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หนั ง สื อ สอนเปลี่ ย นชี วิ ต ควรเป็ น หนั ง สื อ ประจ� ำ ห้ อ งสมุ ด ใน
โรงเรียนทุกโรงเรียน ควรเป็นหนังสือที่บังคับให้นักศึกษาสาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ทุกคนต้องอ่านนอกเวลา และมี “ชมรมครูเพื่อศิษย์”
ในแต่ละคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้นักศึกษาร่วมกันตีความหนังสือ
เล่มนี้เข้าสู่ชีวิตครูในอนาคตของตน และเป็นหนังสือคู่มือด�ำเนินกิจกรรม
PLC (Professional Learning Community) ของครูประจ�ำการในทุกโรงเรียน
ข้อเสนอข้างบนมาจากความเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้าง
จิตวิญญาณครูแห่งศตวรรษที่ 21 หากมีการน�ำไปร่วมกันตีความสู่ภาค
ปฏิบตั ิ และตีความสิง่ ทีพ่ บจากการปฏิบตั กิ ลับสูท่ ฤษฎี ทีเ่ ป็นทฤษฎีวา่ ด้วย
ชุดความคิดและการปฏิบัติของครูเพื่อการช่วยเหลือศิษย์ขัดสน โดยที่
ในขณะนี้กว่าครึ่งของนักเรียนไทยอยู่ในสภาพ “ขัดสน” แบบใดแบบหนึ่ง
ชุ ด ความคิ ด ทั้ ง เจ็ ด ที่ เ สนอ ได้ แ ก่ ชุ ด ความคิ ด สานสั ม พั น ธ์
ชุดความคิดแห่งความส�ำเร็จ ชุดความคิดเชิงบวก ชุดความคิดแห่ง
บรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์ ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน ชุดความคิดแบบมีสว่ นร่วม และชุดความคิดการส�ำเร็จการศึกษา
เป็นพืน้ ฐานจิตใจของครู ทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับพฤติกรรมของครู โดยในหนังสือ
แต่ละบท มีรายละเอียดเทคนิคการท�ำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ที่หลากหลาย
ที่เป็นวิธีการง่ายๆ แต่ให้ผลกระทบต่อตัวนักเรียนสูง

