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เคล็ด (ไม่) ลับกับการฝึกอบรม





 หนังสือความรู้เล่มนี้ เป็นงานเขียนวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่เกิดมาจาก
การสังเคราะห์ข้อมูลของโครงการการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมตาม
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญผ่านโครงการโรงเรียนกรุงเทพ
มหานครสู่ความเป็นเลิศ โดย มูลนิธิชิน โสภณพนิช ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรม
ให้กับครูโรงเรียนสงักัดกรงุเทพมหานคร ตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวยัจนกระทัง่ถงึประถมศกึษา
ตอนปลาย ให้รูถ้งึแนวคดิการจัดการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (Child-Centred
Education: CCE)  ทางมูลนิธิเองมีทีมงานที่พรั่งพร้อมในการแบ่งทีมงานกันไปจัดอบรม
ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั่วทุกเขตอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยใช้วิธีการฝึก
อบรมที่จัดขึ้นที่มูลนิธิเป็นจ�านวน 9 วันเต็ม ซึ่งมุ่งเน้นในการให้ความรู้ในเรื่องการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ รวมถึงการจัดสถานการณ์แห่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้เห็น ได้ซึมซับและปฏิบัติจริง พร้อมทั้งวิทยากรและตัวอย่างห้องเรียนที่น�า CCE 
ไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ครูว่า “การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญนัน้ จะท�าให้บงัเกดิผลอย่างไรได้ในห้องเรยีนอย่าง
ประจกัษ์ชัดทีส่ดุ อันน�าไปสูเ่ป้าหมายปลายทางซ่ึงก ็คอื นักเรียน ท่ีเป็นผลของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริง”
 คณะผูว้จิยัหวงัว่าหนงัสอืความรูเ้ล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน โดยเฉพาะผูบ้รหิาร
และผู้ประกอบวิชาชีพครูไม่มากก็น้อย ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นภาพของ
แนวคดิการจดัการเรยีนการสอนในมมุมองทีแ่ตกต่างออกไปจากประสบการณ์ทีไ่ด้รบัหรอื
จากห้องเรยีนเดมิของคณุคร ูรวมถงึการปรบัเปลีย่นมมุมองหรือมทีศันคติใหม่กบัการปรบั
เปลี่ยนการสอนของตน หนังสือความรู้ที่ใช้ภาษาง่ายต่อการเข้าใจเล่มนี้จะช่วยรวบรวม
ข้อมูลและแนวทางในการปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นไปตามแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ พร้อมทั้งตัวอย่างสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คุณครู
ได้เข้าใจถึงเหตุที่มาที่ไปของการจัดสภาพแวดล้อม หรือการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ให้ง่ายต่อการต่อยอดทางความคิดและการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานะการณ์ท่ีแตกต่าง
ออกไปได้  ซ่ึงจะน�าไปสู่ห้องเรียนที่ใฝ่ฝันของทั้งนักเรียนและครูที่เต็มไปด้วยพลังบวก 
ทศันคตทิีด่แีละสขุภาพจติทีด่ขีองนกัเรยีน ความสนกุสนาน ความอยากรูท่ี้จะได้รบัเรยีนรู้
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อยังประโยชน์ต่อไปสู่นักเรียนอันเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป 

      ภาวิณี  โสธายะเพ็ชร 
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02   เคล็ด (ไม่) ลับกับการฝึกอบรม

 หนังสือ “เคล็ด (ไม่) ลับกับการฝึกอบรม” เล่มนี้เป็นงานเขียนที่เกิดขึ้นมาจาก
การท�าวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิด
การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญผ่านโครงการโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร
สู่ความเป็นเลิศ โดย มูลนิธิชิน โสภณพนิช ซึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิที่ด�าเนินการมาเป็น
ระยะเวลาอย่างต่อเน่ืองคอื โครงการโรงเรยีนไทยสูค่วามเป็นเลศิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
พัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต้สังคมบริบทของ
วัฒนธรรมไทย โดยยึดต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษที่มีแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ
เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (Child Centred Education: CCE) มีการปรับใช้ การขยายค�าส�าคญั
สู่การฝึกอบรมปฏิบัติ หลักการส�าคัญ 4 ด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม หลักสูตร ครู และ
นักเรียน จากการด�าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 13 ปี ทางมูลนิธิซึ่งน�าโดย
คณุหญงิชดช้อย โสภณพนชิ เป็นผู้รเิริม่โครงการดงักล่าว ประสงค์จะทราบถงึข้อดี ข้อเสยี
จุดอ่อน จุดแข็ง และประโยชน์ที่ได้รับของโครงการนี้ว่าเป็นเช่นไรบ้าง จึงได้ติดต่อ
ประสานงานกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ช่วยด�าเนินการวิจัยเพื่อ
สังเคราะห์โครงการดังกล่าวว่าผลตอบรับเป็นอย่างไร ผลความส�าเร็จเป็นไปในทิศทางใด 
และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะสามารถขยายโครงการหรือด�าเนินการต่อไป
ได้อีกหรือไม่ ในส่วนนี้ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายใด
 การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญผ่านโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ 
จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
 1. เพือ่ศกึษาสภาพและปัญหาในการจดัการฝึกอบรมตามแนวคดิการจัดการศกึษา
ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ
 2. เพ่ือศึกษาคุณค่า ประโยชน์ จุดเด่นของโครงการที่สร้างการปฏิรูปการจัด
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. เพือ่เสนอแนวทางในการขับเคลือ่นแนวคดิการจัดการเรยีนการสอนโดยผูเ้รยีน
เป็นศูนย์กลางสู่โรงเรียนกรุงเทพมหานคร
 โดยการวิจยัใช้ระเบยีบวธีิวิจัยแบบผสม ซ่ึงมุง่เกบ็ข้อมลูเชงิปรมิาณจากประชากร
โดยตรง จ�านวนทั้งสิ้น 733 คน และจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากตัวอย่างผ่านการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้อบรมโครงการโรงเรียน
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กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และ ครูผู้เข้าร่วม
อบรมในโครงการฯ ซึง่เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล คอื แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ
การสนทนากลุม่ การลงศกึษาภาคสนามในการเกบ็ข้อมลูเชงิลกึ ซึง่การเกบ็ข้อมลูดังกล่าว
คณะผูวิ้จยัได้ท�าการตดิตามลงพ้ืนทีต่ัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็น 
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CCE ด้านสภาพแวดล้อม 
หลักสูตร คร ูนกัเรยีนจ�านวน 9 วนั ทีศู่นย์ฝึกอบรมโครงการโรงเรยีนไทยสูค่วามเป็นเลศิ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช
 2. กิจกรรม Clean Up Day เป็นกิจกรรมที่ทีมฝึกอบรมเข้าช่วยครูที่โรงเรียน
ในการท�าความสะอาดและคัดเลือกอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายนิเทศต่างๆ ชั้นหนังสือ ให้มี
ความเหมาะสมกับช่วงและระดับชั้นของนักเรียน
 3. ทีมฝึกอบรมเข้าท�าการสนับสนุนครูตามโรงเรียนต่างๆ  ว่าครูได้น�าความรู้
เกีย่วกับ การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลางไปปรบัใช้ในห้องเรยีนตนเอง
ได้ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีการนิเทศติดตามและการให้ผลป้อนกลับ ซึ่งทางทีมฝึกอบรม
เข้าท�าการสนับสนุนอย่างน้อยจ�านวน 3 ครั้งต่อ 1 โรงเรียน  
 4. กจิกรรม Residential หมายถงึ กจิกรรมทีท่างโครงการฯ น�าครทูีเ่ข้าร่วมการ
อบรมไปต่างจังหวัด  เพื่อถอดบทเรียนจากการเข้าสู่การอบรมวันแรกจนถึงการได้รับการ
สนบัสนนุและเตรยีมการวางพนัธสญัญาเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิด
การจัดการศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในห้องเรียนหรือโรงเรียนของตนต่อไป
 5. วันพนัธสญัญา หมายถึง วันทีค่รทูีเ่ข้าร่วมโครงการอบรม แสดงความประสงค์
จะการด�าเนนิการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคิดการจดัการศึกษาท่ีมผีูเ้รียนเป็นศนูย์กลางต่อไป
อย่างยั่งยืน
 ในส่วนบทน�านี้ผู้อ่านจะได้เห็นภาพโดยรวมของกิจกรรมการฝึกอบรมที่เกิดขึ้น
ภายใต้โครงการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว และจะเป็นข้อมูล
เบื้องต้นให้ผู้อ่านท�าความเข้าใจกับหัวข้อต่อๆ ไปในหนังสือเล่มนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
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	 “น่าเบื่อ”	 “เสียเวลา”	 “เปลืองเงิน”	 “เดินทางไกลมาก”	 “อบรมไปท�าไม”	
“ไม่เห็นได้อะไรเลย”	ฯลฯ ค�าสบถเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ทีอ่อกมาจากปากของครผููต้้องเข้า
รบัการอบรม เมือ่ได้รบัมอบหมายจากทางโรงเรยีนให้เข้ารบัการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 

 หากกล่าวถงึ การฝึกอบรม ในแวดวงการศกึษา ค�านีถ้อืเป็นค�าทีส่ร้างความเออืม
ระอาให้กับครูหลายคนเป็นอย่างมาก เพราะในปีหนึ่งๆ ครูจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม
จ�านวนนับครั้งไม่ถ้วน จนแทบจะกล่าวได้ว่าการไปอบรมเป็นงานหลักของครูมากกว่า
การสอนหนงัสอืนกัเรยีนเสยีอกี แต่ใช่ว่าการฝึกอบรมจะไม่มข้ีอดหีรอืไม่มปีระโยชน์ อนัที่
จริงแล้ว หากผู้จัดการฝึกอบรมเข้าใจอย่างถ่องแท้และเข้าถึงค�าว่าการฝึกอบรมอย่าง
แท้จริง เสียงสะท้อนหลังจากการฝึกอบรมอาจจะตรงกันข้ามกับค�าสบถข้างต้นอย่าง
หน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว 

 ท�าไมต้องมกีารฝึกอบรม หรอื การฝึกอบรมมคีวามส�าคญัอย่างไร ค�าถามเหล่านี้
เป็นสิ่งที่น่าสนใจให้เราได้ฉุกคิดว่า ท�าไมเราต้องได้รับการฝึกอบรมด้วย หากจะว่าไปการ
ฝึกอบรมถือเป็นการพัฒนาตัวเราเองและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งในเรื่อง
ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และความคิดที่เกิดขึ้นกับตนเองอันจะส่งผลดีต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เรานั้นปฏิบัติงานอยู่ โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพที่จ�าเป็น
ต้องแสวงความความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานครูอันเกี่ยวพันกับ
การสร้างคนให้มีคุณภาพ มีความรู้เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้น ครูจะหยุดนิ่งไม่
พัฒนาตนเองนั้นไม่ได้ เพราะครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโดยตรง สร้างคนให้
มคีวามรู้ มีทักษะ และมคีณุธรรมควบคูไ่ปพร้อมๆ กนั หากครเูพกิเฉยต่อการพฒันาตนเอง

จากแนวคิดสู่การจัดการฝึกอบรม
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ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและความคิดในยุคที่เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ก็จะเกิดการสวนทางกันระหว่าง
บริบทของสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวครูเอง 
การฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 แนวคดิของการฝึกอบรมนัน้ เน้นให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมพฒันาตนเองใน 3 ด้าน
ด้วยกนัคอื ความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ(ความคิด) ดงัท่ี ส�านกังานคณะกรรมการการประถม
ศกึษาแห่งชาต ิ(2540) ได้เสนอว่า การฝึกอบรม หมายถึง การเลอืกแนวทางส�าหรบัพฒันา
ครใูห้เป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถ และประพฤตปิฏบิตัตินให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง
โดยผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อให้ครูสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับ Buckley and Caple (2007) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็น
ความพยายามอย่างเป็นระบบและมกีารวางแผน เพ่ือทีจ่ะปรบัปรงุแก้ไขหรอืพฒันาความรู้
ทกัษะ และเจตคต ิผ่านประสบการณ์การเรยีนรู ้จากจดุเน้น 3 ประการของแนวคดิดังกล่าว
จะช่วยให้ผูจ้ดัการฝึกอบรมวางแผนการจัดการฝึกอบรมได้ตอบสนองกบัจดุเน้นทัง้ 3 ประการ
ได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยแท้จริง 

