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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 
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 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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บทที่1 
บทนํา 

 
 โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก 
โดยปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญการเปลี่ยนแปลง และความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน1 ในการ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพน้ันบุคลากรในสถานศึกษานับวามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีจิตสํานึกมุงมั่น มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใน
การทํางาน และมีวิธีการติดตอสื่อสารที่กระตุนสงเสริมใหผูสอนมีเสรีในการคิดปฏิบัติ มีการ
ติดตอสื่อสารสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอง ซึ่งจะสงผลใหการทํางานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน2  การติดตอสื่อสารจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารใน
สถานศึกษา ผูบริหารท่ีใชการติดตอสื่อสาร เพ่ือจะดําเนินกระบวนการทางการบริหารอันประกอบไป
ดวย การวางแผน การจัดองคการ การส่ังการ และการควบคุม นอกจากนี้ การติดตอสื่อสารยังเขามา
มีความสัมพันธระหวางบุคคล บทบาททางขอมูล บทบาททางการตัดสินใจ  สั่งการ การติดตอสื่อสาร
จะแทรกซึมหนาทีก่ารบริหารทุกอยาง การปฏิสัมพันธดวยเรื่องใดก็ตาม ทั้งแบบท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการหรือทั้งสองอยางประเด็นสําคัญคือผูบังคับบัญชาจะสามารถใชศิลปะในการส่ือความหมาย
เขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเขารูสึกพึงพอใจ  และเต็มใจที่จะทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 3  
การติดตอสื่อสารเขามามีบทบาทสําคัญในกิจกรรมทุกอยางขององคการท้ังโดยตรงและโดยออม ใน
ฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหน่ึงของการบริหารงาน ที่จะชวยใหการบริหารงานขององคการเปนไปได
ดวยความราบรื่นสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ และตองอาศัยการติดตอสื่อสารเปนสื่อกลาง
ติดตอกับบุคลากรผูปฏิบัติงานทําความเขาใจ ประสานการดําเนินงาน  และสงเสริมความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือไปสูเปาหมายในทิศทางเดียวกัน4  
 

                                                 
 1สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, โครงการโรงเรียนดีใกลบาน (กรุงเทพฯ: 
ฝายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551),1. 
 

2พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, บนเสนทางท่ีสรางสรรค (กรุงเทพฯ: เอส แอนด จี กราฟฟค, 
2553), 29-30. 

3สมยศ  นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพบรรณกิจ, 2546), 45. 

4สาธิต วิมลคุณารักษ และ ประยงค เนาวบุตร, ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 6. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โลภาภิวัตนเปนปรากฏการณหนึ่งท่ีมีอิทธิพลขยายแผซานไปทุกหนทุกแหงควบคูกับการ
เจริญเติบโตทางเทคโนโลยี (Wireless Era) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มองไมเห็นและไรน้ําหนัก 
(Weightless and Intangible) สงผลใหการติดตอสื่อสารและการเดินทางของขอมูลมีความรวดเร็ว 
เชน การหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต การประชุมผานวิดีโอคอนเฟอเรนส การโอนเงินขามประเทศ  การ
สงขอมูลระหวางประเทศ เพียงแคคลิกเมาสก็สามารถดําเนินการไดภายในไมก่ีวินาที สงผลใหศตวรรษ
ที่ 21 ถูกเรียกวาเปนปรากฏการณแหงขอมูลขาวสาร (Information Age) หรือท่ีเราเรียกวา “เปนยุค
แหงขอมูลความรู (Knowledge Economic)”  สําหรับประเทศไทยแลว  มีการสงเสริมใหนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดสรางสรรคกลยุทธใหม ๆ ที่มีความสอดคลองกับการแขงขันทางธุรกิจมากข้ึน (HR 
strategic partner) ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดรับกับยุคแหงขอมูลขาวสาร (Information Age)  มีการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูมากข้ึนและบุคลากรในหลายๆ องคการก็สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเปน
ผูบริหารที่เนนการบริหารและการพัฒนาบุคคลไดเปนอยางมาก5 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางและสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม จะประสบความสําเร็จนั้น ผูบริหารสถานศึกษานับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีลักษณะเปนผูสรางหรือนําการเปล่ียนแปลงสถานศึกษาไปสูสิ่งที่ดีกวา  การจะ
ทําใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาไปสูสิ่งท่ีดีกวานั้น ผูบริหารจําเปนตองมีคุณลักษณะเปนผูบริหารท่ีมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเสียกอน หากผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะ และสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานแลว ก็จะสามารถพัฒนาสถานศึกษา และนักเรียนใหบรรลุจุดมุงหมาย
ตลอดจนภารกิจแนวทางปฏิบัติก็จะเอ้ือตอการขับเคลื่อนสถานศึกษาเขาสูภาพแหงอนาคตท่ีวาดฝนไว 
ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานนั้นเปนที่ตองการของทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือของ
เอกชน องคกรขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ตางก็ตองการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดตลอดจนความกาวหนาที่รวดเร็วนําองคกรอ่ืนได ดวยเหตุนี้แตละองคกรจึง
พยายามแสวงหาผูบริหารที่มีมาตรฐานมาบริหารองคกรของตน เพราะผูบริหารที่มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานนั้นเปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีการ
ติดตอสื่อสารท่ีสามารถแปลงจากนโยบายเปนแนวทางในการปฏิบัติใหกับผูใตบังคับบัญชาให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได อันจะสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาไดอยางยั่งยืน6  โดยการติดตอสื่อสารเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางบุคคลตางๆ โดยเฉพาะ
การติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ดังทีมงาน
เดียวกัน  และผูบริหารทั้งหลายก็เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร  เปนแหลงรวบรวมขาวสารขอมูล
จากที่ตางๆ  เปนสื่อนําความตองการ  ความคิด  ความรูสึก  นําไปสูการถายทอดความเขาใจ  การ

                                                 
5มาฆะ ภูจินดา, กระแสคน กระแสโลก (เปดโลกความรู พัฒนาทุนมนุษย) เลม 4. (ม.

ป.ท., 2553), 23. 
 

6สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย[ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2556. เขาถึงไดจาก htpp://www.onec.go.th. 
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ประสานงานดําเนินไปดวยความสอดคลองตรงวัตถุประสงค  กอใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานเปน
ทีม  อันนํามาสูการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ  การติดตอสื่อสารจึงเปนศิลปะที่สําคัญอยาง
หนึ่งของนักบริหารทุกคน  ทั้งการวางแผน  การกําหนดนโยบาย  การดําเนินงาน  การควบคุม  กํากับ  
ติดตาม  ประเมินผล  ประกอบกับการบริหารนั้นตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝายเม่ือมีการ
ติดตอสื่อสารที่ดีจะชวยใหคําสั่งการวินิจฉัยสั่งการ  ความคิดเห็น  ความเขาใจตรงกัน  การส่ือสารไป
ยังบุคคลในโรงเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดรับรูดวยความถูกตองชัดเจน  รวดเร็วทันเวลา  ทัน
เหตุการณ  สามารถปฏิบัติงานไดดวยความราบเรียบ  และบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล7 
 

ปญหาของการวิจัย 
 ในกระบวนการการบริหาร ณ องคการใดก็ตาม จะตองมีการสื่อสารหรือการสื่อขอความ
จากระดับบนลงสูระดับลาง การติดตอสื่อสารจากระดับลางขึ้นสูระดับบน หรือการติดตอสื่อสารตาม
แนวราบหรือแนวนอน อยางไรก็ตาม สายการติดตอสื่อสารจะตองผานหรือมาพบกันในระดับกลางๆ
ในหลายแง  ดังนั้นนักบริหารระดับกลางหรือผูควบคุมบังคับบัญชาที่อยูในระดับกลางจึงเปนกุญแจ
สําคัญในการบริหาร เขาจะเปนผูทําการวินิจฉัยสั่งการ ใหคําสั่งหรือเปนผูชี้แนะผูใตบังคับบัญชาของ
เขา  หรือผูควบคุมบังคับบัญชาชั้นตน และในทางกลับกันเขาก็จะเปนผูนําเอาปญหาและขอเท็จจริง
ตางๆ  รวมถึงขอคิดเห็น คําแนะนํา หรือขอรองทุกขจากผูใตบังคับบัญชาในระดับตางๆ สงขึ้นไปยังผู
อยูในระดับชั้นการบังคับบัญชาบนๆ เนื่องจากการท่ีตองทํางาน และรับผิดชอบอยูในตําแหนงดังกลาว  
เขาจึงตองมีสวนรวมรับผิดชอบในภารกิจของผูบังคับบัญชาในระดับสูงในการท่ีจะชวยทําใหนโยบาย
เปนผล  ในขณะเดียวกันเขาก็ควรใกลชิดกับผูควบคุมบังคับบัญชาชั้นตน ทั้งนี้เพ่ือจะไดเขาใจใน
ปญหาและทราบถึงทัศนคติของผูใตบังคับบัญชาโดยทั่วไป 8 ปญหาที่เกิดจากการจัดระบบการ
ติดตอสื่อสาร 1) ปญหาเกิดจากผูบริหารไมใหความสําคัญและสนใจในการจัดระบบสื่อสารที่ดีใหมีขึ้น
ในหนวยงาน ไมกลาลงทุนในการสรางหรือซื้อเครื่องมือ หรือไมเปดโอกาสใหผูรวมงานเสนอความ
คิดเห็น ก็จะทําใหประสบกับความยุงยากในการบริหารงานและพบกับปญหาตางๆ ซึ่งจะเปนเหตุให
หนวยงานขาดประสิทธิภาพข้ึนได 2) คนที่มีความเชื่ออยางผิดๆ วาการส่ือสารจะเปนกุญแจท่ีจะไข
ปญหาท้ังหลาย โดยคิดแตเพียงเทคนิคและเครื่องมือ แตละเลยเนื้อหาและส่ิงซ่ึงเราสื่อสารออกไป  
ตลอดจนการตีความหมายแลวก็จะเปนความเขาใจผิดอยางยิ่ง  การส่ือสารท่ีดีไมควรหยุดอยูที่การสง
ขาวสารใหรับรู  แตควรจะหาวิธีที่กระตุนใหสมาชิกในหนวยงานหันกลับมาชวยกันเปนสมาชิกท่ีตื่นตัว  
รวมมือชวยกันปฏิบัติงาน  โดยตีความหมายใหถูกตองตรงกัน  3) ปญหาอันเกิดจากการจัดระบบงาน
ที่ไมเหมาะสม  เชน  แบงงานไมถูกตอง  ใชคนผิดหนาที่  รวมทั้งการที่ไมสามารถอธิบายเปาหมาย

                                                 
7สมยศ  นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพบรรณกิจ, 2546), 44. 
 

8สรอยตระกูล  (ติวยานนท)  อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ: ทฤษฎีและการประยุกต, 
พิมพครั้งที่  4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 309. 
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ขององคการหรือโครงการแตละโครงการใหสมาชิกทราบ  และการไมฝกอบรมบุคลากรที่จะเปนผูใช
ระบบสื่อสารงานกับคนอ่ืนๆ  ยอมกอใหเกิดปญหาในการสื่อสารข้ึนได9   

จากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมบริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนดานทับตะโก-
ราษฎรอุปถัมภ ปการศึกษา 2555 (1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556) ปรากฏผลดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 1  แสดงระดับความพึงพอใจดานปจจัยการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน 
 กลุมบริหารงานวิชาการ10 

 
กลุมบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ คิดเปนคะแนน 

1. ความเหมาะสมของบุคลากร ดี 73.33 
2. ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   2.1 การทํางานอยางมีระบบ 
   2.2 ความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร 
   2.3 ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ แกปญหา 

 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 

 
76.67 
62.67 
78.00 

3. ความเต็มใจ ตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดีมาก 81.33 
4. มนุษยสัมพันธของบุคลากร ปานกลาง 65.00 
5. ผลการปฏิบัติงาน ดี 73.33 
6. ความซื่อสัตย ความเสียสละในการปฏิบัติงาน ดีมาก 81.33 

คะแนนเฉลี่ย ดี 73.96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 9นพพงษ  บุญจิตราดุล , หลักการ และทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพครั้งที่ 1  
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเทียมฝา, 2551), 88. 

10โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ , สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานวิชาการ, (ราชบุรี: กลุมนโยบายและแผนงาน, 2555), 5.  
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ตารางที่ 2  แสดงระดับความพึงพอใจดานปจจัยการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน 
 กลุมบริหารงานงบประมาณ11  
 

กลุมบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับ คิดเปนคะแนน 
1. ความเหมาะสมของบุคลากร ดี 75.00 
2. ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   2.1 การทํางานอยางมีระบบ 
   2.2 ความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร 
   2.3 ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ แกปญหา 

 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 

 
76.67 
68.33 
63.33 

3. ความเต็มใจ ตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดี 78.33 
4. มนษุยสัมพันธของบุคลากร ปานกลาง 68.33 
5. ผลการปฏิบัติงาน ดี 71.67 
6. ความซื่อสัตย ความเสียสละในการปฏิบัติงาน ดี 71.67 

คะแนนเฉล่ีย ดี 71.67 
 

ตารางที่ 3  แสดงระดับความพึงพอใจดานปจจัยการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน 
 กลุมบริหารงานบุคคล12  
 

กลุมบริหารงานบุคคล อยูในระดับ คิดเปนคะแนน 
1. ความเหมาะสมของบุคลากร ดี 78.33 
2. ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   2.1 การทํางานอยางมีระบบ 
   2.2 ความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร 
   2.3 ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ แกปญหา 

 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
76.67 
65.00 
65.00 

3. ความเต็มใจ ตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดีมาก 83.33 
4. มนุษยสัมพันธของบุคลากร ดี 73.33 
5. ผลการปฏิบัติงาน ดี 71.67 
6. ความซื่อสัตย ความเสียสละในการปฏิบัติงาน ดีมาก 81.33 

คะแนนเฉล่ีย ดี 74.12 
 
 

                                                 
11โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ , สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานงบประมาณและกลุมบริหารงานบุคคล, (ราชบุรี: กลุมนโยบายและ
แผนงาน, 2555), 2.  

12เรื่องเดียวกัน, 4.  
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ตารางที่ 4  แสดงระดับความพึงพอใจดานปจจัยการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน 
 กลุมบริหารงานทั่วไป13  
 

กลุมบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับ คิดเปนคะแนน 
1. ความเหมาะสมของบุคลากร ดีมาก 83.33 
2. ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   2.1 การทํางานอยางมีระบบ 
   2.2 ความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร 
   2.3 ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ แกปญหา 

 
ดี 
ดี 
ดี 

 
78.33 
71.67 
76.67 

3. ความเต็มใจ ตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดี 75.00 
4. มนุษยสัมพันธของบุคลากร ดี 73.33 
5. ผลการปฏิบัติงาน ดี 75.00 
6. ความซื่อสัตย ความเสียสละในการปฏิบัติงาน ดี 73.33 

คะแนนเฉล่ีย ดี 75.83 
 

จากตารางดังกลาวขางตน สรุปไดดังนี้คือ  
1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานวิชาการ มีระดับคะแนน

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายดานแลว  ดานความเต็มใจ ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และดานความซื่อสัตย ความเสียสละในการปฏิบัติงาน มีคะแนนความพึง
พอใจมากท่ีสุดอยูในระดับดีมาก สวนดานความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร มีคะแนนความ
พึงพอใจนอยสุดอยูในระดับปานกลาง 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานงบประมาณ มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายดานแลว ดานความเต็มใจ ตั้งใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร มีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดอยูในระดับดี สวนดานความสามารถใน
การใชภาษาในการส่ือสาร และดานมนุษยสัมพันธของบุคลากร มีคะแนนความพึงพอใจนอยสุดอยูใน
ระดับปานกลาง 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล มีระดับคะแนน
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายดานแลว ดานความเต็มใจ ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดอยูในระดับดีมาก สวนดานความสามารถใน
การใชภาษาในการส่ือสาร และดานความสามารถในการคิด ตัดสินใจแกปญหา มีคะแนนความพึง
พอใจนอยสุดอยูในระดับดี 

 

                                                 
13โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ, สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานทั่วไป, (ราชบุรี: กลุมนโยบายและแผนงาน, 2555), 5.  
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานทั่วไป มีระดับคะแนน
ความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายดานแลว ดานความเหมาะสมของบุคลากร 
มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยูในระดับดีมาก สวนดานความสามารถในการใชภาษาในการ
สื่อสาร มีคะแนนความพึงพอใจนอยสุดอยูในระดับดี 

จากผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานทั้ง 4 กลุมงาน 
ดังกลาวขางตน จะเห็นวาความพึงพอใจดานความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสารอยูในกลุมที่มี
ระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดาน
ทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว  ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  
 2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ 
 
ขอคําถามในการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามการวิจัยดังนี้ 
 1. ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ อยูในระดับใด 
 2. แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ
เปนอยางไร 
 
สมมุตฐิานของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานการวิจัย  ดังนี้ 
 1. ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ อยูในระดับปาน
กลาง 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ผูวิจัยขอนําเสนอตามแนวคิดของแคทซและคาหน (Katz and Kahn) ที่กลาววา องคการ
เปนระบบๆ หนึ่ง ซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือ ตัวปอน (input) เปนการเร่ิมตนและเปนตัวจักรสําคัญ
ในการปฏิบัติงานขององคการ กระบวนการ (process) เปนการนําปจจัยทางการบริหารทุกประเภท
มาใชดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ และผลผลิต (output) เปนผลที่เกิดจากกระบวนการท่ีนํา
ปจจัยมาปฏิบัติ โดยมีสภาวะแวดลอม(context) เปนปจจัยท่ีมีผลตอตัวปอน กระบวนการ และ
ผลผลิตอันเนื่องมาจากเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ธรรมชาติ
ของระบบจะตองมีการใหขอมูลยอนกลับซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหระบบยืนยาวอยูได อาจเปนสิ่งที่
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คาดไวหรือไมเคยคาดวาจะเกิดข้ึน14 โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภเปนหนวยงานที่มีหนาที่
หลักในการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ เปนองคกร
ระบบเปด ประกอบดวยระบบยอยๆ ภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดย
ระบบจะยอมรับปจจัยนําเขา (input) จากสิ่งแวดลอม มีกระบวนการ (process) เปลี่ยนแปลงปจจัย
นําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output) ซึ่งปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร กลาวคือ สามารถกระทบคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน สวนตัว
ปอนในระบบการศึกษาคือ นโยบายการจัดการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ      
เปนตนปจจัยเหลานี้ไดถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององคการไดแก การบริหาร การจัดระบบการ
เรียนการสอน การนิเทศ ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพของสถานศึกษาตามนโยบายการศึกษา และ
บุคลากรแตละฝายเกิดความพึงพอใจ15 
 ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารมีหนาที่กําหนดเปาหมาย วางแผนดําเนินการโดย
อาศัยบุคลากร คือ ครูรวมปฏิบัติงานในดานตางๆ เพ่ือใหงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว ดังนั้น ผูบริหาร
เปนบุคคลท่ีสําคัญในการทํางาน ทีมงานตองการการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิผล ซึ่งเนนที่การ
ติดตอสื่อสารท่ีมากดวยคุณภาพ มิใชมากดวยปริมาณ และการรับฟงท่ีมีประสิทธิภาพ การเปดกวาง
ยอมรับความคิดของผูอ่ืน16 สวนคัทลิป, เซนเตอร และบรูม(Cutlip, Center and Broom) ไดเสนอ
วิธีการปองกันและขจัดอุปสรรคในการติดตอสื่อสาร 7 ประการที่เรียกวา The 7 C’s of 
communication อันประกอบดวย 1) ความนาเชื่อถือ(Credibility) 2) ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม (Context) 3) เนื้อหาสาระ (Content) 4) ความแจมชัด (Clarity) 5) ความตอเนื่อง
และความอยูกับรองกับรอย (Continuity & Consistency) 6) ชองทางของขาวสาร (Channel)           
7) ความสามารถของผูรับ(Compatibility of audience)17  ซึ่งสอดคลองกับวิธีการและเทคนิคการ
ปรับปรุงเพ่ือการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล โดยการพยายามสรางบรรยากาศแบบสนับสนุนขึ้น 
ตามท่ีสรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ ไดกลาวไว  ประกอบดวย 1) การบรรยาย(Description) 
2) มุงในแงปญหา(Problem orientation) 3) ลักษณะโดยธรรมชาติ(Spontaneity) 4) การเอาใจเขา
มาใสใจเรา (Empathy) 5) ความเสมอภาค(Equality) 6) การเอ้ืออํานวย(Provisionalism)18 สวน
โจนสและจอรจ (Jones and George) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารสําหรับผูบริหาร

                                                 
14Daniel Katz and Robert L. Kahn,The Social Psychology of Organizations. 

(New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 
 15สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพวัฒนา, 2548), 39.  
 16ปทมา  สายสอาด, “ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนทีมของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2,” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 13. 
 17Scott M. Cutlip and Allen H. Center, Effective Public Relation, 2nded.  
(Englewood Cliffs, N.J. Prentice: Hall,Inc., 1958), 140. 
 18สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, “พฤติกรรมองคการ: ทฤษฎีและการประยุกต,” 
พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 378. 
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ไดแก 1) สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ (Send clear and complete messages) 2) เปลี่ยน
สารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับเขาใจไดงาย (Encode messages in symbols the receiver 
understands) 3) เลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น (Select a medium appropriate for the 
message) 4) เลือกส่ือที่ผูรับสามารถตรวจสอบได (Select a medium the receiver monitors) 
5) หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล (Avoid filtering and information distortion) 6) 
รับรองวาสารน้ันมีกลไกการใหผลสะทอนกลับ (Include a feedback mechanism in messages) 
7) ใหขอมูลที่ถูกตอง (Provide accurate information)19   
 จากแนวคิดทางทฤษฎีระบบของนักการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดเชิง
ระบบและแนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนในฐานะเปนระบบเปด ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบคือ ปจจัย
นําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) มาเปนแนวคิดของการวิจัย โดย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดัง
ปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd 
ed. (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 
       : สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพวัฒนา, 2548), 39. 
       : Gareth R. Jones and Jennifer M. George, Contemporary Management, 7th ed. 
(New York: McGraw-Hill companies, Inc.,2011), 501-504. 

 

                                                 
 19Gareth R. Jones and Jennifer M. George, Contemporary Management, 7th 
ed. (New York: McGraw-Hill companies, Inc.,2011), 501-504. 

ปจจัยนําเขา (Input) 
 

 

 -  บุคลากร 
 
 
 -  งบประมาณ 
 -  วัสดุอุปกรณ 
 -  การจัดการ 

กระบวนการ (Process) 

 
  -  การบริหาร 
  -  การจัดการเรียนการสอน 
  -  การนิเทศการศึกษา 

 

ผลผลติ (Output) 
 
-  คุณภาพของสถานศึกษา 
   ตามนโยบายการศึกษา 
-   บุคลากรแตละฝาย 
    มีความพึงพอใจ 

ขอมูลยอนกลับ(Feedback) 

สภาพแวดลอม(Context) 

ทักษะการสื่อสาร 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของโจนสและจอรจ (Jones and 
George) มาเปนขอบเขตของการวิจัย ซึ่งไดกลาวถึงทักษะการส่ือสารสําหรับผูบริหารไดแก 1) สงสาร
ใหมีความชัดเจนและสมบูรณ (Send clear and complete messages) 2) เปลี่ยนสารใหเปน
สัญลักษณที่ผูรับเขาใจไดงาย (Encode messages in symbols the receiver understands)     
3) เลือกสื่อท่ีเหมาะสมตอสารนั้น (Select a medium appropriate for the message) 4) เลือก
สื่อที่ผูรับสามารถตรวจสอบได (Select a medium the receiver monitors) 5) หลีกเลี่ยงการ
กรอง และบิดเบือนขอมูล (Avoid filtering and information distortion) 6) มีกลไกการใหผล
สะทอนกลับ (Include a feedback mechanism in messages) 7) ใหขอมูลที่ถูกตอง (Provide 
accurate information) ซึ่งสามารถนํามาแสดงเปนแผนภูมิขอบเขตของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 2  
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Gareth R. Jones and Jennifer M. George, Contemporary Management, 7th ed. 
(New York: McGraw-Hill companies, Inc.,2011), 501-504. 
 
