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ปำสิ ซอห์ลเบิร์ก

ในปี ค.ศ. 2000 ไม่มีทางที่ใครจะเขียนหนังสือแบบนี้ออกมาได้เลย
สมัยนัน้ ภูมทิ ศั น์การศึกษาโลกดูแตกต่างจากทุกวันนีม้ าก อังกฤษเพิง่ ผ่าน
การปฏิรูปโรงเรียนถึงระดับฐานรากขนานใหญ่ซ่ึงกินเวลานับทศวรรษ
โดยเน้นเป้าหมายผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและการประเมินนักเรียนบ่อยครั้ง ซึ่ง
ล้วนสั่นคลอนชีวิตนักเรียนและครูทุกคน สวีเดนก�าลังด�าเนินการปฏิรูป
โรงเรียนชนิดถอนรากถอนโคนที่สุดครั้งหนึ่ง โดยมีระบบบัตรรับรองสิทธิ์
<vouchers – รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนเป็น
รายบุคคล นักเรียนใช้บตั รรับรองสิทธิน์ เี้ ป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ เรียนโรงเรียนใด
ก็ได้> ซึง่ สร้างโรงเรียนรูปแบบใหม่ขนึ้ มาส�าหรับพ่อแม่ทตี่ อ้ งการเลือกการ
ศึกษาทางเลือกให้ลูกๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง
เกาหลีใต้ และสิงคโปร์กา� ลังปรับระบบการศึกษาของตนเพือ่ ให้กา้ วหน้าเร็ว
ขึ้นและได้ผลการเรียนรู้สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (Hargreaves and Shirley, 2010) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก�าลังทดลองกวดขันให้ครูและโรงเรียนมีบทบาทรับผิดชอบเรื่องการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและอัตราจบการศึกษาในหลายๆ รัฐ ช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นยุคของความพยายามที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูง
ขึ้น ถ้าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในปี 2000 ก็คงเหมือนหนังสือที่คล้ายๆ กัน
หลายเล่มในช่วงนั้นคือ แนะน�าแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพครูแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ในการพลิกฟื้นโรงเรียนที่ล้มเหลว หรือความจ�าเป็นที่จะต้อง
ซ่อมแซมการศึกษาทั้งระบบ
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ถ้ า ตอนนั้ น คุ ณ ถามผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ า นการศึ ก ษาระดั บ
นานาชาติว ่า อยากเดินทางไปประเทศไหนเพื่อหาแรงบันดาลใจและ
แนวคิดดีๆ มาใช้ในงานด้านการพัฒนาการศึกษาหรือการพัฒนาโรงเรียน
ของพวกเขา ส่วนใหญ่คงเลือกประเทศต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น และคุณ
น่าจะได้ยินพวกเขาบางคนพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
เยอรมนี หรือเนเธอร์แลนด์ด้วย ระบบการศึกษาของบางประเทศที่ว่ามา
นีไ้ ด้นา� แนวทางใหม่ทนี่ า่ สนใจมาใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียน
ให้ขอ้ มูลผูป้ กครองว่าโรงเรียนด�าเนินงานได้ดแี ค่ไหน และสร้างความเป็น
ผู้น�าด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ในบรรดาจุดหมายปลายทางการศึกษา
ดูงานและโครงการวิจัยร่วมที่ศึกษานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง มักมี
หลายๆ ประเทศเหล่านีซ้ า�้ เดิมเสมอ มีอยูป่ ระเทศหนึง่ ทีเ่ มือ่ พูดถึงเรือ่ งการ
ศึกษาแล้ว น้อยคนนักจะบอกว่ามีสิ่งน่าสนใจให้เรียนรู้ นั่นคือ ฟินแลนด์
ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงชัว่ ข้ามคืนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 เมือ่
องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Cooperation and Development – OECD) เผยแพร่รายงาน
ผลการศึกษาระดับนานาชาติชนิ้ แรกเกีย่ วกับทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ทเี่ ด็กอายุ 15 ปีได้เรียนรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน ซึง่ รูจ้ กั
กันในชื่อ PISA (Programme for International Student Assessment
– โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) ทุกสายตาต่างหันมาจับจ้อง
ประเทศนอร์ดิกเล็กจิ๋วแห่งนี้ (OECD, 2001) แม้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้
แต่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งมีประชากรแค่ 5.5 ล้านคน กลับมีคะแนนสูงกว่า
ประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม OECD ทั้งหมดอีก 31 ประเทศในการทดสอบนี้ซึ่ง
เชื่อกันว่าเป็นตัวชี้วัดว่าเยาวชนจะประสบความส�าเร็จในระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรูท้ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงสูงได้มากเพียงใดเมือ่ เป็นผูใ้ หญ่ นอกจาก
นีย้ งั พบว่า ในฟินแลนด์ ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ แตกต่าง
กันน้อยมาก และภูมหิ ลังครอบครัวก็มอี ทิ ธิพลต่อการศึกษาในโรงเรียนของ
