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บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยกระบวนการ
บริหารที่ดี กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศที่มีคุณภาพ
การนิเทศเป็นกระบวนการส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอน
เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ นโยบายทาง
การศึกษา หลักสูตร และองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร การนิเทศจะก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามของครูผู้รับการนิเทศ
การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นนวัตกรรมการนิเทศแบบหนึ่งที่มีแนวคิด หลักการ และ
การปฏิบัติตามวิธีการของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน
การนิเทศแบบเชิญชวนประยุกต์มาจากรูปแบบการนิเทศของนักการศึกษาหลายๆ
ท่าน โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์แบบเชิญชวน 2) ขั้นวางแผนร่วมกัน
3) ขั้นให้ข้อมูลก่อนการนิเทศ 4) ขั้นลงมือปฏิบัติ 5) ขั้นประเมินผล 6) ขั้นสร้างขวัญ และก�ำลัง
ใจอย่างเชิญชวน
การนิเทศแบบเชิญชวน เป็นแนวคิดทีน่ �ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ สี่ ามารถน�ำไปใช้ในการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนายกระดับครูผู้รับการนิเทศให้
เป็นครูมืออาชีพ
ค�ำส�ำคัญ: การนิเทศ การนิเทศแบบเชิญชวน
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ABSTRACT
Good quality of school educational management results from good
administration and quality instructional and supervising procedure.
Supervision is important and essential in the instructional procedure for
developing quality educational personnel to catch up with current situations,
educational policies, curricula and their elements; including promoting teachers’
professional growth.
		 The invitational supervision is one of the supervision innovations that
follows the invitational education concept, principle and practice, together with
the application of many educators’ models of supervision. Its process comprises
six steps : 1) invitational relationships
2) cooperative planning 3) pre-supervising informing 4) doing 5) evaluating 6)
invitational reinforcing
The invitational supervision is the concept to practice that can be used in
the supervision of instruction in this changing era for promoting a teacher as a
professional.
Keywords: Supervision, Invitational Supervision
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บทน�ำ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยกระบวนการบริหาร
ที่ดี กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเป็นยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อคุณภาพของมนุษย์ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
เพิม่ มากขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการนิเทศ เพราะการนิเทศเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ครูผสู้ อน
เนือ่ งจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีกจิ กรรมทีซ่ บั ซ้อนยุง่ ยาก ครูผสู้ อนควรจะต้องได้รบั
ค�ำแนะน�ำ และฝึกฝนในสภาพจริง
การนิเทศเป็นกระบวนการส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอน เป็น
กระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพทันต่อสถานการณ์ นโยบายทางการศึกษา
หลักสูตร และองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร การนิเทศจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของครู
ผู้รับการนิเทศ ท�ำให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยเกิดการพัฒนาทางการศึกษาทั้งทางทฤษฎี และ
ทางปฏิบตั ิ การนิเทศเป็นการช่วยเหลือครูในด้านการจัดการเรียนรู้ การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการรู้โดยค�ำแนะน�ำจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์
นอกจากนีก้ ารนิเทศยังเป็นกระบวนการทีจ่ ะท�ำให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของชาติ
ที่ก�ำหนดไว้
การนิเทศ (Supervision) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกันของบุคคลหลายฝ่าย ในการให้
ความช่ ว ยเหลื อ การให้ ค�ำแนะน�ำ และการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ง านบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
หรือมาตรฐานทีต่ งั้ ไว้ การนิเทศเป็นการกระตุน้ ให้การท�ำงานประสบความส�ำเร็จโดยผ่านตัวกลาง
คือ ครู ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เมื่อกล่าวถึงการนิเทศครูหลายคนมีความเชื่อว่าการนิเทศคือการจับผิด เป็นการชี้แนะ
