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คุณคะ! ใช่แล้ว คุณนั่นแหละ ครูสุดเจ๋งที่ก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้  

เรารูว่้าคุณเป็นครูทีย่อดเย่ียม คุณคงสงสยัว่า เรารูไ้ด้ยงัไงว่าคณุยอดเยีย่ม 

เราไม่เคยรู้จักกันด้วยซ�้า! แต่จริงๆ แล้ว เราพอจะรู้เร่ืองของคุณอยู่บ้าง  

นั่นคือคุณเลือกท่ีจะซื้อหนังสือเล่มนี้! (หรือยืมมาจากเพื่อน ยืมจากห้อง

สมุด หรือบังเอิญเก็บได้จากถังขยะ ซึ่งเราหวัง อย่างยิ่ง ว่าคุณคงไม่ได้ 

เจอมันในถังขยะจริงๆ) การเลือกมาอ่านหนังสือเล่มนี้เท่ากับว่าคุณสนใจ

เรียนรู้แนวคิดและกลวิธีใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาการสอน ซึ่งถือเป็นทักษะ

ฐานรากของชุดความคิดแบบเตบิโต เหน็ไหมคะ คุณท�าส�าเร็จไปเร่ืองหนึง่

แล้ว! ง่ายพอๆ กับการแค่เขียนชื่อลงในข้อสอบ SAT ก็ได้ 20 คะแนน

แล้ว (ซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเร่ืองแต่ง) <SAT - 

Scholastic Assessment Test ข้อสอบมาตรฐานส�าหรับรับบุคคลเข้า

ศกึษาต่อระดับอดุมศกึษาในสหรัฐอเมริกา> อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าคุณเป็น

ครูคุณภาพ เพราะเรารู้ว่าครูด้อยคุณภาพเป็นอย่างไร ถึงครูกลุ่มนี้จะมี 

ไม่เยอะ แต่ก็พบได้บ้างอยู่เหมือนกัน คุณลักษณะหนึ่งของครู “ด้อย” 

หลายคนเรียกว่าการโค้ช แต่แท้จริงมันคือการสอน
เพราะคุณไม่ได้แค่บอกให้ท�า แต่ต้องชี้แจงด้วยเหตุผล

– วินซ์ ลอมบาร์ดี
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คุณภาพก็คือพวกเขายอมแพ้ ล้มเลิก และละเลยการพัฒนาตัวเอง เรารู้ 

ว่าคุณยังไม่ยอมแพ้ เพราะคุณถึงกับลงทุนคุ้ยหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจาก 

ถังขยะ! หรือคุณอาจจะตั้งใจซื้อมันมา ก็นะ แต่ไม่ว่าจะได้มาอย่างไร  

เราดีใจที่ตอนนี้คุณมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ และยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีคุณ

เลือกเดินร่วมทางไปกับเราบนเส้นทางแห่งชุดความคิดแบบเติบโต

The Growth Mindset Coach

หนังสือ The Growth Mindset Coach (คู ่มือออกแบบการเรียนรู้ 

เพื่อสร้าง Growth Mindset, บุ๊คสเคป) ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

ปี 2016 โดยเราน�าแนวคดิเรือ่งชุดความคิดทีแ่ครอล ดเวก็ (Carol Dweck) 

ถ่ายทอดไว้ในหนังสือชื่อ Mindset: The New Psychology of Success 

(Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา, วีเลิร์น) มาประยุกต์ใช้กับ 

การเรียนการสอน เราสองคนมีพื้นฐานประสบการณ์ที่ต่างกัน เฮเธอร์

เป็นครูสอนระดับประถมศึกษามายาวนาน เคยสอนนักเรียนเกรดหนึ่ง 

เกรดสาม และล่าสุดยังได้สอนนักเรียนช้ันอนุบาลอีกด้วย ส่วนแอนนี

เป็นนักเขียนท่ีผันตัวมาเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญ 

สื่อโสตทัศน์ประจ�าห้องสมุด เราทั้งคู่สนใจหลักการของชุดความคิด

แบบเติบโตเพราะมันประยุกต์ใช้ได้กับการสอนในทุกระดับชั้น แม้ว่า

ประสบการณ์การสอนของเราจะต่างกันเหมือนเอาหนังสือเด็กมาเทียบ

กับงานของเชกสเปียร์ แต่เราพบว่าแนวทางการสอนของเรานัน้สอดคล้อง

กัน เช่น เราต่างสอนได้ดีเม่ือมีความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน เราสนใจ 

การปลกูฝังทักษะทางพฤตกิรรม (non-cognitive skill) ให้กับพวกเขา และ

อยากช่วยให้นักเรียนมองเห็นศักยภาพของตนเองท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

ทั้งด้านวิชาการและเป้าหมายในการเติบโต

ระหว่างเขียน The Growth Mindset Coach เรามีโอกาสได ้

แลกเปล่ียนปรัชญาการสอนของเรากับนักการศึกษาทั่วโลก เราเองเคย
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เห็นความทุ่มเทของเราออกดอกออกผลในห้องเรียน แต่เราไม่เคยคิด 

มาก่อนว่าเม่ือมีครูและนกัเรียนท่ีเราไม่เคยพบเจอได้น�าหลักการในหนงัสือ

เล่มนี้ไปใช้และได้รับประโยชน์จากมัน เราจะรู้สึกยินดีมากขนาดไหน  

คุณคงพอจะนึกความรู้สึกของครูที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหายากๆ ได ้

หลังปลุกปล�้ากับมันอยู่นานออกใช่ไหมคะ แน่ละว่าคุณต้องเคยรู ้สึก  

เพราะครูอย่างเราๆ เสพติดช่วงแห่งการ ปิ๊งไอเดีย!  เมื่อหนังสือเผยแพร่ 

ออกไป เราทัง้คูไ่ด้ร่วมรับรู้ถงึความรู้สกึพเิศษดังกล่าวจากครูและนกัเรียน

ในเมืองต่างๆ ที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ�้า ช่างเป็นเร่ืองน่ายินดีที ่

ผลงานชิน้เล็กๆ ของเราเปล่ียนอะไรได้จริง! นีจ่งึเป็นเหตผุลทีเ่ราตดัสนิใจ

สานต่อความตั้งใจเดิมด้วยผลงานชิ้นที่สอง

The Growth Mindset Playbook หรือ แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง 

