
 

 

 

การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา 

       มัธยมศกึษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์ 

ของ 

                                              บัลลังก์  มะเจี่ยว 
 

 

 

 

 

 

 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลักสูตร 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 

พฤษภาคม 2565 

ลขิสิทธิ์เป็นของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา 

       มัธยมศกึษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์ 

ของ 

                                              บัลลังก์  มะเจี่ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลักสูตร 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 

พฤษภาคม 2565 

ลขิสิทธิ์เป็นของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



DEVELOPMENT OF EFFECTIVE COMMUNICATION INDICATORS  

OF ADMINISTRATORS IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE  

OF THE BASIC EDUCATION  COMMISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY 

BANLANG MAJIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A Dissertation Submitted to Partial Fulfillment of the Requirement for                      

   The Doctor of Philosophy Degree in Educational Administration and Development 

at Sakon Nakhon Rajabhat University 

May 2022 

All Rights Reserved by Sakon Nakhon Rajabhat University 





i 

 

ประกาศคุณูปการ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้เพราะได้รับความกรุณาจากท่าน รองศาสตราจารย์  

ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า 

ตลอดจน ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผล 

ให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วจิัยรู้สกึซาบซึง้ในความเมตตาและขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.สาส์นลขิิต พลไธสง 

ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาบึงกาฬ ดร.พูนสิน ประค ามินทร์ 

ข้าราชการบ านาญ นายเฉลย ถวิลการ ข้าราชการบ านาญและ ดร.เศกสรร จันทะนาม  

ครูวิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนมที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมอืต่าง ๆ                        

ในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนใหค้ าแนะน าและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูว้ิจัย 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า ผูท้รงคุณวุฒิและ

ผูเ้ชี่ยวชาญที่ไม่ได้กล่าวนามในการสัมภาษณ์และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจนบรรลุเป้าหมายส าหรับ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณนักศกึษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

รุ่นที่ 7 ทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจให้ความช่วยเหลอืมาโดยตลอดคุณค่าของงานวิจัย 

เล่มนี้ ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารย์ ผู้มีพระคุณ 

ทุกท่านและโดยเฉพาะก าลังใจจากครอบครัวที่คอยส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ  

จนส าเร็จการศึกษา  

 

บัลลังก์  มะเจี่ยว 
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ชื่อเรื่อง     การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

     สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

     การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้วิจัย     บัลลังก์ มะเจี่ยว 

กรรมการที่ปรกึษา  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

     ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง 

ปริญญา     ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา) 

สถาบัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์     2565 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษาที่พัฒนาขึน้กับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) จัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การด าเนิน 

การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร                  

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา โดยการสังเคราะหเ์อกสารและ

งานวิจัย การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิการศกึษา และการศกึษารายกรณีโรงเรียน

มัธยมศกึษาดีเด่น ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศกึษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศกึษา 2564  

จ านวน 500 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ดัชนีความ

สอดคล้องระหว่าง 0.60–1.00 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.35-0.78 และค่าความเชื่อมั่น 

0.95 วิเคราะหข์้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และระยะที่ 3 การจัดท าคู่มอืการใช้

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา ตรวจสอบความ

เหมาะสมของคู่มือโดยให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักและ 

19 องค์ประกอบย่อย จ าแนกเป็น การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมี 4 องค์ประกอบย่อย 

ความชัดเจนในการสื่อสารมี 4 องค์ประกอบย่อย การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ

ผูร้ับสารมี 4 องค์ประกอบย่อย ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร มี 4 องค์ประกอบย่อยและ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสารมี 3 องค์ประกอบย่อย 

2. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา

มัธยมศกึษาที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square =  60.53, df 

= 96,  p-value = 0.99, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.00)   

3. คู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ค าส าคัญ: ตัวบ่งชี ้ การสื่อสารที่มปีระสิทธิผล  ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 
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ABSTRACT 

The purposes of this study were to: 1) develop the effective 

communication indicators of secondary school administrators, 2) examine the 

congruence of the developed structural model on effective communication indicators of 

secondary school administrators and empirical data, and 3) construct a user manual of 

the effective communication indicators of secondary school administrators under the 

Office of the Basic Education Commission. The study was divided into three phases. 

Phase 1 was the development of the effective communication indicators of secondary 

school administrators through intensive review of related documents and research 

articles, interview with experts and case study of the outstanding secondary schools 

Phase 2 was the examination of the congruence of the developed structural model on 

effective communication indicators of secondary school administrators The participants 

comprised 500 of secondary school administrators and teachers in academic year 

2021, who selected using Multi-Stage Random Sampling. The research tool was a 5-

level rating scale questionnaires with the IOC between 0.60-1.00, the discrimination 

power index between 0.35-0.78, and reliability index was at 0.95. The collected data 

were analyzed using statistical software program. Phase 3 was the construction of the 

manual of the effective communication indicators of secondary school administrators. 



 

v 

The manual was validated by five experts using a 5-level rating scale questionnaires. 

The statistics used in data analysis were mean and standard deviation. 

The research results were: 

          1. The effective communication indicators of secondary school administrators 

under the Office of the Basic Education Commission comprised five fundamental 

components and 19 sub-components, namely Open for others’ opinions including 4 

sub-components, Clear communication in including 4 sub-components, Understanding 

and paying attention to the interlocutors including 4 sub-components, Completion of 

the communication including 4 sub-components, organizational culture promoting 

effective communication including 3 sub-components. 

         2. The developed structural model of effective communication indicators of 

secondary school administrators congruent with the empirical data with Chi-square = 

60.53, df = 96, P-value = 0.99, GFI = 0.99, AGFI = 0.98 and RMSEA = 0.00. 

 3. The manual of the effective communication indicators of secondary school 

administrators obtained the appropriateness at the highest level. 

 

Keywords: Indicators, Effective Communication, Secondary School Administrators 

 

 



 

vi 

 

สารบัญ 

บทที่                                                                                                  หน้า 

   1   บทน ำ  ................................................................................................................  1 

ภูมหิลัง  ............................................................................................................  1 

ค ำถำมของกำรวิจัย   .........................................................................................  4 

ควำมมุง่หมำยของกำรวิจัย   .............................................................................  5 

สมมตฐิำนของกำรวิจัย   ..................................................................................... 5 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย   ...............................................................................   5 

ขอบเขตของกำรวิจัย  ......................................................................................... 6 

กรอบแนวคิดกำรวจิัย   ....................................................................................... 9 

นิยำมศัพท์เฉพำะ   ........................................................................................... 12 
 

   2   เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  .......................................................................  19 

แนวคิด ทฤษฎีและหลักกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรที่มปีระสิทธิผล   ....................... 12 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   ........................... 47 

แนวคิด ทฤษฎีและหลักกำรเกี่ยวกับตัวบ่งชี้   ................................................... 117 

กำรสรำ้งคู่มือ  ............................................................................................... 192 
 

   3   วิธีด ำเนินกำรวิจัย  ..........................................................................................  197 

ระยะที่ 1 กำรพัฒนำตัวบ่งชี้กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

            มัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน...... 197 

ระยะที่ 2  กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์   .... 202 

ระยะที่ 3 กำรจัดท ำคู่มอืกำรใชต้ัวบ่งชี้   .......................................................... 214 
 

   4   ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล  ………………………………………………………………………….….……..  223                                         

         ระยะที่ 1 ผลกำรวิเครำะหค์่ำสถิตพิืน้ฐำนของขอ้มูลสถำนภำพของ 

                    ผูต้อบแบบสอบถำม  ......................................................................  234 

 

 



 

vii 

 

สารบัญ (ต่อ) 

บทที่                                                                                                  หน้า 

ระยะที่ 2 ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลโครงสรำ้งตัวบ่งชี้ 

            กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ 

            ที่พัฒนำขึน้กับข้อมูลเชงิประจักษ์  ………………………………………….…….  268 

ระยะที่ 3 ผลกำรวิเครำะหก์ำรประเมินคู่มอืกำรใชต้ัวบ่งชีก้ำรสื่อสำร                       

            ที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ                     

            สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน   ....................   325 

 

   5   สรุป อภปิรำยผลและข้อเสนอแนะ  ................................................................  329 

สรุปผลกำรวิจัย   ........................................................................................... 330 

อภปิรำยผลกำรวิจัย   .................................................................................... 332 

ข้อเสนอแนะ   ................................................................................................. 341 

 

บรรณำนุกรม  ..............................................................................................  343 

ภำคผนวก  ……………………………………………………………………………………………..……….  369 

ภำคผนวก ก หนังสือขอควำมอนุเครำะห ์ …………………….……………………..  371 

ภำคผนวก ข แบบสอบถำมกำรวจิัย  …………………………………………………...  399 

ภำคผนวก ค รำยชื่อผูเ้ชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือกำรวิจัย  ……..……..  451 

ภำคผนวก ง กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview)  ………………  455 

ภำคผนวก จ รำยชื่อกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียนมัธยม 

                 ที่มวีิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ……………………………………………………  459 

ภำคผนวก ฉ ผูเ้ชี่ยวชำญตรวจสอบคู่มอืกำรใชต้ัวบ่งชี ้ ……………………….  463 

ภำคผนวก ช ผลกำรวิเครำะหค์่ำดัชนคีวำมสอดคล้อง (IOC)  ……………..  467 

ภำคผนวก ซ ผลกำรวิเครำะหค์่ำอ ำนำจจ ำแนกของแบบสอบถำม  ….…  473 

 

 

 



 

viii 

 

สารบัญ (ต่อ) 

บทที่                                                                                                  หน้า 

ภำคผนวก ฌ คู่มอืกำรใชต้ัวบ่งชีก้ำรสื่อสำรที่มปีระสิทธิผล 

                  ของผู้บริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน 

                  คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  …………………………….  489 

 

ประวัติย่อของผูว้ิจัย  …………………………………………………………………………….  535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

บัญชีตาราง 

ตาราง                                                                                                หน้า 

   1   กำรสังเครำะหอ์งค์ประกอบกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหำร 

        สถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นะพืน้ฐำน   ................. 53 

   2   กำรสังเครำะหอ์งค์ประกอบย่อยด้ำนกำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็น .................. 62 

   3   องค์ประกอบย่อย นิยำมเชิงปฏิบัติกำรและตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำร   .........................   75 

   4   กำรสังเครำะหอ์งค์ประกอบย่อยด้ำนควำมชัดเจนในกำรสื่อสำร   ......................   84 

   5   องค์ประกอบย่อย นิยำมเชิงปฏิบัติกำรและตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำร   .......................... 101 

   6   กำรสังเครำะห์องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับ 

       กับผู้รับสำร   ...................................................................................................... 108 

   7   องค์ประกอบย่อย นิยำมเชิงปฏิบัติกำรและตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำร   .......................... 129 

   8   กำรสังเครำะหอ์งค์ประกอบย่อยด้ำนควำมสมบูรณ์ของกำรสื่อสำร   .................. 137 

   9   องค์ประกอบย่อย นิยำมเชิงปฏิบัติกำรและตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำร   .......................... 151 

   10   กำรสังเครำะหอ์งค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิกำรสื่อสำร 

         ตำมสมมตฐิำนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   .............................................................. 161 

   11   องค์ประกอบย่อย นิยำมเชิงปฏิบัติกำรและตัวบ่งช้ีกำรสื่อสำร   ......................... 172 

   12   จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงผู้บริหำรสถำนศกึษำและครูในโรงเรียน                        

        มัธยมศกึษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำเขตต่ำง ๆ                               

        ปีกำรศึกษำ 2564   ...........................................................................................204 

   13   แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีกำรของเพียร์สัน   ..................................211 

   14   แสดงค่ำสถิตทิดสอบค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   .............................................. 212 

   15   ค่ำสถิตทิี่ใชใ้นกำรตรวจสอบควำมกลมกลืนของโมเดล 

         ควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงตำมสมมตฐิำนกับข้อมูลเชงิประจักษ์   .......................... 213 

   16   แผนกำรด ำเนินกำรวิจัย   ................................................................................. 219 

   17   ควำมถี่และร้อยละของขอ้มูลแสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำง 

         ที่ตอบแบบสอบถำม   ...................................................................................... 234 

 



 

x 

 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง                                                                                                หน้า 

   18   ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเบ้ และควำมโด่งของตัวแปรสังเกตได้ 

         และระดับควำมเหมำะสมในกำรเป็นตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผล                         

         ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ 

         ขั้นพื้นฐำน โดยรวม   ....................................................................................... 236 

   19   ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเบ้ และควำมโด่งของตัวบ่งช้ีกำรสื่อสำร 

         ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน                   

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำ้นกำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็น   ..... 239 

   20   ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเบ้ และควำมโด่งของตัวบ่งช้ีกำรสื่อสำร 

         ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน                 

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำ้นควำมชัดเจนในกำรสื่อสำร   .............. 245 

   21   ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเบ้ และควำมโด่งของตัวบ่งช้ีกำรสื่อสำร 

         ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน 

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำ้นกำรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญ 

         กับผูร้ับสำร   .................................................................................................... 251 

   22   ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเบ้ และควำมโด่งของตัวบ่งช้ีกำรสื่อสำร 

         ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน 

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำ้นควำมสมบูรณ์ของกำรสื่อสำรร   ....... 257 

   23   ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเบ้ และควำมโด่งของตัวบ่งช้ีกำรสื่อสำร 

         ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน                   

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำ้นวัฒนธรรมขององค์กร 

         ที่สง่เสริมกำรสื่อสำร   ..................................................................................... 263 

   24   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีใ้นโมเดลของกำรสื่อสำร     

         ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน 

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำ้นกำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็น   ..... 276 

 

 



 

xi 

 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง                                                                                                หน้า 

   25   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีใ้นโมเดลของกำรสื่อสำร                         

          ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน 

          คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนควำมชัดเจนในกำรสื่อสำร   ...........   278 

   26   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีใ้นโมเดลของกำรสื่อสำร                         

          ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำสังกัดส ำนักงำน 

          คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกำรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญ 

          กับผู้รับสำร   ................................................................................................. 280 

   27   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีใ้นโมเดลของกำรสื่อสำร                        

          ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน 

          คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนควำมสมบูรณ์ของกำรสื่อสำร   ........ 282 

   28   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีใ้นโมเดลของกำรสื่อสำร                   

         ทีม่ีประสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน                

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำ้นวัฒนธรรมขององค์กร                                             

         ที่สง่เสริมกำรสื่อสำร   ..................................................................................... 284 

   29   แสดงค่ำสถิต ิBartlett ดัชน ีKMO ของโมเดลย่อยกำรสื่อสำร                                                

         ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน 

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   .............................................................. 286 

   30   ผลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลกำรเปิดกว้ำงรับฟัง .............. 287 

   31   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบกำรเปิดกว้ำงรับ288 

   32   ผลกำรจัดล ำดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวำมเหมำะสมในกำรเป็นตัวบ่งชีก้ำรเปิดกว้ำงรับฟัง291 

   33   ผลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลควำมชัดเจน   ...................   293 

   34   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบ   ...................   294 

   35   ผลกำรจัดล ำดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวำมเหมำะสมในกำรเป็นตัวบ่งชีค้วำมชัดเจน   ...... 296 

   36   ผลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลกำรท ำควำมเข้ำใจ 

          และให้ควำมส ำคัญกับผูร้ับสำร   ..................................................................   298 

 



 

xii 

 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง                                                                                                หน้า 

   37   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบ  

          กำรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับผูร้ับสำร (CS)   ..............................   299 

   38   ผลกำรจัดล ำดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวำมเหมำะสมในกำรเป็นตัวบ่งชี้                             

         กำรท ำควำมเข้ำใจ   ......................................................................................   301 

   39   ผลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลควำมสมบูรณ์   .................   304 

   40   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบโมเดล   ........... 305 

   41   ผลกำรจัดล ำดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวำมเหมำะสมในกำรเป็นตัวบ่งชี้                                       

        ควำมสมบูรณ์ของกำรสื่อสำร (CP) โดยกำรเรียงค่ำน้ ำหนัก 

        องค์ประกอบจำกมำกไปหำน้อย   ...................................................................   307 

   42   ผลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวัฒนธรรมขององค์กร 

         ที่สง่เสริมกำรสื่อสำร (OT)  ............................................................................   310 

   43   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 3 ตัวในองค์ประกอบวัฒนธรรม 

          ขององค์กรที่ส่งเสริมกำรสื่อสำร (OT)  ...........................................................   311 

   44   ผลกำรจัดล ำดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวำมเหมำะสมในกำรเป็นตัวบ่งชีว้ัฒนธรรม 

         ขององค์กรที่สง่เสริมกำรสื่อสำร (OT) โดยกำรเรียงคำ่น้ ำหนักองค์ประกอบ 

         จำกมำกไปหำน้อย   ......................................................................................   313 

   45   ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีใ้นองค์ประกอบ                           

         กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ 

         สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   .....................................   317 

   46   ค่ำสถิติ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผล                           

          ของผู้บริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

          กำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน   ..................................................................................   318 

 

 

 

 



 

xiii 

 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง                                                                                                หน้า 

   47   ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลักและ 

          องค์ประกอบย่อยของกำรพัฒนำตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำรที่มปีระสิทธิผล 

          ของผู้บริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

         กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน   ..................................................................................... 320 

   48   ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   ....................................  325 

   49   ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรประเมินคู่มอืกำรใช้ตัวบ่งชี้                                    

         กำรสื่อสำรที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำน     

         คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ............................................................   326 

   50   ผลกำรวิเครำะหค์่ำดัชนคีวำมสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชำญ   ...................   469 

   51   ผลกำรวิเครำะหแ์บบประมินเพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC)  

         คู่มอืใช้ตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำรที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหำรสถำนศกึษำมัธยมศึกษำ  

         สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของผูเ้ชี่ยวชำญ   ...............  474 

   52  ผลกำรวิเครำะหค์่ำอ ำนำจจ ำแนกของแบบสอบถำมกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ 

        กำรสื่อสำรที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ  

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ...............................................  477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

บัญชีภาพประกอบ 

ภาพประกอบ                                                                                     หน้า 

1  กรอบแนวคิดของกำรวิจัย  ................................................................................  11 

2  องค์ประกอบกำรสื่อสำรที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ  ....................  57 

3  องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็น  ...................................  64 

4  องค์ประกอบย่อยด้ำนควำมชัดเจนในกำรสื่อสำร  ............................................  86 

5  องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับผูร้ับสำร  .........  110 

6  องค์ประกอบย่อยด้ำนควำมสมบูรณ์ของกำรสื่อสำร  .......................................  138 

7  องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิกำรสื่อสำร  .........................  163 

8  แสดงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  ...................................................................  218 

9  โมเดลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสำมของตัวบ่งชีก้ำรสื่อสำร 

    ที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ        

    สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  ......................................  269  

10  โมเดลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของกำรเปิดกว้ำง 

     รับฟังควำมคิดเห็น  ......................................................................................  271 

11  โมเดลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของควำมชัดเจน 

     ในกำรสื่อสำร  .............................................................................................  272 

12  โมเดลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของกำรท ำควำมเข้ำใจ 

     และให้ควำมส ำคัญกับผู้รับสำร  ...................................................................  273 

13 โมเดลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของควำมสมบูรณ์ 

    ของกำรสื่อสำร  ............................................................................................  274 

14 โมเดลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของวัฒนธรรมขององคก์ร 

     ที่สง่เสริมกำรสื่อสำร  ..................................................................................  275 

15  โมเดลกำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคดิเห็น (OC)  ...............................................  289 

16  โมเดลควำมชัดเจนในกำรสื่อสำร (CL)  .........................................................  294 

17  โมเดลกำรท ำควำมเข้ำใจและใหค้วำมส ำคัญกับผูร้ับสำร (CS)  .....................  299 

18  โมเดลควำมสมบูรณ์ของกำรสื่อสำร (CP)  ...................................................  305 

19  โมเดลวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิกำรสื่อสำร (OT)  ...............................  311 



 

xv 

 

บัญชีภาพประกอบ 

ภาพประกอบ                                                                                     หน้า 

20  โมเดลกำรวิเครำะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองกำรสื่อสำรที่มี 

     ประสิทธิผลของผู้บริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

     กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  .....................................................................................  316 

21  โมเดลกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ 

     สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ก่อนปรับ  .......................  319 

22  โมเดลกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำมัธยมศกึษำ  

     สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน หลังปรับ  ........................  319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

การสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์            

ที่ตัง้ไว้ ยุคของสังคมข่าวสารไร้พรมแดน มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้แม้อยู่หา่งไกลกันคน

ละซีกโลกด้วยการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้ข่าวสาร เรื่องราวและความ

เคลื่อนไหวของสถานการณ์ในองค์กร ชุมชน สังคมทุกมุมโลกจงึสง่ผ่านถึงกันได้ และด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้ข่าวสารถึงมอืผูบ้ริโภคอาจขาดการกลั่นกรองเลอืกสรร ข่าวสาร

อื่นที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ ผา่นมาทางเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ (ปรานี สุรสิทธิ์, 2557, หนา้ 

13) หรอืสถานีโทรทัศน์ การสื่อสารจึงมคีวามส าคัญเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัย 

ตั้งแต ่เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักกฎหมาย และผูอ้อกนโยบายต่าง ๆ การสื่อสารเป็นสิ่งที่

มนุษย์ทุกคนท าเป็นประจ าและตอ้งเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ในอนาคต (สมิทธิ ์บุญชุติมา, 2559, หนา้ 1) การด าเนินงานด้านการสื่อสารจ าเป็นต้องท า

ความเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดพื้นฐาน โดยต้องตระหนักว่าการด าเนินงานขององค์กร

ทุกประเภทใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายได้นัน้ล้วนมกีลไกการสื่อสารเป็นตัวเชื่อมโยงและ

ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ดังนั้นการสื่อสารทั้งระดับบริหารสถานศกึษาและระดับปฏิบัติการ

จะสามารถพัฒนาได้ดี จ าเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร                       

(รุ่งรัตน ์ ชัยส าเร็จ, 2558, หนา้ 4) 

การสื่อสาร คอื กระบวนการของการถ่ายทอดสารจากฝา่ยหนึ่งเรียกว่า              

ผูส้่งสารไปยังบุคคลอีกฝา่ยหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผูร้ับสาร โดยผ่านสื่อหรอืช่องทางการสื่อสาร 

(เจษฎา นกน้อย, 2559, หน้า 31) และการสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรหรอื

หากจะกล่าวว่าการสื่อสารเป็นสายใยชีวติขององค์กร เนื่องจากองค์กรแต่ละแหง่ประกอบ

ขึน้ด้วยบุคคลจ านวนหนึ่งซึ่งมารวมตัวกันอย่างมีระบบ ภายใต้โครงสร้างที่ก าหนดขึ้น              

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะขององค์กรเป็นสิ่งชีน้ าเพื่อที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบแต่ละส่วน

ขององค์กรเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายได้นัน้  
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จงึจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นกลไกส าคัญ ช่วยผลักดันภารกิจพื้นฐานขององค์กร            

ให้สามารถด าเนินไปได้ดว้ยดีตัง้แต่การวางแผน การจัดวางระบบการท างาน                      

การประสานงาน การควบคุม การจัดท างบประมาณ การวางก าลังคน และการติดตาม

ประเมินการด าเนินงานภายในองค์กรเป็นพืน้ฐานในการท าความเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ            

ที่บุคลากรแสดงออกภายในองค์กร ไม่วา่จะเป็นความขัดแย้ง ความรว่มมอื การตัดสินใจ 

การใชอ้ านาจและอิทธิพล การตอ่ต้าน การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

จรยิธรรมในการท างานร่วมกัน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง            

การธ ารงรักษาซึ่งวัฒนธรรมองคก์ร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนทุกส่วนงานของ

องค์กรซึ่งหากปราศจากการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพขององค์กรแล้วก็ไม่สามารถน าพา

องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ช่วยขจัดข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสนและตัดต้นตอของ

ข่าวลือที่บั่นทอนเสถียรภาพขององค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านการประชุม

ต่าง ๆ จัดเป็นกุญแจส าคัญของสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานขององค์กร (รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ, 

2558, หนา้ 5-6) 

โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

มีหน้าที่ในการดูแลจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยรุ่นที่เสี่ยงตอ่ปัญหาต่าง ๆ  

ที่มคีวามซับซ้อน รุนแรง ทั้งยังมีปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขทั้ง ปัญหาสุขภาพ การขาด

โอกาสทางการศกึษา การถูกละเลย ทอดทิง้จากพ่อแม่ผูป้กครอง การตกเป็นเหยื่อ             

ของความรุนแรงในครอบครัว และการมีชีวติอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือ            

อยู่ในสถานการณท์ี่ลอ่แหลมตอ่การเกิดปัญหาต่าง ๆ และมีปริมาณเพิ่มขึน้ รวมทั้ง

ปรากฏการณ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ยากแก่การจัดการมากขึน้ การจัดการศกึษาที่ยังคง 

มีปัญหาทั้งในเรื่องของโอกาส ได้รับการศกึษาและคุณภาพ การจัดการศกึษาในระบบ  

ภาพอนาคตสังคมไทย และการศกึษาไทย (สิรมิา หม่อนไหม, 2555, หน้า 10-11)             

จงึเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่รับผดิชอบจัดการศกึษา ตัง้แต่ระดับส่วนกลางจนถึง

หนว่ยย่อย ได้แก่ สถานศกึษา ซึ่งมหีน้าที่ส าคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน        

การสอนที่มีความเหมาะสมกับเด็กที่ขาดโอกาสต่าง ๆ เหลา่นี ้ในการเพิ่มโอกาสทาง

การศกึษาของนักเรียน ประกอบด้วย การบริหารจัดการศกึษา การวัดผลประเมินผล สื่อ

และแหล่งเรียนรู้ คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ สถานที่จัดการศกึษา การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ วิธีการ
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จัดการศึกษา ระยะเวลาในการจัดการศกึษา ระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน และงบประมาณ                  

(ณรินทร์ ช านาญดู, 2556, หนา้ 7-12)  

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีบทบาทหนา้ที่ของการสื่อสารในองค์กร ตัง้แตก่ารแจ้ง 

ให้ทราบ เป็นการที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาแจง้ขอ้มูลให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ทราบ การสอน

หรอืให้การศกึษา เป็นการที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความรูห้รอืการศกึษาในประเด็นที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การท างานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชารูปแบบต่าง ๆ การสร้างความพึงพอใจหรือ

ความบันเทิง เป็นการที่ผูบ้ริหารได้จัดงานประจ าปีหรืองานรื่นเริงที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ

ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินจากการแสดงต่าง ๆ การแก้ปัญหา ผูบ้ริหารใชก้าร

สื่อสารในการระดมความคิดร่วมกันระหว่างความคิดของผู้บริหารสถานศกึษากับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาในการหาวิธีที่ดทีี่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในองค์กร การจัดการ

ความขัดแย้งในองค์กร ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในองค์กร 

อย่างมปีระสิทธิภาพโดยท าให้ทุกฝา่ยพึงพอใจในการจัดการนัน้ ๆ ดังนั้นผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่มคีวามสามารถในการสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้เกิดความไว้วางใจ

และส่งผลตอ่การท างานที่มีประสิทธิภาพ (อรอนงค ์สวัสดิ์บุรี, 2555, หนา้ 112-116) 

ดังนัน้ผู้บริหารสถานศกึษาต้องพิจารณาน าความผดิพลาดในอดีตเพื่อน ามาปรับปรุง 

การสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารจะช่วยให้การท างานลุล่วงไปได้โดยตลอด 

เป็นเครื่องช่วยตรวจสอบความเข้าใจต่อผลงานและช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกัน               

น ามาซึ่งความสนิทสนม ความไว้วางใจ สิ่งเหล่านีน้ าไปสู่สัมพันธภาพที่ดรีะหว่างผู้บริหาร

สถานศกึษาในระดับต่าง ๆ และบุคลากรโดยส่วนรวม หากมีปริมาณที่เหมาะสมแล้ว             

จะช่วยใหเ้กิดความกล้าที่จะสื่อสาร กล้าที่จะถาม กล้าที่จะออกความคิดเห็น ท้วงติงและ

ช่วยใหเ้กิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากยิ่งขึ้น ช่วยใหก้ารปฏิบัติภารกิจของทุกฝา่ย            

ทุกส่วนเป็นไปได้รวมทั้งการประสานงานกันจนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการสื่อสารมีส่วน

อย่างมากในการประสานงานท าให้ทุก ๆ ฝ่ายท าหน้าที่ของตนไปอย่างคล้องจองกับ             

การท างานอื่น ๆ สะดวกมากขึ้นจะท าให้เป้าหมายของการท างานบรรลุวัตถุประสงค์          

ที่องค์กรก าหนดไว้ และช่วยให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มปีระสิทธิภาพ                 

(ชัยนันท์ นันทพันธ์, 2559, หนา้ 39-45) 

ดังนั้นการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหก้้าวไปและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้บริหาร
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สถานศกึษาเป็นผู้น าผูส้ื่อสาร มีความรูท้ี่ช่วยสื่อสารกับบุคลากร คณะกรรมการ 

สถานศกึษาและโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อสง่เสริมความส าเร็จ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร 

ทั้งในด้านการเปิดกว้าง รับฟังความคดิเห็น ใหค้วามชัดเจน การประเมินระดับการรับรู้ 

ของผู้รับสาร ความสมบูรณ์และค่านิยมที่ดีตอ่องค์กร เพื่อสรา้งความสัมพันธ์เชิงบวก  

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหารสถานศกึษา บุคลากรทางการศกึษา ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศกึษาและสมาชิกในชุมชน เพื่อให้แนใ่จว่านักเรียนประสบความส าเร็จ 

(Thomas and Vendelin 2014, pp. 1-8) 

จากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสื่อสารจะเห็นได้ว่า                 

การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องพัฒนาการสื่อสาร การพัฒนาโรงเรียนมัธยมศกึษา

จ าเป็นต้องพัฒนาการสื่อสารของผู้บริหารเพื่อประสานการท างานกับบุคลากรทั้งหมด 

ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตั้งแต่ระดับผูบ้ริหารการศกึษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู นักเรียน 

ผูป้กครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหนว่ยงานอื่น ๆ ท าให้บริหารจัดการศกึษา 

ของโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล ด้วยเหตุนี้ผู้วจิัยจงึสนใจศกึษาเรื่อง 

การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา                

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะจะท าใหไ้ด้สารสนเทศ 

ที่เหมาะสมกับที่มคีวามสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานและจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใชก้ารสื่อสารในการ

บริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งทันต่อ

สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                    

ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามของการวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอะไรบ้าง 

2. โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่พัฒนาขึน้ 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรอืไม่ 
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3. คู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานมีลักษณะอย่างไร 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. เพื่อจัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                     

ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

 โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึน้สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีความส าคัญ

ของการวจิัย ดังต่อไปนี้ 
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1. ควำมส ำคัญด้ำนวิชำกำร 

1.1 ผู้บริหารสถานศกึษาได้ทราบตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

1.2 ผู้บริหารการศกึษาและเขตพืน้ที่การศกึษาสามารถน าผลการวิจัย                

ที่ได้ ไปเป็นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการสื่อสารของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา                      

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

1.3 สถานศึกษาในเครือขา่ยหรอืหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการศกึษา

สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป 

2. ควำมส ำคัญกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

2.1 ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา

และเสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนให้มคีุณภาพเพิ่มขึ้น 

2.2 ผูบ้ริหารการศกึษาสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการก าหนด

นโยบาย แนวทางและมาตรฐานการสื่อสารของผู้บริหารสถานศกึษา 

2.3 สถานศึกษาหรอืหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไป

ประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อพัฒนาและ

เสริมสรา้งการบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                      

ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวจิัย ไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   

ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร                      

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานสรุปได้ 5 องค์ประกอบหลักและ 19 องคป์ระกอบย่อย ประกอบด้วย 

1.1 องค์ประกอบหลักการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open 

Communication) มี 4 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความ
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ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ 4) ความสามารถในการ

ติดตอ่สื่อสาร 

1.2 องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear) มี 4 องค์ประกอบ

ย่อย ประกอบด้วย 1) ภาษาเรียบงา่ย 2) การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์           

ในการสื่อสาร และ 4) เวลาในการสื่อสาร 

1.3 องคป์ระกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร  

(Consideration) มี 4 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1) ประสบการณ ์2) ความรู้ 

3) ทัศนคติและ 4) ทักษะการรับสาร 

1.4 องค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete)                         

มี 4 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนื้อหาครอบคลุม                     

3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบการสะกดค า 

1.5 องคป์ระกอบหลักวัฒนธรรมขององคก์รที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

(Optimism) มี 3 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1) การมสี่วนรว่ม 2) บรรยากาศองค์กร

และ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคตริ่วมกัน 

2. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มเป้หมำย 

2.1 กลุ่มเป้าเหมาย 

ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เลอืกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

ประกอบด้วย 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

1.1 นักวิชาการ จ านวน 2 คน คุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณท์างดา้นการบริหารการศกึษาหรอืการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรอืมีต าแหนง่ทางวิชาการ 

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

1.2 ผูบ้ริหารการศกึษา จ านวน 2 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ คือ 

เป็นผู้มวีุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หรอืมีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าเขี่ยวชาญ

และมีประสบการณด์้านการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 ปี 
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1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 3 คน เป็นผูม้ีคุณสมบัติดังนี ้คอื                    

เป็นผู้มวีุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หรอืมีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณด์้านการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 ปี 

2. โรงเรียนดีเด่น คุณสมบัติของโรงเรียนที่มีวธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นโรงเรียน

พระราชทานระดับมัธยมศกึษาที่มผีลการประเมินสถานศกึษาอยู่ในระดับดีในปีการศกึษา 

2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา จ านวน 3 โรงเรียน จ าแนกเป็น 

โรงเรียนกุดฉิมวทิยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

เป็นโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสถานศกึษา และ

รองผู้บริหารสถานศกึษาหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ จ านวน 6 คน  

ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง 

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชงิประจักษ์ ประกอบด้วย 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา และครู โรงเรยีนมัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2564 จ าแนกเป็น

ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 5,633 คน และครู จ านวน 98,985 คน รวมทั้งสิน้ จ านวน 

104,618 คน (ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา ปีการศกึษา 2564 (2564, หนา้ 7) 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2564 จ าแนกเป็น

ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 250 คน และครู จ านวน 250 คน รวมทั้งสิน้ จ านวน 500 คน 

ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ใน

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบทีใ่ช้วธิีการประมาณค่าพารามิเตอรไ์ลค์ลี่ฮู๊คสูงสุด (Maximum 

Likelihood : ML) ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มขีนาดใหญ่เพราะถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างที่มขีนาด 

ต่ ากว่า 100 หน่วย พบว่า โอกาสปฏิเสธสมมติฐานในการทดสอบ ไค-สแควร์  

(Chi-Square) มาก เพราะค่าไค-สแควร์ มแีนวโน้มที่จะมีคา่สูง ประกอบกับขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างควรพิจารณาควบคู่กับจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าและ               

ในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบควรใช้ขนาดตัวอย่าง 500 คน ความเหมาะสมของ            
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การวิเคราะหด์ีมาก (อาภารัตน์ ราชพัฒน์, 2554, หน้า 36) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่ม

ตัวอย่าง เท่ากับ 500 คน 

ระยะที่ 3 การจัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

กลุ่มเป้าหมายผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้แก่ นักวิชาการอาจารย์ระดับอุดมศกึษา 

จ านวน 2 คน ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวัดผล จ านวน 1 คนและผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาสถานศกึษา จ านวน 2 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในครั้งนี ้

ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1. องค์ประกอบหลักการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา ผู้วิจัยได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

ณัฐวดี โกวิทางกูร (2555); อรอนงค ์สวัสดิ์บุรี (2555); รุ่งรัตน ์ชัยส าเร็จ (2558);  

เวณิกา ชัยยิม้ (2558); เจษฎา นกน้อย (2559); Young Cho (2005); Thomas (2007); 

Fred (2010); Magdalena Korkosz (2011); Alexander (2013); Hong Quach (2013); Eric 

John Nordin (2013); Akua and Emmanuel (2014); Clare (2014); Shuchi Sharma (2014) 

Harry (2015); Get (2017); Zubair (2017); DNE Singapore (2018); Nina (2018) ซึ่งผล

จากการวิเคราะห ์สังเคราะห ์เอกสารงานวิจัย สรุปได้ 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็น (Open Communication) 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear)  

3) การท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร (Consideration) 4) ความสมบูรณ์ 

ของการสื่อสาร (Complete)และ 5) วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร (Optimism)  

2. องค์ประกอบย่อยของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในครั้งนี ้

ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

2.1 องค์ประกอบการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ผู้วิจัยได้ศกึษาแนวคิด 

ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิตยา ศรีญาณลักษณ์ (2554); กิติมา  
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สุรสนธิ (2557); อุไรรัตน์ ทิพยเนตร (2558); นวลฉวี ประเสริฐสุข (2558); Rosenfeld and 

Berko (1990); Anderson and Narus (1990); Pace and Faules (1994); Epstein (1995); 

Ivancevich and Donnelly (2000) ซึ่งผลจากการวิเคราะห ์สังเคราะห ์เอกสารงานวิจัย 

สรุปได้ดังนี้ 1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุง 

การท างานและ 4) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

2.2 องค์ประกอบความชัดเจนในการสื่อสาร ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิตยา ศรีญาณลักษณ์ (2554); สหไทย  

ไชยพันธุ์ (2555); วิไล เจียรบรรพต (2558); ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก (2559); ปิยนันท ์ 

สวัสดิ์ศฤงฆาร (2564); สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2564); David (1960); Cooley and Roach 

(1984); Anderson and Narus (1990); Mulligan (2004); Casey and Wallis (2011)                

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารงานวิจัย สรุปได้ดังนี ้1) ภาษาเรียบงา่ย            

2) การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ 4) เวลาในการสื่อสาร 

2.3 องค์ประกอบการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ผูว้ิจัย

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์ 

(2553); ชิดชนก ทองไทย (2556); ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556); บุณริสาก์ สุจันทรา 

(2559); Berlo (1960); Wilbur Schramm (1973); Dell (1974); Robert (1984); Robert 

(1990) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห ์เอกสารงานวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) ประสบการณ ์ 

2) ความรู ้3) ทัศนคติและ 4) ทักษะการรับสาร 

2.4 องค์ประกอบความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ผู้วิจัยได้ศกึษาแนวคิด 

ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประยุทธ โชคชัยมาดล (2557); ขนิษฐา 

จติชินะกุล (2557); อาชนเทพ อัครสุวรรณ์ (2558); สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559); นุชยา

พรรณ วงษ์ศรีษะ (2560); เจษฎา นกน้อย (2560); David (1960) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์เอกสารงานวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนือ้หาครอบคลุม  

3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบการสะกดค า 

2.5 องค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ผูว้ิจัยได้ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิชญาณี การุณย์สิร ิ(2551);  

ฐิติรัตน์ นุ่มนอ้ย (2551); สุกันยา แก้วสุวรรณ์ (2557); ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

(2559); อัจฉรา สุขกลั่น (2561); David (1960); Pace and Faules (1994); Quirke (2008);  

Luo and Shenkar (2016) ซึ่งผลจากการวิเคราะห ์สังเคราะห ์เอกสารงานวิจัย สรุปได้ดังนี ้ 
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1) การมสี่วนรว่ม 2) บรรยากาศองค์กรและ 3) การมีการเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

จากการวิเคราะห ์สังเคราะห ์แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้ 5 องค์ประกอบหลัก และ 19 องค์ประกอบย่อย ดังภาพประกอบ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การส่ือสารที่มี

ประสทิธิผลของ

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

มัธยมศึกษา 

ภาษาเรยีบง่าย 

การสื่อสารที่ขัดเจนถกูต้อง 

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

 
เวลาในการสื่อสาร 

ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

 
เนือ้หาครอบคลุม 

 
การแปลความหมาย  

 
การตรวจสอบการสะกดค า 

การมีส่วนรว่ม 

บรรยากาศองค์กร 

การมีเป้าหมายและทัศนคต ิ

ร่วมกัน 

การเปิดกว้างรับ

ฟัง 

ความคดิเห็น 

ความชัดเจน 

ในการสือ่สาร 

ความ

สมบูรณ์ 

ของการ

สื่อสาร 

วัฒนธรรมของ

องค์กร 

ที่ส่งเสรมิการ

สื่อสาร 

ความจริงใจต่อกัน 

ความไว้วางใจซึง่กันและกัน 

การน ามาปรับปรุงการท างาน 

ความสามารถในการ

ติดต่อสื่อสาร 

การท าความเข้าใจ

และให้ความส าคัญ

กับผูรั้บสาร 

ประสบการณ์ 

 
ความรู้ 

ทักษะการรับสาร 

ทัศนคต ิ
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วจิัยจงึได้นยิามศัพท์ ไว้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งช้ี หมายถึง ตัวแปรที่สามารถวัดและหาค่าได้ มีค่าแสดงถึงลักษณะ 

หรอืปริมาณของสิ่งที่ต้องการศกึษาสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑที่ต้องการประเมิน

และน าไปใช้ประโยชน์การสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง การสื่อสาร

ของผู้บริหารสถานศกึษาที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด ม ี5 องค์ประกอบหลัก 

ประกอบด้วย  

2.1 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open Communication) หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและ             

ความขัดแย้งของกลุ่มคนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการให้ถูกต้อง 

โปร่งใสและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพร้อมทั้งมีความเข้าใจร่วมกันในองค์กร 

ประกอบด้วย  

2.1.1 ความจริงใจต่อกัน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ด้วยความจริงใจต่อบุคลากรพร้อมทั้งการแสดงออกทั้งการพูดหรอืเขียนที่อยู่บนพื้นฐาน

ของขอ้เท็จจริง มีการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นของบุคลากรที่มคีวามหลากหลาย             

มีการพบปะพูดคุยกัน เพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในการหาข้อยุติของปัญหาต่าง ๆ 

ร่วมกัน และยังท าให้บุคลากรได้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงขององค์กรและ

เป็นการสรา้งความเข้าใจที่ถูกต้องของขอ้มูล ลดการเผชิญหน้าซึ่งกันและความขัดแย้ง           

ของแต่ละฝ่ายของสถานศกึษา 

2.1.2 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา           

มีการประชุมปรึกษาหารอืกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นกันเองและมีการบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและสัญลักษณ์ มีความเที่ยงตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรสามารถ

การถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนในการสื่อสารของบุคลากรและถูกต้องทุกฝ่ายอย่าง

ทั่วถึง จนเกิดความไว้วางใจภายในองค์กรและท าใหบุ้คลากรเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเป็นการยืนยันว่าผูร้ับสารบุคลากรมคีวามเข้าใจร่วมกัน

ตรงกันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 
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2.1.3 การน ามาปรับปรุงการท างาน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา             

มีการส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน เพื่อแก้ปัญหา

ปรับปรุงการท างานการสื่อสารภายในองค์กร ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศกึษา              

มีการแจ้งให้กับบุคลากรรับทราบขอบข่ายความรับผดิชอบอย่างชัดเจน โดยมีการใชห้ลัก

เหตุผล มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการประสานกิจกรรมของ

องค์กร  เช่น การใช้อีเมลและอนิเตอร์เน็ต จนท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารรูปแบบการประชุมเดือนละ

ครั้ง เพื่อให้หัวหนา้ฝา่ยต่าง ๆ ได้น าข้อมูลไปสื่อสารให้กับบุคลากรในสายการบังคับบัญชา

รับทราบและมีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการจัดท ากล่องรับความคิดเห็นภายในองค์กร

อีกชอ่งทางหนึ่ง 

2.1.4 ความสามารถในการติดตอ่สื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีการสื่อสารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารในรูปแบบ

ด้านเนือ้หาสาระ การพูดทางวาจา การใชถ้้อยค า และใช้ลายลักษณ์อักษร เช่น การบันทึก 

การเขียนจดหมาย เพื่อให้ไม่ต้องตีความในการติดตอ่สื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร              

มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหากับ

ผูบ้ังคับบัญชาในการบรรลุเป้าหมายในองค์กรรว่มกัน 

2.2 องค์ประกอบความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear) หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาให้ความส าคัญกับความชัดเจนในการสื่อสารทางด้านข้อมูลมเีป้าหมาย 

ที่ชัดเจนของผูร้ับสารและผู้สื่อสารมคีวามเข้าใจตรงกัน มีการแยกเป้าหมายแตล่ะอย่าง

ออกจากกันให้ชัดเจนในการสื่อสารขององค์กรหรอืเนือ้หาของข้อมูลหรอืสารที่ตอ้งการ

สื่อสารตอ้งชัดเจน ประกอบด้วย  

2.2.1 ภาษาเรียบง่าย หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วย

ภาษาที่เรยีบง่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรรับรู้ข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนและ 

มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการน าชุดสื่อสาร             

มาใช้กับบุคลากรด้วยภาษาเรียบงา่ยมีความเหมาะสมภายในองค์กร และสอดคล้องกับ

สถานการณ์จรงิที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

2.2.2 การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารนโยบายตามแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษาและเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้บุคลากร

ได้รับทราบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศชีแ้จง ค าสั่ง 
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แตง่ตัง้ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในองค์กร ทุกครั้งที่ได้รับสารมาใหม่ผูส้่งสารจะสื่อสาร

กับบุคลากรด้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจง่าย มีการทบทวนการสื่อสารด้วยการพูดท า

ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการย้ าถามทุกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่างผูบ้ริหาร

สถานศกึษากับบุคลากรใหเ้ข้าใจชัดเจนในข่าวสารที่ส่งออกไป 

2.2.3 วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารจากระดับบนลงล่างตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา มกีารเปิดโอกาส             

ให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ รว่มกัน มีการ

ติดตอ่ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรและหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการประชุม

ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร 

2.2.4 เวลาในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาในการ

สื่อสารอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณใ์ดสถานการณ์

หนึ่ง ภายใต้รูปแบบเวลาที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมการประชุมช้ีแจง กระชับได้

ความหมายที่ชัดเจนในการสื่อสาร มีการส่งสารด้วยค าสั่ง บันทึกและอีเมล เพื่อการลด

ขั้นตอนในการเสียเวลา 

2.3 องค์ประกอบการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

(Consideration) หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษาเลือกวิธีการสื่อสารที่สอดคล้องเหมาะสม

กับคุณลักษณะและความสามารถในการรับรู้ของผู้รับสารแลว้น ามาประมวลผล 

ประกอบด้วย 

2.3.1 ประสบการณ์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ขอ้มูลของ

บุคลากรในด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานและความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจนและ

ได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบัติ มีการรายการประเมินผล การประสานงาน

ระหว่างกลุ่มหรอืบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ มกีารมอบหมายงาน บทบาท หน้าที่และความ

รับผิดชอบในการประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ ในระดับเดียวกัน มีการส่งสารหรอืแลกเปลี่ยน

ข้อมูลขา่วสารระหว่างบุคลากรของทุกฝ่ายภายในองค์กรจนเกิดเป็นความพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร  

ด้วยการเสนอข่าวสารทั้งในรูปแบบของวาจา กราฟ แผนภูมิและลายลักษณ์อักษร              

เพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.3.2 ความรู ้หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาค านึงถึงความรู้ของ

บุคลากรและเลือกสารในการถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรในองค์กรตามความรู้ ความเข้าใจ 

เป็นอย่างดเีพื่อใหเ้กิดการความเข้าใจกับเนือ้หาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดแีละน าไปสู่            

การปฏิบัติที่อย่างถูกต้องของผู้รับสารส่งผลตอ่ประสิทธิผลของการสื่อสาร ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่ส่งผลใหบุ้คลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวม

ทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเองและการปฏิบัติงานขององค์กร 

2.3.3 ทัศนคต ิหมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษาท าความเข้าใจและ                 

ให้ความส าคัญกับความเช่ือ ความรูส้ึกส่วนบุคคลของผู้รับสารเพื่อท าให้เกิดการ

ติดตอ่สื่อสารที่สามารถตอบสนองตอ่การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ขององค์กร 

2.3.4 ทักษะการรับสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษารู้ทักษะ 

การสื่อสารของผูร้ับสารหรือบุคลากร มกีารประเมินผลการด าเนินงานด้วยการสื่อสาร

อย่างตอ่เนื่อง มีการพัฒนารูปแบบ วธิีการ เนื้อหาสาระและช่องทางให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับความตอ้งการขององค์กร มีทักษะในการสื่อสารด้วยการใช้ค าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอียง

และผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะที่เข้าใจถึงพฤติกรรมในการสื่อสารที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ 

2.4 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete) หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีข้อมูลที่สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของบุคลากร ด้วยการรวบรวม

ข้อมูลแล้วน ามาประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มคีวามสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย  

2.4.1 ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูล             

ที่ใชป้ระกอบในการสื่อสารด้วยการสบืค้นจากแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

ของการสื่อสารที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช้ค าพูดหรอื

ภาษาทั่วไปในการสื่อสารในองค์กรหรอืเป็นการอ้างอิงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

และมติต่าง ๆ เมื่อผูร้ับสารอ่านแลว้ไม่ต้องตคีวาม เขยีนให้เข้าใจด้วยภาษาที่เรยีบงา่ย 

มีความรัดกุมของค าที่ใชม้ีความถูกต้อง ชัดเจนในการสื่อสารขององค์กร  

2.4.2 เนือ้หาครอบคลุม หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร 

ด้วยเนื้อหาทีค่รอบคลุมมีความน่าสนใจสามารถโน้มน้าวใหบุ้คลากรปฏิบัติงาน                 

ตามวัตถุประสงค์ เพื่อท าให้เกิดความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน              

ในการลดการเกิดขอ้ผดิพลาดซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ทันต่อเหตุการณ์

อยู่เสมอในแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนั้นขององค์กร 
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2.4.3 การแปลความหมาย หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปล

ความหมายเนื้อหาครอบคลุม มีความครบถ้วนใชภ้าษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวน การใช้ค าพูด          

ที่เป็นกลางไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้งตอ่องค์กรและ                

การเลือกชอ่งทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เช่น การออกหนังสอืเวียนภายในเพื่อแจง้

ข่าวสารใหบุ้คลากรได้รับทราบ ผู้บริหารสถานศกึษามีการแปลความหมายการสื่อสาร           

โดยใช้ภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้า การเคลื่อนไหวของรา่งกาย หรือใช้สัญลักษณ์รูปภาพ 

2.4.4 การตรวจสอบการสะกดค า หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา              

มีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ ให้ถูกต้องก่อนน าไปสู่ปฏิบัติและ

ภาษา ที่ใชเ้ป็นภาษาทางการ มีฝ่ายพิสูจน์ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการตคีวามหมายในการสื่อสารกับบุคลากรก่อนน าไปสู่                  

การปฏิบัติงานภายในขององค์กร  

2.5 องค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร (Optimism) 

หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรที่ส่งเสริม              

การสื่อสารในการปฏิบัติงานของบุคลากร มกีารสร้างสรรค์สิ่งใหมร่่วมกัน การตัดสินใจ

และการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่จะส่งผลตอ่ความส าเร็จ              

ขององค์กร ประกอบด้วย  

2.5.1 การมีสว่นร่วม หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร 

โดยการให้บุคลากรรับทราบถึงขอ้ร้องเรียนที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน มกีารเปิดโอกาส 

ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.5.2 บรรยากาศองค์กร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรในระดับต่าง ๆ ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานผูบ้ริหารสามารถ 

ใช้การสื่อสารที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว                  

มีความเป็นกันเองกับบุคลากรภายในองค์กร มกีารสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมตัดสินใจ               

และเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร มีการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับและทุกหนว่ยงานโดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กันภายใต้บรรยากาศที่ดีขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะที่ตอบสนอง

กับความตอ้งการและค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กร 
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2.5.3 การมีเป้าหมายและทัศนคตริ่วมกัน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา

และบุคลากรในสถานศกึษามีเป้าหมายและทัศนคติที่ดีร่วมกันต่อการสื่อสาร                       

โดยมีความตัง้ใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อพฤติกรรมผูร้ับสารทั้งในด้านความคดิ การวิเคราะห์ 

การตัดสินใจหรอืการพูดกับตนเองซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

3. การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา 

หมายถึง กระบวนการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศในการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ระหว่างบุคลากรกับผูบ้ริหารสถานศกึษา 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการ

โรงเรียน หรอืผูร้ักษาการในต าแหน่ง ในโรงเรียนของรัฐที่จัดการเรียนการสอนในระดับ

มัธยมศกึษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศกึษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2564 

5. ครู หมายถึง ขา้ราชการครูที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนโรงเรียนระดับ

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

ปีการศึกษา 2564 

6. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน หมายถึง เทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับ

กลุ่มหรอืรวมกลุ่ม หรอืรวมตัวแปรที่มคีวามสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์

เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ ตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน

สูง ส่วนตัวแปรที่ตา่งองค์ประกอบจะสัมพันธ์กันน้อยหรอืไม่ม ีใชเ้พื่อการพัฒนาทฤษฎีใหม ่

หรอืการทดสอบหรอืยืนยันความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ 

7. ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ผลการวิเคราะหท์างสถิติ

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป พบค่า ไค-สแควร์  

(Chi-Square) มีคา่ต่ าหรอืไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีความน่าจะเป็น(P-Value) เข้าใกล้ 1  

ค่าดัชนคีวามกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) และคา่ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

ที่ปรับแก้แลว้ (Adjust Goodness of Fit Index = AGFI) มีคา่เท่ากับหรอืเข้าใกล้ 1 

8. คู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา หมายถึง ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษาเพื่อจัดท าคู่มอืการใช้ ประกอบด้วย 3 สว่น ดังนี ้สว่นที่ 1 ประกอบด้วย  
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ค าน า สารบัญ วัตถุประสงค์ของการใชคู้่มอื สว่นที่ 2 ประกอบด้วย รายละเอียดตัวบ่งชี้

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา วัตถุประสงค์การประเมิน

และเกณฑก์ารประเมิน และส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย เครื่องมอื เกณฑ์ 

การประเมนิตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผู้วิจัยได้

ด าเนนิการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล 

1.1 ความหมายของการสื่อสาร 

1.2 ความส าคัญของการสื่อสาร 

1.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

1.4 องค์ประกอบของการสื่อสาร 

1.5 รูปแบบของการสื่อสาร 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2.1 ความหมายของประสทิธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2.2 ความส าคัญของประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2.3 องค์ประกอบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 
3.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ 

3.2 ลักษณะของตัวบ่งชีท้ี่ดี 

3.3 ประเภทของตัวบ่งชี้ 

3.4 ประโยชน์ของตัวบ่งช้ี 

3.5 กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

3.6 เกณฑก์ารคัดเลือกตัวบ่งชี้ 

4. การสร้างคู่มอื 

4.1 ความหมายของคู่มือ 

4.2 ประเภทของคู่มือ 
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4.3 องค์ประกอบของคู่มือ 

4.4 แนวทางพัฒนาคู่มือ 

1. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสือ่สารท่ีมีประสิทธิผล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผล มเีนือ้หาประกอบด้วย ความหมายของการสื่อสาร ความส าคัญของ             

การสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร รูปแบบของ              

การสื่อสาร  ผลของการสื่อสาร และการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ซึ่งมีรายละเอียดน าเสนอ

ตามล าดับ ดังนี้ 

1.1 ความหมายของการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการสื่อสาร 

ไว้ ดังนี้ ภัทรียา สุมะโน (2550, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร (Communication) 

หมายถึง รูปแบบ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่ง 

เรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝา่ยหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่าน

สื่อหรอืช่องทาง (Channel) ซึ่งสอดคล้องกับ จินตวีร์ เกษมศุข (2554, หน้า 4) ได้สรุปไว้ว่า 

การสื่อสาร คอื การที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู ้ความคิด หรอืประสบการณข์องตนไปยัง

บุคคลอื่น และการรับความรู้ความคิดจากบุคคลอื่นมาปรับพฤติกรรมของตนเอง อรอนงค ์

สวัสดิ์บุรี (2555, หนา้ 106) ได้สรุปว่าการสื่อสาร คอื การถ่ายทอดสารจากผู้สง่สารไปสู่

ผูร้ับสารโดยผ่านสื่อ ซึ่งผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความคิดของตนเองเป็นค าพูดหรอืสัญลักษณ์

ไปสู่ผู้รับสาร ในขณะที่ศุภฤกษ์ เวศยาสิรนิทร์ (2556, หนา้ 67) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร 

หมายถึง การตดิต่อสื่อสารหรอืการส่งขา่วสารของบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง อันมีผล 

ท าให้เกิดการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ กัน เป็นกิจกรรมที่มคีวามส าคัญและเกี่ยวข้องกับ

การด าเนินชีวติการปฏิบัติตนโดยทั่วไป สว่นทัศนะของ วีระยุทธ โชคชัยมาดล (2557, หนา้ 

17) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร คอื กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลต่อ

บุคคลหรอืบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรอืพฤติกรรมที่เข้าใจกัน ขนิษฐา 

จติชินะกุล (2557, หน้า 1) การสื่อสาร หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรว่มกันของมนุษย์ 

ที่แสดงออกทางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน หรอืภาษาท่าทาง รวมทั้ง 

การแสดงออกทางพฤติกรรมตา่ง ๆ ของมนุษย์  



 
21 

ส าหรับ สภางค์พิมพ์ คล้ายธานี (2558, หน้า 56) ได้กล่าวเพิ่มเตมิว่า  

การสื่อสารไม่แตเ่พียงการเขียนและการพูดเท่านั้น เช่น ดนตร ีภาพ และการแสดง  

เป็นต้น และ รุ่งรัตน ์ชัยส าเร็จ (2558, หน้า 4) ได้กล่าวไว้วา่ การสื่อสาร หมายถึง  

การมคีวามหมายร่วมกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่า โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนกัน

ผา่นวัจนภาษาและอวัจนภาษา และ ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2559, หนา้ 2) ได้กล่าวไว้ว่า  

การสื่อสาร คอื กระบวนการของการถ่ายทอดสารจากฝา่ยหนึ่งเรียกว่า ผูส้่งสารไปยัง

บุคคลอีกฝา่ยหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร โดยผา่นสื่อหรอืช่องทางการสื่อสาร นอกจากนี้ 

เจษฎา นกน้อย (2559, หน้า 31) ได้กล่าวไว้ว่าการสื่อสาร คอื การสร้างสรรค์ความหมาย

ร่วมกันในกลุ่มคนตัง้แตส่องคนขึน้ไปผา่นทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา สุรพงษ์  

โสธนะเสถียร (2559, หนา้ 3) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารที่อาจท าให้เข้าใจได้ง่ายและ

รวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะสมเหตุสมผลน่าจะเป็นการถ่ายโอนความหมาย (Meaning Transfer) 

ระหว่างผู้สื่อสาร (Communicators/ Communicants) ผูส้ื่อสาร หมายถึง ทั้งผูส้่งสารและ

ผูร้ับสารไม่ว่าจ านวนเท่าใดเพื่อพยายามท าให้พวกเขาเข้าใจในความหมายเดียวกัน และ

ทัศนะของ ปฐมสุข สลีาดเลา (2558, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร หมายถึง การพูด 

การเขียน การสือ่สาร การโต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณต์่าง ๆ ตลอดจนสามารถชัก

จูงโน้มน้าวใหผู้อ้ื่น เห็นดว้ย ยอมรับ คล้อยตามเพื่อให้บรรลุจุดมุง่หมายของการสื่อสาร 

ในส่วนนักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้หลายท่าน 

เชน่ Brian (1999, p. 5) กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการในการส่งและรับข้อมูลกับ

บุคคลอื่นโดยใช้ค าพูดหรอืการกระท าในเวลาเดียวกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่าง

ผูส้ื่อสารเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ระหว่างคนใหบ้รรลุเป้าหมายบางอย่าง และ Michelle 

(2006, p. 874) กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการของการส่งและรับข้อความที่มี

ความหมายที่แนบมา เริ่มต้นด้วยแหลง่ที่มาของคน การเข้ารหัสข้อความที่มีข้อความตัง้ใจ

ผา่นช่องทางหรือวิธีการสื่อสารไปยังผูร้ับที่ถอดรหัสข้อความดว้ยข้อความที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับมุมมองของเขาหรอืเธอ เครื่องรับอาจส่งข้อเสนอแนะไปยังผูส้่งหรอืแหล่งที่มาเพื่อสง่

ใบเสร็จรับเงนิหรอืเข้าใจหรือโต้ตอบกับข้อความ อย่างไรก็ตามสิ่งนีไ้ม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป 

Travis (2015, p. 9) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสาร เป็นการให้หรือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นหรอืข้อมูลโดยการพูดหรอืการเขียน  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด

สารจากผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา (ผูส้่งสาร) ไปสู่บุคลากรทางการศกึษาหรือ

ผูเ้กี่ยวข้อง (ผูร้ับสาร) โดยใช้วธิีการผ่านสื่อหรอืช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  

วัจนภาษา อวัจนภาษา ดนตร ีภาพ และการแสดง เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.2 ความส าคัญของการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ 

การสื่อสารไว้ ดังนี้ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 269) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ 

การตดิต่อสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผู้บริหารหรอืผู้จัดการ ใชเ้วลาเป็น

ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 โดยเฉลี่ยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น  

การประชุมทั้งที่ได้นัดหมายไว้และไม่ได้นัดหมายไว้ การเดินตรวจตรางานและการโทรศัพท์ 

เป็นต้น สว่นที่ 2 ส่วนบุคคล คอื การที่คนเราจะประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานนั้น

ปัจจัยหนึ่งที่มคีวามส าคัญมากก็คือ การมทีักษะและความสามารถในการตดิต่อสื่อสารกับ

บุคคลอื่น ซึ่งรวมทั้งการน าเสนองาน (Presentations) ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมด้วย 

เพื่อที่จะแสดงออก (Express) ถึงความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็นและทัศนะต่าง ๆ  ของ

ตนให้เป็นประจักษ์แก่ผูอ้ื่นหรอืแสดงความสามารถในการโน้มน้าวแนวความคิดเห็นของ

ตัวเองใหเ้กิดผลได้ 3) ความส าคัญของการตดิต่อสื่อสารแง่องค์กรในองค์กรสมัยใหม่น้ัน 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างทีมงานที่มปีระสิทธิภาพใหเ้กิดขึ้นและสร้าง 

ความเข้าใจ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดรีะหว่างฝ่ายบริหารและฝา่ยบุคลากรท าให้เกิด 

การแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

ส าหรับ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ (2553, หนา้ 1-2) ได้กล่าวไว้วา่ การสื่อสาร 

มีความส าคัญ ดังนี ้1) การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ  

ทุกวัย ไม่มใีครที่จะด ารงชีวิตได้ โดยปราศจากการสื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ต้องใช้ 

การสื่อสารในการปฏิบัติงาน การท าธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม จงึด าเนินไปพร้อม ๆ กับ

พัฒนาการทางการสื่อสาร 2) การสื่อสารก่อใหเ้กิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล

และสังคม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ช่วยสืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณี สะท้อนให้เห็นภาพความเจรญิรุ่งเรอืง วถิีชวีิตของผู้คน ช่วยธ ารงสังคมใหอ้ยู่

ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3) การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
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ความเจรญิก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและสังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้งศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้อง

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาคุณภาพชีวติของมนุษย์และ

พัฒนาความเจรญิก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555, หนา้ 108-113)  

ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารมีความส าคัญต่อความสัมพันธ์ในชีวติมนุษย์ เพราะว่า มนุษย์ 

ใช้การสื่อสารในการติดตอ่สัมพันธ์กับผูอ้ื่นในการด ารงชีวิตตา่ง ๆ เช่น ในชีวติประจ าวัน 

สังคม ธุรกิจ การเมอืงในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

1. ดา้นความเป็นสังคม การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความเป็นสังคม 

เนื่องจากมนุษย์ตอ้งการสังคมและการสื่อสารเป็นเครื่องมอืที่สรา้งความสัมพันธ์กับบุคคล

อื่น ๆ ในสังคม โดยเริ่มจากการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Face to face Communication)  

ที่ผู้สง่สารและผูร้ับสารสามารถเห็นหน้ากันขณะท าการสื่อสาร และการสื่อสารระหว่าง

บุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารในระดับเบือ้งตน้ มีจ านวนบุคคล 

ที่ท าการสื่อสารไม่มากนัก ต่อมาเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนามากขึ้น มีกระบวนการ

ท างานที่ซับซ้อนมากขึ้น และมีการน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยกระจายสารไปสู่

ผูร้ับจ านวนมากได้อย่างรวดเร็วขึ้น เชน่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น การสื่อสาร

แบบนีเ้รียกว่า การสื่อสารมวลชน (Mass communication) การที่มนุษย์ท าการสื่อสาร

ระหว่างกันเป็นการสร้างเครอืข่ายในสังคม 

2. ดา้นชีวิตประจ าวัน การสื่อสารมีความส าคัญต่อชีวติประจ าวันของมนุษย์ 

โดยมนุษย์ใช้การสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร มนุษย์ใชก้ารสื่อสารทั้งค าพูด

และกิริยาท่าทางตลอดวันเพื่อตดิต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ถ้ามนุษย์ไม่สามารถติดต่อสื่อสาร

กับบุคคลอื่นก็จะเกิดความวุ่นวายได้เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถแสดงถึงความตอ้งการ             

ของตนเองได้ เช่น ความหวิ ไม่สบาย และความกลัว เป็นต้น นอกจากนั้นการที่บุคคลอื่น 

ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของตนเอง อาจท าให้เกิดความไม่เขา้ใจกันได้ เช่น การที่บุคลากร 

ไม่สบายจนท าให้งานลดประสิทธิภาพลง แต่ผูบ้ังคับบัญชาเข้าใจผดิว่าบุคลากรไม่ขยัน 

ชอบหยุดงานเป็นประจ าท าใหบุ้คลากรถูกต าหนิเป็นประจ า เป็นต้น 

3. ดา้นอุตสาหกรรมและธุรกิจ การสื่อสารมปีระโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม

และธุรกิจซึ่งต้องการสื่อสารไปสู่กลุ่มลูกค้า การสื่อสารจะออกมาในรูปการประชาสัมพันธ์

และการโฆษณาสินค้าใหม่สู่กลุ่มผู้บริโภคเพื่อเผยแพร่สินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น  

การเผยแพรข่่าวสารเพื่อท าให้บริษัทและผลติภัณฑ์นั้นมีความโดเด่นและมีความแตกต่าง 
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จากผลิตภัณฑ์อื่น เป็นต้น นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์มีบทบาทที่ส าคัญต่อการสร้าง

ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ กล่าวคือ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) และ

ภาพลักษณ์สนิค้า (Product Image) ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญต่อ                

การเจรญิเติบโตของวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจโดยวิธีการสื่อสารหาตลาดผูบ้ริโภคใหม ่

การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 

4. ด้านการเมอืงในประเทศและระหว่างประเทศ การสื่อสารมีความส าคัญต่อ

การเมอืงการปกครองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยในประเทศสามารถจ าแนก

เป็นการเมอืงระดับชาติและท้องถิ่นซึ่งต้องใช้การสื่อสารกับประชาชน หากมีการสื่อสารที่ดี

กับประชาชนและการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลจะเผชิญปัญหาอุปสรรคน้อยลงหรอื

หากเป็นการแถลงผลการด าเนินงานของรัฐบาลในการริเริ่มโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อประชาชนก็ท าให้เกิดความนยิมมากขึ้น เช่น การริเริ่มสร้างรถไฟลอยฟ้าและรถใต้ดนิ  

เป็นต้น ด้านการเมอืงท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่นมีการสื่อสารที่ดกีับประชาชนโดยเฉพาะ 

การสื่อสารระหว่างบุคคลที่ใชเ้พื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแีก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  

ในด้านการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน การสื่อสารที่ดีจะท าให้ 

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กันได้ ในทางตรงกันข้ามหากการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ไม่มปีระสิทธิภาพ ก็อาจก่อให้เกิดความบาดหมางหรอืความขัดแย้งและเกิดปัญหา 

ระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกัน 

5. ดา้นการสื่อสารในองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารท าให้

เกิดความพึงพอใจในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น 

การที่ผูบ้ริหารพูดคุย ปรึกษาเรื่องการท างาน หรอืพยายามแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกัน

กับผูใ้ต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา (Job Satisfaction)             

และก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่น (Trust) และความไว้วางใจต่อผูบ้ังคับบัญชา ดังนั้นผูบ้ริหาร             

ที่มคีวามสามารถในการสื่อสารต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ว่าเป็นในรูปแบบของการพูดคุย 

แบบเผชิญหน้าหรือการใชก้ารเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเกิดความไว้วางใจและส่งผลตอ่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ (2556, หนา้ 72) ได้กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของ

การตดิต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหบุ้คคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้นด าเนนิการให้เป็นไป 
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ในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นดว้ยความพึงพอใจ 

ผูบ้ริหารจะต้องใช้การตดิต่อสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อบริหารงานในองค์กร           

ให้ด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลและขนิษฐา  

จติชินะกุล (2557, หน้า 13-14) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารมคีวามส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารมบีทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้การ

สื่อสารในการประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ ในแต่ละวัน นับตั้งแต่การพูดคุยสนทนากัน 

การศกึษา การประกอบอาชีพ การรับฟังขอ้มูลข่าวสารตา่ง ๆ การแสดงความคิดเห็น              

การท าความเข้าใจระหว่างกัน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวติประจ าวันของมนุษย์ลว้น

มีสว่นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งสิน้ ด้านสังคม การสื่อสารมีความจ าเป็นต่อสังคม               

เพราะเมื่อมนุษย์อยู่รว่มกันจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบ แบบแผนต่าง ๆ ที่สมาชิกของสังคม

ต้องท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข และเมื่อสังคมมกีาร

เปลี่ยนแปลง สมาชิกในสังคมก็อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดข้อมูล

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ดังนัน้การสื่อสารจงึมีความส าคัญกับ

สังคมในด้านการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะต้องอาศัยการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

กัน เพือ่การด าเนินการของสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กรหรอืนอก

องค์กรจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสิทธิภาพ 

และเอือ้ประโยชน์ตอ่องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ผูบ้ริหารสถานศกึษา          

จงึตระหนักและเห็นความส าคัญของการสื่อสารระหว่างองค์กรมากขึ้นเพื่อให้การ

ด าเนนิการจัดการด้านการสื่อสารให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ

องค์กร 

ในขณะที่รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ (2558, หนา้ 5-6) ได้กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของ

การสื่อสารที่มีตอ่องค์กรหนึ่ง ๆ ดังนี้ 1) การสื่อสารชว่ยผลักดันภารกิจพื้นฐานขององค์กร

ให้สามารถด าเนินไปได้ดว้ยดี ตั้งแตก่ารวางแผน (Planning) การจัดวางระบบการท างาน 

(Organizing) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) การจัดท า

งบประมาณ (Budgeting) การจัดวางก าลังคม (Staffing) และการติดตามประเมินการ

ด าเนนิงาน (Monitoring) ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นพืน้ฐานของการขับเคลื่อนทุกส่วนงานของ

องค์กร ทั้งงานด้านการผลติ (Production) ด้านการเงนิ (Finance) การจัดซื้อ (Purchasing) 

การตลาด (Marketing) งานขาย (Selling) งานทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 

งานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และอื่น ๆ ซึ่งปราศจากการสื่อสาร 
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ที่มปีระสิทธิภาพขององค์กรแล้ว ก็ไม่สามารถน าพาองค์กรใหบ้รรลุเป้าหมายได้  

2) การสื่อสารที่ดขีององค์กรสามารถชว่ยขจัดข้อมูลข่าวสารที่สรา้งความสับสนและ 

การตัดตน้ตอของข่าวลือที่บั่นทอนเสถียรภาพขององค์กรได้ โดยจะช่วยให้องค์กรสามารถ

รักษามาตรฐานการด าเนินงานและพัฒนาไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

3) การสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านการประชุมต่าง ๆ จัดเป็นกุญแจส าคัญ

ของสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการประชุมเล็ก ๆ ภายในแผนก 

การประชุมใหญ่ขององค์กร การประชุมนัดพิเศษในกรณีเร่งด่วน หรอืการประชุม 

ในลักษณะอื่น ๆ ล้วนเป็นแหล่งพลังอันส าคัญส าหรับองค์กรเนื่องจากการสื่อสาร 

โดยการประชุมที่ทรงประสิทธิภาพจะเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

และความคิดเห็นซึ่งทุกฝ่ายสามารถน าเสนอและอภปิรายร่วมกัน เพื่อผลักดันให้องค์กร

ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างแข็งแรงในส่วนของ ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2559, หน้า 1)           

ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารนับว่ามีความส าคัญในสังคมปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันของคน

จ านวนมากในสังคมซึ่งมคีวามสลับซับซ้อนมากขึ้น ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกันมีมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญของกระบวนการพัฒนาสังคมในการ

สร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลและกลุ่มคนในสังคมทุกระดับ ขณะเดียวกันหากขาดการ

สื่อสารหรอืการสื่อสารที่ไม่ดีย่อมเกิดปัญหาความเข้าใจผิดของคนในสังคมได้เช่นเดียวกัน  

ส าหรับในทัศนะของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559, หน้า 7-9) ได้กล่าวถึง

ความส าคัญของการสื่อสารไว้ดังนี ้1) ท าให้เกิดทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ทาง

สังคมได้อย่างลึกซึง้ และมีความพร้อมต่อการอธิบายปรากฏการณ์สังคม และมีความ

พร้อมตอ่การอธิบายปรากฏการณส์ังคมได้ในแง่มุมของการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว                  

2) ท าให้มีความรูเ้ท่าทันในการสื่อสาร กล่าวคือ รู้ว่าผูส้ื่อสารคิดอย่างไร ท าไมสื่อจึงแพร่

สารออกไปเชน่นั้น สื่อมีการตีกรอบใหต้ัวเองไปในทิศทางไหนประชาชนในฐานะผูร้ับสาร          

มีความส าคัญอย่างไร และความรับผดิชอบและจรรยาบรรณของสื่อควรเป็นอย่างไร              

3) ช่วยก าหนดกรอบในการท าวิจัยทั้งในเชิงกว้างและในเชงิลกึ โดยปรกติรายงานการวิจัย

จ าเป็นต้องก าหนดทฤษฎีเพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย ทฤษฎีสามารถชว่ยนักวิจัย         

ในการก าหนดตัวแปร และความสัมพันธ์ตัวแปรตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย การอาศัย

โครงขา่ยตัวแปรทางทฤษฎีในวัตถุประสงค์จะช่วยท าให้ภาษาและความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ถูกน าไปทดสอบได้อย่างมั่นใจ 4) น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

เพราะท าให้บุคคลสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัว ท าให้สามารถสร้างสรรค์
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ประสบการณไ์ด้ตามแนวทางในการวิเคราะห์นอกเหนอืจากสามารถน าไปคาดท านายผล

พวงที่ตามมาอีกด้วย 5) ท าให้บุคคลพร้อมรับสถานการณ์ เพราะสามารถน าไปใช้ได้ใน

หลายสถานการณ์ เมื่อบุคคลรับรู้ท าใหต้ื่นตัวต่อสถานการณ์ใด ๆ ที่เข้ามาและ 6) ส่งเสริม

มุมมองของศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้วเิคราะห์และสังเคราะหป์รากฏการณ์ได้ชัดเจน

มากยิ่งขึน้ ทั้งนี้ในปัจจุบันจ าเป็นต้องอาศัยความเป็นสหวิชาในการพิจารณาเปรียบเทียบ

ปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ เพื่อให้การพิจารณานั้นมีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

ส าหรับ นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ (2560, หน้า 2-5) ได้กล่าวไว้ว่า  

การสื่อสารมคีวามส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1 ความส าคัญต่อชีวติประจ าวัน ในวันหนึ่งเราใช้การสื่อสาร

ตลอดเวลา ทั้งการสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารกับผู้อื่น ตัง้แต่บุคคลในครอบครัว  

กลุ่มเพื่อน ผู้รว่มงาน และทุกกิจกรรม ก็ต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้น สรุปได้ดังนี้  

1) การสื่อสารท าให้เราสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิดและความต้องการของบุคคลอื่นได้  

2) การสื่อสารท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน เพราะการสื่อสารเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ตั้งแตก่ารสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และบุคคลต่าง ๆ  

ในสังคม 3) การสื่อสารท าใหเ้กิดการพักผอ่นหย่อนใจ ความสุนทรีย์ การผ่อนคลาย

อารมณ์ และเกิดความเพลิดเพลินทางจติใจ และความสุขในชีวติ 4) การสื่อสารช่วย 

ในการสร้างเอกลักษณ์ของบุคคล ท าให้เข้าใจตนเองและผูอ้ื่นรู้จักแสดงออกพฤติกรรม 

ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งท าให้รู้จักบทบาทของตนเองและผู้อื่น 5) การสื่อสารท าใหเ้กิด 

การเรียนรู ้การแลกเปลี่ยนความรู ้ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา ความถนัด  

ความสนใจ ทักษะต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติ และมีโลกทัศนม์ากขึ้น 6) การสื่อสารช่วยให้

เกิดแรงจูงใจ ท าให้เกิดความหวัง การสร้างก าลังใจและการสร้างเป้าหมายในชีวติและ  

7) การสื่อสารช่วยสอดส่องดูแลสิ่งแวดล้อมและท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็นข้อมูลหรอืข่าวสาร แล้วมกีารน ามาเผยแพร่หรอืแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งท าให้

เกิดการรับรู้ขอ้มูล และปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง 

ยังเป็นการรว่มช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดว้ย 

ประการที่ 2 ความส าคัญต่อความเป็นสังคม มนุษย์ร่วมตัวกันเป็นสังคมได้

ตั้งแตส่ังคมเล็กระดับครอบครัว จนถึงสังคมที่ใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกได้ ก็เพราะ

อาศัยการสื่อสารเป็นพืน้ฐาน เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันและด าเนนิชีวิตรว่มกัน ก็ย่อมต้อง 
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มีขอ้ตกลงกัน โดยก าหนดเป็นระเบียบ กติกาตา่ง ๆ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑต์่าง ๆ ของสังคม 

ท าให้สังคมนัน้ ๆ ด ารงอยู่ได้ และมนุษย์ก็ใช้การสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

และการที่สังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนามาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง ก็เพราะใช้ 

การสื่อสารเป็นสายใยแหง่การสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้สกึนึกคิดของคนรุน่หนึ่ง

มาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

ประการที่ 3 ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจ ตัง้แต่ขั้นตอนการตลาด การขาย การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลติ การเงิน 

การบัญชี และการบริหารงานบุคคล ต้องใชก้ารสื่อสารทุกขั้นตอน นับตั้งแตก่ารสื่อสาร

ระหว่างบุคคล จนกระทั่งถึงการสื่อสารกับมวลชน เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

โดยเฉพาะในปัจจุบันการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและกลายเป็นเรื่องจ าเป็นมาก

ด้านธุรกิจ รวมทั้งได้มกีารน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการสื่อสารมากมาย 

ประการที่ 4 ความส าคัญต่อการปกครอง การปกครองไม่วา่จะเป็นการ

ปกครองระดับใด หรือการปกครองระบอบใดก็ตามผูป้กครองและผูถู้กปกครองจะต้องมี

การตกลงร่วมกันในกฎเกณฑห์รอืระเบียบต่าง ๆ ผู้ปกครองตอ้งแพร่ข่าวสารเหล่านี้ 

ให้ผู้ถูกปกครองทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งประชาชนหรอืผูถู้กปกครองก็จะต้อง

สื่อสารเรือ่งต่าง ๆ ไปยังผูป้กครองดว้ย เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นส าคัญ 

ประการที่ 5 ความส าคัญต่อการเมอืงและเศรษฐกิจ ทุกประเทศมกีาร

ติดตอ่สื่อสารกันทั้งด้านการเมือง และเศรษฐกิจ และปัจจุบันมีหน่วยงานหรอืองค์กร             

ของแต่ละประเทศ ที่ท าหน้าที่ตดิต่อสื่อสารข่าวการเมอืงและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือขา่ยหรือพันธมิตร ซึ่งการสื่อสารมวลชนก็เข้ามามีบทบาท

ร่วมดว้ยเช่นกัน 

ส าหรับตรึงตรา แหลมสุนทรและคณะ (2560, หนา้ 1-2) ได้กล่าวถึง

ความส าคัญของการสื่อสาร ไว้ดังนี้ 1) ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของปัจเจกบุคคล 

เพราะว่าคนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้จะต้องใช้การพูดจาสร้างมติรภาพ ทั้งในบ้าน 

สถานศกึษาที่ท างานและสังคมภายนอกอื่น ๆ เช่น ร้านค้า โรงพยาบาล และงานเลี้ยง  

เป็นต้น บางครั้งอาจอยูในรูปของสัญลักษณ์ เชน่ สัญญาณไฟเขียวไฟแดง การสงดอกไม้  

ก็ได้ 2) ความส าคัญต่อการติดตอ่ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม เพราะว่าบุคคลทั่วไป             

ที่ตอ้งการทราบความเป็นไปของสังคมสามารถคน้หาได้จากหนังสอืพิมพ ์วิทยุ โทรทัศน์

หรอือินเตอรเ์น็ต สื่อมวลชนจะเป็นผู้กระจายข้อมูลข่าวสารของสังคม ไปสู่ปัจเจกบุคคล            
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ที่อยู่ทั่วไปให้ได้รับข้อมูลขา่วสารเดียวกัน 3) ความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและ                

ความเจรญิก้าวหนาทางเทคโนโลยี เพราะว่าสังคมจะพัฒนาก้าวไกลได้อย่างทั่วถึงต้อง

อาศัยการสื่อสารทั้งระดับบุคคล เช่น พัฒนากร ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน จนกระทั่งถึงสื่อมวลชน 

เชน่ หนังสอืพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอรเ์น็ต จากสื่อมวลชนเหล่านีท้ าให้สังคมเจริญ             

ก้าวไกล ทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม โดยส่วนรวมและ 4) ความส าคัญต่อความ

เป็นมาและเป็นไปของประชาชนในสังคม เพราะว่า การค้นคว้าศกึษาและจดบันทึกข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดการศกึษาค้นคว้าความเป็นมาของสังคมว่าเจริญมาอย่างไร 

และยังสามารถประมาณการความเป็นไปของสังคมในอนาคตได้ด้วยการใช้การสื่อสารให้

การศกึษา ก่อแนวคิด และปลูกฝังคนรุ่นใหม่ของสังคม และทัศนะของ อาภาภรณ์ พุฒเอก 

(2560, หนา้ 1-2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสื่อสารมคีวามจ าเป็นต่อมนุษย์                

ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ดังนี้ 1) ระดับจุลภาค ได้แก่ ใหส้ าคัญต่อชีวติประจ าวันของ

มนุษย์ ความเป็นสังคม การสร้างความรว่มมอื การแสวงหาความรู้ การสร้างการรับรู้

เกี่ยวกับตนเอง การให้ความบันเทิง การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและ           

การท าจติบ าบัด และ 2) ระดับมหภาค ได้แก่ ให้ส าคัญต่อการเมืองการปกครอง การเมอืง

ระหว่างประเทศ การเสริมสร้างประชาธิปไตย การพัฒนาประเทศ การถ่ายทอดวัฒนธรรม 

การศกึษา ธุรกิจและอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 

และในส่วนของเจษฎา นกน้อย (2560, หนา้ 13) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการสื่อสาร

องค์กร มี 3 ประการ คอื ประการแรก ช่วยใหเ้ข้าใจองค์กรและประสบการณข์อง

ผูป้ฏิบัติงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององค์กร ประการสอง ช่วยสร้างความตระหนัก             

ในทักษะของการสื่อสารซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนนิงานขององค์กรและประการสาม 

เป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เช่ียวชาญการสื่อสารองค์กร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การสื่อสารมีความส าคัญและมคีวามจ าเป็น

ต่อชีวติประจ าวัน ด้านทางสังคม ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การปกครอง การเมือง

และด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและยังช่วย 

ลดความขัดแย้งในสถานศกึษา เป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการสื่อสาร 

ในสถานศกึษาร่วมกัน  

1.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ ดังนี้ 

จนิตวีร ์เกษมศุข (2554, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแตล่ะครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ 
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ในการสื่อสาร อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากวัตถุประสงค์ และ 

การสื่อสารนัน้อาจไม่ประสบความส าเร็จอย่างที่คาดหวังไว้หากขาดซึ่งวัตถุประสงค์ 

ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการสื่อสารสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อแจง้ 

ให้ทราบ (To Inform) 2) เพื่อให้ความรูค้วามเข้าใจ (To Educate) 3) เพื่อโน้มน้าวใจ               

ให้คล้อยตาม (To Persuade) และ 4) เพื่อให้ความบันเทิง (To Entertain)  

ในส่วนของ อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555, หนา้ 113-116) ได้กล่าวไว้ว่า 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ผูบ้ริหาร เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) เป็นการ

ที่ผู้บริหารแจ้งข้อมูลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ เช่น การประกาศข่าว การแถลง

นโยบายองค์กร และการประชุม เป็นต้น 2) เพื่อสอนหรือให้การศกึษา (Teach or 

Education) หมายถึง การที่ผูบ้ริหารให้การศกึษาหรอืใหค้วามรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา                

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมและการสัมมนาใหม่เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการลูกค้า  

3) เพื่อสรา้งความพึงพอใจหรอืความบันเทิง (Please or Entertain) หมายถึง การที่ผูบ้ริหาร 

ได้จัดงานประจ าปีหรืองานรื่นเริงที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความสนุกสนานความ

เพลิดเพลินจากการแสดงต่าง ๆ เช่น การจัดงานฉลองการก่อตั้งบริษัท และงานปีใหม ่ 

4) เพื่อการแก้ปัญหา (Problem-Solving) ผูบ้ริหารใชก้ารสื่อสารในการระดมความคิด

ร่วมกันระหว่างความคิดของผู้บริหารและผูใ้ต้บังคับบัญชาในการหาวิธีที่ดทีี่สุดในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ในองค์กร 5) เพื่อการจัดการความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Management) 

หมายถึง ผูบ้ริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพโดยท าให้ทุก

ฝา่ยพึงพอใจในการจัดการนั้น ๆ การที่ผูบ้ริหารใชก้ารสื่อสารในการสร้างความเข้าใจ          

กับผูใ้ต้บังคับบัญชามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รับทราบ (Understand) หมายถึง การที่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ทราบถึงข้อมูลที่ผู้บริหารส่งมาในรูปของค าพูดและลายลักษณ์อักษร  

2) เรยีนรู้ (Learn) หมายถึง ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้เรยีนรู้ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ตอ่             

การท างาน เช่น การได้รับความรูจ้ากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการ

น าเสนอความรู ้ความคิดใหม่ ๆ ในการท างาน 3) ความพึงพอใจ (Enjoy) หมายถึง 

ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้รับความพึงพอใจหรอืเพลิดเพลินกับงานรื่นเริงต่าง ๆ ขององค์กร               

4) เพื่อการสนองตอบต่อการแก้ปัญหา (Problem-Solving Response) หมายถึง 

ผูใ้ต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการมสี่วนรว่มในการหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

องค์กร และ 5) การยอมรับการจัดการความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Management 
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Response) หมายถึง การที่ผูใ้ต้บังคับบัญชาพึงพอใจกับการจัดการความขัดแย้งในองค์กร

ของผู้บริหาร 

ขณะที่ ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557, หนา้ 3) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของ 

การสื่อสาร เพื่อใหบุ้คคลสองฝ่ายเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ดังนั้นวัตถุประสงค์

ของการสื่อสารจงึขึ้นอยู่กับผูส้่งสารว่า ต้องการสื่อสารเพื่ออะไร และวัตถุประสงค์ของ 

ผูร้ับสารว่ารับสารเพื่ออะไร หากวัตถุประสงค์ของผู้สง่สารและผูร้ับสารสอดคล้องกัน 

ก็ย่อมท าใหก้ารสื่อสารประสบความส าเร็จเพื่อ 1) แจง้ใหท้ราบ 2) สอนหรอืให้การศกึษา  

3) ความบันเทิงใจ และ 4) ชักจูงใจ ผู้รับสารเพื่อ 1) รับทราบ 2) ศึกษา 3) ความพึงพอใจ 

และ 4) กระท า/ การตัดสินใจในการสื่อสารแตล่ะครั้งหากผู้สง่สารและผูร้ับสาร                       

มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่สอดคล้องกันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยท าให้การสื่อสาร

ประสบผลส าเร็จได้ ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2559, หนา้ 6) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของ 

การสื่อสาร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของผู้สง่สารเพื่อ 1) บอกกล่าว 2) ให้ความรู้              

3) การโน้มน้าวใจ 4) สร้างความเพลิดเพลิน และวัตถุประสงค์ของผูร้ับสารเพื่อ 1) ความ

เข้าใจ 2) การเรียนรู้ 3) การตัดสินใจ และ 4) แสวงหาความเพลิดเพลิน และทัศนะของตรงึ

ตราและคณะ (2560, หน้า 3) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี ้1) เพื่อให้

ข่าวสารและความรู้ (Inform) 2) เพื่อชักจูงใจ (Persuade) และ 3) เพื่อความบันเทิง 

(Entertain)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศกึษาเพื่อแจง้ให้ทราบ สร้างความเข้าใจ การโน้มนา้ว การสร้างความพึงพอใจ 

และเป็นการสอนหรอืให้การศกึษาหรอืบอกกล่าวไว้ว่า การชักจูงใจและเพื่อให้บุคลากร

ผูร้ับสารเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขององค์กร 

1.4 องค์ประกอบของการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ 

การสื่อสารไว้ ดังนี้ อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555, หนา้ 107-108) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร

ประกอบด้วย ผู้สง่สาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ปฏิกิรยิาสะท้อนกลับ และ

สิ่งรบกวน โดยผูส้่งสารมีหน้าที่ตัดสนิใจที่จะส่งข่าวสารใดแก่ผู้รับสาร โดยการเข้ารหัส

ข้อความและส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร ไปยังผูร้ับสารซึ่งท าหนา้ที่ถอดรหัส

ข้อมูลและแปรความหมายข้อมูลนั้น สว่นปฏิกิริยาสะท้อนกลับหมายถึงความเชื่อมโยง
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ระหว่างผู้ส่งสารและผูร้ับสารในกระบวนการสื่อสาร อย่างไรก็ตามทุกขั้นตอนอาจเกิด

ข้อผิดพลาดและการบิดเบือนข้อมูลในกระบวนการสื่อสารที่เรียกว่าสิ่งรบกวน (Noise)  

ผลท าใหอ้าจลดประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้น ขนษิฐา จิตชินะกุล (2557, หน้า 3-10)  

ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการสื่อสารม ี5 องค์ประกอบ คอื 1) ผู้ส่งสาร คอื บุคคลหรอื

กลุ่มบุคคลที่ถ่ายทอดข่าวสารไปยังบุคคลอีกฝา่ยหนึ่งที่เรียกว่าผูร้ับสาร ซึ่งบุคคลทั้งสอง

ฝา่ยอาจท าหนา้ที่ผลัดเปลี่ยนกันในขณะสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างบุคคล 

ที่ผู้สง่สารเมื่อสารไปยังผูร้ับสาร ผูร้ับสารจะรับทราบตีความสารและมีปฏิกิรยิาตอบกลับ

ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรอืไม่ตั้งใจก็ตาม เพื่อใหผู้ส้่งสารได้รับรู้และเกิดการสื่อสารต่อไป 

2) สาร คอื เรื่องราวที่ผู้สง่สารตอ้งการสื่อความหมายไปยังผูร้ับสาร สารนั้นอาจเป็น

ข้อเท็จจริงหรอืข้อคิดเห็นที่ผู้ส่งสารได้ใช้ภาษาหรอืสัญลักษณ์ที่จะท าให้ผู้ส่งสารและ 

ผูร้ับสารเกิดการรับรู้รว่มกัน และเมื่อผูร้ับสารเกิดการรับรู้ความหมายแล้วจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนอง 3) สื่อ คอื ช่องทางที่จะน าขอ้มูลข่าวสารจากผูส้่งสารไปยังผูร้ับสาร ซึ่งหาก 

การสื่อสารไม่มสีื่อ การสื่อสารย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ สื่อในทีนี้จะรวมถึงคลื่นแสง คลื่นเสียง 

อากาศ รวมถึงระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ที่สามารถรับรู้ความหมายได้  

4) ผูร้ับสาร คอื บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่ผู้สง่สารต้องการส่งสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน

กับผูส้่งสาร ดังนั้นผูร้ับสารมีบทบาทพืน้ฐานที่ส าคัญ 2 ประการ คอื การก าหนดรู้

ความหมายของเรื่องราวที่ส่งสารและการมปีฏิกิรยิาตอบสนองตอ่ผูส้่งสาร และ 5) ผลของ

การสื่อสาร คอื การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้หลังจากที่ผู้รับสารได้รับรู้หรอืตอบสนองต่อสาร

ของผู้ส่งสาร ซึ่งการรับรู้และตอบสนองนั้นอาจท าให้ผูร้ับสารมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่ว่าจะด้านความรู้ ความคิด ความเชื่อที่แสดงออกทั้งเจตนาและไม่เจตนา 

ส าหรับทัศนะของ ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2559, หนา้ 6) ได้กล่าวไว้ว่า 

องค์ประกอบของการสื่อสารม ี5 องค์ประกอบ คอื 1) ผูส้่งสารหรอืผูเ้ข้ารหัส 2) ผู้รับสาร

หรอืผูถ้อดรหัส 3) สาร 4) ช่องทางสื่อสาร 5) สภาพแวดล้อมของการสื่อสาร ตรึงตรา 

แหลมสุนทรและคณะ (2560, หน้า 3-5) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสาร  

มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ คอื 1) ผูส้่งสาร (Transmitter, Source, Sender, 

Originator) หมายถึง แหลง่ก าเนิดของสารหรือผูท้ี่สารเลือกสรรข่าวสารที่เกี่ยวกับความคิด 

หรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้แลว้ส่งตอ่ไปยังผูร้ับสาร อาจเป็นคนเดียว คณะ หรอืสถาบัน 

2) สาร (Message) หมายถึง สาระหรอืเรื่องราวที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะเป็น

ความคิดหรือเรื่องราว ทั้งวัจนะภาษา และอวัจนะภาษา องค์ประกอบของสารมี 3 ประการ 
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คือ สัญลักษณ์ของสาร (Message Code) เนื้อหาของสาร (Message Content) การเลือก

หรอืจัดล าดับข่าวสาร (Message Treatment) ค าว่า “สาร” ในความหมายที่ใชโ้ดยทั่วไป 

มักหมายถึง เนื้อหาสาระของสารมากกว่า ซึ่งก็คือข้อความที่ผูส้่งสารเลือกใช้เพื่อสื่อ

ความหมายตามที่ต้องการ ทั้งนีอ้าจจะรวมถึงขอ้เสนอ บทสรุป และความคิดเห็นต่าง ๆ  

ที่ผู้สง่สารแสดงออกมาในข่าวสารนั้น ๆ 3) ผูร้ับสารหรือผูฟ้ัง (Receiver or Audience, 

Destination) หมายถึง ผูท้ี่ได้รับข่าวสารจากผูส้่งสารแล้วถอดรหัสข่าวสารนั้นออก 

เป็นความหมายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง และเป้าหมายของการสื่อสาร ผูร้ับสารอาจจะ

เป็นบุคคลคนเดียว กลุ่มคน หรือหลายคนก็ได้ ซึ่งแบ่งผู้รับสารได้เป็น 2 ประเภท คือ  

ผูร้ับสารตามเจตนาของผูส้่งสาร (Intended Receiver) และผู้รับสารที่มิใช่เป้าหมาย             

ในการสื่อสารของผูส้่งสาร (Unintended Receiver) 4) สื่อหรอืช่องทางการสื่อสาร 

(Channel Media) หมายถึง ช่องทางที่สารผา่นออกไปยังผูร้ับสาร สิ่งใช้สื่อสารเป็น

สัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คอื ด้านท่าทาง (Gestures) การใช้ท่าทางในการแสดงออก

นั้นจะต้องเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดหรอืสามารถท าให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้ ด้านภาษา

พูด (Language Spoken) มนุษย์ทุกชนชาติต่างมีภาษาพูดเป็นของตนเองมาแต่โบราณกาล 

ภาษาพูดมีขอ้จ ากัดอยู่ 2 ประการ คอื ระยะทาง (Space) กับเวลา (Time) และด้านภาษา

เขียน (Language Written) ภาษาเขียนไม่ได้หมายถึงตัวอักษรเท่านั้น แต่รวมไปถึงรูปภาพ สี 

เส้น ขนาดของตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ตา่ง ๆ ที่แสดงออกด้วยการเขียน ก็นับว่าเป็น 

การสื่อสารโดยทางภาษาเขียนทั้งสิน้  

ดังนัน้ในการสื่อสารผูส้่งสารจะต้องเลือกสื่อใหเ้หมาะสมกับลักษณะของผู้รับ

สารและวัตถุประสงค์ในการสื่อสารด้วย 5) เสียงหรอืสิ่งรบกวน (Noise) หมายถึง ปัญหา

เกี่ยวกับเสียง หรือสิ่งรบกวนใด ๆ ก็ตามที่แทรกเข้ามาในช่องทางสื่อสารซึ่งผู้ส่งสารไม่

ปรารถนาให้สอดแทรกเข้ามา ท าให้การสื่อสารด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่น ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หรอืไม่มปีระสิทธิผลเท่าที่ควร สิ่งรบกวนเหล่านีแ้บ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สิ่งรบกวน

ภายนอก (Physical Noise) ซึ่งอยู่เหนอืการควบคุมของผูร้ับสาร เช่น เสียงเครื่องจักรท างาน 

เสียงเพลงที่ดังเกินไป และสิ่งรบกวนภายใน (Psychological Noise) ซึ่งเกิดภายในตัวผูร้ับ

สารเอง เช่น หวิข้าว การเหม่อลอย 6) ปฏิกิรยิาตอบกลับ (Feedback) หมายถึง วิธีการ             

ที่ผู้รับสารแสดงออกมาให้ผู้ส่งสารได้ทราบผลของการสื่อสารว่าส าเร็จแค่ไหน บรรลุ

เป้าหมายและสร้างความพอใจใหผู้ร้ับสารมากน้อยเพียงใด เพื่อผู้สง่สารจะได้น ามา

ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืคงสภาพ วิธีการ เนื้อหาสาระของสาร และการเลือกสื่อ 
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ซึ่งจะท าให้การสื่อสารมปีระสิทธิผลดียิ่งขึ้น หรอืพิจารณาว่าควรจะสื่อสารต่อไปหรอืไม่

เพียงใด ปฏิกิรยิาตอบกลับนีอ้าจจะแสดงออกทางสหีน้า การตั้งค าถาม การพูดโต้ตอบ 

หรอืแสดงความคิดเห็นก็ได้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปฏิกิรยิาตอบกลับแบบ

ทันทีทันใด (Immediate Feedback) จะเกิดขึ้นในการสื่อสารแบบที่ผู้สง่สารหรอืผู้รับสาร

สามารถเห็นหน้ากันได้ (Face to Face Communication) หรอืการตดิต่อสื่อสารระหว่าง

บุคคล (Interpersonal Communication) และปฏิกิรยิาตอบกลับแบบช้า ๆ (Delayed 

Feedback) ซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารมวลชน ปฏิกิริยาตอบกลับมีด้วยกัน 2 ลักษณะ 

คือ ปฏิกิรยิาตอบกลับเชงิบวก (Positive) และปฏิกิรยิาตอบกลับเชงิลบ (Negative) ในการ

สื่อสารนัน้ปฏิกิริยาตอบกลับเชงิบวกมักจะก่อใหเ้กิดผลดี เพราะท าให้ผู้ส่งสารสามารถ

ประเมินผลความส าเร็จของการสื่อสารได้ ส่วนปฏิกิรยิาทางลบจะแจ้งให้ทราบว่าการ

สื่อสารนัน้ผดิพลาดล้มเหลว หรือบกพร่องอย่างไร ฉะนั้นปฏิกิรยิาตอบกลับจงึเป็นกลไก

ควบคุมกระบวนการสื่อสารด้วย แตบ่างครั้งที่ผู้รับสารไม่แสดงปฏิกิริยาตอบกลับให้ผู้สง่

สารทราบและ 7) ประสบการณ์ (Frame of Reference/ Field of Experience) หมายถึง 

ประสบการณข์องผู้ส่งสารหรอืผู้รับสาร รวมทั้งความรู้และความรู้สกึนึกคิด อารมณ์และ

ทัศนคต ิซึ่งท าให้ความเข้าใจสารของผู้รับสารเหมอืนหรอืคล้ายคลึงกับผูส้่งสาร ท าให้ผู้รับ

สารเข้าใจสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร โดยการใชป้ระสบการณ์ที่มอียู่

ตีความหมายของสัญลักษณ์ หรอืสารที่รับหรอืส่งมา ดังนั้นการสื่อสารจะส าเร็จหรอืไม่ 

มากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กับว่าผูส้่งสารและผูร้ับสารมปีระสบการณร์่วมกันหรอืไม่นั่นเอง  

ส าหรับทัศนะของ นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ (2560, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย ผูส้่งสาร (Sender) สารหรอืข้อมูล (Message) 

และผู้รับสาร (Receiver) เจษฎา นกน้อย (2560, หนา้ 9-12) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ

ส าคัญของการสื่อสารม ี6 ประการ คือ 

ประการที่ 1 ผูส้่งสาร (Sender) คอื บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่ม            

หรอืเริ่มตน้ส่งสารไปให้อีกบุคคลหนึ่งจะโดยตั้งใจหรอืไม่ก็ตาม หรอืเป็นผู้ท าหน้าที่สง่สาร 

