
 

 

จุดประสงค 
 นักศึกษาสามารถ 
 1. มีความรูความเขาใจเร่ืองความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษาและการนิเทศการ

สอน 
 2. เปรียบเทียบแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของนักการศึกษา

ตางประเทศและนักการศึกษาไทย 
 3. เขาใจแนวทางการนิเทศการสอนของแตละบุคคล 
   
 ความเชื่อเก่ียวกับการนิเทศ  มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปรัชญาการศึกษา ซึ่ง
ความสัมพันธในลักษณะนี้สามารถที่จะโยงไปสูการพิจารณารูปแบบของการควบคุมของการ
นิเทศไดอยางดี สําหรับความสัมพันธดังกลาวมีดังนี้ 
 1. ปรัชญาการศึกษาตามแบบของนักสารัตถนิยม (Essentialist Philosophy)  ถือวา
ผูนิเทศกเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการสอนอยางดีเยี่ยม มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และ 
ประสบการณสูงกวาครูผูสอน (Supervisor high, Teacher low)  ดังน้ัน การควบคุมการนิเทศ
สวนใหญจึงตองไดรับคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําส่ังนั้นอยางเครงครัด รูปแบบของการนิเทศ
ตามปรัชญาของสารัตถนิยมนี้จึงเปนการนิเทศทางตรง (Directive Approach) 
 2. ปรัชญาการศึกษาตามแบบของนักทดลองนิยม (Experimentalist Philosophy)  
ถือวาทั้งผูนิเทศกและครูเปนเพ่ือนรวมงานที่มีความรูความสามารถในการปรับปรุงการสอนของ
ครูใกลเคียงกัน (Supervision equal, Teacher equal)  ดังน้ันรูปแบบของการนิเทศตามแนวคิด
ของนักปรัชญาในลัทธินี้จึงเปนแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Collaborative Approach) 
 3. ปรัชญาการศึกษาของนักอัตตภาวะนิยม (Existentialist Philosophy)  ถือวา
ครูผูสอนควรเปนผูคนพบควรปรับปรุงการสอนดวยตนเอง ในกรณีนี้ครูผูสอนจะเปนผูที่มี
ประสบการณสูงกวาผูนิเทศก (Supervision low, Teacher high)  ดังน้ันรูปแบบของการนิเทศ
ตามแบบของนักปรัชญาลัทธินี้จึงเปนแบบการนิเทศทางออม (Nondirective Approach) สําหรับ
ความสัมพันธระหวาง ปรัชญาการศึกษา การควบคุม และความเชื่อทางการนิเทศ สามารถสรุป
ไดดังตารางขางลาง 

บทที่ 3 
ปรัชญาการศึกษาในการนิเทศการสอน 
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 รูปแบบของความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษา การควบคุม และความเชื่อในการ
นิเทศดังกลาวน้ี ยังไมมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงโดยเฉพาะเปนรูปแบบที่เหมาะสมและถูกตองแต
เพียงรูปแบบเดียว ดังนั้นความเหมาะสมตาง ๆ ของรูปแบบการนิเทศจึงควรขึ้นอยู กับ
สถานการณและสภาพที่เปนอยูในขณะนั้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ที่จะมีบทบาท
และสวนเกี่ยวของเปนอยางมากอีกดวย ในบางกรณีความสัมพันธดังกลาวอาจจะอยูคาบ
เก่ียวกับปรัชญาการศึกษาในหลายแขนง การแกปญหาน้ีผูนิเทศกอาจจะตองประยุกตใชวิธีการ
นิเทศในหลายรูปแบบเขาดวยกัน ทั้งน้ีเพ่ือแกปญหาและทําใหการนิเทศการสอนหรือการนิเทศ
การศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความสัมพันธระหวาง ปรัชญาการศึกษา ความเชือ่ และรูปแบบการนิเทศ  
ของผูนิเทศก 

การควบคุม   

ปรัชญาการศึกษา 
(ประสบการณ) 

ความเชื่อทางการนิเทศ 

สารัตถนยิม ผูนิเทศก  สูง 
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(Essentialism) ครู      ต่ํา 
การนิเทศแบบทางตรง 

