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เมื่อสวมหัวใจครู  ก็อยากจะใหศิษยไดวิชาเต็มที่

ครทู ุมเตม็รอย แตศษิยกลบัคอยๆ ถอยทัง้ๆทียั่งรบัวิชาไดไม
เทาไร เปนเหตกุารณทีค่รหูลายทานพานพบและร ูสกึผดิหวัง

ย่ิงศิษยเปนวัยร ุน สวนใหญนั้น แรกๆ ก็มักจะแสดง
ความสนใจ และแสดงทาม ุงมั่นเต็มที่ ขยัน หมั่นซอม ข้ึนตน
ดวย “ทาดี” แตลงทายดวย “ทีเหลว” ทุกทีจนครูทอใจ

ถาเจอปญหาเชนน้ี ครูจะมีวิธีแกไขอยางไร ?


วัยร ุน เปนวัยที่กําลังคนหาเอกลักษณของตัวเอง

พวกเขาจึงเปลี่ยนความสนใจไปในหลายๆ เรื่องไดงายจนดู
เหมือนโลเล ไมเอาจริง เนื่องจากวัยร ุนอยากจะทดลองดูวา
สิ่งไหนคือสิ่งที่เขารักที่จะทํา แถมตรงกับศักยภาพที่มีอย ู
บางคนก็เลือกตามเพ่ือนเพราะร ูสึกสนุกที่ไดเรียนรวมกับ
เพ่ือนๆ ทวาหลายคนลงทายดวยการเลกิรา เพราะไมอดทน
พอ ไมทนเมือ่เกิดความเบ่ือ ไมทนเมือ่ตองใชความพยายาม

ไมทนเมื่อลมเหลว และไมทนยาม
ร ูสกึทอ







อยาวาแตวัยร ุนเลย  แมผ ูใหญเอง บางครัง้ก็ออกอาการ

เบ่ือๆ อยากๆ กับงานที่ทําเหมือนกัน แตวัยร ุนสวนใหญ
พอเบ่ือหรอืทอก็จะทิง้ทนัท ีเพราะขาดแรงจงูใจทีจ่ะทําใหยอม
ทน และคิดวายังมีทางเลือกอ่ืนๆ อีกหลายทาง

ดังนั้น ครูที่จะสอนวัยร ุน อาจตองใชทั้งเลหกล และ
มนตคาถาสารพัด เพ่ือชวยใหวัยร ุนสรางพลงัแหงความอดทน
อยางตอเนื่อง
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หัวใจสําคัญ คือ

l เริ่มตนดวยการกระต ุนใหเกิดความร ูสึกสนุกใน
การเรียน  ใหลูกศิษยวัยร ุนไดเปดใจ  แตละคนมีโอกาสพูด
ถึงตัวเอง พูดถึงความสนใจ ความใฝฝน และเปาหมายใน
อนาคต เพ่ือใหวัยร ุนไดแสดงออก

l สรรคสรางใหเกิดความร ูสึกมีความสขุในการเรยีน
ดวยการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนกันเอง

l เราใหเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
จากการทีไ่ดรับร ูวาเขามีจุดเดนที่นาสนใจ มีจุดดีที่นาชื่นชม
และสามารถพัฒนาฝมอืตนเองใหดีข้ึนได

l เปดโอกาสใหศิษยไดซักถามอยางอิสระ ครูเอง
ก็ควรมทีาทผีอนคลายดวย ใหความเปนกันเอง  มอีารมณขัน
และถาพูดจาภาษาวัยร ุนไดบางก็จะเพ่ิมความกลมกลืนเปน
พวกเดียวกัน ครูที่เครงเครียดมักทําใหศิษยขยาด และ
เกิดความกังวล เกร็ง เพราะกลัวผิด ซึ่งเปนปจจัยที่ทําให

ใชศักยภาพไดไมเต็มที่





l ใหลูกศิษยร ูสึกวาครูใหความสนใจและยอมรับเขา
ไมวาเขาจะมีความสามารถมากนอยแคไหนก็ตาม จะเรียนร ู
ไดชาหรือเร็ว ไมใชสิ่งสําคัญ หากทุกคนมีพลังอย ูในตัวเอง
พลังทีจ่ะอดทน ม ุงมัน่พัฒนาฝมือของตนเอง

l ไมเนนการคาดหวังและการแขงขัน ความคาดหวัง
ของครจูะทําใหลกูศษิยเครยีด บางคนอาจร ูสกึฝอแตเริม่แรก
การแขงขันก็จะทําใหศิษยบางกล ุมร ูสกึดอยและถอยจากไป

l ใหลูกศิษยร ูสึกวาวิชาที่เรียนไมยากอยางที่คิด ให
สัญญาวาครูจะชวยพาทุกคนไปส ูจุดเปาหมาย  อยางนอย
ก็พอทาํไดดวยตวัเอง ศษิยแตละคนจะไดวิชาหรอืไดฝกฝมอื
กันพอสมควรทีเดียวแหละ

l กําลังใจ เปนสิ่งที่ใครๆ ก็ตองการ หัวใจวัยร ุนนั้น
ทอและฝองาย ครูอาจตองใหกําลังใจเปนระยะๆ