 
 
 
 

 

ทักษะการสื่อสาร  (Communication Skills) 
 

 

1. สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ  
(Send clear and complete messages: X1) 
2. เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณทีผู่รับสารเขาใจไดงาย  
(Encode messages in symbols the receiver understands: X2) 
3. เลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารน้ัน  
(Select a medium appropriate for the message: X3) 
4. เลือกส่ือที่ผูรับสามารถตรวจสอบได  
(Select a medium the receiver monitors: X4) 
5. หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล  
(Avoid filtering and information distortion: X5) 
6. มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ  
(Include a feedback mechanism in messages: X6) 
7. ใหขอมูลที่ถูกตอง  
(Provide accurate information: X7)  
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คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  ในความหมายเฉพาะของคําศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึง
กําหนดนิยาม  ขอบเขตของศัพทเฉพาะ  ไวดังนี้ 
 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด 
ความเห็น ขอเท็จจริง หรือความรูสึกท่ีเปนเครื่องมือใหผูสงสารใชถายทอดไปถึงผูรับสาร ซึ่งอาจเปน
ในรปูของคําพูดตัวอักษรสัญลักษณ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง พฤติกรรมใน
ที่นี้หมายรวมถึงการเปล่ียนในความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปดเผย และมุงใหเกิด 
ความเขาใจระหวางผูใหกับผูรับและชวยปองกันความเขาใจผิดระหวางกันโดยพิจารณาจาก สงสารให
มีความชัดเจนและสมบูรณ เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารเขาใจไดงาย เลือกสื่อที่เหมาะสมตอ
สารน้ัน เลือกสื่อที่ผูรับสามารถตรวจสอบได หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล มีกลไกการใหผล
สะทอนกลับ ใหขอมูลที่ถูกตอง 
 บุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนซึ่งต้ังอยูที่ตําบลดานทับตะโก อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
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บทที่  2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย หลักการ แนวคิด  
และการศึกษาเอกสาร  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหงานท่ีเกี่ยวกับ
ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญคือ 
ทักษะการส่ือสาร โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ และงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของที่มีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 

ทักษะการส่ือสาร 
 

 ทักษะการสื่อสารถือวาเปนหัวใจของการทําใหเกิดความเขาใจกันระหวางมนุษยในสังคม 
โดยใชขอมูล ความคิด ความเห็น และประสบการณแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน เพ่ือให อีกฝายสามารถ
รับรูถึงความตองการของอีกฝาย อีกทั้งการสื่อสารยังชวยใหมนุษยสามารถพัฒนาปญญา และความคิด
สรางสรรคไดอยางไมมีที่สิ้นสุดโดยใชภาษาเขามาเปนสื่อกลางในการพัฒนา20 

 
การสื่อสาร 
 ชีวิตเปนเรื่องของการเรียนรูและสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญและตองมีการเรียนรูคือ ความสัมพันธ 
หรือ มนุษยสัมพันธ เพราะทุกสิ่งทุกอยางในโลกน้ีมักเปนบทเรียนของกันและกัน ถาไมใสใจเรียนรูซึ่ง
กันและกันก็จะอยูในโลกนี้ดวยความยากลําบาก เพราะชีวิตจะมีคุณคาและรูสึกมีความสุขเมื่อได
แสดงออกอยางที่รูสึก มีโอกาสเรียนรูเรื่องราวและสิ่งใหมๆตามท่ีเราตองการ   

ดังนั้นความสําเร็จของมนุษยในการดํารงชีวิตทั่วไป จึงมักมีขอกําหนดไวอยางกวางๆวา  
เราจะตองเขากับคนที่เราติดตอดวยใหได และตองเขาใหไดดี ดวยการเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธ
รวมกัน โดยอาศัยวิธีการส่ือสารและหลักจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางมนุษยโดยทั่วไปมักถูกมองวา
เปนเร่ืองของศิลปะ(Arts) มากกวาศาสตร(Science) ซึ่งก็หมายความวา  การเรียนรูเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของบุคคลแตเพียงอยางเดียว โดยขาดศาสตรของการส่ือสาร  ยอมขาดศิลปะในการ
นําไปปรับใชในชีวิตจริงใหประสบความสําเร็จได21 

                                                 
20วรกร  สุพร, คูมือการจัดการความรูเรื่อง การส่ือสารภายในองคกร (เชียงใหม: คณะ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), 1. 
21กมลรัฐ อินทรทัศน, การพัฒนาองคความรู การส่ือสารเพื่อสุขภาพ , (กรุงเทพฯ: 

โครงการพัฒนาองคความรูการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ, 2549), 1. 
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ความหมายของการส่ือสาร 
 นักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมายของการติดตอสื่อสารไวอยางหลากหลาย 
ดังนี้ 
 สมยศ  นาวีการ  กลาววา การติดตอสื่อสาร  หมายถึง การถายทอดขอมูลจากบุคคลหน่ึง
ไปยังอีกบุคคลหน่ึงผานทางการใชสัญลักษณบางอยาง เพ่ือความสําเร็จของการติดตอสื่อสารของ
บุคคลทั้งสองจะตองเขาใจส่ิงที่ถูกถายทอด หนาที่ทางการบริหารทุกอยางจะเกี่ยวพันกับการ
ติดตอสื่อสาร  ดังน้ันความเขาใจและการใชการติดตอสื่อสารอยางถูกตองจะสําคัญตอการบรรลุ
ความสําเร็จทางการบริหาร22 
 เกริก  วยัคฆานนท  ไดอธิบายความหมายของการส่ือสารไววา การส่ือสารมีความหมายท่ี
ประกอบดวยนัยสําคัญ 5 ประการดังนี้ 
 1. การส่ือสารเปนกระบวนการที่มีการแลกเปล่ียนอยูเสมอ การสื่อสารจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และตอไปเรื่อยๆอยางไมหยุดนิ่ง 
 2. การส่ือสารเปนกระบวนการที่ยอนกลับไมได และการสื่อสารที่เกิดขึ้นในอดีต จะมีตอ
ปจจุบัน และสงผลถึงอนาคตอีกดวย เราไมสามารถสรางอดีตขึ้นใหมไดอีกฉันใด เราก็ไมอาจสราง
กระบวนการสื่อสารท่ีเหมือนเดิมทุกประการไดฉันนั้น (แตดวยความสามารถของเทคโนโลยีปจจุบัน 
สามารถทําใหกระบวนการสื่อสารยอนกลับได) 
 3. การส่ือสารเปนกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวในความคิดตลอดเวลา กลาวคือตองใช
ความคิดอยูตลอดเวลา เพราะตองนําประสบการณเดิมมาผสมผสานกับประสบการณใหม  ดวยเหตุนี้
การส่ือสารจึงมีความสลับซับซอนมากกวาที่เราเขาใจ แทจริงแลวพฤติกรรมของการสื่อสารจะไม
สามารถจะแยกออกจากจิตวิทยา  หรือพฤติกรรมทางสังคมของแตละคนไดเลย  เพราะจะประกอบได
ดวยสิ่งเรา อารมณ ความเชื่อ ตลอดจนความรูสึกเขามาเชื่อมโยงกับการตีความนั้นดวยเสมอ 
 4. การสื่อสารเปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ โดยที่เหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นรอบๆตัวเรา
โดยลําพังแลว เหตุการณตางๆเหลานั้นมาตีความทําความเขาใจแลว จึงกอใหเกิดประสบการณชีวิต
อยางแทจริง การสื่อสารจึงตองมีปฏิสัมพันธในตัวบุคคล และปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอยูตลอดเวลา 
 5. การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีตองมีบริบท หรือมีสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพราะการสื่อสารไม
สามารถเกิดข้ึนไดเองตามลําพังหรือโดยเอกเทศได การสื่อสารตองอาศัย เวลา สถานที่ แสง สี 23 
 กาญจนา  มีศิลปวิกกัย  กลาววา  การส่ือสาร  หมายถึง  พฤติกรรมของมนุษยทั้งที่ใช
ภาษาพูดและภาษาเขียนหรือ  พฤติกรรมที่ไมใชภาษาพูดและภาษาเขียน  โดยบางคนถือวาพฤติกรรม
ทุกอยางของมนุษยที่สามารถสื่อความหมายได  หรือกอใหเกิดความหมายไดก็ถือเปนการสื่อสารทั้งส้ิน  

                                                 
 

22สมยศ  นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพบรรณกิจ, 2546), 417. 
 23เกริก  วยัคฆานนท, พฤติกรรมองคกร, พิมพครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บานสมเด็จ,2548), 17. 
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ถึงแมวาผูแสดงพฤติกรรมน้ันจะไมมีเจตนาสื่อสารก็ตาม  การส่ือสารของมนุษยจะแตกตางกันออกไป
ตามแนวความคิดของแตละบุคคล24 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดสรุปความหมายของการติดตอสื่อสารในแงตางๆ ดังนี้      
 1. การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณที่มีความหมายตอกัน 
และรวมถึงการท่ีจะอํานวยการส่ังการใหเกิดการปฏิบัติงาน และเพ่ือประสานกิจกรรมตางๆ ที่บุคคล
หลายฝายรวมกันปฏิบัติ    
 2. การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการที่จะสงขาวสารและความเขาใจจากบุคคลหน่ึงไปสู
อีกบุคคลหนึ่ง    
 3. การติดตอสื่อสาร คือ กระบวนการใดก็ตามท่ีคํากลาวหรือขอคิดท่ีไดตัดสินใจไปแลว ได
ถูกสงผานจากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหนึ่งในองคการ กระบวนการน้ันคือการติดตอส่ือสาร    
 4. การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะกอใหเกิดความสัมพันธ หรือทําลาย
ความสัมพันธของคนในหนวยงาน ซึ่งจะทําใหหนวยงานเจริญกาวหนาหรือเกิดอุปสรรคขอขัดแยงขึ้น
ได25 
 เสาวลักษณ  สิงหโกวินห กลาววา การติดตอสื่อสาร  หมายถึง การสรางความ  เขาใจ
รวมกันระหวางผูสงกับผูรับ นั่นคือ ผูสงตองการใหผูรับมีความเขาใจตรงกันหรือเหมือนกันกับตนใน
ขาวสารขอมูล  ความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติ  และอ่ืนๆ26  
 กลาวโดยสรุปการส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถายถอดหรือแลกเปล่ียนความคิด 
ความเห็น ขอเท็จจริง หรือความรูสึก ซึ่งอาจเปนในรูปของคําพูดตัวอักษรสัญลักษณ โดยมีเจตนาที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมของอีกบุคคลหน่ึง พฤติกรรมในที่นี้หมายรวมถึงการเปล่ียนในความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปดเผย และมุงใหเกิด ความเขาใจระหวางผูใหกับผูรับและชวยปองกัน
ความเขาใจผิดระหวางกัน 
 
ความสําคัญของการสื่อสาร 
 ในอดีตเมื่อมนุษยมีการพัฒนาดานภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางกัน  การพบปะ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันก็ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ  จากการติดตอสื่อสารกันใน
ระหวางกลุมชุมชนเดียวกัน ก็มีการติดตอสื่อสารขามกลุมขามชุมชน มีการพัฒนาวิธีการติดตอสื่อสาร
เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นการติดตอสื่อสารจึงมีความสําคัญดังท่ีนักการศึกษาได
กลาวถึงไวดังนี้ 

                                                 
 24 กาญจนา  มีศิลปวิกกัย, ความรูเบื้องตนและทฤษฎีการสื่อสาร , พิมพครั้งท่ี  7 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 9. 
 25 นพพงษ   บุญจิตราดุลย และธรรมรส   โชติกุญชร, บนเสนทางสูนักบริหารการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 74-75. 
 26เสาวลักษณ  สิงหโกวินห, การส่ือขอความในการบริหาร (กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน 
จํากัด, 2547), 3 – 4. 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน ไดกลาววา การติดตอสื่อสารมีความสําคัญในการชวยสนับสนุนตอ
ความพยายามในการถายทอดความคิดของบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงเขาดวยกันในองคการเพ่ือให
บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค เนื่องจากกิจกรรมของกลุมจะไมมีทางเกิดขึ้นไดถาปราศจากการ
ติดตอสื่อสาร เพราะวาการปฏิบัติงานรวมกันและการแลกเปล่ียนไมสามารถเกิดผลขึ้นได27 
 สาธิต วิมลคุณารักษ และ ประยงค เนาวบุตร ไดกลาววา กิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหาร
สถานศึกษาลวนเกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารท้ังสิ้น การติดตอสื่อสารจึงมีความสําคัญตอผูบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ความสําคัญดานมอบหมายงาน ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูบริหารของหนวยงาน
ยอมตองมีการมอบหมายงาน การสั่งการ ออกคําสั่ง เพ่ือใหงานหรือภารกิจขององคการดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมอบหมายงานจึงตองอาศัยการติดตอสื่อสารที่ดีซึ่งทําให
ทั้งผูบริหารสถานศึกษาและผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจตรงกันในเรื่องที่มอบหมาย  
 2. ความสําคัญดานทําความเขาใจ งานประจําอยางหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาก็คือ 
เรื่องการทําความเขาใจ ไมวาจะทําความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ผูใตบังคับบัญชา
คณะกรรมการตาง ๆ สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบังคับบัญชา ซึ่งการทําความเขาใจน้ีผูบริหาร
สถานศึกษาตองอาศัยการติดตอสื่อสารที่ดี เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธที่ดี มีความเขาอกเขาใจซ่ึงกัน
และกัน เละเขาใจตรงกัน ซึ่งการทําความเขาใจดวยการติดตอสื่อสารที่ดีจึงมีความสําคัญตอการ
บริหารสถานศึกษา 
 3. ความสําคัญดานขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสารถือเปนชองทางหน่ึงท่ีผูบริหาร
สถานศึกษา จะไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือมาใชในการบริหารสถานศึกษา เชน การติดตอสื่อสาร
กับนักเรียนก็จะทราบถึงพฤติกรรมของครูผูสอนวามีความต้ังใจสอนแคไหน และถาติดตอสื่อสารกับครู
ผูใตบังคับบัญชาก็จะทราบปญหาอุปสรรคตางๆ ของการทํางาน เปนตน ขอมูลขาวสารเหลานี้ลวน
ไดมาจากการติดตอสื่อสารทั้งส้ิน ดังนั้นหากผูบริหารสถานศึกษามีระบบการติดตอสื่อสารที่ดีก็
สามารถที่จะมีแหลงขอมูลขาวสารที่ดีเพ่ือนํามาในการตัดสินใจ การวางแผนและการกําหนดนโยบาย 
 4. ความสําคัญดานประสานงาน สิ่งสําคัญประการหน่ึงของผูบริหารสถานศึกษา ก็คือ การ
ติดตอประสานงานกับผูบริหารระดับกรมหรือกระทรวง นักการเมืองและสวนราชการตางๆ เพ่ือขอ
ความรวมมือ ขอความชวยเหลือหรือของบประมาณ ซึ่งถาผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชการ
ติดตอสื่อสารที่ดี มีความเหมาะสมก็จะทําใหการประสารงานบรรลุวัตถุประสงคและกอใหเกิดผลดีตอ
สถานศึกษา28 
 
 
 

                                                 
27ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ, 

2547), 275. 
28สาธิต วิมลคุณารักษ และ ประยงค เนาวบุตร. ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 135-136. 
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 พชนารถ  ศรีบังเกิด  ไดใหความสําคัญของการสื่อสารในองคกร  ดังนี้   
 1.  เปนเครื่องมือของผูบริหารในการบริหารงาน  เพราะการสื่อสารภายในองคกรจะชวย
ทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี  เนื่องจากการทํางานตองอาศัยหลายฝายหลายสวนงาน
เขามาชวยเสริมสรางศักยภาพใหกับองคกร 
 2.  เปนเคร่ืองมือที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรตางๆภายใน
องคกรเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  และสรางความไววางใจตอกัน โดยเฉพาะการเปด
โอกาสใหบุคลากรในระดับตางๆไดมีสวนรวมในการบริหารงานของผูบริหาร 
 3.  การชวยกันปฏิบัติภารกิจขององคกรและมีการประสานงานระหวางกันพรอมทั้ง
ทํางานสอดคลองกันแมวาจะตางฝายกันก็ตาม  แตเพ่ือองคกรเดียวกัน ผูบริหารสามารถใชการส่ือสาร
ใหเปนการสื่อสารเพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวภายในองคกรใหได 
 4.  การชวยใหเกิดการพัฒนาและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  จากปจจัยตางๆ ขางตน
เมื่อผสมผสานเขากันแลว  สามารถชวยทําใหเกิดการพัฒนาองคกรได  โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนที่นํา
โดยผูบริหารที่รูจักการสื่อสารภายในองคกรเปนอยางดี 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวาการสื่อสารคือเครื่องมืออยางหนึ่งของผูบริหาร ที่จะทําใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีภายในองคกร ถาผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนในการบริหาร ถาขาด
การสื่อสารก็ไมสามารถท่ีจะทําใหการงานมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดคุณภาพชีวิตแกบุคลากรได29 
  ทัวริส(Tourish) ไดกลาวถึงความสําคัญของการติดตอสื่อสารมีความสําคัญตอการ
บริหารงานดังตอไปน้ี 
 1.  เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร คือ การแจงขอมูลขาวสารขององคกรตอพนักงานเพ่ือให
พนักงานสามารถประสานและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
 2.  เพ่ือกระตุนและจูงใจ การจูงใจเปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาการ
ทํางานของพนักงานในองคการจะไดรับการจูงใจและการกระตุนจากการสื่อสาร องคการจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการชักจูงผานการสื่อสารดังกลาว 
 3.  เพ่ือประเมินผลการทํางาน ปจจุบันองคการมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงทําให
ตองมีการประเมินผลการทํางานสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินความกาวหนาของการทํางาน ดังนั้น  
กระบวนการส่ือสารจะตองมีประสิทธิภาพและสมบูรณพรอมมีการสงขอมูลยอนกลับ ซึ่งจะทําให
องคการสามารถดําเนินงานไปในแนวทางท่ีถูกตอง 
 4.  เพ่ือสรางความสัมพันธในหมูคณะ ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงาน  
ผูบริหารกับผูบริหาร  พนักงานกับพนักงาน  ทั้งในสายบังคับบัญชาที่เปนทางการและไมเปนทางการก็
จะเกิดจากการสื่อสารระหวางกันทั้งสิ้น  การสื่อสารจึงเปนตัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  และทําให
องคการดํารงอยูและพัฒนาไปไดในทุกสถานการณ 

                                                 
  29 Seebungkerd, Potchanat. “The Effect of Leadership Profile of Managers 

on Work Environment and Business Performance,” Sasin Journal of Management. 
Vol.10. 2004, 64. 
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 5.  เพ่ือวินิจฉัยสั่งการหนาที่อยางหน่ึงของฝายบริหารก็คือการออกคําสั่งกับกลุมบุคคลท่ี
อยูในองคการ  การออกคําส่ังดังกลาวจําเปนตองใชการส่ือสารที่รวดเร็ว แนนอนและถูกตอง  ดังนั้น  
ถาผูบริหารไมใชการสื่อสารก็ไมสามารถสั่งการใหพนักงานดําเนินการไดเลย   
 กลาวโดยสรุปการติดตอสื่อสารสําคัญตอองคการในทุกระดับ ทําใหเกิดความเขาใจท่ี
ตรงกัน ทั้งระหวางบุคคลตอบุคคล และระหวางบุคลตอองคการ กอใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน มีความ
จงรักภักดีตอองคกรและสามารถใชการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหวัตถุประสงคของ
องคการบรรลุผลสําเร็จ30 
 
องคประกอบของการสื่อสาร 
 ในดานองคประกอบของการติดตอสื่อสารไดมีนักวิชาการหลายทานใหแนวคิดเกี่ยวกับ
องคประกอบของการติดตอสื่อสารไวดังนี้ 
 สุนันท เลิศฤทธิพงศ กลาววา กระบวนการติดตอสื่อสารจะตองประกอบดวยบุคคลอยาง
นอยสองคน คือ ผูสงสารและผูรับสาร โดยผูสงสารเปนผูกําหนดเนื้อหาสาระที่ตองการสงไปยังผูรับ
สาร และเลือกสื่อหรือชองทางในการสงสารไปยังผูรับสาร และเม่ือผูรับสารไดรับสารแลวแปล
ความหมายของสารและมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือปฏิกิริยายอนกลับ เพ่ือผูสงสารจะไดทราบถึงความ
เขาใจของผูรับสารวาตรงกับจุดมุงหมายของการสงสารที่กําหนดไวหรือไม31 
 กวี วงศพุฒ ไดเสนอองคประกอบของการติดตอส่ือสารไว 6 ประการ คือ 
 1. ผูสื่อความหมาย (sender) ถือไดวามีความสําคัญคอนขางมากในการส่ือขอความตางๆ 
เพ่ือใหเกิดการรับรูที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 
 2. เรื่องราว (content) ในการติดตอสื่อสารนั้นจะเปนตองรูเนื้อหาสาระความสําคัญตาง 
ๆ ของเอกสาร ตลอดจนเขาใจขอความไดอยางชัดเจน 
 3. สื่อ (media) สื่อในปจจุบันมีมากมายหลายประเภทดวยกัน เรียกไดวาเปนโลกของการ
ติดตอสื่อสารอยางไรพรมแดน สามารถหาสื่อตางๆ ไดอยางมากมาย 
 4. ผูรับ (receiver) การแปลความหมาย การเขาใจในส่ือตางๆ การรูถึงวัตถุประสงค
นโยบายหรือสาระสําคัญในเร่ืองราวตางๆ ที่ไดรับมาและสามารถส่ือตอไปไดดวยความถูกตองนับวา
เปนสิ่งสําคัญคอนขางมากเชนกัน 
 5. สถานการณ (situation) แตละสถานการณยอมใชบุคลากรหรือการใชสื่อที่แตกตางกัน
ออกไป ยิ่งในระบบราชการทหารดวยกันแลว สื่อขอความรับวามีความสําคัญอยางมากที่จะทําให
ขาศึกรูแหลงที่ตั้งฐานของเราได 

                                                 
30Tourish, Dennis, and Robson,Paul. “Critical Upward Feedback in 

Organization: Processes, Problems and Implications for communication 
management,” Journal of Management 8, 2. (2003): 150. 