เด็กๆ น้อยกว่าประเทศอื่นๆ เหนืออื่นใดคือ ดูเหมือนว่าชาวฟินแลนด์จะ
Ti m o t h y D . Wa l ker
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บรรลุผลอันน่าชื่นชมเหล่านี้โดยมีค่าใช้จ่ายเรื่องโรงเรียนเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ไม่น่าแปลกใจเลยที่โลกการศึกษาจะสับสน
ไม่เพียงแวดวงการศึกษานานาชาติและสือ่ มวลชนทัว่ โลกเท่านัน้
ที่งุนงงเมื่อฟินแลนด์ครองต�าแหน่งเซ็นเตอร์ของสนามแบบไม่ได้คาดคิด
แวดวงผู้มีอ�านาจทางการศึกษา นักวิชาการ และปราชญ์ในฟินแลนด์เอง
ก็ปั่นป่วนไม่น้อยเช่นกัน ดูเหมือนไม่มีใครอธิบายได้ดีพอเลยว่า ผลการ
ศึกษาอันเหนือชั้นของโรงเรียนฟินแลนด์ตามมาตรฐานนานาชาติเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 โรงเรียน
แบบประสม <comprehensive school – โรงเรียนที่รับเด็กตามเขตแบบ
ไม่คัดเลือกหรือแบ่งแยกด้วยเกณฑ์ใดๆ> 9 ปีของฟินแลนด์ (ประถมหนึ่ง
ถึงมัธยมสาม) ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ถูกแนวร่วม
หลายฝ่ายในสังคมฟินแลนด์วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียน
มัธยมปลายและมหาวิทยาลัยกล่าวหาโรงเรียนรูปแบบใหม่เหล่านีว้ า่ ก�าลัง
ท�าให้ระดับความรูแ้ ละทักษะทีเ่ ด็กควรจะต้องมีเมือ่ เข้าเรียนต่อระดับสูงขึน้
ลดลงอย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง นายจ้างบางคนก็ผสมโรงเสริมว่า คนรุ่นใหม่
ขาดจรรยาบรรณในการท�างาน และมักถูกสอนมาให้แสวงหาความสบาย
และหลีกเลี่ยงงานหนัก นอกจากนั้นยังมีผู้ปกครองที่คิดว่า โรงเรียนแบบ
ประสมนีม้ พี นื้ ทีไ่ ม่เพียงพอให้เด็กทีเ่ ก่งและมีความสามารถมากกว่าเพือ่ น
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อมีการเสนอทางแก้ไข ยังมีคนบอกให้
เลียนแบบสิง่ ทีป่ ระเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลกท�ากันด้วย รายการการปฏิรปู ทีแ่ นะน�า
กันมามีทั้งการสร้างมาตรฐานให้สูงขึ้น มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่
ละเอียดกว่าเดิม ให้พอ่ แม่มที างเลือกเพิม่ ขึน้ ว่าจะส่งลูกไปเรียนทีไ่ หน และ
สร้างโรงเรียนเฉพาะทางส�าหรับเด็กมีพรสวรรค์ กระแสต่อต้านโรงเรียน
แบบประสมของฟินแลนด์เหล่านี้ ส่วนใหญ่เงียบไปหลังจากเดือนธันวาคม
ค.ศ. 2001 พนันได้เลยว่า ถ้าไม่มีโครงการ PISA หนังสือเล่มนี้คงไม่มีวัน
ได้เขียนขึ้น
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ชาวฟินแลนด์ตอบข้อสงสัยและข้อซักถามนับพันเกี่ยวกับความ
ส�าเร็จของโรงเรียนพวกเขาว่าอย่างไร คนฟินแลนด์จ�านวนมากเชื่อว่า มี
องค์ประกอบส�าคัญห้าประการที่เอื้อให้นักเรียนฟินแลนด์ท�าได้ดีกว่าเด็ก
วัยเดียวกันในประเทศอื่นๆ สี่ในห้าองค์ประกอบนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
โรงเรียนและอ�านาจหน้าที่ของโรงเรียน อีกหนึ่งองค์ประกอบว่าด้วยสิ่งที่
เกิดขึ้นเมื่อเด็กไม่ได้อยู่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม คุณควรระลึกไว้เสมอ
ว่า การอธิบายว่าท�าไมบางอย่างจึงเกิดขึ้นในระบบสังคมที่ซับซ้อนนั้น
ย่อมมีการคาดเดาอยู่ด้วยพอสมควร และไม่มีทางแน่ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ประการแรก เราเชื่อว่าโรงเรียนแบบประสมซึ่งเด็กเริ่มเข้าเรียน
เมื่ออายุเจ็ดขวบนั้น ได้หยิบยื่นการศึกษาและการพัฒนาที่สมดุล เป็น
องค์รวม และมีเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้แก่เด็กๆ ทุกคน ทั้งยังวางรากฐาน
เพื่อการเรียนรู้ที่ดีและเสมอภาค หลักสูตรของโรงเรียนในฟินแลนด์ให้
ความส�าคัญกับทุกวิชาอย่างเท่าเทียม จึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้บ่มเพาะ
บุคลิกภาพและความสามารถหลากหลายด้าน เมื่อไม่มีโรงเรียนเอกชน
และการแข่งขันระหว่างโรงเรียนซึ่งมักพ่วงมาด้วย ก็หมายความว่า ทุก
โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนที่ดี ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ไหนและรองรับนักเรียน
แบบใด นักเรียนฟินแลนด์ส่วนใหญ่เรียนในห้องเรียนคละชนชั้นโดยไม่มี
การแบ่งสายหรือแยกกลุ่มตามความสามารถหรือสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคม ปัจจุบันผ่านมาสี่ทศวรรษแล้ว จิตวิญญาณของการยอมรับทุกคน
อย่างเท่าเทียมได้ปรับกรอบคิดของทั้งครูและผู้ปกครองให้เชื่อว่า ไม่ว่า
ใครก็เรียนรูแ้ ทบทุกสิง่ ทีต่ อ้ งการในโรงเรียนได้ตราบเท่าทีม่ กี ารสนับสนุน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ผลคือการมุง่ เน้นสุขภาวะ สุขภาพ และความ
สุขของเด็ก ได้กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการให้การศึกษาใน
โรงเรียนทั่วประเทศ
ประการที่สอง เราตระหนักตั้งแต่ต้นว่า การจะสอนชั้นเรียนที่