วิธีใหกําลังใจ   เชน
J ชมเชยในสิ่งที่ศิษยทําไดดีข้ึน  แมจะเล็กนอยแต

ก็ถอืวาเปนการพัฒนา ไมตองกลวัวาจะทําใหวัยร ุนเหลงิหรอื
หลงตัวเอง การชมใหชมที่การกระทําหรือผลงานของเขา
และตองชมอยางจรงิใจ





J ถาวัยร ุนยังทําไดไมดี  ใหบอกวิธีแกไข โดยไม
แตะตัวตนของเขา คือ พยายามหลีกเลี่ยงคําที่ใชตีตรา
(ข้ีเกียจ  แยมาก  โง  เข็นไมข้ึน  ไมเอาไหน  ฯลฯ) หรือคําที่
ทําใหวัยร ุนร ูสึกเจ็บปวด เจ็บใจ และอับอาย

J จูงใจใหเห็นเปนเรื่องทาทายและนาทํา “คุณก็มี
ฝมือ  ทําไมไมลองพยายามอีกนิดละ”  “ถาทําไดนะ  สาว ๆ
จะทึ่งคุณทีเดียวแหละ” “อดทนอีกนิด รับรองคุณเลนโชวให
สาวๆ กรี๊ดไดแน” ฯลฯ

J ปลกุปลอบใจยามจติใจหอเหีย่ว (ทอแท เบ่ือหนาย
ขาดความมัน่ใจในตวัเอง) บอกใหเขารบัร ูวาเปนเรือ่งธรรมดา
(ไมใชสิ่งที่ผิด) ที่จะร ูสึกเชนนั้น ครูเองก็เคยผานความร ูสึก
เชนนั้นมากอน บางครั้งอาจรุนแรงกวาเขาเสียอีก แตครูก็มี
วิธีเอาชนะความร ูสึกดังกลาว และยินดีที่จะชวยเพ่ือพาเขา
ขามผานความร ูสึกที่เกิดข้ึน






การสังเกตเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับครูผ ูสอน เพ่ือ

ประเมินวาศิษยแตละคนมีความพรอมที่จะกระโจนเขาส ู
บทเรยีนหรอืไม เขาใจสิง่ทีถ่ายทอดใหหรอืยังงนุงงจับไมตดิ
กําลังเบ่ือหนายกับบทเรียน  หรือกําลังงวงเหงาหาวนอน
หรือสนกุกับการเมาทกับเพ่ือนมากกวาอยากจะพูดซกัถามครู
ดังนัน้  ครจูําเปนตองเปนนกัสงัเกตอาการและพฤตกิรรมของ
ศิษย  รวมทั้งชวยคลี่คลายใจ สลายอารมณดวย ยกตัวอยาง

l เมือ่ใดก็ตามทีล่กูศษิยออกอาการใจลอย ขาดสมาธ ิ
หรือจองครูเสมือนตั้งใจฟง แตแววตาดู
เลือ่นลอยดุจกําลงัคดิอะไรอย ู ไมไดมีสติ
อย ูกับบทเรียนเสียเลย  ใหครูคํานึงถึง
การพะวงถึงความวิตกกังวลหรือปญหาที่
ยังตดิคางคาใจ

l เมื่อใดก็ตามที่ลูกศิษยรบกวน
เพ่ือนๆ เยาแหยและอย ูไมสุข อาจเปน
เพราะเขาอยากไดรับความใสใจเปน
พิเศษ
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l เมือ่ใดก็ตามทีล่กูศษิยมอีาการหงดุหงดิ เจาอารมณ
ใครพูดอะไรก็ไมเขาหูไปหมด อาจเปนเพราะเขามีเรื่องที่ทํา
ใหร ูสึกโกรธ อาจโกรธคนอ่ืนหรอืโกรธตัวเอง

l เมื่อใดก็ตามที่ลูกศิษยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เชน
เคยพูดเกงแตกลับเงียบขรึม เคยทํากิจกรรมไดดีแตกลับ
ทําผดิพลาดมากผดิปกต ิทําดวยความร ูสกึหมดใจกับงานตรง
หนา  ใหคํานึงถึงปญหาที่บ่ันทอนอารมณ

l เมื่อใดก็ตามที่ลูกศิษยมีลักษณะซึมเศรา ตาตก
ทาทเีลื่อนลอย  นั่นหมายถึงความร ูสึกทุกขใจ  จากความ
สูญเสียหรือความผิดหวัง

l ลกูศษิยคนใดทีช่อบนัง่อย ูตามมมุหองหรอืหลงัหอง
เงียบๆ มักเปนเด็กข้ีอาย ไมกลาแสดงออก และออนดอยใน
ดานทกัษะทางสงัคม
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สําหรับวัยร ุนแลว  การเคารพในสิทธิสวนบุคคลของ