ผา่นช่องทางหนึ่งไปยังผูร้ับสาร ฉะนั้นผู้ส่งสารจงึมีบทบาทในการช้ีน าว่าพฤติกรรม 

การสื่อสารภายในสถานการณ์หนึ่ง ๆ นัน้จะเป็นไปในรูปแบบใดและมีผลอย่างไร หรอื 

อีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้สง่สาร คือ ผู้กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) 

จากผู้รับสาร หรอืผูส้่งสารอาจเรียก ผูเ้ข้ารหัส (Encoder) คอื ผู้ที่รับผดิชอบในการน า

ความคิดของผูร้ิเริ่ม ความคิดหรอืแหล่งสาร (Source) ส่งไปยังผูท้ี่ตอ้งการจะสื่อสารด้วย 
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โดยการใชส้ัญญาณ (Signal) และสัญลักษณ์ (Symbol) หรอืเรียกว่า การเข้ารหัส 

(Encoding) ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่แหล่งสารต้องการสื่อ 

ประการที่ 2 ผูร้ับสาร (Encoder) คอื ผู้ที่รับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล

หนึ่งเมื่อได้รับสารผู้รับสารจะเกิดการตีความและการตอบสนองจะโดยตั้งใจหรอืไม่ตั้งใจ           

ก็ตาม และสง่ปฏิกิรยิาตอบสนอง (Feedback) กลับไปยังผูส้่งสาร หรอืผูร้ับสารเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า ผู้ถอดรหัส (Decoder) คอื ผู้ที่ถอดความหมายของสัญญาณหรอืสัญลักษณ์        

ที่ผู้เข้ารหัสส่งมาหรอือีกนัยหนึ่ง คือ ผู้รับผดิชอบการถอดรหัสของสาร (Decoding) เพื่อให้

ผูร้ับสารปลายทาง (Receiver/ Destination) ผู้รับสารที่ผูส้่งสารตอ้งการได้รับสารของตน 

ประการที่ 3 สาร (Message) คอื สิ่งที่ผู้ส่งสารให้ผูร้ับสารในรูปของรหัส 

ค าวา่ “รหัส” หมายถึง สัญญาณ (Signal) หรอืสัญลักษณ์ (Symbol) หรอืกลุ่มของ

สัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มคีวามหมายต่อคน และผูร้ับสารสามารถเข้าใจ

ความหมายของมันได้ก็ต่อเมื่อมีการถอดความหมายของสัญญาณหรอืสัญลักษณ์ออกมา 

สัญญาณหรอืสัญลักษณ์ในที่นี้อาจเป็นค าพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมายหรอืกิริยา

ท่าทางต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงหรอืถ่ายทอดความคิด ความรูส้ึก ความต้องการ

และวัตถุประสงค์ของผูร้ับสาร ซึ่งสว่นใหญ่แล้วสารก็คือ ภาษา (Language) 

ประการที่ 4 ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คอื ตัวกลางที่ช่วยในการน าส่งสาร

จากผู้ส่งสารไปยังผูร้ับสาร ช่องทางเปรียบเหมอืนทางหรอืพาหนะระหว่างผู้ร่วมสื่อสาร 

ช่องทางการสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ช่องทางที่เป็นตัวกลางน าสารจากผู้สง่

สารไปให้ผู้รับสาร ซึ่งได้แก่ คลื่นแสง คลื่นเสียง วทิยุ โทรเลข โทรทัศน์ และหนังสอืพิมพ์  

เป็นต้น ช่องทางเหล่านีเ้น้นหนักในเรื่องสื่อทางเทคโนโลยี 2) ช่องทางที่เป็นพาหนะของ 

สิ่งที่น าสาร เช่น อากาศ ซึ่งเป็นตัวน าคลื่นเสียงไปสู่ประสาทรับความรูส้ึกต่าง ๆ หรือ

ประสาททั้งห้า ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส และการลิม้รส ช่องทาง

ประเภทนี้พบในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล และ 3) วิธีในการเข้ารหัสและถอดรหัส

สาร (Mode of Encoding and Decoding) เช่น การใชว้ิธีการพูด และการใช้วธิีการเขียน  

เป็นต้น  

ประการที่ 5 สิ่งรบกวน (Noise) คอื สิ่งจ ากัดประสิทธิภาพการถ่ายทอดสาร

หรอืสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ท าให้การสื่อสารไม่บรรลุผลเท่าที่ควร หรอืบางครัง้

อาจท าให้การสื่อสารไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ สิ่งรบกวนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  

1) สิ่งรบกวนทางกายภาพ (Physical Noise) คอื สิ่งรบกวนซึ่งเกิดขึ้นภายนอกตัวบุคคล  
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เชน่ เสียงรถยนต์ เสียงคนคุยกัน และเสียงประตู เป็นต้น 2) สิ่งรบกวนทางจติใจ 

(Psychological Noise) คอื สิ่งรบกวนซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ภายในความคิด จิตใจ            

และอารมณข์องผู้สื่อสาร  

ประการที่ 6 ปฏิกิรยิาตอบสนอง (Feedback) คอื สาร แตเ่ป็นสารที่ผู้รับสาร

ส่งไปให้ผู้สง่สาร เมื่อตีความหมายของสารที่ตนได้รับ ในเมื่อความหมายของสารมไิด้ 

อยู่ที่ตัวสาร แต่อยู่ที่การตคีวามของผูร้ับสาร ผูส้ื่อสารจึงจ าเป็นที่จะต้องสนใจและ 

ให้ความส าคัญกับปฏิกิรยิาตอบสนอง เนื่องจากบางครั้งผู้สง่สารอาจตอ้งการส่งสาร 

ที่มคีวามหมาย X ไปให้ผู้รับสาร แต่ผู้รับสารกลับตีความหมายของสารนัน้เป็น Y ซึ่งไม่ตรง

กับที่ผู้สง่สารตอ้งการ ถ้าผู้ส่งสารสังเกตปฏิกิรยิาตอบสนองว่าไม่เป็นไปในทางที่ตน

ต้องการ ผู้สง่สารก็สามารถปรับสารของตนให้ผู้รับสารเข้าใจสารตรงตามที่ต้องการได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานที่มีตอ่ผู้รับสารคือบุคลากร มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ส่งสาร คอื ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่ถ่ายทอดไปยังผูร้ับสาร สาร คอื สิ่งที่ผู้บริหารสถานศกึษาที่ตอ้งการสื่อ

ความหมายทั้งในรูปของภาษาและสัญลักษณ์โดยมีช่องทางการสื่อสารและปฏิกิรยิา

ตอบสนองภายหลังการรับสารของบุคลากรสามารถรับรู้หรอืตอบสนองตอ่การสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

1.5 รูปแบบของการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงรูปแบบของการสื่อสารไว้ 

ดังนี ้อรอนงค ์สวัสดิ์บุรี (2555, หนา้ 149-161) ได้จ าแนกรูปแบบการสื่อสาร ไว้ดังนี้              

การสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) หมายถึง การสื่อสารที่เป็นระเบียบ

แบบแผนและมีการไหลของข่าวสารระหว่างบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร ได้แก่  

1) การสือ่สารจากผูบ้ังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Downward Communication)  

เป็นการสื่อสารจากผูบ้ังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานบังคับบัญชาในองค์กร

โดยถ่ายทอดค าสั่งและกฎระเบียบจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การสื่อสาร

จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ผู้บังคับบัญชา (Upward Communication) อยู่ในรูปของ              

การรายงานการท างานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ นอกจากนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนใน

การตัดสินใจ การแก้ปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนานโยบายและระเบียบการท างาน และ 

3) การสื่อสารจากบุคลากรในระดับเดียวกันหรอืต่างแผนกในองค์กรเดียวกัน (Horizontal 

or Lateral Communication) ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการท างานโดยการแลกเปลี่ยน
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ข่าวสารต่างสายงานกันและสร้างความรว่มมอืในการท างานระหว่างแผนกหรือกลุ่มงาน

และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) หมายถึง รูปแบบ 

การสื่อสารที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการจะสร้าง 

ความเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและสร้างการสื่อสารผ่านเครอืข่าย (Grapevine) ในสังคม 

แพร่กระจายได้เร็วกว่าการสื่อสารอย่างเป็นทางการ บุคลากรบางคนอาจสะดวกใจ 

ในการพูดคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวกับบุคลากรด้วยกันท าให้การแพร่กระจายของขา่วสาร

ด้านบวกหรือด้านลบเป็นไปอย่างรวดเร็วในองค์กร การสื่อสารผา่นเครือข่ายจะได้รับ 

การยอมรับทันทีในองค์กรที่มีปัญหาการสื่อสารอย่างเป็นทางการ กลุ่มบุคคลที่มบีทบาท 

ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย ได้แก่ เลขานุการ บุคลากรส่งเอกสาร หรอืบุคลากรเทคนิค

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นที่ช่ืนชอบในวงสนทนาและเป็นคนคุ้นเคยในองค์กรนั้น 

โดยมีเครือขา่ยข้อมูลหลากหลายในองค์กร  

ในส่วนของ ไพโรจน์ วไิลนุช (2557, หนา้ 15-22) ได้กล่าวถึงรูปแบบ 

การสื่อสาร 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) การสื่อสารแนวดิ่ง เป็นการสื่อสารจากเบือ้งบนลงสู่ 

เบือ้งลา่ง เช่น ผูบ้ังคับบัญชาสั่งงานมายังผูใ้ต้บังคับบัญชา และการสื่อสารจากเบือ้งลา่ง 

สู่เบือ้งบน เชน่ บุคลากรส่งรายงานการปฏิบัติงานไปยังผูบ้ังคับบัญชา 2) การสื่อสาร

แนวนอน เป็นการสื่อสารในระนาบเดียวกัน คู่สื่อสารมักมีต าแหน่งและหน้าที่การงาน 

ไม่ต่างกันและ 3) การสื่อสารแนวไขว้ เป็นการสื่อสารระหว่างผูบ้ังคับบัญชาของหน่วยงาน

หนึ่งและบุคลากรของอกีหน่วยงานหนึ่ง ส าหรับทัศนะของรุง่รัตน์ ชัยส าเร็จ (2558, หนา้ 

174-183) ได้กล่าวถึง โครงสร้างการสื่อสาร (Communication Structure) ในองค์กร

โดยทั่วไปมักจะพิจารณาโครงสรา้งการสื่อสารจากมุมมองเกี่ยวกับช่องทางของการสื่อสาร 

(Channels Perspective) ซึ่งอธิบายว่าโครงสร้างการสื่อสารเป็นระบบของเส้นทางการไหล

ของขา่วสาร (Message Pathways) ภายในองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คอื การสื่อสาร

แบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ส่วนอีกมุมมองพิจารณาจาก 

เครือขา่ยที่สังเกตได้ (Observable Network Perspective) ซึ่งอธิบายว่า โครงสร้างการ

สื่อสารเป็นรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ (Pattern of Interaction) ภายในกลุ่มบุคคล                  

ที่ประกอบขึน้เป็นองค์กร โครงสรา้งตามแนวความคิดนี้เน้นใครสื่อสารกับใครเป็นส าคัญ 

โดยมองว่า เครือข่าย (Network) ประกอบด้วยปัจเจกบุคคลที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

(Interconnected Individuals) ด้วยรูปแบบการไหลของข่าวสาร (Information) อิทธิพล 

(Influence) และความรูส้ึก (Affect)  
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ดังนัน้โครงสร้างของการสื่อสารจ าแนกตาม 2 ทัศนะ ดังนี้ ทัศนะดั้งเดิม

เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร (Traditional View of Organization Communication) จ าแนก

โครงสรา้งการสื่อสารภายในองค์กรเป็น 2 แบบ คอื การสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal 

Communication) หมายถึง การสื่อสารผ่านช่องทางซึ่งถูกก าหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ

ระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยทั่วไปมักจะก าหนดระบบของการสื่อสารอย่าง

เป็นทางการไว้ในโครงสร้างการบริหารและในคู่มอืขององค์กร จากพืน้ฐานแนวคิดเกี่ยวกับ

ล าดับชัน้ (The Concept of Hierarchy) สามารถจ าแนกการสื่อสารออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ 1) การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการสง่สารจาก

ระดับบน (Upper Levels) ไปสู่ระดับล่าง ๆ (Lower Levels) ตามล าดับช้ันในองค์กร  

เป็นเครื่องมอืพืน้ฐานหรอืเป็นหัวใจส าหรับการควบคุมการจัดการ (Managerial Control) 

และการประสานงาน (Coordination) ในองค์กร ต่อมามีข้อโต้แย้งว่า สมาชิกขององค์กร 

มีความตอ้งการที่จะรู้ (A Need to Know) เพื่อสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ของตน  

ความพึงพอใจที่สมาชิกจะได้รับการตอบสนองความต้องการรู้ของตนจงึมบีทบาทส าคัญ

ต่อการปรับตัวใหเ้ข้ากับองค์กรได้ 2) การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) 

หมายถึง การส่งผ่านสารจากระดับล่าง ๆ ของสายการบังคับบัญชาสู่ระดับบนขององค์กร 

หรอือาจจะเรียกอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการสื่อสารที่รเิริ่มโดยผูใ้ต้บังคับบัญชาไปสู่

ผูบ้ังคับบัญชา ในอดีตบทบาทของการสื่อสารลักษณะนีถู้กจ ากัดเฉพาะส าหรับการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ (Human Relations) ได้ขยายบทบาทของการสื่อสารจากล่างขึ้นบน โดยเน้นที่แนว

ทางการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  

นอกจากนี ้ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเห็นว่า การสื่อสาร

จากล่างขึน้บนจะช่วยเอื้อต่อการรวมตัวกันของสมาชิกภายในองค์กร และยังชว่ยปรับปรุง

กระบวนการตัดสินใจในการด าเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ และ 3) การสื่อสารแนวราบ 

(Horizontal Communication) หมายถึง การสื่อสารที่มีการไหลของสารในลักษณะข้ามกัน

ระหว่างขอบเขตหนา้ที่ฝา่ยต่าง ๆ (Across Functional Areas) ขององค์กรแทนที่หัวหน้างาน

ระดับล่างจะต้องสื่อสารผา่นล าดับชัน้ของสายการบังคับบัญชาไปยังหัวหน้าใหญ่ของตน 

เพื่อส่งให้หัวหน้าของอกีฝ่ายหนึ่งน าไปถ่ายทอดสู่ผูใ้ต้บังคับบัญชา การสื่อสารแนวราบ เอือ้
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ให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับเดียวกันสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง ท าให้เกิดความรวดเร็ว

ในการตดิต่อประสานงานกันระหว่างฝา่ยหรอืแผนก การสื่อสารแนวราบช่วย 

เอือ้ต่อการด าเนินงานขององค์กรให้มคีวามยืดหยุ่นในโครงสรา้งองค์กร ท าให้องค์กร 

มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหา การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างทีมงานต่าง ๆ 

ตลอดจนการประสานภารกิจระหว่างฝา่ย เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งเป็นวิธีการ

หนึ่งในการแก้ไขข้อขัดแย้ง และเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการตัดสินใจแบบมีสว่นร่วม

ในองค์กร (Participative Decision Marking) และการปรับตัวขององคก์ร (Organizational 

Addictiveness) และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) หรือระบบ 

ที่ไม่เป็นทางการ (Informal System) หมายถึง การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในลักษณะ

ที่ไม่เกี่ยวพันโดยตรงกับช่องทางการสื่อสารที่ถูกก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ การสื่อสาร

แบบไม่เป็นทางการช่วยทดแทนส่วนที่ขาดหายไปในระบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ  

และช่วยคลี่คลายปัญหาความไม่ชัดเจนของการสื่อสารแบบเป็นทางการ พิจารณาพบว่า 

การสื่อสารไม่เป็นทางการมีอยู่แล้วในองค์กร และเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับ 

ชีวติขององค์กร (Organizational Life) ซึ่งสามารถจ าแนกลักษณะการสื่อสารออกเป็น             

5 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 หน้าที่และขอบเขตการสื่อสารแบบถึงตัวบุคคลหรอืแบบเถาองุน่ 

(Function and Extent of Grapevine Communication) การสื่อสารลักษณะนี้มีที่มาจากความ

สนใจทางสังคมและความสนใจส่วนตัวของบุคลากรเป็นหลัก เป็นการสื่อสารที่เกิดขึน้ใน

องค์กรทุกแหง่ โดยใหค้วามส าคัญกับข่าวสารที่เน้นเรื่องราวของผู้คน (People-Oriented 

Information) และเหตุการณ์ที่เป็นข่าว (News Events) 

รูปแบบที่ 2 ผูม้ีสว่นร่วมในการสื่อสารแบบถึงตัวบุคคลหรอืแบบเถาองุน่ 

(Participants in Grapevine Communication) ผู้ที่ท าหนา้ที่เกี่ยวกับเลขานุการมีบทบาท

ส าคัญในการสื่อสารแบบนี ้อาจมกีารส่งผา่นสารในลักษณะถึงตัวบุคคลโดยขยายวงตอ่ไป

ยังสมาชิกอื่น ๆ ขององค์กร อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางส่วนที่ได้รับข่าวสารในลักษณะนีก้็

อาจไม่ได้บอกต่อไปยังผูอ้ื่น อนึ่งการสื่อสารแบบนีเ้กิดขึ้นทั้งในแวดวงของสมาชิกในระดับ

บุคลากรปฏิบัติการ และในกลุ่มหัวหน้างานระดับต่าง ๆ และผูเ้กี่ยวข้องอาจเป็นได้ทั้งเพศ

ชายและหญิงนั่นหมายความว่า คนในองค์กรส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบถึง

ตัวบุคคล 



 
40 

รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบและสื่อของการสื่อสารแบบถึงตัวบุคคลหรือแบบเถา

องุน่ (Patterns and Media of Grapevine Communication) การสื่อสารมักอยู่ในรูปแบบของ

การพูด (Oral) และมักเป็นการสื่อสารกันเป็นกลุ่ม ๆ (Cluster Transmission Patterns)             

โดยอาจเริ่มตน้ ด าเนินไป และจบลงที่จุดใดจุดหนึ่งในองค์กรก็ได้ 

รูปแบบที่ 4 ความดัง ความเร็ว และความเชื่อถอืได้ของข่าวสาร (Volume, 

Speed, and Reliability of Grapevine Communication) แมว้่าโดยทั่วไปแล้วขา่วสาร 

ในการสื่อสารแบบถึงตัวบุคคลจะไมส่มบูรณ์แตก่็มักจะมีความถูกต้องที่ส าคัญคือ  

การแพรก่ระจายของข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

รูปแบบที่ 5 บทบาทในการแพรข่่าวลือ (Role of Rumor Transmission)  

การสื่อสารแบบถึงตัวบุคคลชว่ยกระจายข่าวลือในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ข่าวลือที่เป็น 

ความกังวล (Anxiety Rumors) ข่าวลือที่ต้องการเติมเต็มความปรารถนา (Wish-Fulfillment 

Rumors) และข่าวลือที่ยุแยงตะแคงรั่ว (Wedge-Driving Rumors) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขา่วลือ

จะถูกบิดเบือนโดยการท าให้เข้มขน้ขึน้ เมื่อใดก็ตามที่ข่าวลือมคีวามน่าเชื่อถือ เราจะเห็น

องค์กรปรับเปลี่ยนไปตามข่าวลือนัน้ 

โครงสรา้งการสื่อสารเป็นเครอืข่าย (Communication Structure as a Network) 

ประกอบด้วย คุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 บทบาทของสมาชิก (Member 

Roles) หมายถึง ผู้คนเชื่อมโยงกันซึ่งบ่งบอกได้ว่าใครสื่อสารกับใครบ้าง โดยที่การเชื่อมโยง 

(Link) ถือเป็นหัวใจของเครือข่าย องค์กรจะประกอบด้วยบทบาทของเครือขา่ยต่าง ๆ 

(Network Roles) ที่สมาชิกองค์กรก าหนดขึ้น กลุ่ม (Group) ถูกก าหนดขึน้โดยสมาชิกที่มี

ปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างบ่อย เมื่อเทียบกับการมปีฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มอื่น ๆ คนส่วน

ใหญ่ในเครือขา่ยการสื่อสารมีสถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่ม (Group Members) โดยมีฝ่าย

ติดตอ่ประสานงาน (Liaison) ท าหนา้ที่เช่ือมโยงกลุ่มต่าง ๆ แต่มิได้เป็นสมาชิกของกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง ผูส้ร้างสะพานเชื่อม (A Bridge Link) ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม           

และในขณะเดียวกันก็มีสถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่มดว้ย ส าหรับผู้ที่ปลีกตัวออกจากกลุ่ม  

(An Isolate) ซึ่งมิได้เชื่อมโยงกับใคร แต่มิได้ไม่ตดิต่อสื่อสารกับใครเลย เพียงแตก่ารสื่อสาร

มักไม่ได้รับความสนใจจากส่วนอื่น ๆ ของเครือข่าย และมีการสื่อสารกับสมาชิกอื่น ๆ  

น้อยมากหากเทียบกับปริมาณการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในแตล่ะกลุ่ม 

ประการที่ 2 การเชื่อมโยงกัน (Links) ระหว่างสมาชิกของเครือขา่ยบ่งชีถ้ึงการแลกเปลี่ยน

ตอบแทนกัน (Reciprocity) ในที่นีห้มายถึงการไหลของสารแบบสองทาง (Two-Way Flow 
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of Messages) ภายในเครือข่ายความเข้มข้นจริงจัง (Intensity) เกี่ยวข้องกับข้อผูกพัน

ระหว่างสมาชิกที่ถูกเชื่อมโยงกันภายในเครือข่าย เช่น สมาชิกที่ตอ้งรับผดิชอบกันและกัน 

ในฐานะหัวหน้างานกับบุคลากรสายตรง ย่อมมีลักษณะของความเข้มข้นจริงจังมาก  

ภาวะซับซ้อน (Multiplicity) เกี่ยวกับปริมาณหรอืจ านวนวิถีทางที่สมาชิกในแนวเชื่อมโยง

หนึ่ง ๆ (A Link) ถูกเชื่อมถึงกัน ท าให้เกิดลักษณะความซับซ้อนตา่งกัน ประการที่ 3 

ลักษณะโครงสรา้ง (Structural Characteristics) ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ขนาดของ

เครือขา่ย (Size) ความหนาแนน่ของเครือข่ายและสัดส่วนจ านวนสมาชิกในเครือข่าย 

(Density) การจับกลุ่มของแต่ละภาคส่วนย่อย ๆ ในเครือข่าย (Clustering) ความมีสเถียร

ภาพของเครือขา่ย (Stability) เงื่อนไขต่าง ๆ ของสมาชิกภาพในเครือข่าย (Conditions of 

Membership) และการเชื่อมโยงถึงกันหรอืความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร 

(Connectedness) และประการที่ 4 เนื้อหาที่ส่งผ่านถึงกัน (Transactional Content) เนือ้หา

ของการสื่อสารประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การแสดงออกถึงความรูส้ึก (Expression of 

Affect) การแสดงออกถึงอิทธิพล (Expression of Influence) การแสดงออกถึงข้อมูล

ข่าวสาร (Expression of Information) หรอืสินค้าหรอืบริการตา่ง ๆ (Goods and Services) 

ดังนัน้ทิศทางของการตดิต่อสื่อสาร (Direction of Communication) ประกอบด้วย               

(ชัยนันท์ นันทพันธ์, 2559, หนา้ 110-111) 

1. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward) คือ การติดต่อสื่อสารจากระดับหนึ่ง

ไปสู่ระดับที่ต่ ากว่าในกลุ่มหรอืองค์กร ผูบ้ังคับบัญชากับผูใ้ต้บังคับบัญชาวิธีนีม้ักใช้โดยกลุ่ม

ผูน้ าและผูจ้ัดการเพื่อที่จะสั่งงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การสอนงาน การชีแ้จง

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับนโยบายและวธิีด าเนินการ การช้ีให้เห็นปัญหาที่ส าคัญและให้การ

ป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตดิต่อสื่อสารแบบบนลงล่างจงึไม่จ าเป็นต้องใช้ค าพูดแบบ

เผชิญหน้า ฝา่ยบริหารอาจส่งจดหมายมายังบุคลากรที่บ้านเพื่อแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย

ใหม่ขององค์กรที่ถูกละเลยเป็นการสื่อสารแบบบนลงล่างเชน่เดียวกัน 

2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward) คอื การตดิต่อสื่อสารจากระดับหนึ่งไป

ยังระดับที่สูงกว่าในกลุ่มหรือองค์กร มักใช้ในลักษณะของการป้อนกลับ ขอ้มูลจากล่าง 

ขึน้บนเพื่อท าให้แน่ใจว่าบุคลากรมคีวามก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และเป็นการแจ้งปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน การตดิต่อสื่อสารจากล่างขึน้บนจะท าให้

ผูจ้ัดการทราบว่าบุคลากรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับงาน ผูร้่วมงานของเขา องค์กรโดยทั่ว ๆ ไป 

การตดิต่อสื่อสารแบบนีอ้าศัยความคิดเห็นของบุคลากรในการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วย 
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การตดิต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนอาจจะใช้การรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้

ผูบ้ังคับบัญชาได้ตรวจดูอีกครั้ง โดยอาจท าในรูปกล่องความคิดเห็นส ารวจทัศนคติ      

ของบุคลากร กระบวนการข้อเสนอแนะ การเปิดอภปิรายระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา และการจัดใหม้ีช่วงเวลาของการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ  

ซึ่งผูใ้ต้บังคับบัญชามีโอกาสที่จะอภปิรายปัญหากับผู้บังคับบัญชา 

3. การสื่อสารในระดับเดียวกัน (Lateral) เป็นการสื่อสารระหว่างผูป้ฏิบัติงาน 

ที่อยู่ในระดับเดียวกันท าให้การสื่อสารมคีวามเป็นกันเองมากขึ้น และเป็นการสื่อสาร 

ที่ด าเนินไปอย่างไม่เป็นทางการ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างกันอย่างรวดเร็ว 

ส าหรับทัศนะของ นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ (2560, หน้า 9-10) ได้กล่าวถึง

รูปแบบการสื่อสาร 4 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 การสื่อสารจากบนลงล่าง (Up-Flow)  

ได้แก่ การสื่อสารจากบุคคลที่มตี าแหน่งหรอืสถานภาพสูงกว่า ไปยังบุคคลที่มตี าแหน่ง

หรอืสถานภาพต่ ากว่า รูปแบบที่ 2 การสื่อสารจากล่างขึน้บน (Down-Flow) ได้แก่  

การสื่อสารจากบุคคลที่มตี าแหน่งหรอืสถานภาพต่ ากว่า ไปยังบุคคลที่มตี าแหนง่หรอื

สถานภาพสูงกว่า รูปแบบที่ 3 การสื่อสารในแนวราบ (Horizontal Flow) ได้แก่ การสื่อสาร

ในระดับเดียวกัน จากบุคคลที่มตี าแหน่งหรือสถานภาพในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  

รูปแบบที่ 4 การสื่อสารแบบผสม (Mix Flow) ได้แก่ การสื่อสารทางโทรศัพท์หลายสาย 

หรอืการจัดประชุมทางวิดทีัศน ์(Video Teleconference) ซึ่งเป็นการสื่อสารหลายทิศทาง

และน าสื่อที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสารด้วย เจษฎา นกน้อย (2560, หน้า 67-94)  

ได้กล่าวถึง รูปแบบของการสื่อสารมี 3 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบที่ 1 การสื่อสารแบบเป็นทางการ คอื การสื่อสารผ่านช่องทางการ

สื่อสารที่ถูกก าหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการระหว่างบุคคลแต่ละต าแหนง่ภายในองค์กร           

ในหลายองค์กรระบบการสื่อสารแบบเป็นทางการถูกระบุไว้ในคู่มอืและโครงสรา้งองค์กร 

ขณะที่ในองค์กรอีกจ านวนไม่น้อย การสื่อสารแบบเป็นทางการมีความชัดเจนซึ่งท าให้

สมาชิกขององค์กรเข้าใจได้เป็นอย่างด ีแนวความคิดเกี่ยวกับล าดับชัน้ของการบังคับบัญชา

ฝังแน่นอยู่ในวิถีปฏิบัติขององค์กร การสื่อสารแบบเป็นทางการจะอธิบายทิศทางการไหล

ของขา่วสารภายในองค์กรตามล าดับช้ันของการบังคับบัญชาใน 4 ลักษณะ คอื 1) การ

สื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการส่งสารจากระดับบนมาสู่

ระดับล่างของสายการบังคับบัญชาในองค์กร เช่น จากผูจ้ัดการสู่บุคลากร หรอืจากที่

ปรึกษาสู่บุคลากร การสื่อสารเป็นเครื่องมือแรกที่ผู้บริหารใชใ้นการควบคุมและติดต่อ
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ประสานงาน โดยแนวทางนี้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารจากบนลงล่างในลักษณะของ

ค าสั่งและกฎระเบียบจากผู้บริหารสู่บุคลากร ซึ่งเนื้อหาของสารจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่  

รูปแบบที่ 2 การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการ

ส่งผา่นข่าวสารจากระดับล่างขึ้นสูร่ะดับบนขององค์กร กล่าวคือ การสื่อสารซึ่งเริ่มจาก

ผูใ้ต้บังคับบัญชาสู่ผูบ้ริหาร บทบาทการสื่อสารจากล่างขึน้บนถูกจ ากัดอยู่กับหนา้ที่พืน้ฐาน

ของบุคลากร คือ งานที่แตล่ะคนรับผดิชอบ การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้

ขยายบทบาทของการสื่อสารจากล่างขึน้บนโดยใหค้วามส าคัญกับการสื่อสารแบบสองทาง

ระหว่างผู้บริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมก าลังใจ ทฤษฎีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคัญกับความจ าเป็นของการสื่อสารจากล่างขึน้บนเพื่อ

ผสมผสานสมาชิกในองค์กรเข้าด้วยกัน และปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจใหด้ีขึ้น                 

การสื่อสารจากล่างขึ้นบนต้องท าก่อนเพื่อสร้างการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการตัดสินใจ 

การแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนานโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน  

รูปแบบที่ 3 การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการ

ส่งผา่นข่าวสารทั่วทั้งพืน้ที่งานในระดับเดียวกันขององค์กร ทั้งนีจ้ าเป็นต้องมีการเตรียมการ

บางอย่างเพื่อเป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารของบุคลากรในระดับเดียวกัน โดยไม่ใหข้้ามไปยัง

ระดับอื่น ๆ ขององค์กร การสื่อสารในแนวนอนสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับโครงสรา้งของ

องค์กรได้เป็นอย่างดสีามารถช่วยแก้ปัญหา ช่วยแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ 

ช่วยประสานความร่วมมอืระหว่างแผนก 4) การสื่อสารแบบทแยงมุม (Diagonal 

Communication) เป็นการสื่อสารข้ามระดับต าแหน่งและหน้าที่หรอืแผนกภายในองค์กร 

ถึงแม้วา่จะดูมีเหตุผลที่สื่อสารแบบทแยงมุมนีจ้ะมีอยู่ในองค์กร แต่ความพยายามที่จะ

เข้าใจ สนับสนุน และประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารแบบทแยงมุมเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่

นานมานี่เอง ทั้งนี้การสื่อสารแบบทแยงมุมมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คอื  

รูปแบบวงล้อมคุณภาพ (Quality Circle) เป็นการสร้างกลุ่มบุคลากรที่ท าหน้าที่

ในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสนิค้าหรือบริการภายในองค์กร โครงสร้างขอ

งวงลอ้มคุณภาพเกี่ยวข้องกับบุคลากรกลุ่มเล็ก ๆ (ประมาณ 5-15 คน) ซึ่งพบปะกันเป็น

ประจ าเพื่อพิสูจน ์อภปิราย และเสนอวิธีการในการแก้ปัญหา โดยใหค้วามส าคัญกับ

คุณภาพและผลติภาพของสินค้าหรอืบริการ วงลอ้มคุณภาพ ประกอบด้วย บุคลากรจาก

งานเดียวกัน หรอือาจจะรวมบุคลากรจากต่างแผนกและต่างระดับช้ันขององค์กร                

เพื่อส่งเสริมประสทิธิผลในการตัดสินใจสมาชิกของวงล้อมคุณภาพจะได้รับการฝึกอบรม 
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ในกระบวนการแบบกลุ่มและวิธีการในการแก้ปัญหา วงล้อมคุณภาพกล่าวถึงการรวม 

กลุ่มของบุคลากรที่มุง่มั่นจะพัฒนาคุณภาพหรอืผลติภาพของสินค้าหรอืบริการ ในองค์กร

หนึ่ง ๆ อาจจะมีวงล้อมคุณภาพหนึ่งวงลอ้มหรอืมากกว่าอย่างไรก็ตามแมว้่าจะมีวงล้อม

คุณภาพหลายวงล้อมในองค์กรขนาดใหญ่ แตว่งล้อมเหล่านีไ้ม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้าง

ทั้งหมดขององค์กร  

รูปแบบตาราง (Lattice Design) เป็นองค์กรซึ่งไม่มลี าดับช้ันการบังคับบัญชา  

ไม่มหีัวหน้า บุคลากรใหม่ขององค์กรจะไม่ถูกมอบหมายใหป้ฏิบัติงานกับแผนกใดแผนก

หนึ่งพวกเขาจะค้นหาทีมซึ่งอยากจะร่วมงานด้วย บุคลากรสมัครใจที่จะรับผดิชอบเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายในฐานะส่วนหนึ่งของทีม ในองค์กรแบบตารางการสื่อสารทางตรงได้รับการ

สนับสนุน ภาวะผูน้ าปรากฏในกลุ่มสมาชิกของทีมมากกว่าอ านาจหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย

หรอืถูกก าหนดมา สมาชิกของทีมสรา้งและยอมรับวัตถุประสงค์ รวมทั้งรว่มมอืกันเพื่อท า

ให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นจรงิ นอกจากนีอ้งค์กรแบบตารางยังยอมรับผูใ้ห้การสนับสนุน

มากกว่าหัวหนา้  

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เป็นการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งไม่ได้เกิดจากช่อง

ทางการสื่อสารที่ถูกออกแบบไว้ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อการสื่อสาร 

แบบเป็นทางการมีไมเ่พียงพอและคลุมเครอื นักวิชาการทางดา้นการสื่อสารองคก์รเชื่อวา่

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในองค์กร ถึงแม้วา่ผูเ้ชี่ยวชาญ              

จะกระตุ้นใหผู้บ้ริหารองค์กรควบคุมการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการภายในองค์กรก็ตาม 

การรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคลากร ซึ่งบางครัง้เกี่ยวกับงานด้วย การไหล

ของขา่วสารจะไปตามช่องทางที่ไม่เป็นทางการและไปได้รวดเร็วกว่าการสื่อสารที่เป็น

ทางการ 

ดังนัน้จงึควรให้ความสนใจเครือขา่ยของการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนี ้ 

เพราะการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนับว่าเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารที่มี

ประสิทธิภาพสูง อกีทั้งยังเป็นเครื่องมอืวัดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี การสื่อสารแบบข่าวลือมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คอื  

ประการที่ 1 หน้าที่และขอบเขตของการสื่อสารแบบข่าวลือ ข่าวลือเกิดขึ้น

จากความสนใจของสังคม หรอืความสนใจส่วนบุคคลของบุคลากรมากกว่าความจ าเป็น

ขององค์กร เป็นระบบที่เกิดขึน้ในองค์กรส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคัญกับข่าวสารที่เป็นที่สนใจ

ของบุคลากร  
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ประการที่ 2 การมสี่วนรว่มในการสื่อสารแบบข่าวลือ เลขานุการและ                  

ผูป้ระสานงานมบีทบาทส าคัญในการสื่อสารแบบข่าวลือ ถึงแมว้่าบุคลากรบางสว่นเท่านั้น

จะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เพราะบุคลากรหลายคนที่รับข่าวลือมาแล้วไม่ส่งต่อไปยัง

บุคคลอื่น การใช้ข่าวลือแพร่หลายในกลุ่มผูบ้ริหารเชน่เดียวกับในกลุ่มบุคลากรและ

แพร่หลายในกลุ่มผู้ชายเช่นเดียวกับในกลุ่มผู้หญิง  

ประการที่ 3 รูปแบบและสื่อของการสื่อสารแบบข่าวลือ การสื่อสารแบบข่าวลือ

โดยทั่วไปจะใช้การพูดและมีรูปแบบการถ่ายทอดข่าวสารแบบกลุ่ม โดยอาจจะเริ่มต้น               

ส่งต่อ และสิน้สุดที่ใดก็ได้ในองค์กร  

ประการที่ 4 ปริมาณ ความเร็ว และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร ถึงแม้วา่การ

สื่อสารแบบข่าวลือโดยทั่วไปจะไม่สมบูรณ์ แตข่้อมูลข่าวสารในการสื่อสารแบบข่าวลือ               

มีแนวโน้มที่จะมีความถูกต้องมากกว่าจะไม่ถูกต้อง และการแพรก่ระจายของข้อมูลข่าวสาร

เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

ประการที่ 5 บทบาทในการถ่ายทอดข่าวลือ ข่าวลือ 3 ประเภท  

ถูกกระจายไปในการสื่อสารแบบข่าวลือ ประกอบด้วย ข่าวลือที่สร้างความวิตกกังวล  

ข่าวลือที่เติมเต็มความตอ้งการ และข่าวลือที่เกี่ยวกับเงนิหรอืค่าตอบแทนเมื่อข่าวลือ 

ถูกส่งต่ออย่างน่าเชื่อถือองค์กรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและสนับสนุนข่าวลือ

ดังกล่าว 

การสื่อสารแบบเครือขา่ย ถึงแม้ปัญหาในแนวคิดการสื่อสารแบบดั้งเดิม คือ  

การสื่อสารแบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการจะไม่ได้รับการแก้ไข              

แตส่ามารถหลีกเลี่ยงหรอืปรับขอบเขตโดยมุ่งไปที่รูปแบบของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

ระหว่างสมาชิกภายในองค์กรหรอืเครือข่ายการสื่อสาร ความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ระหว่าง

สมาชิกของเครือข่ายอาจถูกพิจารณาในแงข่องการแลกเปลี่ยนกัน ความเข้มข้นของ

ความสัมพันธ์ และแง่มุมที่หลากหลายในความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวข้องกับ 

การสื่อสารแบบสองทาง ความเข้มขน้ของความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรูส้ึกเป็นส่วนหน่ึง

ของสมาชิกที่มีความสัมพันธ์กัน ขณะที่แง่มุมที่หลากหลายในความสัมพันธ์เกี่ยวกับ 

จ านวนวิธีการที่สมาชิกในเครือขา่ยมีความสัมพันธ์กัน ลักษณะโครงสรา้งของเครือข่าย 

ประกอบด้วย ปัจจัยต่าง ๆ กล่าวคือ ขนาดของเครอืข่าย ความหนาแน่นของเครอืข่าย 

สัดส่วนของสมาชิกองค์กรภายในเครือขา่ย การรวมกลุ่มหรอืการเกิดขึ้นของเขตที่มีความ
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หนาแน่น ในเครือข่าย ความมั่นคงของเครือข่าย เงื่อนไขของการเป็นสมาชิกในเครือข่าย 

และความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในเครือขา่ย เนือ้หาของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสื่อกลาง 

ในการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย 4 ประการ คือ ผลที่ต้องการ กฎเกณฑ ์ข่าวสารและสนิค้า

หรอืบริหาร ทั้งนี้ชนิดของเครอืข่ายที่แตกต่างกันจะมีเนื้อหา การเชื่อมตอ่ และโครงสร้าง

ของความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วย เครือขา่ยการสื่อสารที่พบบ่อย ได้แก่ 

1. วงกลม (The Circle) สมาชิกส่งขา่วสารผา่นช่องทาง การส่งข่าวสาร              

จะสามารถวกกลับไปจุดเริ่มของผู้ส่งอกีครั้งหนึ่ง ทุกคนมีโอกาสกระจายข่าวสารเท่า ๆ กัน  

ดูเหมอืนว่าไม่มีผู้น าในการส่งข่าวสาร การที่ทุกคนมโีอกาสได้รับข่าวสารเท่าเทียมกัน           

จะส่งเสริมขวัญและก าลังใจ มคีวามพอใจในการเป็นสมาชิก เหมาะส าหรับการแก้ไขปัญหา 

ที่ซับซ้อนขององค์กร 

2. วงล้อ (The Wheel) สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นตัวกลางและมีอ านาจในการ

รับส่งข้อมูล สมาชิกคนอื่น ๆ จะต้องติดตอ่กับผูท้ี่เป็นศูนย์กลางและไม่มกีารตดิต่อกัน

โดยตรงของสมาชิก พบในองค์กรที่มีการแบ่งระดับผูบ้ริหารอย่างชัดเจน การสร้าง

เครือขา่ยแบบนีท้ าให้การตัดสินใจเรื่องส าคัญ ๆ ที่เสนอจากล่างขึน้บนต้องใชเ้วลานาน 

เนื่องจากต้องสง่ผา่นแตล่ะระดับขึน้ไป เหมาะส าหรับการแก้ไขปัญหาง่าย ๆ หัวหนา้แตล่ะ

ระดับมีอ านาจในการตัดสินใจได้โดยไม่ต้องมีการตั้งกลุ่มประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา 

ประสิทธิภาพของงานเป็นหัวใจของเครือข่ายประเภทนี้ สมาชิกของกลุ่มจะมีความพึงพอใจ

ในการท างานน้อยกว่าแบบวงกลม 

3. ลูกโซ่ (The Chain) การไหลของข่าวสารจะถูกควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง                  

คนอยู่ต าแหนง่กลางของการรับส่งขา่วสารจะเป็นผู้น าของการสื่อสาร เหมาะส าหรับ             

การแก้ปัญหางา่ย ๆ เครือข่ายประเภทนี้ คนตรงกลางจะได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝา่ย              

โดยที่อกีฝ่ายหนึ่งไม่จ าเป็นต้องเจอกัน 

4. รูปตัว Y (The Y) เครอืข่ายประเภท Y เป็นลักษณะขององค์กรเล็ก ๆ 

ประกอบด้วยกลุ่มหลัก ๆ 3 ฝ่าย คอื แผนกหลัก มคีนจ านวนมาก ขณะที่แผนกอื่น         

อกี  2 แผนกจะมีคนจ านวนน้อยกว่า 

5. ทุกช่องทาง (The All-Channel) ไม่มีผูน้ าในการสื่อสาร สมาชิกทุกคน

สามารถติดต่อกันได้โดยตรง ไม่มีใครเป็นศูนย์กลางของขอ้มูล มักเกิดขึ้นในการพบปะกัน

ครั้งแรกของกลุ่ม เมื่อกลุ่มพัฒนาไปเครือขา่ยการสื่อสารประเภทอื่นจะเกิดขึ้น                      

(All-Channel) อาจไม่เป็นเครอืข่ายแต่ใช้อธิบาย 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบของการสื่อสารมีทั้งแบบเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสาร           

ในแนวนอน การสื่อสารแบบทแยงมุม การสื่อสารแบบวงกลม การสื่อสารแบบวงล้อ             

การสื่อสารแบบลูกโซ่ การสื่อสารแบบรูปตัว Y และการสื่อสารแบบทุกช่องทาง 

2. แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา มีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา 

ความส าคัญของประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษาและองค์ประกอบและตัวบ่งชี้               

ของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลซึ่งมีรายละเอียดน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 ความหมายประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ไว้เช่น ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา้ 667)ได้ให้

ความหมายประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น สราวุธ จูมพลา (2554, หน้า 33) 

กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ความส าเร็จของสถานศึกษา           

ในการด าเนินงานใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศกึษา สุริดา หลัง

จ(ิ2556, หนา้ 7); พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง) (2556, หนา้ 12); วรพงษ์ เถาว์ชาล

(2557, หนา้ 17); เสาวลักษณ์ พรหมจันทร์ (2560, หน้า 1127) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผล 

ของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง ผลส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศกึษาที่บรรลุ ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ อังสนา เข็มใคร (2560, หนา้ 16) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษา         

ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง มทีัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวเข้า

กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างดี สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มคีวามยืดหยุ่น

การบรูณาการผสมผสานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรยีนที่ได้ตัง้ไว้ งามทิพย์  

มิตรสุภาพ (2560, หน้า 15) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จ

ในการด าเนินงานของสถานศกึษา  

ในส่วนของ Campbell (1977, pp. 36-39) ให้ความหมายประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผูน้ าในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
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โรงเรียนโดยยึดหลัก คอื การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบรูณาการและการคงสภาพ

ของค่านิยมจนบรรลุเป้าหมาย Steers (1977, p. 55) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของ

สถานศกึษา หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถแยกแยะการบริหารจัดการและ

การใชท้รัพยากรใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ Robert (2002, p. 7) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผล

ของสถานศกึษา หมายถึง การจัดการสถานศกึษาใหม่ตั้งแต่การก าหนดกลยุทธศาสตร์ 

ของสถานศกึษา การน ายุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ การตดิตามเพื่อตรวจสอบผล 

การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของสถานศกึษาก าหนดไว้หรือไม ่ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา                   

ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในการด าเนินงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กรอย่างสูงสุด 

2.2 ความส าคัญของประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา เช่น สมบูรณ์ พรรณนาภพ (2550, หน้า 59) กล่าวไว้

ว่า ความส าคัญของประสทิธิผลของสถานศกึษา เป็นความส าเร็จของสถานศกึษาสามารถ 

ท าหนา้ที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนีเ้กิดจากประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ที่สามารถที่ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานจัดการ  

เพื่อโน้มนา้วให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ขององค์กร 

Lunenburg and Omstein (1996, p. 348) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษา ท าให้สถานศกึษามีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม บุคลากรเกิดความรัก 

สามัคคีกันและมีเป้าหมายร่วมกันสามารถตรวจสอบได้ มีบรรยากาศและวัฒนธรรม               

ที่มคีวามสุขเกิดความพึงพอใจทั้งผูใ้ห้บริการและผูม้ารับบริการพร้อมทั้งเป็นองค์กรแหง่ 

การเรียนรู ้Gibson, et.al. (2003, p. 205) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

นั้นมีความส าคัญโดยส่งผลต่อการผลิตนักเรียน ประสิทธิภาพขององค์กร ความพึงพอใจ

ของครูและผูป้กครองนักเรียน การปรับเปลี่ยนขององค์กรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ของสถานศกึษา และในทัศนะของ Steers and Porter (2005, p. 196) ได้กล่าวไว้ว่า 

ประสิทธิผลมีอทิธิพลต่อสถานศกึษา ได้แก่ โครงสร้างสถานศกึษามีความสัมพันธ์กับ 

สายงานของแต่ละฝ่าย ภาระงาน บทบาทหน้าที่ตลอดจนขนาดของสถานศกึษา  

สถาพแวดล้อมของสถานศึกษา คุณลักษณะบุคลากรในการแก้ไขปัญหา 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประสทิธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีความส าคัญทั้งในด้านความสามารถในการผลตินักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น การพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและสถานศกึษา 

การปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาสถานศกึษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในการปรับปรุง 

แก้ไขใหป้ระสบความส าเร็จยิ่งขึ้นไปอีก  

2.3 องค์ประกอบของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ศึกษาองค์ประกอบของ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา ไว้ดังนี้ 

ณัฐวดี โกวิทางกูร (2555, หนา้ 45) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็น 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ            

กับผูร้ับสาร 4) ความเข้าใจ 5) ความน่าเชื่อถือ และ 6) ความน่าสนใจ 

อรอนงค ์สวัสดิ์บุรี (2555, หนา้ 56) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ            

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็น 2) ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 3) ความชัดเจนในการสื่อสาร 4) การท า

ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 5) การฟังอย่างมสี่วนรว่ม และ 6) การรับรู้ 

รุ่งรัตน ์ชัยส าเร็จ (2558, หน้า 8) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ             

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟัง 

ความคิดเห็น 2) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 3) ความน่าเชื่อถือ  

4) การฟังอย่างมสี่วนรว่ม 5) การรับรู้ 6) ปฏิกิรยิาตอบกลับเสนอแนะ 7) ความซื่อสัตย์ 

จรงิใจ และ 8) รูปธรรม 

เวณิกา ชัยยิม้ (2558, หนา้ 12) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การตดิตาม การเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็น 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ          

กับผูร้ับสาร 4) วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร 5) ความเข้าใจ 6) การรับรู้  

7) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 8) การตดิต่อสื่อสารเพื่อวันพรุ่งนี้ 9) ความสุขภาพ 

ความมั่นใจ และ 10) การติดตาม 

เจษฎา นกน้อย (2559, หน้า 7) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น  
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2) ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร  

4) วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร  

 Woon Young Cho (2005, pp. 78-85) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการ

สื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็น 2) การท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร และ 3) ความเข้าใจ  

 Thomas (2007, pp. 1-17) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร  

2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) ความกระชับ 4) ความสุภาพ ความมั่นใจ 5) ความ

ถูกต้อง และ 6) รูปธรรม 

 Fred (2010, pp. 1-11) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น           

2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร                 

4) ความน่าสนใจ 5) ปฏิกิริยาตอบกลับเสนอแนะ 6) ความซื่อสัตย์ จริงใจ 7) การวางแผน                   

8) เหมาะโอกาส และ 9) การตดิตาม 

 Magdalena Korkosz (2011, pp. 405-418) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ความสมบูรณ์ของ

การสื่อสาร 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ

ผูร้ับสาร 4) วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 5) การความเข้าใจ 6) ความ

น่าสนใจ 7) ปฏิกิรยิาตอบกลับเสนอแนะ และ 8) ความซื่อสัตย์ จรงิใจ  

 Alexander (2013, pp. 344-358) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร                

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น  

2) ความชัดเจนในการสื่อสาร และ 3) ความเข้าใจ  

 Nordin (2013, pp. 1-174) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น  

2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร 4) ความ

น่าเชื่อถือ และ 5) การรับรู้ 

 Akua and Emmanuel (2014, p. 34) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการ

สื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็น 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร  
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4) ความน่าสนใจ ความซื่อสัตย์ จริงใจ 5) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 6) เวลา 

ที่เหมาะสม 7) การวางแผน 8) เหมาะโอกาส และ 9) การตดิตาม 

 Clare (2014, pp. 10-27) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร                        

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น  

2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร  

4) วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร 5) การรับรู้ และ 6) ความสุภาพและ 

ความมั่นใจ 

 Sharma (2014, pp. 3151- 3156) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร             

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร  

4) ความน่าสนใจ 5) ปฏิกิริยาตอบกลับเสนอแนะ 6) ความกระชับ 7) ความสุภาพและ

ความมั่นใจ 8) ความถูกต้อง 9) ความสม่ าเสมอ 10) ความเพียงพอ 11) เวลาที่เหมาะสม 

และ 12) การบูรณาการ (ร่วมมอื) 

 Harry (2015, p. 5) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 2) ความ

สมบูรณ์ของการสื่อสาร 3) ความชัดเจนในการสื่อสาร 4) ปฏิกิรยิาตอบกลับเสนอแนะ                      

5) วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร 6) ความเรียบงา่ย และ 7) ความมั่นใจ 

 Get (2017, p. 254) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 2) ความชัดเจน  

ในการสื่อสาร 3) วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร และ 4) ความนา่สนใจ 

 Zubair (2017, pp. 1-24) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร                         

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น  

2) ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 3) ความชัดเจนในการสื่อสาร 4) การท าความเข้าใจและ

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 5) วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร และ  

6) ปฏิกิรยิาตอบกลับเสนอแนะ  

 DNE Singapore (2018, p. 478) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร              

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร  

2) ความชัดเจน 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 4) ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ที่แท้จริง 5) ความสม่ าเสมอ และ 6) เวลาที่เหมาะสม  
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 Nina (2018, p.145) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 2) ความ

สมบูรณ์ของการสื่อสาร 3) ความชัดเจนในการสื่อสาร 4) การท าความเข้าใจและ                

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 5) วัฒนธรรมขององค์กร 6) ความเข้าใจ 7) น่าสนใจ และ              

8) ความกระชับ 

 

ผูว้ิจัยได้ท าการสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา ดังตาราง 1 



 
1 

ตาราง 1 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

           การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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องคป์ระกอบการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร 

โรงเรยีนมธัยมศึกษา 
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1. การเปดิกวา้งรับฟังความคดิเห็น                    15 78.94  

2. ความสมบูรณข์องการสื่อสาร                    9 47.36  

3. ความชัดเจนในการสื่อสาร                    16 84.21  

4. การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ

กับผูร้ับสาร 

                   14 73.68  

5. วัฒนธรรมขององคก์รที่ส่งเสรมิ 

การสื่อสาร 

                   9 47.36  

6. ความเข้าใจ                    5 26.31  

7. ความน่าเชื่อถอื                    3 15.78  
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ตาราง 1 (ต่อ)  
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องคป์ระกอบการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร 

โรงเรยีนมธัยมศึกษา 
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8. ความน่าสนใจ                    7 26..84  

9. การฟังอย่างมสี่วนร่วม                    2 10.52  

10. การรับรู้                    5 26.31  

11. ปฏิกิริยาตอบกลับเสนอแนะ                    5 26.31  

12. ความซื่อสัตย์ จรงิใจ                    3 15.78  

13. ตรวจสอบวัตถุประสงคท์ี่แท้จรงิ                    4 21.05  

14. การติดต่อสื่อสารเพื่อวนัพรุง่นี้                    1 5.26  

15. ความกระชับ                    3 15.78  

16. ความสุภาพ ความมั่นใจ                    5 26.31  
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ตาราง 1 (ต่อ)  

 

ข้อ 

องคป์ระกอบการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร 

โรงเรยีนมธัยมศึกษา 

 1
. ณ

ัฐว
ด ี

โก
วทิ

าง
กูร

 (2
55

5)
 

 2
. อ

รอ
นง

ค ์
สว

ัสด
ิ์บุรี

 (2
55

5)
 

 3
. ร

ุง่ร
ัตน

 ์ชั
ยส

 าเ
ร็จ

 (2
55

8)
 

 4
. เ
วณ

กิา
 ชั
ยย

ิม้ 
(2
55

8)
 

 5
. เ
จษ

ฎา
 น

กน
อ้ย

 (2
55

9)
 

 6
. W

oo
n 

Yo
un

g 
Ch

o 
(2
00

5)
 

 7
. T

ho
m

as
 (2

00
7)

 

 8
. F

re
d 

(2
01

0)
 

 9
. M

ag
da

len
a 

Ko
rk

os
z 

(2
01

1) 
 1

0.
 A

lex
an

de
r (

20
13

) 

 1
1. 

No
rd

in 
(2
01

3)
 

 1
2.

Ak
ua

 a
nd

 E
m

m
an

ue
l (

20
14

) 
 1

3.
Cl

ar
e 

(2
01

4)
 

 1
4.

 S
ha

rm
a 

(2
01

4)
 

 1
5.

 H
ar

ry
 (2

01
5)

 
 1

6.
Ge

t (
20

17
) 

 1
7.

Zu
ba

ir 
(2

01
7)

 
 1

8.
 D

NE
 S

ing
ap

or
e 

(2
01

8)
 

 1
9.

 N
ina

 (2
01

8)
 

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี่มุ่ง

ศึก
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17. ความถูกต้อง                    2 10.52  

18. ความสม่ าเสมอ                    2 10.52  

19. ความเพียงพอ                    1 5.26  

20. เวลาที่เหมาะสม                    3 15.78  

21. การบูรณาการ (รว่มมือ)                    1 5.26  

22. การวางแผน                    2 10.52  

23. เหมาะโอกาส                    2 10.52  

24. การติดตาม                    3 15.78  

25. รูปธรรม                    2 10.52  
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ตาราง 1 (ต่อ)  

 

ข้อ 

องคป์ระกอบการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร 

โรงเรยีนมธัยมศึกษา 
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26. ช่องทางการสือ่สารที่หลากหลาย                    1 5.26  

รวม 6 6 8 10 4 3 6 9 8 3 5 9 6 12 7 4 6 6 8    
 

จากตาราง 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา มัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ผูว้ิจัยเลือกองค์ประกอบที่มคี่าร้อยละ 40 ขึ้นไปหรอืมีความถี่ตั้งแต่ 9 ขึ้นไป ซึ่งได้องคป์ระกอบดังนี้ 

1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 3) การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 4) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

และ 5) วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร
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ภาพประกอบ  2  องค์ประกอบการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2.1 องค์ประกอบด้านการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

2.1.1 ความหมายการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็น ไว้ดังนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา้ 249) ได้ให้ความหมาย                   

ความคิดเห็นว่า เป็นข้อพิจารณา ว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบถึงแม้จะ

ไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจนเ์พื่อยืนยันได้เสมอไปก็ตาม ในส่วนทัศนะของทวี เลร ามัญ 

(2550,หนา้ 35) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเป็นการแสดงออกซึ่งความรูส้ึกที่อยู่บนพืน้ฐาน 

ของขอ้เท็จจริงของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรอืสถานการณ์ เป็นต้น  

ความคิดเห็นอาจจะเป็นไปในทางเห็นดว้ย หรอืไม่เห็นด้วยต่อสิ่งน้ันก็ได้ สงวน ค ารศ 

(2551, หนา้ 25) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกโดยการพูดหรอืเขียน             

ความคิดเห็น ไม่เหมอืนทัศนคติตรงที่ไม่จ าเป็นต้องแสดงความรู้อารมณ์หรอืการแสดง

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

ความชัดเจนในการสื่อสาร 

องค์ประกอบ 

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล

ของผู้บริหาร

สถานศกึษา 

มัธยมศกึษา ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริม

การสื่อสาร 

การท าความเข้าใจและให้

ความส าคัญกับผูร้ับสาร 
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พฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งเป็นค าพูดพร้อมเหตุผลที่บุคคลคิดขึน้มาและถ้าไม่มีคน

เห็นด้วยก็อาจเปลี่ยนค าพูดดังกล่าวได้ สุมาลี ประทุมมา (2554, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า 

ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อในการตัดสินใจเกี่ยวกับความรูส้ึกและเหตุผลของแตล่ะ

บุคคลว่ามีความคิดเห็นอย่างไรโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ได้รับ ส าหรับทัศนนะของ 

ณัฐสิทธิ์ เกิดศร ี(2554, หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารภายในอย่างเปิดกว้าง หมายถึง 

การสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในที่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการ สามารถแสดงความคิดเห็น

และโต้ตอบกันได้ เปิดใจยอมรับ ข้อติชมระหว่างกัน ทุกระดับจะส่งเสริมให้เกิด

แนวความคิดใหม ่ๆ  

ส าหรับทัศนะของ พิสทิธิ์ อุดชาชน และคณะ (2558, หน้า 3) ได้ใหค้วามหมาย

ของความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกที่เกิดจากความรูส้ึกภายในต่าง ๆ ซึ่งความรูส้ึก

ภายในนั้นอาจเป็นเพียงเจตคติหรือความเชื่อหรอืความนิยมหรือถ้าจะกล่าวในลักษณะของ

พฤติกรรม  ในแงข่องจติวิทยาก็กล่าวได้ว่าเจตคติ ความเชื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียน ดังนั้นการรับฟังความคิดเห็น หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาหรือรวบรวม

ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบหรอือาจได้รับ

ผลกระทบหรอืมีสว่นได้เสียกับประเด็นหรอืเรื่องที่รัฐจะด าเนินการเพื่อน าข้อมูล ขอ้คิดเห็น

และข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการ พิจารณาหรอืตัดสินใจในเรื่องนั้นจะส่งผลกระทบต่อ

ผูเ้กี่ยวข้อง มากน้อยเพียงใด ประโยชน์ที่จะได้รับมีความคุ้มคา่ หรอืไม่ อย่างไร Best 

(1977, p. 42) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกด้านความรูส้ึกของบุคคล

ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ด้วยการพูดการเขียน โดยมีพื้นฐานความรูเ้ดิม ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ

ตลอดจนสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น เป็นหลักในการแสดงความคิดเห็นและทัศนะของ 

Webster (1983, p. 203) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึงความเช่ือที่ไม่ได้ตัง้อยู่บนความ

แนน่อนหรอืความรูอ้ันแท้จริงแตจ่ะตั้งอยู่ในจิตใจและความเห็นการลงความเห็นของแต่ละ

บุคคลที่นา่จะเป็นจริงหรือน่าจะตรงตามที่คิดไว้และ ภาษาไทยพืน้ฐาน (2564, ออนไลน์) 

ได้กล่าวไว้ว่า การพูดแสดงความคิดเห็น คอื การพูดในเชงิอธิบายเหตุผล ข้อเท็จจริง 

หลักการหรอืแนวความคิดเห็นของผูพู้ด เพื่อให้ผูฟ้ังคล้อยตามเช่ือถือ ยอมรับหรอืเห็นดว้ย

กับผูพู้ดและสามารถแนวคิดเหล่านั้นไปวิเคราะหเ์พื่อใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น หมายถึง

ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและ              

ความขัดแย้งของกลุ่มคนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการให้ถูกต้อง 
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โปร่งใสและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพร้อมทั้งมีความเข้าใจร่วมกันในองค์กร 

ประกอบด้วย 1) ความจรงิใจตอ่กัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุง

การท างานและ 4) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  

2.1.2 ความส าคัญของการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของ                   

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ไว้ดังนี้ พิสิทธิ์ อุดชาชน และคณะ (2558, หนา้ 6-7)            

ได้ให้ความส าคัญของความคิดเห็นไว้ดังนี ้มบีทบาทก าหนดวิถีชีวติและสังคมของมนุษย์ 

เป็นอย่างมาก สามารถพัฒนาชีวติสังคมหรอืมนุษย์ชาติทั้งหมดไปสู่ความเจริญงอกงาม

หลุดพ้นหรือน าไปสู่ความเสื่อม ความพินาศก็ได้ การชักน าแนวความคิด การพูดการ

กระท าที่จะสนองตอบได้แสดงปฏิกิริยาออกไปเองว่าจะเอาอย่างไรพูดหรอืท าอย่างไรกับ

บุคคล สิ่งของ สภาพแวดล้อมหรอืสถานการณ์นั้น ๆ พร้อมทั้งสร้างเหตุผลประกอบ ส านัก

นายกรัฐมนตรี (2560, หน้า 18-19) ได้ให้ความส าคัญของการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

ดังนี้ 1) เพื่อทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิ 2) เพื่อทราบผลกระทบจากกฎหมาย 

การรับฟังความคิดเห็นจะท าให้หนว่ยงานของรัฐสามารถด าเนินการวเิคราะหผ์ลกระทบ

ของมาตรการทางกฎหมายได้สมบูรณ์ยิ่งขึน้และป้องกันมใิห้เกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากกฎหมายจนเกินสมควร 3) เพื่อสรา้งความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งของกลุ่มคนในสังคมที่ได้ประโยชน์และกลุ่มที่ 

เสียประโยชน์จากนโยบายหรอืร่างกฎหมายนั้น 4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารว่า

เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 5) มีความเข้าใจที่

ถูกต้อง และ 6) เพื่อรวบรวมความคดิเห็น และ ภาษาไทยพืน้ฐาน (2564, ออนไลน์) ได้ให้

ความส าคัญของการพูดแสดงความคิดเห็น ดังนี ้1) การเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนได้เข้า

มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกใหก้ับปัญหาที่เกิดขึน้ในสังคม 2) การพูด

แสดงความคิดเห็นเป็นการเปิดโอกาสหรอืเปิดพืน้ที่ทางความคิดของบุคคลที่มีแนวคิด

หลากหลายได้มาพบปะพูดคุยกัน เพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3) การพูดแสดงความ

คิดเห็นท าให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันว่า ในขณะนีไ้ด้เกิดอะไรขึน้และจะต้องปรับตัวเพื่อรับ

สถานการณ์นั้น ๆ กันอย่างไร และ 4) การพูดแสดงความคิดเห็นช่วยใหห้าข้อยุติของเรื่อง

หรอืกรณีต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ในเบือ้งตน้ จงึตอ้งน ามาหารอืเพื่อให้ทุก

ฝา่ยได้รว่มกันแสดงความคิดที่มคีวามเป็นไปได้ที่ทุกฝา่ยจะเกิดการยอมรับ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของการเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็นเพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริง ผลกระทบจากกฎหมาย สร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งของกลุ่มคนและสร้างความเชื่อมั่น              

ในการบริหารว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพร้อม

ทั้งมีเขา้ใจที่ถูกต้องร่วมกัน  

2.1.3 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบของการเปิดกว้างรับฟังความคดิเห็น 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ 

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ไว้ดังนี้ 

นิตยา ศรีญาณลักษณ์ (2554, หนา้ 8) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ  

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ความรว่มมอื 2) การรับรู้ 3) เปิดเผย 

4) ภาษา 5) ตรงประเด็น 6) ข้อมูลชัดเจน และ 7) ถูกต้อง 

กิติมา สุรสนธิ (2557, หน้า 10) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) การมีความสัมพันธ์กัน 2) เป้าหมาย 3) 

วัตถุประสงค์ และ 4) การปรับเปลี่ยน 5) ความจริงใจต่อกัน 6) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

7) การน ามาปรับปรุงการท างานและ 8) ความสามารถติดตอ่ได้ 

อุไรรัตน์ ทิพยเนตร (2558, หนา้ 155-162) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ            

ของการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ความจริงใจ 2) เข้าร่วมกับกิจกรรม               

3) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 4) การติดตอ่สื่อสารใช้ภาษาท้องถิ่น  

5) ประสานงาน 6) ภาษาที่ใชชั้ดเจน ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 

นวลฉวี ประเสริฐสุข (2558, หนา้ 155-162) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ

ของการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) แบบเห็นพ้องต้องกัน 2) แบบเปิดเสรี

ทางความคิด 3) แบบปกป้อง และ 4) แบบปล่อยปละละเลย  

Rosenfeld and Berko (1990, pp. 524–533) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ             

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจ             

ซึ่งกันและกัน  3) การน ามาปรับปรุงการท างาน 4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร และ 

5) การกระตุ้นในการท างาน  

Anderson and Narus, (1990, pp. 53-65) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของ             

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ตรงประเด็น 2) ทันต่อเวลา 3) การยอม
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และน่าเชื่อถือ 4) ความจริงใจต่อกัน 5) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 6) การน ามาปรับปรุง                

การท างานและ 7) ความสามารถติดต่อได้ 

Pace and Faules, (1994, pp. 18-21) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ความจรงิใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและ

กัน 3) การน ามาปรับปรุงการท างาน 4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 5) การมีสว่น

ร่วม 6) เปิดเผย 7) การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และ 8) เป้าหมายร่วมกัน  

Epstein (1995, p. 395) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็น ประกอบด้วย 1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามา

ปรับปรุงการท างานและ 4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 

Ivancevich and Donnelly (2000, p. 522) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ความจรงิใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและ

กัน  3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ 4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 5) การ

ความรู ้ความเข้าใจ 6) การตัดสินใจ และ 7) การแสดงออกพฤติกรรม 

 

ผูว้ิจัยได้ท าการสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวกับ องค์ประกอบ

ด้านการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ดังตาราง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
62 

ตาราง 2 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยด้านการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

 

องคป์ระกอบย่อย 

ด้านการเปิดกวา้งรับฟัง 
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1. ความจรงิใจต่อกัน   √ √  √ √ √ √ √ 7 77.77 √ 

2. เข้าร่วมกับกิจกรรม   √       1 11.11  

3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ           

ท่ีหลากหลาย 

  √       1 11.11  

4. การตดิตอ่สื่อสาร 

ใชภ้าษาทอ้งถิ่น 

√  √       2 22.22  

5. การประสานงาน   √       1 11.11  

6. ภาษาที่ใชช้ัดเจน ตรง

ประเด็นและเข้าใจง่าย 

√  √   √    3 33.33  

7. เห็นพ้องตอ้งกัน     √      1 11.11  

8. เปิดเสรีทางความคิด    √      1 11.11  

9. การปกปอ้ง    √      1 11.11  

10. ปล่อยปละละเลย    √      1 11.11  

11. ความรว่มมือ  √         1 11.11  

12. การรับรู้ √         1 11.11  

13. เปิดเผย √      √   2 22.22  

14. ข้อมูลชัดเจน √         1 11.11  

15. ความถกูต้อง √         1 11.11  

16. ความสัมพันธ์  √     √   2 22.22  
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบย่อย 

ด้านการเปิดกวา้งรับฟัง 

ความคิดเห็น 
1. 

นิต
ยา

 ศ
รีญ

าณ
ลัก

ษณ
์ (2

55
4)

 

2.
 ก

ิตมิ
า 
สุร

สน
ธิ 
(2
55

7)
 

3.
 อ

ุไร
รัต

น์ 
ทิพ
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นต

ร 
(2

55
8)

 

4.
 น
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 ีป
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ริฐ

สุข
 (2
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8)

 

5.
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ld 
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(19
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y 
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00

0)
 

ค่า
คว

าม
ถี ่

ร้อ
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17. เป้าหมาย  √     √   2 22.22  

18. วัตถุประสงค์   √        1 11.11  

19. การปรับเปลี่ยน  √        1 11.11  

22. ความไวว้างใจซึ่งกันและ

กัน  

 √   √ √ √ √ √ 6 66.66 √ 

23. การน ามาปรับปรุง 

การท างาน 

 √   √ √ √ √ √ 6 66.66 √ 

24. ความสามารถ 

ในการติดต่อสื่อสาร 

 √   √ √ √ √ √ 6 66.66 √ 

25. การมสี่วนร่วม       √   1 11.11  

26. การสนับสนุนซึ่งกันและกัน       √   1 11.11  

27. การกระตุ้นในการท างาน     √     1 11.11  

28. ทันเวลา      √    1 11.11  

29. ความรู้ ความเข้าใจ         √ 1 11.11  

30. การตัดสินใจ         √ 1 11.11  

31. ยอมรับและนับถือ      √    1 11.11  

32. พฤติกรรมท่ีแสดงออก         √ 1 11.11  

รวม 7 8 6 4 5 7 8 4 7    

 

จากตาราง 2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านการเปิดกว้างรับฟัง 

ความคิดเห็น ผูว้ิจัยเลือกองค์ประกอบที่มคี่าร้อยละ 40 ขึ้นไป ที่มคีวามถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป  

ซึ่งได้องค์ประกอบย่อยด้านการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ดังนี้  
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1. ความจรงิใจต่อกัน   ความถี่เท่ากับ 7 หรอืร้อยละ 77.77 

2. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ความถี่เท่ากับ 6 หรอืร้อยละ 66.66 

3. การน ามาปรับปรุงการท างาน ความถี่เท่ากับ 6 หรอืร้อยละ 66.66 

4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  ความถี่เท่ากับ 6 หรอืร้อยละ 66.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  3  องค์ประกอบย่อยด้านการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

ความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบด้านการเปิดกว้างรับฟัง

ความคดิเห็น ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ดังน้ี 

1. ความจรงิใจต่อกัน 

1.1 ความหมายของความจริงใจต่อกัน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของความจรงิใจ

ต่อกัน ไว้ดังนี ้กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (2564, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ความจริงใจต่อกัน เป็นการติดตอ่สื่อสารกับ

ผูอ้ื่นวิธีการที่บุคคลติดต่อสื่อสารกับผูอ้ื่น มักเป็นเครื่องตัดสินความสามารถในการสร้าง

สื่อสัมพันธ์ของบุคคลว่าจะน าไปสู่ความใกล้ชิดกับผู้อื่นมากขึ้นหรือคงเดิม ท าให้ยิ่งหา่งเหิน

กับเขาออกไป และเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติอย่างไรในการตดิต่อสื่อสารกับคน ๆ หนึ่ง  

มักท าอย่างนั้นเรื่อยไปกับคนอื่น จนในที่สุดกลายเป็นความเคยชิน กลายเป็นลักษณะนิสัย

ประจ าตัว ซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะด้านการติดตอ่สื่อสารกับผูอ้ื่นนั้น บุคคลควรฝกึฝนตนเอง

ให้ท าให้ได้ และเมื่อท าได้แล้วกับคน ๆ หนึ่งก็มักมีแนวโน้มในการน าไปใช้กับบุคคลอื่น ๆ 

ต่อไป Julian (2014, p. 42) กล่าวไว้ว่า ความจริงใจต่อกัน เป็นการสื่อสารที่ชว่ยให้เรามีสติ

การเปิดกว้างรับฟัง 

ความคิดเห็น 

ความจริงใจต่อกัน 

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

การน ามาปรับปรุงการท างาน 

ความสามารถในการติดตอ่สื่อสาร 
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และมีความเป็นคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณอ์ะไรก็ตาม การสื่อสารจากใจจะท าให้

สามารถสื่อสารด้วยจิตส านึกและท าให้เกิดการเข้าใจการกระท ามากขึ้น บางครัง้เวลาพูด

กับคนอื่นไม่วา่จะเป็นคนในหนว่ยงาน เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนสนิท ซึ่งอาจจะเผลอใช้

ค าพูดในการสื่อสารท าร้ายความรูส้ึกของคนอื่น ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม บางครัง้ก็

ท าร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่ไม่รูต้ัว การสื่อสารจากใจ    มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1               

การส ารวจ ขั้นตอนที่ 2 ความรูส้ึก ขั้นตอนที่ 3 ความต้องการ และขั้นตอนที่ 4 การขอรอ้ง

เริ่มตน้การเปิดเผยอย่างจริงใจผ่าน 4 ขัน้ตอนนีจ้ะท าใหเ้ราสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเห็นใจ

กันมากขึน้ และมันจะช่วยใหเ้ราสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับ

เพื่อนรว่มงาน หัวหน้าฝ่ายหรอืคนในสังคม เปิดเผยความตอ้งการของให้คนอื่นรู้ และ            

ในขณะเดียวกันก็รับฟังสิ่งที่คนอื่นต้องการ ดว้ยความเข้าใจและเห็นใจ มองลกึลงไปให้เห็น

สิ่งที่เค้าต้องการจริง ๆ และหาทางแก้ไขความขัดแย้ง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความจริงใจต่อกัน หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีการสื่อสารด้วยความจริงใจต่อบุคลากรพร้อมทั้งการแสดงออกทั้งการพูด

หรอืเขียนที่อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริง มกีารเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มคีวามหลากหลายมีการพบปะพูดคุยกัน เพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในการ

หาข้อยุติของปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และยังท าให้บุคลากรได้ทราบปัญหาและความต้องการ

ที่แท้จริงขององค์กร และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูล ลดการเผชิญหน้า 

ซึ่งกันและความขัดแย้ง ของแตล่ะฝา่ยของสถานศกึษา 

1.2 ความส าคัญของความจริงใจต่อกัน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ              

ความจริงใจต่อกัน ไว้ดังนี้ กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (2564, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความจรงิใจ 

ต่อกัน ดังนี้ ผู้บริหาร ผู้น าหรอืหัวหน้ามีความสนใจ เอาใจใส่ให้ความส าคัญกับผูท้ี่มา

ติดตอ่สื่อสารกับคู่สนทนาจะท าให้จับใจความการพูดการคุยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้

เข้าใจเรื่องงานได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ทุกคนมีความเข้าใจในงานตรงกัน การแสดง

ความสนใจเอาใจใส่ และ1 ใหค้วามส าคัญกับผูท้ี่ตดิต่อสื่อสารด้วยนั้น ลักษณะการ

แสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงและค าพูด ซึ่งแสดงการยอมรับ กระตอืรอืร้นต่อ            

การสนทนา มองสบตาโดยเปิดเผยจรงิใจ  เต็มใจต่อการพูดคุย ให้เวลาเพียงพอต่อ                

การพูดคุยหรอืติดต่อสื่อสารกัน พยายามท าความเข้าใจกับสิ่งที่อกีฝ่ายหนึ่งตอ้งการให้
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รับทราบ หลีกเลี่ยงการพูดพิงถึงคนอื่น การตั้งค าถามไม่เจาะจง การตั้งค าถามเพื่อให้คู่

สนทนาตอบโดยประเด็นค าถามพุ่งไปสู่คู่สนทนารู้สึกว่าก าลังถูกวิพาก์วิจารณ์จากอีกฝา่ย

หนึ่ง ดังนัน้การถามยังมีความจ าเป็นต้องใช้อยู่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเมื่อต้อง

ท างานร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันอยู่ การใช้ค าถามเชิงอธิบายแทนการสั่งสอนหรอืแนะน า 

การใช้ประโยคที่เริ่มตน้ด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เมื่อต้องการแสดงความรับผดิชอบ ในสิ่ง

ที่พูดมีความตระหนักดีถึงความรับผิดชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นใช้ในการแสดงออก             

ซึ่งประสบการณห์รอืแนวคิดส่วนตัว และการใช้วธิีสะท้อนความรู้สกึสะท้อนเนื้อหาค าพูด

ของ คู่สนทนาเพื่อแสดงความเข้าใจ วธิีสะท้อนความรู้สึกหรอืสะท้อนเนื้อหาค าพูดของ            

คู่สนทนานัน้ ใช้ค าพูดเปิดเผยตนเองเพื่อแสดงความจรงิใจและพรอ้มเป็นมติร  

ส าหรับ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2564, ออนไลน์) กล่าวได้ว่า ความจริงใจต่อ

กัน เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแตส่องคนขึน้ไป การที่บุคคลสองคน

หรอืมากกว่านั้นติดต่อกันนั้น จะท าให้ทั้งสองฝา่ยมีความเข้าใจกันและรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ 

ขององค์กร นอกจากนีก้็จะท าให้รูจ้ักตนเองด้วย เพราะการสื่อสารเป็นเหมอืนภาพสะท้อน

ที่กลับมาหาตัวเอง คนที่ขาดการสื่อสารระหว่างบุคคลจะเป็นคนที่ขาดความเข้าใจ ความ

ต้องการและ ความจ าเป็นอันแตกต่างและหลากหลายของบุคคลอื่น ยิ่งคนที่มีการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลมากเพียงใดก็จะยิ่งเพิ่มการรูจ้ักตัวเองและการรู้จักคนอื่นมากยิ่งขึน้เพียงนั้น 

ข้อมูลที่เราได้มาจากการสื่อสารระหว่างบุคคล นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเอง

แล้วยังแสดงว่าตัวเอง มีความสามารถในการสื่อสารกับคนอื่นอกีด้วย การสื่อสารระหว่าง

บุคคลจะก่อให้เกิดผล 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ลดความกลัวลง ประการที่ 2 มีความ

สอดคล้องกันและประการที่ 3 สร้างความไว้วางใจ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของความจรงิใจต่อกันมีดังนี้  ช่วย

ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างกันและกันจนท าให้เข้าใจเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

องค์กร ช่วยใหเ้กิดการรับรู้การด าเนินงานร่วมกัน ช่วยในเรื่องการปรับตัวเองกับบุคคลอื่น

จากการสื่อสารและการสร้างมติรภาพ ความรูส้ึกอย่างเปิดเผยตนเองเพื่อแสดงถึงความ

จรงิใจต่อกัน 

2. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2.1 ความหมายของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของความ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไว้ดังนี้ พิเชษฐ์ ผุงเพิ่มตระกูล (2554, หนา้ 13) กล่าวไว้ว่า              
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ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง การแสดงถึงการพึ่งพาอาศัยกันหรอืความมั่นใจ           

ในบางสถานการณ์สะท้อน ให้เห็นถึงความคาดหวังของผลลัพธ์ทางบวก แสดงถึงความ

เสี่ยงบางประการตอ่ความคาดหวังของสิ่งที่ได้รับและความไม่แน่นอนของผลลัพธ์                  

พิมพ์พมิล สาระหงษ์ (2558, หนา้ 8) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง 

ความรูส้ึกความมั่นใจและสนับสนุนที่บุคคลมีต่อองค์กร เป็นความเชื่อที่องค์กรตอ้งซื่อตรง

และสร้างความผูกพันและความไว้วางใจในองค์กรเป็นพื้นฐานจากผลของโครงสร้างสังคม 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2564, ออนไลน์) กล่าวได้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

หมายถึง การที่คนเราสื่อสารกับคนอื่นสอดคล้องกับความรูส้ึกของตนเองจะท าให้การ

สื่อสารนัน้มีประสิทธิภาพและสรา้งความไว้วางใจใหก้ับผูท้ี่ตดิต่อดว้ย เมื่อคนเกิดความ

ไว้วางใจการสื่อสารก็เกิดขึ้นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเพราะคนรูส้ึกอิสระที่จะ

แสดงออก มคีวามพอใจที่จะติดตอ่สื่อความกันและสร้างความสัมพันธ์ในทางที่ดีขึ้น ในแง่

ของตัวเองเมื่อคนอื่นมคีวามไว้วางใจก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เมื่อตนเองเกิด

ความรูส้ึกว่าตัวเองไม่ถูกคุกคามหรอืข่มขู่จากผู้อื่น จะท าให้พฤติกรรมในการป้องกันตัวเอง            

จะน้อยลง และจะเกิดความพอใจที่อยากจะติดต่อกับผู้อื่น การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้           

ก็จะด าเนินไปอย่างดแีละประสบผลส าเร็จ 

ส าหรับนักวิชาการตา่งประเทศได้ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไว้เช่น 

Luhmann (1979, p. 31) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง เป็นสิ่งซ่อนเร้น

และคงอยู่จากประสบการณ์ประจ าวันที่มอีิทธิพลต่อความไว้วางใจ Robinson (1996, p. 

25) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง เป็นความคาดหวังในทางบวกต่อ

บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท าหรอืการตัดสินใจที่จะกระท าตามสมควรแล้วแต่

โอกาส Cummings and Bromiley (1996, pp. 26-28) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและ

กัน หมายถึง รูปแบบความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและความไว้วางใจ

ระหว่างองค์กรหรอืระหว่างบุคคลภายนอก Stern (1997, pp. 7-17) กล่าวไว้ว่า ความ

ไว้วางใจ คอื พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการ แก่ลูกค้า 

องค์กรจ าเป็นต้องเรียนรูท้ฤษฎีความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด และความคุ้นเคยเพื่อครองใจ

ลูกค้า Lewicki, McAllister and Bies (1998, p. 439) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและ

กัน เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามความไม่ไว้ใจหรืออยู่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแตแ่ทนที่จะแยกออก

จากกันแตท่ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโครงสร้างมิติเดียวอาจอยู่ร่วมกันได้ 
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ในส่วนของ Reynolds (2000, p. 141) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน              

เป็นสิ่งที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรที่มคีวามแตกต่างกันระหว่าง

องค์กรที่ดีและองค์กรทั่วไปที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความมั่นใจ ความซื่อสัตย์ ความ

น่าเชื่อถือและความยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งอื่นใด Marshall (2000, p. 76) กล่าวไว้ว่า 

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นผลสะท้อนที่เกิดจากความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของบุคคล

ที่มตี่อลักษณะและความสามารถของบุคคลอื่น และทัศนะของ Boies and Corbett (2007, 

pp. 8-9) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นความเต็มใจของบุคคลที่มคีวาม

มั่นคงตอ่บุคคล โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความเปิดเผย          

ให้ความสนใจ หว่งใยและให้ความน่าเชื่อถือ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง  

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นกันเองและ              

มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสัญลักษณ์ มีความเที่ยงตรงอย่างมปีระสิทธิภาพ                

ท าให้บุคลากรสามารถการถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนในการสื่อสารของบุคลากรและ

ถูกต้องทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง จนเกิดความไว้วางใจภายในองค์กรและท าให้บุคลากรเข้าใจตรง

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเป็นการยืนยันว่าผู้รับสารบุคลากรมีความ

เข้าใจร่วมกันตรงกันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

2.2 ความส าคัญของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ         

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไว้ดังนี้ Luhmann (1979, p. 208) กล่าวถึงความส าคัญของ           

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย ความหวังความไว้วางใจระหว่างบุคคลเป็นความ

ไว้วางใจในผูบ้ังคับบัญชาในระบบเป็นความไว้วางใจโดยองค์กร ทฤษฎีความไว้วางใจเป็น

ตัวแทนระดับความมั่นใจของบุคคลที่มตี่อผู้อื่นในการกระท าที่เป็นธรรม มีจรยิธรรมและ

สามารถพยากรณ์ได้โดยผลงานและทีค่วามส าคัญการไว้วางใจเป็นระบบขององค์กร                 

ที่แสดงถึงการยอมรับของคุณค่าเป้าหมายรวมถึงความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะอยู่

ร่วมกันขององค์กร และในส่วนของ Hosmer (1995, p. 86) ได้ให้ความส าคัญของความ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในด้านความคาดหวังของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล               

การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมและจรยิธรรมและทัศนะ

ของ Reynolds (1997, p. 193) ได้ให้ความส าคัญของความไว้วางใจ เป็นความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลในองค์กรและสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง

ความส าเร็จและความล้มเหลวกับความไว้วางใจ การตอบสนองตอ่ความไว้วางใจ 

มีความส าคัญ ดังนี ้ความไว้วางใจต้องใชเ้วลาในการพัฒนาการคงไว้ท าให้เกิดความ

สม่ าเสมอโดยที่ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนและไม่มีการลงโทษ ความตอ้งการความ

ไว้วางใจต้องมีความอดทน ถ้าความไว้วางใจต่ าผลการด าเนินงาน ก็ต่ าไปด้วย ดังนั้นต้องใช้

ทักษะและการฝกึปฏิบัติในการพัฒนาทักษะ จิตใจเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ

สัมพันธภาพของความไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร 

ในส่วนของ Reina and Reina (1999, p. 66) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ                

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีดงันี้ ความไว้วางใจด้านการสื่อสาร (Communication trust) 

คือ การที่บุคคลมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารกันอย่างคงที่และสม่ าเสมอ ท าให้การ

ปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้า มผีลต่อความสามารถในการเพิ่มผลผลติและผลก าไร โดยสิ่งที่

สนับสนุนให้เกิดความไว้วางใจด้านการสื่อสาร ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารซึ่งกัน

และกัน การพูดในสิ่งที่เป็นความจริง การยอมรับความผดิพลาด การให้และรับข้อมูล

ป้อนกลับ การรักษาความลับ รวมทั้งการชีแ้จงถึงความมีเจตนาที่ดี และความไว้วางใจ 

ด้านศักยภาพ (Competence trust) คือ การที่บุคคลมีความสามารถในการกระท าสิ่งต่าง ๆ 

โดยเฉพาะงานที่เฉพาะเจาะจงหรอืงานที่มีความซับซ้อน รวมถึงความสามารถในการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการช่วยใหผู้อ้ื่นสามารถปฏิบัติงานได้              

โดยสามารถสร้างและรักษาความไว้วางใจในศักยภาพ ได้แก่ การที่บุคคลมีความรู้                    

ความเช่ียวชาญ ความสามารถ ความยุติธรรม สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของผู้อื่น

ได้ รวมทั้งการช่วยใหผู้อ้ื่นเกิดทักษะความช านาญในการกระท านั้น ๆ และความไว้วางใจ            

ด้านค ามั่นสัญญา (Contractual trust) คือ การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่พูดไว้วา่จะกระท า 

การกระท าตามในสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อให้เกิดผลผลิต มีความพร้อมที่จะให้การบริการ                

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความใส่ใจต่อการมสี่วนร่วม การรักษาความคิดเห็น                

ความตัง้มั่นในความซื่อสัตย์ และการแสดงพฤติกรรมอย่างคงที่ ความเชื่อมั่นในความตัง้ใจ 

ความแน่นอน และความเชื่อมั่นของบุคคลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จงรักภักดี โดยสิ่งที่น าไปสู่

ความไว้วางใจ ส าหรับ Robbins (2000, p. 504)ได้ให้ความส าคัญของความไว้วางใจ ดังนี้ 

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาและบุคลการทั้งในด้านเลื่อนขั้นเงินเดือน 

การปรับโครงสรา้งความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ท าให้เกิดความราบรื่นในการท างาน มีการ

ประสานงานที่ดีในองค์กร โดยเป็นการขจัดความขัดแย้งทางความคิดและการสร้างความ
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ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากความสัมพันธ์ทางบวกต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นตัว

ก าหนดให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและรักษาสมาชิกในองค์กรให้คงอยู่รอด  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของความไว้วางใจซึ่งกันและ

กัน  มีดังนี ้ช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น ความคาดหวังของบุคคล การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและ

พฤติกรรม คุณธรรม จรยิธรรม และการขจัดความขัดแย้งและการสร้างความยึดมั่นผูกพัน

ต่อองค์กร  

3. การน ามาปรับปรุงการท างาน 

3.1 ความหมายของการน ามาปรับปรุงการท างาน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการน ามา

ปรับปรุงการท างาน ไว้ดังนี้ ปิยวัฒน์ ตันถา (2559, หน้า 77-78) กล่าวไว้ว่า การน ามา

ปรับปรุงการท างาน เป็นการน าผลการด าเนินงานของสถานศกึษามาทบทวน ปรับปรุงและ

พัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหส์าเหตุการไม่บรรลุมาตรฐาน            

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อวางแผน แก้ไขปรับปรุง และการระดมความคิด

จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาช่วยหาวิธีแก้ปัญหา ศิริชัย กาญจนวาสี (2562, หนา้ 21-22) 

กล่าวไว้ว่า การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเป็นกิจกรรมที่ต้องท าในกรณีที่ปรากฏว่า

ตรวจสอบแล้ว ผลงานไม่บรรลุหรอืไม่สอดคล้องกับเป้าหมายก็ให้ปรับปรุงใหม ่วธิีการ

ปรับปรุงใหมใ่หด้ าเนนิการเป็นขั้นตอน ดังนี้ การปรับปรุงการวางแผนใหม่ การลงมอืปฏิบัติ

ตามแผนที่ปรับปรุงใหม ่การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม่และถ้ายังไม่บรรลุ

เป้าหมายจะต้องปรับปรุงใหม่ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายจงึก าหนดเป็นมาตรฐาน บุญธรรม 

อ้วนกันยา (2562, หนา้ 12) ได้กล่าวไว้ว่า ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา หมายถึง เป็นการ

ด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน

และเขตพื้นที่การศกึษาซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นเป้าหมาย จุดเน้นและทิศทางการพัฒนา

สถานศกึษา มีการน าผลการประเมินสถานศกึษามาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน             

ให้เกิดผลในทางที่ดีขึ้น  

ในส่วนของ ยุทธชัย จรติน้อม (2563, หนา้ 14) ได้กล่าวไว้วา่               

การปรับปรุงแก้ไขการท างาน หมายถึง การด าเนินงานการของโรงเรยีน โดยผู้บริหาร

สถานศกึษาและบุคลากรร่วมกันปรับปรุงแก้ไข โดยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเขา้มามีส่วนรว่ม

ในการการวางแผนใหม่ การลงมอืปฏิบัติตามแผนที่ปรับปรุงใหม ่การตรวจสอบและ
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ควบคุมการปฏิบัติงานใหมแ่ละถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องปรับปรุงใหม่ จนกว่าจะบรรลุ

เป้าหมายจึงก าหนดเป็นมาตรฐานและ ชนมณี ศลิานุกิจ (2563, หนา้ 47) กล่าวไว้ว่าการ

น ามาปรับปรุงการท างาน  เป็นก าหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถและแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร การจัดองค์การ โครงสร้าง           

การบริหารงานที่ชัดเจน เพื่อน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่องคก์ร ส่งเสริมความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยผ่านการยอมรับจากผูเ้กี่ยวข้องและ พัชรีภรณ์ 

โคตนันท์ (2564, หนา้ 2) ได้ให้ความหมายของการปรับปรุงการท างาน หมายถึง                 

การด าเนินการเพื่อทบทวน กระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงาน หากพบว่ามีสิ่งใด

สมควรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหม ่เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การน ามาปรับปรุงการท างาน หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางทั้งจากบนลงล่างและจากล่าง             

ขึน้บน เพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงการท างานการสื่อสารภายในองค์กร ในการจัดท าแผนพัฒนา

สถานศกึษา มีการแจ้งให้กับบุคลากรรับทราบขอบข่ายความรับผดิชอบอย่างชัดเจน                

โดยมีการใชห้ลักเหตุผล มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการประสาน

กิจกรรมขององค์กร เช่น การใชอ้ีเมลและอินเตอร์เน็ต จนท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารรูปแบบการประชุมเดือนละ

ครั้ง เพื่อให้หัวหนา้ฝา่ยต่าง ๆ ได้น าข้อมูลไปสื่อสารให้กับบุคลากรในสายการบังคับบัญชา

รับทราบและมีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการจัดท ากล่องรับความคิดเห็นภายในองค์กร

อีกชอ่งทางหนึ่ง 

3.2 ความส าคัญของการน ามาปรับปรุงการท างาน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ 

การน ามาปรับปรุงการท างาน ไว้ดังนี้ พัชรีภรณ์ โคตนันท์ (2564, หนา้ 4) กล่าวไว้ว่า  

การปรับปรุงการท างานมีความส าคัญ ดังนี้ ช่วยลดขั้นตอนการท างานและท าให้การท างาน 

มีความคล่องตัวมากขึ้น การแสวงหาวิธีด าเนนิงานที่ดกีว่าใช้เวลาน้อยกว่าแตไ่ด้ผลมากกว่า 

ช่วยใหป้ระหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน เวลา วัสดุ อุปกรณ์และเป็นการ

เสริมสรา้งบรรยากาศในการท างานเป็นทีมที่ดี มีการประสานงาน มกีารส่งเสริมความ

ร่วมมือการท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จรวมทั้งการปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ท างานให้สอดคล้องกับความตอ้งการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอีกด้วยและสถาบัน
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เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2564, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่าการปรับปรุงการท างานมคีวามส าคัญ 

ดังนี้  ช่วยในการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องในกระบวนการท างานและกิจกรรม โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ับบริการและองค์กร การมุง่เน้นการ

ก าจัดความสูญเสียของการท างานที่ไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าในองค์กร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของการน ามาปรับปรุงการท างาน                

มีดังนี ้ช่วยลดขั้นตอนการท างาน ชว่ยท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน                  

ช่วยใหบุ้คลากรได้แสดงความคิดเห็น การมสี่วนรว่ม การประสานงาน การสร้างเครือข่าย                      

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันและช่วยท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดีในองค์กร  

4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

4.1 ความหมายของความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของ

ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร ไว้ดังนี้ กิตติคุณ แย้มบาน (2559, หน้า 5) กล่าวไว้วา่

ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถใช้ภาษาในการ

สื่อสารหรอืการอธิบายรายละเอียดของการท างานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในองค์กร ยาเบ็น เรอืงจรูญศรี (2564, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่าความสามารถ            

ในการตดิต่อสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษามีรูปแบบของ

กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีก

กลุ่มหนึ่ง ซึ่งการถ่ายทอดอาจใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน หรอืสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่สามารถท า

ให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกัน Wiemann and Backlund (1980, p. 400) กล่าวไว้ว่า 

ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร หมายถึง เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความคิด 

ความรู ้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารและ

ประสบการณ ์รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัด และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ            

การเลือกรับหรอืไม่รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเลือกใช้วธิีการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ 

Griggs (2001, p. 350) กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการติดตอ่สื่อสาร หมายถึง 

คุณลักษณะของผูบ้ริหารที่สามารถในการสื่อสารโดยให้ความส าคัญกับการสื่อสารของ

ตนเองเพื่อเป็นสื่อที่ใชเ้ป็นการสื่อสารทั้งด้าน สมอง กายและใจในเวลาเดียวกัน และทัศนะ

ของ Julian (2014, pp. 40-42) กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร หมายถึง 

เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรูส้ึก และทัศนะของ

ตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัด
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และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรอืไม่รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการ

เลือกใช้วธิีการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรในสถานศกึษาสามารถ

ติดตอ่สื่อสารในรูปแบบด้านเนือ้หาสาระ การพูดทางวาจา การใช้ถ้อยค า และใช้ลาย

ลักษณ์อักษร เช่น การบันทึก การเขยีนจดหมาย เพื่อให้ไมต่้องตีความในการตดิต่อสื่อสาร

กับบุคลากรภายในองค์กร มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจและ             

ร่วมแก้ไขปัญหากับผู้บังคับบัญชาในการบรรลุเป้าหมายในองค์กรรว่มกัน 

4.2 ความส าคัญของความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสามารถในการ

ติดตอ่สื่อสาร ไว้ดังนี้ กิตติคุณ แย้มบาน (2559, หนา้ 8) ได้กล่าวถึงความสามารถในการ

ติดตอ่สื่อสาร เป็นเครื่องมอืที่ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรในการสร้างความเข้าใจ 

ที่ดตี่อเพื่อนร่วมงาน มีการแจ้งวัตถุประสงค์การด าเนนิงานให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้รับทราบ

อย่างชัดเจนถึงความเข้าใจ ความตอ้งการ ความคิด ความรูส้ึก แนวคิด ท่าทีความเห็นดว้ย 

ไม่เห็นด้วย การชีแ้จงการปฏิบัติงานในภาพรวม ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องตระหนักถึง

ความส าคัญและบทบาทในการสื่อสารและกลไกในการสื่อสารที่จะช่วยให้ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการและน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ในส่วนของ ยาเบ็น 

เรืองจรูญศรี (2564, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า การตดิต่อสื่อสารมีความส าคัญและประโยชน์

ในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศกึษา ดังนี้ 1) ท าใหบุ้คลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา

ได้รับทราบนโยบาย พันธกิจ วสิัยทัศน ์วัตถุประสงค์และมาตรฐานของสถานศกึษา เพราะ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการถ่ายทอด เผยแพร่ให้บุคลากรเข้าใจ เพื่อให้การบริหารจัดการ

บรรลุเป้าหมาย 2) ท าให้บุคลากรทราบบทบาทและหน้าที่ของตน โดยผูบ้ริหารสถานศกึษา

มีการแต่งตั้งมอบหมายงานให้ชัดเจน 3) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสอนและแนะน าวิธีการ

ท างานให้กับบุคลากรแตล่ะคนเข้าใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน 4) ช่วยเสริมสร้างขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยการยกย่องชมเชย เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 5) ช่วยให้

ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา               

ทั้งในส่วนที่ก้าวหน้าและเป็นปัญหา ท าให้น ามาปรับปรุงการท างานของตนได้ 6 ช่วยใหเ้กิด

ความรว่มมอืร่วมใจกับชุมชนในการจัดการศกึษา 7) สร้างบรรยากาศทีอ่บอุ่นเป็นมิตรและ

เป็นกันเองท าให้เกิดความร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบัติงาน 8) ท าใหบุ้คลากรในระดับ
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เดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานของแต่ละคนหรอืแตล่ะฝ่าย ท าให้ทราบ

วิธีการท างานและปัญหาของกันและกัน 9) ท าให้บุคลากรยึดเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป็นหลักในการท างาน 10) ส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นทีมและ 11) ประหยัดทรัพยากร

ในการบริหาร 

ส าหรับ กิตติคุณ แย้มบาน (2559, หนา้ 9–10 อ้างถึงใน Berlo, 1960, p. 64)               

ได้กล่าวถึงความสามารถในการตดิต่อสื่อสารความส าคัญต่อผู้บริหารสถานศกึษา 

ประกอบด้วย ต้นแหล่งสาร ผูเ้ข้ารหัส สาร ช่องทาง ผูถ้อดรหัสและผูร้ับสารเป็นปัจจัย            

ที่มคีวามส าคัญต่อขดีความสามารถของผูส้่งและรับที่จะท าการสื่อสารความหมายนั้นได้

ผลส าเร็จ ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร คอื ทักษะทั้งผู้ส่งและผู้รับควรจะมีความช านาญ            

ในการส่งและการรับสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เข่น ผู้สง่มีความสามารถ 

ในการเข้ารหัสสาร การพูด ภาษาพูดที่ถูกต้อง ค าพูดที่ชัดเจนฟังงา่ย ท่าทางที่เข้ากับ 

การพูด ท่วงท านองลลีาในการพูดเป็นจังหวะ นา่ฟังและผูร้ับสารต้องมคีวามสามารถ            

ในการถอดรหัสด้านการฟังและการอ่าน ทัศนคติ ผู้สง่และผู้รับมีทัศนคติที่ดีตอ่กันจะท าให้

การสื่อสารได้ผลดแีละเชื่อมโยงไปถึงการยอมรับซึ่งกันและกันและระดับความรู้ ผู้ส่งและ

ผูร้ับมีระดับความรูเ้ท่าเทียมกันก็จะท าให้การสื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีระดับที่แตกต่าง

กันย่อมจะต้องมกีารปรับปรุงความยากง่ายของขอ้มูลที่จะส่งด้านภาษาและถ้อยค าส านวน

ที่ใชด้้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของความสามารถในการ

ติดตอ่สื่อสาร ดังนี ้ช่วยให้ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารที่ดตี่อบุคลากร             

ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาสามารถแสดงออกถึงความต้องการ ความรู้สกึร่วมกัน ความ

เข้าใจต่อกัน ความเห็นใจกัน และช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาสามารถบริหารจัดการและ

น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

สรุปความหมายองค์ประกอบด้านการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและความ

ขัดแย้งของกลุ่มคนตลอดจนสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการให้ถูกต้อง โปร่งใสและ            

ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพร้อมทั้งมีความเข้าใจร่วมกันในองค์กร ประกอบด้วย  

1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ              

4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร ดังตาราง 3  
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ตาราง 3 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

1. ความ

จรงิใจต่อกัน  

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารด้วยความจริงใจต่อ

บุคลากรพร้อมทั้งการแสดงออก

ทั้งการพูดหรอืเขียนที่อยู่บน

พืน้ฐานของข้อเท็จจริง มีการเปิด

โอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มคีวามหลากหลายมี

การพบปะพูดคุยกัน เพื่อท า

ความเข้าใจซึ่งกันและกันในการ

หาข้อยุติของปัญหาต่าง ๆ 

ร่วมกัน และยังท าให้ 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา          มีการ

สื่อสารด้วยความจริงใจต่อบุคลากรพร้อม

ทั้งการแสดงออกโดยการพูดหรอืเขียน 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา          มีการ

สื่อสารความคิดที่อยู่บนพืน้ฐานของ

ข้อเท็จจริงของขอ้มูล 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 บุคลากรได้ทราบปัญหาและ 

ความตอ้งการที่แท้จริงของ

องค์กรและเป็นการสร้างความ

เข้าใจ            ที่ถูกต้องของ

ข้อมูล ลดการเผชิญหน้าซึ่งกัน

และความขัดแย้งของแต่ละฝ่าย

ของสถานศกึษา 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการเปิดโอกาส

หรอืเปิดพืน้ที่ทางความคิดเห็นให้บุคลากร 

ที่มแีนวคิดหลากหลายได้มาพบปะพูดคุย

เพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารใน

การหาข้อยุติของเรื่องหรือกรณีต่าง ๆ ที่ยัง

ไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ในเบือ้งตน้ 

  5. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารแบบ

เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

2. ความ

ไว้วางใจ      

ซึ่งกันและกัน 

ผู้บริหารสถานศกึษามกีารประชมุ

ปรึกษาหารอืกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อยา่ง

เป็นกันเองและมีการบันทึกเป็นลาย

ลักษณอ์ักษรและสัญลักษณ ์มคีวาม

เท่ียงตรงอย่างมปีระสิทธิภาพ ท าให้

บุคลากรสามารถการถ่ายทอดขอ้มูล

ได้อยา่งชัดเจนในการสื่อสารของ

บุคลากรและถูกต้องทุกฝ่ายอยา่ง

ท่ัวถึง จนเกิดความไวว้างใจภายใน 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุม

ปรึกษาหารอืกันในเรื่องงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

อย่างเป็นกันเองเสมอ 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมที่

เป็นธรรมชาติ ท าให้บุคลากรสามารถรับฟัง

การถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนและ

ถูกต้องทุกระดับอย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

ตาราง 3 (ต่อ) 
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องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 องค์กรและท าให้บุคลากรเข้าใจ

ตรงตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้และเป็น

การยืนยันว่าผู้รับสารบุคลากรมี

ความเข้าใจร่วมกันตรงกันภายใน

องค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา           มีการ

สื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร และ

สัญลักษณ์ที่มคีวามเที่ยงตรงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถสื่อสาร

ด้านการพูดเป็นอย่างดีจนเกิดความ

ไว้วางใจภายในองค์กร 

  5. ผูบ้ริหารสถานศกึษา               มี

ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงประเด็น 

เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจตรงตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเป็น

การยืนยันว่าผู้รับสารเกิดความเข้าใจ

ตรงกันภายในองค์กร 

3. การน ามา

ปรับปรุงการ

ท างาน 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง

ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้น

บน               เพื่อแก้ปัญหา

ปรับปรุงการท างานการสื่อสาร

ภายในองค์กร ในการจัดท า

แผนพัฒนาสถานศกึษา             

มีการแจ้งให้กับบุคลากร

รับทราบ 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมให้มีการ

สื่อสารแบบบสองทางทั้งจากบนลงล่างและ

จากล่างขึน้บน เพื่อน าปัญหามาปรับปรุง

การท างานภายในองค์กร 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 ขอบข่ายความรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน โดยมีการใชห้ลักเหตุผล  

มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

เป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการ

ประสานกิจกรรมขององค์กร 

เชน่ การใช้อเีมลและอนิเตอร์เน็ต              

จนท าให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่าย ผูบ้ริหารสถานศกึษามี

การสื่อสารรูปแบบการประชุม

เดือนละครั้ง เพื่อให้หัวหนา้ฝา่ย

ต่าง ๆ ได้น า 

ข้อมูลไปสื่อสารให้กับบุคลากร         

ในสายการบังคับบัญชารับทราบ

และมีช่องทางการสื่อสาร                  

ในรูปแบบการจัดท ากล่องรับ

ความคิดเห็นภายในองค์กร               

อีกชอ่งทางหนึ่ง 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศกึษาว่า

องค์กรจะเดินไปในทิศทางใด และแจ้งให้ 

บุคลากรรับทราบถึงความ 

รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการ 

สื่อความหมายโดยใช้หลักเหตุผล 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาน า 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญ

ในการประสานกิจกรรมของ 

องค์กร เช่น การใช้อเีมล และ 

อินเตอรเ์น็ต เพื่อช่วยใหเ้กิดความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา               

มีการสื่อสารผ่านรูปแบบการประชุมเดือน

ละครัง้ เพื่อใหห้ัวหน้าฝา่ยต่าง ๆ ได้น า

ข้อมูลมาถ่ายทอดใหก้ับบุคลากรในสายการ

บังคับบัญชารับทราบ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

    5. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีการสื่อสาร           

ในรูปแบบการจัดท ากล่องรับความคิดเห็น

ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มช่องทางของการ

สื่อสาร 

4. 