นักเรียนมีความแตกต่างหลากหลายให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น จ�าเป็น
ต้องมีครูที่ฝึกฝนมาดียิ่งกว่าที่เคยมีมาตลอดจนถึงทศวรรษ 1970 ผลก็
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คือ มีการขยับการศึกษาของครูขนึ้ จากระดับวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัย
ทีเ่ น้นการวิจยั (research universities) ส่วนหนึง่ ของการปฏิรปู การศึกษา
ระดับสูงทัง้ ระบบในทศวรรษ 1980 ก�าหนดว่า ครูตอ้ งจบหลักสูตรปริญญา
โทที่ใช้การวิจัยเป็นฐานเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ในฟินแลนด์ ครูจบใหม่
จึงได้เรียนรูเ้ รือ่ งจิตวิทยาเด็ก ศาสตร์และศิลป์ในการสอน การศึกษาพิเศษ
<special education – การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แตกต่างจาก
เด็กปกติทวั่ ไป> วิธสี อนรายวิชา และหลักสูตร มากกว่าครูทมี่ ปี ระสบการณ์
มานานกว่า ท�าให้มีความรับผิดชอบด้านวิชาชีพในโรงเรียนของตนกว้าง
ขึ้น ในช่วงทศวรรษ 1990 ครูถูกคาดหวังให้ร่วมออกแบบหลักสูตรของ
โรงเรียน เลือกวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ประเมินว่านักเรียนเรียนรู้ได้
ดีเพียงใด และวางแผนการพัฒนาและเติบโตในสายวิชาชีพครูด้วยตัวเอง
การสร้างความเข้มแข็งให้วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องในประเทศฟินแลนด์
ท�าให้ครูและโรงเรียนได้รับความไว้วางใจอย่างแรงกล้าและเด่นชัด ผลที่
ตามมาคือ ครูมสี ถานภาพสูงขึน้ และเป็นอาชีพทีด่ งึ ดูดใจมากขึน้ ในสายตา
เยาวชนฟินแลนด์
ประการทีส่ าม เราตัดสินใจสร้างกลไกถาวรเพือ่ รักษาและเพิม่ พูน
สุขภาวะและสุขภาพของเด็กๆ ในทุกโรงเรียน เป้าหมายหลักคือ เพื่อให้
แน่ใจว่าการขาดการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานจากทางบ้านจะไม่มาท�าลาย
โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จของเด็กๆ แกนหลักของระบบสนับสนุนนี้
คือโครงสร้างการศึกษาพิเศษแบบใหม่ทเี่ ชือ่ ว่า จะต้องระบุปญ
ั หาเกีย่ วกับ
การศึกษาและจัดการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ละโรงเรียนได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
ทุกโรงเรียนในฟินแลนด์ต้องตั้งทีมงานสวัสดิภาพนักเรียน ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้เชี่ยวชาญ ครู และผู้บริหาร ซึ่งจะมาอภิปรายประเด็นปัญหา และ
ตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรให้ดีที่สุด ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า เมื่อทุกโรงเรียน
มีบริการทางการศึกษาพิเศษเช่นนี้ รัฐจะต้องวางแผนงบประมาณเพื่อให้
โรงเรียนที่ต้องการการศึกษาพิเศษมากกว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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มากกว่า ระบบนีไ้ ด้สร้างพืน้ ฐานส�าคัญของความเสมอภาคทางการศึกษา
อันแข็งแกร่งทั่วทั้งระบบขึ้นในฟินแลนด์
ประการทีส่ ี่ เราคิดว่าต�าแหน่งผูบ้ ริหารทางการศึกษาระดับกลาง
ได้แก่โรงเรียนและเขตการศึกษาท้องถิ่น ควรอยู่ในมือนักการศึกษาผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบการณ์ อันที่จริง เราคาดหวังให้ครูใหญ่ของโรงเรียน
เป็นผู้มีคุณวุฒิพอจะสอนในโรงเรียนที่ตนเป็นผู้น�าได้ ผู้น�าโรงเรียนต้อง
มีความเหมาะสมที่จะน�าคนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย ล�าดับขั้นการ
บังคับบัญชาของโรงเรียนในฟินแลนด์ค่อนข้างเป็นแนวราบ ครูใหญ่ส่วน
มากจะสอนนักเรียนควบคู่ไปกับการท�าหน้าที่บริหารด้วย แนวทางนี้ยัง
ช่วยรับประกันว่า ผู้น�าโรงเรียนได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในห้องเรียน
โดยตรงเช่นกัน เราสังเกตเห็นว่าบรรดาครูมักมีแนวโน้มจะยอมรับเสียง
ตอบรับและพูดคุยถึงสิ่งที่กังวลใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าหัวหน้าของตนก็สอน
นักเรียนด้วยและอาจเจอค�าถามแบบเดียวกันในห้องเรียน ผมเคยเสนอ
ไว้ (Sahlberg, 2015) ว่า ในโรงเรียนของฟินแลนด์ ผู้น�าคือครู และครูคือ
ผู้น�า (ด้านศาสตร์และศิลป์ในการสอน)
ประการที่ห้า เรารู้ว่าสถานการณ์ที่นักเรียนพบนอกโรงเรียนมี
ส่วนส�าคัญในการอธิบายความแตกต่างของการเรียนรู้ในโรงเรียน แม้ใน
ฟินแลนด์ บางเรื่องอย่างเช่นภูมิหลังครอบครัว จะสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนน้อยกว่าในประเทศอืน่ ๆ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชน
เมือ่ พวกเขาไม่อยูใ่ นโรงเรียนก็มบี ทบาทส�าคัญต่อทัง้ ความส�าเร็จและความ
ล้มเหลวด้านการศึกษา ดังนั้น นโยบายด้านเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
พร้อมด้วยเครือข่ายของสมาคม ชมรม และองค์กรซึ่งมีอยู่หนาแน่น จึง
