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การเอาใจใส่ในการเรียน (Student Engagement)
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง
เดิ ม ที เ ดี ย วในจดหมายข่ า วเรี ย นสุ ข สนุ ก สอน ฉบั บ
ปฐมฤกษ์ ได้มีการกล่าวถืง ความยึดมั่นผูกพันในการเรียน
(Student Engagement) ว่ามี 3 มิติย่อย ได้แก่ มิติทาง
พฤติกรรม อารมณ์ และปัญญา และจดหมายข่าวฉบับที่ 2
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ได้มาขยายความตัวอย่างพฤติกรรม
บ่งชี้ ในการวัด Engagement คราวนี้ครอบคลุมไปถึง 5 กลุ่ม
เป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร พ่อแม่ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ฉบับนี้ขอเรียก Student Engagement ด้วยค�ำที่เข้าใจ
ง่ายๆ ว่า ความเอาใจใส่ในการเรียน ก็แล้วกันนะคะ
ส�ำหรับฉบับนี้เล่าถึงเรื่องผลจากการศึกษาขององค์กร
ระดับนานาชาติ องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation
and Development: Oecd) ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นผู้ด�ำเนิน
โครงการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment: Pisa) ซึ่งในปี ค.ศ.
2015 ได้ด�ำเนินการวัดความรู้ความสามารถของเยาวชนอายุ
โดยเฉลี่ย 15 ปี จากประเทศต่างๆ ทั้งความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน อีกทั้งได้มี
การเก็ บ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม อี ก มากมาย หนึ่ ง ในนั้ น คื อ
บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Environment) ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับตัวแปรย่อยๆ อาทิ ขนาดชั้นเรียน (Class Size)
อัตรานักเรียนต่อครู (Student Teacher Ratio) เวลาในการ
เรียนรู้ (Learning Time) สภาพความมีวินัย (Disciplinary
Climate) การอยูด่ มี สี ขุ ของนักเรียน (Students’ Well-Being)

แรงจูงใจในการเรียน (Motivation) และความเอาใจใส่ใน
การเรียน (Student Engagement) ซึ่ง 2 เรื่องหลังเป็นสิ่งที่
ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
(สสค.) ก�ำลังให้ความสนใจศึกษาภายใต้โครงการ sQip นัน่ เอง
การเอาใจใส่ในการเรียน (Student Engagement) นั้น
ไม่ได้มองแค่ว่าเด็กของเรามีเป้าหมายประสบความส�ำเร็จใน
การเรียนเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการมีคุณลักษณะส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวิตที่เต็มตามศักยภาพ ถ้าพูดกันในสมัยนี้น่าจะ
หมายรวมถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 การเผชิญหน้าต่อความ
ท้าทายและพยายามสร้างโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าง
มั่นใจ สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและท�ำตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป โดยจุด เริ่มต้น ที่จะเกิด ความรู้สึกเหล่านี้
นักเรียนต้องรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเจ้าของของชุมชน
เล็กๆ เสียก่อน นั้นคือ ความรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน (Sense of Belonging at Sense) นั้นเอง
การมีแรงจูงใจในการเรียน (Motivation) จึงเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เด็กนักเรียนอดทน พยายามให้บรรลุเป้าหมายที่
แต่ละคนตัง้ ไว้ให้สำ� เร็จ ซึง่ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิอ์ าจจะมีรางวัล
ภายนอกที่เป็นเครื่องล่อเช่น คะแนน ความภูมิใจ ค�ำชมของ
พ่อแม่และครู หรือเป็นรางวัลจากภายในที่เด็กๆ ได้สนุก
เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ที่เกิดภายในตัวตนของเด็กแต่ละ
คน ซึ่งแรงจูงใจภายในถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การเรียนรู้
ของเด็กนักเรียนเป็นไปอย่างยั่งยืน
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ผลการศึ ก ษาของ Pisa ปี ค.ศ.2015 รายงานว่ า
โดยทั่วไป เด็กผู้หญิงจะมีแรงจูงใจที่จะเรียนเป็นล�ำดับต้นๆ
ของชั้นมากกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งเด็กผู้ชายบางส่วนรายงานถึง
เป้าหมายในชีวิตที่ต้องการบรรลุอย่างอื่น ที่อาจไม่เกี่ยวข้อง
กับการประสบความส�ำเร็จในโรงเรียน และโดยทัว่ ไปนักเรียน
ที่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือการสนับสนุนจากทางบ้าน
มักจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูงกว่านักเรียนที่ขาดโอกาส
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ การไม่มีใครที่พอเป็นแบบ
