
 

 

บทที่ 10 
ทักษะการสื่อสาร 

จุดประสงค 
 ผูอานสามารถ.- 
 1. เขียนความหมายของการสื่อสารที่เก่ียวของกับการนิเทศการสอนได 
 2. สรุปองคประกอบของกระบวนการติดตอส่ือสารไดถูกตอง 
 3. บอกเทคนิคการพูดที่ดีเปนขอ ๆ 
 4. ใหคําแนะนําและขอตองระวังในการสื่อสารแกบุคคลอ่ืนได 
 
 การส่ือสารมีความจําเปนอยางยิ่งในการติดตอกันระหวางบุคคล หากการสื่อสารไมดี 
มักจะเกิดอุปสรรคและปญหา ทําใหงานลาชา ผิดพลาด เกิดขอขัดแยง ทําใหงานหยุดชะงัก ไม
ประสบผลสําเร็จ  ดังน้ัน ถาตองการใหการดําเนินงานบรรลุสมความมุงหมายดวยความ
เรียบรอยและราบรื่น การส่ือสารเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลได 
 การนิเทศการสอนเปนงานที่จะตองปฏิบัติรวมกัน ระหวางผูนิเทศกและครู ตลอดจน
นักเรียน เปนงานที่ผูนิเทศกจะตองสื่อสาร เพ่ือชวยเหลือครูในดานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตาม
เปาหมายที่วางไว ถาผูนิเทศกขาดความเขาใจ ขาดความเอาใจใสหรือขาดประสิทธิภาพในการ
ติดตอส่ือสาร ยอมจะกอใหเกิดปญหาขึ้นหลายประการ กลยุทธ เทคนิควิธีการตาง ๆ ที่เตรียมไว 
เพ่ือใหการดําเนินการนิเทศการสอนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ก็อาจลมเหลวได หาก
ผูนิเทศกขาดทักษะการสื่อสาร ไมสามารถพูดหรือติดตอกันใหเขาใจ 
 

ความหมายของการสื่อสาร 
 การสื่อสาร (Communication)  เปนพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือถายทอดขาวสาร ขอเท็จจริง ความรูสึก แนวความคิด ความตองการ การกระทํา จากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ใหเขาใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามความประสงคของผูสงสาร 
โดยอาศัยสื่อหรือเคร่ืองมือในการสื่อสาร เชน คําพูด ทาทาง ขาวสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือให
สําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
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องคประกอบของกระบวนการติดตอสื่อสาร 
 การติดตอสื่อสารจะโดยวิธีทางตรง เชน การพูด การอธิบาย การสนทนา หรือการ
ติดตอโดยใชอุปกรณอ่ืน ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน E-mail เปนตน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
องคประกอบ 4 สวน คือ 
 1. ผูสง  คือ ผูทําหนาที่กระจายขอมูล เร่ิมตนในการสื่อสาร เชน ครูถายทอด
เน้ือหาวิชาของบทเรียนแกนักเรียน 
 2. สาร  คือ ขอมูล ขอความ เน้ือหาสาระ ขอเท็จจริง ที่จะถูกสงไปยังผูรับ 
 3. สื่อ   คือ ตัวกลางที่จะชวยนําสารไปยังผูรับ สื่ออาจสรุปไดวาเปนชองทาง 
(channel) ในการนําขอมูลจากผูสงไปยังผูรับ 
 

2. สาร (Message) 
สื่อ (Media) 

3. ผูรับ 
(Receiver) 3. 

1. ผูสง 
(Sender) 

 
 
 
 
  สื่ออาจมีหลาย ๆ ชนิด เชน คําพูด หนังสือ ในสมัยโบราณเราใชควันไฟสงขอความ 
ปจจุบันเราใชแสง ใชเสียง มาเปนสัญญาณในการสงขอความมากยิ่งขึ้น 
 4. ผูรับ  คือ ผูที่รับขอมูลจากผูสงโดยผานตัวกลางที่เรียกวาส่ือชนิดตาง ๆ 
 ในทางปฏิบัติจริง ๆ แลวจะพบวาการส่ือสารเพ่ือจะใหไดผลดี จําเปนตองมีการตอบโต
ระหวางผูรับและผูสง การแลกเปลี่ยนขอมูล จะทําใหการสื่อสารมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  
ฉะนั้น จึงไมแปลกวาบางคร้ังผูสงจะกลายเปนผูรับ และผูรับจะเปลี่ยนเปนผูสงเสียเอง 
 