31สุนันท เลิศฤทธิพงศ, การส่ือขอความเพื่อการบริหาร (กรุงเทพฯ: คุณพิณอักษรกิจ
,2547), 21. 
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 6. ผลที่ตองการ (effect) สื่อท่ีดีนั้นจะตองมีคุณภาพหรือเรียกวามีประสิทธิภาพทั้งดานผู
สงและผูรับ สรางความเขาใจในเร่ืองเดียวกันใหตรงกัน ตามสภาพและสถานการณในขณะที่รับ
ขาวสารนั้นๆ32 
 ซอนดราและริชารด  ไดเสนอองคประกอบของการส่ือสารไว  5 ประการ คือ 
 1.  ผูรับสาร -  ผูสงสาร (sender-receivers)  ในการส่ือสาร คนหนึ่งคนเปนทั้งผูรับสาร
และสงสาร  ในขณะเดียวกัน  ขณะที่ฝายหน่ึงกําลังพูดหรือเลาบางสิ่งอยูนั้น  อีกฝายซ่ึงเปนผูฟง  อาจ
แสดงทาทีตั้งใจฟงโดยการแสดงออกทางกาย 
 2.  ขอความ (messages) ขอความคือ สารท่ีผูสงสารและรับสารตองการจะถายทอดให
อีกฝาย  อาจเปนความคิดหรือความรูสึกในการจะสงสารและรับสารนั้น ตองอาศัยการเขาใจ
ความหมายรวมกันโดยใชสัญลักษณ 
 3.  ชองทางการส่ือสาร (channels) เปนสื่อกลางในการนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร  
(เสียง, สายตา, สัมผัส) 
 4.  ปฏิกิริยาตอบรับ (feedback) ผูสงสารและผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบโตซึ่งกันและกัน  
อาจจะเปนทั้งในรูปคําพูดหรือการกระทํา ปฏิกิริยาตอบรับจะทําใหเรารูวาผูรับสารเขาใจสารที่ผูสง
สารตองการสงหรือไม 
 5.  เสียงรบกวน (noise) มี 3 รูปแบบคือ 1) เสียงรบกวนจากภายนอก อาจเปนเสียงหรือ
สถานการณที่ไมเอ้ืออํานวยรบกวนการส่ือสารระหวางกัน 2) เสียงรบกวนจากภายใน ผูสงสารหรือ
ผูรับสารคิดหรือกังวลเร่ืองอ่ืนในใจจนทําใหเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร  3) ความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมายของคํา การใชคําท่ีอาจทําใหเกิดปฏิกิริยารุนแรงตอกัน33 
 จากที่กลาวมา สรุปไดวา องคประกอบของการสื่อสาร คือ ผูสงสาร ขาวสาร สื่อหรือ
ชองทางในการติดตอสื่อสาร ผูรับสาร สถานการณที่บงบอกถึงการใชวิธีการหรือสื่อในการติดตอและ
ผลท่ีตองการจากการติดตอสื่อสาร 
 
กระบวนการสื่อสาร 
 การสื่อสารสามารถอธิบายไดวาเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ขาวสารจะถูกเขารหัสและถูก
ถายทอดผานทางสื่อบางอยางไปยังผูรับที่จะถอดรหัสขาวสาร และถายทอดการปอนกลับบางอยางไป
ยังผูสง ซึ่งภายในบริษัทผูบริหารทุกระดับ คนงาน และแมแตตัวองคการเองสามารถเปนแหลงท่ีมา
ของขาวสาร ผูบริหารตองติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง กลุมและ
บุคคลภายนอกบริษัท เชน ผูถือหุน ผูควบคุมและลูกคา กระบวนการติดตอส่ือสารไดเริ่มตนเม่ือบุคคล
หนึ่ง(ผูสง)  ตองการสงขอเท็จจริง ความคิด ความเห็น หรือขอมูลอยางอ่ืนไปยังบุคคลใดก็ตาม(ผูรับ)  
ขอเท็จจริง  ความคิด  หรือความเห็นจะมีความหมายตอผูสงไมวามันจะธรรมดา และมีตัวตนหรือ

                                                 
32กวี วงศพุฒ, “กระบวนการติดตอสื่อสาร นับวันจะมีความสําคัญเพ่ิมมากย่ิงขึ้นในยุค

ปจจุบัน,” เพิ่มผลผลิต 10, 36 (สิงหาคม 2546): 24-32.  
33Saundra Hybels, Richard L. Weaver. Communicating Effectively. New 

York: The  McGarw-Hill companies, 2007, 11. 
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ซับซอน และไมมีตัวตน และการติดตอสื่อสารเปนการถายทอดขอมูลและความเขาใจจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การติดตอสื่อสารโดยพ้ืนเพแลวจะเปนกระบวนการทางสังคมอยางหนึ่ง ไมวา
บุคคลหน่ึงจะติดตอสื่อสารเผชิญหนากับอีกบุคคลหนึ่งหรือกับกลุมของบุคคลผานทางโทรทัศน การ
ติดตอสื่อสารยังคงเปนกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวของกับบุคคลสองคนหรือมากกวา ภายใตการ
วิเคราะหกระบวนการติดตอสื่อสาร เราไดพบวา กระบวนการติดตอสื่อสาร จะประกอบดวย
องคประกอบพ้ืนฐานดังตอไปนี้  คือ : ผูสง การเขารหัสขาวสาร สื่อ การถอดรหัส ผูรับ และการ
ปอนกลับ  ตามมุมมองทางการบริหารแลว  การติดตอสื่อสารคือกระบวนการของแลกเปล่ียนขอมูล
ดวยวิถีทางท่ีบรรลุความเขาใจรวมระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวาเกี่ยวกับเรื่องงาน ดังนั้นการ
ติดตอสื่อสารคือกระบวนการของการรวมความหมาย วิถีทางอีกอยางหนึ่งที่จะมองกระบวนการ
ติดตอสื่อสารคือการเรียงลําดับของคําถามวา “ใคร”(ผูสง) “พูดอะไร”(ขาวสาร) “ดวยวิธีการอะไร”
(ชองทาง) “แกใคร”(ผูรับ) “ดวยผลลัพธอะไร”(ความหมายท่ีถูกตีความ)34 
 รูปลักษณะของการสื่อสารที่วา  ผูสงสาร  ซึ่งเปนตนขาวสงขาวสารออกไปทางเครื่องมือ
สง  ซึ่งอาจจะเปนรหัส  สัญญาณ  สัญลักษณ  หรือเสียงผานชองทาง  อาจเปนคลื่นเสียง  แสง  ไปถึง
เครื่องรับหรือผูรับสัญญาณนั้น  แลวตีความหมาย  หรือแปลความหมายออกมาสูปลายทาง  คือ  ผูรับ  
แลวปรากฏผลออกมาซึ่งเปนกระบวนการสุดทาย แตผลที่ปรากฏออกมาจะเขาใจหรือไมเขาใจอยาง
ชัดเจนก็แลวแตวาผูสงสารไดดีหรือไม  เครื่องสงมีประสิทธิภาพดีเพียงใด ชองทางเดิมมีอุปสรรคอยาง
ใดมาขัดขวางหรือไม เครื่องรับหรือผูรับตีความหมายไดชัดเจนเพียงใด และเขาใจตรงกันหรือไม  ทั้งนี้
ทุกองคประกอบตองมีการตรวจสอบใหดีทั้งเครื่องมือและตัวผูสงขาวและตัวผูรับ   
  

 
 

                     Message                  Signal               Receiver Signal          Message 

   
  
 
แผนภูมิที่  3  กระบวนการของการสื่อสาร 
ที่มา: นพพงษ  บุญจิตราดุล, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพเทียมฝา, 2551), 80. 
 ตนตอหรือที่มาของขาวสารขอมูล (source) การพิจารณาตัวแบบจะเริ่มจากทางซายไปสู
ทางขวา  โดยเริ่มตนที่ตนตอหรือท่ีมาของขาวสารขอมูล ในการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยนั้น ตนตอ
จะเร่ิมที่สมอง ซึ่งเต็มไปดวยความรูสึกนึกคิด  ความตองการ ความเขาใจ หรือขาวสารขอมูลบาง
ประการ  ซึ่งจะมีจํานวนมากหรือนอย ซับซอนหรือไมซับซอนก็ได แตผูสงขาวสารก็ตองการจะสง
ขาวสารขอมูล ความรูสึกนึกคิด ความตองการ  ฯลฯ  ไปยังอีกบุคคล หรือกลุมบุคคลหนึ่ง 

                                                 
 34สมยศ  นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพบรรณกิจ, 2546), 447. 
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 การสงผานขาวสาร (transmission) ขั้นตอนท่ีสองนี้คือการเลือกวิธีการสงผานขาวสาร 
อันที่จริงนั้น การติดตออาจทําไดทั้งแบบเผชิญหนา (face-to-face communication) และแบบการ
ติดตอสื่อสารระหวางจุดสองจุด (machine-inter-posed communication) สําหรับแบบแรกน้ัน  
การสงผานขาวสารขอมูลจะเปนการใชเสียงหรือคําพูด และอาจมีการใชภาษารางกายหรือภาษา
ทาทาง (body language) ประกอบ สวนแบบหลังนั้นหมายถึงการติดตอสื่อสารที่ใชเครื่องมือ เชน  
โทรศัพท  วิทยุ  หนังสือ  โทรทัศน  ภาพยนตร  ที่ทําหนาที่เปนตัวผานระหวางผูทําการติดตอสื่อสาร
หรือใชประกอบในการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา 
 การใสรหัส (message coding) การใสรหัสเปนการเปลี่ยนความคิดท่ีมีในสมองใหเปน
รหัสที่เหมาะกับสื่อ (media) หรือชองทาง (channel) ที่ใชในการติดตอสื่อสาร นั่นก็คือความคิด  
หรือขาวสารที่มีในสมองนั้นจะไมสามารถสงผานโดยตรงจากสมองของคนคนหนึ่งไปยั งสมองของอีก
คนหนึ่งได แตจะมีการเปลี่ยนความคิดหรือขอมูลขาวสารในสมองใหเปนสัญญาณหรือรหัส ( signal)  
ที่จะใชสงผานได  ในการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา สัญญาณที่เหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องมือก็คือ
การใชการติดตอสื่อสารที่ใชคําและการใชการติดตอสื่อสารที่ไม ใชคําหรือภาษาทาทางก็อาจเปน
สัญญาณที่มีประสิทธิภาพ  ถามีการนํามาใชอยางเหมาะสม ในการติดตอสื่อสารแบบใชเครื่องจักร
เครื่องกลท่ีตองมีการใชเครื่องมือหรือเคร่ืองจักรกลเปนตัวกระจายความรูสึกหรือขาวสารขอมูลตางๆ
นั้น  การใสรหัสขาวสารจะเร่ิมตนที่รางกายมนุษยและมนุษยอาจสงขาวสารน้ันไปในระยะทางท่ีไกล
กวาได  โดยใชตัวสงผาน transmitter) ซึ่งเปนเครื่องมือตางๆ  ในการติดตอสื่อสารอันชวยกระจาย
หรือเผยแพรตัวของเรา  เชน  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  หรือรูปภาพกระจายภาพของเรา  เปนตน 
 ผูรับและการถอดรหัสขาวสาร (receiver and message decoding) คําวาผูรับและการ
ถอดรหสัขาวสารนี้ก็ใชในทํานองตรงขามกับคําวา การสงผานขอมูล (transmission)  และการใสรหัส
ขาวสาร (message encoding)  ในการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา การสงผานขาวสารขอมูลอาจ
เปนไปโดยการใชภาษาพูดหรือภาษารางกายก็ได  ในกรณีนี้ ผูรับขาวสารจะตองมีความสามารถใน
การรับรูและเขาใจในเคร่ืองหมายท่ีผูสงสงมา  เชน  ตารับและถอดรหัสทาทางและการเคลื่อนไหวของ
รางกาย  ตามองเห็นและถอดรหัสการขยิบตาของอีกผูหนึ่ง เปนตน ถาคนใดคนหน่ึงของคูกรณีที่ทํา
การติดตอสื่อสารแบบตัวตอตัวหรือแบบเผชิญหนาบกพรองในอวัยวะรางกายซึ่งทําหนาที่เปนผูรับ  
เชน ตา  หู  ความสามารถในการรับกลิ่น เปนตน  เมื่อทําการรับการติดตอสื่อสาร  การติดตอสื่อสาร
ก็จะเสียหายไปในระดับหนึ่ง 
 จุดหมายปลายทาง (destination) ที่สุดก็ถึงคําวา จุดหมายปลายทางซึ่งอยูที่สมองของ
มนุษยอีกคนหนึ่งอันเต็มไปดวยขาวสารรายละเอียดโดยเฉพาะของตัวเองมากมาย  หรือมีความทรงจํา
หรือความคิดที่ขัดแยงกัน  ผูรับจะรับรหัสนั้น  เชน  ไดยิน  เห็น  รูสึก  เปนตน  และแลวรหัสนั้นจะ
ถูกถอดออกมาเปนความหมาย  แตการตีความโดยจุดหมายปลายทาง (สมอง)  และโอกาสของการ
ตีความที่เหมือนกัน  (isomorphism) ระหวางที่มาของขาวสาร (สมองอันหนึ่ง) กับจุดหมายปลายทาง  
(สมองอีกอันหนึ่ง)  นั้นแทบจะเปนไปไมได 
 ที่มาของสิ่งรบกวน (noise source) กลับไปที่คําวาที่มาของส่ิงรบกวน ในที่นี้เปนการ
แนะนําถึงความคิดอันสําคัญที่วาในการติดตอสื่อสารที่มีการสงผานขาวสารขอมูลในรูปของสัญญาณ
หรือรหัสทุกครั้งน้ัน มักจะมีตัวแทรกแซงจากภายนอก (outside interference) ซึ่งเรียกวา  
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“สิ่งรบกวน” (noise) หรือสิ่งรบกวนในเสนทาง (noise in the channel)  ยกตัวอยางเชน ถาเรา
กําลังพูดกับใครสักคนหนึ่งบนถนนและอาจมีเสียงแตรดังอยูดวย  เสียงแตรน้ีอาจรบกวนเราไดชั่ว
ขณะหนึ่ง  แตในตัวแบบน้ีความหมายของคําวา “เสียง” (noise) ที่ใชในที่นี้ขยายไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ซึ่งจะเปนอะไรก็ไดที่อาจจะรบกวนการสงผานรหัสท่ีมีความชัดเจนอยูแลว  โดยที่สิ่งรบกวนน้ันอาจจะ
เปนสิ่งที่ไดยินหรือไมไดยินก็ตาม เชน แสงนีออนที่กะพริบ  ในขณะท่ีกําลังอานหนังสือจะเปนตัวบ่ัน
ทอนประสิทธิภาพในการอาน  ดังนั้นการกะพริบของแสงนีออนจึงนับวาเปนสิ่งรบกวน ซึ่งมิไดเปน
เรื่องเก่ียวกับการฟงแตเปนเรื่องเก่ียวกับการเห็น เปนตน35 
 โมฮาเมด(Mohamed) ไดกลาวไวในงานวิจัยพบวา กระบวนการส่ือสารจะประกอบดวย
องคประกอบดังนี้ 
 1.  แหลงขอมูล (Information Source) คือ แหลงที่มาของขาวสาร (Message) 
 2.  ขาวสาร (Message) คือ เนื้อหาท่ีจะตองนําไปสง 
 3.  ผูสง (Transmitter) คือ บุคคลที่จะเปนผูดําเนินการสงขาวสารนั่นเอง 
 4.  สื่อหรือชองทาง (Media) คือ สิ่งที่จะชวยนําพาขาวสารไดดีหรือเร็วยิ่งขึ้น 
 5.  ผูรับ (Receiver) คือ ผูเปนเปาหมายในการรับขาวสาร36 
 ในการติดตอสื่อสาร  กระบวนการติดตอสื่อสารอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น  เพราะความไม
ชัดเจน  ไมสมบูรณ  และอคติของตัวผูสงขาวสารและผูรับขาวสาร ตลอดจนอารมณและประสบการณ
ของท้ังสองฝายที่แตกตางกัน  ทั้งนี้ตองยึดเปาหมายของการติดตอสื่อสารอยางสมบูรณไว ความวิตก
กังวลในการติดตอสื่อสาร  เปนความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลท่ีเกิดจากการติดต อสื่อสาร  
ตัวอยางเชน  ความวิตกกังวลที่เกิดจากการติดตอสื่อสารกับคนจํานวนมากหรือสาธารณชน ซึ่งในกรณี
นี้เราสามารถแกไขไดโดยการเขียนรางขาวสารท่ีตองการจะสงกอนแลวนําไปพูด  ซึ่งจะทําใหผูพูดไม
เพียงแตจะเกิดความมั่นใจเทานั้น  แตจะชวยทําใหการสงขาวสารชั ดเจนและครบถวนอีกดวย  
สําหรับบุคคลซึ่งมีปญหาทางดานการติดตอสื่อสารดวยคําพูด  องคกรอาจจะเสนอทางเลือกโดยใหเขา
ทํางานท่ีไมตองใชการพูดหรือใชบางแตนอย โดยบอกเขาวาการติดตอสื่อสารดวยการพูดไมใช
สิ่งจําเปนสําหรับเขา  สิ่งที่สําคัญมากกวาคือการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือไมใหเขาเกิดความ
วิตกกังวลจนเกินไป37 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา กระบวนการติดตอสื่อสารประกอบดวย ตนตอหรือที่มาของ
ขาวสารขอมูล การสงผานขาวสาร การใสรหัส ผูรับและการถอดรหัสขาวสาร จุดหมายปลายทาง  
และท่ีมาของสิ่งรบกวน 
 

                                                 
 

35
 สรอยตระกูล  (ติวยานนท)  อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ:ทฤษฎีและการประยุกต, 

พิมพครั้งที ่4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 349-351. 
36Mohamed, Ramli. “Communication Planning in Extension Organization”. 
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ประเภทของการสื่อสาร 
 ในการบริหารงาน ผูบริหารไดใชการส่ือสารที่สําคัญสองประเภทคือ: ภาษาและไมใชภาษา  
การสื่อสารที่ใชภาษาจะประกอบดวยการพูด (การส่ือสารทางวาจา) หรือการเขียน(การส่ือสารทาง
ลายลักษณอักษร) การสื่อสารที่ไมใชภาษาจะประกอบดวยภาษากาย  การใชเวลา  ระยะหาง  การ
สัมผัส  และเสื้อผา  เปนตน  เพ่ือที่จะถายทอดขาวสาร  การส่ือสารเหลานี้มักจะถูกรวมเขาดวยกัน  
ขอพิจารณาท่ีกระทบตอการเลือกวิธีการสื่อสารจะมีทั้งผูฟง (การปรากฏอยูทางกายภาพหรือไม) 
ลักษณะของขาวสาร (ความเรงดวนหรือความลับ)  และตนทุนของการถายทอด  การส่ือสารแตละ
ประเภทจะเปนสวนสําคัญของการสงขาวสารภายในบริษัท 
 1. การสื่อสารทางภาษา (Verbal Communication) การสื่อสารทางภาษาจะถูก
ถายทอดความหมายดวยวิถีทางของชองทางพ้ืนฐานสองอยาง : การฟง (การสื่อสารทางวาจา)  และ
การเห็น  (การส่ือสารทางลายลักษณอักษร) การส่ือสารทางภาษาจะเกี่ยวพันกับชองทางอยางอ่ืน
บอยคร้ังดวย  เชน เราจะมองเห็นการเคลื่อนไหวทางรางกาย การแสดงออกทางสีหนา  การสื่อสาร
ทางสายตา  และการแสดงทาทางของผูสื่อสาร  แตกระน้ันโดยปกติ  การสื่อสารทางลายลักษณอักษร
ขึ้นอยูกับส่ิงที่เขียนเปนลายลักษณอักษรบนกระดาษเทานั้น  ไมมีรองรอยอยางอ่ืน เชน  น้ําเสียงจะ
ถูกไดยินที่ชวยใหเราเขาใจขาวสาร  โดยปกติความรูสึก  การไดกลิ่น  การฟง  และการสัมผัสจะไม
ปรากฏ การส่ือสารทางภาษาคือการใชถอยคําเปนลายลักษณอักษรหรือวาจา  เพ่ือท่ีจะสื่อสารทั้งการ
สื่อสารทางลายลักษณอักษรและวาจาจะแพรหลายอยูภายในบริษัท  การส่ือสารทางลายลักษณอักษร
จะเกิดขึ้นผานทางวิธีการ เชน  จดหมายธุรกิจ  บันทึกของสํานักงาน  รายงาน  จดหมายขาว  ประวัติ
ของบุคคล  แบบฟอรม  และคูมือนโยบายการสื่อสาร  
 โดยทั่วไปการส่ือสารทางลายลักษณอักษรจะมีขอดีกวาการส่ือสารทางวาจาหลายอยาง  
การส่ือสารทางลายลักษณอักษรจะใหการบันทึกของขาวสาร  การเผยแพรไดอยางกวางขวาง  และผู
สงสามารถใชขาวสารไดอยางรอบคอบ  การสื่อสารทางลายลักษณอักษรมีขอเสียหลายอยางดวย เชน 
คาใชจายของการจัดทํา  ความไมเปนสวนบุคคล  ความเขาใจผิดจากผูรับ  และความลาชาของการ
ปอนกลับ  ทําไมบุคคลควรจะเลือกใชการส่ือสารทางลายลักษณอักษร  เพราะวาการส่ือสารทางลาย
ลักษณอักษรจะมองเห็นถาวรและพิสูจนได  โดยทั่วไปทั้งผู สงและผูรับมีบันทึกของการสื่อสาร  
ขาวสารสามารถถูกเก็บรักษาไวไดอยางไมจํากัดเวลา  ถาบุคคลมีขอสงสัยตอเนื้อหาขาวสารแลว  
ขาวสารจะหามาไดทางกายภาพเพ่ือการอางอิงภายหลังได  นี่จะสําคัญอยางยิ่งตอการสื่อสารที่
ซับซอนหรือมีความยาว แผนการตลาดของผลิตภัณฑใหมที่ประกอบดวยงานหลายอยางกระจาย
ออกไปหลายเดือน  ดวยการเขียนเปนลายลักษณอักษร บุคคลท่ีเริ่มแผนงานสามารถอางอิงไดตลอด
ชวงอายุของแผนงาน  ขอดีอยางสุดทายของการส่ือสารทางลายลักษณอักษรจะมาจากกระบวนการ
ของตัวมันเอง เชน เมื่อมีการปราศรัยอยางเปนทางการ  คําพูดที่เปนลายลักษณอักษรจะถูกเอาใจใส
มากกวาคําพูดที่เปนวาจา  การเขียนบางสิ่งบางอยางเปนลายลักษณอักษรจะบังคับใหบุคคลตองคิด
อยางรอบคอบเก่ียวกับส่ิงที่เขาตองการถายทอด  ดังนั้นการสื่อสารทางลายลักษณอักษรจะถูกคิด
อยางดี  มีเหตุผล  และชัดเจน  แนนอนการส่ือสารทางลายลักษณอักษรจะมีขอเสียดวย  ในขณะท่ี
การเขียนจะแนนอนมากกวา การเขียนจะสิ้นเปลืองเวลามากกวา คุณสามารถถายทอดขอมูลแก
อาจารย 10-15 นาทภีายในการสอบปากเปลาที่คุณจะตองถายทอดส่ิงเดียวกันหนึ่งชั่วโมงภายในการ
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เขียน  ขอเสียที่สําคัญอยางอ่ืนคือ การปอนกลับหรือการขาดการปอนกลับ  การส่ือสารทางวาจาจะ
ยอมใหผูรับสนองไดอยางรวดเร็วตอสิ่งที่พวกเขาคิดจากการไดฟง  แตกระนั้นการสื่อสารทางลาย
ลักษณอักษรไมไดมีกลไกการปอนกลับท่ีถูกสรางขึ้นมา  ดังนั้นการสงบันทึกไมประกันวาจะถูกไดรับ 
ถาไดรับแลวไมประกันวาผูรับจะแปลความหมายมันเหมือนกันที่ผูสงหมายความถึง การใชอีเมลอยาง
กวางขวางไดทําใหทักษะทางการเขียนมีความสําคัญมากขึ้นกวาแตกอน  ดังนั้นบริษัทหลายบริษัท
กําลังเผชิญกับปญหาหลายอยางที่เก่ียวพันกับการสื่อสารทางลายลักษณอักษร  ความสามารถของ
บุคคลโดยทั่วไปที่จะใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพและเขียนใหเขาใจไดจะตกตํ่าลง  ในขณะเดียวกัน
บุคคลท่ีเปนผูเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและการบัญชีมักจะมีความยุงยากกับการสื่อสารดวยภาษาอ่ืน
ยกเวนคณิตศาสตร  
   ปญหาเหลานี้ไดทําใหบริษัทหลายบริษัทตองมีโครงการพิเศษเพ่ือที่จะฝกอบรมทักษะ
ทางการเขียนและการติดตอสื่อสารแกสมาชิกของพวกเขา   
 การส่ือสารทางวาจาจะมีขอเสียดวย  การสื่อสารทางวาจาอาจจะไมถูกตองถาบุคคลได
เลือกคําพูดที่ผิดที่จะถายทอดความหมายหรือรายละเอียดท่ีตรงกับเรื่อง  หรือถาผูรับไดลืมบางสวน
หรือทั้งหมดของขาวสาร  ภายใตการอภิปรายแบบสองทาง  บุคคลยากท่ีจะมีเวลาเพ่ือการคิดได  และ
การขาดบันทึกที่ถาวรของสิ่งที่ไดถูกพูด  ผูบริหารควรจะเลือกรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล
อยางไหน  สื่อท่ีดีที่สุดจะถูกกําหนดโดยสถานการณ  การสื่อสารทางวาจามักจะถูกใชเมื่อขาวสารเปน
สวนบุคคลไมใชประจําวัน และสั้น  โดยปกติการสื่อสารทางลายลักษณอักษรจะดีที่สุดเมื่อขาวสารไม
เปนสวนบุคคลมากขึ้น  ประจําวัน  และยาวกวา  ผูบริหารสามารถรวมสื่อเขาดวยกันเพ่ือที่จะใชขอดี
ของรูปแบบการสื่อสารแตละอยางได  ตัวอยางเชน  การโทรศัพทอยางรวดเร็วเพ่ือท่ีจะจัดการประชุม
จะงายและไดรับการตอบสนองทันที การตามมาภายหลังโทรศัพทดวยบันทึกเตือนความจําชวยให
มั่นใจไดวาบุคคลจะจําการประชุมได  และมันจะเปนบันทึกของการนัดหมายการประชุมดวย  ขอเสีย
ที่สําคัญของการติดตอสื่อสารทางวาจาอาจจะปรากฏทุกครั้งที่ขาวสารไดถูกถายทอดผานบุคคล
จํานวนหนึ่ง  บุคคลท่ีเกี่ยวของมากเทาไร  โอกาสที่จะถูกบิดเบือนมากยิ่งขึ้นเทานั้น  บุคคลแตละคน
จะแปลความหมายขาวสารตามวิถีทางของเขา  เนื้อหาของขาวสารที่ไปถึงจุดหมายปลายทางมักจะ
แตกตางอยางมากจากตนตอ  ภายในบริษัทที่การตัดสินใจและการสื่อสารจะถูกถายทอดทางวาจาข้ึน
ลงตามสายการบังคับบัญชาแลว โอกาสท่ีขาวสารจะถูกบิดเบือนจะมีอยูมาก   
 เทคนิคการติดตอสื่อสารเหลานี้มีขอดีหลายอยาง  ปริมาณขอมูลมากข้ึนสามารถสะสม
และถายทอดผานทางระบบคอมพิวเตอรได  ขอมูลสามารถสงไดรวดเร็วกวาและไปถึงบุคคลได
มากกวาผานทางเครื่องแฟกซและอิเล็กทรอนิกสเมล วอยซ เมลจะลดเวลาที่ใชกับการใชโทรศัพทลง  
เทเลคอนเฟอเร็นซิ่งและเครือขายโทรทัศนสวนบุคคลสามารถรวบรวมบุคคลจากหลายสถานท่ีเขา
ดวยกันโดยไมเสียเวลาและตนทุนการเดินทางแตกระนั้นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสมีขอเสีย
บางอยางดวย  ความรวดเร็วและประสิทธิภาพของวิธีการสื่อสารนี้จะทําใหงายตอการสงขอมูลที่ไม
จําเปน  ขอมูลและขาวสารที่มีคุณภาพจะมาจากมนุษยไมใชเครื่องจักรท่ีพวกเขาไดใชอยู ผูกระทําผิด
ที่สําคัญรายหนึ่งคือคอมพิวเตอรจะแทนที่โตะกองกระดาษของพนักงานสํานักงานในอดีต  พนักงาน
สํานักงานท่ีถูกบังคับใหทํางานของพวกเขาภายใตเงาของจอสีเขียวหรือสีเหลืองอําพันทุกวันอาจจะ
สูญเสียการติดตอของมนุษยไป  โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาตองอยูภายในหองเล็กที่แยกจากบุคคลอ่ืนโดย
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ผนังกั้นสูง  ภายใตความพยายามที่จะหลบหนีจากความโดดเด่ียวเชนนี้ พนักงานของสํานักงานแหง
หนึ่งที่ถูกศึกษาโดยซูบอซซไดแอบมองอยางซุกซนตามชองขอบผนังโลหะที่แยกพวกเขาออกจากเพ่ือน
รวมงานคนอื่น 
 2. การส่ือสารที่ไมใชทางภาษา(Nonverbal Communication) การสื่อสารที่ไมใช
ทางภาษาคือการสื่อสารที่ไมใชคําพูด  การสื่อสารที่ไมใชทางภาษามักจะเปนการแสดงทางสีหนา  การ
เคลื่อนไหวทางรางกาย  การสัมผัสทางรางกาย  การแสดงทาทางและการออกเสียงสูงตํ่าและนํ้าเสียง  
การสื่อสารที่ไมใชทางภาษาจะเกิดขึ้นจากการเผชิญหนาเปนสวนใหญ  นักวิจัยคนหน่ึงไดพบ
แหลงที่มาของรองรอยการส่ือสาร  สามแหลงในระหวางการสื่อสารเผชิญหนา  เขาพบวาเนื้อหาของ
ขาวสารมากถึง  55% จะถูกถายทอดโดยการแสดงทางสีหนาและทาทางของรางกาย และอีก 38% 
จะมาจากการออกเสียงสูงต่ําและน้ําเสียง คําพูดจะเปนเน้ือหาของขาวสารเพียง 7% การสื่อสารท่ี
ไมใชทางภาษาจะรวมเอาองคประกอบทุกอยางท่ีเกี่ยวพันกับการสื่อสารของมนุษยที่ไมไดถูก
แสดงออกทางวาจาหรือลายลักษณอักษรบางครั้งการสื่อสารที่ไมใชทางภาษาจะถายทอดความหมาย
ไดมากกวาคําพูด  องคประกอบทางมนุษยไดแกการแสดงทางสีหนาและการเคลื่อนไหวทางรางกาย  
ทั้งรูสึกตัวและไมรูสึกตัว  การแสดงทางสีหนาไดถูกแยกประเภทเปน  1.ความสนใจ – ความต่ืนเตน  
2.ความสนุกสนาน – ความราเริง  3.ความประหลาดใจ – ความตกใจ  4.ความเศราใจ – ความ
เจ็บปวด  5.ความเปนทุกข – ความกลัว 6.ความอับอาย – ความถอมตัว  7.การดูหมิ่น – ความ
รังเกียจ และ 8.ความโกรธ – ความใจรอน  ตาจะเปนสวนประกอบที่มีความหมายมากที่สุดของหนา  
การเคลื่อนไหวทางรางกายและ “ภาษากาย”  จะเปนองคประกอบทางมนุษยที่มีความหมายดวย  
ภาษากายจะมีทั้งการเคลื่อนไหวและทาทางของรางกายในระหวางการส่ือสาร  การจับมือจะเปน
รูปแบบโดยทั่วไปอยางหนึ่งของภาษากาย   
 การสื่อสารที่ไมใชทางภาษาคือการส่ือสารโดยวิถีทางขององคประกอบและพฤติกรรมท่ี
ไมไดเปนคําพูด  การวิจัยไดคาดคะเนวาคุณลักษณะท่ีไมใชภาษาจะมีอยูประมาณ 65%  และ  93% 
ของส่ิงที่ถูกส่ือสาร  สิ่งที่นาสนใจคือการสื่อสารทางภาษาที่ปราศจากการติดตามมาท่ีไมใชทางภาษา
จะเกิดข้ึนไดยาก  เราทุกคนตางเรียนรูที่จะเขาใจความหมายภาษากายของบุคคลอ่ืน  แตบุคคลเพียง
ไมกี่คนไดตระหนักถึงการส่ือสารท่ีไมใชทางภาษาน้ีของพวกเขาเอง  นอกจากภาษากายแลว  (การ
แสดงทางสีหนา  การส่ือสารทางสายตา  การชี้มือชี้ไม  และทาทางของรางกาย) ระยะหางระหวาง
บุคคล  และทัศนคติของพวกเขาตอเวลาตางเปนการสื่อสารที่ไมใชทางภาษาท่ีสําคัญ  สัญลักษณทาง
สถานภาพการสัมผัสและรูปรางทาทางจะเปนขาวสารของการสื่อสารดวย38 
 โมฮาเมด (Mohamed)  ไดกลาวถึงประเภทของการสื่อสารไวดังนี้   
 1.  การสื่อสารภายในตัวบุคคล (interpersonal communication) เปนการสื่อสารที่เกิด
ขึ้นกับหนวยวิเคราะหที่ เล็กที่สุด คือบุคคลเพียงคนเดียว การศึกษาคนควาดานนี้  สวนใหญมี
วิวัฒนาการมาจากสาขาวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาโดยเฉพาะอยางยิ่งจิตวิทยาทางสังคม 

