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-----------------------------------------------------------------------------------รองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เป็นการนาเอากิจกรรมเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะฝึกหรือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนด
กิจกรรมที่ 1 การจับมือสามารถบอกลักษณะนิสัย โดยนักจิตวิทยาได้วิเคราะห์ถึงการแสดงพฤติกรรมการจับมือ
ตามค าสั่ ง ไว้ว่ า คนที่จั บ มือ ของตัว เองโดยไม่ จับมื อใครเลยแสดงถึ งนิสั ย เป็น คนอนุรัก ษ์นิย ม ไม่ช อบการ
เปลี่ยนแปลง รักความสันโดษหรือดูเหมือนเป็นคนขี้อาย เป็นคนจริงจังและซื่อสัตย์ไว้ว างใจคนง่าย เมื่อคบหา
ใครเป็นเพื่อนก็หมายความว่าจะเป็นเพื่อนแท้หรือเพื่อนตายกันไปเลย สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง เป็นคน
ไม่ค่อยระมัดระวังตัว อาจโดนหลอกได้ง่าย
สาหรับคนที่ใช้มือทั้งสองมือจับมือผู้อื่นนั้น แสดงถึงนิสัยที่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการหยิบยื่ น
มิตรภาพให้ผู้อื่น จึงมีเพื่อนมากแล้วยังเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูง ใครได้อยู่ด้วยจะรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา
แต่จะไม่ชอบความเป็นทางการมากนัก
ในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะแบบใดต้องคานึงถึง บรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งบรรยากาศใน
ชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
การสร้างบรรยากาศที่ดตี อ่ ผู้เรียน ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่ เพื่อน เหล่านี้ถือเป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนต้องการ
ทาให้ผู้เรียนมีความสุขที่ได้มาในการเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ
โดยการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นสิ่งสาคัญในการช่ว ยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต การจัด บรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพเป็นการจัด
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนทั้งการจัดตกแต่งในห้ องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้ส ะดวกต่อ
การเรียนการสอน ทางด้านจิตวิทยาเป็นการสร้างความอบอุ่น ความสุขสบายใจให้กับผู้ เรียน ผู้สอนควรจัด
บรรยากาศทั้งสองด้านนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน เป็น
องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็น
คนดีและการมีสุขภาพจิตที่ดีได้ และในปัจจุบันผู้สอนมักจะพบกับปัญหาการนั่งในชั้นเรียนของผู้เรียน เช่น
มาก่อนนั่งข้างหลัง ที่นั่งบริเวณข้างหน้าห้องเป็นที่นั่งที่ผู้เรียนไม่ ปรารถนาที่จะนั่ง ดังนั้นผู้สอนก็ต้องมีเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าการนั่งข้างหน้าห้องหรือหลังห้องไม่ต่างกัน เช่น มีการสื่อสาร
แบบ 2 ทาง ให้ผู้เรียนทั้งห้องมีส่วนร่วม เท่าเทียมกัน ลดความตึงเครียดของผู้เรียนที่นั่งหน้าห้อง ให้เกิดความ
สบายใจทั้งผู้เรียนและผู้สอน

วิธีการจัดการเรียนการสอน (Teaching Methods) หลายวิธี ดังต่อไปนี้
1. การบรรยาย (Lecture)
การบรรยาย (Lecture) หมายถึง วิธีที่ผู้สอนเป็นผู้พูด บอกเล่าหรืออธิบายเนื้อหาแก่ผู้เรียน ผู้สอนเป็น
ผู้เตรียมการค้นคว้าในเรื่องที่จะสอนมาเป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นผู้รับการถ่ายทอด โดยการจดบันทึกหรือท่องจา
ผู้เรียนมิได้มีส่วนร่วม
2. การอภิปราย (Lecture and Discussion)
