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เค้�โครงและเนื้อห�โดยสังเขป

หนงัสอืเลม่นีแ้ตง่โดย Susan Sullivan และ 
Jeffrey Glanz ซึ่งเป็นหนังสือที่นำ�เสนอในเรื่อง
ของ “ก�รนิเทศเพื่อก�รปรับปรุงก�รสอนและก�ร
เรียน” (Supervision That Improves Teaching  
And Learning) โดยผู้เขียนได้นำ�เสนอแนวคิด 
หลักก�ร และเทคนิคก�รนิเทศท่ีมีวิธีก�รหล�ก
หล�ย ทั้งในด้�นของผู้บริห�ร ครู ผู้ที่นิเทศและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รนิเทศ โดยจะมุ่งเน้นไปที่
ประเด็นก�รปฏิบัติก�รนิเทศ สไตล์ก�รเรียนรู้ของ
ครแูละนกัเรยีนทีเ่หมอืนหรอืแตกต�่งกนั และคว�ม
จำ�เปน็ของก�รนำ�เทคโนโลยมี�ใชเ้พือ่เสรมิสร�้งให้
เกิดคุณภ�พในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
เน้นหลักก�รจัดก�รเรียนรู้เป็นสำ�คัญ ก�รนำ�เสนอ 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือก�รส่งเสริมพันธกิจของ
สถ�นศึกษ�ให้มีบทบ�ทม�กยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะ
คว�มน่�สนใจของเทคนิค วิธีก�รของลักษณะหรือ
รูปแบบของก�รนิเทศแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีก�ร
ถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระผ่�นก�รใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย 
ซึง่จะทำ�ใหผู้้อ�่นส�ม�รถทำ�คว�มเข�้ใจถึงก�รนิเทศ
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โดยใชร้ปูแบบ ก�รนเิทศ ผ�่นก�รนำ�เสนอเครือ่งมอื
ท�งก�รนเิทศอย่�งหล�กหล�ย และส�ม�รถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ หนังสือเล่มนี้ 
จงึเหม�ะสำ�หรบักลุม่ผูอ้่�นทีท่ำ�หน�้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ก�รนเิทศโดยตรง ทัง้กลุม่คร ูอ�จ�รย ์ผูบ้รหิ�ร หรอื
กลุม่นสิติ นกัศกึษ�ทีส่นใจ มกี�รสรปุปแนวคดิและ
หลักก�รที่สำ�คัญไว้ท้�ยบทของแต่ละบทประกอบ
ก�รทำ�คว�มเข�้ใจและนำ�ไปปฏบิตัไิดอ้ย�่งง�่ยด�ย

โดยเนื้อห�ของหนังสือเล่มนี้ประกอบไป
ด้วยตัวบทจำ�นวน 7 บท ซึ่งแต่ละบทจะมีเนื้อห�
โดยย่อดังจะกล่�วต่อไป

บทที ่1 เป็นบทนำ�ของก�รเล�่เรือ่งบรบิท
ที่เปลี่ยนไปของก�รนิเทศและผู้นิเทศ ซึ่งในส่วน
น้ีจะเป็นก�รนำ�เสนอ ถึงลักษณะของก�รนิเทศ 
นยิ�ม ประวตัคิว�มเปน็ม� เพือ่ใหผู้น้เิทศส�ม�รถ
วเิคร�ะห์สถ�นก�รณใ์นก�รสอนต�่งๆ ทีเ่กิดขึน้ได ้
ก�รนเิทศในรปูแบบทีต่อ้งก�รจะเปน็ม�ตัง้แตก่อ่น 
(1750-1850) และหลังศตวรรษที่ 19 เป็นต้นม�  
(1850-1900) ไดแ้ก ่ก�รนเิทศแบบใชร้ะบบร�ชก�ร 
ก�รนเิทศแบบใชห้ลกัก�รประช�ธปิไตย ก�รนเิทศ
แบบหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ก�รนิเทศแบบใช้
ภ�วะผู้นำ� ก�รนิเทศแบบคลนิกิ ซึง่ก�รนเิทศท�งก�ร
ศึกษ�ดังกล่�วขึ้นอยู่กับบริบทต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น
ท�งด้�นสังคม ก�รเมอืง เทคโนโลยี กฎหม�ยและ
ประเด็นท�งด้�นจริยธรรม เป็นต้น

