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บทคัดย่ อ
การชี้ แนะเป็ นกระบวนการที่ ผชู ้ ้ ี แนะส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผรู ้ ั บการชี้ แนะพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานด้วยการส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับการชี้ แนะใช้ศกั ยภาพของตน ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านส่ วนตัวและสมรรถนะทางวิชาชี พ ทักษะการสื่ อสารและสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างผูช้ ้ ี แนะกับผูร้ ับการชี้ แนะ
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ การชี้ แนะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการนิ เทศการศึกษาได้โดยเฉพาะการชี้ แนะในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการ คือ การสร้างบรรยากาศแห่ งความร่ วมมือและสัมพันธภาพ การกาหนด
เป้ าหมาย การเข้าใจสภาพที่ เป็ นจริ ง การแสวงหาและคิ ดค้นทางเลื อก และการมี เจตนาแน่ วแน่ ในการปฏิ บัติ
สาหรับการประยุกต์ใช้ตอ้ งคานึงถึงความสอดคล้องกับปัญหาและบริ บทของสถานศึกษา
คาสาคัญ : การชี้แนะ การนิเทศการศึกษา
Abstract
Coaching is a cooperative process where the coach encourages the coachee to develop himself and to
improve operational performance by using his potential to find solutions to a problem and to develop his personal
life as well as his professional competencies. Communication skills and rapport building skills are essential to
both the coach and the coachee. Coaching, in particular, coaching for performance can be applied to educational
supervision. This approach involves the following procedures: promoting cooperative atmosphere and relationship,
defining goals, understanding realities, exploring alternatives, and having strong intentions to do one’s work. An
application of coaching should be in consistent with the problems and the context of schools.
Keywords: Coaching, Educational supervision
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บทนา
การชี้ แ นะ (Coaching) เป็ นวิธีการที่ นามาใช้ใ นการพัฒ นาบุ ค ลากรและพัฒ นาวิ ช าชี พ ตั้งแต่ ช่ ว งต้น
ศตวรรษที่ 20 หรื อในยุค “postmodern” ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่มีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย การชี้แนะได้รับอิทธิ พล
จากกลุ่มแนวคิดของสาขาต่างๆ เช่น จิตวิทยา การกีฬา ธุรกิจ และการศึกษาผูใ้ หญ่ที่ให้ความสนใจกับการศึกษาและ
การฝึ กปฏิบตั ิต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ มให้บุคลากรบรรลุเป้ าหมายและสามารถใช้ตนเองได้เต็มศักยภาพ (Gornall and
Burn, 2013, p. 22) ดังนั้น แนวคิ ดเกี่ ยวกับการชี้ แนะจึ งเกิ ดขึ้ นมาในช่ วงเวลานานพอสมควร สาหรั บในด้าน
การศึ กษาก็มีความพยายามนาแนวคิ ดนี้ มาใช้ประโยชน์เพื่ อพัฒนาการศึ กษาและพัฒนาบุ คลากรทางการศึ กษา
โดยเฉพาะในการนิเทศการศึกษาได้มีการนาแนวคิดเรื่ องการชี้แนะมาใช้ในการนิเทศในสถานศึกษา เช่น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จดั ทาบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง “Coaching Supervision” และมีการศึกษาวิจยั
ที่เกี่ยวกับ “Peer Coaching” ซึ่ งเป็ นการประยุกต์แนวคิดนี้ มาใช้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับการชี้ แนะแม้
จะเป็ นเรื่ องที่มีการกล่าวถึงกันมากขึ้นในวงการการศึกษา แต่กม็ ีมุมมองและประเด็นที่ควรศึกษาและทาความเข้าใจ
ให้มีความลึกซึ้ งขึ้น ในที่น้ ี จึงขอนาเสนอแนวคิดสาคัญๆ ของการชี้ แนะ และแนวทางการประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
การศึ กษา ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งหลายสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่ อเป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
ความหมายของการชี้แนะ
“Coaching” ตามพจนานุ กรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมัย ได้บญ
ั ญัติคาไว้ว่า เป็ น “การชี้ แนะ” โดยได้
อธิ บายว่า coach คือผูฝ้ ึ กหรื อผูช้ ้ ี แนะ ซึ่ งเป็ นผูฝ้ ึ กหรื อผูม้ ีประสบการณ์และความชานาญ ทาหน้าที่ฝึกอบรม ชี้ แนะ
และวางแผนให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ ตอ้ งการพัฒนาตนเองในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจนบรรลุความสาเร็ จ โดยสร้าง
ความเชื่ อมัน่ และให้กาลังใจแก่ ผูร้ ับการฝึ ก เสริ มจุ ดแข็งและแก้ไขจุ ดอ่อนให้ผูร้ ับการฝึ กพัฒนาตนเองไปที ละ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้ าหมาย (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, น. 88) ดังนั้น การชี้แนะจึงเป็ นวิธีการ
ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อีกแนวทางหนึ่ง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการชี้แนะไว้ ดังนี้
Whitmore (1992, cited in Gornall and Burn,2013, pp.15-16) ให้ความหมายของการชี้ แนะว่า เป็ นการให้
เวลาของผูช้ ้ ี แ นะเพื่ อช่ วยให้บุคคลค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่ งเสริ มให้บุ ค คลได้แ สดงความ
รั บผิดชอบและดาเนิ นการต่ างๆ ตามที่ ตดั สิ นใจไว้ ด้วยความดูแลเอาใจใส่ โดยไม่ตดั สิ นผิดถูก และส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้บุคคลได้แสดงศักยภาพของตนในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ เป็ นการช่วยให้บุคคลได้เรี ยนรู ้มากกว่า
