกัเรยีนมกัจะไมใ่หค้วามรว่มมอืเท่ากบัการ
ช่วยงานทีม่รีายได ้ น่าจะลองใชว้ธิกีารชื่นชม / ชมเชยดนูะคะ  เพราะถา้นกัเรยีนไม่ภาคภมูใิจใน
ตนเอง  กจ็ะไมภ่าคภูมใิจในคร ู หอ้งเรยีน  สถานศกึษา  ชุมชน  สงัคมและประเทศ) 

5.  ข้อตกลงพื้นฐาน  ควรส่งเสริมให้เป็นเร่ืองรายบุคคล   ท่ีการปฏิบติัของแต่ละบคุคล
รวมส่งผลให้กลุ่มด ารงอยู่ได้  (เราตอ้งเขา้กบัคนอื่นได)้      ในบางสถานการณ์ไมค่วรผลกัดนัใหเ้ขา้
ไปเกีย่วขอ้งกบัความเชื่อหรอืแนวคดิทางศาสนา  เช่น    การนัง่สมาธเิป็นของกลางไมว่่านับถอืศาสนา
ใดกน็ัง่สมาธก่ิอนเรยีนได ้การสรา้งวฒันธรรมในชัน้เรยีน 
 

เทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ   
การวางแผนจดัการเรยีนควรมขีัน้ตอนตามธรรมชาตใิหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้คอืใหเ้ลื่อนไหล

ไปตามสถานการณ์   เป็นขัน้ตอนตามธรรมชาตทิีเ่น้นว่านกัเรยีนตอ้งรบัผดิชอบท างานของตนเอง  ครู
ควรใชเ้ทคนิคดงัต่อไปนี้เพื่อช่วยใหส้ามารถสอนพฤตกิรรมเอือ้สงัคมใหแ้ก่นกัเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจนและ
จรงิจงั (น ามาจาการสอนของพระเทพญาณมหามุนี หรอืคุณครไูมใ่หญ่แห่งโรงเรยีนอนุบาลฝนัในฝนั
วทิยา  ทาง DMC)   
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๑. เมือ่เขา้ชัน้เรยีนควรทกัทายนกัเรยีนดว้ย  “รอยยิม้และปิยวาจา”  พระจากวดัพระธรรมกาย
ทุกรปูจะทกัทายผูเ้ขา้ไปปฏบิตัธิรรมว่า  สวสัดผีูม้บีุญมากทุกท่าน     ดงันัน้คุณครกูน่็าจะทกัทาย
นกัเรยีนทุกครัง้ทีเ่ขา้สอน เช่น สวสัดนีกัเรยีนคนดแีละคนเก่งของคร ู   สวสัดจีะ๊เยาวชนตน้แบบของ
ประเทศ   หรอือื่นทีเ่หมาะสมซึง่ตอ้งท าดว้ยความจรงิใจ 

๒.  การปรบัใจใหน้กัเรยีนพรอ้มก่อนเรยีน  ดว้ยการใหน้กัเรยีนนัง่สมาธสิกั 5 นาที ก่อนเริม่
เรยีน หรอืก าหนดกจิกรรมทีส่รา้งสรรคท์ีเ่ป็นการออกก าลงั  หรอืมกีารเคลื่อนไหวเลก็น้อยๆ ใหท้ าทุก
ครัง้ก่อนสอน   หรอืการใหท้่องค าขวญัทีง่า่ยๆ แต่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติ   เช่น   การทกัทาย
ประกอบการตบมอืเขา้จงัหวะ     การออกก าลงักายนิ้วทีเ่ชื่อว่าเป็นการออกก าลงักายสมองดว้ยการใช้
นิ้วค านวณตามหลกัการทีป่ระยกุต์จากการใชล้กูคดิ   เป็นตน้ 

๓.  การสรา้งเครอืข่ายคนด ี  หรอืสรา้งชุมชนชัน้เรยีนขึน้ เช่น การแสดงออกของครดูว้ยการ
ชื่นชมการใส่ใจในตวันกัเรยีน  การสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจในตวัเอง เป็นสิง่ทีค่รู
สามารถสอนนกัเรยีนใหเ้กดิทกัษะน้ีไดโ้ดยตรง  การมอบหมายงานใหน้กัเรยีนท าและคอยตดิตามถาม
ไถ่ว่าท าไปถงึไหนมปีญัหาอะไร   แบ่งงานกนัอย่างไร     แลว้ฟงัสิง่ทีน่กัเรยีนพดู   ใหส้ิง่ทีน่กัเรยีน
ตอ้งการ  เช่น  การช่วยเหลอืในรปูแบบต่างๆ  การใหค้ าแนะน าทีด่ ี    การจดัท าหนงัสอืราชการเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการตดิต่อขอขอ้มลูของนกัเรยีน     การเสนอแนะแหล่งขอ้มลูใหน้กัเรยีน   และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม  จะท าใหน้กัเรยีนไม่รูส้กึโดดเดีย่วว่าตอ้งท างานตามล าพงั  ส าหรบัคนทีพ่่อ 
แม ่ไมม่เีวลาใหล้กู สิง่นี้จะส าคญัมาก   คุณครไูมใ่หญ่ใหห้ลกัการในการชวนคนท าความด ี(สอน) คอื   