การอภิปราย (Lecture and Discussion) หมายถึง วิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวข้อที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาคาตอบงแนวทางงหรือ
เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน คือ ได้คิด ได้ทา ได้แก้ปัญหา
และได้ฝึกการร่วมกันทางานแบบประชาธิปไตย มีลักษณะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning)
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด การพูด การรับฟัง การแสดง
ความคิดเห็น การทางานร่วมกับกลุ่ม
3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning)
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการทางานกลุ่ม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน และมีความสาคัญต่อผู้เรียน ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้น
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้น
หาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรีย นให้สามารรถเรียนรู้โดยการชี้นาตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝน
การสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน
4. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
เป็นกระบวนการที่เน้นการเรียน การฝึกทักษะ และการสร้างเจตคติจากประสบการณ์ของผู้เรียน
เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ เป็ น ผู้ ก ระท า เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาหรื อ เปลี่ ย นแปลงที่ น าไปสู่
การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ที่จะต้องเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเองและระหว่าง
ผู้เรียนกับครูผู้สอนและผลที่ได้จะก่อให้เกิดการขยายตัวของเครือข่า ยความรู้ แนวทาง การปฏิบัติ และวิธีการ
ปฏิบัติตนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้โดยการถ่ายทอดภาษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การคิด วิเคราะห์ การสังเคราะห์
การสรุปผลและการนาความรู้ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งเจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การระดมสมอง (Brain Storming)
การระดมสมอง หมายถึง วิธีสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดยทันที ไม่มีใครกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน เพื่อหา
คาตอบหรือทางเลือกสาหรับปัญหาที่กาหนดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้น โดยในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า
คาตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไม่อย่างไร

6. การสอนสาธิต (Demonstration)
การสอนสาธิต หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
การแสดงหรือการกระทาให้ดูเป็นตัวอย่าง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การกระทา หรือการแสดง
และอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง
7. แบบปฏิบัติ 1 โครงการ (Practicum 1 Project)
การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้ความสาคัญกับ ผู้เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาคาตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยที่ผู้เรียนหรือผู้สอนร่วมกันกาหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้วดาเนินการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหา โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้
8. กรณีศึกษา (Case Study)
กรณีศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น