การสอน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ที่ Bresser and Wilson (2006) ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ว่ า การชี้ แนะ เป็ นการเสริ ม พลัง และ
เอื้ อ อ านวยให้บุ ค คลเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเอง ให้เ กิ ด ความงอกงามส่ ว นบุ ค คล และปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการปฏิ บัติ ต น
เช่นเดียวกับ Parsloe (1999) เสนอว่า การชี้แนะ เป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และการปรับปรุ งพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งผูช้ ้ ี แนะที่ ปฏิ บตั ิ งานได้ประสบความสาเร็ จต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ และความเข้าใจในกระบวนการ
รวมทั้งทักษะและเทคนิคต่างๆ ซึ่ งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์น้ นั ๆ
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สาหรั บ International Coach Federation (ICF, 2012) ได้นิยาม การชี้ แนะโดยเน้น ว่า เป็ นสัมพัน ธภาพ
ระหว่างผูช้ ้ ีแนะกับผูร้ ับการชี้ แนะในกระบวนการส่ งเสริ มและสร้างสรรค์ความคิด ที่ผลักดันให้เกิดการใช้ศกั ยภาพ
สูงสุ ดทั้งในด้านส่ วนตัวและวิชาชีพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนในปั จจุบนั
ผูช้ ้ ี แนะจะให้เกี ยรติผรู ้ ับการชี้ แนะว่าเป็ นผูร้ ู ้และเข้าใจชี วิตของตน และเชื่ อว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู ้
และสมบูรณ์ในตนเอง
ส่ วน ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (2557, น.13) ให้ความหมายการชี้แนะ โดยให้ความสาคัญกับทักษะการสื่ อสารเพื่อ
พัฒนาวิธีคิดของผูร้ ับการชี้ แนะ ให้เกิดความเข้าใจความเป็ นจริ งในปั จจุบนั (understand current realities) เล็งเห็น
เป้ าหมาย (define goal) ซึ่ งนามาสู่ การแสวงหาทางเลื อก (explore alternatives) และกาหนดวิ ธีการด าเนิ น การ
(develop actions) ในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็ นจริ งของตน อัน
นาไปสู่ การพัฒนาหรื อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิ งบวกในเชิ งพฤติ กรรมและผลลัพธ์ท้ งั ในส่ วนของชี วิตการทางาน
และชีวิตส่ วนตัวของตนเอง
กล่าวโดยสรุ ป การชี้ แนะหมายถึง กระบวนการที่ ผชู ้ ้ ี แนะส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผรู ้ ับการชี้ แนะเกิ ดการ
เรี ยนรู ้และการปรับปรุ งพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานโดยการส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับการชี้ แนะใช้ศกั ยภาพของ
ตน ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองทั้งในด้านส่ วนตัวและวิชาชี พ โดยใช้กระบวนการและทักษะการ
สื่ อสารและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูช้ ้ ีแนะกับผูร้ ับการชี้แนะ
จากนิ ยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การชี้ แนะเป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้ การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในการ
คิด ความรู ้สึกและพฤติกรรม ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากการชี้ แนะจะเอื้ออานวยให้
บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้และการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบุคคลอาจเผชิ ญกับสิ่ งที่ไม่คุน้ เคย
และมีความหวัน่ วิตก ซึ่ งผูช้ ้ ีแนะจะเป็ นเสมือนเพื่อนคู่คิดที่เดินเคียงคู่ให้บุคคลเดินผ่านสิ่ งที่ไม่คุน้ เคย และอุปสรรค
ทั้งหลายไปสู่การเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ และดึงศักยภาพภายในของบุคคลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึง การชี้ แนะ (Coaching) มักจะมีคาที่มกั จะใช้ควบคู่กนั ไป คือ คาว่า การเป็ นพี่
เลี้ยง (Mentoring) ซึ่ งหมายถึง การที่ผทู ้ ี่มีประสบการณ์ ทักษะ หรื อความชานาญที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูช้ ่วย
เหลื อบุ คคลหรื อกลุ่มบุ คคลผ่านรู ปแบบการให้คาปรึ กษาแนะนา การทาให้เป็ นตัวอย่าง การสาธิ ต การแบ่ งปั น
ประสบการณ์และเทคนิ คต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ รวมถึงการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้บุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเกิดความเข้าใจ มัน่ ใจ พัฒนาตนเอง สามารถดึงศักยภาพสูงสุ ดของตนมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน จนสามารถก้าว
ข้ามปั ญหาและอุปสรรค เอาชนะความท้าทายต่างๆ และทางานได้อย่างประสบความสาเร็ จ (ศิ ริรัตน์ ศิ ริวรรณ
,2557, น.13) จากความหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ว่า การชี้ แนะกับการเป็ นพี่เลี้ยงมีเป้ าหมายและกระบวนการ
ที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากรอันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
และบุ คลากรในการทางานให้บรรลุเป้ าหมายต่ อไป แต่ อาจมี ความแตกต่ างกันในบางประการ ซึ่ ง O’Connell,
Palmer และ Williams (2012, p.3) ได้สรุ ปถึงความแตกต่างของการชี้แนะ และการเป็ นพี่เลี้ยง ไว้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะของการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring) และการชี้แนะ (Coaching)
การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring)
การชี้แนะ(Coaching)
-มีความไม่เป็ นทางการ และเป็ นการชี้นา (directive)
-มีความเป็ นทางการและไม่ช้ ีนา (non-directive)
-ไม่มีกรอบเวลาที่ชดั เจน
-มีกรอบเวลา และข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจง
-เป็ นการถ่ายทอดความรู ้
-ความก้าวหน้าเป็ นไปตามเป้ าหมายของผูร้ ับการชี้แนะ
-การสร้างและการแสวงหาโอกาสสาหรับการพัฒนา -การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการพัฒนา
และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ส่ วนบุคคลหรื อการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ที่มา : O’Connell, B., Palmer,S. and Williams,H. (2012). Solution focused coaching in practice. New York :
Routledge. p.3
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นการให้ผทู ้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถหรื อเป็ นที่ ยอมรับ หรื อ
ผูบ้ ริ หารในหน่วยงานให้คาปรึ กษาและแนะนา ช่วยเหลือรุ่ นน้องหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นระดับต่ากว่า (Mentee) ในเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานเพื่อให้มีศกั ยภาพสู งขึ้ น การเป็ นพี่เลี้ยงอาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปั จจุบนั โดยตรง ผูท้ ี่เป็ น
ผูร้ ับการดูแลหรื อรับการปรึ กษาแนะนาอาจเป็ นได้ท้ งั บุคลากรใหม่หรื อบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในองค์กร ส่ วนการ
ชี้ แนะ จะมีความเป็ นทางการแต่ขณะเดี ยวกันผูช้ ้ ี แนะจะไม่ใช้วิธีการชี้ นา แต่จะเอื้ออานวยให้ผรู ้ ับการชี้ แ นะได้
พัฒนาและใช้ศกั ยภาพของตนอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ดี แม้การชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงจะมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่บา้ ง แต่โดยทัว่ ไปแล้วเป็ นการ
ทางานที่มีเป้ าหมายคล้ายคลึงกัน และอาศัยซึ่ งกันและกัน คนส่ วนใหญ่จึงมักใช้คาว่า การชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง
ควบคู่กนั ไป
หลักการของการชี้แนะ
Whitmore (2009) ได้กล่าวถึ งหัวใจสาคัญซึ่ งถื อเป็ นปรั ชญาที่ ยึด ถื อในการชี้ แนะ ประกอบด้วย ปั จจัย
สาคัญ 2 ส่ วนคือ 1) การตระหนักรู้ ในความเป็ นจริ ง ซึ่ งหมายถึงการมองเห็นและการรับรู ้ รับฟังเรื่ องราวต่างๆ ที่ได้
จากการรวบรวมข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องต่างๆ เพื่อทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมทั้งการตระหนัก
รู ้ตนเอง (self-awareness) ซึ่ งเป็ นการรับรู ้ถึงภาวะอารมณ์และความต้องการส่ วนตัวที่อาจส่ งผลทาให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการรับรู ้สภาพการณ์ต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง การตระหนักรู ้ตามความเป็ นจริ งที่ สาคัญประการหนึ่ ง คือการรับรู ้
ถึงความแตกต่างของบุคคลว่ามีคุณลักษณะทั้งทางร่ างกายและจิตใจที่แตกต่างกัน ดังนั้น หัวใจสาคัญการชี้ แนะจึง
ต้องตระหนักรู ้ในสิ่ งที่แตกต่างกัน และช่วยชี้ แนะให้บุคคลเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองที่จะพัฒนาตามความเป็ นจริ ง
ของแต่ ละคน และ 2) ความรั บผิ ด ชอบ การที่ บุค คลมี ค วามรั บผิ ด ชอบต่ อผลงาน (accountability) และความ
รั บผิ ด ชอบในงาน (responsibility) โดยแสดงความรั บผิ ด ชอบในความคิ ด และการกระทาของตนอย่า งจริ งใจ
เนื่ องจากตนเป็ นผูเ้ ลือกที่ จะกระทา บุคคลก็จะทุ่มเทกับงานและยอมรับกับผลงานของตน ซึ่ งปั จจัยนี้ จะส่ งผลต่อ
ความสาเร็ จของงาน
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จากปรั ชญาความเชื่ อดังกล่าวสามารถเป็ นพื้ นฐานที่ นามากาหนดหลักการของการชี้ แนะที่ ผูท้ าหน้าที่
ชี้แนะควรต้องตระหนัก ดังนี้
1.การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน การชี้ แนะถื อหลักการว่า ไม่มีใครรู ้ อะไรมากกว่าใครไปทุ กเรื่ อง จึ งต้องเรี ยนรู ้
ร่ วมกันไปพร้อมๆ กัน แม้จะเป็ นผูบ้ ริ หารที่ทาหน้าที่ผชู ้ ้ ีแนะในบางเรื่ องผูบ้ ริ หารก็ไม่สามารถรู ้ปัญหาและลักษณะ
การทางานในรายละเอียดทุกเรื่ องเท่าผูป้ ฏิบตั ิ งาน และโลกในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรี ยนรู ้
ร่ วมกันจึงเป็ นหลักการสาคัญของการชี้แนะ
2.การให้ผูร้ ั บการชี้ แ นะได้รั บผิด ชอบและค้นพบวิ ธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผูช้ ้ ี แ นะทาหน้า ที่ เ ป็ นผู ้
เอื้ออานวย สนับสนุนส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับการชี้แนะได้ศึกษาและแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง โดยการ
ใช้คาถาม การสะท้อนกลับและการให้กาลังใจ
3. การเสริ มพลัง อานาจผูร้ ั บการชี้ แนะ ด้วยแนวทางการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผรู ้ ั บการชี้ แนะได้พฒ
ั นา
ตนเองทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ จึงช่วยให้ผรู ้ ับการชี้ แนะได้คน้ พบตัวเอง พบความสามารถและพลังที่
อาจแฝงอยูใ่ นตนเพื่อนามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบตั ิงาน
ลักษณะสาคัญของการชี้แนะ
ด้วยเหตุที่การชี้แนะเป็ นการเสริ มพลังให้กบั บุคคลเพื่อให้รับผิดชอบต่อตนเองในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ของตน โดยผูช้ ้ ี แนะจะใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาตามเป้ าหมายที่ มุ่งหวัง ดังนั้นการชี้ แนะจึ งมี
ลักษณะสาคัญ ดังนี้
1.การเอื้ออานวยให้บุคคลได้สารวจความต้องการ แรงจูงใจ ความต้องการ ทักษะและกระบวนการคิ ดของ
ตน เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถทาการเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆได้อย่างเป็ นจริ งและคงทนถาวร
2. การใช้การสังเกต การฟั ง และการใช้คาถามเพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์ของผูร้ ับการชี้ แนะและเพื่อ