หรือบอกให้ท�ำ และผู้นิเทศจะท�ำการติดตามผล ตรวจตราการท�ำงานว่าเป็นไปตามที่แนะน�ำ
หรือไม่ ความเชือ่ นีเ้ ป็นความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง แท้จริงแล้วการนิเทศ เป็นการช่วยเหลือครูเป็นพิเศษ
เพื่ อ ให้ ป รั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน ค�ำส�ำคั ญ ที่ บ ่ ง บอกพฤติ ก รรมที่ ป ฏิ บั ติ ใ นการนิ เ ทศคื อ
การบริการ และการช่วยเหลือ มากกว่าการบังคับ (Oliva, 2001 : 8) นอกเหนือจากการช่วยเหลือการ
นิเทศเป็นการท�ำงานที่เน้นความร่วมมือมากกว่าการชี้น�ำ เน้นประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการ
(Acheson and Gall, 1992 อ้างถึงใน Wiles and Bondi 2004 : 14)
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การนิเทศเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน เพราะเป็นการท�ำงาน
ของคนที่เป็นผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ คือผู้นิเทศกับครู ผู้ท�ำหน้าที่นิเทศจึงต้องมีความรู้เกี่ยวการพัฒนา
ผู้ใหญ่ การนิเทศการสอนเป็นงานที่ผู้นิเทศต้องพัฒนาครูซึ่งเป็นการพัฒนาผู้ใหญ่ ผู้นิเทศจึง
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสามารถของผู้ใหญ่ที่ต้องปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา
การเปลีย่ นแปลงในวัยผูใ้ หญ่ดา้ นความคิด ทัศนคติ การท�ำงานด้านการนิเทศจึงเป็นงานทีไ่ ม่งา่ ย
ผู้นิเทศจึงต้องรู้วิธีปฏิบัติในการนิเทศการสอนกับครู
การนิเทศทีด่ จี ะส่งผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนท�ำให้เกิดขวัญ และก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของครู ช่วยพัฒนาครูให้มคี วามก้าวหน้าในวิชาชีพการศึกษา ก่อให้เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาผูเ้ รียน
อย่างเต็มตามศักยภาพ
สงัด อุทรานันท์ (2530 : 12) ได้ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ คิดของนักการศึกษาเกีย่ วกับจุดม่งุ หมาย
ของการนิเทศ และได้สรุปไว้วา่ การนิเทศมีจดุ ม่งหมายเพือ่ พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์
สร้างขวัญก�ำลังใจ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลง การศึกษาต้อง
เปลี่ ย นแปลงให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม การนิ เ ทศจะช่ ว ยก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลีย่ นแปลงในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพของครู และผูเ้ รียน สร้างขวัญ และก�ำลังใจ
ให้กับครูให้ครูมีก�ำลังใจในการท�ำงาน การนิเทศมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้ครูมีความรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรูใ้ นศาสตร์ตา่ งๆ เพิม่ มากขึน้ การนิเทศจะเป็นการช่วยครูให้มคี วามรู้
ทีท่ นั สมัย การนิเทศทีด่ จี ะช่วยแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา นอกจาก
นี้การนิเทศจะน�ำไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา
กระบวนทัศน์ของการนิเทศ
กระบวนทัศน์ หมายถึง ความเชื่อ รูปแบบ กรอบแนวคิดที่ใช้วิธีการด้านวิทยาศาสตร์
เป็นแนวทางในการศึกษา
การนิเทศมีหลายรูปแบบซึง่ อาจแบ่งตามประวัตศิ าสตร์ และการพัฒนาการศึกษาในแต่ละ
ระยะของการศึกษา แบ่งตามลักษณะเด่นของการนิเทศ หรืออาจแบ่งตามปรัชญาของการนิเทศ
แฮริส (Harris, 1985 : 79) ได้แบ่งรูปแบบการนิเทศโดยยึดลักษณะเด่นของการนิเทศ
ไว้เป็น 2 ลักษณะ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

271

1. การนิเทศทีเ่ น้นการให้คำ� แนะน�ำ (Tractive Supervision) เป็นการนิเทศทีผ่ นู้ เิ ทศ
จะให้ค�ำแนะน�ำ เช่นการประชุม อบรม การปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศน�ำข้อแนะน�ำ
ไปปรับปรุงแก้ไข
2. การนิเทศทีเ่ น้นความเป็นพลวัต (Dynamic Supervision) เป็นการนิเทศทีผ่ นู้ เิ ทศ
กระตุ้นให้ผู้รับการนิเทศใช้ความคิด น�ำสิ่งที่ได้จากการคิดไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน
แทนเนอร์ และแทนเนอร์ (Tanner and Tanner, 1987 : 12) แบ่งรูปแบบการนิเทศ
ตามลักษณะของปรัชญา และลักษณะของผู้นิเทศไว้ 4 รูปแบบดังนี้
1. การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) เป็นการนิเทศแบบดัง้ เดิม
การนิเทศแบบนี้ผู้นิเทศท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจดูแลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ละแห่งว่าเป็น
ไปตามกฎ ระเบียบทีว่ างไว้ หรือมอบหมายหรือไม่ เช่น การสอนเป็นไปตามหลักสูตรทีก่ �ำหนดไว้
หรือไม่
2. การนิเทศแบบให้ผลผลิต (Supervision as Product) การนิเทศแบบนี้เน้น
ไปทีก่ ารผลิตผูเ้ รียนของสถานศึกษาว่าสามารถผลิตผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถ มีประสิทธิภาพออกสู่