เท่ากับชุดความคิดและชุดพฤติกรรมทั้งเจ็ดของครูจะถ่ายทอด
ไปสร้างพลังการเรียนรู้ในตัวศิษย์ เกิดชุดความคิดและชุดพฤติกรรม
ในตัวนักเรียนที่จะติดตัว เป็นคุณต่อนักเรียนไปตลอดชีวิต ไม่ใช่มีคุณ
เฉพาะตอนอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น
หนังสือเล่มนี้ออกมาประจวบเหมาะต่อนโยบายการด�ำเนินการ
หลักสูตรฐานสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการด�ำเนินการ
ตามในหนังสือจะท�ำให้การเรียนรูเ้ ป็นแบบ active learning โดยมีเป้าหมาย
ทีก่ ารหนุนให้นกั เรียนท�ำกิจกรรมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะส�ำคัญขึน้ ภายในตน
ทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนสามารถก�ำกับการเรียนรูข้ องตนเอง และก�ำกับพฤติกรรม
อื่นๆ ของตนเองได้ นักเรียนจะพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็น “ผู้กระท�ำการ”
(agent) เพื่อการเรียนรู้ของตน ผ่านความร่วมมือกับเพื่อนๆ และผู้คน
โดยรอบ
หากจะให้ผมหลอมรวมเจ็ดชุดความคิดเข้าเป็นแก่นหนึ่งเดียว
ผมขอเสนอชุดความคิดว่าด้วยพลัง หรือศักยภาพของความเป็นมนุษย์
ทั้งของครูและของศิษย์ หนังสือเล่มนี้อยู่บนฐานความเชื่อในศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาศักยภาพดังกล่าว
ออกมาสู่ความเป็นจริง
ผมขอแสดงความยิ น ดี ต ่ อ ส� ำ นั ก พิ ม พ์ bookscape กองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และทีมผู้แปล ที่ร่วมมือกันจัดแปล
หนังสือ Poor Students, Rich Teaching: Seven High-Impact Mindsets
for Students from Poverty ออกมาเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่งเล่มนี้
และพิมพ์ออกเผยแพร่ ขอแสดงความขอบคุณแทนสังคมไทยในกุศลเจตนา
และขอตั้งความหวังว่า วงการศึกษาไทยจะได้ใช้คุณค่าของหนังสือเล่มนี้
ให้เกิดผลกระทบสูง ต่อนักเรียน ครู และสถาบันครู
วิจารณ์ พานิช
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หนั ง สื อ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เล่ ม นี้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ Poor
Students, Rich Teaching และ Poor Students, Richer Teaching
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลศึกษาล่าสุด ทั้งยังหยิบยกคุณประโยชน์อันโดดเด่น
ของชุดความคิดทรงประสิทธิภาพทั้งเจ็ดประเภทที่ครูผู้สอนจ�ำเป็นต้องมี
เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ นักเรียนด้อยโอกาส และช่วยให้เด็กกลุม่ ดังกล่าวประสบ
ความส�ำเร็จ ผู้อ่านบางท่านอาจสงสัยว่าผมมีคุณสมบัติใดจึงได้มาเขียน
หนังสือว่าด้วยชุดความคิดและความด้อยโอกาส ซึ่งผมคงต้องตอบว่า
เป็นเพราะผมท�ำดุษฎีนิพนธ์ด้านความยากจนและความด้อยโอกาส โดย
ผลงานของผมประสบความส�ำเร็จมาแล้วกับโรงเรียนขยายโอกาสของรัฐ
กว่า 200 โรงในสหรัฐอเมริกา แต่ยงั มีอกี ประเด็นทีผ่ มอยากจะเล่าให้คณ
ุ ฟัง
เรื่องราวทั้งหมดนี้มีจุดก�ำเนิดจากช่วงชีวิตวัยเด็กของผมซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่ผมได้รับประสบการณ์ตรงจากความยากล�ำบากและชุดความคิดต่างๆ
เรื่องมีอยู่ว่าแม่ได้ทิ้งผมและพี่สาวสองคนไปตั้งแต่ตอนที่ผม
อายุ 2 ขวบ พ่อจึงต้องเลี้ยงลูกสามคนอย่างทุลักทุเล ตอนเช้าไปท�ำงาน
ตอนเย็นต้องเรียนภาคค�ำ่ ส่วนเสาร์อาทิตย์กต็ อ้ งยุง่ กับการฝึกในกองก�ำลัง
รักษาดินแดน แม่เลีย้ งคนแรก (จากทัง้ หมดสามคน) เข้ามาในชีวติ ตอนผม
อายุได้ 6 ขวบ เธอติดเหล้า และมักใช้ความรุนแรง ทั้งยังคุกคามพวกเรา
อยู่เสมอ ชีวิตผมจึงเสมือนตกอยู่ในฝันร้ายนานถึง 9 ปี (ตั้งแต่ผม 6 ขวบ
จนอายุ 15 ปี) เธอดุด่าและข่มขู่ผมทุกวัน จนผมต้องเอาตัวรอดด้วยการ
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คอยหาลู่ทางหลีกเลี่ยงการถูกคุกคาม ทั้งหลบหน้า หนีห่างจากบ้าน
ต้องขอญาติๆ อาศัยอยู่ด้วย และบางครั้งก็กินอาหารสุนัขแทนขนม
ตอนเป็นเด็ก ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยในชีวิตที่คอยเป็นแบบอย่าง
หรือสัง่ สอนทักษะทางสังคมและอารมณ์ทเี่ หมาะสมให้ ผมจึงเป็นนักเรียน
ทีไ่ ม่เอาไหนทัง้ ในด้านพฤติกรรมและการเรียน การย้ายโรงเรียนเป็นเรือ่ ง
ธรรมดาสามัญ ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่ ตอนอยู่ชั้นประถม ผมย้ายโรงเรียน
3 แห่ง เข้าออกโรงเรียนมัธยมต้น 4 แห่ง และเรียนมัธยมปลายอีก 2 แห่ง
พอลองนับดูถึงรู้ว่าผมเรียนกับครูมาแล้ว 153 คน (นี่เป็นเรื่องเล่าฉบับ
ปรับเนือ้ หาให้เหมาะกับผูอ้ า่ นทุกวัยแล้วนะครับ) สิง่ ทีผ่ มได้เรียนรูม้ าจาก
พ่อก็คอื “อย่าเสียเวลาพูดให้มากความ โฟกัสทีเ่ รือ่ งส�ำคัญก็พอ” และเรือ่ ง
ส�ำคัญของผมในตอนนั้นคือ การเอาตัวรอด
ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพื่อจะบอกกับทุกคนว่า ผมรู้ดีว่าการโตมา
ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนั้นเป็นอย่างไร ผมเคยถูกปืนบรรจุกระสุน
ขึน้ ล�ำกล้องจ่อหัว พร้อมค�ำขูว่ า่ “ท�ำตามทีบ่ อก ไม่งนั้ ตาย ” มาแล้ว ผมเกเร
ในชั้นเรียนจนถูกท�ำโทษประจ�ำ ผลการเรียนช่วงประถมและมัธยมก็
อ่อนมาก โดยจบออกมาด้วยเกรดเฉลีย่ C+ โอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ
ในชีวิตของผมตอนนั้นช่างเลือนราง
แล้วผมท�ำอย่างไรจึงประสบความส�ำเร็จได้อย่างทุกวันนี?้ เหตุผล
แรกเลย คงเพราะผมเกิดมาผิวขาว ชีวิตแต่ละวันของผมจึงไม่เลวร้าย
ไปกว่าเดิมหรือถูกซ�้ำเติมด้วยความเครียดจากการถูกเหยียดสีผิว ความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศ หรือการแบ่งชนชั้น อีกเหตุผลคือผมโชคดีที่ในช่วง
อายุ 30 ผมได้รจู้ กั ผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นแบบอย่างอันเหมาะสมให้ และผมได้คบหา
กับพวกเขาเป็นเวลาหลายต่อหลายปี นั่นเองที่ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ถึง
ความหมายที่แท้จริงของการประสบความส�ำเร็จในชีวิต
หนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว และผมก็อยากให้
คุณทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องของคุณเองเช่นเดียวกัน คุณต้องหัดที่จะ
เข้าใจชุดความคิดของคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ยากล�ำบาก
E ri c Jen sen
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แต่ยงิ่ ไปกว่านัน้ คุณต้องเลือกทีจ่ ะเรียนรูช้ ดุ ความคิดใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อความส�ำเร็จของนักเรียน
ประเด็นส�ำคัญของหนังสือเล่มนีจ้ ริงๆ มีแค่ประเด็นเดียว นัน่ ก็คอื
“ทางเลือก” ครับ ใครๆ ก็ต้องเคยถูกปัญหาเล่นงานกันทั้งนั้น แต่บางคน
โดนบ่อยและหนักหนาสาหัสกว่าคนอื่นมากนัก ต่อไปถ้าคุณเจอนักเรียน
ทีเ่ กเร หรือนักเรียนทีไ่ ม่พอใจการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ก็ให้รไู้ ว้นะครับ
ว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นนักเรียนกลุ่มนั้น และผมถือว่าการที่ครูไม่ช่วยให้
นักเรียนประสบความส�ำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผม หากตอนนั้น
ครูไม่ใส่ใจช่วยเหลือ ผมคงได้แต่ถอดใจและล้มเลิกความพยายามไปแล้ว
ในทางกลับกัน หากครูใส่ใจและช่วยเหลือ ผมก็จะทุม่ เทเต็มทีด่ ว้ ยทัศนคติ
ที่ดี ถึงแม้ประสบการณ์การเรียนช่วงประถมและมัธยมจะไม่ค่อยดีนัก
แต่ครูของผมบางคนก็ตา่ งจากครูทวั่ ไป จนค่อยๆ เกิดเป็นความหวังเล็กๆ
ชุดความคิดที่ครูกลุ่มนี้มีต่อผมนั้นไม่เหมือนกับที่ครูส่วนใหญ่มี และผมก็
รับรู้ได้ถึงพลังแห่งสายใยและการสอนที่มีคุณภาพ
นักเรียนส่วนใหญ่ไปโรงเรียนเพราะกฎหมายบังคับ และเพราะ
จะได้เจอเพื่อนๆ ซึ่งผมเองก็ไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆ แต่ครูผู้สอนนั้น
ต่างออกไป พวกเขา เลือก ทีจ่ ะสอน เลือก ทีจ่ ะท�ำงาน ณ โรงเรียนของผม
ทั้งยัง เลือก วิชาและระดับชั้นที่จะสอนเองด้วย เหนือสิ่งอื่นใด ครูอาจารย์
ได้รับเงินเดือนเพื่อท�ำให้นักเรียนเรียนจบ ทางเลือกของครูจึงส�ำคัญ
อย่างแน่นอน ทางเลือกที่ว่านั้นมาจากชุดความคิดแห่งการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้นกั เรียนประสบความส�ำเร็จ นีจ่ งึ เป็นประเด็นส�ำคัญของหนังสือ
เล่มนีค้ รับ ผมทราบดีวา่ ครูหลายคนได้รบั ค่าตอบแทนค่อนข้างต�ำ่ ไม่คอ่ ย
ได้รับการชื่นชม ทั้งยังขาดการสนับสนุนที่ดี แต่กระนั้น คุณก็ยังต้องเลือก
ในทุกขณะที่ชีวิตด�ำเนินไป นักเรียนต้องการคุณครับ แต่ค�ำถามส�ำคัญคือ
คุณจะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ส�ำเร็จการศึกษาหรือไม่?
การแก้ต่างง่ายๆ คงเป็นการพูดว่า “ไม่หรอก ฉันมีทางเลือก
ทีไ่ หนกัน คุณคงไม่เชือ่ ถ้าฉันบอกว่าแต่ละเดือนฉันมีคา่ ใช้จา่ ยมากแค่ไหน
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และเงินเดือนของฉันก็น้อยนิด ล�ำพังแค่เอาตัวเองให้รอดก็ยากมากแล้ว”
ผมทราบแน่นอนครับว่าการเอาตัวรอดนั้นยากเย็นเพียงใด เพราะผมเอง
ก็ตอ้ งเคยอยูใ่ ห้รอดด้วยข้าวโอ๊ตและมันฝรัง่ ในห้องเช่าทีเ่ คยเป็นห้องซักผ้า
มาสองปี ผมเคยเป็นทัง้ ภารโรง พนักงานท�ำความสะอาดโรงแรม และเคย
ถังแตกมาแล้ว แต่ผมก็ไม่เคยบ่น ไม่เคยขอรับเงินจากองค์กรการกุศลหรือ
เงินช่วยเหลือคนว่างงาน ทุกคนมีทางเลือกเสมอครับ คุณเลือกทีจ่ ะพัฒนา
ฝีมือท�ำงานในแต่ละวันได้ คุณตัดสินใจอย่างรอบคอบและเลือกสิ่งดีๆ
ให้ตัวเองได้ ดังนั้น คุณสามารถฝึกปรือทักษะใหม่ๆ และช่วยนักเรียน
ให้ส�ำเร็จการศึกษาได้อย่างแน่นอน
หากคุณขาดทักษะในการท�ำหน้าที่ให้ดี ก็อาจเป็นเรื่องยากเย็น
เข็ญใจสักหน่อย แต่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผมได้น�ำเสนอชุดความคิด
ที่เป็นประโยชน์ประเภทต่างๆ และกลวิธีการสอนที่แปลกใหม่ โดยเชื่อว่า
คุณจะกลับมารักงานสอนของคุณอีกครั้ง อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปนะครับว่า
หนทางสูก่ ารสร้างชุดความคิดใหม่ๆ นัน้ จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ผมเพียงแต่
บอกว่านีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ รียนรูก้ นั ได้ คุม้ ค่าทีจ่ ะลอง และคุณท�ำส�ำเร็จได้แน่นอน
เชื่อเถอะครับว่าข้อมูลที่ผมน�ำเสนอจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสู่ความส�ำเร็จ
เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ!