ส่งอิทธิพลเชิงบวกที่ส�าคัญต่อสุขภาวะ สุขภาพ และทุนทางสังคมของ
เด็กๆ ซึ่งล้วนสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนของพวกเขา ในฟินแลนด์
มีสมาคมนอกภาครัฐประมาณหนึ่งแสนแห่ง ซึ่งมีสมาชิกรวมกันราว 15
ล้านคน (Allianssi, 2016) นี่แสดงว่าคนฟินแลนด์ตื่นตัวในการมีส่วนร่วม
กับกิจกรรมหลากหลายนอกโรงเรียนหรือที่ท�างาน เยาวชนฟินแลนด์
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สามในห้าคนใช้เวลาว่างเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคมประเภทใดประเภท
หนึ่งเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วสมาคมเหล่านี้จะจัดกิจกรรมด้านกีฬา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งเยาวชนจะได้ความรู้และทักษะช่วยเสริมสิ่งที่เรียนใน
โรงเรียน เมือ่ เยาวชนฟินแลนด์รอ้ ยละ 90 รายงานว่า พวกเขามีงานอดิเรก
นอกโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิจกรรมนอก
ห้องเรียนมีบทบาทต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นกัน ระบบการดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบถ้วนหน้า ระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐ และ
ระบบห้องสมุดสาธารณะซึ่งมีอยู่มากมาย เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ ปัจจัย
ที่สนับสนุนงานของโรงเรียนในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนประสบความ
ส�าเร็จ
การท�าความเข้าใจว่าระบบการศึกษาท�างานอย่างไร และองค์
ประกอบต่างๆ ภายในและภายนอกระบบส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างไรนัน้ เป็น
เรือ่ งยาก ดังนัน้ การท�าความเข้าใจระบบการศึกษาแบบอืน่ นอกเหนือจาก
ทีเ่ ราเคยสัมผัสจึงเป็นเรือ่ งยากมาก การเยีย่ มชมสังเกตการณ์โรงเรียนและ
รับฟังผูเ้ ชีย่ วชาญเพียงหนึง่ สัปดาห์แทบไม่มที างให้ขอ้ มูลเชิงลึกได้มากพอ
จะเข้าใจได้ว่าการศึกษาฟินแลนด์นั้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ สิ่งที่
คุณควรท�ามากกว่าคือ มาเป็นครูในฟินแลนด์ ให้ฟนิ แลนด์สอนคุณ นีแ่ หละ
คือสิ่งที่ท�าให้ทิม วอล์กเกอร์ (Tim Walker) เป็นผู้ส่งสารที่มีเอกลักษณ์ใน
โลกของการพัฒนาด้านการศึกษา งานเขียนของเขาสะท้อนความเข้าใจ
โครงข่ายวัฒนธรรมของโรงเรียนในฟินแลนด์ในมุมทีก่ ว้างขึน้ และให้ความ
กระจ่างแก่ทั้งนักการศึกษาต่างชาติและนักการศึกษาในฟินแลนด์เอง
ผมพบทิมหลังจากเขาและครอบครัวเพิ่งย้ายจากบอสตันมา
อยู่เฮลซิงกิได้ไม่นาน ตอนนั้นเราคุยกันบ่อยๆ เกี่ยวกับว่าโรงเรียน
ฟินแลนด์ต่างจากโรงเรียนอเมริกันทั่วไปอย่างไร ผมฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชั้นเรียนประถมห้าของเขาด้วยความสนใจเต็มเปี่ยม ระหว่างที่เขาสอนที่
โรงเรียนแบบประสมเรสซู โรงเรียนรัฐบาลในเมืองเฮลซิงกิซึ่งมีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรนานาชาติ (International Baccalaureate) เป็นโรงเรียน
ทีผ่ มไปเยือนบ่อยครัง้ และรูจ้ กั เป็นอย่างดี ทิมได้เผชิญหน้าส่วนผสมหลาย
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อย่างของโรงเรียนแบบฟินแลนด์ ซึ่งคุณอ่านฉบับสมบูรณ์ได้ในหนังสือ
เล่มนี้ การเขียนถึงแง่มุมเชิงปฏิบัติที่ส�าคัญเหล่านี้ของสิ่งที่ท�าให้โรงเรียน
ฟินแลนด์แตกต่างจากที่อื่นๆ จ�าเป็นต้องใช้มุมมองของคนนอก ผมคิดไม่
ออกเลยว่าจะมีใครท�าได้ดีไปกว่าทิม
ตอนที่ผมก�าลังจะตีพิมพ์ Finnish Lessons: What Can the
World Learn from Educational Change in Finland? หนังสือของผม
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ผมถามทางส�านักพิมพ์วา่ จะช่วยติดสติก๊ เกอร์บนปกหลัง
ว่า “ค�าเตือน: อย่าลองท�าที่บ้าน” ได้ไหม เหตุผลก็คือ มีค�าถามมากมาย
มหาศาลจากนักการเมือง ผู้น�าด้านการศึกษา และครู ถามกันมาว่าจะน�า
ระบบโรงเรียนของฟินแลนด์ไปประยุกต์ใช้ในประเทศของเขาได้อย่างไร
ทางส�านักพิมพ์เข้าใจความกังวลของผมแต่ไม่อนุญาตให้ทา� ไม่วา่ อย่างไร
ผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายโอนระบบการศึกษาจากที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่ง ระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีวัฒนธรรมซับซ้อนเช่นเดียว
กับพืชหรือต้นไม้ซงึ่ จะเติบโตได้ดกี แ็ ต่ในดินและภูมอิ ากาศบ้านเกิดเท่านัน้
หนังสือ Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ ของทิม
วอล์กเกอร์ อธิบายประเด็นนีไ้ ว้อย่างชัดเจน และให้ขนั้ ตอนทีป่ ฏิบตั ติ ามได้
ไว้แทน ว่าจะใส่ความสุขและความสนุกสนานเข้าไปในโรงเรียนให้มากขึ้น
ได้อย่างไร ถ้าคุณท�าได้อย่างนัน้ โดยใช้แนวคิดทีจ่ ะได้อา่ นต่อไปในหนังสือ
เล่มนี้ คุณก็จะสอนได้อย่างฟินแลนด์ขึ้นมาอีกนิด โชคดีครับ!