 ในการวางแผนการจัดการฝึกอบรมนอกจากจะต้องค�านึงถึงแนวคิดของการฝึก
อบรมที่แท้จริงแล้ว สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ แนวคิดของเรื่องในการจัดการฝึกอบรม
ก็มีส่วนส�าคัญอย่างมาก เพราะแนวคิดของเรื่องที่จะฝึกอบรมจะเป็นตัวก�าหนดสิ่งอื่นๆ 
ตามมา เช่น ทมีงานในการฝึกอบรม กลุม่เป้าหมายในการเข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวนวนั
สถานที่ และงบประมาณ เป็นต้น  ดังเช่น กรณีตัวอย่างของ โครงการโรงเรียนไทยสู่
ความเป็นเลิศ ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ที่จัดการฝึกอบรมให้กับครูระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังที่กล่าวไว้ในส่วนบทน�า  จะเห็นได้ว่า 
จากการฝึกอบรมของโครงการนี้ แนวคิดที่ถูกน�ามาใช้คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (Child-Centered Education: CCE) ด้วยเหตุนี ้การจัดการฝึกอบรม
จงึต้องยดึถอืแนวคดินีใ้นการอบรมโดยตลอดตัง้แต่เริม่การอบรมจนกระทัง่ถงึตอนจบของ
การฝึกอบรม โดยจะต้องท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงแนวคิดนี้ให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้เพราะเป็นหัวใจส�าคัญหรือเป็นแก่นสาระความรู้ส�าคัญ เพื่อว่าหลังจากจบการ
อบรมไปแล้ว เขาเหล่านั้นยังสามารถมีองค์ความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้กับงานของ
ตนเองควบคูก่บัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรม และต่อยอดการพฒันาตนเองจากแนวคดินี้
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ 1 ที่แสดงดังต่อไปนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

แนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฝึกอบรม เป้าหมาย

     พัฒนาตนเอง 3 ด้าน
เกีย่วกบัเรือ่งทีไ่ด้รบัการอบรม 

    1.  ความรู้

    2.  ทักษะ

    3.  ทัศนคติ พฤติกรรม

แผนภาพที ่1 แนวคดิของการฝึกอบรมไปสูเ่ป้าหมายท่ีได้รบัของผูร้บัการฝึกอบรม

 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า หัวใจส�าคัญของการฝึกอบรมคือ แนวคิดหรือทฤษฎี
ของการฝึกอบรมเองและแนวคิดทฤษฎีในเรื่องที่จะท�าการอบรม (แนวคิดซ้อนแนวคิด) 
หากการฝึกอบรมขาดแนวคิดหรือทฤษฎีไป ความรู้ของผู้รับการฝึกอบรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ 
และจะไม่สามารถพฒันาต่อยอดความรูค้วามสามารถของตนเองในการพฒันาวชิาชพีของ
ตนเองได้อย่างแน่นอน แนวคิดหรือทฤษฎีจึงเปรียบเสมือนสิ่งการันตีคุณภาพว่าความรู้ 
ทกัษะ และทัศนคตทิีเ่กิดข้ึนของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทีไ่ด้รบัไปนัน้น่าเชือ่ถอื เป็นทีย่อมรบั
จากคนในแวดวงเดียวกันว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและมีมาตรฐาน ผู้จัดการฝึกอบรมจึงควร
ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าแท้จริงแล้ว การจัดการฝึกอบรมน้ัน
ต้องการให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้ความรู ้ ทักษะ และเจตคติอะไรไปใช้ในการพฒันาตนเอง
พัฒนางาน และพฒันาองค์กรของพวกเขาต่อไปบนพืน้ฐานของแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งทีฝึ่ก
อบรมเป็นส�าคัญ ยกตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมของโครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศ 
เป็นการฝึกอบรมเพือ่ให้ครรูะดบัปฐมวยัและประถมศึกษา โรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญได้ในห้องเรียนของตน ดังน้ัน 
แนวคิดหลักของการจัดการฝึกอบรมนี้ก็คือ แนวคิดทฤษฎีเรื่อง การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ทีมงานจัดการฝึกอบรมจึงจ�าเป็นต้องถ่ายทอดเนื้อหาความรู้
เกีย่วกับ การจดัเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญัให้ครูผูรั้บการฝึกอบรมได้ทราบถงึ
แนวคดิน้ีโดยกระจ่างตลอดระยะเวลาทีท่�าการฝึกอบรม เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายทีแ่ท้จรงิของ
แนวคดิการฝึกอบรมก็คอื ครตู้องสามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนเอง พฒันา
วชิาชพีของตนต่อไปอย่างไม่หยดุนิง่ เพือ่ส่งผลให้เกดิต่อนกัเรียนในท้ายท่ีสดุ โดยการพฒันา
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการน�าไปใช้ การน�าความรู้ไป
ปฏิบัติจริงจนเกิดความเชี่ยวชาญ จนกระทั่งสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติและ
พฤตกิรรมของตนเองไปในทางทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนอย่างไม่จบสิน้ ซึง่ทัง้หมด
ทั้งมวลก็คือ แนวคิดของการฝึกอบรมที่แท้จริงนั่นเอง
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 การฝึกอบรมกับวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่คู่กัน หลากหลายการฝึกอบรมที่จัดขึ้นจาก
หลากหลายองค์กรในแต่ละปีมจี�านวนมากทีค่รจู�าเป็นต้องเข้าร่วมโดยไม่สามารถปฏเิสธได้
เพราะถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของการเป็นครู ครูหลายคนเบื่อและรู้สึกเอือมระอากับการ
ฝึกอบรมทีต้่องเผชญิ เนือ่งมาจากการมีประสบการณ์ทีไ่ม่ดเีกีย่วกบัการฝึกอบรมทีผ่่านมา
เช่น ฝึกอบรมมาแล้วรู้สึกไม่ได้อะไร ไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเป็นเรื่องที่
ไม่เต็มใจในการที่จะเข้ารับการอบรมอันเนื่องมาจากถูกบังคับหรือเป็น
เรือ่งทีรู่อ้ยูแ่ล้วแต่ยงัต้องรบัการฝึกอบรม เป็นต้น อย่างไรกต็ามสิง่เหล่านี้
แสดงให้เหน็ว่า การมทีศันคตทิางลบตัง้แต่แรกเริม่ของผูเ้ข้ารบัการอบรม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  และเกิดโดยอัตโนมัติ  แต่ใช่ว่าความคิด
ความรู้สึกเหล่านั้นจะติดตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปตลอดกระบวนการ
ฝึกอบรม แต่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ในภายหลงั หากกระบวนการ
ฝึกอบรมดงักล่าวเข้าถงึจติใจของผูเ้ข้ารบัการอบรมจนสามารถท�าลายก�าแพงอคตทิีไ่ด้ก่อ
ไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการอบรมได้อย่างสิ้นเชิง 

 การปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของบุคคลเป็นเรื่องที่ยาก และไม่สามารถ
ปรบัเปล่ียนได้ง่ายภายในเพียงชัว่โมงหรอืชัว่ข้ามคนื หากแต่ต้องค่อยๆ ปรบัค่อยๆ เปลีย่น
โดยผ่านการเข้าอกเข้าใจ รับรู้ปัญหาซึ่งกันและกัน และเปิดใจพูดคุยกันก็จะสามารถช่วย
เปลี่ยนแปลงความคิดเชิงลบให้เป็นเชิงบวกได้ทีละนิดๆ การฝึกอบรมที่จะท�าให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมรู้สึกประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการอบรมได้นั้น จ�าเป็นต้องมีปัจจัย
หลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ทีมงานผู้ท�าการฝึกอบรม การอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น สถานที่ อาหาร ห้องสุขา สื่อ-อุปกรณ์ต่างๆ 
เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส่งเสรมิการมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเข้ารบัการฝึกอบรมในทางอ้อมได้
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจผู้เขียนขอยกตัวอย่างในกรณีของโครงการมูลนิธิ ชิน โสภณพนิช 
ออกเป็นประเด็น ดังนี้

ค่อยปรับค่อยเปลี่ยน
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 1. ทีมงานที่ท�าการฝึกอบรม มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงจูงใจและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้โดยทางอ้อม การคัดเลือกทีมงานใน
การฝึกอบรมจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะไม่ใช่แค่การเน้นความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญของผู้ฝึกอบรมเท่านั้น  หากแต่ต้องพิจารณาถึงความคิด  พฤติกรรม  
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมประกอบกันไปด้วยพร้อมๆ กัน จากการ 
      ฝึกอบรมโครงการโรงเรียนไทยสู่
      ความเป็นเลิศ จะเห็นได้ชัดเจน
      ว่า ทีมงานทุกคนของโครงการมี
      ลักษณะของการเป็นผู ้มีความรู ้ 
      ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูต่้างๆ ได้อย่างดแีละทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื การมมีนษุยสมัพนัธ์ทีดี่ ความสามารถเสรมิกนั
เป็นทีม หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีความคิดเชิงบวก มีพฤติกรรมที่ใจเย็น อดทน อ่อนโยน 
มคีวามเอาใจใส่ และพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมในทุกเร่ืองหากพบเห็นปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ เป็นต้น เหล่านี้เป็นการแสดงคุณลักษณะ
ของทีมงานที่ดี เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี และได้รับความ
เป็นมิตรตอบกลับมา ความคิดและทัศนคติที่ไม่ดีตอนเริ่มต้นจะเริ่มคลายลงไปในที่สุด 

 2. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง เพราะ
สถานท่ีดเีอือ้อ�านวยต่อการฝึกอบรมกเ็ปรยีบเสมอืนเช่นบ้านทีน่่าอยูอ่าศยั ทีส่มาชกิทกุคน
ในบ้านอยูด้่วยกันแล้วมีความสุข สถานทีใ่นการจัดอบรมต้องค�านงึถงึหวัข้อในการจดัอบรม
ด้วยให้มีความสอดคล้องกัน พยายามสร้างบริบทสิ่งแวดล้อมให้ตรงกับเรื่องที่อบรมมาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ขนาดของห้อง อุณหภูมิ อากาศ 
และแสงสว่างในห้องเป็นส่ิงทีค่วรค�านึงถึงเช่นเดยีวกัน
การฝึกอบรมของโครงการมูลนิธิชิน เป็นตัวอย่างที่ดี
ของการจัดสถานที่และบรรยากาศของการฝึกอบรม
ได้ด ีเพราะได้แปลงห้องธรรมดาๆ เป็นเสมอืนห้องเรยีน
จรงิๆ ทีส่ามารถให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมย้อนถึงวัยเดก็
ของตนเองเมื่อครั้งสมัยเป็นนักเรียนได้อย่างดี มีการ
ตกแต่งห้องเหมือนห้องเรียน  มีชั้นวางรองเท้า  วาง
กระเป๋า มมีมุต่างๆ มป้ีายนเิทศแสดงผลงาน เป็นต้น  
ส�าหรับอากาศและแสงสว่างภายในห้องก็มีความเหมาะสมกับขนาดของห้องและจ�านวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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 3. อาหารหลกัและอาหารว่าง เรือ่งปากท้องเป็นเรือ่งทีต้่องค�านงึถงึให้มากท่ีสดุ
ในการจัดฝึกอบรมเพราะ “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” การมีอาหารหลักและอาหารว่าง
บริการให้ผู้รับการฝึกอบรมอย่างดีมีคุณภาพจะช่วย
สร้างความประทับใจให้แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ถงึแม้
ว่าเขาเหล่านัน้จะเบ่ือกับการใช้เวลานานทัง้วนัในการ
ฝึกอบรมก็ตามที หากได้รับประทานอาหารที่ดีและ
มีอาหารว่างครบถ้วนก็จะช่วยสร้างความสุขให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่มากก็น้อย ครูผู้เข้าอบรม
โครงการนี้  ส่วนใหญ่ประทับใจ  ติดใจในรสอาหาร
เป็นอันมาก
 
     4. ห้องสุขา เป็นเรื่องจ�าเป็นเช่นเดียวกัน
    พอๆ กับเรื่องอาหาร การจัดให้มีห้องสุขาที่เพียงพอ 
    สะอาดถูกสุขอนามัย และแบ่งแยกเพศชาย-หญิง
    อย่างชดัเจนกจ็ะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผูเ้ข้า
    รบัการฝึกอบรมได้เช่นเดยีวกนั ถงึแม้ว่าเรือ่งนีอ้าจจะ
    เป็นเรื่องเล็กแต่แท้จริงแล้วไม่ได้เล็กอย่างท่ีหลาย
    คนคิด การใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยๆ เกี่ยวกับ
    การอยูด่มีสีขุของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมถอืเป็น หวัใจ
    ส�าคญัท่ีจะช่วยปรบัเปลีย่นความคดิทัศนคติของผูเ้ข้า
    รับการอบรมได้อย่างดีที่สุด 