เรื่องจริงหรือสมมติขึ้นจากความเป็นจริง โดยมีการเก็บ รวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเป็นการฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
หรือเสริมสร้างความรู้ ให้กว้างขวางและนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
กิจกรรมที่ 2 ตอบคาถามจากภาพ : เด็กผู้หญิงเด็ดดอกไม้ (เด็กมือบอน)
ในทางจิตวิทยาการมองคนแบบบวก คือ คนที่มองโลกอย่างเป็นกลาง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย
ส่วนใหญ่คนที่มองคนแบบบวกจะมีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การคิดบวกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทาให้ตัวเองมีความสุข โดยที่การคิดบวกนั้นไม่ใช่การคิดหาคาตอบว่าอะไรถูกหรือผิด แต่เป็นการคิด
เพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่กาลังเป็นไป ซึ่งการมองคนแบบบวกก็เหมือนเหรียญสองด้านที่มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
อาจอันตรายมากเพราะคนที่มองคนแบบบวก อาจจะถูกหลอก จากการที่มีทัศนคติดีนั่นเอง
ส่วนการมองคนแบบลบ คือ คนที่มองโลกในแง่ลบหรือแง่ร้ายจะมองทุกอย่างรอบตัวแย่ไปหมด ซึ่งก็
มาจากหลายสาเหตุ คือมีประสบการณ์ไม่ดีต่อเรื่องนั้นๆ หรือเป็นเพราะการเสพสื่อมากเกินไปทั้งข่าวและละคร
ที่มีความรุนแรง เพราะข่าวสารและละครต่างๆ ทุกวันนี้มุ่งตีแผ่ถึงปัญหาสังคมมากเกินไปจนละเลยนาเสนอ
ส่วนที่ดี จึงมีส่วนทาให้กลายเป็นคนมองคบแบบลบ ชอบตั้งแง่กับทุกสิ่งที่พบ มีความวิตกกังวลเกินเหตุ ซึ่งที่
จริงแล้วความกลัวความวิตกกังวลเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้เราระมัดระวังตัวและหาทางป้องกัน แต่คนมองโลกในแง่ลบ
จะกลัวจนไม่กล้าลงมือทาหรือแม้กระทั่งคิดหาทางป้องกัน
ดังนั้น ครูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะช่วยอบรมและสอนวิธีการคิดและไม่ให้กลายเป็นเหยื่อ สอนวิธีคิดอย่าง
ถูกต้อง ไม่เพียงแต่จะสอนให้เป็นคนเก่งในวิชาการ แต่ที่สาคัญต้องสอนให้เป็นคนดีและคนเก่งในการใช้ชีวิตจะ
ถือว่าเป็นความประสบความสาเร็จที่แท้จริงของคนเป็นครู

สมองซีกซ้าย
ทาหน้าที่ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ความถนัดของเด็กในช่วงแรก ทาให้เกิดกาลัง
แล้วทาให้เด็กสามารถรับความรู้สึก แล้วเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นจากสิ่งที่รับ จากภาพที่เห็น จากเสียงที่ได้ยิน
เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ได้จะทาให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ตนสัมผัสเป็นอย่างไร มีรูปร่างอย่างไร สมองซีกซ้ายจะทางานที่มี
รูปร่าง หรือมีการเคลื่อนไหวเป็นฐาน และต้องมีรูปธรรมชัดเจน กล่าวคือ สมองซีกซ้ายจะทาให้เด็กพูดภาษาได้
ได้ยินเสียงและเข้าใจความหมายของภาษา การเขียน เข้าใจด้านคานวณ วิทยาศาสตร์ ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
หลักการ ที่ต้องใช้เหตุผล
สมองซีกขวา
ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนามธรรม จริยธรรม ความถนัดด้านดนตรี การเต้นรา ความถนัดด้าน
ศิลปะ งานปั้น การสร้างจินตนาการคิดฝันเป็นเรื่องเป็นราวต่าง ๆ การรับรู้โนทัศน์ การพัฒนาและกระตุ้นเด็ก
ในช่ว งเวลาต่าง ๆ มีผ ลต่อการเจริญเติบ โตของสมองซีกทีเดียว เช่น หากในช่วงที่สมองซ้ายและขวา การ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกันของสมองซีกนี้ มีผลต่อการกาหนดอุปนิสัยใจคอของมนุษย์
กิจกรรมที่ 3 การฝึกสมองซีกซ้าย ซีกขวา : เพลง สวัสดี
สวัสดี สวัสดี สวัสดี วันนี้ เรามาพบกับ เธอกับฉันพบกัน สวัสดี