ช้ี (จดุประกาย)    ท าใหเ้หน็สิง่ทีถู่กตอ้ง 
ชวน (สรา้งแรงบนัดาลใจ)  ท าใหรู้ท้ าไมจงึตอ้งท า    
เชียร ์ (เสรมิแรง)    ท าใหค้ดิตาม หลงัจากทีน่กัเรยีนท าแลว้ใหน้กัเรยีนบอกว่าเกดิอะไรขึน้ 
ชม (ใหข้วญัและก าลงัใจ / ท าใหป้ลืม้)   ท าใหจ้ าประสบการณ์ของความส าเรจ็ทีไ่ดร้บั คอื 

การไดร้บัก าลงัใจจากคนรอบขา้ง  การยกยอ่ง  ค าชมทีม่าจากใจ  การชื่นชมดว้ยภาษากาย เป็นตน้ 
พฤตกิรรมทีค่รคูวรใช ้ คอื ย้ิมแย้ม  ยกย่อง  เยือกเยน็  ยึดหยุ่น โดยเลอืกใชพ้ฤตกิรรม

เหล่านี้ใหเ้หมาะสมกบัเวลา  สถานที ่ และโอกาส  เช่น  การใชค้วามสุขุมเยอืกเยน็ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   
ขณะทีส่อนนกัเรยีนทัง้ชัน้  เผอญิไปเหน็นกัเรยีนคนหน่ึงนัง่ป ัน่ดนิสอท าเสยีงดงัอยู่บนโต๊ะ    ครจูะเดนิ
ไปทีโ่ต๊ะนัน้และใชม้อืแตะไปทีโ่ต๊ะทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดห้ยดุพดูและไมไ่ด้ละสายตาไปจากชัน้เรยีนทัง้ชัน้ ท าให้
นกัเรยีนหยดุเล่นดนิสอทนัท ี  หรอืการคดิและพูดเชงิบวก  เช่น  นกัเรยีนส่งงานใหค้รไูมค่รบ  แทนที่
จะคดิว่าถอืว่ายงัขาดการส่งงาน  ใหค้ดิว่า ยงัดทีีส่่งงานแมจ้ะไมค่รบ และพดูใหก้ าลงัใจแทนทีจ่ะต าหนิ  
(คุณครไูมใ่หญ่คอืตน้แบบของการพดูเชงิบวก) 

การจดัส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค ์
ครจูะตอ้งถามตวัเองว่า  สภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีน  เพยีงพอส าหรบัการเรยีนรูห้รอืไม ่  และ

จะท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดห้รอืไม่ 
ครเูป็นผูท้ีจ่ะตอ้งท าใหส้ถานศกึษามสีภาพทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ เช่น   
- ครทูีน่ างานศลิปะของนกัเรยีนมาใชต้กแต่งหอ้งเรยีน        
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- ครทูีช่่วยท าใหห้อ้งเรยีนเป็นสถานทีป่ลอดภยั (ไมใ่ชก้ฏระเบยีบท าใหเ้ป็นหอ้งคุมขงั)      
- ครผููใ้ชจ้นิตนาการจดัเฟอรน์ิเจอรใ์นหอ้งเรยีนท าใหน้กัเรยีนไมต่อ้งถูกตรงึอยูก่บัทีน่ัง่ครัง้ 

ละหลายๆ ชัว่โมง  (ถา้ใชเ้ฟอรน์ิเจอรท์ีส่บายเกนิไป  เช่น โซฟาที่นุ่มสบาย  อาจท าใหน้กัเรยีนหลบั) 
การจดัการชัน้เรียนเชิงบวก   ถอืเป็นการแทรกแซงเชงิป้องกนั (preventive  intervention) ทีต่อ้ง

ด าเนินการก่อนเริม่สอน   เริม่ตัง้แต่การสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่คนทีเ่ขา้มาในหอ้งเรยีนเป็นครัง้แรก  
ไปจนถงึความสะดวกสบายและความปลอดภยัของนกัเรยีน   การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนมี
ปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ๓ ประการ  คอื 

