ลูกเรียนอ่อนพ่อแม่อย่าถอดใจ พลิกสถานการณ์ได้ ถ้าแก้ไขอย่างถูกวิธี

แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กเรียนอ่อน
โดยเน้นการสร้างความมัน่ ใจในการเรียน
โดย SE-ED Learning Center
โดย ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผูอ้ านวยการ SE-ED Learning Center
แอดมินเพจ Education Facet (http://facebook.com/EducationFacet)

ตอนที่ 1: ต้องรูก้ อ่ นว่าทาไมลูกถึงเรียนอ่อน และต้องเข้าใจความรูส้ กึ
ของเขาก่อน
สาหรับคุณพ่อคุณแม่ ทีพ่ บว่าลูกมีผลการเรียนทีโ่ รงเรียนไม่ดนี กั หรือบางทีผลการเรียนก็อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (เพราะบางโรงเรียนนัน้ มีคะแนนเก็บอยูใ่ นสัดส่วนทีส่ งู มาก ส่วนคะแนนสอบนัน้ มีเพียงร้อยละ
30 – 40 เท่านัน้ พอดูคะแนนรวมทีล่ กู ได้ ก็อาจจะทาให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นปญั หาการเรียนอ่อนของลูก
ทีช่ ดั เจนนักครับ) แต่สงิ่ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่พอจะรูส้ กึ ได้กค็ อื ลูกขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่มคี วามตัง้ ใจใน
การเรียนอย่างทีค่ วรจะเป็น ทีผ่ ่านๆ มาคุณพ่อคุณแม่กอ็ าจจะลองแก้ปญั หานี้ ด้วยการส่งลูกไปเรียน
พิเศษเพิม่ เติม หรือพยายามสอนลูก และใส่ใจลูกให้มากขึน้ เด็กบางคนก็อาจจะดีขน้ึ แต่เด็กอีกหลายๆ
คน ก็ดเู หมือนจะเหมือนเดิม ไม่มแี นวโน้มในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างทีค่ ุณพ่อคุณแม่คาดหวัง ซ้าร้าย เด็กบาง
คนอาจจะมีแนวโน้มแย่ลง หรือต่อต้านกับการเรียนพิเศษ หรือการจ้าจีจ้ ้าไชในเรือ่ งการเรียนของคุณ
พ่อคุณแม่ ด้วยซ้าไป จนคุณพ่อคุณแม่บางท่านถอดใจ ทาใจส่งให้ลกู เรียนไปวัน ขอให้ลกู เอาตัวไปอยูท่ ่ี
โรงเรียนก็พอ จะเรียนได้แค่ไหนก็เอาแค่นนั ้ พ่อแม่มหี น้าทีจ่ ่ายค่าเล่าเรียน จ่ายค่าเรียนพิเศษ ก็จา่ ยๆ
ไป เรือ่ งลูกจะเรียนอะไร เรียนต่อทีไ่ หน ถึงเวลาก็ค่อยไปคิดเอาตอนนัน้ กลายเป็ นลูกก็หมดแรงจูงใจ พ่อ
แม่กท็ ง้ิ ตัวปล่อยวางหมดกาลังใจ พยายามจะไม่สนใจ ไม่พดู ถึงเรือ่ งเรียนของลูก
จากแนวคิดทีผ่ มได้จดั ทาเป็ นอัลบัม้ ภาพในเพจ Education Facet (https://goo.gl/mUPnuO) ผมคิดว่า
การทีจ่ ะแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อนให้ประสบความสาเร็จ คุณพ่อคุณแม่ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าใจสาเหตุ
ของปญั หาการเรียนอ่อนของลูกเสียก่อน และต้องเชื่อในเบือ้ งต้นก่อนว่า “ปญั หาการเรียนอ่อนของลูก
ไม่ได้มสี าเหตุมาจากสติปญั ญาของเขา แต่มาจากการทีเ่ ขาขาดความมันใจในการเรี
่
ยน” คุณพ่อคุณแม่
ถึงจะแก้ไขปญั หานี้ได้ครับ
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เด็กทีเ่ รียนอ่อน มักจะมีปญั หาในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เด็กทีเ่ รียนอ่อนส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กทีเ่ รียน
คณิตศาสตร์ไม่ค่อยเข้าใจ และมักจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่า “ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์” (ก็จะไป
ชอบได้อย่างไรล่ะครับ ก็เรียนไม่เข้าใจเลย ตามไม่ทนั เลย สูเ้ พื่อนไม่ได้เลย) สาเหตุเป็นเพราะว่าการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เด็กจะต้องคิดตามในสิง่ ทีค่ ุณครูสอน และทาความเข้าใจบทเรียนอย่างต่อเนื่อง
หากเกิดความไม่เข้าใจขึน้ ระหว่างทาง ก็อาจจะทาให้เรียนเนื้อหาในส่วนนัน้ ไม่รเู้ รือ่ ง พอความไม่รเู้ รือ่ ง
สะสมเพิม่ ขึน้ ก็จะยิง่ ตามทีค่ รูสอนไม่ทนั เพิม่ มากขึน้ ระหว่างทีน่ งสงสั
ั ่ ยอยู่ ครูกส็ อนเรือ่ งถัดไปไปเรือ่ ยๆ
พอเงยหน้าขึน้ มา ก็แทบจะไม่เข้าใจอะไรเลย ทีน้เี ด็กก็จะยิง่ รูส้ กึ ว่าการเรียนในห้องเรียน เหมือนกับการ
นังฟ
่ งั ภาษามนุ ษย์ต่างดาวทีฟ่ งั อะไรไม่รเู้ รือ่ งเลย พอไม่สนใจก็ถูกดุ พอหาอะไรอย่างอื่นมาทาฆ่าเวลา ก็
ถูกครูตาหนิ จะนังหลั
่ บก็ถูกต่อว่า ทาให้บรรยากาศทีต่ อ้ งนังหายใจไปเรื
่
อ่ ยๆ ในห้องเรียนของเด็กทีเ่ รียน
ไม่เข้าใจ เป็นอะไรทีท่ ุกข์มากๆ เลยนะครับ เวลาทีผ่ ่านไปแต่ละนาที เหมือนจะนานเอามากๆ เลย
นอกจากนี้ การเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ได้อาศัยแค่ความเข้าใจอย่างเดียวนะครับ เนื้อหาส่วนที่
พืน้ ฐานทีส่ ุดของวิชาคณิตศาสตร์ ก็คอื การคานวณ เด็กทีเ่ รียนอ่อนส่วนใหญ่ พอจะคานวณอะไรได้บา้ ง
แต่ว่าจะทาได้ชา้ กว่า และมีความถูกต้องแม่นยาน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในห้อง ทีน้ีล่ะครับ เด็กทีเ่ รียน
อ่อนก็จะรูส้ กึ ว่า “ขนาดเนื้อหาทีเ่ ราพอจะทาได้บา้ ง ก็ยงั สูค้ นอื่นเขาไม่ได้เลย” เจ้าความรูส้ กึ ทีว่ ่า “เรา
เป็นคนทีไ่ ม่เอาไหน ไม่ได้เรื่อง สูค้ นอื่นเขาไม่ได้” นี่ล่ะครับทีเ่ ป็ นตัวบันทอนความเชื
่
่อมันในการเรี
่
ยน
ของเด็กทีร่ า้ ยกาจทีส่ ุด ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถกาจัดปมเชิงลบนี้ให้ออกไปจากใจของลูกได้ ก็จะ
แก้ปญั หาการเรียนก่อนของเขาไม่ได้ครับ
คุณพ่อคุณแม่บางท่าน อาจจะสงสัยว่า “ถ้าฟงั ครูไม่เข้าใจ เรียนไม่รเู้ รือ่ ง แล้วทาไมเด็กไม่ถามครูล่ะ”
คาตอบง่ายมากๆ ครับ ก็คอื ตราบใดทีเ่ ด็กรูส้ กึ ว่า เขาเป็ นคนทีไ่ ม่เข้าใจเพียงคนเดียว ในขณะทีเ่ พื่อน