ท่าประกอบ - ปรบมือตามจังหวะ (ตัก ตบ ไหล่ ตบ เพื่อน ตบ)
จากกิจกรรมการร้องเพลงและปรบมือตามจังหวะ นอกจากจะเป็นการฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวาแล้ว
ยังเป็นการออกกาลัง และเป็นการทากายภาพบาบัดไปในตัว และที่สาคัญคือการสร้างสนุกสนาน สร้างความมี
ส่วนร่วมระหว่างกันในการทากิจกรรมอีกด้วย

การสร้างวินัย คือ การสอนหรือฝึกให้คนเชื่อฟังกฎระเบียนหรือแนวทางการปฏิบัติตนทั้งในระยะสั้น
และในระยะยาว แตกต่างจากการลงโทษ ซึ่งมุ่งที่จะควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียน จนเกิดการเรียนรู้และนาไป
สร้ างเป็ น วินั ย ในตัว เอง ซึ่งวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ หรือ
พฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความ
สานึกขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอกหรือภายในมาเป็นอุปสรรค์ ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
มุ่งหวังไว้
ดังนั้น ผู้ป กครองเอง ถ้าต้องการให้ ลูกเรียนเก่ง ต้องปลูกฝังให้เด็กมีวินัย เริ่มจากสิ่ งเล็ กๆ นั่นคือ
การเรียน การทาการบ้าน อย่าให้ทาการบ้านไม่เสร็จ ปลูกฝังการมีวินัยในการเรียนรู้ และเข้าใจ อย่าให้เด็ก
คิดลบและไม่ควรสอนให้เด็กหลงตัวเอง เช่น ในการเรียนวิชาบางรายวิชาที่มีวิ ธีการสอนสนุก ให้แง่คิดที่ดี
ผู้เรียนเองให้ความสนใจ คะแนนออกมาดี แต่เมื่อไม่ได้นาความรู้ในรายวิชาใช้ในการสอบแข่งขันหรือไม่ได้นา
คะแนนไปใช้ ทาให้ผู้เรียนไม่ได้ให้ความสาคัญกับวิชาเหล่านั้นมากนัก ดังนั้น ควรสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ากับ
ทุก ๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อในนาไปพัฒนาต่อยอดในการใช้ชีวิต โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อน
กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องมีผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นจะเปลี่ยนไปเป็นผู้นา โดยการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ
นั้นอย่างแท้จริง
ผู้นายุคใหม่
1. มีความฉลาดทางอารมณ์ มีจริยธรรม
2. มีแรงปรารถนา มีความสามารถโน้มน้าว
3. มีพลังความรู้ นวัตกรรม มีมุมมองกว้างไกล
4. มีความกระหายใคร่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง : อยากเรียนรู้และตั้งใจที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะนามาพัฒนาตนเอง
5. สามารถควบคุมอารมณ์สงบ มีสติในสภาวะวิกฤติ : ปรับตัวได้และมีความยืดหยุ่น
6. สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า
กิจกรรมที่ 4 การร้องเพลงที่นาไปสู่การแสดงออกถึงอารมณ์ได้ดี เช่น ร้องเพลงหนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ
กติกา บางออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งที่หนึ่งร้องเป็นผู้ชาย ฝั่งที่สองร้องเป็นผู้หญิง
เนื้อเพลง
ชาย : บ้านของพี่ทานา ทานาปลูกข้าวทุกเมื่อ
หญิง : น้องก็ทานาเกลือ ขายเกลือ เพื่อซื้อข้าวกิน
ชาย : บ้าน ของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์
หญิง : ส่วนตัวยุพิน อยู่สมุทรสาคร
ชาย : พี่มาเจอะคนงาม คนงามมาเที่ยวดาวคะนอง
หญิง : นับว่าเป็นบุญของน้องมาพบที่พี่ทักน้องก่อน
ชาย : อยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคร
หญิง : อย่ามาเว้าวอน พูดมากลัวไม่จริง
ชาย : พี่ทานาปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่อ

หญิง : น้องก็ทานาเกลือ
ชาย : หนุ่ม นาข้าวไม่ทอดทิ้ง
ชาย : ถ้าพี่จะ ไปขอ ไปขอ พ่อจะว่าอย่างไร
หญิง : น้องสุดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริง
ชาย : หนุ่มนาข้าว รับรองไม่ทอดทิ้ง
หญิง : ถ้ารักน้องจริง อย่าทิ้งสาวนาเกลือ
ชาย : พี่ทานา ปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่อ
หญิง : น้องก็ทานาเกลือ
ชาย : หนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้ง
ชาย : ถ้าพี่จะไปขอ ไปขอ พ่อจะว่าอย่างไร
หญิง : น้องสุดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริง
ชาย : หนุ่มนาข้าวรับรองไม่ทอดทิ้ง
หญิง : ถ้ารักน้องจริง อย่าทิ้งสาวนาเกลือ
โดยผู้นากิจกรรมสามารถสร้างเงื่อนไข เพื่อให้กิจกรรมที่ทานั้นสนุกขึ้นได้
อารมณ์ หมายถึง สภาวะหวั่นไหวของร่ างกายเป็นความรู้สึกรุนแรงที่ทาให้จิตใจปั่นป่วนและแสดง
พฤติกรรมออกมาไม่เป็น ไปตามปกติ พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะรุนแรงกว่าธรรมดาและมักควบคู่ไปกับ
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ อารมณ์มีผลต่อการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพราะอารมณ์สัมพันธ์กับความคิด
เมื่อคนเรามีการรับรู้จะแปลความหมายไปตามความคิดและประสบการณ์เดิมการเกิดอารมณ์มีทั้งผลดีและ
ผลเสีย
อารมณ์ เป็นเรื่องใหญ่ของผู้สอน ที่ผู้สอนจะต้องเรียนรู้และควบคุมอารมณ์ให้ได้เป็นอย่างดีระหว่างทา
การสอนหรือในระหว่างที่ต้องให้ปรึกษา พูดคุย กับผู้เรียน
อารมณ์ 5 แบบ ได้แก่
1. ดีใจ
2. เสียใจ
3. โกรธ
4. กลัว
5. วิตกกังวล
การควบคุมตนเอง’เป็นกระบวนการที่คนเราใช้เพื่อจัดการหรือปรับแรงผลักดันภายในหรือความ
ต้องการของตนเองให้แสดงออกเหมาะสมอยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับ การควบคุมตนเองเป็นพฤติกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู้และสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งสภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของคนเมื่อสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนหรือเกิดจากการเลียนแบบ

การควบคุมอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การเก็บกดหรือไม่แสดงออกทางอารมณ์เลย แต่เป็นการ
เรียนรู้ที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล สามารถแสดงออกในทางที่สังคม ยอมรับและมีผลเสีย
ต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะผู้สอนต้องรู้จักวิธีควบคุมอารมณ์ตัวเอง
เพราะการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีอ ารมณ์มั่นคง เสมอต้นเสมอปลายจะนาไปสู่การแสดงออก
ให้เห็นทางสีหน้า แววตา ท่าทางและวาจาให้ผู้เรียนได้รับรู้ได้
จากการทากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อต้องมีการตัดสินให้มีผู้แพ้ ผู้ชนะ ผู้ที่ได้ถูกตัดสินว่าแพ้จะรู้สึกไม่สนุก
ในกิจกรรมนั้น ซึ่งผู้สอนต้องให้ข้อคิดในกิจกรรมหรือเกมนั้น เพื่อให้ผู้แพ้ได้เรียนรู้ คิดถึงหลักเหตุผลแล้วนามา
เป็นแรงผลัก เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการฝึกฝนและพัฒนาไปสู่การดาเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมถึงจะไม่ได้ให้ความรู้
ทางวิชาการสายตรง แต่กิจกรรมสามารถปลูกฝังวิธีคิดใหม่ๆและสนุกไปพร้อมๆกันได้
การตัดสินใจที่ต้องระมัดระวังที่สุด คือ ความคิดครั้งแรก ทุกครั้งที่ผู้สอนสอนแล้วมีคาถาม สิ่งผู้สอน
ต้องระมัดระวัง คือ การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ เมื่อผู้เรียนตอบผิด ผู้สอนก็ต้องมีการให้เหตุผล บอกในสิ่งที่ถูกต้อง
แต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้สอนต่อว่า เช่น ทาไมไม่ตั้งใจเรียน สอนแล้วทาไมไม่ตั้งใจฟัง จะทาให้บรรยากาศให้ห้องเรียน