 5. สือ่-อปุกรณ์ต่างๆ หากผูจั้ดการฝึกอบรมจดัอบรมเรือ่งใด การพจิารณาถงึสือ่
และอปุกรณ์ในการฝึกอบรมมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะจะช่วยให้เกดิทักษะการปฏบิติั
ตามมา เช่น การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการตดัต่อวดิโีอ ทางผูจ้ดัการฝึกอบรมกจ็�าเป็น
ต้องเตรยีมเครือ่งคอมพวิเตอร์และโปรแกรมทีจ่ะฝึกอบรมไว้ให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้
ในขณะทีฝึ่กอบรมอย่างพร้อมเพรยีง เช่นเดยีวกบัโครงการของมลูนธิทิีต้่องการให้ผูเ้ข้ารบั
การอบรมได้รูจ้กัการตกแต่งป้ายนเิทศทีน่กัเรยีนสามารถเข้าถงึหรอืท�ากจิกรรมบนป้ายนิเทศ
นั้นได้ ทางทีมงานฝึกอบรมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท�าไว้ให้อย่างพร้อมมูล 
เช่น แผ่นฟีเจอร์บอร์ด ปากกาเมจิก กระดาษสีโปสเตอร์ กาว ดินสอ ปากกา เป็นต้น
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สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงถึงการอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่าง
มาก โดยค�านึงถึงหลักที่ว่า ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมาแต่ตัวกับสมองท่ีพร้อมจะตักตวง
ความรู้ในวันนี้ไปให้มากที่สุดก็เพียงพอแล้ว

 6. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นเครื่องแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ของทศันคตขิองผูเ้ข้ารับการอบรมได้อย่างดี ในกรณขีองโครงการอบรมหลกัสตูร CCE นัน้
เป็นภาพสะท้อนท่ีดท่ีีแสดงให้เหน็ว่า เวลา เป็นเครือ่งเยียวยาทศันคติให้แก่ผูเ้ข้ารบัการฝึก
อบรมได้ เพราะทางโครงการใช้เวลาในการอบรมจ�านวน 9 วนัเตม็ๆ เมือ่ฟังดอูาจจะรูส้กึ
ว่าเยอะและมากเกินไป เมื่อครูรับทราบว่าต้องฝึกอบรมถึง 9 วันเต็ม ความรู้สึกทั้งหมดที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น ความเบื่อหน่าย ความขี้เกียจ ความคิดทางลบ ได้เกิดขึ้นเองอย่าง
อตัโนมตัต่ิอครผููเ้ข้ารบัการฝึกอบรมส่วนหนึง่ สีหน้าท่าทางวนัแรกของครแูสดงออกอย่าง
ชดัเจน บางคนไม่ร่วมกิจกรรมทีท่างทมีงานจัดไว้ให้ บางคนแสดงความไม่พอใจด้วยการใช้
ค�าพูด บางคนแสดงออกด้วยการเมินเฉยต่อค�าพูดของทีมงาน เป็นต้น แต่ด้วยระยะเวลา
ยาวนานกอปรกับเทคนิควิธีการต่างๆ ของทีมงานฝึกอบรมในการเข้าถงึและการจดัการกบั
ผู้รับการฝึกอบรมในแง่ของทัศนคติ และปัจจัยอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยท�าลาย
เกราะความมีอคติและทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างสิ้นเชิง เมื่อเข้าสู่ระยะเวลา
ช่วงวนัที ่3 และ 4 สหีน้ามนึตงึของผูเ้ข้ารบัการอบรมได้เปลีย่นแปลงไป สหีน้าของแต่ละคน
ถกูเจอืไปด้วยรอยยิม้และเสยีงหวัเราะโดยธรรมชาต ิ บรรยากาศของการอบรมเตม็ไปด้วย
ความสนกุสนานและเป็นกนัเอง จนในทีส่ดุของวันสดุท้ายในการฝึกอบรม ทกุคนไม่อยาก
เลกิราและไม่อยากจากกันไปเพราะมติรภาพได้เกิดขึน้แล้วเหลอืเพยีงแค่ความทรงจ�าและ
ความประทบัใจทีเ่กดิขึน้ระหว่างกัน ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าระยะเวลามผีลต่อการปรบัเปลีย่น
ทัศนคติ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่นๆ ก็จ�าเป็นต้องน�ามาประกอบกันด้วย  
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1-3 วนั 3-6 วนั 6-9 วัน

แผนภมูทิี ่1 ผลการวเิคราะห์สาเหตทุีม่ต่ีอระดบัความรู้สกึของคร ูจ�าแนกตามช่วงของการอบรม

 ดังที่กล่าวมาทั้งหมดเรื่องของความคิดเชิงลบหรือทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฝึกอบรม
สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนของทีมงานฝึกอบรมในการ
ปรับเปลี่ยนทีละเล็กละน้อย ปัจจัยทั้งหมดดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่มากก็น้อย  

16   เคล็ด (ไม่) ลับกับการฝึกอบรม



เคล็ด (ไม่) ลับกับการฝึกอบรม   17





ทีมงานคุณภาพ
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 ดงัทีก่ล่าวไปแล้วเลก็น้อยในหวัข้อก่อนหน้าน้ีถึงเรือ่ง ทมีงานฝึกอบรม เป็นปัจจยั
ส�าคญัประการหนึง่ในการสร้างทัศนคตทิีด่ใีนการฝึกอบรม ส�าหรบัหวัข้อนีผู้เ้ขยีนขออธบิาย
ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของการฝึกอบรม
เป็นไปตามทีต่ัง้ไว้หรอืไม่นัน้ ทมีงานฝึกอบรมเป็นกลุม่คนส�าคญัในการทีจ่ะท�าให้ผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรมบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะตามที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อแรกเรื่องของ
แนวคดินัน้ หวัใจส�าคญัของการฝึกอบรมกคื็อ แนวคิดของเรือ่งทีจั่ด ดงันัน้ ผูท้ีส่ามารถจะ
ถ่ายทอดแนวคิดในรูปแบบของความรู้ ทักษะ และเจตคติได้นั้น ต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี มีความสามารถ และมีเทคนิคในการถ่ายทอด
แนวคดิของเรือ่งทีจ่ดัไปสูผู่เ้ข้ารบัการอบรมได้อย่างเข้าใจง่าย ถ่องแท้ ลกึซึง้ และเหน็เป็น
รูปธรรม การคัดเลือกทีมงานจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นไม่ใช่ค�านึงแค่การมีเทคนิคที่
ดึงดูดใจในการฝึกอบรมเท่านั้น แต่ต้องค�านึงถึงคุณภาพในเชิงความรู้ความเชี่ยวชาญโดย
เฉพาะและทีข่าดไม่ได้คอืการมคีวามประพฤติทีด่แีละมคุีณธรรมควบคู่ไปพร้อมๆ กนัด้วย 

 ส�าหรับในหัวข้อนี้ขอยกตัวอย่างกรณีของ ทีมงานฝึกอบรม โครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศมาอธิบายให้เห็นว่า ทีมงานที่มีคุณภาพนั้นมีลักษณะ
อย่างไรที่จะท�าให้การฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยแบ่งประเด็นในการอธิบาย ดังนี้   

ทีมงานคุณภาพ
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ความเป็นกัลยาณมิตร  

 ค�าว่า กัลยาณมิตร แปลความหมายค�า “กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี และ 
“มิตร” หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย ดังนั้น กัลยาณมิตร หมายถึงเพื่อนที่ดี 
เพ่ือนทีง่าม เพือ่นทีร่กัใคร่คุน้เคย ผูท้ีห่วงัดใีนการให้ความช่วยเหลอื ซึง่มติรหรอืเพือ่นทีด่ี
ต้องประกอบไปด้วยคณุธรรม มีความเมตตา ท�าการใดค�านงึประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ืน่
ซึง่การเป็นกัลยาณมติรทีด่ ีจะต้องยิม้แย้มแจ่มใส สดช่ืนเบิกบานกบัทุกคน ให้ความเป็นมิตร
เป็นกันเอง จริงใจ รวมถงึเป็นผู้ทีใ่ห้ค�าแนะน�าทีด่ ีและมองหาหนทางทีเ่หมาะสม (สกุญุญา
ปฐมระวี, 2555) ซึ่งกัลยาณมิตรมีคุณสมบัติ 7 ประการ ดังนี้

 1. ปิโย แปลว่า น่ารัก หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการดึงดูดให้คนอื่นๆ เข้า
ใกล้เพราะเมือ่เข้าใกล้แล้วรูส้กึสบายใจ พบเจอทไีรกม็แีต่ความสขุ สดชืน่ สบายใจ เมือ่ได้
พูดคุยยิ่งท�าให้อยากสนใจไต่ถามอยู่เรื่อยๆ ซึ่งทีมงานฝึกอบรมของโครงการฯ ทุกคนมี
ลักษณะของความน่ารักอย่างเห็นได้ชัด คือ ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ใช้ค�าพูดไพเราะอ่อนหวาน  มีอัธยาศัยดีงาม  มีหัวใจ
ของความเอื้อเฟื้อ และชอบให้ความช่วยเหลือเมื่อพบว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรมประสบกับปัญหาใดๆ ก็ตามในขณะที่รับการ
ฝึกอบรม เช่น  สุขภาพร่างกายไม่ดี  ความเครียดจากการฝึก
อบรม เป็นต้น

 2. ครุ แปลว่า น่าเคารพ น่าเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงการเป็นผู้มีอาวุโส 
หากแต่เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมความดีจนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ และพร้อมที่
จะให้การเคารพโดยไม่ตะขิดตะขวงใจ แม้ว่าผู้ให้ความเคารพจะอาวุโสมากกว่าผู้ได้รับ
การเคารพก็ตามที นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการวางตนได้อย่างเหมาะสม สามารถเป็น
ที่พึ่งที่ปรึกษาได้อย่างดี ซึ่งทีมงานของโครงการฯ มีความพร้อมในการอธิบายให้ความรู้
และพร้อมจะให้ค�าตอบทุกเรื่องเมื่อมีค�าถามจากผู้เข้ารับการอบรม มีการวางตนได้อย่าง
เหมาะสม เหมาะกบัเวลาและสถานการณ์รู้ว่าสิง่ใดควรพดูสิง่ใดไม่ควรพดู สถานการณ์ใด
ควรใช้ค�าพูดแบบใด อย่างไร
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 3. ภาวนีโย แปลว่า น่าเจริญใจ น่าเทิดทูน หรือน่ายกย่อง บุคคลที่ได้รับการ
เทิดทูนหรือยกย่องได้นั้นต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความฉลาดในเรื่องของ
ทางโลก และไม่เพียงแต่ความรู้ทางโลกเท่านั้น หากแต่จ�าเป็นต้องมีความรู้ทางธรรม
ควบคู่ไปด้วยจึงจะสมบูรณ์พูนผลเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ คือเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
ไม่ใช่เป็นแค่เพยีงคนเก่งแต่ต้องเป็นทัง้คนเก่งและคนดด้ีวย ส�าหรบัข้อนีอ้าจจะไม่ได้แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนเป็นที่น่ายกย่องหรือไม่เพราะขึ้นอยู่ภายในใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม กล่าวคอื ผูเ้ข้ารบัการอบรมจ�านวนหนึง่อาจมคีวามรูส้กึยกย่องทมีงานคนใด
คนหนึ่ง แต่เขาเหล่านั้นอาจไม่ได้แสดงออกมาถึงการยกย่อง ณ ขณะนั้นแต่อาจจะไป
กล่าวยกย่องช่ืนชมให้คนอ่ืนๆ ฟัง ดงันัน้จึงไม่สามารถบอกได้อย่างชดัเจนว่า ทมีงานทกุคน
น่ายกย่องหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีคือ ความเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ
และการเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการใช้ค�าพูดดีใน การอธิบายให้
เข้าใจแต่ใช้การกระท�า การปฏิบัติให้เห็นอย่างแท้จริงอีกด้วย

