
กระดาษเปลีย่นนิสัย 

สวสัดีค่ะ นางสาวกนกรัตน์ พรหมเดช ครูโรงเรียนวดัหวักรูด จงัหวดัชุมพรส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จะมาเสนอนวตักรรมช่ือในหวัขอ้นะคะ กระดาษเปล่ียนนิสยัครูไดส้ร้าง
เด็กดีของแผน่ดินใน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 12 คนค่ะ เด็ก 12 คนมาจาก 12 ครอบครัวคะ 

แน่นอนค่ะพวกเขามีพฤติกรรมท่ีต่างกนั บางคนมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่หยา่ร้างกนั บางคนมาจาก
ครอบครัวท่ีพ่อแม่ไปยุง่เก่ียวกบั ยาเสพติด บางคนจะตอ้งอาศยัอยูก่บัปู่ยา่ตายาย เพราะพ่อแม่มีอาชีพเป็น
ชาวประมงจะไม่มีเวลาอยูก่บัพวกเขาจะตอ้งเตรียมตวัออกเรือไปหาปลาจึงท าใหเ้ด็กๆ นะคะไม่ไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูและเอาใจใส่แลว้ก็ไม่ไดถู้กช้ีแนะ ไปแนวทางท่ีถูกตอ้งเม่ือพวกเขากระท าผดิ พวกเขาจึงมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ ในขณะท่ีอยูโ่รงเรียน ในเวลาท่ีครูนะคะใหเ้ขาท างานในหอ้งเรียนเขาก็มวัแต่
จะเหลาดินสอ บางคนนะคะกจ็ะเอาแต่วาดภาพระบายสี บางคนก็พูดจาหยาบคายในชั้นเรียนและบางคนก็

ชกต่อยกนัตลอดเวลา พฤติกรรมเหล่าน้ีและคะท าใหเ้ขาไม่ไดรั้บการอบรมหรือช้ีแนะจากผูป้กครองจึงส่งผล
ใหค้รูจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเขาในชั้นเรียนคะ ตอนนั้นมีครู เพ่ือนรวมงานนะคะ เขา้มาถามครูว่า 
ครูคะนกัเรียนของครูมีพฤติกรรมท่ีไม่ดีต่างๆ ครูจะจดัการกบัมนัยงัไงคะ ครูเองก็ไม่อยากจะเช่ือคะเพราะ
ตอนนั้นเป็นครูใหม่ เขา้มาบรรจุใหม่ในของระดบัชั้นประถมศึกษา ครูก็ไม่เช่ือนะคะ ครูก็เจอเหตุการณ์น้ีก็
ตอนท่ีท างานไดป้ระมาณ 1 สปัดาห์คะ เด็กเร่ิมมีพฤติกรรมแสดงต่างๆในชั้นเรียนคะ บางคนก็ชกต่อยคะ ครู

หนัหลงัไปเขียนกระดานนะคะหนัไปอีกทีเดก็ชกต่อยกนัแลว้คะ ตะโกนบอกว่า ครูครับมนัท าผมครับ ครูคะ
มนัขโมยของหนูคะ พอครูเจอเหตุการณ์แบบน้ี งง คะ ท าอะไรไม่ถูก เพราะตอนนั้นคิดว่าการสอนของเราใน
ชั้นเรียนอะคะ เราสอนใช่ส่ือต่างๆ ใหเ้ขาเขา้ใจในบทเรียนของเรา เราท าไดค้ะแต่พฤติกรรมต่างๆอยา่งง้ีเรา
จะท ายงัไง มนัหนกักว่านั้นคะ ท่ีครูเจอคืออะไรรู้ไหมคะ ครูทุกท่านคิดว่าเคสท่ีหนกัท่ีสุดของการเป็นครูท่ี
เจอในชั้นเรียนคืออะไรรู้ไหมคะ คือการขโมยของคะ บางคนขโมยเงินของ เพ่ือนท่ีอยูใ่ตโ้ต๊ะ บางคนแอบไป
ขโมยของในหอ้งสหกรณ์คะขโมยดินสอยางลบไมบ้รรทดัขนม เขาแอบขโมยส่ิงเหลาน้ีนะคะ ครูท่านอ่ืนมา