Growth Mindset ถอืเป็นภาคต่อของหนงัสอืเล่มแรก แต่เนือ้หาในหนงัสอื

เล่มน้ีก็แข็งแรงพอที่จะหยิบมาอ่านเด่ียวๆ ดังนั้นหากคุณยังไม่เคยอ่าน

หนังสือเล่มแรกของเราก็ไม่ต้องกังวลไป หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์

กับครูผู้ต้องการเผยแพร่หลักการและคุณค่าของชุดความคิดแบบเติบโต 

ในห้องเรียนอย่างแน่นอน เพราะชุดความคิดคือแนวคิดอนัทรงพลงั ทีห่าก

น�าไปใช้อย่างเหมาะสม ก็จะประยกุต์เข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน

ได้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก

เราได้กล่าวไว้ในหนงัสอืเล่มแรกและขอย�า้อกีครัง้ว่า ชดุความคิด

แบบเติบโตไม่ใช่ยาครอบจกัรวาลทีจ่ะเยยีวยาทกุปัญหาในระบบการศกึษา 

มีปัจจัยที่ขัดขวางงานด้านการศึกษามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยก 

หรือความไม่เท่าเทียมด้านทรัพยากร การที่นักเรียนต้องสอบมากจน 

เกินควร ไปจนถงึการขาดการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ถึงแม้ว่าการส่งเสริม 

ชุดความคิดแบบเติบโตในแวดวงการศึกษาจะไม่อาจแก้ปัญหาเชิงระบบ

เหล่านี ้แต่เราเช่ือเป็นอย่างย่ิงว่ามันสร้างความเปล่ียนแปลงได้จริง ตวัอย่าง

เช่นในประเทศชลีิ งานวิจยัฉบับหนึง่พบว่านกัเรียนยากจนทีมี่ชดุความคิด 

แบบเติบโตมีความสามารถเชิงวิชาการใกล้เคียงกับนกัเรยีนจากครอบครัว
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ทีมี่ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดี ต่างจากนกัเรียนยากจนทีมี่ชดุความคิด

แบบตายตวัซึง่ไม่ปรากฏการเปล่ียนแปลง1 (เราจะลงรายละเอยีดเก่ียวกบั 

งานวิจัยฉบับนี้อีกครั้งในบทที่ 1) นอกจากนี้ ชุดความคิดแบบเติบโต 

ยังส่งผลชดัเจนต่อพฒันาการด้านสขุภาพของเด็ก งานวจิยัล่าสุดชีใ้ห้เหน็

ว่าในบรรดาเด็กท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานชนดิท่ี 1 เด็กทีมี่ชดุความคดิแบบ

ตายตัวจะมีระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่าเด็กที่มีชุดความคิดแบบเติบโต  

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น นักวิจัยเชื่อว่าเด็กท่ีมีชุดความคิดแบบตายตัว 

ต่อสุขภาพของตนจะเชื่อว่าอาการป่วยถูกก�าหนดไว้แล้วด้วยพันธุกรรม  

พวกเขาไม่สามารถไปเปล่ียนอะไรได้มากนัก เด็กกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้ม 

ไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์ หรือไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง2

เรายังต้องศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะชุดความคิดแบบ

เติบโตในด้านต่างๆ กันต่อไปอีกนาน แต่เรามีหลักฐานเพียงพอท่ีจะ 

บอกคุณว่าชุดความคิดแบบเติบโตส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านวิชาการ  

ในข้ันน้ี ค�าแนะน�าท่ีดีสุดจากเราคือ ให้เร่ิมจากจุดที่คุณยืนอยู่ บางคร้ัง 

วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มจากจุดที่คุณยืนอยู่และสิ่งที่คุณมี เป้าหมายส�าคัญ 

ของเราคือเราต้องการน�าเสนอกลยุทธ์และท�าให้คุณเข้าใจวิธีบ่มเพาะ 

ชดุความคิดแบบเตบิโต ตลอดจนปลูกฝังทกัษะทางพฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้อง

อันจะช่วยให้คุณและนักเรียนมีชีวิตที่เปี่ยมความหมายยิ่งขึ้น

ท�ำไมเรำจึงเรียกหนังสือเล่มน้ีว่ำ “แบบฝึกเล่น”

หากคุณแวะไปที่สนามฟุตบอลใกล้บ้านตอนเช้าวันเสาร์ในฤดูใบไม้ร่วง 

หรือสนามเบสบอลในยามค�่าของฤดูร้อนที่ลมพัดเบาๆ คุณจะเห็นเด็กๆ 

เล่นกีฬากันอย่างสนุกสนาน ทั้งยังจะได้เห็นพ่อแม่ท�าหน้าท่ีเป็นโค้ช 

แฟนตัวยง และบางคร้ังก็เป็นกรรมการ พวกเขาจะตะโกนสุดเสียงจาก

อัฒจันทร์ ทั้งให้ก�าลังใจ บอกแนวทาง และให้ค�าแนะน�า บ้างก็เรียกลูกๆ 

มาที่ข้างสนามและสอนวิธีการเล่นให้อีกคร้ังหลังเกิดข้อผิดพลาดระหว่าง
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เล่น ผู ้ใหญ่กลุ่มนี้จะท�าและพูดหลายเร่ืองท่ีเราไม่เคยเห็นหรือได้ยิน 

เม่ือเป็นเร่ืองเก่ียวกับการเรียน เช่น หากผู ้รักษาประตูรับลูกพลาด  

ผู้ปกครองคงไม่พูดว่า “เด็กคนนี้ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้ว”  

หรือหากนักซอฟต์บอลตัวจิ๋วตีไม่โดนลูกสามรอบในเกมนั้น คุณก็คง 

ไม่ได้ยินโค้ชพูดว่า “เอ่อ ก็ไม่มีใครคาดหวังว่าเธอจะตีโดนอยู่แล้ว”  

บ่อยครัง้ทีคุ่ณจะได้ยินผู้ใหญ่และผูป้กครองใช้ภาษาท่ีส่งเสริมชดุความคดิ

แบบเติบโต เช่น

“หนูท�าได้!”

“อย่าคลาดสายตาจากลูกบอล!”

“ครั้งหน้าต้องท�าได้แน่!”