ทดลองนิยม ผูนิเทศก  เทากัน 
(Experimentalism) ครู      เทากัน 

การนิเทศแบบพึ่งพา 

อัตตภาวะนิยม ผูนิเทศก  ต่ํา 
(Existentialim) ครู      สูง 

การนิเทศแบบทางออม 

    
 

แนวคิด (Concept) หรือความเชื่อ 
 แนวคิดหรือความเชื่อเก่ียวกับการนิเทศการสอน พอสรุปไดดังตอไปน้ี 

1. การนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถชวยปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนในหองเรียน 

2. การนิเทศการสอนเปนชุดยอยของการนิเทศการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการสําหรับ
ปรับปรุงงานและพันธกิจในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยตรงกับครู เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน (นิพนธ  ไทยพานิช, 2538, 18) 

 



 

3. การนิเทศการสอนเปนระบบยอยของระบบโรงเรียน ผูนิเทศกการสอนมีผลตอการ
สอนของครู และการสอนของครูมีผลตอการเรียนของนักเรียน 

4. การนิเทศการสอนเปนการใหการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความรูใหม ๆ 
ดาน หลักสูตร เนื้อหาวิชา เทคนิควิธีการ นวัตกรรมทางการสอน ขอมูลขาวสาร 
เทคโนโลยี ทักษะ และความรูที่จําเปนอ่ืน ๆ แลวนําความรูเหลาน้ีมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอน 

5. การนิเทศการสอนเปนการใหการศึกษาตอเน่ืองของครู 
 

หลักการการนิเทศการสอน 
 จากแนวคิดหรือความเชื่อหรือความคิดรวบยอด เม่ือเปนที่ยอมรับเรื่องเหลาน้ีก็กลาย
มาเปนหลักการได กอนจะกลาวถึงหลักการนิเทศการสอน ขอใหพิจารณาวิเคราะหคําวา 
“หลักการ” 
 หลักการคืออะไร? 
 หลักการ (Principles)  มีความหมายสรุปตามที่ วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ (2538, 18)  
กลาวไวเปนขอ ๆ ดังนี้ 

1. จุดเร่ิมตนที่เปนเหตุใหเกิดส่ิงอ่ืน ๆ 
2. ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงพ้ืนฐาน หรือความเชื่ออันเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปน

แนวทางปฏิบัติจากสถานการณอยางหนึ่งไปสูสภาพการอีกอยางหนึ่ง และเปนสิ่ง
สําคัญที่จะควบคุมกิจกรรมและวิธีการสําหรับการปฏิบัติตามแนวนั้น หรือ 

3. คํากลาวโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธระหวางปรากฏการณตั้งแตสอง
อยางหรือหลายอยาง ซึ่งใชเปนแนวทางสูการกระทําหรือปฏิบัติ หรือ 

4. วิถีทางแหงการแกปญหาที่คาดวามีความเชื่อม่ันไดมากที่สุด ไมเฉพาะแตอาศัย
จากประสบการณเดิมเทาน้ัน แตอาจจะไดจากขอเท็จจริงพ้ืนฐาน และรูวาจะ
นํามาใชไดอยางไร 

5. การสรุปขอความโดยทั่วไป ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในลักษณะของขอเท็จจริงพ้ืนฐาน 
หรืออาจจะหมายถึงกฎเกณฑพ้ืนฐาน คําสั่ง นโยบาย หรือความเชื่อ ซึ่งควบคุม
การกระทําในรูปแบบตาง ๆ ของมนุษย 

 
 Chaplin  สรุปความหมายของหลักการไวใน Dictionary of psychology (1973, 380) 
วา 

1. a working hypothesis or a maxim for conduct or for scientific investigation, 
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2. a fundamental law or uniformity of nature, 
3. the active ingredient in a substance which causes its characteristic 

reaction. 
 ดังนั้นคําวา หลักการ  จึงมีความนาเชื่อถือที่จะนําไปปฏิบัติมากกวา แนวคิด 
(concept) 
 หลักการในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ บอกถึงเปาหมายของชาติโดยรวม 
เขียนเปนขอ ๆ สั้น ๆ  ดังน้ัน หลักการที่จะกลาวถึงในการนิเทศการสอนนั้น จึงตั้งอยูบน
สมมติฐานที่จะเปนแนวที่ใหผูนิเทศกนําไปปฏิบัติ ประยุกตใชกับครูและกระบวนการสอนใน
หองเรียน 
 