ถามครูว่า นอ้งแลว้นอ้งคิดออกหรือยงัว่านอ้งจะจดัการเก็บเด็กของนอ้งไดย้งัไง เสียใจมากคะเพราะตอนนั้น
เป็นครูใหม่นะคะตอนนั้นเดินไปท่ีรถคะเพราะเป็นเวรวนันั้น มองซา้ยมองขวา คิดไม่ออกคะปิดปะตูรถดงั
ปังร้องไหใ้นรถคะ เพราะตอนนั้นตวัเองคิดไม่ออกจริงๆ วา่จะแกไ้ขพฤติกรรมของเดก็เหล่าน้ี ไดย้งัไง ร้อง
และแอบคิดในใจถึงอยากจะลาออกนะคะเพราะคิดว่าตวัเองไม่ศกัยภาพมากพอท่ีคิดจะแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมของเด็กได ้ขบัรถจนไปถึงบา้นเลยคะกลบัไม่นัง่ตั้งค  าถามใหก้บัตวัเองว่าจะแกไ้ขปัญหาท่ี

มากมาย เหล่าน้ีของเด็กไดย้งัไง ตอนนั้นใช่สติและสมาธิสูงมากคะนัง่ทบทวนตวัเองว่าเราจะท ายงัไง จะ
ปรับ จะแก ้พฤติกรรมของเด็กปัญหาต่างๆของเด็กอยา่งง้ีไดย้งัไง 
นัง่ทบทวนตวัเองสกัครู่นึงคะ จนคิดไดแ้ละใหเ้ด็กเขา้ร่วมโครงการ โครงการนึงคะซ่ึงโครงการน้ีนะคะตอน



แรกท่ีท าก็ไมคิ่ดหรอกคะว่าจะสามารถแกไ้ขพฤติกรรมของเด็กไดจ้ริงๆเพราะระยะเวลาในการท าใชร้ะยะ
เพียงสั้นๆ เม่ือคิดออกแลว้ก็เร่ิมใหเ้ด็กไดท้ าและตั้งค  าถามใหก้บัเขาคะ ว่าเขา้ใชค้  าถามใหก้บัเดก็เป็นการ
พูดคุยโดยใช่โทนน ้ าเสียงท่ีแตกต่างจากเม่ือก่อน เม่ือก่อนจะดุ จะด่าใช่ไหมคะ ครูเวลาเดก็ท าผดิ หยดุเด๋ียวน้ี

นะอยา่ท าไม่งั้น เด๋ียวจะโดนตีเลย นั้นจะฟ้องผูป้กครองเลยทุกคนเช่ือว่าครูหลายๆคน จะใช่โทนเสียงและ
ส่ิงๆน้ีพูดกบัเขาคะ แต่วนันั้นดิฉนัใชน้ ้ าเสียงแบบครูแบบเพ่ือนแบบพ่ีท่ีใช่ค  าปรึกษากนัและกนั พูดคุยและ
ถามเขาคะ นกัเรียนคิดว่า พฤติกรรมอะไรคะ พฤติกรรมในตวัเองท่ีนกัเรียนอยากจะแกไ้ขมากท่ีสุด เช่ือไหม
คะ เพียงค าถามแรกของครูก็ท าใหเ้ขาน่ิงเงียบและทบทวนตนเองคะ เอ๋ง ว่าตวัเองจะแกไ้ขพฤติกรรมอะไร 
แต่ละคนก็บอกหลายๆขอ้ บอกในขอ้เสียในตนเองบอกมาจากใจจริงๆ บอกมาจากพฤติกรรมจริงๆ ท่ีเขาได้
แสดง แต่วนันั้นครูใหเ้ขากบัไปคิดเป็นการบา้นคะและเขาใหเ้ลือกเพียงแค่ 1 ส่ิงท่ีอยากจะแกไ้ขมากท่ีสุดใน

ตวัเอง แต่ละคนจไดห้วัขอ้ ไม่พูดจาหยาบ ไม่เกเร เพ่ือนในชั้นเรียน ไม่ลกัขโมยของ นกัเรียนกลุ่มท่ีจะมี
พฤติกรรมเรียบร้อยหน่อย เป็นผูห้ญิงมีอยู ่4 คน เขาจะเลือกwนั้นครูใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามแบบ ดบัเบ้ิลยู
เฮชเคนวิชัน่ What Why How Who ขา้ราชการครูโรงดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
What พฤติกรรมอะไรท่ีเขาอยากจะแกไ้ขในตวัเองมากท่ีสุด 
Why ท าไมอยากจะแกไ้ขส่ิงนั้น How เขาใชว้ิธีการใดในการแกไ้ขส่ิงนั้น 