 4. วตัตาจะ แปลว่า ฉลาดพร�า่สอนให้ได้ผล
หมายถึง มีความสามารถในการพูดอธิบาย  โน้มน้าว
ให้คนรอบข้างท�าตามในสิง่ทีด่งีาม มกีารช้ีแจงพร�า่สอน
ด้วยความปรารถนาดีเต็มไปด้วยความจริงใจ ส�าหรับ
คุณลักษณะข้อนี้ประจักษ์ชัดเจนในตัวทีมงานทุกคน
คือ มีความสามารถในการพร�่าสอน ถ่ายทอดความรู้
และสามารถโน้มน้าวพูดดึงดูดใจให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมปฏิบัติตามเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่ส่งผลต่อคนอื่นๆ
ได้ในอนาคต ไม่มีความเบ่ือหน่ายหรือร�าคาญในการที่จะอธิบายซ�้าแล้วซ�้าเล่า มีความ
เต็มใจและจริงใจในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง
 
 5. วจนกัขโม แปลว่า อดทนต่อถ้อยค�าทัง้ญาตสินทิมติรสหายคนรู้จกัหรือคนอืน่ๆ
หมายถึง เป็นผูฟั้งทีอ่ดทน เป็นทีป่รกึษาทีด่ใีนคราวเดยีวกนั เมือ่มใีครมาระบายความทกุข์
หรอืปัญหากอ็ดทนพร้อมท่ีจะฟังด้วยความตัง้ใจและเหน็อกเหน็ใจ โดยปราศจากความโมโห
ฉนุเฉียวเมือ่ได้ยนิสิง่ใดทีไ่ม่พอใจหรอืมากระทบกบัจิตใจก็ตาม คณุลกัษณะข้อนีอ้าจไม่ได้
สะท้อนผลที่เกิดขึ้นชัดเจนกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่เป็นการสะท้อนถึงตัวของทีมงาน
กันเองในการด�าเนินการฝึกอบรมว่าพบปัญหาอะไร หรือมีปัญหาคับข้องใจใด มีความขัด
แย้งหรือความคดิเหน็ใดทีไ่ม่ตรงกันบ้างเมือ่ท�างานอยูใ่นทมีเดยีวกนั เหล่านีถ้อืว่าเป็นการ
เปิดใจพูดคุยกันในทีม เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องอดทนต่อถ้อยค�าและยอมรับฟังปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกันในขณะที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นต้น  
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 6. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลว่า สามารถแถลงเรื่องที่ลึกล�้า หมายความว่า 
เรื่องใดก็ตามที่ซับซ้อนเข้าใจได้ยากสามารถอธิบายได้อย่างเข้าใจเห็นภาพ จนท�าให้ผู้ที่
สงสยัคลายความสงสยัได้ในทนัท ีส�าหรบัข้อนีเ้ป็นคณุลกัษณะทีเ่ด่นชดัข้อหนึง่ของทมีงาน
เพราะทุกคนล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี ดังนั้น ทีมงานแต่ละคน
จะมีเทคนิคและวิธีการเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในการที่จะอธิบายหัวข้อเร่ืองนั้นๆ ที่
ตนเองได้รับผิดชอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจ เช่น อาจจะใช้การยกตัวอย่างให้
เห็นภาพ การให้เล่นเกม การให้ลงมือท�า เป็นต้น

 7. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลว่า ไม่ชักน�าไปในทางเสื่อม หมายความว่า การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม ไม่ท�าเรื่องใดๆ ก็ตามที่เป็นความเสื่อมเสียทั้งต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น การเป็นผู้มีความรู้ ความคิด มีปัญญาจะสามารถแยกแยะได้ว่าส่งใด
ควรท�าและสิ่งใดไม่ควรท�า คุณลักษณะข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน ทีมงานทุกคนของโครงการฯ 
มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างดีพยายามน�าสิ่งที่ดีมาเสนอแนะให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ในการน�าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อวชิาชพีตน ต่อบคุคลอืน่ๆ
และต่อประเทศชาติ 

 คุณลักษณะส�าคัญ 7 ประการของกัลยาณมิตรตามที่กล่าวมา เป็นเครื่องประกัน
คุณภาพของทีมงานฝึกอบรมได้ว่าเป็นผู้มีปัญญา มีความรู้ มีความสามารถ มีความเมตตา
เป็นที่น่าเลื่อมใสเคารพยกย่องอย่างแท้จริง 

ใช้ “ใจ” ก�ากับ ติดตาม สนับสนุน

 ส�าหรับประเด็น การใช้ “ใจ” ก�ากับติดตาม สนับสนุน นี้เป็นเรื่องที่จะกล่าว
เฉพาะถึงกระบวนการอบรมขั้นหนึ่งของโครงการฯ ที่ปรากฏในชื่อกิจกรรมที่เรียกว่า 
Clean Up Day และวันเข้าสนับสนุนครู (ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทน�า) กิจกรรม 2 ส่วนนี้
เป็นการก�ากบัตดิตามผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมตามโรงเรยีนต่างๆ หรอืเรยีกง่ายๆ ว่า การนเิทศ
ว่าได้น�าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนั้นไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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ของตนเองมากน้อยเพยีงใด 2 กจิกรรมนีถ้อืว่าเป็นจุดส�าคญัของการฝึกอบรม เพราะเป็น
การตรวจสอบผลการปฏบิติังานของครหูลงัจากได้รบัการฝึกอบรมเป็นเวลาจ�านวน 9 วันเต็ม
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวที่วิทยากรได้พบปะพูดคุย ปฏิสัมพันธ์ เปิดใจ สร้างความรู้สึกที่ดี
ต่อกันเรื่อยมา โดยเฉพาะในวันสุดท้ายให้ครูแต่ละคนจัดท�า action plan ของตนเองที่
จะเปลีย่นแปลงห้องเรยีนในด้านใดบ้าง สภาพแวดล้อม หลกัสตูร คร ูนกัเรยีนการก�าหนด
วันเวลานัดหมายที่แต่ละทีมจะเข้าช่วยสนับสนุนครู Clean Up Day เพื่อเชื่อมโยงน�ามา
สู่การก�ากับติดตามสนับสนุน หรือ การนิเทศของทีมงาน ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการเป็น
ส่วนหน่ึงที่จะท�าให้เป้าหมายของโครงการบรรลุผลส�าเร็จ เพราะเน้นการลงมือปฏิบัติ
ของครูอย่างแท้จริงหลังจากที่ได้รับการอบรมไปว่าสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้ได้จริง
หรือไม่และพบปัญหาอุปสรรคใดบ้าง โดยหลักส�าคัญของการนิเทศติดตามของทีมงาน
ฝึกอบรมได้ใช้เพียงสิ่งเดียวคือ หัวใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการนิเทศรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่า กัลยาณมิตรนิเทศ โดยเน้น 5 กระบวนการส�าคัญ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ
ศกึษา, 2547) ซ่ึงผูเ้ขยีนจะขออธบิายความสอดคล้องของการปฏบิตัขิองทมีงานฝึกอบรม
ตามแต่ละกระบวนการ ดังต่อไปนี้

 1. กัลยาณมิตรนิเทศเน้นการนิเทศคน
ไม่ใช่นิเทศกระดาษ  ส�าหรับกระบวนการข้อนี้
ปรากฏอยู่ในกิจกรรม Clean Up Day กล่าวคือ 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลังจากท่ีครูเข้ารับการ
อบรมจ�านวน 9 วนัจากทางโครงการ หลงัจากฝึก
อบรมแล้วครูแต่ละโรงเรยีนจะต้องท�าการวางแผน 
วาดผังห้องเรียนของตนเอง    (ในกรณีที่เป็นครู
ประจ�าชัน้) อย่างคร่าวๆ ว่าจะจัดระเบยีบห้องเรยีน
อย่างไรเพือ่ใช้ในการตกแต่งมมุ เช่น มมุวางกระเป๋า 
มุมส่งงาน มุมน�้าดื่ม มุมธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งมุมต่างๆ 
เหล่านี้เป็นความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมโดยตรง การเคลียร์อุปกรณ์ต่างๆ หนังสือ
ชัน้วางของต่างๆ ให้สะอาดได้อย่างไร ป้ายนเิทศจะจัดตกแต่งอย่างไร โต๊ะ เก้าอีท้ีน่กัเรยีน
ใช้เรียนหนังสือนั้นเหมาะสมกับวัยหรือไม่ เป็นต้น การวางแผนของครูในเบื้องต้นเหล่านี้
จะเป็นสิ่งที่ท�าให้ทีมงานของโครงการเข้าไปให้ความช่วยเหลือถึงโรงเรียน มีการให้ค�า
แนะน�าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียนมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ นอกจาก
ให้ค�าแนะน�าแล้วยังลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับครูด้วย เช่น การท�าให้ห้องโล่ง สะอาด มีมุม
ต่างๆ อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรพื้นที่ในห้องได้อย่างพอเหมาะพอดี มีพื้นที่ให้นักเรียน
ได้มานั่งรวมกันในการท�ากิจกรรม ยิ่งไปกว่านั้นหากทางทีมงานพบว่า โต๊ะและเก้าอี้ที่
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นกัเรียนใช้มขีนาดไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ระดับชัน้ปฐมวยัทางทมีงานจะพยายาม
จัดหาโต๊ะและเก้าอี้มาให้เท่าที่จะท�าได้ ดังนั้น กิจกรรม Clean Up Day เป็นการก�ากับ
ติดตามจากทางทีมงานโครงการฯ ที่เน้นการให้ค�าแนะน�าและเป็นพี่เลี้ยงกับครูที่เข้ารับ
การฝึกอบรมทุกท่าน ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้มาใช้ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติได้จริง 
โดยไม่เน้นเรือ่งของงานเอกสารต่างๆ ของครแูต่อย่างใดแต่เน้นที ่“ตวัคร”ู เป็นหลกั และ
ทีมงานของโครงการทุกคนท�างานด้วย “ใจน�า” ไป เห็นได้จากการทุ่มเทช่วยเหลือครูใน
การขดัโต๊ะ ท�าความสะอาดห้องเรยีนอย่างเตม็ที ่การลงช่วยครคูรัง้นีเ้สมอืนวดัใจ เปลีย่น
วิธีคิดของครู และเปิดชั้นเรียนเพื่อรอรับค�าแนะน�าด้วยความเต็มใจยิ่ง

 ส่วนที ่2 คอื กจิกรรมการเข้าสนบัสนนุคร ูซึง่มจี�านวน 3 คร้ังและมีการรายงานผล
ให้ผู้บริหารรับทราบถึงการด�าเนินงานในตอนท้ายของแต่ละครั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
นเิทศตดิตามของทางทมีงานโครงการฯ อย่างแท้จรงิ ส�าหรบักจิกรรมในส่วนนีเ้ป็นกจิกรรม
หลังจากทีท่�าการ Clean Up Day เสร็จสิน้แล้ว เป็นกจิกรรมทีเ่ริม่มุง่เน้นไปถงึการปฏบัิติ
การสอนของครูที่ส่งผลต่อนักเรียนในห้องเรียน เช่น การใช้สัญญาณมือในการควบคุม
ชั้นเรียน การมีใบงานตามความสามารถของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งชั้น เป็นต้น ควบคู่ไปกับการตรวจสอบถึงการจัดห้อง จัดมุม 
การตกแต่งป้ายนิเทศต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในช่วง Clean Up Day หรือไม่ 
ด้วยเหตุนี้ การเข้านิเทศก์สนับสนุนของทีมงานแต่ละครั้งจะเน้นที่ผลการปฏิบัติงานของ
ครูเป็นหลกั โดยทมีงานจะเข้าเยีย่มชัน้เรยีนตามวนัและเวลาทีท่างครแูละโรงเรยีนสะดวก
ก�าหนดมา จากนั้นจะเข้าสังเกตการณ์หมดทั้งห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทางกายภาพ 
บรรยากาศในชั้นเรียน ตัวครู ตัวนักเรียน และมีการจดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ว่าสิ่งใดดีแล้ว
สิ่งใดควรปรับปรุง จากนั้นทีมงานจะมีการพูดคุยกับครูผู้สอนหลังจากท�าการสังเกต
ชั้นเรียนแล้ว ก็จะมาเปิดใจพูดคุยกันถึงข้อค้นพบ จุดดี จุดเด่น หรือข้อควรปรับปรุงของ
ครูท่านนั้นๆ โดยการใช้ค�าพูดที่เป็นไปในเชิงบวก หรือ การเสริมแรงทางบวก อยู่ตลอด
เวลา ถึงแม้ว่าจะยังมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับครูก็ตามแต่ทางทีมงานจะมีเทคนิคการพูด
ที่ให้ก�าลังใจครูอย่างดีทีเดียวพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตร ไม่ใช่เป็นการเข้า
มาจับผิดครูแต่อย่างใด 

 ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ากจิกรรมทัง้ 2 ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการอบรมนัน้เป็นการก�ากบั
ตดิตามท่ีตวัผูก้ระท�าน่ันกค็อื คร ูเป็นส�าคญั แต่ไม่ใช่เป็นการเข้ามาตรวจสอบหรอืประเมนิ
งานเอกสารของครูแต่อย่างใด ด้วยความเชือ่ทีว่่า ใครเป็นผูป้ฏิบติั บคุคลนัน้ย่อมมอีทิธพิล
ส�าคัญในการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสะท้อนผลการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง
ย่อมท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด 
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 2. กัลยาณมิตรนิเทศ เป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” ดังที่กล่าว
ไปบ้างแล้วในข้อข้างต้นว่าทีมงานของโครงการทุกคนใช้ “ใจน�า” ในการท�างานนี้ทั้งสิ้น 
นอกจากจะให้ใจกับครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยการแนะน�าส่ิงท่ีดีดี ให้ความรู้ตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนแล้ว ยังร่วมใจระหว่างทีมงาน “ในกลุ่ม” และ “ครู” ด้วย
หมายความว่า ทีมงานโครงการจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ทีมด้วยกัน ซึ่งแต่ละทีมประกอบ
ด้วยลูกทีม 4-5 คนในการท�างานร่วมกัน จะเห็นได้ว่าทีมงานเองต้องร่วมใจกันในกลุ่ม
ของตนด้วยเพื่อช่วยกันท�าให้โรงเรียนในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ การร่วมใจในทีมอย่างเดียวไม่พอต้องได้รับการ
ร่วมใจรวมพลงัจากครผููเ้ข้ารบัการฝึกอบรมด้วย เพราะหากทมีงานแนะน�าหรอืช่วยเหลอื
สิง่ใดไป แล้วครูไม่ยอมรบัหรอืมอีคต ิความร่วมใจ ความร่วมมอืย่อมไม่เกดิขึน้ ความส�าเรจ็
ทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อทุกคน “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” กันท�าหน้าที่ในส่วนของ
ตนเองให้ดีก็เพียงพอแล้ว

 3. กัลยาณมิตรเริ่มต้นที่ “ศรัทธา” ข้อนี้สัมพันธ์กับข้อ 2 เพราะหากเมื่อจะให้
ได้ใจ จะต้องสร้างศรัทธาให้ได้เป็นอันดับแรก การสร้างศรัทธาได้โดยง่ายคือ การท�าให้
บคุคลน้ันเช่ือว่า ตนเองท�าได้ ตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ จะต้อง
เชื่อมั่นในตัวบุคคลที่จะกระท�า เป็นต้นว่า ทีมงานใช้การเสริมแรงทางบวก ใช้ค�าพูดใน
การให้ก�าลังใจตลอดเวลากับครูว่าครูสามารถท�าได้ ประสบความส�าเร็จได้ ครูจัดห้องได้
น่ารัก ครูท�าป้ายนิเทศได้สวยงาม สิ่งเหล่านี้เมื่อได้รับการชื่นชมในทุกๆ ครั้ง ครูจะเกิด
ความมั่นใจและเกิดความศรัทธาในสิ่งที่ตนเองได้กระท�า เช่น ศรัทธาในการจัดการเรียน
การสอนแบบผู้เรียนเป็นส�าคัญ หากศรัทธา ครูก็จะกระท�าอย่างเป็นนิจนิรันดร์ด้วยใจรัก
และเชือ่มัน่ว่า ผลทีเ่กดิขึน้จากความศรทัธาดงักล่าวจะส่งผลดต่ีอตนเอง ต่อนกัเรยีน และ
ต่อโรงเรียนในท้ายที่สุด
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 4. กระบวนการกลัยาณมติรนเิทศเน้นการสร้างสังคมการเรยีนรู ้เราจะสามารถ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไรจากการนิเทศ ค�าตอบคือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
หลงัการสงัเกตการณ์การสอนก็ด ี หรอืการช่วยเหลอืในการท�าห้องให้สะอาดเป็นสดัเป็นส่วน
ก็ดี คือ การสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างง่ายที่สุด เพราะทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ครูผู้
เข้ารับการอบรมจะเกิดข้อซักถามในใจ หรือความไม่รู้เกิดขึ้นในสิ่งที่ก�าลังลงมือท�า ผู้ที่
สามารถจะช่วยท�าให้เกิดความกระจ่างได้กค็อื ทมีงาน เพราะเป็นผูมี้ความรู้ ความเชีย่วชาญ
ในเรื่องนั้นๆ ในทางกลับกัน ทีมงาน ก็ย่อมต้องยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
อันเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของตัวครูเองเช่นกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
จึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ระหว่างทีมงานกับครูแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ
เท่านั้น แต่อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มครูด้วยกันเอง หรือกลุ่มทีมงานด้วย
กันเอง เช่น ครูคณิตศาสตร์อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตกแต่งห้อง ก็อาจจะ
ไปพดูคุยปรึกษากับครูศลิปะในฐานะทีเ่ป็นผู้มคีวามรูใ้นเรือ่งของการตกแต่ง ความสวยงาม
การประดิษฐ์ และอาจจะได้รับค�าแนะน�าในเชิงทฤษฎีจากทีมงานได้ว่า ควรใช้กระดาษ
อย่างไร สีอะไรจึงจะเหมาะกับช่วงวัยของนักเรียน ขนาดตัวอักษรที่จะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้มากที่สุดควรเป็นแบบใด เป็นต้น

 5. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศมาจากฐานปัญญาธรรม ฐานเมตตาธรรม 
และฐานความเป็นจริงในชีวิต ข้อนี้สามารถสะท้อนได้ชัดเจนว่าความรู้ ความเมตตา 
และความเป็นจริงมีความส�าคัญในการนิเทศ ก�ากับ ติดตามได้อย่างประสบความส�าเร็จ  
หากขาดปัจจยัใดปัจจยัหนึง่ไปการนิเทศแบบกลัยาณมติรย่อมไม่เกดิขึน้ เพราะการนเิทศ
ก�ากับ ติดตามจ�าเป็นต้องใช้ฐานความรู้เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะไม่มีใครที่จะรู้ไปเสียหมดทุก
เรื่อง การที่ครูไม่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมไม่ใช่ความผิด การนิเทศที่ดีต้องให้ความรู้ครูด้วย 
และการให้อย่างไรเป็นสิง่ส�าคญัรองลงมา การให้ความรูไ้ม่ใช่ให้แบบการสัง่สอน บบีบงัคบั
หรือการวางอ�านาจว่ารู้มากกว่า แต่ควรให้ด้วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการที่จะให้ความรู้อย่างแท้จริง และสิ่งที่ส�าคัญควรเน้นเรื่องของความ
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เป็นจริงในชีวิตด้วย กล่าวคือ การท�าสิ่งใดท้ังหมดทั้งมวลนอกจากความรู้ ความดีแล้ว 
ควรค�านงึการน�าเอามาใช้จรงิในชีวติ ค�านึงถึงบริบททีเ่กิดขึน้ว่าอยูใ่นบรบิทใด สงัคมแบบใด
และจะน�าความรูไ้ปใช้ในบรบิทหรอืสงัคมนัน้ให้เกดิผลได้อย่างไร

 ทีมงานการฝึกอบรม เป็นกลุ่มคนส�าคัญในการขับเคลื่อนให้การฝึกอบรมบรรลุ
ตามจดุมุง่หมาย การมทีมีงานทีพ่ร้อมอย่างเดยีวคงไม่พอ แต่จ�าเป็นต้องมีทีมงานท่ีมีคณุภาพ
อกีด้วย ค�าว่า “คณุภาพ” อาจจะปรากฏได้ตามประเดน็ทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้นนัน่กค็อื  
หลักกลัยาณมติรและการใช้ใจในการท�างาน หรอือาจสรปุได้อย่างสัน้ๆ ว่า

เก่ง ดี มีคุณธรรม ใช้ใจท�า น�าคุณภาพ
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 ในหัวข้อนี้เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้ ผู้อ่านคงสงสัยว่า “เผชิญ
สถานการณ์เสมือนจริง” นั้นคืออะไร เนื่องด้วยหนังสือความรู้เล่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของ
การฝึกอบรมเป็นส�าคัญ การเผชิญสถานการณ์เสมือนจริง ในที่นี้จึงหมายถึง การที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตนทุกสิ่งทุกอย่างหรือเผชิญกับสถานการณ์จริงๆ เหมือนกับที่
ตนเองจะน�าไปใช้ในงานประจ�าของตนอย่างแท้จริง เหตุใดจึงมีความจ�าเป็นต้องกล่าวถึง
หัวข้อนี้ สาเหตุประการส�าคัญคือ การฝึกอบรมโดยทั่วไปท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นการให้
ความรูโ้ดยการนัง่ฟังวิทยากรเพยีงอย่างเดยีวทัง้วนั หรอืการฝึกอบรมท่ีเน้นทักษะการปฏบิติั
ก็จะเป็นการอบรมโดยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทักษะ
ปฏบิตัติดิตวัไป แต่ในการอบรมครัง้น้ีท่ีกล่าวว่าเป็นไฮไลท์นัน้จดุต่างอยูท่ี ่การฝึกอบรมของ
โครงการนี้เป็นการเนรมิตให้ครูผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนกลายเป็นนักเรียนไปโดยอัตโนมัติ 
ตั้งแต่มีการเริ่มเช็คชื่อ ผ่านการลงทะเบียนในทุกเช้า การเสริมแรงด้วยการให้สติกเกอร์
รูปดาวกับผู้ที่มาเช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในห้อง การวางรองเท้า การวางกระเป๋าอย่างเป็น
ระเบียบในชั้นที่จัดไว้ให้ เป็นต้น การอบรมของครูจึงเหมือนการมาโรงเรียนของนักเรียน
ในทุกๆ เช้า ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการฝึกอบรม ได้มาท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนครู
ด้วยการผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้วยการเผชิญสถานการณ์เสมือนจริง (เสมือนในห้องเรียนจริง) ในตลอด 9 วัน
ที่ท�าการอบรม การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของครูจึงเป็นการเรียนรู้แบบการลงมือท�า และเป็น
การเรียนรู้แบบซึมซับ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีความคงทนและเรียนรู้ในเรื่องที่ได้รับการอบรมได้อย่างเข้าใจง่าย
และรวดเร็ว 

เผชิญสถานการณ์เสมือนจริง
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 การเรียนรู้ของผูเ้ข้ารบัการอบรมจงึเป็นข้อส�าคญัประการหนึง่ท่ีผูจั้ดการฝึกอบรม
ควรน�าค�านงึถงึเป็นอนัดบัต้นๆ ว่าจะจดัการฝึกอบรมอย่างไรให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเรยีนรู้
ได้ง่าย รวดเร็วและมคีวามคงทนของการเรยีนรูใ้นการจะน�าไปใช้ปฏิบติังานได้จรงิ รปูแบบ
และวิธีการในการจัดการฝึกอบรมจึงมีความส�าคัญในส่วนน้ี การเรียนรู้เพียงแค่การฟัง 
การดู ในบริบทที่เป็นห้องฟังการบรรยายธรรมดาอาจไม่ปลุกเร้าหรือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมคีวามกระตอืรอืร้นในการเรยีนรู ้ในทางกลบักันอาจจะยิง่เพิม่ความน่าเบือ่หน่าย
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดายและอาจจะส่งผลไปยังการเกิดทัศนคติท่ีไม่ดี
ต่อการฝึกอบรมในทีส่ดุ แต่หากมกีารปรับเปลีย่นรปูแบบใหม่ๆ ในการฝึกอบรมทีผู่เ้ข้ารบั
อบรมไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อนนอกจากจะได้ความรู ้ ทกัษะ และเกดิการเรยีนรูอ้ย่าง
แท้จรงิแล้วอาจส่งผลต่อเนือ่งไปยังการมทีศันคตทิีด่ต่ีอผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอกีด้วย ดังนัน้
รปูแบบและวิธีการทีถ่กูน�ามาใช้ในการจดัการฝึกอบรมต้องมีการคดิพิจารณาอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน  โดยหลักการที่ควรค�านึงถึงมีดังนี้