รูปแบบของการสื่อสาร 
 รูปแบบของการสื่อสาร แบงเปน 2 แบบ คือ 
 1. ลักษณะของสื่อที่ใช  สื่อที่ใชในการติดตอส่ือสาร แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
  1.1 สื่อที่มีลักษณะภาษาในรูปของคําพูด หรือตัวอักษร สื่อแบบน้ีเรียกวา Verbal 
Communication 
  1.2 สื่อที่มีลักษณะอ่ืน ที่ไมเปนภาษา ไมใชคําพูด หรือภาษาเขียน เชน การใช
ทาทาง สัญญาณอ่ืน ๆ การส่ือสารลักษณะนี้เรียกวา Nonverbal Communication 
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 2. ลักษณะวิธีการที่ใชในการสงสื่อ แบงออกเปน 2 วิธี ไดแก 
  2.1 การสงโดยตรง หมายถึง กระบวนการที่เริ่มจากผูสงผานส่ือ ถึงผูรับที่
ตองการโดยตรง เชน โทรศัพท หรือการสอนวิชาตาง ๆ ใหกับนักเรียนในชั้นโดยตรง 
  2.2 การสงโดยออม หมายถึง การสงในลักษณะผานสื่อกลางในการดําเนินการ 
เชน การสอนในลักษณะทางไกล การใชเคร่ืองมือสื่อสารเพื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน การใช
เอกสาร เปนตน 
 

กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) 
 กระบวนการสื่อสารแบงเปน 2 วิธี 
 1. การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication)  เปนการสงขอความจากผูสงไป
ยังผูรับ ในสภาวะแวดลอมหนึ่ง โดยที่ผูรับไมมีโอกาส หรือไมไดแสดงการปอนกลับ (Feedback) 
การสื่อสารประเภทนี้ ไดแก การฟงวิทยุ ดูรายการโทรทัศน หรือการอานหนังสือ ซึ่งผูรับจะไมมี
โอกาสในการสงขาวไปยังผูสง 
 2. การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)  เปนการสงขอความโดยที่ผูรับมี
สวนรวมในกระบวนการรับขาว และกอใหเกิดการปอนกลับไปยังผูสง กระบวนการนี้เปน
กระบวนการที่ไมอยูนิ่ง  ดังน้ัน การส่ือสารสองทางนี้ แตละฝายจะเปนทั้งผูรับและผูสง การ
ปอนกลับจากผูรับ จะชวยใหผูสงไดใหความหมายในสิ่งที่ไดสงชัดเจนขึ้น การส่ือสารสองทางนี้ 
ผูสงเนนที่ผูรับมากกวาตนเอง 
 