อ้างอิง
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สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์
แปลโดย

ทิพย์นภำ หวนสุริยำ

บทน�า

ในปีแรกของการเป็นครูที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ผมดิ่ง
สู่ภาวะหมดไฟอย่างรวดเร็ว ในวันท�างาน ผมจะไปถึงโรงเรียนประมาณ
หกโมงครึ่ง และกลับออกมาบางครั้งก็เย็นค�่าพร้อมเป้อัดแน่นด้วยคู่มือ
การสอนติดมาด้วยเป็นปกติ เวลาที่ไม่ได้อยู่โรงเรียน ผมพยายามตัดขาด
จากเรื่องงานแต่ท�าไม่ได้ ช่วงอาหารเช้า ผมนั่งทวนแผนการสอนอย่าง
กระวนกระวาย และในตอนค�่า เมื่อล้มตัวบนเตียงก็หมกมุ่นครุ่นคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ท�า “ผิดพลาด” ไป ผมตื่นมากลางดึกสี่ห้าครั้งแทบทุกคืน
เช้าบางวันก็วิตกกังวลมากเสียจนต้องวิ่งเข้าห้องน�้าในอพาร์ตเมนต์ไป
อาเจียน มันน่าแขยงครับ ผมรู้
ก่อนเริ่มสอนปีแรกนี้ผมกระตือรือร้นมาก และมั่นใจเหลือเกิน
ว่าจะ รัก งานนี้ แต่เมื่อเดือนตุลาคมมาถึงก็เริ่มยอมรับกับตัวเองว่า ผม
เกลียด งานนี้ มันไม่ได้น�าความเบิกบานมาให้ อันที่จริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น
กลับตรงกันข้ามเลย
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โยฮันนา ภรรยาชาวฟินแลนด์ของผมเป็นห่วงมาก เธอเตือนว่า
ถ้าไม่ผ่อนลงบ้างคงจะต้องลาพักงานแล้ว ผมตอบว่า “ไม่มีทาง” โยฮันนา
สงสัยว่า ท�าไมผมยืนกรานจะท�างานไม่หยุดหย่อน และเล่าเรือ่ งเพือ่ นชาว
ฟินแลนด์ในเมืองเฮลซิงกิซงึ่ เป็นครูชนั้ ประถมหนึง่ เหมือนกันให้ผมฟัง รวม
เวลาเตรียมสอนหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้ว เธอท�างานไม่เกินวันละหกชั่วโมง
และเมื่อกลับออกจากโรงเรียนรัฐบาลที่สอนอยู่ตอนประมาณบ่ายสองโมง
ยังทิ้งงานทั้งหมดไว้ข้างหลังด้วย
ผมเชื่อว่าโยฮันนาเข้าใจผิดเรื่องภาระงานของเพื่อน หรือถ้าที่
เล่ามาเป็นความจริง เพื่อนของเธอก็ไม่ใช่ครูที่ดี ผมบอกภรรยาว่า ครูที่
ดีน่ะไม่กลับบ้านเร็วหรอก และอธิบายว่า ที่จริงแล้วครูต้องผลักดันตัวเอง
ไปให้สุดขีดจ�ากัด
“แต่ไม่ใช่ในฟินแลนด์” โยฮันนาบอก
หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายของฟินแลนด์ ภรรยา
ผมท�างานเป็นครูทดแทนอยู่ในเมืองเฮลซิงกิสองสามเดือน ท�าให้ได้เห็น
เบื้องหลังชีวิตการท�างานของครูฟินแลนด์ โดยทั่วไปแล้วในโรงเรียนของ
ฟินแลนด์ ครูและนักเรียนจะมีเวลาพัก 15 นาทีรวมอยู่ในชั่วโมงเรียนทุก
ชั่วโมง และจากประสบการณ์ของโยฮันนา ครูส่วนใหญ่จะใช้เวลาพักใน
ห้องพักครูรวม ดื่มกาแฟ พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และพลิกดูนิตยสาร
จากประสบการณ์การสอนแบบอเมริกนั ของผม เรือ่ งนี้ฟังดูคอ่ นข้างเหลือ
เชื่อทีเดียว
ที่โรงเรียนในแมสซาชูเซตส์ ผมมักท�างานตลอดช่วงว่างพักยาว
ตอนกลางวัน ซึ่งปกติแล้วเป็นช่วงพักตามตารางช่วงเดียวที่ผมมีในวัน
ท�างาน ผมจะเดินเลาะแถวโต๊ะนักเรียนไปพลางกินกล้วยลูกหนึ่งไปพลาง
เตรียมสอนช่วงบ่าย
ตลอดปีแรกของการสอน ภรรยาชาวฟินแลนด์ของผมพยายาม
เกลีย้ กล่อมเต็มทีว่ า่ ยังมีวธิ สี อนแบบอืน่ อีก ซึง่ ไม่เพียงอยูร่ อดแต่ยงั รุง่ ด้วย
ถึงอย่างนั้น ผมกลับไม่เคยเชื่อเลย
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ความเป็นจริงที่ตัวผมรวมถึงครูชาวอเมริกันมากมายต้องเจอ
เหมือนกันนั้น ช่างดูแตกต่างจากที่ครูในฟินแลนด์เหล่านั้นเจอเหลือเกิน
ผมไม่มีช่วงพัก 15 นาทีกระจายอยู่ตลอดวัน ในขณะที่ผมยังสอนชั่วโมง
สุดท้าย เพือ่ นของโยฮันนาออกจากโรงเรียนไปแล้วตอนบ่ายสองโมง และ
ผมยังมีงานเตรียมสอนซึง่ ดูเหมือนกองภูเขาในสายตาผมรออยูอ่ กี หลังจาก
โบกมือบ๊ายบายนักเรียนชั้นประถมหนึ่งตอนประมาณบ่ายสามโมงแล้ว
ในปีแรกของการเป็นครูใหม่ ปกติแล้วผมท�างานวันละ 12 ชัว่ โมง
ซึ่งท�าให้รู้สึกว่าเป็นครูที่ดีกว่าเพื่อนของโยฮันนามาก แต่พอสิ้นปีนั้น ผม
รู้เลยว่าตัวเองเป็นครูที่แย่กว่าอย่างเห็นได้ชัด การขาดสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตขนาดหนักเล่นงานผม และยังมีความเครียดกับความวิตกกังวล
เอ่อท้น ที่แย่สุดคือ งานสอนไม่ได้ท�าให้ผมเบิกบานอีกต่อไปแล้ว และดู
เหมือนว่า เมื่อผมขาดความอิ่มใจ ก็พลอยส่งผลกระทบถึงนักเรียนด้วย