เอื้ อ อานวยเกิ ด กระบวนการคิ ด ของผูร้ ั บการชี้ แ นะและการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหามากกว่า จะเป็ นการให้
คาแนะนาหรื อการสอน
3.การสนับสนุ นผูร้ ับการชี้ แนะในการตั้งเป้ าหมายที่ เหมาะสมและการหาวิธีการประเมินความก้าวหน้า
ของเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
4.การส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีขอ้ ตกลงในการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงและความงอก
งามส่ วนบุคคล
5.การพยายามรั กษาให้มีการยอมรั บผูร้ ั บการชี้ แ นะอย่างไม่ มีเ งื่ อนไข ซึ่ งหมายถึ ง ผูช้ ้ ี แ นะจะให้การ
สนับสนุนและจะไม่มีการตัดสิ นผูร้ ับการชี้แนะทั้งในด้านมุมมอง และวิถีชีวิต
6.การสร้างความมัน่ ใจว่าผูร้ ับการชี้แนะพัฒนาสมรรถนะของตนและไม่เป็ นการพัฒนาโดยอาศัยการพึ่งพิง
ผูช้ ้ ีแนะ รวมทั้งการส่ งเสริ มสนับสนุนผูร้ ับการชี้แนะได้พฒั นาตนอย่างต่อเนื่องและเพื่อไปสู่เป้ าหมายที่วางไว้
ลักษณะส าคัญของการชี้ แ นะนั้น เป็ นสิ่ งที่ ผูช้ ้ ี แ นะต้องตระหนัก เพราะเป็ นปั จจัย ส าคัญที่ จะช่ วยให้
กระบวนการชี้ แนะประสบความสาเร็ จ อย่างไรก็ตาม ลักษณะดังกล่าว ผูร้ ับการชี้แนะก็จาเป็ นต้องรับรู ้ ทั้งนี้เพราะ
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การชี้ แนะเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันและเป็ นสัมพันธภาพที่เป็ นมิตรระหว่าง 2 ฝ่ าย คือ ผูช้ ้ ี แนะและผูร้ ับการ
ชี้แนะ
การใช้ คาถามเปิ ด : ทักษะที่จาเป็ นสาหรับผู้ชี้แนะ
เนื่ องจากการชี้ แนะเป็ นกระบวนการที่เป็ นสัมพันธภาพและเป็ นการทางานร่ วมกันของบุคคล คือ ผูช้ ้ ี แนะ
และผูร้ ั บการชี้ แนะ ดังนั้น ทักษะการสื่ อสารจึ งจาเป็ นสาหรั บ ผูช้ ้ ี แ นะ โดยทักษะที่ มีความสาคัญในการชี้ แนะ
คือ ทักษะการใช้คาถาม ซึ่ งเป็ นทักษะที่ จะช่ วยให้ผรู ้ ับการชี้ แนะได้เข้าใจและชัดเจนในตนเอง และทาให้ผชู ้ ้ ี แนะ
เข้าใจผูร้ ับการชี้แนะอย่างลึกซึ้ งขึ้น รวมทั้งเป็ นทักษะที่สร้างความรู ้สึกที่ดี ความมีสมั พันธภาพระหว่างผูช้ ้ ี แนะและ
ผูร้ ับการชี้แนะ
คาถามในการสื่ อสารนั้นมี 2 ลักษณะ คือ คาถามปิ ดและคาถามเปิ ด ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายและคุณค่าที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ คาถามปิ ดเป็ นคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเฉพาะเจาะจง หรื อคาตอบเพียงใช่หรื อไม่ใช่ และไม่เปิ ดโอกาส
ให้ผตู ้ อบต้องใช้ความคิ ด ค้นหาคาตอบอย่างละเอียดหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบพิ จารณาไตร่ ตรองตนเองและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น คาถามลักษณะนี้จะทาให้ผตู ้ อบไม่เกิดความตระหนักรู ้ความเป็ นจริ ง คาถามลักษณะนี้ ผูช้ ้ ีแนะ
อาจนามาใช้ได้บา้ ง แต่กม็ ีขอ้ จากัดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่น
“อาจารย์ คิดว่ าการที่ นักเรี ยนไม่ เข้ าร่ วมกิจกรรมเนื่องมาจากจัดช่ วงเวลาไม่ เหมาะใช่ ไหม”
“ที่ คุณแสดงออกอย่ างนี ้ คุณต้ องการให้ ผมเข้ ามาสนับสนุนใช่ ไหม”
“กิจกรรมโครงการกับกิจกรรมฝึ กอบรม กิจกรรมไหนดีกว่ ากัน”
สาหรับคาถามเปิ ดเป็ นคาถามที่ดีซ่ ึ งผูช้ ้ ีแนะจาเป็ นต้องฝึ กฝนให้ใช้คาถามนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะ
จะทาให้ผรู ้ ับการชี้แนะมองเห็นตัวเอง พิจารณาไตร่ ตรองตนเองอย่างถี่ถว้ น เป็ นคาถามที่ช่วยเสริ มพลังให้ผรู ้ ับการ
ชี้ แนะเกิดความต้องการการเปลี่ยนแปลง และมุ่งมัน่ ที่จะบรรลุเป้ าหมายที่ตนตั้งไว้ รวมทั้งช่วยให้ผชู ้ ้ ีแนะได้เข้าใจ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูร้ ับการชี้แนะได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น คาถามเปิ ดที่ดีจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู ้
ความจริ งและความรับผิดชอบของผูร้ ับการชี้ แนะ (Whitmore, 2009) ตัวอย่างคาถามที่ช่วยเพิ่มความตระหนักและ
เสริ มพลังให้ผรู ้ ับการชี้แนะได้แก่
“อาจารย์ คิดว่ าปั ญหาที่ ผ้ เู รี ยนไม่ เข้ าร่ วมกิจกรรมนีน้ ่ าจะเป็ นเพราะอะไร”
“อาจารย์ พอจะทบทวนลักษณะของกิจกรรมที่ เราทาได้ ไหมว่ ามีลกั ษณะหรื อขั้นตอนอย่ างไร”
“ขณะนีส้ ิ่ งที่ อาจารย์ หนักใจที่ สุดคื ออะไร”
“อาจารย์ เองก็ตั้งใจคิ ดค้ นกิจกรรมนีม้ าก อาจารย์ คิดว่ าจุดเด่ นหรื อจุดบกพร่ องของกิจกรรมนีค้ ื ออะไร”
จะเห็นได้ว่าคาถามเปิ ดดังกล่าวจะเป็ นคาถามที่ ส่งเสริ มให้ผรู ้ ับการชี้ แนะได้คิด และพิจารณาไตร่ ตรอง
ประเด็นเกี่ยวการปฏิบตั ิงานของตนเอง ได้ทบทวนถึงจุดเด่นและจุดบกพร่ องที่จาเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไข อย่างไร
ก็ตาม การใช้คาถามมีส่ิ งที่จะต้องระมัดระวัง คือ การใช้ คาถามชี ้นา เช่น “อาจารย์คิดว่าหากเปลี่ยนมาใช้กิจกรรม
โครงงานจะเป็ นประโยชน์กว่าหรื อไม่ อย่างไร” รวมทั้งการใช้ คาถาม “ทาไม” ที่กล่าวได้ว่าเป็ นคาถามที่อาจให้
ความหมายในเชิงตาหนิ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผตู ้ อบเกิดความรู ้สึกถูกคุกคามและจะพยายามปกป้ องตนเอง โดยหาเหตุผล
มาอ้างต่ างๆ นานา แทนที่ จะค่ อยๆ ทบทวนการดาเนิ นการของตน เช่ น “ทาไมคุ ณถึ งใช้กิจกรรมนี้ ” “ทาไม
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กิ จกรรมนี้ จึงไม่ประสบผลสาเร็ จ” โดยผูช้ ้ ี แนะอาจเปลี่ยนคาถามเป็ น “คุณพอจะอธิ บายเหตุผลได้ไหมว่าเพราะ
เหตุใดจึงใช้กิจกรรมนี้” “คุณลองทบทวนดูได้ไหมว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้กิจกรรมนี้ไม่ประสบความสาเร็ จ”