ความสามารถ

ในการ

ติดตอ่สื่อสาร 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารส่งเสริมสนับสนุนให้

บุคลากร ในสถานศกึษาสามารถ

ติดตอ่สื่อสารในรูปแบบด้าน

เนือ้หาสาระ การพูดทางวาจา 

การใชถ้้อยค า และใช้ลายลักษณ์

อักษร เช่น การบันทึก การเขียน

จดหมาย เพื่อให้ไม่ตอ้งตคีวาม          

ในการตดิต่อสื่อสารกับบุคลากร

ภายในองค์กร 

มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

ได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ 

และร่วมแก้ไขปัญหากับ

ผูบ้ังคับบัญชาในการบรรลุ

เป้าหมายในองค์กรรว่มกัน 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมสนับสนุน

ให้บุคลากรในสถานศกึษาสามารถ

ติดตอ่สื่อสารได้ทุกรูปแบบ 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีการสื่อสารที่

เด่นชัดในเนือ้หาสาระ การใช้ค า 

ที่มคีวามหมายตรงตัว ไม่ต้องตคีวามในการ

ติดตอ่กับบุคลากรภายในองค์กร 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ 

และร่วมแก้ไขปัญหากับผู้บังคับบัญชา 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

    4. ผู้บริหารสถานศกึษา              

มคีวามสามารถในการสื่อสาร 

โดยใชก้ารพูดทางวาจา การใช ้

ถ้อยค า และใชล้ายลักษณ์อักษร  

เชน่ การบันทึก  

การเขียนจดหมาย 

  5. ผู้บริหารสถานศกึษา 

มคีวามสามารถตดิตอ่ 

บุคลากรภายในองค์กร 

ให้ทราบการปฏบัิตงิานเป็น 

ประจ าทุก ๆ วัน เพื่อยืนยัน 

ให้บุคลากรได้ตระหนกัถึงเป้าหมายท่ีมีร่วมกันใน

องคก์ร 

2.2 องค์ประกอบด้านความชัดเจนในการสื่อสาร 

2.2.1 ความหมายของความชัดเจนในการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของความ

ชัดเจน ไว้ดังนี ้ชุติรัตน์ กาญจนธนชัย (2562, หนา้ 18) กล่าวไว้ว่า ชัดเจนในการสื่อสาร 

หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศกึษาในสื่อสารอย่างตรงประเด็นตรงไปตรงมา              

มีการใชภ้าษาและถ้อยค าที่เข้าใจง่าย ใช้ขอ้ความชัดเจนสั่งงาน สามารถท าให้บุคลากร              

มีความเข้าใจ ชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไปและทบทวนสารที่สื่อออกไปกับบุคลากรเพือ่ความ

ถูกต้องชัดเจนพจนานุกรมไทย (2564, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายค าว่า ชัดเจน หมายถึง 

ถูกต้องแนน่อน ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2564, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายความชัดเจน 

หมายถึง ข้อมูลที่สื่อสารตอ้งมคีวามชัดเจนทางด้านข้อมูลที่สื่อสารตอ้งมเีป้าหมายที่ชัดเจน 

ผูร้ับข้อมูลควรเข้าใจได้ว่าท าไมพวกเขาจึงได้รับข้อมูลนี้และผู้สื่อสารต้องการอะไร หากการ

สื่อสารนัน้ มีเป้าหมายหลายอย่าง ควรแยกเป้าหมายแต่ละอย่างออกจากกันให้ชัดเจน 

หากผู้สื่อสาร มีเป้าหมายต้องการให้ผูร้ับข้อมูลท าอะไร เป้าหมายนั้นตอ้งชัดเจนและหนัก
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แนน่พอที่จะท าให้พวกเขาตัดสินใจท าและด้านเนื้อหาสาระของขอ้มูลที่สื่อสารต้องชัดเจน 

พยายามหลีกเลี่ยงค า ที่รูก้ันเฉพาะภายในกลุ่ม ควรใช้ค าง่าย ๆ มโีครงสร้างประโยคที่ไม่

วกวน และเน้นไปที่ประเด็นหรอืแก่นของเนื้อหาสาระของขอ้มูล อย่าปล่อยใหผู้้รับข้อมูลคดิ

เหรอืเข้าใจไปเองว่าผูส้ื่อสารพยายามจะบอกอะไร ข้อมูลที่ชัดเจนในการสื่อสาร มลีักษณะ

ดังนี้ เข้าใจง่าย ผู้รับข้อมูลทั้งหลายเข้าใจตรงกันว่าข้อมูลนั้นกล่าวถึงและมุ่งหมายอะไร 

ชัดเจนในแนวคิด เด่นชัดในเนือ้หาสาระใช้ค าที่มคีวามหมายตรงตัวไม่ต้องตีความจนอาจ

เกิดความเข้าใจผดิ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความชัดเจนในการสื่อสาร หมายถึง ผู้บริหาร

สถานศกึษาให้ความส าคัญกับความชัดเจนในการสื่อสารทางด้านข้อมูลมีเป้าหมายที่

ชัดเจน โดยที่ผู้รับข้อมูลและผูส้ื่อสารมีความตอ้งการอะไร มีการแยกเป้าหมายแตล่ะอย่าง

ออกจากกันให้ชัดเจนในการสื่อสารขององค์กรเพื่อการตัดสินใจ ทางดา้นเนื้อหาของขอ้มูล

ที่ตอ้งการสื่อสารตอ้งชัดเจนภายในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ภาษาเรียบง่าย 2) การ

สื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ 4) เวลาในการสื่อสาร 

2.2.2 ความส าคัญของความชัดเจนในการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญต่อความชัดเจน         

ในการสื่อสาร ไว้ดังนี้ การสื่อสารของมนุษย์มีความส าคัญและมีความจ าเป็นมากในการอยู่

ร่วมกัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มีการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน มีการ

แบ่งงานกันท า ดังนัน้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยค าพูด การเขียน การใชท้่าทาง 

จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ การสื่อสารไม่ว่า

จะด้วยการพูด การเขียนจะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจน เรยีบงา่ย เมื่อสื่อสาร

ออกไปแล้ว ผูร้ับสารตอ้งมีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผูส้่งสาร ความชัดเจน (Clear) 

ในการสื่อสารแบ่งออก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลที่สื่อสารตอ้งมเีป้าหมายที่ชัดเจน ผู้รับ

ข้อมูลควรเข้าใจได้ว่าท าไมพวกเขาจึงได้รับข้อมูลนีแ้ละผูส้ื่อสารต้องการอะไร หากการ

สื่อสารนัน้มีเป้าหมายหลายอย่าง ควรแยกเป้าหมายแต่ละอย่างออกจากกันให้ชัดเจน  

หากผู้สื่อสารมีเป้าหมายต้องการใหผู้้รับข้อมูลท าอะไร เป้าหมายนั้นต้องชัดเจนและ          

หนักแนน่พอที่จะท าให้พวกเขาตัดสินใจท าด้านเนื้อหาสาระของขอ้มูลที่สื่อสารต้องชัดเจน 

พยายามหลีกเลี่ยงค าที่รูก้ันเฉพาะภายในกลุ่ม (Jargon) ควรใช้ค าง่าย ๆ มีโครงสร้าง

ประโยคที่ไม่วกวน และเน้นไปที่ประเด็นหรอืแก่นของเนื้อหาสาระของขอ้มูล อย่าปล่อยให้

ผูร้ับข้อมูลคิดหรอืเข้าใจไปเองว่าผูส้ื่อสารพยายามจะบอกอะไร ข้อมูลที่ชัดเจนในการ
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สื่อสาร มีลักษณะดังนี้ 1) เข้าใจง่าย ผู้รับข้อมูลทั้งหลายเข้าใจตรงกันว่าข้อมูลนั้นกล่าวถึง

และมุ่งหมายอะไร 2) ชัดเจนในแนวคิด และ 3) เด่นชัดในเนื้อหาสาระ ใช้ค าที่มคีวามหมาย

ตรงตัว ไม่ต้องตคีวามจนอาจเกิดความเข้าใจผิด (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2564, 

ออนไลน์) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของความชัดเจนในการสื่อสาร             

เป็นข้อมูลสื่อสารที่ต้องมเีป้าหมายที่ชัดเจน ผู้รับข้อมูลและผู้สื่อสารต้องการอะไร 

เป้าหมายหลายอย่าง ควรแยกเป้าหมายแต่ละอย่างออกจากกันให้ชัดเจน หากผู้สื่อสาร 

มีเป้าหมายต้องการให้ผู้รับข้อมูลท าอะไร เป้าหมายนั้นต้องชัดเจนในการสื่อสารและหนัก

แนน่ในการตัดสินใจทั้งด้านเนื้อหาของขอ้มูลที่สื่อสารต้องชัดเจนของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2.2.3 องค์ประกอบย่อยความชัดเจนในการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบย่อย            

ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร ไว้ดังนี้ 

นิตยา ศรีญาณลักษณ์ (2554, หนา้ 42) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบย่อย 

ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือ 2) การรับรู้ 3) เปิดเผย  

4) ภาษา 5) ตรงประเด็น 6) ข้อมูลชัดเจน และ 7) ถูกต้อง 

สหไทย ไชยพันธุ์ (2555, หนา้ 140-154) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ

ย่อยด้านความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ภาษาที่ใช ้3) วัย            

4) ความสนใจ 5) ถูกสถานที่ 6) เวลา 7) ความสนใจ 8) ความเขื่อ  

วิไล เจียรบรรพต (2558, หน้า 7) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ ความ

ชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ตรงประเด็น 2) ทันเวลา และ 3) น่าเชื่อถือ 

ธวัชชัย เกิน้โนนกอก (2559, หนา้ 98-99) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

ย่อยด้านความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ไหวพริบ 2) ความถูกต้อง 3) วิธีการ 

และ 4) ถูกสถานที่ 5) ถูกเวลา 6) ตรงวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องแสดงกริยาท่าทางการพูด  

การอา่น การเขียน และการฟัง 

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2564, ออนไลน์) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบย่อย 

ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ความถูกต้อง 2) เข้าใจวัตถุประสงค์  

3) ภาษาและ เรยีบงา่ย 
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สุทธิชัย ปัญญโรจน ์(2564, ออนไลน์) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบย่อยด้าน 

ความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ภาษาเรียบงา่ย 2) ความถูกต้อง 3) เข้าใจ

วัตถุประสงค์  

David (1960, p. 15) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบย่อยด้านความชัดเจน                  

ในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ความถูกต้อง 2) เข้าใจวัตถุประสงค์ 3) ภาษาเรียบง่าย 

Cooley and Roach (1984, p. 18) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบย่อย ด้าน 

ความชัดเจน ประกอบด้วย 1) ภาษาที่ใช้ 2) ถ้อยค า 3) การแปลความหมาย 4) วัฒนธรรม  

5) ปฏิสัมพันธ์ 6) ความรู ้และ 7) สติปัญญา 

Anderson and Narus (1990, pp. 42-58) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบย่อย  

ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ตรงประเด็น 2) ทันเวลา และ  

3) ความน่าเชื่อถือ 

Mulligan (2004, p. 188) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบย่อยด้านความชัดเจน                   

ในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ความถูกต้อง 2) เข้าใจวัตถุประสงค์ 3) ภาษาเรียบง่าย 

Casey and Wallis (2011, p. 154) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบย่อยด้านความชัดเจน              

ในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ถูกต้อง 2) แม่นย า 3) รวดเร็ว และ 4) ความกระชับ 

ได้ใจความ 

ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวกับ 

องค์ประกอบย่อยด้านความชัดเจนในการสื่อสาร ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยด้านความชัดเจนในการสื่อสาร 

 

องค์ประกอบย่อย 

ด้านความชัดเจน 
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1. ความรว่มมอื  √           1 9.0  

2. การรับรู้ √           1 9.0  

3. เปิดเผย √           1 9.0  

4. ภาษาเรียบง่าย √ √   √ √ √ √  √  7 63.6 √ 

5. ตรงประเด็น √  √      √   3 27.7  

6. ข้อมูลชัดเจน √           1 9.0  

7. ถูกต้อง √   √ √ √ √   √ √ 7 63.6 √ 

8. วัตถุประสงค์  √  √ √ √ √   √  6 54.5 √ 

9. วัย  √          1 9.0  

10. ความสนใจ   √          1 9.0  

11. ถูกสถานที่  √  √        2 18.1  

12. เวลา  √ √ √     √   4 36.3 √ 

13. ความสนใจ  √          1 9.0  

14. ความเชื่อถือ  √ √      √   3 27.2  

15. ไหวพริบ    √        1 9.0  

16. วิธีการ    √        1 9.0  

17. ถ้อยค า        √    1 9.0  
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อย 

ด้านความชัดเจน 

ในการสื่อสาร 

1. 
นติ
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 ศ
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ษณ
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กอ
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ี่มุง่

ศกึ
ษา

 

18. ปฏิสัมพันธ์        √    1 9.0  

19. การแปลความหมาย        √    1 9.0  

20. ความรู้        √    1 9.0  

21. สตปิัญญา        √    1 9.0  

22. วัฒนธรรม        √    1 9.0  

23. แม่นย า           √ 1 9.0  

24. กระชับใจความ           √ 1 9.0  

25 รวดเร็ว           √ 1 9.0  

รวม 7 8 3 6 3 3 3 7 3 3 4    
 

จากตาราง 4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านความชัดเจนในการสื่อสาร 

ผูว้ิจัยเลือกองค์ประกอบที่มคี่าร้อยละ 40 ขึ้นไปหรอืมีความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป ซึ่งได้

องค์ประกอบย่อยด้านความชัดเจนในการสื่อสาร และเพื่อให้มีความหมายในการสื่อสาร             

ที่ชัดเจน ผูว้ิจัยจึงได้ตั้งชื่อ ดังนี้ 

1. ถูกต้อง    เปลี่ยนเป็น การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์  เปลี่ยนเป็น วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

3. เวลา    เปลี่ยนเป็น เวลาในการสื่อสาร 
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ดังนัน้องค์ประกอบด้านความชัดเจนในการสื่อสาร มี 4 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

1. ภาษาเรียบงา่ย   ความถี่ เท่ากับ 7 หรอืร้อยละ 63.6 

2. การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง  ความถี่ เท่ากับ 7 หรอืร้อยละ 63.6 

3. วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ความถี่ เท่ากับ 6 หรอืร้อยละ 54.5 

4. เวลาในการสื่อสาร  ความถี่ เท่ากับ 4 หรอืร้อยละ 36.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  4  องค์ประกอบย่อยด้านความชัดเจนในการสื่อสาร 

ความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบด้านความชัดเจนในการ

สื่อสาร ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ดังน้ี 

1. ภาษาเรียบงา่ย 

1.1 ความหมายของภาษาเรียบงา่ย 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของภาษาเรียบ

งา่ย ไว้เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พุทธศักราช 2542 (2542, หน้า 822)  

ได้ให้ความหมายของภาษา หมายถึง ถ้อยค าที่ใชพู้ดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจนีหรอืเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษา

ก าหมาย ภาษาธรรม เสียง และตัวหนังสอืหรอืกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด

ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามอื มยุเรศ รัตนานิคม (2542, หนา้ 3) กล่าวไว้ว่า ภาษา 

หมายถึง รหัสชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ใชส้ื่อความหมายระหว่างกันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ           

โดยผ่านสื่อที่เป็นเสียงสัญลักษณ์ตามที่ได้ตกลงยอมรับกันในสังคมของผูใ้ช้รหัสเดียวกันนั้น 

เสียงสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องมีระบบแบบแผนที่แน่นอนและมีความสัมพันธ์กันกับระบบ

ความหมายอันเป็นความหมายที่สามารถเข้าใจตรงกันได้ในหมูช่นนั้น ๆ อุดม วิโรตม์

ภาษาเรียบง่าย 

การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

วัตถุประสงคใ์นการสื่อสาร 

เวลาในการสื่อสาร 

ความชัดเจน 

ในการสื่อสาร 
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สิกขดิตย์ (2547, หน้า 1–2) กล่าวไว้ว่า ภาษา หมายถึง การสื่อความหมายที่ตอ้งมีเสียง 

ความหมาย ระบบ กฎเกณฑ์ ที่ยอมรับกันทั่วไปหรอือีกนัยหนึ่งกล่าวว่า ภาษาต้องมี

โครงสรา้ง (Structure) ส าหรับนักวิชาการตา่งประเทศได้ให้ความหมายของภาษา                   

ในแนวทางเดียวกัน John (1935, p. 10), Gimson (1970, p. 3), กล่าวไว้ว่า ภาษา หมายถึง 

การวางเงื่อนไขในการสื่อสารของกลุ่มหรือสังคมนั้น ๆ โดยเข้าใจร่วมกันว่าเงื่อนไขหรอืรหัส

ที่ก าหนดไว้หมายถึงอะไร ซึ่งใชส้ื่อสารความคิด ความเข้าใจและความรูส้ึกของผูส้ื่อไปยัง

ผูร้ับโดยอาศัยเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ (ภาษา) เป็นเครื่องสื่อความโดยภาษาต้องประกอบด้วย 

ระบบ ความหมายและโครงสร้างเพื่อให้เข้าใจตรงกันผูอ้ยู่ในกลุ่มหรอืสังคมนั้น ๆ จงึต้อง

เรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันแต่บางครั้งสิ่งที่เกิดจากสัญชาตญาณก็อาจเป็นภาษาได้ เชน่ 

ภาษาสัตว์ ภาษาดนตร ีและ ภาษานก เป็นต้น Ronald Wardhaugh (1972, p. 3) กล่าวไว้ว่า 

ภาษา เป็นสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืที่ส าคัญที่สุดในการสื่อความเข้าใจ

ระหว่างกันของคนในสังคม ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคน

ในสังคม ถ้าคนในสังคมพูดกันด้วย ถ้อยค าที่ดีจะช่วยใหค้นในสังคมอยู่กันอย่างปกติสุข             

ถ้าพูดกันด้วยถ้อยค าไม่ดจีะท าให้เกิดความบาดหมางน้ าใจกัน ภาษาจึงมสี่วนช่วยสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ของคนในสังคม ภาษาเป็นสมบัติของสังคม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ภาษาเรียบง่าย หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา             

มีการสื่อสารด้วยภาษาที่เรียบงา่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรรับรู้ข้อมูลมคีวามเข้าใจ

อย่าง ถี่ถ้วน และมีความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ

น าชุดสื่อสารมาใช้กับบุคลากรด้วยภาษาเรียบง่ายมีความเหมาะสมภายในองค์กร และ

สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึน้ภายในองค์กร 

1.2 ลักษณะส าคัญของภาษา 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของภาษา             

ไว้ดังนี ้นิสา ศักดิ์เดชยนต์, ยุพา สง่ศิริและใจเอื้อ บูรณะสมบัติ (2526, หนา้ 3), วิไลวรรณ

ขนิษฐานันท์ (2526, หนา้ 1-4), ประยุทธ กุยสาคร 2527, (หนา้ 8–13) จรัลวิไล  

จรูญโรจน์ (2549, หน้า 15–22) กล่าวสรุปได้ดังนี ้

1.2.1 ภาษาเป็นเสียงที่มคีวามหมาย หมายถึง ค าที่เป็นเสียงพูดเท่านั้น     

ภาษาเขียนเป็นเพียงตัวแทนของภาษาพูด เสียงที่มคีวามหมายในภาษาหนึ่งอาจเป็นเสียงที่

ไม่มคีวามหมายในภาษาอื่นก็ได้ 
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1.2.2 ภาษามีระบบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน คือ มกีารวางโครงสร้างระบบ

ล าดับของเสียงพูด ค า ประโยคโดยมักแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ โครงสร้างทาง

ไวยากรณ์และโครงสรา้งทางเสียง 

1.2.3 มีลักษณะที่อธิบายเหตุผลไม่ได้ คือ ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ว่า

ท าไมค าที่มีความหมายเดียวกันแตเ่ขียนและออกเสียงต่างกันทั้งที่มคีวามหมายตรงกัน 

1.2.4 ภาษามีลักษณะเป็นสังคม กล่าวคือ ภาษามีผูใ้ช้อยู่ในวัฒนธรรม

กลุ่มเดียวกัน แตก่ารออกเสียงหรือส าเนียงอาจแตกต่างกันบ้าง ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสรีระอวัยวะ

ออกเสียงของแต่ละบุคคล 

1.2.5 ภาษามีลักษณะสร้างสรรค์ คือ ภาษาสามารถสื่อความเป็น

ประโยค           ได้อย่างไม่รู้จบทั้งที่พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์มีจ านวนจ ากัด 

1.2.6 ภาษาเป็นวัฒนธรรม กล่าวคือ ภาษามลีักษณะส าคัญเหมอืน

วัฒนธรรม เพราะภาษาเป็นมรดกทางสังคม มีการถ่ายทอด มกีารพัฒนา                            

มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขตามกาลสมัย 

1.2.7 ภาษามีระดับ ภาษาย่อมมรีะดับในการใชเ้พื่อให้เหมาะสมกับ

กาลเทศะและถูกต้องตามบริบทที่เผชิญอยู่ โดยมากแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ภาษาปาก  

ภาษากึ่งแบบแผนและภาษาแบบแผน (ภาษาราชการ)  

1.2.8 ภาษาเป็นเรื่องของการใชส้ัญลักษณ์รว่มกัน กล่าวคือ ภาษาเป็น

เรื่องของหมู่ชนที่ต้องท าความเข้าใจหรอืวางสัญลักษณ์ที่เข้าใจร่วมกัน  

1.2.9 ภาษาย่อมเกิดจากการเรียนรู้ กล่าวคือ มนุษย์จะเรียนรูภ้าษาได้

ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดมาก่อนแลว้ค่อยเลียนแบบอย่างตามการเรยีนรู้ภาษา

ของมนุษย์อยู่ในทุกช่วงวัยนับตั้งแตว่ัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน วัยชรา มนุษย์ย่อมมีการ

เรียนรู้ภาษาอยู่เสมอ การเรียนรู้ภาษานั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคม

ไม่ใช้สัญชาตญาณ กล่าวคือ หากเด็กที่มพี่อแม่เป็นคนจนีมาอยู่ในสังคมไทยย่อมพูด

ภาษาไทยได้แต่ไม่สามารถพูดภาษาจนีอันเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองได้แตเ่ด็กคนนี้

ย่อมมีสัญชาตญาณในการเรียนรูภ้าษาจนีได้ดีกว่าคนไม่ใชก่ลุ่มชาตพิันธุ์จีน 

1.2.10 ภาษาเป็นเครื่องมอืสื่อสาร ภาษาเป็นเครื่องมอืที่สื่อความรู้ 

ความคิด ความรูส้ึกของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยกระบวนการสื่อสารนัน้ต้องอาศัยภาษา

เป็นเครื่องมอืที่เข้าใจร่วมกัน นั่นคอืภาษานั่นเอง 
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1.2.11 แตล่ะภาษาย่อมมคีวามแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะภาษาแตล่ะภาษา

นั้น มีโครงสร้างทั้งทางเสียงและทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกันย่อมน ามาซึ่งความหมาย                 

ที่แตกต่างกันด้วยหรอืแม้แต่ในภาษาเดียวกันแตม่ีโครงสร้างที่แตกต่างกันย่อมมลีักษณะ

ความหมายที่แตกต่างกันไปด้วย 

1.2.12 ภาษาย่อมไม่มีกฎเกณฑ์ที่แนน่อนตายตัว กล่าวคือ แมว้่าภาษา 

จะมีระบบโครงสรา้งที่ชัดเจนแตค่วามจริงแล้วโครงสร้างเหล่านั้นไม่ใชส่ิ่งที่สามารถก าหนด

ได้อย่างตายตัว ทั้งนี้เพราะต้องอาศัยบริบทต่าง ๆ ช่วยเหลือให้ภาษาเหล่านั้นมีความหมาย

หรอืเสียงต่างจากเก่าได้ 

1.2.13 ภาษาทุกภาษาย่อมมีค่าแห่งความเป็นภาษาเท่าเทียมกัน กล่าวคอื 

ภาษาย่อมมีคุณค่าความส าคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามทีทั้งนีเ้พราะภาษาทุก

ภาษาย่อมกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานที่ต่างกันแต่มีศักดิ์ในการสื่อสารเท่าเทียมกัน 

1.2.14 ภาษาเป็นวิทยาศาสตร ์กล่าวคือ ภาษาเป็นการออกเสียงโดยการ

กักเสียงหรอืระเบิดเสียงตามหลักทางวิทยาศาสตร์สามารถฝึกหัดและเรียนรู้ได้ ศาสตร์             

ในการเรียนรู้ภาษาโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ตั้งเรียนรู้ตั้งแต่ระบบสมองสั่งการ ระบบของ

อวัยวะออกเสียง ระบบเสียง เรียกศาสตรแ์ขนงนี้ว่าภาษาศาสตร์ 

1.2.15 ภาษาย่อมมกีารเปลี่ยนแปร เนื่องจากภาษาเป็นการวางเงื่อนไข

ของสังคมแตล่ะสังคม ดังนั้นเมื่อมีผลกระทบอันเกิดจากภาษาย่อมมีการแปรเปลี่ยนภาษา

ได้ตามเหตุการณ์นัน้ ๆ ทางสังคมอย่างแน่นอน  

1.2.16 ภาษาย่อมมคีวามหมาย เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของภาษา               

ทุกภาษาย่อมตอ้งมคีวามหมายรูปธรรม เช่น คน ตน้ไม้ และสัตว์ เป็นต้น ความหมาย

นามธรรม เช่น หนาว รอ้น ชอบ สวย สบาย ด ีและช่ัว เป็นต้น และความหมายของค าที่มี

บริบทหรอืต าแหนง่เป็นตัวบังคับ เช่น ไก่ขันตอนเช้า/ ขัน/ หมายถึง กิรยิาอาการส่งเสียงของ

ไก่ เขาใชข้ันตักน้ า/ ขัน/ หมายถึง ภาชนะที่ใชต้ักน้ า เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของภาษามีหลากหลาย

ลักษณะ ดังนี้ ภาษาเป็นเสียงที่มคีวามหมาย กฎ โครงสร้าง ระดับ ภาษาเป็นเรื่องของการ

ใช้สัญลักษณ์รว่มกัน ภาษาย่อมเกิดจากการเรียนรู้ ภาษาเป็นเครื่องมอืสื่อสาร แต่ละภาษา

ย่อมมคีวามแตกต่างกัน ภาษาย่อมไม่มกีฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ภาษาทุกภาษาย่อมมคี่า

แหง่ความเป็นภาษาเท่าเทียมกัน ภาษาเป็นวิทยาศาสตร์ ภาษาย่อมมกีารเปลี่ยนแปรของ 

ภาษาย่อมมีความหมายในการตดิต่อสื่อสาร 
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1.3 ประเภทของภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร 

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.3.1 วัจนภาษา (Verbal Language) หมายถึง ภาษาถ้อยค า ได้แก่ ค าพูด

หรอืตัวอักษรที่ก าหนดใช้รว่มกันในสังคมซึ่งหมายรวมทั้งเสียงและลายลักษณ์อักษร ภาษา

ถ้อยค าเป็นภาษาที่มนุษย์สรา้งขึ้นอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑท์างภาษาหรอืไวยากรณ์ซึ่งคน

ในสังคมต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด การใช้วัจนภาษาในการ

สื่อสารตอ้งค านึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา และความเหมาะสมกับลักษณะ 

การสื่อสาร ลักษณะงานเป้าหมาย สื่อและผูร้ับสาร วัจนภาษาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 

1.3.1.1 ภาษาพูด เป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค า                 

เพื่อสื่อสารกับผูอ้ื่น นักภาษาศาสตรถ์ือว่าภาษาพูดเป็นภาษาที่แท้จริงของมนุษย์                     

ส่วนภาษาเขียนเป็นเพียงวิวัฒนาการขั้นหนึ่งของภาษาเท่านั้น มนุษย์ได้ใช้ภาษาพูด

ติดตอ่สื่อสารกับผูอ้ื่นอยู่เสมอทั้งในเรื่องสว่นตัว สังคมและหน้าที่การงาน ภาษาพูด                

จงึสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์                     

ได้มากมาย 

1.3.1.2 ภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทน

เสียงพูดในการสื่อสาร ภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์

ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้บันทึกภาษาพูดเป็นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ                              

แมนั้กภาษาศาสตร์จะถือว่าภาษาเขียนมิใช่ภาษาที่แท้จริงของมนุษย์ แต่ภาษาเขียนเป็น

เครื่องมือส าคัญในการสื่อสารของมนุษย์ มาเป็นเวลาช้านาน มนุษย์ใช้ภาษาเขียนสื่อสาร 

ทั้งในส่วนตัวสังคม และหน้าที่การงาน ภาษาเขียนสร้างความรัก ความเข้าใจ และช่วย

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ได้มากมายหากมนุษย์รู้จักเลือกใช้ใหเ้หมาะสมกับบุคคล 

โอกาสและสถานการณ์ 

1.3.2 อวัจนภาษา (Non-Verbal Communication) หมายถึง เป็นการ

สื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค าทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน 

โดยใช้อากัปกิริยา ท่าทาง น้ าเสียง สายตาหรอื ใช้วัตถุ การใช้สัญญาณและสิ่งแวดล้อม

ต่าง ๆ หรอืแสดงออกทางด้านอื่นที่สามารถรับรู้กันได้สามารถแปลความหมายได้และท า

ความเข้าใจต่อกันได้ การแสดงออกด้วยอวัจนภาษา เป็นสัญลักษณ์ที่มแีหลง่แสดงออก

ด้วยอากัปกิริยาหรอืที่เกิดการแสดงออกในหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่ เกิดขึ้นตามธรรมดา

วิสัย เชน่ การยิ้ม การโบกมือ การส่ายหน้า การปัดเมื่อแมลง ไต่ตอม เป็นต้น เกิดจาก
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อารมณ์แรงเป็นเครื่องเร้า เชน่ เวลาที่มอีารมณ์โกรธเลือดจะสูบฉีด จนหน้าแดง มือเกร็ง 

และก าหมัด เป็นต้น และสามารถจ าแนกย่อยประเภทของอวัจนภาษา ได้ดังนี้ 

1.3.2.1 สายตา (เนตรภาษา) การแสดงออกทางสายตา เช่น                

การสบตากันระหว่างผูส้่งสารและผูร้ับสารก็มีส่วนช่วยในการตคีวามหมาย เชน่ การสบตา

แสดงออกถึงความจริงใจ การรี่ตาแสดงออกถึงความสงสัย ความไม่แนใ่จ เป็นต้น                 

การแสดงออกทางสายตาจะต้องสอดคล้องกับการแสดงออกทางสหีน้า การแสดงออกทาง

สีหน้าและสายตาจะช่วยเสริมวัจนภาษาให้มีน้ าหนักยิ่งขึ้นและใช้แทนวัจนภาษาได้อย่างดี 

1.3.2.2 กิริยาท่าทาง (อาการภาษา) การแสดงกิรยิาท่าทางของ

บุคคล สามารถสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องใช้ค าพูดหรือใช้เสริมค าพูดใหม้ีน้ าหนักมากขึ้น

ได้ ได้แก่ กิรยิาท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกายและอากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ สามารถสื่อ

ความหมายได้มากมาย เช่น การเคลื่อนไหวมอื การโบกมือ การส่ายหน้า การพยักหนา้ 

การยกไหล่ การยิ้มประกอบ การพูด การยักไหล่ การยักคิ้ว และอาการนิ่ง เป็นต้น 

1.3.2.3 น้ าเสียง (ปริภาษา) เป็นอวัจนภาษาที่แฝงอยู่ในภาษาพูด 

ได้แก่ ส าเนียงของผู้พูด ระดับเสียงสูงต่ า การเปล่งเสียง จังหวะการพูด ความดังความค่อย

ของเสียงพูด การตะโกน การกระซิบ น้ าเสียงช่วยบอกอารมณ์และความรูส้ึก นอกจากนี้ยัง

ช่วยแปลความหมายของค าพูด เชน่ การใชเ้สียงเน้นหนักเบา การเว้นจังหวะ การทอดเสียง               

สิ่งเหล่านีท้ าให้ค าพูดเด่นชัดขึน้ การพูดเร็ว ๆ รัว ๆ การพูดที่หยุดเป็นช่วง ๆ แสดงใหเ้ห็น

ถึงอารมณก์ลัวหรอืตื่นเต้นของผู้พูด เป็นต้น 

1.3.2.4 สิ่งของหรอืวัตถุ (วัตถุภาษา) สิ่งของหรอืวัตถุต่าง ๆ ที่บุคคล

เลือกใช้ เชน่ ของใชเ้ครื่องประดับ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ปากกา แว่นตา เป็นต้น              

สิ่งเหล่านีเ้ป็นอวัจนภาษาที่สื่อความหมายได้ทั้งสิ้น  

1.3.2.5 เนื้อที่หรอืช่องว่าง (เทศภาษา) ช่องว่างของสถานที่หรอื

ระยะใกล้ไกลที่บุคคลสื่อสารกัน เป็นอวัจนภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจได้ เช่น ระยะห่างของ

หญิงชาย พระกับสตรี คนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนสองคนนั่งชิดกันบนมา้นั่งตัวเดียวกัน ย่อม

สื่อสารให้เข้าใจได้ว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ เป็นต้น 

1.3.2.6 กาลเวลา (กาลภาษา) หมายถึง การสื่อความหมายโดยให้

เวลา มีบทบาทส าคัญ เวลาแตล่ะช่วงมีความหมายในตัว คนแตล่ะคนและคนต่าง

วัฒนธรรมจะมีความคิดและความหมายเกี่ยวกับเวลาแตกต่างกัน เช่น การตรงตอ่เวลา
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วัฒนธรรมตะวันตก ถือว่ามีความส าคัญมาก การไม่ตรงตอ่เวลานัดหมายเป็นการแสดง

ความดูถูก เป็นต้น 

1.3.2.7 การสัมผัส (สัมผัสภาษา) หมายถึง อวัจนภาษาที่แสดงออก             

โดยการสัมผัสเพื่อสื่อความรู้สกึ อารมณ์ ความปรารถนาในใจของผูส้่งสารไปยังผู้รับสาร 

เชน่  การจับมือ การแลบลิ้น การลูบศีรษะ การโอบกอด การตบไหล่ ซึ่งสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรมของแตล่ะสังคม เชน่ คนไทยถือมิให้เด็กสัมผัสส่วนหัวของผูใ้หญ่ เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประเภทของภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร                   

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้ประเภทวัจนภาษา ประกอบด้วย ภาษาพูดกับภาษาเขียน 

และประเภทอวัจนภาษา ประกอบด้วย สายตา น้ าเสียง สิ่งของหรอืวัตถุ เนื้อที่หรอืช่องว่าง 

กิริยาท่าทาง กาลเวลา และการสัมผัส 

1.2 ความส าคัญของภาษาเรียบง่าย 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษา

เรียบงา่ย ไว้เช่น โรงเรียนทรูปลูกปัญญา (2557, ออนไลน์) กล่าวถึงความส าคัญของภาษา            

ไว้ดังนี ้1) ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการสื่อสารของมนุษย์ มนุษย์ติดตอ่กันได้ เข้าใจกันได้ก็

ด้วยอาศัยภาษาเป็นเครื่องช่วยที่ดทีี่สุด 2) ภาษาเป็นสิ่งช่วยยึดใหม้นุษย์มคีวามผูกพันต่อ

กัน เนื่องจากแต่ละภาษาต่างก็มีระเบียบแบบแผนของตน ซึ่งเป็นที่ตกลงกันในแตล่ะชาติ 

แตล่ะกลุ่มชน การพูดภาษาเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ท าให้คนรู้สกึว่าเป็นพวกเดียวกัน มีความ

ผูกพันต่อกันในฐานะที่เป็นชาติเดียวกัน 3) ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ และ

เป็นเครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรมส่วนอื่น ๆ ของมนุษย์ดว้ย เราจึงสามารถศึกษา

วัฒนธรรมตลอดจนเอกลักษณ์ของชนชาติตา่ง ๆ ได้จากศึกษาภาษาของชนชาตินัน้ ๆ              

4) ภาษาศาสตร์มีระบบกฎเกณฑ์ ผู้ใช้ภาษาต้องรักษากฎเกณฑ์ในภาษาไว้ดว้ยอย่างไร             

ก็ตาม กฎเกณฑ์ในภาษานั้นไม่ตายตัวเหมอืนกฎวิทยาศาสตร์ แตม่ีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ธรรมชาติของภาษา เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึน้ จงึเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยตามความ

เห็นชอบของส่วนรวม 5) ภาษาเป็นศลิปะ มีความงดงามในกระบวนการใช้ภาษา 

กระบวนการใช้ภาษานั้น มีระดับและลีลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายด้าน เช่น บุคคล 

กาลเทศะ และประเภทของเรื่อง เป็นต้น การที่จะเข้าใจภาษา และใช้ภาษาได้ดจีะต้องมี

ความสนใจศกึษาสังเกตใหเ้ข้าถึงรสของภาษาด้วยองค์ประกอบของภาษา 

ในส่วนของวัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของตน การที่

วัฒนธรรมไทยจะสบืทอดลักษณะ และรายละเอียดทั้ง มวล จาก อดีต มาถึงปัจจุบันและ
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จากปัจจุบันที่จะสืบทอดต่อไปในอนาคตได้นั้นก็ด้วยอาศัยภาษาเป็นเครื่องมอืทั้งโดยการ

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและการเล่าจดจ าสืบกันต่อมา ภาษายังมีความส าคัญอย่าง

ยิ่งในแงเ่ป็นเครื่องสื่อความหมายทางวัฒนธรรมด้วย ภาษาช่วยธ ารงสังคมสังคมจะธ ารง

อยู่ได้มนุษย์ต้องมีไมตรตี่อกัน ปฏิบัติตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบวินัยของสังคมและประพฤติ

ตนให้เหมาะสมแก่ฐานะตนเอง ซึ่งทั้งหมดนีต้้องอาศัยภาษา คอื ภาษาใช้แสดงไมตรีจิตตอ่

กัน เชน่ การทักทายปราศรัยกัน ภาษาใช้แสดงกฎเกณฑข์องสังคมว่าคนในสังคมควร

ปฏิบัติตนอย่างไร เช่น ศลี 5 เป็นแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนกิชน ภาษาใช้แสดง

ความสัมพันธ์ของบุคคล แต่ละบุคคลมีฐานะ บทบาท และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตา่ง ๆ 

กันไป การใช้ภาษาจึงแสดงฐานะและบทบาทในสังคมด้วย การแสดงความเป็นปัจเจก

บุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล บุคคลแตล่ะคนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป 

ภาษาจะช่วยสะท้อนลักษณะดังกล่าวของบุคคล ท าให้ทราบถึงอุปนิสัย อารมณ ์รสนิยม 

ตลอดจนความคิดต่าง ๆ แต่ละบุคคลจะมีวธิีพูด หรือการใชภ้าษาแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะเฉพาะของตน เช่น ถ้าเราอ่านเรื่องของนักเขียนคนนั้นหลาย ๆ เรื่องก็จะทราบว่า

นักเขียนคนนั้นชอบหรอืไม่ชอบอะไร ภาษาช่วยใหม้นุษย์พัฒนา มนุษย์อาศัยภาษาถ่ายทอด

ประสบการณต์่าง ๆ ตอ่ๆ กันมา ท าให้ความรูแ้พร่ขยายมากยิ่งขึน้ มนุษย์ไม่ตอ้งเสียเวลา

เรื่องทุกเรื่องใหม ่แตส่ามารถพัฒนาค้นคว้าต่อใหเ้จริญก้าวหน้าต่อไป บางครั้งเมื่อมี

ความเห็นไม่ตรงกันก็จะใช้ภาษาอภปิรายโต้แย้งกัน ท าใหค้วามรูค้วามคิดเจริญงอกงาม

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาษาเขียนจะช่วยบันทึกเรื่องราวความรู้ต่าง ๆ ไว้ให้คนรุน่หลังได้เรียนรู้

ต่อไป  

ภาษายังเป็นตัวช่วยก าหนดอนาคต มนุษย์อาศัยภาษาช่วยก าหนดอนาคต               

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท าแผน ท าโครงการ ค าสั่ง สัญญา ค าพิพากษา ก าหนดการ ค า

พยากรณ์ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติตอ่ไป ในบางกรณีสิ่งที่ก าหนดล่วงหน้าไว้นี้อาจไม่เป็นไป

ตามนัน้ก็ได้ เพราะอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ภาษาช่วยจรรโลงใจ คอื ค้ าจุนจติใจ              

ให้มั่นคง ไม่ตกอยู่ในอ านาจฝา่ยต่ า โดยปกติมนุษย์ตอ้งการได้รับความจรรโลงใจอยู่เสมอ 

มนุษย์จึงอาศัยภาษา ช่วยใหค้วามชื่นบาน ให้ความเพลิดเพลิน เชน่ บทเพลง นิทานและ  

ค าอวยพร เป็นต้น ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้ดว้ยดี ภาษามีความส าคัญส าหรับมนุษย์                

แตใ่นขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลต่อมนุษย์ดว้ย ทั้งนีเ้พราะมนุษย์ไม่ได้คิดว่าภาษาเป็นเพียง

สัญลักษณ์ที่ใชแ้ทนเท่านั้น (ภาษากับการสื่อสารของมนุษย์, 2564, เข้าถึงได้จาก 

https://nungruatai11.wordpress.com/. เมื่อวันที ่15 พฤศจกิายน 2564) 

https://nungruatai11.wordpress.com/.%20เมื่อวันที่
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของภาษา มปีระโยชน์มากมาย 

ได้แก่ ภาษาช่วยธ ารงสังคม ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาษาช่วยใหม้นุษย์พัฒนา 

ภาษาช่วยก าหนดอนาคต และภาษาช่วยจรรโลงจิตใจของมนุษย์จะช่วยใหส้ังคมอยู่ได้ดว้ยดี 

ท าให้โลกสดชื่นเบิกบานและช่วยคลายเครียด 

2. การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ 

2.1 ความหมายของการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการสื่อสาร                

ที่ชัดเจนถูกต้อง จริวัฒน์ เพชรรัตน์และอัมพร ทองใบ (2555, หนา้ 25-30) กล่าวไว้ว่า              

การสื่อสารความชัดเจนและถูกต้อง คือ ต้องเป็นภาษาที่เข้าใจตรงกัน ทั้งผู้รับสารและผู้ส่ง

สารและถูกต้องตามกฎเกณฑแ์ละเหมาะสมกับวัฒนธรรม ดังนี้ 1) ลักษณะของค า หนา้ที่

ของค า ต าแหน่งของค าและความหมายของค า ซึ่งความหมายของค ามีทั้งความหมายตรง

และความหมายแฝง 2) การเขียนและการออกเสียงค าในการเขียนผู้ส่งสารตอ้งระมัดระวัง

เรื่องสะกดการันตใ์นการพูดต้องระมัดระวังเรื่องการออกเสียงตอ้งเขียนและออกเสียง

ถูกต้อง  3) การเรียบเรียงประโยคผูส้่งสารจ าเป็นต้องศึกษาโครงสรา้งของประโยคเพื่อวาง

ต าแหน่งของค าในประโยคใหถู้กต้องถูกที่ไม่สับสน ความเหมาะสมกับบริบทของภาษา 

เพื่อให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายผูส้่งสารตอ้งค านึงถึงการใช้ภาษาให้เหมาะกับลักษณะ

การสื่อสารเหมาะกับเวลาและสถานที่ โอกาสและบุคคล ผูส้่งสารตอ้งพิจารณาว่าสื่อสาร

กับบุคคล กลุ่มบุคคล มวลชน และขนาดของกลุ่มมีผลต่อการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับ

ลักษณะงาน เชน่ งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา และงานประชุม เป็นต้น การใช้ภาษา             

ให้เหมาะสมกับสื่อ ผูส้่งสารจะต้องรูจ้ักความตา่งของสื่อและความต่างของภาษาที่ใชก้ับแต่

ละสื่อใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผูร้ับสารเป้าหมาย ผูร้ับสารเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผูร้ับสาร

เฉพาะที่ผู้สง่สารคาดหวังไว้ ผูส้่งสารตอ้งวิเคราะห์ผูร้ับสารที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสาร

และเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผูร้ับสารนั้น ๆ Hay and Mcber (1995, p. 15) กล่าวไว้ว่า 

ความชัดเจนของงาน คือ การแบ่งงานที่มีความชัดเจนและท าให้บุคลากรในองค์การนัน้ ๆ 

ทราบถึงลักษณะงานที่ตนเองตอ้งปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน กฎข้อบังคับ หรอืระบบ

การบริหารงานในองค์การนั้น ๆ ได้ดี และทัศนะของ Steve (1995, pp. 41–55) กล่าวไว้ว่า 

ด้านความชัดเจน คอื ความรู้สกึรับรู้ของบุคลากรที่ถูกคาดหวังหรอืตั้งเป้าหมายในการ

ปฏิบัติงานอย่างไรบ้างและรับรู้บทบาทหนา้ที่ของการท างานที่ท าอย่างชัดเจน 



 
95 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีการสื่อสารนโยบายตามแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษาและเป้าหมายของ

องค์กรเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประชาสัมพันธ์ 

ประกาศชีแ้จง ค าสั่ง แตง่ตั้ง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในองค์กร ทุกครั้งที่ได้รับสารมา

ใหม่ผู้สง่สารจะสื่อสารกับบุคลากรด้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจงา่ย มกีารทบทวน         

การสื่อสารด้วยการพูดท าใหเ้กิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการย้ าถามทุกครั้งเพื่อให้เกิดความ

มั่นใจระหว่างผูบ้ริหารสถานศกึษากับบุคลากรใหเ้ข้าใจชัดเจนในข่าวสารที่ส่งออกไป 

2.2 ความส าคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ                 

การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง และ โอภส ์แก้วจ าปา (2553, หนา้ 17) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะ

ของการสื่อสารที่ด ีเป็นการส่งสารโดยการพูดหรอืการเขียน ที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อ                 

การด าเนินงาน ควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อถอื คือ สารที่สามารถท าให้ผู้รับ

สารเกิดความเชื่อถอืในสารนั้น มีสาระ คือ สารนัน้มีสาระให้ความพึงพอใจ เรง่เร้า และ

ชีแ้นะให้เกิดการตัดสินใจ ชัดเจน คือ การเลือกใช้ค า หรอืข้อความที่เข้าใจง่าย ข้อความไม่

คลุมเครอื เหมาะสมกับโอกาส คือ การเลือกใช้ภาษาและวธิีส่งสาร ตลอดจนผู้รับได้

เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ช่องทางการส่งสาร คือ การเลือกวิธีการส่ง

ข่าวสารได้เหมาะสมและรวดเร็วที่สุด ความต่อเนื่องและแนน่อน คือ การสื่อสารที่กระท า

อย่างตอ่เนื่อง มีความแนน่อนถูกต้อง และความสามารถของผูร้ับสาร คือ การเลือกใช้

วิธีการส่งสารซึ่งมั่นใจว่าผูร้ับสารจะสามารถรับสารได้ง่ายและสะดวก โดยค านึงถึงความรู ้

เจตคติ อุปนิสัย ทักษะการใชภ้าษา สังคมและวัฒนธรรมของผู้รับสารเป็นส าคัญ 

การใชภ้าษาสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ การเขียนข้อความโฆษณา              

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยหรอืสภาพความเป็นจรงิในสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมอีิทธิพลที่สามารถก าหนดพฤติกรรมทัศนคติ และความเชื่อของ

ประชาชน ซึ่งสง่ผลใหภ้าษาเปลี่ยนแปลงมาจากสภาพสังคม การเมอืง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมการใช้ภาษาจึงมีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะการใชภ้าษาสื่อสารในการโฆษณา

ผา่นสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ได้รวดเร็ว มผีูร้ับสารจ านวนมาก และ          

ถึงตัวผู้รับ ผูส้่งสารควรค านึงถึงผลประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาติ (คณะกรรมการ

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 2564, หน้า 7) กล่าวถึงความส าคัญของการสื่อสาร                 

ที่ชัดเจนถูกต้อง ดังนี้ 1) เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร คอื การแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์การตอ่
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บุคลากร 2) เพื่อให้บุคลากรสามารถประสานและบรรลุวัตถุประสงค์รว่มกัน 3) เพื่อ

กระตุน้และจูงใจ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการท างานของบุคลากร ใน

องค์การจะได้รับการจูงใจและการกระตุ้น จากการสื่อสาร องค์การจะมีประสิทธิภาพ

หรอืไม่จงึขึ้นอยู่กับความสามารถในการชักจูงผา่นการสื่อสารดังกล่าว 4) เพือ่ประเมินผล

การด าเนนิงาน ปัจจุบันองค์การมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจงึท าใหต้้องมีการ

ประเมินผลการด าเนินงานสม่ าเสมอ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการด าเนนิงาน                

มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์พร้อมมีการส่งขอ้มูลย้อนกลับ ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถ

ด าเนินงานไปในแนวทางที่ถูกต้อง 5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมูค่ณะ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริหารสถานศกึษากับบุคลากร ผูบ้ริหารกับผู้บริหาร บุคลากรกับบุคลากรทั้งใน

สายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็จะเกิดจากการสื่อสารระหว่างกัน

ทั้งสิน้ การสื่อสารจงึเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันและท าให้องค์การด ารงอยู่และ

พัฒนาไปได้ในทุกสถานการณ์ 6) เพื่อวินจิฉัยสั่งการ หน้าที่อย่างหนึ่งของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา คือ การออกค าสั่งกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ การออกค าสั่งดังกล่าว

จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารที่รวดเร็ว แน่นอนและถูกต้อง ดังนั้นถ้าผูบ้ริหารสถานศกึษาไม่ใช้

การสื่อสารก็ไม่สามารถสั่งการหรือมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรด าเนินการได้เลย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง  

มีดังนี ้ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษากับบุคลากรมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ช่วยในการ

ประสานงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ช่วยกระตุ้นและจูงใจ ช่วยในการ

ประเมินผลการด าเนินงาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูบ้ริหารสถานศกึษากับบุคลากร รวมทั้งการวินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

3.1 ความหมายของวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของของ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ไว้เช่น ราชบัณฑติยสถาน (2546, หนา้ 116) กล่าวไว้ว่า  

การสื่อสาร คอื การน าถ้อยค า ขอ้ความหรอืหนังสอืจากบุคคลหนึ่งหรอืสถานที่หนึ่งไปยัง

บุคคลหนึ่งหรอืสถานที่หนึ่ง วงศกร สงิหวรวงศ ์(2561, หนา้ 11) กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร คอื 

กระบวนการในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ึก ข่าวสาร ความรู ้ภูมปิัญญา ค่านิยม ความ

เชื่อ มรดกทางวัฒนธรรมของขอ้มูลจากผู้ส่งสารไปยังผูร้ับสาร โดยผา่นสื่อ ภาษา 

สัญลักษณ์เพื่อเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่จะกระท าโต้ตอบไปกลับมาระหว่างผูส้่งสารและผูร้ับสาร
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และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารสุขกาญจนาภเิษก (2564, ออนไลน์)             

ได้กล่าวถึงหลักการวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ดังนี้ 1) ผูท้ี่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิด

ประโยชน์จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร และปัจจัยทางจติวิทยา            

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

สื่อสาร 2) ผูท้ี่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง 

สิ่งที่อยู่แวดล้อมที่มีสว่นในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร                    

3) ค านงึถึงกรอบแหง่การอ้างองิ (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมีพื้นความรู้ทักษะ 

เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ ์เรยีกว่า ภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีกรอบ

แหง่การอ้างอิงคล้ายกัน ใกล้เคียงกันจะท าให้การสื่อสารงา่ยขึ้น 4) การสื่อสารจะมี

ประสิทธิผล เมื่อผูส้่งสารส่งสารอย่างมวีัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านสื่อหรอืช่องทาง                      

ทีเ่หมาะสมถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 5) ผูส้่งสาร

และผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหนา้ เพราะจะท าให้การสื่อสารราบรื่น 

สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  หากจะเกิด

อุปสรรคที่จุดใดจุดหนึ่ง 6) ค านงึถึงการใชท้ักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์                   

ที่มนุษย์ตกลงใช้รว่มกันในการสื่อความหมายซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการสื่อสาร คู่สื่อสาร

ต้องศกึษาเรื่องการใช้ภาษา และสามารถใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหา

ของสาร และช่องทางหรอืสื่อที่ใชใ้นการสื่อสาร และ 7) ค านงึถึงปฏิกิรยิาตอบกลับ

ตลอดเวลาถือเป็นการประเมินผลการสื่อสารที่จะท าให้คู่สื่อสารรับรู้ผลของการสื่อสารว่า

ประสบผลดตีรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขข้อบกพร่อง

ใด เพื่อที่จะท าให้การสื่อสารเกิดผลตามที่ต้องการ  (วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 

https://sites.google.com/ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับบนลงล่างตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา มกีาร

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นรว่มในการตัดสินใจ การแสดงความคดิเห็นในด้านต่าง ๆ 

ร่วมกัน มีการตดิต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มีการประชุมรว่มกันของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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3.2 ความส าคัญของวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ไว้เช่น วงศกร สงิหวรวงศ์ (2561, หนา้ 10-12) และวิทยาลัย

เทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารสุขกาญจนาภเิษก (2564, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง

ความส าคัญของวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ดังนี้ 1) เพื่อแจ้งให้ทราบในการท าการสื่อสาร 

ผูท้ าการสื่อสาร ควรมีความตอ้งการที่จะบอกกล่าวหรือชีแ้จ้งขา่วสาร เรื่องราว เหตุการณ์

หรอืสิ่งอื่นใดให้ผูร้ับสารได้รับทราบ 2) เพื่อสอนหรอืให้การศกึษา ผูท้ าการสื่อสารอาจมี

วัตถุประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดวิชาความรูห้รอืเรื่องราวทางวิชาการใหผู้ร้ับสารได้มีโอกา

พัฒนาความรูใ้ห้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 3) เพื่อสรา้งความบันเทิงและความพึงพอใจแก่ผู้รับสาร  

โดยอาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป ไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบของการพูด การเขียนหรอืการแสดง

กิริยาท่าทาง 4) เพื่อเสนอหรอืชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผูร้ับสารและอาจชักจูงให้ผูร้ับสาร

มีความคิดคล้อยตามหรอืยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 5) เพื่อการเรียนรู้โดยครง

กับผูร้ับสาร การแสวงหาความรูข้องผู้รับสารโดยอาศัยลักษณะของสารที่มีเนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับวิชาความรูเ้ป็นการหาความรูเ้พิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนือ้หาของสาร

ที่ผู้ท าการสื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน และ 6) เพื่อการกระท าหรอืตัดสินใจในการด าเนินชีวติ

ของคนเรามีสิ่งหนึ่งที่ตอ้งกระท าอยู่เสมอ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของเราตาม

ข้อเสนอแนะ Zaramba (2003, p. 5) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้จ าแนกไว้ 

ดังนี้ 1) เพื่อแจง้ให้ทราบหรือเพื่อทราบ เป็นการสื่อสารที่ผู้สง่สารจะแจ้งหรอืบอกกล่าว 

ข่าวสาร ขอ้มูล เหตุการณ์ ความคิด ความตอ้งการของตนให้ผู้รับได้ทราบ 2) เพื่อสอนหรือ

ให้การศึกษา เป็นการสื่อสารที่มุ่งจะให้ผูร้ับมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดา้นองค์

ความรู ้ความคิด สติปัญญา ฉะนั้นจงึมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนหรอืการศกึษาค้นคว้า

ทางวิชาการโดยเฉพาะ 3) เพื่อสรา้งความพอใจหรอืให้ความบันเทิง เป็นการสื่อสารที่มุ่งให้

เกิดผลทางจิตใจหรืออารมณ์ ความรู้สกึแก่ผู้รับสาร ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูส้่งสารมีขอ้มูล

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสาร และมีกลวิธีในการน าเสนอเป็นที่พอใจ และ              

4) เพื่อเสนอหรอืชักจูงใจ มุ่งเน้นให้ผู้รับสารมพีฤติกรรมคล้อยตามหรอืยอมรับปฏิบัติตาม 

ในขณะที่ Daniels and Spiker (2008, p. 448) ได้ให้ความส าคัญของ การสื่อสารไว้ดังนี้              

1) เพื่อแจ้งให้ผูร้ับสารทราบและเกิดความเข้าใจ 2) เพื่อสอนหรอืให้การศกึษาและ                  

เกิดความเข้าใจมากกว่าเดิม 3) เพือ่สร้างความบันเทิงและความเข้าใจ 4) เพื่อน าเสนอและ
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ชักจูงให้มคีวามสนใจปฏิบัติตามและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร มีดังนี้  1) เพื่อรับทราบ             

2) เพื่อเรียนรู ้3) เพื่อความบันเทิง และ 4) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร            

เพือ่แจง้ให้บุคลากรได้รับทราบ การสอนงาน การสร้างความพึงพอใจ การตัดสินใจ                     

การตอบสนอง การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผูร้ับ 

4. เวลาในการสื่อสาร 

4.1 ความหมายเวลาในการสื่อสาร 

การใชเ้วลาในการสื่อสารของผู้บริหารสถานศกึษาต้องค านงึถึงสิ่งที่

ส าคัญดังนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษาเลือกช่วงเวลาที่

เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคลากรว่ามีแนวโน้มที่จะตอบสนองอย่างชัดเจน และมีความ

เข้าใจร่วมกันได้เป็นการเปิดทางให้การสื่อสารแบบสองทางเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย               

จัดระเบียบการสื่อสาร หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษามีการจัดระเบียบการสื่อสารทั้งด้าน
เนือ้หาที่สมบูรณ์ก่อนจะสื่อสารในประเด็นส าคัญกับบุคลากรจะท าหน้าที่เหมอืนจุดเน้นย้ า

การสนทนา เพื่อให้คุณโฟกัสและขยายความในการสื่อสารครั้งนั้นได้และจะช่วยได้ในเวลา

จ าเป็นสื่อสารอย่างชัดเจนที่สุด พยายามช้ีให้ชัดถึงสิ่งที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาคาดหวัง               

จะสื่อสารออกไปตั้งแต่เริ่มต้น เชน่ จุดประสงค์เพื่อการช้ีแจง เก็บข้อมูล รวมถึงเพื่อกระตุน้

ให้บุคลากร ลงมือปฏิบัติงานใด ๆ การสื่อสารดังกล่าวก็จะบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการใช้เวลาในการสื่อสารที่เหมาะสมและชัดเจน (โอภส์ แก้วจ าปา, 2553, 

หนา้ 17-20) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เวลาในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาใช้เวลาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณใ์ดสถานการณ์หนึ่ง ภายใต้รูปแบบเวลาที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม                  

การประชุมช้ีแจง กระชับได้ความหมายที่ชัดเจนในการสื่อสาร มีการส่งสารด้วยค าสั่ง 

บันทึกและอีเมล เพื่อการลดขั้นตอนในการเสียเวลา 

4.2 ความส าคัญของเวลาในการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของเวลา             

ในการสื่อสาร ไว้เช่น พรทิพย์ เพ็งกลัด (2560 หน้า 19-21) ได้ให้ความส าคัญของเวลา             

ในการสื่อสาร ได้แก่ ช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาในการสื่อสารความเหมาะสมของ

ช่วงเวลา มีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใด เป็นอีกสถานการณห์นึ่ง ภายใต้
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รูปแบบที่มเีวลาได้ก าหนดไว้ มีการสื่อสารจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับการให้ความจรงิ            

แก่บุคลากรในองค์กรใช้เวลาในการประชุมชีแ้จง กระชับได้ความหมายที่ชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร มีการสื่อสาร การส่งข่าวทางค าสั่ง บันทึกและอีเมล์            

เพื่อลดขั้นตอนการเสียเวลามาสื่อสารโดยการประชุมชี้แจงและในส่วนของ Fred (2007, 

pp. 31-33) ได้ให้ความส าคัญของเวลาในการสื่อสาร ผู้บริหารถ่ายทอดหรอืแลกเปลี่ยน

ความคิดความเห็น ข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผูส้่งสารและผู้รับสาร                

เพื่อป้องกันความเข้าใจผดิระหว่างกันเป็นวิธีการตดิต่อสื่อสารเพื่อป้องกันและขจัดอุปสรรค

ในการตดิต่อสื่อสาร ทั้งในระดับบุคคลต่อบุคคล ระดับบุคคลต่อกลุ่มคน และ กลุ่มคนกับ

กลุ่มคน โดยข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความเหมาะสม  มีสาระ มี

ความเสมอตอ่เนื่อง และมีความชัดเจนแน่นอน โดยใช้การตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เวลาในการสื่อสารมคีวามส าคัญในการ

สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมของช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลง              

ตามสถานการณท์ี่มเีวลาก าหนด ใชเ้วลาที่เหมาะสมกับบุคลากรในการประชุมชีแ้จง 

กระชับ ได้ความหมายโดยการสื่อสารผ่านการส่งข่าวทางค าสั่ง บันทึกและอีเมล์เพื่อลด

ขั้นตอนการเสียเวลามาสื่อสารโดยการประชุมชีแ้จง 

สรุปความหมายองค์ประกอบด้านความชัดเจนในการสื่อสาร หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญกับความชัดเจนในการสื่อสารทางด้านข้อมูล                        

มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยที่ผู้รับข้อมูลและผูส้ื่อสารมคีวามตอ้งการอะไร มีการแยก

เป้าหมายแต่ละอย่างออกจากกันให้ชัดเจนในการสื่อสารขององค์กรเพื่อการตัดสินใจ 

ทางดา้นเนื้อหาของขอ้มูลที่ต้องการสื่อสารต้องชัดเจนภายในสถานศกึษา ประกอบด้วย               

1) ภาษาเรียบง่าย 2) การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ               

4) เวลาในการสื่อสาร ดังตาราง 5  

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 
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องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

1. ภาษาเรียบงา่ย ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ด้วยภาษาที่เรยีบงา่ย มเีป้าหมาย        

ที่ชัดเจน บุคลากรรับรู้ข้อมูล            

มีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน และ             

มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

มีการน าชุดสื่อสารมาใช้กับ

บุคลากรด้วยภาษาเรียบงา่ย          

มีความเหมาะสมภายในองค์กร

และสอดคล้องกับสถานการณ์

จรงิที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา               

มีการสื่อสารโดยใช้ภาษาเรียบ

งา่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

บุคลากรรับข้อมูลอย่างเข้าใจ

อย่างถี่ถ้วน 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา            

มีการสื่อสารโดยแยกเป้าหมาย

แตล่ะอย่างออกจากกันให้

ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา            

มีกิจกรรมและเนือ้หาของชุด

สื่อสารโดยใช้ภาษาเรียบง่าย

อย่างและมีความเหมาะสม

ภายในองคก์ร 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา             

มีการสื่อสารภาษาเรียบง่าย

ภาษาโดยใช้สื่อ 

การเรียนรูใ้นการสื่อสารกับ

บุคลากรภายในองค์กร 

  5. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีการสื่อสารภาษาที่มีชัดเจน

และสอดคล้องกับสถานการณ์

จรงิที่เกิดขึ้น 

 

ตาราง 5  (ต่อ) 
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องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

2. การสื่อสาร

ที่ชัดเจน

ถูกต้อง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

นโยบายตามแผนกลยุทธ์ของ

สถานศกึษาและเป้าหมายของ

องค์กรเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ

อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การประชาสัมพันธ์ ประกาศช้ีแจง  

ค าสั่ง แตง่ตั้ง ระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ในองค์กร ทุกครั้งที่ได้รับสาร

มาใหม่ผูส้่งสารจะสื่อสารกับ

บุคลากรด้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน 

เข้าใจง่าย มกีารทบทวนการสื่อสาร

ด้วยการพูดท าให้เกิดความเข้าใจที่

ถูกต้องมีการย้ าถามทุกครั้ง 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่าง

ผูบ้ริหารสถานศกึษากับบุคลากรให้

เข้าใจชัดเจนในข่าวสารที่สง่ออกไป 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ์หรอื

เป้าหมายขององค์กร ให้บุคลากร

รับทราบอย่างชัดเจน เป็นลาย

ลักษณ์อักษรและง่ายต่อการ

ปฏิบัติงาน 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษา มีการ

สื่อสารการประชาสัมพันธ์ 

ประกาศชีแ้จง ค าสั่งแต่งตั้ง 

สวัสดิการตา่ง ๆ 

ภายในองค์กรอยู่เสมอ 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารให้บุคลากรทราบทุกครั้ง          

ที่ได้รับข่าวสารใหมด่้วยภาษาที่มี

ความชัดเจน เข้าใจง่าย 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีการ

ทบทวนความเข้าใจกับบุคลากร

และย้ าถามตอบเพื่อให้เกิดความ

มั่นใจระหว่างผูบ้ริหารกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

  5. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีการ

กระท าและค าพูดที่สอดคล้องกัน

กับข่าวสารที่ส่งออกไปไม่ขัดแย้ง

กับข่าวสารที่เป็นทางการเพราะจะ

ท าให้บุคลากรขาดความเชื่อถือ 

ตาราง  5  (ต่อ) 
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องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

3. วัตถุประสงค์ 

ในการสื่อสาร 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารจากระดับบนลงล่าง

ตามล าดับขั้นของสายการบังคับ

บัญชา มกีารเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น

ในด้านต่าง ๆ รว่มกัน 

มีการตดิต่อประสานงานกับฝา่ย

ต่าง ๆ ในองค์กรและหนว่ยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มีการประชุมรว่มกันของ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน 

การปฏิบัติงานใหไ้ปในทิศทาง

เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารจากระดับบนลงล่าง          

เพื่อเป็นการสื่อสารตามล าดับ

ขั้นของสายการบังคับบัญชา 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษา                 

มีการสื่อสารจากระดับล่างขึน้

ไปสู่ระดับบน เพื่อเป็นการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วม

ในการตัดสินใจ และแสดง

ความคิดเห็น ในด้านต่าง ๆ 

ร่วมกัน 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา               

มีการสื่อสารตดิต่อ

ประสานงานกับฝ่าย ๆ ต่าง  

ในองค์กรและหนว่ยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา              

มีการสื่อสารเพื่อการประชุม

ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การปฏิบัติในองค์กรไป

ในทิศทางเดียวกัน 

5. ผู้บริหารสถานศกึษา              

ให้ความส าคัญในเรื่องการ

ติดตอ่ประสานงานกับฝ่าย 

ต่าง ๆ  เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร 
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ตาราง  5  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

4. เวลาในการสื่อสาร ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาใน

การสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ

ช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์ใดสถานการณ์

หนึ่ง ภายใต้รูปแบบเวลาที่ได้

ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมการ

ประชุมชีแ้จง กระชับได้

ความหมายที่ชัดเจนในการ

สื่อสาร มีการส่งสารด้วยค าสั่ง 

บันทึกและอีเมล เพื่อการลด

ขั้นตอน  ในการเสียเวลา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษา               

ใช้เวลาในการสื่อสารอย่าง

ความเหมาะสม 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษา           

มีการสื่อสารเพื่อมกีาร

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

ภายใต้รูปแบบที่มเีวลาได้

ก าหนดไว้ 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา             

มีการสื่อสารในจังหวะเวลา            

ที่เหมาะสมกับการให้ความ

จรงิแก่บุคลากรในองค์กร 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้

เวลา ในการประชุมช้ีแจงอย่าง

กระชับได้ความหมายที่ชัดเจน

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในองค์กร 

  5. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีการส่งข่าวทางค าสั่ง บันทึก

และอิเมล์ เป็นการลดขั้นตอน

การเสียเวลาแทนการประชุม

ชีแ้จง 
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2.3 องค์ประกอบด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้รับสาร 

2.3.1 ความหมายของการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการท า

ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ไว้ดังนี ้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 

พ.ศ. 2542 (2546) ได้ให้ความหมายความเข้าใจ หมายถึง เป็นขั้นตอนส าคัญของการสื่อ

ความหมาย โดยอาศัยความสามารถทางสมองและทักษะอาจจะกระท าได้โดยการใช้ปาก

เปล่า ภาษา ขอ้เขียน หรอืสัญลักษณ์ตา่ง ๆ การท าความเข้าใจ อาจไม่มีผลสมบูรณ์เสมอ

ไป ส าหรับพฤติกรรมความเข้าใจ ได้แก่ การแปลความ การตคีวาม และการสรุปอ้างองิ 

Bloom (1971, p. 271) กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจ เป็นความสามารถที่มนุษย์ขยายความรู ้

ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ การแปลความหมายค า ข้อความ

ที่เป็นสัญลักษณ์ การตคีวามและการสรุปหรือขยายความนัน้ตามแนวใหม่ ทักษะใหม ่

มุมมองจากข้อเท็จจรงิ Morris (1973, p. 875) กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจ หมายถึง การรับรู้

อย่างแจม่ชัดหรอืการมคีวามรูอ้ย่างลกึซึง้เกี่ยวกับความหมายในลักษณะส าคัญหรือหน้าที่

ของสิ่งต่าง ๆ Schermerhorn (2000, p. 76) กล่าวไว้ว่า ความรูค้วามเข้าใจ หมายถึง

ทัศนคตซิึ่งสะท้อนความคิด ความเช่ือที่บุคคลมีและแสดงออกถึงความคิดของบุคคลและ

เป็นข้อสรุปที่บุคคลมีตอ่สิ่งอื่น ๆ Gibson (2000, p. 103) กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจ เป็นการ

รับรู้ ความคิดเห็นและความเชื่อของบุคคลเป็นกระบวนการทางด้านความคิดที่เน้นที่การใช้

เหตุผล และตรรกะ องค์ประกอบส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ คอื ความเชื่อในการ

ประเมินผลหรอืความเชื่อที่ถูกประเมินผลไว้แลว้โดยตัวเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ 

ผูร้ับสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกวิธีการสื่อสารที่สอดคล้องเหมาะสมกับ

คุณลักษณะและความสามารถในการรับรู้ของผูร้ับสารแล้วน ามาประมวลผล ประกอบด้วย  

1) ประสบการณ์ 2) ความรู ้3) ทัศคติและ 4) ทักษะการรับสาร 

2.3.2 ความส าคัญของการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญต่อ         

การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ไว้ดังนี้ วรารัตน์ มว่งปาน (2554, หนา้ 

15) ได้ให้ความส าคัญของการรับรู้ มี 6 ประการ คอื ประการที่ 1 พืน้ฐานข้อมูลหรือความรู้

ในเรื่องนัน้มาก่อน (Knowledge Based) หรือถ้าไม่มคีวามรูอ้ย่างนอ้ยก็ต้องมปีระสบการณ์

เดิมในเรื่องนัน้อยู่บ้าง ประการที่ 2 ข้อวนิิจฉัย (Inferential) ในขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ 
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ทั้งนีเ้พราะในการรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มนุษย์ไม่สามารถรับข้อมูลทุกชนิดในเรื่องนั้นพร้อม

กันได้ ดังนัน้จึงตอ้งอาศัยวิธีการวินจิฉัย โดยการตั้งสมมติฐานหรือปะติดปะต่อเรื่องต่าง ๆ 

เข้าด้วยกันเพื่อให้การรับรู้ในสิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด ประการที่ 3 การแยกแยะ 

(Categorical) ลักษณะหรอืคุณสมบัติที่ส าคัญของข้อมูลนั้นได้อย่างถูกต้องซึ่งในลักษณะนี้

จะต้องอาศัยความจ าจากประสบการณเ์ดิมมาใช้ ประการที่ 4 ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 

(Relational) ของขอ้มูลต่าง ๆ หลายประเภท ประการที่ 5 การดัดแปลง (Adaptive)              

ข้อมูลจากประสบการณเ์ดิมมาใช้ใหเ้หมาะสมกับแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนั้น            

และ ประการที่ 6 กระบวนการของการรับรู้มักจะเป็นไปโดยอัตโนมัตซิึ่งเป็นการท างานของ

สมองในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ มีการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้สัมผัสและเกิดการรับรู้             

สิ่งเร้านั้นในลักษณะของสว่นรวมที่มีความหมายและในส่วนของ Roger (1973, p. 43)            

ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญกับผูร้ับสารที่สามารถเชื่อมโยงตอ่บุคลากรในการเกิด

ทัศนคตติ่อสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งและมีผลต่อตัว

บุคลากรในการสื่อสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจและให้ความส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

ความรู ้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรม  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ 

ผูร้ับสารเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอื

ภายในองค์กรในการสร้างความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2.3.3 องค์ประกอบของการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ 

ผูร้ับสารนักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงองคป์ระกอบการท าความเข้าใจ

และให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ไว้ดังนี้  

มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์ (2553, หนา้ 78) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ            

ของการท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) ความรู้ 2) ความ

ประพฤติ และ 3) ประสบการณ์  

ชิดชนก ทองไทย (2556, หนา้ 19-20) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ             

การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) ความตอ้งการของ           

ผูร้ับรู้เอง 2) ประสบการณ์ 3) การเตรียมตัวไว้ก่อน 4) บุคลิกภาพ 5) ต าแหน่งทางสังคม  

6) สภาพทางอารมณ์ของผู้รับรู้มผีลตอ่การรับรู้ และ 7) ทัศนคติ 

ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556, หนา้ 15) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ             

ของการท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้สิ่ง 
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ต่าง ๆ ทางสังคม 2) ขนบธรรมเนยีมขององค์กร และ 3) ประสบการณ์  

บุณริสาก์ สุจันทรา (2559, หนา้ 59-72) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ            

ของการท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) ความ

คาดหวัง และ 3) ประสบการณ์ 

Berlo (1960, pp. 40-70) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการท าความ

เข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) ทักษะการรับสาร 2) ความรู้  

3) ทัศนคติและ 4) ระดับสังคม 

Schramm (1973, pp. 121-122) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการท า

ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ 2) ข่าวสาร 

ที่ผู้รับสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง 3) ภูมหิลังที่แตกต่างกัน 4) ระดับการศกึษา  

5) ความสามารถในการรับสาร 6) บุคลิกภาพ 7) ทัศนคติและ 8) สภาพทางอารมณ์ 

ของผู้รับสาร  

Dell H. (1974, p. 145) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการท าความ

เข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) ความสามารถของบุคคลและ              

2) ความรู ้ 

Robert L. (1984, p. 19) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ ประกอบด้วย 1) ความรู้

และ 2) การท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร 

Robert M. (1990, p. 175) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบการท าความเข้าใจและ 

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) แปลความหรอืตีความหมาย 2) ความรู้  

3) ทัศนคติ และ 4) ประสบการณ ์ 

ผูว้ิจัยได้ท าการสังเคราะห์จากแนวคิกทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ

ย่อยด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ดังตาราง 6 
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ตาราง  6  การสังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ 

    ผูร้ับสาร 
 

องคป์ระกอบย่อย 

ด้านการท าความเขา้ใจและให้

ความส าคัญกับผู้รับสาร 
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1. ความรู้   √    √  √ √ √ 5 55.5 √ 

2. ความประพฤต ิ √         1 11.1  

3. ประสบการณ ์ √ √ √ √  √   √ 6 66.6 √ 

4. ความตอ้งการของผู้รับรู้  √        1 11.1  

5. การเตรียมตัวไวก้่อน  √        1 11.1  

6. บุคลกิภาพ  √        1 11.1  

7. ต าแหนง่ทางสังคม   √   √     2 22.2  

8 สภาพทางอารมณ ์  √    √    2 22.2  

9. การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ    √       1 11.1  

10. ความคาดหวัง    √      1 11.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
109 

ตาราง  6  (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบย่อย 

ด้านการท าความเขา้ใจและให้

ความส าคัญกับผู้รับสาร 
1. 
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11. ภาวะผู้น า    √      1 11.1  

12. ทักษะการรับสาร     √ √ √ √  4 44.4 √ 

13. ข่าวสารท่ีผู้รับสารแสวงหา

เพื่อตอบสนอง 

     √    1 11.1  

14. ภูมหิลังท่ีแตกต่างกัน      √    1 11.1  

15. ระดับการศึกษา      √    1 11.1  

16. ตคีวามหมายของภาษา       √  √ 2 22.2  

17. ทัศนคติ  √   √ √   √ 4 44.4 √ 

รวม 3 7 3 3 4 8 2 2 4  

 

จากตาราง 9 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยด้านการท าความเข้าใจและ 

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ผูว้ิจัยเลือกองค์ประกอบที่มคี่าร้อยละ 40 ขึ้นไปหรอืมีความถี่

ตั้งแต ่4 ขึน้ไป ซึ่งได้องคป์ระกอบย่อยด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับ

สาร ดังนี้  

1. ประสบการณ์  ความถี่ เท่ากับ 6 หรอืร้อยละ 66.6 

2. ความรู้   ความถี่ เท่ากับ 5 หรอืร้อยละ 55.5 

3. ทัศนคติ   ความถี่ เท่ากับ 4 หรอืร้อยละ 44.4 

4. ทักษะการรับสาร ความถี่ เท่ากับ 4 หรอืร้อยละ 44.4 

ดังนัน้องค์ประกอบย่อยด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร           

จึงม ี4 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ 2) ความรู้ 3) ทัศนคติและ  

4) ทักษะการรับสาร 



 
110 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  5  องค์ประกอบย่อยด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

ความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบด้านการท าความเข้าใจและ            

ให้ความส าคัญกับผู้รับสาร ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ดังน้ี 

1. ประสบการณ์ 

1.1 ความหมายของประสบการณ์ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของ

ประสบการณ ์ไว้ดังนี้ พรทิพย์ เพ็งกลัด (2560, หน้า 15) กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ 

หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีประสบการณ์ในการกระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอด 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผูส้่งสารและผู้รับสาร

เพื่อป้องกันความเข้าใจผดิ ดังนัน้ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีประสบการณ์เพื่อป้องกันและ

ขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความน่าเชื่อถอื สภาพแวดล้อม เนื้อหา ความ

ชัดเจน ศักยภาพในการรับและสง่สาร ช่องทางขา่วสารและความตอ่เนื่องสม่ าเสมอ 

   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2565, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ

ประสบการณ ์หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรอืได้พบเห็นมา และ

ประสบการณก์็เป็นสิ่งที่มคีุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน ประสบการณ์ที่มผีลต่อการ

สร้างสรรค์ศลิปะมีอยู่  2 ลักษณะ ดังนี้ ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ที่เราได้ปะทะ

หรอืสัมผัสดว้ยตัวเองได้พบเอง กระท าเอง ได้ยินได้ฟังเองและประสบการณ์รอง หรอืเรียก

อีกอย่างหนึ่งว่า "ประสบการณ์ทางอ้อม" เป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือรับรู้มา

อีกทอดหนึ่ง Broom (1958, pp. 140-141) กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ หมายถึง 

ประสบการณข์องผู้ส่งสารหรอืผูร้ับสาร รวมทั้งความรู้และความรู้สกึนึกคิด อารมณ์และ

ทัศนคต ิซึ่งท าให้ความเข้าใจสารของผู้รับสารเหมอืนหรอืคล้ายคลึงกับผูส้่งสาร ท าให้ผู้รับ

การท าความเข้าใจ

และให้ความส าคัญ 

กับผูร้ับสาร 

ประสบการณ์ 

 
ความรู้ 

ทักษะการรับสาร 

ทัศนคต ิ



 
111 

สารเข้าใจสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร โดยการใช้ประสบการณ์ที่มอียู่

ตีความหมายของสัญลักษณ์ หรอืสารที่รับหรอืส่งมา Schramm (1973, pp. 451-478) 

กล่าวไว้ว่า มนุษย์เราจะรับรู้และเข้าใจความหมายของสิ่งตา่ง ๆ ได้ไม่หมด เราจะรับสารได้

แตเ่พียงเฉพาะสิ่งที่เรามีประสบการณร์่วมกับผูส้่งสารเท่านั้น ในท านองเดียวกัน  ผู้ส่งสาร

ก็มีความสามารถจ ากัดที่จะส่งสารได้ภายในขอบเขตของประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น 

ดังนัน้การสื่อสารจะส าเร็จหรอืไม่ มากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กับว่าผูส้่งสารและผู้รับสาร            

มีประสบการณ์ร่วมกันหรอืไม่นั่นเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประสบการณ์ หมายถึง หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษารับรู้ข้อมูลของบุคลากรในด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานและความคิดเห็น              

ท าให้เกิดความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบัติ มีการรายการ

ประเมินผล การประสานงานระหว่างกลุ่มหรอืบุคคลในฝา่ยต่าง ๆ มีการมอบหมายงาน 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ ในระดับเดียวกัน             

มีการส่งสารหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารระหว่างบุคลากรของทุกฝ่ายภายในองค์กรจน

เกิดเป็นความพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศกึษามีการท าความเข้าใจและ           

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ด้วยการเสนอข่าวสารทั้งในรูปแบบของวาจา กราฟ แผนภูมิ

และลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.2 ความส าคัญของประสบการณ์ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของ

ประสบการณ ์ไว้ดังนี้ กิติมา สุมาลี วัจนะรัตน์ (2556, หนา้ 62-69) 1) ความส าคัญของ

ประสบการณใ์นการสื่อสาร มดีังนี้ 1) เป็นเครื่องมอืของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการบริหาร 

เพราะการสื่อสารภายในองค์กรจะช่วยท าให้สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงไป ด้วยดี 

เนื่องจากการท างานต้องอาศัยหลายฝา่ยหลายส่วนงานเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพ

ให้กับองค์กร 2) เป็นเครื่องมอืที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศกึษากับ

บุคลากรฝา่ยต่าง ๆ ภายในองค์กรเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจตรงกันและสร้างความ

ไว้วางใจต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในระดับต่าง ๆ ได้มสี่วนร่วมในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา 3) การช่วยปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการ

ประสานงานระหว่างกันพร้อมทั้งท างานสอดคล้องกันแม้วา่จะต่างฝ่ายกันก็ตาม แต่เพื่อ

องค์กรเดียวกัน ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

ภายในองค์กรให้ได้ 4) การช่วยให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มปีระสิทธิภาพ            
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จากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นเมื่อผสมผสาน เข้ากันแล้ว สามารถชว่ยท าใหเ้กิดการพัฒนา

องค์กรได้ โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนที่น าโดยผู้บริหารที่รู้จักการสื่อสารภายในองค์กร             

เป็นอย่างดี 

ในส่วนของ กิติมา สุรสนธิ (2557, หนา้ 18-29) ได้ให้ความส าคัญของ

ประสบการณใ์นการสื่อสารมีองค์ประกอบการสื่อสารของผู้บริหารสถานศกึษา ดังนี ้               

ผูส้่งสาร (Sender) หรอื แหล่งสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรอืหนว่ยงาน             

ที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสารที่เป็นผูเ้ริ่มตน้ส่งสารด้วยการแปลสาร

นั้นใหอ้ยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยา

ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารความคดิ ความรูส้ึก ขา่วสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไป

ยังผูร้ับสารด้วยวิธีการใด ๆ หรอืส่งผา่นช่องทางใดก็ตามจะโดยตั้งใจหรอืไม่ตั้งใจก็ตาม 

เชน่ ผู้พูด ผู้เขียนกวี ศลิปิน นักจัดรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี

วิทยุกระจายเสียง สถานีวทิยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หนว่ยงานของรัฐ 

บริษัท และสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษามีประสบการณ์ของผู้สง่

สาร คือ เป็นผูท้ี่มเีจตนาแน่ชัดที่จะให้ผูอ้ื่นรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดงความ

คิดเห็นหรอืวิจารณ์ เป็นต้น เป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาของสารที่ต้องการจะสื่อ

ออกไปเป็นอย่างด ีเป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ด ีมคีวามน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ

และมคีวามรับผดิชอบในฐานะเป็นผู้สง่สาร เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและ

ความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร และเป็นผูรู้้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่ง

สารหรอืน าเสนอสาร 

ส าหรับ พรทิพย์ เพ็งกลัด (2560, หนา้ 21-22) ได้สรุปกึงความส าคัญของ

ประสบการณใ์นการสื่อสาร มดีังนี้ ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาในการ

ติดตอ่สื่อสารมีความส าคัญต่อองค์กรในทุกระดับ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน                     

ทั้งระหว่างบุคคลต่อบุคคลและระหว่างบุคคลต่อองค์กร ก่อให้เกิดความรูส้ึกที่ดตี่อกัน              

มีความจงรักภักดีต่อองค์กรและสามารถใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญที่จะท า

ให้วัตถุประสงค์ขององค์การบรรลุผลส าเร็จและทัศนะของ Mohamed (2004, p. 83)                

ได้ให้ความส าคัญของประสบการณใ์นการสื่อสารไว้ดังนี ้ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมี

ประสบการณแ์ละเข้าใจกระบวนการสื่อสารประกอบด้วย แหลง่ข้อมูล แหลง่ที่มาของ

ข่าวสาร ขา่วสารของเนื้อหา ผู้สง่สาร สื่อหรอืช่องทางในการน าพาข่าวสารและผู้รับสาร  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของประสบการณ์ในการสื่อสาร

ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษามีการตดิต่อสื่อสาร ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดใีนการ

ประสานงาน  เพื่อส่งสารให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้รับสารรู้และความเข้าใจ

เนือ้หา จุดประสงค ์ช่วยให้ของตน ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษามีความนา่เชื่อถอื 

แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจและมีความรับผดิชอบในฐานะเป็นผู้สง่สารและช่วยใหผู้บ้ริหาร

สถานศกึษาเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีการตดิต่อสื่อสารที่เหมาะสมในการส่งสารหรอื 

น าเสนอสาร 

2. ความรู้ 
2.1 ความหมายของความรู้ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของความรู้               

ไว้ดังนี ้ธนู ชาติธนานนท์ (2552, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ความรู้ หมายถึง ความรูข้องผู้ส่ง

สารในเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ บุคคลหรือกรณีแวดล้อมของสถานการณ์การสื่อสาร

ในครั้งหนึ่ง ๆ ว่ามีความแม่นย าหรือถูกต้องเพียงไร พรชนิตว ์ลีนาราช (2560, หน้า 52) 

กล่าวไว้ว่า ความรูเ้รื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการสบืค้นและเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้เรื่องสารสนเทศ ที่น าเสนอผา่นคอมพิวเตอร์          

ในรูปแบบและจากแหล่งที่หลากหลาย การรูเ้ท่าทันสื่อ ความรูเ้รื่องการประเมินสารสนเทศ 

ความรูเ้รื่องจริยธรรมทางวิชาการ เป็นต้น  

ในส่วนชอง Bloom (1967, p. 271) ได้ให้ความหมายของความรู ้เป็นสิ่งที่ 

เกี่ยวข้องกับ การระลึกถึง เฉพาะเรื่อง หรอืเรื่องทั่ว ๆ ไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการหรอื

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจ าGood (1973, p. 325) กล่าวไว้ว่า ความรูเ้ป็น

ข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมจาก

ประสบการณต์่าง ๆ การที่บุคคลยอมรับหรอืปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมเีหตุผล บุคคล

ควรจะต้องรูเ้รื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะต้องมี

ข้อเท็จจริงหรอืข้อมูลต่าง ๆ  ที่สนับสนุนและให้ค าตอบข้อสงสัยที่บุคคลมีอยู่ ชี้แจงให้

บุคคลเกิดความเข้าใจและทัศนคตทิี่ดตี่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งเกิดความตระหนัก            

ความเช่ือ และค่านิยมตา่ง ๆ ด้วย Thai communication (2565, ออนไลน์) ได้กล่าวไว้วา่

ความรูพ้ืน้ฐานการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวติ มนุษย์จ าเป็นต้องตดิต่อสื่อสาร

กันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจงึเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน             

ในการด ารงชีวติของมนุษย์ การสื่อสารมบีทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก 
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การสื่อสารมคีวามส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งยุคโลกาภวิัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร

มีประโยชน์ทั้งในแงบุ่คคลและสังคม การสื่อสารท าใหค้นมคีวามรู้และโลกทัศนท์ี่กว้างขวาง

ขึน้การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้สังคมเจรญิก้าวหนา้อย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้มนุษย์

สามารถสืบทอดพัฒนา เรยีนรู้และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็น

ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคม           

ในทุกด้าน ในส่วนของ Berlo (1960, p. 179) กล่าวไว้ว่า ความหมายของความรู้ หมายถึง 

ความรูใ้นเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ผูส้่งได้สง่ไปยังผู้รับสารซึ่งอยู่ในส่วนของความรูน้ี้จะมีผลตอ่

ความเช่ือถอื ความน่าเลื่อมใสของผู้สง่สารในสายตาของผู้รับสารเป็นอย่างมากและความรู้

เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารที่ท าให้ผู้สง่สารสร้างและปรับองค์ประกอบต่าง ๆ                         

ในกระบวนการสื่อสารให้สมบูรณ์ เพื่อลดอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางการสื่อสารที่เกิดขึน้มา

ใหม่ให้หมดไปหรอืลดน้อยลงดว้ย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาค านึงถึง

ความรูข้องบุคลากรและเลือกสารในการถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรในองค์กรตามความรู ้              

ความเข้าใจเป็นอย่างดเีพื่อใหเ้กิดการความเข้าใจกับเนื้อหาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดแีละ

น าไปสู่การปฏิบัติที่อย่างถูกต้องของผูร้ับสารส่งผลตอ่ประสิทธิผลของการสื่อสาร ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่ส่งผลใหบุ้คลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวม

ทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเองและการปฏิบัติงานขององค์กร 

2.2 ความรูห้ลักในการสื่อสาร 

ความรูข้องผู้บริหารสถานศึกษาในการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรง

ตามจุดประสงค์หรอืไม่ผูส้่งสารควรค านึงถึงหลักการสื่อสาร ดังนี้ (พรทิพย์ เพ็งกลัด 

2560, หนา้ 15) 1) ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่จะสื่อสารใหไ้ด้ผลและเกิดประโยชน์จะต้องท า

ความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสารและปัจจัยทางจิตวทิยาที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

การรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาผูต้้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่อยู่แวดล้อมที่มสี่วนในการ

ก าหนดรูค้วามหมายหรอืความเข้าใจในการสื่อสาร ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างองิ 

เนื่องจากบุคลากรมีพื้นความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม และประสบการณ์ เป็นต้น 

การสื่อสารจะมีประสิทธิผลนั้น เมื่อผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งสารอย่างมวีัตถุประสงค์ชัดเจน 

ผา่นสื่อหรอืช่องทางที่เหมาะสมถึงบุคลากรผูร้ับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและ                         

มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันผู้สง่สารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า 
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เพราะจะท าให้การสื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถ

แก้ไขได้ทันท่วงที หากจะเกิดอุปสรรคที่จุดใดจุดหนึ่งค านึงถึงการใชท้ักษะเพราะภาษาเป็น

สัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใชร้่วมกันในการสื่อความหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการสื่อสาร 

คู่สื่อสารต้องศึกษาเรื่องการใชภ้าษาและสามารถใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล 

เนือ้หาของสาร และช่องทางหรอืสื่อที่ใชใ้นการสื่อสารค านงึถึงปฏิกิรยิาตอบกลับ

ตลอดเวลาถือเป็นการประเมินผลการสื่อสารที่จะท าให้คู่สื่อสารรับรู้ผลของการสื่อสารว่า

ประสบผลดตีรงตามวัตถุหรือไม่ ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อบกพร่องใด 

เพื่อที่จะท าให้การสื่อสารเกิดผลตามที่ต้องการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะมีความรู้หลักในการ

สื่อสารทั้งในความรูด้้านทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ในการส่งสาร                  

ให้บุคลากรในการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ าในการสื่อสารที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพ            

ในการสื่อสารขององค์กร 

2.3 องค์ประกอบของความรู้ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของความรู้            

ไว้ดังนี ้บุญดี บุญญากิจและคณะ (2548, หน้า 23) ให้ความหมายของการจัดการความรู ้                     

เป็นกระบวนการในการน าความรู้ที่มอียู่หรอืเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร                

โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง การรวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้  

เป็นต้น และ วิจารณ์ พานิช (2549, หนา้ 3-4) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู ้คอื 

เครื่องมือของผู้บริหารสถานศกึษาที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้แก่ บรรลุเป้าหมาย

ของงาน การพัฒนาคน การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้และความเป็นชุมชน เป็นหมู่

คณะ ความเอือ้อาทรระหว่างกันในองค์กรซึ่งการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การ

ก าหนดความรูห้ลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่อการปฏิบัติงาน หรอืกิจกรรมของกลุ่มหรือ

องค์กร 2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้

บางสว่นใหเ้หมาะต่อการใช้งาน 4) การประยุกต์ใชค้วามรูใ้นกิจการ 5) การน า

ประสบการณจ์ากการท างานและการประยุกต์ใชค้วามรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ                    

6) การจดบันทึก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความรู้ ประกอบด้วย                   

การก าหนดความรู้ การเสาะหาความรู้ การปรับปรุง การประยุกต์ใช้ความรู้และการบันทึก
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ผลของความรู้ ดังนั้นองค์ประกอบของความรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาที่จะถ่ายทอดสาร                  

ผูร้ับสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร  

3. ทัศนคติ 

3.1 ความหมายของทัศนคติ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของทัศนคติ 

ไว้ดังนี ้ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หนา้ 138) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความ

พร้อมทางจติที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรูส้ึกและแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มตี่อ

บุคคล สิ่งของและสถานการณ์ตา่ง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ธนู ชาติธนานนท์ (2552, 

ออนไลน์) ทัศนคติ หมายถึง วธิีการที่บุคคลประเมินสิ่งต่าง ๆ โดยความโน้มเอยีงของ

ตนเองเพื่อที่จะเข้าถึงหรอืเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ๆ เช่น ทัศนคติตอ่ตนเอง หัวข้อของ          

การสื่อสาร ผู้รับสาร และสถานการณ์แวดล้อมการสื่อสารในขณะนั้น เป็นต้น พรชนิตว ์            

ลีนาราช (2560, หนา้ 52) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะและ

ความรูท้ี่ดอีาจไม่สามารถบรรลุผล การเป็นบุคคลที่มกีารรู้การสื่อสารได้ หากมีทัศนคติ          

ที่ไม่เหมาะสม ทัศนคติที่เหมาะสม ได้แก่ การมสี านึกที่ดใีนการใชอ้ินเทอร์เน็ต และมีความ

ตระหนักถึงการป้องกันความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของตนและ

ผูอ้ื่น การยึดมั่นในกฎระเบียบและบรรทัดฐานในการสื่อสาร การยึดมั่นในคุณธรรม 

จรยิธรรมและการเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม เป็นต้น ชุติรัตน์ กาญจนธนชัย (2562, หนา้ 

18) ได้ให้ความหมายของทัศนคตใินการสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่แสดงทัศนคติบวกต่อตนเองและผูส้ื่อสาร ทัศนคติบวกต่อการสื่อสาร 

ทัศนคตทิี่ดตี่อเรอืงที่สื่อสาร การสื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารและ

เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 

ในส่วนของ Berlo (1960, p. 179) กล่าวไว้ว่า ความหมายของทัศนคติ คือ 

ความรู ้ความคิดเห็นและความรูส้ึกของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

อันจะมีผลตอ่พฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคลซึ่งในกระบวนการสื่อสารนั้นผูส้่งสาร

จ าเป็นต้องมีทัศนคติที่ด ีดังนี ้ทัศนคติที่ดีตอ่ตนเอง เช่น ความรูส้ึกที่ดตี่อตนเองของบุคคล

ที่จะท าให้ผู้ส่งสารเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถเป็นผู้สง่สารที่มีประสิทธิภาพได้ 

ทัศนคตทิี่ดตี่อเนื้อหาข่าวสาร เช่น ความรู้สึกในทางที่ดีต่อเนื้อหาข่าวสารของผู้สง่สารที่ผู้

ส่งสารจะส่งออกไปที่มผีลต่อการสร้างความสนใจติดตาม คน้คว้าเรื่องต่าง ๆ ของผูส้่งสาร

ท าให้ผู้สง่สารเป็นผู้ที่มคีวามรูด้ีในเรื่องน้ัน ๆ และท าให้ผูส้่งสารเป็นบุคคลที่นา่เชื่อถือ            
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น่าเลื่อมใสในสายตาของผู้รับสาร และทัศนคตทิี่ดตี่อผูร้ับสาร เช่น ความรูส้ึกในทางที่ดตี่อ

ผูร้ับสารของผู้ส่งสารที่จะท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จหรอืล้มเหลว เนื่องจากผู้รับ

สารเป็นบุคคลที่ส าคัญในการสื่อสารจะส าเร็จหรือไมข่ึ้นอยู่กับการตคีวาม การท าความ

เข้าใจหรอืการถอดรหัสสารของผู้รับสาร หากผู้ส่งสารมีความรูส้ึกที่ดตี่อผูร้ับสารจะท าให้มี

ความตัง้ใจ กระตอืรอืร้นและมีความพยายามในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

ส าหรับ Norman (1971, p. 71) กล่าวไว้ว่าทัศนคติ คือ ความรูส้ึกและความ

คิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะ

ยอมรับหรอืปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิรยิาตอบสนองดว้ยพฤติกรรม

อย่างเดียวกันตลอด Murphy and Newcomb (1973, p. 887) ได้ให้ความหมายของทัศนคต ิ

หมายถึง ความชอบหรอืไม่ชอบ พึงใจหรอืไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งตา่ง ๆ Roger 

(1978, pp. 208–209) ได้กล่าวไว้วา่ทัศนคติ เป็นดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้น คิดและรู้สกึอย่างไรกับ

คนรอบข้าง วัตถุหรอืสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตมิาจากความเชื่อ

ที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจงึเป็นเพียงความพรอ้มที่จะตอบสนองตอ่

