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คุณครูในดวงใจของเด็ก 

(Teacher in my heart) 
      

  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

บทความน้ี ขอมอบเป็นพิเศษสาํหรบัคุณครูท่ีน่ารกัของเด็กๆ ทุกคน 

เม่ือเด็กๆ ไดพ้บกบัคุณครูในดวงใจ เด็กๆ ทุกคนก็จะมีความสุข 

 

“เด็กๆ น่าจะชอบคุณครูแบบไหนกนันะ ตอ้งสวยไหม ตอ้งหล่อไหม ตอ้งผมยาวไหม แลว้ตอ้งใจดี มี

ขนมมาแจกดว้ยไหมนะ”  

 

ผลสาํรวจความเห็นของเด็ก จากศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)์ สาํรวจความ

คิดเห็นเร่ือง …ครูแบบไหนท่ีนักเรียน "รกัสุดใจ" มากท่ีสุด จากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

และมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 31 แห่ง 1,187 คน เป็นชายรอ้ยละ 45.6 

และหญิงรอ้ยละ 54.4 ระหวา่งวนัท่ี 7-8 มกราคม พ.ศ.2552 พบวา่  

ลกัษณะของครูท่ีนักเรียน ชอบ มากท่ีสุด...  

อนัดับท่ี 1 ใจดี พดูเพราะ [รอ้ยละ 36.9]  

อนัดับท่ี 2 พดูตลก สอนสนุก [รอ้ยละ 29.6]  

อนัดับท่ี 3 มีเหตุผล เขา้ใจเด็กนักเรียน [รอ้ยละ 14.9]  

อนัดับท่ี 4 สอนตรงเวลา [รอ้ยละ 5.3]  

อนัดับท่ี 5 สอนนอกตาํราเรียน [รอ้ยละ 2.5]  

ลกัษณะของครูท่ีนักเรียน ไม่ชอบ มากท่ีสุด...  

อนัดับท่ี 1 ดุ เจา้ระเบียบ ทาํโทษโดยไม่มีเหตุผล [รอ้ยละ 31.7]  

อนัดับท่ี 2 พดูมาก ข้ีบ่น พดูเร่ืองส่วนตวั [รอ้ยละ 26.5]  

อนัดับท่ี 3 สัง่งาน ใหก้ารบา้นเยอะ [รอ้ยละ 9.0]  

อนัดับท่ี 4 สอนไม่ตรงเวลา [รอ้ยละ 6.9]  

อนัดับท่ี 5 ไม่ตั้งใจสอน [รอ้ยละ 6.0]  
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คุณครูท่ีใจดี เด็กทุกคนก็ชอบกนัทั้งน้ัน ยิ่งมีท่าทีเป็นมิตรกบัเด็กก่อน เด็กยิ่งอยากเขา้หา เขา้

มาเล่น เขา้มาคุย แลว้เขา้มาถามในเร่ืองท่ีสงสยั อยากรู ้และอยากฟังเวลาคุณครูสอน เม่ือเด็กเขา้มาใน

ชั้นเรียนคุณครูควรยิ้ มใหก้บัเด็กก่อน เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าวนัน้ีคุณครูอารมณดี์ แต่ไม่ตอ้งยิ้ มทั้งวนัก็ไดน้ะ 

เด๋ียวเด็กจะตกใจเอาวา่คุณครูเป็นอะไรไป และเม่ือจบการเรียนการสอนในวนัน้ันแลว้ ก็ควรยิ้ มใหก้บั

เด็กอีกเช่นกนั กล่าวอาํลาพรอ้มกบัชื่นชมในความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆ ในวนัน้ี เร่ืองน้ีหา้ม

ลืมเลยนะสาํคญัมาก  

การแต่งกายของคุณครู ควรใหเ้หมาะสม ดูน่าเชื่อถือ ไม่จาํเป็นตอ้งแอ๊บแบ๊วน่ารกัเกินวยั แต่ก็

อยา่ใหถึ้งกบัเคร่งขรึมจนดูน่าเกรงขาม สีสนัและลวดลายไม่ควรมากเกินไป จนทาํใหเ้ด็กเสียสมาธิง่าย 

จนเด็กสนใจเคร่ืองแต่งกายของคุณครูมากกวา่เร่ืองท่ีเรียน การใชเ้สียงเป็นสิ่งท่ีสาํคญัท่ีสุดของคุณครู 

เพราะสามารถช่วยดึงสมาธิและความสนใจของเด็กๆ ได ้ควรใชร้ะดบัเสียงใหพ้อดี ไม่ดงัหรือเบา

จนเกินไป และไม่พดูชา้หรือเร็วจนเกินไป คอยสงัเกตสีหน้า ท่าทางของเด็ก วา่เขา้ใจในสิ่งท่ีครูกาํลงั

สอนหรือไม่  

สิ่งท่ีควรระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง คือ การใชค้าํพดูตาํหนิเด็ก ใหเ้ตือนในเร่ืองท่ีเด็กทาํไม่ถูก ไม่ใช่

ต่อวา่เด็กท่ีนิสยัไม่ดี ไม่ควรพดูขู่ ตะคอก หรือต่อวา่เด็กรุนแรง เด็กท่ีอยู่ในความกลวั สมองส่วนท่ีทาํ

หน้าท่ีจดจาํและเรียนรูจ้ะหยุดชะงกั นอกจากการเรียนรูไ้ม่เกิดข้ึนแลว้ ยงัทาํใหเ้ด็กมีอคติกบัการเรียนไป