สื่อที่ใชในการติดตอสื่อสาร 
 ดังไดกลาวมาแลววา สื่อเปนชองทางหรือตัวกลางที่จะชวยนําพาสารไปยังผูรับ 
รูปแบบสื่อมีหลายลักษณะ ดังตอไปน้ี 
 1. ตัวอักษร หรือขาวสาร  หมายถึง รูปแบบของสื่อที่ใชสงสารในรูปของตัวหนังสือ 
 2. คําพูด 
 3. ภาพนิ่ง 
 4. ภาพเคลื่อนไหว 
 5. สัญญาณ 
 6. ทาทาง การพยักหนา การโบกมือ กวักมือ 
 7. การสัมผัส 
 8. วัตถุ 
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 สําหรับองคประกอบของกระบวนการสื่อสารกับการนิเทศการสอนนั้น จะตอง
ประกอบดวยบุคคลอยางนอย 2 คน คือ ผูนิเทศก และผูรับการนิเทศ โดยที่ผูนิเทศกจะเปนผูสง
ขาวสาร และมีจุดหมายปลายทางของการสื่อสารอยูที่ผูรับ ผูนิเทศกจะพยายามนําส่ือตาง ๆ มา
ชวยในการสื่อสาร เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน โสตทัศนูปกรณ หรือเทคนิควิธีการใหม ๆ มาชวย
เสริมประสิทธิภาพในการสื่อสาร เพ่ือใหผูรับการนิเทศรับขาวสารไดถูกตอง และเขาใจ
ความหมายตรงกัน แตถึงอยางไรก็ดีกระบวนการสื่อสารไมไดจบเพียงผูสงขอความขาวสารให
ผูรับเทาน้ัน แตผูนิเทศกซึ่งเปนผูสงจะตองคํานึงถึงการสนองตอบของผูรับการนิเทศดวย คือตอง
มีผลสะทอนกลับ (Feedback) เพราะการมีขาวสารยอนกลับ ยอมจะทําใหผูรับการนิเทศได
ตรวจสอบวา ขาวสารที่ผูนิเทศกสงไปนั้น ผูรับการนิเทศสามารถรับขาวสารไดถูกตอง เขาใจ
ความหมายของขาวสาร และมีปฏิกิริยาตอบสนองตรงตามวัตถุประสงคที่ผูนิเทศกตองการ
หรือไม จึงจะเรียกไดวาบรรลุจุดหมายของการสื่อสารอยางดีและสมบูรณ 
 ในการนิเทศการสอน นอกเหนือจากผูนิเทศกจะเขาใจองคประกอบ รูปแบบ และ
ลักษณะของส่ือเพ่ือการส่ือสารแลว สิ่งจําเปนสําหรับผูนิเทศกที่จะขาดเสียไมไดคือ เทคนิคการ
สื่อสารสําหรับการนิเทศการสอน 
 การนิเทศการสอนตองอาศัยรูปแบบเทคนิควิธีการหลาย ๆ อยาง ผูนิเทศกจําเปนตอง
เรียนรูและฝกฝนตนเองใหมีความสามารถเพียงพอ ทั้งน้ี เพ่ือจะไดทําใหการนิเทศการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค 
 เทคนิคการส่ือสารที่จําเปนกับการนิเทศการสอน ไดแก เทคนิคการพูด และเทคนิค
การฟง ซึ่งจะขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการนิเทศการสอน ดังนี้ 
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เทคนิคการพูด 
 การพูด  เปนการส่ือสารโดยวาจา การนิเทศการสอนสวนใหญจะใชการพูดในการ
ติดตอสื่อสารความหมายกับครู เชน พูดทําความคุนเคย สรางมนุษยสัมพันธกอนการนิเทศ ให
คําปรึกษาหารือ วิเคราะหวางแผนการนิเทศรวมกัน ตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากน้ันยังพูดในฐานะวิทยากร เพ่ืออบรม ประชุม สัมมนา เปน
ตน  ดังน้ัน การมีเทคนิคในการพูดที่ดีจึงเปนคุณสมบัติประการสําคัญของผูนิเทศกในการนิเทศ
การสอนใช 
 

เทคนิคการพูดที่ดี 
 1. ฝกลีลาการพูดใหนาฟง ฝกเสียง 
 2. พูดชื่นชม หลีกเลี่ยงการพูดตําหนิ 
 3. ไมควรพูดใหคนอ่ืนรูสึกอาย 
 4. หลีกเลี่ยงคําหยาบหรือดาทอ 
 5. ไมพูดวกวน เลนลิ้น เลนสํานวน 
 6. พูดในเร่ืองที่ผูฟงชื่นชมยินดี ชอบใจ ถูกใจ และสบายใจ 
 7. อยาพูดผูกขาดคนเดียว 
 8. หลีกเลี่ยงการดุดาบนวา ใชการแนะนําหรือการเลาใหฟง 
 9. ใหความสนใจโดยใชสายตามองผูฟง แสดงการเรียนรูโดยการพยักหนาหรือย้ิม 
 ในการพูดน้ัน สิ่งที่ผูพูดควรคํานึงถึงดวยก็คือ การรูจักวิเคราะหผูฟง สถานที่ เวลา 
โอกาส และความมุงหมายในการพูด  นอกจากนั้น การพูดควรเสนอความคิดเห็นเปนขั้นตอน มี
ระเบียบ เขาใจงาย มองเห็นภาพพจนไดชัดเจน 
 