สิ่งเร้าและเป็นมติิของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็น

การสื่อสารภายในบุคคลที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลต่อพฤติกรรมตอ่ไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาท า

ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับความเช่ือ ความรูส้ึกส่วนบุคคลของผูร้ับสารเพื่อท าให้

เกิดการติดตอ่สื่อสารที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ขององค์กร 

 

3.2 ความส าคัญของทัศนคติ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ให้ความส าคัญของทัศนคติ            

ไว้ดังนี ้ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หนา้ 138) กล่าวถึงความส าคัญของทัศนคติ ไว้ดังนี้ 

เป็นสิ่งที่ตอ้งเรียนรู ้มีลักษณะที่คงทนถาวรอยู่นานพอสมควร มกีารประเมินค่าในตนเอง 

ท าให้บุคคลที่เป็นเจา้ของพร้อมที่จะตอบสนองตอ่ที่หมายของทัศนคติและบอกถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและบุคคลกับสถานการณ์นั่นเป็น

ทัศนคติย่อมมีที่หมายนั่นเอง Lasswell (1948, p. 262) ได้กล่าวถึงความส าคัญของทัศนคติ

ที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสาร มีดังนี้ ผูส้่งสาร (Source) ผลของสารที่มีต่อ         

การเปลี่ยนแปลงทัศนคตขิองบุคคลขึน้อยู่กับผูส้่งสาร ลักษณะของผู้ส่งสารบางอย่างจะ

สามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นมากกว่าลักษณะอื่น ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ (Credibility)           
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ซึ่งขึน้อยู่กับความเช่ียวชาญ (Expertness) และความนา่ไว้วางใจ (Trustworthiness) ผูส้่งสาร

ที่มาความน่าเชื่อถอืสูงจะสามารถชักจูงใจได้ดีกว่า ผูส้่งสารที่มีความน่าเชื่อถือต่ า 

นอกจากนีบุ้คลิกภาพ (Personality) ของผูส้่งสารก็มีความส าคัญต่อการยอมรับสาร 

(Message) ลักษณะของสารจะมีผลตอ่การยอมรับหรอืไม่ยอมรับของบุคคล ถ้าเตรียม

เนือ้หาสารมาเป็นอย่างดีผูร้ับสารก็อยากฟัง ดังนัน้การเรียงล าดับของเนื้อหาความชัดเจน

ของเนื้อหาสารและความกระชับ เป็นต้น จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ สื่อ (Channel) หรอืช่องทางการสื่อสาร เป็นเรื่องของประเภทและชนิด         

ของสื่อที่ใช ้ผูร้ับสาร (Receiver) องค์ประกอบของผู้รับสารที่จะท าให้เกิดการจูงใจที่มี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ สตปิัญญา ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมสี่วนรว่ม

และการผูกมัด เป็นต้น  

ในส่วนของ Rogers (1973, pp. 108-109) กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร

ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ที่ส าคัญต่อทัศนคตใินการสื่อสาร มี 3 ประการ คือ ประการที่ 1 

ทัศนคตกิารสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรูข้องผู้รับสาร ประการที่ 2 การสื่อสาร

ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคตขิองผูร้ับสาร และประการที่ 3 การสื่อสาร ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร ดังนัน้เมื่อผูร้ับสารได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องใด

เรื่องหนึ่งจะก่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นและการเกิดความรู้ความเข้าใจ           

ทีม่ีผลท าให้เกิดทัศนคติต่อเรื่องนั้นและก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที่กระท าต่อเรื่องนั้น ๆ ตามมา 

และในส่วนของ McGuire (1985, p. 95) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติที่สง่ผลต่อการสื่อสารมี 

ความส าคัญต่อบุคลากรทั้งในด้านความตัง้ใจและความสนใจ ความเข้าใจ การยอมรับต่อ

สาร การเก็บจ าสารไว้ และการกระท า  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนคติในการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญต่อผู้บริหารสถานศกึษาที่มตี่อบุคลากรเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความ

เชี่ยวชาญ ความนา่ไว้วางใจ ด้งนั้นผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มคีวามน่าเชื่อถือสูงจะสามารถ 

ในชักจูงใจ โน้มนา้วได้ดกีว่าหากผูบ้ริหารสถานศกึษาจะส่งผลตอ่ความน่าเชื่อถือต่ า 

3.3 องค์ประกอบของทัศนคติ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติ            

ไว้เช่น Loudon and Della Bitta, (1993, p. 425) กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติในการ

ติดตอ่สื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้ 
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ประการที่ 1 หน้าที่ในการปรับตัว (Adjustment function) ทัศนคติช่วยให ้

ผูส้่งสารสามารถปรับตัวเข้าหาผู้รับสารให้เกิดความพึงพอใจในการส่งสารเพื่อหลีกเลี่ยงต่อ

สิ่งที่ไม่ปรารถนา ไม่พอใจหรอืให้โทษโดยยึดแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมาก

ที่สุดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษให้นอ้ยที่สุด ซึ่งจะช่วยในการปรับตัวของแต่ละบุคคลใหเ้ข้า

กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความพึงพอใจในการตอบสนองของเราใน

ทิศทางที่เราต้องการ 

ประการที่ 2 หน้าที่ในการป้องกันตน (Ego – defensive function) ทัศนคติ

ช่วยปกป้องภาพลักษณ์แหง่ตน (Ego or Self Image) ต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจติใจ

และแสดงออกมาเป็นกลไกที่ป้องกันตนเอง โดยการสร้างความนยิมนับถือตนเอง 

หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่พอใจหรอืสร้างทัศนคติขึ้นมาเพื่อรักษาหนา้ 

ประการที่ 3 หน้าที่ในการแสดงออกของค่านิยม (Value Expressive 

Function) ในขณะที่ทัศนคติที่ปกป้องตนเองหรอืเพื่อปิดบังทัศนคติที่แท้จริงไม่ให้ปรากฏ            

แตท่ัศนคติที่ท าหน้าที่แสดงออกถึงค่านิยมจะพยายามแสดงลักษณะที่แท้จริงของตนเอง 

ท าหนา้ที่ให้บุคคลแสดงค่านิยมของตนเอง เป็นการแสดงออกทางทัศนคติที่จะสร้างความ

พอใจให้กับบุคคลที่แสดงทัศนคตอิอกมา เพราะเป็นการแสดงค่านิยมพื้นฐานที่แต่ละบุคคล

พอใจ 

ประการที่ 4 หน้าที่ในการแสดงออกถึงความรู ้(Knowledge Function) 

มนุษย์ต้องการเกี่ยวข้องกับวัตถุต่าง ๆ รอบข้าง จึงตอ้งแสวงหาความมั่นคง ความหมาย 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ใชป้ระเมิน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมและเป็นมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบหรอืเป็นขอบเขตแนวทางส าหรับอ้างองิ

เพื่อหาทางเข้าใจให้สามารถเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ ขึ้น เพราะการรับรู้เป็นการ

เก็บประสบการณเ์หล่านั้น ๆ เมื่อเจอสิ่งใหม่จะน าประสบการณท์ี่มีมาอ้างอิง โดยสามารถ

ตีความหรอืประเมินค่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้ 

ในส่วนของ Sharon and Saul (1996, p. 370) ได้กล่าวถึงองคป์ระกอบของ

ทัศนคต ิมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง 

ความเช่ือเชิงการประเมินเป้าหมาย โดยอยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อจินตนาการและการจ า 

ด้านอารมณ ์ความรู้สกึ (Affective Component) หมายถึง ความรู้สกึในทางบวก หรือลบ

หรอืทั้งบวกและลบต่อเป้าหมาย และด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง 

แนวโน้มของพฤติกรรมหรือแนวโน้มของการแสดงออกต่อเป้าหมาย Gibson (2000, p. 
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103) กล่าวไว้วา่ ทัศนคติ เป็นส่วนที่ยึดติดแน่นกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา ซึ่งบุคคลเราจะ

มีทัศนคติที่เป็นโครงสรา้งทางด้านความรู้สกึ ความเชื่ออันใดอันหนึ่ง โดยที่องค์ประกอบที่มี

ความสัมพันธ์กันต่อกัน ในการตดิต่อสื่อสาร ดังนี้ ความรู้สกึ (Affective) เป็นองค์ประกอบ

ด้านอารมณห์รอืความรูส้ึกของทัศนคติในการสื่อสารคือ การได้รับการถ่ายทอด               

การเรียนรูม้าจากพ่อ แมค่รูหรอืกลุ่มของเพื่อน ๆ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) 

องค์ประกอบ ด้านความรู ้ความเข้าใจของทัศนคติ ประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคลความ

คิดเห็น และความเชื่อของบุคคล หมายถึง กระบวนการคิด ซึ่งเนน้ไปที่การใช้เหตุผล และ

ตรรกะ องค์ประกอบที่ส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ คือ ความเชื่อในการประเมินผลหรอื

ความเช่ือที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ความเชื่อ ทีแ่สดงออกมาจากความ

ประทับใจในการชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นรู้สกึต่อสิ่งของหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

และพฤติกรรม (Behavioral) องค์ประกอบ ด้านทัศนคติ หมายถึง แนวโน้มหรอืความตัง้ใจ

(Intention) ของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างตอ่คนใดคน

หนึ่ง สิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางใดทางหนึ่ง โดยที่ความตั้งใจอาจวัดหรือประเมินออกมาได้จากการ

พิจารณาองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของทัศนคติ 

ส าหรับ Schermerhorn (2000, p. 76) กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติ

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive Component)                     

เป็น ทัศนคตทิี่จะสะท้อนใหเ้ห็นถึงความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และข้อมูลที่บุคคลคน

หนึ่งม ี ซึ่งความเชื่อจะแสดงให้เห็นถึงความคิดของคนหรอืสิ่งของและข้อสรุปที่บุคคลได้มี

ต่อบุคคลหรอืสิ่งของนั้น ๆ เช่น งานของฉันขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น ด้านอารมณ์ 

ความรูส้ึก (Affective Component) เป็นความรูส้ึกเฉพาะอย่างเกี่ยวข้องกับผลกระทบ             

ส่วนบุคคล ได้จากสิ่งเร้าหรือสิ่งที่เกิดก่อนท าให้เกิดทัศคตินั้น ๆ ด้านพฤติกรรม 

(Behavioral Component) เป็นความตั้งใจที่จะประพฤติในทางใดทางหนึ่ง โดยมีรากฐานมา

จากความรู้สกึเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรอืทัศนคตขิองบุคคล  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าองค์ประกอบของทัศนคติในการสื่อสาร 

ประกอบด้วย ด้านความรู้ ความเข้าใจ ดา้นอารมณ์ ความรูส้ึก และด้านพฤติกรรม  
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4. ทักษะการรับสาร 

4.1 ความหมายของทักษะการรับสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของทักษะการ

รับสาร ไว้ดังนี้ คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2552, หนา้ 20-23) กล่าวไว้

ว่า ทักษะการรับสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารนัน้สัมฤทธิ์ผลหรือเกิด 

ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลนัน้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่  

ด้านการสื่อสาร เชน่ ทักษะในการใชร้หัสสาร ความสามารถในการถ่ายทอดสาร ความรู้ 

เกี่ยวกับสารและการสื่อสารรวมถึงทัศนคติในการสื่อสาร ด้านคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร์ คือ ปัจจัยที่มผีลตอ่การรับรู้การตคีวาม และความเข้าใจ ในการสื่อสาร 

ได้แก่ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศกึษา อาชีพ และศาสนา เป็นต้น และ

ด้านบุคลิกลักษณะของแตล่ะบุคคล เชน่ ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่ไม่

คงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมและการเรียนรูก้าลเทศะ เป็นต้น                        

ซึ่งบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารนัน้ เช่น ความมจีิตใจคับแคบ ความนับถือตนเอง 

ความก้าวร้าวและความเป็นศัตรูความกังวลใจ ทัศนคติแรกเริ่มและเล่หเ์หลี่ยมหลอกลวง 

วิโรจน ์สารรัตนะ (2556, หน้า 15) กล่าวไว้ว่า ทักษะการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ           

เป็นการน าเสนอความคิดอย่างมปีระสิทธิผล ทั้งการพูด การเขยีน และการกระท าอย่าง

หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมเข้ากับสถานการณ์ใช้การสื่อสารเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ต่าง ๆ เช่น การแจง้ข่าว การสอน การจูงใจและเชือ้เชิญ ตลอดจนน าสื่อและเทคโนโลยีมา

ใช้อย่างมปีระสิทธิภาพและทราบถึงผลกระทบ 

ในส่วนของ จุฑามาศ ศลิป์ไพบูลย์พานชิ (2558, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า ทักษะ

การรับสาร เป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายใช้วสิัยทัศน์ที่ชัดเจนในการกระตุ้นพลังในการท างาน

และเพิ่มประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้การสื่อสารจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เมื่อบุคคลมีความแตกต่างกัน การสื่อสารที่ดีจะต้องใชค้วาม

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีควบคู่กันไปด้วยจึงจะท าใหก้ารสื่อสารนั้นประสบผลส าเร็จ แพมาลา 

วัฒนเสถียรสินธุ์ (2559, หนา้ 2) กล่าวไว้ว่า ทักษะการรับสาร เป็นการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นความรู้สึก การชีแ้จงข้อมูล ข้อเท็จจริง ถ่ายทอดความรู ้ความคิดเห็นหรอืการ

สะท้อนขอ้มูล ขา่วสารระหว่างบุคคลตั้งแตส่องคนขึน้ไปโดยผ่านวิธีการกระบวนการตา่ง ๆ 

และการด าเนนิเรื่องราวเพื่อบรรลุจุดมุง่หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พรชนิตว์ ลนีาราช 

(2560, หนา้ 52) กล่าวไว้ว่า ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่
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ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการรูส้ารสนเทศ ทักษะ          

การรวบรวมจัดเก็บและสร้างความรู้ทักษะการสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลและ

กระบวนการคิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะทางสังคม (Soft skills) เป็นต้น ชุติรัตน์            

กาญจนธนชัย (2562, หนา้ 18) กล่าวไว้ว่าความหมายของทักษะการสื่อสาร หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 

และการกระท า ความสามารถสื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างาน และการน า

สื่อดจิติอลมาใช้สื่อสารอย่างมเีหตุผล สามารถสื่อสารจูงใจผู้อื่นไปสู่การปฏิบัติงาน และ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารต่อบุคลากร  

ส าหรับในส่วนของ Berlo (1960, p. 104) กล่าวไว้ว่าความหมายของทักษะ         

การรับสาร หมายถึง ความสามารถ ความช านาญในด้านการพูด การเขียนและการตคีวาม

ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ในการเข้ารหัสสารเพื่อการสื่อสาร Yukl (2001, p. 134) กล่าวไว้วา่ 

ทักษะการสื่อสาร เป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารสถานศกึษาที่จะสามารถท างาน          

ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมีทักษะ ได้แก่ ทักษะ วิธีการ ขั้นตอนและวิธีที่จะท า

ให้ภาระงานเกิดผลส าเร็จ ทักษะมนุษย์ในการสรา้งความสัมพันธ์ใหเ้กิดความร่วมมือ        

ในการท างานให้เกิดประสิทธิผล ทักษะความคิดรวบยอดในการมองเห็นภาพรวมเพื่อการ

พัฒนา ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงทักษะการ

บริหารที่รวมถึงการวางแผน การเป็นพี่เลีย้ง การมอบหมายงานการให้ค าปรึกษาและ            

การบริหารด าเนินการประชุม Sheninger (2014, p. 264) กล่าวไว้ว่าความหมายของทักษะ

การสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

นักเรียนหรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในเวลาจริงผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย และไม่เป็นการ

สื่อสารทางเดียวหรอืสองทาง โดยสามารถประชาสัมพันธ์ หรือรายงานการด าเนินงาน          

ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชน่ เว็บไซต์ Facebook Twitter 

และ LINE เป็นต้น ซึ่งเป็นการสื่อสารกับสาธารณชนด้วยกลยุทธ์การด าเนินงานที่เรียบงา่ย 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถใหข้้อมูลขา่วสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและตอบสนองความ

ต้องการของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องได้อย่างทันทีทันใด 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะการรับสาร หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา รู้ทักษะการสื่อสารของผูร้ับสารหรอืบุคลากร มีการประเมินผลการด าเนินงาน

ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบ วธิีการ เนื้อหาสาระและช่องทางให้

เหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการขององค์กร มีทักษะในการสื่อสารด้วยการใช้ค าพูด           
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ที่เป็นกลางไม่เอนเอียงและผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะที่เข้าใจถึงพฤติกรรมในการสื่อสาร

ที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ 

4.2 ความส าคัญของทักษะการรับสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมาความส าคัญของ

ทักษะการรับสาร ไว้ดังนี ้ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง (2557, หนา้ 2) กล่าวถึงความส าคัญและ

ความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาเป็นอย่างยิ่งในการใชท้ักษะที่ตอ้งการสื่อสารของ

ตนเองเพื่อสร้างพื้นฐานในการด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรและน าไปสู่การเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสถานศกึษา แพมาลา  

วัฒนเสถียรสินธุ์ (2559, หนา้ 11) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารเป็น เครื่องมอืส าคัญในการ

บริหารงานและจัดการองค์กร เป็นปัจจัยกระบวนการที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสาร ขอ้เสนอแนะและข้อคิดเห็นตา่ง ๆ ระหว่างกันสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ 

ต่าง ๆ นโยบายและเป้าหมายร่วมกันในองค์กร พรทิพย์ เพ็งกลัด (2560, หน้า 32-35)              

ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะการตดิต่อสื่อสารของผูบ้ริหารศกึษาสถานศกึษา ช่วยใน

การบริหารจัดการให้การติดต่อสื่อสารทั้งในระดับโรงเรียนและระดับผูบ้ริหารสถานศกึษา

กับบุคลากรเกิดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทั้งในระดับบุคคลต่อบุคคล ระดับบุคคลต่อกลุ่มคน และกลุ่มคนกับกลุ่มคน             

โดยข้อมูลข่าวสารในโรงเรยีนต้องมีความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม เนื้อหาสาระ               

ความเสมอต่อเนื่องและความชัดเจนแนน่อน โดยใช้การติดตอ่สื่อสารแบบสองทางและ 

ในส่วนของ ธีรวรี์ แพบัว (2564, หนา้ 55-68) ได้ให้ความส าคัญของทักษะ 

การรับสาร ไว้ดังนี ้ทักษะการสื่อสารของผูบ้ริหารสถานศกึษา 4 ด้าน ได้แก่ การพูด               

การเขียน ท่าทาง และสื่อ/ เทคโนโลยี ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใช้ทักษะการสื่อสาร               

ที่มคีวามถูกต้อง เหมาะสม และมีความชัดเจนและใช้ทักษะการสื่อสารในด้านต่าง ๆ อย่าง

สอดคล้องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดรูปธรรมเพื่อใหง้า่ยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีทักษะในการใช้ช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสม มีความทันสมัย

และทันต่อเหตุการณ์ มกีารกลั่นกรองข้อมูล เนือ้หา ข่าวสารเป็นอย่างดีทีส่่งผลใหเ้กิด

ความเช่ือมั่นในตัวผูบ้ริหารสถานศกึษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่มี

ประสิทธิภาพและทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญและส่งผลต่อ

การสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาจงึควรเลือกใช้
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ทักษะหรอืรูปแบบในการสื่อสารที่สอดคล้องกับตรงกับความตอ้งการของบุคลากรและ

เป็นไปตามศักยภาพ เพื่อสง่เสริมการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

ส าหรับ Harvard Business School (2565, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงทักษะ 

การสื่อสารของผูบ้ริหารสถานศกึษา มี 8 ทักษะ ดังนี้  

1. ความสามารถในการปรับสไตล์การสื่อสาร (Ability to Adapt Your 

Communication Style) ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา อย่างการที่คน

ในทีมไมส่ามารถล าดับความส าคัญได้ ซึ่งนี่จะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในอนาคต 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ควรรู้ว่าตนเองสื่อสารอยู่กับใคร เนื่องจากแรงจูงใจของบุคลากร            

แตล่ะคนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาต้องท าการรู้และปรับการสื่อสารของ

ตนเอง ซึ่งนี่จะเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างอิทธิพล และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 

2. การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ดจีะรู้ว่า

เมื่อไรที่ควรพูดและที่ส าคัญกว่านั้นคอื เมื่อไรที่ควรฟัง ซึ่งนี่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความใส่ใจในความคดิเห็นแนวคิดและข้อเสนอของบุคลากร อีกทั้ง

เมื่อผู้บริหารสถานศกึษาสามารถผลักดันให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการสนทนา การแสดง

ความคิดเห็นไปจนถึงการตั้งค าถามเชิญชวนร่วมกันชีแ้จงหรอือธิบายรายละเอียด  

3. ความโปร่งใส (Transparency) การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาสื่อสารอย่าง

ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเป้าหมาย โอกาส และความท้าทายขององค์กรใหบุ้คลากรในทีม

เข้าใจท าให้เกิดความไว้วางใจระหว่างทีมงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่บุคลากรรู้สึกว่า         

มีอ านาจในการแบ่งปันความคิดและท างานร่วมกันได้ การที่บุคลากรในทีมได้รับทราบ

ข้อผิดพลาดจะเป็นการกระตุ้นใหเ้กิดการทดลองอะไรใหม่ ๆ และสร้างพื้นที่ปลอดภัย

ส าหรับการแก้ปัญหา โดยไม่กลัวผดิพลาด  

4. ความชัดเจน (Clarity) ผู้บริหารสถานศกึษาควรสื่อสารอย่าง

เฉพาะเจาะจง และตรงไปตรงมา ก าหนดผลลัพธ์ที่ตอ้งการของโครงการ/ กิจกรรมให้

ชัดเจน หรอืการมคีวามคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงส่งที่คุณคาดหวังเมื่อสิน้สุดโครงการ 

หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศกึษา อาจจะลองท าให้สิ่งที่มีการสื่อสารเข้าใจ

งา่ยขึ้น หรอือาจจะถามว่าต้องการความชัดเจนมากขึ้นหรอืไม่ หรอืคุณจะสามารถแสดง

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อย่างไรยิ่งคุณชัดเจนมากเท่าไหรค่วามสับสนก็จะยิ่งนอ้ยลง 

บุคลากรจะรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ และรู้สกึมีส่วนรว่มในกระบวนการการท างานมากขึ้น 
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5. ความสามารถในการถามค าถามแบบเปิด (Ability to Ask Open-Ended 

Questions) หากผู้บริหารสถานศกึษาต้องการเข้าใจแรงจูงใจ ความคิด เป้าหมายของ

บุคลากร ลองฝกึการถามค าถามแบบเปิด  

6. การมคีวามเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การที่ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความเห็น

อกเห็นใจหรอืเอาใจใส่บุคลากรนั้นได้รับการจัดอันดับใหเ้ป็นทักษะส าคัญอันดับต้น ๆ               

ที่ผู้น าควรมี ยิ่งผูน้ าสามารถรับรู้และเขา้ใจความรู้สกึและประสบการณ์ของบุคลากรได้ดี

เท่าไหร่ บุคลากรจะรู้สกึว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กรมากขึ้นเท่านัน้ หากผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ต้องการปรับปรุงการสื่อสาร และสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขึน้ และมี

ประสิทธิผลมากขึ้นให้ลองฝึกการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อบุคลากร  

7. ภาษากายที่เป็นบวก (Open Body Language) เป็นการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียง

แคส่ิ่งที่พูดเท่านั้น แต่ภาษากายก็ส าคัญเชน่กัน เพื่อเป็นการท าให้ขอ้ความที่สื่อสารออกไป

ทางค าพูดนั้นสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างมปีระสิทธิภาพ หากก าลังพยายามสร้างแรง

บันดาลใจ  ไม่ควรพูดด้วยสีหนา้เคร่งเครียดหรอืขมวดคิ้วแตใ่ห้สบตาเพื่อสร้างความสนใจ

และสร้างความสัมพันธ์ อกีทั้งยิ้มอย่างจริงใจเพื่อแสดงถึงถึงความอบอุ่นและความไว้วางใจ 

8. การรับและการสะท้อนกลับ (Receiving and Implementing Feedback) การ

ขอความคิดเห็นจากทีมไมเ่พียงจะช่วยคุณใหคุ้ณเติบโตในฐานะผู้บริหารสถานศกึษาเท่านั้น              

แตย่ังสร้างความไว้วางใจให้กับบุคลากรหรอืเพื่อนรว่มงานอีกด้วยแต่สิ่งส าคัญคือ ฟังอย่าง

เดียวไม่พอ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการกับสะท้อนกลับที่ได้รับด้วยเพื่อให้การ

สื่อสาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและธนู ชาติธนานนท์ (2552, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า 

ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการพูด การเขียน และ ความสามารถใน

การคิดและ การใช้เหตุผล เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องให้ความส าคัญกับ

ทักษะการรับสารจากบุคลากรโดยการสร้างแรงจูงใจ การส่งเสริมและพัฒนา การฟังอย่าง

ตั้งใจ  การรับรู้ ความชัดเจน ความโปร่งใส ความสามารถในการถามค าถามแบบเปิด          

การมคีวามเห็นอกเห็นใจ ภาษากายที่เป็นบวกและการสะท้อนกลับทักษะ ล้วนแลว้เป็นสิ่ง

ส าคัญในการสื่อสารของผู้บริหารสถานศกึษา 

4.3 ทักษะในการสื่อสาร 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงทักษะในการสื่อสาร ไว้เชน่ วิจารณ์ 

พานชิ (2557, อ้างถึงใน วรีิยา ภูถาวร, 2564 หน้า 22-25) ได้กล่าวว่า ทักษะในการ
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สื่อสาร เป็นการอ่านออกเขียนได้หรือ Literacy ที่เราคุ้นเคยนีไ้ม่เพียงพอต้องมากไปกว่านั้น

คือ ต้องมีทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 สามารถแจกแจง ออกได้เป็น 3Rs ได้แก่ การอ่านออก 

(Reading : W) การเขียนได้ (Rating : R) และ การคิดเลขเป็น (Rithmetics : A) 8Cs ได้แก่ 

ทักษะด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and 

problem solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 

ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 

ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า Collaboration, teamwork and 

leadership ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 

information and media literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Computing and ICT literacy) (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and 

learning skills) และทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 2Ls ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ 

(Learning skills) และภาวะผู้น า (Leadership) โดยได้ให้ความหมายของทักษะการเรียนรู ้           

มี 3 องค์ประกอบ คอื เรียนรู้สิ่งใหม่ (Learning) เลิกเชื่อของเก่าเพราะมันผดิไปแล้ว 

(Relearning or Unlearning) และการเรียนรูส้ิ่งใหม่ (Relearning)  โดยเปลี่ยนชุดความรูเ้ป็น

โลกสมัยใหม่ เพราะความรู้มันเกิดขึ้นใหม่มากมาย และหลายส่วนผดิหรอืไม่ดีแล้ว มี

ของใหมท่ี่ดกีว่า 

ในส่วนของPartnership for 21st Century Skills (2014) ได้กล่าวว่าทักษะการ

สื่อสารประกอบด้วย 1) สื่อสารด้วยวาจา (Oral communication) 2) การเขียน (Written)  

3) ทักษะการพูดที่สาธารณะ (Public Speaking) 4) ทักษะการน าเสนอ (Presenting skill)  

5) ทักษะการฟัง (listening) 6) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 

Communication Technology) 7) การรูเ้ท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ต (Media and Internet 

Literacy)  8) การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล (Data Interpretation and Analysis) 

และ 9) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) Dan Sacco (2017, p. 

63) ได้กล่าวว่า ทักษะด้านการสื่อสารในการเป็นผู้บริหารสถานศกึษา มีดังนี้ 

1. รูจ้ักตนเอง การติดตอ่สื่อสารที่ดคีวรเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองก่อน

เมื่อใดก็ตามที่มีการติดตอ่สื่อสารกับคนอื่น สิ่งส าคัญคือจะต้องรูจ้ักและสามารถจัดการกับ

อารมณ์ความรูส้ึกของตัวเองให้ได้ก่อน ไมค่วรให้ผูฟ้ังรับรู้อารมณใ์นด้านที่ไม่ดขีองผูพู้ดให้

คนอื่นได้เห็นเพราะผูฟ้ังอาจจะตัดสินคุณได้วา่เป็นคนลังเลและไม่มีความมั่นใจ 
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2. รู้จักและเข้าใจผูฟ้ัง การสื่อสารที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นจากการที่เรารูจ้ักและ

เข้าใจผูฟ้ัง รูว้่าวิธีใดที่จะท าให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่เราก าลังตอ้งการจะสื่อสาร รูว้่าผูฟ้ังเขา

สนใจอะไรรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่และการสร้างความไว้วางใจใหก้ับผูฟ้ังด้วย ทักษะนี้

จะท าให้ได้รับความเชื่อใจจากผู้ฟัง สิ่งเหล่านีท้ี่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พูด

และผูฟ้ังให้ด าเนินไปในระยะยาวได้ 

3. พูดให้ตรงประเด็น ชัดเจนและเจาะจง การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา              

และชัดเจนจะสามารถท าให้ผูฟ้ังรูส้ึกคล้อยตาม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับ 

สิ่งที่ผู้พูดน าเสนอ ถ้าผู้พูดได้อธิบายสิ่งตา่ง ๆ ไว้ชัดเจนและไม่คลุมเครือแล้วก็นับเป็นสิ่งที่

ดีกว่าการทิ้งให้ผูฟ้ังรูส้ึกสงสัยหรือเข้าใจผดิไปได้ และเมื่อใดก็ตามที่มใีครสักคนขอความ

คิดเห็นควรเน้นการให้ค าแนะน าด้วยวิธีง่าย ๆ และสามารถน าไปใช้ได้จริง ควรจะให้

ค าแนะน ากับผู้อื่นอย่างเป็นมิตรและเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นได้ ตอบค าถาม 

4. ให้ความส าคัญกับภาษากาย และสีหน้าหน้าท่าทาง ภาษากายและสีหน้า

ท่าทางนัน้ส าคัญเช่นเดียวกัน เพราะการแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง ทางภาษามือและทาง

สายตานั้น เป็นการช่วยยืนยันค าพูดของผูพู้ดหรอืแม้แต่สามารถท าลายค าพูดของผู้พูดได้ 

5. เป็นผู้ฟังที่ด ีสิ่งที่จะกระตุ้นใหเ้กิดการสื่อสารที่เปิดกว้างและเที่ยงตรง

ภายในองค์กรคือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่อมีใครสักคนก าลังพูดอยู่นั้น ควรตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้อื่น

พูด ถาม ค าถามไปบ้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจพร้อมทั้งเปิดใจรับฟังในสิ่งต่าง ๆ  

ให้มากและไม่แสดงท่าทีปฏิเสธแมว้่าจะไม่เห็นด้วยก็ตามจะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความ

สามัคคี ในหมู่คณะและยังสร้างความเข้าใจระหว่างผูพู้ดกับผูฟ้ังเป็นอย่างดดี้วย 

6. การใหเ้กียรตซิึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนให้ขวัญ

ก าลังใจ เพื่อช่วยใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค์หรอืเกิดการแก้ปัญหาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส าหรับสุทธิชัย ปัญญโรจน์(2558, หนา้ 63-65) ได้กล่าวว่า ทักษะการสื่อสาร 

7C เพื่อการสื่อสารที่ดีว่า การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยค าพูด การเขยีน การใช้

ท่าทาง  มีดังนี้ 1) ชัดเจน (Clear) การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้วยการพูด การเขียน จะต้องเป็น

การสื่อสาร ที่มคีวามชัดเจน เรียบงา่ย เมื่อสื่อสารออกไปแล้วผู้รับสารต้องมีความเข้าใจที่ 

ชัดเจนเช่นเดียวกับผูส้่งสาร 2) มีความกระซับ (Concise) การสื่อสารที่ดีไม่จ าเป็นจะต้อง

เขียนหรอืพูดยาว ๆ หรือต้องปริมาณมาก ๆ แตก่ารสื่อสารที่ดไีม่ว่าการพูดหรอืการเขียน 

ควรพูดหรอืเขียนใหม้ีความสั้นกระซับ 3) ความถูกต้อง (Correct) เป็นสิ่งที่ผู้สง่สารควร

พิจารณาและตรวจสอบก่อนที่จะส่งสารออกไปว่าสารที่ผู้สง่สารต้องการจะสื่อสารออกไป



 
128 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจนหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องควรแก้ไขใหถู้กต้องก่อนที่

จะส่งสารออกไป 4) ความสุภาพ พอเหมาะ พอสมควร (Courteous) สารที่สง่ออกไปควร

เป็นไปด้วยความสุภาพ พอเหมาะ พอสมควร ไม่มากไปหรอืน้อยเกินไป ทั้งนี้ การสื่อสาร 

เป็นทั้งศาสตร์ คอื เรียนรูไ้ด้และเป็นทั้งศลิป์ กล่าวคือ ประยุกต์ใชไ้ด้ผู้ส่งสารจงึตอ้งรู้จัก

การวิเคราะห ์สถานการณ์ และต้องรูจ้ักวิเคราะห์ผูร้ับสาร 5) สือ่ให้มีความสร้างสรรค์ 

(Concrete) การสื่อสารที่ดคีวรสื่อไปในลักษณะการสร้างสรรคม์ากกว่าการท าลายกัน 

เพราะการสื่อสารในด้านบวกมักจะท าให้ผูร้ับสาร ชื่นชอบมากกว่าการส่งขา่วสารออกไป 

ในด้านลบ 6) เชื่อถือได้ (Consider) พิจารณาว่าการสื่อสารนั้นสามารถเป็นที่เชื่อถือ ส าหรับ

ผูร้ับสารหรอืท าให้ผูร้ับสารคล้อยตามดว้ยหรอืไม่ เพราะการสื่อสารหากต้องการได้รับ 

ความรว่มมอืจากผู้รับสารสารที่ส่งออกไปและผูส้่งสารจะต้องท าให้ผู้รับสารเชื่อถอืยอมรับ

เสียก่อน และ 7) ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete)  การสื่อสารที่ดีสารที่ส่งควรมีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อนที่จะส่งออกไปยังผูร้ับสาร  ดังนัน้ผู้ส่งสารควรต้องมีการ

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีทักษะในการสื่อสาร

ทั้งในด้านการใช้ค าพูด การเขียน และการใชท้่าทางและภาษากาย รู้จักตนเอง            

การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน รูจ้ักและเข้าใจผูฟ้ังพูดใหต้รงประเด็นอย่างชัดเจนและเจาะจง

และความสมบูรณ์ครบถ้วน 

สรุปความหมายองค์ประกอบด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ 

ผูร้ับสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกวิธีการสื่อสารที่สอดคล้องเหมาะสมกับ

คุณลักษณะและความสามารถในการรับรู้ของผูร้ับสารแล้วน ามาประมวลผล ประกอบด้วย              

1) ประสบการณ์ 2) ความรู ้3) ทัศคติและ 4) ทักษะการรับสาร ดังตาราง 7 
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ตาราง  7  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

1. 

ประสบการณ์  

ผู้บริหารสถานศกึษารับรู้ขอ้มูลของบุคลากรในดา้น

ประสบการณ์การปฏบัิตงิานและความคิดเห็นท าให้

เกิดความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการน าไปสู่

การปฏบัิต ิมีการรายการประเมินผล การประสานงาน

ระหว่างกลุ่มหรือบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ มกีารมอบหมาย

งาน บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการ

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในระดับเดียวกัน มีการส่ง

สารหรือแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารระหว่างบุคลากร

ของทุกฝ่ายภายในองคก์รจนเกดิเป็นความพอใจในการ

ปฏบัิตงิาน ผู้บริหารสถานศกึษา มกีารท าความเขา้ใจ

และให้ความส าคัญกับผู้รับสาร ด้วยการเสนอข่าวสาร

ท้ังในรูปแบบของวาจา กราฟ แผนภูมแิละลายลักษณ์

อักษรเพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1. ผู้บริหารสถานศกึษารับรูข้้อมูล
การปฏิบัติงานของบุคลากรและ

ความคดิเห็นท าให้เกิดความชดัเจน

และได้รับการยอมรับในการน าไปสู่

การปฏิบัต ิ

  2. ผู้บริหารสถานศึกษารับรูก้าร

ประสานงานระหว่างกลุม่หรือบุคคล

การแบ่งงานและการประสานงานกับ

ฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น 

3. ผู้บริหารสถานศึกษารับรูก้าร

ติดต่อสื่อสารในระดับเดียวกัน เพื่อ

ส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ ฝ่าย ๆ 

ภายในองค์กร 

  4. ผู้บริหารสถานศึกษารับรูถ้ึง

ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ความพึงพอใจในงานความเข้าใจใน

ความหมายของข่าวสารภายใน

องค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา 

  5. ผู้บริหารสถานศึกษา ใชก้าร

สื่อสารดว้ยวาจา กราฟ แผนภูมิและ

ลายลักษณอ์ักษรเพื่อให้บุคลากร

เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความรู้ ผู้บริหารสถานศกึษาค านึงถึงความรู้ของบุคลากรและ

เลอืกสารในการถา่ยทอดให้แกบุ่คลากรในองค์กรตาม

ความรู้ ความเข้าใจ 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามคีวามรู้

เกี่ยวกับการรับรู้และเขา้ใจ

ประเภทของขา่วสาร 
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ตาราง  7  (ต่อ) 
  

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 เป็นอย่างดเีพื่อให้เกิดการความเข้าใจกับเนือ้หา

ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและน าไปสู่การ

ปฏิบัติที่อย่างถูกต้องของผูร้ับสารส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการสื่อสาร ผู้บริหาร

สถานศกึษาเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ  

ที่สง่ผลใหบุ้คลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวม

ทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเองและการ

ปฏิบัติงานขององค์กร 

    2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา                

มีความรูเ้กี่ยวกับการ

ถ่ายทอด เผยแพร่ข้อมูล

ให้แก่บุคลากรภายใน

องค์กรเป็นอย่างดี 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา                  

มีความรูเ้กี่ยวกับการ

ความหมายและท าความ

เข้าใจกับเนือ้หาได้อย่าง

ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามี

การรับรู้ทักษะในการ

สื่อสารของผู้รับสารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของการ

สื่อสาร 

3. ทัศคติ ผูบ้ริหารสถานศกึษาท าความเข้าใจและให้

ความส าคัญกับความเชื่อ ความรู้สกึส่วนบุคคล

ของผู้รับสารเพื่อท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่

สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตาม

สถานการณข์ององค์กร 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา              

มีทัศนคติที่เป็นกันเอง            

ในการถ่ายทอดเรื่องราว

ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อ

บุคลากร ในองค์กร 
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ตาราง  7 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

3. ทัศคติ ผู้บริหารสถานศกึษาท าความเขา้ใจและให้ความส าคัญ

กับความเชื่อ ความรู้สกึส่วนบุคคลของผู้รับสารเพื่อท า

ให้เกิดการดต่อสื่อสารท่ีสามารถตอบสนองตอ่การ

ปฏบัิตงิานตามสถานการณ ์

  2. ผู้บริหารสถานศกึษามกีาร

สื่อสารกับบุคลากร             

ในเชงิบวกในหน่วยงาน           

เป็นประจ า 

  3. ผู้บริหารสถานศกึษา                

มคีวามรู้ ความเข้าใจธรรมชาติ

ของมนุษยใ์นการติดต่อสื่อสาร

และสนับสนุน ส่งเสริมการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ในการสื่อสาร 

  4. ผู้บริหารสถานศกึษา

สามารถเข้าใจและเข้าถึงการ

ท างานของบุคลากรได้อยา่ง

เหมาะสม เชน่ การประสานงาน 

การให้ค าปรึกษา และการรับฟัง

ความตอ้งการของผู้ฟัง              

เป็นต้น  

  1. ผู้บริหารสถานศกึษามี

ทัศนคติท่ีเป็นกันเองในการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่บุคลากรในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
132 

ตาราง  7  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 ขององค์กร   2. ผู้บริหารสถานศกึษา           

มกีารสื่อสารกับบุคลากร             

ในเชงิบวกในหน่วยงานเป็น

ประจ า 

  3. ผู้บริหารสถานศกึษา              

มคีวามรู้ ความเข้าใจธรรมชาติ

ของมนุษยใ์น 

การตดิตอ่สื่อสารและสนับสนุน 

ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม

องคก์รในการสื่อสาร 

  4. ผู้บริหารสถานศกึษา

สามารถเข้าใจและเข้าถึงการ

ท างานของบุคลากรได้อยา่ง

เหมาะสม เช่น การประสานงาน 

การให้ค าปรึกษา และการรับฟัง

ความตอ้งการของผู้ฟัง              

เป็นต้น  

  5. ผู้บริหารสถานศกึษา

ยอมรับวัฒนธรรมองค์กร

ร่วมกันกับบุคลากร ในการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กรและความรูส้ึกเป็น

เจ้าขององค์กร 

 

 

 

 

  



 
133 

ตาราง  7  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

4. ทักษะการ

รับสาร 

ผู้บริหารสถานศกึษารู้ทักษะ 

การสื่อสารของผู้รับสารหรือบุคลากร มีการ

ประเมินผล 

การด าเนนิงานดว้ยการสื่อสารอย่างตอ่เนื่อง มกีาร

พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหาสาระและช่องทางให้

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร มี

ทักษะในการสื่อสารด้วยการใชค้ าพูด 

ท่ีเป็นกลางไมเ่อนเอยีงและผู้บริหารสถานศกึษามี

ทักษะท่ีเข้าใจถึงพฤตกิรรมในการสื่อสารท่ีบุคลากร

ยดึถือปฏบัิติ 

  1. ผู้บริหารสถานศกึษา            

มเีทคนิคในการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพกับบุคลากร

ภายในองค์กร 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษา             

มกีารประเมินผลการด าเนนิงาน

ด้วยการสื่อสารอย่างตอ่เนื่อง 

  3. ผู้บริหารสถานศกึษา             

มกีารสื่อสารทักษะการพัฒนา

รูปแบบ วิธีการ เนื้อหาสาระ

และชอ่งทางการสื่อสาร               

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 

ความตอ้งการขององค์กร 

  4. ผู้บริหารสถานศกึษา              

มทัีกษะในการสื่อสารท่ีใชค้ าพูด

ท่ีเป็นกลาง ไมเ่อนเอยีงต่อฝ่าย

ใดฝายหน่ึง 

  5. ผู้บริหารสถานศกึษาเข้าใจ

พฤตกิรรมในการสื่อสารท่ี

บุคลากรยดึถือปฏบัิตกิันมา 
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2.4 องค์ประกอบด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

2.4.1 ความหมายของความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมาความสมบูรณ์            

ของการสื่อสาร ไว้ดังนี้ ภัทรียา สุมะโน (2550, หน้า 15) กล่าวไว้ว่า ความสมบูรณ์ คือ            

ข้อมูลที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้ ซึ่งจะขึน้กับวิธีการรวบรวมข้อมูลและ

วิธีการประมวลผล ดังนั้นในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลต้องส ารวจและสอบถามความ

ต้องการในการใชข้้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มคีวามสมบูรณ์ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2564, 

ออนไลน์) ได้อธิบาย ความสมบูรณ์ เป็นการสื่อสารที่ดี สารที่ส่งควรมีความครบถ้วน

สมบูรณ์เสียก่อนที่จะส่งออกไปยังผูร้ับสาร ดังนัน้ผู้ส่งควรต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์มากที่สุด เช่น ขอ้ความที่เขียน มกีารเขียนผดิหรอืเปล่า ต้องตรวจสอบให้ดี

ก่อนที่จะน าเอาออกไปเผยแพร่ Complete คือให้บริการข้อมูล/ข่าวสารอย่างสมบูรณ์ 

ครบถ้วน ตามความตอ้งการของผู้รับบริการความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) ระบบ

สารสนเทศที่ดีตอ้งมฟีังก์ชันการท างานครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการใชง้านของ

ผูใ้ช้ระบบได้มากที่สุด 

จากที่กล่าวมาช้างตน้ สรุปได้ว่า ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร หมายถึง  

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลที่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของบุคลากร ด้วยการ

รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาประเมินผลเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย  

1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนื้อหาสมบูรณ์ 3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบ 

การสะกดค า 

2.4.2 ความส าคัญของความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญด้านความ

สมบูรณ์ของการสื่อสาร ไว้ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, (2552, หนา้ 7-12) 

ความส าคัญด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย แหล่งสาร หมายถึง บุคคล

กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน ที่ท าหนา้ที่ในการส่งสารหรอืเป็นแหล่งก าเนิดสารที่เป็นผู้เริ่มต้น

ส่งสารด้วยการแปลสารนัน้ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิดสาร           

ที่มคีวามหมายหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู ้ความคิด ความต้องการ

อารมณ์ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา

หรอืสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เชน่ ข้อความที่พูด ขอ้ความ            

ที่เขียนบทเพลงที่รอ้งรูปที่วาดเรื่องราวที่อา่นท่าทางที่สื่อความหมาย เป็นต้น ภาษา
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สัญลักษณ์หรอืสัญญาณที่มนุษย์ใชเ้พื่อแสดงออกแทนความรูค้วามคิดอารมณ์หรือ

ความรูส้ึกต่าง ๆ เนื้อหาของสาร ได้แก่ สาระ ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ผู้สง่สาร

ต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้รว่มกันแลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจรว่มกันหรอืโต้ตอบกัน 

และการจัดสาร เป็นการรวบรวมเนือ้หาของสาร แล้วนามาเรียบเรียง ให้เป็นไปอย่างมี

ระบบเพื่อให้ได้ใจความตามเนือ้หาที่ตอ้งการด้วยการเลือกใช้รหัสสาร 

ที่เหมาะสม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นทั้งสัญลักษณ์ ภาพ เสียง ค าพูด เพื่อส่งสารไปยังผูร้ับสาร           

ได้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 

4.3 องค์ประกอบความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 

ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ไว้ดังนี้  

ประยุทธ โชคชัยมาดล (2557, หน้า 17) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ

ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการสะกดค า 2) ค าที่ใชใ้น

การสื่อสาร 3) เนือ้หาครอบคลุม 4) การแปลความหมาย 5) สัญลักษณ์/ สัญญาณ และ  

6) การแสดงออกทางพฤติกรรมตา่ง ๆ  

ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557, หนา้ 1) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบความ

สมบูรณ์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการสะกดค า 2) ค าที่ใชใ้นการ

สื่อสาร 3) เนื้อหาครอบคลุม 4) การแปลความหมาย และ 5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ร่วมกัน 6) ภาษาพูด 7) ภาษาเขียน 8) ภาษาท่าทาง และ 9) การแสดงออกทางพฤติกรรม

ต่าง ๆ  

อาชนเทพ อัครสุวรรณ์ (2558, หนา้ 9) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ

ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการสะกดค า 2) ค าที่ใชใ้น

การสื่อสาร 3) เนือ้หาครอบคลุม และ 4) การแปลความหมาย 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559, หนา้ 3) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบความ

สมบูรณ์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการสะกดค า 2) ค าที่ใชใ้นการ

สือ่สาร 3) เนื้อหาครอบคลุม 4) การแปลความหมาย และ 5) การถ่ายโอนความหมาย  
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 นุชยาพรรณ วงษ์ศรษีะ (2560, หน้า 5) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบความสมบูรณ์

ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการสะกดค า 2) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร                

3) เนือ้หาครอบคลุม และ 4) การแปลความหมาย 

เจษฎา นกน้อย (2560, หน้า 9-12) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบความสมบูรณ์ 

ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการสะกดค า 2) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร  

3) เนือ้หาครอบคลุม และ 4) การแปลความหมาย 

David (1960, p. 145) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของความสมบูรณ์ในรูปแบบ 

SMCR Model ประกอบด้วย 1) สระ พยัญชนะ 2) ค าที่มีความหมาย 3) เนื้อหาครอบคลุม 

และ 4) การจัดเรียงล าดับประโยค 

ผูว้ิจัยได้ท าการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวกับ องค์ประกอบ

ย่อยด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ดังตาราง 8 
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ตาราง  8 การสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

 

องค์ประกอบย่อย 

ด้านความสมบูรณ์ 

ของการสื่อสาร 
1. 

ปร
ะย

ุทธ
 โช

คชั
ยม

าด
ล 

(2
55

7)
 

2.
 ข
นษิ

ฐา
 จ
ิตชิ

นะ
กุล

 (2
55

7)
 

3.
 อ

าช
นเ

ทพ
 อ

ัคร
สุว

รร
ณ
 ์(2

55
8)

 

4.
 ส

ุรพ
งษ

์ โส
ธน

ะเ
สถ

ียร
 (2

55
9)

 

5.
 น

ุชย
าพ

รร
ณ
 ว
งษ

์ศร
ีษะ

 (2
56

0)
 

6.
 เจ

ษฎ
า 
นก

น้อ
ย 
(2

56
0)

 

7.
 D

av
id 

(19
60

) 

ค่า
คว

าม
ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

อง
ตป์

ระ
กอ

บท
ี่มุง่

ศกึ
ษา

 

1. การตรวจสอบการสะกดค า  √ √ √ √ √ √  5 71.4 √ 

2. ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร √ √ √ √ √ √ √ 7 100 √ 

3. เนื้อหาครอบคลุม √ √ √ √ √ √ √ 7 100 √ 

4. การแปลความหมาย √ √ √ √ √ √  6 85.7 √ 

5. สัญลักษณ์/ สัญญาณ √       1 14.2  

6. การแสดงออก 

ทางพฤติกรรมต่าง ๆ 

√ √      2 28.5  

7. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรว่มกัน   √      1 14.2  

8. ภาษาพูด  √      1 14.2  

9. ภาษาเขียน  √      1 14.2  

10. ภาษาท่าทาง  √      1 14.2  

11. การถ่ายโอนความหมาย    √    1 14.2  

12. สระ พยัญชนะ        √ 1 14.2  

13. การจัดเรียงล าดับประโยค       √ 1 14.2  

รวม 6 9 4 5 4 4 4    

 

จากตาราง  8 ผลการสังเคราะหอ์งค์ประกอบด้านความสมบูรณ์ ผูว้ิจัยเลือก

องค์ประกอบที่มคี่าร้อยละ 40 ขึ้นไปหรือมีความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ซึ่งได้องคป์ระกอบย่อย 

ด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ดังนี้  
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1. ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร ความถี่เท่ากับ 7 หรอืร้อยละ 100 

2. เนือ้หาครอบคลุม  ความถี่เท่ากับ 7 หรอืร้อยละ 100 

3. การแปลความหมาย ความถี่เท่ากับ 6 หรอืร้อยละ 85.7 

4. การตรวจสอบการสะกดค า ความถี่เท่ากับ 5 หรือร้อยละ 71.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  6  องค์ประกอบย่อยด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

ความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบด้านความสมบูรณ์ของ            

การสื่อสาร ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ดังน้ี 

1. ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

1.1 ความหมายของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของค าที่ใชใ้น 

การสื่อสาร ไว้ดังนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา้ 822)  

ได้ให้ความหมายของค าว่า ภาษาว่า เป็นค านาม หมายถึงถ้อยค าที่ใชพู้ดหรอืเขียนเพื่อ

สื่อสารของชนชาติใดชาติหนึ่ง เชน่ ภาษาไทย ภาษาจนี หรอืเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เชน่ 

เชน่ ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม เสียง ตัวหนังสอื หรอืกิริยาอาการที่สื่อ

ความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามอื คนหรือชาติที่พูดภาษานั้น ๆ 

เชน่ มอญ ลาว ทะวาย นุง่ห่มและแต่งตัวตามภาษา จุไรรัตน ์ลักษณะศริิและบาหยัน            

อิ่มส าราญ (2550, หน้า 135) กล่าวไว้ว่า การพูด เป็นการถ่ายทอดความรู ้ความคิด 

ความรูส้ึกหรือความต้องการของ ผูพู้ด เพื่อสื่อความหมายไปยังผูฟ้ัง โดยใช้ถ้อยค า 

น้ าเสียงและอากัปกริยาท่าทางจนเป็นที่เข้าใจกันได้ ศริิรัตน ์กลยะณ์ (2558, หนา้ 18) 

ความสมบูรณ์

ของการสื่อสาร 

ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

 

เนือ้หาครอบคลุม 

การแปลความหมาย  

 

การตรวจสอบการสะกดค า 
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กล่าวไว้ว่า การพูดเป็นศาสตร ์เนื่องจากเป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์ มีทฤษฎี มีกฎเกณฑ ์และ

หลักการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดกันได้ เชน่ 

หลักเกณฑ์การออกเสียงจัดเป็นสัทศาสตร์ การแสดงกิริยาอาการจัดเป็นจรยิศาสตร์และ

การตดิต่อสื่อสารจัดเป็นสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพราะค าว่า ศาสตร์ นั้น มลีักษณะ 3 

ประการ คือ ลักษณะเฉพาะตัว องค์ความรู ้ และวิธีการเฉพาะตัว การพูดจึงนับได้ว่าเป็น

ศาสตร์เพราะต้องประกอบด้วยลักษณะเฉพาะตัวต่างจากอีก 3 ทักษะ ได้แก่ ฟัง อ่าน และ

เขียน ดังนัน้องค์ความรูเ้กี่ยวกับการพูดในลักษณะต่าง ๆ ต้องมีวธิีการ มหีลักการ               

มีกฎเกณฑ์ และวิธีการถ่ายทอด ปฏิบัติ ฝกึฝน ซึ่งการพูดเป็นศลิปะ เนื่องจากต้องน า

หลักเกณฑ์ที่ได้เรียนรูไ้ปปฏิบัติจริง โดยต้องใช้ความสามารถในการเรียงรอ้ยถ้อยค าหรอื

เรียบเรียงถ้อยค า วลี และประโยคอย่างมีศิลปะ เพื่อสื่อสารหรอืส่งสารไปยังกลุ่มผู้ฟัง              

ท าให้เกิดความสละสลวยทางดา้นการใช้ภาษาในการสื่อสารและยังท าให้ผูฟ้ังประทับใจ          

อีกด้วย เนื่องจากกระบวนการการใช้ทักษะการพูดเพื่อสื่อสารนัน้ ตอ้งผ่านกระบวนการคิด

สร้างสรรค์และมีจินตนาการถึงวิธีการที่จะสื่อความหมายให้เกิดประสทิธิภาพนั่นเอง  

ในส่วนของ สวนิต ยมาภัย และถิรนันท์ อนวัชศริิวงศ ์(2551, หนา้ 47–50)             

กล่าวไว้ว่า ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารมี 2 ประเภท คือ วัจนภาษา หมายถึง ภาษาถ้อยค า 

ได้แก่ ค าพูดหรือตัวอักษรที่ก าหนดใชร้่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียงและลายลักษณ์

อักษร ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑท์างภาษาหรอื

ไวยากรณ์ ซึ่งคนในสังคมต้องเรียนรูแ้ละใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด และ        

การใชว้ัจนภาษา ในการสื่อสารต้องค านึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาและความ

เหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร ลักษณะงาน เป้าหมาย สื่อและผูร้ับสารและวัจนภาษา 

ประกอบด้วย ภาษาพูด เป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค าเพื่อสื่อสารกับผูอ้ื่น 

นักภาษาศาสตร์ถอืว่าภาษาพูดเป็นภาษาที่แท้จริงของมนุษย์ ภาษาพูดจงึสามารถสร้าง

ความรัก ความเข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ได้มากมา และภาษาเขียน 

เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสาร ภาษาเขียนเป็น

สัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้บันทึกภาษาพูด 

เป็นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ และในส่วน Berlo (1960, p. 40) ได้กล่าวถึงสาร 

ที่เกิดจากการเข้ารหัสของผู้ส่งสาร (ผูบ้ริหารสถานศกึษา) เพื่อสง่ไปยังผูร้ับสาร (บุคลากร) 

ในการกระตุน้ให้ผูร้ับสารเกิดการตอบสนองด้วยการใช้ภาษาพูด ได้แก่ เสียง เสียงพยางค์

และค า เป็นต้น และภาษาเขียน ได้แก่ พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ เป็นต้น และ Harnack 
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and Fest (1964, p. 399) กล่าวไว้ว่า การใชค้ าพูด ได้แก่ ภาษาอันเป็นระบบสัญลักษณ์          

ที่มนุษย์ได้พัฒนาขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาทุกภาษาของมนุษย์มกีารสร้างขึ้นและ           

ถูกพัฒนาสบืทอดมาโดยล าดับเป็นระบบสัญลักษณ์ที่ท าให้สารปรากฏขึ้นได้ 

ดังนัน้การใช้วัจนภาษาในการสื่อสารความชัดเจนและถูกต้อง คือ ต้องเป็น

ภาษาที่เข้าใจตรงกันทั้งผูร้ับสารและผูส้่งสารและถูกต้องตามกฎเกณฑแ์ละเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทย ดังนี้ 1) ลักษณะของค า หน้าที่ของค า ต าแหน่งของค าและ

ความหมายของค าซึ่งความหมายของค ามีทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง 2) การ

เขียนและการออกเสียงค าในการเขียนผู้ส่งสารตอ้งระมัดระวังเรื่องสะกดการันตใ์นการพูด

ต้องระมัดระวังเรื่องการออกเสียงตอ้งเขียนและออกเสียงถูกต้อง และ 3) การเรียบเรียง

ประโยค ผู้สง่สารจ าเป็นต้องศึกษาโครงสร้างของประโยคเพื่อวางต าแหน่งของค าใน

ประโยคใหถู้กต้อง ถูกที่ไม่สับสน ความเหมาะสมกับบริบทของภาษาเพื่อให้การสื่อสาร

บรรลุเป้าหมาย ผูส้่งสารต้องค านึงถึงการใชค้ าในการสื่อสาร  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของค าที่ใช้ในการสื่อสาร หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลที่ใชป้ระกอบในการสื่อสารด้วยการสบืค้นจากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการสื่อสารที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือโดยบันทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษร ไม่ใช้ค าพูดหรอืภาษาทั่วไปในการสื่อสารในองค์กรหรอืเป็นการอ้างองิ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และมตติ่าง ๆ เมื่อผูร้ับสารอ่านแล้วไม่ตอ้งตคีวาม เขยีน

ให้เข้าใจด้วยภาษาที่เรยีบงา่ยมีความรัดกุมของค าที่ใช้มีความถูกต้อง ชัดเจนในการสื่อสาร

ขององค์กร 

1.2 ความส าคัญของค าที่ใช้ในการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของค าที่ใชใ้น 

การสื่อสาร ไว้ดังนี้ สุภัชชา นาทอง (2553, หน้า 45) ได้กล่าวถึงผูบ้ริหารสถานศกึษา              

ในการสื่อสารด้วยการพูดมีความส าคัญต่อบุคลากร ได้แก่ ช่วยท าให้บุคลากรผอ่นคลาย 

ไม่ตึงเครียดก่อนการเริ่มเปิดการสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนและไม่คลุมเครือในข้อความ

สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าใจได้ในค าพูดแต่ละค าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ช่วยท าให้บุคลากรรับสารอย่างเข้าใจด้วยการใช้ค าพูดที่เรยีบงา่ย            

ไม่ซับซ้อนออกเสียงชัดถ้อย ชัดค าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ช่วยท าให้บุคลากรใส่ใจในการ

พูดย้ าประเด็นส าคัญเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผดิ ๆ ของผูบ้ริหารสถานศกึษา           

ช่วยท าให้เกิดพัฒนาทักษะการพูดของผูบ้ริหารสถานศกึษา ดังนัน้ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้อง
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มีการฝกึฝนและขัดเกลาการออกเสียงการพูดอยู่เสมอเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ตนเอง 

ท าให้บุคลากรเกิดความสนใจในการรับสารและพยายามรับฟังอย่างกระตอืรอืร้นในการ

สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ช่วยท าให้ของผูบ้ริหารสถานศกึษามีการพูดเพื่อทบทวนว่า

การสื่อสารสมบูรณ์ ถูกต้องและเข้าใจชัดเจน หากพบว่าการสื่อสารบกพร่องก็จะช่วยให้

ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแก้ไขค าพูดหรอืข้อความที่สื่อสารผดิพลาดในตอนแรก และ

ช่วยใหบุ้คลากรรู้สกึดีขึ้นกับค าที่ของผู้บริหารสถานศกึษาใช้ในการสื่อสารหรอืการใช้โทน

เสียงใหน้่าสนใจ และยังชว่ยให้ผู้บริหารสถานศกึษาที่มีทักษะในการใชค้ าพูด การใช้โทน

เสียงแตกต่างกันเพื่อสร้างสีสันให้การพูดในการสื่อสารกับบุคลากรจากประเด็นหนึ่งไปสู่

ประเด็นใหม่ด้วยการเพิ่มระดับเสียงและการพูดใหช้้าลง เมื่อต้องการเน้นใจความส าคัญ

หรอืก าลังสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหยุดตรงขอ้ความส าคัญเมื่อต้องการให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามจากการสื่อสาร และในส่วนของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555, หน้า 25)  

กล่าวถึงความส าคัญของการพูดมิได้อยู่ที่การพยายามจะสรรหาถ้อยค าที่ไพเราะเสนาะหู

มาเพื่อให้ความหมายของการพูดแต่อยู่ที่ประสิทธิภาพในการพูดต่างหาก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องให้ความส าคัญของ

ค าพูดที่ใชใ้นการสื่อสารกับบุคลากรเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจทั้งสองฝา่ยมึค าพูดที่ชัดเจนได้

ใจความและการใช้ส าเนียงหรอืการเน้นค าพูดในการสื่อสารเพราะเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ

ระหว่างบุคคล ในการใชถ้้อยค า น้ าเสียงและกิริยาอาการ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ

นึกคิด ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความต้องการของผู้พูดให้ผูฟ้ังได้รับรู้และเกิดการ

ตอบสนอง 

2. เนือ้หาครอบคลุม 

2.1 ความหมายของเนือ้หาครอบคลุม 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของเนื้อหา

ครอบคลุม ไว้ดังนี้ Berlo (1960, p. 40) ได้กล่าวถึงเนือ้หาหรือข้อความที่ต้องการจะใช้สื่อ

ความหมายแก่ผูร้ับสาร ประกอบด้วย สว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ กลุ่มค าที่ยังไม่ได้เรียบเรียง

เรียบเรียงตามโครงสร้างและหน้าที่ไวยากรณ์ โครงสร้าง หมายถึง การเรียบเรียงล าดับของ

ค าตามหลกัไวยากรณ์และการเลือกและจดัล าดับของข่าวสารหรอืการจัดเสนอสารในการ

ตัดสินใจในการเลือกและจัดล าดับของรหัสสารและเนื้อหา ได้แก่ ข่าวสารที่จะน าเสนอให้

เหมาะสมและสนองวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ เช่น การพาดหัวข่าวหนา้ 1 เพื่อสร้าง

ความน่าสนใจหรือการเลือกข่าวในพระราชส านักเป็นล าดับต้น ๆ ของข่าวภาคค่ า                  
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ในรายการโทรทัศนแ์ละวิทยุ เป็นต้น การเลือกและจัดล าดับของข่าวหรอืการจัดน าเสนอ

สาร ได้แก่ รูปแบบ วธิีการหรอืเทคนิคในการน าเสนอสาร โครงสร้าง หมายถึง การจัดหรอื

การเรียงล าดับของรหัสสารและเนือ้หาของสารที่ต้องการส่งให้สอดคล้องกับเทคนิคการ

น าเสนอทีผู่ส้่งสารใชห้รอืเพื่อให้เกิดความน่าสนใจหรือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมแลความ

ต้องการของผู้รับสาร เป็นต้น ในส่วนของ Tubbs and Moss (1983, p. 4) กล่าวไว้ว่า สาระ

ที่ผู้สง่สารตั้งใจและตอ้งการที่จะสื่อสารออกไปยังผูร้ับ และ Tubbs and Moss (2000, p. 

640) กล่าวไว้ว่า เนือ้หาของสาร หมายถึง ขอ้ความที่ต้องการจะใช้สื่อความหมายแก่ผูร้ับ

สาร ประกอบด้วย ส่วนประกอบย่อย ได้แก่ กลุ่มค าที่ยังไม่ได้เรียบเรียงตามโครงสร้างและ

หนา้ที่ไวยากรณ์และโครงสร้าง หมายถึง การเรียบเรียงล าดับของค าตามหลักไวยากรณ์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เนือ้หาครอบคลุม หมายถึง ผู้บริหาร

สถานศกึษา มีการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมมคีวามนา่สนใจสามารถโน้มน้าวให้

บุคลากรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อท าให้เกิดความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับซึ่งมีผล

ต่อการปฏิบัติงานในการลดการเกิดข้อผิดพลาดซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอในแต่ละเรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนัน้ขององค์กร 

2.2 ประเภทของเนือ้หาของสาร 

เนือ้หาของสารที่มนุษย์สื่อสารกันครอบคลุมถึงความรู้และประสบการณ์

ของมนุษย์ที่ตอ้งการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจรว่มกัน ดังนัน้เมื่อพูดถึงเนื้อหา

ของสารแล้วจะมีขอบเขตกว้างขวางไม่มทีี่สิ้นสุด (Berlo, 1960, p. 40) ได้กล่าวถึงเนื้อหา

ของสารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สารประเภทข้อเท็จจริง ได้แก่ สารที่รายงานใหท้ราบ

ถึงความจริงต่าง ๆ ที่ที่มอียู่ในโลกทางกายภาพและอยู่ในรูปวิสัยมนุษย์จะตรวจสอบได้ถึง

ความแน่นอนถูกต้องของสารนัน้ ถ้าพิสูจน ์ตรวจสอบแล้วสารนัน้เป็นจริง สารนั้นก็จัดว่า

เป็นสารที่มคีุณภาพมีความน่าเชื่อถือ สารประเภทข้อคิดเห็น ได้แก่ สารซึ่งเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการประเมินของผู้ส่งสารอาจจะเป็นความรู้สกึ แนวคิด 

ความเช่ือที่บุคคลมีต่อตนเองและบุคคลอื่นต่อวัตถุหรอืต่อเหตุการณ์ใดก็ตามสารประเภทนี้

เป็นสารที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะถูกตรวจสอบได้ว่าเป็นจรงิหรอืไม่อาจท าได้เพียงแค่การประเมิน

ความน่ารับฟังความสมเหตสมผล ตลอดจนความเป็นไปได้ของสารนั้นเท่านั้น เพราะต่าง

คนต่างก็มีความคิด มคีวามรู้สกึ อารมณ์ต่อวัตถุเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่าง

กันออกไป สารประเภทนี้พบได้ตามสื่อมวลชน ประเภทต่าง ๆ  
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2.3 การเลือกใช้สื่อในการสื่อสาร 

2.3.1 การสื่อสารด้วยการเขียนเป็นรูปแบบการเขียนที่ใชก้ันมีหลายแบบ

เชน่ข้อความสั้น ๆ บันทึกข้อความค าแถลงการประกาศจดหมายรายงานแบบสอบถาม

แบบฟอร์มหนังสือวารสารโฆษณาเป็นต้นการสื่อสารด้วยการเขียนมี ข้อดี เป็นสื่อที่มคีวาม

คงทนถาวรชว่ยหลีกเลี่ยงการพบปะเป็นการสว่นตัว เหมาะกับข้อความที่ยาวและยากซึ่ง

ต้องการศกึษาอย่างละเอียดเป็นสื่อที่มลีักษณะเป็นทางการมากกว่าสื่อดว้ยวิธีอื่น ๆ ใช้เป็น

หลักฐานได้สะดวกในการติดต่อกับคนเป็นจ านวนมาก 

2.3.2 การสื่อสารด้วยวาจา ได้แก่ การพูดโทรศัพท์การพูดที่ประชุมการ

ให้สัมภาษณ์และการพูดในทุก ๆ ที่การสื่อสารด้วยวาจามี 2 ลักษณะได้แก่การพูดแบบ

เผชิญหน้ากันและการพูดแบบไม่เผชิญหน้ากันการสื่อสารด้วยวาจามีข้อดสีะดวกรวดเร็ว

ประหยัดเงินเน้นความส าคัญของข้อความได้โดยการเน้นค าพูดความเสียงดังของเสียง

จังหวะในการพูดน้ าเสียงช่วยเน้นใหเ้ห็นความส าคัญของสิ่งที่พูด การสื่อสารด้วยวาจา           

เป็นวิธีที่ไม่เป็นทางการที่สุด ในบรรดาวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใชเ้ชน่การพูดเล่นระหว่างทาง

คนส่วนมากยอมรับการพูดซ้ า ซ้ า ๆ ได้มากกว่าการเขียนซ้ า ๆ ท าให้การสื่อสารด้วยวาจา

ดูงา่ยกว่าเพราะไม่ต้องคอยระมัดระวัง 

2.2 ความส าคัญของเนือ้หาครอบคลุม 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของเนือ้หา

ครอบคลุม ไว้ดังนี ้เกรียงศักดิ์  เจดยี์แปง (2551, หน้า 11)  เนือ้หาสาระ (Content) ข่าวสาร

ที่ด ี จะต้องมคีวามส าคัญส าหรับผู้รับ คือ มีสารประโยชน์แก่กลุ่มชนนั้นหรอืมีสิ่งที่เขาจะได้

ผลประโยชน์ จึงจะน่าสนใจ บางครัง้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งมาก แต่อาจจะไม่มี

สาระส าหรับคนบางกลุ่ม ในเรื่องนีจ้ึงตอ้งใช้การพิจารณากลุ่มชนเป้าหมาย และตวงแสง 

ณ นคร (2542, หน้า 15) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการแปลความหมายเกิดจาก

สิ่งรบกวน (Noise) อันเป็นอุปสรรคในการสื่อความหมายในการถ่ายทอดข่าวสารซึ่งมีผลต่อ

ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการติดตอ่สื่อสาร ได้แก่ สิ่งรบกวนทางจิตใจ เชน่ ความหวิ 

ความกระวนกระวาย ความขัดแย้งในประสบการณ์เดิมต่อประสบการณใ์หม่ และ

สิ่งรบกวนภายนอก ได้แก่ เสียงรบกวน เสียงสอดแทรก แสงกระทบรบกวน การจัดที่นั่งไม่

เหมาะสมท าให้ดไูม่ชัดฟังไม่ชัด ภาพยนตร์มีรอยขีดข่วนมากท าให้ภาพไม่ชัด เป็นต้น 

ดังนัน้สิ่งที่ส าคัญของเนื้อหาในการตดิต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่

กับลักษณะของสาร ดังนี้ เนื้อหาต้องเป็นที่สนใจของผูร้ับสาร เนือ้หาข่าวสารควรใช้
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สัญลักษณ์หรอืเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ร่วมของผูร้ับสาร ให้เขา้ใจง่าย 

หรอืเกิดการเรยีนรู้ ภาษา ภาพหรอืความคิดรวบยอดต่าง ๆ ที่เสนอต้องเข้าใจง่าย                  

ไม่สลับซับซ้อนเกินกว่าระดับความสามารถของผู้รับสาร เนือ้หาข่าวสารตอ้งเร้าความ

ต้องการ (Need) ของผูร้ับและตอ้งมีการแนะแนวทางในการสนองความตอ้งการนั้น ๆ ได้

ต้องมีการสร้างสภาวะที่ก่อใหเ้กิดความดึงดูด ความสนใจของผู้รับ (Attention) โดยจะต้องมี

วิธีการที่จะกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้รับตื่นตัวอยู่เสมอ มคีวามพร้อมที่จะรับ ซึ่งผูถ้่ายทอด

เนือ้หาข่าวสาร ควรจะต้องรู้จักใช้วธิีการแก้ปัญหา อุปสรรคของการสื่อสารตา่ง ๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การแก้ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทาง

กายภาพ ได้แก่ ปัญหาการได้ยิน สายตา การมองเห็นได้ไม่ชัดการรับรู้การตอบสนองตอ่สิ่ง

เร้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเทคนิคการสื่อสารในประเด็นย่อย ๆ ได้แก่ การขจัดปัญหาการ

พูดที่ใชศ้ัพท์สูงเกินไป การใช้ศัพท์วชิาการสูงเกินไป ปัญหาการอธิบายวกวนปัญหาการพูด

เสียงราบเรียบจนน่าเบื่อ เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศกึษาที่มกีารสื่อสารกับ

บุคลากรจะต้องให้ความส าคัญเรื่องของเนือ้หา (สาร) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้

ผูบ้ริหารสถานศกึษาสื่อความหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา

เลือกใช้เนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรที่มคีวามแตกต่างกันในการรับรู้ และช่วยให้

ผูบ้ริหารสถานศกึษาการตดิต่อสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะได้ผลดี และควรมกีารกระท า

แบบต่อเนื่อง มคีวามสม่ าเสมอ ช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับสาร  

3. การแปลความหมาย 

3.1 ความหมายของการแปลความหมาย 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการแปล

ความหมาย ไว้ดังนี ้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ             

ค าวา่ “แปล” ซึ่งเป็นค ากริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษา

หนึ่ง  มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง และ 2) ท าให้เข้าใจความหมาย การสื่อความหมายจึงเป็น

กระบวนการส่งหรอืถ่ายทอดความรู ้เนื้อหา สาระ ความรูส้ึก นกึคิด ทัศนคติ ค่านิยม 

ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้สง่ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง 

ซึ่งเรียกว่าผูร้ับ และ วิรัช ลภริัตนกุล (2546, หน้า 159) กล่าวไว้ว่า สารที่ผู้รับสารไปให้กับ

ผูส้่งสารเมื่อได้ตคีวามหมายของสารที่ตนได้รับ ในเมื่อความหมายของสารมิได้อยู่ที่ตัวสาร 
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แตอ่ยู่ที่การตีความของผูร้ับสาร ผูส้ื่อสารจึงจ าเป็นที่จะต้องสนใจและให้ความส าคัญกับ

ปฏิกิรยิาตอบสนอง เนื่องจากบางครัง้ผู้ส่งสารอาจตอ้งการส่งสารที่มีความหมาย X ไปให้

ผูร้ับสาร แต่ผูร้ับสารกลับตีความหมายของสารนั้นเป็น Y ซึ่งไม่ตรงกับที่ผู้สง่สาร ถ้าผูส้่ง

สารสังเกตปฏิกิรยิาตอบสนองว่าไม่เป็นไปในทางที่ตนต้องการ ผู้สง่สารก็สามารถปรับสาร

ของตนให้ผูร้ับสารเข้าใจสารตรงตามที่ตนตอ้งการได้ในที่สุด กมล ชัยวัฒน์ (2551, หนา้ 

108–113) กล่าวไว้ว่า การแปลความหมาย เป็นกระบวนการของการแปลงข้อความของผู้ส่ง

สารกลับเป็นความคดิ  ซึง่ขึ้นอยู่กับประสบการณ ์การรับรู้ ทัศนคตแิละคุณค่าที่ผูร้ับสารให้

ความส าคัญ Schramm (1974, p. 62) ได้อธิบายความการแปลความหมายในการสื่อสาร 

เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้หรือมีการเปลี่ยนแปลง

สัญลักษณ์  สัญญาณให้เป็นรูปข่าวสารหรือเรียกว่าเป็นกระบวนการแปลความหมายของ

ข่าวสารที่จะท าให้รับข่าวสารถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของผู้สง่ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การแปลความหมาย หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาสามารถแปลความหมายเนื้อหาครอบคลุม มคีวามครบถ้วนใชภ้าษาที่เข้าใจ

งา่ย ไม่วกวน การใชค้ าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอียงตอ่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเพื่อมิใหเ้กิดความ

ขัดแย้งต่อองค์กรและการเลือกช่องทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เช่น การออก

หนังสือเวียนภายใน เพื่อแจ้งขา่วสารให้บุคลากรได้รับทราบ ผู้บริหารสถานศกึษามีการ

แปลความหมายการสื่อสาร โดยใช้ภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้า การเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย หรอืใช้สัญลักษณ์รูปภาพ 

3.2 ความส าคัญของการแปลความหมาย 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ              

การแปลความหมาย ไว้ดังนี้ อรุณ รักธรรม (2540, หน้า 327–329 ) ได้ให้ความส าคัญ 

ของการแปลความหมายของการสื่อสารเพือ่ช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการสื่อสารกับ

บุคลากรผูร้ับสาร ดังนี้ 1) แสวงหาความกระจ่างในเรื่องที่จะถ่ายทอดก่อนที่จะท าการ

ติดตอ่สื่อสารออกไปในการติดตอ่สื่อสารชัดเจนขึน้ 2) เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษา

ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ของการติดตอ่สื่อสารแต่ละครั้งว่าต้องการส่งขา่วสาร

อะไร มีจุดมุง่หมายอย่างไร 3) พิจารณาเตรียมการเพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษา              

จะติดตอ่สื่อสาร โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของบุคคล 4) การปรึกษาหารือกับคนอื่น              

ตามความเหมาะสม ในการวางแผน การตดิต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิด ความกระจา่ง                        

5) จงระมัดระวังในขณะที่ท าการตดิต่อสื่อสาร ทั้งด้านบุคลิกภาพและกายวาจาโดยสังเกต
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การ ตอบสนองจากผู้รับฟัง 6) โอกาสแรกต้องแสดงถึงผลประโยชน์และการสร้าง

ความส าคัญของผูร้ับ (Rreceived) 7) เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาติดตามผลการ

ติดตอ่สื่อสารของ เพื่อน ามาปรับปรุง 8) เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษามั่นใจว่าการแปล

ความหมายในการติดตอ่สื่อสารให้เกิดผลดี 10) เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้รับความเข้าใจ                          

วิรัช ลภริัตนกุล (2546, หน้า 159) ได้กล่าวถึงการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษากับ

บุคลากรในการแปลความหมายเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี ้                    

1) การตัดสินใจของผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการผิดพลาด

น้อยที่สุด 2) การพัฒนาบุคลากรควรหาแหล่งขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร  

3) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านต้องสร้างความเข้าใจด้วยสื่อสาร จูงใจใหเ้กิดความรู้สกึที่ด ี

เต็มใจและยินดีที่จะท างานที่ตนมีความถนัด 4) เทคโนโลยีจัดใหม้ีคูม่อื การแนะแนว 

โครงการฝกึอบรม ให้มคีวามรูท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง เครื่องมอืเครื่องใชส้มัยใหม่ 5) การ

ควบคุมและการประสานงาน สรา้งบรรยากาศและช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงทั่งองค์การ                               

6) สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมอืง สังคม ต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ 

เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องให้ความส าคัญกับ             

การแปลความหมายของผูร้ับสาร การสื่อสารแตล่ะครั้งจะต้องรวบรวม จัดระบบและ              

เรียบเรียงเนือ้หาสาระของสารจากเรื่องราวเหตุการณ์ ความรู ้ความประสงค์ ความคิด 

ความรูส้ึก ประสบการณ์ อย่างเหมาะสมก่อนที่จะถ่ายทอดไปยังผู้รับสารเพื่อแปล

ความหมายได้เข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.3 รูปแบบของการสื่อความหมาย 

รูปแบบของการแปลความหมาย ไว้ดังนี้ นุชยาพรรณ วงษ์ศรษีะ (2560)  

การสื่อความหมายจ าแนกได้หลายรูปแบบ ดังนี้ จ าแนกตามลักษณะในการสื่อความหมาย 

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาษาพูดหรอืภาษาเขียน ภาษาท่าทางหรอืสัญญาณ จ าแนก

ตามต าแหน่งของผู้ส่งหรอืผู้รับ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสื่อความหมายทางตรง 

การสื่อความหมายทางออ้ม และจ าแนกตามพฤติกรรมในการโต้ตอบแบ่งออกเป็น                   

2 ประเภท คือ การสื่อความหมายทางเดียว การสื่อความหมายสองทาง  
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3.4 อุปสรรคในการสื่อความหมาย 

การสื่อความหมายอาจล้มเหลวได้เนื่องจากอุปสรรคด้านต่าง ๆ ดังนี ้                

(วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546,หน้า 159) 1) ผู้ส่งขาดความสามารถในการเข้ารหัส (Encode) หรอื

แปลความต้องการของตนเป็นสัญลักษณ์หรอืสัญญาณต่าง ๆ ได้ 2) ความบกพร่องของสื่อ

หรอืช่องทางการเลือกใช้สื่อและช่องทางที่ไม่เหมาะสมจะท าให้ประสิทธิภาพของการสื่อ

ความหมายลดลงได้ 3) อุปสรรคจากสิ่งรบกวน ม ี2 ประเภท คือ สิ่งรบกวนภายนอก เช่น 

เสียงดังรบกวน อากาศร้อน กลิ่นไม่พึงประสงค์ แสงแดด ฝนสาดและสิ่งรบกวนภายใน เชน่ 

ความเครียด อารมณ์ขุน่มัว อาการเจ็บป่วย ความวิตกกังวล ผูร้ับขาดความสามารถในการ

ถอดรหัสสาร มสีาเหตุ ดังนี้ 1) อุปสรรคด้านภาษา 2) ความขัดแย้งกับประสบการณ์เดิม  

3) ขีดจ ากัดของประสาทสัมผัส 4) สภาพร่างกายไม่พร้อม 5) การไม่ยอมรบั และ 6) 

จนิตนาการ ไม่ต้องกันกับผู้ส่งสาร อุปสรรคด้านสาร ซึ่งมอีุปสรรคหลายอย่างที่จะช่วย

เสริมให้การสื่อความหมายประสบผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น ได้แก่ 1) สารที่มคีวามเด่นแปลกใหม่ 

2) ไม่สร้างความล าบากใหก้ับผูร้ับ 3) ให้แรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล 4) เป็นแกนรวม

ประสบการณ์ของทั้งผู้ส่งและผูร้ับและ 5) ตรงกับความต้องการของผู้รับ  

ในส่วนของ ฐิติรัตน์ นุ่มนอ้ย (2554, หนา้ 17-18) ได้กล่าวถึงอุปสรรคในการสื่อ

ความหมายเกิดจากตัวสารที่ใชใ้นการสื่อสารอาจจะไม่สัมฤทธิผลหากตัวสารมลีักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) ตัวสารนัน้มเีนื้อหาที่ยากและลึกซึง้ในตัวของมันเอง จนเกินกว่า

พืน้ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับสารจะรับได้ ผูร้ับสารจงึไม่เข้าใจสารนัน้อย่าง

ครบถ้วน  ชัดเจน 2) ภาษาของตัวสารเข้าใจยาก เนื่องจากเรื่องดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้

ค าศัพท์ทางเทคนิคเฉพาะด้านซึ่งยาก ซับซ้อน เยิ่นเย้อ ท าให้การตีความสารผิดไปจาก

ความเป็นจริง 3) เนื้อหาในสาร มีความขัดแย้งกันเองอาจท าให้ผูร้ับสารเข้าใจไขว้เขว             

ไม่แนใ่จว่าผูส้่งสารตอ้งการส่งสาร ในประเด็นใดแน่ สาเหตุจากสื่ออาจจะไม่สัมฤทธิผล

หากสื่อที่น าพาสารนัน้ไปมีความขัดขอ้ง เช่น การพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่เปรอะเปื้อนไม่

ชัดเจนสื่อนั้น ๆ น าพาสารไปไม่ถึงผู้รับสารหรอืถึงช้าหรอืไม่ก็ถึงผูร้ับสารในเวลาที่ผูร้ับสาร

ไม่อยู่ในสภาวะที่จะสนใจรับสารนัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรอืส่งสารไปกับสื่อที่ไม่

เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับของผูร้ับสารกลุ่มนั้น ๆ เป็นต้น เหล่านีล้้วนแต่เป็นสาเหตุ           

ที่ท าให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผลได้ทั้งสิน้ไม่ว่าตัวสารนั้นจะมีคุณภาพดีเชน่ใดก็ตาม               

4)สาเหตุจากผู้รับสารจะไม่สัมฤทธิผลได้เชน่กันหากผู้รับสารมีลักษณะบางประการ คอื 

1) ผูร้ับสารขาดพืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณใ์นสารที่รับท าให้เข้าใจสาร ได้ยากไม่
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ครบถ้วนหรอือาจแปลความหมาย 2) ผูร้ับสารมทีัศนคติไม่ดตี่อตัวสารท าให้แปลความไป

ตามทัศนคติของตนซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 3) ผูร้ับสารมีทัศนคติไมด่ีตอ่ผูส้่งสารจึงไม่ตั้งใจ

รับสารและไม่มคีวามเชื่อถือสารนั้น 4) ผู้รับสารขาดทักษะการรับสาร และ 5) ไม่ตั้งใจรับ

สาร  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความเกียจครา้นไม่เห็นคุณค่าของสาร หรอืไม่สนใจสารนั้นหรอื

สารใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นต้น สาเหตุจากกาละเทศและสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 

ย่อมท าให้การสื่อสารไม่เกิดสัมฤทธิผลได้เชน่กัน อย่างกรณีที่คอลัมนสิต์เขียนบทความ

หรอืสารคดีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปช้อปปิ้งในต่างประเทศในชว่งเศรษฐกิจ 

ไม่ดีหรอือยู่ในช่วงเกิดสถานการณว์ิกฤตในประเทศนัน้ ๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า อุปสรรคในการสื่อความหมายของผู้บริหาร

สถานศกึษากับบุคลากรมีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ตัวสารนัน้มเีนื้อหาที่ยากและลึกซึง้  

ผูร้ับสารมีทัศนคติไมด่ีตอ่ตัวสาร ผูร้ับสารขาดทักษะการรับสาร ผูร้ับขาดความสามารถใน

การถอดรหัสสารและไม่ตั้งใจที่จะรับสารซึ่งจะท าให้ผู้รับสารแปลความหมายของผู้บริหาร

สถานศกึษาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

4. การตรวจสอบการสะกดค า 

4.1 ความหมายของการตรวจสอบการสะกดค า 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของ                 

การตรวจสอบการสะกดค า ไว้ดังนี้ พลวัฒน์ ไหลมนู (2559, หนา้ 1) ได้กล่าวถึงการ

ตรวจจับการสะกดผดิแตล่ะประเภทการตรวจจับข้อผดิพลาดในข้อความมอีักขระที่ไม่เป็น

ค าอยู่และสามารถตรวจจับค าที่สะกดผดิโดยการเปิดพจนานุกรมให้ความหมายหรือเทียบ

กับค าที่ถูกต้องตามหลักได้ หากพบว่าการสะกดผดิแบบไม่เป็นค าก็ท าการแก้ไข ซึ่งหาก

พิจารณาหาว่าค าใดที่ไม่ควรปรากฏร่วมกับค าอื่น ๆ ที่เป็นประโยคหนึ่ง ๆ การสะกดค าผิด 

คือ งานตรวจแก้การสะกดผดิแบบไม่เป็นค าและงานตรวจแก้การสะกดผดิแบบเป็นค าจริง 

อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีความเข้าใจหลักภาษาไทยเป็นอย่างดีและพืน้ฐาน

ของเครื่องมือทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการตรวจสอบค าแตล่ะค าในข้อความที่ผูใ้ช้

ป้อนใหไ้ปเปรียบเทียบกับคลังศัพท์พจนานุกรม ถ้าค าไหนตรงกับค าในคลังศัพท์

พจนานุกรมก็จะถอืว่าค านั้นเป็นค าที่สะกดถูกต้องในทางกลับกันถ้าไม่พบค าที่ป้อนเข้าไป

ในคลังศัพท์พจนานุกรม ค านั้นก็จะถูกท าเครื่องหมายเพื่อบอกว่าเป็นค าที่สะกดไม่ถูกต้อง

แล้วให้ผู้ใชไ้ด้ด าเนินการปรับแก้ตอ่ไป (พลวัฒน์ ไหลมนู, 2559, หนา้ 18-20) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การตรวจสอบการสะกดค า หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ ให้ถูกต้องก่อนน าไปสู่

ปฏิบัติและภาษาที่ใชเ้ป็นภาษาทางการ มีฝ่ายพิสูจน์ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนไปสู่              

การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการตคีวามหมายในการสื่อสารกับบุคลากรก่อน

น าไปสู่การปฏิบัติงานภายในขององค์กร 

4.2 ความส าคัญของการตรวจสอบการสะกดค า 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของการ

ตรวจสอบการสะกดค า ไว้ดังนี ้Mishra and Kaur (2013, p. 897) กล่าวถึงหลักการท างาน

เบือ้งตน้ของการตรวจแก้การสะกดผดิที่ส าคัญไว้ดังนี้ โดยปกติแล้วในการจะตรวจแก้การ

สะกดผดิในข้อความหนึ่ง ๆ ผูท้ี่จะสามารถท าการแก้ไขค า ที่สะกดผดิใหถู้กต้องได้ใน 

ประการที่ 1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องสามารถระบุถึงต าแหนง่ที่มสีะกดผดิในข้อความ

นั้นก่อน หลังจกกนั้นน าค าาที่สะกดผดินั้นมาปรับแก้ให้ถูกต้องในทางคอมพิวเตอร์ คือ  

การตรวจจับและแก้ไขค าที่สะกดผดิในเอกสาร ข้อความ ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

หลักการท างานเบือ้งต้นของตัวระบบ ตรวจแก้การสะกดผดิประกอบด้วยกระบวนการหลัก 

2 กระบวนการ คือ การตรวจจับการสะกดผดิ ดเป็นกระบวนการสกัดเอาค าจากข้อความ

เอกสารที่ป้อนเข้ามาไปเปรียบเทียบกับคลังศัพท์ที่บรรจุค าที่สะกดถูกต้อง เช่น คลังศัพท์

จากพจนานุกรม ว่าตรงกันหรอืไม่จากนั้นหากพบว่ามีค าที่สะกดไม่ถูกต้องก็จะมีการท า

เครื่องหมายก ากับค าที่สะกดผดินั้นเพื่อเป็นการแสดงผลของการตรวจจับ โดยวิธีการ

ดังกล่าวจะสามารถตรวจจับได้เฉพาะความผดิพลาดที่เป็นการสะกดผิดแบบไม่เป็นค า

เท่านั้น เพราะค าที่สะกดผดิประเภทนี้เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับคลังศัพท์จากพจนานุกรม

แล้วจะไม่พบว่าตรงกับค าใดเลย และการแก้ไขการสะกดผดิหลังจากที่ตรวจพบค าที่สะกด

ผดิ ไม่ว่าจะเป็นค าที่สะกดผิดแบบไม่เป็นค าหรอืค าที่สะกดผดิ แบบเป็นค าจริงแล้วต่างก็

ต้องน าค าทีส่ะกดเหล่านั้นไปผา่นกระบวนการแก้ไขค าที่สะกดผดิใหถู้กต้อง                        

ซึ่งกระบวนการการแก้ไขการสะกดผดิสามารถแบ่งย่อยออกเป็น ขัน้ตอนการสรรหาหรอื

สร้างค าหรอืรายการค าที่น่าจะเป็นไปได้และขั้นตอนการคัดเลือกค าที่ถูกต้องเหมาะสมมาก

ที่สุด ในขั้นตอนของ การสรรหาหรอืสร้างค าที่น่าจะเป็นไปได้ โดยส่วนใหญ่แล้วค าที่นา่จะ

เป็นมักจะได้มาจากการปรับแก้ ค าที่สะกดผดินั้นใหถู้กต้องโดยมีจ านวนของการแก้ไขน้อย

ครั้งที่สุด (พลวัฒน์ ไหลมนู, 2559, หนา้ 14-15) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการสื่อสารกับ

บุคลากรต้องให้ความส าคัญการเขียน เนื้อหา การพูดการต้องมีการตรวจสอบไวยากรณ์

หรอืการสะกดค าที่ถูกต้อง สมบูรณ์และชัดเจนก่อนท าการสื่อสาร เพื่อที่ผู้บริหาร

สถานศกึษาจะได้ลดปัญหาข้อขัดแย้ง ความซ้ าซ้อน การแปลความหมายในการสื่อสารกับ

บุคลากรก่อนน าไปสู่การปฏิบัติงานภายในขององค์กร ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาเลือกใช้

ภาษาได้อย่างเหมาะสมและภาษาที่ถูกต้องยังช่วยให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ  

สรุปความหมายองค์ประกอบด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร หมายถึง  

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลที่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของบุคลากร ด้วยการ

รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาประเมินผลเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย  

1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนื้อหาสมบูรณ์ 3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบ

การสะกดค า ดังตาราง 9 
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ตาราง  9  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

 

องคป์ระกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

1. ค าที่ใชใ้นการ

สื่อสาร 

ผู้บริหารสถานศกึษามี

ข้อมูลท่ีใชป้ระกอบในการ

สื่อสารด้วยการสบืค้นจาก

แหลง่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดความสมบูรณ์ของ            

การสื่อสารท่ีถูกต้อง              

มคีวามนา่เช่ือถือ               

โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษร ไมใ่ชค้ าพูดหรือ

ภาษาทั่วไปในการสื่อสาร

ในองค์กรหรือเป็นการ

อา้งอิงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

ตา่ง ๆ เมื่อผู้รับสารอ่าน

แลว้ไม่ตอ้งตีความ เขียน 

ให้เข้าใจด้วยภาษาท่ีเรียบ

ง่ายมคีวามรัดกุมของค าท่ี

ใชม้คีวามถูกต้อง ชัดเจน

ในการสื่อสารขององคก์ร 

 

  1. ผู้บริหารสถานศกึษา มขี้อมลูท่ีใชป้ระกอบการ

เขียนท่ีสบืค้นจากแหล่งขอ้มูลตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ ถูกต้องและความนา่เช่ือถือ 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษาเลอืกใชค้ าพูดหรือภาษา 

ตา่ง ๆ เหมาะสมในการเขียน 

  3. ผู้บริหารสถานศกึษามขีอ้มูลเป็นขอ้เท็จจริง

สามารถยืนยันได้หรือ             การอา้งอิงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมตติา่ง ๆ ในการเขียน 
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ตาราง  9 (ตอ่) 

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 เข้าใจด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย 

มคีวามรัดกุมของค าท่ีใชม้ี

ความถูกต้อง ชัดเจนใน

การสื่อสารขององค์กร  

  4. ผู้บริหารสถานศกึษา          ในการท างานหรือ

ค าพูด          ท่ีตีความ เขียนใหเ้ข้าใจด้วยความเรียบ

ง่าย 

  5. ผู้บริหารสถานศกึษาเขียนหนังสอืท่ีมีความถูกต้อง 

ความชัดเจนและความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

2. เนื้อหาครอบคลุม ผู้บริหารสถานศกึษามกีาร

สื่อสารด้วยเนื้อหาท่ี

ครอบคลุมมคีวามนา่สนใจ

สามารถโน้มน้าว 

ให้บุคลากรปฏบัิตงิานตาม

วัตถุประสงค์ เพ่ือท าให้

เกิดความไม่เข้าใจใน

ข่าวสารท่ีได้รับซึ่งมีผลตอ่

การปฏบัิตงิานในการลด

การเกิดขอ้ผิดพลาดซึ่งจะ

ส่งผลตอ่คุณภาพของการ

ปฏบัิตงิานท่ีทันต่อ

เหตุการณ์อยูเ่สมอในแต่

ละเร่ืองท่ีก าลังรับรู้อยูใ่น

ขณะนั้นของ 

องคก์ร 

  1. ผู้บริหารสถานศกึษาสื่อสารดว้ยเนื้อหาที่สมบูรณ์ 

มคีวามนา่สนใจโนม้นา้วให้บุคลากรปฏบัิตงิานตาม

วัตถุประสงค์ 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษาเข้าใจวา่เนือ้หาในการสื่อสาร

ท่ีแตกต่างกันอาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจในขา่วสาร 

ท่ีได้รับและส่งผลตอ่ขอ้ผิดพลาดในการปฏบัิตงิาน 
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ตาราง  9 (ตอ่) 

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

    3. ผู้บริหารสถานศกึษาเข้าใจวา่เนือ้หาท่ีใชส้ื่อสาร          

มคีวามสมบูรณ์และค าสั่งท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชา           

มคีวามชัดเจนยอ่มส่งผลตอ่คุณภาพของงาน 

  4. ผู้บริหารสถานศกึษาได้รับทราบเนื้อหาข่าวสาร            

ท่ีสมบูรณ์จากบุคลากรท่ีทันต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

  5. ผู้บริหารสถานศกึษามปีระสบการณ์ในการสื่อสาร

ท่ีเหมาะสมกับแตล่ะเร่ืองท่ีก าลังรับรู้อยูใ่นขณะนัน้ 

3. การแปล

ความหมาย 

ผู้บริหารสถานศกึษา

สามารถแปลความหมาย

เนื้อหาครอบคลุม           

มคีวามครบถ้วนใชภ้าษาที่

เข้าใจง่ายไมว่กวน การใช้

ค าพูดท่ีเป็นกลางไมเ่อน

เอยีงต่อฝ่ายใด ฝา่ยหน่ึง

เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้ง

ตอ่องค์กรและการเลอืก

ชอ่งทางในการสื่อสารได้

เหมาะสม เช่น การ 

ออกหนังสอืเวยีนภายใน

เพื่อแจ้งให้ทราบขา่วสาร

ให้บุคลากรได้รับ 

  1. ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมาย

เนื้อหาที่มคีวามครบถ้วน  

ใชภ้าษาที่เข้าใจง่ายไมว่กวนต่อบุคลากรภายในองค์กร 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษาการแปลความหมายโดยการ

ใชค้ าพูดท่ีเป็นกลางไมเ่อนเอยีงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อ

มใิห้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 
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ตาราง  9 (ตอ่) 

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 ทราบ ผู้บริหาร

สถานศกึษามกีารแปล

ความหมายการสื่อสาร

โดยใชภ้าษาทา่ทาง การ

แสดงสหีนา้การเคลื่อนไหว

ของร่างกาย หรอื ใช้

สัญลักษณ์รูปภาพ 

  3. ผู้บริหารสถานศกึษาเลอืกช่องทางในการสื่อสาร

ได้เหมาะสม เช่น หนังสอืเวยีนภายในเพื่อแจ้งข่าวสาร

ท่ัวไปให้บุคลากรได้รับทราบ 

  4. ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายการ

สื่อสารโดยใชภ้าษาทา่ทาง การแสดงสหีนา้ ท่าทาง 

การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรอืใชส้ัญลักษณ์รูปภาพ 

  5. ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายของ

เนื้อหาได้ชัดเจน ถูกต้องและตรงกับบุคลากรในการ

ปฏบัิตงิานในองค์กร 

4. การตรวจสอบ

การสะกดค า 

ผู้บริหารสถานศกึษามกีาร

ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 

เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ ให้

ถูกต้องก่อนน าไปสู่ปฏบัิติ

และภาษาที่ใชเ้ป็นภาษา

ทางการ มีฝา่ยพสิูจน์

ตรวจสอบเอกสารทุกครัง้

ก่อนไปสู่การปฏบัิตเิพื่อลด

ปัญหาข้อขัดแยง้ในการ

ตคีวามหมายในการ

สื่อสาร  

  1. ผู้บริหารสถานศกึษามกีารตรวจสอบ ปรับปรุง 

แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ เพื่อความถูกต้องก่อน

น าไปสู่การปฏบัิติ 
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ตาราง  9  (ตอ่) 

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 กับบุคลากรก่อนน าไปสู่

การปฏบัิตงิานภายในของ

องคก์ร 

  2. ผู้บริหารสถานศกึษา มกีารตรวจสอบภาษาที่ใชว้า่

เป็นภาษาทางการหรือภาษาไมเ่ป็นทางการชว่ยท าให้

การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

  3. ผู้บริหารสถานศกึษา มฝี่ายพสิูจน์ตรวจสอบ

เอกสารทุกครัง้ก่อนไปสูก่ารปฏบัิตเิพื่อลดปัญหาข้อ

ขัดแย้งในการตคีวามหมายในการสื่อสารกับบุคลากร

ในองค์กร 

  4. ผู้บริหารสถานศกึษา มกีารตรวจสอบการสะกด

ค าก่อนน าไปสู่การปฏบัิตงิานภายในองค์กร 

  5. ผู้บริหารสถานศกึษา มกีารตรวจสอบการสะกด

ค าตามหลักไวยากรณ์และเป็นภาษาราชการ 

5. วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

5.1 ความหมายของวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายวัฒนธรรมของ

องค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร ไว้ดังนี้ ราชบัณฑติยสถาน (2545, หนา้ 242) กล่าวไว้ว่า

วัฒนธรรมขององค์กร เป็นสิ่งที่บุคคลหรอืสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและก าหนด         

การกระท าของตนเอง ณสรวง ก้อนวมิล (2552, หน้า 3) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กร 

หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่มคีุณค่าแล้วยึดถือเป็นแนวทางแหง่

พฤติกรรมที่พึงปรารถนาเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและก าหนดการกระท าของตนเอง               

สุรางค์ โค้วตระกูล (2552, หนา้ 398) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององคก์ร เป็นวิถีของการ

จัดรูปความประพฤติที่มคีวามหมายต่อบุคคลเป็นแบบฉบับความคิดที่ฝังแน่นส าหรับยึดถือ

และปฏิบัติตนในสังคมและชีวิตหรือเลอืกปฏิบัติเมื่อเผชิญกบเหตุการณแ์ละสถานการณ์นัน้

ค่านิยมจึงรวมถึงจุดมุง่หมายหรอืความต้องการในชวีิตและสิ่งที่บุคคลชอบ พีระพงศ ์จ าปี

ศร ี(2554, หน้า 4)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กร หมายถึง ความเชื่อของ

บุคคลที่พิจารณาว่าเป็นสิ่งส าคัญ และมีอทิธิพลต่อการน าไปเป็นแนวทางในการท างาน  

ซึ่งความเช่ือดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับวิธีการท างานกับเพื่อนรว่มงานกับหัวหนา้งานหรอื

กับผูบ้ริหารสถานศกึษา หรรษมน ประสาทแก้ว (2554, หนา้ 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
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วัฒนธรรมขององค์กร หมายถึง ความเชื่อพื้นฐานที่บุคคลใหค้่าและให้ความส าคัญต่อ

บุคลากรในการปฏิบัติงานและเกิดเป็นค่านิยมที่บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการแสดง

พฤติกรรมออกมา  

ในส่วนของ ฐิตินันท์ นาดี (2554, หนา้ 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

วัฒนธรรมขององค์กร หมายถึง ข้อก าหนดร่วมกันของคนในองค์กรเพื่อใชเ้ป็น

เครื่องกระตุ้นและโน้มนา้วใหบุ้คลากรเกิดความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงานและ              