 1. การเรยีนรูผ่้านการลงมอืท�า (Learning 
by Doing)  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ John  Dewey 
ทฤษฎนีีเ้ป็นทฤษฎท่ีีคลาสสิคและน�ามาใช้ให้เห็นผล
อยูเ่สมอ แนวคดินีเ้ป็นการส่งเสรมิให้เราปฏบิตัหิรอื
ท�าสิง่ใดก็ตามด้วยตนเองตามความสนใจ ความถนดั
และตามศักยภาพ ด้วยการศึกษา การค้นคว้าและ
การลงมอืท�า ดงันัน้ แนวคิดนีจึ้งช่วยให้ผูเ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรมเกิดทักษะต่างๆ  อย่างหลากหลาย  ไม่ว่า
จะเป็นการฝึกคิด การแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการต่างๆ การลงมือท�าอย่างแท้จรงิ ในส่วน
ของการอบรมของโครงการได้มุง่เน้นการเรยีนรูผ่้านการลงมอืท�าอย่างเหน็ได้ชดัเจน ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนรู้ในการท�าป้ายนิเทศ การท�าผัง Mind Map  การสร้างโรงเรียนในฝัน 
โดยจดัให้มกีารท�างานเป็นกลุม่ และมกีารลงมอืปฏิบตังิานหรอืผลติผลงานจริงๆ โดยทาง
ทมีงานจะมกีารเตรยีมอปุกรณ์ในการท�าไว้อย่างครบถ้วน ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมกจ็ะสามารถ
น�าทฤษฎจีากการฟังการอบรมของทมีงานมาใช้ในการลงมอืท�าจรงิๆ ในกลุม่ ให้เหน็ผลว่า
สามารถใช้ได้จริง หรือไม่ มีจุดดี จุดด้อยตรงส่วนใด เมื่อคราวที่ได้น�าไปใช้ในห้องเรียน
ของตนเองจะได้รับรู้ถึงปัญหาก่อนเบ้ืองต้นและสามารถแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่องน้ัน
ได้อย่างเหมาะสม
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 2. การสร้างบรบิทให้เหมอืนจรงิ ในทีน่ีค้อืการกล่าวถงึ สถานทีท่ีใ่ช้ในการจดัการ
ฝึกอบรม ดงัทีก่ล่าวน�าไปว่าการอบรมในครัง้นีเ้ป็นการอบรมท่ีมีความแตกต่างจากการอบรม
ครั้งอื่นๆ ที่ครูได้รับเพราะว่า เป็นการฝึกอบรมที่ให้ครูปฏิบัติตนเสมือนเป็นนักเรียนจริง 
ดังนั้น สถานที่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการเอื้ออ�านวยให้ช่วยเกิดความเสมือนจริงมากขึ้น 
โดยการแบ่งห้องการฝึกอบรมออกเป็น 4 ห้องด้วยกนัโดยแต่ละห้องจะมเีก้าอีส้�าหรบัการ
จดบรรยาย และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งในการนั่งท�ากิจกรรมกลุ่ม การตกแต่งห้องมีการตกแต่ง
โดยให้บรรยากาศในห้องเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มีการใช้สีสัน
สวยสดงดงาม มีการตกแต่งมุมต่างๆ ไว้อย่างดี เช่น มุมวางรองเท้า-กระเป๋า มุมทิ้งขยะ 
มุมหนังสือ มุมอุปกรณ์ มุมแสดงผลงาน ฯลฯ มีการจัดป้ายนิเทศ ป้ายให้ความรู้ต่างๆ 
ตามผนังอย่างเป็นระเบียบสวยงาม มีการให้รางวัลเสริมแรงจริงๆ เช่น ใครมาเช้าที่สุด
ของห้อง ใครเป็นผู้ตอบค�าถามในวันนี้บ้าง สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นนักเรียนได้เรียนอยู่ในห้องเรียนมากกว่าที่จะรู้สึกว่าตนเอง
มาเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้น การสร้างบริบทในห้องฝึกอบรมให้มีความเหมือนจริงแบบ
ห้องเรียน จะช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสุข สนุกสดชื่น มีชีวิต
ชีวาตลอดทั้ง 9 วันเต็มได้เป็นอย่างดี 

 3. การสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรยีนรู ้  บรรยากาศในการฝึกอบรมมคีวาม
ส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการฝึกอบรมท่ีใช้ระยะเวลายาวนาน
การสร้างบรรยากาศในระหว่างการฝึกอบรมมีความจ�าเป็นอย่างที่สุดเพราะนอกจากจะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในหัวข้อที่จัดอบรมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ทีมงานฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันเองอีกด้วย 
การสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเองและผ่อนคลายจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่เครียด และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การท�ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
ระหว่างครูที่อยู่คนละโรงเรียนช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน 
เพราะในการท�างานกลุม่จ�าเป็นต้องมกีารพูดคุย แลกเปลีย่นข้อมลูกนั มปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนั
ช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็นเพือ่นเป็นพีเ่ป็นน้อง ความผกูพนักนัโดยอตัโนมัติ จะช่วย
ให้การท�างานกลุ่มลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่อยู่ในภาวะกดดันเคร่งเครียดอันเนื่องมาจากการ
ไม่รู้จักกัน เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้ค�าพูดในเชิงบวกก็ถือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี
ในทางอ้อมเช่นเดยีวกนั จะช่วยพัฒนาความม่ันใจให้แก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้ ยกตวัอย่าง
เช่น ครนู�าเสนอผลงานได้ไม่ตรงตามแนวคดิทีร่บัการอบรมไป แต่ทีมงานใช้ค�าพดูในเชงิบวก
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และช่วยให้ก�าลังใจว่า ครูท�าดีแล้วค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าพยายามใหม่นะคะ 
ครูท�าได้อยู่แล้วค่ะ ค�าพูดเหล่านี้สามารถเป็นแรงผลักดันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับครู
ได้ในที่สุด 
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เคล็ด (ไม่) ลับ
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 หลายคนคงเคยรบัประทานอาหารทีม่รีสชาติอร่อยถกูปาก จนอยากรูว่้าเคลด็ลบั
ในการท�าอาหารเมนนูัน้ให้อร่อยคืออะไร เพราะเวลาน�ามาปรงุเองกลบัมรีสชาตไิม่เหมอืน
อย่างทีเ่คยไปรบัประทานตามร้านอาหาร ความอร่อยท่ีเกดิขึน้นีม้าจากเคลด็ลบัของพ่อครวั
ผู้ประกอบอาหาร แต่พ่อครัวหลายคนไม่สามารถเปิดเผยเคล็ดลับเหล่านั้นได้ อาจจะ
เนื่องด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อาจเพิ่มคู่แข่ง หรือพ่อครัวบางคนยอมที่จะเปิดเผย
เคล็ดลับ เพราะด้วยความคิดความเชื่อที่ว่าความอร่อยไม่ได้อยู่ที่เคล็ดลับอย่างเดียว 
หากแต่อยูท่ีร่สมอืและความช�านาญในการปรงุของแต่ละบคุคลเอง ผูเ้ขยีนก�าลงัเปรียบเทียบ
ให้เห็นว่า การฝึกอบรมก็เช่นเดียวกัน จะท�าอย่างไรให้การฝึกอบรมไม่น่าเบื่อ เปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของการฝึกอบรมแบบเก่าๆ ที่เมื่อใครได้ยินต่างก็เบือนหน้าหนี มาเป็นยิ้มรับ
และกระตือรือร้นที่จะมาฝึกอบรมด้วยความตั้งใจจริงโดยปราศจากการบังคับ เคล็ดลับที่
ไม่ลับดังกล่าวได้กล่าวไว้เป็นหัวข้อตั้งแต่เรื่อง  “จากแนวคิดสู่การจัดการฝึกอบรม”
จนมากระทัง่ถงึหวัข้อสดุท้ายคอื “เผชญิสถานการณ์เสมอืนจรงิ” ส�าหรบัในหวัข้อนีจ้ะเป็น
การสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่จะกล่าวได้ว่า เคล็ด (ไม่) ลับที่ว่านั้นคืออะไร

เคล็ด (ไม่) ลับ
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เป็นวชิาชพีทีต้่องใช้ความเสยีสละ ความทุม่เท เป็นอย่างสงู แค่ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของการท�าหน้าที่ครูอย่างแท้จริงในแต่ละวันนั้นก็มีมากเพียงพอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การสอนหนงัสอื การดแูลนกัเรยีน งานภาระเอกสารต่างๆ ทีท่างโรงเรียนก�าหนดแล้ว  ยงัมี
เร่ืองของการฝึกอบรมเข้ามาเป็นงานประจ�าทีค่รูไม่สามารถปฏเิสธได้ ดงันัน้ ในอนัดบัแรก
ผู้บริหารควรพิจารณาและท�าความเข้าใจถงึความจ�าเป็นว่า การฝึกอบรมทีเ่ข้ามานัน้จ�าเป็น
ต่อครูมากน้อยเพียงใด เป็นประโยชน์ต่อครูผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ สามารถน�า
ความรู ้ทักษะ และเจตคตหิลงัจากการฝึกอบรมแล้วน้ันมาใช้ในการพฒันางานของตน พฒันา
ศกัยภาพของนักเรียน และพัฒนาโรงเรยีนได้มากน้อยเพียงใด หากการฝึกอบรมนัน้ไม่ได้มี
ความจ�าเป็นมากส�าหรบัคร ูกค็วรจะปล่อยให้ครไูด้ท�าหน้าทีข่องตนเองอย่างแท้จรงินัน่กค็อื
งานสอน เป็นหลกั ผูบ้รหิารควรค�านึงถึงจิตใจและภาระหน้าท่ีของครูเป็นส�าคญั กจ็ะช่วยให้
การท�างานร่วมกันในสังคมโรงเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข ในส่วนของผู้จัดการอบรมเอง 
กค็วรค�านงึถงึอารมณ์ ความรูส้กึของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมในวนัแรกๆ ด้วยเช่นกนั ควรสร้าง
บรรยากาศของการอบรมเป็นไปอย่างผ่อนคลายไม่ใช่เคร่งเครียดหรือเน้นการให้ความรู้
เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการท�ากิจกรรมใดๆ จะยิ่งช่วยสร้างความเบื่อหน่ายและอคติต่อ
การฝึกอบรมให้แก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้ง่ายมากยิง่ขึน้ ส�าหรบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเอง
กเ็ช่นเดยีวกนั ควรค�านงึถงึความตัง้ใจดขีองผูบ้รหิารด้วยว่าการส่งให้ตนเองเข้ารบัการฝึก
อบรมนั้นเป็นเพราะจะได้น�าความรู้ ทักษะมาพัฒนางานในส่วนของตนได้ดีมากยิ่งขึ้น 
ถอืเป็นการไปหาความรูเ้พิม่เตมิโดยทีไ่ม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลย  และเมือ่เข้ารับการฝึก
อบรมก็ควรค�านึงถึงความต้ังใจดีของผู้จัดการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน ว่ามีจุดมุ่งหมายใด
เป็นส�าคัญในการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้นมา หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึง
เจตนารมณ์อย่างแท้จริงของการฝึกอบรมแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายซึ่งได้แก่ ผู้จัดการฝึกอบรมและ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายอย่างแน่นอน

 ประการแรกคือ เอาใจเขามาใส่
ใจเรา เป็นข้อทีค่วรค�านงึถึงมากทีส่ดุ “เขา”
ในที่นี้หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 
“เรา” หมายถึง ผู้บริหารและผู้จัดการฝึก
อบรม และในทางกลับกันในมุมมองของ
ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม “เขา” ในทีน่ีห้มายถงึ
ผูบ้รหิารและผูจั้ดการฝึกอบรม “เรา” ในท่ีน้ี
หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอง ในกรณน้ีี
ขอกล่าวถึงวิชาชีพครูเป็นหลัก เพราะถือ
ว่าเป็นอาชีพที่ได้รับการอบรมมากที่สุดใน
แต่ละปี โดยปกติธรรมชาติของวิชาชีพครู 
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 ประการที่ 2 คือ ท�าการฝึกอบรมให้สนุกเหมือนไม่ได้มาอบรม การท�าสถานที่
ในการฝึกอบรมให้มีชีวิตชีวา มีบรรยากาศของการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยาก
เรยีนรู ้ เป็นวธิขีจดัความเบ่ือหน่ายของผูร้บัการฝึกอบรมได้อย่างง่ายทีส่ดุ ผูจ้ดัการฝึกอบรม
ต้องพยายามหาเทคนคิวธิกีารใดใดกต็ามให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมรูส้กึอยากมาอบรมทกุวนั
เหมอืนมาหาเพือ่นใหม่ มาหาความรูใ้หม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศของการฝึกอบรม
ให้มีชีวิตชีวา สนุกสนาน รวมทั้งเทคนิควิธีการของทีมงานฝึกอบรมในการกระตุ้นเร้าให้
ผู้รับการฝึกอบรมจดจ่อสนใจอยู่กับเรื่องที่ได้รับการอบรมมากที่สุด การอบรมที่น่าเบื่อ
จากประสบการณ์เดิมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็จะเปลี่ยนไปในที่สุด 