แต่พอเป็นเรื่องเรียน ผู้ใหญ่กลับเลือกใช้อคติแบบเหมารวมและ

คิดด้วยชุดความคิดแบบตายตัว ในแบบที่พวกเขาจะไม่มีทางท�าหรือพูด 

ในสนามกีฬา เช่น คุณจะไม่ได้ยนิใครพดูว่า “พ่อก็ขว้างลกูได้ห่วยเหมือนกัน  

ยอมแพ้ไปเถอะลูก!” ขณะที่ดูลูกเล่น ไม่มีทาง!

ชุดความคิดแบบเติบโตเป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิต เป็นแนวทาง 

ในการรับมือกับปัญหา และเป็นวิธีฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นยืนได้ใหม่เมื่อล้มลง  

ชุดความคิดแบบเติบโตจะปรากฏตัวอยู่ในนิสัยใจคอ ไม่ว่าจะเป็นความ

มุ่งมั่น การยืนหยัด ความอดทน และการปรับตัว ตลอดจนลักษณะนิสัย

อื่นๆ ที่ปรากฏให้เห็นเม่ือเด็กๆ เร่ิมเข้าใจว่าตัวเองมีพลังที่จะไปถึง 

เป้าหมายในทุกๆ เร่ืองตราบเท่าที่ยังมุ่งม่ันสู้ต่อไป ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ 

ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พ่อแม่เห็นคุณค่าเม่ืออยู่ในสนามกีฬา อันที่จริง 

ไวยากรณ์ชุดความคิดแบบเติบโตนั้นแฝงอยู่ในวิธีการที่เราสอนลูกๆ เล่น

กีฬา แต่พอเป็นเรือ่งเรียน พ่อแม่กลับกลายเป็นกองเชยีร์ทีใ่ห้ความส�าคญั

กับสติปัญญามากกว่า กล่าวคือ แทนที่จะส่งเสริมให้เด็กมีความเพียรและ

พร้อมปรับตัวเหมือนในสนามกีฬา พ่อแม่กลับยึดติดกับความเชื่อที่ว่า
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ความส�าเร็จทางวิชาการนั้นเกิดจากระดับสติปัญญาที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด 

ความสามารถโดยธรรมชาติ พันธุกรรม หรือพรสวรรค์ พ่อแม่และโค้ช

ของนักกีฬาตัวน้อยจะไม่กดดันเร่ืองการเอาชนะ ท้ังยังคัดค้านแนวคิด 

เช่นนั้นด้วยซ�้า แต่เม่ือเป็นเร่ืองการเรียน พ่อแม่กลับโยนมันออกนอก

หน้าต่างและหันไปให้ความส�าคัญกับผลการเรียน คะแนนที่สวยหรู หรือ

ก็คือการประสบความส�าเร็จในชั้นเรียน

เรำน�ำเสนอเน้ือหำอะไรบ้ำง

ในหนังสือเล่มนี้ เราได้รวบรวมและแบ่งปันกลวิธี เทคนิค ไอเดีย และ 

งานวจิยัทีจ่ะช่วยให้คุณเข้าใจเร่ืองชุดความคิดและตระหนกัว่ามันช่วยสร้าง

ผลลัพธ์เชิงบวกต่อนักเรียนได้อย่างไร เราได้เปล่ียนชื่อและปรับเปล่ียน

ข้อมูลของนักเรียนและครูบางคนที่ร่วมงานกับเราเพื่อปกป้องความเป็น

ส่วนตัว

แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน แต่ประสบการณ์

ส่วนใหญ่ก็มาจากโรงเรียนในเขตชนบทกลุ่ม 1 (Title I) ซึ่งนักเรียน 

ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวอเมริกันพื้นเมืองและชาวอเมริกันผิวขาว และถึง

แม้ว่าขอบเขตเนื้อหา ระดับการศึกษา และกลุ่มประชากรนักเรียนของเรา

อาจจะแตกต่างจากของผู้อ่าน แต่เราก็จะเน้นไปท่ีจุดร่วมท่ีนักเรียนของ

เรามีร่วมกัน เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับชีวิตมากกว่าจะเป็นเร่ือง

เก่ียวกับโรงเรียน เพราะเราเชื่อว่าหน้าท่ีของครูคือการเตรียมนักเรียน 

ให้พร้อมกับการใช้ชีวิต ซึ่งหมายความว่าเราต้องปลูกฝังส่ิงซึ่งจะท�าให้

ชีวิตนักเรียนมีความหมาย ความสุข และวิเศษ เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้

นักเรียนเชื่อว่าพวกเขาก�าหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ ให้เชื่อว่าการตัดสินใจ

ในทุกๆ วันส่งผลสืบเนือ่งกันอย่างน่าฉงน และให้เชือ่ว่าความส�าเร็จในชวีติ

ของพวกเขานั้นไม่มีขีดจ�ากัด
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เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ดังกล่าว เราจะไม่พดูถงึการสอนในมุมมอง 

ด้านองค์ความรู้มากนัก แต่เราเชื่อว่าระบบการศึกษาที่เข้มแข็งและ

ครอบคลุมจ�าเป็นต้องประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ 

ที่รัดกุมบนพื้นฐานของหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นไปไม่ได ้

เลยที่การปลูกฝังชุดความคิดแบบเติบโตให้แก่นักเรียนจะแสดงพลัง 

ออกมาได้อย่างเต็มที่ หากนักเรียนไม่มีโอกาสน�าชุดความคิดไปประยุกต์

ใช้กับสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ท้าทาย หลักสูตรท่ีออกแบบมาอย่างดี 

และการสอนที่มีคุณภาพ

หลักสูตรและแนวทางการสอนท่ีดีนัน้จ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการศึกษา

ที่มีคุณภาพ แต่สิ่งที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือทักษะทางพฤติกรรม

ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียน เราอาจจะหลงเชื่อว่าผลคะแนนสอบที่ดี 

จะน�าไปสู่ความส�าเร็จโดยอัตโนมัติ แต่ผลการวิจัยกลับไม่สอดคล้องกับ

ความเชื่อดังกล่าว นักเศรษฐศาสตร์ เจมส์ เฮกแมน (James Heckman) 

