
 

บทที่ 1 
การนิเทศทั่วไป 

จุดประสงค 
 ผูอานได.- 
 1. มีความรูเร่ืองการนิเทศ 
 2. มีความเขาใจพฤติกรรมการนิเทศ 
 3. ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศ 
 
 คําวาการนิเทศ (Supervision)  ในปจจุบันไดใชกันอยางแพรหลายในการบริหารงาน
ดานธุรกิจ ดานการปกครอง และดานการศึกษา เพ่ือจุดประสงคในการปรับปรุงงานดานน้ัน ๆ ให
ดีขึ้น ความหมายของแตละดานมีความคลายคลึงกันและแตกตางกัน ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับลักษณะ
ของงานเปนสําคัญ  ในบทน้ีจะกลาวถึงการนิเทศทั่วไปพอเปนสังเขป สําหรับผูที่ไมไดทํางานใน
โรงเรียน 
 

ความหมายของการนิเทศทั่วไป 
 การนิเทศ (Supervision)  คือ การชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุง บริการ การใหความ
รวมมือ และการประสานงานใหบุคคลที่ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานทํางานไดดีขึ้น 
 การนิเทศสามารถนําไปใชกับงานที่ตองอาศัยผูดูแล ตรวจตรา ใหคําแนะนํา คอย
ชวยเหลือบริการ และบริหารงานเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคที่วางไว หากมอง
ตามรูปศัพท SUPERVISION  ชารี  มณีศรี (2538, 14-15)  สรุปจากศัพทภาษาอังกฤษไว
นาสนใจวา 
  Support การสนับสนุน 
 S Share การมีสวนรวม 
  Service การบริการ 
 
  Unity ความสามัคคี 
 U Understanding ความเขาใจ 
  Upgrade การยกฐานะ 
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  Planning การวางแผน 
 P Promotion การเลื่อนขั้น 
  Problem-Solving การแกปญหา 
 
  Education การศึกษาหาความรู 
 E Experiment การทดลอง 
  Evaluation การวัดผล 
 
  Research การวิจัย 
 R Report การรายงาน 
  Record การบันทึก 
 
  Visiting การเยี่ยมเยียน 
 V Value การรูคุณคา 
  Virtue การมีคุณธรรม 
 
  Improvement การปรับปรุง 
 I Information การใหขาวสาร 
  Inservice-trainning การฝกอบรม 
 
  Objective จุดประสงค 
 O Observation การสังเกต 
  Organization การจัดรูปงาน 
 
  Needs ความตองการ 
 N Negotiation การประนีประนอม 
  Necessity ความจําเปน 
 
 จากความหมายที่ใชคําภาษาอังกฤษเรียบเรียงคําศัพทที่มีความหมายคลายคลึง
ใกลเคียงกัน ลักษณะงานการนิเทศที่ใชทั่ว ๆ ไป ผูทําหนาที่นิเทศจะตองมีความรู ประสบการณ 
และเขาใจงานของงานดี จึงจะทําหนาที่นิเทศผูอ่ืนได คําศัพทดังกลาวขางตนจึงบอกถึงลักษณะ

 TL 713 2 



 

 Supervise แนะนําการใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 Utilize ใชมวลทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต โดยประหยัด 
 Plan  วางแผนการทํางานโดยตั้งวัตถุประสงค และการสื่อความหมายท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 
 Enforce ควบคุมนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการทํางาน 
 Relate สรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานทั้งกลุมและบุคคล 
 Validate ดูแลใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชา 
 Instruct สอนกลวิธีและทักษะประสบการณ 
 Show แสดงลักษณะความเปนผูนํา 
 Organize จัดระบบงานและประสานการทํางาน 
 Regulate วางหลักปฏิบัติในการทํางาน 
 

พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานการนิเทศ 
 งานการนิเทศไมวาจะเปนงานดานธุรกิจ ดานการศึกษา การสอน หรืองานใด หนาที่
หลักสําคัญประการหน่ึงก็คือความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน บทบาทและหนาที่นี้
จึงพิจารณาจากพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานการนิเทศ ดังตารางตอไปน้ี 

พฤติกรรมความรับผิดชอบของ 
ผูบังคับบัญชาและองคกร ผูใตบังคับบญัชา เพ่ือนรวมงาน 

 ปฐมนิเทศงานในหนาท่ีแตเริ่มแรก 
 แบงงานใหตรงกับความสามารถและ
ทักษะของแตละคน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

 ใหความสนใจแกทุกคน 
 เคารพในศักด์ิศรีและสิทธิของบุคคล
อื่น 

 ใหความเสมอภาคและมีความเปน
ธรรม 

 รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
คํารองเรียน 

 