E ri c Jen sen
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สอนเปลี่ยนชีิวิต
7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียน

แปลโดย

ฐานันดร วงศ์กิตติธร
ลลิตา ผลผลา

บทน�ำ

เป้าประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้คือการสร้างความตระหนักรู้
และน�ำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังชุดความคิดประเภทต่างๆ ทั้งยัง
ว่าด้วยสิ่งที่นักเรียนด้อยโอกาสส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ ซึ่งก็คือการสอน
แบบบริบูรณ์ (rich teaching) ค�ำว่า “บริบูรณ์” ในที่นี้หมายถึงครบถ้วน
เปี่ยมคุณภาพ และดีกว่าที่เคยเป็นมา ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
นักเรียนได้ดว้ ยการสอนแบบบริบรู ณ์ เพราะเด็กหนึง่ คนทีค่ ณ
ุ ช่วยให้สำ� เร็จ
การศึกษา เท่ากับเด็กหนึ่งคนที่ไม่ต้องลาออกกลางคัน นั่นหมายความว่า
โอกาสเสี่ยงที่เด็กคนนั้นๆ จะถูกด�ำเนินคดีในศาลเยาวชนย่อมลดลง
รวมถึงการพึง่ พาสวัสดิการของรัฐ ตลอดจนอัตราการจ�ำคุกก็จะลดน้อยลง
ตามไปด้วย (Latif, Choudhary, & Hammayun, 2015) เด็กคนดังกล่าวยังจะ
เป็นอีกหนึ่งแรงส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามและคุณประโยชน์
แก่โลกใบนี้ ผลลัพธ์คือสังคมที่ดียิ่งขึ้นครับ คุณช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็ก
เรียนจบมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะท�ำงานได้ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมี
พื้นฐานชีวิตอย่างไร
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เราทุ ก คนล้ ว นมี ค วามเชื่ อ และเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การสอนใน
แบบฉบับของตนกันทัง้ นัน้ อย่างครูทตี่ อ้ งรับมือกับเด็กด้อยโอกาสก็มกั จะ
มีชุดความคิดเชิงลบและมักโทษสิ่งต่างๆ รอบตัว ครูบางคนอาจจะบ่นว่า
“ปีก่อน การเรียนของเจสันไม่พัฒนาขึ้นเลย ก็อย่างที่รู้กัน เด็กพวกนั้น
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่เลย แล้วจะให้ฉันท�ำยังไง?” สังเกตดู
สิครับว่าเรือ่ งเล่าของครูกลุม่ นีม้ กั จบลงด้วยข้ออ้างว่าท�ำไมนักเรียนของตน
จึงไม่มีพัฒนาการใดๆ ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้ศึกษากลวิธีการสอน
แบบบริบรู ณ์ทคี่ รูแถวหน้าใช้จดั การกับอคติและความเชือ่ ผิดๆ เพือ่ ส่งเสริม
นักเรียนให้ประสบความส�ำเร็จด้วยการสอนที่มีคุณภาพ
จากนี้อีกหลายปีข้างหน้า คุณอยากให้โรงเรียนขยายโอกาสของ
คุณมีวัฒนธรรมที่สะท้อนแต่ความสิ้นหวัง และความเชื่อที่ว่าเบื้องหน้า
มีแต่อุปสรรครออยู่ หรืออยากให้เกิดวัฒนธรรมที่บ่มเพาะโอกาสเชิงบวก
และความส�ำเร็จด้วยเรื่องราวที่เสริมสร้างก�ำลังใจกันล่ะครับ จริงๆ แล้ว
ผมจะเขียนเรือ่ งเล่าตัวอย่างโรงเรียนด้อยโอกาสทีก่ ำ� ลังประสบความส�ำเร็จ
อย่างทีเ่ คยเขียนไว้หลายเรือ่ งในหนังสือเล่มอืน่ ก็ได้ แต่ผมต้องยกตัวอย่าง
โรงเรียนสักกี่โรงกันคุณถึงจะยอมรับและพูดว่า “โอเค พอแล้ว ฉันเชื่อคุณ
แล้ว” หวังว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยปรับความคิดและลบล้างอคติ
ที่คุณมีมาตลอดได้นะครับ
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความยากจนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ แต่ครู
ผู้ทุ่มเทจากโรงเรียนหลากหลายแห่งทั่วประเทศต่างตระหนักว่าความ
เท่าเทียมคือทางออก หนังสือเล่มนี้จึงว่าด้วยการสร้างความเท่าเทียม
ทางการศึกษาให้กับ ทุกคน ด้วยการปลูกฝังชุดความคิดแห่งความส�ำเร็จ
ให้กับนักเรียน ทุกคน หากคุณภาพของโรงเรียนคือการท�ำให้เด็กทุกคน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคแล้วละก็ ความเท่าเทียมก็คือสิ่งที่ท�ำให้
นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษามาตรฐานเดียวกันครับ ผมขอ
ยกตัวอย่างความส�ำเร็จของโรงเรียนในสองระดับชั้นมาเล่าสู่กันฟัง
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1. ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ครูหลายคนมีชุดความคิดที่คับแคบ
และคิดว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนไม่มีความสามารถพอ
เมื่อต้องใช้สติปัญญาในระดับสูง นั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ครับ
มีโรงเรียนอนุบาลและประถมต้นหลายแห่งที่สอนการเขียนโค้ด
เพราะทุกวันนีม้ แี อปพลิเคชัน่ ฟรีมากมายทีส่ อนการเขียนโค้ดให้เด็ก
ตั้งแต่ประถมหนึ่ง (ซึ่งช่วยเสริมสร้างกระบวนการท�ำงานของสมอง
ความจ�ำ ความคิด และการตัดสินใจ) ในรูปแบบของเกมที่สนุกสนาน
นี่เป็นตัวอย่างวิธีการง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงโอกาสในมาตรฐาน
เดียวกับที่เด็กจากครอบครัวฐานะปานกลางและร�่ำรวยได้รับ หาก
พิจารณาถึงความต้องการนักเขียนโค้ดในตลาดแรงงานแล้วละก็
การ ไม่ สอนเด็กๆ ให้รวู้ ธิ กี ารเขียนโค้ดแทบจะถือเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สมควร
เสียด้วยซ�้ำ
2. โรงเรียนมัธยมหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบางแห่ง
กลับมองว่านักเรียนฐานะยากจนนั้นไม่เหมาะกับหลักสูตรดังกล่าว
และปล่อยให้เด็กกลุ่มนี้ขาดทรัพยากรและโอกาสศึกษาหลักสูตรที่มี
คุณภาพนี้ เช่นนี้ย่อมถือว่า ไม่ เท่าเทียม โรงเรียนมัธยมบางแห่งให้
นักเรียนทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์เรียนหลักสูตรคุณภาพดังกล่าว
และถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะต้องเปิดสอนพิเศษให้บ้าง แต่ก็เพื่อ
เป้าหมายเดียวกันคือเด็ก ทุกคน ต้องส�ำเร็จการศึกษา ชุดความคิดนัน้
ส�ำคัญมากครับ และจะยิง่ ส�ำคัญมากขึน้ ไปอีก หากเกณฑ์การประเมิน
คือความเท่าเทียมทางการศึกษา
ผมขอเป็นก�ำลังใจให้ครูทุกคน และจะท�ำอย่างสุดความสามารถ
ให้ครูทกุ ท่านเติบโตและประสบความส�ำเร็จ เพราะผมเชือ่ ว่าครูผสู้ อนเป็น
ปัจจัยส�ำคัญหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้การศึกษาในสหรัฐฯ อยู่รอดและเติบโต
ไม่วา่ รัฐบาลจะออกนโยบายมาอย่างไร เราก็ยงั ต้องการครูผทู้ มุ่ เทและมุง่ มัน่
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ผูท้ พี่ ร้อมจะตัดสินใจท�ำเรือ่ งยากล�ำบากเพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนด้อยโอกาส
ส�ำเร็จการศึกษาได้ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ผมขอแนะน�ำโครงสร้างของหนังสือ
เล่มนีใ้ นเบือ้ งต้น ตามด้วยเหตุผลสนับสนุนว่าเหตุใดชุดความคิดและกลวิธี
การสอนที่น�ำเสนอจึงจ�ำเป็น ด้วยการยกตัวอย่างที่เคยถูกมองว่าเป็น
เรื่องแปลกประหลาด โดยเนื้อหาทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับความยากจน
ผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน และค�ำตอบว่าเหตุใดคุณจึงสามารถเปลี่ยน
อนาคตของนักเรียนให้สดใสขึ้นได้
ว่าด้วยหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้รวบรวมและปรับเนื้อหาส�ำคัญจากหนังสือสองเล่ม
ได้แก่ Poor Students, Rich Teaching และ Poor Students, Richer
Teaching โดยในฉบับนี้ ผมได้หยิบยกองค์ความรู้ส�ำคัญของชุดความคิด
ทัง้ เจ็ดประเภทจากหนังสือทัง้ สองเล่มก่อนหน้า ผูอ้ า่ นทุกท่านจะได้มแี หล่ง
ข้อมูลเปีย่ มประสิทธิภาพทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั อย่างแท้จริง เพียบพร้อม
ไปด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารทีจ่ ำ� เป็นต่อการบ่มเพาะชุดความคิดในการสอน
รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
แม้คุณจะประสบความส�ำเร็จด้านการสอนอยู่ก่อนแล้ว แต่เชื่อ
เถอะครับว่าความรูจ้ ากหนังสือเล่มนีจ้ ะท�ำให้คณ
ุ เป็นผูส้ อนทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้
กว่าเดิม และเพื่อเสริมประสิทธิภาพของหนังสือเล่มนี้ ผมได้เขียนหนังสือ
คู่มือประกอบอีกหนึ่งเล่มชื่อว่า The Handbook for Poor Students, Rich
Teaching (Jensen, 2019) น�ำเสนอเนือ้ หาส�ำคัญฉบับย่อของหนังสือเล่มนี้
โดยได้คัดข้อมูลส่วนที่เป็นเหตุผลว่าด้วยประสิทธิภาพของกลวิธีการสอน
ทัง้ หมดออก และทดแทนด้วยเครือ่ งมือประกอบกลวิธกี ารสอนแบบต่างๆ
ที่น�ำไปปรับใช้ต่อได้ ซึ่งล้วนช่วยสนับสนุนและปูทางไปสู่การพัฒนา
ชุดความคิดพึงประสงค์ของครูผู้สอน
การจะพลิกชีวิตของนักเรียนให้ส�ำเร็จได้นั้น ครู ต้องหัดเปลี่ยน
