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ครู เป็ นกุญแจสําคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มี
องค์ความรู ้ใหม่พฒั นาขึ้นเรื่ อยๆ ครู จาํ เป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอให้มีความรู ้และความสามารถใน
การจัดการศึกษาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง การชี้แนะทางปั ญญาเป็นรู ปแบบการพัฒนาครู วิธีหนึ่ งที่ส่งเสริ มการ
พัฒนาทางกระบวนการคิดของครู ที่ส่งเสริ มให้ครู มีความสามารถในการแก้ปัญหาและนําพาตนเองไปสู่ การทํางาน
ตามเป้ าหมาย อีกทั้งเป็ นวิธีการพัฒนาที่ส่งเสริ มให้ครู สามารถกํากับ ชี้ นาํ และนําพาตนเองไปสู่ การพัฒนางานได้
รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ และแรงจูงใจที่จะมุ่งมัน่ พัฒนาการปฏิบตั ิงานของตนเองให้เป็ นครู ที่มีคุณภาพ
Abstract
Teachers are important keys in providing quality education. In present days, the world moves faster and
has changed rapidly; new body of knowledge occurs endlessly. Teachers need to improve and equip themselves
to match these changes in order to provide high quality teaching for students. Cognitive coaching is one of many
methods that can be used to improve quality of teachers. Cognitive coaching is used to extend thinking process
of teachers. It enhances teacher’s ability to solve their own problems and to be self-directed. This method
encourages teachers to improve their work through self-managing, self-directing, and self-monitoring as well as
builds confidence and self-motivation to improve themselves to become more effective teachers.
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บทนํา
ครู เป็ นบุคคลที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดในสถานศึกษา อีกทั้งเป็นผูม้ ีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก
เป็ นอย่างยิง่ เพราะครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนทุกขณะ และมีภาระ
สําคัญคือ การสร้างทุกโอกาสให้เป็ นโอกาสแห่ งการเรี ยนรู ้ ครู จึงเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่นาํ ไปสู่ การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ ดังที่ ระบุไว้ในแนวทางการปฏิ รูปการศึกษารอบที่ 1 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ.
2552-2561) ที่ ให้ความสําคัญ ต่ อการยกระดับคุ ณ ภาพครู เพื่ อให้เป็ นกลไกสําคัญ ในการพัฒ นาคนไทยให้เป็ น
พลเมืองที่มีคุณภาพต่อสังคมและโลก
รู ปแบบการพัฒนาครู ที่นาํ ไปสู่ การมีสมรรถภาพในด้านความรู ้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมีรูปแบบที่หลากหลาย วิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก คือ การฝึ กอบรม
แต่ดว้ ยการฝึ กอบรมส่ วนใหญ่เป็ นการพัฒนาระยะสั้น ทําให้มีจุดอ่อนในหลายๆ ด้าน เช่น การเข้ารับการฝึ กอบรม
ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารหรื อทีมบริ หาร ครู ขาดอํานาจในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ ความรู ้ที่
ได้จากการฝึ กอบรมไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิในห้องเรี ยน การนําความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรมลงสู่ การปฏิบตั ิเป็น
เรื่ องที่ใช้เวลามากสําหรับครู การขาดความช่ วยเหลือและสนับสนุ นในการนําความรู ้ใหม่ลงสู่ ห้องเรี ยน เป็ นต้น
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ส่ งผลให้ครู ไม่สามารถนําความรู ้ ทักษะ ที่ได้ลงสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิด
การเปลี่ ย นแปลงในการจัด การศึ ก ษาน้ อ ยมาก (Diaz-Maggioli, 2004) สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Joyce and
Showers (2002) ที่แสดงผลว่า ครู ที่เรี ยนรู ้เพียงทฤษฎีและดูครู ตน้ แบบสอน จะนําไปใช้จริ งในชั้นเรี ยนได้นอ้ ย แต่
ครู ที่มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์การทดลองที่ไม่เสี่ ยงต่อความล้มเหลว จะพัฒนาทักษะได้มากกว่า โดยทั้ง
สองได้นาํ เสนอวิธีการพัฒนาครู ที่เรี ยกว่า การชี้แนะ (coaching) ซึ่งเป็ นวิธีการพัฒนาครู ผา่ นการเรี ยนรู ้ในงาน โดย
ผ่านการทํางานร่ วมกัน การศึกษาร่ วมกันเป็นทีม การแก้ปัญหาด้วยกัน จนสามารถนําประสบการณ์ไปใช้จริ งใน
ห้องเรี ยนของตนเองได้ การชี้แนะถือเป็ นวิธีที่ช่วยถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ หรื อทักษะใหม่ไปสู่ การปฏิบตั ิได้ และทําให้
บุคคลมีความรู ้และทักษะใหม่ที่คงทนกว่าการใช้วิธีอื่น
การชี้ แนะ (Coaching) เป็ นกระบวนการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผูช้ ้ ีแนะและผูถ้ ูกชี้ แนะ โดยผู ้
ชี้แนะใช้วิธีการต่างๆ ที่ช่วยหนุ นนําอย่างต่อเนื่ อง เสริ มพลัง และกระตุน้ ระบบการจัดการความคิดของผูถ้ ูกชี้ แนะ
เพื่อสามารถนําความรู ้ความเข้าใจที่มีอยูห่ รื อที่ได้รับผ่านการอบรม มาใช้ปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการทํางาน
ที่ต้ งั ไว้ รวมถึงพัฒนาการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและเพิ่มพูนศักยภาพในตนเอง (Mink, Owen, and Mink,
1993; The International Coach Federation, 2011; Thorpe and Clifford, 2003; เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, มปป.; ชญาพิมพ์
อุสาโห, 2556) ในปั จจุ บนั การชี้ แนะเริ่ มได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ได้มีการนํามาใช้ในวงการธุ รกิ จ การ
บริ ห าร การกี ฬ า และการศึ กษา โดยจัด แบ่ งออกเป็ นหลายประเภท โดยแต่ ละประเภทมี รูปแบบเฉพาะตัวที่ มี
กระบวนการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างรู ปแบบการชี้ แนะ เช่น การชี้แนะแบบเพื่อน การชี้แนะแบบบริ หารห้องเรี ยน
การชี้แนะแบบเน้นที่เนื้ อหา (content-focused coaching) และการชี้แนะแบบผสมผสาน (blending coaching) การ
ชี้ แนะทางวรรณกรรม (literacy coaching) การชี้ แนะทางการเรี ย นการสอน (instructional coaching) และการ
ชี้ แนะทางปั ญญา (cognitive coaching) เป็ นต้น ในบทความเรื่ องนี้ จะเสนอ เรื่ อง การชี้ แนะทางปั ญญา เนื่ องจาก
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เป็ นรู ปแบบการชี้แนะหนึ่งที่ช่วยให้ครู นาํ ความรู ้ความสามารถลงสู่ การปฏิบตั ิงานได้จริ ง ผ่านการคิดไตร่ ตรองและ
การคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ถือเป็ นการปลุกพลังให้ครู สามารถนําพาตนเองไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้
ความหมายของการชี้แนะทางปัญญา
การชี้แนะทางปั ญญา เป็ นกระบวนการชี้แนะที่พฒั นาขึ้นโดยผ่านการศึกษาในงานวิจยั ด้านทักษะการคิด
การนิเทศแบบคลินิค (clinical supervision) และการนิเทศเชิงพัฒนา (developmental supervision) ของนักการศึกษา
2 คน คือ Art Costa และ Bob Garmston ทั้งสองอธิ บายว่า การชี้ แนะทางปั ญญาเป็ นกระบวนการทํางานที่เชื้ อเชิ ญ
ให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมสร้างและปรับวิธีการคิดและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผ่านการคิดวิเคราะห์ปัญหา สร้าง
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สังเกตตนเองในระหว่างที่นาํ วิธีการแก้ปัญหาไปใช้ คิดไตร่ ตรองเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน และวางแผนสถานการณ์ในอนาคตเพื่อให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