คนอื่นๆ เขาเข้าใจกันหมดแล้ว เขาก็ไม่อยากจะถามให้เพื่อนคนอื่นๆ รูห้ รอกนะครับว่า เขาเป็นคนเดียว
ในห้องทีไ่ ม่เข้าใจ ไม่มเี ด็กคนไหนอยากจะถูกเพื่อนๆ มองเป็นตัวตลกของห้องหรอกนะครับ
บางทีทไ่ี ม่อยากถาม ก็เพราะไม่อยากฟงั คาตอบ เพราะเคยถามครูไปแล้ว พอครูอธิบายเพิม่ เติมกลับมา
แทนทีจ่ ะเข้าใจ กลับรูส้ กึ งงมากกว่าเดิม ยิง่ ฟงั ทีค่ รูอธิบายไม่เข้าใจ เขายิง่ รูส้ กึ ว่าตัวเองเป็ นคนไม่เอา
ไหนมากขึน้ “ขนาดครูพยายามอธิบายให้เราเข้าใจแล้วนะเนี่ย แต่เราก็ยงั ไม่เข้าใจอยูด่ ี เรานี่มนั ไม่เอา
ถ่านจริงๆ” ในใจของเด็กทีเ่ รียนอ่อน อาจจะคิดแบบนี้อยูก่ ไ็ ด้นะครับ พอฟงั คาตอบของครูแล้วยิง่ รูส้ กึ
เครียด ใครจะไปอยากถามในครัง้ ต่อๆ ไปล่ะครับ
บางครัง้ ก็อยากจะถามนะครับ แต่พอความไม่เข้าใจมันสะสมมาเรือ่ ยๆ บางทีเด็กทีเ่ รียนอ่อนเขาก็ไม่รู้
ตัวเองเหมือนกันว่าไม่เข้าใจตรงไหน นึกคาถามไม่ออกว่าจะถามยังไง ครัน้ จะบอกกับคุณครูว่าไม่เข้าใจ
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อะไรเลยมาตัง้ แต่ตน้ ก็ไม่กล้าพูด สุดท้ายนังเงี
่ ยบๆ เฉยๆ ดีกว่า ถ้าครูถามว่า “เข้าใจไหม” ก็ตอบเนียนๆ
ว่า “เข้าใจ” ไปเถอะ
เวลาทีอ่ ดึ อัดทีส่ ุดของเด็กทีเ่ รียนอ่อนก็คอื เวลาทีค่ รูถามนักเรียนเป็ นรายบุคคล เวลาทีเ่ ขาเห็นเพื่อน
นักเรียนคนอื่นเขาตอบคุณครูได้อย่างถูกต้อง ในขณะทีต่ วั เขาตอบไม่ได้ หรือตอบไม่ถูก ต่อให้ครูเปลีย่ น
คาถามให้ง่ายลง เขาก็ยงั ตอบไม่ได้อยูด่ ี มันยิง่ เป็นการยืนยันความคิดของเขาว่า “เรามันไม่ได้เรือ่ ง เรา
มันสูค้ นอื่นเขาไม่ได้จริงๆ นัน่ ล่ะ” นี่ล่ะครับ นี่ล่ะครับความรูส้ กึ ของโนบิตะเลยครับ
ไม่มเี ด็กคนไหนหรอกนะครับ อยากจะอยูใ่ นสถานการณ์ทค่ี นอื่นๆ เขารูเ้ รือ่ ง เขาเข้าใจกันหมด มีแต่เรา
คนเดียวนี่ล่ะทีไ่ ม่รเู้ รือ่ ง สูใ้ ครเขาก็ไม่ได้ ทาอะไรก็แพ้เขาตลอด ช้ากว่าเขาตลอด มันก็เป็นธรรมดาทีเ่ ด็ก
ทีเ่ รียนก่อนจะต้องพยายามหลีกเลีย่ งไม่ให้ตวั เองต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์อย่างนัน้ ไม่อยากอยูใ่ น
ห้องเรียน ไม่อยากจะทีจ่ ะเรียน อยากนังให้
่ ไกลจากครูทส่ี ุด อยากจะนังเงี
่ ยบๆ อยูห่ ลังห้องโดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
มีใครมาสนใจอะไร จากเริม่ ต้นทีอ่ ่อนแค่วชิ าคณิตศาสตร์ ก็จะค่อยๆ ลุกลามไปสู่วชิ าอื่นๆ จนกลายเป็ น
เด็กทีเ่ รียนอ่อนในทุกวิชาแบบสมบูรณ์แบบ
เวลาทีเ่ จอโจทย์คณิตศาสตร์อะไรทีย่ าวสักหน่อย เด็กทีเ่ รียนอ่อนมักจะพูดทันทีเมือ่ เห็นโจทย์ว่า “ยาก”
“ทาไม่ได้หรอก” ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่ได้อ่านคาถามเลย ขนาดบางครัง้ ครูเฉลย หรืออธิบาย ก็ยงั ไม่อยากจะฟงั
เลยครับ เพราะว่าเขาไม่สามารถทีจ่ ะคิดตามที่ครูอธิบายได้ทนั ฟงั ไปก็ไม่รเู้ รือ่ ง ส่วนมากก็จะแค่ลอก
เฉลยทีค่ รูเขียนบนกระดาน ลงในสมุด ลอกไปทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เข้าใจนี่ล่ะครับ
ยิง่ ถ้าสักวันเขาได้พบเจอกับเพื่อนคนหนึ่ง ซึง่ เป็นคนทีเ่ รียนไม่รเู้ รือ่ งเหมือนกัน ก็จะยิง่ ทาให้สถานการณ์
ยิง่ แย่เข้าไปใหญ่ เพราะเขาจะรูส้ กึ ดีใจมากๆ ทีใ่ นโลกทีเ่ รียนไม่รเู้ รือ่ งของเขา แต่เดิมทีม่ เี ขาอยูเ่ พียง
ลาพัง ตอนนี้เขามีเพื่อนแล้ว ยิง่ บางโรงเรียนมีระบบการคัด และจัดอันดับห้องเรียน โดยทีค่ รูจบั กลุ่มให้
เด็กทีเ่ รียนอ่อนไปอยูร่ ว่ มกัน เรียนในห้องเดียวกัน และถ้าคุณพ่อคุณแม่ยอมให้ลกู เรียนอยู่ในห้องเรียน
แบบนัน้ ผมว่าสถานการณ์จะยิง่ เข้าไปสู่จดุ วิกฤติเลยครับ เพราะเขาจะมีเพื่อนทีป่ ฏิเสธการเรียนอยูเ่ ต็ม
ไปหมดทัง้ ห้อง ทีค่ อยชวนกันไปทาอะไรอย่างอื่น ทีไ่ ม่ใช่การเรียน จากทีเ่ รียนอ่อนอยูแ่ ล้ว ก็จะยิง่ เรียน
อ่อนมากขึน้ ไปอีก ลองถ้าลูกของคุณพ่อคุณแม่จะพยายามขยัน หรือตัง้ ใจเรียนขึน้ มาสักหน่อย ก็จะถูก
เพื่อนๆ ในห้อง มองว่าเป็น “ตัวประหลาด ทีพ่ ยายามทาตัวแปลกแยกจากเพื่อนๆ” โอกาสทีจ่ ะแก้ไข
ปญั หาลูกเรียนอ่อน นี่ยงิ่ ยากไปกันใหญ่ครับ
คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน มักจะใช้ “การเรียนพิเศษ” ในการแก้ปญั หาการเรียนอ่อนของลูก แต่กม็ เี ด็กที่
เรียนอ่อนอยู่จานวนไม่น้อยนะครับ ทีต่ ่อให้เรียนพิเศษเท่าไหร่ ผลการเรียนก็ไม่ค่อยดีขน้ึ เพราะการ
เรียนพิเศษส่วนใหญ่ของเด็กเรียนอ่อน คุณพ่อคุณแม่มกั จะให้เรียนตามระดับชัน้ ทีเ่ รียนอยู่ เช่น ถ้าเด็ก
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เรียนอยู่ชนั ้ ป.4 ก็จะให้เรียนพิเศษในเนื้อหาของชัน้ ป.4 แต่จริงๆ แล้วเนื้อหาทีล่ กู ไม่เข้าใจ อาจจะเป็ น
เนื้อหาของชัน้ ป.3 ก็ได้ครับ แต่เป็นเนื้อหาพืน้ ฐานทีต่ อ้ งใช้ในการเรียนเนื้อหาในระดับชัน้ ป.4 จึงพลอย
ทาให้เรียนในระดับชัน้ ป.4 ไม่เข้าใจ ถ้าไม่วนิ ิจฉัยให้รแู้ น่ๆ ว่าลูกอ่อนเนื้อหาส่วนไหน แล้วให้ลกู เรียน
พิเศษตามระดับชัน้ ทีเ่ รียนทีโ่ รงเรียนอยู่นนั ่ ต่อให้เรียนมากเท่าไหร่ ก็อาจจะไม่ช่วยทาให้ลกู มีผลการ
เรียนทีด่ ขี น้ึ นะครับ ซ้าร้ายเด็กอาจจะรูส้ กึ ว่า “ขนาดเรียนพิเศษมากขนาดนี้แล้ว ก็ยงั ไม่รเู้ รือ่ งอยูด่ ี เรานี่
มันไม่เอาไหนจริงๆ นันล่
่ ะ” ยิง่ ทาให้ความมันใจที
่ เ่ หลือน้อยอยู่แล้ว ลดลงไปอีก