 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
 เรียนรูความตองการของ
ผูบังคับบัญชา ดวยการสังเกต
พฤติกรรม 
 ชวยงานดวยความเสียสละและเต็ม
ใจ 
 มีความอดทน 
 เสนอขอมูล ขาวสาร ท่ีนาสนใจ
ทันทวงที เปนปจจุบัน 
 รายงานความกาวหนา ปญหาและ
อุปสรรคเสมอ 

 

 ใหความรวมมือ 
 มีความสัมพันธอันดี 
 ประสานงานกับฝาย
ตางๆ  
 เขาใจปญหาของผูอื่น 
 ยอมรับขอเสนอแนะ ขอ
วิจารณ 
 ชวยกันแกปญหา 
 เรียนรู วิ ธีการทํางาน
จากผูรวมงาน 
 ใ ห ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ
หนวยงานอ่ืน 
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พฤติกรรมความรับผิดชอบของ 
ผูบังคับบัญชาและองคกร ผูใตบังคับบญัชา เพ่ือนรวมงาน 

 ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
ผู เ ชี่ ย ว ช าญ ใ น ก า ร
แกปญหาตาง ๆ 

 ไมแสดงพฤติกรรมกาวกายแสดง
ความเกงกลาลํ้าหนา 

 มีการฝกอบรม สงเสริมใหมีความ
รับผิดชอบ และใหมีความรูสึกเปน
เจาของ มีความผูกพันตองานท่ีทํา  คาดการณลวงหนาถึงความ

ตองการของผูบังคับบัญชา  ฝกใหรูจักทํางานเปนทีม  
 มีความซื่อสัตย เปนตัวแทน
ชวยงาน และชวยแกปญหา 

 เปนตัวอยางท่ีดี มีคุณธรรม 
 มีลักษณะผูนํา 
 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ใหแนวคิด ขอเสนอแนะ ดวยความ

จริงใจ โตแยงดวยเหตุผลอยางถูก
กาละเทศะ 

 มีความสามารถในการสื่อสาร 
 เปนคนใฝเรียน ใฝรู ไมเหนื่อยหนาย
ท่ีจะส่ังสอน ชี้แนะแกบุคคลอ่ืน  ทําความเขาใจในนโยบายที่ไดรับ 

หากไมเขาใจ ควรถามใหเกิดความ
ชัดเจน 

 รูจักควบคุมตนเอง (Self-control) 
 มี ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น ใ นตน เ อ ง  (Self-
confidence)  รวมกันวางแผนการใชกําลังคน 

วางแผนงานที่สามารถปฏิบัติได  กลาตัดสินใจ 
 ชวยเสนอขอคิดเห็น เพ่ือกําหนด
ลักษณะงาน โดยคํานึงถึงมาตรฐาน 
คุณภาพ 

 มีความเสียสละ อดทน 
 ใชหลักจิตวิทยาในการทํางานรวมกับ
บุคคลอ่ืน สรางขวัญกําลังใจ 

 ใหคําปรึกษาหารือดวยความยินดี ท้ัง
ปญหางานและสวนตัว 

 ใหความรวมมือในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรในระยะยาว 
 ประสานงานกับทุก  ๆ  ฝายใน
หนวยงาน 

 ลดปญหาขอคับของใจฉับไว 
 กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่ม 

 ชวยประเมินผลงานวาตรงกับ
แผนงานและวัตถุประสงคหรือไม 

 ประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูล 
 สรางความสามัคคี สงเสริมความ
เขาใจระหวางกัน  ตรวจสอบงานทั่วไปดานปริมาณ 

คุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน  สงเสริมการใชเวลาใหเกิดประโยชน 
 วิเคราะหงานเพ่ือนําเสนอและหา
ทางแกไข 
 ฝกอบรมผูอื่นใหปฏิบัติงานแทน 

รวมมือกับเจาหนาท่ีคน
อื่ น  ๆ  ใ น ง า นบ ริ ห า ร
บุคลากร การจัดรูปงาน 
การวางแผน  และการ
ควบคุม ความสัมพันธกับ
ชุมชน และงานในหนาท่ี 
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 จากพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานนิเทศดานธุรกิจอุตสาหกรรม คือการที่ตองรับผิดชอบ
เก่ียวของกับบุคคลอ่ืน อันประกอบดวยเพ่ือนรวมงาน ซึ่งอยูในระดับเดียวกับผูใตบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เปนนายจาง ลักษณะงานนิเทศท่ัวไป จึงเปนไปไดที่ตอง
รับผิดชอบดูและทั้งระบบ 
 สวนแนวคิด ทฤษฎีการนิเทศ ทักษะ การฝกประสบการณ ตลอดจนการประเมินผล 
สามารถศึกษาจากการนิเทศการสอน และนํามาวิเคราะหประยุกตใชกับการนิเทศทั่วไปได 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. อภิปรายความหมายของการนิเทศ 
 2. ระบุพฤติกรรมของผูนิเทศ 
 3. อธิบายความสัมพันธและความสําคัญของการนิเทศ 
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