เป็ นเส้นทางที่ นาํ ไปสู่ การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาในระดับที่สามารถกํากับ วิเคราะห์และประเมิ นตนเองได้
การชี้แนะทางปั ญญาเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ทาํ งานกับ
กระบวนการคิดของครู ส่ งเสริ มให้ครู ตรวจสอบรู ปแบบการปฏิบตั ิงานของตนเองได้ สามารถวางแผนการทํางาน
สะท้อนไตร่ ตรองพิจารณาทบทวนข้อสมมุติฐานและความเชื่ อที่นาํ ไปสู่ พฤติกรรมนั้นๆ สามารถแก้ปัญหาและ
ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง และนําพาตนเองไปสู่ การทํางานตามเป้ าหมายได้ (Costa and Garmston, 2002)
หลักการและความเชื่อพืน้ ฐานของการชี้แนะทางปัญญา
การชี้ แนะทางปั ญญาให้ความสําคัญในเรื่ องของกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในบุคคล ความเชื่ อพื้นฐาน
ของการชี้แนะในรู ปแบบนี้ คือ พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นภายนอกเป็ นผลผลิตของกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายใน
ดังนั้นการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมจึ งต้องเริ่ มจากการปรั บเปลี่ ยนกระบวนการคิด การชี้ แนะทางปั ญญาเชื่ อใน
ศักยภาพของมนุษย์ว่า มีการเติบโตและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง มีพลังและความสามารถด้านในที่จะนําไปสู่ การเติบโต
และเปลี่ยนแปลง ความสามารถด้านในที่นาํ ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กบั หลักการสองเรื่ อง คือ เรื่ องความเป็น
องค์รวม และเรื่ อง ห้าสภาวะของความคิด
Costa and Garmston (2011) อธิ บายว่า ความเป็ นองค์รวมแสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ ที่มีท้ งั ความ
เป็นตัวตนของมันเอง และความเป็ นส่ วนประกอบของสิ่ งอื่นที่เหนื อกว่าตัวของมันเอง (parts และ whole) ดังเช่น
ครู ถือเป็ นปั จเจกบุคคลที่มีอิสระทางความคิด สามารถตัดสิ นใจและบริ หารจัดการตนเองได้ ในขณะเดียวกันครู ก็
จัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบที่ใหญ่กว่า คือ ระบบโรงเรี ยน ระบบทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั โดยความคิด ค่านิ ยม
ของครู อาจเกิ ดจากระบบการทํางานในโรงเรี ยน ในขณะที่ ความเชื่ อวัฒนธรรมในองค์กรของโรงเรี ยนก็ได้รับ
อิทธิ พลจากครู การพัฒนาความเป็ นองค์รวมให้ความสําคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตนเองและ
การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน โดยมุ่งส่ งเสริ มให้ปัจเจกเป็ นผูท้ ี่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถที่ช้ ี นาํ ตนเอง
ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงส่ งเสริ มให้เกิดความสามารถที่จะเรี ยนรู ้ สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้โดยใช้หลัก
ของการพึ่งพาอาศัยกัน
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นอกจากนี้ Costa and Garmston (2002) เชื่ อว่า การพัฒนาปั จเจกให้มีความเป็ นองค์รวมมีความสําคัญใน
การพัฒ นาความสามารถในปฏิ บตั ิงาน เพราะผลผลิ ตของความเป็ นองค์รวมจะนําไปสู่ ห้าสภาวะของความคิด
ประกอบด้วย การรับรู ้และความมัน่ ใจที่จะทํางานให้ลุล่วง ความคิดที่ยืดหยุ่น ความเชี่ ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน
การมีสติ และความพึ่งพาอาศัยกันเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม ซึ่ งห้าสภาวะนี้ จะช่วยให้บุคคลเกิดมีความสามารถ
และมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
จุดมุ่งหมายของการชี้แนะทางปัญญา