มีพฤติกรรมในทางเดียวกัน ขณะที่ณรงค์วิทย์แสนทอง นิตพิล ภูตะโชติ (2556, หน้า 98) 

กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กร หมายถึง เกณฑ์ที่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใช้ในการตัดสิน

ว่าอะไรควรท า และอะไรไม่ควรท า เพื่อให้ได้ผลอันพึงปรารถนาร่วมกันซึ่งค่านิยมเป็นสิ่งที่

ก าหนดถึงพฤติกรรมและผลที่ตดิตามมา นอกจากค่านิยมจะเป็นบรรทัดฐานของการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรแล้วค่านิยมยังมปีระโยชน์อื่นอีก คอื ท าให้รูว้่าองค์กรคาดหวังอะไร 

ผลงานแบบใด ดว้ยวิธีการใด ช่วยสร้างบรรยากาศที่กลมเกลียวและกลมกลืนในการท างาน 

และช่วยท าให้มแีนวทางในการปรับตัวเพื่อใหเ้กิดขึ้นในองค์กร นิตพิล ภูตะโชติ (2556, หนา้ 

98) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กร หมายถึง ความเชื่อมั่นพื้นฐานของบุคคลและใช้เป็น

แบบอย่างในการกระท าและปฏิบัติตนของคนในสังคม สุกันยา                    แก้วสุวรรณ์ 

(2557, หนา้ 35) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กร เป็นความเช่ือของบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจและยึดถือเป็นแนวทาง

ส าหรับการองค์กร สุมิตรา แดงศรี (2557, หน้า 10) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมของ

องค์กร หมายถึง การประพฤติและการปฏิบัติที่ยึดถือกันมาแล้วองค์กรถือว่าเป็นค่านิยม 

และ อมร จงึรุง่ฤทธิ์ (2557, หนา้ 10) สรุปไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กร หมายถึง สิ่งที่

บุคคลถือวา่มีคุณค่าและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จและ

ตอบสนอง กิตติพัทธ์  จริวัสวงศ ์(2559, หน้า 5) กล่าวไว้วา่ วัฒนธรรมขององค์กร คอื 

หลักการและพฤติกรรมชีน้ าที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ                  

ซึ่งสะท้อน และหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร รวมทั้งสนับสนุนและชีน้ า 

การตัดสินใจของบุคลากรทุกคนและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนด์้วยวิธีการ 

ที่เหมาะสม  

ส าหรับ ณพัชร ศรีฤกษ์ (2559, หนา้ 7) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม            

ขององค์กร หมายถึง เกณฑ์ที่ผู้ปฏิบัติใช้ในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและอะไรไม่ควรท า                

เพื่อให้ได้รับผลอันพึงปรารถนารว่มกัน ซึ่งค่านินมเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมและผลที่
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ติดตามมาจากการวัด สุนันท์แจม่ศรี (2559, หนา้ 5) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมของ

องค์กร หมายถึง แนวความคิดความประพฤติที่ควรแก่การปฏิบัติจงึยอมรับยึดถือเป็นแนว

ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอที่ถูกต้องแล้วยึดถือเป็นค่านิยม Walter (1993, pp. 4449-4459) 

กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กร เป็นความเชื่อพื้นฐานของบุคคลที่มตี่องานซึ่งมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล Grandori (2001, p. 480) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมของ

องค์กร หมายถึง การรวมเอาบรรทัดฐาน กฎเกณฑเ์บื้องต้น และค่านิยมหลักของส่วนรวม

ที่ถือปฏิบัติเหมอืน ๆ กันจนกลายเป็นวัฒนธรรมเข้าไว้ดว้ยกัน ซึ่งสิ่งที่รวมเข้าไว้ดว้ยกัน

อาจจะมาจากทั้งบุคลากรระดับล่าง ระดับสูงและบรรทัดฐานต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติในสังคม

ของการท างาน และทัศนะของ Haas (2003, p. 31) กล่าวไว้วา่ วัฒนธรรมขององค์กร 

หมายถึง ค่านิยมที่ทุกคนมีความเช่ือและเป็นสิ่งส าคัญอันจะน าเราไปสู่ความส าเร็จในการ

แขง่ขันซึ่งเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ด าเนินต่อไป  

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร 

หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมที่ดขีององค์กรที่ส่งเสริมการ

สื่อสารในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่รว่มกัน การตัดสินใจและ             

การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่จะส่งผลตอ่ความส าเร็จขององค์กร 

ประกอบด้วย 1) การมีสว่นร่วม 2) บรรยากาศองค์กรและ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคติ

ร่วมกัน 

5.2 ความส าคัญของวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของวัฒนธรรม

ขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร ไว้ดังนี ้ดลชนก โมธรรม (2556, หนา้ 32)                            

ได้ให้ความส าคัญของค่านิยมที่ดีตอ่องค์กร ดังนี้ 1) เป็นแหลง่ก าเนิดของแรงที่น าเราไปสู่

การปฏิบัติเป็นสิ่งที่หยั่งรากฝังลึกเกี่ยวข้องกับอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ยาก 2) เป็นพืน้ฐาน

แหง่วิสัยทัศน์ซึ่งเป็นปณิธานขององค์กรเพื่อการไปสู่ความส าเร็จเป็นพืน้ฐานส าคัญของ

วัฒนธรรมองค์กรซึ่งท าให้บุคลากรได้มีทิศทางเดียวกันและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  

3) มีความส าคัญต่อการท างานในการสร้างพันธสัญญา (Commitment) ร่วมกันในการชัก

จูงใจและโน้มน้าวความคิดของบุคลากรใหเ้ข้ามาสู่เป้าหมายขององค์กรสิ่งส าคัญอันหนึ่ง            

ที่บุคลากรต้องการ คือ ความส าคัญในงานที่ตนก าลังท าอยู่พวกเขาตอ้งการที่จะรู้สึกว่า

หนา้ที่งานในความรับผดิชอบอยู่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ในภาย
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หนา้และผลลัพธ์ที่ได้มคีวามส าคัญต่อการเจรญิเติบโตขององค์กร 4) ก่อใหเ้กิดแนวทาง            

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะถือว่าคนเราประสบความส าเร็จ คือ การมคี่านิยมการกระท าของมนุษย์นัน้

มิได้ตอบสนองเพียงความปรารถนาส่วนตน หากแตย่ังมีความหมายและมีความส าคัญ

ควบคู่กันไปถ้าหากเปรียบว่าองค์กรคือชีวติมนุษย์คนหนึ่งค่านิยมก็เป็นเสมือนกับหลักใน

การด ารงชีวติไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานครอบครัวชีวิตส่วนตัวและชีวติงานก็สามารถ

จะอธิบายในเชิงค่านิยมได้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการท าให้ส าเร็จนั่นเอง และ 5) เป็นสิ่งส าคัญ

ที่ท าให้องค์กรในปัจจุบันสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีก็คือการสรา้งความ

ชัดเจนเกี่ยวกับค่านิยมทั้งนี้ก่อนที่จะก าหนดค่านิยมรว่มต่าง ๆ ขององค์กรองคก์รจะต้องท า

ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรจะยืนหยัดทั้งด้านการให้บริการด้านสังคมด้านระบบงานหรอื

บทบาทหนา้ที่รวมถึงการก าหนดต าแหน่งงานหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรใหเ้หมาะสมกับ

งานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเมื่อบุคลากรต้องเผชิญกับภาระรับผดิชอบ           ที่มาก

ยิ่งขึ้นหรอืมีการตัดสินใจที่เป็นไปโดยล าบากยิ่งขึน้ความเชื่อในค่านิยมก็จะเป็นตัวก าหนด

มาตรฐานในพฤติกรรมที่พวกเขาจะแสดงออกมาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุความส าเร็จ

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องคก์รวางไว้ Men, (2014, p. 41) ได้ให้ความส าคัญของ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร เป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูบ้ริหารกับบุคลากรต่าง ๆ ภายในองค์กรเดียวกันเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกัน สร้าง

ความไว้วางใจต่อกันและช่วยประสานงาน  

ในส่วนของ Luo and Shenkar (2016, p. 15) ได้อธิบายถึงความส าคัญของ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในระดับต่าง ๆ              

ได้มสี่วนรว่มในการบริหารงานการที่ผูบ้ริหารสามารถใช้การสื่อสารที่ดีเพื่อเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งการปฏิบัติงานจะส่งผลที่มปีระสิทธิภาพของ

องค์กรมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารเป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มี

ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร การสื่อสารองคก์รนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และที่ส าคัญ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องท าหนา้ที่เป็นผู้สื่อสารที่ดี 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร           

มีความส าคัญเพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่                

ร่วมตัดสินใจ และเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จ

ขององค์กร 

5.3 องค์ประกอบย่อยด้านวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร 
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นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบย่อยด้าน

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ไว้ดังนี้  

วิชญาณี การุณย์สิริ (2551, หนา้ 15) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ดา้นการกระตุ้นให้ใช้ปัญญา               

2) ด้านการให้บริการสังคม 3) ดา้นผลตอบแทน 4) ด้านความหลากหลายของงาน  

5) ด้านความมอีิสระ 6) ด้านความมีศักดิ์ศรี 7) ด้านสุนทรีย์ภาพ 8) ด้านการมสี่วนร่วมงาน            

9) ดา้นสภาพแวดล้อม 10) ด้านการบริหารจัดการและ 11) ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 

ฐิติรัตน์ นุ่มนอ้ย (2551, หน้า 15) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบวัฒนธรรม 

ขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร 2) อัตลักษณ์องค์กร  

3) การมสี่วนรว่มและ 4) ความเป็นกันเองขององค์กร 

สุกันยา แก้วสุวรรณ์ (2557, หนา้ 37) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร  

2) สิ่งแวดล้อม 3) ประสบการณ ์และ 4) การมีเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2559, หน้า 10-11) ได้กล่าวว่า

องค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การมีสว่นรว่ม 

2) วัฒนธรรมองค์กรและ 3) ภูมปิัญญา 

อัจฉรา สุขกลั่น (2561, หน้า 75-82) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบวัฒนธรรมของ

องค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การมสี่วนรว่ม 2) การมีเป้าหมายและ

ทัศนคต ิและ 3) วัฒนธรรมองค์กร 

David (1960, p. 79) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริม           

การสื่อสารประกอบด้วย 1) การมสี่วนรว่ม 2) การมีเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน  

3) การรับฟังและ 4) วัฒนธรรมองค์กร 

Pace and Faules (1994, p. 20) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กร               

ที่สง่เสริมการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การมีเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 2) ความ

ไว้วางใจ   3) การมีสว่นร่วม 4) การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 5) การเปิดเผย และ 6) การรับ

ฟัง 

Quirke (2008, p. 79) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของค่านิยมที่ดีตอ่องค์กร 

ประกอบด้วย 1) การมสี่วนร่วม และ 2) วัฒนธรรมองค์กร 



 
160 

Luo and Shenkar (2016, p. 15) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กร            

ที่สง่เสริมการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การมสี่วนรว่ม และ 2) วัฒนธรรมองค์กร  

ผูว้ิจัยได้ท าการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ

ย่อยวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร ดังตาราง 10 
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ตาราง  10  การสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร 
 

องค์ประกอบย่อย 

วัฒนธรรมขององค์กร 

ที่สง่เสริมการสื่อสาร 
1. 
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1. การกระตุ้นใหใ้ช้ปัญญา  √         1 11.1  

2. การให้บริการสังคม √         1 11.1  

3. ผลตอบแทน √         1 11.1  

4.ความหลากหลายของ

งาน 

√         1 11.1  

5. ความมีอสิระ √         1 11.1  

6. ความมีศักดิ์ศรี √         1 11.1  

7. สุนทรียภาพ √         1 11.1  

8. การมสี่วนรว่ม √ √  √ √ √ √ √ √ 8 88.8 √ 

9. สภาพแวดล้อม √         1 11.1  

10. การบริหารจัดการ √         1 11.1  

11. ความคิดสร้างสรรค์ √         1 11.1  

12. บรรยากาศองค์กร   √ √ √ √ √  √ √ 7 77.7 √ 

13. อัตลักษณ์องค์กร  √        1 11.1  

14. ความเป็นกันเองของ

องค์กร 

 √        1 11.1  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อย 

วัฒนธรรมขององค์กร 

ที่สง่เสริมการสื่อสาร 
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15. สิ่งแวดล้อม   √       1 11.1  

16. ประสบการณ์   √       1 11.1  

17 ทัศนคตริ่วมกัน   √  √ √ √   4 44.4 √ 

18. ภูมิปัญญา    √      1 11.1  

19. ความไว้วางใจ       √   1 11.1  

20. การสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน  

      √   1 11.1  

21. การเปิดเผย       √   1 11.1  

22. การรับฟัง      √ √   2 22.2  

รวม 11 4 4 3 3 4 6 2 2    
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จากตาราง 10  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริม           

การสื่อสาร ผู้วิจัยเลือกองค์ประกอบที่มคี่าร้อยละ 40 ขึ้นไปหรอืมีความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป               

ซึ่งได้องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร ดังนี้  

1. การมสี่วนรว่ม    ความถี่ เท่ากับ 8 หรอืร้อยละ 88.8 

2. บรรยากาศองค์กร  ความถี่ เท่ากับ 7 หรอืร้อยละ 77.7 

3. การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน ความถี่ เท่ากับ 4 หรอืร้อยละ 44.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  7  องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร 

 

ความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบวัฒนธรรมขององค์กร              

ที่ส่งเสรมิการสื่อสาร ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ดังน้ี 

1. การมสี่วนรว่ม 

1.1 ความหมายของการมีสว่นรว่ม 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการมสี่วน

ร่วมไว้ดังนี ้ภานุพงศ์ ภูโต (2551, หนา้ 23-24) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบการมสี่วนร่วม                

เป็นการให้ความส าคัญกับบุคลากรได้เข้ามามีสว่นร่วมด้วยความตั้งใจ เต็มใจและสมัครใจ             

ในการพัฒนาองค์กรซึ่งมีการสื่อสารแบบการมสี่วนรว่ม 3 ระดับ ได้แก่ การมีสว่นร่วมใน

ฐานะผู้รับสาร/ ผูใ้ช้สาร การมสี่วนรว่มในฐานะผูส้่ง/ ผู้ผลิต/ ผูร้่วมผลติ/ ผู้รว่มแสดง และ

การมสี่วนรว่มในฐานะผูว้างแผนและก าหนดนโยบาย 

Dubrin (1984, pp. 127-129) กล่าวไว้ว่า การมสี่วนรว่ม หมายถึง              

การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถแสดงความคิดเห็นหรอืใช้อ านาจได้อย่างอสิระในการ

ท างานโอกาสในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการท างาน 

วัฒนธรรม 

ขององค์กรที่สง่เสริม 

การสื่อสาร 

ต่อองค์กร 

การมสี่วนรว่ม 

บรรยากาศองค์กร 

การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 
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Narula (1994, p. 69) ได้อธิบายไว้ว่าการสื่อสารแบบมีส่วนรว่ม หมายถึง การใช้การ

สื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกในการมสี่วนรว่มขององค์กรในการพัฒนา มีลักษณะเป็น

กระบวนการของการสนทนาระหว่างบุคคล กลุ่มและสถาบันที่เป็นพลวัตร ปฏิสัมพันธ์และ

เปลี่ยนแปลงได้ ช่วยใหผู้ค้นตระหนักถึงศักยภาพของตนและเข้ามีสว่นเกี่ยวข้อง                      

เพื่อสวัสดิการของตนเอง Oakley (1989, p. 543) กล่าวไว้ว่า การมีสว่นรว่ม หมายถึง 

กระบวนการสังคมซึ่งบุคลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการตัดสินใจของกลุ่มที่มคีวามตอ้งการ

ร่วมกันภายใต้สภาพพื้นที่เดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในการปฏิบัติร่วมกัน การก าหนด

ความตอ้งการมีภาวะผู้น า การจัดองค์กร การระดมทรัพยากรและการจัดการรว่มกัน             

การแบ่งปันผลประโยชน์และการได้รับผลประโยชน์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการมสี่วนรว่ม หมายถึง ผู้บริหาร

สถานศกึษามีการสื่อสารโดยการให้บุคลากรรับทราบถึงขอ้ร้องเรียนที่เกิดขึน้จากการ

ปฏิบัติงาน มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา  มีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน

งานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1.2 ความส าคัญของการมสี่วนร่วม 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ให้ความส าคัญของการมสี่วน

ร่วม ไว้ดังนี ้Marsden (1985, pp. 40-112) กล่าวถึงความส าคัญของการมสี่วนรว่ม                 

เป็นการช่วยเหลือบุคลากรต่อกิจกรรมที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาสถานศกึษา                

ช่วยใหบุ้คลากรรู้สกึตื่นตัวเพื่อจะทราบถึงความช่วยเหลือและตอบสนองตอ่กิจกรรมของ

สถานศกึษาและสนับสนุนความคิดริเริ่ม ช่วยใหบุ้คลากรเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ช่วยใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกระบวนการ

ตัดสินใจและการมสี่วนรว่มของบุคลากรเป็นการบริหารจัดการที่จะใช้ความพยายาม 

ความสามารถ ควบคุมทรัพยากรและระเบียบของฝ่ายต่าง ๆ และ ภานุพงศ์ ภูโต (2551, 

หนา้ 43-45) ได้ให้ความส าคัญของการมีส่วนรว่ม ได้แก่ 1) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมองเห็น

คุณค่าของตนเอง 2) เพื่อสร้างความมั่นใจใหก้ับบุคลากรที่เข้ามามีสว่นรว่มและเพื่อให้เห็น

คุณค่าความคิดเห็นและความเชื่อของบุคลากร 3) เพื่อพิสูจนค์วามเชื่อของบุคลากรที่เคย

คิดว่าตนเองไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ซับซ้อนได้ 4) เพื่อสร้างทักษะในการสร้าง

สื่อใหก้ับองค์กร 5) เพื่อเป็นช่องทางในการส่งขา่วสารออกไปจากจุดยืนและมุมมองและทัศ
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นของตนเองและ 6) เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะ วธิีการ

วิเคราะหป์ัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศกึษาต้องให้ความส าคัญต่อ

การมสี่วนรว่ม ช่วยใหบุ้คลากรมีความคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ 

การรว่มแก้ปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์หรอืรับผิดชอบร่วมกัน 

1.3 กระบวนการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการสื่อสาร

แบบมีสว่นร่วม ไว้ดังนี ้พวงชมพู ไชยอาลา และแสงรุง่เรอืงโรจน์ (2556, หน้า 23–42) 

กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมนี้ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ                 

เพื่อเป็นการเสริมพลังให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษา 

มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมองให้

เห็นศักยภาพขององค์กรในการที่จะด าเนินงานพัฒนาร่วมกับตนแทนที่จะมองเห็นแต่ดา้น

อ่อนดอ้ยขององค์กรรวมทั้งการใชก้ระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้สมาชิก           

ในองค์กรได้เข้ามามีสว่นร่วมตัง้แต่การระบุปัญหา การค้นหาวิธีแก้ไข และการด าเนินการ

แก้ไข โดยนักพัฒนาอยู่ในฐานะผูส้นับสนุนกระบวนการดังกล่าว ขั้นตอนที่ 2 การ

ปฏิบัติงาน เป็นการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม เข้ามาใช้ทั้งในด้านการใชก้ารสื่อสารเพื่อชักน า

ให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีสว่นร่วมในงานพัฒนา เช่น การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

ช่องทางเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่จะน ามาสู่การมสี่วนรว่มในงานพัฒนา รวมถึง

การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรเกิด

การพัฒนา เช่น การให้บุคลากรได้เข้ามามีสว่นร่วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปสู่การ

เสริมสรา้งพลังของบุคลากรในที่สุด และขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและการประเมินผล 

จ าเป็นต้องให้บุคลากรเข้ามามีสว่นร่วม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและประเมินผลของ

บุคลากรร่วมกับนักพัฒนา การตรวจสอบและประเมินผลดังกล่าวจะท าให้ทั้งองค์กรและ

นักพัฒนาได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรอืความล้มเหลว เพื่อน าไปสู่

การพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการท างานด้านพัฒนาด้วยตนเองในที่สุด และ ธันย์ชนก 

ช่างเรือ (2561, หนา้ 61-72) กล่าวถึงกระบวนการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมแบบ (SMCR) 

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้สง่สาร (S) หลัก โดยมีบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความนา่เชื่อถอืด้านวิชาการ ถ่ายทอดเนือ้หาสาร (M) ในประเด็นที่สอดคล้อง 

กับปัญหาขององค์กร การใช้สื่อบุคลากรโดยเน้นช่องทาง (C) การประชุมประชาคม               
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เป็นช่องทางหลัก ถ่ายทอดไปยังผูร้ับสาร (R) คือ บุคลากรมีการสื่อสารกลุ่มที่เป็นการ

สื่อสารระหว่างบุคลากรทุกฝา่ย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะที่เป็นการสื่อสารร่วมกัน  

มีการสลับบทบาทระหว่างผู้รับสารและผูส้่งสารอย่างต่อเนื่องทีส่่งผลใหบุ้คลากรเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการสื่อสารเกิดการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมทั้งในด้านการให้ขอ้มูลข่าวสาร 

การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น การร่วมปฏิบัติงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจการ

ตัดสินใจให้กับบุคลากร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม 

ประกอบด้วย ผูส้่งสาร ถ่ายทอดเนือ้หาสาร และการใช้สื่อถ่ายทอดไปยังผูร้ับสาร  

2. บรรยากาศองค์กร 

2.1 ความหมายของบรรยากาศองค์กร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของบรรยากาศ

องค์กรไว้ดังนี ้อัจฉรา เฉลยสุข (2556, หนา้ 34) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง 

ลักษณะที่แตกต่างกันในองค์กรหนึ่งกับองค์กรหนึ่ง และมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล               

ในองค์กร นอกจากนี้ยังมีผลต่อองค์กรด้วย เพราะบุคคลจะต้องมปีฏิสัมพันธ์กัน 

สิ่งแวดล้อมจงึมสี่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม ความพึงพอใจ

ในงาน และสุขภาพจิต ธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์ (2557, หน้า 18) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กร 

หมายถึง ความเข้าใจหรือการรับรู้ที่บุคคลหนึ่งมีต่อองค์การที่ก าลังท างานอยู่และ

ความรูส้ึกของเขาที่มตี่อองค์กรจะอยู่ในรูปมิติต่าง ๆ เช่น ความเป็นตัวของตัวเอง การเปิด

โอกาส โครงสร้าง การให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น และการให้ความ

สนับสนุน สุธีรา แก้วพิจติร (2558, หนา้ 8) กล่าวไว้วา่ คือ การรับรู้รว่มกันของสิ่งที่

องค์การเป็นอยู่ในการปฏิบัติงาน นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรอืสิ่งที่ท าอยู่เป็น

ประจ า 

ในส่วนทัศนะของ Halpin and Croft (1967, pp. 131-132) และ Davis 

(1972, p. 104) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กรที่มผีลต่อการจูงใจในการปฏิบัติงานและ

ความพอใจในงานและผลของการปฏิบัติงาน Sergiovanni and Starratt (1988, p. 83)               

ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์กร หมายถึง สิ่งที่อธิบายลักษณะขององค์กรใดองค์กร

หนึ่งให้มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นและมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของครูและนักเรียน                

ในขณะเดียวกันหมายถึง ความรู้สกึของครูและนักเรียนที่มีตอ่องค์กรอีกด้วย Gibson 

(2000, p. 424) ได้ให้ความหมายบรรยากาศองค์กร หมายถึง การรับรู้ถึงผลของระบบ               
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ที่เป็นทางการวธิีการบริหารจัดการ และองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มตี่อเจตคดิ ความ

เชื่อ ค่านิยม แรงจูงใจของบุคคลใหป้ฏิบัติงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และจากแนวคิด

ดังกล่าว บรรยากาศอาจหมายถึงตัวแปรต่าง ๆ ทีเ่ข้ามาแทรกระหว่างโครงสร้างของ

องค์กรกับรูปแบบคุณลักษณะของผูน้ าที่มผีลต่อการปฏิบัติงานและความพึงพอใจบุคลากร  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในระดับต่าง ๆ ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการ

บริหารงานผูบ้ริหารสามารถใช้การสื่อสารที่ดใีนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศภายใน

องค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว มีความเป็นกันเองกับบุคลากรภายในองค์กร มกีารสร้างสรรค์               

สิ่งใหม่ ๆ ร่วม ตัดสินใจ และเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ขององค์กร มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับและทุกหน่วยงานโดยมี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใต้บรรยากาศที่ดีขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

กาลเทศะที่ตอบสนองกับ ความต้องการและค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงานของ

องค์กร 

2.2 ความส าคัญของบรรยากาศองค์กร 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของบรรยากาศ

องค์กรไว้ดังนี ้อภพิงศ์ โชติรัตน์ (2557, หน้า 19) ได้ให้ความส าคัญของบรรยากาศองค์กร 

ดังนี้ 1) เป็นการติดตอ่สื่อสารในองค์กรอย่างเปิดเผย เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร                

ที่ถูกต้องที่สง่ผลต่อการปฏิบัติงาน การตัดสินใจรว่มกันในการก าหนดเป้าหมายการท างาน            

ในทุกระดับ การค านึงถึงบุคลากรด้วยการเอาใจใส่ การจัดสวัสดิการ การปรับปรุงระบบ

การท างานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และทัศนะของ Brown and Moberg, 

(1980, p. 420) ได้ให้กล่าวไว้ว่าบรรยากาศองค์การยังมีส่วนในการวางรูปแบบความ

คาดหวังของสมาชิกในองค์การตอ่องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มี

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์การและความพอใจที่จะอยู่ในองค์การ ดังนั้นหากต้องการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรอืพัฒนาองค์กรแล้ว สิ่งทีนักพัฒนาองค์การจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ก่อนอื่นคือ บรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การได้รับการสั่งสมมาจากความ

เป็นมาของวัฒนธรรมและกลยุทธ์ขององคก์ารตั้งแต่อดีต และ Steers and Porter,1983, p 

317) ได้สรุปผลการศกึษาองค์การที่มีบรรยากาศในการบริหารแบบใช้อ านาจคอื อ านาจใน

การตัดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากร ในองค์กรรตอ้งปฏิบัติตามระเบียบอย่างงเคร่งครัด 

บรรยากาศแบบนีจ้ะท าให้ผลผลติต่ า บุคลากรในองค์การมคีวามรูส้ึกไม่พงึพอใจในงาน              
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ไม่เกิดความคิด รเิริ่มและมีทัศนคตทิี่ไม่พงึประสงค์ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน องค์กรที่มี

บรรยากาศร่วมประสานสัมพันธ์ และเน้นความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันในหมู่สมาชิกองค์กรจะมี

ผลท าใหบุ้คลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรเกิด

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ผลงานยังอยู่ในระดับต่ าและในองค์กรที่มบีรรยากาศ               

ในองค์การแบบนี ้จงึมีผลท าให้บุคลากรขององค์กรเกิดความพึงพอใจในงานท าให้บรรลุผล

ส าเร็จ นอกจากนั้นบรรยากาศองค์กร มุง่เน้นคนซึ่งประกอบด้วย การตดิต่อสื่อสารชนิด

เปิด การให้ความสนับสนุนร่วมกันและกระจายอ านาจการตัดสินใจ น าไปสู่การปฏิบัติงาน 

ที่ดขีองบุคลากร ลดการออกจากงาน ลดตน้ทุนการผลิต และลดเวลา ในการฝึกอบรม 

และ Litwin and Stringer (2002, p. 65) ได้กล่าวถึงความส าคัญของบรรยากาศองค์การ 

เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการศึกษาองค์กรของมนุษย์ เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างลักษณะที่

มองเห็นได้ขององค์กร เช่น โครงสรา้งกฎเกณฑแ์บบความเป็นผู้น าและขวัญกับพฤติกรรม

ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น บรรยากาศองค์กรจะเป็นความรูส้ึกของการปฏิบัติงานต่อลักษณะ

ที่มองเห็นได้ขององค์กร จะมีอทิธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมต่อทัศนคติของบุคลากร  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์กรมคีวามส าคัญด้านการ

บริหารจัดการทั้งตอ่ผูบ้ริหารและบุคคลอื่น ๆ ในองค์กรเป็นอย่างมากที่สง่ผลตอ่ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วย หากองค์กรใด

ค านงึถึงความส าคัญในเรื่องนี้ แล้วน ามาประยุกต์ใชก้ับการบริหารจัดการที่มีการ

ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยแบบผสมผสานกลมกลืนตลอดเวลา ก็จะท าให้องค์กรนั้นมี

ความยดืหยุ่น ท าให้เกิดผลดีตอ่ผูป้ฏิบัติงานและผูบ้ริหารที่ท างานรว่มกัน โดยต่างฝา่ยต่างรู้

ถึงความต้องการและความพึงพอใจต่อกันซึ่งจะท าให้เป้าหมายขององค์กรสัมฤทธิ์ผลได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. การมเีป้าหมายและทัศนคติรว่มกัน 

3.1 ความหมายของการมเีป้าหมายและทัศนคตริ่วมกัน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายการมเีป้าหมาย

และทัศนคติร่วมกัน ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2559, หนา้ 58) กล่าวไว้ว่า 

เป้าหมาย คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องในอนาคตซึ่งหนว่ยงานจะต้องพยายามให้เกิดขึ้นหรอื

เป็นการก าหนดพันธกิจ ภารกิจในรูปของผลลัพธ์ที่ส าคัญที่ตอ้งเป็นค าตอบของค าถามที่ว่า 

อะไร คือ สิ่งที่หนว่ยงานยึดมั่น และความผูกพันที่จะต้องท าให้เสร็จ อัจฉรา สุขกลั่น 

(2561, หนา้ 68) กล่าวไว้ว่า การก าหนดเป้าหมาย เพื่อใหไ้ด้รับความรู ้การส าเร็จ                  
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แตเ่ป้าหมายนั้นเป็น เป้าหมายระยะยาวหรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลประสงค์จะให้

เกิดขึ้นในอนาคตที่ยังห่างไกลจากคามเป็นจรงิ โดยไม่ได้บอก หรอืระบุว่าจะต้องท าอย่างไร

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น Pace and Faules (1994, p. 147) กล่าวไว้ว่า เป้าหมาย เป็นสิ่ง

ที่จะช่วยคุณเข้าใจตนเองว่า  คุณต้องการอะไร แล้วตอนนีคุ้ณก าลังท าอะไรอยู่ มัน

สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตัง้ไว้หรอืไม่ ซึ่งมันเป็นตัวช่วยสร้างความชัดเจนให้กับสิ่งที่คุณ

ลงมอืท าได้เป็นอย่างดี เพราะเวลาที่คุณเดินไปผดิทาง เป้าหมายก็จะค่อยๆ ย้ าเตือนคุณให้

กลับมาเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้ง ฐิติรัตน์ นุ่มน้อย (2551, หนา้ 15) กล่าวไว้ว่า เป้าหมายคือ 

สิ่งที่เราต้องการไปให้ถึง มาจากความต้องการ ความหวัง จนิตนาการ ความใฝ่ฝันที่

ผูบ้ริหารสร้างขึน้ แตต่้องอยู่ในกรอบที่ไม่เพ้อฝัน และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการ

จัดการ เป้าหมายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความส าเร็จ หากแตก่ารกระท าเพื่อมุ่งสูเ่ป้าหมาย

ต่างหากจะมีความหมายต่อความส าเร็จที่คาดหวัง และ Kinichi and Williams (2009, p. 

543) กล่าวไว้ว่า มีเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การท าใหบุ้คลากรทุกคนในองค์กรมีความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเข้าใจหลักการด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างดี 

สรุปได้วา่ มีเป้าหมาย หมายถึง เป็นการก าหนดทิศทางความส าเร็จของ                     

การด าเนินงานของสถานศึกษาร่วมกัน เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยองค์กร 

มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในส่วนความหมายของทัศนคตริ่วมกัน นักวิชาการและนักการศกึษา

หลายท่านได้ใหค้วามหมายไว้ดังนี ้ชุติรัตน ์กาญจนธนชัย (2562, หนา้ 18) ได้ให้

ความหมายของทัศนคติร่วมในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่แสดงทัศนคติ

บวกต่อตนเองและผูส้ื่อสาร ทัศนคติบวกต่อการสื่อสาร ทัศนคติที่ดีตอ่เรืองที่สื่อสาร  

การสื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดใีนการสื่อสารและเห็นประโยชน์                

ของการสื่อสาร Berlo (1960, p. 40) กล่าวไว้ว่า ความหมายของทัศนคติรว่มกัน หมายถึง 

ความโน้มเอยีงของคนในการเข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงวัตถุหรอืบุคคลนั้นมีผลต่อวธิีการสื่อสาร

ของมนุษย์ ได้แบ่งทัศนคติร่วมกันของผู้ส่งสาร มี 3 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 ทัศนคติผู้สง่

สารที่มีตอ่ตนเอง หมายถึง การประเมนิตนเองของผู้ส่งสารทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งมี

ผลต่อการสื่อสารของผูส้่งสาร คือ หากผูส้่งสารประเมินตนเองในด้านบวก เช่น คิดว่าตนมี

ความสามารถและรอบรู้เรื่องที่จะสื่อสารก็จะท าให้เกิดความมั่นใจและประสบความส าเร็จ

ในการสื่อสาร  หากประเมินตนเองในทางตรงกันข้าม ก็จะท าให้เกิดความไม่มั่นใจ ดังนัน้

ทัศนคตดิ้านนี้ จึงสง่ผลต่อวิธีการสื่อสารที่สร้างขึ้นและลักษณะของปฏสิัมพันธ์กับผูส้่งสาร 

ประการที่ 2 ทัศนคติตอ่เรื่องที่จะสื่อสาร หมายถึง ความรู้สึกที่มตี่อเรื่องหรอืประเด็นที่จะ
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สื่อสาร คอื หากผูส้่งสารมีทัศนคตทิี่ดตี่อเรื่องที่จะสื่อสารก็จะท าให้เกิดความมั่นใจและ

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการที่ 3 ทัศนคตติ่อผูร้ับสาร หมายถึง 

ความรู้สกึที่มตี่อผูร้ับสาร คือ หากผูส้่งสารกับผูส้่งสารมีความรูส้ึกที่ดตี่อกันก็จะส่งผลให้

เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารการเลือกภาษาถ้อยค าและการแสดงออกในการสื่อสาร

รวมทั้งระดับความสัมพันธ์ที่มตี่อกัน  

ส าหรับ Schiffman and Kanuk (1994, p. 657) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติร่วมกัน 

หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจ

หรอืไม่พึงพอใจที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Bovee, Houston and Thrill (1995, p. 121) ได้ให้

ความหมายของทัศนคติร่วมกัน หมายถึง ความโน้มเอียงในด้านบวกหรือความโน้มเอียง           

ในด้านลบของบุคคลที่มตี่อผลติภัณฑบ์ุคคล สถานที่ แนวคิดหรอืประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมี

ทัศนคติมคีวามส าคัญมากต่อการตลาด เพราะทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อกันกระบวนการ

และการกระท า การของผู้บริโภคทั้งหลาย Mowen and Minor (2000, p. 190) กล่าวไว้ว่า 

ทัศนคตริ่วมกัน เป็นแกนกลางของความรู้สึกชอบหรอืไม่ชอบของกลุ่ม บุคคล สถานการณ ์

สิ่งของและความคิดเห็นที่เรามองไม่เห็น  

จากที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า การมีเป้าหมายและทัศนคติรว่มกัน หมายถึง 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและบุคลากรในสถานศกึษามีเป้าหมายและทัศนคตทิี่ดรี่วมกันต่อ                 

การสื่อสาร โดยมีความตัง้ใจให้สารที่ส่งไปมีผลตอ่พฤติกรรมผูร้ับสารทั้งในด้านความคิด              

การวิเคราะห ์การตัดสินใจหรอืการพูดกับตนเองซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มคีวามเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

3.2 ความส าคัญของการมเีป้าหมายและทัศนคติรว่มกัน 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญการมเีป้าหมาย

และทัศนคติร่วมกันไว้ดังนี้ ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2564, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า 

ความส าคัญของเป้าหมาย เป็นความต้องการที่ผูบ้ริหารแตล่ะระดับแสดงออกมาเพื่อให้

เกิดการปฏิบัติให้บรรลุผล เป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับการปฏิบัติมากที่สุดจงึเป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินการ 

การตดิตามประเมินผล การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และการใหร้างวัล หากไม่มี

เป้าหมาย สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดก็ไม่สามารถท าให้เกิดมขีึน้ได้ Woodcock (1989, p. 

116) กล่าวไว้ว่า ความส าคัญการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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คือ ทีมการท างานมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกัน สมาชิกทุกคนในทีม

รับรู้และยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์นัน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าคัญของการมเีป้าหมายและทัศนคติ

ร่วมกันจะช่วยท าให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาและบุคลากรมีความคิดริเริ่ม การรู้จักคิดวิเคราะห์

ปัญหา ช่วยท าให้ผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา

สถานศกึษาหรอืกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษามกีารเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กับบุคลากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมทีัศนคตคิวามเข้าใจ

ถูกต้องร่วมกัน 

สรุปความหมายองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมที่ดขีององค์กรที่ส่งเสริมการ

สื่อสารในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่รว่มกัน การตัดสินใจและ              

การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่จะส่งผลตอ่ความส าเร็จขององค์กร 

ประกอบด้วย 1) การมีสว่นร่วม 2) บรรยากาศองค์กรและ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคติ

ร่วมกัน ดังตาราง 11 
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ตาราง  11  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

1. การมีสว่น

ร่วม 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารโดยการให้บุคลากร

รับทราบถึงขอ้ร้องเรียนที่เกิดขึน้

จากการปฏิบัติงาน มกีารเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความ

คิดเห็นเพื่อรว่มหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา มีการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

งานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสาร

แบบมีสว่นร่วมโดยให้บุคลากรรับทราบ

ถึงขอ้ร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสาร

แบบมีสว่นร่วมโดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมหา

แนวทางแก้ไขปัญหา 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสาร

แบบมีสว่นร่วมเพื่อตดิตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง

สม่ าเสมอ 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสาร

แบบมีสว่นร่วมกับหนว่ยงานอื่น ๆ เช่น 

การตดิต่อขอข้อมูล ขอความช่วยเหลือ

ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การ

ด าเนนิงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
173 

ตาราง  11 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

    5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสาร

แบบมีสว่นร่วมในการเปลี่ยนแปลง         

การปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจ

ร่วมกันและสามารถปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

2. บรรยากาศ

องค์กร 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรในระดับต่าง ๆ 

ได้เข้ามามีสว่นรว่มในการ

บริหารงานผูบ้ริหารสามารถ 

ใช้การสื่อสารที่ดีในการสร้าง

วัฒนธรรมและบรรยากาศภายใน

องค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว มีความ

เป็นกันเองกับบุคลากรภายใน

องค์กร มีการสร้างสรรค์             

สิ่งใหม่ ๆ ร่วมตัดสินใจ และเปิด

โอกาสใหทุ้กคนได้เข้ามามีส่วน

ร่วมที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

องค์กร มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ระหว่างบุคคลทุกระดับและทุก

หนว่ยงานโดยมีความสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกันภายใต้บรรยากาศที่ดี

ขององค์กร ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตาม 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มกีาร

แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล        

ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมี

ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กันภายใต้

สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร 

ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีข้อมูล

ข่าวสารที่ตอบสนองกับความตอ้งการ

และค่านิยมของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในองค์กร 
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ตาราง  11 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 กาลเทศะที่ตอบสนองกับความ

ต้องการและค่านิยมของบุคลากร

ในการปฏิบัติงานขององค์กร 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคตทิี่ดี

ต่อบุคลากรในการถ่ายทอด 

โดยมีความต้ังใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูร้ับสาร 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติ

ร่วมกันกิจกรรมการสื่อสารอย่างหนึ่ง

เกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารกับตนเอง              

ทั้งคิด วเิคราะห ์ตัดสินใจหรอืพูดกับ

ตนเอง กิจกรรมตา่ง ๆ 

  5. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคตทิี่ดี

ต่อการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ                 

ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

พูดกับตนเอง กิจกรรมต่าง ๆ 
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ตาราง  11  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

    5. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคตทิี่ดี

ต่อการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ           

ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

3. การมี

เป้าหมายและ

ทัศนคตริ่วมกัน 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

บุคลากรในสถานศกึษา                     

มีเป้าหมายและทัศนคติที่ดี

ร่วมกันต่อการสื่อสาร โดยมี

ความตัง้ใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อ

พฤติกรรมผูร้ับสารทั้งในด้าน

ความคิดการวิเคราะห ์                   

การตัดสินใจหรอืการพูดกับ

ตนเองซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ                  

มีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรต่าง ๆ          

ในองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน 

 

 

 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคตวิ่า

ผูร้ับสารส่วนใหญ่จะเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและ

ความเช่ือของตน 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงทัศนคติ

บวกต่อผู้สื่อสาร ท าให้เกิดบรรยากาศ 

ที่ดใีนการสื่อสารและเห็นประโยชน์ของ

การสื่อสาร 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีทัศนคติร่วมกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากร ต่าง ๆ ใน

องค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อ 
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ตาราง  11 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

  บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดง

ความรูส้ึกที่ดตี่อกันท าให้เกิด

บรรยากาศที่ดใีนการสื่อสารและ

ความสัมพันธ์ที่มีตอ่กันภายในองค์กร 

  5. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีทัศนคติร่วมกันการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยที่

บุคลากรมีความเข้าใจถูกต้องรว่มกัน 
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3. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

มีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของตัวบ่งชี้ ลักษณะของตัวบ่งช้ีที่ดี ประเภทของตัวบ่งชี้ 

ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การคัดเลือกตัวบ่งชี้ 

ซึ่งมีรายละเอียดน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายของตัวบ่งชีไ้ว้ ดังนี้ 

วัชราภรณ์ ทีสุกะ (2557, หน้า 118) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งช้ี คือ สิ่งที่น ามาวัดหรอื

ชีใ้ห้เห็นลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด หรอืเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงลักษณะของระบบ

การด าเนินงาน เป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะหรอืสภาพการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

รังสฤษฏ์ จ าเริญ (2557, หน้า 9) กล่าวไว้ว่าตัวบ่งชี ้หมายถึง องค์ประกอบที่มคี่าแสดงถึง

ลักษณะหรอืปริมาณ ที่ตอ้งการศกึษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งค่าตัวบ่งชีจ้ะแสดงถึงสภาพ

ที่ตอ้งการศึกษา มคีวามชัดเจนเพื่อประเมนิสภาพที่ตอ้งการศกึษาได้ และสามารถน าไป

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ ท าให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่

ต้องการศกึษาได้ อัมพร อานุภาพแสนยากร (2558, หนา้ 12) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี ้คือ                  

ตัวที่น ามาวัดหรอืชีส้ภาพการณ์ของระบบการศกึษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมีลักษณะ              

เชงิคุณภาพหรือปริมาณซึ่งเกิดจากการรวมตัวแปรเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดคุณค่าที่สามารถ

ชีใ้ห้เห็นคุณลักษณะหรอืสภาพการณ์นั้นได้และเพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย              

การวางแผนและการปฏิบัติงานและทัศนะของ ญาตา กรุณากร (2558, หน้า 279) ได้ให้

ความหมายของตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรขององค์ประกอบหรอืข้อมูลที่เป็นสารสนเทศที่ได้

ประมวลเป็นค่าสถิตทิี่ใช้แสดงสภาวะของสิ่งที่มุง่วัดในสถานการณ์หรอืช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่งและเป็นค่าที่สังเกตได้ทั้งเชิงปริมาณหรอืคุณภาพ ซึ่งเป็นผลสะท้อนของการด าเนินงาน 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารงาน การติดตาม 

การด าเนินงาน และการจัดล าดับการพัฒนาของหน่วยงานหรือองค์กรได ้ 

ในส่วนของ ปฐมสุข สลีาดเลา (2558, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี ้คอื ตัวแปร

ประกอบหรอืองค์ประกอบที่มคี่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการด าเนินงาน

ส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณรงค์ พันธุ์คง (2559, หนา้ 9) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี ้

คือหมายถึง ตัวแปรหรือสารสนเทศที่เป็นข้อความที่บ่งบอกถึงสภาวะหรอืสภาพการณ์             
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ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อใหเ้กิดค่า หรือคุณค่าที่สามารถ

ชีใ้ห้เห็นลักษณะของสภาพที่ก าลังด าเนนิงาน หรอืผลการด าเนินงานนั้น ๆ กฤษฏา ศรสีุ

ชาติ (2559, หนา้ 9-10) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี ้หมายถึง ตัวแปรหรอืองค์ประกอบที่เป็นข้อมูล 

สารสนเทศที่ได้ประมวลผลเป็นค่าสถิตเิพื่อใช้แสดงสภาวะของสิ่งที่มุง่วัดในสถานการณ์

หรอืช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและเป็นค่าที่สังเกตได้ทั้งเชิงปริมาณหรอืคุณภาพ ซึ่งเป็นผล

สะท้อนของการด าเนินงาน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 

การบริหารงาน การตดิตามผลการด าเนินงานและการจัดล าการพัฒนาของหน่วยงานหรือ

องค์กรได้ ในทัศนะของ นันทนา กองผา (2559, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี ้

หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี ้การนิยามตัวบ่งช้ี การรวบรวม

ข้อมูล การสร้างตัวบ่งชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้และการน าเสนอและรายงานตัวบ่งชี ้

ปฐมสุข สีลาดเลา (2560, หนา้ 13) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรอื

องค์ประกอบที่มคี่าแสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณของระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่ง

ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและ ศราวุธ สายตา (2563, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง 

ตัวแปรที่สามารถวัดและหาค่าได้ มีคา่แสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณของสิ่งที่ต้องการศกึษา

สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตอ้งอา้งการประเมินและน าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผน การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรได้ ส าหรับทัศนะของ 

Johnstone (1981, p. 2) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี ้หมายถึง สารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณเชิง

สัมพันธ์หรอืสภาวะของสิ่งที่มุง่วัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นจะต้องบ่งบอกสภาวะ 

ที่เจาะจงแต่จะบ่งบอกหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีหรอืทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งบอก

ถึงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ใน

อนาคต เช่น ตัวบ่งชีเ้ปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในปีตา่ง ๆ เป็นต้น ตัวบ่งช้ีจะ

เป็นสิ่งบอกชีอ้ย่างกว้าง ๆ ถึงสภาวะหรอืสภาพของสถานการณท์ี่เราสนใจเข้าไปตรวจสอบ

ตัวอย่างของตัวบ่งชีท้ี่บ่งช้ีระบบการศกึษาระดับชาติ เช่น ตัวบ่งช้ีการมสี่วนรว่มใน

ทรัพยากรมนุษย์ต่อการศกึษาในอนาคต ซึ่งค่าที่ค านวณได้นัน้จะต้องแปลผลในลักษณะ

ภาพรวม ๆ หรือเป็นภาพสะท้อนของการกระจายการมีส่วนรว่มของทรัพยากรมนุษย์ใน

การศกึษา Bursten, Oakes and Guiton (1992, p. 410) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ 

หมายถึง ค่าสถิตทิี่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับสถานะคุณภาพหรอืผลการปฏิบัติงานของระบบ

การศกึษาแอบกินข้าวเสร็จที่เฉพาะหรอืค่าสถิตริวมโดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ

การตัดสินใจที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ตอ้งการวัดและ Oxford Dictionary (1991, 
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ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งช้ี หมายถึง เป็นสิ่งที่ช้ีหรอืบอกทิศทางไปทิศทางใด

ทิศทางหนึ่ง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ตัวแปรหรอืสารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณ 

เชงิสัมพันธ์หรอืสภาวะของสิ่งที่มุง่วัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นจะต้องบ่งบอก

สภาวะที่เจาะจง แต่จะบ่งบอกหรือสะท้อนใหเ้ห็นถึงวธิีหรอืทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.2 ลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ดี 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของตัวบ่งชี้ 

ที่ดไีว้ ดังนี้ กมลวรรณ อนันต์ (2555, หนา้ 78) กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของตัวบ่งชีท้ี่ดี 

ประกอบด้วย มคีวามเป็นกลางของตัวบ่งช้ี หมายถึง ความไม่ล าเอยีงของตัวบ่งช้ีที่มีผล 

จากการประเมินอาจมีผลต่อกิจกรรมโครงการหรอืแผนงานที่ประเภทเดียวกันแต่จัดโดย

หนว่ยงานที่แตกต่างกัน มีความเป็นวัตถุวิสัยของตัวบ่งชี ้หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ

ค่าตัวบ่งชีท้ี่ได้เกิดจากการคิดเอาเองตามความรูส้ึกของผูป้ระเมินหรอืเรียกว่า ค่าวิสัย             

แตข่ึน้อยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรอืรูปธรรมของคุณสมบัติที่พึ่งประเมิน การประเมินความไว

ต่อความแตกต่างของตัวบ่งชี ้หมายถึง ความสามารถของตัวบ่งช้ีที่จะวัดความแตกต่าง

ระหว่างวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ค่าของมาตราวัดพื้นฐานตัวบ่งช้ี ที่ได้ควรมีความหมาย

หรอืตีความได้อย่างสะดวก ความถูกต้องในเนื้อหาของตัวบ่งชีแ้ละการน ามาใช้ความ

ถูกต้องในโครงสรา้งตัวบ่งช้ี  

ในส่วนของ วัชราภรณ์ ทีสุกะ (2557, หน้า 123) กล่าวถึงคุณลักษณะ

ส าคัญของตัวบ่งช้ีที่ดตี้องสามารถวัดผลได้โดยตรง ไม่ยุ่งยาก เข้าใจงา่ย สะท้อนใหเ้ห็นถึง                   

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายอย่างชัดเจน มีความคุ้มทุนในการจัดท า และสามารถใช้ใน

การอธิบายสถานการณ์ที่สามารถวัดและเปรียบเทียบได้ ซึ่งในทางปฏิบัติจะไม่สามารถ

ก าหนดตัวบ่งชีท้ี่เป็นมาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นหลัก ญาตา 

กรุณากร (2558, หน้า 288) กล่าวถึงคุณลักษณะตัวบ่งชีจ้ะต้องไม่มคีวามล าเอียง                

เป็นค่าที่ได้จากสภาวะที่เป็นอยู่หรอืเป็นรูปแบบของคุณสมบัติที่ผู้ประเมนิต้องการประเมิน

และสามารถตีความหรอืวัดความแตกต่างระหว่างการวิเคราะหไ์ด้อย่างสะดวกและถูกต้อง 

ส าหรับ Johnstone (1981, UNESCO 1993; อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย 2551, หน้า 15)  

กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติของ  ตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญมี 4 ประการ ดังนี ้ประการที่ 1 ตัวบ่งชี้ควรมี

ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ สารสนเทศที่ได้จากตัวบ่งชีต้้อง

สามารถบอกถึงสถานะและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง หรอืสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคตได้ทันเวลาให้ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ประการที่ 2 ตัว

บ่งชีค้วรตรงกับความตอ้งการหรอืจุดมุง่หมายของการใชง้าน ตัวบ่งชีท้ี่สรา้งขึน้เพื่อใช้ใน

การก าหนดนโยบายการศกึษาไม่ควรจะมีลักษณะเป็นแบบเดียวกับตัวบ่งชีท้ี่สรา้งขึ้นมา 

เพื่อใช้ในการบรรยายสภาพของระบบการศกึษา แต่อาจจะมีตัวบ่งชีย้่อยบางตัวเหมอืนกัน

ได้ ประการที่ 3 ตัวบ่งช้ีควรมีคุณสมบัติของการวัด คอื มีความตรง ความเที่ยง ความเป็น

ปรนัย และใช้ปฏิบัติได้จรงิ คุณสมบัติขอ้นีม้ีความส าคัญมาก ในการสร้างหรอืการพัฒนา

ตัวบ่งชีจ้งึต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีทุกครั้ง ประการที่ 4 ตัวบ่งช้ีควรมี

กฎเกณฑ์การวัด (Measurement Rules) ที่มคีวามเป็นกลาง มีความเป็นทั่วไป และให้

สารสนเทศเชิงปริมาณที่ใชเ้ปรียบเทียบกันไดไ้ม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด 

ระหว่างเขตในประเทศใดประเทศหน่ึงหรอืการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ในส่วนของ 

Peter (1994, p. 231) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของตัวบ่งช้ีที่ดี มีดังนีส้ามารถน าไปใช้ปฏิบัติ           

ในเชิงนโยบายได้สามารถแปลความหมายได้ถูกต้องสามารถวัดได้ครอบคลุมทั้งหมด            

มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบที่เหมาะสมมคีุณสมบัติที่ดีในเรื่องของความเที่ยงตรงและความ

เชื่อมั่นสามารถปฏิบัติได้จริงและ Mehta (2000, p. 51) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของตัวบ่งชีท้ี่ด ี

ดังนี้ มีความสามารถที่จะให้บทสรุปสารสนเทศที่ปราศจากการบิดเบียน มีความตรงและ

ความสามารถในการเปรียบเทียบได้ มีความเชื่อมั่นและมีการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ                    

มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชีอ้ื่นเพื่อการวิเคราะหโ์ดยภาพรวมใชว้ัดความมากน้อยในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ใชร้ะบุปัญหาหรอืสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ มีความสอดคล้อง

กับนโยบายที่เกี่ยวข้องและยังชว่ยเปรียบเทียบค่าที่ค านวณกับค่าที่อา้งอิงและในส่วนของ 

Hart (2009, p. 45) ต้องเปลี่ยนตัวบ่งชีต้้องแสดงใหเ้ห็นถึงระบบต่าง ๆ ของสิ่งที่เรา

ต้องการศกึษาเข้าใจงา่ยโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่มีความรูใ้นขอบข่ายที่ศึกษา เชื่อถือได้

สามารถเชื่อถอืในข้อมูลที่ตัวบ่งชีน้ั้นก าหนดไว้และน าไปสู่ขอ้มูลตัวชี้ตัวบ่งชีก้็จะสามารถ

เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะตัวบ่งชี้จะต้องไม่มคีวามล าเอียง             

ตัวบ่งชีม้ีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับเวลาสถานที่และการใช้งาน สามารถ

ตีความหรอืวัดความแตกต่างระหว่างการวิเคราะหไ์ด้อย่างสะดวกและถูกต้อง 
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3.3 ประเภทของตัวบ่งชี้ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงประเภทของตัวบ่งชีไ้ว้ 

ดังนี้ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2554, หนา้ 8-10) กล่าวว่าประเภทของตัวบ่งชี ้มี 8 แบบ ดังนี้  

แบบที่ 1 การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

คือ ตัวบ่งชีด้้านปัจจัย (Input Indicators) ตัวบ่งชีด้้านกระบวนการ (Process Indicators) และ 

ตัวบ่งชีด้้านผลผลติ (Output Indicators)  

แบบที่ 2 การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี ้แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีแบบอัตนัย (Subjective Indicators) และตัวบ่งชีแ้บบปรนัย (Objective 

Indicator)  

แบบที่ 3 การจัดแยกประเภทตามวิธีการสร้าง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัว

บ่งชีต้ัวแทน (Representative Indicators) เป็นตัวบ่งชีท้ี่สรา้งขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียวให้

เป็นตัวแทนตัวแปรอื่น ๆ ตัวบ่งชีแ้ยก (Disaggregate Indicators) เป็นตัวบ่งชีท้ี่มสีถานะ

คล้ายกับตัวแปร หรือตัวบ่งชีย้่อย โดยที่ตัวบ่งช้ีย่อยแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และบ่งชี้

ลักษณะหรอืปริมาณของสภาพที่ตอ้งการศกึษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวและ

การที่จะบ่งชีส้ภาพองค์รวมจะต้องใชต้ัวบ่งชีย้่อยทุกตัวรวมกันทั้งชุด ตัวบ่งชีป้ระกอบ 

(Composite Indicators) เป็นตัวบ่งชีท้ี่เกิดจากการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกัน โดยให้

น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรตามที่เป็นจริง ตัวบ่งชีช้นิดนี้ให้สารสนเทศที่มคีุณค่า                    

มีความเที่ยง และความตรงสูงกว่าตัวบ่งชีส้องประเภทแรก จงึเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผน 

การก ากับ ตดิตาม และการประเมิน และเป็นที่นยิมใช้กันมากในปัจจุบัน 

แบบที่ 4 การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใชส้ร้างตัวบ่งชี ้การจัดวิธีนี้

แยกประเภทที่ส าคัญได้ 3 วิธี วิธีแรก คือ การจัดแยกประเภทตัวบ่งชีก้ารศกึษาตามระดับ

การวัดของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกได้เป็น 4 ประเภท คือ ตัวบ่งชีน้ามบัญญัติ (Nominal 

Indicators) ตัวบ่งชีเ้รียงอันดับ (Ordinal Indicators) ตัวบ่งชีอ้ันตรภาค (Interval Indicators) 

และตัวบ่งชีอ้ัตราส่วน (Ratio Indicators) วิธีที่สอง คอื การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้การศกึษา

ตามประเภทของตัวแปร วิธีนีจ้ัดแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีส้ต๊อก (Stock Indicators) 

และตัวบ่งชี ้การเลื่อนไหล (Flows Indicators) วิธีที่สาม คอื การจัดแยกประเภทตาม

คุณสมบัติทางสถิตขิองตัวแปร วธิีนีจ้ัดแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีเ้กี่ยวกับการแจก

แจง (distributive indicators) เชน่ สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) และ
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ตัวบ่งชีไ้ม่เกี่ยวกับการแจกแจง (Non – Distributive Indicators) เชน่ คา่เฉลี่ย มัธยฐานของ

ตัวแปร 

แบบที่ 5 การจัดแยกประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี ้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

คือ ตัวบ่งชีส้มบูรณ์ (Absolute Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่ค่าของตัวบ่งชีบ้อกปริมาณ 

ที่แท้จริงและมีความหมายในตัวเอง คอื ตัวบ่งช้ีสัมพัทธ์หรอืตัวบ่งชี้อัตราส่วน (Relative or 

Ratio Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่ค่าของตัวบ่งชีเ้ป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอื่น ๆ เชน่ 

จ านวนนักเรียนต่อครู 1 คน สัดส่วนของครูวุฒิปริญญาโท 

แบบที่ 6 การจัดแยกประเภทตามมาตรฐานการเปรียบเทียบในการแปล

ความหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Indicators) 

หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่มกีารแปลความหมายเทียบกับกลุ่ม ตัวบ่งชีอ้ิงเกณฑ ์(Criterion-

Referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่มกีารแปลความหมายเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนด

ไว้และตัวบ่งช้ีอิงตน (Self-Referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่มกีารแปลความหมาย

เทียบกับสภาพเดิม ณ จุด หรอืช่วงเวลาที่ต่างกัน 

แบบที่ 7 การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใชต้ัวบ่งชี้ แบ่งตามการใช้ตัวบ่งช้ี             

ในการวิจัยได้เป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งช้ีแสดงความหมาย (Expressive Indicators) และ 

ตัวบ่งชีท้ านาย (Predictive Indicators) และแบ่งตามการใช้ตัวบ่งช้ีในการก ากับโครงได้เป็น               

2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติ (Performance Indicator) และตัวบ่งชีต้ามข้อก าหนด 

(Compliance Indicator) 

แบบที่ 8 การจัดแยกประเภทตัวบ่งชีต้ามเนือ้หาสาระหรอืสาขาวิชาตัวบ่งชี้ 

มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการในศาสตร์ทุกสาขาวิชาเมื่อจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ 

ตามสาขาวิชาหรอืเนือ้หาสาระแยกได้หลายประเภท เช่น ตัวบ่งช้ีด้านการศกึษาตัวบ่งชี ้             

ด้านสังคมตัวบ่งชี้ ดา้นคุณภาพชวีิตตัวบ่งชี ้ดา้นการพัฒนาตัวบ่งชี ้และด้านระดับความ

ยากจน เป็นต้น การแยกประเภทตัวบ่งชี้ตามเนื้อหาสาระนั้นไมไ่ด้มหีลักเกณฑ์ที่แน่นอน

ตายตัว ขึน้อยู่กับความสนใจและจุดมุง่หมายในการพัฒนาตัวบ่งชี ้และ Johnstone (1981, 

pp. 7-22) ได้กล่าวว่า การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ การจัดแยกประเภทตาม

ลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้ การจัดแยกประเภทตามวิธีการสร้าง การจัดแยกประเภทตาม

ลักษณะตัวแปรที่ใชส้ร้างตัวบ่งชี้ การจัดแยกประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี ้การ

จัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมายและการจัดแยกประเภท

ตามลักษณะการใชต้ัวบ่งชี้ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประเภทของตัวบ่งชี้ แบ่งตามทฤษฎีระบบ 

นิยามของตัวบ่งชี้ วธิีการสร้าง ตัวแปรที่ใชส้ร้างตัวบ่งชี ้ค่าของตัวบ่งชี ้มาตรฐานการ

เปรียบเทียบในการแปลความหมาย การใช้ตัวบ่งชี้ เนื้อหาสาระหรอืสาขาวิชาตัวบ่งชี้ 

3.4 ประโยชน์ของตัวบ่งช้ี 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ 

ไว้ ดังนี้ วัชราภรณ ์ทีสุกะ (2557, หนา้ 126-128) กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ ไว้ดังนี้ 

1) ท าให้ทราบสภาพ ทิศทางและการจัดการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จได้มากยิ่งขึน้ 2) ท าให้

สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ตลอดเวลาท าให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบการศกึษาในช่วงเวลาช่วงใดชว่งหนึ่งได้อย่างถูกต้อง 3) การมีตัวบ่งชีจ้ะท าให้การ

ประเมินผล มีความเชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นสามารถท านายสถานการณ์

การด าเนินงาน ในอนาคตได้ 4) การปฏิบัติงานโดยอาศัยเกณฑจ์ากตัวบ่งชี ้ท าให้เกิดความ

ยุติธรรมในหมูบุ่คลากร เป็นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร สามารถศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างหน่วยงานย่อย ระหว่างองค์กร ระหว่างประเทศและภูมิภาคได้และ 5) ท าให้องค์กร

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องท าให้ได้รับความ

ร่วมมือมากยิ่งขึน้ 

ญาตา กรุณากร (2558, หน้า 291) ตัวบ่งชีก้ารศกึษาจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อ                   

การบริหารและการวิจัย ซึ่งในด้านการบริหารนั้นตัวบ่งชีก้ารศกึษาถือได้ว่าเป็นสารสนเทศ           

ที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนด

นโยบายเป็นการช่วยใหผู้บ้ริหารมองภาพของผลผลติอย่างชัดเจน และในส่วนงานวิจัยตัว

บ่งชีก้ารศกึษาจะช่วยใหไ้ด้ผลการวิจัยมีความตรงสูงกว่าการใช้ตัวแปรเพียงตัวเดียว 

ส่วนของ Johnstone, (1981, pp. 5-15)  กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชีม้ีประโยชน์ ดังนี ้ 

1) สามารถชว่ยชีใ้ห้เห็นสภาพหรอืสภาพการณ์ที่ต้องการตรวจสอบได้อย่างกว้าง ๆ  

2) ตัวบ่งชีม้ีความแตกต่างจากตัวแปรในแง่ที่ว่าตัวบ่งชีเ้ป็นการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวที่มี

ความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ท าให้ได้ภาพของระบบในแงมุ่มใหม่ที่สามารถอธิบายได้ โดยที่ตัว

บ่งชีบ้่งบอกถึงภาพสรุปหรือสิ่งที่มุง่วัดในลักษณะกว้าง ๆ มากกว่าที่เฉพาะเจาะจงใน

รายละเอียดส่วนย่อย 3) ตัวบ่งชีจ้ะต้องก าหนดเป็นปริมาณหรอืตีคา่เป็นตัวเลขได้ มิใช่เป็น

การบรรยายข้อความในการตีความหมายของค่าตัวเลขของตัวบ่งช้ี ตอ้งน ามาเปรียบเทียบ

กับเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ จึงจะสามารถบอกได้ว่าตัวเลขที่ได้มคี่าสูงหรือต่ า ดังนั้นในการสร้าง

เกณฑเ์พื่อแปลความหมายของตัวบ่งชี้ต้องมีความชัดเจน 4) ค่าของตัวบ่งชีเ้ป็นค่าช่ัวคราว 
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มีคา่คงที่ ณ จุดนั้น ช่วงเวลานั้น แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปค่าตัวบ่งชีก้็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

บางค่าอาจใชไ้ด้แค่ 1 เดือน หรอื 1 ปี บางค่าอาจใชไ้ด้ถึงเดือน หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาที่น ามาใช้ในการตรวจสอบหรือเป็นเกณฑด์ังนั้นคา่ของตัวบ่งช้ีจงึสามารถบอกถึง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้และ                

ยังสามารถเปรียบเทียบค่าตัวบ่งชีใ้นแต่ละสถานการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันได้ด้วยและ                

5) ตัวบ่งชีเ้ป็นหนว่ยพืน้ฐานในการพัฒนาทฤษฎี โดยการรวมตัวแปรเพื่อสร้างเป็นตัวบ่งชี้

แล้วน าไปอธิบายทฤษฎีในงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมคีวามเหมาะสมในการน าเสนอแนวคิดได้

ดีกว่าการใชต้ัวแปรเดี่ยว 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ ท าให้ทราบสภาพ 

ทิศทางและการจัดการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ สามารถตรวจสอบการด าเนินงาน  

การประเมนิผล มีความเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานโดยอาศัยเกณฑจ์ากตัวบ่งชีแ้ละท าให้เป็น

ที่ยอมรับของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

3.5 กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา 

ตัวบ่งชีไ้ว้ ดังนี้ นงลักษณ์ วิรัชชัยและคณะ (2551, หน้า 14-20) กล่าวไว้ว่า

กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการพัฒนาตัวบ่งขี ้คอื  

การก าหนดวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาตัวบ่งชีน้ักวิจัยจะต้องก าหนดล่วงหน้าว่าจะน า 

ตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรและอย่างไรวัตถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนา

ตัวบ่งชีค้ือเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ 

ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวบ่งชีห้ลังจากได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

พัฒนาตัวบ่งชีแ้ล้วงานส าคัญในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชีค้ือการก าหนดนยิามตัวบ่งชี้                  

ที่พัฒนาขึน้เพราะนิยามตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดขึ้นนั้นจะเป็นตัวชี้น าวิธีการที่จะต้องใชใ้นขั้นตอน

ต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ การนิยามตัวบ่งชี้ นอกจากจะก าหนดนยิามแบบ

เดียวกับการนยิามตัวแปรในการวิจัยทั่วไป นักวิจัยต้องก าหนดดว้ยว่าตัวแปรตัวบ่งชี ้

ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยอะไรบ้าง รวมตัวแปรย่อย เป็นตัวประกอบอย่างไร การนิยามตัว

แปรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สว่นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดการใส่นยิาม ในส่วนนีเ้ป็น

การให้ความหมายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการบ่งช้ีในรูปแบบของ Model แนวคิดของสิ่งที่

ต้องการบ่งชีก้่อนว่ามีสว่นประกอบแยกย่อยเป็นกี่มิติและแตล่ะวิธีประกอบด้วยอะไรบ้าง
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และในส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาตัวแปรส่วนประกอบหรอืตัวแปรย่อยและการสร้างการ

ก าหนดมาตร 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้คือการด าเนินการวัดตัวแปรย่อยได้แก่การสร้างเครื่องมอื

ส าหรับวัดการทดสอบใช้และปรับปรุงเครื่องมอืตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือการก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ออกภาคสนามเพื่อใชเ้ครื่องมอืเก็บ

รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลที่เป็นตัวแปรย่อยซึ่งจะน ามารวมเป็นตัว

บ่งชี้ 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวบ่งชีใ้นขั้นตอนนีน้ักวิจัย นักวิจัยสร้างสเกลตัวบ่งชี ้ 

โดยก าหนดตัวแปรย่อยที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์รวมใหไ้ด้ตัวบ่งชีโ้ดยใช้

วิธีการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยและรวมตัวแปรตามนิยามตัวบ่งช้ี 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชีก้ารวิเคราะหข์้อมูลเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรย่อยและ 

ตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ด้วยโดยการตรวจสอบทั้งความเที่ยงตรงความตรงความเป็นไปได้ 

ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมและความน่าเชื่อถอื  

ขั้นตอนที่ 6 การจัดเข้าบริบทและการน าเสนอรายงานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหนึ่ง  

ในการพัฒนาตัวบ่งชีท้ี่มคีวามส าคัญมากเพราะเป็นการสื่อสารระหว่างนักวิจัยเป็นผูพ้ัฒนา

กับผูใ้ช้ตัวบ่งช้ีหลังจากที่ได้สร้างและตรวจสอบตัวบ่งชี้แล้วนักวิจัยต้องวิเคราะหข์้อมูลให้ได้

ค่าของตัวบ่งชีท้ี่เหมาะสมกับบริบทโดยอาจมีขอ้ตีความแยกตามระดับเขตพื้นที่จังหวัด

อ าเภอหน่วยงานหรอืแยกตามประเภทของบุคลากรหรืออาจวเิคราะหต์ีความในระดับ               

มหภาคแล้ว จงึรายงานตัวบ่งช้ี และในส่วนของ กมลวรรณ อนันต์ (2555, หนา้ 121)         

กล่าวไว้ว่า กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์

และการวิจัย ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การสร้างตัว

แบบทฤษฎี ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือ ขัน้ตอนที่ 6 การเก็บรวมรวบข้อมูลและขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหข์้อมูลและ

การประเมนิผล ขั้นตอนที่ 8 การสร้างเกณฑ์ปกติตัวบ่งชีแ้ละขั้นตอนที่ 9 การสรุปผลและ

น าเสนอ วัชราภรณ์ ทีสุกะ (2557, หนา้ 121) กล่าวไว้ว่า กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

ประกอบด้วย 1) วิเคราะหส์ภาพปัจจุบันและปัญหา 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

3) ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) สร้างกรอบ
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แนวคิด 5) นิยามและร่างตัวบ่งชี้ 6) สร้างเครื่องมอื 7) ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้              

8) เก็บข้อมูลและวเิคราะหต์ามบริบทที่ตอ้งการศกึษา และ 9) ยืนยันตัวบ่งชีก้ับข้อมูล              

เชงิประจักษ์และการน าเสนอรายงาน และทัศนะของ นันทนา กองผาพา (2559, หน้า 9) 

กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตัวบ่งชี ้ม ี6 ขั้นตอน ดังนี ้ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของ

การพัฒนาตัวบ่งชี้ ขัน้ตอนที่ 2 การนิยามตัวบ่งชี้ ขัน้ตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 

4 การสร้างตัวบ่งช้ี ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี ้ขัน้ตอนที่ 6 การน าเสนอ

และรายงานตัวบ่งชี้   

ส าหรับ Johnstone (1981, pp. 60-135); Burstein, Oakes and Guiton (1992); 

Blank (1993); Nardo et al, (2005); นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551, หนา้ 8-15) ได้สรุปรวมเป็น

ขั้นตอนการพัฒนาตัวบ่งชี้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี ้คอื การก าหนด

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ นักประเมินต้องก าหนดล่วงหน้าว่าจะน าตัวบ่งชี้ 

ที่พัฒนาขึน้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไร และอย่างไร วัตถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี ้คอื เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ให้ได้ตัวบ่งช้ีที่จะน าไปใช้

ประโยชน์โดยที่ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึน้เพื่อใชป้ระโยชน์ต่างกัน มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น  

ตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้เพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา ควรเป็นตัวบ่งชีป้ระเภทอิงเกณฑ์                

ตัวบ่งชี ้เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ควรเป็นตัวบ่งชีป้ระเภทอิงเกณฑ์             

ตัวบ่งชี ้เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ควรเป็นตัวบ่งชีป้ระเภทอิงตนและ           

ตัวบ่งชี ้เพื่อใช้จัดจ าแนกระบบการศกึษาของประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ควรเป็นตัวบ่งชี้

ประเภทอิงกลุ่ม เป็นต้น ดว้ยเหตุนี้นักประเมินที่ตอ้งการพัฒนาตัวบ่งชีจ้ึงตอ้งก าหนด

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชีใ้ห้ชัดเจนว่าจะพัฒนาตัวบ่งชีไ้ปใช้ประโยชน์ท าอะไร และ

เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างไร การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้               

ที่ชัดเจนย่อมส่งผลใหไ้ด้ตัวบ่งชีท้ี่มคีุณภาพสูงและเป็นประโยชน์สมตามวัตถุประสงค์                  

ที่ตอ้งการ 

ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวบ่งชี้ หลังจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

พัฒนาตัวบ่งชีแ้ล้ว งานส าคัญชิ้นแรกในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้คอื การก าหนดนิยาม

ตัวบ่งชี ้เพราะนิยามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึน้นั้นจะเป็นตัวชีน้ าวิธีการที่จะต้องใชใ้นขั้นตอนต่อไป

ของกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้เนื่องจากตัวบ่งชี ้หมายถึง องค์ประกอบที่ประกอบด้วย  

ตัวแปรย่อย ๆ รวมกันเพื่อแสดงสารสนเทศ หรือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการบ่งช้ี  
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ดังนัน้ในขั้นตอนการนยิามตัวบ่งชีน้ี ้นอกจากจะเป็นการก าหนดนยิามใน

ลักษณะเดียวกับการนยิามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแล้ว นักประเมินตอ้งก าหนดว้ยว่าตัว

บ่งชีป้ระกอบด้วย ตัวแปรย่อยอะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็นตัวบ่งชีอ้ย่างไรแยกการนยิาม

ตัวบ่งชีเ้ป็น 2 ส่วน สว่นแรก คอื การก าหนดกรอบความคิด หรอืการสร้างสังกัป 

(conceptualization) เป็นการให้ความหมายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการบ่งช้ีโดยการ

ก าหนด รูปแบบหรอืโมเดลแนวคิด (Conceptual Model) ของสิ่งที่ต้องการบ่งชีก้่อนว่ามี

ส่วนประกอบแยกย่อยเป็นกี่มิติ (Dimension) และก าหนดว่าแตล่ะมิติ ประกอบด้วยสังกัป 

(concept) อะไรบ้าง ส่วนที่สองยังแยกได้เป็นส่องส่วนย่อย คือ การพัฒนาตัวแปร

ส่วนประกอบ หรอืตัวแปรย่อย (Development of Component Measures) และการสร้าง

และก าหนดมาตร (Construction and Scaling) การนยิามในส่วนนี ้เป็นการก าหนดนยิาม

ปฏิบัติการตัวแปรย่อยตามโมเดลแนวคิด และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็น 

ตัวบ่งชี ้(Burstein, Oakes and Guiton, 1992, p. 135) 

จากการนยิามตัวบ่งชีจ้ะได้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง (Structural 

Relationship Model) ของตัวบ่งชี ้เนื่องจากรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างของตัวบ่งชี ้คอื 

โครงสรา้ง (Structure) ที่อธบิายว่าตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยอะไร ตัวแปรย่อยมี

ความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้อย่างไร และตัวแปรย่อยแตล่ะตัวมีน้ าหนักความส าคัญต่อตัวบ่งชี้

ต่างกันอย่างไร ดังนัน้การก าหนดนยิามตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย การก าหนดรายละเอียด                 

3 ประการ ประการแรก คือ การก าหนดส่วนประกอบ (Components) หรอืตัวแปรย่อย 

(Component Variables) ของตัวบ่งช้ี นักประเมินต้องอาศัยความรู้จากทฤษฎี และ

ประสบการณศ์กึษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Relate) และตรง (Relevant) กับตัวบ่งชี ้

แล้วตัดสนิใจคัดเลือกตัวแปรย่อยเหล่าน้ัน  ว่าจะใช้ตัวแปรย่อยจ านวนเท่าใด ใช้ตัวแปรย่อย

ประเภทใดในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ประการที่สอง คอื การก าหนดวธิีการรวม (Combination 

Method) ตัวแปรย่อย นักประเมินตอ้งศึกษาและตัดสินใจเลือกวิธีการรวมตัวแปรย่อยให้ได้

ตัวบ่งชี ้ซึ่งโดยทั่วไปท าได้เป็น 2 แบบ คอื การรวมตัวแปรย่อยด้วยการบวก (Addition) และ

การคูณ (Multiplication) ส่วนประการที่สาม คอื การก าหนดน้ าหนัก (Weight) การรวมตัว

แปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี้ นักประเมินตอ้งก าหนดน้ าหนักแทนความส าคัญของตัวแปรย่อยแต่

ละตัวในการสร้างตัวบ่งชีโ้ดยอาจก าหนดให้ตัวแปรย่อยทุกตัวมีน้ าหนักเท่ากัน หรอืต่างกัน

ได้ การก าหนดรายละเอียดส าหรับการนิยามตัวบ่งชี้ มี 3 วิธี แต่ละวิธีมคีวามเหมาะสมกับ

สถานการณ์ และมีวธิีการในการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ตกต่างกัน ดังนี้ (Johnstone, 1981, p. 65) 
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วิธีที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นยิามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic Definition) 

นิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นนิยามที่ใช้ในกรณีที่มกีารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรย่อยที่

เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชีไ้ว้พรอ้มแล้ว มีฐานข้อมูลแล้ว หรอืมีการสร้างตัวแปรประกอบจากตัว

แปรย่อย ๆ หลายตัวไว้แลว้ นักประเมินเพียงแตใ่ช้วจิารณญาณคัดเลือกตัวแปรจาก

ฐานขอ้มูลที่มีอยู่และน ามาพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และก าหนด

น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อย วธิีการก าหนดนิยามตัวบ่งชีว้ิธีนีอ้าศัยการตัดสินใจ 

และประสบการณ์ของนักประเมินเท่านั้น ซึ่งอาจท าให้ได้นยิามที่ล าเอียงเพราะไม่มีการ

อ้างองิทฤษฎีหรอืตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตอ่ย่างไร จึงเป็นนิยามที่มี

จุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับนิยามแบบอื่นและไม่ค่อยมีผู้นยิมใช้ 

วิธีที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นยิามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) นิยาม

เชงิทฤษฎี เป็นยามที่นักประเมินใชท้ฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัย                  

โดยตลอดและใช้วิจารณญาณของนักวิจัยน้อยมากกว่าการนยิามแบบอื่น การนิยามตัวบ่งช้ี

โดยใช้การนิยามเชิงทฤษฎีน้ันอาจท าได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 เป็นการใชท้ฤษฎี และ

เอกสารงานวิจัยเป็นพืน้ฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนด

วธิีการรวมตัวแปรย่อยและการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย โดยอาจใชโ้มเดลหรอืสูตร               

ในการสร้างตัวบ่งชี้ตามที่มีผูพ้ัฒนาไว้แล้วทั้งหมด และแบบที่ 2 เป็นการใชท้ฤษฎี และ

เอกสารงานวิจัยเป็นพืน้ฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรบ่อย และการก าหนดวิธีการ

รวมตัวแปรย่อยเท่านั้น สว่นในขั้นตอนการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแตล่ะตัวนั้น เป็นการ

ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผูเ้ช่ียวชาญประกอบในการตัดสินใจ วธิีแบบนีใ้ช้ในกรณี            

ที่ยังไม่มผีูใ้ดก าหนดสูตรหรือโมเดลตัวบ่งชีไ้ว้ก่อน 

วิธีที่ 3 การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นยิามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) นิยาม

เชงิประจักษ์ เป็นนิยามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎี เพราะเป็นนิยามก าหนดว่า

ตัวบ่งชีป้ระกอบด้วย ตัวแปรย่อยอะไรและก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งชี้

โดยมีทฤษฎี เอกสารวิชาการ หรอืงานวิจัยเป็นพืน้ฐาน แตก่ารก าหนดน้ าหนักของตัวแปร

แตล่ะตัวที่จะน ามารวมกันในการพัฒนาตัวบ่งชีน้ั้นมิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง  

แตอ่าศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ การนยิามแบบนีม้ีความเหมาะสม เมื่อพิจารณา

วิธีการนยิามตัวบ่งชีท้ั้ง 3 วิธีในส่วนของการก าหนดตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการ

รวมตัวแปรเป็นนิยามโครงสร้างตามทฤษฎีทั้งสิน้ สว่นการแบ่งประเภทวิธีการนยิามนั้นเป็น

เพียงการแบ่งโดยใช้เกณฑ์มาก าหนดว่าน้ าหนักตัวแปรย่อยจะใช้ทฤษฎี หรอืข้อมูลเชิง
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ประจักษ์เท่านัน้ สรุปได้ว่า นิยามเชิงประจักษ์มลีักษณะเทียบเคียงได้กับนิยามเชงิทฤษฎี 

ต่างกันที่การก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยในวิธีแรกใช้ทฤษฎี ส่วนในวิธีหลังใชข้้อมูลเชงิ

ประจักษ์ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นกระบวนการพัฒนา

ตัวบ่งชี ้คอื การด าเนินการวัดตัวแปรย่อย ได้แก่ การสร้างเครื่องมอืส าหรับวัด การทดลอง

ใช้และการปรับปรุงเครื่องมือ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื การก าหนดกลุ่ม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกภาคสนามเพื่อใชเ้ครื่องมอืเก็บข้อมูล และการ

ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เป็นตัวแปรย่อยซึ่งจะน ามารวมเป็นตัวบ่งชี ้ในขั้นตอนนี้มี

วิธีการด าเนินงานแล้ว 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวบ่งชี้ ในขั้นตอนนีน้ักวิจัยสร้างสเกล (Scaling) ตัวบ่งชี ้            

โดยน าตัวแปรย่อยที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะหร์วมให้ได้เป็นตัวบ่งชี ้โดยใช้

วิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยตามที่ได้นิยามตัวบ่งชีไ้ว้ 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตัวบ่งชีเ้พื่อการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึ้นครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพ

ของตัวแปรย่อย และตัวบ่งช้ีด้วย โดยตรวจสอบทั้งเรื่องความเที่ยง (Reliability) ความตรง 

(Validity) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม 

(Appropriateness) และความเชื่อถือได้ (Credibility) ตัวบ่งชีท้ี่มคีุณภาพซึ่งจะใช้เป็น

สารสนเทศในการบริหารและการจัดการระบบการศกึษา ควรมคีุณสมบัติที่ส าคัญ                     

4 ประการ (Johnstone,1981, UNESCO, 1993, อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2551, หน้า 15) 

ประการแรก ตัวบ่งชีค้วรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 

สารสนเทศที่ได้จากตัวบ่งช้ีต้องสามารถบอกถึงสถานะและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหรือ

สภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันเวลาให้ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้

ทันท่วงที ประการที่สอง ตัวบ่งชีค้วรตรงกับความตอ้งการหรอืจุดมุง่หมายของการใชง้าน 

ตัวบ่งชีท้ี่สรา้งขึ้นเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายการศกึษาไม่ควรจะมีลักษณะเป็นแบบ

เดียวกับตัวบ่งชีท้ี่สรา้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการบรรยายสภาพของระบบการศกึษา แต่อาจจะมี

ตัวบ่งชีย้่อยบางตัวเหมอืนกันได้ ประการที่สาม ตัวบ่งชี้ควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของ

การวัด คอื มีความตรง ความเที่ยง ความเป็นปรนัย และใชป้ฏิบัติได้จริง คุณสมบัติขอ้นี้            

มีความส าคัญมาก ในการสร้างหรอืการพัฒนาตัวบ่งชีจ้ึงตอ้งมกีารตรวจสอบคุณภาพของ

ตัวบ่งชีทุ้กครั้ง ประการสุดท้าย ตัวบ่งชีค้วรมกีฎเกณฑ์การวัด (Measurement Rules)             
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ที่มคีวามเป็นกลาง มคีวามเป็นทั่วไป และใหส้ารสนเทศเชงิปริมาณที่ใชเ้ปรียบเทียบกันได้

ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด ระหว่างเขตในประเทศใดประเทศหน่ึงหรอื 

การเปรียบเทียบระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ นักประเมินนิยมตรวจสอบความตรง                          

เชงิโครงสร้าง (Construct Validity) ของตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึ้นโดยใช้การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ

เชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีทฤษฎีหรอืนิยามตัวบ่งช้ีรองรับโมเดลแบบ

หนักแนน่เข้มแข็ง และสามารถตรวจสอบความตรองของโมเดลโดยพิจารณาจากความ

สอดคลอ้งระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล ด้วยโปรแกรมการวเิคราะหข์้อมูลลิสเรล 

(Linear Structural Relationship : LISREL) นอกจากนี้ยังนิยมตรวจสอบความตรงเชิงท านาย 

(predictive validity) และความตรงรว่มสมัย (Concurrent Validity) โดยการใช้ผลการวัด

ด้วยเครื่องมอืชนิดอื่นเป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบ นักประเมินหลายคนนิยมตรวจสอบ

ความตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดเข้าบริบทและการน าเสนอรายงาน (Contextualization and 

Presentation) ขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวบ่งชีท้ี่มคีวามส าคัญมากเพราะเป็น

การสื่อสาร (Communication) ระหว่างนักประเมินที่เป็นผูพ้ัฒนากับผูใ้ช้ตัวบ่งชี ้หลังจาก

สร้างและตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้แล้ว นักประเมินต้องวิเคราะห์ข้อมูลใหไ้ด้ค่าของ 

ตัวบ่งชีท้ี่เหมาะสมกับบริบท (Context) โดยอาจวเิคราะหต์ีความแยกตามระดับเขต

การศกึษา จังหวัด อ าเภอ โรงเรยีนหรอืแยกตามประเภทของบุคลากร หรอือาจวิเคราะห์

ตีความในระดับมหภาค แล้วจึงรายงานค่าของตัวบ่งช้ี ให้ผู้บริโภค/ ผูบ้ริหาร/ นักวางแผน/ 

นักวิจัย ตลอดจนนักการศกึษาทั่วไปได้ทราบและใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชีไ้ด้อย่างถูกต้อง

ต่อไป 

จากที่กล่าวข้างตน้ สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ มี 6 ขัน้ตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี ้ขัน้ตอนที่ 2 การนิยามตัวบ่งช้ี 

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล ขัน้ตอนที่ 4 การสร้างตัวบ่งชี ้ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจสอบ

คุณภาพตัวบ่งชี ้ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอและรายงานตัวบ่งชี ้  

3.6 เกณฑ์การคัดเลือกตัวบ่งชี้ 

นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงเกณฑก์ารคัดเลือก 

ตัวบ่งชีไ้ว้ ดังนี้ วิโรจน์ สาระรัตน ์(2554, หน้า 209) กล่าวถึงเกณฑก์ารคัดเลือกตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 1) ความเก่งแบบวิทยาศาสตร์ (Scientifically Robust) ต้องมีความถูกต้องมคีวามไว

กรุงเทพฯและสะท้อนใหเ้ห็นถึงสิ่งที่ตอ้งการวัด 2) ความถูกต้อง (Validity) ต้องวัด
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องค์ประกอบหรอืสิ่งที่ต้องการวัดได้ตรงและถูกต้อง 3) เชื่อถือได้ (Reliable) ต้องให้ค่า

เดียวกันเมื่อใช้วธิีการวัดเหมอืนกันในการวัดประชากรกลุ่มที่เหมอืนกันในเวลาที่เกือบเป็น

เวลาเดียวกัน 4) ความไว (Sensitive) ต้องท าให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงแมเ้พียง

เล็กน้อยที่เกิดขึ้นในองค์กรที่สนใจนัน้ 5) ความเฉพาะเจาะจง (Specific) ต้องแสดงประเด็น

ที่สนใจเพียงประเด็นเดียว 6) ใชป้ระโยชน์ได้ (Useful) 7) สะดวกในการน าไปใช้ 

(Practicality) ในการเก็บข้อมูลง่าย (Availability) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ตรวจวัดหรอืสังเกตได้ง่ายและแปลความงา่ย (Interpretality) ได้ค่าการวาดที่มจีุดสูงสุด

และต่ าสุดเข้าใจงา่ยและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่ายแบบ 8) ความเป็น

ตัวแทน (Representative) ต้องครอบคลุมทุกประเด็นหรือประชาชนทุกกลุ่มที่คาดหวังให้

ควบคุม 9) เข้าใจได้ (Understandable) ต้องง่ายที่จะนิยามและค่าของตัวบ่งชีท้ี่ตอ้งแปล

ความหมายได้ 10) เข้าถึง (Accessible) ได้ขอ้มูลที่ต้องการหาได้งา่ย ๆ หนูใชว้ิธีการ         

เป็นข้อมูลที่สะดวกท าได้จริง 11) มจีรยิธรรม (Ethical) ในการเก็บลูกผมวิเคราะห์และ          

การน าเสนอข้อมูลที่ตอ้งการตอ้งเป็นไปตามแบบอย่างของจริยธรรมในรูปแบบของสทิธิ

ของบุคคลมีความมั่นใจเสรีภาพในการเลือกที่จะใช้ขอ้มูลหรอืไม่โดยต้องมีการให้ขอ้มูล

เกี่ยวกับการน าข้อมูลไปใช้ 12) ความสอดคล้อง (Relevant) ประกอบ ดว้ยตัวบ่งชีถ้ึง

ผลลัพธ์ที่เป็นค่านิยมของหน่วยงานการจัดการนัน้และบอกถึงผลลัพธ์ที่ทีมงานทุกคนมีสว่น

ร่วม ตัวบ่งชีใ้ห้ข้อมูลสื่อความหมายเป็นไปตามบริบทและให้ผลย้อนกลับไปยังหนว่ยจัดการ 

13) ความเป็นกลาง (Neutrality) ปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียงเข้าหาฝ่ายหนึ่ง 

ไม่ชีน้ าโดยการเน้นการบ่งชีเ้ฉพาะลักษณะความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของความไม่

ยุติธรรม 14) ความเชื่อมั่น (Reliability) และความคงเส้นคงวาของการวัด (Consistency) 

ระดับการวัดที่มตีัวแปรใหผ้ลคงที่เสมอถ้าเชื่อมั่นไปถึงในการวัดคุณลักษณะเดียวกันถ้า

ท าซ้ ากับบุคคลที่ตา่งกันจะได้ผลเหมอืนกันแรงที่ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดท า

ให้ความเช่ือมั่นของตัวบ่งช้ีลดลง 15) ความเที่ยงตรงภายนอกพระปิตุจฉาของมโนทัศน ์

หมายถึง ความเป็นจริงของสมมตฐิานในการที่จะน าไปใช้เพื่อจ าแนกประเภทใน

สถานการณท์ี่เป็นคุณสมบัติของการตัดให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ภายในของมนุษย์

ต้องท าหลังจากการมกีารตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในจนได้ค่าที่พอใจรวมทั้งค่าความ

เชื่อมั่นของการวัดได้รับการยอมรับแล้วคุณสมบัติของความเที่ยงตรงภายนอกระบบ            

มโนทัศนไ์ม่ควรมีองค์ประกอบที่ถูกก าหนดอยู่ในมนุษย์มโนทัศน์หมายความว่าตัวแปร               

ทีส่่งผลตอ่ตัวบ่งชีจ้ะต้องไม่ส่งผลตอ่ตัวบ่งชีค้ือตัวบ่งชีท้ี่มีความเที่ยงตรงภายนอกเป็น             
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ตัวแปรที่มคีวามสมบูรณ์ครอบคลุมและสามารถวัดได้ในทางปฏิบัติ และในส่วนทัศนะของ

วัชราภรณ์ ทีสุกะ (2557, หน้า 125) กล่าวถึงเกณฑก์ารคัดเลือกตัวบ่งชี ้ไว้ดังนี ้ตัวบ่งชี้             

ที่พัฒนาได้ต้องมีความตรง ความเที่ยง ความเป็นกลาง ความไว สะดวกต่อการน าไปใช้ 

และมีความถูกต้องในเนื้อหาที่น าไปใช้ ญาตา กรุณากร (2558, หนา้ 295) โดยมีเกณฑ์

จะต้องมคีวามตรง ความเที่ยง ความเป็นกลาง ความไว ความสะดวกต่อการน าไปใช้                 

มีความถูกต้องในเนื้อหางา่ยที่จะนิยาม และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจนับ 

วัด หรอืสังเกตได้งา่ยและแปลความหมายง่าย  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เกณฑ์การคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นตอ้ง 

มีความตรง ความเที่ยง ความเป็นกลาง ความไว สะดวกต่อการน าไปใช้ และมีความ

ถูกต้องในเนื้อหาที่น าไปใช้ 

3.7 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ี 

หลักการส าคัญการตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี ้มี 2 ประการ คือ ประการ

แรก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีทฤษฎีและประการที่สอง เป็นการตรวจสอบ

ด้วยวิธีทางสถิตแิละการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้พัฒนาจากทฤษฎีสิ่งส าคัญที่จะต้อง

ตรวจสอบว่าโมเดลตัวบ่งช้ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพหรอืไม่ดูความตรงเชิงโครงสรา้งเพราะเป็น

ความตรงที่เชื่อมโยงการวัดในทางปฏิบัติกับการวัดในทางทฤษฎีการตรวจสอบความตรง

เชงิโครงสร้างจงึเป็นวิธีการหาข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุนสมมตฐิานหรอืโครงสร้างตาม

ทฤษฎีที่ตอ้งการวธิีการในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างนั้นสามารถท าได้หลายวิธี 

เชน่ การรวมและจ าแนกกลุ่ม วธิีการเปรียบเทียบกับกลุม่รูจ้ักหรอืมีหลักฐานอยู่แล้ววิธีการ

หาสหสัมพันธ์ของข้อกับคะแนนรวม วธิีการวิเคราะหด์้วยทฤษฎีสรุปอ้างองิวิธีเมทริกซ์ 

วิธีการวิเคราะหอ์งค์ประกอบรวมทั้งการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสร้าง 

4. การสรา้งคู่มือ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับหลักการสร้างคู่มอื 

เนือ้หาประกอบด้วย ความหมายของคู่มือ ประเภทของคู่มอื องค์ประกอบขอคู่มอืและ

แนวทางพัฒนาคู่มือซึ่งมีรายละเอียดน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
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4.1 ความหมายของคู่มือ 

คู่มอืการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่แต่ละหนว่ยงานสร้างขึน้มาเพื่อเป็นแนว

ทางการปฏิบัติงาน เป็นคู่มือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน เป็นเอกสาร          

ที่รวบรวม กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอ้บังคับ หลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับหนา้ที่

ความรับผดิชอบ นักวิชาการหลายท่านได้ศกึษาและให้ความหมายของคู่มอืไว้เช่น ปราณี 

กรุณวงษ์ (2546, หนา้ 10) ให้ความหมายว่า คู่มือเป็นหนังสอืที่ใชค้วบคู่ไปกับการกระท า

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใชคู้่มือน าไปศกึษา ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามให้

บรรลุผล ส าเร็จตามเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เยาวภา            

อุส่าหฤ์ทธิ์ (2547, หน้า 61) ได้ให้ความหมายคู่มอื เป็นหนังสือที่เขียนเพื่อเป็นแนวทางให้

ผูใ้ช้เครื่องมอืได้ศึกษาท าความเข้าใจและงา่ยต่อการปฏิบัติตามได้ในการท ากิจกรรมอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ณิชาภา เจรญิรุ่งเรืองชัย (2547, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของคู่มือไว้ว่า 

คู่มอื หมายถึง หนังสือหรอืเอกสารที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถด าเนินงานใน

เรื่องนั้นดว้ยตนเองได้อย่างถูกต้อง  คณิต จิตเจริญทวีโชค (2548, หน้า 43) ได้กล่าวไว้ว่า

คู่มอืเป็นหนังสือที่เขียนขึน้มาเพื่อให้ความรู้กับผูอ้่านในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยมุ่งหวังให้ผูอ้่านได้ศกึษาท าความเข้าใจด้วยตนเองและสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้

เป็นแนวทางด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปรัชญา ศิริภูรี (2550, หน้า 23) 

กล่าวไว้ว่า คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ถูกจัดเตรียมขึน้ ส าหรับบุคลากร โดยคู่มอื

การปฏิบัติงานจะประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดของ

ระบบ 2) Flowchart ของระบบงาน (Details System Flowchart) 3) วธิีการจัดตดิตั้งระบบ 

(Job Program Setup Instructions) 4) ขั้นตอนการส ารองขอ้มูลและระบบงาน (Backup 

Procedure) 5) ขัน้ตอนการเรียกคืนข้อมูลเพื่อน ากลับมาใช้ใหม ่(Recovery and Restart 

Procedure)  

ในส่วนของปริทรรศน์ มะโนแก้ว (2553, หนา้ 25) ได้สรุปความหมายของคู่มอื

ประกอบการสอนส าหรับครู เป็นเครื่องมอืเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน            

การสอน เพื่อให้ครูน าไปใช้จัดการเรยีนรู้และจริาพร บุญศรี (2554, หน้า 21) ได้สรุป

ความหมายของคู่มอื เป็นเครื่องมอืที่เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีนการ

สอน เพื่อให้ครูน าไปให้จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สารวิธี กิจกรรม สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ

แหลง่ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้จัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และ กัลยรัตน์ ค าทะเนตร (2556, หนา้ 16) กล่าวไว้ว่าคู่มือ            
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เป็นวิธีปฏิบัติงาน/ วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มรีายละเอียด วิธีการ

ท างานเฉพาะหรอืแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการ

ท างานและรวมทั้งวิธี ที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด อร่าม เสอืเดช (2549, หนา้ 

5) กล่าวไว้ว่า คู่มือ เป็นหนังสอืที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผูใ้ช้โดย มุ่งหวัง

ให้ผู้อา่นหรอืผูใ้ช้เข้าใจและสามารถด าเนินการเรื่องนั้นด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คู่มือ หมายถึง แนวทางในการสร้างคู่มือ                

การปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในรูปของเอกสาร หรอืหนังสอื เพื่อให้ผู้ที่น าไปใช้สามารถจะปฏิบัติ              

ตามให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่ตัง้เป้าไว้ในเอกสารหรอืหนังสือนั้นได้ดว้ยตนเอง 

4.2 ประเภทของคู่มือ 

นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งประเภทของคู่มอื ไว้เช่น อนุชิต เชิงจ าเนียร 

(2545, หนา้ 24) ได้สรุปได้ว่า คู่มือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  คู่มอืเกี่ยวกับการเรียน

การสอนตามหลักสูตร เป็นคู่มอืที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อหรอื

นวัตกรรมที่สัมพันธ์กับรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือระดับช้ันเรียนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

นั้น เชน่ คู่มือระดับช้ันเรยีน คู่มอืการใชส้ื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น และคู่มอื

การจัดกิจกรรมการสอนทั่วไป เป็นคู่มอืที่เสนอแนะแนวทางหรอืเทคนิควิธีการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์             

ที่ก าหนดไว้และเป็นคู่มือที่มิได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนือ้หาหรือค าอธิบายรายวิชาหนึ่ง

โดยตรง ราณี รุณวงษ์ (2546, หนา้ 11) กล่าวไว้ว่าประเภทของคู่มอืแบ่งออกเป็น                     

3 ประเภท ดังนี้ 1) คู่มือเกี่ยวกับ การเรียนการสอนตามหลักสูตร เป็นคู่มอืที่เสนอแนะ

แนวทางเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อหรอืนวัตกรรมที่สัมพันธ์กับวิชาใดวิชาหนึ่ง หรอื

ระดับช้ันเรยีนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน หลักสูตรนั้น ๆ 2) คู่มอืการจัดกิจกรรมการสอนทั่วไป 

เป็นคู่มอืที่เสนอแนะแนวทางหรอืเทคนิค วิธีการด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การ

จัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ 3) คู่มอืโดยตรง เช่น 

คู่มอืการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน คูม่อืการจัดกิจกรรมโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรยีน เสถียร คามศีักดิ์ (2553, หน้า 98) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับประเภทของ

คู่มอืว่า คู่มอืแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) คู่มือการสอนหรอืคู่มอืการจัดกิจกรรม              

เป็นคู่มอืที่ให้เนื้อหาสาระความรูแ้ละ คุณธรรมในโรงเรียน คู่มอืการอบรมหน้าเสาธง              

คู่มอืการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีน เป็นต้น 2) คู่มอืหนังสือเรยีน เป็นคู่มอื          

ที่จัดท าขึน้ควบคู่กับหนังสือเรียน 3) คู่มอืการใชส้ื่อ หรือนวัตกรรมเป็นการเผยแพร่ผลงาน
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ของครูเพื่อให้ผู้อื่นน าไปใช้ใหถู้กต้องจงึต้องจัดท าคู่มอืการใช ้การจัดท าสื่อชุดการสอน 

กลุ่มสรา้งเสริมประสบการณ์ชีวติ เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาช้างตน้ สรุปได้ว่า คู่มือแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คู่มอืที่ใชก้ับ             

การเรียนการสอนโดยตรงตามหลักสูตร เป็นคู่มอืที่แนะน าแนวทางการสอนหรือเทคนิค

การสอน วธิีการสอน วธิีการใชส้ื่อนวัตกรรม ที่สัมพันธ์และตรงตามรายวิชาในหลักสูตร 

และคู่มอื ที่ใชก้ับกิจกรรมเฉพาะกิจ เป็นคู่มอืที่แนะน าแนวทางการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจ 

การให้ความรู้เฉพาะเรื่องวิธีปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง 

4.3 องค์ประกอบของคู่มือ 

นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้องค์ประกอบของคู่มือ ไว้ เช่น เครือวัลย์  

เผา่ผึ้ง (2548, หน้า 25) ได้สรุปองค์ประกอบของการจัดท าคู่มอืไว้ 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 

ค าช้ีแจงการใชคู้่มอื ส่วนที่ 2 เนือ้หาสาระและกระบวนการหรือข้ันตอน ส่วนที่ 3 ค าชีแ้จง