สังคม การนิเทศในลักษณะนี้จะมีการวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการท�ำงาน
ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
3. การนิเทศแบบคลินกิ (Clinical Supervision) การนิเทศแบบนีเ้ น้นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนของผู้รับการนิเทศให้มีความเหมาะสม โดยผู้นิเทศ
และผูร้ บั การนิเทศจะพูดคุยกันเพือ่ น�ำค�ำแนะน�ำต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน
4. การนิเทศเพื่อพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี้เน้น
พัฒนาผู้รับการนิเทศให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาของตนเองตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษา
เมื่อกล่าวถึงรูปแบบการนิเทศแล้วก็ควรจะต้องพูดถึงวิธีการนิเทศ ตั้งแต่เริ่มมีการนิเทศ
ในการศึกษามีวิธีการนิเทศหลายวิธี วิธีการนิเทศขึ้นอยู่กับแนวคิด ความเชื่อซึ่งจะแตกต่าง
กันออกไปตามยุคสมัย แนวคิดในการนิเทศที่เป็นที่รู้จัก เช่น วิธีการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์
(Human Relations Supervision) ซึ่งรูปแบบการนิเทศนี้มีความเชื่อว่าถ้าบุคคลในองค์กรมี
ความสุขมีความพึงพอใจก็จะท�ำงานได้ดี ครูเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญ มีสิทธิเสรีภาพในการคิด
และการปฏิบัติ เน้นการบริหารงานแบบประชาธิปไตยให้ความส�ำคัญกับบุคคลมากกว่าผลงาน
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วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Supervision) เป็นวิธีการ
ทีเ่ น้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานโดยผูบ้ ริหารเป็นผูน้ เิ ทศมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งาน วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์มีการด�ำเนินงานเป็นขั้นตอนแบบวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบได้
ผู้นิเทศใช้การตรวจตรามากกว่าการร่วมมือกันท�ำงาน
วิธกี ารนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) เป็นวิธกี ารนิเทศ
ที่มีความเชื่อว่าครูเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความส�ำคัญ มีความหมายต่อองค์กร ครูต้องสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ยอมรับตนเอง อุทิศตนเองต่อภาระหน้าที่
วิธีการนิเทศแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) เป็นวิธีการนิเทศที่ให้
ความส�ำคัญกับมนุษย์ มีความเชือ่ ว่าทุกคนมีอสิ ระทีจ่ ะเลือกท�ำตามทีต่ นต้องการด้วยความสามารถ
ของตนเอง
วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน (School Based Supervision) เป็นวิธีการนิเทศที่ช่วยให้
ครูพัฒนาปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียน
เป็นหลัก โดยมีเป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังมีความสัมพันธ์กับการนิเทศ ความสัมพันธ์นี้จะน�ำไปสู่
ความเชื่อการนิเทศได้ ความสัมพันธ์ของการนิเทศกับปรัชญาการศึกษา มีดังนี้คือ
1. ปรัชญาการศึกษาตามแบบของนักสารัตถนิยม (Essentialist Philosophy)
กับการนิเทศ เชือ่ ว่า ผูน้ เิ ทศเป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการสอน มีศกั ยภาพ มีประสบการณ์
สูงกว่าครู (Supervisor High, Teacher Low) ดังนัน้ ในการนิเทศผูน้ เิ ทศจะต้องแนะน�ำ ให้ความรู้
กับครู ให้ครูปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การนิเทศตามปรัชญานี้เป็นการนิเทศทางตรง (Direct
Approach)
2. ปรัชญาการศึกษาตามแบบนักทดลองนิยม (Experimentalist Philosophy)
กับการนิเทศ เชือ่ ว่า ผูน้ เิ ทศและครูเป็นเพือ่ นร่วมงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเท่าเทียมกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน (Supervisor Equal, Teacher Equal) ดังนั้นรูปแบบการนิเทศจึงเป็นแบบพึ่งพา
(Collaborative Approach)
3. ปรัชญาการศึกษาตามแบบนักอัตติภาวะนิยม (Existentialist Philosophy)
กับการนิเทศ เชือ่ ว่า ครูควรเป็นผูค้ น้ พบควรปรับปรุงการสอนด้วยตนเอง ครูเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์
สูงกว่าผูน้ เิ ทศ (Supervisor Low, Teacher High) ดังนัน้ รูปแบบการนิเทศจึงเป็นแบบทางอ้อม
(Nondirective Approach)
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รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับการนิเทศที่กล่าวมาข้างต้นยัง
ไม่มีรูปแบบใดที่เหมาะสม การใช้การนิเทศรูปแบบใด วิธีใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้นิเทศต้อง
เลือกใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
กระบวนการในการนิเทศ (Supervisory Process)
กระบวนการ (process) หมายถึง แนวทางการด�ำเนินงานเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อย่างมีขนั้ ตอน