 Burton และ Brueckner  (อางจาก วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ, 2538, 18-19)  ไดกําหนด
หลักการนิเทศการศึกษา ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับการนิเทศการสอน ดังนี้ 

1. การนิเทศควรจะเปนวิทยาศาสตร คือเปนไปอยางมีลําดับ มีระเบียบและวิธีการใน
การศึกษา ปรับปรุง และประเมินผลส่ิงตาง ๆ ภายในขอบเขตของงาน ทั้งน้ียอม
หมายรวมทั้งดานกระบวนการนิเทศ และบรรดาอุปกรณที่ใชในการนิเทศดวย  
นอกจากน้ีการนิเทศควรไดมาจากการรวบรวมและสรุปผลจากขอมูลอยางเปน
ปรนัย มีความถูกตองแนนอน เปนที่เชื่อถือและมีระเบียบมากกวาการสรุปเอาจาก
ความคิดเห็น 

2. การนิเทศควรเปนประชาธิปไตย คือการนิเทศจะตองเคารพในบุคคล ความ
แตกตางของบุคคล และพยายามสงเสริมการแสดงออกของแตละบุคคลอยางเต็มที่  
ทั้งน้ีเพ่ือจะไดแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล เพ่ือจะไดพัฒนา
ความสามารถนั้นๆ ไดเต็มที่ 

 
 Franseth (1962, 23-28)  และ Burton Brueckner  มีความคิดตรงกันตามหลักการ
ที่วา 
 การนิเทศจะมีความหมายสําหรับครูก็ตอเม่ือการนิเทศนั้นแสดงใหเห็นวาเปนสิ่งที่
เก่ียวของและมีผลตอผูรับการนิเทศโดยตรง  นั่นคือ ครูไดมีสวนรวมในการพิจารณาวาจะใหผู
นิเทศชวยเหลือเรื่องใด มีความเปนกันเอง มีความเขาใจอันดีตอกัน ทําใหครูรูสึกวาจะชวยใหเขา
พบวิธีที่ดีกวาในการทํางาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค การนิเทศจึงเปนการสรางสรรค 
 Sergiovanni และ Starratt  กลาวถึงหลักการนิเทศแตกตางจากทานอ่ืน ดังนี้ 
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 การบริหารมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิดกับการนิเทศ ขณะที่การบริหารควรคํานึงถึง
การจัดใหมีความสะดวกสบายทางวัตถุตาง ๆ รวมไปถึงการดําเนินการโดยทั่วไป สวนการนิเทศ
คํานึงถึงการปรับปรุงแนวการเรียน มีการวางแผนอยางมีระเบียบ ประสานความรวมมือ 
(Cooperative) และจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมการหาแนวทางการประเมินบุคลากร
ตามวิธีการ และผลจะตองมุงไปสูมาตรฐานที่ตั้งไว 
 Mark และ Stoops (1978, 3-4)  เสนอแนะหลักการที่นาสนใจวา 
 การนิเทศชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัดย่ิงขึ้น ตองจัดใหมี
คณะกรรมการเปนผูบริหารโครงการนิเทศ ควรชวยกันนําผลงานการวิจัยมาใช 
 
 จากบันทึกการนิเทศการศึกษาของกรมสามัญศึกษา พ.ศ.2514 ไดกําหนดหลักการที่
เก่ียวของโดยตรงกับการนิเทศการสอน และ ชารี  มณีศรี (2538) มีความเห็นในแนวเดียวกับ
นักการศึกษาที่กลาวมาแลว และในสวนที่แตกตางกันมีดังนี้ 

1. การนิเทศเปนการชวยกระตุนเตือน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความ
เจริญงอกงามแกครูโดยทั่วไป 