นอกจากนี้ ส่วนมากเด็กทีเ่ รียนอ่อน มักจะมีปญั หาเรียนอ่อนหลายๆ วิชา หรือแทบจะทุกวิชา คุณพ่อคุณ
แม่กม็ กั จะให้ลกู เรียนพิเศษ หรือเรียนเสริมแบบทุกวิชา หรือเรียน 5 วิชา วิชาล่ะนิด วิชาล่ะหน่อย โดยที่
ไม่ได้ Focus เลยสักกะวิชา สุดท้ายเท่ากับกลายเป็ นการซ้าเติมเพิม่ ภาระให้กบั เด็กทีเ่ รียนอ่อน แค่เรียน
ทีโ่ รงเรียนตัง้ 8 สาระวิชาก็จะแย่อยูแ่ ล้ว ต้องมาเรียนพิเศษอีกตัง้ 5 วิชา นี่ยงิ่ ท้อเข้าไปใหญ่ เด็กทีป่ ญั หา
เรียนอ่อนส่วนใหญ่ ทีไ่ ปเรียนพิเศษส่วนมากก็จะแค่นงลอกเฉลยที
ั่
ค่ รูเขียนบนกระดานลงสมุด หรือไม่ก็
แสดงวิธที าเขียนตามทีค่ รูบอก โดยทีไ่ ม่ได้เข้าใจอะไรเพิม่ ขึน้ มาเลย ซึง่ การเรียนพิเศษแบบนี้ ไม่
สามารถทีจ่ ะแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อนได้เลยครับ
สาหรับการแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อนภายในโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มกั จะแก้ปญั หาด้วยการตัดเนื้อหา
บางส่วน ให้เด็กทีเ่ รียนอ่อนเรียนเพียงแค่ไม่ก่บี ท ซึง่ ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อจะได้เอาเวลาไปปรับ
พืน้ ฐานบางส่วนให้กบั นักเรียน ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนัน้ เด็กทีเ่ รียนอ่อน จะถูก
ลดทอนเนื้อหาให้น้อยกว่านักเรียนคนอื่นๆ ไปโดยตลอด ซึง่ ผมมักจะตัง้ คาถามถามคุณครูทโ่ี รงเรียนอยู่
เสมอว่า “ยิง่ ตัดบทเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนอ่อนลง ให้เรียนน้อยกว่านักเรียนคนอื่นๆ ไปเรือ่ ยๆ นันก็
่
เท่ากับว่า คุณครูกาลังจะทาให้เขามีความรูน้ ้อยกว่านักเรียนคนอื่นๆ ไปเรือ่ ยๆ แล้วเมือ่ ไหร่ เขาจะเลิก
เรียนอ่อนล่ะครับ” การลดทอนบทเรียนให้กบั เด็กทีเ่ รียนอ่อน ยิง่ เป็นการทาให้เขาเรียนอ่อนลงไปเรือ่ ยๆ
แถมจะเป็นการเรียนอ่อน ทีไ่ ม่มที างทีจ่ ะไล่ทนั เพื่อนๆ ได้อกี เลยด้วยครับ
เด็กทีเ่ รียนอ่อน เขาไม่ได้ตอ้ งการความเห็นใจ ไม่ได้ตอ้ งการให้ใครมาสงสาร หรือต้องการ “แต้มต่อ” ใน
การเรียนหรอกนะครับ เขาแค่ตอ้ งการฟงั ทีค่ รูสอนให้เข้าใจ เรียนตามคนอื่นๆ ได้ทนั ตอบคาถามทีค่ รู
ถามได้บา้ ง ก็เท่านัน้ เองครับ ผมเชื่อว่า “เด็กทุกคนอยากจะคิดอะไรได้เอง อยากจะเข้าใจสิง่ ใหม่ๆ ทีไ่ ด้
เรียนทัง้ นัน้ ล่ะครับ” แต่เด็กแต่ละคนต้องการเวลาคิดทีไ่ ม่เท่ากัน ไม่มเี ด็กคนไหนหรอกนะครับทีอ่ ยากจะ
คอยลอกเฉลย โดยทีไ่ ม่เข้าใจอะไรเลยหรอกนะครับ ดังนัน้ การตัดสินว่า เด็กคนทีย่ งั คิดไม่ออก ในขณะที่
เด็กคนอื่นๆ คิดได้แล้ว หรือเด็กทีต่ อ้ งใช้เวลาคิดมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ว่าเป็ นเด็กทีเ่ รียนอ่อน จึงเป็นการ
ตัดสินทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมเท่าไหร่เลยนะครับ ถ้าเราเอาเวลาหมดคาบเรียนเป็ นตัวชีข้ าดว่าเด็กหมดเวลาคิดแล้ว
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เด็กก็จะหยุดคิดทันทีครับ อะไรทีย่ งั คิดไม่ออก ยังไม่เข้าใจ ก็จะช่างมัน สุดท้ายก็จะสะสมความไม่เข้าใจ
ไปเรือ่ ยๆ จนเรียนอะไรก็ไม่รเู้ รือ่ งในทีส่ ุด

ตอนที่ 2: วิธแี ก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อนอย่างมี Focus ค่อยๆ ทา แต่
ต้องมีความสม่าเสมอ
หัวใจสาคัญในการแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อน คือ การฟื้ นฟูให้เด็กเหล่านัน้ มีความมันใจในการเรี
่
ยนกลับคืน
มาให้ได้ และการทีจ่ ะทาให้เขาคืนความมันใจกลั
่
บมา มันไม่ใช่แค่ “การพูดให้กาลังใจ” หรือ “การ
ปลอบโยน” นะครับ การพูดให้กาลังใจ โดยทีไ่ ม่มกี ระบวนการอะไรทีเ่ ป็นรูปธรรม มันก็เป็นเหมือนการ
พูดให้เขาทาใจ ปลง และยอมรับกับสภาพการเรียนอ่อนของเขาเท่านัน้ เองครับ ไม่ได้ช่วยทาให้ผลการ
เรียนของเขาดีขน้ึ อย่างมีนยั สาคัญ เด็กเรียนอ่อนทีค่ อยฟงั แต่คาพูดให้กาลังใจซ้าไปซ้ามา บางทีเขาก็
รูส้ กึ เบื่อนะครับ และยิง่ รูส้ กึ แย่กบั ตัวเองนะครับ เพราะว่าเขาอาจจะรูส้ กึ ว่า “ทาไมคนอื่นๆ ต้องมาเห็นใจ
หรือต้องมาวุ่นวายสงสารเขาด้วย”
การแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อน จะต้องเป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นรูปธรรม ทีม่ เี ป้าหมายสาคัญคือ “การทาให้เขา
สามารถคิดออก ตอบคาถาม และทาแบบฝึกหัดให้ได้ดว้ ยตัวของเขาเองอย่างคล่องแคล่ว และทาให้เขา
รูส้ กึ ว่าพอเขากลับไปยังห้องเรียน เขาฟงั ทีค่ รูอธิบายรูเ้ รื่อง คิดตามได้ทนั เรียนทันเพื่อนๆ ตอบคาถามที่
ครูถามได้ ไม่ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ก็เข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียนได้ทนั ที ไม่ความไม่เข้าใจเก็บสะสมเอาไว้เหมือน
แต่ก่อน ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทาให้เขารูส้ กึ แบบนี้ได้ ความมันใจในการเรี
่
ยนของเขาจะเริม่ กลับมาครับ
โดยกระบวนการ ทีจ่ ะฟื้นฟูความมันใจในการเรี
่
ยนให้กบั เด็กทีเ่ รียนอ่อน นัน้ ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบสาคัญ 7 ข้อ ด้วยกัน คือ

1. การสร้าง Focus ให้กบั เด็กทีเ่ รียนอ่อน
เด็กไทยมีปญั หามากๆ นะครับกับการเรียนหลายวิชา เรียนหลายวิชานี่ว่าสาหัสแล้ว แต่ตอ้ งมาสอบทุก
วิชานี่สคิ รับ สาหัสยิง่ กว่า ตราบใดก็ตามเด็กทีเ่ รียนอ่อนยังต้องตกอยูท่ ่ามกลางวงล้อมของการเรียน 8 –