เด็กน้อยเหล่านั้นมักจะดูทุกข์ตรมเช่นกัน
ปีการศึกษานัน้ ผมจ�าได้วา่ เพือ่ นครูผแู้ ก่ประสบการณ์บอกผมว่า
ครูชาวอเมริกันร้อยละ 50 เลิกอาชีพครูภายในห้าปี และผมคิดว่าตัวเอง
คงเป็นหนึ่งในครูที่ลาออกกลางคันเหล่านั้น ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ความวิตกกังวลและระดับการอดนอนของผมรุนแรงมากจนเตรียมการ
สอนส�าหรับวันถัดไปไม่ได้อีกแล้ว ผมยังจ�าหลายๆ ครั้งที่นั่งอยู่กับโต๊ะ
ท�างาน มองแผนการสอนอย่างเลื่อนลอยอยู่นานหลายนาทีได้อยู่เลย
บ่ายแก่ๆ วันหนึ่ง หลังจากเตรียมสอนแบบไร้ความคืบหน้าอยู่เป็นชั่วโมง
อีกครัง้ ผมกลับบ้านแล้วทรุดลงกับพืน้ ครัว นอนนิง่ ไม่พดู จา ขณะทีภ่ รรยา
ขอร้องให้หยุดพัก หลังจากนอนไม่หลับมาหลายสัปดาห์ ผมยกหูโทรศัพท์
และขอลาพักด้วยความเจียมตัว
ผมรู้สึกพร้อมจะออกจากอาชีพนี้ และแสร้งว่าที่ผ่านมาเป็นแค่
ฝันร้าย แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่า หรือภรรยาผมจะพูดถูก
เป็นไปได้ไหมทีจ่ ะทัง้ สอนและสุขไปพร้อมกัน แม้แต่ในห้องเรียน
อเมริกัน
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สามปีหลังจากนัน้ โยฮันนากับผมตัดสินใจย้ายไปฟินแลนด์ ไม่ใช่
เพราะผมอยากหนีจากการศึกษาอเมริกนั ตรงกันข้าม ผมไม่อยากจากไป
ผมยังสอนในโรงเรียนเดิม รู้สึกขอบคุณที่รอดปีแรกอันน่าอับอายมาได้
หลังจากลาพักหนึง่ เดือนในครัง้ นัน้ ผมได้รบั แรงสนับสนุนและประสบการณ์
อันมีค่า และเมื่อเวลาผ่านไป ผมก็เริ่มเข้าถึงความเบิกบานของการสอน
แม้จะยังรู้สึกหมดเรี่ยวแรงทั้งกายใจทุกวันเมื่อกลับถึงบ้านก็ตาม
ในปีกอ่ นเราจะย้ายไปเฮลซิงกินนั้ ผมสอนเต็มเวลา เรียนรายวิชา
ระดับปริญญาโทจนจบ และท�างานพิเศษหลายงาน สรุปแล้วผมไม่ได้ใช้
เวลาที่บ้านมากเท่าที่หวังไว้ และหากกล่าวอย่างสัตย์จริง ผมอาจก�าลัง
เริ่มหมดไฟอีกครั้งอย่างช้าๆ เราตัดสินใจย้ายไปฟินแลนด์ หวังว่าจะได้
ใช้ชีวิตช้าลงโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกของลูกๆ (ตอนนี้เรามีลูกสองคน
อายุยังไม่ถึงห้าขวบ)
เมือ่ ผมบอกคนอืน่ เรือ่ งแผนการลงหลักปักฐานในเฮลซิงกิ ครูใหญ่
ชาวอเมริกันออกความเห็นว่า นี่เป็นการย้ายเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ผมจ�าได้วา่ หัวเราะข�าความคิดนัน้ เพราะรูส้ กึ ตรงกันข้าม ผมพร้อม
แล้วหากจะต้องเลิกสอนหนังสือเมื่อไปอยู่ฟินแลนด์ ขอเพียงให้ได้ใช้ชีวิต
สมดุลขึ้นกว่าเดิม เราซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไปเฮลซิงกิโดยไม่รู้เลยว่าผมจะมี
แม้แต่งานท�าหรือเปล่า
ปลายเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2013 หนึง่ เดือนก่อนย้ายข้ามประเทศ
ผมยังหางานสอนหนังสือไม่ได้ แต่แล้วในเช้าวันหนึง่ ผมได้รบั อีเมลน่าฉงน
จากครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึง่ ในเฮลซิงกิ ผมติดต่อเธอไปเมือ่ เดือนมีนาคม
พร้อมๆ กับครูใหญ่ชาวฟินแลนด์อีกหลายคน เมื่อไม่ได้ข่าวคราวจากใคร
เลยจึงเลิกหวัง แต่แล้วเช้านัน้ ของเดือนมิถนุ ายน ก็มขี อ้ ความนีอ้ ยูใ่ นกล่อง
ข้อความ เชิญผมไปคุยถึงความเป็นไปได้หากจะสอนนักเรียนประถมห้าที่
โรงเรียนรัฐบาลในเฮลซิงกิ ผมอึ้งจนอ้าปากค้าง
ต่อมาในสัปดาห์นั้น ครูใหญ่ชาวฟินแลนด์ก็สไกป์สัมภาษณ์ผม
และเสนอต�าแหน่งงานให้ในช่วงท้ายการสนทนา ผมดีใจสุดๆ และตกลง
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รับงานด้วยความขอบคุณ แต่แล้วก็เริ่มวิตกว่า การเซ็นสัญญานี้จะพาผม
ไปเจอกับอะไรกันแน่
ผมเคยได้ยนิ มาเช่นเดียวกับคนอเมริกนั หลายๆ คนว่า การศึกษา
ของฟินแลนด์มคี ณ
ุ ภาพสูงมาก แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้วหมายความว่าอย่างไร
โยฮันนาเคยเล่าถึงโรงเรียนในฟินแลนด์ให้ฟังบ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ชัว่ โมงเรียนสัน้ และเวลาพัก 15 นาที และผมได้รจู้ ากสารคดีดา้ นการศึกษา
เรือ่ งหนึง่ ว่า เด็กๆ วัย 15 ปีของฟินแลนด์ทา� คะแนนได้ดอี ย่างสม�า่ เสมอใน
การทดสอบระดับนานาชาติทเี่ รียกว่า PISA ซึง่ วัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยรวมแล้วผมยังรู้เรื่อง
การศึกษาฟินแลนด์น้อยมากตอนที่ตกลงรับงานสอนนักเรียนประถมห้า
ในเฮลซิงกิ