เทคนิคการฟง 
 การฟงเปนกระบวนการที่สรางประสิทธิภาพในการสื่อสาร ถาผูนิเทศกฟงโดยไมตั้งใจ
และไมสนใจ ในขณะที่รับฟงก็จะจับใจความที่ฟงไมไดทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเสียโอกาสที่จะไดรับ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากผูรับการนิเทศ และยอมรับวาการฟงเปนปญหาอยางหนึ่งใน
การสื่อสารของการนิเทศการสอน ซึ่งเกิดจากผูนิเทศกขาดสมรรถภาพในการฟง กอใหเกิด
ปญหากับครูซึ่งเปนผูรับการนิเทศ ถึงอยางไรก็ตาม ผูนิเทศกก็สามารถปรับปรุงการฟงใหดีและ
มีประสิทธิภาพได ถาหากเขาใจในหลักการฟง สนใจที่จะปรับปรุงการฟงของตนใหมีคุณภาพ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนิเทศการสอนตอไป 
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 ผูนิเทศกที่รูจักปรับปรุงและพัฒนาทักษะการฟงของตน จะใฝหาประสบการณเพ่ิมเติม
ใหกวางขวาง ซึ่งทําใหการนิเทศการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เม่ือผูรับการนิเทศรับสารผาน
ประสาทสัมผัสไดมากที่สุด ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปรับปรุงการเรียนการ
สอนของครูตอไป 
 

ลักษณะการฟงที่ดี 
 1. ตั้งใจฟง 
 2. ฟงใหเขาใจความหมายพอ ๆ กับฟงหาขอมูลไปดวย 
 3. สังเกตผูพูดถึงสีหนาทาทาง ตลอดจนอากัปกิริยาขณะพูด การแตงกาย ทรงผม 
 4. แสดงใหผูพูดทราบวาเราสนใจฟงอยางเดียว โดยไมหันไปมองกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 5. ถาผูพูดพูดเร่ืองยาก ฟงไมคอยเขาใจ ผูฟงยิ่งตองเพ่ิมความระมัดระวังในการฟง
มากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการสื่อสารในการนิเทศการสอน 
 1. ในการถายทอดความคิดน้ัน จะตองชัดเจน และมีความแนนอนมากที่สุด ทั้งภาษา
และความคิด การถายทอดนั้นจะตองเปนระเบียบ เปนขั้นตอน ตามลําดับเหตุผล 
 2. ผูนิเทศกจะตองพยายามหาทางใหผูรับเรื่องราวตาง ๆ รับฟง หรืออานดวยความ
เต็มใจและตั้งใจ 
 3. ผูนิเทศกตองนึกอยูเสมอวา การสื่อสารน้ัน เปนเครื่องมือที่จะกอใหเกิดความ
รวมมือรวมใจกัน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 4. ผูนิเทศกควรเลือกใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณชวยในการสื่อสารดวย จะชวยใหเขาใจ
งายขึ้น 
 5. ควรใหการปฐมนิเทศ เพ่ือใหครูเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ตั้งแตแรกกอนเขาทําการ
นิเทศ 
 6. สรางความสัมพันธเปนการสวนตัว จะชวยใหการถายทอดความรูความเขาใจได
งายขึ้น 
 