10 วิชา แบบทีต่ อ้ งสอบทุกวิชาอย่างนี้ เขาจะงงครับ ไม่รวู้ ่าจะต้องทาอะไรก่อน จัดลาดับความสาคัญใน
การเรียนไม่ได้ สุดท้ายก็คอื ปล่อมือ ทิง้ ตัว ช่างมัน ไม่เอามันเลยซักกะวิชานี่ล่ะ
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อย่าคิดเชียวนะครับทีจ่ ะให้เด็กเรียนอ่อนติวมันทุกวิชา สุดท้ายก็จะทาได้แค่ตวิ วิชาละนิด วิชาล่ะหน่อย
ไม่ได้มงุ่ มัน่ ทุ่มเทลุยจริงๆ จังๆ อะไรสักอย่าง สุดท้ายผลลัพธ์กจ็ ะเหมือนเดิม คือ ไม่มอี ะไรดีขน้ึ ครับ
เด็กทีเ่ รียนอ่อน แค่เรียนในโรงเรียนเขาก็รสู้ กึ ท้ออยูแ่ ล้ว ถ้าจับเขามานังเรี
่ ยนพิเศษอีก 5 – 6 วิชา เขาก็
อาจจะเชื่อฟงั นังเรี
่ ยนไปงัน้ ๆ ล่ะครับ แต่เขาไม่มที างทีจ่ ะเชื่อเลยว่าตัวเขาจะเรียนทัง้ 5 – 6 วิชานี้ ให้
มันดีขน้ึ ได้ในคราวเดียวกัน คนเราถ้าขาดความเชื่อมัน่ มันก็ไปต่อลาบากครับ
ผมเสนอว่า การแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อน เราควรจะต้อง Focus ทีว่ ชิ าคณิตศาสตร์วชิ าเดียวก่อนนี่ล่ะครับ
วิชาอื่นไม่ตอ้ งไปสนใจ เอาไว้ก่อนเลยก็ได้ครับ แค่ให้เด็กทาการบ้านส่งครูให้ครบถ้วนเท่านัน้ ก็พอ ไม่
ต้องไปเสียเวลาอ่านหนังสืออะไรครับ สอบได้แค่ไหน ก็เอาแค่นนั ้ ครับ เอาเวลาทีม่ มี าทุ่มให้กบั วิชา
คณิตศาสตร์วชิ าเดียวนี่ล่ะครับ
ทีผ่ มเลือกวิชาคณิตศาสตร์กเ็ พราะว่า วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จริงๆ แล้วไม่ได้มเี นื้อหาที่
หลากหลายมากครับ คณิตศาสตร์เป็นวิชาทีใ่ ช้ความคิด และความเข้าใจ ไม่ได้ตอ้ งใช้ความจาอะไรมาก
นอกจากนี้การเรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ก็ไม่ได้มเี นื้อหาใหม่ๆ อะไรเพิม่ เติมมากมาย ส่วนมากก็เป็ นแค่
การเพิม่ ความซับซ้อนจากเนื้อหาเดิมเข้าไปอีกหน่อย มีผสมเอาเนื้อหาจากบททีเ่ คยเรียนไปแล้วมาใช้ใน
การคิดคานวณร่วมด้วย ทีส่ าคัญทีส่ ุดก็คอื วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถม เป็ นวิชาทีม่ คี าตอบทีเ่ ป็ น
จานวน เป็นตัวเลข ทีช่ ดั เจน ซึง่ ถ้าเราสามารถคลายปมทีไ่ ม่เข้าใจของเด็กทีเ่ รียนอ่อนได้ เขาจะคิดได้
เชื่อมโยง ทะลุมายังบทเรียนทีเ่ ขากาลังเรียนอยูไ่ ด้ ซึง่ จะค่อยๆ ทาให้เขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ห้องเรียนได้เข้าใจมากยิง่ ขึน้ คิดตามทีค่ รูอธิบายได้ทนั มากขึน้ ตอบคาถามของครูได้บา้ ง เหมือนเพื่อน
คนอื่นๆ ในห้อง
หากเราสามารถทาให้ผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของเขาดีขน้ึ ได้ แค่วชิ าเดียวนี่ล่ะครับ เขาจะรับรูไ้ ด้
ถึง “คุณค่าแห่งความพยายาม” และมีความเชื่อมันเพิ
่ ม่ ขึน้ ว่า เขาสามารถทาให้ผลการเรียนมันดีขน้ึ ได้
ด้วยตัวของเขาเอง เขาจะบอกกับตัวของเขาเองได้ว่า “ดูอย่างวิชาคณิตศาสตร์ทใ่ี ครๆ ว่ายากสิ เรายังทา
ให้มนั ดีขน้ึ ได้เลย”

2. การให้เวลาเพิม่ เติมกับเด็กทีเ่ รียนอ่อน ให้เขามีเวลามากพอทีจ่ ะคิด และทา
ความเข้าใจในบทเรียนด้วยตัวของเขาเอง ทาให้เวลาหลังเลิกเรียนของเด็กที่
เรียนอ่อนเป็นเวลาทีม่ คี วามหมาย
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ในประเด็นนี้คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกกับผมว่า ทุกวันนี้กใ็ ห้ลกู เรียนพิเศษหลังเลิกเรียนอยูแ่ ล้ว
แถมเรียนในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์เพิม่ เติมอีกด้วย แต่กไ็ ม่เห็นว่าผลการเรียนของลูกจะดีขน้ึ เลย
ปญั หาทีผ่ มพบอยูเ่ สมอกับการเรียนพิเศษของเด็กทีเ่ รียนอ่อนก็คอื การเรียนพิเศษของพวกเขา ส่วนมาก
ก็ยงั อยูใ่ นรูปแบบเดิมๆ ก็คอื เด็กคอยเขียนตามทีค่ รูบอก คอยลอกตามบนกระดาน ปญั หาก็ยงั เดิมๆ คือ
“เขาไม่ได้คดิ ตามในสิง่ ทีค่ รูกาลังสอนอยูเ่ ลยครับ” ดังนัน้ การทีจ่ ะทาให้การเรียนพิเศษ หรือการเรียน
เสริมเพิม่ เติมของเด็กทีเ่ รียนอ่อนได้ผล ก็คอื การทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวของเขา เป็ นช่วงเวลาทีผ่ ่อน
คลาย ทีเ่ ขาสามารถทีจ่ ะใช้เวลาคิดตามได้อย่างเหลือเฟือ ไม่ตอ้ งไปเร่ง หรือไปกดดันเขาครับ ให้เขา
ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทาความเข้าใจ จนเขาคิดได้ดว้ ยตัวของเขาเอง โดยทีค่ ุณครูทท่ี าหน้าทีส่ อนเสริมจะทา
หน้าทีค่ ่อยๆ บอกใบ้ แล้วให้เขาคิด พอเวลาผ่านไปสักพัก แล้วเขายังคิดไม่ออก ก็ค่อยให้ตวั อย่าง
เพิม่ เติม ใบ้เพิม่ อีกนิด แล้วให้เขาได้คดิ ต่อ ทาแบบนี้ไปเรือ่ ยๆ เพื่อให้เขาคิดออก เข้าใจ ได้ดว้ ยตัวของ
เขาเองให้ได้ ผมย้านะครับว่าการเรียนพิเศษ หรือการเรียนเสริมเพิม่ เติม ไม่ใช่การให้เขาไปนังเรี
่ ยนซ้า
หรือไปนังฟ
่ งั ครูสอนในเรือ่ งเดิมๆ ทีเ่ ขาไม่เข้าใจ ซึง่ มันก็จะทาให้เขาไม่เข้าใจอยูด่ ี ยิง่ ฟงั สิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจซ้า
ไปซ้ามา อยูเ่ รือ่ ยๆ มันก็ยงิ่ ท้อ ยิง่ ยืนยันกับตัวเองว่า “เราเป็ นคนทีไ่ ม่ได้เรือ่ ง เรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจ
หรอก ไม่ตอ้ งไปเรียน ไม่ตอ้ งไปพยายามอีกแล้วล่ะ”
ยิง่ คุณพ่อคุณแม่ทส่ี อนเสริมลูกเอง จะต้องเข้าใจในจุดนี้ให้มากๆ ครับ คุณพ่อคุณแม่บางท่านใจร้อน พอ
ลูกนังนิ
่ ่งๆ เสียหน่อย ทาหน้างงๆ เสียหน่อย ก็จะคอยบอกลูกทันทีว่าจะต้องเขียนยังไง ต้องทาอย่างไร