เขาเปนเรือ่งสําคญั วัยร ุนไมอยากใหถามเก่ียวกับปญหาของ
เขาตอหนาเพ่ือนๆ อาจใชวิธีเดินเขาไปแตะบาเพ่ือทักทาย
หรือใหความสนใจในกิจกรรมที่เขาทํา แลวขอเวลา
นอกเพ่ือคยุกับเขาลาํพัง  โดยระมดัระวังไม
จุดประกายความสงสัยใหกับคนอ่ืนๆ วิธี
การเขาไปสมัผสัใกลชดิกับวัยร ุนตองคาํนงึ
ถึงลกัษณะของแตละคนดวย

J วัยร ุนที่ข้ีอาย ครูตองใชวิธีการที่
น ุมนวล ชวนพูดคุยในเรือ่งทีเ่ขาสนใจ ถามในเรือ่ง
ทีเ่ขาเชีย่วชาญ จะทําใหเขามัน่ใจในการตอบมากข้ึน





J วัยร ุนทีไ่ดชื่อวาเปนหัวโจก อารมณรอน ครคูวรใช
ความเปนกันเอง ใชวิธฟีงมากกวาพูด เคารพในความคดิเหน็
ของเขา เปดโอกาสใหเขาไดแสดงออกในสิ่งที่ดีที่ทําใหเขา
เกิดความภาคภูมิใจ หรือแปรเปลี่ยนพลังอารมณทางลบให
เปนพลงัทีส่รางสรรค เชน ใหท ุมเทพลงัไปกับความรบัผดิชอบ
การใชจินตนาการหรือความคิด ซึ่งเทากับเปนการเปดชอง
ทางใหความรอนจากภูเขามทีางออกทีไ่มเกิดอันตราย  ถงึแม
จะเปลี่ยนภูเขาไฟใหเปนภูเขาน้ําแข็งไมไดก็ไมเปนไร

J วัยร ุนประเภทกอกําแพงลอมตัวเอง  คือ ปดตัว
เขาถึงยาก ไมสนิทกับใครงายๆ ครูตองสรางใหเกิดความ
ไววางใจ สรางบรรยากาศสบายๆ และเปนธรรมชาติ แสดง
ใหเหน็ถึงความจริงใจทีค่รมูีตอศิษย และมีความสม่ําเสมอ

J วัยร ุนทีม่ปีญหาทางอารมณ  เชน ซมึเศรา ไมสบายใจ
ทุกขใจ ฯลฯ ครูควรเขาไปใกลชิดเด็ก สรางความไววางใจ
และใชการสื่อสารพูดคยุกัน


ทุกครั้งที่ผ ูใหญถามวัยร ุนวา “เปนอะไร ไมสบายใจ

หรือเปลา” หรือ “หนาตาดูอิดโรย
เปนอะไรหรือ ”  มักจะไดรับ

คําปฏิเสธโดยอัตโนมัติวา
“ไมเปนอะไร”  “ไมมี
ปญหาอะไร” การพูดคยุ
กับวัยร ุนจงึตองใชเวลา
กวาจะไดเรือ่งทีซ่อนเรน
อย ูในใจ ทกัษะทีจ่ําเปน
คือ





l การบอกถงึความร ูสกึเปนหวงของครทูีม่ตีอเขา  บอกถงึ
ความเต็มใจที่จะใหความชวยเหลือ และยินดีรับฟงเขาเสมอ

l การถามถึงความร ูสึก
l การตั้งใจฟงและฟงดวยความเขาใจ (บางครั้งแคมี

คนรบัฟงอยางเขาใจก็ชวยคลีค่ลายความทกุขใจของวัยร ุนไดแลว)
l การแสดงออกถึงความเขาใจและยอมรับอารมณ

ความร ูสึก และความคิดของเขา


ผ ูเชีย่วชาญทีจ่ะมาถายทอดวิชาความร ูหรอืทกัษะตางๆ

ใหแกวัยร ุน ลวนเปนครูดวยหัวใจ  ความร ูและทักษะที่ทานให
จะมีคุณคาตอวัยร ุนอยางอเนกอนันต  ชวยพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหมอีาวุธทางปญญาเพ่ือนําไปใชประโยชนในอนาคต
และเปนการเปดทางเลือกในการใชเวลาวางอยางมีคุณภาพ
ทัง้นีส้นิทรพัยทางปญญาทีท่านมอบใหแกวัยร ุนนัน้จะเฉยีบคม
และเพ่ิมมูลคามากข้ึน หากยึดหวัใจในการถายทอด 3 ประการ
คือ
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