เกี่ยวกับการเตรียมการที่จ าเป็นต่าง ๆ เช่น วัตดุอุปกรณ์ สื่อ ส่วนที่ 4 ความรูเ้สริมหรอื

แบบฝกึหัดหรอืแบบฝกึปฏิบัติเพื่อช่วยในการฝึกฝน ส่วนที่ 5 ปัญหาและค าแนะน าเกี่ยวกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาและ ส่วนที่ 6 แหล่งข้อมูลและแหล่งอา้งองิต่าง ๆ มนตรี ชมชื่น 

(2548, หนา้ 61) ได้สรุปองค์ประกอบของคู่มือดังนี้ ส่วนที่ 1 ค าชีแ้จงในการใชคู้่มอื ส่วนที่ 

2 เนือ้หาของเรื่องที่จะค้นคว้าในทุกด้าน ส่วนที่ 3 วิธีการน าไปใช้ ส่วนที่ 4 การแนะน า

แหลง่ความรูอ้้างอิงตา่ง ๆ นันท์มนัส รอดทัศนา (2554, หนา้ 52) กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบ

ของคู่มือ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าชีแ้จง ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระ ส่วนที่ 3 กิจกรรม ขั้นตอน

วิธีการ และเวลาด าเนินการ สว่นที่ 4 สถานที่วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ส่วนที่ 5 

ข้อเสนอแนะ และ สว่นที่ 6 การวัดผลและประเมินผล และ มนภัทร ด่านวชิรา (2554, หนา้ 

55) กล่าวไว้ว่า คู่มือ ประกอบด้วย ค าช้ีแจงในการใชคู้่มอื เนื้อหาสาระและกระบวนการ

เรียนการสอนโดยทั่วไปประกอบไป ด้วยส่วนส าคัญก็คือของบทเรียน จุดประสงค์การ

เรียนรู้ เนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรยีนการสอน  สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ วธิีการวัดและ

ประเมินผล มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีนมีค าแนะน าในการใช้และ                    

มีเอกสารอ้างองิ 

จากที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้วา่ องค์ประกอบของคู่มือ ประกอบด้วย  

1) ค าแนะน าในการใชคู้่มือ 2) เนือ้หาสาระเกี่ยวกับเรื่องที่จะปฏิบัติตามคู่มอื 3) ข้อแนะน า

เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น และ 4) แนะน าแหล่งความรู้อา้งองิที่เป็น

ประโยชน์  
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4.4 แนวทางการพัฒนาคู่มือ  

นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนาคู่มอื ไว้เชน่                            

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (2554, หนา้ 34-35) ได้กล่าวไว้ว่าแนวทางการพัฒนาคู่มอื ต้องเน้น

แนวปฏิบัติเป็นส าคัญ วธิีการจัดกิจกรรมนั้นจะต้องเขียนไว้ให้สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอน

ได้และควรแสดงภาพ แผนภูม ิแผนผัง เพื่อช่วยใหค้รูผู้สอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน          

ได้ง่าย ส่วนการเขียนคู่มอืต้องใชภ้าษาที่ผู้อ่านได้รับความรูแ้ละความเข้าใจ ดังนัน้คู่มอืจงึ

ต้องมีความชัดเจน มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นที่น่าสงสัยไว้ทั้งหมด เพื่อที่ผูอ้่านจะได้

เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน พิศูจน์ มไีปล่ (2549, หนา้ 128-130) ได้เสนอแนวทางการ

พัฒนาคูม่อืไว้ ดังนี้ 1) น าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ตามล าดับ 2) เข้าใจงา่ย เช่น ตัวอย่าง

ประกอบ แผนภาพประกอบการอธิบาย 3) มีการทดลองน าไปปฏิบัติเพื่อช่วยใหเ้กิดทักษะ

และเข้าใจอย่างยั่งยืน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาคู่มอืที่ดนีั้น ประกอบด้วย                

การวางแผน เตรียมข้อมูลจากเอกสารต ารา คู่มือ แหล่งเรียนรูแ้ละจากผูเ้ชี่ยวชาญ                   

ที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หาสาระใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ข้อมูลละเอยีดครบถ้วน เน้นการ

ปฏิบัติ อธิบายการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้และมีการทดลอง

น าไปสู่การปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วธิีและ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต 

จากการศกึษาการสร้างคู่มือ ผู้วจิัยได้จัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสาร              

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยคู่มอืประกอบด้วย 3 สว่น ดังนี้ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ค าน า 

สารบัญ วัตถุประสงค์ของการใชคู้่มอื ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย รายละเอียดตัวบ่งชีก้าร

สื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา วัตถุประสงค์การประเมินและ

เกณฑก์ารประเมิน และส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย เครื่องมอื เกณฑก์ารประเมิน 

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยใช้วธิีการ

วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัยตาม

ความมุง่หมายของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งมรีายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

 

ระยะที่ 1 พัฒนำตัวบ่งชี้กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของผู้บริหำร 

สถำนศึกษำมัธยมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 

 

ในระยะที่ 1 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการศกึษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และการศกึษาโรงเรียน               

ที่มวีิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นโรงเรยีนพระราชทานระดับมัธยมศกึษาที่มผีลการประเมิน

สถานศกึษาอยู่ในระดับดี แล้วน าผลการศกึษามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย                     

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) 

การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)ในขั้นตอนนี ้คอื เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา              

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 กรอบเนือ้หาในการสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวกับ  

1.1.1 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น  
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1.1.2 ความชัดเจนในการสื่อสาร  

1.1.3 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร  

1.1.4 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร  

1.1.5 วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร  

2. กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) 

กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) จ านวน 7 คน 

เพื่อให้ได้องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติของผูท้รงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

เป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษาหรอืการบริหารการศึกษา จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ (Scholars) และ 

กลุ่มนักปฏิบัติการ (Practitioners) แยกตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1.1 นักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน เป็นผู้มี

คุณสมบัติดังนี ้คือ มวีุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือมีต าแหนง่ไม่ต่ ากว่า 

รองศาสตราจารย์ และมีประสบการณด์้านการบริหารการศกึษาหรือการพัฒนาโรงเรียน

มัธยมศกึษา ไม่นอ้ยกว่า 15 ปี และมีความรู้ด้านการสื่อสารหรอืการสื่อสารภายในองค์กร 

2.1.2 นักปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คอื 

2.1.2.1 ผู้บริหารการศกึษา จ านวน 2 คน เป็นผูม้ีคุณสมบัติดังนี้ คือ 

เป็นผู้มวีุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หรอืมีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าเขี่ยวชาญ

และมีประสบการณด์้านการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 ปี 

2.1.2.2) ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 3 คน เป็นผูม้ีคุณสมบัติดังนี้ 

คือ เป็นผู้มวีุฒิทางการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หรอืมีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่า

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 ปี 

2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสรา้ง (Semi-Structured Interview)                  

เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมปีระเด็นหลักในการสัมภาษณ์

ครอบคลุมเนือ้หา ประกอบด้วย การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open Communication) 
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ความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear) การยกระดับการรับรู้ของผู้รับสาร (Consideration) 

ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete) และวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

(Optimism) 

2.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 

2.3.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา โดยมีเนือ้หาสอดคล้องกับ

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
2.3.2 ผูว้ิจัยรา่งแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ                  

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานใหค้ณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมเนือ้หา 

2.3.3 น าแบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึน้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาเพื่อหาค่าความ

สอดคล้องและความตรงกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คอื ค่า IOC (Index of Items Objectives 

Congruence) โดยพิจารณาจากค่า IOC ทีม่ากกว่า 0.50 ขึน้ไป ถือวา่ข้อค าถามนัน้เป็น

ตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดได้ (ศริิชัย กาญจนวสี, 2544, หนา้ 95) ซึ่งผลการตรวจสอบค่า

ความสอดคล้องจากผู้เขี่ยวชาญมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  

2.3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

2.3.5 น าแบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการสื่อสาร            

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงทางด้านเนือ้หาและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่องมอืที่สรา้งขึ้น            

ในการบันทึกผลการสัมภาษณ์และเครื่องบันทึกเสียง โดยผูว้ิจัย ประสานก าหนดนัดหมาย
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ผูท้รงคุณวุฒิลว่งหน้าประมาณ 1 สัปดาห ์และใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาทีตอ่

ผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน ซึ่งผู้วจิัยเก็บรวบรวบข้อมูลดว้ยตนเอง 

2.5 การวิเคราะหข์้อมูล  

ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยน ามาจัดเรียงหมวดหมู่ เรยีงล าดับตามกรอบแนวคิดของการวจิัย 

โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

3. ศึกษำโรงเรยีนมัธยมศึกษำดีเด่น 

เพื่อศกึษาโรงเรียนมัธยมศกึษาดีเด่น เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับ

มัธยมศกึษาที่มผีลการประเมินสถานศกึษาอยู่ในระดับดีในปีการศึกษา 2563                     

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา ในการน าข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา มาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา น าไปปรับ 

เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

3.1 กลุ่มเป้าหมายโรงเรยีนดีเด่น เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับ

มัธยมศกึษาที่มผีลการประเมินสถานศกึษาอยู่ในระดับดีในปีการศึกษา 2563                  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา จ านวน 3 โรงเรียน 3 ขนาด คอื โรงเรียน 

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึ่งผูใ้หข้้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศกึษา 1 คนและ 

รองผู้อ านวยการสถานศกึษาหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน จ านวนโรงเรียนละ                

2 คน รวมทั้งสิน้ 6 คน  

3.1.1 โรงเรียนกุดฉิมวทิยาคม  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.1.2 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง 

3.1.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 

3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  

แบบสัมภาษณ์โรงเรียนดีเด่นเกี่ยวกับการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล            

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 



 
201 

ลักษณะเป็นแบบกึ่งมโีครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งมีประเด็นหลักในการ

สัมภาษณ์ครอบคลุมเนือ้หา ประกอบด้วย การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ความชัดเจน 

ในการสื่อสาร การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ความสมบูรณ์ของ              

การสื่อสาร และวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร  

3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 

3.3.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา โดยมีเนือ้หาสอดคล้องกับ

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
3.3.2 ผู้วจิัยร่างแบบสัมภาษณ์โรงเรียนดีเด่นเกี่ยวกับการสื่อสาร                 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานใหค้ณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องและความครอบคลุมเนือ้หา 

3.3.3 น าแบบสัมภาษณ์โรงเรียนดีเด่นเกี่ยวกับการสื่อสาร                     

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึน้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาเพื่อหาค่าความ

สอดคล้องและความตรงกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คอื ค่า IOC (Index of Items Objectives 

Congruence) โดยพิจารณาจากค่า IOC ที่มากกว่า 0.50 ขึน้ไป ถือวา่ข้อค าถามนัน้เป็น

ตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดได้ (ศริิชัย กาญจนวสี, 2544, หนา้ 95) ซึ่งผลการตรวจสอบค่า

ความสอดคล้องจากผูเ้ขี่ยวชาญมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  

3.3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์โรงเรียนดีเด่นเกี่ยวกับการสื่อสาร          

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.3.5 น าแบบสัมภาษณ์โรงเรียนดีเด่นเกี่ยวกับการสื่อสาร                              

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงทางด้านเนือ้หาและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่องมอืที่สรา้งขึ้น            

ในการบันทึกผลการสัมภาษณ์และเครื่องบันทึกเสียง โดยผูว้ิจัย ประสานก าหนดนัดหมาย
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ผูท้รงคุณวุฒิลว่งหน้าประมาณ 1 สัปดาห ์และใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาทีตอ่

โรงเรียน ซึ่งผูว้ิจัยเก็บรวบรวบข้อมูลดว้ยตนเอง 

3.5 การวิเคราะหข์้อมูล  

ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยน ามาจัดเรียงหมวดหมู่ เรยีงล าดับตามกรอบแนวคิดของการวจิัย 

โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ระยะท่ี 2  ตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ำงตัวบ่งชี้ 

กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 

ในระยะที่ 2 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

โครงสรา้งตัวบ่งชีก้ับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งมรีายละเอียด 

ดังนี้ 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครู

โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 

2564 จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 6,685 คน ครูโรงเรยีนมัธยมศกึษา 

จ านวน 133,906 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 140,561 คน (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน, 2554) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครู 

โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 

2564 จ าแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 250 คน และครูโรงเรียนมัธยมศกึษา 

จ านวน 250 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 500 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หนา้ 100) โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.2.1 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ  

ใช้วธิีการประมาณค่าพารามิเตอรไ์ลค์ลี่ฮู๊คสูงสุด (Maximum Likelihood : ML) ต้องใช้ 

กลุ่มตัวอย่าง 
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ที่มขีนาดใหญ่เพราะถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดต่ ากว่า 100 หนว่ย จะพบว่า โอกาสปฏิเสธ

สมมตฐิานในการทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-Square) มาก เพราะค่าไค-สแควร์ มแีนวโน้ม 

ที่จะมีคา่สูง ประกอบกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรพิจารณาควบคู่กับจ านวนพารามิเตอร์

ที่ตอ้งการประมาณค่าและในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบควรใช้ขนาดตัวอย่าง 500 คน 

ความเหมาะสมของการวิเคราะหด์ีมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 500 

คน 

1.2.2 ใชส้ านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเป็นหน่วยในการสุม่  

สุ่มอย่างงา่ยด้วยการจับสลากและใช้เกณฑ์รอ้ยละ 50 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิน้ 42 เขต ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 21 เขต คือ ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 

31, 33, 34, 38, 39 และ 40 โดยใน 40 เขต มีโรงเรยีน จ านวน 1,010 โรงเรียน 

ในปีการศึกษา 2564  

1.2.3 ใชโ้รงเรียนเป็นหนว่ยในการสุม่ สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากและ

ใช้เกณฑ์รอ้ยละ 7 ของโรงเรียน ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 1,010 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

84 โรงเรียน 

1.2.4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา/ รองผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในข้อ 3 โรงเรียนละ 5 คน และครูโรงเรียนมัธยมศกึษา เลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ในข้อที่ 3 สุ่มอย่างง่ายเกณฑ์รอ้ยละ 50 ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างครู

โรงเรียนมัธยมศกึษา จ านวน 250 คน และผูบ้ริหารสถานศกึษา/ รองผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จ านวน 250 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน รายละเอียด ดังตาราง 12 
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ตาราง  12  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูในโรงเรียนมัธยมศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 

  ต่าง ๆ ปีการศกึษา 2564 
 

ล าดับ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศกึษา (สพม.) 
จ านวนประชากร (คน) 

สัดสว่น 
จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง (คน) 

โรงเรียน ผู้บริหาร คร ู โรงเรียน ผู้บริหาร คร ู

1 กรุงเทพมหานครเขต 1 67 249 5,962 14:49 15 15 15 

2 สมุทรปราการ 25 108 2256 5:41 5 5 5 

3 ปทุมธานี 22 89 1336 4:76 5 5 5 

4 ลพบุรี 25 66 1341 5:41 5 5 5 

5 สระบุรี 21 67 1709 4:54 5 5 5 

6 จันทบุรี ตราด 39 100 1341 8:43 8 8 8 

7 ปราจนีบุรี นครนายก 30 80 1709 6:49 6 6 6 

8 นครราชสีมา 50 158 1445 10:81 11 11 11 

9 สุรินทร์ 85 208 3940 18:38 18 18 18 

10 อุบลราชธานี อ านาญเจรญิ 81 224 3321 17:52 18 18 18 

11 บึงกาฬ 25 71 4396 5:41 5 5 5 

12 อุดรธานี 63 158 1070 13:62 14 14 14 

13 หนองคาย 31 75 1186 6:70 7 7 7 

14 ร้อยเอ็ด 60 156 2793 12.95 13 13 13 

15 สกลนคร 45 132 2408 9:73 10 10 10 
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ตาราง  12  (ต่อ) 

 

ล าดับ 
ส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา (สพม.) 

จ านวนประชากร (คน) 
สัดส่วน 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู 

16 มุกดาหาร 30 72 643 6:49 6 6 6 
17 ล าปาง ล าพูน 45 113 2163 9:73 10 10 10 
18 น่าน 30 72 1317 6:49 6 6 6 
19 เชยีงราย 41 106 2322 8:87 9 9 9 
20 นครสวรรค์ 37 105 2067 8:00 8 8 8 
21 ก าแพงเพชร 32 93 1607 6:92 7 7 7 
22 สุโขทัย 27 70 1337 5:84 6 6 6 
23 พิจติร 30 74 1078 6:49 6 6 6 
24 ราชบุรี 26 76 1710 5:62 6 6 6 

25 สุพรรณบุรี 32 99 1964 6:92 7 7 7 
26 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 20 60 1126 4:33 4 4 4 
27 ประจวบคีรขีันธ์ 18 52 1033 3:89 4 4 4 
28 พังงา ภูเก็ต ระนอง 27 86 1779 5:84 6 6 6 
29 สงขลา สตูล 53 155 3430 11:46 11 11 11 
30 

 

พัทลุง 27 67 1,153 5:84 6 6 6 
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ตาราง  12  (ต่อ)  

ล าดับ 
ส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา (สพม.) 

จ านวนประชากร (คน) 
สัดส่วน 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู 

31 ยะลา 12 31 654 2:60 3 3 3 
 1,156 3,272 6,4313 250,000 250 250 250 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ระดับ

การศกึษาและประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามตามล าดับของ

องค์ประกอบที่น ามาศกึษา ดังนี้ 
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1. องค์ประกอบหลักการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น จ านวน 20 ขอ้ 

ประกอบด้วย 

1.1 องคป์ระกอบย่อยความจรงิใจต่อกัน    จ านวน 5 ข้อ  

1.2 องค์ประกอบย่อยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   จ านวน 5 ข้อ 

1.3 องคป์ระกอบย่อยการน ามาปรับปรุงการท างาน  จ านวน 5 ข้อ 

1.4 องค์ประกอบย่อยความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร  จ านวน 5 ข้อ 

2. องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร จ านวน 20 ขอ้ ประกอบด้วย 

2.1 องค์ประกอบย่อยภาษาเรียบงา่ย   จ านวน 5 ข้อ 

2.2 องค์ประกอบย่อยการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง  จ านวน 5 ข้อ 

2.3 องค์ประกอบย่อยวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   จ านวน 5 ข้อ 

2.4 องค์ประกอบย่อยเวลาในการสื่อสาร จ านวน 5 ข้อ 

3. องค์ประกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร   

จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 

3.1 องค์ประกอบย่อยประสบการณ์    จ านวน 5 ข้อ 

3.2 องค์ประกอบย่อยความรู้     จ านวน 5 ข้อ 

3.3 องค์ประกอบย่อยด้านทัศนคติ    จ านวน 5 ข้อ 

3.3 องค์ประกอบย่อยทักษะการรับสาร    จ านวน 5 ข้อ 

4. องค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร จ านวน 20 ข้อ 

ประกอบด้วย 

4.1 องค์ประกอบย่อยค าที่ใชใ้นการสื่อสาร   จ านวน 5 ข้อ 

4.2 องค์ประกอบย่อยเนื้อหาครอบคลุม    จ านวน 5 ข้อ 

4.3 องค์ประกอบย่อยการแปลความหมาย   จ านวน 5 ข้อ 

4.4 องค์ประกอบย่อยการตรวจสอบการสะกดค า   จ านวน 5 ข้อ 

5. องค์ประกอบหลักวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร จ านวน 15 ขอ้

ประกอบด้วย 

5.1 องคป์ระกอบย่อยการมีส่วนรว่ม    จ านวน 5 ข้อ 

5.2 องค์ประกอบย่อยบรรยากาศองค์กร    จ านวน 5 ข้อ 

5.3 องค์ประกอบย่อยการมีเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน  จ านวน 5 ข้อ 
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3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 
3.1 น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 7 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม

และความสอดคล้องของเครื่องมอื โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence/ IOC) ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเพื่อคัดเลือกเฉพาะตัวบ่งชี้            

ที่มคี่า IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าข้อค าถามนัน้สอดคล้องกับจุดมุง่หมาย/ เนื้อหา

ที่มุง่วัด (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2549, หนา้ 152 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2549, หนา้ 154; 

สุวิมล ติรกานันท์, 2550, หน้า 328) โดยได้ก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 

+1  เมื่อแนใ่จว่าข้อความนัน้เป็นตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

 0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนัน้เป็นตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล 

-1  เมื่อแนใ่จว่าข้อความนัน้ไม่เป็นตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

ผูว้ิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ 7 คน ดังนี้ 

3.1.1 อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานที่มคีวาม

เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศกึษา วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 2 คน 

3.1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกว่า 15 ปี และมีวทิยฐานะเช่ียวชาญ วุฒกิารศกึษาปริญญาเอก จ านวน 

3 คน 

3.1.3 ผู้บริหารการศกึษาที่มีประสบการณใ์นการบริหารสถานศกึษา  

ไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีวทิยฐานะเชี่ยวชาญ วุฒกิารศึกษาปริญญาเอก จ านวน 2 คน 

3.2 น าร่างแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้องที่อยู่

ในระดับเหมาะสมให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงขอ้ค าถามก่อนน าไปทดลองใช้ 

3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในโรงเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหาร

สถานศกึษา จ านวน 15 คน และครู จ านวน 15 คน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์

หาค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อของแบบสอบถาม ควรมีคา่ตั้งแต ่.26 ขึน้ไป                    

(รังสรรค ์มณีเล็ก และคณะ, 2546, หนา้ 57-69) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 

0.64-0.93  และผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cranach) ซึ่งก าหนดเกณฑ์

ว่าต้องมีค่า 0.70 ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546, หนา้ 448) พบว่า มคี่าเท่ากับ 

0.99 ถือว่าผ่านเกณฑท์ุกข้อ  

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีหนังสอืขอความอนุเคราะห์                  

ในการเก็บข้อมูลเพื่อท าวทิยานพินธ์จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพื่อขอความอนุเคราะหจ์ากผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาในเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาที่ท าการวิจัย เพื่อประสานความร่วมมอืและให้ความอนุเคราะห์ 

จากผู้บริหารสถานศกึษาในการตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความรว่มมอืเก็บรวบรวม

ข้อมูลทางไปรษณีย์ จ านวน 500 ฉบับ พรอ้มทั้งระบุเวลาให้ผู้ตอบส่งแบบสอบถามคืน

ภายใน 4 สัปดาห์หรอืเร็วที่สุดเท่าที่ผูต้อบจะให้ความกรุณาได้ เมื่อผูต้อบแบบสอบถาม

ตอบเรียบร้อยแล้ว ให้สง่แบบสอบถามมายังผูว้ิจัย ตามที่อยู่ซึ่งได้พิมพต์ิดไว้ที่ซองแนบมา

กับเอกสารแบบสอบถามแล้ว  

4.3 ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน าแบบสอบถาม

ที่ได้รับไปท าการวิเคราะหข์้อมูลในขั้นตอนต่อไป และหากพบว่าผูบ้ริหารสถานศกึษายังไม่

ส่งแบบสอบถามคนืตามก าหนดผู้วจิัยจะส่งหนังสอืขอความร่วมมอืในการตอบ

แบบสอบถามอกีครั้งและส่งไปทางไปรษณีย์ด่วน (EMS) ซึ่งผูว้ิจัยได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมา จ านวน 500 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5. กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การจดักระท าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าสถิตติ่าง ๆ เพื่อคัดเลือกตัวบ่งชีท้ี่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรง

เชงิโครงสร้างตามเกณฑ์ ดังนี้ 

5.1 ผู้วจิัยตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถาม จากนั้นน ามา 

การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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5.2 วิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา โดยสถิติที่ใชใ้นการวิจัย คือ ความถี่  

ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน โดยมีเกณฑป์ระเมินค่าเฉลี่ย              

5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด ในการแปลความหมายโดยให้

ระดับคะแนนตามวิธีของ Likert  (Rensis Likert Method) ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2555, 

หนา้ 101)  

ระดับ 5 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง  เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

5.3 ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดังนี้ (สุทธิรัช คนกาญจน์, 2547, 

หนา้ 46-48 อ้างถึงใน อาภารัตน ์ราชพัฒน์, 2554, หน้า 36) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม           

ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม            

ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม         

ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม          

ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม             

ในระดับน้อยที่สุด 

5.3 การวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้                     

เพื่อก าหนดในโมเดลที่จะน าไปทดสอบดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรอืมากกว่า 3.00                  

(สุทธิรัช คนกาญจน์, 2547, หนา้ 46-48 อ้างถึงใน อาภารัตน์ ราชพัฒน์, 2554, หน้า 36) 

และวัดค่าการวัดความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยปกติแล้วถ้าตัวแปรสุ่ม

ใดมีการแจกแจงแบบปกติ (มีโค้งรูประฆังคว่ า) เมื่อวัดขนาดความเบ้ (Skewness)                     

จะเท่ากับ 0 และความโด่ง (Kurtosis) เท่ากับ 3 ดังนัน้จึงนยิมใช้ค่าทั้งสองเป็นค่ามาตรฐาน
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ในการทดสอบว่าตัวแปรสุ่มที่สนใจมกีารแจกแจงแบบปกติ (เริงชัย ตันสุชาติ, 2548, หนา้ 

45-49) โดยที่สัมประสิทธิ์ความเบ้ (Coefficient of Skewness : )  

S > +1  แสดงวา่ โค้งเบ้ขวา 

S < -1  แสดงวา่ โค้งเบ้ซ้าย 

S = 0      แสดงว่า โค้งสมมาตร 

สัมประสิทธิ์ความโด่ง (coefficient of kurtosis : ) 

K > 3      แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ 

K < 3      แสดงว่า โด่งน้อยกว่าปกติ 

K = 3      แสดงว่า โด่งปกติ 

5.4 การวิเคราะหส์หสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation (r)                        

(กัลวัฒน์  มัญชะสิงห์, 2554, ออนไลน์) มคี่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ทาง

ลบหรอืทางตรงกันข้าม ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรอืทางเดียวกัน ดังตาราง 13 

 

ตาราง  13  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดว้ยวิธีการของเพียร์สัน 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 

0.50 ถึง 1.00 หรอื -0.50 ถึง -1.00 สูง 

0.30 ถึง 0.49 หรือ -0.30 ถึง -0.49 ปานกลาง 

0.10 ถึง 0.29 หรอื -0.10 ถึง -0.29 ต่ า 

0 ไม่มี 

 

5.5 ค่าสถิตทิดสอบเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลชุดนีเ้หมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์

องค์ประกอบหรอืไม่ คอื ค่า KMO and Barlett’s Test จะได้ค่าสถิตทิดสอบ 2 ค่า คือ  

ค่า Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มคี่าระหว่าง 0–1               

ค่าจะเท่ากับ 1 เมื่อตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอื่น โดยปราศจาก 

ความคลาดเคลื่อน สว่นค่าในช่วงอื่น ๆ แปลความหมาย ดังตาราง 14 
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ตาราง  14  แสดงค่าสถิตทิดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 

KMO ความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 

น้อยกว่า 0.50 ไม่เหมาะสม 

0.50–0.59 น้อย 

0.60–0.69 ปานกลาง 

0.70–0.79 ด ี

0.80 ขึ้นไป ดีมาก 

 

สถิตทิดสอบ Barlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ                       

มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ ถ้าค่า Barlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ แสดงว่า ตัวแปร

ต่าง ๆ มคีวามสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะหอ์งค์ประกอบได้ 

5.6 การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก าหนด

น้ าหนักตัวแปรย่อยที่ใชใ้นการสร้างตัวบ่งชีก้ับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถาม เพื่อหาน้ าหนักตัวแปรย่อยที่ใชใ้นการสร้างตัวบ่งชีก้ับข้อมูลเชิงประจักษ์  

จากการวิเคราะหข์้อมูลแบบสอบถาม เพื่อหาน้ าหนักตัวแปรย่อยที่ใชใ้นการสร้างตัวบ่งชี ้

และท าการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎี 

ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นด้วยการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลครัง้แรกยังไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจัยต้องปรับโมเดล เพื่อให้เป็นไปตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจัยใชค้่าสถิตทิี่จะตรวจสอบ ดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2558,  

หนา้ 122-126) 

5.6.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) เป็นค่าสถิตทิี่ใชท้ดสอบ

สมมตฐิานทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีคา่เป็นศูนย์ ถ้าค่าไคสแควร์มีค่าต่ ามาก 

หรอืยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงวา่ข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ 

5.6.2 ดัชนวีัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI)  

ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชันความกลมกลืนจากโมเดลก่อน 
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และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชัน ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 

0.90 – 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5.6.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-

Fit Index : AGFI) ซึ่งน า GFI น ามาปรับแก้โดยค านงึถึงขนาดของอิสระ(df) ซึ่งรวมทั้งจ านวน 

ตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค่า AGFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90–1.00 แสดงว่าโมเดลมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5.6.4 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 

Square Error of Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดล

ที่สรา้งซึ่ง ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดล 

ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ดังตาราง 15 
 

ตาราง  15  ค่าสถิตทิี่ใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้ง 

   ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สถิติที่ใช้วัด 

ความกลมกลืน 

ระดับการยอมรับ 

1. ไค-สแควร์(2) 2 ที่ไม่มีนัยส าคัญหรือค่า p – value สูงกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดล 

มีความกลมกลืน 

2. ค่า GFI มีคา่ตั้งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน 

3. ค่า AGFI มีคา่ตั้งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน 

4. ค่า RMSEA มีคา่ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน 

 

5.6.6 น าผลการวิเคราะหต์รวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

มาคัดเลือกตัวบ่งชีท้ี่แสดงว่ามีคา่ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งตามเกณฑด์ังนี้ 

เท่ากับหรอืมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ

ย่อย (Farrell and Rudd 2011, pp. 49-58) 

เท่ากับหรอืมากกว่า 0.30 ส าหรับตัวบ่งชี ้(วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549, 

หนา้ 22) 
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ระยะท่ี 3 กำรจัดท ำคู่มอืกำรใช้ตัวบ่งชี้ 

ในระยะที่ 3 ผู้วจิัยไดด้ าเนินการจัดท าคูม่ือการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน โดยตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษาที่

ผา่นการตรวจสอบในระยะที่ 2 มาจัดท าร่างคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มรีายละเอียด ดังนี้ 

1. จัดท ำคู่มือกำรใช้ตัวบ่งชี้ 

จัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยคู่มอืการใช้ตัวบ่งชี้

ประกอบด้วย 3 สว่น ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ วัตถุประสงค์ของการใชคู้่มอื 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย รายละเอียดตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา วัตถุประสงค์การประเมินและเกณฑก์ารประเมิน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย เครื่องมอื เกณฑก์ารประเมินตัวบ่งชี้

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

2. กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อประเมินคู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ี 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

คุณสมบัติผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 

2.1.1 ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา คุณสมบัติวุฒิการศกึษาปริญญาเอก 

มีประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไปทางการบริหารการศกึษาหรอืการบริหารสถานศกึษา  

จ านวน  2 คน 

2.1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผล คุณสมบัติวุฒิการศกึษาปริญญาเอก 

มีประสบการณ์ 10 ขึ้นปีไปทางดา้นการวัดผลหรอืที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คน 
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2.1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศกึษาสถานศกึษา คุณสมบัติวุฒิ

การศกึษาปริญญาเอกมีประสบการณ ์10 ขึ้นไป จ านวน 2 คน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบประเมินคู่มือการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ วุฒกิารศกึษาและประสบการณใ์นการ

ท างาน 

ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน                   

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

4. กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 

4.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวกับแบบประเมินคู่มือการใช้ 

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัย 

4.2 น าร่างแบบประเมินคู่มือการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน                

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ

ครอบคลุมเนือ้หา  

4.3 หาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบประเมินคู่มือการใชต้ัวบ่งชี้             

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณา

เพื่อหาค่าความสอดคล้องและความตรงกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คือ ค่า IOC (Index of Items 

Objectives Congruence) โดยพิจารณาจากค่า IOC ที่มากกว่า 0.50 ขึน้ไป จงึจะถือว่าข้อ

ค าถามนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดได้ (สุวิมล ว่องวานิช, 2558, หน้า 37) ซึ่งผลการ

พิจารณาหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามมคี่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าข้อค าถาม

ใช้ได้ 
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4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญที่ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญไป

ปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 ขอหนังสอืรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากส านักงาน

คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5.2 ขอหนังสือราชการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคู่มอืการใช้

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดยทางไปรษณีย์และแจกด้วยตนเองสว่นหนึ่ง                 

ซึ่งผูว้ิจัยติดตามแบบประเมินภายในระยะ 2 สัปดาห์ 

5.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสาร

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัได้รับกลับคืนมา จ านวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลตอ่ไป 

6. กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ 

6.1 ผู้วจิัยได้น าแบบประเมินคู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

มาท าการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ โดยสถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน โดยมีเกณฑป์ระเมินค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ได้แก่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในการแปลความหมายโดยใหร้ะดับคะแนนตาม

วิธีของ Likert  (Rensis Likert Method) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หนา้ 101)  

ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยที่สุด 
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6.2 เกณฑแ์ปลความหมายข้อมูล โดยมีเกณฑป์ระเมินค่าเฉลี่ย 5 ระดับ  

ในการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หน้า 101) 

4.51–5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51–4.50 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมาก 

2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51–2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

6.3 เกณฑก์ารประเมินคู่มือการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล                 

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่3.51 ขึน้ไปถือว่าใช้ได้ 

ดังนัน้ผู้วิจัยสรุประยะการด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร              

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ  

ดังภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ   8  แสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

ระยะ กจิกรรม 

 

ผลทีไ่ด้รบั 

ก ำหนดกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนำตัวบ่งชี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) จ านวน 7 คน 

3. ศึกษาโรงเรียนที่มีวธิีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 

3 โรงเรียน 

กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนาตัวบ่งชี ้

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

มัธยมศึกษา 

โมเดลโครงสรา้ง 

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

มัธยมศึกษาทีม่ีความ

สอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ ์

ระ
ยะ

ที่ 
1 
พ
ฒั
นำ

 

ตัว
บ่ง

ชี ้

ระ
ยะ

ที่ 
2 
ตร

วจ
สอ

บค
วำ
มส

อด
คล

้อง
ขอ

งโ
มเ
ดล

 

กับ
ข้อ

มูล
เช
ิงป

ระ
จัก

ษ ์

 

กำรพัฒนำเครื่องมอืและตรวจสอบคุณภำพ 

เครื่องมอืท่ีใชใ้นกำรวจิัย 

1. สรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผู้บริหารสถานศึกษามธัยมศึกษา  

2. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา  

3. ทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยวิเคราะห์หา 

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าอ านาจ

จ าแนก (r) และค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา ด้วยวิธีการของครอนบาค  

เก็บข้อมูลเชิงประจักษ ์

- เก็บข้อมูลเชงิประจักษ์เกี่ยวกับตัวบง่ชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน 

ตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ำงตัวบ่งชี ้

กับข้อมูลเชิงประจักษ ์

- ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบง่ชี้กบัข้อมูล   

   เชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

กำรจัดท ำคู่มอืกำรใช้ตัวบ่งชี้กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลของ

ผู้บริหำรสถำนศกึษำ มัธยมศึกษำ 

- จัดท าคูม่ือและตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใชต้ัวบ่งชี้  

โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  

ระ
ยะ

ที่ 
3 
กำ

รพ
ัฒ
นำ

คู่ม
อืก

ำร
ใช
้ตัว

บง่
ชี ้

คู่มือการใชต้ัวบ่งชี ้

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล 

ของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

มัธยมศึกษาทีม่ ี

ความเหมาะสม 
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ตาราง   16  แผนการด าเนินการวิจัย 

 

ระยะที ่ วิธีด ำเนนิกำร เครื่องมอืทีใ่ช ้
กลุ่มตัวอย่ำง/ 

กลุ่มเปำ้หมำย 

กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้รบั ระยะเวลำ 

1 

พัฒนาตัวบ่งช้ี 

การสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิผลของ

ผู้บริหาร

สถานศกึษา

มัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี เอกสาร

และงานวจิัยท่ี

เกี่ยวข้อง  

2. การสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

(Expert 

Interview)  

3. ศกึษาโรงเรียน

ท่ีมีวิธีปฏบัิติ 

ท่ีเป็นเลิศ (Best 

Practice)  

 

 

 

 

 

1. แบบสัมภาษณ ์

กึ่งมโีครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) ทรงคุณวุฒ ิ

2. แบบสัมภาษณ์ 

กึ่งมโีครงสร้าง (Semi–Structured)                   

ศกึษาโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติ 

ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

 

 

1. ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 

7 คน ได้แก ่นักวิชาการ 

จ านวน  2 คน ผู้บริหาร

การศึกษา จ านวน           

3 คน และผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา 

จ านวน 3 คน 

2. ศกึษาโรงเรียนท่ีมีวิธี

ปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศ (Best 

Practice) จ านวน 3 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

กุดฉิม โรงเรียน 

วทิยาคม โรงเรียนดง

มะไฟวทิยา โรงเรียนปิ

ยะมหาราชาลัย 

วเิคราะห์เชงิ

เนื้อหา 

(Content 

Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด 

การวจิัยการ

พัฒนาตัวบ่งช้ี

การสื่อสาร 

ท่ีมี

ประสิทธิผล

ของผู้บริหาร

สถานศกึษา 

มัธยมศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระหว่าง

เดอืน

กันยายน 

2564 ถึง 

เดอืน

ตุลาคม 

2564 
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ตาราง  16 (ตอ่) 
 

ระยะที ่ วิธีด ำเนนิกำร เครื่องมอืทีใ่ช ้
กลุ่มตัวอย่ำง/ 

กลุ่มเปำ้หมำย 

กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้รบั ระยะเวลำ 

2 

ตรวจสอบความ

สอดคล้องของ

โมเดล 

กับขอ้มูลเชงิ

ประจักษ์ 

1. สรา้ง

แบบสอบถาม

เกี่ยวกับตัวบ่งช้ี

การสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิผลของ

ผู้บริหาร

สถานศกึษา

มัธยมศกึษา  

2. แจก

แบบสอบถามเพ่ือ

ตรวจสอบความ

สอดคล้องของ

โมเดลโครงสร้าง

ตัวบ่งช้ี 

กับขอ้มูลเชงิ

ประจักษ ์

- แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ี 

กับขอ้มูลเชงิประจักษ์  

1. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 

คน ได้แก ่อาจารย์

สถาบันอุดมศกึษา 

จ านวน 2 คน ผู้บริหาร

สถานศกึษา จ านวน 3 

คน และผู้บริหาร

สถานศกึษา จ านวน 3 

คน 

2. จ านวน 500 คน 

ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศกึษา จ านวน 

250 คนและครู จ านวน 

250 คน 

1. ความถี ่

2. รอ้ยละ 

3. ค่าเฉลี่ย 

4. ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

5. ค่าความ

สอดคล้อง 

(IOC) 

6. ค่าความ

เชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม7.  

วเิคราะห์เชงิ

ยนืยัน (CFA) 

 

 

 

- โมเดล

โครงสร้างตัว

บ่งช้ีการ

สื่อสาร 

ท่ีมี

ประสิทธิผล

ของผู้บริหาร

สถานศกึษา 

มัธยมศกึษาท่ี

มคีวาม

สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชงิ

ประจักษ ์

- ระหว่าง

เดอืน

พฤศจิกายน 

2564 ถึง 

เดอืน

ธันวาคม 

2564 
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ตาราง  16 (ตอ่)  

 

ระยะที ่ วิธีด ำเนินกำร เคร่ืองมือที่ใช้ 
กลุ่มตัวอย่ำง/ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

กำร

วเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 

3 

การพัฒนา

คู่มอื 

การใชต้ัวบ่งชี้ 

- การจัดท า

คู่มอืตัวบ่งชี้ 

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล

ของผู้บริหาร

สถานศกึษา

มัธยมศกึษา 

- แบบประเมินคู่มอืตัวบ่งชี้การสื่อสาร

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

1. ผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 7 คน ได้แก่ 

ด้านเนือ้หา จ านวน 2 

คน ด้านการวัดผล 

จ านวน 1 คน และ

ด้านการบริหาร

การศกึษา จ านวน 2 

คน 

1. มาตราส่วน

ประมาณค่า 

5 ระดับ 

2. ความถี่ 3. 

ร้อยละ 

4. คา่เฉลี่ย 

5. สว่น

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

คู่มอืการใช้ 

ตัวบ่งชี้ 

การสื่อสาร

ที่มี

ประสิทธิผล 

ของผู้บริหาร

สถานศกึษา

ที่มคีวาม

เหมาะสม  

- ระหว่าง

เดือน 

มาราคม 

2565  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผู้วิจัยขอ

น าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับ ดังนี้  

1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

2. ล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อให้เข้าใจความหมาย

สัญลักษณ์ตัวย่อต่าง ๆ ซึ่งได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

1. อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 

OC แทน องค์ประกอบหลักการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open 

Communication) 

   SC แทน องคป์ระกอบย่อยที่ 1 ความจรงิใจต่อกัน 

   MT แทน องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

   BI แทน องคป์ระกอบย่อยที่ 3 การน ามาปรับปรุงการท างาน 

   AC แทน องคป์ระกอบย่อยที่ 4 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

   CL แทน องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear) 

   SL แทน องคป์ระกอบย่อยที่ 1 ภาษาเรียบงา่ย 

   CC แทน องค์ประกอบย่อยที่ 2 การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

   CO แทน องค์ประกอบย่อยที่ 3 วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

   CT แทน องค์ประกอบย่อยที่ 4 เวลาในการสื่อสาร 
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   CS แทน องคป์ระกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับ

สาร (Consideration) 

   EP แทน องค์ประกอบย่อยที่ 1 ประสบการณ์ 

   KL แทน องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความรู้ 

   AT แทน องคป์ระกอบย่อยที่ 3 ทัศนคติ 

   ES แทน องค์ประกอบย่อยที่ 4 ทักษะการรับสาร 

   CP แทน องค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete) 

   WC แทน องค์ประกอบย่อยที่ 1 ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

   CC แทน องค์ประกอบย่อยที่ 2 เนือ้หาครอบคลุม 

   IT แทน องค์ประกอบย่อยที่ 3 การแปลความหมาย 

   SC แทน องค์ประกอบย่อยที่ 4 การตรวจสอบการสะกดค า 

   OT แทน องค์ประกอบหลักวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร 

(Optimism) 

   PT แทน องค์ประกอบย่อยที่ 1 การมสี่วนร่วม 

   CO แทน องค์ประกอบย่อยที่ 2 บรรยากาศองค์กร 

   CG แทน องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

  2. อักษรย่อที่ใช้แทนตัวบ่งชี้ จ านวน 95 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

   A1 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วยความจริงใจต่อบุคลากร

พร้อมทั้งการแสดงออกโดยการพูดหรอืเขียน 

   A2 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารความคิดที่อยู่บนพืน้ฐานของ

ข้อเท็จจริงของขอ้มูล 

   A3 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการเปิดโอกาสหรอืเปิดพืน้ที่ทางความ

คิดเห็นให้บุคลากรที่มแีนวคิดหลากหลายได้มาพบปะพูดคุยเพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและ

กัน 

   A4 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในการหาข้อยุติของเรื่องหรอื

กรณีต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ในเบือ้งตน้ 

   A5 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารแบบเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็นของบุคลากรเพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จรงิ และสร้างความเข้าใจ         

ที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งของแต่ละฝ่าย 
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   A6 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องงาน

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นกันเองเสมอ 

   A7 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ ท าให้

บุคลากรสามารถรับฟังการถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้องทุกระดับอย่างทั่วถึง 

   A8 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร และ

สัญลักษณ์ที่มีความเที่ยงตรงอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   A9 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถสื่อสารด้านการพูดเป็นอย่างดจีน

เกิดความไว้วางใจภายในองค์กร 

   A10 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถในการสื่อสารที่ตรง

ประเด็น เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเป็นการ

ยืนยันว่าผูร้ับสารเกิดความเข้าใจตรงกันภายในองค์กร 

   A11 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมให้มีการสื่อสารแบบบสองทาง         

ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน เพื่อน าปัญหามาปรับปรุงการท างานภายในองค์กร 

   A12 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศกึษาว่า

องค์กรจะเดินไปในทิศทางใด และแจ้งให้บุคลากรรับทราบถึงความรับผดิชอบอย่างชัดเจน

ในการสื่อความหมายโดยใช้หลักเหตุผล 

   A13 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษาน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วย           

ที่ส าคัญในการประสานกิจกรรมขององค์กร เช่น การใช้อีเมล และอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้

เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ย 

   A14 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารผา่นรูปแบบการประชุมเดือน

ละครัง้ เพื่อใหห้ัวหน้าฝา่ยต่าง ๆ ได้น าข้อมูลมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสายการบังคับ

บัญชารับทราบ 

   A15 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในรูปแบบการจัดท ากล่อง

รับความคิดเห็นภายในองค์กรเพื่อเพิ่มช่องทางของการสื่อสาร 

   A16 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร                

ในสถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ 

   A17 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารที่เด่นชัดในเนือ้หาสาระ 

การใชค้ าที่มคีวามหมายตรงตัว ไม่ต้องตคีวามในการติดต่อกับบุคลากรภายในองค์กร 
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   A18 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความ

คิดเห็น การตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหากับผู้บังคับบัญชา 

   A19 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้การ

พูดทางวาจา การใชถ้้อยค า และใช้ลายลักษณ์อักษร เช่น การบันทึก การเขียนจดหมาย 

   A20 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถติดต่อบุคลากรภายใน

องค์กรให้ทราบการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก ๆ วัน เพื่อยืนยันให้บุคลากรได้ตระหนักถึง

เป้าหมายที่มรี่วมกันในองค์กร 

   A21 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารโดยใช้ภาษาเรียบงา่ย             

มีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรรับข้อมูลอย่างเข้าใจอย่างถี่ถ้วน 

   A22 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารโดยแยกเป้าหมายแตล่ะ

อย่างออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

   A23 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกิจกรรมและเนือ้หาของชุดสื่อสาร             

โดยใช้ภาษาเรียบง่ายอย่างและมคีวามเหมาะสมภายในองค์กร 

   A24 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารภาษาเรียบงา่ยภาษาโดยใช้

สื่อการเรียนรู้ในการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร 

   A25 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารภาษาที่มีชัดเจนและ

สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึน้ 

   A26 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ์หรอื

เป้าหมายขององค์กรใหบุ้คลากรรับทราบอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและง่าย 

ต่อการปฏิบัติงาน 

   A27 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ชีแ้จง ค าสั่งแต่งตัง้ สวัสดิการตา่ง ๆ ภายในองค์กรอยู่เสมอ 

   A28 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารให้บุคลากรทราบทุกครั้ง           

ที่ได้รับข่าวสารใหมด่้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจง่าย 

   A29 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการทบทวนความเข้าใจกับบุคลากร

และย้ าถามตอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่างผูบ้ริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

   A30 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกระท าและค าพูดที่สอดคล้องกัน

กับข่าวสารที่ส่งออกไปไม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นทางการ เพราะจะท าให้บุคลากรขาด 

ความเช่ือถอื 
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   A31 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง           

เพื่อเป็นการสื่อสารตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 

   A32 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารจากระดับล่างขึ้นไปสู่

ระดับบน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการตัดสินใจ และแสดงความ

คิดเห็นในด้านต่าง ๆ รว่มกัน 

   A33 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารตดิต่อประสานงานกับ           

ฝา่ย ๆ ต่างในองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   A34 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารเพื่อการประชุมรว่มกับ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติในองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 

   A35 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในเรื่องการตดิต่อ

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

   A36 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการสื่อสารอย่างความ

เหมาะสม 

   A37 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารเพื่อมกีารเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ ภายใต้รูปแบบที่มเีวลาได้ก าหนดไว้ 

   A38 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

กับการให้ความจริงแก่บุคลากรในองค์กร 

   A39 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการประชุมช้ีแจงอย่างกระชับ

ได้ความหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

   A40 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการส่งข่าวทางค าสั่ง บันทึกและอิเมล์ 

เป็นการลดขั้นตอนการเสียเวลาแทนการประชุมช้ีแจง 

   A41 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร

และความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบัติ 

   A42 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้การประสานงานระหว่างกลุ่มหรอื

บุคคลการแบ่งงานและการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และหนว่ยงานอื่น 

   A43 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้การตดิต่อสื่อสารในระดับเดียวกัน 

เพื่อส่งหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเพื่อนรว่มงานและฝา่ย ๆ ภายในองค์กร 
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   A44 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้ถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ความพึงพอใจในงานความเข้าใจในความหมายของข่าวสารภายในองค์กรของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

   A45 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ารสื่อสารด้วยวาจา กราฟ แผนภูมิ

และลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   A46 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการรับรู้และเขา้ใจ

ประเภทของข่าวสาร 

   A47 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการถ่ายทอด เผยแพร่

ข้อมูลใหแ้ก่บุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างดี 

   A48 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการตีความหมายและ

ท าความเข้าใจกับเนือ้หาได้อย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

   A49 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรับรู้ทักษะในการสื่อสารของผู้รับ

สารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร 

   A50 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการเชื่อมโยงภาพรวม

จากภาพเล็ก ๆ ที่จะส่งผลใหบุ้คลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อ

ตนเองและงาน 

   A51 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามทีัศนคตทิี่เป็นกันเองในการถ่ายทอด

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่บุคลากรในองค์กร 

   A52 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารกับบุคลากรในเชงิบวก            

ในหน่วยงานเป็นประจ า 

   A53 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาตขิองมนุษย์

ในการตดิต่อสื่อสารและสนับสนุน สง่เสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสื่อสาร 

   A54 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงการท างาน         

ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เช่น การประสานงาน การให้ค าปรึกษา และการรับฟัง 

ความตอ้งการของผู้ฟัง เป็นต้น  

   A55 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันกับ

บุคลากร ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและความรูส้ึกเป็นเจ้าขององค์กร 

   A56 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ

กับบุคลากรภายในองค์กร 



 
229 

   A57 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยการ

สื่อสารอย่างตอ่เนื่อง 

   A58 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารทักษะการพัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เนือ้หาสาระและช่องทางการสื่อสารใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ

องค์กร 

   A59 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทักษะในการสื่อสารที่ใช้ค าพูดที่เป็น

กลาง ไม่เอนเอียงตอ่ฝ่ายใดฝายหนึ่ง 

   A60 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเข้าใจพฤติกรรมในการสื่อสารที่บุคลากร

ยึดถือปฏิบัติกันมา 

   A61 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีข้อมูลที่ใชป้ระกอบการเขียนที่สบืค้น

จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 

   A62 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเลือกใช้ค าพูดหรือภาษาต่าง ๆ เหมาะสม

ในการเขียน 

   A63 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีขอ้มูลเป็นข้อเท็จจริงสามารถยืนยันได้

หรอืการอ้างอิงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และมติตา่ง ๆ ในการเขียน 

   A64 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการท างานหรือค าพูดทีต่ีความ              

เขียนใหเ้ข้าใจด้วยความเรียบงา่ย 

   A65 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขียนหนังสอืที่มคีวามถูกต้อง            

ความชัดเจนและความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

   A66 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยเนือ้หาทีส่มบูรณ์                 

มีความน่าสนใจโน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

   A67 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเข้าใจว่าเนือ้หาในการสื่อสารที่แตกต่าง

กันอาจท าใหเ้กิดความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับและส่งผลต่อข้อผดิพลาดใยการ

ปฏิบัติงาน 

   A68 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเข้าใจว่าเนือ้หาที่ใชส้ื่อสารมีความ

สมบูรณ์และค าสั่งทีไ่ด้รับจากผู้บังคับบัญชามีความชัดเจนย่อมสง่ผลตอ่คุณภาพของงาน 

   A69 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รับทราบเนือ้หาข่าวสารที่สมบูรณ์จาก

บุคลากรที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
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   A70 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีประสบการณใ์นการสื่อสารที่เหมาะสม

กับแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนัน้ 

   A71 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายเนือ้หาทีม่ีความ

ครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนต่อบุคลากรภายในองค์กร 

   A72 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาการแปลความหมายโดยการใชค้ าพูด 

ที่เป็นกลางไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งเพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 

   A73 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเลือกชอ่งทางในการสื่อสารได้เหมาะสม 

เชน่ หนังสอืเวียนภายในเพื่อแจ้งข่าวสารทั่วไปให้บุคลากรได้รับทราบ 

   A74 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแปลความหมายการสื่อสาร 

โดยใช้ภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรอืใช้สัญลักษณ์

รูปภาพ 

   A75 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแปลความหมายของเนือ้หา 

ได้ชัดเจน ถูกต้องและตรงกับบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 

   A76 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร 

ค าสั่ง ระเบียบ เพื่อความถูกต้องก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ 

   A77 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบภาษาที่ใช้ว่าเป็นภาษา

ทางการหรอืภาษาไม่เป็นทางการช่วยท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

   A78 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีฝ่ายพิสูจนต์รวจสอบเอกสารทุกครั้ง

ก่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการตคีวามหมายในการสื่อสารกับบุคลากร

ในองค์กร 

   A79 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบการสะกดค าก่อนน าไปสู่

การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

   A80 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบการสะกดค าตามหลัก

ไวยากรณ์และเป็นภาษาราชการ 

   A81 แทนผูบ้ริหารสถานศกึษาใชก้ารสื่อสารแบบมีสว่นร่วมโดยให้

บุคลากรรับทราบถึงขอ้ร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน  

   A82 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ารสื่อสารแบบมีสว่นรว่มโดยเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
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   A83 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ารสื่อสารแบบมีสว่นรว่มเพื่อติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

   A84 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นรว่มกับ

หนว่ยงานอื่น ๆ เช่น การตดิต่อขอขอ้มูล ขอความช่วยเหลอืต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ             

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   A85 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ารสื่อสารแบบมีสว่นรว่มในการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง

เดียวกัน 

   A86 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

บุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันภายใต้สภาพแวดล้อม

บรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ 

   A87 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีขอ้มูลข่าวสารที่ตอบสนองกับ 

ความตอ้งการและค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 

   A88 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดตี่อบุคลากรในการถ่ายทอด 

โดยมีความต้ังใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร 

   A89 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทัศนคติร่วมกันกิจกรรมการสื่อสาร

อย่างหนึ่งเกิดขึน้เมื่อมีการสื่อสารกับตนเอง ทั้งคดิ วิเคราะห์ ตัดสนิใจหรอืพูดกับตนเอง 

กิจกรรมตา่ง ๆ 

   A90 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดตี่อการเป็นสื่อกลาง

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน 

   A91 แทน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติว่าผูร้ับสารส่วนใหญ่จะเปิดรับ

ข้อมูลขา่วสารที่สอดคล้องกับทัศนคตแิละความเชื่อของตน 

   A92 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงทัศนคติบวกต่อผู้สื่อสาร ท าให้เกิด

บรรยากาศที่ดใีนการสื่อสารและเห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 

   A93 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทัศนคติร่วมกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสมัพันธ์ของบุคลากร ต่าง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน 
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   A94 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความรูส้ึกที่ดตี่อกันท าให้เกิด

บรรยากาศที่ดใีนการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่มตี่อกันภายในองค์กร 

   A95 แทน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทัศนคติร่วมกันการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยที่บุคลากรมีความเข้าใจถูกต้องร่วมกัน 

  3. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 

    แทน คา่เฉลี่ย (mean) 

   S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

   Skew แทน ค่าที่ใชว้ัดความเบ้ของโค้งความถี่ 

   Kur  แทน ค่าที่ใชว้ัดความโด่งของโค้งปกติ 

   r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) 

   R2 แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง (squared multiple 

correlation) หรอืสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

   X2  แทน ค่าสถิตไิค - สแควร์ (chi - square) 

   df  แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 

   **  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

   *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 

   GFI แทน ดัชนวีัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (goodness of fit index) 

   AGFI แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว 

(adjusted goodness of fit index) 

 RMSEA แทน ดัชนีคา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณ ค่าพารามิเตอร์ 

(root mean square error of approximation) 

 b แทน น้ าหนักองค์ประกอบ 

 SE แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 

 FS แทน ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ 

 e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งชี้ 
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      แทน ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรที่สังเกตได้) 

     แทน องค์ประกอบย่อย (ตัวแปรแฝง) 

       แทน องค์ประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 

        แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม  

              หัวลูกศร แสดงทิศทางของอิทธิพล 

            แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม  

                   หัวลูกศรแสดงทิศทางของอทิธิพลทางตรงและทางออ้ม 

ล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวจิัยและ

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ซึ่งมรีายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหค์่าสถิตพิืน้ฐานของขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถามและผลการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้ 

 1. ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  

 2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันเพื่อสรา้งสเกลองค์ประกอบ 

 2. ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนา

โครงสรา้งตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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  ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารจัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสาร              

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มดีังนี้ 

   1. การวเิคราะหค์่าสถิตพิืน้ฐานของข้อมูลสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

   2. ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสาร            

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวจิยัและ

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ซึ่งมรีายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม และผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของ

ผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  

1. ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคนืมาจ านวน 500 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของแบบสอบถาม

จ านวนทั้งหมดที่ส่งไป ผูว้ิจัยใช้สถิตใินการวิเคราะห์ คือ ความถี่และร้อยละ ดังตาราง 17 
 

ตาราง  17  ความถี่และร้อยละของขอ้มูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

  ที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 

  1.1 ชาย 

  1.2 หญิง 

 

400 

100 

 

80 

20 

รวม 500 100 
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ตาราง  17  (ต่อ) 

 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

2. สถานภาพการด ารงต าแหนง่ 

  2.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

  2.2 ครู 

 

250 

250 

 

50 

50 

รวม 500 100 

3. ระดับการศกึษา 

  3.1 ปริญญาตร ี 

  3.2 ปริญญาโท 

  3.3 ปริญญาเอก 

 

257 

233 

10 

 

51.40 

46.60 

2 

รวม 500 100 

4. ประสบการณ์ท างาน 

  4.1 6-10 ปี  

  4.2 11-15 ปี  

  4.3 มากกว่า 15 ปีขึน้ไป 

 

257 

228 

15 

 

51.40 

45.60 

3 

รวม 500 100 

 

จากตาราง 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 500 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ านวน 400 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 และเพศหญงิ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

ตามล าดับ  สถานภาพการด ารงต าแหนง่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 250 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 50 และครูผู้สอนจ านวน 250 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 ตามล าดับ ระดับ

การศกึษา พบว่า สว่นใหญ่วุฒิปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 257  คน คิดเป็นร้อยละ 

51.40 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 และปริญญาเอก

จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดับ ประสบการณ์ท างาน พบว่า สว่นใหญ่ 6-10 ปี 

มากทีสุ่ด จ านวน 257 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.40 รองลงมา 11-15 ปี จ านวน 228 คน            

คิดเป็นรอ้ยละ 45.60 และมากกว่า 15 ปีขึน้ไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 

2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะหค์่าเฉลี่ย 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งและความเหมาะสม โดยรวมและรายด้าน

ดังตาราง 18 

 

ตาราง  18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ 

และระดับความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยรวม 

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบหลักและ 

องค์ประกอบย่อย   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 1 การเปิดกว้างรับฟังความคดิเห็น 

1 ความจริงใจต่อกัน 4.58 0.33 -1.24 2.77 มากที่สุด 

2 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.64 0.37 .37 9.09 มากที่สุด 

3 การน ามาปรับปรุงการท างาน 4.61 0.39 .39 5.67 มากที่สุด 

4 ความสามารถติดต่อสื่อสาร 4.63 0.38 .38 5.43 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.33 -2.10 7.730 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 2 ความชัดเจนในการสื่อสาร 

1 ภาษาเรียบง่าย 4.57 0.34 -1.67 6.06 มากที่สุด 

2 การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 4.62 0.38 -2.26 9.59 มากที่สุด 

3 วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 4.61 0.38 -1.99 8.01 มากที่สุด 

4 เวลาในการสื่อสาร 4.60 0.38 -2.00 7.11 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.34 -2.19 8.74 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 3 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้รับสาร 

1 ประสบการณ์ 4.57 0.36 -2.31 10.69 มากที่สุด 

2 ความรู้ 4.62 0.38 -2.24 9.09 มากที่สุด 

3 ทัศนคติ 4.61 0.37 -1.76 5.67 มากที่สุด 

4 ทักษะการรับสาร 4.60 0.37 -1.81 5.43 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.34 -2.39 9.95 มากที่สุด 
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ตาราง  18 (ต่อ) 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบหลักและ 

องค์ประกอบย่อย   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 4 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

1 ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 4.58 0.34 -2.07 7.86 มากที่สุด 

2 เนือ้หาครอบคลุม 4.62 0.38 -1.81 5.19 มากที่สุด 

3 การแปลความหมาย 4.60 0.38 -2.02 7.51 มากที่สุด 

4 การตรวจสอบการสะกดค า 4.61 0.38 -2.15 8.61 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.33 -2.34 9.64 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 5 วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

1 การมสี่วนรว่ม 4.57 0.36 -1.96 7.46 มากที่สุด 

2 บรรยากาศองค์กร 4.60 0.39 -2.40 10.00 มากที่สุด 

3 การมเีป้าหมายและทัศนคติ

ร่วมกัน 

4.62 0.38 -2.13 8.33 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.34 -2.50 11.22 มากที่สุด 

โดยรวมเฉลี่ย 4.61 0.32 -2.38 9.32 มากที่สุด 
 

 

จากตาราง 18 พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61 ,S.D. = 

0.32) โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น พบว่า มคีวามเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบย่อย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (  = 4.64, S.D. = 0.37) 

ความสามารถติดต่อสื่อสาร (  = 4.63, S.D. = 0.38) การน ามาปรับปรุงการท างาน 

และ (  = 4.61, S.D. = 0.39) ความจริงใจต่อกัน ( = 4.57, . = S.D. 0.33) 

ตามล าดับ 
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องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร พบว่า มคีวามเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบย่อย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง (  = 4.62, S.D. = 0.38) 

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร (  = 4.61, S.D. = 0.38) เวลาในการสื่อสาร (  = 4.60, 

S.D. = 0.38) และภาษาเรียบงา่ย (  = 4.57, S.D. = 0.34) ตามล าดับ 

องค์ประกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร พบว่า  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นราย

องค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ความรู ้(  = 4.62, S.D. = 0.38) 

ทัศนคต ิ(  4.61, S.D. = 0.37) ทักษะการรับสาร (  = 4.60, S.D. = 0.37) และ

ประสบการณ์ (  = 4.57, S.D. = 0.36) ตามล าดับ 

องค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร พบว่า มคีวามเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบย่อย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เนือ้หาครอบคลุม (  = 4.62, S.D. = 0.38)               

การตรวจสอบการสะกดค า (  = 4.61, S.D. = 0.38) การแปลความหมาย (  = 4.60, 

S.D. = 0.38) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร (  = 4.58, S.D. = 0.34) และ ตามล าดับ 

องค์ประกอบหลักวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร พบว่า                  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.34) เมือ่พิจารณาเป็นราย

องค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

(  = 4.62, S.D. = 0.38) บรรยากาศองค์กร (  = 4.60, S.D. = 0.39) และการมสี่วน

ร่วม (  = 4.57, S.D. = 0.36) ตามล าดับ 

แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยมีค่าเฉลี่ยผา่นเกณฑ ์

คือค่าเฉลี่ยเท่ากับหรอืมากกว่า 3.00 สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้ง

และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) พบว่า ขอ้มูลมลีักษณะเบ้ซ้าย (หากค่า skewness > 

+1 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < -1 แสดงว่า เบ้ซ้าย และ skewness = 0 แสดงว่า 

สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ขอ้มูลมลีักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ  
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ตาราง  19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 
 

ล าดับ

ที ่

องคป์ระกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 1 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความจริงใจต่อกัน 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สาร

ด้วยความจรงิใจตอ่บุคลากรพรอ้ม

ทั้งการแสดงออกโดยการพดูหรอื

เขียน 

4.39 0.54 -.159 -.470 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สาร

ความคดิที่อยู่บนพืน้ฐานของ

ข้อเท็จจรงิของข้อมูล 

4.68 0.51 -1.350 1.384 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปดิ

โอกาสหรอืเปิดพืน้ที่ทางความ

คดิเห็นให้บุคลากรที่มีแนวคดิ

หลากหลายได้มาพบปะพูดคยุ           

เพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

4.57 0.56 -1.009 .795 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สาร 

ในการหาขอ้ยตุิของเรื่องหรอืกรณี      

ต่าง ๆ ที่ยังไมส่ามารถพูดคุยตกลง

กันได้ในเบื้องต้น 

4.67 0.51 -1.338 -1.34 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สาร

แบบเปดิกวา้งรับฟังความคดิเห็น

ของบุคลากรเพื่อทราบปัญหาและ

ความต้องการที่แทจ้รงิ และสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดการ

เผชิญหน้าและความขัดแย้งของแต่

ละฝ่าย 

4.58 0.56 -1.084 .924 มากที่สุด 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 4.58 0.33 -1.241 2.779 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุม

ปรึกษาหารอืกันในเรื่องงานเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นกันเองเสมอ 

4.66 0.56 -1.95 5.53 มากที่สุด 

7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดง

พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ              

ท าให้บุคลากรสามารถรับฟังการ

ถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจน

และถูกต้องทุกระดับอย่างทั่วถึง 

4.59 0.54 -1.03 .928 มากที่สุด 

8 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ด้วยลายลักษณ์อักษร และ

สัญลักษณ์ที่มคีวามเที่ยงตรง

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.68 

 

0.52 

 

-1.67 3.38 มากที่สุด 

9 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถ

สื่อสารด้านการพูดเป็นอย่างดจีน

เกิดความไว้วางใจภายในองค์กร 

4.62 

 

0.54 

 

-1.14 .745 มากทีสุ่ด 

10 ผูบ้ริหารสถานศกึษามี

ความสามารถในการสื่อสารที่ตรง

ประเด็น เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจ

ตรงตามวัตถุประสงค์หรอื

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเป็นการ

ยืนยันว่าผูร้ับสารเกิดความเข้าใจ

ตรงกันภายในองค์กร 

 

 

4.67 

 

0.52 

 

-1.38 1.46 มากที่สุด 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ล าดับ

ที ่

องคป์ระกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 4.64 0.37 .37 9.09 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การน ามาปรับปรุงการท างาน 

11 ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมให้มี

การสื่อสารแบบบสองทางทั้งจาก

บนลงล่างและจากล่างขึ้นบน  

เพื่อน าปัญหามาปรับปรุงการ

ท างานภายในองค์กร 

4.59 

 

0.55 -1.163 1.578 มากที่สุด 

12 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการจัดท า

แผนพัฒนาสถานศกึษาว่าองค์กร

จะเดินไปในทิศทางใด และแจง้ให้

บุคลากรรับทราบถึงความ

รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการสื่อ

ความหมายโดยใช้หลักเหตุผล 

4.66 0.53 -1.489 2.197 มากทีสุ่ด 

13 ผูบ้ริหารสถานศกึษาน าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญ

ในการประสานกิจกรรมของ

องค์กร เช่น การใช้อเีมล และ

อินเตอรเ์น็ต เพื่อช่วยใหเ้กิดความ

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่าย 

4.57 

 

0.56 -1.124 1.404 มากที่สุด 

14 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ผา่นรูปแบบการประชุมเดือนละ

ครั้ง เพื่อให้หัวหนา้ฝา่ยต่าง ๆ         

ได้น าข้อมูลมาถ่ายทอดให้กับ

บุคลากรในสายการบังคับบัญชา

รับทราบ 

4.67 

 

0.53 -1.538 2.372 มากที่สุด 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

15 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ในรูปแบบการจัดท ากล่องรับ

ความคิดเห็นภายในองค์กร         

เพื่อเพิ่มช่องทางของการสื่อสาร 

4.60 

 

0.56 -1.209 1.237 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.39 .39 5.67 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความสามารถติดต่อสื่อสาร 

16 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากร           

ในสถานศกึษาสามารถ

ติดตอ่สื่อสารได้ทุกรูปแบบ 

4.62 

 

0.56 

 

-1.408 2.133  

17 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ที่เด่นชัดในเนือ้หาสาระ การใชค้ า 

ที่มคีวามหมายตรงตัว ไม่ต้อง

ตีความในการติดตอ่กับบุคลากร

ภายในองค์กร 

4.62 

 

0.54 -1.220 1.375 มากที่สุด 

18 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น 

การตัดสินใจ และร่วมแก้ไข

ปัญหากับผู้บังคับบัญชา 

4.63 

 

0.56 -1.524 3.280 มากที่สุด 

19 ผูบ้ริหารสถานศกึษามี

ความสามารถในการสื่อสาร            

โดยใช้การพูดทางวาจา การใช้

ถ้อยค า และใช้ลายลักษณ์อักษร 

เชน่ การบันทึก การเขียน

จดหมาย 

4.62 

 

0.54 

 

-1.274 1.983 มากที่สุด 
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ตาราง 19 (ต่อ)  

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

20 ผูบ้ริหารสถานศกึษา                     

มีความสามารถติดต่อบุคลากร

ภายในองค์กรให้ทราบการ

ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก ๆ วัน 

เพื่อยืนยันให้บุคลากรได้ตระหนัก

ถึงเป้าหมายที่มีร่วมกันในองค์กร 

4.68 

 

0.53 

 

-1.563 2.46 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.38 -2.133 7.97 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านการเปิดกว้างรับฟัง 

ความคิดเห็น 

4.62 0.33 -2.10 7.73 มากที่สุด 

 

จากตาราง  19 พบว่า ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดา้นการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็น พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(  = 4.62, S.D. = 0.33) โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

1. ความจรงิใจต่อกัน พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (  = 4.58, S.D. = 0.33) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารความคิดที่อยู่บนพืน้ฐานของ

ข้อเท็จจริงของขอ้มูล (  = 4.68, S.D. = 0.51) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในการ

หาข้อยุติของเรื่องหรอืกรณีต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ในเบือ้งตน้ 

 (  = 4.67, S.D. = 0.51) และผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารแบบเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง และสร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งของแตล่ะฝา่ย (  = 4.58,  

S.D. = 0.56) 

2. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้าน 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ 
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โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วย

ลายลักษณ์อักษร และสัญลักษณ์ที่มคีวามเที่ยงตรงอย่างมปีระสิทธิภาพ (  = 4.68, 

S.D. = 0.52) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถในการสื่อสารที่ตรงประเด็น เพื่อให้

บุคลากรได้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเป็นการยืนยันว่าผูร้ับสาร

เกิดความเข้าใจตรงกันภายในองค์กร (  = 4.67, S.D. = 0.52) และผูบ้ริหารสถานศึกษา

มีการประชุมปรึกษาหารอืกันในเรื่องงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นกันเองเสมอ                       

(  = 4.66, S.D. = 0.56) 

3. การน ามาปรับปรุงการท างาน พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้าน 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารผ่านรูปแบบการประชุม

เดือนละครั้ง เพื่อให้หัวหนา้ฝา่ยต่าง ๆ ได้น าข้อมูลมาถ่ายทอดใหก้ับบุคลากรในสาย 

การบังคับบัญชารับทราบ (  = 4.67, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการจัดท า

แผนพัฒนาสถานศกึษาว่าองค์กรจะเดินไปในทิศทางใด และแจง้ให้บุคลากรรับทราบถึง

ความรับผดิชอบอย่างชัดเจนในการสื่อความหมายโดยใช้หลักเหตุผล (  = 4.66, S.D. = 

0.53) และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารในรูปแบบการจัดท ากล่องรับความคิดเห็น

ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มช่องทางของการสื่อสาร (  = 4.60, S.D. = 0.56) 

4. ความสามารถติดต่อสื่อสาร พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.63, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถติดต่อบุคลากรภายใน

องค์กรให้ทราบการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก ๆ วัน เพื่อยืนยันให้บุคลากรได้ตระหนักถึง

เป้าหมายที่มรี่วมกันในองค์กร (  = 4.68, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาส

ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหากับผู้บังคับบัญชา  

(  = 4.63, S.D. = 0.56) และผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร             

ในสถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ  (  = 4.62, S.D. = 0.56) 
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ตาราง  20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

 ที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน     

 คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร 
 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 2 ความชัดเจนในการสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ภาษาเรียบง่าย 

21 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

โดยใช้ภาษาเรียบง่ายมีเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน บุคลากรรับข้อมูลอย่าง

เข้าใจอย่างถี่ถ้วน 

4.41 

 

0.53 

 

-.163 -.569 มาก 

22 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

โดยแยกเป้าหมายแต่ละอย่างออก

จากกันให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อ

การปฏิบัติงานใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

4.69 

 

0.51 

 

-1.442 1.678 มากที่สุด 

23 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีกิจกรรม

และเนือ้หาของชุดสื่อสารโดยใช้

ภาษาเรียบง่ายอย่างและมีความ

เหมาะสมภายในองค์กร 

4.53 

 

0.58 

 

-.995 .993 มากที่สุด 

24 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ภาษาเรียบง่ายภาษาโดยใช้สื่อ 

การเรียนรู้ในการสื่อสารกับ

บุคลากรภายในองค์กร 

4.67 

 

0.53 

 

-1.501 2.240 มากที่สุด 

25 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ภาษาที่มีชัดเจนและสอดคล้องกับ

สถานการณ์จรงิที่เกิดขึ้น 

 

4.57 

 

0.54 

 

-.771 -.533 มากที่สุด 
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ตาราง  20 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 4.57 0.34 -1.67 6.06 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

26 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

นโยบาย แผนกลยุทธ์หรอื

เป้าหมายขององค์กรใหบุ้คลากร

รับทราบอย่างชัดเจน เป็นลาย

ลักษณ์อักษรและง่าย 

ต่อการปฏิบัติงาน 

4.67 

 

0.52 

 

-1.493 2.291 มากที่สุด 

27  ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารการประชาสัมพันธ์ 

ประกาศชีแ้จง ค าสั่งแต่งตั้ง 

สวัสดิการตา่ง ๆ ภายในองค์กร

อยู่เสมอ 

4.59 

 

0.55 

 

-1.082 .984 มากที่สุด 

28 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ให้บุคลากรทราบทุกครั้งที่ได้รับ

ข่าวสารใหมด่้วยภาษาที่มคีวาม

ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.62 

 

0.56 

 

-1.455 3.106 มากที่สุด 

29 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ทบทวนความเข้าใจกับบุคลากร

และย้ าถามตอบเพื่อให้เกิดความ

มั่นใจระหว่างผูบ้ริหารกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

 

 

 

4.60 

 

0.55 

 

-1.170 1.161 มากที่สุด 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

30 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระท า

และค าพูดที่สอดคล้องกันกับ

ข่าวสารที่ส่งออกไปไม่ขัดแย้งกับ

ข่าวสารที่เป็นทางการ เพราะจะ

ท าให้บุคลากรขาดความเชื่อถือ 

4.62 

 

0.54 

 

-1.241 1.436 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.38 -2.26 9.59 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

31 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

จากระดับบนลงลา่ง เพื่อเป็นการ

สื่อสารตามล าดับขั้นของสายการ

บังคับบัญชา 

4.61 

 

0.53 

 

-1.035 .484 มากที่สุด 

32 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

จากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็น

ในด้านต่าง ๆ รว่มกัน 

4.64 

 

0.56 

 

-1.571 2.903 มากที่สุด 

33 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ติดตอ่ประสานงานกับฝ่าย ๆ ต่าง

ในองค์กรและหนว่ยงานอื่น ๆ            

ที่เกี่ยวข้อง 

4.57 

 

0.56 

 

-1.068 1.304 มากที่สุด 

34 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

เพื่อการประชุมรว่มกับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ             

ในองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 

4.64 

 

0.54 

 

-1.425 2.379 มากที่สุด 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

35 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้

ความส าคัญในเรื่องการติดต่อ

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ                 

เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

4.60 

 

0.54 

 

-1.099 1.049 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.38 -1.99 8.01 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 เวลาในการสื่อสาร 

36 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลา        

ในการสื่อสารอย่างความ

เหมาะสม 

4.60 

 

0.55 

 

-1.058 .526 มากที่สุด 

37 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

เพื่อมกีารเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ ภายใต้รูปแบบ              

ที่มเีวลาได้ก าหนดไว้ 

4.56 

 

0.58 

 

-1.283 2.183 มากที่สุด 

38 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับ       

การให้ความจรงิแก่บุคลากร          

ในองค์กร 

4.63 

 

0.54 

 

-1.273 1.502 มากที่สุด 

39 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาใน

การประชุมช้ีแจงอย่างกระชับได้

ความหมายที่ชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

4.58 

 

0.56 

 

-1.055 .484 มากที่สุด 

40 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการส่งขา่ว

ทางค าสั่ง บันทึกและอิเมล์               

เป็นการลดขั้นตอนการเสียเวลา

แทนการประชุมชีแ้จง 

4.65 

 

0.54 

 

-1.526 2.681 มากที่สุด 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.38 -2.00 7.11 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านความชัดเจนในการสื่อสาร 4.60 0.34 -2.19 8.74 มากที่สุด 

 

จากตาราง  20 พบว่า ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (  = 4.60, S.D.=0.34) โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี ้

1. ภาษาเรียบงา่ย พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  = 4.57, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสารโดยแยกเป้าหมายแตล่ะอย่างออกจากกันให้

ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  (  = 4.69,  

S.D. = 0.51) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารภาษาเรียบง่ายภาษาโดยใช้สื่อ 

การเรียนรูใ้นการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร (  = 4.67, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีการสื่อสารภาษาที่มชัีดเจนและสอดคล้องกับสถานการณจ์ริงที่เกิดขึ้น 

(  = 4.57, S.D. = 0.54 

2. การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง พบว่า มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.62, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ์หรอื

เป้าหมายขององค์กรใหบุ้คลากรรับทราบอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและง่าย 

ต่อการปฏิบัติงาน (  = 4.67, S.D. = 0.52) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระท าและค าพูด

ที่สอดคล้องกันกับข่าวสารที่สง่ออกไปไม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นทางการ เพราะจะท าให้

บุคลากรขาดความเชื่อถือ (  = 4.62, S.D. = 0.54) และผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารให้บุคลากรทราบทุกครั้งที่ได้รับข่าวสารใหม่ด้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจง่าย 

(  = 4.62, S.D. = 0.56) 
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3. วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้าน 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารเพื่อการประชุมร่วมกับ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติในองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน (  = 4.64,  

S.D. = 0.54) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน เพื่อเป็น 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

ร่วมกัน (  = 4.64, S.D. = 0.56) และผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับบนลง

ล่าง เพื่อเป็นการสื่อสารตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา (  = 4.610,  

S.D. = 0.53) 

4. เวลาในการสื่อสาร พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการส่งข่าวทางค าสั่ง บันทึกและอิเมล์ เป็นการ

ลดขั้นตอนการเสียเวลาแทนการประชุมชีแ้จง (  = 4.65, S.D. = 0.54) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีการสื่อสารในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับการให้ความจริงแก่บุคลากร            

ในองค์กร (  = 4.63, S.D. = 0.54) และผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการสื่อสารอย่าง

ความเหมาะสม (  = 4.60, S.D. = 0.55) 
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ตาราง  21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ

กับผูร้ับสาร 
 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 3 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้รับสาร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ประสบการณ์ 

41 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ข้อมูล

การปฏิบัติงานของบุคลากรและ 

ความคิดเห็นท าให้เกิดความ

ชัดเจนและได้รับการยอมรับ         

ในการน าไปสู่การปฏิบัติ 

4.39 

 

0.53 

 

-.111 -.517 มาก 

42 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้            

การประสานงานระหว่างกลุ่ม

หรอืบุคคลการแบ่งงานและ          

การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 

และหนว่ยงานอื่น 

4.71 

 

0.50 

 

-1.831 4.206 มากที่สุด 

43 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้การ

ติดตอ่สื่อสารในระดับเดียวกัน 

เพื่อส่งหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างเพื่อนรว่มงาน

และฝ่าย ๆ ภายในองค์กร 

4.56 

 

0.58 

 

-1.171 1.319 มากที่สุด 

44 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ถึง

ปัญหาในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ความพึงพอใจในงาน

ความเข้าใจในความหมายของ

ข่าวสารภายในองค์กรของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

4.65 

 

0.54 

 

-1.479 2.514 มากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องคป์ระกอบยอ่ยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

45 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การ

สื่อสารด้วยวาจา กราฟ แผนภูมิ

และลายลักษณ์อักษรเพื่อให้

บุคลากรเข้าใจได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

4.57 

 

0.56 

 

-1.114 1.381 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.57 0.36 -2.31 10.69 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความรู้ 

46 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้

เกี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจ

ประเภทของข่าวสาร 

4.62 

 

0.54 

 

-1.124 .695 มากที่สุด 

47 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้

เกี่ยวกับการถ่ายทอด เผยแพร่

ข้อมูลให้แก่บุคลากรภายใน

องคก์รเป็นอย่างดี 

4.60 

 

0.55 

 

-1.180 1.213 มากที่สุด 

48 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้

เกี่ยวกับการตคีวามหมายและท า

ความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่าง

ชัดเจนและน าไปปฏบิัตไิด้อย่าง

ถูกตอ้ง 

4.64 

 

0.55 

 

-1.480 2.417 มากที่สุด 

49 ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรู้

ทักษะในการสื่อสารของผู้รับสาร 

ที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของการ

สื่อสาร 

 

 

 

4.61 

 

0.57 

 

-1.305 1.391 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องคป์ระกอบยอ่ยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

50 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงภาพรวม

จากภาพเล็ก ๆ ที่จะส่งผลให้

บุคลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวม

ทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเอง

และงาน 

4.63 

 

0.55 

 

-1.441 2.239 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.38 -2.24 9.09 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ทัศนคติ 

51 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติ            

ที่เป็นกันเองในการถ่ายทอด

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

ตอ่บุคลากรในองค์กร 

4.62 

 

0.53 

 

-1.208 1.367 มากที่สุด 

52 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร

กับบุคลากรในเชงิบวกใน

หนว่ยงานเป็นประจ า 

4.64 

 

0.56 

 

-1.421 1.795 มากที่สุด 

53 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

ในการติดตอ่สื่อสารและ

สนับสนุน สง่เสริมการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรในการสื่อสาร 

4.57 

 

0.55 

 

-.904 .198 มากที่สุด 

54 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ

เข้าใจและเข้าถงึการท างานของ

บุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น 

การประสานงาน การให้

ค าปรึกษา และการรับฟัง 

ความตอ้งการของผู้ฟัง เป็นตน้ 

4.68 

 

0.52 

 

-1.554 2.472 มากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

  

ล าดับ

ที ่

องคป์ระกอบยอ่ยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

55 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับ

วัฒนธรรมองค์กรร่วมกันกับ

บุคลากร ในการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์รและ

ความรู้สกึเป็นเจ้าขององคก์ร 

4.55 

 

0.55 

 

-.703 -.591 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.37 -1.76 5.67 มากที่สดุ 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ทักษะการรับสาร 

56 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิค            

ในการสื่อสารที่มปีระสทิธิภาพกับ

บุคลากรภายในองค์กร 

4.63 

 

0.52 

 

-1.019 -.070 มากที่สุด 

57 ผู้บริหารสถานศึกษามีการ

ประเมนิผลการด าเนินงาน          

ดว้ยการสื่อสารอย่างตอ่เน่ือง 

4.62 

 

0.54 

 

-1.124 .695 มากที่สุด 

58 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร

ทักษะการพัฒนารูปแบบ วิธกีาร 

เนื้อหาสาระและช่องทางการ

สื่อสารให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความตอ้งการขององค์กร 

4.63 

 

0.55 

 

-1.262 1.013 มากที่สุด 

59 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะ         

ในการสื่อสารที่ใช้ค าพูดที่เป็น

กลาง  

ไม่เอนเอียงตอ่ฝ่ายใดฝายหนึ่ง 

4.57 

 

0.54 

 

-.762 -.548 มากที่สุด 

60 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจ

พฤตกิรรมในการสื่อสาร              

ที่บุคลากรยึดถือปฏบิัตกิันมา 

 

4.68 

 

0.53 

 

-1.663 3.200 มากที่สุด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

ล าดับ

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.37 -1.81 5.43 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านการท าความเข้าใจและ 

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

4.60 0.34 -2.39 9.95 มากที่สุด 

 

จากตาราง  21 พบว่า ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ด้านการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสม

รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D.=0.34) โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  = 4.57, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้การประสานงานระหว่างกลุ่มหรอืบุคคลการแบ่งงาน

และการประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ และหนว่ยงานอื่น (  = 4.71, S.D. = 0.50) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษารับรู้ถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความพึงพอใจในงานความเข้าใจ

ในความหมายของข่าวสารภายในองค์กรของผูใ้ต้บังคับบัญชา (  = 4.65, S.D. = 0.54)  

ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารด้วยวาจา กราฟ แผนภูมิและลายลักษณ์อักษรเพื่อให้

บุคลากรเข้าใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (  = 4.57, S.D. = 0.56) 

2. ความรู ้พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  

(  = 4.62, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการตีความหมายและท าความเข้าใจกับ

เนือ้หาได้อย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  (  = 4.64, S.D. = 0.55) 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับการเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่จะส่งผลให้

บุคลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเองและงานผู้บริหาร

สถานศกึษามีการความรูก้ารรับรู้เพื่อเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่จะส่งผลให้
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บุคลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเองและงาน (  = 4.63, 

S.D. = 0.55) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจประเภทของข่าวสาร 

(  = 4.62, S.D. = 0.54)  

3. ทัศนคต ิพบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  

(  = 4.61, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงการท างานของบุคลากรได้อย่าง

เหมาะสม เช่น การประสานงาน การให้ค าปรึกษา และการรับฟังความตอ้งการของผู้ฟัง 

เป็นต้น (  = 4.68, S.D. = 0.52) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารกับบุคลากรในเชงิ

บวกในหน่วยงานเป็นประจ า (  = 4.64, S.D. = 0.56) และผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีทัศนคติที่เป็นกันเองในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่บุคลากรในองค์กร 

 (  = 4.62, S.D. = 0.53) 

4. ทักษะการรับสาร พบว่า มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเข้าใจพฤติกรรมในการสื่อสารที่บุคลากรยึดถือ

ปฏิบัติกันมา (  = 4.68, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีเทคนิคในการสื่อสาร                

ที่มปีระสิทธิภาพกับบุคลากรภายในองค์กร (  = 4.63, S.D. = 0.52) และผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีการสื่อสารทักษะการพัฒนารูปแบบ วธิีการ เนื้อหาสาระและช่องทางการ

สื่อสารให้เหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการขององค์กร (  = 4.63, S.D. = 0.55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
257 

ตาราง  22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

 

ล าดับ 

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 4 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ค าที่ใช้ในการสื่อสาร 

61 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลที่ใช้

ประกอบการเขียนที่สบืค้นจาก

แหลง่ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ ถูกต้องและความ

น่าเชื่อถือ 

4.39 

 

0.52 

 

.008 -1.140 มาก 

62 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกใช้ค าพูด

หรอืภาษาต่าง ๆ เหมาะสมในการ

เขียน 

4.71 

 

0.53 

 

-2.110 6.275 มากที่สุด 

63 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูล           

เป็นข้อเท็จจรงิสามารถยืนยันได้

หรอืการอ้างอิงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ และมตติ่าง ๆ 

ในการเขียน 

4.59 

 

0.55 

 

-1.219 1.656 มากที่สุด 

64 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการท างาน

หรอืค าพูดที่ตีความ เขยีนใหเ้ข้าใจ

ด้วยความเรียบงา่ย 

4.66 

 

0.54 

 

-1.407 1.457 มากที่สุด 

65 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเขียนหนังสอื 

ที่มคีวามถูกต้อง ความชัดเจนและ

ความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการ

สื่อสาร 

 

4.56 

 

0.57 

 

-1.047 .819 มากที่สุด 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 4.58 0.34 -2.07 7.86 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 เน้ือหาครอบคลุม 

66 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสื่อสารด้วย

เนือ้หาที่สมบูรณ์มีความน่าสนใจ

โน้มนา้วใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงค์ 

4.64 

 

0.53 

 

-1.248 1.039 มากที่สุด 

67 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่า

เนือ้หาในการสื่อสารที่แตกต่างกัน

อาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจใน

ข่าวสารที่ได้รับและส่งผลต่อ

ข้อผิดพลาดใยการปฏิบัติงาน 

4.61 

 

0.54 

 

-.975 -.105 มากที่สุด 

68 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่า

เนือ้หาที่ใชส้ื่อสารมคีวามสมบูรณ์

และค าสั่งที่ได้รับจากผูบ้ังคับบัญชา

มีความชัดเจนย่อมส่งผลต่อ

คุณภาพของงาน 

4.65 

 

0.54 

 

-1.363 1.338 มากที่สุด 

69 ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้รับทราบ

เนือ้หาข่าวสารที่สมบูรณ์จาก

บุคลากรที่ทันต่อเหตุการณ์             

อยู่เสมอ 

4.57 

 

0.57 

 

-1.302 2.848 มากที่สุด 

70 ผูบ้ริหารสถานศกึษามี

ประสบการณใ์นการสื่อสาร               

ที่เหมาะสมกับแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับ

รู้อยู่ในขณะนั้น 

 

4.64 

 

0.55 

 

-1.409 1.822 มากที่สุด 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.38 -1.81 5.19 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การแปลความหมาย 

71 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปล

ความหมายเนื้อหาที่มคีวาม

ครบถ้วน ใชภ้าษาที่เข้าใจง่าย            

ไม่วกวนต่อบุคลากรภายในองค์กร 

4.58 

 

0.58 

 

-1.306 1.962 มากที่สุด 

72 ผูบ้ริหารสถานศกึษาการแปล

ความหมายโดยการใชค้ าพูดที่เป็น

กลางไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝา่ย

หนึ่งเพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้ง             

ในองค์กร 

4.66 

 

0.53 

 

-1.455 2.118 มากที่สุด 

73 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกช่องทาง

ในการสื่อสารได้เหมาะสม เช่น 

หนังสือเวียนภายในเพื่อแจ้ง

ข่าวสารทั่วไปให้บุคลากรได้รับ

ทราบ 

4.58 

 

0.56 

 

-1.188 1.535 มากที่สุด 

74 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปล

ความหมายการสื่อสารโดยใช้ภาษา

ท่าทาง การแสดงสหีน้า ท่าทาง 

การเคลื่อนไหวของรา่งกาย หรอืใช้

สัญลักษณ์รูปภาพ 

 

 

 

 

4.60 

 

0.57 

 

-1.435 3.121 มากที่สุด 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ที ่

องคป์ระกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

75 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปล

ความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน 

ถูกต้องและตรงกับบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในองค์กร 

4.58 

 

0.56 

 

-1.179 1.509 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.38 -2.02 7.51 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การตรวจสอบการสะกดค า 

76 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร 

ค าสั่ง ระเบียบ เพื่อความถูกต้อง

ก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ 

4.64 

 

0.53 

 

-1.327 1.729 มากที่สุด 

77 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ตรวจสอบภาษาที่ใชว้่าเป็นภาษา

ทางการหรอืภาษาไม่เป็นทางการ

ช่วยท าให้การสื่อสารขาด

ประสิทธิภาพ 

4.61 

 

0.54 

 

-1.190 1.265 มากที่สุด 

78 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีฝ่ายพิสูจน์

ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนไปสู่

การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง

ในการตคีวามหมายในการสื่อสาร

กับบุคลากรในองค์กร 

 

 

 

 

 

4.61 

 

0.55 

 

-1.231 1.352 มากที่สุด 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

79 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ตรวจสอบการสะกดค าก่อนน าไปสู่

การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

4.56 

 

0.57 

 

-1.112 1.308 มากที่สุด 

80 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ตรวจสอบการสะกดค าตามหลัก

ไวยากรณ์และเป็นภาษาราชการ 

4.66 

 

0.54 

 

-1.573 2.746 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.38 -2.15 8.61 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 4.61 0.33 -2.34 9.64 มากที่สุด 

 

จากตาราง  22 พบว่า ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านความ

สมบูรณ์ของการสื่อสาร พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ (  = 4.61, 

S.D. = 0.33) โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด (  = 4.58, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกใช้ค าพูดหรอืภาษาต่าง ๆ เหมาะสมในการ

เขียน (  = 4.71, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการท างานหรอืค าพูดที่ตีความ 

เขียนใหเ้ข้าใจด้วยความเรียบงา่ย (  = 4.66, S.D. = 0.54) และผูบ้ริหารสถานศกึษา              

มีขอ้มูลเป็นข้อเท็จจริงสามารถยืนยันได้หรือการอ้างอิงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติต่าง ๆ ในการเขียน (  = 4.590, S.D. =.55) 

2. เนือ้หาสมบูรณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (  = 4.62, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารสถานศกึษาเขียนหนังสือที่มีความถูกต้อง ความชัดเจนและ

ความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร (  = 4.65, S.D. = 0.54) ผูบ้ริหารสถานศกึษา
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สื่อสารด้วยเนือ้หาที่สมบูรณ์มคีวามน่าสนใจโน้มนา้วใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงค์ (  = 4.64, S.D. = 0.53) และผูบ้ริหารสถานศกึษามีประสบการณ์ในการ

สื่อสารที่เหมาะสมกับแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนั้น  (  = 4.64, S.D. = 0.55) 

3. การแปลความหมาย พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาการแปลความหมายโดยการใช้ค าพูดที่เป็นกลาง

ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้งในองค์กร (  = 4.66,  

S.D. = 0.53) ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายการสื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง 

การแสดงสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรอืใช้สัญลักษณ์รูปภาพ 

(  = 4.60, S.D. = 0.57) และผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกช่องทางในการสื่อสารได้

เหมาะสม เช่น หนังสอืเวียนภายในเพื่อแจ้งขา่วสารทั่วไปให้บุคลากรได้รับทราบและ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน ถูกต้องและตรงกับ

บุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร (  = 4.58, S.D. = 0.56) 

4. การตรวจสอบการสะกดค า พบว่า มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบการสะกดค าตามหลัก

ไวยากรณ์และเป็นภาษาราชการ (  = 4.66, S.D. = 0.54) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ เพื่อความถูกต้องก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ 

(  = 4.64, S.D. = 0.53) และผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบภาษาที่ใชว้่าเป็น

ภาษาทางการหรอืภาษาไม่เป็นทางการช่วยท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

(  = 4.61, S.D. = 0.54)  
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ตาราง  23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

 ที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน   

 คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้านวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริม 

 การสื่อสาร 

 

ล าดับ 

ที ่

องคป์ระกอบยอ่ยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 5 วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การมีส่วนร่วม 

81 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสาร

แบบมสีว่นร่วมโดยใหบุ้คลากร

รับทราบถึงข้อร้องเรียนจาก

ผู้ปกครองนักเรียน 

4.43 

 

0.52 

 

-.063 -1.278 มาก 

82 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสาร

แบบมสีว่นร่วมโดยเปิดโอกาส             

ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น 

เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

4.72 

 

0.50 

 

-1.808 3.547 มากที่สุด 

83 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสาร

แบบมสีว่นร่วมเพื่อติดตามและ

ประเมนิผลการด าเนินงานอย่าง

สม่ าเสมอ 

4.54 

 

0.57 

 

-.959 .635 มากที่สุด 

84 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสาร

แบบมสีว่นร่วมกับหนว่ยงานอื่น ๆ 

เช่น การตดิตอ่ขอข้อมูล ขอความ

ช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กร

บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 

 

 

4.63 

 

0.55 

 

-1.510 2.803 มากที่สุด 
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ตาราง  23 (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

85 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การ

สื่อสารแบบมีสว่นร่วมในการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน         

เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและ

สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง

เดียวกัน 

4.57 

 

0.58 

 

-1.441 3.600 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.57 0.36 -1.96 7.46 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 บรรยากาศองค์กร 

86 ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

บุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน 

โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กัน

ภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศ

ขององค์กร ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ 

4.65 

 

0.55 

 

-1.649 3.314 มากที่สุด 

87 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูล

ข่าวสารที่ตอบสนองกับความ

ต้องการและค่านิยมของบุคลากร

ในการปฏิบัติงานในองค์กร 

4.64 

 

0.53 

 

-1.317 1.664 มากที่สุด 

88 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติ           

ที่ดตี่อบุคลากรในการถ่ายทอด 

โดยมีความต้ังใจให้สารที่สง่ไปมี

ผลตอ่พฤติกรรมของผูร้ับสาร 

4.64 

 

0.53 

 

-1.327 1.729 มากที่สุด 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

89 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติ

ร่วมกันกิจกรรมการสื่อสารอย่าง

หนึ่งเกิดขึน้เมื่อมีการสื่อสารกับ

ตนเอง ทั้งคิด วเิคราะห ์ตัดสินใจ

หรอืพูดกับตนเอง กิจกรรมต่าง ๆ 

4.61 

 

0.56 

 

-1.371 1.974 มากที่สุด 

90 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติ           

ที่ดตี่อการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ 

ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน 

4.64 

 

0.56 

 

-1.705 4.472 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.39 -2.40 1.00 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

91 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติ 

ว่าผูร้ับสารส่วนใหญ่จะเปิดรับ

ข้อมูลขา่วสารที่สอดคล้องกับ

ทัศนคตแิละความเชื่อของตน 

4.60 

 

0.54 

 

-1.138 1.151 มากที่สุด 

92  ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดง

ทัศนคตบิวกต่อผู้สื่อสาร ท าให้

เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร

และเห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 

 

 

 

 

4.67 

 

0.53 

 

-1.491 2.245 มากที่สุด 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

 

ล าดับ 

ที ่

องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้   S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

93 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติ

ร่วมกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ 

ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน 

4.56 

 

0.56 

 

-1.029 1.800 มากที่สุด 

94 ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดง

ความรูส้ึกที่ดตี่อกันท าให้เกิด

บรรยากาศที่ดใีนการสื่อสารและ

ความสัมพันธ์ที่มีตอ่กันภายใน

องค์กร 

4.65 

 

0.55 

 

-1.613 3.177 มากที่สุด 

95 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติ

ร่วมกันการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

โดยที่บุคลากรมีความเข้าใจ

ถูกต้องร่วมกัน 

4.64 

 

0.54 

 

-1.348 1.698 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.38 -2.13 8.33 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านวัฒนธรรมขององค์กร 

ที่สง่เสริมการสื่อสาร 

4.61 0.34 -2.50 11.22 มากที่สุด 

 

จากตาราง  23 พบว่า ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ด้านวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้าน 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D.= 0.34) โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก 

ไปหาน้อย ดังนี้ 
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1. การมสี่วนรว่ม พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  = 4.57, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นรว่มโดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากร

แสดงความคิดเห็นเพื่อรว่มหาแนวทางแก้ไขปัญหา  (  = 4.72, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมกับหนว่ยงานอื่น ๆ เชน่ การติดต่อขอข้อมูล            

ขอความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อใหก้ารด าเนินงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (  = 4.63, S.D. = 0.55) และผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การ

สื่อสารแบบมีสว่นร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและ

สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน (  = 4.57, S.D. = 0.58) 

2. บรรยากาศองค์กร พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้านอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.39) เมื่อพจิารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มกีารแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล                

ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศ 

ขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ (  = 4.65, S.D. = 0.55) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีข้อมูลข่าวสารที่ตอบสนองกับความตอ้งการและค่านิยมของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในองค์กร (  = 4.64, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสร้างสรรค์       

สิ่งใหม่ ๆ ร่วมตัดสินใจและเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จขององค์กรและผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่ดีตอ่บุคลากรในการถ่ายทอด 

โดยมีความต้ังใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร (  = 4.64, S.D. = 0.53) 

และผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่ดตี่อการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์                 

ของบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

(  = 4.64, S.D. = 0.56) 

3. การมีเป้าหมายและทัศนคติรว่มกัน พบว่า มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมรายด้าน

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงตามล าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงทัศนคติบวกต่อผูส้ื่อสาร                 

ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารและเห็นประโยชน์ของการสื่อสาร (  = 4.67,  

S.D. = 0.53) ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงความรู้สึกที่ดตี่อกันท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี           

ในการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่มตี่อกันภายในองค์กร (  = 4.65, S.D. = 0.55)           
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และผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคตริ่วมกันการสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายโดยที่บุคลากรมีความเข้าใจถูกต้องรว่มกัน (  = 4.64, S.D. = 0.54) 

 

ระยะท่ี 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์  
 

ผูว้ิจัยได้น าเสนอโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จากการศกึษา แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องท าให้ได้โมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา จ านวน 95 ตัวบ่งชี ้โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Analysis) ดังภาพประกอบ 9 
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 ภาพประกอบ  9   โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสามของตัวบ่งชี้ 

   การสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา        

   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

1. ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันเพื่อสรา้งสเกลองค์ประกอบ 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันในส่วนนี้ เพื่อทดสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และน ามาสร้างสเกล

องค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองต่อไป แต่เนื่องจาก

ข้อจ ากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันจาก 
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19 องค์ประกอบย่อย 95 ตัวบ่งชี ้ได้ในครั้งเดียว ดังนัน้ผูว้ิจัยจงึแยกวิเคราะหโ์มเดลย่อย

ทั้งหมด 5 โมเดล ดังนี้ 

1. องค์ประกอบหลักการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย                          

4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี้ 

2. องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ

ย่อย 20 ตัวบ่งชี้ 

3. องค์ประกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี้ 

4. องค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย                             

4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี้ 

5. องค์ประกอบหลักวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร ประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบย่อย 15 ตัวบ่งชี้ 

ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างตน้นีแ้สดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันปรากฏในภาพประกอบ 10-14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  10  โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของการเปิดกว้าง 

   รับฟังความคิดเห็น 
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ภาพประกอบ  11  โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของความชัดเจน 