ต่อ บางทีถงึ กับบอกเฉลยไปเลยก็ม ี บางทีไม่ได้พดู อะไรกับลูก แต่เล่นไปยืนจ้องลูก กดดันลูก สภาพ
กดดันแบบนี้ไม่มที างเลยครับ ทีล่ กู จะคิดอะไรได้ออก ต่อให้คดิ ออก ก็จะตอบด้วยเสียอ่อ ยๆ เบาๆ ไม่
มันใจ
่ ตอบถูกก็ไม่ภมู ใิ จในตนเอง ผมยา้ อีกครัง้ นะครับว่า เด็กทีเ่ รียนอ่อน มีสาเหตุมาจากการขาดความ
มันใจในการเรี
่
ยน ตราบใดก็ตาม ทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะกู้ความมันใจของเขากลั
่
บมาได้ เราไม่มที างทีจ่ ะ
แก้ปญั หาการเรียนอ่อนของเขาได้เลยนะครับ
ผมว่าบทบาททีด่ ที ส่ี ุดของคุณพ่อคุณแม่กค็ อื “การนังเป็
่ นเพื่อนเขา ระหว่างทีเ่ ขานังท
่ าแบบฝึกหัดครับ”
ทาตัวสบายๆ นัง่ อ่านหนังสือพิมพ์ เล่นมือถืออะไรเงียบๆ ไปก็ได้ครับ ให้เขาทาเองไปก่อน พอทาจน
เสร็จแล้วข้อไหนไม่ได้ ก็ค่อยมาถาม ค่อยมาคุยกันแบบสบายๆ คุณพ่อคุณแม่ก็แค่ใบ้ให้เขาเพิม่ สักนิด
ยกตัวอย่างใกล้เคียงให้เขาได้คดิ ตามสักหน่อย แล้วก็ปล่อยให้เขาลองคิดเองดู คิดยังไม่ออก ก็บอกใบ้
ให้ลายแทงเขาอีกสักหน่อย พอเขาคิดได้ ตอบคาตอบถูก คุณพ่อคุณแม่กอ็ อกแอ็คชัน่ แล้วพูดกับเขา
ดังๆ ว่า “ถูกต้อง!!!!!!” แล้วชมเขาสักหน่อย นี่ล่ะครับการทาให้เวลาหลังเลิกเรียนของลูกมีความหมาย
คุณครูในบางโรงเรียน มักจะมีวธิ ใี นการแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อน ด้วยการลดจานวนบทเรียนของเขาลง
แล้วให้เขานังท
่ าแบบฝึกหัดในบทก่อนๆ ในห้องเรียน ในขณะทีเ่ พื่อนคนอื่นๆ เรียนบทใหม่ และยอมให้
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เด็กทีเ่ รียนอ่อนทาข้อสอบฉบับทีง่ ่ายกว่าเด็กคนอื่นๆ ผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงระยะแรกๆ เพื่อปรับพืน้ ฐาน
ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ถา้ จะใช้วธิ กี ารอย่างนี้ในระยะยาวผมไม่เห็นด้วยเลย และขอยืนยันว่าวิธกี าร
ลดทอนบทเรียน และให้แต้มต่อกับเด็กเรียนอ่อนแบบนี้ ไม่มที างทีจ่ ะแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อนได้เลยครับ
เพราะเขาจะยิง่ รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มที างสูเ้ พื่อนๆ คนอื่นได้ ต้องคอยให้คนอื่นต่อให้อยูต่ ลอดเวลา ลองคิดดู
นะครับว่า ยิง่ ทาแบบนี้ ยิง่ นานวัน เด็กทีเ่ รียนอ่อนก็จะรูน้ ้อยกว่าเด็กคนอื่นๆ ไปเรือ่ ยๆ แล้วเมือ่ ไหร่ล่ะ
ครับทีจ่ ะตามคนอื่นทัน ในสังคมภายนอกโรงเรียน ไม่มใี ครทีจ่ ะให้แต้มต่อกับเขาได้เรือ่ ยไปนะครับ และ
ทีส่ าคัญเด็กทีเ่ รียนอ่อน เขาก็ไม่ได้ตอ้ งการให้ใครมาเห็นใจ ให้แต้มต่อกับเขา เขาแค่ตอ้ งการเรียนได้ทนั
คนอื่น พอทีจ่ ะสูก้ บั คนอื่นๆ ได้ คิดตามในสิง่ ทีค่ ุณครูสอนได้ทนั ฟงั สิง่ ทีค่ รูอธิบายได้รเู้ รือ่ ง ตอบคาถาม
ของคุณครูได้บา้ ง ก็เท่านัน้ เองครับ เราต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อน ไม่ใช่ไปลดทอนบทเรียนดือ้ ๆ ไม่ได้นะ
ครับ ผมย้าว่าสิง่ ทีเ่ รากาลังทา ไม่ใช่การเพิม่ เวลาเรียนให้กบั เด็กทีเ่ รียนอ่อนนะครับ แต่เป็นการเพิม่ เวลา
คิดให้กบั เขาครับ

3. เริม่ ต้นด้วยการทาให้เขาทาในสิ่งทีเ่ ขาทาได้ ให้ทาได้เร็วขึน้ คล่องแคล่วมาก
ยิง่ ขึน้ เน้นส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการเรียนในห้องเรียนในปัจจุบันของเขา
คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูหลายๆ ท่าน เวลาทีต่ อ้ งสอนเสริมเด็กทีเ่ รียนอ่อน มักพยายามทีจ่ ะอธิบาย
เรือ่ งทีย่ ากๆ ให้เขาเข้าใจ พอเขาไม่เข้าใจก็จะพยายามอธิบายซ้าไปซ้ามา ซึง่ เขาก็ไม่เข้าใจอยูด่ ี บางที
พอเขาสามารถสุ่มๆ ตอบเราได้บา้ ง เราก็อาจจะหลงคิดว่าเขาเข้าใจ พอเวลาผ่านไปสักหน่อย พอเรา
ถามซ้า เขาก็กลับตอบไม่ได้อกี แล้ว เราก็จะรูส้ กึ ผิดหวัง หงุดหงิด ยิง่ เราแสดงออกกับเขาว่าเราผิดหวัง
กับตัวเขามากเพียงไร ตัวเขาเองก็จะรูส้ กึ ท้อแท้มากขึน้ เท่านัน้ บางทีเขาไม่ได้เข้าใจแล้วลืมหรอกนะครับ
เขาอาจจะไม่เคยเข้าใจเลยก็ได้ แต่เผอิญจาทีค่ ุณครูพดู ได้ แล้วก็พดู ตามไปมัวๆ
่ แล้วเผอิญมันถูก คุณครู
ก็เลยหลงคิดไปเองว่าเขาเข้าใจ
ผมเสนอว่า การเรียกความมันใจในการเรี
่
ยนของเด็กทีเ่ รียนอ่อนให้กลับคืนมา ควรเริม่ ต้นด้วยการให้เขา
ทาแบบฝึกหัดทีเ่ ขาพอจะทาได้ดว้ ยตัวของเขาเอง แต่ว่าทาได้ชา้ ให้เขาทาได้เร็วขึน้ เร็วขึน้ อีก จับเวลา
ให้เร็วขึน้ กว่านี้อกี ผมชอบเริม่ ต้นด้วยแบบฝึกหัดคานวณ แล้วค่อยตามด้วยโจทย์ปญั หาพืน้ ฐานทีไ่ ม่ได้
ซับซ้อนอะไรมากมาย แต่เน้นจับเวลาให้เขาทาให้เร็วขึน้ การทาในสิง่ ทีเ่ ขาทาได้ ให้เร็วขึน้ กว่าเดิม มัน
เป็นความท้าทายทีง่ ่ายทีส่ ุด ทีจ่ ะให้เด็กทีเ่ รียนอ่อนรูส้ กึ ว่าเขาสามารถเอาชนะมันได้ ลองถ้าเขาคานวณ
ได้เร็วมากขึน้ ถูกต้องแม่นยามากขึน้ นอกจากทีเ่ ขาจะมีความมันใจในการเรี
่
ยนทีม่ ากขึน้ แล้ว มันจะช่วย
ทาให้เขาสามารถเข้าใจบทเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ได้มากขึน้ ด้วยครับ เพราะถ้าเขาสามารถคานวณได้
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อย่างรวดเร็ว เขาก็จะมีเวลาในห้องเรียนทีม่ ากขึน้ ในการคิดตามทีค่ ุณครูอธิบายได้ทนั ไม่ตอ้ งมางุน่ ง่าน
หงุดหงิดกับการคานวณ ทีพ่ อคิดออกทีไร เงยหน้าขึน้ มา ก็ไม่รแู้ ล้วว่าครูอธิบายอะไรไปถึงไหน