ตนเอง ก่อน ทีจ่ ะคาดหวังว่าการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญจะเกิดขึน้ กับนักเรียน
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ผมไม่ได้บอกว่าหนทางสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นไร้ซึ่งขวากหนาม ผมแค่
จะบอกว่าอุปสรรคต่างๆ นั้นจัดการได้ และคุณเองก็ท�ำส�ำเร็จได้เช่นกัน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
ทรงประสิทธิภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือชุดความคิด (mindset)
ชุดความคิดคือรูปแบบทางความคิดที่คนเรามีต่อสิ่งต่างๆ แครอล ดเวก
(2008) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอธิบายไว้วา่ คนส่วนใหญ่
เข้าใจเรื่องสติปัญญาในสองรูปแบบ ได้แก่ (1) โลกนี้มีแค่คนฉลาดกับ
คนไม่ฉลาด (ชุดความคิดแบบยึดติด หรือ fixed mindset) และ (2) เราทุกคน
เติบโตและเปลี่ยนแปลงตนเองได้ (ชุดความคิดแบบเติบโต หรือ growth
mindset) เมื่อกล่าวถึงสติปัญญาหรือความสามารถ คุณอาจมีความเชื่อ
แบบใดแบบหนึง่ มากกว่า ไม่วา่ จะเป็นชุดความคิดแบบยึดติด (หยุดอยูก่ บั ที)่
หรื อ ชุ ด ความคิ ด แบบเติ บ โต (พั ฒ นาตนเองได้ ) คนที่ มี ชุ ด ความคิ ด
แบบยึดติดเชือ่ ว่าสติปญ
ั ญาและความสามารถเป็นคุณสมบัตติ ายตัวไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนคนที่มีชุดความคิดแบบเติบโตจะมองว่าสติปัญญา
และความสามารถนั้นพัฒนาได้ตามระยะเวลา เพราะสมองมีพัฒนาการ
และเติบโตได้
หนังสือเล่มนี้จะขยายมุมมองและเจาะลึกชุดความคิดประเภท
ต่างๆ ของนักเรียนและครูผู้สอนในด้านพฤติกรรมลักษณะต่างๆ ที่คุณจะ
เห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับการสอนอย่างยิ่ง เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลัก
โดยแต่ละส่วนน�ำเสนอชุดความคิดเฉพาะทั้ง 7 ประเภท พร้อมกลวิธีการ
สอนทรงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับผลการวิจัยและง่ายต่อการน�ำไป
ปฏิบัติ โดยเนื้อหาทั้ง 7 ส่วนมีดังนี้
• ส่วนที่ 1 ชุดความคิดสานสัมพันธ์ บทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ว่าด้วย
ชุดความคิดสานสัมพันธ์ และอธิบายถึงสาเหตุวา่ ท�ำไมความสัมพันธ์
ที่ผู้สอนมี (หรือไม่มี) ต่อนักเรียนนั้นจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่ออัตราการ
จบการศึกษาและลาออก พร้อมเน้นย�้ำว่าทุกสิ่งที่คุณจะท�ำล้วนต้อง
เริ่มด้วยการสานสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งสิ้น
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• ส่วนที่ 2 ชุดความคิดแห่งความส�ำเร็จ เนือ้ หาบทที่ 4 ถึงบทที่ 6
จะสอนวิธกี ารสร้างความส�ำเร็จอันทรงประสิทธิภาพด้วยชุดความคิด
แห่งความส�ำเร็จ นักเรียนด้อยโอกาสสามารถเรียนรูแ้ ละรักการเรียนได้
หากคุณเลือกใช้เครื่องมือและกลวิธีการสอนที่ถูกที่ควร
• ส่วนที่ 3 ชุดความคิดเชิงบวก บทที่ 7 ถึงบทที่ 9 เป็นแหล่ง
บ่มเพาะอารมณ์และชุดความคิดของนักเรียน โดยเนื้อหาแต่ละบท
มุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อความคาดหวังทางการศึกษา
ทั้งกับตัวคุณเองและนักเรียน หากคุณเป็นผู้สอนที่มักคิดว่านักเรียน
บางคนมีข้อจ�ำกัด (ไม่ต้องกังวลไปครับ ครูทุกคนเคยคิดแบบนี้กัน
ทัง้ นัน้ ) เนือ้ หาทัง้ สามบทนีย้ งิ่ ถือว่าส�ำคัญชนิดห้ามพลาด ชุดความคิด
เชิงบวกที่บ่มเพาะขึ้นจนแข็งแกร่งของผู้สอนจะช่วยส่งนักเรียนให้
ผงาดสู่ความส�ำเร็จได้
• ส่วนที่ 4 ชุดความคิดแห่งบรรยากาศการเรียนแบบบริบรู ณ์
บทที่ 10 ถึงบทที่ 12 น�ำเสนอวิธีการเปลี่ยนพลังเชิงบวกที่คุณได้
บ่มเพาะขึน้ ไปใช้สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมการเรียนทีท่ งั้ กระตือรือร้นและ
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ชุดความคิดส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
เป็นเครือ่ งมือหลัก ทัง้ ยังบอกเล่าความลับของเหล่าผูส้ อนชัน้ แนวหน้า
ในการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนอันน่าอัศจรรย์ให้คุณได้เรียนรู้
อีกด้วย
• ส่วนที่ 5 ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เนือ้ หาบทที่ 13
ถึงบทที่ 15 เน้นประเด็นการเพิม่ พูนประสิทธิภาพทางสติปญ
ั ญาของ
นักเรียนแบบก้าวหน้า เพราะปัญหาส�ำคัญของนักเรียนฐานะยากจน
ก็คือระดับสติปัญญา หรือที่เรียกกันว่าภาระทางปัญญา เนื้อหาทั้ง
สามบทยกหลักฐานทางวิชาการเพื่อให้คุณมั่นใจว่านักเรียนสามารถ
พัฒนาระดับสติปญ
ั ญาได้ ทัง้ ด้านความจ�ำ การคิดวิเคราะห์ คลังค�ำศัพท์
และทักษะการเรียนรู้ โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ อีกต่อไป
• ส่วนที่ 6 ชุดความคิดแบบมีส่วนร่วม บทที่ 16 ถึงบทที่ 18
เจาะลึกประเด็นการมีสว่ นร่วมของนักเรียนด้วยวิธกี ารใหม่โดยพึง่ พา
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ชุดความคิดแบบมีส่วนร่วม คุณจะได้เรียนรู้กลวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และ
ปฏิบัติได้จริงในการรักษา เน้นย�้ำ ตลอดจนการท�ำข้อตกลงร่วมกัน
ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
• ส่วนที่ 7 ชุดความคิดการส�ำเร็จการศึกษา บทที่ 19 ถึงบทที่ 20
จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นสู่เป้าหมายสูงสุดของการสอน ซึ่งก็คือนักเรียน
ที่ส�ำเร็จการศึกษา พร้อมที่จะท�ำงาน หรือศึกษาต่อ เนื้อหาแต่ละบท
ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทางการศึกษาทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าจะส่งเสริมอัตรา
การส�ำเร็จการศึกษา คุณจะได้เรียนรูห้ ลักวิชาการทีอ่ ธิบายว่า เหตุใด
ปัจจัยทีย่ กมานัน้ จึงทรงประสิทธิภาพต่อการกระตุน้ ความส�ำเร็จ อีกทัง้
จะได้ศึกษาตัวเลือกเชิงบวกใหม่ๆ ที่นักเรียนของคุณปรับใช้ได้ที่
โรงเรียน
เนื้อหาหลักแต่ละส่วนจะปิดท้ายด้วยภาคทบทวนเพื่อให้คุณได้
พิจารณาประสบการณ์สอนของตนเองทีส่ อดคล้องกับชุดความคิดประเภท
ต่างๆ ที่เพิ่งได้ศึกษาจบไป และเพื่อพิจารณาว่าคุณจะน�ำชุดความคิดที่
เรียนรู้ไปใช้กับการสอนในสถานการณ์จริงได้อย่างไรบ้าง มีองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายให้คุณได้เรียนรู้ครับ แต่ชุดความคิดทั้งเจ็ด
ประเภทและกลวิธกี ารสอนประกอบทีผ่ มน�ำเสนอจะเปลีย่ นโลกได้หากคุณ
น�ำไปใช้อย่างเหมาะสม ผมขอสัญญาครับ
หนังสือเล่มนีป้ ดิ เนือ้ หาด้วยบทส่งท้าย ซึง่ เป็นบทสรุปทีอ่ า่ นง่าย
ทั้งยังเพิ่มเติมข้อมูลของเครื่องมือและวิธีการจัดระบบที่น�ำไปปรับใช้ได้
ทันที นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ของหนังสือ (go.SolutionTree.com/instruction)
คุ ณ จะได้ เ ข้ า ถึ ง ภาคผนวกซึ่ ง รวบรวมแหล่ ง ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การน� ำ
เครื่องมือต่างๆ ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ ตลอดจนเทคนิคส�ำคัญ
ทางกระบวนการคิด และค�ำแนะน�ำในการเขียนแผนการสอนแบบบริบรู ณ์
หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ และ
เรื่องราวของเหล่าผู้สอนที่น�ำกลวิธีการสอนอันทรงประสิทธิภาพไปใช้
ซึ่งเชื่อแน่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ
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ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่ และหากคุณต้องการหยุดอ่านเพื่อคิดพิจารณา
ณ ช่วงเนือ้ หาส่วนใดส่วนหนึง่ ของหนังสือก็ทำ� ได้ตามต้องการ เพราะเนือ้ หา
เพียงบทเดียวก็สร้างความแตกต่างให้กับการสอนของคุณได้แล้ว ผมขอ
แนะน�ำให้เลิกถามได้แล้วครับว่า “ฉันเคยได้ยินวิธีการนี้จากที่ไหนนะ?”
แต่ขอให้ถามว่า “ฉันเคยเอาวิธกี ารนีไ้ ปใช้สอนแล้วหรือยังนะ?” หรือ “ฉันใช้
วิธกี ารสอนนีไ้ ด้ดพี อจนเกิดผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการแล้วหรือยัง?” เชือ่ เถอะครับ
ว่าครูทุกคนสอนเก่งขึ้นได้ และหนังสือเล่มนี้จะช่วยน�ำทางคุณเอง
ก่อนที่เราจะไปศึกษาเนื้อหาส่วนที่ 1 และชุดความคิดเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 7 ประเภทกัน เรามาศึกษาผลงานวิจัยที่ใช้สนับสนุน
หนังสือเล่มนี้แบบลงลึกกันอีกสักหน่อยนะครับ คุณจะได้เห็นว่าเหตุใด
ผลการศึกษาวิจัยที่หยิบยกมาจึงน่าเชื่อถือ
ว่าด้วยมาตรฐานใหม่
หนังสือด้านการศึกษาส่วนใหญ่มักแนะน�ำวิธีการและสิ่งที่ผู้สอน