กระบวนการในการนิเทศการสอนเป็นสิง่ ส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ให้งานการนิเทศ
ด�ำเนินการไปด้วยดีประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นิเทศจะต้องใช้กระบวนการ
ที่เป็นล�ำดับขั้นตอนชัดเจนต่อเนื่อง และมีระเบียบแบบแผน
แฮริส (Harris, 1985 : 13-15) ได้เสนอกระบวนการนิเทศไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินเบื้องต้น (Assessing) เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพิจารณา
ความจ�ำเป็นในการเปลีย่ น เช่น ท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นองค์กร สังเกต
และวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ในองค์กร และประเมินผลการปฏิบัติ
2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritizing) เป็นกระบวนการในการก�ำหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมตามล�ำดับความส�ำคัญ
3. การออกแบบ (Designing) เป็นกระบวนการในการวางแผน หรือโครงงานของระบบ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) เป็นกระบวนการในการจัดสรร
ทรัพยากร และใช้ทรัพยากร รวมทั้งทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. การประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลา วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การอ�ำนวยการ หรือการสั่งการ (Directing) เป็นกระบวนการในการสนับสนุน
ในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทีป่ ระสบผล
ส�ำเร็จ กลิกแมน (Glickman, 1990 : 281) ได้เสนอกระบวนการในการนิเทศไว้ 5 ขัน้ ตอน
		 1. การประชุมร่วมกับครู (Pre-conference with teacher)
		 2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation of classroom)
		 3. การวิเคราะห์ และติดตามผลการสังเกตการสอน และพิจารณาวางแผนการประชุม
ร่วมกับครู
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		 4. การประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน (Post-conference with
teacher)
		 5. การวิเคราะห์ และพัฒนาการด�ำเนินการ 4 ขั้นตอน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส�ำหรั บ สงั ด อุทรานัน ท์ (2530 : 84-88) ได้เสนอกระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษา
ที่สอดคล้องกับสังคมไทย มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนเรียกว่า PIDRE โดยเริ่มจาก
		 1. การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาตามความต้องการจ�ำเป็นที่ต้องมีการนิเทศ
รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานการนิเทศ
		 2. การให้ความรู้ก่อนด�ำเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนการให้ความรู้เพื่อ
ให้เข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องด�ำเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ความสามารถเรื่องใดอย่างไรบ้าง จะมีขนั้
ตอนในการด�ำเนินการอย่างไร จะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีจ่ �ำเป็น
ส�ำหรับทุกครั้งที่มีการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่
		 3. การด�ำเนินการปฏิบตั งิ านนิเทศ (Doing-D) ประกอบด้วยการปฏิบตั งิ าน 3 ลักษณะ
คือการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (การสอน) การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (การนิเทศ)
และการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ การประสานงาน และการสนับสนุน
		 4. การสร้างเสริมก�ำลังใจให้แก่ผู้รับการนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอน
การเสริมแรงของผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้ผรู้ บั การนิเทศมีความมัน่ ใจ และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ นีอ้ าจด�ำเนินไปพร้อมๆ กับผูร้ บั การนิเทศก�ำลังปฏิบตั งิ าน หรือปฏิบตั งิ านได้เสร็จสิน้ แล้วก็ได้
		 5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศท�ำการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร มีอะไรที่สมควรปรับปรุงแก้ไข
สรุปได้วา่ กระบวนการนิเทศทีน่ กั การศึกษาต่างประเทศ และไทยเสนอนัน้ มีองค์ประกอบ
ขั้นตอนการด�ำเนินการที่คล้ายคลึงกันคือเริ่มจากการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศ มีการประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ
ส�ำหรับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 24) ได้ให้ความเห็นว่ากระบวนการนิเทศการศึกษา
หรือการนิเทศการสอนไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดตายตัวว่าควรมีกี่ข้ันตอน ขึ้นอยู่กับว่าจะแจกแจง
พฤติกรรมการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนไว้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด
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การด�ำเนินการนิเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ควรด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง มีการวางแผนปฏิบตั ิ
ตามแผน และประเมินผล รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และการให้ขวัญก�ำลังใจท�ำให้ผู้รับ
การนิเทศ
ประเทศไทยมีการน�ำรูปแบบ และกระบวนการนิเทศของนักการศึกษาต่างประเทศมาใช้
และในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของการจัด
การศึกษาของประเทศ ในบทความนีข้ อเสนอการนิเทศทีน่ า่ จะน�ำมาใช้ได้ในบริบทของประเทศไทย
คือการนิเทศแบบเชิญชวน
การนิเทศแบบเชิญชวน (Invitational Supervision)
ปัจจุบนั เป็นยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง มีการน�ำเอาเทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) ต่างๆ
เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาอ�ำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่
เทคโนโลยี ก็ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนได้ ทั้ ง หมด กิ จ กรรม
บางกิจกรรมต้องอาศัยการลงมือปฏิบตั จิ ริง เช่น การนิเทศการเรียนการสอนครูตอ้ งได้ลงมือปฏิบตั ิ
ได้รับการฝึกฝน การนิเทศแบบเชิญชวน (Invitational Supervision) เป็นนวัตกรรมการนิเทศ
แบบหนึ่งที่มีแนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามวิธีการของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน
(Invitational Education) ซึ่ ง การจั ด การศึ ก ษาแบบเชิ ญ ชวนเกิ ด ขึ้ น จากแนวความคิ ด
ของ ศาสตราจารย์ ดร. วิลเลี่ยม วัตสัน เปอร์กี้ (William Watson Purkey ) และ ศาสตราจารย์
ดร. เบตตี้ ซีเกิล (Betty Faye Siegel) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) เมื่อ
ค.ศ.1968 โดยในระยะเริม่ ต้นบุคคลทัง้ สองได้รบั ทุนอุดหนุนการประชุมฝึกอบรมจากมูลนิธนิ อยส์
(Noyes Foundation of New York) จัดฝึกอบรมเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบเชิญชวนให้นักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และต่อมาในปี ค.ศ.1978 ศาสตราจารย์ทั้งสอง
ท่านได้กอ่ ตัง้ สหพันธ์นานาชาติเพือ่ การจัดการศึกษาแบบเชิญชวน IAIE (International Alliance
for Invitational Education)
การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นนวัตกรรมการศึกษาด้านการนิเทศที่มีแนวคิด หลักการ
และหลักปฏิบัติตามวิธีของการศึกษาแบบเชิญชวน (Invitational Education) ซึ่งผู้บริหาร
และครู ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน
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อารมณ์ ฉนวนจิตร (2551 : 91) ได้ให้ความหมายของการนิเทศแบบเชิญชวนว่าเป็น
การนิเทศที่ให้ความส�ำคัญกับส่วนประกอบทุกส่วนของการจัดการศึกษา เป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเชิญชวนให้ผู้ต้องการรับการช่วยเหลือได้รับการดูแล สนับสนุน และเอาใจใส่
อย่างเสมอภาคโดยมุ่งความส�ำเร็จสู่ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นการนิเทศที่มีเป้าหมาย ให้ความส�ำคัญกับการร่วมมือกัน
(Cooperating) และร่วมคิดร่วมท�ำ (Collaborating) ระหว่างผู้นิเทศกับครู โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การนิเทศแบบเชิญชวนมีแนวคิดมาจากการจัดการศึกษา
แบบเชิญชวน ซึ่งเป็นการนิเทศที่ให้ความส�ำคัญกับครูผู้รับการนิเทศ โดยมองว่าครูผู้สอน
มีความสามารถทีจ่ ะปรับปรุงการเรียนการสอนได้ หากได้รบั การปฏิบตั ิ และข้อแนะน�ำทีด่ ี ดังนัน้
ในการนิเทศแบบเชิญชวน จึงยึดหลักข้อตกลง 5 ประการ (5 assumptions) เช่นเดียวกับ
การจัดการศึกษาแบบเชิญชวนดังนี้
1. เชือ่ ว่าบุคคลมีความสามารถ (able) มีคณ
ุ ค่า (valuable) มีความรับผิดชอบ (responsible) ดังนั้นจึงควรได้รับการดูแลใส่ใจอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการนิเทศแบบเชิญชวนครู
จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
2. เชื่ อ ว่ า บุ ค คลแต่ ล ะคนมี ศั ก ยภาพหลายด้ า น และไม่ มี ขี ด จ�ำกั ด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ
ความเพียรพยายาม และความตั้งใจของตนเองที่จะท�ำให้งานบรรลุเป้าหมายตามความสามารถ
ของตน
3. เชื่อว่าบุคคลจะประสบความส�ำเร็จในการงานตามขีดความสามารถของตนได้หรือไม่
นั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ครูควรได้รับการสนับสนุนด้านการสอนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งจากนโยบายของโรงเรียน เพื่อ
เตรียมครูมืออาชีพที่จะปฏิบัติงานด้านการศึกษา และผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลือจากครู
ในการเรียนการสอน