ถ้าเป็นไปได้กใ็ ห้คุณพ่อคุณแม่เลือกแบบฝึกหัดคานวณ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทีเ่ ขาเรียนในห้องเรียนมาให้เขาฝึก
ทาให้เร็วขึน้ ครับ มันจะดีมากๆ ตรงที่ จะช่วยทาให้เขาเรียนในห้องเรียนได้เข้าใจได้มากยิง่ ขึน้ เรียนตาม
เพื่อนได้ทนั ความมันใจในการเรี
่
ยนของเขาก็จะกลับคืนมาครับ
พอเขาทาแบบฝึกหัดคานวณ และโจทย์ปญั หาพืน้ ฐานได้เร็วขึน้ แล้ว ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ซอ้ื แบบฝึกหัดที่
ยากขึน้ อีกสักหน่อยให้เขาลองทาครับ เพิม่ ความยากไปทีละนิด ทีละหน่อย เวลาฝึกทา ก็ให้เขามีสมาธิ
ทาเองนะครับ ไม่ตอ้ งไปคอยจ้าจีจ้ า้ ไชเขาทีละข้อ ให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับเขาครับ ให้เขาทาข้อทีเ่ ขาทา
ได้ให้ครบก่อน ส่วนข้อไหนทีท่ าไม่ได้ ไม่ตอ้ งทามัวๆ
่ ถ้าคิดไม่ออกจริงๆ เดีย๋ วค่อยมาคุยกันครับ
ในการฝึกทาแบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์ ผมมักจะสอนให้เขาทดในกระดาษทดอย่างเป็ นระเบียบนะ
ครับ เพราะเวลาทีค่ ุณพ่อคุณแม่พบว่าเขาทาข้อไหนผิด หรือทาไม่ได้ กระดาษทดทีท่ ดอย่างเป็นระเบียบ
จะช่วยทาให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาคิดผิดตรงไหน ตรงไหนทีเ่ ขาติดขัด ซึง่ จะช่วยทาให้คุณพ่อคุณแม่
ชีจ้ ดุ ทีเ่ ขาผิดได้ตรงประเด็นมากขึน้ บอกใบ้เพิม่ เติมในจุดทีเ่ ขาติดขัด เพื่อให้เขาฉุกคิดอะไรได้มากขึน้
ครับ

4. ไม่ตอ้ งมาก ไม่ตอ้ งหนัก หัวใจสาคัญคือ ความสม่าเสมอ
การแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อน ต้องใช้ความสม่าเสมอ ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่จาเป็ นต้องแบบฝึกหัดเยอะ
มากมาย จนเด็กรูส้ กึ ว่าเป็ นภาระทีน่ ่าเบื่อหน่าย แต่ให้ทาแค่วนั ละ 30 นาที เท่านัน้ ก็พอครับ แต่ตอ้ งทา
ทุกวันนะครับ (ถ้าทาทุกวันไม่ได้ ก็อาจจะกาหนดเป็นทุกๆ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ก็ได้ครับ) เริม่ ต้นเอาแค่
วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวก่อนนี่ล่ะครับ จริงๆ นอกจากกรอบของเวลาแล้ว ผมชอบทีจ่ ะกาหนดเป็ น
จานวนชุดของแบบฝึกหัดเหมือนกันนะครับ เช่น ให้ทาแบบฝึกหัดวันละ 3 ชุด ทุกๆ วัน เป็นต้นครับ
สิง่ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่ ควรทาในเบือ้ งต้นก่อนเลยก็คอื การพูดคุยกับลูกเพื่อตกลงกติการ่วมกันครับ โดยเปิด
โอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นด้วย ว่าจะทาแบบฝึกหัดทุกวันได้ไหม หรือจะเว้นวันไหนดี ควรทาวัน
ละกีช่ ุด หรือกีน่ าทีดี คุณพ่อคุณแม่อาจจะจูงใจลูกด้วยการ อนุญาตให้ลกู ทากิจกรรมทีล่ กู อยากทาได้มาก
ขึน้ หากลูกสามารถทาแบบฝึกหัดได้เสร็จเร็วขึน้ เช่น ถ้าคุณพ่อคุณแม่กาหนดกติกาให้ลกู ทาแบบฝึกหัด
วันละ 3 ชุด ถ้าลูกสามารถทาเสร็จได้ก่อน 19.00 น. วันนัน้ คุณพ่อคุณแม่กอ็ าจจะยอมให้ลกู ดูการ์ตูน
ก่อนนอนได้ (ปกติอาจจะไม่อนุญาตให้ดกู าร์ตูนในวันธรรมดา) เป็นต้น
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ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ “กิจกรรมทีล่ กู อยากทา” เป็ นกุศโลบายนะครับ ผมไม่แนะนาให้คุณพ่อคุณแม่เอา
รางวัล หรือของขวัญ หรือเงินทอง มาเป็นตัวล่อให้ลกู ทาแบบฝึกหัดนะครับ ถ้าทาอย่างนัน้ อีกหน่อย
เวลาทีเ่ ขาต้องทาอะไรทีเ่ ป็ นหน้าทีข่ องเขาอยูแ่ ล้ว เขาก็จะเรียกร้องต่อรองขอรางวัลจากคุณพ่ อคุณแม่อยู่
ร่าไปครับ และอาจจะติดตัวเป็นนิสยั ไปเลยก็ได้ครับ
ใช้ความสม่าเสมอ และความรับผิดชอบเป็ นกลไกในการผลักดันครับ ทาให้เป็ นนิสยั ครับ ส่วนใหญ่ถา้ ทา
ต่อเนื่องกันได้ 1 เดือน เด็กก็จะรูส้ กึ ว่าการฝึกทาแบบฝึกหัดเป็นกิจวัตรประจาวันแล้วครับ ต่อให้วนั นัน้
ไปรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างไร ก็ตอ้ งกลับมาทาแบบฝึกหัด ตามกติกาทีไ่ ด้ตกลงเอาไว้ ต่อให้ทา
ไม่ได้จริงๆ พรุง่ นี้กต็ อ้ งทาชดเชย ห้ามเพิกเฉย หรือละเลยเด็ดขาดครับ

5. การทาให้เขาเรียนเข้าใจในวันนั้นทันที โดยไม่เก็บสะสมความไม่เข้าใจอะไร
เอาไว้ กล้าทีจ่ ะถาม ไม่ยอมทีจ่ ะเก็บความไม่เข้าใจ หรือความสงสัยเอาไว้
การใส่ใจถามไถ่ให้ลกู เล่าว่าในวันนี้เขาเรียนอะไรมาบ้าง มีอะไรทีเ่ ขารูส้ กึ ว่ายาก และไม่เข้าใจบ้าง หรือ
ว่ามีอะไรทีเ่ ขางงๆ สับสน แบบทีใ่ ห้เขาเป็ นฝ่ายเล่า มากกว่าการทีเ่ ราเป็ นฝ่ายถามแล้วก็พดู ๆๆ แนะนา
นัน่ แนะนานี่ มันเป็ นกระบวนการทีด่ มี ากๆ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่จะได้ช่วยให้เขาคลายความสงสัยในสิง่ ทีเ่ ขา
เรียนมาในวันนี้ได้ทนั ที ซึง่ จะทาให้เขาไม่ตอ้ งสะสมความไม่เข้าใจอะไรเอาไว้ ทาให้การเรียนในวันรุง่ ขึน้
มีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพจิตในห้องเรียนทีด่ ี เพราะเวลาทีค่ รูพดู ถึงเนื้ อหาทีส่ อนไปเมือ่ วาน เขาจะได้
เรียนได้อย่างต่อติดทันที
นอกจากนี้สงิ่ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่ควรจะทาอย่างยิง่ ก็คอื การสอนให้ลกู กล้าทีจ่ ะยกมือถามครู ต้องพยายาม
เข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียนทันทีเมือ่ จบคาบเรียน ถ้าไม่มเี วลาจะถามในห้องเรียน อย่างน้อยๆ ก็ตอ้ งถามเพื่อนคน
อื่นๆ ในช่วงเวลาพัก ถ้าเพื่อนๆ ก็ตอบไม่ได้ หรือไม่ชดั เจน ก็ตอ้ งกล้าทีจ่ ะเดินไปเข้าไปถามครูทห่ี อ้ งพัก