                                                 
 

38
 สมยศ  นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพบรรณกิจ, 2546), 447. 
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 2. การสื่อสารระหวางบุคคล หรือการสื่อสารตัวตอตัว หรือการสื่อสารปจเจกชน  
(interpersonal communication or face – to – face communication) การส่ือสารประเภทนี้
มีการนําไปใชและไดรับการศึกษาคนควาอยางแพรหลายมาก  การศึกษาวิชาการสื่อสารสวนมาก
มักจะเนนการสื่อสารระหวางบุคคล  และการสื่อสารมวลชนควบคูกันไป  หรือไมก็เลือกเนนการ
สื่อสารประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 3. การส่ือสารกลุมใหญ (large group communication or public communication)  
เปนการสื่อสารที่ประกอบดวยคนจํานวนมากซึ่งมารวมอยูในที่เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน  แตเนื่องจาก
จํานวนของคนท่ีมาทําการส่ือสารนั้นมีจํานวนมากเกินไป  จึงไมเขาลักษณะการส่ือสารระหวางบุคคล  
เพราะการส่ือสารกลุมใหญโอกาสท่ีผูสงสารและผูรับสารจะแลกเปลี่ยนขาวสารกันโดยตรงน้ันมีอยู
นอย  และจะสื่อสารกันแบบตัวตอตัวก็เปนไปไดยาก  ตัวอยางของการส่ือสารกลุมใหญ  เชน  การ
อภิปรายในหอประชุม การปราศรัย  หาเสียง การปาฐกถา การสอนท่ีมีผูเรียนจํานวนมากจนตองจัด
ผูเรียนไปอยูหลายๆหองเรียน  โดยอาศัยสื่อการสอนเขามาชวยในการสอน  เชน  การเปดใชโทรทัศน
วงจรปด  เปนตน 
 4.  การสื่อสารในองคกร (organizational communication) ลักษณะพิเศษของการ
สื่อสารในองคการอยูที่วาเปนการสื่อสารระหวางผูที่เปนสมาชิกขององคการหรือหนวยงานที่เปน
ทางการ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคนโยบาย  มีการจัดองคการมีการแบงงานกันทํา เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจขององคการหรือหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากในการจัดองคการน้ัน  มีการแบงสาย
งานและลําดับขั้นของความรับผิดชอบและการบังคับบัญชา  ดังนั้นลักษณะของการสื่อสารในองคการ
จึงจําเปนตองจัดใหสอดคลองกับโครงสรางขององคการดวย โดยปกติการสื่อสารในองคการจะ
ประกอบไปดวย  การสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  การส่ือสารระหวางผูรวมงาน
ในระดับเดียวกัน  และการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติที่อยูคนละสายงานกันและตางระดับกัน  ซึ่ง
ทั้งหลายเหลานี้จําเปนที่จะตองมีการติดตอสื่อสารกันอยูเสมอเพ่ือสรางความเขาใจ  ความรวมมือเพ่ือ
ความสมัครสมานสามัคคี  เพื่อสรางความสงบสุขความกลมเกลียวกันของคนในหนวยงาน   
 5.  การสื่อสารมวลชน (mass communication) กิจกรรมดานการสื่อสารในปจจุบันเปน
กิจกรรมที่มีความสลับซับซอนมากและเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก  เนื่องจากสังคมในปจจุบันเปน
สังคมที่มีขนาดใหญและมีความสลับซับซอนและมีความเปนสังคมของขอมูลขาวสารมากขึ้น  การ
สื่อสารในสังคมปจจุบัน  จึงตองอาศัยระบบการส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีการส่ือสารใหมๆเปน
สําคัญ39 
 กลาวโดยสรุปประเภทของการสื่อสารสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การส่ือสารทาง
ภาษา (verbal communication) และการส่ือสารที่ไมใชทางภาษา (nonverbal communication) 
 
 
 

                                                 
39Mohamed, Ramli. “Communication Planning in Extension Organization”. 

Journal of Development Communication, (2004), 85.   
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ชองทางและแบบจําลองการส่ือสาร  
 การสื่อสารในองคการจะมีชองทางอยู 3 แบบ ดังนี้คือ 
 1. การส่ือสารจากระดับบนลงสูระดับลาง (downward communication) เปนการ
สื่อสารจากผูบังคับบัญชา ไปสูผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนตอการจัดการ และการควบคุมการ
ทํางานภายในองคการ เพ่ือใหผูปฏิบัติรูถึงนโยบาย แผนงานข้ันตอนเปาหมาย คําสั่งใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ คําเตือน คําขอรอง คําอนุมัติสั่งใหดําเนินการ เปนตน  สื่อท่ีใชกันมากในการ
สื่อสารลักษณะนี้ ไดแก การประชุม ประกาศ บันทึก ฯลฯ  การสื่อสารลักษณะน้ี ขาวสารมีโอกาส
บิดเบือนไดมาก โดยเฉพาะเวลาที่ตองสงขาวสารหลายทอด และเปนลายลักษณอักษร เชน ผูรับ
ขาวสารอาจจะไมสนใจอาน และทําความเขาใจขาวสาร หรืออาจจะใหความสนใจเพียงเล็กนอย 
รวมทั้งไมสนใจปฏิบัติตาม ถาขาวสารที่ใหไมมีการจูงใจที่ดีพอ  
 2. การสื่อสารจากระดับลางขึ้นไปสูระดับบน (upward communication) เปนลักษณะ
การส่ือสารที่สงขาวสารจากผูที่อยูใตบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชา โดยสวนใหญเปนการสนองการ
สื่อสารจากบนลงลาง เชน ลักษณะการยอนกลับของรายงานความกาวหนาของผลการปฏิบัติงาน การ
เสนอแนะ การรองทุกข ขอคิดเห็น หรือการขออนุมัติ เปนตน ปกติการสื่อสารแบบน้ี ไมคอยปรากฏ
ชัดเจนมากนัก เพราะผูใตบังคับบัญชามักจะไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น และสวนใหญมีความรูสึก
วาผูบังคับบัญชาไมคอยใหความสนใจตอปญหา หรือรายงานของเขา  ผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารควร
สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสส่ือสารแบบน้ีใหมาก โดยอาจจะสงเสริมโดยการใชการส่ือสารแบบไมเปน
ทางการมาชวย เชน การพบปะแบบไมมีทางการ หรือใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย  เพราะจะทําใหการบริหารงานมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 3.  การส่ือสารระดับเดียวกัน หรือตามแนวราบ ( lateral or horizontal 
communication)  เปนการส่ือสารระหวางบุคคลในระดับเดียวกันในแนวราบ หรือระหวางคนตาง
ระดับกันที่ไมมีอํานาจในการบังคับบัญชาซ่ึงกันและกัน สวนใหญจะสื่อสารระหวางแผนก หรือ
หนวยงานตางๆ ในลักษณะของการปรึกษาหารือ การทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม การติดตอกับ
เพ่ือนในตําแหนงเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ความรวมมือกับแผนกอ่ืน การแกไขปญหาภายในแผนก 
คําแนะนําตอแผนกอ่ืน เปนตน ซึ่งจุดมุงหมายของการส่ือสารแบบน้ีจะเปนการประสานงาน และการ
รวมกันแกไขปญหา เพ่ือใหการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคการ40  ดังแผนภูมิที่ 4 ซ่ึงแสดงทิศทางของชองทางการสื่อสารใน
หนาถัดไป 
 
 
 
 
 

                                                 
40ชัยพัฒน สวัสดิ์ผล, เทคโนโลยีการสื่อสาร[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2556. 

เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/chaipatcompanylimited/txn-thi-5  
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แผนภูมิที ่ 4  ทิศทางของชองทางการส่ือสาร ( Direction of Communication Channels ) 
ที่มา: ชัยพัฒน สวัสดิ์ผล, เทคโนโลยีการส่ือสาร[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2556. เขาถึงได
จาก https://sites.google.com/site/chaipatcompanylimited/txn-thi-5 
 
 การส่ือสารเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับชีวิต  กระบวนการส่ือสารที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได
ดวยแบบจําลอง    ซึ่งถือวาเปนวิธีที่สามารถทําใหเห็นภาพชัดเจน  การสื่อสารเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาและองคประกอบทุกองคประกอบใน
กระบวนการตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  อีกทั้งจะตองมีคุณลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอความสําเร็จใน
การสื่อสาร  ในการพิจารณาศึกษาแบบจําลองมีลักษณะบางประการท่ีควรทราบ  คือ 
 1. การไหลของขาวสารแบบทางเดียว (one-way communication) ผูรับสารไมมี
ปฏิกิริยาโตตอบกลับ(feedback)  มายังผูสงสาร 
 2. การไหลของขาวสารแบบสองทาง (two-way communication) ซึ่งถือวาผูรับสาร
สามารถสงปฏิกิริยาตอบกลับ(feedback) ทําใหผูสงสารสามารถทราบไดวาการสื่อสารที่สงไปน้ัน
ประสบผลสําเร็จหรือไม  และควรปรับปรุงการสื่อสารครั้งตอไปอยางไร แบบจําลองการส่ือสาร
(model of communication) คือ คําอธิบายแบบงายๆ ในรูปแบบของการเขียนรูปความจริง หรือ
ขอเท็จจริงที่ตองการอธิบายโดยพยายามจํากัดขอบเขตในการวิเคราะหเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่
ของการสื่อสารของมนุษย  เพ่ือใหงายและเกิดความเขาใจตอกระบวนการส่ือสารใหเกิดความชัดเจน  
 3. แบบจําลองท่ีถูกสรางขึ้นมาดูงายเกินไปสําหรับกระบวนการสื่อสารที่ยุงยากและ
ซับซอน 
 4. แบบจําลองท่ีถูกสรางขึ้นเปนสภาพที่ไมใชความจริง (real situation) 

การสื่อสารจากระดับบน 
ลงสูระดับลาง 
- แผนงาน นโยบาย ขั้นตอน 
และกฎระเบียบ 
-ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงาน 
- เปาหมาย 
- การสั่งสอน 

 

ผูดูแล(Supervision) 

การสื่อสารแนวราบ 
-คําแนะนําตอแผนกอื่น 
-ความรวมมือกับแผนกอื่น 
-การแกปญหาสําหรับแผนกอื่น 
-การแกปญหาภายในแผนก 

การสื่อสารจากระดับลาง 
สูระดับบน 
-ขอแนะนําในการปรับปรุง 
-การโตเถียง 
-เรื่องพิเศษ 
-รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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 5. ผูที่คิดคนแบบจําลองแตละคน จะมีแนวคิดท่ีแตกตางกัน ตามภูมิหลังและความสนใจ
ของแตละบุคคล 
 แบบจําลองการส่ือสารชวยทําใหการศึกษากระบวนการส่ือสารงายและชัดเจนขึ้น  
แบบจําลองการส่ือสารจากยุคสมัยที่แตกตางกันสะทอนความคิด  ความเชื่อ  ในการส่ือสารของผูคน
คิด  ซึ่งแตกตางกันภายใตความเชื่อของกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเอ้ือตอความสําเร็จใน
การส่ือสารตามวัตถุประสงคของผูสงสาร แบบจําลองการส่ือสารของมนุษยที่มีผูกลาวขานกันวาเปน
แบบจําลองท่ีดี “Classic” คือ แบบจําลองการส่ือสารของเบอรโล (คศ.1960) ที่เนนความสําคัญของ
องคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบในกระบวนการส่ือสาร   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  5  แบบจําลองการสื่อสารของเบอรโล  (The  Berlo  Madel  or  SMCR  Model) 
ที่มา: กาญจนา  มีศิลปวิกกัย, ความรูเบื้องตนและทฤษฎีการส่ือสาร, พิมพครั้งท่ี  7 (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 31. 
 
 ผูสงสาร  คือ  บุคคลระหวางบุคคลท่ีสงหรือถายทอดขอมูล  ขาวสารที่เปนทั้งวัจนะภาษา  
และอวัจนะภาษา  โดยมีคุณสมบัติที่เอ้ือตอความสําเร็จของการสื่อสาร  4  ประการ  คือ 
 1. ทักษะการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถทั้งในดานการพูด การเขียนที่เปนวัจนภาษา 
และความสามารถในเชิงอวัจนภาษา เชน ความชํานาญ หรือประสบการณในการสื่อสารดานทาทาง 
 2. ความรู หมายถึง ความรูในเรื่องของขอมูลขาวสารที่จะถายทอดไปยังผูรับสาร 
 3. ทัศนคติ หมายถึง ความรู ความคิดเห็น และความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอบุคคล 
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่จะมีผลตอพฤติกรรม และการแสดงออกของผูสงสาร 
 4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม  หมายถึง  กรอบ  กฎ  ระเบียบ  ตลอดจนการดําเนินชีวิต  
ความเชื่อ  คานิยม  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ที่ผูสงสารไดรับจะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
 สาร  คือ  เนื้อหาสาระที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน  ภาษา
ทาทาง  ซึ่งเบอรโลไดจัดเปน 5 องคประกอบ  คือ 

      ผูสงสาร               สาร             ชองสาร            ผูรับสาร 
      (Source)           (Message)            (Channel)           (Receiver) 
*ทักษะในการสื่อสาร   *รหัสสาร *การมองเห็น *ทักษะในการสื่อสาร 
(Communication Skills) (Message Code) (Seeing) (Communication Skills) 
*ความรู *เนื้อหาของสาร *การไดยิน *ความรู 
(Knowledge) (Message Content) (Hearing) (Knowledge) 
*ทัศนคติ *การจัดเรียงลําดับสาร *การดมกล่ิน *ทัศนคติ 
(Attitudes) (Message Treatment)  (Smelling) (Attitudes) 
*ระบบสังคมและวัฒนธรรม *องคประกอบยอยของสาร *การลิ้มรส *ระบบสังคมและวัฒนธรรม 
(Social&Culture System) (Elements) (Tasting) (Social & Culture System) 
 *โครงสรางของสาร *การสัมผัส  
 (Structure) (Touching) 
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 1. รหัสสาร หมายถึง สวนท่ีเล็กที่สุดของสาร เชน สวนประกอบในภาษา เชน พยัญชนะ 
วรรณยุกต เพื่อประกอบเปนคํา 
 2. เนื้อหาสาร หมายถึง ขอความหรือขอมูลที่ผูสงสารตั้งใจจะสื่อสารออกไป 
 3. การจัดเรียงลําดับสาร หมายถึง การเรียบเรียงเน้ือหาของสารตามความถนัดหรือความ
ประสงคของแตละบุคคล 
 4. องคประกอบยอยของสาร หมายถึง คํานํา เนื้อเรื่อง หรือสรุป จากเนื้อหาสารที่
ตองการจะส่ือสาร 
 5. โครงสรางของสาร หมายถึง การจัดเนื้อหาสารใหเปนไปตามภาษาของผูสงสาร เชน  
ประธาน  กริยา  กรรม  สวนขยาย  เชน  ในภาษาไทยเราใชคําวา  ปากกาสีแดง แตภาษาอังกฤษ  ใช  
Red Pen (แดง  ปากกา) เนื่องจากการขยายในตําแหนงที่ตรงกันขามกัน 
 ชองสาร  คือ  ชองทางที่ใชในการถายทอดสาร  เบอรโล ไดวิเคราะหถึงประสาทสัมผัสทั้ง  
5  ที่มีสวนในการสื่อสาร 
 1. การมองเห็น เปนการสรางการรับรู หรือถือวาเปนการสื่อสารเชิงอวัจนะ 
 2. การไดยิน เปนการสรางการรับรู สรางความเขาใจ ถึงแมบางครั้งอาจจะไมเขาใจใน
ภาษาท่ีสื่อสารทั้งหมด เนื่องจากอาจมีปริภาษา (Paralanguage) เชน การกระแอม หรือการทําเสียง
ตางๆ ซึ่งสามารถตีความหมายได 
 3. การดมกล่ิน เปนการสรางการรับรู และตีความไดถึงกลิ่นดอกไม กลิ่นน้ําหอม กลิ่น
อาหาร หรือกลิ่นขยะ เปนตน 
 4. การลิ้มรส เปนการสรางการรับรู ถึงรสชาติวาเผ็ด จืด เค็ม หรือ ขม 
 5. การสัมผัส เปนการสรางการรับรู สรางความรูสึกจากสัมผัส ซึ่งมนุษยสามารถสื่อสารถึง
กันได เชน แมกอดลูก เปนการสรางการรับรูถึงความรัก และความอบอุน 
 ผูรับสาร  คือ  บุคคลที่อยูปลายทางของกระบวนการส่ือสาร ซึ่งมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของการสื่อสาร  โดยแบบจําลองนี้ไดกําหนดสวนประกอบไว  เชนเดียวกับผูสงสาร  คือ  
ความชํานาญในการสื่อสาร  ความรู  ทัศนคติ  ระบบสังคมและวัฒนธรรม  โดยเปนการพิจารณาและ
วิเคราะหในสวนของผูรับสาร 
 แบบจําลองการสื่อสารของเบอรโล  มีความละเอียดและมีสวนประกอบท่ีสมบูรณใน
ประสิทธิภาพของความสําเร็จของการส่ือสาร  ซึ่งในการสื่อสารตามสถานการณจริงสวนประกอบ
ทั้งหมดของ  SMCR อาจไมครบถวนสมบูรณ41 
 กลาวโดยสรุปชองทางและแบบจําลองการส่ือสาร ประกอบดวย  การสื่อสารจากระดับบน
ลงสูระดับลาง การสื่อสารจากระดับลางขึ้นไปสูระดับบน และการส่ือสารระดับเดียวกัน หรือตาม
แนวราบ 
 

                                                 
 41กาญจนา  มีศิลปวิกกัย, ความรูเบื้องตนและทฤษฎีการสื่อสาร . พิมพครั้งที่  7 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 31. 
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การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ชิษณุ  พันธุเจริญ ไดกลาววา การท่ีคนๆ หนึ่งจะมีพฤติกรรมในการส่ือสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองประกอบดวยการมีองคความรูหรือแนวคิดในการส่ือสาร การมีเจตคติที่ดีในการ
สื่อสาร และท่ีสําคัญคือ ตองมีทักษะที่ดีในการส่ือสาร  องคประกอบทั้งสาม (เจตคติ องคความรู และ
ทักษะ) จะทําใหเกิดกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
คนสําคัญที่อยูตรงหนาของเรา เปรียบไดกับการมีความรัก (เจตคติ) แตเพียงอยางเดียวไมสามารถทํา
ใหเกิดความสุข (พฤติกรรม) ได หากขาดซ่ึงความเขาใจ (องคความรูและทักษะ)  เพ่ือใหเกิดการ
เริ่มตนที่ดีของกระบวนการสื่อสาร เราตองสรางความไวเนื้อเชื่อใจใหกับคนท่ีอยูตรงหนา โดยใชทักษะ
ของการสรางสัมพันธภาพ  ซึ่งการสรางสัมพันธภาพเร่ิมตนไดดวยการทักทาย การแนะนําชื่อและ
หนาที่รับผิดชอบของเรา สอบถามช่ือของเขา คุยในเร่ืองทั่วๆ ไป (small talks) กอน ตกลงวาจะทํา
อะไรกัน อยางไรบาง และใชเวลานานเทาใด จากนั้นควรสรางสัมพันธภาพระหวางกันอยางตอเนื่อง
ตลอดกระบวนการสื่อสาร และจนจบกระบวนการ ความคิดและการปฏิบัติตอเขาในเชิงบวกจะชวยให
เกิดสัมพันธภาพที่ดีและแนนแฟน 
 การเลือกใชทักษะในการส่ือสารจะพิจารณาจากลักษณะและอารมณของผูที่เราสื่อสาร
ดวย และจากบทสนทนาท่ีเกิดขึ้นระหวางทําหนาที่เปนผูฟงท่ีดี ทักษะแตละทักษะมีประโยชน และทํา
ใหเกิดพลังในการสื่อสารที่แตกตางกันออกไป ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ทักษะการ
สื่อสารที่ใชบอยในชวงเวลามี 5 ทักษะ คือ ทักษะเงียบ ทักษะกระตุน ทักษะทวนซํ้า ทักษะสรุปความ 
และทักษะสะทอนอารมณ42 
 จรุงจิตร  งามไพบูลย  ไดกลาววา ผูทําหนาที่สื่อสารควรมีความเขาใจในกระบวนการ
สื่อสารและวิธีการสื่อสารใหถองแท เพ่ือใหการส่ือสารกับผูที่อยูตรงหนามีประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิด
ดานการสื่อสารควรไดรับการดัดแปลงจากแนวคิดของตางประเทศเพ่ือใหเหมาะสมสําหรับบริบทของ
สังคมไทย โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1) ยึดหลักใหความสําคัญของผูที่อยูตรงหนา เปนกระบวนการในการสรางความเขาใจกับ
ปญหาของผูที่อยูตรงหนาใหชัดเจน กอนที่จะดําเนินการชวยเหลือกันในการแกไขปญหา ลักษณะการ
สื่อสารรูปแบบนี้ตองอาศัยเจตคติท่ีดีในการสื่อสาร เปนผูฟงท่ีดี มีความใสใจในเรื่องราว รูจักกระตุนให
เกิดการสนทนา จับประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้น และสามารถเชื่อมโยงใหเกิดเรื่องราวซึ่งเปนประเด็น
ปญหาที่แทจริงของคนท่ีเราสื่อสารดวย 
 2) เลือกวิธีการสื่อสารใหเหมาะสม  การส่ือสารมีใหเลือกใชไดหลายวิธี ควรเลือกให
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ วิธีการส่ือสารท่ีสําคัญคือ 1) การใหขอมูล ซึ่งผูสื่อสารมักใช
ตนเองเปนหลักในการเลือกใหความรูหรือขอมูลที่จะทําใหผูที่อยูตรงหนามีความเขาใจ คลอยตาม และ
ปฏิบัติตามไดจริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารแบบน้ีควรพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการส่ือสารให
เปนลักษณะสองทางเพ่ิมขึ้น สอบถามความเขาใจและความเปนไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติ 
หลีกเลี่ยงการส่ือสารในลักษณะขมขูหรืออบรมสั่งสอน เพราะการสื่อสารในลักษณะน้ีมักสรางสิ่งกีด