4. เชือ่ ว่ากระบวนการนิเทศมีความส�ำคัญต่อผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะกระบวนการนิเทศ
เป็นแบบแผนการนิเทศ ที่ได้จัดล�ำดับขั้นตอนเพื่อน�ำไปด�ำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และต่อ
เนื่อง กระบวนการนิเทศแบบเชิญชวนต้องอาศัยการวางแผน จัดปฏิทินการนิเทศ จัดโครงการ
การนิเทศ ด�ำเนินการนิเทศ ประเมินติดตามผลการนิเทศ เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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5. เชือ่ ว่าการนิเทศควรท�ำหน้าทีป่ ระสานสัมพันธ์ โดยการจัดประสบการณ์ และกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ การนิเทศการสอนแบบเชิญชวนนัน้ ครู และผูเ้ รียนควรมีสว่ น
ร่วมในการนิเทศ การเชิญชวนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจประสานสัมพันธ์ซงึ่ กัน และกันจะท�ำให้
การนิเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการนิเทศแบบเชิญชวนยึดหลักตามแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบเชิญชวน ดังนั้นในการนิเทศแบบเชิญชวนยังให้ความส�ำคัญกับการยอมรับ (respect) การไว้วางใจ (trust) การมองโลกในแง่ดี (optimism) และการปฏิบัติอย่างมีจุดหมาย
(intentionality)
การนิเทศแบบเชิญชวนจึงต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่การยอมรับในตัวครูผรู้ บั การนิเทศว่า ครูแต่ละ
คนมีความสามารถมีศักยภาพที่แตกต่างกัน การไว้วางใจครูเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการนิเทศ
แบบเชิญชวน ผูน้ เิ ทศต้องมีความเชือ่ ใจว่า ครูจะเป็นผูน้ �ำพาผูเ้ รียนไปสูเ่ ป้าหมายคือความส�ำเร็จใน
การเรียน ความไว้วางใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนิเทศ (start to finish) นอกจากนี้การนิเทศ
แบบเชิญชวนยังตั้งอยู่บนรากฐานของการมองโลกในแง่ดี ผู้นิเทศต้องมองครูผู้รับการนิเทศว่า
เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ มีศกั ยภาพ เป็นผูม้ คี ณ
ุ ค่า การนิเทศแบบเชิญชวนยังเป็นการนิเทศทีต่ อ้ งมี
การปฏิบัติอย่างมีจุดมุ่งหมาย คือผู้นิเทศต้องมีการวางแผนร่วมกับครูผู้รับการนิเทศไว้ล่วงหน้า
เพือ่ เป็นทิศทาง เป็นแนวทางในการปฏิบตั ไิ ปสูจ่ ดุ มุง่ หมายคือผลส�ำเร็จของผูเ้ รียน อาจกล่าวได้วา่
การนิเทศแบบเชิญชวน เป็นการนิเทศทีร่ วมเอาวิธกี ารนิเทศหลายๆ วิธไี ว้ดว้ ยกัน เช่น วิธกี ารนิเทศ
แบบทรัพยากรมนุษย์ วิธีการนิเทศแบบมนุษยนิยม และรวมถึงวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนด้วย
คุณลักษณะของผูน้ เิ ทศเป็นสิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้การนิเทศประสบผลส�ำเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศแบบเชิญชวนควรมีลักษณะตามแนวคิด หลักการของการศึกษา
แบบเชิญชวน (Invitational Education) ดังนี้
1. ผู้นิเทศแบบเชิญชวนจะต้องเชื่อใจ ไว้วางใจ (Trusting) ในผู้รับการนิเทศ
ความไว้วางใจเป็นรากฐานส�ำคัญระหว่างบุคคล ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องเชื่อใจในผู้รับการนิเทศ
ไว้วางใจ เชือ่ ในผูร้ บั การนิเทศว่ามีความสามารถ (able) มีคณ
ุ ค่า (valuable) และมีความรับผิดชอบ
(responsibility)
2. ผู้นิเทศแบบเชิญชวนต้องให้การยอมรับ (Respectable) ในผู้รับการนิเทศไม่ได้
มองว่าผูร้ บั การนิเทศเป็นเพียงผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ ดังนัน้ จะปฏิบตั อิ ย่างไรกับผูร้ บั การนิเทศ
ก็ได้ ผู้นิเทศแบบเชิญชวนควรมองว่าผู้รับการนิเทศมีพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์เท่ากับผู้นิเทศ
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ความแตกต่างระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศคือบทบาท ผู้นิเทศมีความรู้ มีประสบการณ์
มากกว่าผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศอยู่ในฐานะของผู้แนะน�ำ ผู้ชี้แนะ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
3. ผู้นิเทศแบบเชิญชวนต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดี (Optimistic) การมองโลกในแง่
ดีเป็นการมองสิ่งที่อยู่รอบตัวในทางบวก เป็นสิ่งที่น�ำมาซึ่งความสุข มองตัวเองในแง่ดีและมอง
ผู้อื่นในแง่ดี ผู้นิเทศต้องมองว่าผู้รับการนิเทศมีความตั้งใจ ปราถนาที่จะท�ำสิ่งดีๆ ต้องการแก้
ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลส�ำเร็จของผู้เรียน
4. ผูน้ เิ ทศแบบเชิญชวนเป็นคนมีความห่วงใย อาทรเอาใจใส่ผรู้ บั การนิเทศ (Caring)
เชื่อว่าผู้รับการนิเทศมีความสามารถ มีศักยภาพพร้อมที่จะน�ำมาใช้หากได้รับการเอาใจใส่ ได้รับ
การสนับสนุน เมือ่ ผูร้ บั การนิเทศมีปญ
ั หาต้องช่วยแก้ปญ
ั หาด้วยความจริงใจ ก�ำลังใจเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่ผู้รับการนิเทศควรได้รับจากผู้นิเทศ
5. ผู้นิเทศแบบเชิญชวนเป็นคนมีความตั้งใจ (Intentionality) ความตั้งใจใน