ในขณะที่ใช้คาถาม ทักษะที่สาคัญที่จะต้องใช้ควบคู่กนั คือ การรับฟังอย่างตั้งใจ เป็ นทักษะที่ ผูช้ ้ ีแนะควร
พัฒนาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะการรับฟังอย่างตั้งใจ คือ การฟั งเรื่ องที่ผรู ้ ับการชี้แนะพูดคุยหรื อเล่าให้ฟังโดยไม่มีการพูด
แทรก หรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าผูร้ ับการชี้แนะพูดจบแล้ว จึงค่อยพูดและควรหลีกเลี่ยงที่จะให้
แนวความคิ ดในทันที การฟั งที่ มีคุณภาพ คื อการฟั งเพื่อจับประเด็นเนื้ อหา หรื อประเด็นที่ ผูพ้ ูดตั้งใจจะสื่ อสาร
โดยตรงให้เข้าใจ ในขณะเดี ยวกันก็จาเป็ นที่ จะรับฟั งหรื อรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูพ้ ูด ซึ่ งอาจจะแสดงออกมาจาก
น้ าเสี ยง หรื อภาษาท่ าทางต่างๆ ดังนั้น ในขณะที่ ถามและฟั ง ทักษะการสังเกตจึ ง เป็ นทักษะที่ ควรต้องนามาใช้
ประกอบด้วย
รู ปแบบการชี้แนะ (Coaching Model)
นักวิชาการได้นาเสนอรู ปแบบในการชี้แนะอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ ได้แก่
Gornall and Burn (2013, p.72) ได้เสนอรู ปแบบการชี้แนะไว้ดงั นี้ คือ 1) การชี้แนะโดยเน้นที่การแก้ปัญหา
2) การชี้ แนะเชิ งพฤติ กรรมและการปฏิบตั ิ งาน 3) การชี้ แนะที่ มุ่งเปลี่ยนลักษณะนิ สัยที่ ฝังลึกหรื อเปลี่ยนความคิด
จิตใจ 4) การชี้แนะโดยใช้โมเดลทางจิตวิทยา และ 5) การชี้แนะโดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (2557) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการชี้แนะของนักวิชาการหลายคน โดยกล่าวถึงรู ปแบบ
การชี้ แนะซึ่ งใช้คาว่า “ตัวแบบการโค้ช” และเสนอตัวแบบ 3 แนวทาง คือ 1) ตัวแบบการโค้ชแบบที่ปรึ กษา 2) ตัว
แบบการโค้ช GROW Model และ 3) ตัวแบบการโค้ชเชิงรุ ก
ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร (2014) ได้แบ่งเป็ นรู ปแบบการชี้ แนะไว้ เป็ น 2 รู ปแบบใหญ่ คือ 1) รู ปแบบการ
ชี้แนะการปฏิบตั ิงาน (Coaching for Performance) และ 2) รู ปแบบการชี้แนะเกี่ยวกับชีวิต (Life Coaching)
การแบ่งของนักวิชาการดังกล่าวค่อนข้างมีความแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาประเภทใหญ่ๆ แล้ว รู ปแบบ
การชี้ แนะก็จะมีลกั ษณะตามที่ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร นาเสนอคือ มีการชี้ แนะการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเน้นการพัฒนาใน
ด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น การพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และสมรรถนะต่างๆในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนการชี้แนะใน
เรื่ องชี วิตจะเน้นเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งตนเอง ในบทความนี้ จะนาเสนอเฉพาะรู ปแบบการชี้ แนะการปฏิ บตั ิ งาน
เพราะอาจนามาใช้เพื่อประยุกต์ใช้ในการนิ เทศการศึกษา ซึ่ งในที่น้ ี ผเู ้ ขียนขอนาเสนอรู ปแบบการชี้แนะ 2 รู ปแบบ
คือ 1) รู ปแบบการชี้ แนะโดยเน้นที่ การแก้ปัญหา (Solution-focus frameworks) และ 2) รู ปแบบ “GROW Model”
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการชี้ แนะการปฏิ บตั ิ งานที่ เป็ นที่ รู้จกั และเป็ นที่ นิยมอย่างแพร่ หลาย ซึ่ ง Whitmore (2009) ผูเ้ ขี ยน
หนังสื อ “Coaching for Performance” ก็ใช้รูปแบบนี้ เพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน สาระสาคัญของทั้ง 2 รู ปแบบมี
ดังนี้
1. รู ปแบบการชี้แนะโดยเน้ นที่การแก้ ปัญหา (Solution-focus frameworks)
รู ปแบบนี้ เป็ นรู ปแบบที่ นิยมใช้รูปแบบหนึ่ ง ซึ่ งนาเสนอโดย Jackson and McKergow (cited in Gornall
and Burn 2013, pp. 75-76 และ O’Connell, Palmer and Williams 2012, p.108 ) ซึ่ งใช้ อ ัก ษรย่ อ คื อ OSKAR มี
คาอธิ บาย ดังนี้
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O = Outcome หมายถึ ง ผลลัพ ธ์ เป็ นสิ่ งที่ ผูช้ ้ ี แ นะและผูร้ ั บการชี้ แ นะร่ วมกันกาหนดจุ ด ประสงค์แ ละ
วางเป้ าหมายและสิ่ งต้องการทาให้สาเร็ จ หลังจากการชี้แนะจบลง
S = Scaling หมายถึง การกาหนดมาตรวัด ซึ่ งผูร้ ับการชี้ แนะจะประเมินตนเองในเรื่ องที่ตอ้ งการพัฒนาว่า
ในปั จจุบนั ตนอยู่ในระดับใดและต้องการพัฒนาให้ได้ในระดับใด โดยใช้เทคนิ ค “Scaling technique” ซึ่ งกาหนด
มาตรวัดการพัฒนาออกเป็ น 10 ระดับ คือ 1-10
K = Know-how and resources หมายถึง การที่ ผชู ้ ้ ี แนะช่วยให้ผรู ้ ับการชี้ แนะได้พิจารณาถึงความรู ้ ทักษะ
และทรัพยากรที่ผรู ้ ับการชี้แนะมีอยู่
A = Affirm/action หมายถึง การที่ผชู ้ ้ ีแนะช่วยให้ผรู ้ ับการชี้ แนะระบุการดาเนิ นการในแต่ละขั้นย่อยๆ ตาม
แผนที่ได้กาหนดไว้ และพิจารณาถึงสิ่ งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
R = Review หมายถึง การสะท้อนว่ามีสิ่งใดที่ดีข้ ึนหรื อพัฒนาขึ้นในการเข้าร่ วมกระบวนการชี้ แนะและมี
สิ่ งใดที่ผรู ้ ับการชี้แนะต้องการจะดาเนินการต่อ
2. GROW Model
GROW Model คื อ รู ป แบบกระบวนการหรื อเทคนิ ค การชี้ แ นะผลการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งนามาใช้เพื่ อการ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เป็ นตัวแบบในการแก้ปัญหาและการกาหนดเป้ าหมายใน
การทางาน (Whitmore, 2009)
ความหมายของคาว่า “GROW” คือ
G = Goal หมายถึ ง การช่ วยให้ผูร้ ั บการชี้ แนะได้ตระหนัก และใช้จินตนาการ วาดภาพเป้ าหมายที่ ตน
ต้องการดาเนินการให้บรรลุผล เป้ าหมายนั้นอาจเป็ นเป้ าหมายระยะยาวก็ได้
R = Reality หมายถึง การช่วยให้ผรู ้ ับการชี้แนะเข้าใจสภาพเป็ นจริ งในปั จจุบนั โดยผูช้ ้ ี แนะจะได้ทบทวน