 ประการที ่3 คอื สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมมีครบครัน 
การอ�านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมเป็นเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ขาดเสียไม่ได้ ตั้งแต่เรื่องของอาหารการกิน การขับถ่าย การเจ็บป่วย สุขภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เป็นสิ่งที่ผู้จัดการอบรม
ควรใส่ใจและค�านึงถึงให้มาก  การจัดเตรียมอาหารควรนึกถึง
ข้อจ�ากัดพิเศษกับกลุ่มคนอื่นๆ  ด้วย เช่น  การนับถือศาสนา
อิสลาม การแพ้อาหารต่างๆ ฯลฯ หากผู้จัดการฝึกอบรมค�านึง
ถึงรายละเอียดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมเห็นได้ชัดเจนว่า การจัดการอบรมครั้งนี้นั้น ผู้จัดมีความ
ละเอียดอ่อนและมีความปรารถนาดีต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มากเพียงใด ในประเด็นต่อมาคือการอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ด้วย
  หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง มีการจัดเตรียมชุดปฐม
  พยาบาลไว้เบ้ืองต้นหากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัญหาสุขภาพจะได้
  ช่วยเหลอื ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีแ้ล้ว ยงัเป็น
  เรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้แก่
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้อย่างครบครันด้วย เช่น กระดาษ ปากกา 
  ดินสอ ฯลฯ  

 ประการที่ 4 คือ สถานที่จัดอย่าไกลมากเกินไป ในการจัดการฝึกอบรม การ
เดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรน�ามาพิจารณา ถ้าหากเป็นการจัด
การฝึกอบรมที่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ สามารถพิจารณาเรื่องของสถานที่ได้
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ตามความเหมาะสม โดยค�านงึถึงปัจจัยอืน่ๆ เช่น ความสะดวกของทัง้ทมีงานฝึกอบรมและ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จัดการฝึกอบรม (จ�าเป็นต้องใช้สถานที่นี้
เท่านั้น) เป็นต้น แต่ถ้าหากเป็นเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ผู้จัดการฝึกอบรมควรค�านึงถึงการ
เดินทางของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมด้วยว่า ใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะมาถงึ เพราะอาจจะต้อง
กระทบต่อก�าหนดการในการเริ่มการฝึกอบรม ท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนและวางแผน
เรื่องของก�าหนดการเริ่มและเลิกให้เหมาะสมด้วย ดังตัวอย่างเช่น โครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ สถานที่ฝึกอบรมอาจจะไกลส�าหรับครูหลายๆ โรงเรียน 
แต่ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมในสถานที่อื่นได้ด้วยเหตุผลที่ว่า ทางโครงการได้จัดท�าห้อง
การฝึกอบรมเปรียบเสมือนห้องเรียนจริงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดอบรมสถานที่อื่น
จึงไม่สามารถท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึมซับบรรยากาศของห้องเรียนได้อย่างแท้จริง 
ส่วนประเด็นเรื่องของเวลาทางโครงการมีการจัดตารางเวลาเริ่มและเลิกการฝึกอบรม
อย่างเหมาะสมคือเริ่มไม่เช้ามากเกินไปและเลิกไม่เย็นมากเกินไป ซ่ึงอาจจะท�าให้เกิด
ความไม่สะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ การค�านึงถึงประเด็นสถานที่จัดการฝึกอบรม
จะช่วยลดอคติเกี่ยวกับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้โดยทางอ้อม

 ประการที่ 5 ก�าหนดจ�านวนวันในการฝึกอบรมให้พอเหมาะพอดี การก�าหนด
วันในการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่ต้องค�านึงถึงด้วยเช่นกัน การก�าหนดจ�านวนวันของการฝึก
อบรมให้เหมาะสมต้องค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยว่า ความสะดวกของกลุ่มเป้าหมายนั้น
คือวันอะไร เช่น วันธรรมดา หรือ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ นอกจากน้ีจ�านวนวันควรมี
จ�านวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ซึ่งอาจจะพิจารณาจากเร่ืองท่ีท�าการฝึกอบรมได้ เช่น 
การอบรมคอมพิวเตอร์ การอบรมการท�าสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
การอบรมเหล่านี้เป็นการอบรมที่ได้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ  ก็อาจ
จะก�าหนดไว้ที่ไม่เกิน 3 วัน เป็นต้น แต่อย่างกรณีที่เรื่องของการฝึก
อบรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกว้างและมีรายละเอียดหัวข้อย่อยจ�านวน
มาก ที่ต้องมีทั้งการให้ทฤษฎีและการปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ก็อาจจะ
ก�าหนดไว้ที่อย่างต�่า 5 วัน เป็นต้น ดังนั้น การก�าหนดจ�านวนวันควรพิจารณาจากหัวข้อ
เรือ่งทีอ่บรมและกลุม่เป้าหมายเป็นหลัก ดงัเช่น โครงการของมลูนธิิชนิ โสภณพนชิ เร่ืองทีใ่ช้
จดัการอบรมเป็นแนวคดิทฤษฎท่ีีค่อนข้างใหญ่ท�าให้มีรายละเอยีดหวัข้อย่อยจ�านวนมาก และ
เพือ่ให้ครสูามารถน�าความรูท่ี้ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชพีตนอย่างแท้จรงิ จงึมกีารปฏบิตัิ
ควบคู่ไปด้วยในระหว่างการฝึกอบรม ทางโครงการจึงก�าหนดเวลาการอบรมเป็นจ�านวน 
9 วัน เป็นต้น

9
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ศาสตร์ใหม่
Coaching and Mentoring
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 การสร้างระบบการช้ีแนะการเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) ในรูปแบบ
การฝึกอบรมหลักสูตร CCE 9 วัน เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามครูจ�านวน 722 คน 
ในเรือ่งของคร ูสภาพแวดล้อม หลักสตูร นกัเรยีน ผลการวจิยัอยูใ่นระดบัปฏบิตัสิม�า่เสมอ
ปัญหาทีเ่กิดขึน้น้อยมากรปูแบบการฝึกอบรมหลักสูตร CCE การชีแ้นะและการเป็นพีเ่ลีย้ง
เป็นนวตักรรมของการนเิทศการศกึษาสมยัใหม่ ดร.สริพินัธุ ์สวุรรณมรรคาและคณะ (2556)
ได้นิยามค�าศัพท์ “Coaching and Mentoring เป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากรในองค์กรที่ต้องการจะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
การ Coaching เป็นการสอนงานจากผู้บงัคบับญัชาถึงผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยตรง ด้วยวธิกีาร
ให้ค�าแนะน�าและสอนงานแบบสองทาง (Two-Way Communication) ส่วน Mentoring
การเป็นพี่เลี้ยง เลือกจากผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับหรือเป็นผู้บริหารในหน่วยงาน
มาให้ค�าปรึกษาและแนะน�ารุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์
โดยตรงต่อการท�างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น” ส�าหรับโครงการนี้ คณะวิทยากร 4 ทีม 
ได้น�าหลักการ Coaching and Mentoring มาใช้แต่ปรับให้เหมาะสม ยึดหยุ่น นุ่มนวล 
สอดคล้องกบั ศาสตราจารย์กติตคิณุ สมุน อมรวิวฒัน์ ได้ให้ค�านยิาม Coaching ไว้อย่าง
กระชับและเป็นรูปธรรมว่า หมายถึง การหนุนน�าต่อเนื่องที่ไม่ได้มุ่งชัยชนะแต่มุ่งหวังการ
ท�างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท�างานของบุคคล การเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ 
Mentoring (ราชบัณฑิตยสถาน, 2533) คือ ผู้ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะและติดตาม
ช่วยเหลอืทางวชิาการ รวมทัง้ด้านอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง การบรหิาร การสอน การวจิยั กิจกรรม
นกัเรียน การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้ มกัหมายถงึผูม้ปีระสบการณ์มากทีส่ดุดแูลผูท้ี่
มีประสบการณ์น้อยในงานนั้น นี่คือสภาพการฝึกอบรมท่ีวิกฤต ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ทั้งหมด จึงขอสรุปดังแผนภาพต่อไปนี้

ศาสตร์ใหม่ Coaching and Mentoring

44   เคล็ด (ไม่) ลับกับการฝึกอบรม



แผนภาพที ่2 การสร้างระบบการช้ีแนะและเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching and Mentoring)
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 กระบวนการเข้าสนบัสนนุคร ู(Coaching and Mentoring) ในรปูแบบใหม่ของ
นวัตกรรมการศึกษาต่อครูจ�านวน 250 คน โรงเรียนแต่ละรอบ 23 แห่ง ด้วยทีมวิทยากร 
4 ทีม และทีมบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น ประมาณ 20 คน มีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ข้ันเตรียมการด�าเนินการ 
โดยการประชมุ ปรกึษาหารอืในทมีด้วยกนั
การปรับปรุงหลักสูตร CCE ให้เหมาะสม
กับครู ระดับชั้น กลุ่มโรงเรียน น�าปัญหา
ข้อจ�ากัดของการฝึกอบรมครั้งที่แล้ว มา
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเตรียมรับมือกับความไม่
พงึพอใจ การต่อต้าน อคติ ซังกะตาย เบือ่
เดนิทางไกล ค�าพดูก้าวร้าวของครูท่ีมีค�าสัง่
ให้มารบัการฝึกอบรม 9 วัน การตระเตรยีม
ห้องเรียนเสมือน โต๊ะเก้าอี้ สื่อการสอน 
PowerPoint มุมหนังสือ และอื่นๆ

 2. การฝึกอบรมหลักสูตร CCE 
9 วัน ตามเนื้อหา 4 ด้าน ครู สภาพ
แวดล้อม หลักสูตร นักเรียน เริ่มต้นโดย
พธิเีปิด นโยบายและทศิทางการศกึษาของ
กทม. จากผูบ้รหิารระดบัสงู ผูอ้�านวยการ
โรงเรียน ความส�าคญัของโรงเรียนกรงุเทพ
มหานครสู่ความเป็นเลิศ การจัดท�าแผน
โครงการหลัก (Master Plan) ลดภาระ
งานครูด้านอื่นให้ลดน้อยลง การเริ่มรู้จัก
ครูเป็นรายบุคคลมากขึ้นของวิทยากร
แต่ละทมี ครูท�าวิเคราะห์รายบคุคล การท�าชวีประวัต ิแนะน�าตัวเองติดในห้องเรยีนเสมอืน
การเล่นเกมกิจกรรม มุมพับกระดาษ มุมหนังสือข้อสัญญา สื่อการสอนที่น่าสนใจ การน�า
เสนอผลงานของทุกคนที่ท�าแต่ละวันมาติดในชั้นเรียน การกระตุ้นครูให้เข้ามามีส่วนร่วม
ตลอดเวลา การเสริมแรง ตดิดาว การอดทน ยิม้แย้มแจ่มใส วางตวัดี เป็นกนัเอง การพดูคยุ
มีอารมณ์ขัน การบรรยายช่วงสั้น คม ชัดเจน ง่ายควบคู่การลงมือปฏิบัติ สนุกสนาน มี
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บรรยากาศ เสรมิด้วยอาหารว่าง อาหารกลางวนัทีอ่ร่อยได้รบัค�าชม ห้องน�า้สะอาด สบาย
ถูกสุขลักษณะพอเพียง ห้องฝึกอบรมมีขนาดพอเหมาะ เย็นสบาย น่าเรียนรู้ และอื่นๆ

 การ Coaching and Mentoring ครูมาฝึกอบรมด้วยความไม่พึงพอใจ ขุ่นมัว 
ค�าพูดก้าวร้าวใน 1-3 วันแรก ค่อยปรับเปลี่ยนดีขึ้นตามล�าดับ ทีมวิทยากรเริ่มรู้จักครู
แต่ละคน ด้วยการดูประวัติ ป้ายชื่อ การถามตอบ กิจกรรมกลุ่ม การน�าเสนอผลงาน 
ระยะกลาง 3-6 วันต่อมา ทีมวิทยากรรู้จักครูแทบทุกคน ชื่อเล่น การพูดคุยเป็นกันเอง 
เสียงหัวเราะดังขึ้น ความคุ้นเคยน�ามาสู่การเปิดใจยอมรับทีมวิทยากรที่ผลัดกันท�าหน้าที่
ในแต่ละด้านสอดรบักันตลอดเวลา การสือ่สารสองทางด�าเนนิไปด้วยการถาม-ตอบ อภปิราย
แสดงความคิดเห็น ระหว่างการฝึกอบรมและการพูดคุยสนุกสนานอย่างไม่เป็นทางการ
เกิดขึ้นควบคู่กันไป การ Coaching and Mentoring เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกของการฝึก
อบรมทีเดียว