                                                 
42ชิษณุ  พันธุเจริญ, ทักษะการสื่อสารเพื่อความเปนเลิศดานการเรียนการสอน , 

(กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2552), 2-5. 
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ขวาง (barrier) ใหผูที่อยูตรงหนาเกิดความรูสึกตอตานและไมปฏิบัติตาม โดยอาจแสดงออกใหผู
สื่อสารไดรับทราบซึ่งมักทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจ หรืออาจไมแสดงออกใดๆ ในลักษณะด้ือเงียบก็ได  
และ 2) การใหการปรึกษา เปนกระบวนการสื่อสารที่มีลักษณะสองทาง กระตุนใหผูที่อยูตรงหนาได
พูดและแสดงความคิดเห็น มองเห็นปญหาหรือความรูสึกของตนเองไดชัดเจนขึ้น ตองอาศัย
ประสบการณและทักษะหลายอยางในการสื่อสารของตัวผูสื่อสาร การสื่อสารแบบนี้จะทําใหผูที่อยู
ตรงหนาเกิดความเขาใจและพยายามท่ีจะแกไขปญหาของเขาเองดวยความเต็มใจ มักเลือกใชสําหรับ
ปญหาที่มีความลึกซึ้ง ตองการการปรับเปลี่ยนความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของผูที่อยูตรงหนา 
 3) เก็บคุณลักษณะท่ีดีของผูสื่อสารไว  ผูทําหนาที่สื่อสารแตละคนจะมีคุณลักษณะท่ีอาจ
เปนจุดเดนและจุดดอยในตนเอง ไมมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของผูสื่อสารทุกๆ ดาน 
เพราะอาจทําใหผูสื่อสารรูสึกอึดอัดใจและขาดความเปนตัวของตัวเองไป ควรเก็บรักษาคุณลักษณะ
เดนของตนเองเอาไวและนํามาใชอยางสม่ําเสมอ สวนคุณลักษณะดอย เชน เปนคนพูดมาก พูดเร็ว ไม
คอยรับฟง ขาดความอดทน ใจออน เสียงดัง ก็พยายามคอยๆ ปรับเปลี่ยนเทาที่ทําได ที่สําคัญไปกวา
นั้นคือ จะตองพยายามนําทักษะในการส่ือสารตางๆ มาใชอยางถูกกาละและเทศะ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร ซึ่งจะทําใหเรายังคงมีความเปนตัวของตัวเองอยู และไมรูสึกวาตอง
เปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะของตนเอง แตสามารถสื่อสารไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 4) ใหความสําคัญของการสรางสัมพันธภาพ  สัมพันธภาพระหวางผูสื่อสารกับผูที่อยู
ตรงหนาถือเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหกระบวนการส่ือสารประสบความสําเร็จ หากเร่ิมตนได
ดวยการสรางสัมพันธภาพที่ดีแลว มักทําใหกระบวนการส่ือสารท่ีจะตามมามีความไหลลื่นได พึง
สังวรณไวเสมอวา การสรางสัมพันธภาพมิใชจะกระทําในชวงเริ่มตนการสนทนาเทานั้น แตควรดําเนิน
อยูตลอดเวลาจนจบกระบวนการส่ือสาร  ผูสื่อสารควรเริ่มตนสรางสัมพันธภาพดวยการทักทาย 
แนะนําตนเอง ตกลงบริการ และพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป (small talk) กอนทําการประเด็นเพ่ือเขาสู
เรื่องราวสําคัญในการสนทนาตอไป 
 5) เปลี่ยนจากการเปนผูพูดมาเปนผูฟงท่ีดี  ผูสื่อสารสวนใหญมักมีความคุนเคยกับการทํา
หนาที่เปนฝายพูด ใหขอมูล ชี้แจงเหตุผล ตลอดจนใหองคความรู โดยมีเจตนาที่จะใหผูที่อยูตรงหนามี
ความเขาใจตามที่ตนเองคิดวาเหมาะสมและถูกตอง และหวังวาเขาจะคลอยตาม เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และปฏิบัติตามท่ีตนเองตองการ แนวคิดในลักษณะนี้มักเขาขายยึดตัวผูสื่อสารเปน
ศูนยกลางมากกวาการยึดผูที่อยูตรงหนาเปนศูนยกลาง บอยครั้งท่ีทําใหกระบวนการส่ือสารไมประสบ
ความสําเร็จตามที่เราคาดหวัง โดยเฉพาะการส่ือสารในเรื่องท่ียากและมีความสลับซับซอน 
 6) เลือกใชทักษะในการส่ือสารใหเหมาะสม ผูสื่อสารควรทําความรูสึกและเลือกใชทักษะ
ในการสื่อสารใหเหมาะสมแลวแตตามคุณลักษณะของผูที่อยูตรงหนา และแลวแตสถานการณที่เผชิญ
อยู ทักษะในการสื่อสารที่สําคัญและควรเลือกใชคือ ทักษะรับฟง ทักษะสะทอนอารมณ และทักษะ
สรุปความ 
 7) ใหความสําคัญของความรูสึกและอารมณของผูที่อยูตรงหนา ผูสื่อสารควรให
ความสําคัญในเรื่องความรูสึกและอารมณของผูที่อยูตรงหนา ตองพยายามทําความเขาใจและพยายาม
ใชทักษะสะทอนอารมณใหตรงกับความรูสึกและอารมณของเขา หากสามารถใชทักษะดังกลาวไดใน
จังหวะที่เหมาะสม จะทําใหเขารูสึกวา เราเขาใจเขาอยางแทจริง ทําใหสัมพันธภาพระหวางกันดีขึ้น 
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และพรอมที่จะเลาเร่ืองราวตอไปอยางเปดเผย  ผูสื่อสารไมควรใหความสําคัญของการใหขอมูลท่ีมาก
หรือเร็วจนเกินไป ซึ่งนอกจากจะไมเกิดประโยชนแลว ยังอาจทําใหเกิดความขัดแยงและสับสนเพ่ิมข้ึน 
 8) ทําความเขาใจกับปญหาและความรูสึก ผูสื่อสารควรทําความเขาใจกับปญหาและ
ความรูสึกที่ถองแทของผูที่อยูตรงหนาโดยการฟงอยางใสใจเพ่ือเก็บขอมูล นํามาเชื่อมโยง และสรุป
ประเด็นใหถูกตอง ขั้นตอนนี้มีความสําคัญเพราะจะนําไปสูความเขาใจในการแกไขปญหาตอไป  ผู
สื่อสารควรเลือกใชทักษะทวนซ้ํา ทักษะสรุปความ ทักษะสะทอนอารมณ และทักษะเงียบ ไมควร
เรงดวนสรุปประเด็น และที่สําคัญคือ ไมควรเบี่ยงเบนประเด็นเพ่ือเปล่ียนแปลงประเด็นใหมในการ
สื่อสาร 
 9) สนับสนุนและชวยเหลือใหเกิดการแกปญหา  ผูสื่อสารไมควรทําหนาที่แนะนําโดยตรง
ในการแกไขปญหาใหกับผูที่อยูตรงหนา โดยมักจะใชความเปนผูรู มีประสบการณมาก มีความ
เชี่ยวชาญมากกวา หรือแมเพียงการมีวัยวุฒิและคุณวุฒิมากกวาเทานั้น เพราะแมวาเราจะมีขอมูล
เกี่ยวกับเขามากนอยเพียงใดก็ตาม แตการตัดสินใจแกไขปญหาของแตละคนในแตละสถานการณมี
ความแตกตางกันตามบริบทของเร่ืองนั้นๆ การตัดสินใจใหผูอ่ืนจึงมักไมเกิดประโยชนและนําไปสูการ
ปฏิบัติจริงไดยาก อาจเกิดผลเสียตามมาได เชน ลูกนองจําใจเลือกวิธีการแกไขปญหาเพ่ือตามใจ
เจานาย ทั้งๆ ที่มีทางเลือกอ่ืนที่ดีกวา ผูสื่อสารควรทําหนาที่เปนเพ่ือนคูคิด ชวยสนับสนุนและ
ชวยเหลือใหผูที่อยูตรงหนา สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง โดยกระบวนการสื่อสารมีความตอ
เนื่องมาจากการทําความเขาใจกับปญหาและความรูสึก จากนั้นพยายามกระตุนใหเขาคิดเอง ชวยให
ขอมูลที่ยังขาดไป และเชื่อมโยงใหเกิดชองทางท่ีนําไปสูการแกไขปญหาในที่สุด 
 10) หลีกเลี่ยงการใหขอมูลที่มากจนเกินไป  ผูสื่อสารจํานวนไมนอยยังยึดติดกับความเปน
ผูรู ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณสูง และพรอมท่ีจะใหขอมูลมากมาย เขาขายลักษณะพูดมากและยึด
ตนเองเปนศูนยกลาง พึงสังวรไวเสมอวา อยาเรงรีบที่จะใหขอมูลถายังไมเขาใจประเด็นปญหาชัดเจน 
การใหขอมูลหลังจากทราบประเด็นปญหาที่ชัดเจนแลว ทําใหเกิดลักษณะที่เรียกวา “เกาถูกที่คัน” 
และขอมูลที่ใหไมควรมากเกินไป ใชเพียงเพ่ือตอบสนองตอคําถามของผูที่มาปรึกษาหรือเพ่ือประกอบ
เปนสวนชวยในการแกไขปญหาเทานั้น การใหขอมูลที่มากเกินไปอาจทําใหผูที่มาปรึกษาเกิดความ
สับสนกังวลใจเพ่ิมข้ึน เครียด และอาจใหความสําคัญกับประเด็นปลีกยอยมากกวาการใหความสําคัญ
กับประเด็นหลัก ทําใหกระบวนการในการแกไขปญหาเปนไปโดยไมราบรื่น43 
 บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ไดเสนอแนะแนวทางในการสื่อสารหรือเจรจา แลกเปล่ียน
ผลประโยชนในการทํางาน ในการปฏิบัติงานในหนาที่ใดๆ ก็ตามแต ควรจะไดเตรียม กําหนดขั้นตอน
การเจรจาสื่อความใหชัดเจนไวกอนตามข้ันตอนคือ 
 1) การหยั่งเชิง  เริ่มแรกก็คือ ตองกลาวหรืออารัมภบทเพ่ือชวยประสานสายสัมพันธ
ระหวางสองฝาย เรียกรองความสนใจ แลวตามดวยการเสนอขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนเพ่ิมความ
สนใจมุงไปท่ีความตองการและความพอใจของท้ังสองฝาย ตอจากน้ันตองแสดงวาคูเจรจาจะไดรับ
อะไรเปนการตอบแทน พยายามเปลี่ยนความคิดของแตละฝาย โดยใชยุทธวิธีชักจูงตางๆ ขั้นตอน

                                                 
43จรุงจิตร  งามไพบูลย, คูมือทักษะการสื่อสารสําหรับพยาบาลและบุคลากรทางการ

แพทย (กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2552), 1-12. 
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สุดทายเปนการตกลงใหเรียบรอย มีความเขาใจตรงกัน คือพูดคุยในสิ่งที่ไมใชเรื่องโดยตรง ตองสราง
บรรยากาศแหงความเปนกันเอง จนกระท่ังรูสึกสบายใจแลวคอยดําเนินการในขั้นตอไป 
 2) การเสนอขอแลกเปล่ียน ผูเสนอจําเปนจะตองแจงผลประโยชนที่เขาจะไดรับโดยตรง 
และไมออมคอมหรือขูเข็ญ ผูเจรจาจะมีความอดทนเมื่อผูฟงไมเขาใจ ขอใหอธิบายรายละเอียด
เพ่ิมเติม อยาเรงรัดตองใจเย็นคอยๆ พูด ตองมีรูปแบบอันเปนเอกลักษณของตนเอง และมีไหวพริบท่ี
จะเดาใหผูฟงและพยายามใหคูเจรจาออกความคิดเห็นตอบเพ่ือจะไดใชโอกาสนี้รูใจเขาตองการอะไร
หรืออยากไดอะไร ตองพยายามนําการสนทนาที่สรางความพอใจ มิใชพูดคนเดียว ตองพยายาม
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3) การโนมนาวชักจูง  หัวใจของการเจรจาตอรองก็คือ การชักจูงใจใหสําเร็จวิธีการพูดที่
จูงใจก็สําคัญมากที่ตองรูจักพูด ใชวิธีโนมนาวความสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคูเจรจาไดสําเร็จ การ
ชักจูงที่ดีจะทําใหการเจรจาตกลงเกิดผลสําเร็จในระยะน้ัน และสรางความประทับใจเกิดความรูสึกที่
อยากจะติดตอดวยอีก 
 4) การยินยอม การยินยอมและตกลง จะตองเกิดจากความเต็มใจของท้ังสองฝาย 
 ดังนั้น หัวใจของการสื่อสารท่ีเอามาปรับเปลี่ยนในการทํางานในปจจุบัน คือ 
  - ตองมีความจริงใจ  แสดงออกซึ่งความจริงใจตองเจาะจงและชัดเจน พูดและ
แสดงออกจากความรูสึกจากใจ เพราะการพูดจะทําใหเกิดความเชื่อถือ ความจริงใจในใจเรามากกวาที่
พูดออกไป 
  - ความปรารถนาดี  ตองพูดและแสดงออกซึ่งความปรารถนาดี ควรบอกความ
ปรารถนาดีดวยคําพูด และการกระทํา บอกใหใครตอใครรูถึงความปรารถนาดีที่มีอยู ชี้แจงใหชัดเจน 
  - ความมีน้ําใจ  ตองมีน้ําใจ รูจักใหและรับ ปจจุบัน “คิดแตจะรับอยางเดียว” ควรให
การแนะนํา การชี้แนะ การใหขอมูลที่ควรทราบ เหลานี้เปนการแสดงออกซ่ึงความมีน้ําใจท้ังสิ้น 
  - ความแจมใสเบิกบาน  ตองตระหนักอยูเสมอวา บรรยากาศในการสื่อสารที่สดใส
เบิกบานพึงระมัดระวังอารมณและมีสติในการเจรจาสนทนา การมอบหมายงานหรือรับมอบหมายงาน 
รับฟงคําสั่ง เพราะถาเกิดบรรยากาศไมดีแลว ทุกอยางมีโอกาสจะลมเหลวท้ังสิ้น44  
 วรพจน  วงศกิจรุงเรือง และอธิป  จิตตฤกษ ไดนําเสนอบทสรุปซ่ึงเปนยุทธศาสตรการ
เสริมสรางทักษะและประสิทธิภาพทางการส่ือสาร ดังนี้คือ 1) สรางความถูกตองชัดเจนในการสื่อ
ความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือการใชทักษะอ่ืนๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-verbal) ในรูปแบบ
ตางๆ 2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟงที่สามารถสรางทักษะสําหรับการถอดรหัสความหมาย การสรุป
เปนความรู สรางคุณคา ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝรู 3) ใชการส่ือสารในการกําหนดจุดมุงหมาย
เฉพาะทั้งการรายงาน การสอน การสรางแรงจูงใจ 4) ใชสื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรูวิธีการใชสื่อได
อยางมีประสิทธิภาพ 5) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทามกลางสภาพแวดลอมหรือบริบทท่ีตางกัน45 

                                                 
44บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย,  สรุปการฝกอบรมเร่ือง “ทักษะการส่ือสารและการ

ประสานงานอยางมืออาชีพ” (ขอนแกน: ศูนยบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2554), 4-5. 
45วรพจน  วงศกิจรุงเรื่อง และอธิป  จิตตฤกษ, ทักษะแหงอนาคตใหม: การศึกษาเพื่อ

ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ Open Worlds., 2554) 5.  
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 เดวิโต (Devito) ไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะการส่ือสารระหวางบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
 1) การเปนคนเปดเผย (Openness) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะพูดอยาง
ตรงไปตรงมาตามความเปนจริงในเรื่องที่กําลังสื่อสารอยางเต็มใจ กลาพูดถึงความกลัว ความคับของใจ 
และความผิดพลาดของตนเองได มีความรับผิดชอบในความคิด และความรูสึกของตนเอง มีความ
ซื่อสัตยเปนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธอยางแทจริง บุคคลจะสามารถรูจักตนเองและมีความสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืนๆ ไดดี ตองมีการเปดเผยตนเอง ยิ่งเปดเผยตนเองตอบุคคลอ่ืนเทาใด ก็ยิ่งแลกเปลี่ยน
ขอมูลตัวเองใหกับผูอ่ืนไดรับรูมากขึ้นเทานั้น ดังนั้น การเปดเผยตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญในการสราง
สัมพันธภาพ ซึ่งประกอบดวย 
  1.1) การเปนคนเปดเผยจริงใจตอบุคคลท่ีตนเขาไปเก่ียวของดวย (willing to self 
disclose) คือ การบอกเลาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีกําลังสื่อสารใหผูอ่ืนไดรับรู หรือบอกถึงปฏิกิริยา หรือ
ความรูสึกที่ตนเองมีตอบุคคลอ่ืนดวยความเต็มใจ และรับฟงผูอ่ืน เปดรับความคิดและความรูสึกของ
คนที่สื่อสารดวย แตการเปดเผยตนเองในบางเรื่อง ก็เสี่ยงตอการคุกคามความรูสึกตอตนเองเชนกัน 
เชน เรื่องเกี่ยวกับเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ และอุปนิสัยสวนตัว นอกจากนี้ยังพบวา บุคคลจะเปดเผย
ตนเองในเร่ืองทางบวกไดงายกวาการเปดเผยในทางลบ 
  1.2) การตอบสนองตอผูอ่ืนอยางซ่ือตรงจริงใจ (willingness to listen and react 
honestly) คือ การใหขอมูลยอนกลับตอผูอ่ืนในขณะที่สนทนาอยางซ่ือตรง กระทําไดโดยตั้งใจและ
เต็มใจฟง แสดงความสนใจ และเขาใจในความรูสึกของคูสนทนา เปดเผยขอมูลยอนกลับขณะสนทนา
เปนระยะๆ ไมแสดงการประเมินผูพูดทั้งทางคําพูด และการแสดงกิริยาทาทาง การรักษะความลับและ
ไมหาประโยชนจากสิ่งที่เปนความลับของผูอื่น 
  1.3) การยอมรับวาเปนความรูสึกของตนเอง (owning feeling) คือ การยืนยันถึง
ความรูสึกและความนึกคิดที่ผูพูดแสดงออกไปวา เปนความคิดและความรูสึกของผูพูดอยางแทจริง 
และผูพูดรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดแสดงออกดังกลาว โดยไมปดใหเปนความรับผิดชอบของผูอื่น 
 2) การเห็นออกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง การรูสึกเชนเดียวกับคนที่สื่อสารดวย มี
ความรูสึกรวมในประสบการณที่ผูอ่ืนไดรับ เขาใจวาขณะนี้เขารูสึกอยางไร โดยไมนําความรูสึกของ
ตนเองเขาไปเกี่ยวของ จะทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Achieve empathy) ผูอ่ืนโดยหลีกเลี่ยงการประเมิน
คุณคาในดานพฤติกรรมของผูอ่ืนวาถูก-ผิด เลว-ดี การแสดงความเห็นอกเห็นใจอาจทําไดโดยไมใช
คําพูด (non-verbal empathy) ไดแก การแสดงออกทางสีหนาทาทางที่เหมาะสม เชน การสัมผัส 
การสบตา สวนการแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยใชคําพูด (verbal empathy) ประกอบดวย การ
สะทอนคําพูดที่แสดงถึงความเขาใจในความรูสึกของผูที่สนทนาดวยการแสดงหรือพูดถึงเรื่องเก่ียวกับ
สิ่งที่คิดวาคูสนทนากําลังรูสึกการใชเรื่องราวที่แวดลอมตัวผูพูดเพ่ือเปดเผยตัวเองใหเหมาะกับการ
สื่อสารถึงความเขาใจ การพยายามนําเสนอสารเพ่ือท่ีจะพยายามกระตุนการเปดใจกวางและมีการ
สื่อสารท่ีซื่อสัตยจริงใจ ดังนั้นการแสดงความเห็นออกเห็นใจจึงทําใหสามารถเขาใจในการแสดงออก
ทางความคิด สติปญญาและอารมณท่ีมาจากประสบการณของผูที่สนทนาดวย 
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 สวนใหญเรามักจะพบวา เปนเรื่องงายที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจตอคนที่อยูใน
วัฒนธรรมเดียวกันหรือมีความรูสึกท่ีดีตอกัน แตเปนเรื่องยากในการแสดงความเห็นอกเห็นใจคนท่ีอยู
ในวัฒนธรรมที่ตางกันหรือมีความรูสึกท่ีไมดีตอกัน ดังนั้นจึงอาจจะตองมีวิธีการพิเศษในการแสดง
ความเห็นอกเห็นใจที่สอดคลองกับวัฒนธรรมหรือกลุมคนเหลานี้ แมวาการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
จะเปนสิ่งที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไปวาเปนเรื่องที่ดี แตในอีกแงมุมหนึ่ง มีตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวา การ
แสดงความเห็นอกเห็นใจตอคนที่อยูในกลุมของตน อาจทําใหความเขาใจในความคิด และความรูสึก
ตอคนกลุมอืน่นอยลงไป 
 3) การส่ือสารทางบวก (Positiveness) หมายถึง การมีทัศนคติที่ดีทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
ความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง และมีความชื่นชมยินดีตอผูอื่นอยางจริงใจ สามารถกระทําไดอยาง
นอยสองทางคือ 
  3.1) การมีทัศนคติในทางบวก (State positive attitude) เปนการยอมรับเชิงบวก
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตอตัวเองและตอสถานการณ การส่ือสารทางบวกในการสนทนาโดยปราศจาก
การประเมินและการตัดสินรวมดวย ผูพูดที่มีความคิดเชิงบวกมักจะแสดงความรูสึกหรือพูดในเชิงบวก
และทําใหเกิดการตอบสนองอยางรวมมือซึ่งกันและกัน สวนผูที่มีความคิ ดเชิงลบก็มักจะแสดง
ความรูสึกในเชิงลบดวย ดังนั้นการมีทัศนคติในทางบวก จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.2) การใหความสําคัญกับบุคคลท่ีพูดคุยติดตอดวย (Stroke the person) เปนการ
แสดงถึงการใหความสําคัญโดยอาจจะแสดงออกทางการใชคําพูดหรือการไมใช คําพูดก็ได การให
ความสําคัญน้ันอาจจะออกมาในเชิงลบหรือเชิงบวกก็ได การใหความสําคัญเชิงบวกปกติจะแสดง
ออกมาในรูปของการเสริมแรงหรือการใหรางวับและประกอบไปดวยพฤติกรรมท่ีคาดหวัง การให
ความสําคัญเชิงลบเปนการลงโทษ บางครั้งเปนการทํารายทางอารมณและจิตใจ ซึ่งการใหความสําคัญ
ทางบวกเชนการชื่นชม จะนําไปสูการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกวาเพราะชวยเสริมสรางความพึง
พอใจแกกันไดดีกวา 
 4) การรวมรูสึก (Immediacy) หมายถึง การสรางความรูสึกรวมกันและความใกลชิดสนิท
สนมระหวางผูพูดและผูฟง ทั้งนี้ผูที่ทําการสื่อสารจะแสดงใหเห็นถึงความสนใจและตั้งใจฟงผูอ่ืน การ
แสดงออกใหผูที่สนทนาดวยไดประจักษโดยการสบตากับผูที่สนทนาดวยการยิ้ม การเรียกชื่อผูที่
สนทนาดวย การเปดเผยตนเอง เปนตน อยางไรก็ตามมีขอควรระวังในการแสดงพฤติกรรมการส่ือสาร
ที่แสดงความใกลชิดสนิทสนม และรวมรูสึกในประเทศท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมเนื่องจากการ
แสดงความรูสึกรวมบางอยาง อาจถือเปนเรื่องปกติที่แสดงความจริงใจในประเทศหนึ่งแตอาจจะเปน
การแสดงความรูสึกรวมที่มากเกินไปในอีกประเทศหน่ึง เปนตน ดังนั้น ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของแตละประเภท 
 5) การมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction management) หมายถึง การส่ือสารที่ทําให
ผูทําการส่ือสารเกิดความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน แมในผูที่มีความรูสึกตอตานหรือมีแนวโนมที่จะ
ตอตานการสื่อสารเปนการมีปฏิสัมพันธตอกัน ระหวางบทบาทผูพูดกับบทบาทผูฟง และตองใชทักษะ
ในการสื่อขอความหรือพูดคุยระหวางกัน ถาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูพูดหรือเปนผูฟงตลอดเวลา จะทําให
ประสิทธิภาพการสนทนาเกิดข้ึนไดยาก 
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 ควรหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะผูที่กําลังพูด เพราะจะทําใหผูพูดรูสึกวาเรื่องท่ีกําลังพูดมี
ความสําคัญนอยกวาเร่ืองของผูอ่ืน และมีความรูสึกวาตนอยูในสถานะท่ีต่ํากวา สงผลใหเกิดความไม
พึงพอใจตอปฏิสัมพันธได 
 ประการสําคัญอีกขอหนึ่งคือ การควบคุมกิริยาที่แสดงถึงความกระวนกระวายหรือสงสัย
ในการสนทนาเพราะทําใหคูสนทนารูสึกไมพอใจได 
 6) การแสดงออก (Expressiveness) หมายถึง การส่ือสารท่ีมีการปฏิสัมพันธระหวางกัน 
เปรียบเสมือนผูพูดเปนผูทําการแสดง การแสดงออกทางการสื่อสารจะคลายกับการเปนคนเปดเผย 
(openness) โดยรับผิดชอบตอความคิด ความรูสึก และมีการแสดงออกอยางเปดเผยตอบุคคลอ่ืน
รวมถึงยอมรับการปอนกลับ อยางไรก็ตามในบางประเทศจะมีวัฒนธรรมการแสดงออกที่แตกต างกัน 
ดังนั้นผูทําการส่ือสารควรทําความเขาใจในวัฒนธรรมแตละแหงดวย 
 นอกจากน้ีการแสดงออกยังรวมถึงความรับผิดชอบตอการพูด การฟงท่ีสรางบรรยากาศ
แหงความเสมอภาคในการส่ือสารระหวางบุคคล ทั้งการใชคําพูดหรือกิริยาทาทางที่ไมแสดงความ
เหนือกวาหรือดวยกวาอีกฝายหนึ่ง แมวาในสถานการณทั่วไปนั้นบุคคลสองคนจะไมมีความเทาเทียม
กันอยางสมบูรณ นอกจากน้ีในสถานการณที่ขัดแยง การแสดงออกควรเปนไปในรูปแบบการแสดงถึง
ความรูสึกของผูพูดไมใชของผูฟง 
 7) การใหความสําคัญกับบุคคลอ่ืน (Other Orientation) หมายถึง ความสามารถในการ
สื่อสารที่แสดงถึงการใหความสนใจและฟงในสิ่งที่ผูอ่ืนพูด หากปราศจากการใหความสําคัญกับผูอ่ืน
แลว แตละคนมักจะใหความสนใจเฉพาะเรื่องท่ีตนพูดหรือฟงในเรื่องที่ตนสนใจเทานั้น ทําใหแตละคน
สนใจแตเปาหมายของตนโดยไมสนใจหรือใหความรวมมือกับเปาหมายสวนรวม 
 การใหความสําคัญกับบุคคลอ่ืน มีความสําคัญและมีความยุงยากมากขึ้นเม่ือทําการสื่อสาร
กับบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในวัฒนธรรม นอกจากนี้ การใหความสําคัญกับบุคคลอ่ืน ยังรวมถึงการ
แสดงความเห็นใจผูอ่ืนและเคารพในความเปนสวนตัวของผูอื่นดวย46 
 คัทลิป เซนเตอร และบรูม (Cutlip, Center and Broom) ไดกลาวถึงวิธีการส่ือสารเพ่ือ
ปองกันและขจัดอุปสรรคในการส่ือสาร ที่เรียกวาหลักสําคัญ 7 ประการในการส่ือสาร (the 7 C’s of 
communication) อันประกอบดวย  
 1. ความนาเชื่อถือ (creditability) การส่ือสารจะไดผลนั้นจะตองมีบรรยากาศของความ
นาเชื่อถือไดในเร่ืองของขาวสารซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากแหลงขาว จักสะทอนความปรารถนาไปยัง
ผูรับดวยความจริงใจ โดยผูรับจักมีความมั่นใจในตัวผูสงและมีความนาเชื่อถือในแหลงขาวที่สามารถสง
ขาวสาร 
 2. บริบท สถานการณหรือสภาพแวดลอม (context) การวางแผนเพ่ือการส่ือสาร จักตอง
สอดคลองกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับบริบท สถานการณหรือสภาพแวดลอม แมวาเครื่องมือสื่อสารจักเปน
เพียงสิ่งที่ทําใหการสื่อความหมายเปนไปอยางสะดวกสบายในยุคปจจุบัน แตความเหมาะสมกับบริบท 