ครู เพื่อให้การเรียนในวันนัน้ จบลงด้วยความเข้าใจ ผมเชื่อว่าเด็กทีก่ ล้าทีจ่ ะถามครูเวลาทีไ่ ม่เข้าใจ และมี
นิสยั ไม่ยอมปล่อยให้ความไม่เข้าใจให้มนั ค้างอยูใ่ นใจ (เวลาทีไ่ ม่เข้าใจอะไร แล้วมันรูส้ กึ อึดอัด) มันเป็ น
ภูมคิ ุม้ กันทีด่ มี ากๆ ทีจ่ ะป้องกันปญั หาการเรียนอ่อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการเรียนในบทถัดๆ ไป
เด็กบางคนกลัวมากๆ นะครับทีจ่ ะถามครูเวลาทีไ่ ม่เข้าใจ ผมก็มกั จะใช้วธิ กี ารคะยัน้ คะยอ และเชียร์ให้
เขาลองถามครูดู และถามเขาครับว่า “ถามครูแล้ว ครูว่าอย่างไร” ซึง่ ผมเชื่อว่าครูโดยส่วนใหญ่ จะรูส้ กึ ดี
ใจมากๆ เวลาทีน่ กั เรียนมาถามเนื้อหาในบทเรียนทีไ่ ม่เข้าใจ เพราะมันสะท้อนว่าลูกศิษย์คนนัน้ สนใจ
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เรียนในสิง่ ทีค่ รูพยายามจะสอน พยายามจะอธิบาย และคุณครูกย็ นิ ดี และพร้อมทีจ่ ะอธิบาย และตอบ
คาถามเพิม่ เติม เพื่อให้นกั เรียนทีส่ นใจคนนัน้ เข้าใจอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ พอเด็กตอบเราว่า “ถามครู
ครูกอ็ ธิบายดี” เราก็แค่พดู ตบท้ายให้เด็กมีความมันใจมากขึ
่
น้ ว่า “เห็นไหมล่ะ! คราวหลังถ้าไม่เข้าใจอะไร
ก็ให้ถามครูได้เลยนะ”
อีกเรือ่ งทีส่ าคัญไม่แพ้กนั ก็คอื “การสอบ” เวลาทาข้อสอบทีโ่ รงเรียน คุณพ่อคุณแม่ควรจะสอนลูกเสมอว่า
ข้อสอบข้อไหนทีท่ าไม่ได้ หรือลังเลไม่มนใจ
ั ่ เราไม่ควรทีจ่ ะปล่อยผ่าน เราควรจะจาข้อสอบข้อนัน้ ออกมา
ลองถามเพื่อนคนอื่นๆ ดู หรือจะถามครู หรือจะถามคุณพ่อคุณแม่กไ็ ด้ ขอเพียงเราอย่าปล่อยให้สงิ่ ทีเ่ รา
ทาไม่ได้ให้มนั ผ่านเลยไป เพราะสักวันในอนาคตเราอาจจะต้องเจอข้อสอบแบบนัน้ อีกก็ได้ เราจะได้ไม่
นึกเสียใจว่า ทาไมเราทาข้อสอบข้อนี้ไม่ได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็เคยเจอข้อสอบข้อนี้มาแล้ว
ลองถ้าเด็กมีนิสยั ทีไ่ ม่ยอมปล่อยให้ตวั เองไม่เข้าใจอะไร จนเป็ นนิสยั เด็กจะไม่มที างทีจ่ ะประสบกับ
ปญั หาเรียนอ่อนอีกเลยตลอดชีวติ ครับ

6. จากคณิตศาสตร์ ก็คอ่ ยๆ เพิม่ เติมการทาแบบฝึกหัดในวิชาอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ โดย
มีการจัดตารางให้ชดั เจน มีความสม่าเสมอ
เมือ่ เด็กทีเ่ รียนอ่อนสามารถเรียกความมันใจในการเรี
่
ยนกลับคืนมาได้ในวิชาคณิตศาสตร์ ในวิชาอื่นๆ ก็
ให้ทาคล้ายๆ กัน ครับ คือ “เน้นการทาแบบฝึกหัดหลังเลิกเรียน อย่างสม่าเสมอ” แต่คุณพ่อคุณแม่ตอ้ ง
ทาใจยอมรับกับอุปสรรคของการศึกษาไทยเอาไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับ นันก็
่ คอื “เด็กไทยเราเรียนหลาย
วิชา แถมต้องสอบทุกวิชา” เด็กบางคนอาจจะสามารถบริหารเวลาในการเตรียมตัวสอบในทุกๆ วิชาได้ดี
แต่นนไม่
ั ่ ใช่กบั เด็กทุกๆ คนครับ การทีจ่ ะบังคับให้เด็กทีม่ ปี ญั หาเรียนอ่อนอยูแ่ ล้ว ต้องมาเตรียมตัวสอบ
ในทุกๆ วิชา นัน้ มีความเสีย่ งมากๆ ครับทีจ่ ะทาให้เด็กเสีย Focus และรูส้ กึ ว่าการสอบมันเป็ นภาระทีเ่ กิน
กาลัง และเป็ นศึกรอบด้านทีไ่ ม่อาจจะเอาชนะได้ เด็กทีม่ ปี ญั หาเรียนอ่อน ถ้าเขารูส้ กึ ว่าการเรียน การ
สอบ เป็นภาระทีห่ นักอึง้ เป็ นศึกรอบด้านทีเ่ ขางงไม่รวู้ ่าจะทาอะไรก่ อนดี เขาจะทิง้ มันทุกวิชาเลยครับ
ดังนัน้ สิง่ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่ และคุณครู จะต้องช่วยเด็กเรียนอ่อนก็คอื การจัดลาดับความสาคัญของแต่ละ
วิชาให้กบั เขาครับ
ซึง่ ผมมักจะให้เด็กทีเ่ คยมีปญั หาเรียนอ่อนมาก่อน ฝึกทาแบบฝึกหัดอย่างสม่าเสมอ เพิม่ ขึน้ ทีละวิชาจาก
วิชาคณิตศาสตร์ ไปสู่วชิ าภาษาไทย จากวิชาภาษาไทย ค่อยต่อไปยังวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสุดท้าย
ก็คอื วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 4 วิชานี้ครับ ส่วนวิชาประกอบอื่นๆ เน้นให้เรียนในห้องเรียนให้เข้าใจ

ปรึกษาปัญหาลูกเรียนอ่อนกับ SE-ED Learning Center ได้ที่

www.se-edlearning.com/branches Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000

หน้าที่ 11 /13
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เวลาจะสอบ ก็ค่อยเอาการบ้าน หรือแบบฝึกหัดทีเ่ คยทา มาอ่านทบทวน ก็พอแล้วครับ แต่ 4 วิชา อัน
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ผมแนะนาให้คุณพ่อคุณแม่ไปซือ้
แบบฝึกหัดมาให้เด็กฝึกทาอย่างสม่าเสมอครับ โดยจัดตารางเวลาให้ชดั เจน โดยเอาวิชาคณิตศาสตร์ยนื
พืน้ ทุกวัน แล้ววันจันทร์ พุธ เสริมด้วยแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย อังคาร พฤหัสบดี เสริมด้วยแบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ และวันศุกร์เสริมด้วยแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จริงๆ ถ้าแน่ นเกินไป คุณ
พ่อคุณแม่กส็ ามารถจัดตารางเวลาในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์รว่ มด้วยก็ได้นะครับ แต่อย่าให้หนักเกินไป
ทาทุกๆ วัน วันละไม่มาก แต่ตอ้ งสม่าเสมอ มีตารางเวลาทีช่ ดั เจน
สาหรับวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าจะเน้นแค่ “ผลการเรียนในเบือ้ งต้นก่อน โดยทีย่ งั ไม่คานึงถึงทักษะการ
สื่อสารมากนัก” ผมมักจะแนะนาให้คุณพ่อคุณแม่เน้นพัฒนาทักษะ “คาศัพท์” ให้กบั ลูกก่อนครับ ให้ลกู รู้