การท�ำงาน มุ่งผลส�ำเร็จ และมีเจตนาดีต่อผู้รับการนิเทศ
หลักการนิเทศแบบเชิญชวน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การนิเทศแบบเชิญชวนยึดหลักการจัดการศึกษา
แบบเชิญชวน ดังนั้นการนิเทศแบบเชิญชวนจึงยึดหลักการการเตรียมความพร้อม 5 ด้าน (5P)
ที่เป็นองค์ประกอบของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน ได้แก่
1. การเตรียมบุคลากร (People) ในที่นี้หมายถึงการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้รับ
การนิเทศ ผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้นิเทศต้องอธิบายให้ครูผู้รับการนิเทศ ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการนิ เ ทศทั้ ง ทางตรง และทางอ้ อ ม ผู ้ นิ เ ทศต้ อ งสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี
กับผู้เกี่ยวข้อง
2. การเตรียมสถานที่ (Place) ผู้นิเทศจะต้องจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นทีป่ ระทับใจ เชิญชวนให้ผเู้ ข้ารับการนิเทศ
อยากเข้ามาใช้สถานที่ อยากเข้ามารับการนิเทศ
3. การก�ำหนดนโยบาย (Policy) นโยบายในการนิเทศเป็นสิ่งส�ำคัญผู้นิเทศควรมี
การก�ำหนดนโยบายในการนิเทศให้ชดั เจน เพือ่ ให้ผรู้ บั การนิเทศ ผูเ้ กีย่ วข้องได้เข้าใจตระหนักถึง
ความส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่การนิเทศที่มีประสิทธิภาพที่ดี
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4. การส่งเสริมโครงการการนิเทศ (Program) โครงการนิเทศในโรงเรียนควรเกิดจาก
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการที่ จ ะพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของผู ้ นิ เ ทศ กั บ ผู ้ รั บ การนิ เ ทศ
และผู้เกี่ยวข้อง
5. การจัดกระบวนการนิเทศ (Process) การจัดกระบวนการนิเทศเป็นสิ่งส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งที่ผู้นิเทศต้องด�ำเนินการ โดยเริ่มจากการวางแผนที่เป็นขั้นตอน โดยอาจเริ่มต้น
จากการส�ำรวจปั ญ หา จั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ ของปั ญ หา ประชุ ม ชี้ แจงเสนอวิ ธี ก ารนิ เ ทศ
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ท�ำการนิเทศ และประเมินผลการนิเทศ
วิธีการนิเทศแบบเชิญชวน
วิธกี ารนิเทศแบบเชิญชวนทีน่ �ำเสนอในบทความนีเ้ ป็นวิธกี าร ทีน่ �ำหลักการจัดการศึกษา
แบบเชิญชวนมาใช้ประกอบกับการประยุกต์รูปแบบกระบวนการการนิเทศของนักการศึกษา
หลายๆ ท่าน โดยผู้เขียนได้ศึกษากระบวนการนิเทศของแอลเลน (Louis A Allen, 1975 )
ซึ่งมี 6 ขั้นตอน เรียกว่า POLCA โดยเริ่มจากกระบวนการวางแผน-P (Planning Process)
กระบวนการจัดสายงาน-O (Organizing Process) กระบวนการน�ำ-L (Leading Process)
กระบวนการควบคุม-C (Controlling) และกระบวนการประเมินผล-A (Assessing Process)
กระบวนการนิเทศของ แฮริส (Ben M. Harris, 1975) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินสภาพ
การท�ำงาน จัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน ออกแบบวิธกี ารท�ำงาน จัดสรรทรัพยากร ประสานงาน
และน�ำการท�ำงาน นอกจากนี้ผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบการนิเทศ ของสงัด อุทรานันท์ (2530)
ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน เรียกว่า PIDRE โดย P หมายถึง Planning การวางแผน I หมายถึง
Informing การให้ความรู้ในการท�ำงาน D หมายถึง Doing การท�ำงาน R หมายถึง Reinforcing
การเสริมสร้างก�ำลังใจ และ E หมายถึง Evaluating การประเมินผลการนิเทศ และผู้เขียน
ได้ศึกษารูปแบบของ โกลด์ แฮมเมอร์ (Gold Hammer, 1980) ซึ่งเริ่มจากการประชุมก่อน
การสังเกตการสอน (Pre- observation Conference) การสังเกตการสอน (Observation)
การวิเคราะห์ข้อมูล และก�ำหนดวิธีการนิเทศ (Analyses and Strategy) การประชุมเพื่อให้
การแนะน�ำ (Supervision Conference) การประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการนิเทศ (Post-conference Analysis) และอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้น�ำมาศึกษาคือรูปแบบของ กลิกแมน และคณะ
(Glickman et al, 2004) ซึ่งมี 5 ขั้นตอนโดยเริ่มจาก การประชุมก่อนการสังเกตการสอน
การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอน และก�ำหนดวิธีในการนิเทศ
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การประชุมเพื่อนิเทศ และการแนะน�ำ การประชุมเสนอผลการสังเกตการสอน
ส�ำหรับรูปแบบกระบวนการนิเทศแบบเชิญชวนผูเ้ ขียนได้ศกึ ษารูปแบบของนักการศึกษา
ที่กล่าวข้างต้น และขอเสนอ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขั้นสร้างความสัมพันธ์แบบเชิญชวน (Creating Relationship) เป็นขั้นสร้าง