บทที ่2 วิธกี�รสร�้งคว�มสมัพนัธร์ะหว�่ง
บุคคล 3 ประก�รผ่�นก�รเรียนรู้จ�กก�รฟัง  
(Listening), ก�รสะท้อนผล (Reflecting) และ
ก�รแจกแจงอย�่งชดัเจน (Clarifying Techniques) 
โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่�งบทสนทน�ม�ประกอบ 
เพื่อก�รอธิบ�ยที่ชัดเจน ก�รนิเทศส�ม�รถใช้วิธี
ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยก�รใช้ 1) คำ�สั่งในก�ร
ควบคุม (Directive Control) 2) คำ�สั่งแบบไม่ 
เป็นท�งก�ร, ก�รแจ้งเพื่อทร�บ (Directive  
informational), 3) ก�รทำ�ง�นรว่มกนั (Collaboration)  

และ 4) ก�รนำ�ตนเอง (Self-Directed) นอกจ�กนี ้
ยังมีก�รยกตัวอย่�งวิธีก�รให้ข้อเสนอแนะใน
สถ�นก�รณ์ที่ย�กลำ�บ�กต�มแบบของ Elena 3 
อย่�งอันได้แก่ 1) วิธีก�รให้ข้อมูลโดยตรง (The 
Directive Informational Approach), 2) วิธีก�ร
ร่วมมือกัน (The Collaborative Approach) และ 
3) วิธีก�รจัดก�รด้วยตนเอง (The Self-Directed 
Approach) ในท�้ยบทนีย้งัมกี�รเพิม่เนือ้ห�ตวัอย�่ง
และแบบฝึกหัดที่จะนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�ร
สะท้อนผลก�รนิเทศอีกด้วย

บทที ่3 เครือ่งมอืในก�รสงัเกตและเทคนคิ
วิธีก�ร โดยผู้เขียนได้นำ�เสนอ 42 เครื่องมือและ
เทคนคิทีน่ำ�ม�ใชใ้นก�รสังเกต ท้ังประเภทเครือ่งมอื 
ที่ใช้สังเกตในเชิงปริม�ณและในเชิงคุณภ�พ  
ซึ่งวิธีก�รทั้งหมดที่นำ�เสนอนั้นส�ม�รถใช้วิดีโอ
บันทึกภ�พหรือก�รบัณทึกเสียงม�ระยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ในก�รสังเกต หรืออ�จจะบันทึกได้
ด้วยวิธีอื่นๆ ในสภ�พปัจจุบันก็ได้ เพื่อนำ�ข้อมูล 
ดังกล่�วม�สะท้อนกลับสู่ผู้นิเทศและครูผู้ถูก 
นิเทศได้

บทที ่4 คว�มรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัก�รนเิทศ
แบบคลนิกิ ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิ�ยถงึก�รนเิทศแบบคลนิกิ
ว่�คืออะไรและสำ�คัญอย่�งไร ซึ่งเป็นก�รกำ�หนด
วธิกี�รขัน้ตอนในเชงิก�รตัง้รบัปญัห�ของก�รนเิทศ
โดยตรง โดยต้อง 1) มีก�รกำ�หนดแผน สถ�นที่ 
เวล�ทีจ่ะนดัพบเพือ่ก�รแกป้ญัห�โดยตรง 2) มกี�ร
สังเกต 3) ก�รให้ข้อเสนอแนะจ�กก�รสนทน�กัน 
และ 4) ก�รรวมตัวกันให้ข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อ
ก�รห�แนวท�งออกที่ดีที่สุด โดยวิธีก�รนี้เป็นกระ
บวนก�รหรือรูปแบบวงจรก�รแก้ปัญห�ก�รนิเทศ
โดยตรงไมว่่�จะทำ�กันเปน็แบบส�ข� ระดับชัน้ กลุม่ 
หมวดวิช� หรือโรงเรียน เป็นต้น