                        ในการสื่อสาร 
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ภาพประกอบ  12   โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของการท าความเข้าใจ 

และให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 
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ภาพประกอบ  13  โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของความสมบูรณ์ 

                               ของการสื่อสาร 
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ภาพประกอบ  14 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของวัฒนธรรมขององค์กร 

                       ที่สง่เสริมการสื่อสาร 

 

ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการสื่อสาร                   

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ดังตาราง 24-28 
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ตาราง  24  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา 

                สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 
 

ตัว

บ่งช้ี 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

A1 1.00                    

A2 .032 1.00                   

A3 .306** .206** 1.00                  

A4 .179** .340** .175** 1.00                 

A5 .286** .185** .507** .161** 1.00                

A6 .222** .389** .331** .400** .205 1.00               

A7 .292** .212** .427** .202** .446** .244** 1.00              

A8 .119** .404** .315** .378** .334** .537** .218** 1.00             

A9 .277** .201** .475** .241** .447** .364** .488** .242** 1.00            

A10 .221** .369** .272** .314** .251** .480** .309** .516** .193** 1.00           

A11 .222** .298** .538** .245** .421** .409** .455** .371** .515** .238** 1.00          

A12 .219** .372** .301** .311** .306** .465** .255** .458** .287** .483** .275** 1.00         

A13 .317** .323** .494** .285** .405** .436** .472** .381** .460** .346** .524** .293** 1.00        

A14 .223** .317** .280** .278** .286** .456** .268** .383** .326** .358** .362** .473** .238** 1.00       

A15 .255** .265** .419** .282** .462** .372** .464** .398** .470** .357** .523** .371** .557** .283** 1.00      
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ตาราง 24 (ต่อ)  
 

ตัว

บ่งช้ี 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

A16 .221** .304** .315** .280** .290** .427** .283** .388** .335** .410** .346** .523** .340** .428** .234** 1.00     

A17 .247** .251** .372** .219** .352** .384** .375** .319** .414** .319** .465** .287** .548** .375** .518** .218** 1.00    

A18 .173** .386** .341** .341** .353** .482** .316** .508** .367** .456** .391** .527** .416** .506** .405** .514** .336** 1.00   

A19 .262** .303** .481** .228** .361** .302** .384** .279** .465** .321** .468** .372** .460** .328** .515** .332** .508** .265** 1.00  

A20 .225** .264** .287** .232** .259** .415** .281** .410** .277** .341** .294** .408** .359** .433** .329** .461** .318** .499** .202** 1.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยด้านการเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็น (OC) พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ มคีวามสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มี

ความสัมพันธ์ปานกลาง คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารที่เด่นชัดในเนือ้หาสาระ การใชค้ าที่มคีวามหมายตรงตัว ไม่ต้องตคีวามในการตดิต่อ

กับบุคลากรภายในองค์กร (A17) มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 3.33 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารความคิดเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สกึที่อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริงของข้อมูล (A2)  มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .032 ผู้บริหาร

สถานศกึษามีการโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหากับผูบ้ังคับบัญชา  (A18)  มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ  .117 A8 .119ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร และสัญลักษณ์ มีความเที่ยงตรง (A8 ) มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ .119 ตามล าดับอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ตาราง  25 ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 

    คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร 
 

ตัว

บ่งช้ี 
A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 

A21 1.00                    

A22 .096** 1.00                   

A23 .338** .234** 1.00                  

A24 .226** .453** .156** 1.00                 

A25 .286** .265** .438** .217** 1.00                

A26 .250** .416** .279** .440** .230** 1.00               

A27 .368** .288** .392** .303** .448** .241** 1.00              

A28 .232** .360** .291** .414** .249** .483** .228** 1.00             

A29 .324** .331** .403** .304** .504** .338** .530** .218** 1.00            

A30 .228** .428** .295** .474** .297** .477** .355** .520** .258** 1.00           

A31 .329** .311** .433** .237** .427** .334** .490** .259** .511** .246** 1.00          

A32 .262** .396** .282** .429** .269** .478** .292** .476** .364** .510** .192** 1.00         

A33 .294** .338** .362** .308** .419** .295** .480** .294** .502** .350** .529** .257** 1.00        

A34 .253** .396** .274** .410** .286** .404** .310** .481** .312** .435** .281** .510** .188** 1.00       

A35 .415** .271** .458** .274** .443** .350** .491** .292** .500** .388** .498** .298** .496** .255** 1.00      
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ตาราง  25 (ต่อ)  
 

ตัว

บ่งช้ี 
A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 

A36 .260** .406** .239** .349** .255** .405** .314** .357** .330** .368** .289** .401** .295** .524** .182** 1.00     

A37 .344** .226** .412** .297** .433** .298** .418** .277** .408** .349** .387** .290** .377** .283** .495** .097** 1.00    

A38 .251** .421** .289** .371** .237** .462** .302** .435** .298** .482** .322** .406** .305** .462** .335** .489** .218** 1.00**   

A39 .349** .265** .346** .325** .386** .319** .440** .356** .380** .387** .408** .344** .381** .292** .461** .282** .474** .220** 1.00  

A40 .233** .419** .308** .419** .279** .455** .296** .393** .344** .398** .320** .428** .313** .485** .368** .422** .391** .486** .324 1.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) 

 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยโมเดลด้านความชัดเจนในการ

สื่อสาร (CL) พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งชี้             

ที่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คอืผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาในการประชุมช้ีแจง กระชับได้ความหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

A39 มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .324 ส่วนตัวบ่งช้ีที่มคีวามสัมพันธ์น้อยที่สุด คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารภาษาเรียบง่าย มีการ

แยกเป้าหมายแตล่ะอย่างออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (A22) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

.096 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารภาษาเรียบง่ายภาษาที่ใชใ้นชุดสื่อการเรียนรู้ต่อบุคลากรภายในองค์กร (A24) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ .226  

 279 



 
60 

ตาราง  26  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา  

          สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร 
 

ตัว

บ่งช้ี 
A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 

A41 1.00                    

A42 .034 1.00                   

A43 .350** .309** 1.00                  

A44 .169** .439** .229** 1.00                 

A45 .346** .329** .556** .241** 1.00                

A46 .203** .495** .333** .403** .271** 1.00               

A47 .397** .331** .522** .382** .520** .190** 1.00              

A48 .188** .412** .341** .517** .370** .468** .230** 1.00             

A49 .332** .310** .478** .302** .500** .367** .491** .233** 1.00            

A50 .252** .418** .386** .428** .372** .497** .370** .504** .243** 1.00           

A51 .307** .271** .472** .352** .454** .225** .454** .299** .495** .236** 1.00          

A52 .230** .430** .349** .413** .347** .457** .274** .451** .399** .473** .243** 1.00         

A53 .261** .283** .447** .290** .417** .240** .462** .342** .470** .351** .520** .248** 1.00        

A54 .251** .397** .399** .450** .362** .465** .321** .429** .386** .468** .286** .500** .257** 1.00       

A55 .293** .267** .390** .269** .417** .297** .405** .275** .422** .297** .417** .304** .468** .189** 1.00      
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ตาราง 26 (ต่อ)  
 

ตัว

บ่งช้ี 
A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 

A56 .223** .312** .322** .374** .270** .342** .301** .312** .341** .385** .268** .397** .224** .486** .098** 1.00     

A57 285** .223** .312** .322** .374** .270** .342** .301** .312** .341** .385** .268** .397** .224** .486** .098** 1.00    

A58 .246** .381** .382** .419** .336** .408** .354** .405** .359** .472** .286** .471** .295** .487** .331** .484** .296** 1.00   

A59 .353** .211** .370** .339** .442** .296** .407** .291** .398** .294** .376** .255** .407** .306** .380** .246** .527** .170** 1.00  

A60 .236** .449** .377** .413** .427** .394** .360** .427** .345** .526** .321** .510** .338** .534** .312** .405** .352** .537** .223** 1.00 

** มนัียส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p<.01) 
 

จากตาราง  26 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลด้านการท าความเข้าใจและ

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ มคีวามสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < 

.01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คือผูบ้ริหารสถานศกึษามีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันกับบุคลากร ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กรและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะในการสื่อสารของบุคลากรที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใน

องค์กร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.98 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์นอ้ยที่สุด คือผู้บริหารสถานศกึษารับรู้ด้านข้อมูลของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานและความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบัติ A41 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .032 และ

ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้การประสานงานระหว่างกลุ่มหรอืบุคคลจึงต้องมีการตดิต่อสื่อสารกันในฝา่ยต่าง ๆ เพื่อรับรู้ถึงการแบ่งงานและการ

ประสานงานกับ ฝา่ยต่าง ๆ และหนว่ยงานอื่น A42 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 1.69 
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ตาราง  27  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา  

               สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้านความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 
 

ตัว

บ่งช้ี 
A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 

A61 1.00                    

A62 .988** 1.00                   

A63 .291** .252** 1.00                  

A64 .227** .395** .228** 1.00                 

A65 .305** .271** .515** .248** 1.00                

A66 .149** .413** .277** .401** .210** 1.00               

A67 .262** .271** .459** .215** .419** .176** 1.00              

A68 .192** .463** .283** .485** .354** .432** .170** 1.00             

A69 .290** .273** .489** .278** .458** .201** .456** .260** 1.00            

A70 .204** .422** .359** .422** .350** .403** .278** .519** .296** 1.00           

A71 .265** .300** .414** .324** .477** .295** .398** .339** .523** .267** 1.00          

A72 .210** .362** .349** .368** .342** .347** .256** .434** .299** .460** .256** 1.00         

A73 .261** .326** .496** .293** .485** .223** .403** .361** .508** .383** .550** .261** 1.00        

A74 .234** .370** .277** .395 .235 .369** .179** .450 .313** .464** .273** .485** .182** 1.00       

A75 .297** .351** .436** .264** .426** .260** .355** .306 .487** .278** .486** .259** .551** .241** 1.00      
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ตาราง 27 (ต่อ)  
 

ตัว

บ่งช้ี 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

A76 .199** .321** .297** .325** .335** .324** .196** .446** .306** .451** .33**4 .439** .283** .473** .227 1.00     

A77 .274** .293** .388** .170** .336** .206** .334 .293 .405 .299 .418 .299 .449 .290 .511 .18**5 1.00    

A78 .261** .370** .326** .393** .321** .379** .258** .404** .357** .414** .365 .425** .362** .388** .327** .434** .240* 1.00   

A79 .345** .251** .409** .255** .348** .250** .341** .334** .422** .388** .398 .316** .441** .369** .445** .289** .554** .245** 1.00  

A80 .239** .406** .279** .370** .343** .323** .227** .428** .320** .446** .378 .420** .375** .399** .340** .439** .308** .483** 272 1.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) 

 

จากตาราง  27 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลด้านความสมบูรณ์ของการ

สื่อสาร (CP) พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ มคีวามสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (p < .01) โดยตัวบ่งชี้               

ที่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารโดยการเขียนหนังสือ ไม่ควรใช้ค าพูดหรอืภาษาทั่วไปในการสื่อสารในองค์กร  (A62) 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .988 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์นอ้ยที่สุด คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วยเนื้อหาสมบูรณ์จาก

ข่าวสารที่องค์กรที่มีความน่าสนใจโน้มน้าวใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ (A66) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .149 
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ตาราง  28  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลของการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา  

                สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดา้นวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร 
 

ตัวบ่งช้ี; A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 

A81 1.00               

A82 .077 1.00              

A83 .279** .277** 1.00             

A84 .139** .474** .302** 1.00            

A85 .244** .337** .495** .270** 1.00           

A86 .201** .461** .359** .482** .231** 1.00          

A87 .259** .310** .494** .263** .501** .288** 1.00         

A88 .167** .423** .272** .447** .328** .481** .279** 1.00        

A89 .288** .313** .548** .279** .482** .395** .556** .257** 1.00       

A90 .196** .447** .301** .496** .318** .491** .267** .569** .246** 1.00      

A91 .258** .264** .463** .244** .449** .258** .550** .240** .506** .152** 1.00     

A92 .173** .480** .369** .466** .273** .499** .248** .484** .309** .529** .226** 1.00    

A93 .259** .313** .440** .290** .465** .320** .502** .311** .483** .320** .487** .228** 1.00   

A94 .195** .411** .330** .409** .315** .500** .320** .452** .342** .482** .296** .518** .228** 1.00  

A95 .265** .318** .445** .309** .454** .348** .507** .341** .539** .371** .486** .256** .531** .267** 1.00 
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** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(p<.01) 
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จากตาราง  28 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดล (OT) ดา้นวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสารพบว่า 

องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ มคีวามสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คอืผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารแบบมีสว่นร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ (A 83)  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .302 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์นอ้ยที่สุด คอื    

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมโดยการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรความ

คิดเห็นเพื่อรว่มหาแนวทางแก้ไขปัญหา (A82) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .077 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เชน่ การติดต่อขอ

ข้อมูล ข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (A84) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .139 

ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร              

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน จากตาราง  18-22 แสดงให้เห็นว่าในแตล่ะโมเดลมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p < .01) ทุกค่า ส าหรับผลการวิเคราะหค์่าสถิติ             

อื่น ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ Bartlett และค่าดัชนีไกเซอร์ –  

ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser–Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) จ าแนก

ตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น โมเดลความชัดเจนในการ

สื่อสาร โมเดลการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร โมเดลความสมบูรณ์          

ของการสื่อสาร และโมเดลวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ดังตาราง 29 
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ตาราง  29  แสดงค่าสถิติ Bartlett ดัชน ีKMO ของโมเดลย่อยการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

  ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

  การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ โมเดล 

Bartlett's 

Test of 

Sphericity 

P 

Kaiser – Meyer - 

Olkin Measure of 

Sampling 

Adequacy 

1 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

(OC) 

4.151E3 .00 .92** 

2 ความชัดเจนในการสื่อสาร (CL) 4.121E3 .00 .93** 

3 การท าความเข้าใจและให้

ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) 

4.334E3 .00 .92** 

4 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

(CP) 

3.925E3 .00 .93** 

5 วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริม 

การสื่อสาร (OT) 

3.013E3 .00 .92** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

 

ผลการวิเคราะหเ์พื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อนน าไป

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก

เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเรียง ตามล าดับทั้ง 5 ด้าน 

พบว่า ค่า Bartlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 4.151E3, 4.121E3, 4.334E3, 

3.925E3 และ 3.013E3 โดยที่ทุกโมเดลมีค่าความน่าจะเป็น .00 (p < .01) ส่วนค่า Kaiser 

– Meyer – Olkin มีค่าเท่ากับ .92**, .93**, .92**, .93**และ .92** ทุกตัวมีค่ามากกว่า .50 

และเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้วา่ มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 
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ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง 

สเกลองค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี้ 95 ตัวตามโมเดลย่อยทั้ง 5 โมเดลมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. โมเดลการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการเปิดกว้างรับฟัง 

ความคิดเห็น (OC) ดังตาราง 30 

 

ตาราง  30  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการเปิดกว้างรับฟัง 

  ความคิดเห็น (OC) 
 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ ์

การ

พยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ ์

คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบ่งชี้ 

(e) 

SC A1 0.33**(0.02) 0.34 0.33 0.27 

A2 0.44**(0.02) 0.29 0.29 0.28 

A3 0.46**(0.01) 0.51 0.51 0.23 

A4 0.37**(0.02) 0.33 0.33 0.27 

A5 0.47**(0.01) 0.49 0.49 0.24 

MT A6 0.53**(0.01) 0.57 0.57 0.24 

A7 0.50**(0.02) 0.42 0.41 0.28 

A8 0.47**(0.02) 0.51 0.51 0.26 

A9 0.49**(0.02) 0.43 0.43 0.28 

A10 0.43**(0.02) 0.50 0.50 0.26 

BI A11 0.68**(0.02) 0.56 0.56 0.25 

A12 0.70**(0.02) 0.44 0.44 0.29 

A13 0.74**(0.02) 0.54 0.54 0.26 

A14 0.45**(0.02) 0.42 0.42 0.29 

A15 0.74**(0.02) 0.59 0.59 0.25 
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ตาราง  30 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ ์

การ

พยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ ์

คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบ่งชี้ 

(e) 

AC A16 0.47**(0.02) 0.52 0.52 0.26 

A17 0.49**(0.02) 0.45 0.45 0.28 

A18 0.54**(0.02) 0.56 0.56 0.25 

A19 0.56**(0.02) 0.42 0.42 0.29 

A20 0.43**(0.02) 0.49 0.49 0.27 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi-Square = 60.44 df = 83 p = 0.97045 GFI = 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.000** (p < .01) 
 

ตาราง  31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบการเปิดกว้างรับ 

ฟังความคดิเห็น (OC) 
 

องค์ประกอบย่อย SC MT BI AC 

SC 1.00    

MT 709** 1.00   

BI .728** .792** 1.00  

AC .670** .757** .817** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (p < .01) 

 

จากตาราง 30–31 สามารถสร้างโมเดลการเปิดกว้างรับฟังความคดิเห็น (OC) 

ดังภาพประกอบ  15 
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ภาพประกอบ  15  โมเดลการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (OC) 

 

จากตาราง 26 ภาพประกอบ 15 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของ

โมเดลการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (OC) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาจาก Chi-Square มีคา่เท่ากับ 60.44 ค่า df เท่ากับ 83  

ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.97 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.00  

เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ ในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 30 และ

ภาพประกอบ 15 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งตัวชีท้ั้ง 20 ตัวมคี่าเป็นบวก                     

มีคา่ตั้งแต ่0.33 -0.74 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนดคอื 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย 

ทั้ง 4 องค์ประกอบ คอื ตัวบ่งชี ้A1-A5 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย               

ความจริงใจต่อกัน (SC) ตัวบ่งชีท้ี่ A6–A10 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย           

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (MT) ตัวบ่งชีท้ี่ A11–A15 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบ
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ย่อยการน ามาปรับปรุงการท างาน (BI) และตัวบ่งชีท้ี่ A16–A20 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของ

องค์ประกอบย่อยความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (AC) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จาก

ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน 

จากตาราง 31 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นีเ้กิดจากความสัมพันธ์

ระหว่างความแปรปรวนและความแปรรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็น

มาตรฐานแลว้ โดยมีคา่ความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต ่.670-.817 และตัวบ่งชี้แตล่ะตัว

จะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับ 

ตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี ้ได้น าค่าความ

คลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะหด์้วย ผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จาก

การวิเคราะหค์รั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับ

น าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็นได้สเกล องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

SC = 0.34 (A1) + 0.39 (A2) + 0.51 (A3) + 0.33 (A4) + 0.49 (A5)  

MT = 0.57 (A6) + 0.42 (A7) + 0.51 (A8) + 0.43 (A9) + 0.50 (A10) 

BI = 0.56 (A11) + 0.44 (A12) + 0.54 (A13) + 0.42 (A14) + 0.59 (A15) 

AC = 0.52 (A16) + 0.45 (A17) + 0.56 (A18) + 0.42 (A19) + 0.49 (A20) 

จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 20 ตัว พบว่า สามารถ 

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีก้ารเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น  

โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังตาราง 32  
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ตาราง  32  ผลการจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การเปิดกว้าง 

   รับฟัง (OC) โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย  

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ค่าน้ าหนัก 

(b) 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสรมิให้มีการสื่อสารแบบบสองทางทัง้จากบน 

ลงลา่งและจากลา่งขึน้บน เพือ่น าปัญหามาปรับปรุงการท างานภายใน

องคก์ร (A11) 

0.53 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารในรูปแบบการจัดท ากล่องรับ 

ความคดิเห็นภายในองคก์รเพื่อเพิ่มช่องทางของการสื่อสาร (A15) 

0.53 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคดิเห็น  

การตัดสนิใจ และร่วมแกไ้ขปญัหากับผู้บังคับบัญชา (A18) 

0.51 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารที่ตรงประเด็นเพื่อให้

บุคลากรได้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงคห์รอืเป้าหมายที่ตั้งไว้และเป็น 

การยืนยนัว่าผู้รับสารเกดิความเข้าใจตรงกนัภายในองคก์ร (A10) 

0.50 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารด้วยลายลักษณอ์ักษร และสัญลักษณ์

ที่มีความเที่ยงตรงอย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

0.51 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญ 

ในการประสานกจิกรรมขององคก์ร เช่น การใช้อีเมล และอนิเตอรเ์น็ต 

เพื่อช่วยให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคา่ใช้จา่ย (A13) 

0.51 

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องงาน 

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ อยา่งเป็นกันเองเสมอ (A6) 

0.50 

8 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถติดต่อบุคลากรภายในองคก์ร           

ให้ทราบการปฏิบัตงิานเป็นประจ าทุก ๆ วัน เพื่อยืนยนัให้บุคลากร 

ได้ตระหนักถึงเป้าหมายที่มีร่วมกันในองคก์ร (A20) 

0.50 

9 ผูบ้รหิารสถานศึกษาส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ

ติดตอ่สื่อสารได้ทุกรูปแบบ (A16) 

0.49 

10 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาว่าองคก์รจะเดิน

ไปในทิศทางใด และแจ้งให้บุคลากรรับทราบถงึความรับผดิชอบอย่าง

ชัดเจนในการสือ่ความหมายโดยใช้หลักเหตุผล (A12) 

0.49 
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ตาราง  32  (ต่อ) 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
คา่น้ าหนัก 

(b) 

11 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารผ่านรูปแบบการประชุมเดอืนละครัง้ 

เพื่อให้หัวหน้าฝา่ยต่าง ๆ ได้น าข้อมลูมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสาย

การบังคับบัญชารับทราบ (A14) 

0.48 

12 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารที่เด่นชัดในเนือ้หาสาระ การใช้ค าที่มี

ความหมายตรงตัว ไม่ตอ้งตีความในการติดต่อกับบุคลากรภายในองคก์ร 

(A17) 

0.47 

13 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้การพูดทาง

วาจา การใช้ถ้อยค า และใช้ลายลักษณอ์ักษร เชน่  

การบันทึก การเขียนจดหมาย (A19) 

0.46 

14 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ ท าใหบุ้คลากร

สามารถรับฟังการถา่ยทอดขอ้มูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้องทุกระดับ

อย่างทั่วถงึ (A7) 

0.45 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารด้านการพูดเป็นอยา่งดีจนเกิดความ

ไว้วางใจภายในองคก์ร (A9) 

0.45 

16 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปดิโอกาสหรอืเปดิพืน้ที่ทางความคดิเห็น          

ให้บุคลากรที่มีแนวคดิหลากหลายไดม้าพบปะพดูคุยเพื่อท าความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน (A3) 

0.43 

17 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารแบบเปิดกว้างรับฟังความคดิเห็นของ

บุคลากรเพื่อทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้รงิ และสร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและความขดัแย้งของแตล่ะฝ่าย (A5) 

0.41 

18 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารในการหาข้อยุติของเรื่องหรอืกรณตี่าง 

ๆ ที่ยงัไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ในเบื้องต้น (A4) 

0.38 

19 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารความคดิที่อยู่บนพื้นฐานของ

ข้อเท็จจรงิของข้อมูล (A2) 

0.36 

20 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารด้วยความจรงิใจต่อบุคลากรพรอ้ม        

ทั้งการแสดงออกโดยการพดูหรอืเขียน (A1) 

0.29 
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2. โมเดลความชัดเจนในการสื่อสาร 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลความชัดเจนในการ

สื่อสาร (CL) ดังตาราง 33 

 

ตาราง  33  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความชัดเจน 

  ในการสื่อสาร (CL) 
 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ 

การพยากรณ ์

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ 

คะแนน 

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของตัว

บ่งช้ี 

(e) 

SL A21 0.23**(0.02) 0.36 0.36 0.27 

A22 0.28**(0.02) 0.38 0.38 0.27 

A23 0.27**(0.02) 0.47 0.47 0.25 

A24 0.30**(0.02) 0.39 0.39 0.27 

A25 0.24**(0.02) 0.47 0.47 0.25 

CC A26 0.28** (0.02 0.51 0.51 0.26 

A27 0.27**(0.02 0.45 0.45 0.28 

A28 0.27**(0.02) 0.49 0.48 0.27 

A29 0.20**(0.02) 0.45 0.45 0.28 

A30 0.27**(0.02) 0.55 0.54 0.25 

CO A31 0.25**(0.02) 0.51 0.51 0.26 

A32 0.27**(0.02) 0.43 0.42 0.28 

A33 0.26**(0.02 0.51 0.51 0.26 

A34 0.24**(0.02) 0.41 0.41 0.29 

A35 0.36**(0.02) 0.53 0.53 0.25 

CT A36 0.35**(0.02) 0.43 0.43 0.28 

A37 0.30**(0.02) 0.41 0.41 0.29 

A38 0.40**(0.02) 0.48 0.48 0.27 

A39 0.40**(0.02) 0.45 0.45 0.28 

A40 0.35**(0.02) 0.57 0.57 0.25 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
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Chi-Square = 54.56 df = 74 p = 0.95618 GFI= 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.000** (p < .01) 
 

ตาราง  34  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบ 

  ความชัดเจนในการสื่อสาร (CL) 
 

องค์ประกอบย่อย SL CC CO CT 

SL 1.00    

CC .754** 1.00   

CO .767** .812** 1.00  

CT .732** .770** .770** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (p < .01) 
 

จากตาราง 33–34 สามารถสร้างโมเดลความชัดเจนในการสื่อสาร (CL) 

ดังภาพประกอบ 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ   16  โมเดลความชัดเจนในการสื่อสาร (CL) 
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จากตาราง 29 ภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของ

โมเดลความชัดเจนในการสื่อสาร (CL) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชงิประจักษ์ เมื่อพจิารณาจาก Chi-Square มีคา่เท่ากับ 54.56 ค่า df เท่ากับ 74  

ค่านัยส าคัญทางสถิติ P-value เท่ากับ 0.95 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 

เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ ในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 24 และ

ภาพประกอบ 18 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งตัวชี ้20 ตัวมคี่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 

0.30 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 0.31–0.59 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า          

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 

องค์ประกอบ คอื ตัวบ่งชี้ A21–A25 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยภาษา           

เรียบงา่ย (SL) ตัวบ่งชีท้ี่ A26-A30 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการสื่อสาร           

ที่ชัดเจนถูกต้อง (CC) ตัวบ่งชีท้ี่ A31–A35 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร (CO) และตัวบ่งชีท้ี่ A36–A40 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของ

องค์ประกอบย่อยเวลาในการสื่อสาร (CT) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จาก

ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน 

จากตาราง 34 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการเปิด

กว้างรับฟังความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นีเ้กิดจากความสัมพันธ์

ระหว่างความแปรปรวนและความแปรรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่รับใหเ้ป็นมาตรฐาน

แล้ว โดยมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ .732-.812 และตัวบ่งชีแ้ต่ละตัวจะมีความ

คลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งชี้ 

อื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี้ ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเขา้ 

มาวิเคราะหด์้วย ผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะหค์รั้ง 

นีไ้ปใช้ในการสรา้งสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหมส่ าหรับน าไปวิเคราะห์ 

เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลการเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็นได้สเกล องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

SL = 0.36 (A21) + -0.38 (A22) + 0.47 (A23) + 0.39 (A24) + 0.47 (A25)  

CC = 0.51 (A26) + -0.45 (A27) + 0.48 (A28) + 0.45 (A29) + 0.55 (A30) 
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CO = 0.51 (A1) + -0.43 (A2) + 0.51 (A3) + 0.41 (A4) + 0.53 (A5) 

CT = 0.43 (A1) + -0.41 (A2) + 0.48 (A3) + 0.45 (A4) + 0.57 (A5) 

จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีความชัดเจนในการสื่อสาร 

ทั้ง 20 ตัว พบว่า สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้ความ

ชัดเจนในการสื่อสาร โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังตาราง 35 

 

ตาราง  35  ผลการจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้ความชัดเจน 

  ในการสื่อสาร โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

(b) 

1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระท าและค าพูดที่สอดคล้องกัน 

กับข่าวสารที่ส่งออกไปไม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นทางการ  

เพราะจะท าให้บุคลากรขาดความเช่ือถอื (A30) 

0.52 

2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการส่งขา่วทางค าสั่ง บันทึกและอิเมล์  

เป็นการลดขั้นตอนการเสียเวลาแทนการประชุมช้ีแจง (A40) 

0.53 

3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ์หรอื

เป้าหมายขององค์กรใหบุ้คลากรรับทราบอย่างชัดเจน  

เป็นลายลักษณ์อักษรและง่ายต่อการปฏิบัติงาน (A26) 

0.52 

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญในเรื่องการตดิต่อประสานงาน

กับฝา่ยต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (A35) 

0.51 

5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับบนลงลา่ง เพื่อเป็น

การสื่อสารตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา (A31) 

0.50 

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารติดต่อประสานงานกับฝา่ย 

ต่าง ๆ ในองค์กรและหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (A33) 

0.48 

7 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับ 

การให้ความจรงิแก่บุคลากรในองค์กร (A38) 

0.48 

8 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารให้บุคลากรทราบทุกครั้งที่ได้รับ

ข่าวสารใหมด่้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจง่าย (A28) 

0.47 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

(b) 

9 ผู้บริหารสถานศึกษามีการทบทวนความเข้าใจกับบุคลากรและย้ าถาม

ตอบเพื่อให้เกดิความมั่นใจระหว่างผู้บริหารกับผูใ้ต้บังคับบญัชา (A29) 
0.46 

10 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารการประชาสัมพนัธ ์ประกาศชีแ้จง 

ค าสั่งแต่งตั้ง สวสัดิการตา่ง ๆ ภายในองคก์รอยู่เสมอ (A27) 
0.46 

11 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการสื่อสารอย่างความเหมาะสม (A36) 0.45 

12 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการประชุมชีแ้จงอย่างกระชับได้

ความหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคก์ร (A39)  

0.45 

13 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารเพื่อการประชุมร่วมกับทกุฝา่ย              

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัตใินองคก์รไปในทศิทางเดียวกัน (A34) 
0.45 

14 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารภาษาที่มีชัดเจนและสอดคล้องกับ

สถานการณจ์รงิที่เกดิขึน้ (A25) 
0.44 

15 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารจากระดับล่างขึน้ไปสู่ระดบับน              

เพื่อเป็นการเปดิโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ                 

และแสดงความคดิเห็นในดา้นต่าง ๆ รว่มกัน (A32) 

0.44 

16 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารโดยแยกเป้าหมายแตล่ะอย่างออก

จากกันให้ชัดเจนเพือ่สะดวกตอ่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถปุระสงค์

ขององคก์ร (A22) 

0.42 

17 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารการประชาสัมพนัธ ์ประกาศชีแ้จง 

ค าสั่งแต่งตั้ง สวสัดิการตา่ง ๆ ภายในองคก์รอยู่เสมอ (A27) 

0.42 

18 ผู้บริหารสถานศึกษามีกิจกรรมและเนือ้หาของชุดสื่อสารโดยใช้ภาษา

เรียบง่ายอยา่งและมีความเหมาะสมภายในองคก์ร (A23) 
0.41 

19 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารภาษาเรียบง่ายภาษาโดยใช้สื่อการ

เรียนรูใ้นการสือ่สารกับบุคลากรภายในองคก์ร (A24) 
0.41 

20 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารโดยใช้ภาษาเรียบงา่ยมีเปา้หมาย 

ที่ชัดเจน บุคลากรรับขอ้มลูอย่างเข้าใจอย่างถี่ถ้วน (A21) 
0.39 
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 3. โมเดลการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการท าความเข้าใจและ

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) ดังตาราง 36 
 

ตาราง  36  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการท าความเข้าใจและ 

                ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) 

 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ 

การพยากรณ ์

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ 

คะแนน 

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของตัว

บ่งช้ี 

(e) 

EP A41 0.86**(0.02) 0.32 0.32 0.29 

A42 1.99**(0.02) 0.38 0.38 0.28 

A43 0.94**(0.01) 0.56 0.56 0.24 

A44 1.41**(0.02) 0.38 0.38 0.28 

A45 1.26**(0.01) 0.56 0.56 0.23 

KL A46 0.85**(0.02) 0.51 0.51 0.27 

A47 1.28**(0.02) 0.42 0.42 0.29 

A48 1.35**(0.02) 0.48 0.48 0.27 

A49 0.97**(0.02) 0.45 0.45 0.28 

A50 1.33**(0.02) 0.55 0.55 0.25 

AT A51 0.90**(0.02) 0.24 0.24 0.33 

A52 0.77**(0.02) 0.34 0.34 0.31 

A53 0.56**(0.02) 0.28 0.28 0.32 

A54 1.70**(0.02) 0.35 0.35 0.31 

A55 0.30**(0.02) 0.23 0.23 0.33 

ES A56 0.36**(0.02) 0.45 0.45 0.27 

A57 0.79**(0.02) 0.47 0.47 0.26 

A58 0.64**(0.02) 0.52 0.52 0.25 

A59 0.38**(0.02) 0.39 0.39 0.29 

A60 1.26**(0.02) 0.53 0.53 0.25 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 



 
299 

Chi-Square = 46.20 df = 34 p = 0.07911 GFI = 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.027** (p < .01) 

 

ตาราง  37  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบการท า 

  ความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) 
 

องค์ประกอบย่อย EP KL KL ES 

EP 1.00    

KL .816** 1.00   

KL .772** .782** 1.00  

ES .767** .780** .772** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (p < .01) 
 

จากตาราง 36–37 สามารถสร้างโมเดลการท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญ

กับผูร้ับสาร (CS) ดังภาพประกอบ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ   17  โมเดลการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) 
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จากตาราง 36 ภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน            

ของโมเดลการท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) พบว่า โมเดลมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพจิารณาจาก Chi-Square มีคา่เท่ากับ 

46.20 ค่า df เท่ากับ 34 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.079 และค่า RMSEA 

เท่ากับ 0.27 

เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ ในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 36 และ

ภาพประกอบ 17 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งตัวชีท้ั้ง 20 ตัวมคี่าเป็นบวก                    

มีคา่ตั้งแต ่0.30 ซึ่งเกินเกณฑท์ี่ก าหนดคือ 0.34–0.52 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านี้เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง                 

4 องค์ประกอบ คอื ตัวบ่งชี ้A41–A45 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย

ประสบการณ์ (EP) ตัวบ่งชี้ที่ A46–A50 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยความรู้ 

(KL) ตัวบ่งชีท้ี่ A51–A55 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทัศนคติ (AT) และ 

ตัวบ่งชีท้ี่ A56–A60 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทักษะการรับสาร (ES) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จาก

ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน 

จากตาราง 37 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการท า

ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์

นีเ้กิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรรวนร่วมขององค์ประกอบ

ย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว โดยมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 772-.816 และ

ตัวบ่งชีแ้ตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งชีอ้ื่น ในโมเดลในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี้ ได้น าค่า

ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ดว้ย ผูว้ิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้

จากการวิเคราะหค์รั้งนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่

ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส าหรับ

โมเดลการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) ได้สเกลองค์ประกอบ 4 ตัว 

ดังสมการ 
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EP = 0.32 (A41) + -0.38 (A42) + 0.56 (A43) + 0.38 (A44) + 0.56 (A45)  

KL = 0.51 (A46) + -0.42 (A47) + 0.48 (A48) + 0.45 (A49) + 0.55 (A50) 

AT = 0.24 (A51) + -0.34 (A52) + 0.28 (A53) + 0.35 (A54) + 0.23 (A55) 

ES = 0.45 (A56) + -0.47 (A57) + 0.52 (A58) + 0.39 (A59) + 0.53 (A60) 

จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีการท าความเข้าใจและ            

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) ทั้ง 20 ตัว พบว่า สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวาม

เหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS)  

โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังตาราง 38 

 

ตาราง  38  ผลการจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีก้ารท าความ 

   เข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) โดยการเรียงค่าน้ าหนัก 

   องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
คา่น้ าหนัก 

(b) 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการเช่ือมโยงภาพรวมจาก

ภาพเล็กๆ ที่จะส่งผลให้บุคลากรในองคก์รเข้าใจภาพรวมทัง้หมดว่า

มีผลกระทบต่อตนเองและงาน (A50)  

0.52 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการรับรูแ้ละเข้าใจประเภท

ของข่าวสาร (A46)  

0.51 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจพฤติกรรมในการสื่อสารที่บุคลากร

ยึดถอืปฏิบตัิกันมา (A60)  

0.50 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารด้วยวาจา กราฟ แผนภมูิและ

ลายลักษณอ์ักษรเพื่อให้บุคลากรเขา้ใจไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

(A45)  

0.48 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการตีความหมายและท า

ความเข้าใจกับเนือ้หาได้อย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง (A48)  

 

 

0.48 
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ตาราง  38 (ต่อ) 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
คา่น้ าหนัก 

(b) 

6 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารทักษะการพัฒนารูปแบบ วิธีการ 

เนื้อหาสาระและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการขององคก์ร (A58)  

0.48 

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนนิงานด้วย 

การสื่อสารอยา่งตอ่เนื่อง (A57)  

0.47 

8 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูก้ารติดตอ่สื่อสารในระดับเดียวกนั เพื่อส่ง

หรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเพื่อนรว่มงาน และฝา่ย ๆ 

ภายในองคก์ร (A43)  

0.46 

9 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการถ่ายทอด เผยแพรข่้อมูล

ให้แกบุ่คลากรภายในองคก์รเป็นอยา่งดี (A47)  

0.46 

10 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ

บุคลากรภายในองคก์ร (A56)  

0.45 

11 ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรูท้ักษะในการสื่อสารของผู้รับสารที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร (A49)  

0.45 

12 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูก้ารประสานงานระหว่างกลุ่มหรอืบุคคล

การแบง่งานและการประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ และหน่วยงานอืน่ 

(A42)  

0.44 

13 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเข้าใจและเขา้ถึงการท างานของ

บุคลากรได้อย่างเหมาะสม เช่น การประสานงาน การให้ค าปรกึษา 

และการรับฟังความตอ้งการของผู้ฟัง เป็นตน้ (A54)  

0.43 

14 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการสื่อสารที่ใชค้ าพูดที่เป็นกลาง ไม่

เอนเอียงต่อฝา่ยใดฝายหนึ่ง (A59)  

0.39 

15 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารกับบุคลากรในเชิงบวกใน

หน่วยงานเปน็ประจ า (A52)  

 

0.40 
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ตาราง  38 (ต่อ) 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
คา่น้ าหนัก 

(b) 

16 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูถ้งึปัญหาในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

ความพึงพอใจในงานความเขา้ใจในความหมายของขา่วสารภายใน

องคก์รของผู้ใต้บงัคับบัญชา (A44)  

0.41 

17 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูข้้อมลูการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

ความคดิเห็นท าให้เกดิความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการ

น าไปสู่การปฏิบัต ิ(A41)  

0.39 

18 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจธรรมชาติของมนษุย์ใน

การติดต่อสื่อสารและสนับสนนุ สง่เสรมิการสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร

ในการสื่อสาร (A53)  

0.37 

19 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่เป็นกันเองในการถ่ายทอดเร่ืองราว

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่บุคลากรในองคก์ร (A51)  

0.35 

20 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับวฒันธรรมองคก์รรว่มกันกับบุคลากร 

ในการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์รและความรูส้ึกเป็น

เจา้ขององคก์ร (A55)  

0.34 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi-Square = 48.01 df = 49 p = 0.51338GFI = 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.000** (p < .01) 

4. โมเดลความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลความสมบูรณ์ของ 

การสื่อสาร (CP) ดังตาราง  39 
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ตาราง  39  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความสมบูรณ์ 

   ของการสื่อสาร (CP) 

 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ ์

การ

พยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ ์

คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบ่งชี้ 

(e) 

WC A61 0.24**(0.02) 0.31 0.31 0.29 

A62 0.23**(0.02) 0.34 0.34 0.28 

A63 0.46**(0.02) 0.50 0.50 0.24 

A64 0.65**(0.02) 0.41 0.41 0.27 

A65 0.96**(0.01) 0.53 0.53 0.24 

CC A66 0.72**(0.02) 0.31 0.31 0.30 

A67 0.37**(0.02) 0.38 0.37 0.29 

A68 0.82**(0.02) 0.49 0.49 0.26 

A69 0.20**(0..02) 0.44 0.44 0.27 

A70 1.09**(0.02) 0.54 0.54 0.24 

IT A71 1.04**(0.02) 0.55 0.55 0.26 

A72 0.76**(0.02) 0.40 0.40 0.30 

A73 1.13**(0.02) 0.53 0.53 0.26 

A74 0.26**(0.02) 0.39 0.39 0.30 

A75 1.02**(0.02) 0.53 0.53 0.26 

SC A76 0.88**(0.02) 0.45 0.45 0.28 

A77 0.85**(0.02) 0.44 0.44 0.28 

A78 0.70**(0.02) 0.48 0.48 0.27 

A79 1.00**(0.02) 0.47 0.47 0.27 

A80 0.92**(0.02) 0.52 0.52 0.26 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi-Square = 25.64 df = 45 p = 0.99102 GFI = 0.99 AGFI = 0.97 RMSEA = 0.000** (p < .01) 
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ตาราง  40  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบโมเดล 

  ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (CP)  
  

องค์ประกอบย่อย WC CC IT SC 

WC 1.00    

CC .770** 1.00   

IT .761** .765** 1.00  

SC .703** .736** .789** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (p < .01) 

จากตาราง 39–40 สามารถสร้างโมเดลความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (CP) 

ดังภาพประกอบ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ   18  โมเดลความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (CP) 
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จากตาราง 39 ภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของ

โมเดลความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (CP) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาจาก Chi-Square มีคา่เท่ากับ 25.64 ค่า df เท่ากับ 45  

ค่านัยส าคัญทางสถิติ P-value เท่ากับ 0.99 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 

เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ ในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 24 และ

ภาพประกอบ 18 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งตัวชี ้20 ตัวมคี่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 

0.30 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คอื 0.31–0.59 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 

องค์ประกอบ คอื ตัวบ่งชี้ A61–A65 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยค าที่ใช้ 

ในการสื่อสาร (MC) ตัวบ่งชี้ที่ A66–A70 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยเนื้อหา

ครอบคลุม (CC) ตัวบ่งชีท้ี่ A71–A75 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการแปล

ความหมาย (IT) และตัวบ่งชี้ที่ A76–A80 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการ

ตรวจสอบการสะกดค า (SC) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จาก

ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในทานองเดียวกัน 

จากตาราง 40 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลความ

สมบูรณ์ของการสื่อสาร (CP) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นีเ้กิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรรวนรว่มขององค์ประกอบย่อยที่รับ           

ให้เป็นมาตรฐานแลว้ โดยมีคา่ความสัมพันธ์ต่ าถึงสูงสุดตั้งแต ่703–789 และตัวบ่งชี้ 

แตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้

กับตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี ้ได้น าค่าความ

คลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะหด์้วย ผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จาก

การวิเคราะหค์รั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหมส่ าหรับ

น าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ 

โมเดลความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (CP) ได้สเกล องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

MC = 0.31 (A61) + -0.34 (A62) + 0.50 (A63) + 0.41 (A64) + 0.53 (A65)  

CC = 0.31 (A66) + -0.37 (A67) + 0.49 (A68) + 0.44 (A69) + 0.54 (A70)  
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IT = 0.55 (A71) + -0.40 (A72) + 0.53 (A73) + 0.39 (A74) + 0.53 (A75)  

SC = 0.45 (A76) + -0.44 (A77) + 0.48 (A78) + 0.47 (A79) + 0.52 (A80)  

จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 20 ตัว พบว่า สามารถ 

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีค้วามสมบูรณ์ของการสื่อสาร (CP)   

โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังตาราง 41  

 

ตาราง  41  ผลการจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีค้วามสมบูรณ์ 

               ของการสื่อสาร (CP) โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย  

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

(b) 

1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกช่องทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เช่น 

หนังสือเวียนภายในเพื่อแจ้งข่าวสารทั่วไปให้บุคลากรได้รับทราบ (A73) 

0.51 

2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน 

ถูกต้องและตรงกับบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร (A75) 

0.50 

3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบการสะกดค าตามหลักไวยากรณ์

และเป็นภาษาราชการ (A80) 

0.50 

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายเนื้อหาที่มีความครบถ้วน 

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนต่อบุคลากรภายในองค์กร (A71) 

0.50 

5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีประสบการณใ์นการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละ

เรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนั้น (A70) 

0.49 

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่าเนือ้หาที่ใชส้ื่อสารมีความสมบูรณ์และ

ค าสั่งที่ได้รับจากผูบ้ังคับบัญชามีความชัดเจนย่อมส่งผลต่อคุณภาพ

ของงาน (A68) 

0.48 

7 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง 

ระเบียบ เพื่อความถูกต้องก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ (A76) 

 

 

0.48 



 
308 

ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

(b) 

8 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีฝ่ายพิสูจนต์รวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนไปสู่

การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการตคีวามหมายในการสื่อสาร

กับบุคลากรในองค์กร (A78) 

0.47 

9 ผูบ้ริหารสถานศกึษาการแปลความหมายโดยการใชค้ าพูดที่เป็นกลาง

ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 

(A72) 

0.47 

10 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบการสะกดค าก่อนน าไปสู่ 

การปฏิบัติงานภายในองค์กร (A79) 

0.46 

11 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบภาษาที่ใชว้่าเป็นภาษาทางการ

หรอืภาษาไม่เป็นทางการช่วยท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ (A77) 

0.46 

12 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลเป็นข้อเท็จจรงิสามารถยืนยันได้หรือการ

อ้างองิกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และมตติ่าง ๆ ในการเขียน 

(A63) 

0.45 

13 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเขียนหนังสอืที่มคีวามถูกต้อง ความชัดเจนและ

ความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร (A65) 

0.45 

14 ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้รับทราบเนือ้หาข่าวสารที่สมบูรณ์จากบุคลากร

ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ (A69) 

0.43 

15 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการท างานหรอืค าพูดที่ตคีวาม เขียนใหเ้ข้าใจ

ด้วยความเรียบงา่ย (A64) 

0.42 

16 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายการสื่อสารโดยใช้ภาษา

ท่าทาง การแสดงสหีน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรอืใช้

สัญลักษณ์รูปภาพ (A74) 

 

 

0.42 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

(b) 

17 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่าเนือ้หาในการสื่อสารที่แตกต่างกัน 

อาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับและส่งผล 

ต่อขอ้ผดิพลาดในการปฏิบัติงาน (A67) 

0.42 

18 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกใช้ค าพูดหรอืภาษาต่าง ๆ เหมาะสม 

ในการเขียน (A62) 

0.39 

19 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสื่อสารด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์มีความนา่สนใจโน้ม

น้าวใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ (A66) 

0.37 

20 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการเขียนที่สืบค้น 

จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องและ 

ความน่าเชื่อถือ (A61) 

0.37 

 

5. โมเดลวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลวัฒนธรรมขององคก์ร 

ที่สง่เสริมการสื่อสาร (OT) ดังตาราง 42 
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ตาราง  42  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวัฒนธรรมขององค์กร 

  ที่สง่เสริมการสื่อสาร (OT) 

 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ ์

การ

พยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ ์

คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบ่งชี้ 

(e) 

PT A81 0.21**(0.02) 0.27 0.27 0.30 

A82 0.78**(0.02) 0.41 0.41 0.27 

A83 0.93**(0.01) 0.52 0.52 0.24 

A84 1.09**(0.02) 0.44 0.43 0.27 

A85 1.63**(0.01) 0.52 0.52 0.24 

CO A86 1.13**(0.02) 0.55 0.55 0.26 

A87 1.14**(0.02) 0.44 0.44 0.29 

A88 0.73**(0.02) 0.52 0.52 0.27 

A89 1.03**(0.02) 0.48 0.48 0.28 

A90 1.24**(0.02) 0.52 0.52 0.27 

CG A91 0.65**(0.02) 0.51 0.51 0.26 

A92 1.09**(0.02) 0.40 0.40 0.29 

A93 0.68**(0.02) 0.51 0.51 0.26 

A94 0.42**(0.02) 0.44 0.44 0.28 

A95 0.60**(0.02) 0.53 0.53 0.25 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi-Square = 18.*90 df = 32p = 0.96782 GFI = 0.99 AGFI = 0.97 RMSEA = 

0.000** (p < .01) 
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ตาราง  43  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวในองค์ประกอบวัฒนธรรม 

  ขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร (OT) 

 

องค์ประกอบย่อย PT CO CG 

PT 1.00   

CO .759** 1.00  

CG .760** .802** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (p < .01) 
 

จากตาราง 42–43 สามารถสร้างโมเดลวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการ

สื่อสาร (OT) ดังภาพประกอบ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ   19  โมเดลวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร (OT) 
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จากตาราง 42 ภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร (OT) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาจาก Chi-Square มีค่าเท่ากับ 18.90 ค่า df เท่ากับ 32

ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.96 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 

 เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ ในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 42 และ

ภาพประกอบ 19 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งตัวชีท้ั้ง 15 ตัว มีค่าเป็นบวกมีคา่

ตั้งแต ่0.35–0.59 ซึ่งเกินเกณฑท์ี่ก าหนดคือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 

องค์ประกอบ คอื ตัวบ่งชี้ A81–A85 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการมสี่วน

ร่วม (PR)  ตัวบ่งชี้ที่ A86–A90 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยบรรยากาศ

องค์กร (CO) ตัวบ่งชีท้ี่ A91–A95 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการมเีป้าหมาย

และทัศนคติร่วมกัน (OG) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จาก

ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน 

จากตาราง 43 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร (OT) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์

นีเ้กิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรรวนร่วมขององค์ประกอบ

ย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว โดยมีค่าความสัมพันธ์ต่ าถึงสูงสุดตั้งแต่ .759-.802 และ

ตัวบ่งชีแ้ตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งชีอ้ื่น ในโมเดลในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี้ ได้น าค่า

ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ดว้ย ผูว้ิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้

จากการวิเคราะหค์รั้งนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่

ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส าหรับ

โมเดลวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร (OT) ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว  

ดังสมการ 
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PT = 0.27 (A81) + -0.41 (A82) + 0.52 (A83) + 0.44 (A84) + 0.52 (A85)  

CO = 0.55 (A86) + -0.44 (A87) + 0.52 (A88) + 0.48 (A89) + 0.52 (A90) 

OG = 0.51 (A91) + -0.40 (A92) + 0.51 (A93) + 0.44 (A94) + 0.53 (A95) 

จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 15 ตัว พบว่า สามารถ 

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีว้ัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริม 

การสื่อสาร (OT) โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังตาราง 44  

 

ตาราง  44  ผลการจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้วัฒนธรรม 

  ขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร (OT) โดยการเรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

  จากมากไปหาน้อย  

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ค่าน้ าหนัก 

(b) 

1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล 

ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์กันภายใต้

สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไป

ตามกาลเทศะ (A86) 

0.53 

2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่ดีตอ่บุคลากรในการถ่ายทอด

โดยมีความต้ังใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร 

(A88) 

0.53 

3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติรว่มกันการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยที่บุคลากรมีความเข้าใจ

ถูกต้องร่วมกัน (A95) 

0.51 

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่ดีตอ่การเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (A90)  

0.50 

5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติว่าผูร้ับสารส่วนใหญ่จะเปิดรับ

ข้อมูลขา่วสารที่สอดคล้องกับทัศนคตแิละความเชื่อของตน 

(A91) 

0.50 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
คา่น้ าหนัก 

(b) 

6 ผู้บริหารสถานศึกษามีขอ้มูลขา่วสารที่ตอบสนองกับความตอ้งการ

และค่านยิมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองคก์ร (A87) 

0.48 

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติร่วมกันกิจกรรมการสื่อสารอย่างหนึง่

เกิดขึ้น เมือ่มีการสือ่สารกับตนเอง ทัง้คดิ วิเคราะห์ ตัดสินใจหรอืพูด

กับตนเอง กจิกรรมต่าง ๆ (A89)  

0.48 

8 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติร่วมกันเป็นสือ่กลางเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ของบุคลากรตา่ง ๆ ในองคก์รเข้าเป็นอนัหนึง่อัน

เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายรว่มกัน (A93) 

0.48 

9 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติร่วมกันกิจกรรมการสื่อสารอย่างหนึง่

เกิดขึ้น เมือ่มีการสือ่สารกับตนเอง ทัง้คดิ วิเคราะห์ ตัดสินใจหรอืพูด

กับตนเอง กจิกรรมต่าง ๆ (A89) 

0.48 

10 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วมเพื่อติดตามและ

ประเมินผลการด าเนนิงานอยา่งสม่ าเสมอ (A83) 

0.46 

11 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรแสดงความคดิเห็นเพื่อรว่มหาแนวทางแก้ไขปัญหา (A82) 

0.46 

12 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงทัศนคติบวกต่อผู้สือ่สาร ท าให้เกดิ

บรรยากาศที่ด ีในการสื่อสารและเห็นประโยชน์ของการสือ่สาร 

(A92) 

0.45 

13 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วมในการ

เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจรว่มกันและสามารถ

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดยีวกนั (A85) 

0.45 

14 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ 

เช่น การติดตอ่ขอขอ้มูล ขอความช่วยเหลือต่าง ๆ อยา่งสม่ าเสมอ

เพื่อให้การด าเนินงานขององคก์รบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(A84) 

0.44 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วมโดยให้บคุลากร

รับทราบถึงข้อรอ้งเรียนจากผู้ปกครองนักเรยีน (A81)  

0.35 
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2. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพื่อทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ในการวิเคราะหค์รั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชงิยืนยันอันดับสองซึ่งได้จากสเกลองค์ประกอบที่สรา้งขึน้และองค์ประกอบหลัก 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (OC) 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร 

(CL) 3) การท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) 4) ความสมบูรณ์ของ 

การสื่อสาร (CP) และ 5) วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร (OT) 

น ามาวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสองเพียงครั้งเดียวซึ่งได้โมเดล 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ดังภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ  20  โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองการสื่อสารที่มี 

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองผู้วิจัยได้ศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างสเกลองคป์ระกอบย่อยหรอืตัวบง่ชีใ้หม่ทัง้ 19 ตัว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ เพื่อน าไปวิเคราะหอ์งค์ประกอบรวมถึงการวิเคราะหค์่าสถิตขิอง 

Bartlett (Bartlett’ Test of Sphericity) และค่าดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรอืไม่ ดังตาราง 45 

SC 

OG 

CO 

CES 

CL 

CS 

OC 

OT 

CP 

CT 

CO 

CC 

SL 

AC 

BI 

MT 

SC 

ES 

AT 

KL 

EP 

IT 

CL 

MC 

PT 
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ตาราง  45  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีใ้นองค์ประกอบการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา  

     สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ตัว 

บ่งขี ้
SC MT BI AC SL CC CO CT EP KL KL ES WC CC IT SC PT CO CG 

SC 1.00                   

MT 709** 1.00                  

BI .728** .792** 1.00                 

AC .670** .757** .817** 1.00                

SL .715** .734** .773** .762** 1.00               

CC .668** .685** .741** .709** .754** 1.00              

CO .696** .711** .761** .722** .767** .812** 1.00             

CT .644** .636** .704** .698** .732** .770** .770** 1.00            

MC .686** .714** .760** .719** .801** .785** .794** .803** 1.00           

CC .695** .705** .762** .709** .759** .791** .776** .760** .816** 1.00          

IT .668** .686** .741** .692** .715** .753** .733** .750** .772** .782** 1.00         

SC .668** .660** .700** .707** .725** .750** .703** .749** .767** .780** .772** 1.00        

PT .671** .642** .707** .682** .713** .729** .692** .755** .779** .726** .718** .753** 1.00       

CO .597** .609** .659** .652** .656** .700** .664** .735** .734** .710** .719** .726** .770** 1.00      

CG .628** .656** .677** .661** .696** .691** .703** .727** .760** .728** .711** .728** .761** .765**      

** ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
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จากตาราง 45 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

ตัวบ่งชีก้ารพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา พบว่า             

ตัวบ่งชีท้ั้ง 95 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ประสบการณ์ (EP) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ .816 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ บรรยากาศองค์กร (CO) คือ                 

มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .597 และพบว่าทุกคู่ที่มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 

0.30 ขึน้ไป ผูว้ิจัยจึงน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบในการพิจารณาความเหมาะสม ดังตาราง 46 

 

ตาราง   46  ค่าสถิติ Bartlett ดัชน ีKMO ของโมเดลการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

  สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โมเดล 
Bartlett’s Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Meyer-

Olkin 

Measure of 

Sampling Adequacy 

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

1.088E4 .00 .98** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (p < .01) 

 

จากตาราง 46 พบว่า ค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากับ 1.088E4  

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 (p < .01) ส่วนค่า Kaiser–Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy เท่ากับ 0.98 ซึ่งมากกว่า .50 ดังนัน้ จงึสามารถน าไปวิเคราะห์ องค์ประกอบได้  

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้  

ดังภาพประกอบ 21-22 
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ภาพประกอบ  21  โมเดลการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  22  โมเดลการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังปรับ 
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ตาราง  47  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลักและ 

   องค์ประกอบย่อยของการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร    

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

องค ์

ประกอบหลัก 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค ์

ประกอบย่อย 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

การเปิดกว้าง

รับฟังความ

คิดเห็น  

(OC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.94** 

 

 

 

 

ความจริงใจ 

ต่อกัน  

(SC) 

0.85** A1 0.36**(0.38) 

A2 0.36**(0.44) 

A3 0.43**0.46 

A4 0.38**(0.37) 

A5 0.41**(0.47) 

ความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน 

(MT) 

0.86** A6 0.50**(0.53) 

A7 0.46**(0.50) 

A8 0.51**(0.47) 

A9 0.45**(0.49) 

A10 0.51**(0.43) 

การน ามา

ปรับปรุง 

การท างาน  

(BI) 

 

0.90** 

 

 

 

 

A11 0.53**(0.68) 

A12 0.49**(0.70) 

A13 0.51**(0.74) 

A14 0.48**(0.65) 

A15 0.53**(0.74) 

ความสามารถ 

ติดตอ่สื่อสาร 

(AC) 

 

 

0.86** A16 0.49**(0.47) 

A17 0.47**(0.48) 

A18 0.51**(0.54) 

A19 0.49**(0.50) 

A20 0.50**(0.43) 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 

องค ์

ประกอบหลัก 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

องค ์

ประกอบย่อย 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ความชัดเจนใน

การสื่อสาร 

(CL) 

0.98** 

 

 

ภาษาเรียบง่าย 

(SL) 

0.86** A21 0.39**(0.23) 

A22 0.42**(0.28) 

A23 0.41**(0.27) 

A24 0.41**(0.30) 

A25 0.44**(0.24) 

การสื่อสารที่

ชัดเจนถูกต้อง 

(CC) 

 

0.87** A26 0.52**(0.28) 

A27 0.46**(0.27) 

A28 0.46**(0.27) 

A29 0.46**(0.28) 

A30 0.52**(0.27) 

วัตถุประสงค์ใน

การสื่อสาร 

(CO) 

0.88** A31 0.50**(0.25) 

A32 0.44**(0.27) 

A33 0.48**(0.25) 

A34 0.45**(0.24) 

A35 0.51**(0.35) 

เวลา 

ในการสื่อสาร 

(CT) 

 

0.87** 

 

 

 

A36 0.45**(0.35) 

A37 0.42**(0.38) 

A38 0.48**(0.40) 

A39 0.45**(0.40) 

A40 0.53**(0.35) 

การท าความ

เข้าใจและให้ 

0.98** ประสบการณ์ 

(EP) 

0.89** A41 034**(0.86) 

A42 0.44**(1.99) 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 

องค ์

ประกอบหลัก 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค ์

ประกอบย่อย 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ความส าคัญกับ

ผูร้ับสาร 

(CS) 

   

A43 0.46**(0.94) 

A44 0.41**(1.40) 

A45 0.48**(1.25) 

 

 

ความรู ้(KL) 0.87** A46 0.51**(0.85) 

A47 0.46**(1.28) 

A48 0.48**(1.35) 

A49 0.45**(0.97) 

A50 0.52**(1.33) 

ทัศนคติ 

 (AT) 

0.84** A51 0.35**(0.90) 

A52 0.40**(0.77) 

A53 0.37**(0.56) 

A54 0.43**(1.07) 

A55 0.34**(0.30) 

ทักษะการรับ

สาร (ES) 

0.84** A56 0.47**(0.35) 

A57 0.47**(0.79) 

A58 0.48**(0.64) 

A59 0.43**(0.38) 

A60 0.50**(1.25) 

ความสมบูรณ์

ของการสื่อสาร 

(CP) 

0.95** ค าที่ใชใ้นการ

สื่อสาร (MC) 

0.76** A61 0.37**(0.24) 

A62 0.39**(0.23) 

A63 0.45**(1.40) 

A64 0.42**(0.65) 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 

องค ์

ประกอบหลัก 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค ์

ประกอบย่อย 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

 
   

A65 0.45**(0.96) 

  เนือ้หา

ครอบคลุม 

(CC) 

0.78** A66 0.37**(0.72) 

A67 0.42**(0.77) 

A68 0.48**(0.82) 

A69 0.43**(0.20 

A70 0.49**(1.09) 

การแปล

ความหมาย 

(IT) 

0.84** A71 0.50**(1.04) 

A72 0.47**(0.76) 

A73 0.51**(1.13) 

A74 042**(0.26) 

A75 0.50**(1.02) 

การตรวจสอบ

การสะกดค า 

(SC) 

0.83** A76 0.48**(0.88) 

A77 0.46**(0.85) 

A78 0.47**(0.70) 

A79 0.46**(1.00) 

A80 0.50**(0.92) 

วัฒนธรรม 

ขององค์กร 

ที่สง่เสริม 

การสื่อสาร 

(OT) 

 

0.95** การมสี่วนรว่ม 

(PT) 

 

0.86** A81 0.35**(0.21) 

A82 0.46**(0.78) 

A83 0.46**(0.93) 

A84 0.43**(1.09) 

A85 0.45**(1.59) 

บรรยากาศ 0.87** A86 0.53**(1.13) 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 

องค ์

ประกอบหลัก 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค ์

ประกอบย่อย 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

 

 องค์กร (CO) 

 

 

 A87 0.48**(1.14) 

A88 0.53**(0.73 

A89 0.48**(1.09 

A90 0.50**(1.24) 

เป้าหมายและ

ทัศนคตริ่วมกัน 

(OG) 

0.87** A91 0.50**(0.65) 

A92 0.45**(1.09) 

A93 0.48**(0.55) 

A94 0.45**(1.43) 

A95 0.51**(0.60) 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลักและ

องค์ประกอบย่อยของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่แสดงว่ามีความเที่ยงตรง

เชงิโครงสร้างหรอืค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากตาราง 47 พบว่า องค์ประกอบ

หลักทั้ง 5 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีคา่ตั้งแต่ 0.70–0.94 และ มีนัยส าคัญทางสถิติ            

ที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ การท าความ

เข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร และความสมบูรณ์ของการสื่อสารมีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.98 และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ความชัดเจนในการสื่อสาร

และวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 

ตามล าดับ ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อย จ านวน 19 องค์ประกอบย่อยมีค่า
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เป็นบวกและมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor 

loading) ของการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 95 ตัวบ่งชีม้ีคา่เป็นบวก ตั้งแต่ 

0.31–0.77 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 

ระยะท่ี 3 ผลการการประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มปีระสทิธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒกิารศกึษา

และประสบการณ์ในการท างาน สถิตทิี่ใช้ คอื ความถี่ และร้อยละ ดังตาราง 48 
 

ตาราง  48 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 

  1.1 ชาย 

  1.2 หญิง 

 

4 

1 

 

80 

20 

รวม 5 100 

2. วุฒกิารศกึษา 

  2.1 ปริญญาตรี  

  2.2 ปริญญาโท 

  2.3 ปริญญาเอก 

 

 

1 

4 

 

 

20 

80 

รวม 5 100 

3. ประสบการณ์ในการท างาน 

  3.1 6-10 ปี  

  3.2 11-15 ปี  

  3.3 มากกว่า 15 ปีขึน้ไป 

 

2 

2 

1 

 

40 

40 

20 

รวม 5 100 
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จากตาราง  48  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน จ าแนกเป็นเพศ

ชาย จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20              

วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 รองลงมาเป็นปริญญาโท 

จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20 และประสบการณใ์นการท างาน สว่นใหญ่ 6-10 ปี จ านวน             

2 คน และประสบการณ์ในท างาน 11-15 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 และรองลงมา             

มีประสบการณใ์นการท างานมากกว่า 15 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

2. ผลการประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สถิติที่ใช ้คอื 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 49 
 

ตาราง  49  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินคู่มือการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

  ที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน  

  คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม แปล

ความหมาย 
  S.D. 

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง 

1 ค าน า 4.80 .44 มากที่สุด 

2 สารบัญ 4.60 .54 มากที่สุด 

3 บัญชภีาพประกอบ   4.80 .44 มากที่สุด 

4 ค าช้ีแจง 4.80 .44 มากที่สุด 

5 หลักการ 4.60 .54 มากที่สุด 

6 วัตถุประสงค์ 4.80 .44 มากที่สุด 

7 เนือ้หา 4.80 .44 มากที่สุด 

8 สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ 4.40 .89 มาก 

9 กระบวนการพัฒนา 4.80 .44 มากที่สุด 

10 การวัดและประเมินผล 4.60 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 .24 มากที่สุด 
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ตาราง  49 (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม แปล

ความหมาย   S.D. 

ส่วนที่ 2 เน้ือหาคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศึกษามัธยมศกึษา 

11 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 4.40 .54 มาก 

12 ความชัดเจนในการสื่อสาร 4.60 .54 มากที่สุด 

13 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ 

กับผูร้ับสาร 

4.60 .54 มากที่สุด 

14 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 4.80 .44 มากที่สุด 

15 วัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริม 

การสื่อสาร 

4.20 .44 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.52 .17 มากที่สุด 

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบ 

16 บรรณานุกรม 4.20 .83 มาก 

17 ภาคผนวกแบบทดสอบก่อน-หลัง 

การฝึกอบรม 

4.40 .54 มาก 

18 ภาคผนวก ข เฉลยค าตอบของแบบทดสอบ 4.60 .54 มากที่สุด 

19 ภาคผนวก ค ประวัติย่อของวิทยากร 4.20 .83 มาก 

20 ภาคผนวก ง คณะกรรมการที่ปรึกษา 

การจัดท าคูม่ือ  

4.60 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.40 .20 มาก 

โดยรวมเฉลี่ย 4.54 .03 มากที่สุด 
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จากตาราง 49  พบว่า คู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า

มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านเรยีงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสรา้ง (  = 4.70, S.D. = 0.24) ด้านเนื้อหา

คู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา                   

(  = 4.52, S.D. = 0.17) และด้านเอกสารประกอบ (  = 4.40มากที่สุด, S.D. = 0.20) 

ตามล าดับ 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใชว้ิธีวิจัย

แบบผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และการวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามความมุ่ง

หมายของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งมรีายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน โดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive  Sampling) ประกอบด้วย นักวิชาการ จ านวน 2 คน ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จ านวน 5 คน และศกึษาโรงเรียนมัธยมศกึษาดีเด่น เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับ

มัธยมศกึษาที่มผีลการประเมินสถานศกึษาอยู่ในระดับดีในปีการศึกษา 2563 จ านวน               

3 โรงเรียน เครื่องมอืที่ใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

การวิเคราะหข์้อมูลเป็นการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis)  

  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชงิประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2564 จ าแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จ านวน 250 คน และครู จ านวน 250 คน รวมทั้งสิน้ จ านวน 500 คน โดยการสุ่ม 

แบบหลายขั้นตอน (Multistage-stage Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

เกณฑข์อง อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554, หน้า 36) สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน 

  ระยะที่ 3 การจัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ี

การสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 5 คน ได้แก่ นักวิชาการระดับอุดมศกึษา 

จ านวน 2 คน ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวัดผล จ านวน 1 คนและผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา จ านวน 2 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผูว้ิจัยสรุป 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะตามล าดับดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                       

ผูว้ิจัยสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 

และ 19 องค์ประกอบย่อย จ าแนกเป็น 1. การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น                           

มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การ

น ามาปรับปรุงการท างานและ 4) ความสามารถในการติดตอ่สื่อสาร 2. ความชัดเจนในการ

สื่อสาร มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ภาษาเรียบงา่ย 2) การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง  

3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ 4) เวลาในการสื่อสาร 3. การท าความเข้าใจและ 

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ประสบการณ์ 2) ความรู ้ 

3) ทัศนคติและ 4) ทักษะการรับสาร 4. ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร มี 4 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่ 1) ค าที่ใช้ในการสื่อสาร 2) เนื้อหาครอบคลุม 3) การแปลความหมายและ  

4) การตรวจสอบการสะกดค า และ 5. วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร  

มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การมสี่วนรว่ม 2) บรรยากาศองค์กร และ 3) การมี

เป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน และผลการวิเคราะหต์ัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล    

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พบว่า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายตัวบ่งชี้ มดีังนี ้ 
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1.1 องคป์ระกอบหลักการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น พบว่า มคีวาม

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.33) เมื่อคดิเป็นรายองค์ประกอบ

ย่อยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (  = 4.64,  

S.D. = 0.37) ความสามารถติดต่อสื่อสาร (  = 4.63, S.D. = 0.38) การน ามาปรับปรุง

การท างาน และ (  = 4.61, S.D. = 0.39) ความจรงิใจต่อกัน ( = 4.57, S.D. = 0.33) 

ตามล าดับ 

1.2 องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร พบว่า มคีวามเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.34) เมื่อคิดเป็นรายองค์ประกอบย่อย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง (  = 4.62, S.D. = 0.38) 

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร4.61, S.D. = 0.38) เวลาในการสื่อสาร (  = 4.60, S.D. = 

0.38) และภาษาเรียบง่าย (  = 4.57, S.D. = 0.34) ตามล าดับ 

1.3 องคป์ระกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.34) เมื่อคดิเป็น             

รายองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรู ้(  = 4.62, S.D. = 

0.38) ทัศนคติ4.61, S.D.= 0.37) ทักษะการรับสาร (  = 4.60, S.D. = 0.37) และ

ประสบการณ์ (  = 4.57, S.D. = 0.36) ตามล าดับ 

1.4 องค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร พบว่า มคีวาม

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.33) เมื่อคดิเป็นรายองค์ประกอบ

ย่อยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตรวจสอบการสะกดค า (  = 4.61, S.D. 

0.38) การแปลความหมาย (  = 4.60, S.D. = 0.38) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร (  = 4.58,  

S.D. = 0.34) และเนือ้หาครอบคลุม (  = 4.32, S.D. = 0.38) ตามล าดับ 

1.5 องคป์ระกอบหลักวัฒนธรรมขององคก์รที่ส่งเสรมิการสื่อสาร                      

(  = 4.61, S.D. = 0.34) เมื่อคิดเป็นรายองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ การมีเป้าหมายและทัศนคติรว่มกัน (  = 4.62, S.D. = 0.38) บรรยากาศองค์กร  

(  = 4.60, S.D. = 0.39) และการมสี่วนรว่ม (  = 4.57, S.D. = 0.36) ตามล าดับ 

2. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
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ขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชงิประจักษ์ พบว่า องค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบ

หลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.70–0.94 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 

เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ การท าความเข้าใจและ                   

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร และความสมบูรณ์ของการสื่อสารมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.98 และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ความชัดเจนในการสื่อสารและ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 

ตามล าดับ ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อย จ านวน 19 องค์ประกอบย่อย

มีคา่เป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

(factor loading) ของการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 95 ตัวบ่งช้ี                

มีคา่เป็นบวก ตั้งแต่ 0.31–0.77 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 

3. คู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความ

เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็น            

รายด้านเรยีงจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านโครงสรา้ง (  = 4.70, S.D. = 0.24)                  

ด้านเนือ้หาคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา (  = 4.52, S.D. = 0.17) และด้านเอกสารประกอบ (  = 4.40มากที่สุด, 

S.D. = 0.20) ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวจิัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผูว้ิจัยอภปิรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็น ความชัดเจนในการสื่อสาร การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

ความสมบูรณ์ของการสื่อสารและวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร                         

ทั้งนีส้ืบเนื่องจากผู้วจิัยได้ท าการศกึษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง           

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการศกึษาโรงเรียนมัธยมดีเด่นเกี่ยวกับการสื่อสารที่มี
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ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษาและยังพบว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

สอดคล้อง (IOC เท่ากับ 1.00) ทุกด้าน และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อเท่ากับ .99  

จงึถือวา่ตัวบ่งชีใ้ช้ได้ทุกตัวในการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 19 องค์ประกอบย่อย 

จ าแนกเป็น การเปิดกว้างรับฟังความคดิเห็น มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ความจริงใจ

ต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ                          

4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร ความชัดเจนในการสื่อสาร มี 4 องค์ประกอบย่อย 

ได้แก่ 1) ภาษาเรียบง่าย 2) การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ 

4) เวลาในการสื่อสาร การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ม ี4 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่ 1) ประสบการณ์ 2) ความรู ้3) ทัศนคตแิละ 4) ทักษะการรับสาร ความสมบูรณ์

ของการสื่อสาร ม ี4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนือ้หาครอบคลุม 

3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบการสะกดค า และวัฒนธรรมขององค์กร              

ที่สง่เสริมการสื่อสาร มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การมสี่วนรว่ม 2) บรรยากาศองค์กร 

และ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคตริ่วมกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐวดี โกวิทาง

กูร (2555); อรอนงค ์สวัสดิ์บุรี (2555); รุ่งรัตน ์ชัยส าเร็จ (2558); เวณิกา ชัยยิม้ (2558); 

เจษฎา นกน้อย (2559); Shuchi Sharma (2014) Harry (2015); Get (2017); Zubair 

(2017); DNE Singapore (2018); Nina (2018)  

2. ผลการวิเคราะหโ์มเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มปีระสิทธิผล             

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พบว่า โมเดลตัวบ่งชีท้ี่ผูว้ิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าองค์ประกอบตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล         

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

มีความส าคัญและสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและสมมตฐิานการวิจัย 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักและ 19 องค์ประกอบย่อย 95 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองตัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ                      

ทั้งนีเ้นื่องจากองค์ประกอบมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยด้านการท าความเข้าใจและ

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (CS) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 ด้านความสมบูรณ์
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ของการสื่อสาร (CP) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 ด้านการเปิดกว้างรับฟังความ

คิดเห็น (OC) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 ด้านความชัดเจนในการสื่อสาร (CL)              

มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 และด้านวัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสาร 

(OT) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 ตามล าดับ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตัวอย่าง                     

ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร                   

เป็นอันดับแรก ทั้งนี้สบืเนื่องจากการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญในการสื่อสาร

สถานศกึษาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอืภายในสถานศกึษาเพื่อสร้างความ

เข้าใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษาที่ได้

ก าหนดไว้ ดังนั้นการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสารผู้บริหารสถานศึกษา

ควรเลือกวิธีการสื่อสารที่สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะและสามารถในการเข้าใจ

เนือ้หาของผู้รับสารซึ่งองค์ประกอบการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศกึษารับรู้ข้อมูลของบุคลากรในด้านการ

ปฏิบัติงาน และความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการน าไปสู่             

การปฏิบัติ มีการรายการประเมินผล การประสานงานระหว่างกลุ่มหรอืบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ 

เพื่อรับรู้ถึงการมอบหมายงาน บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบในการประสานงานกับ

ฝา่ยต่าง ๆ ในระดับเดียวกัน มกีารส่งสารหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากร

ร่วมงานของทุกฝ่ายภายในสถานศกึษาจนเกิดเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มกีาร

ยกระดับการรับรู้การสื่อสารด้วยวาจา กราฟ แผนภูมิและลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคลากร

เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความรูข้องผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับประเภทของสารในการถ่ายทอด เผยแพร่ข้อมูลใหแ้ก่บุคลากรภายในสถานศกึษา

เป็นอย่างด ีในการตคีวามหมายและท าความเข้าใจกับเนื้อหาในการสื่อสารได้เป็นอย่าง

ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องของบุคลากรที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของการสื่อสาร  

มีการให้ความรูใ้นการเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่ส่งผลใหบุ้คลากรในสถานศกึษา

เข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเองและการปฏิบัติงานขององค์กร 3) ทัศนคติ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสารทั้งในด้านความเชื่อ 

ความรูส้ึกส่วนบุคคลของผู้รับสารในการตดิต่อสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน 

ตามสถานการณ์ของสถานศกึษา 4) ทักษะการรับสารผูบ้ริหารสถานศกึษารู้ทักษะ 

การสื่อสารของบุคลากรที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในสถานศกึษา               

มีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มกีารสื่อสารทักษะ                
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การพัฒนารูปแบบ วธิีการ เนื้อหาสาระและช่องทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการของบุคลากร มทีักษะในการสื่อสารที่ใช้ค าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งและมีพฤติกรรมในการสื่อสารที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติกันมาซึ่งสอดคล้องกับ Gibson 

(2000, p. 103) ได้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจเป็นการรับรู้ ความคิดเห็นและความเชื่อของ

บุคคล เป็นกระบวนการทางด้านความคิดที่เน้นที่การใชเ้หตุผลและตรรกะและองค์ประกอบ

ส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ คือ ความเชื่อในการประเมินผลหรือความเชื่อที่ถูก

ประเมินผลไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชิดชนก ทองไทย (2556, หนา้ 19- 20) ได้

กล่าวว่าองค์ประกอบของการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 

1) ความตอ้งการของผู้รับรู้เอง 2) ประสบการณ์ 3) การเตรียมตวัไว้ก่อน               4) 

บุคลิกภาพ 5) ต าแหน่งทางสังคม 6) สภาพทางอารมณ์ของผู้รับรู้มีผลต่อการรับรู้ และ 7) 

ทัศนคต ิและปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556, หนา้ 15) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการท า

ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ประกอบด้วย 1) การเรียนรูส้ิ่งตา่ง ๆ ทางสังคม 

2) ขนบธรรมเนยีมขององค์กร และ 3) ประสบการณ์ 1) ประสบการณ์ 2) ความรู ้ 3) ทัศ

คติและ 4) ทักษะการรับสาร 

2.2 ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก 19 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้95 ตัวบ่งช้ีที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า ตัวบ่งชีม้ีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันตัวบ่งชีท้ี่พบว่าตัวบ่งชีท้ั้ง 95 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

(Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้

องค์ประกอบย่อยที่สามารถวัดองค์ประกอบหลักได้ เนื่องจากตัวแปรมีความคลาดเคลื่อน

น้อย โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหใ์นส่วนของสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 

สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการศกึษาค้นคว้า 

ซึ่งมีขอ้อภปิรายเกี่ยวกับตัวบ่งชีต้ามล าดับในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้ 

2.2.1 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ม ี4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัว

บ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อภปิรายผล ดังนี้ 
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2.2.1.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักการเปิดกว้างรับฟัง 

ความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อยดังนี ้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

ความสามารถติดต่อสื่อสาร การน ามาปรับปรุงการท างาน และ ความจรงิใจต่อกัน 

ตามล าดับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการย่อย 

ความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งนีเ้นื่องจากความไว้วางใจซึ่งกันและกันท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น ประสบการณ์ ความคาดหวังของบุคลากร การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

การขจัดความขัดแย้งและการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร (Reynolds, 1997, p. 193) 

และในส่วน Boies and Corbett (2007, pp. 8-9) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ระหว่างผู้บริหารสถานศกึษากับบุคลากรในสถานศกึษาเป็นการแสดงออกด้วยความเต็มใจ

ของบุคลากรที่มคีวามมั่นคงต่อผู้บริหารสถานศกึษาโดยมีความเชื่อว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา 

เป็นบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ มีความเปิดเผยให้ความสนใจ หว่งใยและให้ความ

น่าเชื่อถือซึ่งกันและกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิตยา ศรีญาณลักษณ์ (2554);  

กิติมา สุรสนธิ (2557); อุไรรัตน์ ทิพยเนตร (2558); นวลฉวี ประเสริฐสุข (2558); 

Rosenfeld and Berko (1990); Anderson and Narus (1990); Pace and Faules (1994); 

Epstein (1995); Ivancevich and Donnelly (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ 4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร เป็นต้น 

2.2.2 ความชัดเจนในการสื่อสาร มี 4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี ้ 

มีคา่น้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

อภปิรายผล ดังนี้ 

2.2.2.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร 

ผลการวิจยัพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงลาดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี ้การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง  วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเวลา

ในการสื่อสารและภาษาเรียบงา่ย ตามล าดับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญ

กับองค์ประกอบการย่อยการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง ทั้งนีเ้นื่องจาก ลักษณะของ                 

การสื่อสารที่ดี เป็นการส่งสารโดยการพูดหรอืการเขียน ที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อ             

การด าเนินงาน ควรมลีักษณะส าคัญ ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อถอื คอื สารที่สามารถท าให้ผู้รับ
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สารเกิดความเชื่อถอืในสารนั้น มีสาระ คอื สารนั้นมีสาระให้ความพึงพอใจ เรง่เร้าและ

ชีแ้นะให้เกิดการตัดสินใจ ชัดเจน คอื การเลือกใช้ค า หรอืข้อความที่เข้าใจง่าย ข้อความ            

ไม่คลุมเครอื เหมาะสมกับโอกาส คอื การเลือกใช้ภาษาและวิธีส่งสาร ตลอดจนผู้รับได้

เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ช่องทางการส่งสาร คอื การเลือกวิธีการส่ง

ข่าวสารได้เหมาะสมและรวดเร็วที่สุด ความต่อเนื่องและแนน่อน คอื การสื่อสารที่กระท า

อย่างตอ่เนื่อง มีความแนน่อนถูกต้อง และความสามารถของผูร้ับสาร คอื การเลือกใช้

วิธีการส่งสารซึ่งมั่นใจว่าผูร้ับสารจะสามารถรับสารได้ง่ายและสะดวก โดยค านึงถึงความรู ้

เจตคติ อุปนิสัย ทักษะการใชภ้าษา สังคมและวัฒนธรรมของผู้รับสารเป็นส าคัญ              

(โอภส์ แก้วจ าปา, 2553, หน้า 17) และการสื่อสารความชัดเจนและถูกต้องเป็นภาษา              

ที่เข้าใจตรงกันระหว่างบุคลากรและผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มคีวามถูกต้องตามกฎเกณฑ์

และเหมาะสมกับวัฒนธรรม (จิรวัฒน์ เพชรรัตน์และอัมพร ทองใบ, 2555, หนา้ 25-30) 

ดังนัน้การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องของผูบ้ริหารสถานศกึษา (ผูส้่งสาร) ต้องใชภ้าษา                

ในประโยคใหถู้กต้องถูกที่ไม่สับสนมีความเหมาะสมในการสื่อสารกับบุคลากร (ผูร้ับสาร)  

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศกึษาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ธวัชชัย เกิน้โนนกอก (2559); ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2564); สุทธิชัย ปัญญโรจน์ 

(2564); Anderson and Narus (1990); Mulligan (2004); Casey and Wallis (2011) ได้สรุป

ความชัดเจนในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ภาษาเรียบงา่ย 2) การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสารและ 4) เวลาในการสื่อสาร 

2.2.3 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร                               

มี 4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 

และมีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้ 

2.2.3.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักการท าความเข้าใจและ             

ให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 

0.30 ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความรู ้ทัศนคติทักษะ 

การรับสาร และประสบการณ์ ตามล าดับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับ

องค์ประกอบการย่อยความรู้ ทั้งนีเ้นื่องจากความรูเ้ป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาส่งสารไปยังผูบุ้คลากรซึ่งในการส่งสารจะมีผลตอ่ความเชื่อถือ ความน่า

เลื่อมใสของผู้บริหารสถานศกึษาในทัศนคตขิองบุคลากรเพียงใดย่อมขึ้นความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการสื่อสารให้สมบูรณ์ เพื่อลดอุปสรรคหรอืสิ่งขัดขวางการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาใหม่
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ให้หมดไปหรอืลดน้อยลงดว้ย (Berlo, 1960, p. 179) ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาที่จะ

สื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ และการความจ าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการสื่อสาร และผูบ้ริหารสถานศกึษาผูต้้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร คอื สิ่งที่อยู่ของ

สภาพแวดล้อมที่มีสว่นในการก าหนดรู้ ความเข้าใจในการสื่อสาร และผูบ้ริหารสถานศกึษา

ต้องค านึงถึงพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในความรูท้ักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม 

และประสบการณ์ เป็นต้น (พรทิพย์ เพ็งกลัด, 2560, หน้า 15) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของมนัสพงศ ์พัฒนวิบูลย์ (2553); ชิดชนก ทองไทย (2556); ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย 

(2556); บุณริสาก์ สุจันทรา (2559); Berlo (1960); Wilbur Schramm (1973); Dell (1974); 

Robert (1984); Robert (1990) ได้สรุปความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร 

ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ 2) ความรู้ 3) ทัศนคติและ 4) ทักษะการรับสาร 

2.2.4 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ม ี4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี ้

มีคา่น้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

อภปิรายผล ดังนี้ 

2.2.4.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของ                    

การสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้ 

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อยดังนี ้การตรวจสอบการสะกดค า การแปล

ความหมาย ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร และเนือ้หาครอบคลุม ตามล าดับแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการย่อยการตรวจสอบการสะกดค า                       

ทั้งนีเ้นื่องจากการสื่อสารของผู้บริหารสถานศกึษากับบุคลากรต้องให้ความส าคัญในการ

เขียน เนือ้หาหรอืการพูดจาผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีการตรวจสอบไวยกรณ์หรอื                

การสะกดค าที่ถูกต้อง สมบูรณ์และชัดเจนก่อนท าการสื่อสารกับบุคลากร เพื่อท าใหเ้กิด

ความเข้าใจในการสื่อสารความหมายของผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นการลดปัญหาข้อขัดแย้ง 

ความซ้ าซ้อน การแปลความหมายในการสื่อการกับบุคลากรก่อนน าไปสู่การปฏิบัติงาน

ภายในขององค์กร และช่วยให้ผู้บริหารสถานศกึษาเลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและ

ภาษาทางการที่ถูกต้องที่ส่งผลตอ่ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการสื่อสารเกิดประสทิธิภาพ 

(Mishra and Kaur, 2013, p. 897) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประยุทธ โชคชัยมาดล 

(2557); ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557); อาชนเทพ อัครสุวรรณ์ (2558); สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 

(2559); นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ (2560); เจษฎา นกน้อย (2560); David (1960)                           
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ที่ได้ศกึษาความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนื้อหา

ครอบคลุม 3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบการสะกดค า 

2.2.5 วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ม ี3 องค์ประกอบย่อย 

15 ตัวบ่งช้ี มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อภปิรายผล ดังนี้ 

2.2.5.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักวัฒนธรรมขององค์กร                  

ที่สง่เสริมการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30             

ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อยดังนี ้การมีเป้าหมายและทัศนคติ

ร่วมกัน บรรยากาศองค์กรและการมีสว่นร่วม ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง                   

ได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการย่อยการมเีป้าหมายและทัศนคติรว่มกันทั้งนี้

เนื่องจากเป้าหมาย คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องในอนาคตซึ่งหนว่ยงานจะต้องพยายาม                

ให้เกิดขึ้น หรอืเป็นการก าหนดพันธกิจ ภารกิจในรูปของผลลัพธ์ที่ส าคัญที่ตอ้งเป็นค าตอบ

ของค าถามที่ว่า อะไร คือ สิ่งที่หนว่ยงานยึดมั่น และความผูกพันที่จะต้องท าให้เสร็จ 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559, หน้า 58) ในส่วนของ Berlo (1960, p. 40) 

กล่าวไว้ว่า ความหมายของทัศนคตริ่วมกัน หมายถึง ความโน้มเอียงของบุคลากรในการ

เข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงนั้นย่อมมผีลตอ่วิธีการสื่อสารของบุคลากร ดังนี้ ทัศนคติผู้บริหาร

สถานศกึษาที่มตี่อตนเอง คือ การประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศกึษาทั้งในด้านบวก

และด้านลบ ทัศนคติต่อเรื่องที่จะสื่อสาร คอื ความรูส้ึกที่มตี่อเรื่องหรือประเด็นที่จะสื่อสาร 

คือ หากผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่ดตี่อเรื่องที่จะสื่อสารก็จะท าให้เกิดความมั่นใจและ

สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพและทัศนคติตอ่ผูร้ับสาร หมายถึง ความรูส้ึกที่มตี่อ

ผูร้ับสาร คอื หากผู้บริหารสถานศกึษากับบุคลากรมีความรูส้ึกที่ดตี่อกันก็จะส่งผลใหเ้กิด

บรรยากาศที่ดใีนการสื่อสารการเลือกภาษาถ้อยค าและการแสดงออกในการสื่อสาร

รวมทั้งระดับความสัมพันธ์ที่มตี่อกัน ดังนั้นการมเีป้าหมายและทัศนคตริ่วมกันของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและบุคลากรต้องมาจากการสื่อสารที่ดีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้รับสาร                   

ทั้งในด้านความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจหรอืการพูดหรอืท ากิจกรรมตา่ง ๆ มีความ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับบุคลากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยที่บุคลากร                   

มีความเข้าใจถูกต้องรว่มกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย วิชญาณี การุณย์สิร ิ(2551);              

ฐิติรัตน์ นุ่มนอ้ย (2551); สุกันยา แก้วสุวรรณ์ (2557); ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

(2559); อัจฉรา สุขกลั่น (2561); David (1960); Pace and Faules (1994); Quirke (2008);  
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Luo and Shenkar (2016) ที่ได้สรุปผลการศกึษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิ                     

การสื่อสาร 1) การมีสว่นร่วม 2) บรรยากาศองค์กรและ 3) การมีการเป้าหมายและ

ทัศนคตริ่วมกัน  

3. คู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความ

เหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนีส้ืบเนื่องจากการสร้างคู่มือการใชก้ารสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้วจิัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการ

สร้างคู่มือการใชป้ระกอบด้วย ส่วนที่ 1 โครงสร้าง สว่นที่ 2 เนื้อหาคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้               

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษาและส่วนที่ 3 เอกสาร

ประกอบ ซึ่งแนวทางการพัฒนาคู่มอืการใชเ้น้นแนวปฏิบัติเป็นส าคัญ วิธีการจัดกิจกรรม

นั้นจะต้องเขียนไว้ใหส้ามารถปฏิบัติตาม ขัน้ตอนได้และควรแสดงภาพ แผนภูม ิแผนผัง เพื่อ

ช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ง่าย ส่วนการเขียนคู่มอืต้องใชภ้าษา             

ที่ผู้อา่นได้รับความรูแ้ละความเข้าใจ ดังนั้นคู่มอืจึงตอ้งมีความชัดเจนมีรายละเอียด

ครอบคลุมประเด็นที่น่าสงสัยไว้ทั้งหมด เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน และ

ได้น าคู่มอืการใช้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุดทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนันท์มนัส รอดทัศนา (2554, หน้า 52) 

กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของคู่มอื ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าช้ีแจง สว่นที่ 2 เนือ้หาสาระ 

ส่วนที่ 3 กิจกรรม ขัน้ตอนวิธีการ และเวลาด าเนินการ ส่วนที่ 4 สถานที่วัสดุ อุปกรณ์   

และสื่อต่าง ๆ ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ และ สว่นที่ 6 การวัดผลและประเมินผล และมนภัทร 

ด่านวชิรา (2554, หนา้ 55) กล่าวไว้ว่า คู่มอื ประกอบด้วย ค าช้ีแจงในการใชคู้่มือ เนือ้หา

สาระและกระบวนการเรียนการสอนโดยทั่วไปประกอบไป ดว้ยส่วนส าคัญก็คือของบทเรียน 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อการเรียน    การสอนที่

ใช้ วิธีการวัดและประเมินผล มแีบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มคี าแนะน าในการใช้

และมีเอกสารอ้างองิ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาตัวบ่งชีร้วม          

โดยใช้ขอ้มูลเชงิประจักษ์ แล้วท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน และการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเป็นส าคัญ ซึ่งพบว่า เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาตัว

บ่งชีร้วมได้ดี ดังนัน้กระทรวงศึกษาธิการสามารถน าวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามวิธีการนี้ไปใช้

ในการพัฒนาตัวบ่งชีใ้นเรื่องอื่น ๆ ตอ่ไป 

1.2 ผลการวิจัยยังพบว่า ตัวบ่งชีข้องการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นตัวบ่งชี้ 

ที่มคีวามส าคัญที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง                    

เป็นตัวบ่งชีท้ี่สามารถแสดงการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ดังนี้ 

1.2.1 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี ้

ดังนี้ 1) การแสดงออกของผู้บริหารสถานศกึษาโดยการพูดหรอืเขียน 2) การเปิดโอกาส

ทางความคิดเห็นตอ่บุคลากรที่มแีนวคิดหลากหลายได้มาพบปะพูดคุยกัน เพื่อท าความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน 3) เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อทราบปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 4) การแสดงออกของผู้บริหารสถานศกึษา

ที่เป็นธรรมชาติท าให้บุคลากรสามารถรับฟังการถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

ทุกระดับ 5) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการประสานกิจกรรมของ

องค์กร และ 6) การส่งเสริมให้มกีารสื่อสารแบบสองทางทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้น

บน เพื่อน าปัญหามาปรับปรุงการท างานภายในองค์กร 

1.2.2 ความชัดเจนในการสื่อสาร ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้  

1) การสื่อสารด้วยภาษาเรียบงา่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรรับข้อมูลอย่างเข้าใจ              

อย่างถี่ถ้วน 2) เนื้อหาของชุดสื่อสารเป็นภาษาเรียบง่ายมีความเหมาะสมในองค์กร                       

3) การสื่อสารตามสถานการณ์ในเวลาที่จ ากัดและ 4) มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารติดตอ่

ประสานงานกับฝ่าย ๆ ต่างในองค์กรและหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2.3 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร                          

ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) การรับรู้ด้านข้อมูลของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

และความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบัติ 
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1.2.4 การรับรู้ของผู้รับสารในการตดิต่อสื่อสาร ความส าคัญกับตัวบ่งชี ้

ดังนี้ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบุคลากรภายในองค์กร 3) การรับรู้ในการสื่อสาร

ด้วยวาจา กราฟ แผนภูมิและลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) มีความรู้ ความเข้าใจบุคลากรในการตดิต่อสื่อสารและสง่เสริมการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรในการสื่อสาร 5) มีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันในเป้าหมาย ค่านิยมและความรู้สกึ 

เป็นเจ้าขององค์กรและ 6) มีทักษะที่ใชค้ าพูดที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝายหนึ่ง            

ในการสื่อสาร 

1.2.5 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้     

ดังนี้ 1) การเขียนที่สืบค้นจากแหลง่ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง  

และความนา่เชื่อถอื 2) การเขียนที่มคีวามถูกต้อง ความชัดเจน ความรัดกุมของค าที่ใช้             

ในการสื่อสาร และ 3) รายงานเนือ้หาข่าวสารที่สมบูรณ์จากบุคลากรที่ทันต่อเหตุการณ์              

อยู่เสมอ 

1.2.6 วัฒนธรรมขององค์กรที่สง่เสริมการสื่อสารแบบมีส่วนรว่ม                  

ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) การให้บุคลากรรับทราบถึงขอ้ร้องเรียนจาก

ผูป้กครองนักเรียนที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 2) มีติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน

อย่างสม่ าเสมอ 3) ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและ

สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและ 4) มีทัศนคติรว่มกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

1.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ

น าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา เพื่อพัฒนาการสื่อสารของบุคลากรต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรทดลองใช้คูม่อืการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2.2 ควรศึกษาการประเมินผลการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผล             

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

2.3 ควรศึกษารูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ที่สง่ผลต่อการปฏิบัติงานบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๓   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

    ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน นายวรีะ ดีแนบเนยีน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมวีิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                   
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๓   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

          ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรยีนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
เรียน นางรุ่งทิวา ควรชม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ             
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๓   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

        ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรยีนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
เรียน ว่าท่ีร้อยตรีปารเมศ เถายะบตุร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ           
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที ่อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๓   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

         ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรยีนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
เรียน นายชาตรี ไตรยราช 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                      อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๓   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

       ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรยีนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
เรียน นายบรรจง ศรสีะอาด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                 
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๓   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

     ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรยีนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
เรียน ดร.ณัฐพล วรรณศร ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบัลลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

379 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๒   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

    ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศกัดิ์ คุ้มไข่น้ า 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                  
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๒   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

    ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี ศรีพุทธรินทร ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                  
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๒   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

   ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน ดร.วิชาญ เกษเพชร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๒   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

        ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน นายกนก ยนต์ชัย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

383 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๒   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

      ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน นายอนันต์ สุวรรณหงษ ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                 
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 
384 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๒   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                    
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

385 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๒๒๒   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

  ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
เรียน นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 
386 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๔๕๘   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

       ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.กานต ์เนตรกลาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๒. เครื่องมือการวิจัย ๓. แบบประเมินเครื่องมือการวิจัย 
  ด้วย นายบัลลังก ์มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ              
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

387 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๔๕๘   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
เรียน ดร.สาส์นลิขติชัย พลไธสง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๒. เครื่องมือการวิจัย ๓. แบบประเมินเครื่องมือการวิจัย 
  ด้วย นายบัลลังก ์มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ              
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๔๕๘   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

      ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
เรียน ดร.พูนสิน ประจ ามินทร ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๒. เครื่องมือการวิจัย ๓. แบบประเมินเครื่องมือการวิจัย 
  ด้วย นายบัลลังก ์มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ               
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๔๕๘   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

      ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
เรียน นายเฉลย ถวิลการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๒. เครื่องมือการวิจัย ๓. แบบประเมินเครื่องมือการวิจัย 
  ด้วย นายบัลลังก ์มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ            
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 
390 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๔๕๘   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

         ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
เรียน ดร.เศกสรร จันทะนาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๒. เครื่องมือการวิจัย  ๓. แบบประเมินเครื่องมือการวิจัย 
  ด้วย นายบัลลังก ์มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ               
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ท่านด้วย ท้ังนี้ผู้สัมภาษณ์
จะประสานวัน-เวลา ท่ีท่านสะดวกในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

391 

ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๑๕๐๙   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

        ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือการวิจัย 
  ด้วย นายบัลลังก ์มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                 
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ทั้งนี้ นักศึกษามีความประสงค์ขอทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย เพื่อหาความเช่ือมั่นใน
การศึกษาวิจัยประกอบการท าวิทยานิพนธ์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้รับการยกเว้นการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย
ยึดหลักพื้นฐานของหลักจริยธรรมการวิจัยสากล เลขที่ใบรับรอง ๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอนุญาตให้นักศึกษาท า
การทดลองใช้เครื่องมือวิจัย ดังหล่าวด้วย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๘๗   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

      ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เครื่องมือการวิจับ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                 
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่าน ให้นักศึกษารายดังกล่าวได้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขที่
ใบรับรอง ๑๙๐/๒๕๖๔  ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์
และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๘๗   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ี 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร ์
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เขี่ยวชาญ
ตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้ประประกอบการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๘๗   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

   ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ี 
เรียน  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                  
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เขี่ยวชาญ
ตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้ประประกอบการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

395 

 
ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๘๗   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

    ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ี 
เรียน  นายศริิชัย ไตรยราช 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                  
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เขี่ยวชาญ
ตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประประกอบการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๘๗   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

      ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ี 
เรียน  ดร.ศสริินทร์ มหาวงศ์นันท์ 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                   
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เขี่ยวชาญ
ตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้ประประกอบการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ที่ อว ๐๖๒๑.๑๒/ว ๘๗   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
     ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี
     อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

   ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ี 
เรียน  ดร.วัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง 
 ด้วย นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๙๖๓๒๒๓๓๑๐๑ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังศึกษาและ                
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เขี่ยวชาญ
ตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้ประประกอบการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์) 
                                              ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๒๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
ผู้ประสานงาน นายบลัลังก์ มะเจี่ยว โทรเคลื่อนที่ ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๙๒๓  
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามการวจิัย 
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แบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ

องค์ประกอบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา 

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

 

ประกอบวิจัยเรื่อง   การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้วจิัย    นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาปริญญาเอก  

   หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์           ประธานกรรมการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง    กรรมการ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์  …………………………………………….………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง  …………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

สถานที่ท างาน  ................................................................................................................ 

ผูส้ัมภาษณ์  ……………………………………………………………..…………………………………………………………. 

วันที่  .........................................  เดือน ............................  พ.ศ.  …………..……………………… 

เวลา  ……………………….……………………………………………………………………………………..…..……….……… 

สถานที่  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประเด็นการสัมภาษณผู้์ทรงคุณวุฒิ 

ค าช้ีแจง : ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล            

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

อย่างไรในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นในการสื่อสาร ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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2. ความชัดเจนในการสื่อสาร ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

3. การท าให้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร ควรมอีงค์ประกอบอะไรบ้าง 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

5 วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ควรมอีงค์ประกอบอะไรบ้าง 

....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

6. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสัมภาษณ์โรงเรียนดีเดน่ (Best Practice) 

องค์ประกอบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ประกอบวิจัยเรื่อง   การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้วจิัย    นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาปริญญาเอก  

   หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์                  ประธานกรรมการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง           กรรมการ 
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แบบสัมภาษณ์โรงเรียนดีเดน่ (Best Practice) 

เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสทิธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์  …………………………………………….………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง  ……………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

สถานที่ท างาน  ................................................................................................................ 

ผูส้ัมภาษณ์  ……………………………………………………………..…………………….…………..………………………. 

วันที่  .........................................  เดือน ............................  พ.ศ.  …………..….…………………… 

เวลา  ……………………………………………………………………………………………………………..…..…….….………. 