ความคุน้ เคยระหว่างผูน้ เิ ทศกับผูร้ บั การนิเทศ โดยอาจให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ช่วยเหลือเพือ่ ให้ผรู้ บั
การนิเทศประทับใจ ก่อให้เกิดความศรัทธาซึ่งกัน และกัน ร่วมคิดร่วมท�ำ (collaborative) และ
ร่วมกันท�ำงานกับผู้รับการนิเทศ (cooperative)
2. ขั้นวางแผนร่วมกัน (Cooperative Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศจะร่วมกันวิเคราะห์รวบรวมปัญหา และวางแผนการสอนร่วมกันว่าจะท�ำอะไรบ้าง ก�ำหนด
แผนงาน ก�ำหนดจุดประสงค์ในการท�ำงาน ส�ำรวจหาวิธีป้องกันปัญหา และแก้ปัญหาการสอน
ร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ผู้นิเทศต้องเชิญชวนผู้รับการนิเทศอย่างมืออาชีพ กล่าวคือใช้ทักษะ
การสื่อสารในทางบวก เชิญชวนโดยเจตนา (Intentionality) ให้ครูผู้รับการนิเทศเข้าใจว่า
การนิเทศจะเป็นการช่วยพัฒนาวิชาชีพให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียน
3. ขัน้ ให้ขอ้ มูลก่อนด�ำเนินการนิเทศ (Informing) เป็นขัน้ ตอนของการให้ความรู้ ข้อมูล
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศเข้าใจถึงวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนสอน
ขั้นตอนในการด�ำเนินการ จะท�ำอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้
ผูน้ เิ ทศจะต้องท�ำความเข้าใจกับผูร้ บั การนิเทศ ประชุมชีแ้ จงท�ำความเข้าใจในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ผูน้ เิ ทศจะต้องมีจดุ ยืนด้านความไว้ใจ (trust) ด้านการยอมรับ (respect) ด้านการมองโลกในแง่บวก
(optimism) และด้านความวางใจ และเจตนา (Intentionality) โดยเชื่อว่าผู้รับการนิเทศ
จะน�ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Doing) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในขั้นตอนนี้
ผูน้ เิ ทศต้องเปิดโอกาสให้ผรู้ บั การนิเทศลงมือปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั ความรู้ โดยผูน้ เิ ทศต้องเชือ่ ใจว่า
ผู้รับการนิเทศมีความสามารถ (able) มีความรับผิดชอบ (responsible) ในการปฏิบัติงาน
ผู้นิเทศจะต้องคอยติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำผู้รับการนิเทศ อาทร และเอาใจใส่ผู้รับ
การนิเทศ (caring) ในขั้นตอนนี้ผู้นิเทศอาจใช้เครื่องมือ เพื่อประกอบการนิเทศ เช่นการบันทึก
ภาพ การบันทึกเสียง หรือใช้แบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อน�ำมาพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้รับ
การนิเทศว่าสิ่งใดควรคงไว้หรือควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ครูผู้รับการนิเทศ
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5. ขั้นประเมินผล (Evaluating) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศประเมินผลการท�ำงาน ผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน ปรับปรุง และพัฒนาการนิเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โดยขั้นตอน
การประเมินจะต้องประเมินตั้งแต่โครงการการนิเทศ วิธีการนิเทศ ผลผลิตของการนิเทศ
และสรุปประเด็นที่ควรปรับปรุง เสนอวิธีการแก้ไข
6. ขั้นการสร้างขวัญ และก�ำลังใจอย่างเชิญชวน (Invitational Reinforcing)
โดยท�ำให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกว่าตนมีคุณค่า (valuable) มีความภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหา หรือ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากได้รับการนิเทศ
การจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการปรับโครงสร้างทาง
การศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาได้ โรงเรียนมีบทบาท
ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) ครูมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ดังนัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ การนิเทศจะเป็นวิธกี ารช่วยครูให้เกิดความ
มัน่ ใจในการท�ำงาน การใช้การนิเทศแบบเก่าๆ เช่นการเยีย่ มชัน้ เรียน การอบรมเทคนิควิธกี ารจัดการ
เรียนรู้โดยไม่เชิญชวนให้ครูพร้อมที่จะร่วมมือด้วยอาจไม่เหมาะสม ในยุคปัจจุบัน ผู้นิเทศต้อง
เปลีย่ นวิธกี ารนิเทศเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาเพือ่ ให้ทนั กับความเจริญก้าวหน้า
ในด้านต่างๆ น�ำรูปแบบการนิเทศที่แตกต่างจากในอดีตมาใช้
ดังนั้นการนิเทศแบบเชิญชวนจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับใช้ในการนิเทศ
การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นแนวคิดที่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติ น�ำไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
จัดการเรียนการสอนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนายกระดับครูผู้รับการนิเทศให้เป็น
ครูมืออาชีพ (Teacher as a professional)
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