บทท่ี 5 ท�งเลอืกท่ีหล�กหล�ยวธิ ีในบทนี ้
อธบิ�ยถงึก�รนำ�ตวัอย�่งและแนวท�งก�รดำ�เนนิก�ร  
ซึง่มกี�รกล�่วถงึขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�นต�่งๆ ไดแ้ก ่
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ก�รใชเ้พือ่นเปน็โคช้, ก�รใชแ้ฟม้สะสมง�นเพือ่ก�ร
นิเทศทีแ่ตกต�่ง, ก�รใช้วจิยัเชิงปฏบิติัก�ร โดยผ�่น 
7 ตวัอย�่งเพือ่สร�้งก�รเรยีนรูสู้แ่นวท�งก�รนเิทศ
ต�มวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิของโรงเรยีนทีก่ำ�หนดไว้
ในเรื่องก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนเป็นหลัก

บทที ่6 ก�รสรรคส์ร�้งเพ่ือก�รปรบัเปล่ียน
ไปสู่ก�รมุง่เน้นก�รนเิทศก�รเรยีนก�รสอน ซึง่ผูเ้ขยีน
พย�ย�มท่ีจะสือ่ถงึแกนหลกัทีส่ำ�คญัไดแ้ก ่ครผููส้อน, 
ผูเ้รยีน และเนือ้ห�ในก�รสอน ซ่ึงผูนิ้เทศต้องพย�ย�ม
สะท้อนให้ครูผู้สอนทร�บว่�ตนเองมีคว�มเข้�ใจ  
มทีกัษะตลอดจนมเีน้ือห�ส�ระคว�มรูท่ี้จะถ�่ยทอด
ใหผู้เ้รยีน และก�รสร�้งคว�มสมัพนัธอ์นัดรีะหว�่ง
ครกูบันกัเรยีนเปน็อย�่งไรและมีประสทิธภิ�พม�ก
น้อยเพียงใด เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ต้องเกิดภ�ยใน
ห้องเรียนไม่ใช่ก�รจัดก�รต�มนโยบ�ย อย่�งไร 
ผู้เขียนได้นำ�เสนอว่� ผู้นิเทศต้องเป็นผู้นำ�แห่งก�ร
เปลีย่นผ�่นโดยเนน้ไปท่ีก�รมเีป้�หม�ยก�รปฏบิตัิ
ตนให้มีเสน่ห์ดึงดูดใจ, เข้�ใจในกระบวนก�รก�ร
เปลีย่นแปลง, มวีฒันธรรมก�รเรยีนรู,้ มวีฒันธรรม
ก�รประเมนิผลง�น, และมีคว�มเปน็ผู้นำ�แหง่ก�ร
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

บทที ่7 ก�รนเิทศสูก่�รปรบัปรงุก�รเรยีน
ก�รสอนในชัน้เรยีน ในบทสง่ท�้ยนีผู้เ้ขียนพย�ย�ม
เน้นย้ำ�ว่�ก�รนิเทศนั้นต้องเกิดก�รเริ่มต้นภ�ยใน
ห้องเรียนโดยก�รได้รับก�รเอ�ใจใส่จ�กครูและ
ผู้บริห�รอย่�งแท้จริง ต้องมีก�รกำ�หนดในก�ร
ว�งแผนนิเทศเพื่อก�รพัฒน�ซ่ึงส�ม�รถกำ�หนด
ออกม�เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต�มที่ผู้นิเทศ
ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งจะทำ�ให้เป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ม�กยิ่งขึ้น และก�รนิเทศที่ดีนั้นต้องมีก�รประณี
ประนอมกันซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันภ�ยในกลุ่ม
ผู้นิเทศเพื่อร่วมกันแก้ปัญห�ได้อย่�งถูกต้องเป็น
ลำ�ดับขั้น ห�กเกิดปัญห�ก็ส�ม�รถนำ�ไปเป็นหลัก
ในก�รตัดสินใจเพื่อก�รแก้ปัญห�และดำ�เนินก�ร
ต่อไปได้อย่�งสร้�งสรรค์