ตลอดอีกดว้ย  

อยา่ประหยดัคาํชม ชมไปเถอะถา้เด็กทาํไดดี้ข้ึน หรือถา้เด็กพยายามจะทาํแลว้แต่ไม่สาํเร็จ ก็ชม

ไดใ้นความพยายามและความตั้งใจของเด็ก คุณครูสามารถชมเด็กไดเ้ร่ือยๆ เกือบทุกเร่ือง แต่อยา่ชมจน

เกินจริงเท่าน้ันเอง คาํชมไม่เคยทาํใหใ้ครเสียหาย  

คุณครูควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัเด็ก วางตวัใหเ้หมาะสม ทั้งเร่ืองพฤติกรรมท่ีเหมาะสม วาจา

ไพเราะสุภาพ และการแสดงออกของอารมณ์อยา่งเหมาะสม เพราะถา้แม่พิมพบ์ิดเบี้ ยวเสียแลว้ ก็ยอ่มไม่

สามารถสรา้งชิ้ นงานท่ีมีคุณภาพได ้ 

สิ่งท่ีตอ้งระลึกไวเ้สมอ คือ ไม่ใช่เด็กทุกคนท่ีเต็มใจมาเรียน อยากมาใฝ่หาความรู ้เด็กบางคน

กวา่จะออกจากบา้นไดก้็บอบชํ้ามาแลว้ ทั้งดุด่าวา่ตี ฉุดกระชากลากถู มามากแลว้กวา่จะมาถึงคุณครู แต่

เม่ือมาถึงคุณครูแลว้ ตอ้งแน่ใจวา่เด็กจะสนุกกบัสิ่งท่ีเรียน ถา้ไม่ใช่ จะทาํใหเ้ด็กจะรูส้ึกวา่การเรียนเป็น

เร่ืองน่าเบื่อ มีแต่ความทุกขเ์ม่ือถึงเวลาตอ้งมาหาคุณครู การทาํใหเ้ด็กสนุกกบัสิ่งท่ีเรียนดูยากนะ แต่เชื่อ

วา่คุณครูทาํได ้ 

ควรวางแผนการสอนล่วงหน้า ใหเ้หมาะสมตามประสบการณแ์ละความสามารถของเด็ก เตรียม

อุปกรณ ์สื่อการสอนต่างๆ ใหพ้รอ้มล่วงหน้า แต่เม่ือถึงเวลาสอน ก็สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบการสอน
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ตามความพรอ้มในการเรียนรูข้องเด็กในช่วงเวลาน้ันได ้เด็กยอ่มเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรูเ้สมอ ถา้

ผูเ้รียนไม่สนใจ การเรียนรูย้่อมไม่เกิด  

หมัน่สงัเกตวา่มีนักเรียนคนไหน ตอ้งคอยใหช้่วยเหลือเป็นพิเศษบา้ง ถา้เด็กคนไหนสมาธิไม่

ค่อยดี อยูไ่ม่ค่อยน่ิง ตอ้งคอยดึงมาอยูใ่กล้ๆ  กระตุน้เตือนใหเ้กิดความสนใจอยา่งต่อเน่ือง เด็กบางคน

ขาดความมัน่ใจ วิตกกงัวลง่าย ก็ตอ้งคอยใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอ  

ถา้คุณครูมีความยากลาํบากในการจดัการปัญหาพฤติกรรมของเด็ก ใหห้าโอกาสคุยกบัเด็กเป็น

การส่วนตวั และหาโอกาสคุยกบัผูป้กครองดว้ย เพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนัจะดีกวา่ อาจจะมีเหตุปัจจยัอ่ืนๆ 

ท่ีคุณครูยงัมองไม่เห็นอีกมาก  

ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการพฒันาขีดความสามารถ เพิ่มความเชี่ยวชาญของตวัคุณครูเองอยูเ่สมอ การ

ท่ีจะเป็นคุณครูท่ีดีได ้ก็ควรเป็นนักเรียนท่ีดีดว้ย ควรหมัน่เรียนรูอ้ยูเ่สมอ และพฒันารูปแบบการสอนให้

เหมาะสมกบับุคลิกของตนเอง เร่ืองท่ีจะตอ้งสอน ช่วงวยัของเด็ก และรูปแบบการเรียนรูท่ี้แตกต่างกนั

ของเด็กแต่ละคน  

เม่ือเด็กๆ ไดพ้บกบัคุณครูในดวงใจ เด็กๆ ทุกคนก็จะมีความสุข รอเวลาท่ีจะมาพบคุณครู อยาก

มาเรียนกบัคุณครู มาเล่นและพดูคุยกบัคุณครู เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสุข สนุกกบัการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ 

คุณครูก็มีความสุข ท่ีไดเ้ห็นรอยยิ้ มของเด็กๆ และไดเ้ห็นพฒันาการการเรียนรูท่ี้ดีของเด็กๆ  

 

หมายเหตุ : บทความน้ีไม่ไดมี้เจตนาสอนคุณครู แต่เป็นมุมมองดา้นจิตวิทยาเด็ก ท่ีน่าจะช่วยเติมเต็ม

ความสุขใหก้บัคุณครูและเด็กๆ ได ้

 

 

 

 
บทความแกไ้ขล่าสุด: กรกฎาคม 2561 

บทความตน้ฉบบั   : เมษายน 2554 

 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพ่ือความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งที่มา 
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