ควรท�ำ แต่หนังสือเล่มนี้แตกต่างออกไปตรงที่ผมได้ อธิบายเหตุผล
ประกอบด้วยว่าค�ำแนะน�ำที่เสนอไปนั้นเกี่ยวข้องกับการสอนอย่างไร
พร้อมกันนัน้ ก็อธิบายว่าเหตุใดประเด็นนัน้ ๆ จึงเป็นเรือ่ ง เร่งด่วน หากคุณ
เติบโตในสหรัฐอเมริกา ผมก็พอจะทราบด้วยประสบการณ์ตรงว่าคุณได้
พบพานการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญมาแล้วกีค่ รัง้ ในชีวติ แต่ถงึ แม้วา่ คุณจะ
อาศัยในต่างประเทศ ผมเชื่อว่าคุณเองก็คงได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�ำคัญมาแล้วไม่ต่างกัน และในบรรดาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คงมี
ไม่นอ้ ยทีเ่ กิดเป็น มาตรฐานใหม่ ส�ำหรับคุณ เมือ่ กล่าวถึงมาตรฐาน เรามัก
จะนึกถึง สิง่ ทีเ่ ป็นปกติ และไม่จำ� เป็นต้องใส่ใจให้มากนักเพราะมองว่าเป็น
ของตาย หรืออาจจะมองว่ามาตรฐานเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ�้ำไป แต่จากนี้ไป
ขอให้ทุกคนลองเปลี่ยนความคิด โดยให้ถือว่ามาตรฐานใหม่ในที่นี้คือ
ภั ยคุ กคามหน้ า ที่ ก ารงานและอนาคตของคุณ ความด้อยโอกาสและ
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ชุดความคิด (ประเด็นหลักของหนังสือ) มีบทบาทส�ำคัญต่อมาตรฐานใหม่
ทีก่ ล่าวมา ซึง่ นีไ่ ม่ใช่เรือ่ งสมมติของภัยคุกคามนะครับ เพราะมันเกิดขึน้ แล้ว
และคุณต้องตระหนักเรื่องนี้ให้ดีก่อนก้าวเข้าสู่ชั้นเรียนอีกครั้ง
ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ผมเคยร่วมงานด้วย ครูคนหนึ่งเข้ามา
แสดงความไม่พอใจ เธอพูดด้วยน�้ำตาคลอเบ้าว่า “คุณอยากให้พวกเรา
ท�ำอย่างนัน้ ท�ำอย่างนี้ ทัง้ ทีบ่ อกเองว่าเป็นเรือ่ งยาก และอาจใช้เวลาหลาย
เดือนหรือหลายปี รู้บ้างไหมว่าครูรุ่นบุกเบิกถูกขอให้ท�ำอะไรต่อมิอะไร
มากมายแค่ไหน และรูไ้ หมว่าผูบ้ ริหารไม่เคยสนับสนุนพวกเราเลย อีกอย่าง
จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าวิธกี ารทีพ่ วกคุณแนะน�ำจะใช้ได้ผลจริง แล้วแบบนีเ้ ราจะ
ต้องใส่ใจท�ำไม เพราะอีกไม่กปี่ นี โยบายก็จะเปลีย่ น เดีย๋ วก็มนี โยบายเข้าท่า
ใหม่ๆ โผล่มา และเราก็ต้องเอาด้วยอีกอยู่ดี” น�้ำตาเธอเกือบไหลออกมา
เห็นได้ชัดเจนว่าเธอคับข้องใจขนาดไหน เมื่อบรรดาครูผู้สอนกล่าวว่า
“หน้าที่ของเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว” ซึ่งผมเห็นด้วยครับ เมื่อพวกเขา
กล่าวอีกว่า “เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อน” ผมก็เห็นด้วยอีกเช่นกัน
เมือ่ เจ้าหน้าทีบ่ อกว่า “วงการการศึกษามันเปลีย่ นไปแล้ว” พวกเขาก็พดู ถูก
เลยละครับ ท้ายที่สุด เมื่อครูผู้สอนระบายความในใจกับผมว่าอึดอัดและ
หงุดหงิดใจแค่ไหนกับงานที่ต้องท�ำ ผมก็ต้องบอกว่าผมอยู่ข้างพวกคุณ
นะครับ เพราะผมเองเคยเป็นครูมาก่อน และตอนนี้ก็ยังท�ำงานร่วมกับครู
อยู่เสมอ ผมจึงเข้าใจดีว่าวงการนี้เป็นอย่างไร
ดังนั้น เรามาลองกันดูสักตั้งครับ มาเจาะลึกและศึกษาเส้นทาง
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลต่อการสอนในชัน้ เรียน โดยเฉพาะ
เมื่อต้องดูแลนักเรียนด้อยโอกาส เราจะร่วมกันศึกษาหลักฐานส�ำคัญที่
ถือเป็นมาตรฐานใหม่นี้ เพือ่ พิจารณาว่าผลกระทบของความยากจนคืออะไร
และมันส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน
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ความยากจนและหลักฐานส�ำคัญว่าด้วย มาตรฐานใหม่
ปัญหาความยากจนและความด้อยโอกาสในสหรัฐฯ นับวันมีแต่จะ
เลวร้ายลง โดยมาตรฐานใหม่ทเี่ กิดขึ้นได้สะท้อนข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนรัฐจัดอยูใ่ นกลุม่ นักเรียนยากจน (Suitts,
2015) และในรัฐทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูม่ ากทีส่ ดุ ห้ารัฐ (ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย
เท็กซัส ฟลอริดา อิลลินอยส์ และนิวยอร์ก) นักเรียนกว่า 48 เปอร์เซ็นต์
ในโรงเรียนรัฐเป็นเด็กด้อยโอกาส (Suitts, 2015) ลองหยุดคิดแล้วค่อยๆ
ยอมรับข้อเท็จจริงนี้นะครับ
ความเลวร้ายยังด�ำเนินต่อไป โดยในปี 2016 นักเรียน 2 ใน 3
ของเด็กทีต่ อ้ งออกจากโรงเรียนกลางคันเป็นเด็กทีค่ รอบครัวมีฐานะยากจน
และสถิติทั่วประเทศชี้ว่าอัตราการส�ำเร็จการศึกษาระหว่างเด็กทั่วไปกับ
เด็กด้อยโอกาสมีช่องว่างห่างกันตั้งแต่ 3 จนถึง 24 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่า
รัฐต่างๆ ทั่วประเทศจะพยายามลดช่องว่างทางการศึกษา แต่รัฐจ�ำนวน
1 ใน 3 ไม่ประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้ช่องว่างยังคงถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ
(DePaoli, Bridgeland, Atwell, & Balfanz, 2018) มาตรฐานการศึกษา
ใหม่นกี้ ลายเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อชุดความคิดของผูค้ น โดยเฉพาะเหล่าครู
ผู้สอน แนวโน้มทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจึงไม่ถือว่าอยู่ข้างเราเลย
ปรากฏการณ์ทเี่ กิดควบคูก่ บั มาตรฐานใหม่คอื จ�ำนวนชนชัน้ กลาง
ที่หายไป สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าแรงงานรายได้ดีซึ่งก�ำหนดรับแรงงาน
วุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมนัน้ นับวันยิง่ มีแต่จะลดน้อยลง (เช่น งานโรงงาน
เหมืองแร่ โรงผลิตรถยนต์ โรงกลั่นน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) ขณะที่
เทคโนโลยี (หุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และสมาร์ตโฟน) เข้ามาแทนที่
แรงงานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น งานขับรถบรรทุกทีเ่ คยเป็นงานซึง่ นิยมทีส่ ดุ
ใน 29 รัฐ (Bui, 2015) แต่ตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทั่วโลก
ต่างหันไปพัฒนา ทดสอบ และเริ่มน�ำรถบรรทุกอัตโนมัติเข้ามาทดแทน
จึงคาดว่างานขับรถบรรทุกจะหมดไปภายในปี 2030 (Campbell, 2018)
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ลองจินตนาการถึงความพลิกผันทีจ่ ะเกิดขึน้ กับการเปลีย่ นแปลงนีด้ สู คิ รับ
งานทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ ในรัฐ กว่าครึง่ จะถูกปรับเป็นระบบอัตโนมัติ (Bui, 2015)
บ่อยครั้งที่สาเหตุของความยากจนเกิดจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
โดยไม่สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อ มูลค่าที่แท้จริงของค่าตอบแทนส�ำหรับ
ชนชั้นกลางและคนจนจึงลดลง อัตราค่าตอบแทนรายปีของชนชั้นกลาง
(เมื่อพิจารณาเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ) ดิ่งลงอย่างฮวบฮาบจาก 57,000
เหรียญสหรัฐ ในปี 2000 เหลือ 52,000 เหรียญสหรัฐ ในปี 2014 (Economic
Policy Institute, 2014) กล่าวคือประชากรโดยเฉลี่ยของสหรัฐฯ สูญเสีย
เงินเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อปีไปกับอัตราเงินเฟ้อมาตั้งแต่
ปี 2000 ดังนั้น แม้แต่ครอบครัวชนชั้นกลางที่ลดจ�ำนวนลงก็ยังต้องเผชิญ
กับความยากล�ำบากในชีวติ มากยิง่ ขึน้ และในปี 2018 ก็มสี ญ
ั ญาณเชิงบวก
ด้านการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (Drum, 2018)
แต่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวกับมาตรฐานใหม่นี้หรอกนะครับ เพราะ
ชาวอเมริกันกว่า 76 เปอร์เซ็นต์ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือน และแทบจะ
ไม่มีเงินออม (Bankrate, 2012) ประชากรที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ
และค่าอาหารจากรัฐทวีจ�ำนวนขึ้นเป็น 2 เท่าตัวจากปี 2008 ถึงปี 2014
(U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, 2016)
และเด็กราวครึ่งหนึ่งที่เกิดในช่วงปี 2015 มีแนวโน้มสูงที่จะต้องพึ่งพา
ค่าอาหารจากรัฐในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต (Rank & Hirschl, 2015)
แรงงานชาวอเมริกันประมาณครึ่งหนึ่ง (51 เปอร์เซ็นต์) มี
รายได้เฉลี่ยต่อปีต�่ำกว่า 30,000 เหรียญ ขณะที่ค่าเฉลี่ยรายได้มาตรฐาน
ความยากจนต่อครอบครัว (จ�ำนวนสมาชิก 5 คน) ของสหรัฐฯ อยูท่ ี่ 28,410
เหรียญต่อปี กระนัน้ แรงงานชาวอเมริกาเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์กลับมีรายได้
ไม่ถึง 20,000 เหรียญต่อปี (Social Security Online, 2016) ดูข้อมูล
แรงงานในมาตรฐานใหม่ที่ภาพประกอบ 1
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อัตราร้อยละของแรงงานชาวอเมริกัน