ไม่ว่าจะอย่างไร ผมก�าลังจะเริ่มต้นการเดินทางระยะเวลาสองปี
เพื่อไปดูระบบโรงเรียนของฟินแลนด์จากคนใน นี่คือจุดหมายปลายทาง
ที่ไม่ชัดเจน ซึ่งผมคาดว่าจะต้องดิ้นรนเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง และต้อง
สารภาพเลยว่า ผมดิ้นรนจริงๆ ครับ แต่อาจไม่ใช่ในแบบที่เพื่อนครูชาว
อเมริกันคาดคิด
โดยปกติแล้ว คนที่ย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งมักมี
ประสบการณ์ตื่นตกใจทางวัฒนธรรม (culture shock) เป็นปรากฏการณ์
ทีเ่ รารูส้ กึ งุนงงหลงทางเมือ่ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่คนุ้ เคย แต่สา� หรับผม
เนือ่ งจากภรรยาเป็นคนฟินแลนด์ และก่อนหน้านัน้ ผมได้มาเยือนบ้านเกิด
เธอหลายต่อหลายครั้งแล้ว จึงแทบไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรม ยกเว้นพื้นที่เดียวของชีวิตผม นั่นคือ ที่ท�างาน
โรงเรียนในเฮลซิงกิให้ความรู้สึกเหมือนเป็นดินแดนแปลกหน้า
เป็นที่ที่ผมพบความคาดหวังและกฎเกณฑ์ใหม่ที่ต้องท�าตาม และบริบท
ที่แตกต่างอย่างยิ่งนี้ท�าให้ผมต้องหันมาพิจารณา “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ”
ที่เรียนรู้มาจากโรงเรียนอเมริกันเสียใหม่ ตลอดสองปีในเฮลซิงกิ ผมได้
รับโอกาสให้ศึกษาเรียนรู้วิธีสอนแบบฟินแลนด์อย่างใกล้ชิด โดยการ
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สังเกตการสอนของเพื่อนครูในห้องเรียนกว่าร้อยชั่วโมง และเก็บชั่วโมง
ฝึกสอนจนครบถ้วนตามหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัยของ
ผมในสหรัฐอเมริกา โดยมีเพื่อนครูชาวฟินแลนด์ผู้มากประสบการณ์สอง
คนคอยดูแล
ระหว่างที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ผมสนใจใคร่รู้ว่า ครูคนอื่นๆ ใน
ฟินแลนด์ใช้วิธีการเดียวกับที่ผมเห็นในเฮลซิงกิหรือเปล่า จึงเดินทางไป
โรงเรียนหลายแห่งทั่วฟินแลนด์ ผมยังสัมภาษณ์ครูชาวฟินแลนด์ระดับ
ก่อนอนุบาล ประถม และมัธยมต้นด้วย จากประสบการณ์เหล่านี้ผมได้
รู้ว่า แนวปฏิบัติในการสอนหลายอย่างที่ผมเห็นในเฮลซิงกินั้นพบได้ใน
โรงเรียนทั่วฟินแลนด์
กลยุทธ์ที่ผมพบไม่ได้หวือหวาแบบโครงการไอแพ็ดหนึ่งเครื่อง
ต่อเด็กหนึ่งคน (1:1 iPad) และไม่ได้เป็นนามธรรมเชิงอุดมคติแบบ “แค่
พวกเราเชือ่ มัน่ ในตัวนักเรียนก็พอ!” วิธสี อนนัน้ เป็นแนวปฏิบตั ทิ เี่ รียบง่าย
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ได้ผลไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนไหนก็ตาม และที่
เยี่ยมที่สุดคือ ผมพบว่าหลายๆ กลยุทธ์น�าความเบิกบานมาสู่ห้องเรียน
เมื่อน�ามาใช้ แนวปฏิบัติแบบฟินแลนด์เหล่านี้อาจต้องปรับสักเล็กน้อย
เพื่อให้ใช้ได้ในบริบทการสอนอื่นๆ เช่นในสหรัฐอเมริกา แต่มันไม่ใช่วิธี
แบบ “ฟินแลนด์เท่านั้น” อย่างแน่นอนครับ
ยกตัวอย่างกลยุทธ์หนึง่ ทีผ่ มแนะน�าในหนังสือเล่มนี้ ลองนึกดูนะ
ครับ นัน่ คือการพักสมองทีละเล็กละน้อยตลอดวันเรียน ถ้าไม่มกี ารเปลีย่ น
นโยบายการศึกษา คงยากที่ครูอเมริกันจะน�าการพัก 15 นาทีบ่อยๆ เพื่อ
เล่นอย่างอิสระแบบฟินแลนด์มาใช้จริง แต่คงไม่ยากเกินไปหากจะคิด
จินตนาการว่า ครูอเมริกันจะสอน อย่าง ฟินแลนด์โดยจัดสรรให้นักเรียน
มี “เวลาที่เลือกได้” ช่วงสั้นๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อให้เด็กๆ ยังคงสดชื่นและมี
สมาธิจดจ่อในห้องเรียนอยู่เสมอ
ในหนังสือเล่มนี้ ผมสนใจจะดูว่า ทุกวันนี้ ครูชาวอเมริกันจะท�า
อะไรได้บา้ งเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงเชิงบวกในห้องเรียนของพวกเขา
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โดยรับแรงบันดาลใจจากแนวทางการศึกษาแบบฟินแลนด์ แม้จะอยู่ใน
ระบบที่แตกต่างกันชัดเจนอย่างที่ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก บรรยายไว้ในค�าน�า
เมื่อผล PISA ครั้งแรกประกาศออกมาในปี ค.ศ. 2001 ฟินแลนด์
ตกตะลึ งเมื่อพบว่า ตนรั้งอันดับหนึ่งด้านระบบการศึกษา แนวทางที่
ผ่อนคลายกว่าของฟินแลนด์ ทั้งวันเรียนสั้น การบ้านเบา และการสอบ
วัดความรู้มาตรฐานเพียงเล็กน้อย ล้วนขัดกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องวิธี
ท�าให้ได้ผลการเรียนยอดเยี่ยม ประเทศนอร์ดิกเล็กๆ แห่งนี้ก�าลังบอก