เขียนไว้ใน Inequality in America: What Role for Human Capital 

Policies? (ความไม่เท่าเทียมในอเมริกา: บทบาทของนโยบายด้านทุน

มนุษย์) ว่า “มีตัวอย่างของบุคคลที่มีไอคิวสูงแต่ไม่ประสบความส�าเร็จ 

ในชีวิตเพราะขาดวินัยในตนเองให้เราเห็นอยู่มากมาย เช่นเดียวกับ

ตัวอย่างของบุคคลที่ไอคิวไม่ได้สูงอะไร แต่ประสบความส�าเร็จในชีวิต

เพราะผลแห่งความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และวินัยในตนเอง”3 หากคุณ

มีประสบการณ์การสอนในระดับหน่ึง เราเชื่อว่าคุณเองก็คงมีหลักฐาน

สนับสนนุค�ากล่าวของเฮกแมน เราต่างเคยพบเด็กทีมี่ศกัยภาพสูงแต่ขาด

ความกระตอืรือร้น และเด็กทีดู่เหมือนหวัรถจกัรตวัน้อยผูมี้อปุสรรคในการ

เรียนรู้ แต่กลับประสบความส�าเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ

แม้ว่างานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าความสม�่าเสมอและวินัย 

ในตนเองเก่ียวโยงกับผลการเรียนและความส�าเร็จในชีวิตภายภาคหน้า  

แต่การจะท�าให้นกัเรยีนเช่ือว่าเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ท่ีพวกเขาท�าและตดัสินใจ 

ในวันนี้ อย่างเร่ืองที่ท�าในคาบเลขเกรดหก จะส่งผลระยะยาวต่อความ



18     The Growth Mindset  Playbook

ส�าเร็จในอนาคตนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย การสอนทักษะทางพฤตกิรรมจงึส�าคญั

ด้วยเหตุนี้ โครงการเพื่อการวิจัยด้านการศึกษาที่ขยายผลได้ (Project for 

Education Research That Scales) หรือ PERTS ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของ 

มหาวทิยาลัยสแตนฟอร์ดทีศ่กึษาเร่ืองชดุความคดิมายาวนาน ได้ท�าการ

ศกึษาออกมาชิน้หนึง่และชีว่้า หากนกัเรยีนได้รับการปลูกฝังเร่ืองชดุความคดิ 

แบบเติบโต วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในวันนี้

จะส่งผลไปถึงเป้าหมายในอนาคตอย่างไรแล้วละก็ แรงจูงใจในการเรียนรู้

ของนักเรียนจะเพิ่มขึ้น และมีผลการเรียนดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการปลูกฝัง 

หลักการเดียวกัน4

ผลการศึกษาที่กล่าวไปเบ้ืองต้นยิ่งหนุนให้เราเชื่อในการศึกษา

ครบวงจรที่มีการบ่มเพาะทักษะทางพฤติกรรมร่วมด้วย การมองนักเรียน

ว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีการตีความข้อมูลความรู้และมองโลกในแบบของ

ตัวเองนั้นส�าคัญอย่างย่ิงต่อการสร้างส่ิงแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

พวกเขาแม้ในยามท่ีก้าวออกจากห้องเรียนไปแล้ว เม่ือเด็กๆ ได้เรียนรู ้

เร่ืองชุดความคิดแบบเติบโต พวกเขาย่อมเข้าใจถึงอ�านาจในการก�าหนด

อนาคตของตัวเอง ผลของการน�าชุดความคิดไปใช้จริงสะท้อนให้เห็นได้

ทั้งในรูปทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากความ

มุ่งม่ันและทักษะในการปรับตัวที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงพัฒนาการด้านความ

สัมพันธ์และวินัยในตัวเอง หากนักเรียนเริ่มมีชุดความคิดแบบเติบโต 

พวกเขาจะรับรู้ได้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง นี่คือสาเหตุ

ท่ีการสอนหลักชุดความคิดไม่ได้เป็นเพียงการสอนว่าคนเราเรียนรู้กัน

อย่างไรหรือเป็นเพียงการกล่าวช่ืนชมความพยายามของนักเรียน แต่

การเป็นครูที่ยึดหลักชุดความคิดแบบเติบโตหมายถึงการเป็นครูผู้หม่ัน

พัฒนาชุดความคิดแบบเติบโตของตัวเองและเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน

ได้อย่างแท้จรงิ ตวัอย่างของคณุจะเป็นแรงส่งให้นกัเรียนเปล่ียนความเชือ่  

เร่ิมมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ กล้าหาญแทนทีจ่ะหวัน่เกรง

ต่อสิ่งท้าทาย และเติบโตในแบบที่พวกเขาเองไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้
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ทบทวนเร่ืองชุดควำมคิด

หากคณุไม่เคยได้ยนิเร่ืองชุดความคิดมาก่อน เราขอแนะน�าให้อ่านหนงัสอื

ของแครอล ดเว็ก ที่ชื่อ Mindset เมื่อครั้งที่ดเว็กยังเป็นนักวิจัยหน้าใหม ่

ในช่วงทศวรรษ 1970 เธอศกึษาวิธทีีเ่หล่านกัเรยีนรบัมือกับความล้มเหลว 

และก็พบว่านักเรียนบางคนจะสู้เม่ือเจอกับอุปสรรค ขณะท่ีบางคนเลือก 

ที่จะปิดสวิตช์ตัวเองโดยส้ินเชิง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่านักเรียนกลุ่มท่ี 

เปิดใจรับความท้าทายและเผชิญหน้ากับความล้มเหลวมีผลการเรียน 

ที่ดีกว่านักเรียนอีกกลุ ่มท่ีมักเลี่ยงเม่ือเจออุปสรรค ดเว็กจึงเปลี่ยน 

จุดเน้นในงานวิจัยมายังปรากฏการณ์ท่ีพบในทันที และเร่ิมสังเกตเห็น

ปรากฏการณ์นี้ในทุกที่ทุกวงการ ทั้งในแวดวงการศึกษา การเลี้ยงดูบุตร 

ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่วงการกีฬา เธอเรียกสิ่งที่เธอพบว่า “ชุดความคิด”