เส้นแบ่งมาตรฐานความยากจน

38% มี ร ายได้
ต�่ำกว่า 20,000
ดอลลาร์ต่อปี

51% มี ร ายได้
ต�่ำกว่า 30,000
ดอลลาร์ต่อปี

62% มี ร ายได้
ต�่ำกว่า 40,000
ดอลลาร์ต่อปี

71% มี ร ายได้
ต�่ำกว่า 50,000
ดอลลาร์ต่อปี

ที่มา Social Security Online, 2016

ภาพประกอบ 1 ข้อมูลแรงงานตามมาตรฐานใหม่ของสหรัฐฯ

ผมขอสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้เลยแล้วกันครับ นับตั้งแต่ปี 2000
จนถึง 2014 ผูใ้ หญ่ฐานะปานกลางลดจ�ำนวนลงในกว่า 203 เมืองจากทัง้ หมด
229 เมืองในอเมริกา ลองคิดตามดูให้ดีนะครับ นี่เท่ากับว่าในเขตตัวเมือง
ราว 90 เปอร์เซ็นต์ของสหรัฐฯ จ�ำนวนผูม้ ฐี านะปานกลางก�ำลังลดลง (Pew
Research Center, 2016)
การท� ำ ความเข้ า ใจข้ อ มู ล ที่ ย กมานี้ เ ป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
การต่อสู้อันยืดเยื้อ เราจึงต้องเข้าใจนิยามที่แท้จริงของความยากจนและ
ความด้อยโอกาสให้ได้เสียก่อน
ความด้อยโอกาสหมายถึงอะไรได้อีกบ้างส�ำหรับครูผู้สอน
การบอกว่าใครสักคนมาจากครอบครัวด้อยโอกาสแทบจะไม่ได้
ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของบุคคลนั้นๆ เลย ครอบครัวอาจจะ
แตกแยกหรืออยู่กันพร้อมหน้า อาจเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือมีปัญหา
ก็เป็นไปได้ เราไม่มีทางรู้ได้เลยครับ เพราะความยากจนและความด้อย
28