จุดมุ่งหมายของการชี้ แนะทางปั ญญา คือ พัฒนาทักษะทางสติปัญญาให้บุคคลสามารถกํากับตนเองได้
โดยความสามารถในการชี้นาํ ตนเองแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านบริ หารจัดการ (self-managing) ด้านการกํากับตนเอง
(self-monitoring) และด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง(self-modifying)
1) ด้านการบริ หารจัดการ คือ ความสามารถในการดําเนิ นงานได้ตามเป้ าหมาย โดยกําหนดแผนการ
ดําเนิ นงานที่ชดั เจนได้ มีการเก็บข้อมูลที่จาํ เป็ น และสามารถดึงประสบการณ์เดิมมาใช้ เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้ได้
2) ด้านการกํากับตนเอง คือ ความสามารถในการสร้ างกลยุทธ์ทางการคิดที่ บ่ งบอกให้รับรู ้ ได้ว่า สิ่ งที่
ปฏิบตั ิได้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ และในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ สามารถให้ความ
คิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งและการปรับเปลี่ยนแผนการ
3) ด้านการเปลี่ ยนแปลงตนเอง คื อ การเรี ย นรู ้ ผ่านการคิ ด ไตร่ ต รอง ประเมิ น วิ เคราะห์ และสร้ าง
ความห มายจากป ระส บ การณ์ เดิ ม ซึ่ งนํ า ไป สู่ การป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น การป ฏิ บั ติทํ า งาน ใน อน าคตให้
มีประสิ ทธิภาพ
การชี้ แนะทางปั ญญาเป็ นกระบวนการที่ ช่วยพัฒนาและกระตุน้ ให้ครู ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้
โดยในช่วงแรกของกระบวนการ ผูช้ ้ ีแนะมีบทบาทมากในการดึงความสามารถเหล่านี้ออกมาจากตัวครู แต่จะค่อยๆ
ถ่ายโอนให้ครู มีบทบาทมากขึ้นจนพัฒนาความสามารถในการชี้ นาํ ตนเองได้ (Garmston, Linder, and Whitaker,
1993)
ขั้นตอนการชี้แนะ
ขั้นตอนของการชี้แนะทางปั ญญาแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นประชุมวางแผน 2) ขั้นสังเกตการสอน และ
3) ขั้นประชุมสะท้อนความคิด แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด (Brooks, 2000:47) ดังนี้
1) ขั้น ประชุ ม วางแผน เป็ นขั้น ของการสร้ างความไว้วางใจ ที่ ผูช้ ้ ี แนะและผูร้ ั บ การชี้ แนะร่ ว มกัน วาง
แผนการเก็บ ข้อ มู ล โดยระบุ ข อ้ มู ลที่ จะเก็บ และสร้ างกลยุทธ์ที่ จะใช้ในการเก็บข้อ มู ล รวมถึ งร่ ว มกัน วางแผน
เกี่ยวกับการเข้าสังเกตการณ์และบริ บทที่จะเกิดขึ้นในขั้นประชุมสะท้อนความคิด ในขั้นนี้ผชู ้ ้ ีแนะจะสอบถามครู ให้
เกิดความกระจ่างในจุดประสงค์ของบทเรี ยน ความคาดหวังเชิงพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน ขั้นตอนการ
สอน และการเก็บรวมรวบข้อมูลต่างๆ ที่สามารถนํามาประเมินการสอนและผูเ้ รี ยนได้
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2) ขั้นสังเกตการณ์ เป็ นขั้นที่ผูช้ ้ ี แนะเข้าสังเกตในชั้นเรี ยน โดยผูช้ ้ ี แนะจะต้องไม่ทาํ ให้ผูร้ ับการชี้ แนะ
รู ้สึกว่า ถูกรุ กลํ้า หรื อวิตกกังวล ผูช้ ้ ีแนะจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนและการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ตามแผนการที่ได้วางไว้กบั ครู ในขั้นประชุมวางแผน
3) ขั้นประชุมสะท้อนความคิด เป็นขั้นที่ผชู ้ ้ ีแนะจะนําข้อมูลทั้งหมดที่เก็บได้มาแบ่งปั นพูดคุยกับครู โดย
ข้อมูลที่ จะมานําเสนอได้มีการจัดให้อยู่ในรู ปแบบที่ จะมานําเสนอต่ อครู ได้ ผูช้ ้ ี แนะเริ่ มขั้นนี้ ด้วยการให้ครู ได้
สะท้อนความคิดเกี่ ยวกับสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นในห้องเรี ยน จากนั้นให้ครู แลกเปลี่ ยนความประทับใจในการสอนและให้
ทบทวนเหตุการณ์ ที่ชดั เจนเพื่อพูดคุยถึ งความรู ้ สึกนั้น ผูช้ ้ ี แนะทําหน้าที่ เป็ นผูต้ ้ งั คําถามชี้ ชวนให้ผูร้ ับการชี้ แนะ