 จากการศึกษาและสังเกตการณ์ ดเว็กแบ่งชุดความคิดท่ีพบ 

ในกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ชุดความคิดแบบตายตัว 

และชุดความคิดแบบเติบโต

ชุดความคิดแบบตายตัว (fixed mindset) เชื่อว่ามนุษย์เรา 

เกิดมาพร้อมกับสตปัิญญาและความสามารถทีจ่�ากัด คนทีใ่ช้ชวีติ

ด้วยชุดความคิดประเภทนี้มีแนวโน้มท่ีจะเล่ียงความท้าทายและ

ความล้มเหลว ซึ่งเท่ากับว่าพวกเขาได้พรากเอาช่วงชีวิตที่เป่ียม

ด้วยประสบการณ์และการเรียนรู้ไปจากตัวเอง5

ชุดความคิดแบบเติบโต (growth mindset) เชื่อว่ามนุษย์เรา

สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และเติบโตได้อย่างไม่มี 

ที่สิ้นสุดหากฝึกฝน อดทน และเพียรพยายาม คนที่ด�าเนินชีวิต 

ด้วยชุดความคิดประเภทนี้จะรับมือสิ่งท้าทายด้วยความเข้าใจ

ว่าความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้

เราเติบโต6
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 คนที่มีชุดความคิดแบบตายตัวเช่ือว่ามนุษย์เราเกิดมาพร้อม

กับระดับสติปัญญา ทักษะ และพรสวรรค์ที่ตายตัว เมื่อคนกลุ่มนี้พบเจอ 

สถานการณ์ท้าทาย พวกเขาจะพยายามสุดความสามารถที่จะหลีกหนี

ความล้มเหลวหรือการถูกมองว่าตนนั้นด้อยสติปัญญา ซึ่งเท่ากับว่า 

พวกเขาได้ปล้นเอาช่วงชีวิตท่ีเปี่ยมด้วยประสบการณ์และการเรียนรู้ของ

ตัวเองไป ในทางตรงกันข้าม คนที่มีชุดความคิดแบบเติบโตจะเชื่อว่า 

หากหม่ันฝึกฝน รวมทัง้มีความมุ่งม่ันและความพยายาม พวกเขาจะเตบิโต

และเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด สติปัญญา ทักษะ และความสามารถนั้น

เปรยีบเสมือนแหล่งทรัพยากรทีไ่ม่มีวันหมด ตราบเท่าทีเ่ราเตม็ใจจะทุม่เท

แสวงหา ผู้ท่ีมีชุดความคิดแบบเตบิโตจงึพร้อมท่ีจะรับมือกับความท้าทาย

มากกว่า และเชือ่ว่าความผดิพลาดและการเอาชนะอปุสรรคคือก้าวส�าคญั

ในกระบวนการเติบโต

การเข้าใจว่าตัวคุณมีชุดความคิดแบบตายตัวหรือชุดความคิด

แบบเติบโตเป็นชุดความคิดหลักนั้นส�าคัญอย่างยิ่ง หากคุณไม่เคยท�า 

แบบประเมินชดุความคดิ บอกเลยว่าท�าได้ง่ายนดิเดียว เพยีงตอบค�าถาม

และกาเคร่ืองหมายถูกหน้าประโยคต่อไปนี้ที่อธิบายความคิดความเชื่อ

ของคุณได้ดีที่สุด

1. _____ มีบางเรื่องที่ยังไงฉันก็ท�าได้ไม่ดีเอาเสียเลย

2. _____ หากท�าผิดพลาดก็ไม่เป็นไร มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้

3. _____ ฉันรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ เมื่อคนอื่นท�าอะไรได้ดีกว่า

4. _____ ฉันชอบทดลองท�าอะไรใหม่ๆ แม้ต้องก้าวออกจาก

  คอมฟอร์ตโซนก็ตาม

5. _____ ฉันรู้สึกประสบความส�าเร็จ เมื่อได้แสดงให้คนอื่นเห็นว่า

  ตัวเองท�าอะไรได้ดี

6. _____ ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากความส�าเร็จของผู้อื่น

7. _____ ฉันรู้สึกดีเมื่อสามารถท�าสิ่งที่คนอื่นท�าไม่ได้
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8. _____ ระดับสติปัญญาของคนเราพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้

9. _____ ฉันคิดว่าคนเราเกิดมามีระดับสติปัญญาไม่เท่ากัน 

  และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนัก

10. _____ ความรู้สึกหงุดหงิดใจกระตุ้นให้ฉันพยายามมากยิ่งขึ้น

ในการทดสอบเบื้องต้น ตัวเลือกข้อคี่ (1, 3, 5, 7, 9) เป็นลักษณะ

ของผู้ท่ีมีชุดความคิดแบบตายตัว ส่วนตัวเลือกเลขคู่ (2, 4, 6, 8, 10) 

นั้นสะท้อนลักษณะของผู้ที่มีชุดความคิดแบบเติบโต ในการประเมินนี ้

ไม่มีค�าตอบที่ถูกหรือผิด การเข้าใจชุดความคิดหลักของตัวเองเป็นเพียง

ก้าวแรกของการพัฒนาชั้นเรียนท่ีเน้นการเติบโต เป็นไปได้สูงว่าคุณมี 

ชุดความคิดทั้งสองประเภทอยู่ในตัว บางเร่ืองคุณจะลงมือท�าด้วยชุด 

ความคดิแบบเติบโต ในขณะที่งานบางประเภทอาจจุดชนวนชุดความคิด

แบบตายตวัของคุณ ไม่ว่าคณุจะตัง้ต้นมาจากจดุใด สิง่ส�าคัญทีต้่องรูไ้ว้คอื

ความสามารถในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงชุดความคิดข้ึนอยู่กับความ

เต็มใจและความพยายามของคุณเอง หากคุณพร้อมจะทุ่มเทเพื่อเปล่ียน

ตวัเองให้เป็นครูทีมี่ชุดความคิดแบบเตบิโตอย่างแท้จรงิแล้วละก็ เราม่ันใจ

ว่าคุณจะท�าส�าเร็จ

ว่ำกันต่อเร่ืองชุดควำมคิด

ดเวก็ได้ยกห้าสถานการณ์ส�าคัญๆ ทีช่ดุความคิดส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

อย่างเด่นชดั ได้แก่ เม่ือเราเผชญิกับความท้าทาย อปุสรรค ความพยายาม 

ค�าวิจารณ์ และความส�าเร็จของผู้อื่น7 เธอศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เจอกับ