Poor Students , Ric h Te a c h i n g

โอกาสบ่งบอกเพียงว่าครอบครัวนั้นมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไม่สู้ดีนัก แต่ไม่อาจนิยามความเป็นบุคคลของใครได้เลย ความหมาย
ของความด้อยโอกาสที่ผมนิยามขึ้นไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน
รายได้ต่อปีที่ภาครัฐก�ำหนดมากนัก แต่ผมใส่ใจผลกระทบทั่วไปของ
ความด้อยโอกาสในฐานะปัจจัยเสีย่ งด้านต่างๆ ในภาพรวมมากกว่า ผมจึง
ขอนิยามความด้อยโอกาสในหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า “สภาวะเรื้อรังแห่งความ
ยากล�ำบากที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจ”
การท� ำ งานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาสนั้ น ต้ อ งอาศั ย
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว กล่าวคือ
เด็กฐานะยากจนแต่ละคนประสบปัญหาต่างกันไป เพราะความยากล�ำบาก
ที่พวกเขาเผชิญและฉุดรั้งความคิดไว้น้ันมีลักษณะต่างกัน เซลล์สมอง
ของคนเราออกแบบมาโดยธรรมชาติให้ ตอบสนอง ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่
ให้อยูเ่ หนือสิง่ รอบตัวได้โดยอัตโนมัติ การต้องใช้ชวี ติ ท่ามกลางความยาก
ล�ำบากอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลต่อเซลล์สมองโดยตรง ทั้งด้านความทรงจ�ำ
การควบคุมแรงกระตุ้น พฤติกรรมด้านมิติสัมพันธ์ การใช้ภาษา ทักษะ
การรู้คิด และการจัดการความขัดแย้ง (Noble, Norman & Farah, 2005)
มีหลักฐานทางวิชาการชี้ว่าสมองของเด็กด้อยโอกาสมีแนวโน้ม
ที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์พื้นฐานใน 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ปัญหา
สุขภาพจากการขาดสารอาหาร และการรับสารพิษหรือมลพิษ (2) ปัญหา
ความเครียดสะสม (3) ทักษะการรู้คิดที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน และ (4) ปัญหา
ทางอารมณ์จากความสัมพันธ์ (Evans & Kantrowitz, 2002) แม้ว่าเด็ก
จากครอบครัวที่มีปัญหาทางสถานะเศรษฐกิจและสังคมจะไม่ได้เผชิญกับ
ปัจจัยเสีย่ งทีว่ า่ มานีท้ กุ คน แต่เด็กส่วนใหญ่ลว้ นผ่านประสบการณ์ดงั กล่าว
มาแล้วทั้งนั้น
คุณจะพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลสืบเนื่องจากการได้รับสารพิษ
(ปัญหาด้านความทรงจ�ำ และปัญหาสมาธิสั้น) หรือความเครียดสะสม
(ภาวะสิ้นหวังจากประสบการณ์ชีวิต ความเฉื่อยชา อาการตื่นตระหนก
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หรือการใช้ความรุนแรงต่อหน้าผู้สอน) ในชั้นเรียน คุณยังจะได้พบเห็น
ผลของการขาดโอกาสในการฝึกทักษะการรู้คิด (ปัญหาทักษะค�ำศัพท์
ทักษะการอ่าน และปัญหาด้านความจ�ำใช้งาน) และปัญหาทักษะทาง
อารมณ์และความสัมพันธ์ (มารยาทไม่ดี ความประพฤติไม่พึงประสงค์
หรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ผิดปกติ) กล่าวได้ว่า อารมณ์ความรู้สึกและ
ความสามารถในการเรียนรู้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและทรงพลัง
หากครูผู้สอนมองข้ามความส�ำคัญของอารมณ์และความรู้สึกของ
นักเรียน ก็เท่ากับว่าครูได้มองข้ามองค์ประกอบส�ำคัญในการเรียนรู้
ของนักเรียนไปด้วย หรือจะกล่าวถึงขั้นว่าครูได้มองข้ามเหตุผล
ส�ำคัญพื้นฐานของการเรียนรู้ไปเลยก็คงไม่ผิดนัก (ImmordinoYang & Damasio, 2007, หน้า 9)

ครูที่ไม่เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านี้อาจตัดสินนักเรียน
อย่างผิดๆ ว่าพวกเขาเป็นเด็กขี้เกียจ ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ไม่ตงั้ ใจฟัง เรียนไม่ดี หรือเป็นพวกต่อต้านสังคม ซึง่ อาจน�ำไปสูบ่ รรยากาศ
การเรียนที่ไม่ราบรื่น ระดับความสามารถที่แตกต่างกันชัดเจน ความ
ไม่พอใจ และการลาออกในท้ายที่สุด แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้น ครูผู้สอน
อาจโทษว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของนักเรียน ในทางกลับกัน หากนักเรียน
รับรูไ้ ด้ถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน เคารพและไว้ใจครู เด็กๆ ก็จะ
เรียนรู้ได้ดีและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกว่าเดิม
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนส่งผลใหญ่หลวงต่อความ
ส�ำเร็จของนักเรียน และรัง้ อันดับปัจจัยส�ำคัญล�ำดับต้นๆ 10 เปอร์เซ็นต์แรก
อย่างไม่ตอ้ งสงสัย (Hattie, 2009) ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครูกบั นักเรียน
นั้นจะส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กที่ไม่ได้มีพ่อแม่คอยห่วงใยใส่ใจ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความรู้ความสามารถของครูในวิชา
ที่สอน พบว่าปัจจัยดังกล่าวตกอยู่ในกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์สุดท้าย (Hattie,
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2009) จึงกล่าวได้วา่ นักเรียนให้ความส�ำคัญกับความใส่ใจทีค่ รูมตี อ่ ตนเอง
มากกว่าความสามารถทางวิชาการของครูเสียอีก
การออกแบบพัฒนาการทางสมอง
ในฐานะนักวิจัยด้านการศึกษาที่ได้ร่วมงานกับโรงเรียนต่างๆ
ทัว่ สหรัฐฯ ผมรับฟังเรือ่ งราวว่าด้วยเหตุผลทีน่ กั เรียนด้อยโอกาสมีแนวโน้ม
จะไม่ประสบความส�ำเร็จมาแล้วแทบทุกรูปแบบ อย่างในเขตชนบทของ
รัฐเคนทักกี ผมได้ยนิ มาว่าการปิดเหมืองถ่านหินท�ำให้นกั เรียนรูส้ กึ สิน้ หวัง
ในรัฐนิวเม็กซิโก ก็ว่ากันว่ามีอัตราการว่างงานสูงจนท�ำให้นักเรียนขาด
แรงกระตุน้ ส่วนในฮาวาย ก็มคี นบอกว่าวัฒนธรรมชายหาดท�ำให้นกั เรียน
สนใจการเล่นเซิรฟ์ มากกว่าการเรียน เหตุผลและข้ออ้างท�ำนองเดียวกันนี้
เป็นอคติที่คนในชุมชนทึกทักกันไปเอง โดยไม่รู้ว่าก�ำลังท�ำลายโอกาส
สู่ความส�ำเร็จของเด็กนักเรียน
คุ ณ เองก็ น ่ า จะพอมี ค นรู ้ จั ก ที่ ยึ ด ถื อ อคติ ที่ ว ่ า คนเราไม่ มี ท าง
เปลี่ยนแปลงได้ คนกลุ่มนี้คือผู้ส่งต่อความเชื่อผิดๆ อย่างเช่น “เด็กคนนี้
เป็นเด็กเกเรและชอบสร้างปัญหามาตัง้ แต่แปดขวบแล้ว โตขึน้ ก็คงจะเป็น
ตัวแสบอย่างเคย” นี่เป็นตัวอย่างของชุดความคิดเชิงลบครับ คุณพอจะ
มองเห็นความเชื่อมโยงของอคติที่ผมว่ามาบ้างหรือยังครับ
ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์ทุกคนสามารถและจะเปลี่ยนแปลง
ตนเองตามธรรมชาติ โดยคุณสมบัติหนึ่งของสมองมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนก็คือความยืดหยุ่นของสมอง (neuroplasticity)
คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้สมองเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ พัฒนาโครงข่ายทาง
สมองขึน้ ใหม่ หรือแม้แต่ปรับโครงสร้างของตัวมันเองเพือ่ ให้มพี นื้ ทีม่ ากขึน้
(หรือน้อยลง) ส�ำหรับเป้าหมายหรือหน้าที่เฉพาะ ตัวอย่างเช่น มีการพบ
ความเปลีย่ นแปลงในการท�ำงานของสมอง โดยเฉพาะเมือ่ มีการฝึกทักษะ
การรู้คิดขั้นสูง (Mackey, Singley, Wendelken, & Bunge, 2015) และ
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เพียงสองชัว่ โมงหลังการฝึกทักษะดังกล่าว เราก็จะเห็นความเปลีย่ นแปลง
ของสมองได้ (Hofstetter, Tavor, Moryosef, & Assaf, 2013)
การที่คนเราไม่มีพัฒนาการนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะคนรอบข้าง
ถอดใจที่จะช่วยเหลือ สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวันเป็นพิษ หรือมีการใช้
กลวิธีการสอนที่ไร้ประสิทธิภาพจนไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ครู
ส่วนใหญ่มักหมดหวังที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวเด็ก อย่างไรก็ตาม ครูประจ�ำชัน้ เป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ
สูงสุดในฐานะผูส้ ง่ เสริมความส�ำเร็จทางการศึกษาของนักเรียน ครูจงึ สร้าง
ผลกระทบด้านการเรียนรูไ้ ด้มากยิง่ กว่าพ่อแม่ เพือ่ นร่วมชัน้ โรงเรียน หรือ
ความยากจนเสียอีก (Hanushek, 2005; Rivkin, Hanushek, & Kain,
2005; Rockoff, 2004) งานวิจัยยังชี้ด้วยว่าครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (ครูทสี่ อนนักเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา แต่กอ่ ให้
เกิดผลการเรียนรู้เทียบเท่ากับการสอนในระยะเวลา 1.5 ปีการศึกษา)
สามารถก�ำจัดผลกระทบทางวิชาการอันเนือ่ งมาจากความยากจนให้หมด
ไปได้ภายในห้าปี (Hanushek, 2005)
เรื่ อ งราวและความเชื่ อ ด้ า นการศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ บ อกเล่ า
ต่อๆ กันมาจะก�ำหนดระดับความคาดหวังที่นักเรียนมี หากความเชื่อนั้น
น่าตื่นเต้น ส่งเสริมชุดความคิดเชิงบวก และสร้างความหวัง นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนก็จะช่วยกันส่งต่อข้อความเชือ่ เชิงบวกนัน้ ในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพสูง บุคลากรจะช่วยกันนิยามมาตรฐานใหม่ในแบบฉบับของ
ตนเอง ชุดความคิดจึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะเมื่อต้อง
รับมือกับปัญหาความด้อยโอกาส หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณค้นพบ
ชุดความคิดทรงประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นพัฒนาการ
เชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของนักเรียน
ก่อนทีเ่ ราจะลงรายละเอียดกัน ผมอยากน�ำเสนออีกหนึง่ ประเด็น
เกี่ยวกับกลวิธีที่สร้างชุดความคิดพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
เกมกีฬาส่วนใหญ่ ทีมทีท่ ำ� คะแนน (ท�ำประตู หรือวิง่ เร็วทีส่ ดุ ) จะเป็นฝ่ายชนะ
ระบบคะแนนเช่นนี้เป็นระบบพื้นฐานและเข้าใจได้ง่าย ส่วนในอาชีพ
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การสอนของครูนั้น ระบบให้คะแนนที่ประเมินว่ากลวิธีการสอนแบบไหน
ดีที่สุดนั้นเรียกว่า “ขนาดของผลกระทบ” (effect size) ตัวเลขที่ได้คือ
ขนาดผลกระทบด้านการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของนักเรียน กล่าวคือ ตัวเลข
ช่วยบอกว่าสิง่ นัน้ ๆ มีประสิทธิภาพเพียงใด กลไกการค�ำนวณของระบบนี้
ไม่ซับซ้อน เพราะเป็นระบบประเมินมาตรฐานที่วัดขนาดผลกระทบ
ของสิ่งที่ได้ (หรือที่เสียไป) ของความส�ำเร็จของนักเรียนอันเกิดจาก
การแทรกแซง (เทียบกับการควบคุม) (Olejnik & Algina, 2000) ดู
ภาพประกอบ 2
เป้าหมายของคุณ