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกว่า ยังมีวิธีจัดการศึกษาแบบอื่นที่
ไม่ต้องบีบหลักสูตรให้แคบ และสร้างความเครียดให้ครูและเด็กๆ วิธีการ
ที่แตกต่างนี้เห็นได้ชัดในระดับนโยบาย แต่ก็สังเกตเห็นได้ในระดับย่อย
คือห้องเรียนของฟินแลนด์เช่นกัน
ในฐานะครูอเมริกัน ครูชาวฟินแลนด์อาจไม่ได้บันดาลใจเราด้วย
กลยุทธ์การสอนที่มีนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมการสอนของฟินแลนด์
จ�านวนมากก็รับมาจากอเมริกาเหนือและที่อื่นๆ (Sahlberg, 2015) แต่
จากประสบการณ์ของผมเอง สิง่ ทีเ่ ราเรียนรูไ้ ด้จากครูในฟินแลนด์คอื การที่
พวกเขาดูจะให้คณ
ุ ค่าความสุขมากกว่าผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ครูเหล่านี้
ตัดสินใจเรือ่ งทีเ่ ล็กและเรียบง่ายว่าจะส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่ บิกบาน
ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วนักเรียนของพวกเขาก็ยงั คงท�าได้ดอี ย่างทีผ่ ลการทดสอบ
PISA หลายๆ ครั้งแสดงให้เห็น
ผมก็เหมือนครูชาวอเมริกนั จ�านวนมากทีอ่ า่ นหนังสือ Teach Like
a Champion 2.0 ของดัก เลอมอฟ (Doug Lemov) และค้นพบกลยุทธ์
ในห้องเรียนที่มีประโยชน์จ�านวนมาก แต่มีกลยุทธ์ข้อหนึ่งท�าให้ผมงุนงง
นัน่ คือ “ปัจจัยความเบิกบาน” (Joy Factor) เลอมอฟ (2015) เสนอว่า ความ
เบิกบานในห้องเรียนเป็นเครื่องมือที่ครูใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้
แน่นอนว่า ปัจจัยความเบิกบานไม่ได้จบในตัวเอง ปัจจัยความ
เบิกบานในห้องเรียนทีด่ ตี อ้ งท�าหน้าทีเ่ ป็น “บ่าว” ซึง่ มีเป้าหมายคือ
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สนับสนุนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวันนั้น มันควรเป็นสิ่งที่คุณ
เปิดและปิดได้รวดเร็วด้วย (Lemov, 2015, p. 442)

ในขณะที่ดูเหมือนเลอมอฟจะมองว่าความเบิกบานคือกลยุทธ์
ผมขอเสนอให้เราเริ่มมองความเบิกบาน (หรือความสุข) ซึ่งถูกจัดความ
ส�าคัญไว้ล�าดับต้นๆ ตามที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวทางการศึกษาแบบ
ฟินแลนด์ ว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ในห้องเรียนของเรา ความสุขนั้นจะมอง
ว่าเป็น “สภาวะทีอ่ ารมณ์เชิงบวกเพิม่ สูงขึน้ ” ก็ได้ และแทนทีม่ นั จะรบกวน
การเรียนการสอนในห้องเรียน ความสุขช่วยเพิม่ ผลิตภาพและพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์และสังคมได้ (Seppälä, 2016, p. 8)
ผมเข้าใจว่าการจัดล�าดับให้ความสุขส�าคัญที่สุดในห้องเรียน
ของเราดูจะเป็นแนวคิดนามธรรม ลองมองแบบนี้ก็ได้ครับ เวลาที่เรา
พยายามนอนหลับให้ดขี นึ้ เราจะให้ความส�าคัญกับการนอนโดยท�าขัน้ ตอน
ต่างๆ ก่อนจะคลานขึ้นเตียง เช่น ออกก�าลังกายและปิดโทรศัพท์มือถือ
(Raghunathan, 2016) เช่นเดียวกัน เราให้ความส�าคัญกับความเบิกบาน
เป็นอันดับแรกในห้องเรียนได้โดยท�าตามชุดกลยุทธ์บางอย่าง
ระหว่างที่ผมท�างานและใช้ชีวิตในฟินแลนด์ ผมได้ร่างขั้นตอน
ออกมาหลายข้อที่ครูท�าตามได้เพื่อสร้างการเรียนการสอนที่เบิกบาน
ราช รากุหน์ าธาน (Raj Raghunathan) อาจารย์วทิ ยาลัยธุรกิจแมคคอมบ์ส
(McCombs School) ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน ผู้เขียนหนังสือ
If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy? (2016) (ไหนว่าเก่งไง
ท�าไมไม่มีความสุข?) มองว่าส่วนผสมของความสุขมีสี่ประการ (ถ้าความ
ต้องการพื้นฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัยได้รับการเติมเต็มแล้ว) นั่นคือ
ความสัมพันธ์ที่ดี อิสระ ความเชี่ยวชาญ และกรอบคิด (Pinsker, 2016)
อีกส่วนผสมหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาในรายการนี้คือ สุขภาวะ ซึ่งผมมองว่า
เป็นรากฐานของการพัฒนาส่วนประกอบอื่นๆ ผมจัดกลยุทธ์ท่ีเรียบง่าย
33 ประการในหนังสือ Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์
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ฟินแลนด์ เล่มนี้ โดยยึดตามส่วนผสมของความสุขห้าประการดังกล่าว
และประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของห้องเรียนที่เบิกบาน
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