สถานการณ์ดังกล่าวและสรุปวิธีการรับมือของบุคคลที่มีชุดความคิดแบบ

เติบโตและแบบตายตัวเป็นข้อๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันอย่างยิ่ง โดย

ผู้ท่ีมีชุดความคิดแบบตายตัวมักมีเป้าหมายอยู่ที่การแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า

ตนเองฉลาดและหลีกเลี่ยงความล้มเหลว ในขณะท่ีผู้มีชุดความคิดแบบ
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เติบโตจะตอบกลับด้วยความต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแม้อาจ 

จะต้องล้มเหลว มาพิจารณาปฏิกิริยาของผู้ที่มีชุดความคิดแบบเติบโต 

และแบบตายตัวตามสถานการณ์ทั้งห้าประเภทของดเว็ก ดังนี้

สถานการณ์
ชุดความคิดแบบ

ตายตัว
ชุดความคิดแบบเติบโต

ความ

ท้าทาย

หลีกเลี่ยงความท้าทาย

เพื่อรักษาภาพลักษณ์

ด้านสติปัญญาและความ

สามารถ

ยอมรับความท้าทาย 

ต้องการที่จะเรียนรู ้

และเติบโต

อุปสรรค มักจะยอมแพ้เมื่อพบ

อุปสรรคหรือความ 

ล้มเหลว

มักแสดงความมุ่งมั่นและ

พยายามเมื่อพบอุปสรรค

หรือความล้มเหลว

ความ

พยายาม

มองความพยายาม

หรือการทุ่มเทในแง่

ลบ เพราะคิดว่าหาก

ต้องพยายาม ย่อม

หมายความว่าไม่ฉลาด

หรือไม่เก่งจริง

มองความพยายามและ

การทุ่มเทว่าจะช่วยปูทาง

สู่ความส�าเร็จและการ

บรรลุเป้าหมาย

ค�าวิจารณ์ ไม่ใส่ใจค�าวิจารณ์เชิงลบ 

แม้จะเป็นการติเพื่อก่อ 

เพราะมองว่าเป็นการ

โจมตีด้วยอคติส่วนตัว

มองว่าค�าวิจารณ์เชิงลบ

ไม่ใช่การโจมตีด้วยอคติ

ส่วนตัว แต่เป็นค�าแนะน�า

ที่มีประโยชน์ต่อการ 

เรียนรู้และการเติบโต
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สถานการณ์
ชุดความคิดแบบ

ตายตัว
ชุดความคิดแบบเติบโต

ความ

ส�าเร็จ

ของผู้อื่น

มองความส�าเร็จของ 

ผู้อื่นว่าเป็นภัยคุกคาม 

กระตุ้นความรู้สึก 

ไม่มั่นคงและสร้าง

ปมด้อย

มองความส�าเร็จของผู้อื่น

เป็นแรงบันดาลใจและ

เป็นตัวอย่างให้เรียนรู้

ชุดควำมคิดแบบเติบโตในโรงเรียน

ตอนนี้คุณเข้าใจชุดความคิดทั้งสองประเภทดีแล้ว เรามาดูตัวอย่าง 

เพิ่มเติมกันสักหน่อยว่าชุดความคิดมีบทบาทอย่างไรได้บ้างในห้องเรียน 

ต่อไปน้ีคือตวัอย่างความคิดและการคุยกับตวัเองของผูท้ีมี่ชดุความคิดแบบ

ตายตัวและแบบเติบโต สังเกตว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อสถานการณ์

เดียวกันที่แตกต่างกันมาก

ชุดความคิดแบบตายตัว ชุดความคิดแบบเติบโต

ผู้บริหารประเมินการท�างานของ

ฉันในแง่ลบ เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าฉัน

ท�าอะไรบ้างในห้องเรียนแต่ละวัน 

เขามีอคติกับฉัน

ฉันต้องติดตามผลประเมิน 

ส่วนที่ “ต้องปรับปรุง” เพิ่มเติม 

บางทีผู้บริหารอาจช่วยแนะน�า

แหล่งข้อมูลให้ฉันใช้ศึกษาและ

ปรับปรุงการสอนของฉันได้

เมแกนไม่เก่งเลข ก็เธอ 

ไม่ถนัดเรื่องนี้

ฉันจะสอนเลขให้เมแกนด้วยวิธี

ไหนดี เธอจึงจะสนใจเนื้อหา 

มากขึ้น
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ชุดความคิดแบบตายตัว ชุดความคิดแบบเติบโต

เจย์ท�าแบบฝึกได้ แต่เขาไม่ยอม

ท�า เพราะขี้เกียจ

ฉันรู้ว่าเจย์ท�าแบบฝึกหัดได้  

แต่เขาไม่ยอมท�า ฉันคงต้อง

ทบทวนแนวทางการสอนและหา

วิธีดึงดูดความสนใจของเขา

อาจารย์โจนส์ได้รับรางวัล 

การสอนดีเด่นเพราะเป็นพวก 

ขี้ประจบและอยากเด่น

อาจารย์โจนส์ได้รับการยอมรับ

เพราะความสามารถในการสอน 

ฉันควรสังเกตและเรียนรู้วิธีการ

สอนของเขา เผื่อจะน�ามาปรับใช้

กับการสอนของตัวเองได้บ้าง

นักเรียนท�าเอาคาบนี้พังไปหมด 

พวกเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือ

เลย

นักเรียนไม่สนใจเนื้อหาในคาบนี้  

ฉันจะท�าอย่างไรดีให้พวกเขา

สนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น

ห้องนี้มีแต่เด็กนิสัยเสีย เหมือนที่

ได้ยินมาเลยว่าสอนแทบไม่ได้

ฉันจะสอนนักเรียนห้องนี้ 

โดยใส่ใจนักเรียนทุกคน เพราะ

เด็กทุกคนสอนได้ เพียงแต่

ต้องหาวิธีที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

พ่อแม่ของดาราไม่ให้ความส�าคัญ

กับการศึกษาเอาเสียเลย เธอคง

ไม่มีอนาคตกับครอบครัวแบบนี้

ฉันเชื่อว่าพ่อแม่ของดารา

ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับเธอ 

ฉันจะแนะน�าตัวช่วยที่พ่อแม่ของ

ดาราจะเอาไปใช้สนับสนุนเธอได้

อย่างไรบ้าง
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ชุดความคิดแบบตายตัว ชุดความคิดแบบเติบโต