2. การนิเทศคือการสรางมนุษยสัมพันธ 
3. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ 
4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตร เปนงานที่เก่ียวพันกัน 
5. การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชน 
6. การนิเทศยังใหเกิดผล (Supervision is Effective) 

 
 หลักการทั้งหลายท่ีรวบรวมมานี้ จะเห็นไดวามีลักษณะเปนนามธรรม ซึ่งจะบอกถึง
แนวความคิดกวาง ๆ การที่จะใหงานการนิเทศการสอนเปนไปตามแนวคิดและหลักการ ก็
จําเปนตองนําหลักการเหลาน้ีไปใช  Smith (อางจาก วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ, 2538, 23) บอกวิธีนํา
หลักการไปใชไววา 
 “หลักการอันเปนนามธรรม เม่ือจะนําไปใชตองแปลออกมาในรูปของแนวทางปฏิบัติ” 
 นอกจากนั้นตองคํานึงถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการนําไปใชดวย ดังที่ วไลรัตน 
บุญสวัสด์ิ สรุปองคประกอบที่สําคัญไวตามความคิดเห็นของ Ayde ดังนี้ 

1. ลักษณะนิสัยของแตละบุคคล (Personal idiosycasies) ซึ่งไดแก ทัศนคติ 
ความสามารถ ความตองการ ฯลฯ ของแตละบุคคลทั้งทางดานผูนิเทศกและผู
ไดรับการนิเทศ ซึ่งตางมีนิสัยเฉพาะตัวของตัวเอง บุคคลหนึ่งอาจยอมรับหลักการ
อยางหน่ึง ขณะเดียวกันอาจปฏิเสธหลักการอ่ืน ๆ  ดังน้ัน ความสําเร็จของการ
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2. นโยบายการบริหาร (Administrative Policy)  นโยบายการบริหารมีอิทธิพลมาก
ตอจุดมุงหมาย ขอบขาย และวิธีการในการนิเทศการสอน หลักการนิเทศจะไม
สามารถนํามาใชประโยชนไดเทาที่ควร หากไมไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร 
งานนิเทศก็ปฏิบัติไปในแนวทางที่ประสงคไมราบร่ืน นโยบายบริหารอาจจะ
เขมงวด หรือปลอยตามสบาย อาจจะเปนประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ยอมมี
อิทธิพลตอการนิเทศการสอนเสมอ 

 อิทธิพลขององคประกอบทั้งสองแนวจึงนาจะคํานึงถึงในการปฏิบัติงานนิเทศการสอน
ดวย 
 

แนวทางการนิเทศการสอน 
 แนวทางการนิเทศการสอนแตละรูปแบบขึ้นอยูกับแนวความคิดหรือความเชื่อ ซึ่ง
แตกตางกันออกไป  อยางไรก็ดี รูปแบบการนิเทศการสอนที่ผานมามักจะคลอยตามพัฒนาการ
หรือวิธีการบริหารการศึกษาเหมือนกัน การนิเทศการสอนอาจจะแยกตามลักษณะความแตกตาง
ตามวิธีการปฏิบัติได 7 แบบ ดังนี้ 

1. แบบปลอยปละละเลย 
2. แบบบังคับ 
3. แบบฝก 
4. แบบแนะแนว 
5. แบบประชาธิปไตย 
6. แบบวิทยาศาสตร 
7. แบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) 