เปลี่ยนไปทันที ซึ่งการตอบผิดไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด แต่การตอบผิดของผู้เรียนทาให้ผู้สอนได้เรียนรู้ธรรมชาติ
ของผู้เรียนมากขึ้น ว่าเพราะอะไร ทาไมถึงไม่เข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
การที่คนอื่นดูถูกเรา เราบังคับเขาไม่ได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือ การใช้อารมณ์ทั้ง 5 แบบ อย่างถูกต้อง เราไม่มีสิทธิ์
ไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่น ทาให้เห็นแล้วให้เขาแก้ไขเอง ครูควรมีความคิดที่ว่า เด็กถ้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถ้าเด็กเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดของเขา นั่นคือความถูกต้องเสมอ
ครูก็คือคนหนึ่งที่จะมอบสิ่งที่ดี สอนสิ่งที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ไม่ว่าเด็กจะเรียนที่ไหน เรียนมหาวิทยาลัยไหน
ขอให้จบแล้วมีคุณภาพ เขาจะไปอยู่ในหน่วยงานไหน เขาก็จะเป็นที่ยอมรับของทุกคนเหมือนกัน
กิจกรรมที่ 5 จงรวมตัวเลขดังต่อไปนี้
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โดยตัวเลขจะค่อยๆปรากฏทีจะจานวน และส่วนใหญ่ทุกคน
ตอบว่าเท่ากับ 5,000 ซึ่งเป็นคาตอบที่ผิด คาตอบที่ถูกต้องคือ 4,100
จากกิจกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า คนเก่งเท่านั้นจึงพลาด
คนเก่งจะรวมเลขด้วยอารมณ์ เมื่อมองเพียงตัวเลขรู้สึกว่าง่าย เกิดความประมาท
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเองต้องมีสติ ไม่ควรทาอะไร
ตามอารมณ์’ทบทวนเจตนาว่า เรากาลังสอนอะไรแก่ผู้เรียน มีสติ
อย่างต่อเนื่องในการรู้เห็นและควบคุมความคิด ให้มีการคิดและ
พิจารณาเนื้อหาของบทเรียนที่จะสอนด้วยความตั้งใจ ไม่เผลอสติ
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดและทาเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

การให้โอกาสคนที่ทาพลาดให้ดาเนินชีวิตที่ถูกทาง อย่างเช่น การที่อาจารย์ให้โอกาสลูกศิษย์ที่ทาสิ่ง
ที่ไม่ถูก คอยสอนว่ากล่าวตักเตือนเพื่อดาเนินชีวิตให้ถูกต้องไม่หลงผิดในสิ่งที่ไม่ควรทา การกระทาของอาจารย์
เช่นนี้เป็นการให้โอกาสลูกศิษย์ก่อนที่จะมีการลงโทษ เพราะในบางครั้งก็ต้องยอมรับว่า คนเราทุกคนย่อม
ผิดพลาดกันได้ แล้วแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน ซึ่งลูกศิษย์คนใดได้รับโอกาสจากอาจารย์ตามที่กล่าวนี้ก็นับว่า
เป็นโชคดีของลูกศิษย์ที่ได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ โอกาสที่ได้กับการกระทาที่ผิดพลาดย่อมเป็นประสบการณ์ชีวิต
ที่สาคัญและเป็นบทเรียนสอนใจไม่ให้มีการดาเนินชีวิตที่ผิดพลาดอีก อีกทั้งประสบการณ์ที่ประสบก็สามารถ
บอกกล่าวและให้คาแนะนาผู้ที่คิดจะทาสิ่งที่ไม่ถูกว่า อย่าได้ทาผิดเพราะความมักง่ายของตัวเอง
การเล่นเกมส์กับการถูกเกมส์เล่นมีความต่างกัน ซึ่งเกมส์เปรียบเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทาและทุกกิจกรรม
ที่ได้ทาล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายหรือสิ่งที่คาดหวัง
เป้าหมายของกิจกรรม (Activities)
 พัฒนา
อารมณ์สุข
 เตรียม
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 สร้าง
สัมพันธภาพและมิตรภาพ
 ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 ทบทวน
การทางานเป็นทีม
เทคนิค (Technic)
 วิธีทา
 วิธีการ
 ศิลป์
 ความชานาญ

แท็คติก (Tactic)
 ยุทธวิธี
 กลยุทธ์
 เจ้าอุบาย

เทคนิค คือ ความสามารถที่มีแบบแผน สามารถเรียนรู้ได้ทั่วไป โดยอาศัยการฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชานาญ
ส่วน แท็คติก คือ การหาวิธีการเพื่อให้สามารถสาเร็จตามที่วางแผนเอาไว้ ’ซึ่งเป็นวิธีการที่นอกเหนือจากวิชาการ
