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อารมณ์และสังคมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางานของสมองในส่วนที่ทาหน้าที่ให้เกิ ด
กระบวนการรูค้ ิดหรือ Executive function(EF)
การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม (social and emotional learning; SEL) คือ กระบวนการที่เด็ก
สามารถเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตน การตั้งเป้ าหมายและการบรรลุเป้ าหมาย เข้าใจและแสดง
ความเห็นใจผูอ้ ื่น สร้างและการรักษาความสัมพันธ์ ตัดสินใจอย่างรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์น้ัน
SEL จึ งเป็ นความสามารถที่ อยู่โ ดยรอบแกนของการเรีย นรู ้ เช่ น การอ่ าน การเขีย น และ
คณิตศาสตร์ เป็ นทักษะที่ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และเป็ นหัวใจของ
การปฏิ สัมพันธ์ท างสังคม SEL จึ งมีความหมายที่ คลอบคลุ มถึ งความฉลาดทางอารมณ์ (emotional
quotient: EQ) ด้วย

คุณสมบัติ 5 ประการ
ทักษะการเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคมประกอบด้วยนี้ คือ
1. การตระหนั กรูใ้ นตัวเอง (Self-awareness): เข้าใจและระบุได้ว่า ความคิดและอารมณ์ที่
เกิดขึ้ นคืออะไร ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไร รวมทั้งรูข้ อ้ จากัดในการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง มีความ
มัน่ ใจและมองโลกในแง่ดี
2. การรูจ้ กั บริหารจัดการอารมณ์ (Self-management): ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ความคิด และพฤติกรรมของตนเองทีมีต่อสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงสามารถจัดการความเครี ย ด
ควบคุมและจูงใจตนเอง ตลอดจนสามารถตั้งเป้ าหมายและลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายได้
3. ความเข้าใจหรือตระหนักรูด้ า้ นสังคม (Social awareness): ความสามารถในการเข้าใจและ
เอาใจใส่ผูอ้ ื่นที่มีพื้นฐานแตกต่างไปจากตนเองได้ รวมไปถึงสามารถทาความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่
เป็ นผลมาจากสังคม ค่านิ ยม และจริยธรรมที่แตกต่าง และสามารถรับรูเ้ กี่ยวกับปั จจัยสนับสนุ นต่างๆ ที่
ได้รบั จากครอบครัว โรงเรียน และสังคม
4. มี ทัก ษะด้า นความสัม พัน ธ์ (Relationship skills): ความสามารถในการสร้า งและรัก ษา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคนได้ รวมไปถึงสามารถสื่อสารได้ชัดเจน ร่วมมือกับผูอ้ ื่น ต่อต้าน
ความไม่ถูกต้องของสังคม เจรจาต่อรองเพื่อจัดการความขัดแย้ง ร้องขอและให้ความช่วยเหลือเมื่อจาเป็ น
ได้ ทักษะด้านการสื่อสาร รับฟั ง เชื่อมประสาน เป็ นมิตร ประนี ประนอม รูว้ า่ เมื่อไรและอย่างไรจึงจะเป็ น
ส่วนหนึ่ งของทีมหรือกลุ่ม และเป็ นผูน้ าได้
5. รับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจได้ (Responsible decision making): ความสามารถในการสร้าง
ทางเลือก
ของการแสดงออกและการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมบนพื้ นฐานของมาตรฐานทางจริยธรรม การคานึ งถึง
ความปลอดภัย และบรรทัดฐานทางสังคม รวมไปถึงสามารถในการพิจารณาถึงสุขภาวะของตนเองและ
ผูอ้ ื่นได้

เทคนิคการฝึ กสอน
ที่โรงเรียน ในห้องเรียน สามารถพัฒนาทักษะ SEL ได้โดยการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นทาให้เด็กได้เรียนรูว้ า่ คนเราอาจมีความเห็นต่างกันในเรื่องเดียวกัน เพื่อน
สอนเพื่อนเพื่อให้เด็ก ๆ มีโอกาสถ่ายทอดสิ่งที่ตนเรียนมาผ่านรูปแบบการสื่อสารในวัยของเด็ก ทาให้
เกิดความสัมพันธ์และเข้าใจจิตใจผูอ้ ื่นมากขึ้ น การแก้ปัญหาทั้งในการทางานที่มีเป้ าหมายและปั ญหาที่
เกิ ด จากความขัด แย้ง ในการท างาน การสะท้อ นคิ ด ในกลุ่ ม เพื่ อ ทบทวนกระบวนการท างานและ
ความรูส้ ึกของผูร้ ่วมงาน การเรียนรูแ้ บบโครงงานและการสืบเสาะหาความรู ้ เรียนรูท้ ึ่จะหาความรูเ้ พื่อ
ตอบโจทย์ที่มีความจาเพาะ ครูมีบทบาทในการช่วยนักเรียนให้คิดวิเคราะห์ ฝึ กใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การแก้ปัญหาและกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู ้
ที่บา้ น ผูป้ กครอง หรือพ่อแม่สามารถส่งเสริมให้เด็กๆ พัฒนาทักษะ SEL โดยการเข้ามีส่วนร่วม
ในการศึกษาของเด็กและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และที่ใส่ใจต่อเด็กโดย
* ส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเล่น
* แตกการเรียนรูใ้ ห้เล็กลง โดยให้แต่ละส่วนประสานสอดคล้องกัน
* สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับการเรียนรู ้
* พัฒนาชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ให้เด็กเชื่อว่า คนเราพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถได้ มองอุปสรรคเป็ นโอกาส
* สร้างความสัมพันธ์ที่มีการดูแลเอาใจใส่กนั
* ให้ความชื่นชมต่อความสาเร็จอย่างสมา่ เสมอ แม้สาเร็จเพียงเล็กน้อย
* ช่วยให้เด็กได้ใช้ขอ้ ได้เปรียบในด้านบุคลิกและจุดแข็งของตนเอง
* จัดกิจกรรมที่มีความท้าทายอย่างเหมาะสม
* ให้เด็กมีส่วนในการรูจ้ กั ให้การดูแลผูอ้ ื่น
* จัดการเรียนรูใ้ ห้มีจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละทักษะที่ตอ้ งการให้เกิดที่ชดั เจน
* เป็ นตัวอย่างที่ ดีแ ก่ เด็ ก ในการตระหนั ก รู ้อารมณ์ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
เชื่อมัน่ ในศักยภาพของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความเครียด
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