สถานที่  ………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

ค าช้ีแจง : ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

อย่างไรในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นในการสื่อสาร น ควรมอีงค์ประกอบอะไรบ้าง  

....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. ความชัดเจนในการสื่อสาร ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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3. ควการท าให้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร รมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. ความสมบูรณ์ในการสื่อสาร ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5 วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการสื่อสาร ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

6. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถาม 

การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ประกอบวิจัยเรื่อง   การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้วจิัย    นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาปริญญาเอก  

   หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  ประธานกรรมการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง    กรรมการ 
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แบบสอบถาม 

การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ค าชี้แจง : 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

2. โปรดพิจารณาว่าท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐานที่พัฒนาขึน้ โดยกาท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นช่องใดช่องหนึ่งและ

ขอความอนุเคราะหท์่านได้ตอบค าถามทุกข้อ 

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีคา่เพื่อตอบแบบสอบถาม โปรดส่ง

แบบสอบถามกลับตามซองเปล่าที่แนบมาด้วยภายใน 2 สัปดาห์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

มา ณ โอกาสนี้ 

 

 
ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าสั่ง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง  หน้ารายการที่ตรงกับสถานภาพของท่าน  

1. เพศ  

 ชาย  

 หญิง  

2. สถานภาพการด ารงต าแหนง่  

 ครู 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

3. ระดับการศกึษา  

 ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก  

4. ประสบการณ์ในการท างาน  

 6-10 ปี  

 11-15 ปี  

 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ 

ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. การเปดิกวา้งรับฟังความคดิเห็น 

  1.1 ความจริงใจต่อกัน 

1.1.1 ผู้บริหารสถานศกึษามกีารสื่อสารดว้ยความจรงิใจต่อบุคลากร

พร้อมท้ังการแสดงออกโดยการพูดหรือเขียน 
     

1.1.2 ผู้บริหารสถานศกึษามกีารสื่อสารความคดิท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของ

ข้อเท็จจริงของข้อมูล 
     

1.1.3 ผู้บริหารสถานศกึษามกีารเปิดโอกาสหรือเปิดพืน้ท่ีทางความ

คิดเห็นให้บุคลากรท่ีมีแนวคิดหลากหลายได้มาพบปะพูดคุย

เพื่อท าความเขา้ใจซึ่งกันและกัน 

     

1.1.4 ผู้บริหารสถานศกึษามกีารสื่อสารในการหาข้อยุติของเร่ืองหรือ

กรณตีา่ง ๆ ท่ียังไมส่ามารถพูดคุยตกลงกันไดใ้นเบือ้งต้น 
     

1.1.5 ผู้บริหารสถานศกึษามกีารสื่อสารแบบเปิดกวา้งรับฟังความ

คิดเห็นของบุคลากรเพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการ                 

ท่ีแท้จริง และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ลดการเผชญิหนา้ 

และความขัดแย้งของแตล่ะฝ่าย 

     

  1.2 ความไว้วางใจซึง่กันและกัน 

1.2.1 ผู้บริหารสถานศกึษามกีารประชมุปรึกษาหารอืกันในเร่ืองงาน

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ อยา่งเป็นกันเองเสมอ 
     

1.2.2 ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงพฤตกิรรมท่ีเป็นธรรมชาติ ท าให้

บุคลากรสามารถรับฟังการถา่ยทอดขอ้มูลได้อย่างชัดเจนและ

ถูกต้องทุกระดับอย่างท่ัวถึง 
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ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารด้วยลายลักษณอ์ักษร 

และสัญลักษณท์ี่มีความเทีย่งตรงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

1.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารด้านการพูดเป็นอยา่ง

ดีจนเกดิความไว้วางใจภายในองคก์ร 

     

1.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารที่ตรง

ประเด็น เพือ่ให้บุคลากรได้เขา้ใจตรงตามวตัถุประสงคห์รอื

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเป็นการยืนยนัว่าผู้รับสารเกดิความ

เข้าใจตรงกันภายในองคก์ร 

     

  1.3 การน ามาปรับปรุงการท างาน 

1.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสรมิให้มีการสื่อสารแบบบสอง

ทางทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึน้บน เพือ่น าปญัหา         

มาปรับปรุงการท างานภายในองคก์ร 

     

1.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาว่า

องคก์รจะเดินไปในทิศทางใด และแจ้งให้บุคลากรรับทราบ

ถงึความรับผดิชอบอย่างชัดเจนในการสือ่ความหมาย            

โดยใช้หลักเหตุผล 

     

1.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วย

ที่ส าคัญในการประสานกจิกรรมขององคก์ร เช่น การใช้

อีเมล และอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้เกดิความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใช้จา่ย 

     

1.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารผ่านรูปแบบการประชุม

เดือนละครัง้ เพื่อใหห้ัวหนา้ฝา่ยตา่ง ๆ ไดน้ าข้อมูลมา

ถา่ยทอดให้กับบุคลากรในสายการบังคับบัญชารับทราบ 
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ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
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ลา
ง 

น้อ
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น้อ
ยท

ี่สุด
 

1.3.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในรูปแบบการจัดท า

กล่องรับความคิดเห็นภายในองค์กรเพื่อเพิ่มช่องทาง

ของการสื่อสาร 

     

  1.4 ความสามารถติดต่อสื่อสาร 

1.4.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารส่งเสริมสนับสนุน           

ให้บุคลากรในสถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารได้         

ทุกรูปแบบ 

     

1.4.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารที่เด่นชัดในเนื้อหา

สาระ การใช้ค า 

ที่มคีวามหมายตรงตัว ไม่ต้องตคีวามในการตดิต่อกับ

บุคลากรภายในองค์กร 

     

1.4.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้แสดง

ความคิดเห็น การตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหากับ

ผูบ้ังคับบัญชา 

     

1.4.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถในการสื่อสารโดย

ใช้การพูดทางวาจา การใชถ้้อยค า และใช้ลายลักษณ์

อักษร เช่น การบันทึก การเขียนจดหมาย 

     

1.4.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถติดต่อบุคลากร

ภายในองค์กรให้ทราบการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก ๆ 

วัน เพื่อยืนยันใหบุ้คลากรได้ตระหนักถึงเป้าหมายที่มี

ร่วมกันในองค์กร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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น้อ
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ี่สุด
 

2. ความชัดเจนในการสื่อสาร 

  2.1 ภาษาเรยีบง่าย 

2.1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารโดยใช้ภาษาเรียบง่าย

มีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรรับข้อมูลอย่างเข้าใจ

อย่างถี่ถ้วน 

     

2.1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารโดยแยกเป้าหมาย 

แตล่ะอย่างออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อ            

การปฏิบัติงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

     

2.1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีกิจกรรมและเนือ้หาของชุด

สื่อสารโดยใช้ภาษาเรียบง่ายอย่างและมีความ

เหมาะสมภายในองค์กร 

     

2.1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารภาษาเรียบง่ายภาษา

โดยใช้สื่อ 

การเรียนรูใ้นการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร 

     

2.1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารภาษาที่มีชัดเจนและ

สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึน้ 

     

  2.2 การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

2.2.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ์

หรอืเป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรรับทราบอย่าง

ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและง่าย 

ต่อการปฏิบัติงาน 
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2.2.2  ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ 

ประกาศชีแ้จง ค าสั่งแต่งตั้ง สวัสดิการต่าง ๆ ภายใน

องค์กรอยู่เสมอ 

     

2.2.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ           

ทุกครั้งที่ได้รับข่าวสารใหม่ด้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน 

เข้าใจง่าย 

     

2.2.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการทบทวนความเข้าใจกับ

บุคลากรและย้ าถามตอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่าง

ผูบ้ริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

     

2.2.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระท าและค าพูด                      

ที่สอดคล้องกันกับข่าวสารที่สง่ออกไปไม่ขัดแย้งกับ

ข่าวสารที่เป็นทางการ เพราะจะท าให้บุคลากรขาด

ความเช่ือถอื 

     

  2.3 วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

2.3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับบนลงลา่ง 

เพื่อเป็นการสื่อสารตามล าดับขั้นของสายการบังคับ

บัญชา 

     

2.3.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับล่างขึ้นไปสู่

ระดับบน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่ม

ในการตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

ร่วมกัน 

 

 

     



 
415 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

2.3.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารติดต่อประสานงาน

กับฝา่ย ๆ ต่างในองค์กรและหนว่ยงานอื่น ๆ                     

ที่เกี่ยวข้อง 

     

2.3.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารเพื่อการประชุม

ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติในองค์กร

ไปในทิศทางเดียวกัน 

     

2.3.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญในเรื่องการตดิต่อ

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 

     

  2.4 เวลาในการสื่อสาร 

2.4.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาในการสื่อสารอย่างความ

เหมาะสม 

     

  2.4 เวลาในการสื่อสาร 

2.4.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารเพื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ภายใต้รูปแบบที่มเีวลา            

ได้ก าหนดไว้ 

     

2.4.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในจังหวะเวลา              

ที่เหมาะสมกับการให้ความจรงิแก่บุคลากรในองค์กร 

     

2.4.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาในการประชุมช้ีแจงอย่าง

กระชับได้ความหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์กร 
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2.4.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการส่งขา่วทางค าสั่ง บันทึก

และอิเมล์ เป็นการลดขั้นตอนการเสียเวลาแทนการ

ประชุมชีแ้จง 

     

3. การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้รับสาร 

  3.1 ประสบการณ์ 

3.1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน            

ของบุคลากรและความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจน

และได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบัติ 

     

3.1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้การประสานงานระหว่างกลุ่ม

หรอืบุคคลการแบ่งงานและการประสานงานกับฝ่าย

ต่าง ๆ และหนว่ยงานอื่น 

     

3.1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้การตดิต่อสื่อสารในระดับ

เดียวกัน เพื่อส่งหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารระหว่าง

เพื่อนรว่มงานและฝ่าย ๆ ภายในองค์กร 

     

3.1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ความพึงพอใจในงานความเข้าใจ 

ในความหมายของข่าวสารภายในองค์กรของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

     

3.1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารด้วยวาจา กราฟ 

แผนภูมิและลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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  3.2 ความรู้ 

3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจ

ประเภทของข่าวสาร 

     

3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอด 

เผยแพร่ข้อมูลใหแ้ก่บุคลากรภายในองค์กร 

เป็นอย่างดี 

     

3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการตคีวามหมาย

และท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและน าไป

ปฏบิัตไิด้อย่างถูกตอ้ง 

     

3.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรู้ทักษะในการสื่อสาร            

ของผู้รับสารที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของการสื่อสาร 

     

3.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง

ภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่จะสง่ผลให้บุคลากรในองค์กร

เข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบตอ่ตนเองและงาน 

     

  3.3 ทัศนคติ 

3.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคตทิี่เป็นกันเองในการ

ถ่ายทอดเรื่องราวตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร           

ในองคก์ร 

     

3.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารกับบุคลากรในเชงิบวก

ในหน่วยงานเป็นประจ า 

     

3.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของ

มนุษย์ในการติดต่อสื่อสารและสนับสนุน สง่เสริมการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสื่อสาร 
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3.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถงึการท างาน

ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เช่น การประสานงาน 

การให้ค าปรึกษา และการรับฟัง 

ความตอ้งการของผู้ฟัง เป็นตน้ 

     

3.3.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษายอมรับวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน

กับบุคลากร ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กรและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 

     

  3.4 ทักษะในการสื่อสาร 

3.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการสื่อสารที่มี

ประสทิธิภาพกับบุคลากรภายในองค์กร 

     

3.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน

ดว้ยการสื่อสารอย่างตอ่เน่ือง 

     

3.4.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารทักษะการพัฒนา

รูปแบบ วิธกีาร เนื้อหาสาระและช่องทางการสื่อสาร          

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการขององค์กร 

     

3.4.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการสื่อสารที่ใช้ค าพูด        

ที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียงตอ่ฝ่ายใดฝายหน่ึง 

     

3.4.5 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจพฤตกิรรมในการสื่อสาร          

ที่บุคลากรยึดถือปฏบิัตกิันมา 
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4. ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

  4.1 ค าที่ใช้ในการสื่อสาร 

4.1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการเขียนที่

สืบค้นจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ 

ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 

     

4.1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกใช้ค าพูดหรอืภาษาต่าง ๆ 

เหมาะสมในการเขียน 

     

4.1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลเป็นข้อเท็จจรงิสามารถ

ยืนยันได้หรอืการอ้างอิงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และมตติ่าง ๆ ในการเขียน 

     

4.1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการท างานหรอืค าพูดที่ตคีวาม 

เขียนใหเ้ข้าใจด้วยความเรียบงา่ย 

     

4.1.5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขียนหนังสอืที่มคีวามถูกต้อง 

ความชัดเจนและความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

     

  4.2 เน้ือหาสมบูรณ์ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสื่อสารด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์           

มีความน่าสนใจโน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงค์ 

     

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่าเนือ้หาในการสื่อสาร           

ที่แตกต่างกันอาจท าใหเ้กิดความไม่เข้าใจในข่าวสาร          

ที่ได้รับและสง่ผลต่อขอ้ผดิพลาดใยการปฏิบัติงาน 
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4.2.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่าเนือ้หาที่ใชส้ื่อสารมีความ

สมบูรณ์และค าสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชามีความ

ชัดเจนย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงาน 

     

4.2.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้รับทราบเนือ้หาข่าวสาร             

ที่สมบูรณ์จากบุคลากรที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

     

4.2.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีประสบการณใ์นการสื่อสาร             

ที่เหมาะสมกับแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนั้น 

     

  4.3 การแปลความหมาย 

4.3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายเนื้อหา         

ที่มคีวามครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนต่อ

บุคลากรภายในองค์กร 

     

4.3.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาการแปลความหมายโดยการใช้

ค าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอียงตอ่ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง              

เพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 

     

4.3.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกช่องทางในการสื่อสารได้

เหมาะสม เช่น หนังสือเวียนภายในเพื่อแจ้งขา่วสาร

ทั่วไปให้บุคลากรได้รับทราบ 

     

4.3.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายการ

สื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้า ท่าทาง 

การเคลื่อนไหวของรา่งกาย หรอืใช้สัญลักษณ์รูปภาพ 
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  4.4 การตรวจสอบการสะกดค า 

4.3.5 

 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายของ

เนือ้หาได้ชัดเจน ถูกต้องและตรงกับบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในองค์กร 

     

  4.4 การตรวจสอบการสะกดค า 

4.4.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 

เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ เพื่อความถูกต้องก่อนน าไปสู่

การปฏิบัติ 

     

4.4.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบภาษาที่ใชว้่าเป็น

ภาษาทางการหรอืภาษาไม่เป็นทางการช่วยท าให้การ

สื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

     

4.4.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีฝ่ายพิสูจนต์รวจสอบเอกสาร 

ทุกครั้งก่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง          

ในการตคีวามหมายในการสื่อสารกับบุคลากรใน

องค์กร 

     

4.4.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบการสะกดค าก่อน

น าไปสู่การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบการสะกดค าตาม

หลักไวยากรณ์และเป็นภาษาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสรมิการสื่อสาร 

  5.1 การมีส่วนร่วม 

5.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสารแบบมสีว่นร่วมโดยให้

บุคลากรรับทราบถึงข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน 
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5.1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วม              

โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อรว่ม

หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

     

5.1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วม         

เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง

สม่ าเสมอ 

     

5.1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมกับ

หนว่ยงานอื่น ๆ เช่น การตดิต่อขอขอ้มูล ขอความ

ช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การด าเนินงาน

ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

     

5.1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วม           

ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจ

ร่วมกันและสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

     

  5.2 บรรยากาศองค์กร 

5.2.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหนว่ยงาน โดยมี

ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กันภายใต้สภาพแวดล้อม

บรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

กาลเทศะ 

     

5.2.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลข่าวสารที่ตอบสนองกับ

ความตอ้งการและค่านิยมของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในองค์กร 
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5.2.3 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติท่ีดตีอ่บุคลากรในการถา่ยทอด

โดยมีความต้ังใจให้สารท่ีส่งไปมผีลตอ่พฤติกรรมของผู้รับสาร 

     

5.2.4 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกันกิจกรรมการสื่อสาร

อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารกับตนเอง ท้ังคดิ วิเคราะห์ 

ตัดสนิใจหรือพูดกับตนเอง กิจกรรมตา่ง  

     

5.2.5 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติท่ีดตีอ่การเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรตา่ง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

     

  5.3 การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

5.3.1 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติว่าผู้รับสารส่วนใหญ่จะเปิดรับ

ข้อมูลขา่วสารท่ีสอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตน 

     

5.3.2  ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงทัศนคติบวกตอ่ผู้สื่อสาร ท าให้เกิด

บรรยากาศท่ีดใีนการสื่อสารและเห็นประโยชนข์องการสื่อสาร 

     

5.3.3 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรตา่ง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

     

5.3.4 ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงความรู้สกึที่ดีต่อกันท าให้เกิด

บรรยากาศท่ีดใีนการสื่อสารและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันภายใน

องคก์ร 

     

5.3.5 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกันการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยท่ีบุคลากรมคีวามเข้าใจ

ถูกต้องร่วมกัน 

     

 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

เรื่องการพัฒนาตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ประกอบวิจัยเรื่อง   การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้วจิัย    นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาปริญญาเอก  

   หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  ประธานกรรมการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง    กรรมการ 
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แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ผู้เชี่ยวชาญ ……………………………………………………………………………………………………..……………… 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………….………………………………… 

สถานที่ท างาน/สังกัด...................................................................................................... 
 

 

ค าชี้แจง 

แบบประเมินความสอดคล้องขอ้ค าถามมวีัตถุประสงค์เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในการพัฒนาตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะหท์่านโปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่าน ซึ่งมีระดับคะแนนดังนี้  

 +1  เมื่อแนใ่จว่าข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัด 

 0  เมื่อไม่แนใ่จว่าข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัด 

 -1  เมื่อแนใ่จว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัด 

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนีใ้นความอนุเคราะหข์องท่าน 

ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถาม 

 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าสั่ง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง  หน้ารายการที่ตรงกับสถานภาพของท่าน  

1. เพศ  

 ชาย  

 หญิง  

2. สถานภาพการด ารงต าแหนง่  

 ครูผูส้อน 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

3. ระดับการศกึษา  

 ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก  

4. ประสบการณ์ในการท างาน  

 6-10 ปี  

 11-15 ปี  

 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องการพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพือ่การ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

1. การเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น 

  1.1 ความจริงใจต่อกนั 

1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารด้วยความจรงิใจ

ต่อบุคลากรพรอ้มทัง้การแสดงออกโดยการพดูหรอื

เขียน 

    

1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารความคดิที่อยู่         

บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริงของข้อมูล 

    

1.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปดิโอกาสหรอืเปดิพืน้ที่

ทางความคดิเหน็ให้บุคลากรที่มีแนวคดิหลากหลาย

ได้มาพบปะพูดคยุเพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

    

1.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารในการหาข้อยุติ

ของเรื่องหรอืกรณตี่าง ๆ ที่ยงัไม่สามารถพูดคุยตก

ลงกันได้ในเบื้องต้น 

    

1.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารแบบเปิดกว้างรับ

ฟังความคดิเห็นของบุคลากรเพื่อทราบปัญหาและ

ความต้องการที่แทจ้รงิ และสร้างความเข้าใจที่

ถูกต้อง ลดการเผชิญหนา้และความขัดแย้งของ        

แต่ละฝ่าย 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

  1.2 ความไว้วางใจซึ่งกนัและกัน 

1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมปรึกษาหารือกัน

ในเรื่องงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นกนัเองเสมอ 

    

1.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เป็น

ธรรมชาติ ท าให้บุคลากรสามารถรับฟังการ

ถา่ยทอดขอ้มลูได้อยา่งชัดเจนและถูกต้องทุกระดับ

อย่างทั่วถงึ 

    

1.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารด้วยลายลักษณ์

อักษร และสัญลักษณท์ี่มีความเที่ยงตรงอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

    

1.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารด้านการพูด

เป็นอย่างดีจนเกิดความไว้วางใจภายในองคก์ร 

    

1.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร 

ที่ตรงประเด็น เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจตรงตาม

วัตถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ั้งไว ้และเปน็การ

ยืนยนัว่าผู้รับสารเกดิความเขา้ใจตรงกันภายใน

องคก์ร 

    

  1.3 การน ามาปรับปรุงการท างาน 

1.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสรมิให้มีการสื่อสารแบบบ

สองทางทั้งจากบนลงลา่งและจากล่างขึน้บน             

เพื่อน าปัญหามาปรับปรุงการท างานภายในองคก์ร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

1.3.2 ผูบ้รหิารสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนา

สถานศึกษาวา่องคก์รจะเดนิไปในทิศทางใด และ

แจ้งให้บุคลากรรับทราบถงึความรับผดิชอบอย่าง

ชัดเจนในการสือ่ความหมายโดยใช้หลักเหตุผล 

    

1.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็น

ตัวช่วยที่ส าคัญในการประสานกจิกรรมขององคก์ร 

เช่น การใช้อีเมล และอินเตอรเ์น็ต เพื่อช่วยให้เกดิ

ความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใช้จา่ย 

    

1.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารผ่านรูปแบบ         

การประชุมเดือนละครัง้ เพื่อให้หัวหนา้ฝ่ายต่าง ๆ 

ได้น าข้อมลูมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสายการ

บังคับบัญชารับทราบ 

    

1.3.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารในรูปแบบ          

การจัดท ากล่องรับความคดิเห็นภายในองคก์ร         

เพื่อเพิ่มช่องทางของการสื่อสาร 

    

  1.4 ความสามารถติดต่อสือ่สาร 

1.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารส่งเสรมิสนับสนุน

ให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถติดตอ่สือ่สาร         

ได้ทุกรูปแบบ 

    

1.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารที่เด่นชัดในเนือ้หา

สาระ การใช้ค าที่มีความหมายตรงตัว ไม่ต้อง

ตีความในการติดต่อกับบุคลากรภายในองคก์ร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

1.4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง

ความคดิเห็น การตัดสินใจ และร่วมแกไ้ขปัญหากับ

ผู้บังคับบัญชา 

    

1.4.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร

โดยใช้การพูดทางวาจา การใช้ถ้อยค า และใช้ลาย

ลักษณอ์ักษร เชน่ การบันทึก การเขยีนจดหมาย 

    

1.4.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถติดต่อบุคลากร

ภายในองคก์รให้ทราบการปฏบิัติงานเปน็ประจ า          

ทุก ๆ วนั เพื่อยืนยันให้บุคลากรได้ตระหนักถึง

เป้าหมายที่มีร่วมกันในองคก์ร 

    

2. ความชัดเจนในการสื่อสาร 

  2.1 ภาษาเรียบง่าย 

2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารโดยใช้ภาษาเรียบ

ง่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรรับข้อมูลอย่าง

เข้าใจอยา่งถี่ถว้น 

    

2.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารโดยแยกเป้าหมาย

แต่ละอย่างออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อ         

การปฏิบัติงานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

    

2.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีกิจกรรมและเนือ้หาของชุด

สื่อสารโดยใช้ภาษาเรียบงา่ยอย่างและมีความ

เหมาะสมภายในองคก์ร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

2.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารภาษาเรียบง่าย

ภาษาโดยใชส้ื่อการเรยีนรูใ้นการสื่อสารกับบุคลากร

ภายในองคก์ร 

    

2.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารภาษาที่มีชัดเจน

และสอดคลอ้งกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

    

  2.2 การสื่อสารท่ีชัดเจนถกูต้อง 

2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารนโยบาย               

แผนกลยุทธห์รอืเป้าหมายขององคก์รให้บุคลากร

รับทราบอย่างชัดเจน เปน็ลายลักษณอ์ักษรและ        

ง่ายต่อการปฏิบตัิงาน 

    

2.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารการ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศชีแ้จง ค าสั่งแต่งตัง้ 

สวัสดิการต่าง ๆ ภายในองคก์รอยู่เสมอ 

    

2.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารให้บุคลากร          

ทราบทุกครัง้ที่ได้รับข่าวสารใหม่ด้วยภาษาที่มีความ

ชัดเจน เข้าใจง่าย 

    

2.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการทบทวนความเข้าใจกับ

บุคลากรและย้ าถามตอบเพื่อให้เกดิความมั่นใจ

ระหว่างผู้บริหารกับผูใ้ต้บังคบับัญชา 

    

2.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระท าและค าพดู                   

ที่สอดคลอ้งกันกับขา่วสารทีส่ง่ออกไปไม่ขัดแย้งกับ

ข่าวสารที่เป็นทางการ เพราะจะท าให้บุคลากรขาด

ความเช่ือถอื 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

  2.3 วัตถปุระสงคใ์นการสือ่สาร 

2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารจากระดับบนลง

ล่าง เพื่อเป็นการสื่อสารตามล าดับขัน้ของสายการ

บังคับบัญชา 

    

2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารจากระดับล่างขึน้

ไปสู่ระดับบน เพือ่เป็นการเปดิโอกาสให้บุคลากร            

มีส่วนรว่มในการตดัสนิใจ และแสดงความคดิเหน็ 

ในดา้นตา่ง ๆ ร่วมกัน 

    

2.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารติดต่อ

ประสานงานกับฝา่ย ๆ ต่างในองคก์รและหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

    

2.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารเพื่อการประชุม

รว่มกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพือ่ให้การปฏิบัติ               

ในองคก์รไปในทิศทางเดยีวกัน 

    

2.3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในเรื่อง             

การติดต่อประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ เพื่อบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร 

    

  2.4 เวลาในการสื่อสาร 

2.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการสื่อสารอย่าง

ความเหมาะสม 

    

2.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารเพื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ ์ภายใต้รูปแบบที่มีเวลา           

ได้ก าหนดไว ้

    

2.4.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารในจงัหวะเวลาที่

เหมาะสมกับการให้ความจรงิแก่บุคลากรในองคก์ร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 

  

2.4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการประชุมชีแ้จง

อย่างกระชับได้ความหมายที่ชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

    

2.4.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสง่ข่าวทางค าสั่ง บนัทึก

และอิเมล์ เปน็การลดขัน้ตอนการเสียเวลาแทนการ

ประชุมชี้แจง 

    

3. การท าความเข้าใจและให้ความส าคญักับผู้รับสาร 

  3.1 ประสบการณ ์

3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูข้้อมลูการปฏิบัติงาน           

ของบุคลากรและความคดิเหน็ท าให้เกดิความชัดเจน

และได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบตัิ 

    

3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูก้ารประสานงานระหว่าง

กลุ่มหรอืบุคคลการแบง่งานและการประสานงาน 

กับฝา่ยต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น 

    

3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูก้ารติดตอ่สื่อสารในระดับ

เดียวกัน เพือ่สง่หรอืแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างเพื่อนรว่มงานและฝ่าย ๆ ภายในองคก์ร 

    

3.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษารับรูถ้งึปัญหาในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากร ความพึงพอใจในงานความเข้าใจ           

ในความหมายของขา่วสารภายในองคก์รของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

    

3.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารด้วยวาจา กราฟ 

แผนภูมิและลายลักษณอ์ักษรเพื่อให้บุคลากรเขา้ใจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    



 

434 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

  3.2 ความรู ้

3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการรับรูแ้ละ

เข้าใจประเภทของข่าวสาร 

    

3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการถ่ายทอด 

เผยแพร่ขอ้มูลให้แกบุ่คลากรภายในองคก์รเป็นอย่าง

ด ี

    

3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการ

ตีความหมายและท าความเข้าใจกับเนือ้หาไดอ้ยา่ง

ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

    

3.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรูท้ักษะในการสื่อสาร

ของผู้รับสาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร 

    

3.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการเช่ือมโยง

ภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่จะส่งผลให้บุคลากร          

ในองคก์รเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบตอ่

ตนเองและงาน 

    

  3.3 ทัศนคต ิ

3.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่เป็นกันเองในการ

ถา่ยทอดเรื่องราวตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อบุคลากร

ในองคก์ร 

    

3.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารกับบุคลากร             

ในเชิงบวกในหน่วยงานเปน็ประจ า 

    

3.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจธรรมชาติ

ของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสารและสนับสนนุ 

ส่งเสรมิการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รในการสื่อสาร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

3.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเข้าใจและเขา้ถึง             

การท างานของบุคลากรได้อยา่งเหมาะสม เช่น          

การประสานงาน การให้ค าปรกึษา และการรับฟัง

ความต้องการของผู้ฟัง เป็นตน้ 

    

3.3.5 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับวฒันธรรมองคก์ร

รว่มกันกับบุคลากร ในการยอมรับเป้าหมายและ

คา่นิยมขององคก์รและความรูส้ึกเป็นเจ้าขององคก์ร 

    

  3.4 ทักษะในการสื่อสาร 

3.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการสื่อสาร                

ที่มีประสิทธภิาพกับบุคลากรภายในองคก์ร 

    

3.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผล                

การด าเนินงานด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนือ่ง 

    

3.4.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสือ่สารทักษะการพัฒนา

รูปแบบ วิธีการ เนือ้หาสาระและช่องทางการสือ่สาร

ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกับความต้องการขององคก์ร 

    

3.4.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการสื่อสารที่ใช้

ค าพูดที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝายหนึ่ง 

    

3.4.5 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจพฤติกรรมในการสื่อสาร

ที่บุคลากรยึดถอืปฏิบตัิกันมา 

    

4. ความสมบูรณข์องการสื่อสาร 

  4.1 ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

4.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการเขียน

ที่สืบค้นจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อให้เกดิความ

สมบูรณ ์ถูกต้องและความ 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

4. ความสมบูรณข์องการสื่อสาร 

  4.1 ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

4.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใชค้ าพูดหรอืภาษาตา่ง ๆ 

เหมาะสมในการเขยีน 

    

4.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีขอ้มูลเป็นข้อเท็จจรงิสามารถ

ยืนยนัได้หรอืการอา้งองิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

ข้อบังคับ และมตติ่าง ๆ ในการเขียน 

    

4.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในการท างานหรอืค าพูด                

ที่ตีความ เขยีนให้เข้าใจด้วยความเรียบงา่ย 

    

4.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาเขียนหนงัสือทีม่ีความถูกต้อง 

ความชัดเจนและความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการ

สื่อสาร 

    

  4.2 เนือ้หาสมบูรณ ์

4.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารดว้ยเนื้อหาที่สมบูรณ ์        

มีความน่าสนใจโนม้นา้วให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงค ์

    

4.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจวา่เนือ้หาในการสื่อสาร        

ที่แตกต่างกันอาจท าให้เกดิความไม่เขา้ใจในข่าวสาร

ที่ได้รับและส่งผลต่อขอ้ผิดพลาดใยการปฏิบัตงิาน 

    

4.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจวา่เนือ้หาทีใ่ช้สื่อสาร            

มีความสมบูรณแ์ละค าสั่งที่ไดร้ับจากผูบ้ังคับบัญชา

มีความชัดเจนย่อมส่งผลต่อคณุภาพของงาน 

    

4.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบเนือ้หาข่าวสาร             

ที่สมบูรณจ์ากบุคลากรที่ทันตอ่เหตุการณอ์ยู่เสมอ 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

4.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณใ์นการสื่อสาร 

ที่เหมาะสมกับแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับรู้อยูใ่นขณะนั้น 

    

  4.3 การแปลความหมาย 

4.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแปลความหมาย

เนื้อหาทีม่ีความครบถว้น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย           

ไม่วกวนตอ่บุคลากรภายในองค์กร 

    

4.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาการแปลความหมายโดยการใช้

ค าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอยีงต่อฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง         

เพื่อมิให้เกดิความขัดแย้งในองคก์ร 

    

4.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกช่องทางในการสือ่สารได้

เหมาะสม เช่น หนังสือเวยีนภายในเพื่อแจ้งข่าวสาร

ทั่วไปให้บุคลากรได้รับทราบ 

    

4.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแปลความหมาย           

การสื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง การแสดงสหีนา้ 

ท่าทาง การเคลื่อนไหวของรา่งกาย หรอื               

ใช้สัญลักษณร์ูปภาพ 

    

4.3.5 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแปลความหมายของ

เนื้อหาได้ชัดเจน ถูกต้องและตรงกับบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในองคก์ร 

    

  4.4 การตรวจสอบการสะกดค า 

4.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง 

แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ เพื่อความถูกต้องกอ่น

น าไปสู่การปฏิบัต ิ

 

 

    



 

438 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

4.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบภาษา 

ที่ใชว้่าเป็นภาษาทางการหรอืภาษาไม่เป็นทางการ

ช่วยท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

    

4.4.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีฝา่ยพิสจูน์ตรวจสอบเอกสาร

ทุกครัง้กอ่นไปสู่การปฏิบัติเพือ่ลดปัญหาขอ้ขัดแยง้

ในการตีความหมายในการสื่อสารกับบุคลากร            

ในองคก์ร 

    

4.4.4 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบการสะกดค า

กอ่นน าไปสู่การปฏิบตัิงานภายในองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบการสะกดค า

ตามหลักไวยากรณแ์ละเป็นภาษาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วัฒนธรรมขององค์กรท่ีส่งเสรมิการสื่อสาร 

  5.1 การมีส่วนร่วม 

5.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วม

โดยให้บุคลากรรับทราบถงึข้อรอ้งเรียนจาก

ผู้ปกครองนักเรยีน 

    

5.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วม

โดยเปดิโอกาสให้บุคลากรแสดงความคดิเห็น                

เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

    

5.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วม

เพื่อติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานอย่าง

สม่ าเสมอ 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 

ผู้เช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

5.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วน

รว่มกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การติดตอ่ขอข้อมูล            

ขอความช่วยเหลือตา่ง ๆ อยา่งสม่ าเสมอเพื่อให้การ

ด าเนินงานขององคก์รบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย 

    

5.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสือ่สารแบบมสี่วนร่วม 

ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิงานเพือ่ท าความ

เข้าใจรว่มกันและสามารถปฏบิัติงานไปในทิศทาง

เดียวกัน 

    

  5.2 บรรยากาศองคก์ร 

5.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนขา่วสาร

ระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมี

ความสัมพนัธ์ทีด่ีต่อกันภายใต้สภาพแวดลอ้ม

บรรยากาศขององคก์ร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไป

ตามกาลเทศะ 

    

5.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีขอ้มูลขา่วสารที่ตอบสนองกับ

ความต้องการและค่านยิมของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในองคก์ร 

    

5.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ่บุคลากรในการ

ถา่ยทอดโดยมีความตั้งใจใหส้ารที่ส่งไปมีผลต่อ

พฤติกรรมของผู้รับสาร 

    

5.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติร่วมกันกิจกรรม           

การสื่อสารอยา่งหนึ่งเกดิขึน้เมื่อมีการสือ่สารกับ

ตนเอง ทั้งคิด วิเคราะห ์ตดัสนิใจหรอืพดูกับตนเอง 

กจิกรรมต่าง ๆ 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

  5.3 การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

5.2.5 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติท่ีดตีอ่การเป็นสื่อกลาง

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคลากรตา่ง ๆ ในองค์กรเข้า

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

    

  5.3 การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

5.3.1 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติว่าผู้รับสารส่วนใหญ่           

จะเปิดรับข้อมูลขา่วสารท่ีสอดคล้องกับทัศนคติและ

ความเชื่อของตน 

    

5.3.2  ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงทัศนคติบวกตอ่ผู้สื่อสาร  

ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดใีนการสื่อสารและเห็นประโยชน์

ของการสื่อสาร 

    

5.3.3 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกันเป็นสื่อกลาง

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคลากรตา่ง ๆ ในองค์กรเข้า

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

    

5.3.4 ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงความรู้สกึที่ดีต่อกันท าให้เกิด

บรรยากาศท่ีดใีนการสื่อสารและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน

ภายในองค์กร 

    

5.3.5 ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกันการสร้างความ

เข้าใจร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยท่ีบุคลากร            

มคีวามเข้าใจถูกต้องร่วมกัน 

    

 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบประเมิน 

คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  

 

 

ประกอบวิจัยเรื่อง   การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้วจิัย    นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาปริญญาเอก  

   หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  ประธานกรรมการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง    กรรมการ 
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แบบประเมิน 

คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

คาชี้แจง : 

1. แบบประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีคา่เพื่อให้สัมภาษณ์เป็นอย่างสูง มา ณ 

โอกาสนี ้

 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าสั่ง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง  หนา้รายการที่ตรงกับสถานภาพของท่าน  

1. เพศ  

 ชาย  

 หญิง  

2. วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก  

3. ประสบการณ์ท างาน  

 6-10 ปี  

 11-15 ปี  

 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร 

สถานศึกษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 
 

ค าชี้แจง : ขอให้ท่านประเมินรายการต่าง ๆ ในคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดย

กาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด 

ระดับ 5  หมายถึง มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมาก 

ระดับ 3  หมายถึง มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

ระดับ 2  หมายถึง มคีวามเหมาะสมนอ้ย 

ระดับ 1  หมายถึง มคีวามเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

ตัวอย่าง 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง 

1 ค าน า √     

2 สารบัญ   √   

 

แปลความหมาย 

ข้อที่ 1 หมายถึง ค าน ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อที่ 2 หมายถึง สารบัญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศึกษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 

ข้อ รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง 

1 ค าน า      

2 สารบัญ      

3 บัญชภีาพประกอบ        

4 ค าช้ีแจง      

5 หลักการ      

6 วัตถุประสงค์      

7 เนือ้หา      

8 สื่อ วัสดุและอุปกรณ์      

9 กระบวนการพัฒนา      

10 การวัดและประเมินผล      

ส่วนที่ 2 เน้ือหาคู่มือการใช้การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของ

ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศกึษา 

11 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น      

112 ความชัดเจนในการสื่อสาร      

13 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ 

กับผูร้ับสาร 

     

14 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร      
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ข้อ รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบ 

15 วัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริม 

การสื่อสาร 

     

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบ 

16 บรรณานุกรม      

17 ภาคผนวก ก แบบทดสอบก่อน-หลัง 

การฝึกอบรม   

     

18 ภาคผนวก ข เฉลยค าตอบของ

แบบทดสอบ   

     

19 ภาคผนวก ค ประวัติย่อของวิทยากร      

20 ภาคผนวก ง คณะกรรมการที่ปรึกษาการ

จัดท าคู่มอื   

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

    ลงช่ือ  ...............................................  ผูป้ระเมิน 

                   (............................................) 

             ............./................/................. 

 



 
447 

แบบประเมินเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ประกอบวิจัยเรื่อง   การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้วจิัย    นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาปริญญาเอก  

   หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  ประธานกรรมการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง    กรรมการ 
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แบบประมินเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

คู่มือใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ผู้เชี่ยวชาญ ……………………………………………………………………………………………………..……………… 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………….………………………………… 

สถานที่ท างาน/สังกัด...................................................................................................... 
 

 

ค าชี้แจง 

แบบประเมินความสอดคล้องขอ้ค าถามมวีัตถุประสงค์เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับคู่มอืใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา            

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะหท์่านโปรดท า

เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีระดับคะแนนดังนี้  

 +1  เมื่อแนใ่จว่าข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัด 

 0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้วัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัด 

 -1  เมื่อแนใ่จว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัด 

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนีใ้นความอนุเคราะหข์องท่าน 

ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถาม 

 

 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง 

1 ค าน า     

2 สารบัญ     

3 บัญชภีาพประกอบ       

4 ค าช้ีแจง     

5 หลักการ     

6 วัตถุประสงค์     

7 เนือ้หา     

8 สื่อ วัสดุและอุปกรณ์     

9 กระบวนการพัฒนา     

10 การวัดและประเมินผล     

ส่วนที่ 2 เน้ือหาคู่มือการใช้การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล            

ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศกึษา 

11 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น     

112 ความชัดเจนในการสื่อสาร     

13 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ 

กับผูร้ับสาร 

    

14 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร     

15 วัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริม 

การสื่อสาร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เพื่อการ

ปรับปรุง 
+ 1 0 - 1 

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบ 

16 บรรณานุกรม     

17 ภาคผนวก ก แบบทดสอบก่อน-หลัง 

การฝึกอบรม   

    

18 ภาคผนวก ข เฉลยค าตอบของแบบทดสอบ       

19 ภาคผนวก ค ประวัติย่อของวิทยากร     

20 ภาคผนวก ง คณะกรรมการที่ปรึกษาการ

จัดท าคู่มอื   

    

 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มรีายชื่อ

ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง ต าแหน่งอาจารย์ประจ า

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  

2. ดร.สาสน์ลิขิต พลไธสง ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาบึงกาฬ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

3. ดร.พูนสิน ประค ามินทร์ ต าแหน่งข้าราชการบ านาญ ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4. นายเฉลย ถวิลการ ต าแหนง่ข้าราชการบ านาญ ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

5. ดร.เศกสรร จันทะนาม ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญ โรงเรียนนาแก

สามัคคีวิทยา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ (Expert Interview) 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ (Expert Interview) 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                           

มีรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิ (Expert Interview) ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุม้ไข่น้ า ต าแหนง่อาจารย์ประจ า

หลักสูตรการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศกึษา คณะสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรพีุทธรินทร์ ต าแหน่งรองคณบดี                

ฝา่ยวิจัยและการจัดการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

3. นายวิชาญ เกษเพชร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

4. นายกนก ยนต์ชัย ต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษากาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

5. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ต าแหน่งข้าราชการบ านาญ ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

6. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ต าแหน่งข้าราชการบ านาญ ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

7. นางทิพวรรณ เสนจันทร์วุฒิชัย ต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา

เชี่ยวชาญ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก จ 

รายชื่อการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมที่มีวิธปีฏบิัติทีเ่ป็นเลิศ 
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รายชื่อการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมที่มีวิธปีฏบิัติทีเ่ป็นเลิศ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                    

มรีายชื่อการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมที่มวีิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย 

1. นายวีระ ดีแนบเนียน ต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา                        

โรงเรียนศรบีัวบานวิทยาคม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม                   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. นางรุ่งทิวา ควรชม ต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                    

ผูช่้วยผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3. วา่ที่รอ้ยตรีปารเมศ เถายะบุตร ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษา 

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 23                

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. นายชาตร ีไตรยราช ต าแหนง่รองผูอ้ านวยการสถานศกึษาโรงเรียน               

ดงมะไฟวิทยา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 23                        

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. นายบรรจง ศรปีระเสริฐ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม                     

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. นายณัฐพล วรรณศรี ต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม                      

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก ช 

ผลการวิแคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง  50  ผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

องคป์ระกอบ

หลัก/ ยอ่ย 

ของตัวบ่งช้ี 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ผล 

การวเิคราะห ์

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 6 7 

องค์ประกอบหลักการเปดิกวา้งรับฟังความคดิเห็น 

องค์ประกอบย่อยความจริงใจต่อกัน 

1.1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.1.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.1.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยความไว้วางใจซึ่งกันและกนั 

1.2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.2.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยการน ามาปรับปรุงการท างาน 

1.31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.3.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 

1.4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.4.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

1.4.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

 

องคป์ระกอบ

หลัก/ ยอ่ย 

ของตัวบ่งช้ี 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ผล 

การวเิคราะห ์

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 6 7 

องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยภาษาเรียบง่าย 

2.1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.1.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.1.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

2.2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.2.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

2.3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.3.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยเวลาในการสื่อสาร  

2.4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.4.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

2.4.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ

หลัก/ ยอ่ย 

ของตัวบ่งช้ี 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ผล 

การวเิคราะห ์

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 6 7 

องค์ประกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้รับสาร 

องค์ประกอบย่อยประสบการณ ์

3.1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.1.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.1.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยความรู ้

3.2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.2.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยทศันคต ิ

3.3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.3.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยทักษะการรบัสาร 

3.4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.4.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

3.4.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ

หลัก/ ยอ่ย 

ของตัวบ่งช้ี 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ผล 

การวเิคราะห ์

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 6 7 

องค์ปประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยค าทีใ่ช้ในการสื่อสาร 

4.1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.1.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.1.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยเนื้อหาครอบคลุม 

4.2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.2.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยการแปลความหมาย 

4.3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.3.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยการตรวจสอบการสะกดค า 

4.4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.4.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

4.4.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

 

 

 
 



 

473 

 

ตาราง 50 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ

หลัก/ ยอ่ย 

ของตัวบ่งช้ี 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ผล 

การวเิคราะห ์

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 6 7 

องค์ประกอบหลักวฒันธรรมของสถานศึกษาทีส่่งเสริมการสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยการมสี่วนรว่ม 

5.1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.1.3. +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.1.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.1.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยบรรยากาศองค์กร 

5.2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.2.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยการมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

5.3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคลอ้ง 

5.3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 

5.3.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง  51  ผลการวิเคราะหแ์บบประมินเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

 คู่มอืใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา   

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ผล 

การวเิคราะห ์
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 โครงสรา้ง 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ส่วนที่ 2 เนื้อหาคู่มอืการใช้การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารทีม่ปีระสทิธิผลของผู้บรหิาร

สถานศึกษามัธยมศกึษา 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบ 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ฉ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งชี ้
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือการใช้ตัวบ่งชี ้

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                    

มีรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มอืการใชต้ัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ บุญจันทร์ ต าแหน่งอาจารย์ประจ า

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

2. ดร. ปราโมทย์ ภูมพิันธ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

3. นายศิริชัย ไตรยราช ต าแหนง่ข้าราชการบ านาญ ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4. ดร. ศศริินทร์ มหาวงศนันท์ ต าแหนง่รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

วิทยาลัยอาชีวศกึษาอุตรดิตถ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

5. ดร.วัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเชียงยนืวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครพนม สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
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ภาคผนวก ซ  

ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
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ตาราง  52  ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา  

  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วยความจริงใจต่อบุคลากรพร้อมทั้ง

การแสดงออกโดยการพูดหรอืเขียน 

.66 

2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารความคิดที่อยู่บนพืน้ฐานของ

ข้อเท็จจริงของขอ้มูล 

.64 

3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการเปิดโอกาสหรอืเปิดพืน้ที่ทางความคิดเห็น             

ให้บุคลากรที่มีแนวคิดหลากหลายได้มาพบปะพูดคุยเพื่อท าความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน 

.82 

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในการหาข้อยุติของเรื่องหรอืกรณี         

ต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ในเบือ้งตน้ 

.73 

5 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารแบบเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น          

ของบุคลากรเพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริง และสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งของแต่ละฝา่ย 

.81 

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องงานเป็นกลุ่ม

เล็ก ๆ อย่างเป็นกันเองเสมอ 

.85 

7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ ท าให้บุคลากร

สามารถรับฟังการถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้องทุกระดับ

อย่างทั่วถึง 

.85 

8 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร และสัญลักษณ์

ที่มคีวามเที่ยงตรงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

.69 

 

 
 



 

478 

ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

9 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถสื่อสารด้านการพูดเป็นอย่างดีจนเกิด 

ความไว้วางใจภายในองค์กร 

.87 

10 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถในการสื่อสารที่ตรงประเด็น            

เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้          

และเป็นการยืนยันว่าผูร้ับสารเกิดความเข้าใจตรงกันภายในองค์กร 

.81 

11 ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมให้มกีารสื่อสารแบบบสองทางทั้งจากบนลง

ล่างและจากล่างขึน้บน เพื่อน าปัญหามาปรับปรุงการท างานภายใน

องค์กร 

.85 

12 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศกึษาว่าองค์กรจะเดิน

ไปในทิศทางใด และแจ้งให้บุคลากรรับทราบถึงความรับผดิชอบอย่าง

ชัดเจนในการสื่อความหมายโดยใช้หลักเหตุผล 

.83 

13 ผูบ้ริหารสถานศกึษาน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการ

ประสานกิจกรรมขององค์กร เช่น การใชอ้ีเมล และอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วย

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ย 

.77 

14 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารผ่านรูปแบบการประชุมเดือนละครั้ง 

เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ได้น าข้อมูลมาถ่ายทอดใหก้ับบุคลากรในสาย

การบังคับบัญชารับทราบ 

.77 

15 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในรูปแบบการจัดท ากล่องรับความ

คิดเห็นภายในองค์กรเพื่อเพิ่มช่องทางของการสื่อสาร 

.90 

16 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากร                  

ในสถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ 

 

.74 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

17 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารที่เด่นชัดในเนื้อหาสาระ การใช้ค า 

ที่มคีวามหมายตรงตัว ไม่ต้องตคีวามในการตดิต่อกับบุคลากรภายใน

องค์กร 

.85 

18 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความคิดเห็น  

การตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหากับผู้บังคับบัญชา 

.88 

19 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้การพูดทาง

วาจา การใช้ถ้อยค า และใช้ลายลักษณ์อักษร เช่น การบันทึก การเขียน

จดหมาย 

.77 

20 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถติดต่อบุคลากรภายในองค์กร 

ให้ทราบการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก ๆ วัน เพื่อยนืยันใหบุ้คลากร 

ได้ตระหนักถึงเป้าหมายที่มรี่วมกันในองค์กร 

.78 

21 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารโดยใช้ภาษาเรียบง่ายมีเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน บุคลากรรับข้อมูลอย่างเข้าใจอย่างถี่ถ้วน 

.80 

22 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารโดยแยกเป้าหมายแต่ละอย่างออกจาก

กันใหชั้ดเจนเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

.88 

23 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีกิจกรรมและเนือ้หาของชุดสื่อสารโดยใช้ภาษา

เรียบงา่ยอย่างและมีความเหมาะสมภายในองค์กร 

.92 

24 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารภาษาเรียบง่ายภาษาโดยใช้สื่อ 

การเรียนรูใ้นการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร 

.81 

25 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารภาษาที่มีชัดเจนและสอดคล้องกับ

สถานการณ์จรงิที่เกิดขึ้น 

.84 

 

  



 

480 

ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

26 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ์หรอืเป้าหมาย

ขององค์กรใหบุ้คลากรรับทราบอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและ

งา่ยต่อการปฏิบัติงาน 

.86 

27  ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ประกาศชีแ้จง 

ค าสั่งแต่งตัง้ สวัสดิการต่าง ๆ ภายในองค์กรอยู่เสมอ 

.81 

28 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารให้บุคลากรทราบทุกครั้งที่ได้รับ

ข่าวสารใหมด่้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจง่าย 

.82 

29 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการทบทวนความเข้าใจกับบุคลากรและย้ าถาม

ตอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่างผูบ้ริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

.93 

30 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระท าและค าพูดที่สอดคล้องกันกับข่าวสาร 

ที่สง่ออกไปไม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นทางการ เพราะจะท าให้บุคลากร

ขาดความเชื่อถือ 

.75 

31 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับบนลงลา่ง เพื่อเป็นการ

สื่อสารตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 

.68 

32 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน               

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ                      

และแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ รว่มกัน 

.83 

33 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารติดต่อประสานงานกับฝา่ย ๆ ต่าง           

ในองค์กรและหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

.77 

34 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารเพื่อการประชุมรว่มกับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติในองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 

.86 

 

 

  



 

481 

ตาราง 52 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

35 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญในเรื่องการติดต่อประสานงานกับ

ฝา่ยต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

.89 

36 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาในการสื่อสารอย่างความเหมาะสม .81 

37 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารเพื่อมกีารเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

ภายใต้รูปแบบที่มเีวลาได้ก าหนดไว้ 

.82 

38 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับ                 

การให้ความจรงิแก่บุคลากรในองค์กร 

.84 

39 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เวลาในการประชุมช้ีแจงอย่างกระชับได้

ความหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

.85 

40 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการส่งขา่วทางค าสั่ง บันทึกและอิเมล์ เป็นการลด

ขั้นตอนการเสียเวลาแทนการประชุมชีแ้จง 

.83 

41 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ 

ความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจนและได้รับการยอมรับในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

.86 

42 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้การประสานงานระหว่างกลุ่มหรอืบุคคล           

การแบ่งงานและการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น 

.90 

43 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้การตดิต่อสื่อสารในระดับเดียวกัน เพื่อส่งหรอื

แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารระหว่างเพื่อนรว่มงานและฝ่าย ๆ ภายใน

องค์กร 

.91 

44 ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความ

พึงพอใจในงานความเข้าใจในความหมายของขา่วสารภายในองค์กรของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

.85 

 

  



 

482 

ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

45 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารด้วยวาจา กราฟ แผนภูมแิละลาย

ลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

.82 

46 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจประเภทของ

ข่าวสาร 

.81 

47 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับการถ่ายทอด เผยแพร่ขอ้มูลให้แก่

บุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างดี 

.85 

48 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับการตคีวามหมายและท าความ

เข้าใจกับเนือ้หาได้อย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

.84 

49 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการรับรู้ทักษะในการสื่อสารของผูร้ับสาร 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร 

.82 

50 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับการเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก 

ๆ ที่จะส่งผลใหบุ้คลากรในองค์กรเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบ

ต่อตนเองและงาน 

.86 

51 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่เป็นกันเองในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง 

ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่บุคลากรในองค์กร 

.89 

52 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารกับบุคลากรในเชิงบวกในหน่วยงาน 

เป็นประจ า 

.87 

53 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรู ้ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในการ

ติดตอ่สื่อสารและสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองคก์รในการ

สื่อสาร 

 

 

.80 

 

  



 

483 

ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

54 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงการท างานของบุคลากร 

ได้อย่างเหมาะสม เช่น การประสานงาน การให้ค าปรึกษา และการรับฟัง

ความตอ้งการของผู้ฟัง เป็นต้น 

.86 

55 ผูบ้ริหารสถานศกึษายอมรับวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันกับบุคลากร              

ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและความรูส้ึกเป็น

เจ้าขององค์กร 

.82 

56 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีเทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับบุคลากร

ภายในองค์กร 

.86 

57 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยการสื่อสาร

อย่างตอ่เนื่อง 

.83 

58 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารทักษะการพัฒนารูปแบบ วธิีการ 

เนือ้หาสาระและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กร 

.85 

59 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะในการสื่อสารที่ใช้ค าพูดที่เป็นกลาง  

ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝายหนึ่ง 

.89 

60 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจพฤติกรรมในการสื่อสารที่บุคลากรยึดถือ

ปฏิบัติกันมา 

.88 

61 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการเขียนที่สืบค้นจาก

แหลง่ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 

.76 

62 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกใช้ค าพูดหรอืภาษาต่าง ๆ เหมาะสมในการ

เขียน 

 

.84 

 

 
 



 

484 

ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

63 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลเป็นข้อเท็จจรงิสามารถยืนยันได้หรือการ

อ้างองิกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และมตติ่าง ๆ ในการเขียน 

.87 

64 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการท างานหรอืค าพูดที่ตคีวาม เขียนใหเ้ข้าใจด้วย

ความเรยีบงา่ย 

.91 

65 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเขียนหนังสอืที่มคีวามถูกต้อง ความชัดเจนและ

ความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

.88 

66 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสื่อสารด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์มีความนา่สนใจโน้ม

น้าวใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

.75 

67 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่าเนือ้หาในการสื่อสารที่แตกต่างกันอาจท า

ให้เกิดความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับและส่งผลต่อข้อผดิพลาดใยการ

ปฏิบัติงาน 

.63 

68 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเข้าใจว่าเนือ้หาที่ใชส้ื่อสารมีความสมบูรณ์และ

ค าสั่งที่ได้รับจากผูบ้ังคับบัญชามีความชัดเจนย่อมส่งผลต่อคุณภาพของ

งาน 

.87 

69 ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้รับทราบเนือ้หาข่าวสารที่สมบูรณ์จากบุคลากร       

ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

.77 

70 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีประสบการณใ์นการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละ

เรื่องทีก่ าลังรับรู้อยู่ในขณะนั้น 

.87 

71 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายเนื้อหาที่มีความครบถ้วน 

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนต่อบุคลากรภายในองค์กร 

.93 

72 ผูบ้ริหารสถานศกึษาการแปลความหมายโดยการใชค้ าพูดที่เป็นกลาง          

ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 

.88 

 

  



 

485 

ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

73 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกช่องทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เช่น 

หนังสือเวียนภายในเพื่อแจ้งข่าวสารทั่วไปให้บุคลากรได้รับทราบ 

.82 

74 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายการสื่อสารโดยใช้ภาษา

ท่าทาง การแสดงสหีน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกาย                        

หรอืใช้สัญลักษณ์รูปภาพ 

.68 

75 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถแปลความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน 

ถูกต้องและตรงกับบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 

.99 

76 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง 

ระเบียบ เพื่อความถูกต้องก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ 

.74 

77 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบภาษาที่ใชว้่าเป็นภาษาทางการ        

หรอืภาษาไม่เป็นทางการช่วยท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

.94 

78 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีฝ่ายพิสูจนต์รวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนไปสู่           

การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการตคีวามหมายในการสื่อสารกับ

บุคลากรในองค์กร 

.81 

79 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบการสะกดค าก่อนน าไปสู่              

การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

.86 

80 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบการสะกดค าตามหลักไวยากรณ์

และเป็นภาษาราชการ 

.88 

81 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมโดยใหบุ้คลากร

รับทราบถึงขอ้ร้องเรียนจากผูป้กครองนักเรียน 

.91 

82 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมโดยเปิดโอกาส            

ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อรว่มหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

.92 

 

 
 



 

486 

ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

83 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

.93 

84 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น 

การตดิต่อขอข้อมูล ขอความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อใหก้าร

ด าเนนิงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

.86 

85 ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมในการเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและสามารถปฏิบัติงานไป            

ในทิศทางเดียวกัน 

.94 

86 ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล          

ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันภายใต้

สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไป            

ตามกาลเทศะ 

.86 

87 

 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีขอ้มูลข่าวสารที่ตอบสนองกับความตอ้งการ           

และค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 

.88 

 

88 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่ดีตอ่บุคลากรในการถ่ายทอด 

โดยมีความตัง้ใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร 

.91 

89 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติรว่มกันกิจกรรมการสื่อสารอย่างหนึ่ง

เกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารกับตนเอง ทั้งคิด วเิคราะห ์ตัดสินใจหรอืพูด         

กับตนเอง กิจกรรมต่าง ๆ 

.85 

90 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่ดีตอ่การเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 

.92 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที ่
ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(N=30) 

91 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทัศนคติว่าผูร้ับสารส่วนใหญ่จะเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตน 

.93 

92  ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงทัศนคตบิวกต่อผู้สื่อสาร ท าให้เกิด

บรรยากาศที่ดใีนการสื่อสารและเห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 

.87 

93 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทัศนคติรว่มกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

.90 

94 ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงความรู้สกึที่ดตี่อกันท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี 

ในการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่มตี่อกันภายในองค์กร 

.87 

95 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทัศนคติรว่มกันการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยที่บุคลากรมีความเข้าใจถูกต้องรว่มกัน 

.88 

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.99 
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ภาคผนวก ฌ 

คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารทีม่ีประสทิธิผลของผู้บรหิาร

สถานศึกษามธัยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือการใช ้

ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บรหิารสถานศึกษา

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ปร.ด.) สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ค าน า 

เอกสารคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

คู่มอืการใชใ้นการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา คู่มอืการใช้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนือ้หา สื่อ อุปกรณ์ 

กระบวนการพัฒนา และการวัดและประเมินผล ขอบข่ายเนื้อหาสาระของคู่มือการใช้ตัว

บ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา ประกอบด้วย                 

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open Communication) ได้แก่ 1) ความจริงใจตอ่กัน                  

2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ 4) ความสามารถ               

ในการตดิต่อสื่อสาร ความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear) ได้แก่ 1) ภาษาเรียบง่าย 2) การ

สื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ 4) เวลาในการสื่อสาร การท า

ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (Consideration) ได้แก่ 1) ประสบการณ ์                   

2) ความรู ้3) ทัศนคติและ 4) ทักษะการรับสาร ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete) 

ได้แก่ 1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนือ้หาครอบคลุม 3) การแปลความหมาย และ 4) การ

ตรวจสอบการสะกดค า และวัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริมการสื่อสาร (Optimism) 

ได้แก่ 1) การมสี่วนร่วม 2) บรรยากาศสถานศกึษาและ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคติ

ร่วมกัน 

ขอขอบพระคุณผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกท่านและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผูส้อน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่ใหค้วามรว่มมอืในการจัดท าคู่มือการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน                

จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชนส์ าหรับผูท้ี่สนใจน าไป

ประยุกต์ใชใ้นการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้นที่สง่ผลต่อคุณภาพของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้ง

มาตรฐานทางการศกึษาศกึษาต่อไป 

นายบัลลังก์ มะเจี่ยว สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ก 
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สารบัญ 

บทที่                                                                                                       

หน้า 

ค าน า  ................................................................................................................  ก 
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การใชคู้่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ........................  ค 
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มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  .....................  451 
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แบบประเมินคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา
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การใช้คู่มือ 

ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************************************************** 

คู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานเล่มนี ้จัดท าเพื่อให้

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาระหว่างผูบ้ริหารสถานศกึษากับบุคลากรในการด าเนินงานของ

สถานศกึษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวข้องศกึษาแนวทางการปฏิบัติในคู่มอืเล่มนี้ 

เพื่อวางแผนการฝึกอบรมใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศกึษา 

2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวข้องได้ศึกษารายละเอียดในการใชคู้่มอืแล้ว

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและใหก้ารด าเนินงานสะดวกขีน้เป็นไปตามขั้นตอนของ 

การจัดฝึกอบรม 

3. จัดเตรียมเอกสารคู่มอืการใช ้หมายก าหนดการ วันเวลา และสถานที่               

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

4. ภายหลังการใชคู้่มือมีการวัดและประเมินผลของผูน้ าไปใช้เพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงตอ่ไป 
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คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************************************************** 

ค าชี้แจง 

คู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

คู่มอืการใชใ้นการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา คู่มอืการใช้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนือ้หา สื่อ อุปกรณ์ 

กระบวนการพัฒนา และการวัดและประเมินผล ขอบข่ายเนื้อหาสาระของคู่มือการใช้ตัว

บ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา ประกอบด้วย                 

การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open Communication) ได้แก่ 1) ความจริงใจตอ่กัน               

2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ 4) ความสามารถ              

ในการตดิต่อสื่อสาร ความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear) ได้แก่ 1) ภาษาเรียบง่าย 2) การ

สื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ 4) เวลาในการสื่อสาร                

การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร (Consideration) ได้แก่ 1) ประสบการณ์                  

2) ความรู ้3) ทัศนคติและ 4) ทักษะการรับสาร ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete) 

ได้แก่ 1) ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 2) เนือ้หาครอบคลุม 3) การแปลความหมาย และ 4) การ

ตรวจสอบการสะกดค า และวัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริมการสื่อสาร (Optimism) 

ได้แก่ 1) การมสี่วนร่วม 2) บรรยากาศสถานศกึษาและ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคติ

ร่วมกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลาการทางการศกึษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา 

2. เพื่อให้บุคลากรทางการศกึษาสามารถน าแนวคิด หลักการเกี่ยวกับ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศกึษาไปใช้ในให้เกิดการพัฒนา 
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ได้อย่างแท้จริง 

3. เพื่อให้บุคลากรทางการศกึษาได้เรยีนรู้และเข้าใจเทคนิคและวิธีการสื่อสาร 

อย่างถูกต้อง 

เนื้อหา 

การฝึกอบรมคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีเนื้อหา 

ประกอบด้วย ความหมายของการสื่อสาร ความส าคัญของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของ

การสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา ประกอบด้วย 

 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open Communication) ได้แก่                   

1) ความจริงใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุงการท างานและ 

4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 

 ความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear) ได้แก่ 1) ภาษาเรียบงา่ย 2) การ

สื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และ 4) เวลาในการสื่อสาร  

 การท าความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับผูร้ับสาร (Consideration) 

ได้แก่ 1) ประสบการณ์ 2) ความรู ้3) ทัศนคติและ 4) ทักษะการรับสาร  

 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete) ได้แก่ 1) ค าที่ใชใ้นการ

สื่อสาร 2) เนือ้หาครอบคลุม 3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบการสะกดค า  

 วัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริมการสื่อสาร (Optimism) ได้แก่            

1) การมสี่วนรว่ม 2) บรรยากาศสถานศกึษาและ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคตริ่วมกัน 

หลักการ 

คู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการ ดังนี้ 

1. คู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มุง่พัฒนาบุคลากร 
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ทางการศึกษาให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

ของผู้บริหารสถานศกึษามัธยมศึกษาและสามารถน าไปบูรณาการเป็นกิจกรรมการเรียน

การสอน การปฏิบัติงานและการน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 

2. คู่มอือการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มวีิธีการพัฒนาที่เน้น

กระบวนการถอดบทเรียน และมวีิธีการพัฒนาที่หลากหลายสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ           

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. คูมอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน สามารถน าไปเป็น

ต้นแบบของฝึกอบรมและเป็นการเผยแพร่ผลงานทางดา้นวิชาในกับตนเองและสถานศกึษา

ของตน้สังกัดอีกด้วย 

นิยาม องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูล/ 

ประเด็น พิจารณา ประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ 

1. องค์ประกอบหลัก การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น (Open 

Communication) 

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารกับ

บุคลากรด้วยการแสดงความรูส้ึกต่อกันจนท าให้การติดต่อสื่อสารมปีระสิทธิภาพ พร้อมทั้ง

การสร้างความไว้วางใจใหก้ับบุคลากรหรอืผูเ้ข้ามาติดต่อสื่อสาร เมื่อเกิดความไว้วางใจ           

ซึ่งกันและกัน มีการพูดคุยอย่างเปิดเผย มีความเนือ้หาตรงไปตรงมา มีความรู้สกึว่าเป็น

อิสระในการแสดงออก มีความพึงพอใจที่จะติดต่อสื่อสารกันและสร้างความสัมพันธ์ในทาง

ที่ดตี่อกัน 1) ความจรงิใจต่อกัน 2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การน ามาปรับปรุงการ

ท างานและ 4) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 

1.1 องค์ประกอบย่อยความจรงิใจต่อกัน 

นิยาม : ความจริงใจต่อกัน หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร 

ด้วยความจริงใจต่อบุคลากรพร้อมทั้งการแสดงออกทั้งการพูดหรอืเขียนที่อยู่บนพื้นฐาน

ของขอ้เท็จจริงมกีารเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นของบุคลกรที่มคีวามหลากหลาย          

มีการพบปะพูดคุยกันเพื่อท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในการหาข้อยุติของปัญหาต่าง ๆ 
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ร่วมกันและยังท าให้บุคลากรได้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา

และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของขอ้มูล ลดการเผชิญหน้าซึ่งกันและความขัดแย้ง

ของแต่ละฝ่ายของสถานศกึษา 
 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร 

ด้วยความจริงใจต่อบุคลากรพร้อมทั้ง

การแสดงออกโดยการพูดหรอืเขียน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของขอ้เท็จจริง

ของขอ้มูล 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีการเปิด

โอกาสหรอืเปิดพืน้ที่ทางความคิดเห็น

ให้บุคลากรที่มีแนวคิดหลากหลายได้มา

พบปะพูดคุยเพื่อท าความเข้าใจซึ่งกัน

และกัน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารใน

การหาข้อยุติของเรื่องหรือกรณีต่าง ๆ 

ที่ยังไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ใน

เบือ้งตน้ 

 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

แบบเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของ

บุคลากรเพื่อทราบปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริง และสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง ลดการเผชิญหน้าและความ

ขัดแย้งของแตล่ะฝ่าย 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

1.2 องค์ประกอบย่อยความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

นิยาม : ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา              

มีการประชุมปรึกษาหารอืกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นกันเองและมีการบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและสัญลักษณ์ มีความเที่ยงตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรสามารถ

การถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนในการสื่อสารทีถู่กต้องทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง จนเกิดความ

ไว้วางใจภายในสถานศกึษาและท าให้บุคลากรเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย         

ที่ก าหนดไว้และเป็นการยืนยันว่าผู้รับสารบุคลากรมีความเข้าใจร่วมกันตรงกันภายใน

สถานศกึษาอย่างมปีระสิทธิผล 
 

รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพจิารณา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม

ปรกึษาหารือกันในเรื่องงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

อย่างเป็นกันเองเสมอ 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกีย่วกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก 

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมที่

เป็นธรรมชาติ ท าให้บุคลากรสามารถรับ

ฟังการถ่ายทอดข้อมลูได้อย่างชัดเจนและ

ถูกต้องทุกระดับอย่างทั่วถงึ 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก 

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารด้วย

ลายลักษณอ์ักษร และสัญลักษณ์ที่มีความ

เที่ยงตรงอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

 

 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก 

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม  

และรายงานการประเมินตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถสื่อสาร 

ด้านการพูดเป็นอย่างดีจนเกิดความ

ไว้วางใจภายในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถ

ในการสื่อสารที่ตรงประเด็น เพื่อให้

บุคลากรได้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์

หรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเป็นการยืนยัน

ว่าผูร้ับสารเกิดความเข้าใจตรงกันภายใน

องค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

1.3 องค์ประกอบย่อยการน ามาปรับปรุงการท างาน 

นิยาม : การน ามาปรับปรุงการท างาน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา          

มีการส่งเสริมการสื่อสารแบบบสองทางทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึน้บน เพื่อแก้ปัญหา

ปรับปรุงการท างานในสถานศกึษา เช่น การจัดท าแผนพัฒนาสถานศกึษา การแจง้ขอบข่าย

ภาระงาน ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน โดยใช้หลักการและเหตุผล มีการน าเทคโนโลยี            

ที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการประสานกิจกรรมของสถานศกึษา เช่น การใช้อีเมล์ 

โทรศัพท์มอืถือ และอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่าย ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารผ่านในรูปแบบการประชุมเดือนละครั้ง 

เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ มีช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการจัดท ากล่องรับความคิดเห็น

ภายในสถานศกึษาอีกชอ่งทางหนึ่งของการสื่อสาร 
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รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้มีการสื่อสาร

แบบบสองทางทัง้จากบนลงล่างและจากลา่งขึ้น

บน เพื่อน าปัญหามาปรับปรุงการท างานภายใน

องคก์ร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก 

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามกีารจดัท าแผนพัฒนา

สถานศกึษาวา่องคก์รจะเดินไปในทิศทางใด และ

แจ้งให้บุคลากรรับทราบ 

ถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการสื่อ

ความหมายโดยใชห้ลักเหตุผล 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก 

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษาน าเทคโนโลยท่ีีทันสมัย

มาเป็นตัวช่วยท่ีส าคัญในการประสานกิจกรรม

ขององค์กร เช่น การใชอ้เีมล และอนิเตอร์เน็ต 

เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและค่าใชจ้่าย 

 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก 

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

4. ผู้บริหารสถานศกึษามกีารสือ่สารผ่านรูปแบบ

การประชุมเดอืนละครัง้ เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายตา่ง ๆ 

ได้น าข้อมูลมาถา่ยทอดให้กับบุคลากรในสายการ

บังคับบัญชารับทราบ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก 

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามกีารสือ่สาร 

ในรูปแบบการจัดท ากล่องรับความคิดเห็นภายใน

องคก์รเพื่อเพิ่มช่องทางของ 

การสื่อสาร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก 

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 
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1.4 องค์ประกอบย่อยความสามารถในติดต่อสื่อสาร 

นิยาม : ความสามารถในติดต่อสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา              

มกีารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารในรูปแบบเนือ้หา

สาระ การพูดทางวาจา การใช้ถ้อยค า และใช้ลายลักษณ์อักษร การบันทึก การเขียน

จดหมาย มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และร่วมแก้ไข

ปัญหากับผู้บริหารสถานศกึษาเพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศกึษาร่วมกัน 

 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรใน

สถานศกึษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุก

รูปแบบ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร 

ที่เด่นชัดในเนือ้หาสาระ การใชค้ าที่มี

ความหมายตรงตัว ไม่ต้องตีความใน 

การตดิต่อกับบุคลากรภายในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษาเปิดโอกาส 

ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น 

 การตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหากับ

ผูบ้ังคับบัญชา 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถใน

การสื่อสารโดยใช้การพูดทางวาจา การใช้

ถ้อยค า และใช้ลายลักษณ์อักษร เช่น  

การบันทึก การเขยีนจดหมาย 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถ

ติดตอ่บุคลากรภายในองค์กรให้ทราบ 

การปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก ๆ วัน เพื่อ

ยืนยันให้บุคลากรได้ตระหนักถึงเป้าหมาย 

ที่มรี่วมกันในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

2. องค์ประกอบหลักความชัดเจนในการสื่อสาร (Clear)  

ความชัดเจนในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญกับ

ความชัดเจนในการสื่อสารทางดา้นข้อมูลมีเป้าหมายที่ชัดเจนของผูร้ับสารและผูส้ื่อสาร            

มีความเข้าใจตรงกัน มีการแยกเป้าหมายแตล่ะอย่างออกจากกันให้ชัดเจนในการสื่อสาร

ขององค์กรหรอืเนือ้หาของข้อมูลหรอืสารที่ตอ้งการสื่อสารตอ้งชัดเจน ประกอบด้วย  

2.1 องค์ประกอบย่อยภาษาเรยีบง่าย 

นิยาม : ภาษาเรียบง่าย หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารด้วย

ภาษาที่เรยีบง่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรรับรู้ข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน และ            

มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา มกีารน าชุดสื่อสาร

มาใช้กับบุคลากรด้วยภาษาเรียบงา่ยมีความเหมาะสมภายในสถานศกึษา และสอดคล้อง

กับสถานการณจ์ริงที่เกิดขึ้นภายในสถานศกึษา 
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รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพจิารณา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารโดยใช้

ภาษาเรียบงา่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากร

รับขอ้มูลอย่างเข้าใจอย่างถี่ถว้น 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร  เช่น บันทึกประชมุ ค าสัง่ บนัทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บรหิารสถานศึกษามีการสื่อสาร 

โดยแยกเป้าหมายแต่ละอยา่งออกจากกัน 

ให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

ให้บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีกิจกรรมและเนือ้หา

ของชุดสือ่สารโดยใช้ภาษาเรียบง่ายอย่างและ

มีความเหมาะสมภายในองคก์ร 

 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารภาษา

เรียบง่ายภาษาโดยใช้สือ่การเรยีนรูใ้น 

การสื่อสารกับบุคลากรภายในองคก์ร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารภาษา 

ที่มีชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณจ์รงิ

ที่เกดิขึน้ 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 
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2.2 องค์ประกอบย่อยการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง 

นิยาม : การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารเชิงนโยบายตามแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษาและเป้าหมายของสถานศกึษาเพื่อให้

บุคลากรได้รับทราบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติงาน มีการ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศชีแ้จง ค าสั่ง แตง่ตั้ง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในสถานศกึษา 

ทุกครั้งที่ได้รับสารมาใหม่ผู้ส่งสารจะสื่อสารกับบุคลากรด้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจ

งา่ยต่อรับทราบข้อมูล มีการทบทวนการสื่อสารด้วยการพูดท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

มีการหรอืไม่และย้ าถามทุกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่างผูบ้ริหารสถานศกึษากับ

บุคลากรใหเ้ข้าใจชัดเจนในข่าวสารที่ส่งออกไปต้องไม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นทางการ

เพราะจะท าให้บุคลากรขาดความเช่ือถอืในการสื่อสาร 

 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

นโยบาย แผนกลยุทธ์หรอืเป้าหมายของ

องค์กรให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจน 

เป็นลายลักษณ์อักษรและง่ายต่อการ

ปฏิบัติงาน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการ

ประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารการ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศชีแ้จง ค าสั่งแต่งตัง้ 

สวัสดิการตา่ง ๆ ภายในองค์กรอยู่เสมอ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการ

ประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารให้

บุคลากรทราบทุกครั้งที่ได้รับข่าวสารใหม่

ด้วยภาษาที่มคีวามชัดเจน เข้าใจง่าย 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการ

ประเมินตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการทบทวนความ

เข้าใจกับบุคลากรและย้ าถามตอบเพื่อให้

เกิดความมั่นใจระหว่างผูบ้ริหารกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการ

ประเมินตนเอง 

5. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระท าและ

ค าพูดที่สอดคล้องกันกับข่าวสารที่สง่ออก

ไปไม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นทางการ 

เพราะจะท าให้บุคลากรขาดความเช่ือถอื 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการ

ประเมินตนเอง 
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2.3 องค์ประกอบย่อยวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

นิยาม : วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สื่อสารจากระดับบนลงล่างตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา มกีารเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ รว่มกัน มีการ

ติดตอ่ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศกึษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการ

ประชุมรว่มกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานใหไ้ปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุ

เป้าหมายของสถานศกึษา  
 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจาก

ระดับบนลงล่าง เพื่อเป็นการสื่อสาร

ตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารจาก

ระดับล่างขึน้ไปสู่ระดับบน เพื่อเป็นการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นในด้าน

ต่าง ๆ รว่มกัน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสารติดต่อ

ประสานงานกับฝ่าย ๆ ต่าง  ในองค์กรและ

หนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารเพื่อ

การประชุมรว่มกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การปฏิบัติในองค์กรไปในทิศทาง

เดียวกัน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาให้ความส าคัญ 

ในเรื่องการติดต่อประสานงานกับฝา่ยต่าง 

ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

2.4 องค์ประกอบย่อยเวลาในการสื่อสาร 

นิยาม : เวลาในการสื่อสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้เวลาในการ

สื่อสารอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณใ์ดสถานการณ์

หนึ่ง ภายใต้รูปแบบเวลาที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมในการประชุมชีแ้จง กระชับได้

ความหมายที่ชัดเจนในการสื่อสารปฏิบัติงาน มีการส่งสารด้วยค าสั่ง บันทึกและอิเมล์            

เพื่อการลดขั้นตอนในการเสียเวลามาสื่อสารโดยการประชุมชีแ้จงของสถานศึกษา 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้

เวลาในการสื่อสารอย่าง

ความเหมาะสม 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก                  

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษา 

มีการสื่อสารเพื่อ 

มีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ ภายใต้รูปแบบ

ที่มเีวลาได้ก าหนดไว้ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก                    

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษา 

มีการสื่อสารในจังหวะเวลา

ที่เหมาะสมกับการให้ความ

จรงิแก่บุคลากรในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก                

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ใช้เวลาในการประชุมช้ีแจง

อย่างกระชับได้ความหมาย

ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีการส่งข่าว 

ทางค าสั่ง บันทึกและอิเมล์ 

เป็นการลดขั้นตอนการ

เสียเวลาแทนการประชุม

ชีแ้จง 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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3. องค์ประกอบหลักการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้รับสาร 

(Consideration) 

การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผูร้ับสาร หมายถึง ผู้บริหาร

สถานศกึษาเลือกวิธีการสื่อสารที่สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะและสามารถในการ

เข้าใจเนื้อหาของผูร้ับสารแล้วน ามาประมวลผล ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ 2) ความรู้ 

3) ทัศตคตแิละ 4) ทักษะการรับสาร 

3.1 องค์ประกอบย่อยประสบการณ์ 

นิยาม : ประสบการณ์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้ขอ้มูลของ

บุคลากรในด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานและความคิดเห็นท าให้เกิดความชัดเจนและ

ได้รับการยอมรับในการน าไปสู่การปฏิบัติ มีการรายการประเมินผล การประสานงาน

ระหว่างกลุ่มหรอืบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ มกีารมอบหมายงาน บทบาท หน้าที่และความ

รับผิดชอบในการประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ ในระดับเดียวกัน มีการส่งสารหรอืแลกเปลี่ยน

ข้อมูลขา่วสารระหว่างบุคลากรร่วมงานของทุกฝา่ยภายในสถานศกึษาจนเกิดเป็นความ

พอใจในการปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ

ผูร้ับสาร ดว้ยการเสนอข่าวสารทั้งในรูปแบบของวาจา กราฟ แผนภูมิและลายลักษณ์อักษร

เพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษารับรู้

ข้อมูลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและความคิดเห็น

ท าให้เกิดความชัดเจนและ

ได้รับการยอมรับในการ

น าไปสู่การปฏิบัติ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

2. ผู้บริหารสถานศกึษารับรู้

การประสานงานระหว่าง

กลุ่มหรอืบุคคลการแบ่งงาน

และการประสานงานกับ

ฝา่ยต่าง ๆ และหนว่ยงาน

อื่น 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้

การตดิต่อสื่อสารในระดับ

เดียวกัน เพื่อส่งหรอื

แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร

ระหว่างเพื่อนรว่มงานและ

ฝา่ย ๆ ภายในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษารับรู้

ถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ความพึงพอใจ

ในงานความเข้าใจใน

ความหมายของข่าวสาร

ภายในองค์กรของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้

การสื่อสารด้วยวาจา กราฟ 

แผนภูมิและลายลักษณ์

อักษรเพือ่ให้บุคลากรเข้าใจ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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3.2 องค์ประกอบย่อยความรู้ 

นิยาม : ความรู ้หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษาค านึงถึงความรูข้องบุคลากร

และเลือกสารในการถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรในสถานศกึษาตามความรู้ ความเข้าใจเป็น

อย่างดเีพื่อให้เกิดการความหมายและท าความเข้าใจกับเนือ้หาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

และน าไปสู่การปฏิบัติที่อย่างถูกต้องของผูร้ับสารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ ที่สง่ผลใหบุ้คลากรในสถานศกึษา

เข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเองและการปฏิบัติงานของสถานศกึษา 
 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับ 

การรับรู้และเข้าใจประเภทของขา่วสาร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับ 

การถ่ายทอด เผยแพร่ข้อมูลใหแ้ก่

บุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างดี 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้เกี่ยวกับ

การตคีวามหมายและท าความเข้าใจกับ

เนือ้หาได้อย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติ             

ได้อย่างถูกต้อง 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการรับรู้ทักษะใน

การสื่อสารของผูร้ับสาร 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้เกี่ยวกับ 

การเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ             

ที่จะส่งผลใหบุ้คลากรในองค์กรเข้าใจ

ภาพรวมทั้งหมดว่ามีผลกระทบต่อตนเอง

และงาน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 
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3.3 องค์ประกอบย่อยทัศนคติ 

นิยาม : ทัศนคติ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาท าความเข้าใจและ                   

ให้ความส าคัญกับความเชื่อ ความรูส้ึกส่วนบุคคลของผู้รับสารเพื่อท าให้เกิดการ

ติดตอ่สื่อสารที่สามารถตอบสนองตอ่การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ของสถานศกึษา 

 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามีทัศนคติที่เป็น

กันเองในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ             

ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่บุคลากรในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร         

กับบุคลากรในเชงิบวกในหน่วยงานเป็น

ประจ า 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้                

ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในการ

ติดตอ่สื่อสารและสนับสนุน ส่งเสริมการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสื่อสาร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

 

 



 
515 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถเข้าใจ

และเข้าถึงการท างานของบุคลากรได้

อย่างเหมาะสม เช่น การประสานงาน 

การให้ค าปรึกษา และการรับฟังความ

ต้องการของผู้ฟัง เป็นต้น 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษายอมรับ

วัฒนธรรมองค์กรร่วมกันกับบุคลากร             

ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กรและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

3.4 องค์ประกอบย่อยทักษะการรับสาร 

นิยาม : ทักษะการรับสาร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษารู้ทักษะ 

การสื่อสารของผูร้ับสารหรือบุคลากร มกีารประเมินผลการด าเนินงานด้วยการสื่อสาร

อย่างตอ่เนื่อง มีการพัฒนารูปแบบ วธิีการ เนื้อหาสาระและช่องทางให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับความตอ้งการของสถานศกึษา มทีักษะในการสื่อสารที่ใช้ค าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอียง

และผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะที่เข้าใจถึงพฤติกรรมในการสื่อสารที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ 

 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามีเทคนิคในการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับบุคลากร

ภายในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีการประเมินผล 

การด าเนินงานด้วยการสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่อง 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสื่อสาร

ทักษะการพัฒนารูปแบบ วธิีการ เนื้อหา

สาระและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะในการ

สื่อสารที่ใช้ค าพูดที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียง

ต่อฝ่ายใดฝายหนึ่ง 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาเข้าใจพฤติกรรม

ในการสื่อสารที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติกัน

มา 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 
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4. องค์ประกอบหลักความสมบูรณ์ของการสื่อสาร (Complete)  

ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษาน าเสนอข้อมูล           

ที่สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของบุคลากรในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลแล้ว

น ามาประเมินผลเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย 1) ค าที่ใชใ้นการ

สื่อสาร 2) เนื้อหาสมบูรณ์ 3) การแปลความหมาย และ 4) การตรวจสอบการสะกดค า 

4.1 องค์ประกอบย่อยค าที่ใช้ในการสื่อสาร 

นิยาม : ค าที่ใช้ในการสื่อสาร หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษามีข้อมูลที่ใช้

ประกอบในการสื่อสารด้วยการสบืค้นจากแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของ

การสื่อสารที่ถูกต้อง มีความนา่เชื่อถือโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ควรใชค้ าพูดหรอื

ภาษาทั่วไปในการสื่อสารในสถานศกึษาหรอืเป็นการอ้างองิกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติต่าง ๆ เมื่อผูร้ับสารอ่านแลว้ไม่ต้องตคีวาม เขยีนให้เข้าใจด้วยภาษาที่เรยีบงา่ย            

มีความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร มีความถูกต้อง ชัดเจนในการสื่อสารของ

สถานศกึษา 

 

รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามขี้อมูลท่ีใชป้ระกอบการเขียน 

ท่ีสบืค้นจากแหล่งขอ้มูลตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดความ

สมบูรณ์  

ถูกต้องและความ 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงาน 

การประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษาเลอืกใชค้ าพูดหรือภาษาต่าง ๆ  

เหมาะสมในการเขียน 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามขี้อมูลเป็นขอ้เท็จจริงสามารถ

ยนืยันได้หรือการอา้งอิงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ ในการเขียน 

 

 

 

 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

4. ผู้บริหารสถานศกึษาในการท างานหรือค าพูด 

ท่ีตีความ เขียนให้เข้าใจด้วยความเรียบง่าย 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาเขียนหนังสอืท่ีมีความถูกต้อง  

ความชัดเจนและความรัดกุมของค าที่ใชใ้นการสื่อสาร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

4.2 องค์ประกอบย่อยเน้ือหาครอบคลุม  

นิยาม : เน้ือหาครอบคลุม หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร

ด้วยเนื้อหาครอบคลุมมีความนา่สนใจสามารถโน้มน้าวใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงค์ เพื่อท าให้เกิดความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

ในการลดการเกิดขอ้ผดิพลาดซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ทันต่อเหตุการณ์

อยู่เสมอในแตล่ะเรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ในขณะนั้นของสถานศกึษา 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษา

สื่อสารด้วยเนือ้หา 

ที่สมบูรณ์มคีวามน่าสนใจ

โน้มนา้วใหบุ้คลากร

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษา

เข้าใจว่าเนือ้หาในการ

สื่อสารที่แตกต่างกันอาจท า

ให้เกิดความไม่เข้าใจใน

ข่าวสารที่ได้รับและส่งผล

ต่อขอ้ผดิพลาดใยการ

ปฏิบัติงาน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษา

เข้าใจว่าเนือ้หาที่ใชส้ื่อสาร 

มีความสมบูรณ์และค าสั่ง        

ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา      

มีความชัดเจนย่อมส่งผลต่อ

คุณภาพของงาน 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา

ได้รับทราบเนือ้หาข่าวสาร 

ที่สมบูรณ์จากบุคลากรที่ทัน

ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษา        

มีประสบการณใ์นการ

สื่อสารที่เหมาะสมกับแตล่ะ

เรื่องที่ก าลังรับรู้อยู่ใน

ขณะนั้น 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการ

ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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4.3 องค์ประกอบย่อยการแปลความหมาย  

นิยาม : การแปลความหมาย หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถ

สื่อสารแปลความหมายเนื้อหาครอบคลุม มคีวามครบถ้วนใชภ้าษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนต่อ

บุคลากรภายในสถานศกึษา การใช้ค าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใด ฝา่ยหนึ่งเพื่อให้

เกิดความขัดแย้งฝยสถานศึกษาและการเลือกชอ่งทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เช่น การ

ออกหนังสอืเวียนภายในเพื่อแจง้ข่าวสารให้บุคลากรได้รับทราบ ผู้บริหารสถานศกึษามีการ

แปลความหมายการสื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว

ของรา่งกาย หรอืใช้สัญลักษณ์รูปภาพของเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจนในการสื่อสาร 

ถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 

รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพจิารณา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแปล

ความหมายเนือ้หาทีม่ีความครบถ้วน ใช้

ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนต่อบุคลากรภายใน

องคก์ร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กจิกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาการแปลความหมาย

โดยการใช้ค าพูดที่เป็นกลางไม่เอนเอยีงตอ่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพื่อมใิห้เกดิความขัดแย้ง          

ในองคก์ร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กจิกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกช่องทางในการ

สื่อสารได้เหมาะสม เช่น หนงัสือเวยีนภายใน

เพื่อแจ้งข่าวสารทั่วไปให้บุคลากรได้รับ

ทราบ 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กจิกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแปล

ความหมายการสือ่สารโดยใช้ภาษาท่าทาง 

การแสดงสีหนา้ ทา่ทาง การเคลื่อนไหวของ

รา่งกาย หรอืใช้สัญลักษณร์ูปภาพ 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าป ีรายงานโครงการ/ 

กจิกรรม และรายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแปล

ความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน ถูกต้องและ

ตรงกับบุคลากรในการปฏิบตังิานในองคก์ร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บนัทึกประชุม ค าสัง่ บนัทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ

การประจ าปี รายงานโครงการ/ กจิกรรม 

และรายงานการประเมินตนเอง 

4.4 องค์ประกอบย่อยการตรวจสอบการสะกดค า 

นิยาม : การตรวจสอบการสะกดค า หมายถึงผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร ค าสั่ง ระเบียบ ความถูกต้องก่อนน าไปสู่ปฏิบัติและ

ภาษาที่ใชเ้ป็นภาษาทางการ มฝี่ายพิสูจน์ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อ

ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการตีความหมายในการสื่อสารกับบุคลากรก่อนน าไปสู่การ

ปฏิบัติงานภายในของสถานศกึษา  

 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบ 

ปรับปรุง แก้ไข เอกสาร ค าส่ัง ระเบียบ 

เพื่อความถูกต้องก่อนน าไปสู่การปฏบิัติ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

โครงการ/ กิจกรรม และรายงานการ

ประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบ

ภาษาที่ใช้ว่าเป็นภาษาทางการหรือภาษา 

ไม่เป็นทางการช่วยท าให้การสื่อสารขาด

ประสทิธิภาพ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีฝา่ยพิสูจน์

ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนไปสู่         

การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ

ตีความหมายในการสื่อสารกับบุคลากร

ในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบ 

การสะกดค าก่อนน าไปสู่การปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามีการตรวจสอบ 

การสะกดค าตามหลักไวยากรณ์และ         

เป็นภาษาราชการ 

- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์

ผูเ้กี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กิจกรรม และรายงาน

การประเมนิตนเอง 
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5. องค์ประกอบหลักวัฒนธรรมของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการสื่อสาร 

(Optimism)  

วัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริมการสื่อสาร หมายถึง การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยร่วมตัดสินใจและการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคน

ได้เข้ามามีสว่นรว่มที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การมีสว่น

ร่วม 2) บรรยากาศสถานศึกษาและ 3) การมเีป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

5.1 องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม  

นิยาม : การมีส่วนร่วม หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสื่อสารแบบมี

ส่วนรว่มโดยการให้บุคลากรรับทราบถึงขอ้ร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา มกีารติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศกึษาบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมกันแสดง

ความคิดเห็นและสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันของสถานศกึษา 
 

รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้การ

สื่อสารแบบ 

มสี่วนร่วมโดยให้บุคลากร

รับทราบถึงขอ้ร้องเรียนจาก

ผู้ปกครองนักเรียน 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น 

บันทึกประชุม ค าสั่ง 

 บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้การ

สื่อสารแบบ 

มสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการปฏบัิตงิาน 

การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

 

 

 

 



 
524 

รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

3. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้การ

สื่อสารแบบมสี่วนร่วมเพื่อ

ตดิตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานอยา่งสม่ าเสมอ 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการปฏบัิตงิาน 

การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

4. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้การ

สื่อสารแบบมสี่วนร่วมกับ

หนว่ยงานอื่น ๆ เชน่ การตดิตอ่

ขอขอ้มูล ขอความช่วยเหลอืต่าง 

ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การ

ด าเนนิงานขององคก์รบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการปฏบัิตงิาน 

การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้การ

สื่อสารแบบมสี่วนร่วมในการ

เปลี่ยนแปลงการปฏบัิตงิานเพื่อ

ท าความเขา้ใจรว่มกันและ

สามารถปฏบัิตงิานไปในทศิทาง

เดียวกัน 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึกการปฏบัิตงิาน 

การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

5.2 องค์ประกอบย่อยบรรยากาศสถานศึกษา 

นิยาม : บรรยากาศองค์กร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรในระดับต่าง ๆ ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานการที่ผูบ้ริหาร

สามารถใช้การสื่อสารที่ดใีนการสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศภายในสถานศกึษาให้เป็น

หนึ่งเดียว มคีวามเป็นกันเองกับบุคลากรภายในสถานศึกษา มกีารสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

ร่วมตัดสินใจ และเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้เข้ามามีสว่นร่วมที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จ

ของสถานศกึษา มกีารแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับและทุกหนว่ยงานโดยมี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใต้บรรยากาศที่ดีของสถานศกึษา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไป

ตามกาลเทศะที่ตอบสนองกับความตอ้งการและค่านิยมของบุคลกรในการปฏิบัติงานของ

สถานศกึษา 
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รายการตัวบง่ชี ้ ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนขา่วสาร

ระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน  

โดยมีความสัมพันธ์ท่ีดตีอ่กันภายใต้สภาพแวดลอ้ม

บรรยากาศขององคก์รซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

กาลเทศะ 

 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสือ่สาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

รายงานโครงการ/ กจิกรรม และรายงาน

การประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามขี้อมูลข่าวสารท่ีตอบสนอง 

กับความต้องการและคา่นิยมของบุคลากร 

ในการปฏบัิตงิานในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

รายงานโครงการ/ กจิกรรม และรายงาน

การประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคตท่ีิดตีอ่บุคลากร          

ในการถา่ยทอดโดยมีความตัง้ใจให้สารท่ีสง่ไปมผีลตอ่

พฤตกิรรมของผู้รับสาร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง 

บันทึกการปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

รายงานโครงการ/ กจิกรรม และรายงาน

การประเมินตนเอง 

4. ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกันกิจกรรม               

การสื่อสารอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารกับตนเอง            

ท้ังคดิ วิเคราะห์ ตัดสินใจหรอืพูดกับตนเอง กิจกรรม 

ตา่ง ๆ 

 

- เอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสาร เชน่ บันทึกประชมุ ค าสัง่ บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผู้์เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติท่ีดตีอ่ 

การเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

ของบุคลากรตา่ง ๆ ในองค์กรเขา้เป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

- เอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เชน่ บันทึกประชมุ ค าสัง่ บันทึก

การปฏิบัติงาน การสัมภาษณผู้์เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี รายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 
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5.3 องค์ประกอบย่อยการมีเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน 

นิยาม : การมีเป้าหมายและทัศนคติร่วมกัน หมายถึง ผู้บริหาร

สถานศกึษาและบุคลากรในสถานศกึษามีเป้าหมายและทัศนคตริ่วมกันที่ดีตอ่การสื่อสาร 

โดยมีความต้ังใจให้สารที่สง่ไปมีผลต่อพฤติกรรมผูร้ับสารทั้งในด้านความคดิ การวิเคราะห์ 

การตัดสินใจหรอืการพูดกับตนเองซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับบุ

คลกรตา่ง ๆ ในสถานศกึษา เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยที่บุคลากรมีความเข้าใจ

ถูกต้องร่วมกัน 

 

รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติว่าผู้รับสาร

ส่วนใหญ่จะเปิดรับข้อมูลขา่วสารท่ีสอดคล้อง

กับทัศนคติและความเช่ือของตน 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงทัศนคติบวกตอ่ผู้

สื่อสาร ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดใีนการสื่อสาร

และเห็นประโยชนข์องการสื่อสาร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกันเป็น

สื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคลากร

ตา่ง ๆ ในองคก์รเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่อ

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 
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รายการตัวบ่งช้ี ร่องรอย/ประเด็นการพิจารณา 

4. ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงความรู้สกึที่ดีต่อ

กันท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดใีนการสื่อสารและ

ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันภายในองค์กร 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามทัีศนคติร่วมกัน 

การสร้างความเข้าใจรว่มกันเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายโดยท่ีบุคลากรมคีวามเข้าใจถูกต้อง

ร่วมกัน 

- เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยท่ีเกี่ยวกับ  

การสื่อสาร เช่น บันทึกประชุม ค าสั่ง บันทึก

การปฏบัิตงิาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ีรายงานโครงการ/ กิจกรรม และ

รายงานการประเมินตนเอง 

การวัดและประเมินผล 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ 

การวัดและประเมินผลคูม่อืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดย

มีเกณฑ์ประเมนิค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในการ

แปลความหมายโดยใหร้ะดับคะแนนตามวิธีของ Likert  (Rensis Likert Method) ดังนี ้(บุญ

ชม ศรีสะอาด, 2555, หน้า 101) 

ระดับ 5 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มคีวามเหมาะสมปานกลาง 
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ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 

ระดับ 1 หมายถึง มคีวามเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

เกณฑแ์ปลความหมายข้อมูล โดยมีเกณฑ์ประเมนิค่าเฉลี่ย 5 ระดับ  

ในการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หน้า 101) 

4.51–5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51–4.50 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมาก 

2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51–2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

2. สถิติที่ใช้ 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่3.51 ขึน้ไปถือว่าใช้ได้ 

4. ตัวอย่างแบบประะมิน 

แบบประเมินคู่มือการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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แบบประเมิน 

คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  

 

 

ประกอบวิจัยเรื่อง   การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

   สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้วจิัย    นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศึกษาปริญญาเอก  

   หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  ประธานกรรมการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง    กรรมการ 
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แบบประเมิน 

คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษา

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

คาชี้แจง : 

1. แบบประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน   

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีคา่เพื่อให้สัมภาษณ์เป็นอย่างสูง 

มา ณ โอกาสนี้ 

 

ผูว้ิจัย นายบัลลังก์  มะเจี่ยว นักศกึษาปริญญาเอก  

  หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศกึษา  

                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าสั่ง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง  หนา้รายการที่ตรงกับสถานภาพของท่าน  

1. เพศ  

 ชาย  

 หญิง  

2. วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก  

3. ประสบการณ์ท างาน  

 6-10 ปี  

 11-15 ปี  

 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร 

สถานศึกษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 
 

ค าชี้แจง : ขอให้ท่านประเมินรายการต่าง ๆ ในคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีก้ารสื่อสาร 

ที่มปีระสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศกึษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด 

ระดับ 5  หมายถึง มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมาก 

ระดับ 3  หมายถึง มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

ระดับ 2  หมายถึง มคีวามเหมาะสมนอ้ย 

ระดับ 1  หมายถึง มคีวามเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

ตัวอย่าง 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง 

1 ค าน า √     

2 สารบัญ   √   

 

แปลความหมาย 

ข้อที่ 1 หมายถึง ค าน ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อที่ 2 หมายถึง สารบัญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศึกษามัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 

ขอ้ รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง 

1 ค าน า      

2 สารบัญ      

3 บัญชภีาพประกอบ        

4 ค าช้ีแจง      

5 หลักการ      

6 วัตถุประสงค์      

7 เนือ้หา      

8 สื่อ วัสดุและอุปกรณ์      

9 กระบวนการพัฒนา      

10 การวัดและประเมินผล      

ส่วนที่ 2 เน้ือหาคู่มือการใช้การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล               

ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศกึษา 

11 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น      

112 ความชัดเจนในการสื่อสาร      

13 การท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ 

กับผูร้ับสาร 

     

14 ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร      

15 วัฒนธรรมของสถานศกึษาที่สง่เสริม 

การสื่อสาร 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบ 

16 บรรณานุกรม      

17 ภาคผนวก ก แบบทดสอบก่อน-หลัง 

การฝึกอบรม   

     

18 ภาคผนวก ข เฉลยค าตอบของ

แบบทดสอบ   

     

19 ภาคผนวก ค ประวัติย่อของวิทยากร      

20 ภาคผนวก ง คณะกรรมการที่ปรึกษาการ

จัดท าคู่มอื   

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

    ลงช่ือ  ...............................................  ผูป้ระเมิน 

                   (............................................) 

             ............./................/................. 

 

 

 



 

535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล  นายบัลลังก์ มะเจี่ยว 

วัน เดือน ปีเกิด 18 กรกฎาคม 2522 

ที่อยู่ปัจจุบัน  132 หมู ่10 ถนนแพงพิทักษ์ ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง  

   จังหวัดนครพนม 48140 

ต ำแหน่งปัจจุบัน ผูอ้ านวยการสถานศกึษา  

สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคม ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ 

   จังหวัดนครพนม 48190 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

   มัธยมศกึษานครพนม  
 

ประวัติกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2543  ปริญญาการศกึษาบัณฑติ (ศษ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2548  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (กศ.ม.) 

   สาขาวิชาการวัดผลการศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2554  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.)  

   สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

พ.ศ. 2565  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  

   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ประวัติกำรท ำงำน 

พ.ศ. 2558  รองผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ 

   อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 ส านักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

พ.ศ. 2561 รองผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนบ้านแพงพทิยาคม  

   ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140  

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม เขต 22 
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พ.ศ. 2563  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนเชยีงยืนวิทยา  

   ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

พ.ศ. 2565  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคม  

      ถึงปัจจุบัน  ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190  

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 