ผลกระทบเล็กน้อย

ผลกระทบ
ที่ก่อประโยชน์
เชิงบวก

ผลกระทบขนาด
ปานกลางถึง
มีประสิทธิภาพ
กระบวนการจะใช้
เวลา 1-1.5 ปี

ผลกระทบ
มีประสิทธิภาพถึง
ประสิทธิภาพสูง
กระบวนจะการใช้
เวลา 1.5-4 ปี

ที่มา Vacha-Haase & Thompson, 2004

ภาพประกอบ 2 ขนาดผลกระทบสู่การปฏิบัติ

นักวิจัยศึกษาเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างการลงมือ
ปฏิบตั กิ บั การไม่ปฏิบตั ิ ซึง่ ตามหลักการแล้ว นักวิจยั จะศึกษากลุม่ ทดลอง
(ด้วยกลวิธีการสอนแบบใหม่) และกลุ่มควบคุม (ด้วยกลวิธีการสอน
แบบเดิม) ผลการวิเคราะห์ทนี่ า่ เชือ่ ถือทีส่ ดุ มาจากการศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ และศึกษาหลายต่อหลายครั้งกับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่
หลากหลาย เช่นนี้ ข้อมูลทีไ่ ด้จงึ มีความน่าเชือ่ ถือสูงสุด ข้อนีส้ ำ� คัญมากครับ
ผมได้เชื่อมโยงกลวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบเข้ากับขนาดผลกระทบ
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ไว้ในหนังสือเล่มนี้ จึงขอให้ทกุ ท่านตัง้ ใจและศึกษาอย่าง
ถี่ถ้วนครับ
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เนื้อหาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอนของคุณ
การศึกษาขนาดผลกระทบเป็นวิธกี ารวิจยั ทีใ่ ช้กนั แพร่หลายเพือ่
ประเมินประสิทธิภาพของกลวิธกี ารสอนและปัจจัยต่างๆ โดยพบว่าขณะที่
การแทรกแซงด้านอืน่ ๆ มักก่อผลเชิงลบต่อขนาดผลกระทบด้านการเรียนรู้
แต่การแทรกแซงในชัน้ เรียน (ด้วยกลวิธขี องครูผสู้ อน) กลับส่งผลเชิงบวก
ปกติแล้วการแทรกแซงในชั้นเรียนจะก่อให้เกิดขนาดผลกระทบระหว่าง
0.25 ถึง 0.75 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.40 (Hattie, 2009) การประเมิน
ผลการเรียนรู้ระยะเวลา 1 ปี จะก่อให้เกิดขนาดผลกระทบที่ 0.50 และ
ผลประเมินการเรียนระยะเวลา 2 ปี ขนาดผลกระทบจะอยูท่ ี่ 1.00 นีเ่ ท่ากับ
ว่าขนาดผลกระทบที่ 0.50 เป็นระดับพื้นฐานในกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาส
ครูผสู้ อนจึงต้องช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ รียนช้ากว่าเพือ่ นร่วมชัน้ 1-3 ปี ให้เรียน
ได้ทันเพื่อนๆ และการจะสอนให้เกิดขนาดผลกระทบที่ 0.50 ขึ้นไปนั้น
จ�ำเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เราจะมั่นใจได้ว่าเด็กด้อยโอกาสจะส�ำเร็จการศึกษาก็ต่อเมื่อครู
ผู้สอนใช้กลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กได้เทียบเท่ากับการ
เรียนในระยะเวลา 1.5 ปี (หรือมากกว่านั้น) ภายในเวลา 1 ปีการศึกษา
จะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าครูผู้สอนลองเปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิมที่ใช้กัน
อยู่เป็นประจ�ำ (อย่างการชมนักเรียนว่า “เก่งมากเลย”) ด้วยวิธีการอื่นที่
ต่างออกไป (อย่างค�ำชมเชยทีก่ ระตุน้ เด็กเรียนได้ดขี นึ้ เช่น “การตัง้ ใจเรียน
อย่างสม�่ำเสมอของเธอช่วยได้เยอะเลยนะ แบบนี้เรียนจบได้แน่นอน”)
เช่นนี้ ผลกระทบเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของนักเรียนก็จะเพิ่มขึ้น 5-10
เท่าตัวเลยทีเดียว ทั้งนี้ ผมได้รวบรวมวิธีการสอนดังกล่าวไว้ในหนังสือ
เล่มนี้แล้วครับ
ลองนึกถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ วันดูสิครับ ถ้าคุณเปลี่ยน
วิธีการสอนแบบเดิมที่ไม่ได้ผลมาใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพ ผมขอเชิญชวน
ให้ทกุ ท่านค่อยๆ เปลีย่ นวิธกี าร จากเดิมทีส่ อนได้ ค่อนข้าง ดีอยูแ่ ล้ว มาใช้
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่าง ไม่น่าเชื่อ กันเถอะครับ และหากคุณ
ต้องการจะเพิม่ ประสิทธิภาพการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีกด้วยสือ่ การสอนทีใ่ ช้
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ควบคูก่ บั กลวิธใี นหนังสือเล่มนีด้ ว้ ยแล้วละก็ ผมขอแนะน�ำข้อมูลทีร่ วบรวม
ไว้ในหนังสือชื่อ The Handbook for Poor Students, Rich Teaching
(Jensen, 2019) ถูกต้องแล้วครับ ผมก�ำลังท�ำภารกิจสนับสนุนทุกท่าน
ให้สอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรดานักเรียนก้าวสู่เส้นทาง
แห่งความส�ำเร็จ
เมื่อมีเป้าหมายที่ตั้งมั่นไว้ ประกอบกับกลวิธีการสอนที่รวบรวม
ไว้ให้อย่างครบครัน ก็ถึงเวลาแล้วละครับที่คุณจะเริ่มพัฒนาและทบทวน
ชุดความคิดด้านการสอนของตัวเอง
ชุดความคิดสะท้อนตัวตนของคุณ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับชุดความคิด
ชุดความคิดของคุณเป็นเช่นไร?
“ผู้ปกครอง โรงเรียน
นโยบาย และกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ท�ำไมถึงไม่ยึดแบบแผน
ที่เคยเป็นมาตลอดกันล่ะ?”

“การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะกับ
การศึกษา ที่นับวันมีแต่จะ
ก้าวหน้าเร็วขึ้นเรื่อยๆ ฉันต้อง
หัดเรียนรู้ เติบโต และปรับตัว”

เส้นทางสุดอัศจรรย์ก�ำลังจะเกิดขึ้นแล้ว คุณพร้อมจะออกเดินทางแล้ว
หรือยัง?
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