ประเมิน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับทั้งในด้านข้อเท็จจริ ง วิธีคิด มุมมองต่างๆ เพื่อให้ผรู ้ ับการชี้ แนะได้ตระหนักถึ ง
ความแตกต่างหรื อช่องว่างระหว่างเป้ าหมายกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
O = Option หมายถึง การช่ วยให้ผรู ้ ับการชี้ แนะได้ใช้ความคิ ดในการแสวงหาและคิดค้นทางเลือกต่างๆ
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งการสร้างความมัน่ ใจว่าทางเลือกเหล่านั้นมีความเป็ นไปได้
ที่จะปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
W= Will หมายถึ ง การช่ วยให้ผูร้ ั บการชี้ แนะได้แ สดงออกอย่า งชัด เจนว่า มี เ จตนาแน่ วแน่ ที่ จ ะน า
ทางเลือกไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งผูช้ ้ ีแนะจะชักชวนให้พิจารณาถึงแนวโน้มของอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ระบุ
แนวทางการดาเนินการให้มีความชัดเจน
ขั้นตอนตามรู ปแบบดังกล่าวนาเสนอ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 GROW Model
ที่มา: The Development Partnership (2016, April 4) จาก
http://dplearningzone.thedp.co.uk/2015/06/18/the-grow-model/
จะเห็ นได้ว่ารู ปแบบการชี้ แนะทั้ง 2 รู ปแบบมี กระบวนการดาเนิ นการที่ คล้ายคลึ งกัน คื อ มี ข้ นั กาหนด
เป้ าหมายหรื อการกาหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการพัฒนา ขั้นการสารวจหรื อประเมินตนเอง และขั้นการหาวิธีการหรื อ
ทางเลื อกในการพัฒ นา จนถึ งขั้นการประเมิ นทบทวน ซึ่ งในแต่ ละขั้นนี้ ผูช้ ้ ี แนะจะเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นเพื่ อให้ผูร้ ั บการชี้ แนะได้เข้าใจสภาพที่ เป็ นจริ ง วางเป้ าหมายในการพัฒนา แสวงหาทางเลื อกในการ
พัฒนา โดยผูช้ ้ ีแนะจะใช้ทกั ษะต่างๆ ในการช่วยเสริ มพลังให้ผรู ้ ับการชี้แนะได้ใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
การประยุกต์ ใช้ การชี้แนะเพือ่ การนิเทศการศึกษา
การนิ เทศการศึกษา ถือเป็ นกระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูน้ ิ เทศกับครู ผรู ้ ับการนิ เทศใน
การช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาแนะนากับครู ผรู ้ ับการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาให้พฒั นาการเรี ยนการสอนและ
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความงอกงามทางวิชาชี พทางการศึ กษา (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2556 น. 8) จุดมุ่งหมายของ
การนิ เทศการศึกษา คื อ การพัฒนาครู ผรู ้ ับการนิ เทศซึ่ ง มีแนวทางการนิ เทศที่หลากหลาย ดังนั้น การประยุกต์ใช้
การชี้แนะจึงอาจเป็ นทางเลือกหรื อแนวทางหนึ่ งที่สามารถจะนามาใช้ในการนิเทศการศึกษาได้ ในที่น้ ี ผูเ้ ขียนได้นา
GROW Model ของ Whitmore (2009) มาประยุกต์ใช้โดยนาเสนอในประเด็น ดังนี้ 1) ผูน้ ิ เทศโดยใช้การชี้ แนะใน
สถานศึกษา 2) ขั้นตอนในการนิเทศโดยใช้การชี้แนะ และ 3) บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการนิ เทศโดยใช้
การชี้แนะ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ผู้นิเทศโดยใช้ การชี้แนะในสถานศึกษา
ในการนิ เ ทศโดยใช้การชี้ แนะในสถานศึ กษานั้น ผูท้ ี่ จะทาหน้า ที่ ในการชี้ แนะที่ ส าคัญคื อ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา โดยเฉพาะในสถานศึ กษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผูบ้ ริ หารต้องทางานใกล้ชิดกับครู และมีภารกิ จ
โดยตรงที่จะต้องนิ เทศ ส่ งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และหากเป็ นสถานศึกษาขนาด
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ใหญ่ ผูบ้ ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่ช้ ี แนะได้โดยตรง อาจมอบหมายให้รองผูอ้ านวยการหรื อครู หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้หรื อครู อื่นๆ ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ้ ีแนะได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทาหน้าที่เป็ นผูช้ ้ ี แนะนั้น จาเป็ นที่ตอ้ งมี
ความเข้าใจในหลักการ เป้ าหมายของการชี้ แนะ และควรได้รับการฝึ กฝนทักษะในชี้ แนะ โดยเฉพาะทักษะการใช้
คาถาม การฟั ง และการให้กาลังใจ เพราะทักษะดังกล่าวจะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการดาเนิ นการชี้แนะได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สาหรับการนิเทศโดยการชี้แนะโดยทัว่ ไป เป็ นการดาเนินการของ คน 2 คน คือผูน้ ิเทศซึ่ งอาจเป็ นผูบ้ ริ หาร
หัวหน้างาน หรื อเพื่อนครู และผูร้ ับการนิ เทศ ซึ่ งทั้ง 2 ฝ่ ายจะตกลงร่ วมกันที่จะร่ วมมือกันพัฒนา การนิ เทศโดยการ
ชี้แนะแบบกลุ่มก็สามารถทาได้ แต่ตอ้ งมีองค์ประกอบของกลุ่ม และผูน้ ิเทศต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ซึ่ ง
ในที่น้ ีจะยังไม่นาเสนอในรายละเอียด
2) ขั้นตอนในการนิเทศโดยใช้ การชี้แนะ
ขั้นตอนในการนิ เทศโดยใช้การชี้ แนะ เป็ นขั้นตอนที่ ประยุกต์ใช้ GROW Model เพื่ อให้สอดคล้องกับ
บริ บททางการศึกษา และบริ บทของสังคม วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การสร้ างบรรยากาศแห่ งความร่ วมมือและสั มพันธภาพ
การสร้างบรรยากาศแห่ งความร่ วมมือและสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างผูช้ ้ ี แนะหรื อผูบ้ ริ หารและครู ผรู ้ ับการ
ชี้ แนะเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญและจาเป็ นต้องสร้างให้เกิ ดก่อนดาเนิ นการตามกระบวนการชี้ แนะ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
