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55252384 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  ทักษะการสื่อสาร 
  ณัชปภา ภักตรวิลัย : ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : อ.ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ. 102 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับ
ตะโกราษฎรอุปถัมภ และ 2) แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ ประชากรเปนผูบริหารและครูโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ จํานวน 33 คน 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของบุคลากรตามแนวคิดของ
โจนสและจอรจ (Jones and George) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ (frequency) 
คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะห
เนื้อหา 
 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภโดยภาพรวมและ 
รายดานอยูในระดับมาก  

2. แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  
มีแนวทางดังนี้ 1) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 2) บุคลากร
เลือกใชสื่อที่เขาใจงาย เหมาะสมกับวัย ประสบการณการทํางาน และกลุมงานของผูรับสาร 3) บุคลากร
ควรใชสื่อที่เหมาะสมกับสาร 4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แกบุคลากร 5) ลดลําดับชั้นในการสงสาร 6) ควรใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ 
ไดหลายชองทาง 7) จัดใหมีการประชุมบุคลากร ปรึกษา และหาวิธีรวมกันในการแกไขปญหา เพื่อยัง
คงไวซึ่งบรรยากาศการทํางานที่ดีของโรงเรียน 
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 NACHPAPHA  PAKWILAI : THE COMMUNICATION SKILLS OF PERSONNEL IN 
DANTHUBTAKORATUPATHAM SCHOOL. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : SAMRERNG 
ONSAMPANT, Ph.D. 102 pp. 
 
 The purposes of this research were to identify 1) the communication skills 
of personnel in Danthubtakoratupatham school and 2) the development guidelines 
about the communication skills of personnel in Danthubtakoratupatham school. The 
population was administrator and teachers in Danthubtakoratupatham school, 33 totally. 
The research instrument was a questionnaire concerning communication skills of 
personnel based on Jones and George’s viewpoint. The statistics employed in data 
analysis were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( ), standard deviation( ), 
and  content analysis.   
 
 The findings were as follows : 

1. The communication skills of personnel in Danthubtakoratupatham  
School, as a whole and as an individual aspect, were at a high level.  

2. The development guidelines about the communication skills of  
personnel in Danthubtakoratupatham school are following: 1) organizing a workshop to 
use of language to communicate, 2) using the media to understand, appropriate to age, 
experience and a group of receivers, 3) using the appropriate medium with the message,  
4) organizing a workshop to use of media and technology for personnel, 5) reducing the 
hierarchy to send the message, 6) providing comments or suggestions by multiple 
channels and 7) meeting, consulting and finding solutions together for the good work of 
the school. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรกาญจน  สุขสดเขียว ผูทรงคุณวุฒิการ
คนควาอิสระ และผูชวยศาสตราจารย ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา สนับสนุนและใหความชวยเหลือในการแกไขขอบกพรองตางๆ จน
สําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณคณาจารย
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ไดถายทอดวิชาความรู
และประสบการณตางๆ เปนอยางดเีสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ชวน  ภารังกูล อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ดร.รุงชีวา สุขศรี 
ผูอํานวยการโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ อาจารย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือการวิจัย ผูบริหาร และคณะครูของ
โรงเรียนบานคาวิทยา ที่ใหขอมูลสําหรับการทดลองเคร่ืองมือวิจัย ผูบริหาร  คณะครู และกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ที่ใหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี 
 ขอขอบคุณครอบครัวท่ีเปนแรงบันดาลใจ และแรงสนับสนุน เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา รุน 32/2 ที่เปนกําลังใจใหผูวิจัยมีความมุงมั่น และความพยายาม จนการคนควา
อิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี คุณประโยชนและคุณงามความดีอันเนื่องมาจากการคนควาอิสระฉบับนี้  
ขอมอบแดบิดา มารดา คุณครูอาจารย  ผูใหวิชาความรู และผูมีพระคุณทุกทาน  
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