๑.  ขา้วของเครือ่งใชต่้างๆ  เช่น  โต๊ะท างาน   โต๊ะทัว่ไป  ชัน้วางหนังสอื  และสิง่ของอื่นๆ 
๒.  นกัเรยีน  (นกัเรยีนจะใชส้ิง่ของเหล่านี้อย่างไร) 
๓.  สิง่แวดลอ้มและบรรยากาศรอบตวั เป็นความรูส้กึทีอ่ธบิายไมไ่ด ้แต่เมือ่กา้วเขา้ไปในหอ้ง

จะเป็นสิง่ทีรู่ส้กึได ้ สิง่ทีช่่วยสรา้งความรูส้กึทีม่ต่ีอหอ้งเรยีนนัน้ๆ  ไดแ้ก่  กลิน่  ความชืน้  การระบาย
อากาศ  ฝุน่ชอลก์  ความรอ้น  ความหนาว  เสยีงสะทอ้น และความเงยีบ  สิง่เหล่านี้มารวมกนัท าให้
เกดิบรรยากาศ 

      สิง่แวดลอ้มทางกายภาพในหอ้งเรยีน  เช่น 
     -  นกัเรยีนแต่ละคนทัง้หญงิและชาย ลว้นตอ้งมสีถานทีท่ างานและพืน้ทีส่ าหรบัเกบ็สิง่ของ 
     -  การจดัพืน้ทีใ่นหอ้ง สามารถเคลื่อนไหวไดส้ะดวกหรอืไม ่ ขนาดของพืน้ทีจ่ะท าใหม้กีาร

กระทบกระแทกกนัหรอืไม ่ ถา้มพีืน้ทีก่วา้งเคลื่อนไหวไดส้ะดวกจะส่งผลต่อการท างานในช่วงพกั 
     -  โต๊ะแบบใดจะเหมาะกบัการใชง้าน เช่น มขีนาดและความสงูเหมาะสมหรอืยงั  และอยู่

ในสภาพดหีรอืไม่ 
     -  แสงสว่างทีไ่มเ่พยีงพอจะท าใหเ้มือ่ยตา 
     -  หอ้งไมค่วรรอ้นมาก  เพราะจะท าใหน้กัเรยีนหลบัได ้ แต่กไ็มค่วรเยน็มากถงึขนาดทีท่ า

ใหจ้มกูของนกัเรยีนเยน็ 
     -  ตรวจดรูะดบัความดงัของเสยีงเป็นอย่างไร (การใชเ้ครือ่งขยายเสยีงของคร)ู 
     -  มเีสยีงหนวกห ู หรอืเสยีงดงัในโรงเรยีนจนท าใหข้าดสมาธหิรอืไม่ 
     -  สภาพภายนอกสถานศกึษาเป็นอย่างไร  ไมค่วรมปีญัหาดา้นความปลอดภยั  เช่น  มี

รถรบัจา้งบรกิารรบั-ส่ง อ านวยความสะดวกในการเดนิทางแก่นกัเรยีนทีบ่า้นไกล    
     การสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีน  อาจท าไดโ้ดยเดนิเขา้ไปในหอ้งดว้ยความรูส้กึว่าตนเอง

ไมคุ่น้เคยกบัสถานทีน่ัน้  แลว้ใชป้ระสาทสมัผสัทุกส่วน  สงัเกตว่ามอีะไรมากระทบ  มอีะไรทีท่ าใหเ้กดิ
ความรูส้กึทีด่ ี หรอืมอีะไรทีค่วรจะตอ้งเปลีย่นแปลง  เช่น 

      - อาจใชน้ ้าหอมปรบัอากาศทีใ่ชก้บัหอ้ง ช่วยท าใหอ้ากาศสดชื่นและมกีลิน่หอมอยูไ่ดน้าน 
      - ใชแ้สงอาทติยม์าช่วยสรา้งความสดชื่นใหแ้ก่มุมมดืในหอ้ง  
      - ใชต้น้ไมใ้บเขยีวมาช่วยท าใหอ้ากาศชดชื่น  หรอืเชญิชวนนกัเรยีนใหม้ารว่มพฒันา

สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีน (อาจน าดอกไมจ้ากสวนของตนเองมาตกแต่งหอ้ง) 
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     -  ในบางวฒันธรรม  เช่น  ประเทศเกาหล ี สแีดงหมายถงึความตาย  ควรหลกีเลีย่งการ
ใชส้แีดงกรอกคะแนนและใชเ้ขยีนงาน  เพราะสแีดงใหค้วามรูส้กึทีแ่สดงความมุง่รา้ย    อาจหลกีเลีย่ง
โดยใชส้เีขยีวส าหรบัเขยีนใหค้ะแนนสอบ   เขยีนโน้ต   และเขยีนสื่อสารเรื่องต่างๆ  เป็นตน้ 
              การสอนท่ีใช้นักเรียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู้พฤติกรรมเอ้ือสงัคม   
      ๑.  ครตูอ้งบอกใหน้กัเรยีนทราบว่า  ครมูคีวามคาดหวงัอะไรจากการเรยีนการสอน  ครท่ีูให้
ความคาดหวงัถึงความสามารถของนักเรียนสงู  จะช่วยยกระดบัความส าเรจ็ของนักเรียนได้
อย่างน่าท่ึง  เช่น  เมือ่พบนกัเรยีนครัง้แรกในชัน้เรยีน  ครบูอกกบันกัเรยีนว่า  ครคูดิว่านกัเรยีนหอ้งนี้
ทุกคนมคีวามสามารถทีจ่ะท าคะแนนได ้ A  ในวชิานี้ทุกคน    
 ๒. ครทูีม่คีวามกระตอืรอืรน้กบัเนื้อหาและการสอน จะท าใหน้กัเรยีนกระตอืรอืรน้ไปดว้ย โดย
ท าใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมเชงิบวกและส่งเสรมิใหน้กัเรยีนประสบความส าเรจ็ดว้ย  ความกระตอืรอืรน้นี้
แสดงออกไดห้ลายวธิ ี   เชน่  การชกัจงูใหส้นใจคน้ควา้   การใชเ้สยีง  การเคลื่อนไหวไปรอบๆ หอ้ง   
และสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื การเข้าไปมีส่วนร่วมและการแสดงความสนใจในเน้ือหาวิชา  (การพดูถงึ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการน าเนื้อหาวชิานี้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนั    เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสามารถคดิ
เทคนิควธิใีหม่ๆ  ทีน่่าสนใจมาใชแ้ก้ปญัหา  ท าใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มอยา่งสนุกสนาน  โดยท า
ใหช้ัน้เรยีนมสีภาพเป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยัทีน่กัเรยีนสามารถแสดงความกระตอืรอืรน้ออกมาได)้ 
 ๓.  ครตูอ้งด าเนินการใหน้กัเรยีนเกดิความตระหนกัว่า    ต้องท างานอะไร และต้องส่งงาน
ตามก าหนดเวลา   
 งานของคร ู คอื การลงมอืปฏบิตัสิิง่ทีแ่น่ใจว่าจะช่วยใหน้กัเรยีนพบความส าเรจ็ นักเรียนท่ี
รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเรจ็   มกัจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านพฤติกรรม 
 ความส าเรจ็ของนักเรียน คอื ภาระรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   และการท างานใน
สถานศกึษาไดด้ ี  นักเรียนจะต้องมีประสบการณ์จริงในการประสบความส าเรจ็ จึงจะรู้สึกได้ว่า  
ตนเองเป็นผูม้ีความส าเรจ็ 
 ๔.  เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ของความส าเรจ็อย่างแท้จรงิ  ประสบการณ์นัน้จะมพีลงัเหนือ
ค าพดูของคร ู   เหนือคะแนน   เหนือรางวลัตอบแทน   แต่นกัเรยีนจะตอ้งลงมอืปฏบิตัเิอง  เพื่อใหไ้ด้
ประสบการณ์ของความส าเรจ็  โดยลงมอืกระท าสิง่ทีม่คีุณค่าอยา่งแทจ้รงิ – สิง่ทีม่คีุณค่าเหล่านัน้  คอื 
การมสี่วนรว่ม  การแสดงออก  การสรา้งสรรค ์  การลงมอืปฏบิตัจิรงิ   การออกแบบ  การลงมอืผลติ  
การลงมอืปฏบิตักิารทดลอง   การท าการบา้นใหเ้สรจ็   หรอืการไดท้ ากจิกรรมอื่นๆ อกีมากมาย 
การท่ีนักเรียนจะประสบความส าเรจ็อย่างแท้จริง นักเรียนจะต้องท าส่ิงท่ีมีคณุค่ามาก่อน 
 การทีน่กัเรยีนมโีอกาสไดง้านด ี มคีวามนบัถอืตนเอง  และเป็นสมาชกิทีช่่วยเหลอืสงัคม 
 ความส าเรจ็ของแต่ละคนท าใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสามารถ ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่  
หากนกัเรยีนพบความส าเรจ็ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) สิง่นี้จะเป็นตวัสรา้งรปูแบบของ
ชวีติในอนาคตของนกัเรยีน  กล่าวคอื  เป็นตวัก าหนดแผนหลงัการเรยีนจบระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีว่าจะมลีกัษณะอยา่งไร  เมือ่นกัเรยีนโตเป็นผูใ้หญ่จะท าอาชพีอะไร  จะเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บั
ใครบา้ง  และโลกแห่งความเป็นจรงิจะเหน็คุณค่าในตวันกัเรยีนไดอ้ย่างไร 
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   เผยแพรเ่มือ่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ ชื่อ เรือ่งเล่าสู่กนั (เกีย่วกบัการสอน) 
   ปรบัเมือ่วนัที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 