สัมพันธภาพที่ ดีถือเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการดาเนิ นการ ผู้บริ หารต้ องมั่นใจว่ าตนเองและครู มีความเข้ าใจแนวคิ ด
เกี่ยวกับการชี แ้ นะอย่ างชัดเจน และไม่ ใช้ การชี แ้ นะเพื่อการจับผิด การตาหนิ หรื อใช้ เพื่อการสอนและบอกให้ ครู ทา
ตามที่ ผ้ ูชี้แนะต้ องการ แต่ควรสร้างบรรยากาศแห่ งความร่ วมมือ ทาให้ทุกฝ่ ายได้ตระหนักเห็นคุณค่าของการนิเทศ
โดยใช้การชี้แนะ และร่ วมมือการปฏิบตั ิการด้วยสัมพันธภาพที่ดี
ขั้นที่ 2 การกาหนดเป้ าหมาย
ผูน้ ิ เทศโดยใช้การชี้ แนะต้องเอื้ออานวยให้ครู ผรู ้ ับการนิ เทศได้กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้
เป้ าหมายที่กาหนดควรเป็ นเป้ าหมายที่ สร้างสรรค์ เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชี พของตน ผูน้ ิ เทศ
อาจใช้คาถามเปิ ดเพื่อให้ครู ได้บอกเล่าถึงความต้องการ ความมุ่งหวังของตน ใช้ทกั ษะการสร้างความกระจ่างเพื่อให้
ผูน้ ิ เทศกาหนดเป้ าหมายของตนได้ชดั เจน เช่ น อาจใช้คาถามว่า “อาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างที่ อาจารย์อยากพัฒนา
หรื อเพิ่มพูนเพื่อให้การสอนดีข้ ึน” “เป้ าหมายที่อาจารย์มุ่งหวังให้เกิดคืออะไร”
ขั้นที่ 3 การเข้ าใจสภาพเป็ นจริงในปัจจุบัน
ในขั้นตอนนี้ ควรมีการดาเนินการดังนี้
1) การศึกษาและเข้าใจสภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั โดยให้ครู ได้บอกเล่าถึงวิธีการทางานและผลที่เกิ ดขึ้ น
ร่ วมกันพิจารณาร่ องรอยการทางาน เช่น แผนการสอน สื่ อการสอน และผลงานของนักเรี ยน รวมทั้งการเข้าสังเกต
การสอน
2) การเปิ ดโอกาสให้ครู ได้ทบทวน ประเมินการปฏิบตั ิงานของตน ซึ่ งอาจใช้ตวั อย่างที่เป็ นรู ปธรรม ได้แก่
การสอนที่เพิ่งจบไป ผลงานนักเรี ยนที่ มีอยู่ มาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นที่ช่วยให้ครู ทบทวนการ
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ทางานและสะท้อนผลการทางานว่าตนเองใช้ความรู ้ ความเข้าใจไปสู่ การปฏิ บตั ิ อย่างไร โดยอาจใช้คาถาม เช่ น
“การสอนที่ ผ่านมามีจุดเด่ นอะไรบ้ าง” หรื อ “ถ้ าต้ องการพัฒนาให้ ดีขึน้ อีกจะปรั บเปลี่ยนอย่ างไร”
3) ผูน้ ิ เทศช่วยให้ครู ได้พิจารณาช่ องว่างระหว่างเป้ าหมายและสภาพที่ เป็ นจริ ง ในปั จจุบนั ว่าแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด เพื่อทาให้ตระหนักรู ้ในตนเองได้ชดั เจนขึ้น และช่วยให้ครู ใช้เป็ นข้อมูลที่จะนาไปเป็ นแนวทางใน
การก าหนดทางเลื อ กในการแก้ปั ญ หาและพัฒ นาได้ดี ย่ิ ง ขึ้ น เช่ น “อาจารย์ คิ ด ว่ า มี สิ่ ง ใดที่ อ าจารย์ ต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนามากยิ่งขึน้ ”
ขั้นที่ 4 การแสวงหาและคิดค้ นทางเลือกต่ างๆ เพือ่ ให้ สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ผูน้ ิ เทศเอื้ออานวยให้ครู ได้แสวงหา คิ ดค้น และพิจารณาทางเลือกว่าเป็ นทางเลือกที่ สามารถนาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิงานที่จะทาให้เป้ าหมายที่ กาหนดไว้สาเร็ จลุล่วงไปได้ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาทางเลือก ผูน้ ิ เทศอาจ
ต้องให้ผรู ้ ับการนิ เทศพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา และเครื่ องมือในการพัฒนาให้มีความเหมาะสม เพื่อจะสร้าง
ความมัน่ ใจได้วา่ ทางเลือกนั้นสามารถนาไปปฏิบตั ิแล้วบรรลุเป้ าหมาย
ขั้นที่ 5 การแสดงออกถึงเจตนาแน่ วแน่ ในการนาทางเลือกไปปฏิบัติ
การช่วยให้ครู ผรู ้ ับการนิ เทศโดยการชี้ แนะได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า มีเจตนาแน่วแน่ที่จะนาทางเลื อก
ไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมาย โดยชักชวนให้ผรู ้ ับการนิ เทศได้วางแผนการดาเนิ นการโดยละเอียดว่าจะดาเนิ นการ
เมื่อไร ที่ไหน และดาเนินการกับใคร พิจารณาแนวโน้มของอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นที่ทาให้การดาเนิ นการถึงทางตัน
รวมถึงวิธีการที่จะธารงรักษาให้การดาเนินการมีความก้าวหน้า หลังจากการนิเทศโดยใช้การชี้แนะยุติลง
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการชี้ แนะนั้น มีหลายรู ปแบบ ซึ่ งหากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องการนามาใช้ควร
ต้อ งศึ ก ษาและเลื อ กรู ป แบบที่ เ หมาะสม โดยควรน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ ปั ญ หาและบริ บ ทของ
สถานศึกษา
3.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศโดยใช้ การชี้แนะ
ส าหรั บ บทบาทของผูบ้ ริ ห ารในการนิ เ ทศโดยใช้ก ารชี้ แนะนั้น ผูบ้ ริ ห ารสามารถแสดงบทบาทได้
2 บทบาท คือ บทบาทในฐานะผูบ้ ริ หารที่จะบริ หารจัดการให้การนิ เทศโดยใช้การชี้แนะ ให้สามารถดาเนิ นการไป
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบทบาทในฐานะผูช้ ้ ีแนะ
บทบาทในฐานะผู้บริหารที่จะบริหารจัดการให้ การนิเทศโดยใช้ การชี้แนะ
1) การทาข้ อตกลงเกี่ ย วกั บแนวคิ ด หลักการที่ จะใช้ ในการนิ เ ทศโดยใช้ การชี ้แนะให้ ชั ด เจน
บุคลากรในสถานศึ กษาต้องทาความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ แนวคิ ดเกี่ ยวกับการชี้ แนะ เพื่อการกาหนดแนวทาง
กิจกรรม และเทคนิคในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
2) การจั ดบรรยากาศที่ เป็ นมิตรและการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการทางานเชิ งคุณภาพ ผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นที่จะต้องจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการทางานร่ วมกัน สร้างบรรยากาศของสถานศึกษาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
มีความเป็ นมิตรและเพื่อนร่ วมวิชาชี พ สร้างการยอมรับ ความไว้วางใจ ความเชื่ อถือ การปลูกฝั งให้บุค ลากร