คาร์ลมีทัศนคติที่แย่มาก เขาไม่

สนใจอะไรเลยและคงไม่มีหวัง 

ที่จะเรียนจบ

ฉันควรให้คาร์ลลองเขียน 

เป้าหมายชีวิตและช่วยให้เขาเห็น

ว่าสิ่งที่ท�าอยู่ตอนนี้จะส่งผล 

ต่ออนาคตอย่างไรได้บ้าง

นักเรียนท�าคะแนนสอบครั้งนี ้

ได้แย่มาก เห็นชัดเลยว่าพวกเขา

ไม่ตั้งใจฟัง

นักเรียนท�าคะแนนสอบครั้งนี้

ได้ไม่ดี เห็นชัดว่าฉันต้องสอน

เนื้อหานี้อีกครั้งด้วยวิธีที่เข้าใจ

ง่ายขึ้น

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะมองเห็นความแตกต่าง ครูที่มีชุด

ความคิดแบบตายตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เหมือนว่าไม่มีสิ่งใด 

ที่เปลี่ยนแปลงได้ และมองว่าสถานการณ์เจ้าปัญหาเกิดจากความผิดของ 

ผูอ้ืน่หรอือคตส่ิวนตวั เม่ือเปรียบเทยีบทัศนคตดัิงกล่าวกับความคดิด้านใน

ของครูทีมี่ชดุความคิดแบบเตบิโตจะพบว่า พวกเขารับมือกบัสถานการณ์

เดียวกันด้วยทัศนคติท่ีต่างออกไปอย่างส้ินเชิง ครูที่มีชุดความคิดแบบ

ตายตัวมักจะด่วนตัดสินและโยนความผิดให้ผู ้อื่น ในขณะที่ครูผู ้มีชุด 

ความคิดแบบเตบิโตจะพยายามท�าความเข้าใจสถานการณ์และคดิหาทาง

แก้ไขปัญหา เมื่อการสอนหรือแบบฝึกหัดในห้องเรียนไม่ได้ผลดังหวัง ครู

ที่มีชุดความคิดแบบตายตัวจะเริ่มโทษคนอื่น ในขณะที่ครูผู้มีชุดความคิด

แบบเติบโตจะง่วนอยู่กับการคิดหาทางแก้ ไม่เสียเวลาไปกับการโทษปี ่

โทษกลอง หากผู้บริหารแนะน�าให้ปรับปรุงแนวทางการสอน ครูผู ้มี 

ชุดความคิดแบบตายตัวจะมองว่ามันเป็นการวิจารณ์เพราะมีอคติและจะ

บ่ายเบ่ียงไม่ยอมรับ ส่วนครูทีมี่ชุดความคิดแบบเตบิโตจะให้ค่ากับค�าตชิม

ในฐานะส่วนส�าคญัของการสอนและเป็นบนัไดอีกขัน้สูก่ารปรบัปรงุ แม้จะ

เป็นค�าวิจารณ์เชิงลบก็ตามที
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ลองทบทวนชุดความคิดของตัวเองท่ีมีต่อการสอนในห้องเรียน 

สักหนึ่งสัปดาห์ เปิดใจรับฟังทั้งเสียงจากภายในและส่ิงท่ีคุณเอ่ยออกมา 

ตอบให้ได้ว่าคุณใช้ชดุความคดิแบบเตบิโตบ่อยแค่ไหน และอะไรคอืสิง่เร้า

ให้เกิดชุดความคิดแบบตายตัว จงให้ความส�าคัญกับสาเหตุและจังหวะท่ี 

ชุดความคิดนั้นก่อตัวข้ึน การเข้าใจชุดความคิดของตัวเองอย่างถ่องแท้

ส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวในการปลกูฝังหลกัการดังกล่าว

ให้แก่ผู้อื่น หากนักเรียนมีตัวอย่างที่ดี พวกเขาก็น่าจะแสดงคุณลักษณะ

ของชุดความคิดแบบเติบโตได้ดีมากขึ้น

โปรดระวังชุดควำมคิดแบบเติบโตเทียม

หลังจากท่ีหนังสือ Mindset วางจ�าหน่ายและประสบความส�าเร็จ ดเว็ก 

กล่าวเตือนถึงความเข้าใจผิดที่เรียกว่า “ชุดความคิดแบบเติบโตเทียม”8 

เพราะตั้งแต่ทฤษฎีชุดความคิดเร่ิมกลายเป็นท่ีนิยม ดเว็กก็สังเกตเห็น 

แนวโน้มหนึ่งที่ดูน่ากังวล นั่นคือการนิยามชุดความคิดเติบโตแบบลวกๆ 

และวธิท่ีีน�าไปใช้กับเด็กๆ เธอพบครูทีก่ล่าวช่ืนชมความทุ่มเทของนกัเรียน 

แม้เม่ือความทุ่มเทนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ค�ากล่าวชม

หลักลอยนี้ขัดกับหลักของชุดความคิดแบบเติบโตอย่างยิ่ง และดูจะคล้าย

กับอาการคลั่งการเสาะแสวงหาความเชื่อม่ันในตนเองซึ่งดเว็กเห็นว่า 

มันไปกันคนละทางกับสิ่งที่เธอต้องการขับเคลื่อน

 ถึงการกล่าวชมความทุ่มเทเกินจริงจะเป็นปัญหา แต่ก็ยังเทียบ

ไม่ได้กับการโทษว่านักเรียนไม่มีชุดความคิดแบบเติบโตทั้งที่ปัญหา 

ที่แท้จริงเกิดจากระบบการศึกษาท่ีมีปัญหา ตัวอย่างหนึ่งปรากฏอยู่ใน 

ผลส�ารวจความคิดเหน็ของนกัศกึษาผวิขาวทีม่องว่าเพือ่นร่วมชัน้เชือ้ชาติ

อื่นไม่ประสบความส�าเร็จเพราะขาดความพยายาม ความเชื่อจากมุมมอง 

ทีคั่บแคบนีส้ะท้อนให้เหน็ว่านกัศึกษาผวิขาวไม่ค�านงึถงึความไม่เสมอภาค

ทางการศกึษาทีน่กัศึกษาเช้ือชาตอิืน่ต้องเผชิญ ทัง้ยงัเป็นหลักฐานชีช้ดัว่า
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เหตใุดเราจงึไม่ควรมองว่าความทุม่เทตามหลักชดุความคดิแบบเตบิโตคือ