และแบบแผนทั่วไป ซึ่งสิ่งนี้คือ “การคิดนอกกรอบ”
สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะในโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกแห่งเกมส์ คนเราจะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
และรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งจะหล่อหลอมออกมาเป็น’“เทคนิค”’และการที่คนเรา
จะไปให้ ถึ งเส้ นทางได้ อย่ างรวดเร็ ว งคนเราจะต้ องมี การวางแผน การรู้ จั กรอเวลา เพื่ อหาช่วงเวลาที่ เหมาะสม
รวมไปถึงการเฝ้าสังเกตเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงอย่างถ่องแท้ สิ่งเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมออกมาเป็น “แท็คติก”
ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้จาเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่มุ่งมั่นเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าแท็คติกจะอยู่หลังเทคนิคเสมอ

ในจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่เพียงแต่จะสอนในเรื่องวิชาการเท่า การสอนในเรื่องการใช้ชีวิตก็ถือ
เป็นสิ่งที่จาเป็น เพราะครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ ดังนั้น การสอนให้เลือกคบเพื่อน ก็เป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ครูทุกท่านไม่ลืมที่จะหยิบยกขึ้นมาสอดแทรกระหว่างการสอนในวิชาการ
การสร้างประสบการณ์ทั้ง 4 แบบ ให้อยู่ในชีวิตผู้เรียน
1. ความสนุกสนาน
2. ความตื่นเต้น
3. ความท้าทาย
4. ความน่าสนใจ
คนสมัยใหม่ต้องเรียนรู้จากความสาเร็จ ยกเว้นมีความจาเป็น ในวิธีการสอนผู้สอนก็มักจะยกตัวอย่าง
หลาย ๆ ตัวอย่างที่ให้ผู้เรียนได้ซึมซับและเรียนรู้จากความสาเร็จ ส่วนการเรียนรู้จากความล้มเหลว ในแง่ของ
ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเลยที่ไม่เคยผิดพลาดหรือล้มเหลว ถ้าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลย การเรียนรู้จะไม่
เกิดขึ้นและเราจะไม่มีการเติบโต หากเรารู้สึกกลัวที่จะทาผิด มองว่าความล้มเหลวคือความพ่ายแพ้ เมื่อใดที่เรา
ล้มลงเพราะความล้มเหลว เราจึงรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตนเองจนไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้น แต่หากลองมองดู
ว่า ความล้ ม เหลวคื อ โอกาสให้ เ ราได้ เ รี ย นรู้ ท าให้ เ ราค้ น พบข้ อ ผิ ด พลาดที่ ข วางกั้ น หนทางสู่ ค วามส าเร็ จ
ความล้มเหลวจึงเปรียบเสมือนครูผู้ชี้แนะหนทางให้
Kurt Lewin นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน
กล่ า วว่ า การสร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละ
ทักษะจากกิจกรรม (Activities) กิจกรรมจะนาพาการสร้าง
ความคิดและความเข้าใจ ที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการจัด
กระบวนการรับรู้และกระบวนการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา
แต่ เ ขาได้ น าเอาหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าร่ ว มอธิ บ าย
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ โดยเขาเชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ แ สดง
ออกมาอย่างมีพลังและทิศทาง (Field Of Force) สิ่งที่อยู่ใน
ความสนใจและต้องการจะมีพลังเป็นบวก ซึ่งเขาเรียกว่า Life
Space สิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความสนใจจะมีพลังเป็นลบ
นักปราชญ์ แซมมูแอล สไมล์
ปลูก ความคิด
ผลที่ได้คือ การกระทา
ปลูก การกระทา
ผลที่ได้คือ อุปนิสัย
ปลูก อุปนิสัย
ผลที่ได้คือ คุณลักษณะ
ปลูก คุณลักษณะ
ผลที่ได้คือ ชะตาชีวิต