คาศัพท์ทใ่ี ช้บ่อย (Most Commonly Used Words) ให้มากทีส่ ุด ออกเสียงให้ถูก สะกดให้เป็น เข้าใจ
ความหมาย ถ้ามองในมุมของผลการเรียนเป็ นหลัก เด็กทีม่ พี น้ื ฐานคาศัพท์ทด่ี ี จะสามารถเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่างมันใจมากกว่
่
าเด็กทีม่ คี ลังคาศัพท์ทจ่ี ากัดครับ คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นสิง่ ที่
สาคัญมากๆ ครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบทีจ่ ะใช้วธิ แี บบท่องจานะครับ ท่องวันนี้ พรุง่ นี้กล็ มื ผมมักจะใช้
แบบฝึกหัดนี่ล่ะครับ เป็นสื่อทีง่ า่ ย และได้ผลทีส่ ุดครับ พอเด็กเจอคาศัพท์เดิมๆ ในแบบฝึกหัดอยูบ่ ่อยๆ
เดีย๋ วก็จะจาได้เองโดยอัตโนมัตคิ รับ ถ้ามีเวลาก็อาจจะให้อ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษประเภท
Graded Readers ร่วมด้วย ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับ ทัง้ การเข้าใจความหมาย และการใช้คาศัพท์ใน
การสร้างประโยค ซึง่ จะได้ผลพลอยได้ในเรือ่ งของไวยากรณ์รว่ มด้วยครับ
ถ้าทาได้ตามนี้ เด็กทีเ่ คยเรียนอ่อน ก็จะค่อยๆ ถูกปรับเปลีย่ นให้กลายเป็ นเด็กทีม่ คี วามมันใจในการ
่
เรียนมากขึน้ จนกลายเป็ นเด็กทีม่ ผี ลการเรียนทีด่ อี ย่างมีทศิ ทาง มี Focus และมีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
ในการเรียนอย่างสม่าเสมอ ซึง่ จะเป็ นภูมคิ มุ้ กันทีด่ มี ากๆ ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้กลับมาเป็ นเด็กทีเ่ รียนอ่อน
อีกตลอดชีวติ ครับ

7. เพิม่ การอ่าน โดยเน้นเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์
ข้อสุดท้ายในการแก้ไขปญั หาเด็กเรียนอ่อนอย่างยังยื
่ น คือ การสร้างนิสยั ให้เขารักการอ่าน รักการคิดที่
จะตัง้ คาถาม รักทีจ่ ะค้นคว้าหาคาตอบด้วยตัวเขาเอง พร้อมกับคิดต่อยอด คิดแตกต่าง คิดเชื่อมโยง คิด
เชิงลึก คิดประยุกต์ใช้ อย่างต่อเนื่องไม่รจู้ บ ซึง่ เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ นัน้ สามารถช่ วยได้
เป็นอย่างมากครับ
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ลูกเรียนอ่อนพ่อแม่อย่าถอดใจ พลิกสถานการณ์ได้ ถ้าแก้ไขอย่างถูกวิธี
นอกจากการฝึกทาแบบฝึกหัดอย่างสม่าเสมอแล้ว ถ้าผมจะแนะนาเพิม่ เติม ผมอยากจะแนะนาให้คุณ
พ่อคุณแม่หาเรือ่ งสัน้ หรือเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความรูร้ อบตัว
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิง่ ประดิษฐ์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ประวัตขิ องนักวิทยาศาสตร์
ไดโนเสาร์ ดาราศาสตร์ หรือเรือ่ งราวเกีย่ วกับอวกาศ ฯลฯ มาให้เด็กๆ ได้อ่าน โดยจัดตารางเวลาให้
ชัดเจน โดยสลับกับการฝึกทาแบบฝึกหัดก็ได้ครับ ผมคิดว่าการอ่านหนังสือ เรือ่ งสัน้ ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ นัน้ เป็ นงานอดิเรก และกิจกรรมยามว่างทีม่ คี ุณค่า และทรงพลังมากๆ โดยทีไ่ ม่จาเป็นต้อง
ไปอ่านเรือ่ งราวทีม่ เี นื้อหาทีต่ รงกับหลักสูตร หรือบทเรียนทีโ่ รงเรียนนะครับ เพราะเป้าหมายของการ
อ่านเรือ่ งราวทางด้านวิทยาศาสตร์ นัน้ ไม่ได้มเี ป้าหมายหลักในการทาให้เด็กมีผลการสอบทีโ่ รงเรียนทีด่ ี
แต่เป็ นการปลูกฝงั นิสยั รักการเรียนรู้ รักการคิด และการค้นคว้าให้กบั เด็กครับ ซึง่ ผมคิดว่าทักษะเหล่านี้
เป็นทักษะทีจ่ ะทาให้เด็กรูว้ ธิ ที จ่ี ะเรียนรู้ (The know-how to know how to learn) ซึง่ มีความจาเป็ น
มากๆ ครับ
เด็กทีอ่ ่านเรือ่ งราวทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสม่าเสมอ เขาจะไม่รสู้ กึ เครีย ดเหมือนกับอ่านหนังสือ
เตรียมสอบนะครับ เขาจะรูส้ กึ สนุกทีไ่ ด้รอู้ ะไรใหม่ๆ รูเ้ หตุผลอะไรทีล่ กึ กว่าเดิม ด้วยซ้าไป นอกจากการ
สร้างนิสยั ในการเรียนรูท้ ด่ี แี ล้ว เด็กทีร่ กั การอ่าน และอ่านอย่างสม่าเสมอ จะมีทกั ษะการอ่านจับใจความ
และการเชื่อมโยงเนื้อหาทีด่ ี ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในวิชาภาษาไทย และวิชาอื่นๆ อีกด้วยนะ
ครับ ดังนัน้ กิจกรรมสุดท้ายทีจ่ ะปิดฉากการแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อน ต่อจากการทาแบบฝึกหัดอย่าง
สม่าเสมอ ก็คอื “การอ่านเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์” อย่างสม่าเสมอนี่ล่ะครับ เป็นอันว่าครบ Dose
ในการแก้ปญั หาเด็กเรียนอ่อนครับผม
เรือ่ งราวทัง้ หมดนี้ เป็นเรือ่ งราวทีผ่ มพยายามประมวลเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกๆ
ท่าน เข้าใจสาเหตุของปญั หาของเด็กเรียนอ่อน เข้าใจความรูส้ กึ ของเด็กเรียนอ่อน เพื่อจะได้เลือกวิธที จ่ี ะ
แก้ไขปญั หาได้อย่าตรงประเด็น มี Focus โดยทีม่ คี วามคืบหน้าทีด่ เี กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง

“ผมเชื่อเป็นอย่างยิง่ ครับว่า เด็กทีม่ ปี ัญหาเรียนอ่อน ส่วนมากไม่ได้มปี ัญหาที่
สติปัญญา แต่มปี ัญหาทีค่ วามมั่นใจในตัวเอง และถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้คดิ
ไม่ใช่แค่ฟงั แล้วเขียนตาม ได้ฝกึ ทาอย่างสม่าเสมอ จนเกิดความชานาญ เราจะ
แก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อนได้ครับ”
ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
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