ค�าตอบของทุกสิ่ง แต่ควรพิจารณาด้วยมุมมองอื่นๆ ให้รอบด้าน9

หากคุณอ่านหนังสือเล่มน้ีเพราะคิดว่าชุดความคิดแบบเติบโต

หมายถึงการกล่าวชื่นชมความทุ่มเทของเด็กหรือคิดว่ามันสามารถแก้ไข

ทุกปัญหาที่ก�าลังกัดกินระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา

ได้แล้วละก็ คุณคงต้องผิดหวัง แม้ว่าทฤษฎีของดเว็กจะเข้าใจง่าย แต่

การฝึกฝนให้มีชุดความคิดแบบเติบโตอยู่ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลา 

ส่วนใหญ่นั้นท�าได้ยาก กระทั่งส�าหรับเราทั้งสองคนเองก็ตาม ดังนั้นการ 

กระตุ้นให้นักเรียนเปลี่ยนชุดความคิดจึงถือเป็นงานช้างเลยทีเดียว! และ

ถึงแม้นักเรียนจะมีชุดความคิดแบบเติบโต แต่ขวากหนามสู่ความส�าเร็จ

ในโรงเรียนก็ยังมีอยู่อีกนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะส�าหรับเด็กที่มีประวัต ิ

เคยเจอความไม่เท่าเทียมหรือถูกเลือกปฏิบัติ ดเว็กยังตั้งข้อสังเกตถึง  

“ชุดความคิดแบบเติบโตเทียม” อีกประเภทหนึ่ง ที่คนจะอ้างว่าตนมี 

ชุดความคิดแบบเติบโตอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้

 ทุกคนล ้วนมีทั้งชุดความคิดแบบเติบโตและแบบตายตัว 

ผสมผสานกันไป ครูที่อ้างว่ามีชุดความคิดแบบเติบโตแต่การกระท�า 

ในห้องเรียนกลับสะท้อนชุดความคิดแบบตายตัวถือเป็นตัวอันตราย  

การยอมรับว่าตัวคุณเองและนักเรียนมีชุดความคิดท้ังสองประเภทซึ่งจะ

แสดงออกมาในสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปย่อมดีกว่า 

จงซื่อสัตย์กับตัวเองและคนรอบข้างเม่ือต้องเผชิญกับตัวจุดชนวนให้เกิด

ชุดความคิดแบบตายตัว และแสดงให้เห็นวิธีท่ีคุณรับมือกับสถานการณ ์

ทีท้่าทายชดุความคดิแบบเตบิโตของคณุ การน�าเสนอวธิจีดัการชดุความคิด 

ของตวัคุณเองให้นกัเรียนเหน็เป็นตวัอย่าง จะท�าให้พวกเขาเหน็ว่าคุณเอง 

ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีท้ังจุดแข็งจุดอ่อน ไม่ต่างไปจากพวกเขา  

กล่าวคือคุณไม่สามารถสอนด้วยค�าพูดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องท�าให้เห็น

เป็นตวัอย่างด้วย การอ้างตนเป็นผูเ้ชีย่วชาญเร่ืองชดุความคดิแบบเตบิโต

คอืสญัญาณอนัตรายว่าคุณยงัเข้าไม่ถงึแก่นแท้ของมัน ต่อเม่ือคณุเข้าใจว่า
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สิ่งใดท่ีจะจุดชนวนชุดความคิดแบบตายตัวของคุณและเร่ิมทดลองหาวิธี

รับมือกับสถานการณ์สุ่มเส่ียงนั้นนั่นแหละ จึงจะเป็นหมุดหมายว่าคุณมี 

ชุดความคิดแบบเติบโตอย่างแท้จริง การเปิดใจรับจุดแข็งและให้อภัย 

ตวัเองในขณะท่ีจดัการกับจดุอ่อนของตวัคุณนัน้คอืกรณตีวัอย่างทรงพลงั

ที่ส่งไปถึงนักเรียน เพราะมันช่วยให้นักเรียนมองเห็นความซับซ้อนของ 

ตัวเองในฐานะบุคคลที่ก�าลังเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งช่วยบอก

พวกเขาให้รู้จักอภัยตัวเองทั้งในยามที่ล้มและลุก

เร่ิมเกม

ในหนังสือเล่มนี ้เราได้เจาะลึกไปถงึแนวคิดและหลักการหลากหลายหัวข้อ

โดยไม่จ�าเพาะกับประเด็นที่เก่ียวกับชุดความคิดเท่านั้น เราได้เรียนรู้ว่า 

ชุดความคิดนั้นปรากฏตัวอยู่ในทุกช่วงขณะของชีวิต ชุดความคิดแบบ

เติบโตคือเคร่ืองทุ่นแรงอันทรงประสิทธิภาพส�าหรับครูที่ต้องการพัฒนา

ทักษะทางความคิดและทักษะทางพฤติกรรมของตัวเองและนักเรียน 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังว่าด้วยสถานการณ์ชวนล�าบากใจที่พบได้ใน

โรงเรยีนและวิธนี�าชุดความคดิแบบเตบิโตรวมถงึกลยทุธ์อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ไปใช้น�าทางให้ได้ผลจริง ทั้งเพื่อส่งเสริมนักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อน 

ร่วมงานผ่านการท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง เราจะกล่าวถึงการสร้างความ

สัมพนัธ์ การควบคมุวินยั การเอาชนะอปุสรรค และการท้าทายวิธคิีดเก่าๆ 

พร้อมน�าเสนอประเด็นต่างๆ ในโรงเรียนและแสดงให้เห็นว่าการรับมือ 

ด้วยชดุความคดิแบบเตบิโตนัน้ให้ผลลัพธ์ทีดี่กว่าได้อย่างไร ทกุครัง้ท่ีคุณ

ก้าวเข้าห้องเรียน เกมก็ได้เร่ิมขึน้แล้ว นีคื่อหนงัสือแบบฝึกเล่นส�าหรับโค้ช

อย่างคุณ เอาละ โค้ช ได้เวลาเริ่มเกมแล้ว!