เรี ยนรู ้ที่จะชื่นชมและยกย่องผูอ้ ื่นๆ
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3) การเตรี ยมบุคลากรให้ มีความพร้ อมในการนิ เทศโดยใช้ การชี ้แนะ เป็ นการเตรี ยมการทั้งใน
ส่ วนของการเตรี ยมตัวเองของผูบ้ ริ หาร และเตรี ยมครู ให้เข้าใจแนวคิด หลักการ วิธีการดาเนินการ รวมทั้งเห็นคุณค่า
ของการนิเทศโดยใช้การชี้แนะ
4) การจัดโครงสร้ างการนิ เทศโดยใช้ การชี ้แนะ สถานศึกษาขนาดเล็กหรื อขนาดกลาง ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาอาจเป็ นผูน้ าการนิ เทศได้เอง แต่สาหรับสถานศึ กษาขนาดใหญ่ควรจัดให้มีคณะทางานที่มีบทบาททั้ง
การเป็ นผูป้ ระสานการดาเนิ นงาน กาหนดรู ปแบบและกิ จกรรมการนิ เทศโดยใช้การชี้ แนะ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและบริ บทของสถานศึกษา
5) การจัดเตรี ยมความพร้ อมเกี่ ยวกับปั จจั ยสนับสนุนอื่ นๆ ปั จจัยที่มีความจาเป็ น ได้แก่ สื่ อการ
นิ เทศ แหล่งเรี ยนรู ้ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน และแหล่งสนับสนุนการพัฒนาครู การสนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู
ได้ร่วมกันทางานเป็ นทีม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
บทบาทในฐานะผู้ชี้แนะ
ในฐานะที่ผบู ้ ริ หารเป็ นผูช้ ้ ี แนะ ผูบ้ ริ หารควรต้องมีสิ่งที่จะต้องปฏิบตั ิเพื่อเป็ นผูช้ ้ ี แนะที่สามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ Gornall and Burn (2013, pp. 42-44) ได้กล่าวถึงสิ่ งที่ ผชู ้ ้ ี แนะต้องเป็ น (Being)
ต้องมี (Having) และต้องทา (Doing) สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
สิ่ ง ที่ ผ้ ู ชี้ แ นะต้ อ งเป็ น (Being) คื อ การให้ค วามส าคัญ กับ เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บัน และให้
ความสาคัญกับบุคคลที่ทางานด้วย การมีความจริ งใจและความรับผิดชอบ การไม่ตดั สิ นถูกผิดหรื อตัดสิ นคุณค่า
ผูร้ ับการชี้ แนะ การมีจริ ยธรรม มีความเป็ นตัวของตัวเอง การเป็ นผูส้ ังเกตที่ดี เปิ ดใจในการเรี ยนรู ้ มีความเข้าใจ
อย่างแท้จริ งและสามารถอยูก่ บั ภาวะที่เงียบงันและภาวะคลุมเครื อได้
สิ่งที่ผ้ ชู ี้แนะต้ องมี (Having) คือ การเคารพให้เกียรติผอู ้ ื่น การมีความเชื่ อในศักยภาพของผูร้ ับการชี้ แนะ
การมี ความกระตื อรื อร้นที่ จะเรี ยนรู ้ และมี ความทรงจาดี การมี ความสามารถที่ จะเก็บความกังวลใจส่ วนตัวของ
ตนเองได้ การมีความปรารถนาที่ทาให้ตวั เองพัฒนาขึ้น การมีเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย การพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และการมีความเข้าใจบทบาทของตนและขอบเขตของการชี้แนะ
สิ่งที่ผ้ ชู ี้แนะต้ องทำ (Doing) คือ การสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ การสังเกตรู ปแบบ
การเปลี่ยนแปลงและรายละเอียด การฟั งอย่างลุ่มลึกและการเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง การถามคาถามที่ชาญ
ฉลาด การส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้ผอู ้ ื่น การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดพฤติ กรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ การทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่เป็ นกลางในสิ่ งที่ตนสังเกตเห็น การส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับการชี้ แนะรับผิดชอบ
และนาข้อตกลงไปสู่การปฏิบตั ิ รวมทั้งการทบทวนความก้าวหน้าสม่าเสมอ
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นผูน้ าในการนิ เทศโดยการชี้ แนะ ควรมี บทบาทต่ อการนิ เทศ 2 บทบาท คื อ
บทบาทในการบริ หารจัดการการนิ เทศและบทบาทในฐานะผูน้ ิ เทศหรื อ ผูช้ ้ ี แนะซึ่ งทั้ง 2 บทบาท เป็ นบทบาทที่ มี
ความเกี่ยวพันและส่ งเสริ มสนับสนุนซึ่ งกัน
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การชี้แนะ : การประยุกต์ใช้เพื่อการนิเทศการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

บทสรุ ป
การประยุกต์การชี้แนะมาใช้ในการนิ เทศการศึกษาในสถานศึกษานั้น ถือเป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการนิ เทศการศึ กษา อย่างไรก็ตาม การชี้ แนะมีหลักการที่ ชดั เจนว่าจะต้องเป็ นแนวทางที่ จะเสริ มพลัง
อานาจให้กบั ผูร้ ับการชี้ แนะ การให้ผรู ้ ับการชี้ แนะรับผิดชอบในการค้นพบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเน้นการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งผูช้ ้ ี แนะจาเป็ นต้องเข้าใจในหลักการ และแนวทางการดาเนิ นการอย่างถูกต้อง ชัดเจน และมี
ความคิด ความเชื่อในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการฝึ กฝนทักษะที่จะใช้ในการชี้แนะ เช่น การใช้คาถาม การฟัง และ
การสังเกต เพื่อที่ จะสามารถทาการชี้แนะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น การนาการชี้แนะมาประยุกต์ใช้ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาหรื อผูน้ ิเทศจึงจาเป็ นต้องมีความเข้าใจ และความเชื่อต่อแนวคิดหลักการของการชี้แนะ ศึกษาและฝึ กฝน
ตนเองให้มีทกั ษะที่จาเป็ นเพื่อจะสามารถขับเคลื่อนกระบวนการนิ เทศตามแนวทางการชี้แนะได้เป็ นอย่างดี รวมทั้ง
การศึกษาเข้าใจรู ปแบบการชี้ แนะที่ จะนามาประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้สามารถนามาใช้ให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและบริ บทของสถานศึกษาของตน จึงจะทาให้การนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาประสบความสาเร็ จ
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