พูด คุ ยถึ งความรู ้ สึ ก เกี่ ยวกับ บทเรี ยนที่ ได้ส อน คิ ด ไตร่ ต รองในประเด็น ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ สิ่ งที่ สัง เกต (เช่ น
ปฏิกิริยาของผูเ้ รี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนและปฏิกิริยาของผูเ้ รี ยน) และเปรี ยบเทียบสิ่ งที่วางแผนไว้และ
สิ่ งที่เกิดขึ้น รวมถึงการตั้งคําถามให้ผรู ้ ับการชี้แนะคิดไตร่ ตรองถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการการสอนที่จะปรับใช้ใน
ครั้งต่อไป
องค์ ประกอบของการชี้แนะทางปัญญา
องค์ประกอบของการชี้แนะทางปั ญญาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความไว้วางใจ 2) เครื่ องมือที่
ใช้ในการชี้ แนะ และ 3) รู ปแบบการคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้เป็ นแนวทางในการชี้แนะ มีรายละเอียด
ดังนี้
1) ความไว้วางใจ เป็ นพื้นฐานสําคัญของการชี้ แนะ เพราะความไว้วางใจในกันและกันจะนําไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงและการเติบโต (Uzat, 1998) Costa and Garmston (2002) แนะนําว่า ความพยายามในการควบคุมและ
จัดการโดยผูช้ ้ ี แนะเป็ นสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้และความไว้วางใจ การชี้ แนะที่มุ่งเน้นไปที่
การแก้ไขทําให้ผูร้ ับการชี้ แนะรับรู ้ ถึงความต้องการของผูช้ ้ ี แนะที่ ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงแก้ไข ส่ งผลให้ผูร้ ั บการ
ชี้ แนะเกิ ดการปกป้ องตนเองมากกว่าที่ จะเปลี่ ยนแปลง การชี้ แนะที่ ปราศจากการควบคุ มต้องอาศัยการเปลี่ ยน
วิธีการมองปั ญหา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ทาํ ได้ยาก แต่จาํ เป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการทํางานกับบุ คคลที่ มีปัญหาในการ
ทํางาน หรื อบุคคลที่มีขีดจํากัดในการพัฒนาตนเอง หรื อบุคคลที่ขาดความกระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเอง หรื อ
บุคคลที่ต่อต้านการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
สิ่ งสําคัญที่จะช่วยทําให้การชี้แนะปราศจากการควบคุมจัดการ คือ ผูช้ ้ ีแนะต้องเข้าใจว่า บุคคลทุกคนไม่ว่า
จะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั จะเลือกกระทําพฤติกรรมที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองและรู ้สึกสบายใจจากการกระทํานั้นๆ เพื่อ
ปกป้ องความเป็ นตนเองไว้ และปรับลักษณะการตีความเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ ไม่นาํ ไปสู่ การคิดในแง่ลบ เพื่อที่ จะ
สามารถทํางานร่ วมกันกับผูถ้ ูกชี้แนะได้บนฐานของความเห็นอกเห็นใจและความมีเหตุมีผล
การสร้างความไว้วางใจเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการสร้างความสัมพันธ์ โดยความไว้วางใจที่ตอ้ งสร้างในระหว่าง
การชี้ แนะ คือ ความไว้วางใจในตนเองของผูช้ ้ ี แนะ โดยผูช้ ้ ี แนะที่ดีตอ้ งรู ้ตวั มีสติ และมีความกระจ่างในค่านิ ยม
และความเชื่ อของตนเอง เช่ น เรื่ องการสอน เรื่ อ งปรั ชญา เรื่ องจิ ตวิญ ญาณ เป็ นต้น อี กทั้งมี ความประพฤติ ที่
สอดคล้องกับค่านิ ยมที่ เชื่ อมัน่ และมีความเป็ นเอกลักษณ์ ในตนเอง การชี้ แนะที่ ประสบความสําเร็ จอาศัยความ
เชื่ อ ถื อ ระหว่างผูช้ ้ ี แนะและผูร้ ั บการชี้ แนะ โดยทัว่ ไปการมอบความไว้วางใจขึ้ น อยู่กับ คุ ณ ลักษณะที่ ดี ความ
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น่าเชื่อถือ ความไวในการตอบสนองต่อความรู ้สึกความต้องการของผูไ้ ด้รับการชี้แนะ และความพยายามที่จะเข้าใจ
(Costa and Garmston, 2002)
2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการชี้ แนะประกอบด้ว ยเครื่ อ งมื อ ทางภาษาทั้ง วัจ นภาษาและอวัจ นภาษา โดย