How ใครคือตน้แบบท่ีดีในเร่ืองนั้นใหก้บัเขา 
ครูใหเ้ขาท าแบบน้ีไปเร่ือย เร่ือย 21 วนั ครูใหเ้ขาท าแบบน้ีไปเร่ือยนะคะ เพ่ือเป็นการใหเ้ขาไปทบทวนและ
พูดคุยกบัตวัเองคะใหเ้ขาไดม้ีสมาธิมีเวลาท่ีไดก้บัตวัเองว่าในแต่ละวนัเขาท าอะไรมาบา้ง เขาอยากจะแกไ้ข 
พฤติกรรมอะไรท่ีตั้งใจละแน่วแน่เอาไว ้เขาจะใชว้ิธีการเหล่านั้นยงัไงและใครท่ีเขาจะนึกถึงนะตอนนั้นท่ีอยู
ต่อหนา้กระดาษและเขียนลงไปว่าใครท่ีจะเป็นแบบอยา่งใหก้บัตวัเองครูใหเ้ขาท าแบบน้ีทุกวนั เพ่ือใหเ้ขา

ทบทวน และพูดคุยกบัตนเองซ่ึงแน่นอนคะมนัไม่ไดส้ าเร็จตั้งแต่สปัดาห์แรกนะคะ บางคนมีแอบหลุดไป 1-
2 วนัคะ แต่เมื่อพวกเขาไดท้ าแบบน้ีทุกวนัทบทวนตนเองคุยกบัตนเองทุกวนัในส่ิงท่ีตวัเองประพฤติไม่ดี มนั
ท าใหเ้ขาไดคิ้ด เขาก็เร่ิมตระหนกัมากข้ึน ง วนันั้นเราท าในส่ิงนั้นไปท าไมเราท าเพ่ืออะไร ท าแลว้มีผลดี
ผลเสียกบัใครบา้ง เหมือนเราคะถา้เราไดพู้ดคุยกบัตวัเองมาก เรากจ็ะมีพฤติกรรมมีสติและสมาธิมากข้ึน
ถูกมั้ยคะ เม่ือเขาไดท้ าไดมี้ พฒันาการไปในทางท่ีดีข้ึน ถึงมนัจะไม่ส าเร็จตั้งแต่สปัดาห์แรก และทุกคนก็
ช่วยกนัจบัจอ้งคะว่าเพ่ือนอะ๊ท าส าเร็จหรือป่าว วนัน้ีเธอท าส าเร็จมั้ยฉนัท าส าเร็จหรือยงัเพราะถา้เขาไม่ท าให้

ส าเร็จเขาก็จะไมไ่ดร้ะบายสีในกลีบดอกไม ้แต่ถา้เขาท าส าเร็จเขาจะไดร้ะบายสีระบายกลีบดอกไม ้ซ่ึงกลีบ
ดอกไมน้ั้นนะคะ แทนจ านวนวนั 21 วนัคะเขาจะมีพฒันาการท่ีเปล่ียนทั้งความคิดและการกระท าจนท าให้
ครูเองก็ไม่อยากเช่ือเหมือนกนัคะว่าแค่กระดาษกบั สีบวกกบัความตั้งใจจริงของเขาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมจะ
สามารถสร้างส่ิงท่ีหนา้เหลือเช่ือใหไ้ดข้นาดน้ี โดยท่ีครูไม่ตอ้งลงทุนอะไรเลย กระดาษครูก็หาจากโรงเรียน 



สีก็หาไดจ้ากโรงเรียนไมต่อ้งลงทุนแมแ้ต่บาทเดียวใน การสร้างหรือเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็จากเด็กไมดี่
ใหก้ลายเป็นเด็กดีได ้กระดาษและสีจะสร้างส่ิงท่ีหนา้เหลือเช่ือใหทุ้กคนไดข้นาดน้ีและในวนัน้ีนะคะ ครูได้
น านกัเรียน 2 คนมาเล่าแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหทุ้กคนได ้ฟังว่าในวนันั้นเขาไดอ้ะไรบา้ง ขอเชิญ เด็ก

ชายณัฐพล สุขวิสุทธ์ิ และ เด็กชายวุฒิชยั ผดุไซตู คะ 
 
สวสัดีครับ ลูกช่ือเดก็ชาย ณัฐพล สุขวิสุทธ์ิ อยูช่ ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนวดัหวักรูด จงัหวดัชุมพร 
เพ่ือนในหอ้งลูกมีทั้งหมด 13 คน มีผูห้ญิง 4 คน ผูช้าย 8 คน นิสยัของเด็กผูห้ญิงก็จะเรียบร้อยแต่นิสยั
เด็กผูช้ายกจ็ซนชอบส่งเสียงดงัในหอ้งเรียนชอบลกัขโมยของ เช่น ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั ลูกเป็นผูช้ายคน
เดียวในหอ้งท่ีไม่พูดค าหยาบและไม่ชอบเล่นกบัเดก็ผูช้ายเพราะพวกเขาชอบเกเรเล่นแปปเดียวก็ชกกนัแลว้ 