                                                 
46Joseph A. Devito, The Inerpersonal communication book, 10th ed. 

(Boston: Pearson Education, 2004), 170-176. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 37 

สถานการณหรือสภาพแวดลอม จักทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานและรายงานสงผล
ยอนกลับดวย  
 3. เนื้อหา (content) ในการส่ือสารขาวสาร จักมีความหมายอยางยิ่งสําหรับผูรับ เพราะ
ขาวสารน้ันจักตองถายทอดขอเท็จจริงไปยังผูรับ และโดยปรกติคนเรามักเลือกฟงขาวสารหรือ
ขอความท่ีหวังวาจักไดรับการตอบแทนท่ีสมความตั้งใจ นั้นคือ เนื้อหาสาระของขาวสารจักสงผลตอ
ผูรับดวย 
 4. ความชัดเจน (clarity) ขาวสารที่ดีสวนใหญตองมีความคงที่และสื่อความหมายไดตรง
กับที่ผูสงมุงหวัง ความซับซอนของขาวสารที่สงออกไป ควรจะมีความกระชับ โดยทําใหอยูในรูปของ
หัวขอสัญญาณที่ตายตัว แตตองมีความเรียบงายและชัดเจน ทั้งนี้เพราะระยะทางท่ีขาวสารเดิน
ทางไกลมากเทาใดความสําคัญของขาวสารก็จะลดลงเทานั้น และขอสําคัญอีกประการหนึ่งการ
ติดตอสื่อสารในสถาบันหรือหนวยงาน ขาวสารควรมาจากแหลงเดียวกัน 
 5. ศักยภาพในการรับและสงสาร (capability of audience) การส่ือสารในองคกรจะมี
ประสิทธิผลได เมื่อขาวสารนั้นมีการสื่อไปถึงผูรับ และผูรับมีความเขาใจโดยไมยากลําบาก นอกจากนี้
จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดวย เชน ขาวที่นํามา นิสัยของผูรับ ความสามารถในการอาน และ
ความรูของผูรับสารดวย 
 6. ชองทางขาวสาร (channels) การกําหนดชองทางของขาวสารในการสื่อสาร ตอง
คํานึงถึงการที่จะทําใหผูรับสารเกิดความเชื่อมั่น ทั้งนี้เพราะการจะใหคนเกิดความเชื่อมั่นเปนเรื่อง
ยากลําบาก นอกจากนี้ชองทางของขาวสารที่แตกตางกัน มีผลทําใหเกิดความแตกตางของระดับการ
แพรของขาวสารดวย และขาวสารจะแพรไดดีจะตองสงใหถูกชองทางการส่ือสารนั้น ๆ ซึ่งควรจะเลือก
ชองทางที่ไดผลรวดเร็วที่สุด 
 7. ความตอเนื่องและความสมํ่าเสมอ (continuity and consistency) การส่ือสารเปน
กระบวนการที่ไมมีวันสิ้นสุด อีกทั้งตองกระทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความซึมทราบ และรับรูตาม
อากัปกิริยาและขอเท็จจริง จะตองไมลืมความคงเสนของขาวสารดวย และจะตองมีกรรมวิธีที่
สม่ําเสมอ ตอเน่ืองหรือทําบอย ๆ มีการยํ้าหรือซ้ํา เพ่ือเตือนความจํา และตองมีความเท่ียงตรง
แนนอน47 
 
การส่ือสารในสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามระบบราชการ เชนเดียวกับหนวยงานราชการ
อ่ืน ๆ มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นลงไป มีการแบงงาน แบงความรับผิดชอบภายในสถานศึกษา
ประกอบดวยบุคคลหลายระดับ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูปฏิบัติการสอน คนงาน ภารโรงและ
นักเรียน ทุกฝายมีการสื่อสารเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ ทั้งนี้โดยอาศัยพ้ืนฐานดานความสัมพันธของบุคคลในหนวยงาน 
ความตองการเก่ียวกับบุคลิกภาพ รวมทั้งพ้ืนฐานดานมนุษยสัมพันธเปนสําคัญ เนื่องจากกระบวนการ

                                                 
47Scott M. Cutlip and Allen H. Center, Effective Public Relation, 2nd ed. 

(Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, Inc., 1958), 140-141.  
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ทางการศึกษาแตกตางกันไปจากวงการอ่ืน โดยเฉพาะเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย จึงมีขั้นตอน 
กระบวนการตางกัน เชน การติดตอสื่อสารภายในหองเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน  จะมีครูเปน
แหลงขาว เนื้อหาวิชาเปนสาระ นักเรียนเปนผูรับสาร  เนนกระบวนการสื่อสารที่ตอเนื่องกัน การ
สื่อสารภายในโรงเรียนในภาพรวมพอจะกลาวได  ดังนี้  
 1. เปนระบบที่มีสายบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมา  
 2. เปนระบบตองการคนมากและตองการบรรยากาศท่ีคํานึงถึงขวัญกําลังใจของผูรวมงาน
และความมีมนุษยสัมพันธ ทั้งนี้ เพราะครูเหมือนวิศวกรมนุษย ตองสรางเด็กเปนคนโดยสมบูรณ 
ดังนั้นการปฏิบัติตอกันระหวางผูบริหารและครูกับนักเรียน ครูกับผูปกครอง จึงเปนบรรยากาศท่ี
เอ้ืออํานวยใหเกิดความสัมพันธตอกันใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3. วิธีการสื่อสารในวงการศึกษาไทยในปจจุบัน ไดแก การประชุม หนังสือเวียน การทํา
ขาวสารภายใน เชน จดหมายขาว หนังสือประจําเทอม แผนปายประกาศ การประชุมสัมมนา การ
พบปะสนทนากัน และการใชนโยบายเปดประตูเพ่ือเปดโอกาสใหผูนอยไดพบกันทุกโอกาสตาง ๆ 
ประกอบ เชน แผนภูมิ รูปภาพ เครื่องขยายเสียง การสาธิต สไลด และการแสดงบทบาทสมมติ 
 4. การติดตอสื่อสารท่ีเปนทางการ ไดแก คําสั่ง หนังสือเวียน ที่เนนเปาหมายของ
หนวยงานเปนหลักอางถึง ระเบียบ กฎเกณฑ สถาบัน 
 5. การติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการ อาศัยความคุนเคยสนิทสนมเปนสวนตัวและมักเนน
เปาหมายเปนสวนตัว เชน การซุบซิบนินทา สงบันทึกถึงกันในหมูเพ่ือนฝูง นัดชุมนุมกันและมีลักษณะ
การกุขาว หรือขาวลือ 
 6. ปญหาการติดตอสื่อสารในโรงเรียน สวนมากเปนปญหาจากผูบริหารที่ไมสนใจ
จัดระบบการติดตอสื่อสารใหดีขึ้น ไมกลาลงทุนสรางหรือจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ไมเปด
โอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอความคิดเห็น ปญหาจากความเชื่อ ความรูไมรูจัก
กระตุนใหสมาชิกในหนวยงานใหความรวมมือในการทํางาน นอกจากนั้นแลวยังมีปญหาจากการจัด
ระบบงานไมเหมาะสม เชน การแบงงาน การใชคนผิดตําแหนง การไมอธิบาย เปาหมาย นโยบายการ
ทํางานใหสมาชิกทราบ รวมทั้งไมฝกอบรมบุคลากรใหสามารถใชระบบการส่ือสารกบัคนอ่ืนๆ 
 7. แนวทางการแกปญหาการสื่อสารภายในโรงเรียน การท่ีผูบริหารจะติดตอกับครูไมวา
การพูดจา การเขียนเปนลายลักษณอักษร หรืออ่ืน ๆ ใหคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ เปนสิ่งท่ีคนใน
หนวยงานทําให มีความหมายชัดแจง มีความรัดกุม มีความเปนรูปแบบ มีความถูกตองและสุภาพ
ออนโยน ดังนั้นในการติดตอสื่อสารภายในโรงเรียน ผูบริหารจะตองรับฟงความคิดเห็นของครูยึด
ขอมูลที่ไดมาเพ่ือใชบริหารโรงเรียน มีสถานการณจําลองและมีการทดสอบทบทวนขอความท่ีสงออก
ไปดังนี้ 
  7.1 รับฟงความคิดเห็นของครู โดยการพบปะ ประชุมอยางสม่ําเสมอสรางบรรยากาศ 
การพบปะสนทนา ตรวจสอบสายการติดตอระหวางหัวหนาชวงชั้น หัวหนากลุมประสบการณตาง ๆ 
และนิเทศงาน 
  7.2 ยึดขอมูลที่ไดมา โดยจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น พิจารณารายงานเพ่ือ
กลั่นกรองหรือเปลี่ยนแปลงแกไขตอไป 
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  7.3 สรางสถานการณจําลอง ดวยการนําปญหามารวมกันพิจารณา โดยผูบริหารอยู
ในฐานหัวหนาหรือทีมงาน แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น หาแนวทางดําเนินการท่ีถูกตองตอไป 
  7.4 ตรวจสอบขาวสาร โดยตรวจสอบความถูกตองกอนสงออกไปเพ่ือแปล
ความหมายไดถูกตอง ไมคลาดเคล่ือนหรือบิดเบือน48 
 นอกจากน้ัน การสงขาวสารหลายทอดจากผูบริหารไปยังหนวยงานตาง ๆ ในสถานศึกษา 
เชน ผูบริหารสงใหครู ใหภารโรง ใหหัวหนาสาย ครูประจําชั้น ครูหัวหนาฝาย ครูหัวหนาอาคาร
เนื่องจากบทบาทหนาที่ สถานภาพทางสังคม พ้ืนฐานประสบการณแตกตางกันทําใหมีความหมายและ
มีความเขาใจแตกตางกันได ผูบริหารจึงควรแยกคําสั่งหรือขาวสารที่มีไปยังบุคคลตาง ๆ โดยใชภาษา 
หรือสัญลักษณที่เหมาะสมกับพ้ืนฐาน และประสบการณของกลุมหรือบุคคลนั้น ๆ โดยคํานึงถึง
หลักการ และผูบริหารจะตองสามารถเลือกใชวิธีการส่ือสารใหเหมาะสมตามลักษณะของผูรับสาร  ซึ่ง
จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1. การส่ือสารเปนรายบุคคล (individual contacts) เชน การพบปะพูดคุยสนทนาการ
พบปะเย่ียมเยียน การสนทนาทางโทรศัพท หรือใชวิธีการติดตอแบบเปนลายลักษณอักษร เชนการใช
จดหมายและหนังสือเวียน เปนตน 
 2. การส่ือสารแบบกลุม (group contacts) เชน การพูดคุยกับกลุมยอย การปาฐกถา 
การบรรยาย การอภิปราย และการสื่อสัมพันธแบบมวลชน (mass contacts) เปนตน 
 3. การสื่อสารโดยใชกิจกรรมทางสังคมเปนสื่อ เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากิจกรรม
งานประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน และงานอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เปนตน49 
 ผูบริหารสถานศึกษาแมไมควรทําหนาที่ในการประสานงานโดยตรงเน่ืองจากเปน
ผูบังคับบัญชาของบุคคลากรทุกคนอยูแลว แตผูบริหารจะตองรับผิดชอบและดําเนินการใหมีระบบการ
ประสานงานของสถานศึกษาเพ่ือสนับสุนนใหการปฏิบัติงานของบุคคลากรทุกฝายเปนไปอยางราบรื่น
โดยอาจกําหนดเปนแนวทางในการประสานงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.การประสานนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา  โดยนํานโยบายและ
วัตถุประสงคของงานมาเปนเครื่องกําหนดขอบเขตและทิศทางเพ่ือใหทุกคนดําเนินไปในทางเดียวกัน 
 2. การประสานกระบวนการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ภายในสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
 3. การประสานเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานรวมกัน โดยเนนการประสานคนและสรางจิตสํานึก
ในการทํางานรวมกัน มิใชเพียงแตกําหนดใหคนทํางานรวมกันเทานั้น แตจะตองหาวิธีการและ
กิจกรรมเพ่ือทําใหผูปฏิบัติงานทุกฝายรวมมือกันงานเปนทีม สามารถทํางานรวมกันได รูหนาที่และทํา
หนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ การประสานเจาหนาที่นับวาเปนภารกิจที่สําคัญในการ
ประสานงาน ถาประสานคนได อยางอ่ืนก็ประสานกันงายข้ึน 
                                                 

48สุมาลี วัจนะรัตน, งานสารบรรณภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ, 2546), 62-
69. 

49วิจิตร อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 88-90. 
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 4. การประสานกับหนวยงานอ่ืนซ่ึงมีสวนชวยเหลือสนับสนุนงานใหสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคไมวาจะเปนหนวยงานในสังกัดเดียวกันหรือเปาหนวยงานภายนอก 
 5. การประสานเทคนิคการบริหาร เปนการประสานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยคํานึงถึงสิ่งที่ลงทุนไป (input) กับผลลัพธที่ได (output) วาบังเกิดผลคุมคาหรือตรงตามที่
เปาหมายไวหรือไม โดยมุงประสานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ การจัดการ เคร่ืองมืออํานวยความสะดวก การวางแผนงาน (planning) และเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่อยางเหมาะสม 
 6. การประสานการส่ือสารโดยจัดใหมีการส่ือสารแบบสองทาง  (two – way 
communication) เพ่ือใหบุคลากรทุกฝายสามารถติดตอสอบถามขอมูลซึ่งกันและกันไดโดยสะดวก 
 7. การประสานความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือผสมผสานความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุมหรือผูรวมงานใหมีความสอดคลองตองกันซึ่งจะสงผลใหการทํางานบังเกิดผลดีอยางเต็มที่ 
 8. การประสานการควบคุมงาน เนื่องจากการควบคุมงานถือเปนสวนหนึ่งของการ
ประสานงาน ดังนั้น ผูบริหารจะตองประสานการควบคุมงานทุกระดับอยางเปนระบบเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานทุกสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 9. การประสานดานสภาพแวดลอม ภาวะแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญที่จะอํานวยใหการ
ประสานงานไดผลมากหรือนอย โดยผูบริหารควรเปนผูที่มีความฉับไวตอปญหาแวดลอม โดย
ดําเนินการประสานงานใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงดวยความมีเหตุผล  เหมาะกับ
จังหวะและสถานการณ50 
 สรุป การสื่อสารในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการใหการส่ือสารทั้งในระดับ
หนวยงานและระดับผูบริหารกับครูเกิดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระดับบุคคลตอบุคคล ระดับบุคคลตอกลุมคน และกลุมคนกับ
กลุมคน โดยขอมูลขาวสารในโรงเรียนตองมีความนาเชื่อถือ มีความเหมาะสม มีสาระ มีความ
สม่ําเสมอตอเนื่อง และมีความชัดเจนแนนอน โดยใชการส่ือสารแบบสองทาง รวมทั้งอาศัยทักษะการ
สื่อสารของบุคลากรในสถานศึกษาในการเลือกใชชองทางในการสื่อสารเพ่ือใหการส่ือสาร ของ
สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ทักษะการส่ือสารสําหรับผูบริหาร 
 อุปสรรคของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพบางเรื่องในองคกรจะมีจุดเริ่มตนมาจากผูสงสาร 
เนื่องดวยสารไมชัดเจน ไมสมบูรณ หรือยากเกินไปที่จะทําความเขาใจได และเมื่อสารถูกสงโดย
สื่อกลางที่ไมถูกประเภท หรือเมื่อไมมีผลลัพธตอบกลับมา จึงทําใหการสื่อสารประสบกับปญหาได 
สําหรับอุปสรรคของการสื่อสารอ่ืน ๆ อาจจะมีจุดเริ่มตนมาจากผูรับสาร สาเหตุเพราะผูรับสารไมใสใจ
รับฟงสารนั้น หรืออาจจะไมมีความพยายามท่ีจะทําความเขาใจความหมายของสารนั้น ๆ จึงทําใหการ

                                                 
50สาธิต วิมลคุณารักษ และ ประยงค เนาวบุตร, ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา. 166-167. 
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สื่อสารนั้นใชการไมได อีกทั้งในบางครั้งเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เชน ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ ได
เปนตัวขัดขวางและทําลายธรรมชาติของมนุษยดานขอบเขตของการสื่อสาร 
 การเอาชนะอุปสรรคทางการสื่อสารและการทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหาร 
(รวมไปถึงสมาชิกในองคกรคนอ่ืน ๆ) ตองมีการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารบาง ทักษะบางอยางจะมี
ความสําคัญมาก ๆ เมื่อผูบริหารสงสาร และทักษะอ่ืน ๆ ก็จะมีความสําคัญสําหรับการรับสารของ
ผูบริหาร ทักษะเหลานี้ชวยทําใหเกิดความมั่นใจไดวาผูบริหารจะสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งเปน
ขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจในการปฏิบัติการ และยังชวยสรางความเขาใจพ้ืนฐานใหกับผูอ่ืนใน
องคกรดวย 
 ความมีประสิทธิภาพในองคกรนั้น ๆ จะขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหาร (รวมไปถึง
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในองคกร) ในเร่ืองของการสงสารไปยังบุคคลอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกองคกร สรุป
ทักษะการส่ือสาร 7 ประการ ที่จะสามารถชวยทําใหเกิดความมั่นใจไดวา เมื่อผูบริหารไดสงสาร ผูรับ
สารเกิดความเขาใจจริง ๆ ตอสารนั้น และกระบวนการถายทอดขอความนั้นมีประสิทธิภาพ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ 
 ผูบริหารจําเปนตองเรียนรูวิธีการสงสารวามีความชัดเจนและสมบูรณ สารท่ีมีความชัดเจน
ชวยใหงายตอผูรับสารในการทําความเขาใจและตีความ และสารท่ีมีความสมบูรณ จะประกอบไปดวย
ขอมูลที่สรางความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร การพยายามท่ีจะสงสารใหชัดเจนและ
สมบูรณนั้น ผูบริหารตองเรียนรูที่จะคาดการณลวงหนาวาผูรับสารจะตีความสารน้ันไดวาอยางไร และ
ตองปรับเปลี่ยนสารนั้น ใหไมเกิดความเขาใจผิดหรือความสับสนในการรับสาร 
 2) เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย 
 ผูบริหารจําเปนตองเขาใจวาเมื่อพวกเขาตองเปล่ียนสารหรือใหรหัสกับสารที่ตองการจะสง 
ควรจะใชสัญลักษณหรือภาษาท่ีงายตอการเขาใจ ตัวอยางเชน หากมีการสงสารที่เปนภาษาอังกฤษ
ใหกับผูรับสารที่ไมใชเจาของภาษาโดยตรง เรื่องสําคัญเลยคือการใชคําศัพทที่งายตอการทําความ
เขาใจ หลีกเลี่ยงการใชสํานวนซ้ําๆ หากมีการแปล ควรจะแปลใหตรงใจความของเร่ือง สําหรับภาษาที่
ใชเฉพาะกลุมงาน ไมควรนํามาใชกับกลุมงานหรือบุคคลอ่ืน  

3) เลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น 
จากที่ไดเรียนรูมา การสื่อสารที่ใชคําพูดนั้น ผูบริหารสามารถเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารได

หลากหลายวิธี รวมไปถึงการสื่อสารแบบเปนสวนตัวระหวางบุคคล การเขียนจดหมาย บันทึกขอความ 
จดหมายขาว การสนทนาทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความเสียง โทรสารและการประชุม
ทางวีดีโอ การเลือกใชสื่อกลางเหลานี้ ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาถึงระดับความตองการขอมูล 
ขอจํากัดของเวลา ความจําเปนในเร่ืองของเอกสารหรือรองรอยทางอิเล็กทรอนิกส สิ่งที่ตองคํานึงเปน
ลําดับแรกในการเลือกใชสื่อกลาง คือธรรมชาติของสารนั้น สารนั้นเปนเรื่องสวนตัว เรื่องสําคัญ เรื่องท่ี
เกิดขึ้นไมประจํา และอาจจะถูกเขาใจผิดไดงาย ที่ตองการคําอธิบายใหกระจางตอไปหรือไม ถาใช 
ควรจะมีการเลือกสื่อกลางเปนการสื่อสารแบบสวนตัวระหวางบุคคล   
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4) เลือกสื่อที่ผูรับสามารถตรวจสอบได 
อีกหนึ่งปจจัยที่ผูบริหารควรพิจารณาในการเลือกใชสื่อกลางในการส่ือสาร คือไมวาจะเปนสื่อ

อะไรก็ตามควรจะเปนสื่อที่ผูรับสารสามารถติดตามได ผูบริหารควรจะเลือกใชสื่อท่ีแตกตางไปจากท่ี
ผูรับสารคุนเคย ผูบริหารหลายคนเลือกใชสื่อกลางอยางงาย ๆ ที่เคยใชบอยและสะดวกท่ีสุด แตการ
ทําอยางนี้สามารถสงใหเกิดการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพได สําหรับผูบริหารที่ไมชอบการสนทนาทาง
โทรศัพท และไมชอบการมีปฏิสัมพันธแบบพูดคุยเปนการสวนตัว มากกวาการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ก็จะมีการใชและตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสอยูบอยครั้ง สําหรับผูบริหารท่ีชอบ
การสนทนาระหวางบุคคลหรือการใชโทรศัพท ก็มักจะมองวาการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปน
เรื่องไรประโยชน ดังนั้นการเรียนรูไดวาถาผูบริหารมีการเลือกใชสื่อกลางที่เหมาะสม ก็จะเปนโอกาสท่ี
จะนําไปสูผูรับสาร ที่สามารถรับสารน้ันไดอยางเขาใจ 

อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกนํามาพิจารณาเกี่ยวกับการใชภาษาในการส่ือสาร คือการไรความสามารถของ
ผูรับสาร ที่ทําใหไมสามารถตีความสารนั้นได ตัวอยางเชน ผูรับสารตาบอดที่ไมสามารถอานขอความ
ได ผูบริหารควรจะทําใหลูกจางที่ไรความสามารถมั่นใจวาจะสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ลูกจางที่หูหนวกสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทางโทรศัพท โดยการใช
เครื่องพิมพดีดที่มีจอและแปนพิมพที่ผูสงสารสามารถพิมพขอความลงไปได โดยขอความจะถูกสงไปยัง
สายโทรศัพทตอไปยังผูปฏิบัติการท่ีเรียกวาผูชวยการส่ือสาร ผูซึ่งทําหนาที่แปลขอความท่ีถูกพิมพมา
เปนตัวอักษร ใหผูรับสามารถฟงได การพูดตอบของผูรับสารจะถูกแปลงใหเปนขอความโดยผูชวยการ
สื่อสาร และจะไปปรากฏอยูบนหนาจอของผูสงสาร ผูชวยการส่ือสารจะถายทอดขอความไป ๆ มา ๆ 
อยางนี้ระหวางผูสงสารและผูรับสาร นอกจากน้ี การใชโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนที่การ
สนทนาทางโทรศัพทจะสามารถชวยลูกจางท่ีหูหนวกได 

5) หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล 
เมื่อผูสงสารไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของขอความในขณะสงสาร สาเหตุเพราะพวกเขาคิดวา

ผูรับสารไมตองการขอมูลเหลาน้ัน หรือไมตองการท่ีจะรับขอมูล การกรองขอมูลสามารถเกิดขึ้นไดกับ
ทุกระดับชั้นในองคกรและการสื่อสาร 2 ดาน ทั้งการติดตอสื่อสารในแนวต้ังและแนวนอน โดยการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลมาจากการท่ีพนักงานไดกรองขาวสารหรือขอมูลใหกับผูบริหารลําดับตน และ
ผูบริหารลําดับตนไดสงสารตอไปยังผูบริหารลําดับตอไป และจะมีการสงสารตอไปยังผูบริหารสูงสุด
ขององคกร การกรองขาวสารลักษณะนี้สวนใหญจะเปนขาวที่ไมดีหรือเปนขาวที่มีปญหาที่ลูกนองหรือ
ผูใตบังคับบัญชาเกรงกลัวที่จะถูกตําหนิ ซึ่งตามแนวคิดของผูบริหารนั้น ผูบริหารจําเปนตองทราบ
ขอมูลหรือปญหาเหลานี้ใหไดเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได เพ่ือการแกไขปญหาใหถูกตองและเร็วที่สุด 

การกรองขาวสารในบางครั้งมีสาเหตุมีจากการแขงขันภายในองคกร สมาชิกในองคกร
หวาดกลัววาพลังกําลังและอิทธิพลของพวกเขาจะลดลง หากสมาชิกคนอ่ืนๆ ไดใชความรู
ความสามารถของพวกเขาอยางเต็มที่ การเพ่ิมระดับความเช่ือมั่นในองคกร ทําไดโดยกระตุนให
พนักงานทุกคน กลุมพนักงาน หรือทีมงาน ใหมีการทํางานรวมกันเพ่ือใหเปาหมายขององคกรประสบ
ผลสําเร็จและทําใหพนักงานตระหนักถึงเปาหมายขององคกร จะเปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหการกรองขาวสาร
ลดนอยลง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา ขอมูลมีการบิดเบือนเพราะขาวสารไดผานผูสงและผูรับหลายลําดับชั้น 
การบิดเบือนขอมูลบางคร้ังเกิดจากความไมตั้งใจในการใสรหัสและถอดรหัสขอมูลท่ีผิดพลาดหรือการ
ขาดผลสะทอนกลับ บางคร้ัง การบิดเบือนของขอมูลเกิดจากการคิดอยางละเอียดรอบคอบเกินไป ใน
เรื่องของการเปล่ียนแปลงขาวสารใหดูดีเพื่อใหไดรับผลตอบกลับที่ดี 

ผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการกรองและการบิดเบือนขอมูล แตผูบริหารจะตองทําอยางไรเพ่ือ
กําจัดอุปสรรคทางการสื่อสารเหลานั้นไปจากองคกร ผูบริหารตองสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นใน
องคกร เพราะพนักงานจะมีความรูสึกเชื่อมั่นในผูบริหารวาจะไมตําหนิ ในกรณีที่พวกเขาทําอะไร
ผิดพลาดไป และจะปฏิบัติตอพวกเขาดวยความยุติธรรม สําหรับผูบริหารท่ีเชื่อมั่นในพนักงานก็จะให
ขอมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ 

6) มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ 
เนื่องจากผลสะทอนกลับเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรที่จะ

สรางการใหผลสะทอนกลับในทุก ๆ ขาวสารที่ไดสงไป โดยการสรางขอคําถามใหกับพนักงานเพ่ือ
สะทอนขอมูลกลับมา หรือใหพนักงานแสดงใหเห็นวาพวกเขาสามารถติดตามขอความที่ไดรับและ
เขาใจขาวสารพวกนั้นไดอยางไร พนักงานสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนํามากับ
จดหมาย บันทึกขอความ โทรสาร ตารางการประชุมที่อภิปรายเกี่ยวกับประเด็กโตแยงหรือการ
ติดตามทางโทรศัพท ที่ไดรับจากผูบริหาร ซึ่งการสรางกลไกการใหผลสะทอนกลับเหลานี้ สามารถทํา
ใหผูบริหารมั่นใจไดวาพนักงานไดรับขาวสารที่ถูกตองและเขาใจถูก 

7) ใหขอมูลที่ความถกูตอง 
ขาวลือเปนสวนหน่ึงของขอมูลท่ีสรางความสนใจใหกับสมาชิกในองคกรที่ไมสามารถบอก

แหลงที่มาไดชัดเจน ขาวลือแพรกระจายไดรวดเร็ว เมื่อไดเริ่มมีขาวลือออกมา และหัวขอขาวมักจะ
เปนเร่ืองท่ีสมาชิกในองคกรคิดวาสําคัญ นาสนใจและตลกขบขัน แตอยางไรก็ตาม ขาวลือสามารถ
สรางความเขาใจผิดและเปนอันตรายตอพนักงานและองคกรได เมื่อขาวลือนั้นเปนเท็จ ประสงคราย 
และไมมีเหตุผล ผูบริหารสามารถหยุดขาวลือพวกนั้นได โดยการใหสมาชิกในองคกรทุกคนชวยกัน
แกไขขอมูลหรือขาวที่เกิดข้ึนใหถูกตอง 

การใหขอมูลที่ถูกตองนั้นเปนเรื่องที่สําคัญมากในชวงภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจในปลาย
ศตวรรษท่ี 2000 ในชวงเวลาน้ัน บางครั้ง พนักงานหลายคนถูกปลดออก หรือหาชั่วโมงทํางานเพ่ิม 
หรือบางคนถูกลดระดับเงินเดือน และบอยครั้งที่ตองผจญกับความเครียด เมื่อผูบริหารให ขอมูลที่
ถูกตองแกพนักงานนั้น จะสามารถชวยลดระดับความเครียดไดดีเทากับ การกระตุนใหพวกเขาหาทาง
ชวยใหบรรยากาศในบริษัทดีขึ้น นอกจากน้ี เมื่อตอนเศรษฐกิจยังไมดีขึ้น พนักงานท่ีไดรับขอมูลที่
ถูกตองจากเจานาย จะมีโอกาสูงที่ยังคงอยูทํางานที่องคกรเดิม มากกวาการควาโอกาสจากองคอ่ืน51   
 
 
 

                                                 
51Gareth R. Jones and Jennifer M. George, Contemporary Management (New 

York: McGraw Hill, 2011), 501-504. 
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โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 

 
ประวัติความเปนมา 

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ จัดตั้งโดยความรวมมือของประชาชนในเขตตําบล ดาน
ทับตะโก โดยกํานันลอย สามปน มอบท่ีดินจํานวน 35 ไร 3 งาน ใหแกทางราชการสรางเปนโรงเรียน
ประจําตําบล ในป พ. ศ. 2523 และประชาชนในพ้ืนที่ไดรวมกันกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 7 
x 21 เมตร จํานวน 1 หลัง และไดเปดทําการสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 มีนายวิชัย ซื่อศรี
สวัสดิ์ เปนครูใหญ มีครูบรรจุใหม 4 คน นักเรียน 48 คน โรงเรียน ไดเจริญกาวหนาและพัฒนาขึ้นเปน
ลําดับ 

ในป พ. ศ. 2536 โรงเรียนไดดําเนินการกอสรางหองสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และอาคารดนตรีไทย โดยใชงบประมาณจากการสนับสนุนของ” 
พระครูสุนทรธรรมกิจ ( หลวงปูหยอด) “ เจาอาวาสวัดแกวเจริญ พรอมทั้งคณะกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน ภายใตการนําของกํานันลอย สามปน กํานันตําบลดานทับตะโก ตลอดทั้งคณะครู อาจารย 
นักเรียนและนักการภารโรงของโรงเรียน จนแลวเสร็จในปเดียวกัน  

ในปการศึกษา 2538 โรงเรียนเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายและไดทํา
การสอนมาแลว 25 ป โดยมีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวก่ึงถาวร 1 หลัง โรงฝกงาน 
1 หลัง อาคารหองสมุด 1 หลัง อาคารดนตรีไทย 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และหอประชุมโรงอาหาร 
100/27 1 หลัง บานพักนักเรียน 2 หลัง บานพักครู 7 หลัง บานพักนักการ 2 หลัง 

ขนาดและที่ตั้ง  
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีเนื้อท่ี 35 ไร 3 

งาน ตั้งอยูหมู 2 ตํา บลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย 70150 โทรศัพท 
032-265300 โทรสาร 032-265300  

สภาพชุมชน  
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ตั้งอยูในเขตตําบลดานทับตะโก หางจากที่ทําการ

อําเภอจอมบึงประมาณ 18 กิโลเมตร ตําบลดานทับตะโกจัดเปนชุมชนขนาดใหญ มีพ้ืนที่กวาง 
ลักษณะชุมชน ประกอบดวยหมูบานจํานวน 20 หมูบาน ประชากรสวนใหญเปนผูที่อพยพยายมาจาก
ถิ่นอ่ืน เพ่ือตั้งบานเรือน วิถีชีวิตสวนใหญเปนแบบดั้งเดิม คือ ประกอบอาชีพการเกษตร คาขาย มีสวน
นอยที่รับราชการ ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวใหญ สวนดานวัฒนธรรมและประเพณี มีทั้งที่เปน
แบบไทย จีน ลาว ยังไมมีเอกลักษณท่ีชัดเจน ประชากรสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ ( ป.6) ฐานะ
ทางเศรษฐกิจไมคอยดี มักมีปญหาครอบครัวและความยากจน ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ เปน
พ้ืนที่ราบสูง อยูทางดานตะวันตกของจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ 
ติดตอกับ ตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอําเภอ ดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลชัฎปาหวาย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลเบิก
ไพร และตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอดานมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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วิสัยทัศน 

ภายในป พ.ศ.  2556  ครูและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู   มีบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม  รวมมือกับชุมชน  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สืบสาน
ความเปนไทย  ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน 
2. พัฒนาการเรียนรูดานเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
3. จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 
4. รวมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
5. พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
6. สืบสานและอนุรักษความเปนไทย 
7. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

 เปาประสงค 
1. ครูและนักเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน 
2. ครูและนักเรียนมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนการสอน 
4. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
5. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษและสืบสานความเปนไทย  สามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
6. ครูและนักเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธสถานศึกษา 
1. ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาสภาพบรรยากาศของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 
3. พัฒนาการศึกษาโดยใหชุมชนมีสวนรวม 
4. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
5. สืบสานและอนุรักษความเปนไทย 
6. สงเสริมใหบุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต52 

 
 
 
 

                                                 
52โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ, แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 

(ราชบุรี: กลุมนโยบายและแผน, 2556), 1-5. 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 งานวิจัยดานการสื่อสารนั้น  มีผูทําวิจัยไวหลายๆดานตางๆกัน  ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแยก
เปน  2  กลุม  คือ  งานวิจัยภายในประเทศ  และงานวิจัยตางประเทศ  ดังนี้ 
 

งานวิจัยภายในประเทศ 
 กุลธิดา ธรรมวิภัชน, จริยา เหนียนเฉลย และ บุญเลิศ เพ็งสุข ไดศึกษาเร่ือง การศึกษา
สภาพและปญหาการสื่อสารภายในองคการของผูบริหาร อาจารย และเจาหน าที่ในวิทยาลัยเทคนิค 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบวา 
สภาพการส่ือสารของบุคลากรโดยรวมมีสถาพการสื่อสารท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางหนวยงานที่สังกัด กับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติใน
การสื่อสารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผูสงสาร ดานชองทาง 
และดานผูรับสาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเวนดานสารท่ีไมแตกตางกัน 
กลาวคือ เมื่อมีขาวสารสําคัญๆ ไดมีการใชการติดตอสื่อสารหลายวิธีพรอมกัน เชน ประกาศ ประชุม 
หนังสือเวียน ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาขาวสารที่ออกมามีการกลั่นกรองขอมูลเปนอยางดี ถูกตองและเหมาะสม 
มีการสื่อสารดานชองทางผานสื่อลายลักษณอักษร ไดแก หนังสือคําสั่ง หนังสือเวียน บันทึกขอความ 
จดหมายขาว จดหมายสวนตัว การทําวารสารประชาสัมพันธ การปดประกาศคําสั่ง การทํารายงาน
เสนอขาวสาร การเขียนบัตรสนเทห มีการสื่อสารดานชองทางผานสื่อทางวาจา ไดแก การสนทนาเปน
รายบุคคล การสนทนาเปนกลุม การประชุมกลุมยอย การประชุมทั้งหมดในสถานศึกษา การส่ังการ
ดวยตนเองเปนรายบุคคล การจัดสัมมนาภายในสถานศึกษา และมีการส่ือสารดานชองทางผานสื่อที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ไดแก การใชโทรศัพท การใชวิทยุสื่อสาร การใชโทรทัศนวงจรปด การใช
คอมพิวเตอร53 
 ชวัช  ศรีบานเย็น  ไดศึกษาเรื่อง  ระบบการติดตอสื่อสารของสถานศึกษาภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต  2  พบวา  สวนใหญสถานศึกษามีปญหาเรื่องระบบการ
สื่อสารในแนวไขวมากที่สุด  รองลงมาเปนการสื่อสารในแนวต้ัง  อยางไรก็ตามทั้งสองดานระดับ
ปญหาอยูในระดับนอย  ในขณะที่การส่ือสารในแนวนอนเปนการสื่อสารท่ีมีปญหานอยที่สุดและการ
ปฏิบัติปญหาระดับนอย  สวนแนวทางการแกปญหาระบบการสื่อสารแบบไขว  สถานศึกษาควรมีการ
ประชุมรวมกันและการติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่นๆเพ่ือแลกเปลี่ยนงานวิชาการใหมากข้ึน54 

                                                 
53กุลธิดา ธรรมวิภัชน, จริยา เหนียนเฉลย และบุญเลิศ เพ็งสุข, “การศึกษาสภาพและ

ปญหาการสื่อสารภายในองคการของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1,” วารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ. 29, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549): 555-571. 
 54ชวัช  ศรีบานเย็น,”ระบบการติดตอสื่อสารของสถานศึกษาภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรี  เขต  2”(การคนควาอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), ง. 
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 ปทมา สายสะอาด ศึกษาเ ร่ือง ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารที่ส งผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 
2  พบวา  1) ทักษะการติดตอส่ือสารของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 
2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2) ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก       
3) ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทักษะการ
ติดตอสื่อสารของผูบริหารดานความสมํ่าเสมอตอเนื่องกัน  ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  และ
ความแจมแจงของขาวสารสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน55 
 อัญชลี  กีสี  ไดวิจัยเรื่อง  การศึกษารูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารและครูหัวหนา
กลุมสาระ  โรงเรียนในเครือพระแมมารี  พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนในเครือพระแมมารีมีรูปแบบการ
ติดตอสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายแบบพบวา  อยูในระดับมากทุกแบบ  
ยกเวนแบบมีระเบียบอยูในระดับปานกลาง  2) ครูหัวหนากลุมสาระ  โรงเรียนในเครือพระแมมารี  มี
รูปแบบการติดตอสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายแบบพบวา  แบบสั่งการ  
แบบมีชีวิตชีวา  แบบเห็นอกเห็นใจอยูในระดับมาก  สวนแบบมีระเบียบอยูในระดับปานกลาง 3) ครูที่
มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบการติดตอสื่อสารของหัวหนากลุมสาระโรงเรียนใน
เครอืพระแมมารี  ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 4) ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน
มีความคิดเห็นตอรูปแบบการติดตอสื่อสารของหัวหนากลุมสาระ  โรงเรียนในเครือพระแมมารี  
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  แบบสั่ง
การและแบบมีชีวิตชีวา ครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สําหรับ
แบบเห็นอกเห็นใจ  และแบบมีระเบียบ  ครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  5) ครูที่มีตําแหนงงาน
ตางกันมีความคิดเห็นตอรูปแบบการติดตอสื่อสารของครูหัวหนากลุมสาระ  โรงเรียนในเครือพระแม
มารี  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 6) ครูที่สอนระดับชวงชั้นที่ทําการสอนตางกันมีความคิดเห็น
ตอรูปแบบการติดตอสื่อสารของครูหัวหนากลุมสาระ  โรงเรียนในเครือพระแมมารี  มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน56 
 หทัยทิพย  สิขัณฑกสมิต ไดวิจัยเรื่องการติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผล
การศึกษาคนควาพบวา 1) การติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การปฏิบัติงาน

                                                 
 55ปทมา  สายสอาด, “ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนทีมของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง.  
 56อัญชลี  กีสี, “การศึกษารูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารและครูหัวหนากลุมสาระ 
โรงเรียนในเครือพระแมมารี”(สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), ง. 
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ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) การติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและ
รายดาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .0157 
 ชนันดา โตใหญดี ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปแบบการติดตอสื่อสารของ
ผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครู กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 1 พบวา   1) รูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการทํางานของครู กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 
1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากไดแก รูปแบบการ
ติดตอสื่อสารแบบเห็นอกเห็นใจ และแบบส่ังการ สวนรูปแบบการติดตอสื่อสารแบบมีชีวิตชีวาและ
แบบมีระเบียบอยูในระดับปานกลาง 2) แรงจูงใจในการทํางานของครู กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก 3) 
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของ
ครู กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 1 มีความสัมพันธกัน
ทางบวกโดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0558 
 วันทนา  เวชการ ไดศึกษาเ ร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบวา 1) พฤติกรรมการ
ติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีการรับรูดานการรับสารมาก
ที่สุด รองลงมาคือดานการสงสาร ดานการใชชองทางในการติดตอสื่อสาร และดานการใชสาร 2) ครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีสวนรวมงานการวัดผลและประเมินผล มากที่สุด 
รองลงมาคือ งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 3) พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของผูบริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู อยูในระดับคอนขางสูง  

                                                 
 57หทัยทิพย  สิขัณฑกสมิต, “การติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.  

58ชนันดา โตใหญดี , “ความสัมพันธระหวางรูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครู กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยองเขต 1”(สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), ง. 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.778) โดยคาของตัวแปรทั้งสองมีความผันแปรรวมกันรอยละ 
6159 
  
งานวิจัยตางประเทศ 
 ไดแอนซ (Diance) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพการส่ือสารแลกเปล่ียนสาร
ของหัวหนางานกับผูใตบังคับบัญชา กับความพึงพอใจกับการส่ือสารภายในองคกร และความคิด
สรางสรรคในองคกรในดานบันเทิง จุดเนนของการวิจัยนี้เกี่ยวของกับคุณภาพการส่ือสารของหัวหนา-
ผูใตบังคับบัญชา ความคิดสรางสรรคของพนักงานและความพึงพอใจของพนักงานกับการส่ือสารใน
สถานที่ทํางาน งานวิจัยนี้เสนอวา การปฏิบัติงานเชิงสรางสรรคของพนักงาน และระดับความพึงพอใจ
การส่ือสารภายในองคกร จะถูกกําหนดไดหลายแนวทาง โดยขึ้นอยูกับคุณภาพของการปฏิสัมพันธที่
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอหัวหนางาน การประเมินความคิดสรางสรรคของพนักงาน ความพอใจในการ
สื่อสาร และคุณภาพการแลกเปล่ียนสารของหัวหนา-ผูใตบังคับบัญานํามาใชในหลายบริษัท ใน
อุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งการส่ือสารและความคิดสรางสรรค ไดรับการพิจารณาวาสําคัญเรื่องที่ยอมรับ
ไดจากงานวิจัย คือ ทําใหเปดโอกาสใหองคกรพิจารณากําหนดวา วิธีการที่คุณภาพการสื่อสารของ
หัวหนา-ผูใตบังคับบัญชารวมกับความคิดสรางสรรคของพนักงาน และความพึงพอใจกับการส่ือสาร
ภายในองคกร60 
 คาโต และอากาโฮริ (Kato and Akahori) ศึกษาการติดตอสื่อสารผานโดยใชจดหมาย
อิ เล็ กทรอนิกส  (E-mail) กับการ เรี ยน รู การติดตอสื่ อสารแบบเผชิญหน า  (Face-to-face 
Communication) ในประเทศญีปุน เปนการศึกษาการรับรูของแตละบุคคลและภาวะทางอารมณที่มี
ตอการสื่อสารแตละประเภทโดยใชเครื่องมือของการติดตอสื่อสารแบบธรรมดาทั่วไปคือ เครื่ อง
คอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับการรับรูในจดหมายอิเล็กทรอนิกส พบวาการรับรูมีผลตอการจํา, 
ความรูสึกนึกคิดและการรับรู อารมณมีผลตอการติดตอสื่อสารและยังบงบอกถึงระดับการนําเสนอ ซึ่ง
ขอดีของการติดตอสื่อสารผานทางคอมพิวเตอรคือบุคคลรูสึกสะดวกสบายและมีความมั่ นใจในการ
ตอบสนองของผูรับ ขอเสียคือแฝงดวยความรุนแรงไมยั้งคิดมากกวาการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา 

                                                 
 59วันทนา เวชการ, “การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2555), ง.  