ระดับและชนิดของการสื่อสารที่เก่ียวกับผูนิเทศก 
 ผูนิเทศกตองใชทักษะการสื่อสารในการติดตอกับบุคคลตอไปน้ี 
 1. กับบุคคลคนเดียว 
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 2. กับกลุมครูในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
 3. กับชุมชน 
 4. กับคนตางความคิด 
 5. กับคนตางระดับการศึกษา 
 ในที่นี้จะกลาวถึงการนิเทศระหวางผูนิเทศกกับครูและกลุมครู ซึ่งใชมากในการนิเทศ
การสอน ผูนิเทศกพบวา การส่ือสารกับบุคคลคนเดียว ทํางานไดสะดวกกวาการทํางานกับกลุม
คน ผูนิเทศกสามารถซักซอมความเขาใจไดตลอดเวลา วาครูเขาใจตรงตามที่ผูนิเทศตองการ
หรือไม และสิ่งใดที่ตางฝายตางไมเขาใจก็สามารถสอบถามเพ่ือใหพูดซํ้าได หากมีคําพูดใดทําให
อีกฝายไมพอใจ ก็สามารถเปลี่ยนคําพูดใหมใหนาฟงขึ้น และถนอมน้ําใจผูฟงมากขึ้น สิ่งสําคัญที่
ผูนิเทศกไดจากการพูดกับครูคนเดียว คือมีโอกาสทําความรูจักเปนการสวนตัวถึงแนวคิด 
ลักษณะรสนิยม ซึ่งบุคลิกลักษณะของคนที่เราคุยดวย แสดงใหเห็น เปนการสื่อสารทางกาย 
(body language) นอกจากน้ันสายตาเปนสัญญาณบอกอะไรในขณะพูดไดหลายประการ ดังคํา
พังเพยที่วา “สายตาเปนหนาตางของหัวใจ” บางครั้งคนมักแสดงความรูสึกออกมาทางความ
เคลื่อนไหวของรางกาย เพียงสังเกตสีหนาอยางเดียวก็สื่อสารไดหลายประการ เชนเดียวกับทา
การยืน เดิน หรือการวางมือ 
 จะเห็นไดวาการส่ือสารระหวางผูนิเทศกกับครูนั้น ผูนิเทศกไดรับขาวสารจากการ
พบปะมากกวาขอมูลที่ครูพูดออกมา ผูนิเทศกที่นิเทศการสอนเปนรายบุคคล ควรคํานึงถึงขอ
ตอไปน้ี 
  การชมเชย  
  การอธิบาย (Desciption) 
  การใหความรูสึกที่ดี ๆ (Provision of positive feeling) 
  การกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค (Stimulation of creative thought) 
  ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Involvement of the other persons) 
  การสนับสนุนชวยเหลือ (Encouragement) 

สรางผูนํา (Building initiative)   
  การใหคําแนะนํา (Eliciting suggestion) 
  ทําความตกลงรวมกันเรื่องแผนงาน การนิเทศ (Making a commonly agree-
upon plan) 
  สนใจบุคคลอ่ืนเหมือนสนใจตนเอง  
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ผูนิเทศกที่มีประสิทธิภาพตองระวังในเร่ืองตอไปนี้ 
  พูดอยางระมัดระวัง 
  ฟงอยางมีสติวาบุคคลอ่ืนพูดอะไร และพูดอยางไร 
  ไมลืมวาเม่ืออยูตอหนาบุคคลอ่ืน ตองสํารวมกิริยาวาจา สํารวมทาทาง 
  คิดกอนพูดและทํา 
  ฝกสังเกต 
  - พูดกับครู นั่ง/ยืน ใกล ไกล แคไหนในหองเรียน 
  - หองเรียนประดับตกแตงอยางไร 
  - มีนาฬิกาบนผนังหองหรือไม 
  - ผูนิเทศกพูดเร็ว – ชา 
  - ผูนิเทศกเตรียมปองกันไมใหคนอ่ืนเขามาขัดจังหวะการพูดคุยกับครูอยางไร 
  ระวังการติดตอสื่อสารผานทางโทรศัพท เพราะการที่ผูนิเทศกจะพูดโทรศัพทกับ
ครูนั้น ตองระวังมากกวาการพบปะสวนตัว เพราะการใชโทรศัพทในสถานที่บางแหงไมมีความ
เปนสวนตัว 
  การเขียนขอความก็ตองระมัดระวัง อาจสรางความเขาใจผิดใหเกิดขึ้นไดหรือไมก็
ทําใหครูตกใจ เปนกังวล เชน ขอความที่วา “วันนี้ขอพบเวลา 16.00 น.” แลวสงขอความตั้งแต
เชา 07.30 น. ระหวางน้ันครูจะรูสึกกระวนกระวาย จึงตองระมัดระวังการเขียนขอความ 
 อยางไรก็ตาม การพบระหวางบุคคลตอบุคคลเปนแบบที่นิเทศไดผลมากที่สุด 
 