ปราศจากการตัดสิ น เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาความคิดของผูอ้ ื่น โดยเครื่ องมือแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ ภาษาท่าทาง
(paralanguage) พฤติกรรมการตอบสนองต่างๆ การวางโครงสร้าง (structuring) และการตั้งคําถาม
การใช้ภาษาท่าทางหมายถึง การใช้คุณภาพของเสี ยงที่ใช้พูด ภาษาร่ างกาย และพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดง
ขณะที่ พูด โดยทัว่ ไปผูใ้ หญ่ จะสามารถค้น หาความหมายจากอวัจนภาษาได้มากกว่าวัจนภาษา แต่ ห ากได้รั บ
ข้อความที่การกระทําและคําพูดที่ขดั แย้งกัน มนุษย์มกั จะเลือกความหมายที่สื่อจากการกระทํามากกว่าคําพูด ดังนั้น
การแสดงท่าที อากัปกิริยา การใช้พ้ืนที่ การออกเสี ยงสู งตํ่า จังหวะการพูด การเว้นระยะ และการใช้ระดับเสี ยง
ล้วนส่ งผลต่อคุณภาพของการสื่ อสาร
พฤติกรรมการตอบสนองจะใช้เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างการชี้แนะ ที่นาํ ไปไปสู่ การคิด
ผูช้ ้ ีแนะใช้พฤติกรรมการตอบสนองที่หลากหลาย โดยขึ้นอยูก่ บั บริ บท ลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล ตัวอย่าง
ของพฤติกรรมการตอบสนองเช่น การเงียบ การแสดงการยอมรับ การทวนความ การถามระดับลึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม (probing)
การวางโครงสร้างเป็นสิ่ งจําเป็ นที่ใช้เพื่อสื่ อสารให้ผรู ้ ับการชี้แนะรับทราบถึงเป้ าหมาย การใช้เวลา พื้นที่
และอุ ป กรณ์ อี ก ทั้ง เป็ นการสร้ างความเข้า ใจร่ ว มกัน ระหว่ า งผู ้ช้ ี แนะและผู ้รั บ การชี้ แนะในด้า นต่ า งๆ เช่ น
วัตถุประสงค์ของการชี้แนะ บทบาทของผูช้ ้ ีแนะ การใช้เวลาในการชี้แนะ สถานที่สาํ หรับการชี้แนะ เป็ นต้น
การตั้งคําถามเป็ นเครื่ องมื อ สําคัญ ในการชี้ แนะ การตั้งคําถามชักชวนให้เกิ ดการมี ส่ ว นร่ วมหรื อปรั บ
ความคิดของบุคคล คําถามที่ใช้ในการชี้แนะแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1) การใช้คาํ ถามแบบเชื้อเชิญ ที่มุ่งหวังที่จะได้
มากกว่า 1 คําตอบ เช่น เป้ าหมายของการทําโครงการคืออะไร คุณมีความคิดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อย่างไร คุณคาดหวัง
อะไรจากสิ่ งที่ทาํ ฯลฯ 2) คําถามที่ใช้เพื่อพัฒนาความคิด เป็ นการใช้คาํ ถามลักษณะต่างๆ ที่กระตุน้ ความซับซ้อน
ของความคิ ดในระดับ ที่ ห ลากหลาย เช่ น การเปรี ยบเที ยบ การลงความเห็ น การวิเคราะห์ การจัดลําดับ การ
สังเคราะห์ การหาข้อสรุ ป เป็ นต้น และ 3) การใช้คาํ ถามเพื่อหาข้อมูลภายนอกและภายในของบุคคล คําถามที่
เป็นการถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลภายนอก ได้แก่ การถามถึงเรื่ องที่เกิดขึ้นในสิ่ งแวดล้อม ส่ วนการถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ภายในเป็นการถามเกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึก ได้แก่ ความพึงพอใจ ความสับสน กระบวนการได้มาซึ่ งความคิด
การให้คุณค่า ความตั้งใจ หรื อการตัดสิ นใจ โดยคําถามที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาการคิด คือ คําถามที่นาํ มา
ซึ่งคําตอบที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก
3) รู ปแบบการคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้เป็ นแนวทางในการชี้แนะ ประกอบด้วยขั้นตอน
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
3.1 ขั้นการวางแผน (pre-active) เป็ นขั้นที่ครู ระบุความสามารถของเด็กในขณะนี้หรื อความรู ้ที่มีอยู่
และนํามาใช้วางแผนเป็ นลําดับขั้นหรื อยุทธวิธีของการเรี ยนการสอน
3.2 ขั้นการสอน (the interactive phase) เป็ นขั้นกระบวนการที่สมั พันธ์กบั การตัดสิ นใจและการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