เพ่ือนผูห้ญิงเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดงัในหอ้งครูถามอะไรไม่ค่อยตอบ ตอนนั้นลูกจ าไดว้่าลูกอยูใ่นวิชาแนะ
แนวกบัครูท่ีปรึกษาครูถามพวกลูกในหอ้งว่า พวกเรามีพฤติกรรมอะไรท่ีอยากแกไ้ขมากท่ีสุด การบา้นลูก็ส่ง
ขโมยของลูกก็ไม่ท า ลูกเลยไปถามครูลูกว่าเคยเผลอพูดค าหยาบกบัเพื่อน 2 คร้ัง ครูสามารถท าส่ิงนั้นไดไ้หม 
ครูบอกว่า จริงๆแลว้ลูกไม่อยากเรียกมนัว่าการแกไ้ขลูกอยากรักษาส่ิงดีๆ ของลูกไว ้ครูยืน่กระดาษกบัสีให้
ลูกเขียนทบทวนตวัเองในเร่ืองพฤติกรรมว่าพฤติกรรมอะไรอยากแกไ้ข ท ายงัไง ใครเป็นตวัอยา่ง เช่ือไหม 

ตั้งแต่นั้นลูกก็ไม่เคยเผลอพูดค าหยาบกบัเพ่ือนเลยและเพ่ือนท่ีแกไ้ขพฤติกรรมอ่ืนๆ ก็ไม่พูดค าหยาบกบัลูก
เลยครับ คุณครูใหท้ ากิจกรรมเหมือนกนัทุกคนจนนิสยัของเพื่อนลูกนิสยัดี จนครูทุกคนชมหอ้งลูกว่าน่ารัก
ข้ึนมากๆ ลูกตอ้งขอขอบคุณโครงการ Z-idol และคุณครูมากท่ีท าใหพ้วกลูกกลายเป็นเดก็ดีทุกวนัน้ี 
 
สวสัดีครับผมช่ือเด็กชายวุฒิชยั ผดุไซตู ครอบครัวผมเป็นชาวประมงทุกวนัน้ีท่ีออกไปท างานท่ีอ่ืนๆท่ีไกล

บา้นทุกวนัน้ีก็อยูก่บัตาและยายตั้งแต่อนุบาล เม่ือก่อนผมเคยพุดค าหยาบและผมคือคนท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในหอ้ง
ผมจะมีครูปรับอยูค่นหน่ึงเขาตวัเลก็กว่าผมเยอะเลยครับตวัเท่าน้ีเองครับ เรา 2 คนชอบทะเลาะกนับ่อยชก
ต่อยกนัเป็นประจ าจนท าใหผู้ป้กครองมาหาครูบ่อย คนอ่ืนคิดว่าผมไปรังแกเขาก่อนเพราะผมตวัใหญ่กว่า 
ตอนนั้นผมอยู ่ป.2 ผมเคยแอบลกัขโมยของในหอ้งสหกรณ์ ผมลกัขโมยดินสอ ยางลบ ปากกา ไมบ้รรทดั 
และท่ีบา้น ครูบุ๋มใหท้ ากิจกรรมเขียนหวัขอ้พฤติกรรมพฤติกรรมของตวัเอง ผมเขียนลงไปว่าการลกัขโมย 
ผมเขียนการลงขโมยลงไปว่าการลกัขโมยของคนอ่ืนคือคนชัว่ การไม่ลกัขโมยของคนอ่ืนคือคนดี ผมใช่วิธี

ดดันิสยัของตนเอง ยายใหเ้งินผมมาแค่ไหน ผมก็ใชแ้ค่นั้น ผมกินขา้วท่ีโรงอาหาร ใหอ่ิ้มจะไดไ้ม่ตอ้งไปแยง่
ของคนอ่ืน ผมท ามนัจนส าเร็จ ผมขอขอบคุณครูมากครับตั้งแต่นั้นมาจนถึง ป.3 ผมไม่เคยแอบลกัขโมยของ
คนอ่ืนอีกเลย ผมขอขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ 
 



เพราะครูไม่มีอาชีพและอาชีพครู ค  าว่า “ครู” อยูเ่หนือกว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนจึงขอเป็นก าลงัใจให้
ครูทุกท่านท่ีจะพฒันาเดก็ๆใหก้ลายเป็นเด็กดีของแผน่ดินทุกวนัน้ี ขอบคุณค่ะ 