บทวิจ�รณ์

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่ส�ม�รถ 
นำ�ม�ใช้ประกอบก�รเรียนก�รสอนท�งด้�นก�ร
นิเทศได้เป็นอย่�งดี เนื่องจ�กหนังสือนี้พย�ย�ม
อธิบ�ยและยกตัวอย่�งก�รนิเทศโดยใช้ก�ร
ถ่�ยทอดด้วยภ�ษ�ง่�ยๆ ระหว่�งครู ผู้นิเทศ และ
นักเรียน ตลอดจนผู้อำ�นวยก�รก้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้
ในก�รปรบัปรงุและพฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนเพือ่ให ้
วสิยัทัศน์ของสถ�นศกึษ�บรรลตุ�มแผนท่ีไดว้�งไว้
ได้อย�่งชัดเจนและมีประสทิธภิ�พ ซึง่ปจัจบุนัเวล�
ของก�รให้คว�มสำ�คัญในก�รนิเทศอ�จจะน้อยลง 
แต่บทบ�ทในก�รนิเทศก็ไม่ได้น้อยลงต�มไปด้วย 
เนือ่งจ�กก�รตรวจสอบในเรือ่งก�รประกนัคณุภ�พ
ยงัคงใชห้ลกัก�รประเมนิซึง่เปน็ไปต�มรปูแบบของ
ก�รนิเทศอยู่นั่นเอง

ผูท้ีส่นใจในด�้นก�รนเิทศก�รเรยีนก�รสอน
ส�ม�รถเรยีนรูป้ระวัต ิแนวคว�มคิดด�้นก�รนเิทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริก�ได้อย่�งรวดเร็วในเวล� 
อนัสัน้ รวมถงึไดรู้เ้ทคนคิวธิกี�ร ก�รนเิทศในแงม่มุ
ต�่งๆ ก�รเตรยีมตวัเผชญิหน�้กบัปญัห�ต�่งๆ ทีจ่ะ
เกิดขึ้นในระหว่�งก�รนิเทศ เนื้อห�อ่�นเข้�ใจง่�ย  
ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ นอกจ�กนี้ 
ก�รมีตัวอย่�งม�ประกอบในแต่ละบทช่วยทำ�ให้ 
ผู้นิเทศส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์และมองภ�พก�ร 
แก้ปัญห�ไปต�มเนื้อห�ดังกล่�วได้อย่�งชัดเจน
เป็นรูปธรรม

อย่�งไรก็ต�ม หนังสือเล่มนี้เป็นก�รเล่�
เรือ่งปญัห�ทีเ่กดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิ� ปญัห�
และแนวคิดวิธีก�รแก้ไขปัญห�ท�งก�รนิเทศอ�จ
ไม่สอดคล้องและตรงกับบริบทของวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ในสถ�นศึกษ�ได้โดยตรง 
กรณีบ�งอย่�งที่หยิบยกม�ก็ไม่ส�ม�รถกระทำ�
ได้ขึ้นอยู่กับนโยบ�ย ระเบียบและข้อบังคับต่�งๆ 
ด้วย นอกจ�กน้ี หนังสือเล่มน้ีไม่ได้เขียนอธิบ�ย
อย่�งชดัเจนว�่ทฤษฎีหรือแนวคดิก�รนเิทศทีน่ำ�ม�
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อ�้งองินัน้จะส�ม�รถนำ�ม�ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นบรบิท
อื่น ในสภ�พแวดล้อมอื่นๆ ได้อย่�งไร ท้�ยที่สุด
อ�จจะทำ�ให้ผู้นิเทศเกิดคว�มสับสนและไม่แน่ใจ
ว่�ควรจะสร้�งแนวท�งก�รนิเทศที่เหม�ะสมกับ
ตนเองได้อย่�งมีประสิทธิภ�พได้อย่�งไร ดังน้ัน 
ผูอ้�่นทกุท�่นจงึควรใฝห่�คว�มรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเอง
ให้เท่�ทันกับสภ�พบริบทในปัจจุบัน