 3. หลักสูตรเนื้อหา CCE ที่น�ามาใช้ฝึกอบรม มีการแบ่งเป็นหัวข้อ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการของครู สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง มีทฤษฎี 
หลักการ ย่อยให้ง่าย สั้นกระชับ เน้นเป็นกิจกรรม เกม
การลงมือปฏิบัติ  จ�าลองห้องเรียนเสมือน  ทีมวิทยากร
(Mentors) เป็นแบบอย่าง ท�าให้ดู ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
การยอมรับความรู้  ความสามารถ  ทักษะการบรรยาย
ดีขึ้นอย่างชัดเจน การเปิดใจกว้างเห็นจากการแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรม 
การประเมินผลแต่ละวัน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะมากขึ้นดังขึ้น ช่องว่างหมดไปในวันใกล้จบ
การฝึกอบรม คณะวิทยากร 4 ทีมขยับเข้าสู่การ Coaching and Mentoring อย่างเป็น
ระบบในวันสุดท้ายด้วยการให้ครูแต่ละคนจัดท�าแผนปรับปรุงห้องเรียน (Action Plan) 
4 ด้าน ครู สภาพแวดล้อม หลักสูตร นักเรียน เพื่อน�ามาวิเคราะห์แยกแยะการเข้า
สนับสนุนครูแต่ละคนต่อไป พร้อมกับการนัดวันเวลาลงมือปฏิบัติการห้องเรียนก่อนเปิด
เทอมการศึกษาตามแต่ละโรงเรียนประชุมร่วมกันก�าหนดขึ้น
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การสร้างสมัพนัธภาพทีด่บีนความแตกต่างของการรบัรู ้ความรูส้กึ ระดบัปัญหาก่อนมารบั
การฝึกอบรม ทีมวิทยากรสามารถก้าวข้ามผ่านก�าแพงอคติ ต่อต้าน ประสบการณ์เดิม
ที่รับการฝึกอบรมมาก่อน การเป็นกัลยาณมิตรของการ Coaching and Mentoring 
เริ่มต้นมาโดยตลอด และเข้าสู่การสนับสนุนครูอย่างจริงจัง เป็นระบบ ต่อเนื่อง หลังจาก 
Action Plan ของครูแต่ละคนที่เขียนขึ้นด้วยตนเอง

 4. การปรับปรุงห้องเรียน 
(Clean Up Day) ก่อนเปิดเทอมทีม
วทิยากรได้น�าข้อมลูทีค่รทู�า Action Plan
มาจดัการตามท่ีวางแผนไว้ เปลีย่นบทบาท
จากวิทยากรในห้องอบรมมาเป็นเพือ่นครู
สวมชุดล�าลองชั่วคราว จัดสิ่งแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้สะอาด สดใส เคลื่อนย้ายตู้ 
โต๊ะเก้าอี้ เอกสารสะสม ที่ไม่จ�าเป็นออก
เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีในห้องให้เปิดกว้างขวางข้ึน
ในการท�ากจิกรรมแนว CCE จัดมุมหนงัสอื
พื้นที่ display ที่แขวนกระเป๋า แนววาง

รองเท้า ให้เป็นระเบยีบและอืน่ๆ  การเข้าช่วยเหลอืครอูย่างจรงิจงั ทะมดัทะแมงลงมอื
เปลีย่นชัน้เรยีน น�าไปสูก่ารตืน่ตวั การเตรยีมการ และรอการสนบัสนนุในช่วงเปิดเทอม 
ระยะนีช้ัน้เรยีนจะแตกต่างจากเดมิมาก มกีารตกแต่งด้วยงานศลิปะ จดัชัน้เรยีนอย่าง
สวยงาม มมีมุต่างๆ รปูแบบการจดัโต๊ะนกัเรยีน สือ่การสอนสะดดุตา เดก็นกัเรยีนพากนั
สงสยัตืน่ตาตืน่ใจและช่ืนชอบต่อห้องเรยีนแบบนีม้าก การ Clean Up Day เป็นอกีกจิกรรม
หนึง่ทีเ่ปิดใจคร ูเปิดห้องเรยีน ท�าให้การ Coaching and Mentoring ก้าวเข้าไปในโรงเรียน
อย่างมัน่ใจ ได้รบัความร่วมมอืและรอรบัการสนบัสนนุด้วยความเตม็ใจยิง่

 5. การเข้าสนบัสนนุครูในชัน้เรียน ทีมวิทยากรจะมกีารพบผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ก่อนทุกครั้ง การประชุมปรึกษาหารือสนทนาอย่างเป็นกันเอง การเข้าสนับสนุนจะแบ่ง
เป็น 2 รูปแบบคือ 1) การเข้าสังเกตการณ์ในห้องเรียนในหัวข้อที่ก�าหนด ค่อนข้างเป็น
ระบบการนิเทศติดตามผล 3 ครั้งตามหัวข้อที่ก�าหนด ได้แก่ การคุมชั้นเรียน การจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการสอน ใบงาน ในแต่ละคาบ 50 นาทีจะเข้าสังเกตการณ์ตลอดเวลา 
การบนัทกึผล การถ่ายภาพ สดุท้ายด้วยกนัคนืข้อมลู (feedback) ให้ ข้อเสนอแนะเชงิบวก
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น�าข้อดข้ีอเด่น ให้ก�าลงัใจ จดุอ่อนทีค่วรแก้ไขร่วมกบัครแูละผูอ้�านวยการโรงเรยีน ทกุครัง้
มกีารแลกเปลีย่นความคิดเหน็เชงิสร้างสรรค์ การพฒันาการเรยีนการสอนของครพูฒันา
มากขึน้ตามหลกัสตูรของ CCE รปูแบบที ่2 คือ การพบปะพดูคยุ เยีย่มเยอืนครทูีเ่คยผ่าน
การอบรมรุน่ก่อนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้ก�าลงัใจ ยงัคงตดิตามผลงานการเรยีน
การสอน การจดัห้องเรยีนเพือ่สนบัสนนุครอูย่างต่อเนือ่ง จนครคู่อยๆ ปฏบิตังิานเป็นวถิี
ห้องเรยีนทีเ่น้นเดก็เป็นส�าคญัในทกุคาบการเรยีนการสอนทีเดยีว ในช่วงเวลาดงักล่าวได้มี
การศกึษาดงูานในโรงเรยีนต้นแบบ (Best Practices) 3 แห่งเพือ่สร้างความมัน่ใจ การพดู
คยุเพ่ือเสรมิแรงบวกในกลุม่ครแูละผูบ้รหิารด้วยกนั การน�าแนวคดิ ปัญหาอปุสรรคมา
ดดัแปลงแก้ไขในชัน้เรยีนของตนเอง เป็นต้น 

 6. การประชุมนอกสถานที่
(Residential) น�าคณะครูและผู้บริหารของ
โรงเรียนที่เข้าฝึกอบรมทั้งหมด   ไปประชุม
นอกสถานที่ เพื่อทบทวนความรู้ของหลักสูตร
CCE ทั้ง 4 ด้าน สภาพแวดล้อม หลักสูตร ครู
นกัเรยีน ในรปูกจิกรรมฐานความรู ้การประชมุ
ร่วมถอดบทเรยีนสิง่ทีท่�ามาแล้ว ปัญหาอปุสรรค
และสิง่ทีค่าดว่าจะท�าต่อไป การเตรยีมน�าเสนอ
การสร้างพันธสัญญาต่อผู้บริหารเชิงนโยบาย
ผู้ก�ากับทศิทางการศกึษาของกทม. ในระยะนี้
การ Coaching and Mentoring ก้าวน�าไปอย่างมาก บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง
เปิดใจ สร้างความรู้สกึทีด่ ีความเป็นกัลยาณมติร แนบแน่นและเกดิความไว้วางใจเป็นทีส่ดุ
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 7. วันพันธสัญญา คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนรับฟังแนวนโยบาย ทิศทาง
การศึกษาโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร CCE จากรองผู้ว่าฯกทม. 
ฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารระดับสูง ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นผู้แทนครู
แต่ละโรงเรียนน�าเสนอแผนด�าเนินการต่อไปทั้งระบบ เพื่อปรับปรุงปฏิรูปการเรียนตาม
แนว CCE ทั้ง 4 ด้าน ปัญหาอุปสรรคที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข ทีมวิทยากรจะช่วยเสริมให้
ก�าลงัใจปรกึษาหารอื ให้ค�าแนะน�า ยกย่องชมเชยประเดน็ท่ีน่าสนใจ การรบัประกาศณยีบตัร
ถ่ายรปูร่วมกัน เป็นการท�าพันธสัญญาสาธารณะทีท่กุฝ่ายรบัรู ้ให้ความส�าคญั สานต่อเนือ่ง
และยั่งยืน ตั้งแต่ระดับล่างสู่บน บนสู่ล่าง ที่เข้าใจเป้าหมายโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่
ความเป็นเลิศตรงกัน จบด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ด้วยบรรยากาศกัลยาณมิตร
อันดียิ่ง

 8. การ Coaching and Mentoring เป็นศาสตร์และศลิป์ของการช่วยเหลอืคน 
รับรู้สภาพปัญหา จิตใจที่บอบช�้า การท�างานที่ยุ่งเหยิง การฝึกอบรมที่ศูนย์เปล่า การถูก
ยดัเยียดงานทีไ่ม่ใช่งานสอน ครใูนปัจจบุนัจึงเป็นผูถู้กกระท�า มภีาระงานอ่ืนมากกว่างานสอน
เจตคตค่ิานยิมสญูเสยี จ�าเป็นทีท่มีวทิยากรต้องเข้าใจ รบัรู ้เหน็อกเหน็ใจ อดทน ปล่อยให้
ระบายค่อยๆ ให้ เสริมด้านวิชาการบางเรื่องให้ชัดเจนขึ้น น�าไปปฏิบัติได้มีตัวอย่างให้ดู
ศกึษา การเสรมิแรงทางบวก เล่นเกม กจิกรรม ร้องเพลง เข้าสนบัสนนุครดู้วยใจมากกว่า
กระดาษ มีการท�าพันธสัญญาในการอยู่ร่วมกัน เกาะเกี่ยวกันท่ามกลางปัญหามากมาย 
ช่วยกันลงมือปฏิบัติจริงจัง ติดตามช่วยเหลือครูไม่ปล่อย ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลคืนกลับอย่าง
เป็นระบบ มีทั้งข้อดีข้อเสีย ครูต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอน วิธีคิด Mind Set ได้รับ
การเยียวยา รับรู้สานต่อให้ความส�าคัญเชิงนโยบายก้าวต่อ เชื่อมั่น จนสุดท้ายครูทุกคน
เป็นครูกึง่สากล CCE เดก็ด้อยโอกาสยากจนมคีวามสขุ โรงเรยีน 440 แห่งมคีณุภาพและ
เกิดอัตลักษณ์ของตนเองในที่สุด
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 การ Coaching and Mentoring ในโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความ
เป็นเลิศ เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เข้ามาช่วยปัญหาการฝึกอบรมที่สูญเปล่า การนิเทศ
การศึกษาติดตามผลในเชิงเอกสาร ติติงจับผิดปฏิสัมพันธ์ห่างไกลกันขาดความเชื่อมั่นไว้
วางใจต่อกัน ในการ Coaching and Mentoring นี้แตกต่างจากเดิมแทบทุกขั้นตอน 
เป็นองค์รวม (Holistic) ตั้งแต่แรกเริ่มเพิ่มกระบวนการใส่ใจ กัลยาณมิตร มีการน�าผล
การฝึกอบรมมาปฏิรูปการเรียนรู้อย่างได้ผลเกินคาดหมาย รายละเอียดและรูปแบบ
ดังกล่าวนับเป็นก้าวย่างส�าคัญของการปฏิรูประบบนิเทศการศึกษา ท่ีในปัจจุบันยังหา
แนวทางที่เหมาะสมไม่ได้ รูปแบบที่ถูกต้องหรือการรือฟื้นความคิดใหม่เก่าให้ตกผลึกเพื่อ
กลับไปช่วยครทูกุคนได้ตามบทบาทหน้าทีท่ีพ่งึประสงค์ น่าจะเป็นค�าถามทีท้่าทายไม่น้อย
ทีเดียวในยุคที่ศึกษานิเทศก์กลับมามีความส�าคัญอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง
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