 
 1. การนิเทศการสอนแบบปลอยปละละเลย 
  การนิเทศการสอนแบบนี้ เกิดขึ้นในสมัยตน ๆ ของการเรียนการสอนในทุกประเทศ 
ตามประวัติศาสตรการนิเทศจะเห็นไดวา ไมวาในยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทย การ
เรียนการสอนยุคแรกเก่ียวพันกับศาสนาเปนสําคัญ ผูสอนไมไดรับการแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงตนเอง ครูหรือผูสอนสอนไปตามวิธีที่ถนัดหรือเหมาะสม ถาไมมีอะไรเกิดขึ้นก็ไมมีการ
เอาใจใสเรื่องการเรียนการสอน สิ่งที่ตองการคือเน้ือหา (content) คําสอนเทาน้ัน 
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2. การนิเทศการสอนแบบบังคับ 
  การนิเทศแบบนี้มุงเปลี่ยนแปลงการสอนและตัวครู สวนหลักสูตร เอกสาร หลักสูตร 
วิธีสอน ตารางสอน เนื้อหาแนวความรูที่จะใหเด็ก ผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณาตัดสินใจเลือก 
ผูสอนไมมีหนาที่จะพิจารณาจุดหมายของการสอน  ดังน้ันจึงตองมีการตรวจดูอยูเสมอวาครูได
ปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่วางไวหรือไม 
 3. การนิเทศการสอนแบบฝกปฏิบัติ 
  การนิเทศแบบนี้ ผูนิเทศกเปนผูฝกอบรมวิธีสอนที่ไดเลือกสรรไวแลว ผูนิเทศก
ไมไดดูความตองการของครูผูสอน แตดูความตองการของโรงเรียนหรือผูบังคับบัญชาซึ่งกําหนด
ไว ครูไมจําเปนตองคิดหาวิธีการสอนขึ้นใชเอง 
 4. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 
  คือการนิเทศการสอนใหครูเจริญงอกงาม โดยใชวิธีแนะแนวทางใหครูหาทางชวย
ตนเอง วิเคราะหปญหา หาวิธีแกปญหาดวยตนเอง ใหครูไดแสดงความสามารถที่มีอยูแลว และ
นํามาใชเพ่ือแกปญหาโดยใชหลักการแนะแนว 
 5. การนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย 
  คือการนิเทศการสอนที่ยึดถือปลักการปฏิบัติตามลักษณะประชาธิปไตย คือผู
นิเทศกวางตนเปนผูรวมงาน ดําเนินงานโดยเคารพในสิทธิหนาที่และเสมอภาคดวยเกียรติแหง
ความเปนมนุษยของทุกคน รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน แบงงานกันทํา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ดําเนินการตัดสินใจที่จะทําอะไรหรือเวนการกระทําส่ิงใดโดยใชเหตุผลเปน
ขอตัดสิน ใชวิธีพิสูจนหลักฐานและขอเท็จจริง 
 6. การนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร 
  การริเริ่มนําเอากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการนิเทศในโรงเรียน เร่ิมจาก
การท่ีวิธีนี้ใชไดผลในวงการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม ผูนําทางการศึกษาหันมาสนใจและนํา
วิธีการเขาสูระบบนิเทศการสอน โดยการคนควาวิจัยหาวิธีการสอนที่ดีที่สุด และนําวิธีสอนนั้นมา
ผลักดันใหครูนําไปใช มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของครูที่จะทําการสอน ตลอดจนแสวงหา
อุปกรณ เคร่ืองมือที่จะชวยสอน สรางแรงจูงใจตอครูผูสอน เพ่ือกระตุนใหทํางานใหไดผลดีที่สุด 
ผูนิเทศกมีหนาที่คนหากฎเกณฑทางการสอนเพื่อมาใชกับครูและตองเปนผูรักษามาตรฐานการ
สอนของครูดวย 
 7. การนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม 
  การนิเทศแบบมนุษยนิยม  คือการนิเทศที่เนนถึงความสําคัญและการกระทําของ
ผูอ่ืน Abrell (อางจาก วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ 2538, 30)  กลาววา การนิเทศแบบน้ีจะทําใหเกิด
ความงอกงามของครูเอง ผูนิเทศกตองมีคุณลักษณะ ทัศนคติ ทักษะ และความเขาใจในการ
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 การนิเทศการสอนจะเปนแบบใดก็ตาม ผูนิเทศกและผูถูกนิเทศ ควรจะไดรวมมือกัน
ทํางานดวยความสุข ความสบายใจ อันจะสงผลตอนักเรียนและคุณภาพของการสอนเปนสําคัญ 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. อธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษาและการนิเทศการสอน 
 2. สรุปแนวคิดความเชื่อเก่ียวกับการนิเทศการสอนของทานมาเปนขอ ๆ 
 3. ระบุแนวทางการนิเทศตามแนวคิดของนักการศึกษามาอยางนอย 2 แนวทาง 
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