อย่างเป็นแรงบันดาลใจในการด�ำเนินชีวิตหรือการเข้าสู่อาชีพ
การงานต่างๆ ซึ่งหากเด็กที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักจะ
มีความพึงพอใจในชีวิตสูงเช่นกัน อย่างไรก็ดีการที่เด็กมี
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู เด็กกลุม่ นีอ้ าจเกิดความรูส้ กึ วิตกกังวล
ในการสอบอยูบ่ า้ ง แม้วา่ เด็กจะเตรียมตัวสอบมาอย่างดีกต็ าม
ทั้งนี้ก็เพราะความต้องการได้คะแนนที่สูงเป็นล�ำดับต้นๆ ของ
ชั้นนั่นเอง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ
เอาใจใส่ในการเรียน ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับการมาสาย
การขาดเรี ย นหรื อ การหยุ ด เรี ย นของนั ก เรี ย นจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางวิชาการ ร่วมถึงการเรียนรู้
ของผู้เรียนอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ทัง้ การขาดโอกาสในการ
ศึกษาหรือการเลิกเรียนการเลิกเรียนกลางคัน การได้งานที่มี
ค่าตอบแทนน้อย การตั้งครรภ์ในภาวะไม่พึงประสงค์ การติด
สารเสพติด เป็นต้น ดังนั้นนักเรียนที่มีการเรียนล้าหลังกว่า
เพื่อนในชั้นหรือมีแนวโน้มขาดเรียนควรได้รับการเอาใจใส่
จากคุณครูและทางโรงเรียนมากเป็นพิเศษ จากการศึกษาวิจยั
พบว่า การขาดเรียนโดยทัว่ ไปจากทุกประเทศทีศ่ กึ ษาคือ ขาด
เรียนหนึง่ วันจากระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึง่ ผลจากการศึกษาของ
Pisa ในปี 2012 เทียบกับปี ค.ศ.2015 พบว่า มีอัตราการขาด
เรียนและการเข้าเรียนสายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ
นอกจากการศึกษาการมาสายและการขาดเรียนซึ่งเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางลบของการสร้างแรงจูงใจและการเอาใจใส่ในการ
เรียนแล้ว การขาดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือ
สังคม (Sense of Belonging) ก็เป็นปัจจัยด้านลบต่อแรงจูงใจ
และการเอาใจใส่ในการเรียนเช่นกัน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงเรียน คือ ความรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับเป็นส่วน
หนึ่งของสมาชิกในกลุ่ม มีความรู้สึกร่วมกับเพื่อนในห้อง
นักเรียนมีความรูส้ กึ ถึงความเป็นเจ้าของโรงเรียนรูส้ กึ ปลอดภัย
เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ตนเองทั้งด้านวิชาการ จิตใจ และสังคม ดังนั้นเด็กที่ไม่อยาก
มาโรงเรียนส่วนหนึ่งมักมีความรู้สึกว่าครูไม่รักและเพื่อน
ไม่ชอบ ครูจงึ มีหน้าทีท่ ำ� ให้เด็กนักเรียนไม่รสู้ กึ แปลกแยกหรือ
โดดเดียวในห้องเรียน และควรช่วยให้นกั เรียนเหล่านัน้ เข้ากับ
เพื่อนได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนช่วยให้เด็กเกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนก็คือ ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและเด็กนักเรียน
ส�ำหรับบทบาทของพ่อแม่ผปู้ กครองต่อการศึกษาพบว่า
พ่อแม่ที่มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน มีความสนใจในกิจกรรม
การเรียนของลูกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ของลูกเช่นกัน ดังนั้นการเอาใจใส่ ในการเรียนของลูกย่อม
ท�ำให้ลูกเอาใจใส่ในการเรียนของตนเองและมีความพึงพอใจ
ในชีวิตอีกด้วย ดังนั้นในระยะหลังๆ หลายประเทศเริ่มเห็น
ความส�ำคัญและดึงเอาพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมี
บทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
กล่าวโดยสรุป ผู้มีบทบาททางการศึกษาทั้งครูผู้บริหาร
ในโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนต่างมีหน้าที่ท�ำให้
นักเรียนมีแรงจูงใจและความเอาใจใส่ในการเรียน โดยการ
ชื่นชมในความพยายามอุตสาหะในการเรียน ท�ำให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข เบิกบานทางปัญญา ท�ำให้เด็กมี
เป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจนและเป็นจริง กระตุ้นให้เด็ก
พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา เรียนรู้จาก
สิง่ ทีเ่ คยท�ำผิดพลาด ลดความวิตกกังวลในการเรียน ไม่กลัวที่
จะล้มเหลว ผ่านการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งท�ำให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถของตน และ
เชื่อว่าตนมีศักยภาพในการประสบความส�ำเร็จได้ เพื่อให้เด็ก
มีความเข้มแข็งพอส�ำหรับการเผชิญกับสภาพปัญหาที่ท้าทาย
ในอนาคต
รายการอ้างอิง

Oecd: Pisa 2015 Results: Student Engagement And Motivation,
2017.
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