การสื่อสารเปนกลุมหรือเปนคณะ 
 ผูนิเทศกบางคนทํางานนิเทศไดดีกับกลุมคน การทํางานกลุมเปนศิลปะอยางหนึ่งใน
การนิเทศ ผูนิเทศกตองคํานึงถึงบทบาทและหนาที่ของตนที่จะรับผิดชอบ และทําใหกลุมกลา
แกรงและมีความสมานสามัคคี หนาที่อยางหน่ึงของผูนิเทศกคือ ชักชวนใหกลุมคนทํางาน ไต
ถามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม หาขอมูลขาวสาร ในขณะเดียวกันผูนิเทศกตองเปนคนให
ขอมูลและใหความคิดเห็น  ตลอดจนตองอธิบายและนําความคิดของทุกคนมาประสมประสาน 
เพ่ือหาขอสรุป  นอกจากนั้นตองกระตุนสมาชิกในกลุมใหโตตอบ ใหอภิปราย ที่สําคัญที่สุดตอง
วิเคราะหความรูสึกของสมาชิก และชวยแกปญหาใหสมาชิกได การทํางานเปนกลุมทําใหผู
นิเทศกตองเลนบทบาทของผูนําไปดวย การสื่อสารระหวางกลุมยอมยุงยากกวาของบุคคลเพียง
สองคน ผูนิเทศกจึงตองอาศัยทักษะในการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น โดยฝกใหเปนผูที่ 
 - เขียนขอความชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
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 - เขียนชื่อเลนของครูไดบางหากมีโอกาส เขียนดวยอารมณดีและถูกกาละเทศะ 
 - ใชกระดาษสีสวย ๆ บางก็ได 
 อยางไรก็ตาม ผูนิเทศกก็ตองระวังเรื่องการเขียน เพราะผูนิเทศกบางคนอาจเขียนเรื่อง
งายใหเปนเรื่องยากได ถาจําเปนผูนิเทศกอาจใชการพูดสื่อสารเสริมการเขียน เพ่ือความเขาใจ
ยิ่งขึ้นของกลุมก็ได สิ่งที่ผูนิเทศกพึงระวังคือ การเขียนอะไรตองใหนาเชื่อถือ และนาเลื่อมใส 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดและการปฏิบัติ ของผูนิเทศกจะเปนตัวทําใหเกิดความศรัทธาในกลุม
ครูได การส่ือสารดวยขอความ ผูนิเทศกไมควรลืม การกําหนดเวลาใหเหมาะสม นอกจากนี้
ขาวสารที่เขียนสงขาวแกกลุม หากมีความสําคัญจะสงซ้ํา ๆ ก็ได เพ่ือกันลืม แตควรเขียน
ขอความดวยคําที่แตกตางกัน 
 กระบวนการสื่อสารเปนศิลปะ หรือเทคนิควิธีการอีกรูปแบบหนึ่งที่นํามาใชในการนเิทศ
การสอน องคประกอบของการสื่อสาร คือผูนิเทศก เนื้อหาสาระท่ีตองการนิเทศ สื่อที่ใชในการ
นิเทศ และผลจากการนิเทศท่ีเกิดขึ้นในตัวของผ ู รับการนิเทศ 
 ผูนิเทศกเปนผูมีบทบาทสําคัญในการนิเทศ ผูนิเทศกจึงจําเปนตองเรียนรูและฝก
ตนเอง จนมีทักษะที่จะใชเทคนิคในการสื่อสาร เพ่ือที่จะชวยใหการนิเทศการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค 
 งานนิเทศการสอนจะไดผลดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูนิเทศกเปน
สําคัญ วาจะสามารถนําทักษะเหลาน้ี ใชไดเกิดประโยชนแกงานนิเทศไดมากนอยเพียงใด ทักษะ
การส่ือสารเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งของการนิเทศ เพราะผูนิเทศกจําเปนตองติดตอสัมพันธกับ
ครูอยูตลอดเวลา และทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศตองใชการสื่อสารเปนองคประกอบอยาง
แยกไมออก 
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คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. ความหมายของการสื่อสารในการนิเทศการสอนแตกตางจากการส่ือสารทั่วไป
อยางไร? 
 2. ผูนิเทศกควรมีเทคนิคการส่ือสารอยางไรจึงจะทําใหงานนิเทศกมีประสิทธิภาพ 
 3. ถาทานเปนที่ปรึกษาของเพ่ือนรวมงาน ทานจะแนะนําขอควรระวังดานการส่ือสาร
อยางไรใหเขาเขาใจ? 
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