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3.3 ขั้นการวิเคราะห์และประเมินผล (the reflective phase) เป็ นขั้นที่ครู เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
ในการสอน และใช้ความเข้าใจที่ มาจากการเปรี ยบเที ยบระหว่างสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นจริ งกับสิ่ งที่ ปรารถนาให้เกิ ด หาก
แตกต่างกันมาก ครู จะต้องให้เหตุผลอธิบายความแตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ- ผลของการสอนและผลลัพธ์
ทางพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็ นทั้งการอธิบายสาเหตุที่ควบคุมได้จากปัจจัยภายในตนเองและสาเหตุจากปัจจัยภายนอก
3.4 ขั้นการประยุกต์ (applying: the projective phase) ครู สังเคราะห์ความรู ้ใหม่โดยผ่านการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ความรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน
การนําการชี้แนะทางปัญญาไปใช้
การชี้ แนะทางปั ญ ญามี ประโยชน์ อ ย่างยิ่งในการนําไปใช้พ ฒ
ั นาเพื่ อ ให้ครู ส ามารถนําความรู ้ ลงสู่ การ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง ซึ่ งผูช้ ้ ีแนะมีบทบาทสําคัญในการทํางานร่ วมกับผูถ้ ูกชี้แนะให้เป็นผูท้ ี่แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ให้
สามารถตั้งเป้ าหมายที่ ชัดเจน กําหนดกลยุทธ์ทางความคิ ดที่ นําไปสู่ เป้ าหมาย กําหนดตัวชี้ วดั ที่ ส ามารถทําให้
ประเมินผลได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งสามารถคิดไตร่ ตรองที่นาํ ไปสู่ การวิเคราะห์ตนเองที่นาํ ไปสู่ การปรับปรุ งและสร้าง
ข้อสรุ ปที่เป็ นการเรี ยนรู ้ใหม่ ดังนั้นผูท้ ี่จะนําการชี้แนะทางปั ญญาไปใช้ควรที่จะทําการศึกษา เรี ยนรู ้ และฝึ กฝนเป็ น
ระยะเวลาพอสมควร จึงจะสามารถใช้การชี้แนะทางปัญญาได้อย่างมีประสิ ทธิผล
การนําการชี้แนะทางปั ญญาไปใช้ควรคํานึ งถึงการหาช่องทางสนับสนุนให้ครู ได้มีเวลาที่จะคิดใคร่ ครวญ
ตนเอง เนื่ องจากพบว่า ในสภาพการทํางานจริ งของครู พบว่า ครู มีภาระงานมาก ทั้งในเรื่ องการสอน การจัดทํา
เอกสารงาน และการดูแลเด็ก ทําให้ครู ไม่มีเวลาที่จะคิดหรื อทบทวนสิ่ งที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและการทํางาน การใช้
การชี้แนะทางปัญญาให้เกิดผลนั้นจําเป็ นต้องให้ครู มีเวลา โอกาส และพื้นที่ในการคิดใคร่ ครวญทบทวนตนเอง
การชี้แนะทางปัญญาเป็ นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลา ด้วยกระบวนการชี้แนะลักษณะนี้เป็ นกระบวนการที่
มุ่งเน้นให้ครู เป็ นผูน้ าํ พาตนเองไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการปฏิบตั ิงาน เป็นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัย
เวลานานพอ ที่จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานของครู ที่คุน้ เคยกับการทํางานตามคําสั่งและการปรับปรุ ง
งานผ่านการแนะนําจากผูอ้ ื่น เป็ นการทํางานที่ตวั ครู ตอ้ งเป็ นผูค้ ิดวางแผนและกํากับตนเองในการพัฒนางาน
โดยสรุ ป การชี้ แนะทางปั ญญาเป็ นกระบวนการช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทางกระบวนการคิ ด
ทําให้ผูไ้ ด้รับการชี้ แนะมีวิธีการพัฒนาตนเองที่นาํ ไปสู่ การชี้ นาํ ตนเอง อีกทั้งเป็ นการสร้างพลังอํานาจให้แก่ผรู ้ ับ
ชี้แนะ โดยช่วยให้คน้ พบว่า ตนเองมีพลัง มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง อีกทั้งเกิด
ความมัน่ ใจและความเชื่อมัน่ ว่า ตนเองสามารถที่จะคิด พัฒนา และปรับเปลี่ยนตนเองได้ ทําให้การพัฒนาที่เกิดขึ้น
มีความคงทนและเกิดความยัง่ ยืน ทั้งยังสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานด้านการจัดการเรี ยนการสอน
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