60R. Diance, “Relationship among leader-member exchange quality, 
satisfaction with organizational communication, and creativity in entertainment 
organizations”(Dissertation Abstracts International, 2004), Accessed February 14, 
2014, Available from www.proquest.umi.com 
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ขาดความเปนสวนตัวซึ่งตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก การติดตอสื่อสารผานทางคอมพิวเตอร  และ
การติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา61 
 พินโต, ซิมพสัน และแบ็คเคน (Pinto, Simpson and Bakken) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทักษะการสื่อสารสําหรับนักเรียนที่มีความพิการรุนแรง พบวา การสื่อสารเปนกุญแจสําคัญใน
การเรียนรูเพราะส่ิงที่เราเรียนรูขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางนอยสองคนรวมกัน การส่ือสาร
สามารถเกิดข้ึนได แมวามนุษยบางคนมีความพิการรุนแรง ซึ่งอาจจะมีขอจํากัด ทักษะในการสื่อสาร
ของบุคคลที่มีความพิการรุนแรงอาจไมสามารถเขาถึงหรือควบคุมไดเต็มรูปแบบ เหมือนกับคนสวน
ใหญ (เชนการพูด การแสดงออกทางสีหนา การเคลื่อนไหวรางกาย จอง ชี้ สัมผัส และพิมพ)  การ
สื่อสารจะประสบความสําเร็จเมื่อคูสื่อสารเกิดความเขาใจในขอความที่ไดรับมา  โดยทั่วไปแลว
ความสําเร็จจะสะทอนใหเห็นเมื่อคนๆ หนึ่งไดรับสิ่งที่เขาตองการ หรือไดรับการยอมรับจากคูสื่อสาร
และคูสื่อสารตอบสนองกลับคืนมาตามที่ตองการ62  
 โฮมเมส และ แวน เดอ โมเลน (Hommes and Van der Molen) ศึกษาเร่ือง ผลของการ
ฝกทักษะการส่ือสารดวยตนเอง ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
พบวา การฝกทักษะการส่ือสารเทานั้นที่จะเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ถามีแรงจูงใจที่จะเรียนรู
ทักษะนั้น นอกเหนือจากความเช่ือท่ีวาพวกเขามีความสามารถ พฤติกรรม (การรับรูความสามารถของ
ตัวเอง) ในการศึกษาน้ีกําหนดแรงจูงใจเปนคาที่ไดรับจากการฝกอบรมเก่ียวกับการใชทักษะการ
สื่อสาร และความคาดหวังในผลท่ีมีตอการใชทักษะส่ือสาร แสดงใหเห็นวาการฝกอบรมสามารถเพ่ิม
แรงจูงใจในการใชทักษะการสื่อสาร และถายทอดองคความรูผานการฝกอบรมกับสถานการณในชีวิต
จริงที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ นอกจากน้ีสามารถเพ่ิมแรงจูงใจขึ้นไดโดยการใหขอเสนอแนะในเชิงบวก
อยางเพียงพอในโปรแกรมการฝกอบรมโดยใชวิธีการสรางแบบจําลอง (ตัวอยางจากวิดีโอ), การแสดง
บทบาทสมมุติ นักเรียนที่ยังคงเรียนรูทักษะของตัวเองจะประสบความสําเร็จดวยตนเอง อาจมี
แรงจูงใจพิเศษบางอยางเพ่ิมข้ึน เพราะนักเรียนมีประสบการณที่ไดเรียนรูดวยตัวเองอยางแทจริง 
แรงจูงใจที่เปนที่รูจักจะเพ่ิมมากข้ึนเมื่อมีคนมาตอบรับจากสถานการณการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่
เปนจริง63  

                                                 
61Yuuki Kato, Shogo Kato and Kanji Akahori, “Effects of emotional cues 

transmitted in e-mail communication on the emotions experienced by senders and 
receivers” (Graduate School of Decision Science and Technology, Tokyo Institute of 
Technology, Department of Human System Science, 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, 
Tokyo, Japan, 2005), Abstracts.  

62Peg Pinto, Cynthia Simpson and Jeffrey P. Bakken, “Research-based 
instructions to increase communication skills for students with severe disabilities,” 
International journal of special education 24, 3 (2009): 99. 

63Mark A. Hommes and Henk T. Van der Molen, “Effects of a Self-
instruction Communication Skills Training on Skills, Self-efficacy, Motivation, and 
Transfer,” European Journal of Open, Distanc and E-Learning (2012): 4. 
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 อีรอสแกน (Erozkan) ศึกษาเรื่อง ผลของทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลและทักษะการ
แกปญหาทางสังคมดวยความสามารถตนเอง พบวา ทักษะการสื่อสารมีบทบาทสําคัญมากใน
ความสัมพันธระหวางบุคคล การส่ือสารเปนพ้ืนฐานของความสัมพันธสวนบุคคลและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเกิดข้ึนเมื่อการสงขอความเปนขอความเดียวกันกับท่ีไดรับ ความเขาใจในความตองการ
และความเขาใจในขอความจากท้ังผูสงและผูรับมีสวนชวยในการสื่อสาร การแกปญหาที่เหมาะสม ทํา
ไดโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งใชไดกับปญหาท่ัวไป ปญหาของผูคนจะตองแกออกมาใน
เครือขายการสื่อสารระหวางบุคคลและการแกปญหาตองมีการใชทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนท่ีควรใหความสนใจกับปญหาของผูอ่ืน และใชวิธีการแกปญหา
อยางเปนขั้นตอน ยอมรับ และพรอมท่ีจะเริ่มตนการส่ือสารที่ดี บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการ
สื่อสารโดยท่ัวไปจะมีความม่ันใจในตนเอง มีความเคารพและเปดกวางทางการส่ือสารรวมกับผูอ่ืน 
บุคคลท่ีขาดความม่ันใจ จะเกิดความกลัว และประสบปญหาในการสื่อสาร64 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาทฤษฎี  แนวความคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลว  พอจะสรุป
ไดวา ทักษะการส่ือสารเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับการสื่อสารในองคกร การบริหารงาน  
การดําเนินงานขององคกรจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด  ก็ตองอาศัยทักษะการ
สื่อสารที่มีระบบ ซึ่งกระบวนการสื่อสารจะประกอบดวยองคประกอบพ้ืนฐานดังตอไปนี้  คือ  ผูสง  
การเขารหัสขาวสาร สื่อ การถอดรหัส ผูรับและการปอนกลับ  ตามมุมมองทางการบริหารแลว การ
สื่อสารคือกระบวนการของแลกเปลี่ยนขอมูลดวยวิถีทางท่ีบรรลุความเขาใจรวมระหวางบุคคลสองคน
หรือมากกวา  การสื่อสารเปนกระบวนการที่มีการแลกเปล่ียนอยูเสมอ  มีการเปล่ียนแปลงจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง  และตอไปเรื่อยๆอยางไมหยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวในความคิดตลอดเวลา  กลาวคือ
ตองใชความคิดอยูตลอดเวลา  เพราะตองนําประสบการณเดิมมาผสมผสานกับประสบการณใหม  
การสื่อสารจึงตองมีปฏิสัมพันธในตัวบุคคล  และปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอยูตลอดเวลา  ซึ่งจะเกิดขึ้น  
หรือเปนผลสําเร็จ  มีความเขาใจตรงกัน  เมื่อบุคคลท้ังสองฝายมีการรับรู  ความตองการ และทัศนคติ
อยางเดียวกันเก่ียวกับเรื่องงาน แสดงถึง บุคคลทั้งสองฝายเกิดทักษะการส่ือสารที่ดีนั่นเอง ปจจุบันจะ
เห็นไดวา  ทุกองคกร  หนวยงาน มักจะเกิดความขัดแยงในองคกรขึ้น  สาเหตุสําคัญประการหน่ึงก็มา
จากทักษะและกระบวนการสื่อสาร  ความสามารถในการสื่อสารหรือทักษะการส่ือสาร เปนพฤติกรรม
ของการฟง และการพูดที่อนุญาตใหมีการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริงและความรูสึกอยางมีประสิทธิผล 
ประกอบดวยการพูดและการฟง เพ่ือใหเ กิดความเขาใจ  โดยอาศัยชองทางและวิธีการส่ือสารที่
เหมาะสมท่ีสุด รวมทั้งตองอาศัยการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน ดังนั้น  ในการบริหาร

                                                 
64Atilgan Erozkan, “The Effect of Communication Skills and Interpersonal 

Problem Solving Skills on Social Self-Efficacy,” Educational Sciences Theory & 
Practice 13, 2 (Spring 2013): 742. 
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สถานศึกษา  ทักษะการสื่อสารซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารในองคกรเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปน
อยางยิ่งที่ผูบริหารและบุคลากรทุกคนควรใหความสําคัญ  เพราะองคกรจะมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผลไดนั้น  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากรเพ่ือลด
ความขัดแยง  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแสดงทัศนคติรวมกัน  การแลกเปล่ียน  และแสดง
ความคิดเห็นอาจแสดงในรูปของวัจนภาษาและอวัจนภาษาก็ได  ซึ่งจะสงผลทําใหองคกรบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่วางไว  ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียน
ดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  โดยใชบุคลากร
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  เปนหนวยวิเคราะห  (unit of analysis)  โดยมีผูบริหาร
สถานศึกษาและครูเปนผูใหขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึง
เสนอสาระสําคัญของข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่วางไว  ใหสามารถ
แลวเสร็จตามกําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและ
ระเบียบ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว  เปน  3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ขั้นตอนน้ีเปนการจัดเตรียมโครงการ  เพ่ือให
เกิดเปนระบบของการดําเนินการตามโครงรางการวิจัย  โดยการศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  ขอมูลสถิติ  
ปญหา  วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณ  นําเสนอ
ภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี  2  การดําเนินตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือตาม
ขอบเขตของการวิจัยสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ เก็บขอมูลจากกลุมที่ไมใชหนวยวิเคราะหเพ่ือหาคา
ความเชื่อมั่นแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยวิเคราะห จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ ถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล  นําผลการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดเปนประเด็นในการสัมภาษณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจัย  นําเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  ตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือใหงานวิจัยคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย  
ประชากร   ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัยใน
ลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one-shot, non-
experimental case studies) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 เมื่อ S    หมายถงึ ประชากรที่ศึกษา 
  X    หมายถึง ตัวแปรที่เลือกมาศึกษา 
  O    หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  บุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   
จํานวน 33 คน (ไมรวมผูวิจัย) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  คือ เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะการส่ือสารของบุคลากร ซึ่ง
ประกอบดวย 7 ทักษะ ดังนี้ 
 1. สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ (Send clear and complete messages: X1) 
หมายถึง ผูสงสารมีความตองการเรียนรูวิธีการสงสารที่มีความชัดเจนและสมบูรณ ชวยใหงายตอการ
ทําความเขาใจและตีความของผูรับสาร สรางความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร ผูสงสาร
ตองเรียนรูและคาดการณลวงหนาวาผูรับสารจะตีความสารนั้นไดตรงประเด็น และตองปรับเปล่ียน
สารน้ันเพ่ือปองกันไมใหไมเกิดความเขาใจผดิหรือความสับสนในการรับสาร 

             O 
 
            S                        X 
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 2. เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย (Encode messages in 
symbols the receiver understands: X2) หมายถึง ผูสงสารควรใชสัญลักษณหรือภาษาที่งายตอ
การเขาใจ ใชคําศัพทที่งายตอการทําความเขาใจ หลีกเลี่ยงการใชสํานวนซ้ําๆ ควรแปลความหมายให
ตรงใจความของเร่ือง ใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมการทํางาน ไมนําภาษาเฉพาะของกลุมงานหน่ึงไป
ใชอีกกลุมงานหนึ่งหรือบุคคลอ่ืน  
 3. เลือกส่ือที่เหมาะสมตอสารน้ัน (Select a medium appropriate for the 
message: X3) หมายถึง ผูสงสารสามารถเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารไดหลากหลายวิธี รวมไปถึงการ
สื่อสารแบบเปนสวนตัวระหวางบุคคล การเขียนจดหมาย บันทึกขอความ จดหมายขาว การสนทนา
ทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความเสียง โทรสารและการประชุมทางวีดีโอ โดยพิจารณา
ถึงระดับความตองการขอมูล ขอจํากัดของเวลา ความจําเปนในเร่ืองของเอกสารหรือรองรอยทาง
อิเล็กทรอนิกส  ธรรมชาติของสารน้ันเปนเรื่องสวนตัว เรื่องสําคัญ เรื่องที่เกิดขึ้นไมประจํา ควรมีการ
เลือกสื่อกลางเปนการสื่อสารแบบสวนตัวระหวางบุคคลเมื่อตองการคําอธิบายใหกระจางตอไป 
 4. เลือกส่ือที่ผูรับสามารถตรวจสอบได (Select a medium the receiver monitors: 
X4) หมายถึง ผูสงสารเลือกสื่อที่ผูรับสารสามารถติดตามได เลือกใชสื่อท่ีแตกตางไปจากท่ีผูรับสาร
คุนเคย ผูสงสารหลายคนเลือกใชสื่อกลางอยางงาย ๆ ที่เคยใชบอยและสะดวกท่ีสุด ซึ่งอาจทํา ใหเกิด
การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพได ผูสงสารสามารถเลือกสื่อไดหลายรูปแบบตามความสามารถของผูรับ
สาร ดังนั้นผูสงสารควรมีการเลือกใชสื่อกลางท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยใหผูรับสารสามารถรับสารนั้นได
อยางเขาใจ 
 5. หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล (Avoid filtering and information 
distortion: X5) หมายถึง ผูสงสารควรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลจากพนักงานสูผูบริหาร
ระดับตน จนถึงผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร แตตองกระทําการเพ่ือกําจัดอุปสรรคทางการสื่อสาร
เหลานั้นไปจากองคกร ผูสงสารตองสรางความเชื่อมั่นใหเกิดข้ึนกับผูรับสารเพ่ือใหไดรับขอมูลที่ชัดเจน
และสมบูรณ 
 6. มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ (Include a feedback mechanism in messages: 
X6) หมายถึง ผูสงสารควรสรางการใหผลสะทอนกลับในทุก ๆ ขาวสารที่ไดสงไป โดยการสรางขอ
คําถามใหกับผูรับสารเพ่ือสะทอนขอมูลกลับมา หรือใหผูรับสารรูวิธีติดตามขอความท่ีไดรับและเขาใจ
ขาวสารพวกน้ันได เพ่ือเขียนแสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนํามากับจดหมาย บันทึกขอความ โทรสาร 
ตารางการประชุมที่อภิปรายเก่ียวกับประเด็นโตแยง หรือการติดตามทางโทรศัพท ซึ่งการสรางกลไก
การใหผลสะทอนกลับเหลานี้ สามารถทําใหผูสงสารมั่นใจไดวาผูรับสารไดรับขาวสารและเกิดความ
เขาใจท่ีถูกตอง 

7. ใหขอมูลที่ถูกตอง (Provide accurate information: X7) หมายถึง ผูสงสารควรให
ขอมูลที่ถูกตองแกผูรับสาร หยุดขาวลือท่ีเกิดขึ้นโดยการใหสมาชิกในองคกรทุกคนชวยกันแกไขขอมูล
หรือขาวที่เกิดขึ้นใหถูกตอง เพ่ือลดระดับความเครียดใหแกสมาชิกในองคกร รวมทั้งกระตุนใหสมาชิก
หาทางชวยใหบรรยากาศในองคกรดีขึ้น 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 56 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน  รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  สอบถามเกี่ยวกับ   เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา   ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  
ประสบการณในการทํางาน  ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)  มีคําตอบใหเลือก 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ ตามแนวคิดของโจนสและจอรจ (Jones and George) โดยไดกําหนดคาคะแนนของ
ชวงน้ําหนักเปน 5  ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  ความคิดเหน็เกี่ยวกับทักษะการส่ือสารของบุคลากร 
อยูในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนัก 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการส่ือสารของบุคลากร  
อยูในระดับมาก มีคานํ้าหนัก 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการส่ือสารของบุคลากร  
อยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนัก 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการส่ือสารของบุคลากร  
อยูในระดับนอย มีคาน้ําหนัก 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของบุคลากร  
อยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนัก 1 คะแนน 
 ใชวิธี การสัมภาษณ  โดยการนําประเด็นสําคัญจากผลการวิ เคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม มาเปนประเด็นในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสถานศึกษา จํานวน 7 คน ประกอบดวย 
1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน 3) หัวหนาระดับชั้น 2 คน     
4) กรรมการสถานศึกษาท่ีไมใชผูแทนครู 2 คน 
 
การสรางเคร่ืองมือ   
 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ สามารถตรวจสอบชัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย 
และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนตอไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  แลวนําผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือสรางขอคําถาม 
 ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารยที่ปรึกษา แลวนํา
แบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของ
แบบสอบถาม แกไขคําหรือสํานวนในแบบสอบถาม และขอบกพรองเพ่ือความสมบูรณและความ
ถูกตองของเนื้อหา โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยผูวิจัยใชขอ
คําถามท่ีมีคาอยูระหวาง 0.5 – 1.00 
 ขั้นตอนที่ 3  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับบุคลากรของ
โรงเรียนบานคาวิทยา 
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 ขั้นตอนที่ 4  นําแบบสอบถามที่ไดกลับมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability)  โดย
ใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)65 ไดคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ 0.9263 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทักษะ   
การส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ โดยกําหนดประเด็นสําคัญ 7 ประเด็น
ตามแนวคิดของโจนสและจอรจ (Jones and George) สําหรับสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 7 คน ไดแก    
1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน   2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน 3) หัวหนาระดับชั้น 2 คน 4) 
กรรมการสถานศึกษาท่ีไมใชผูแทนครู 2 คน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและเปนระบบ  ผูวิจัย
ดําเนินตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผานหัวหนาภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร เพ่ือทําหนังสือของความรวมมือจากผูอํานวยการ
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแยกเปน 3 ลักษณะ คือ 
  2.1 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามพรอมหนังสือ ขอความรวมมือไปยังโรงเรียน
ดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  
  2.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเองและรับคืนดวยตนเอง 
  2.3 ดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 7 คน ไดแก 1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน   
2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน 3) หัวหนาระดับชั้น 2 คน 4) กรรมการสถานศึกษาที่ไมใช
ผูแทนครู 2 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากผูตอบแบบสอบถามมารวบรวมจัดทําขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

1. ตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมด เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณ 
ถูกตอง  เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 
 2.  จัดระเบียบขอมูลลงรหัสในแบบสอบถามตรวจใหคะแนน และดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะหทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ ผูวิจัยใชคาคะแนนเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท(Best)66 รายละเอียดดังนี้ 

                                                 
 65Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York: 
Harper & Row Publisher, 1974), 161.  
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 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของ
บุคลากรอยูในระดับมากที่สุด   
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของ
บุคลากรอยูในระดับมาก 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของ
บคุลากรอยูในระดับปานกลาง 
  คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของ
บุคลากรอยูในระดับนอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของ
บุคลากรอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3. สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis)  
 
สถิติที่ใชสําหรบัการวิจัย 
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามขอมูลวัตถุประสงคการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูใหขอมูลสถิติที่ใชคือความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะหระดับทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
ใชคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean; ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; ) 
 3. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 66John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice Hall Inc., 1970), 190.  
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สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทราบ 1) ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 2) แนวทางการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ โดยใชบุคลากรของโรงเรียน 
จํานวน 33 คน เปนหนวยวิ เคราะห  เคร่ืองมือที่ ใช เปนแบบสอบถาม ซึ่ งแบงเปน 2 ตอน 
ประกอบดวย ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู ใหขอมูล ตอนท่ี 2 เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ตามแนวคิด
ของโจนสและจอรจ (Jones and George) โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ของแบบสอบถามโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) หาความ
เชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) รวบรวมขอมูลนํามาทํา
การวิเคราะห ดวยสถิติรอยละ(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และใชแบบสัมภาษณเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ จากประเด็นสําคัญตามแนวคิดของโจนสและจอรจ 
(Jones and George) โดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสถานศึกษา จํานวน 7 คน ประกอบดวย          
1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน   3) หัวหนาระดับชั้น 2 คน  4) 
กรรมการสถานศึกษาท่ีไมใชผูแทนครู 2 คน 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การดําเนินการคนควาอิสระเรื่อง ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ  2) แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ โดยใชบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห
และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใสตารางประกอบการบรรยาย จําแนกออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
 ตอนท่ี  3 ผลการวเิคราะหแนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับ
ตะโกราษฎรอุปถัมภ 
  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนการวิเคราะหขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถามของ ผูอํานวยการโรงเรียน และครูปฏิบัติงานสอนของโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ รวม 33 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน และ
ประสบการณในการทํางานในสถานศึกษา โดยหาคาความถี่ (f) และคารอยละ (%)  ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม                    
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1.เพศ    
 ชาย 

หญิง 
10 
23 

30.30 
69.70 

รวม 33 100.00 
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
2.อายุ  

ต่ํากวา 30 ป 
 

9 
 

27.27 
 30 – 40 ป 

41 -50 ป 
มากกวา 50 ป 

10 
11 
3 

30.30 
33.33 
  9.10 

รวม 33 100.00 
3. ระดับการศึกษา    
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
22 
11 

66.67 
33.33 

รวม 33 100.00 
4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน   
 ผูอํานวยการโรงเรียน 

ครปูฏิบัติงานสอน 
 1 
32 

  3.03 
96.97 

รวม 33 100.00 
5. ประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาของทาน   
 นอยกวา 1 ป 

1 – 3 ป 
4 – 6 ป 
มากกวา 6 ป 

3 
11 
4 
15 

 9.10 
33.33 
12.12 
45.45 

รวม 33 100.00 
  
 จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอย
ละ 69.70 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 30.30 อายุ 41-50 ป มากทีสุด 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ อายุ 30-40 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
30.30 อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 27.27 และอายุมากกวา 50 ป นอยที่สุด 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.10 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 22 คน คิดเปนรอย
ละ 66.67 รองลงมาปริญญาโท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.03 และครูปฏิบัติงานสอน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 96.97 
ประสบการณการปฏิบัติงานในตําแหนง มากกวา 6 ป มากท่ีสุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 45.45 
รองลงมา ประสบการณ 1-3 ป ขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ประสบการณ 4-6 ป 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 12.12 และประสบการณนอยกวา 1 ป นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 9.10 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

ตอนที่ 2 ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
 ในการวิเคราะหทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) จากประชากรจํานวน 
33 คน แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ ตามแนวคิดของเบสท ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการสื่อสารของบุคลากร

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ              
           (N = 33) 

ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 
1. สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ 4.03 0.62 มาก 
2. เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณท่ีผูรับสารเขาใจไดงาย 4.03 0.61 มาก 
3. เลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารน้ัน   4.10 0.55 มาก 
4. เลือกส่ือที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบได  4.19 0.61 มาก 
5. หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล 3.86 0.87 มาก 
6. มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ 3.92 0.82 มาก 
7. ใหขอมูลที่ถูกตอง 4.01 0.85 มาก 

รวม  4.02 0.70 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบวา ระดับทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.02, =0.70) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยดังนี้ เลือกสื่อที่ผูรับสารสามารถ
ตรวจสอบได ( =4.19, =0.61) เลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น ( =4.10, =0.55) เปลี่ยนสาร
ใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารเขาใจไดงาย ( =4.03, =0.61) สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ 
( =4.03, =0.62) ใหขอมูลที่ถูกตอง  ( =4.01, =0.85) มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ 
( =3.92, =0.82) และหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล ( =3.86, =0.87)  
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เมื่อวิเคราะหระดับทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
โดยจําแนกเปนรายดานและรายขอ ดังตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการส่ือสารของบุคลากร

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดานสงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ (X1) 
 (N = 33) 

ขอที่ ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 

สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ (X1) 
1 บุคลากรมีความตองการเรียนรูวิธีการสงสารท่ีชัดเจนและ

สมบูรณอยูเสมอ 
4.24 0.79 มาก 

2 
 

บุคลากรมีการสงสารใหมีเน้ือหาสาระท่ีงายตอการทําความ
เขาใจและทําใหผูรับสารตีความได 

4.21 0.65 มาก 

3 บุคลากรมีวิธีการสรางความเขาใจที่ตรงกันตอผูรับสาร 4.18 0.77 มาก 
4 บุคลากรสามารถคาดการณลวงหนาไดวาผูรับสารจะตีความ

สารที่สงไปไดตรงประเด็น 
3.67 0.99 มาก 

5 
 

บุคลากรสามารถปรับเปล่ียนสารที่สงไปไดอยางเหมาะสมเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดความเขาใจผิดหรือสับสนแกผูรับสาร 

3.85 0.97 มาก 

 รวม 4.03 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบวาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
ดานสงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ (X1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.03, =0.62) 
และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยสามารถเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยได ดังนี้ บุคลากร
มีความตองการเรียนรูวิธีการสงสารท่ีชัดเจนและสมบูรณอยูเสมอ ( =4.24, =0.79)  บุคลากรมี
การส งสาร ให มี เ น้ื อหาสาระ ท่ี ง ายตอการทํ าความเข า ใจและทํ า ให ผู รั บสารตี ความได 
( =4.21, =0.65)   บุคลากรมวีิธีการสรางความเขาใจท่ีตรงกันตอผูรับสาร ( =4.18, =0.77)  
บุคลากรสามารถปรับเปล่ียนสารที่สงไปไดอยางเหมาะสมเพื่อปองกันไมใหเกิดความเขาใจผิดหรือ
สับสนแกผูรับสาร ( =3.85, =0.97) และบุคลากรสามารถคาดการณลวงหนาไดวาผูรับสารจะ
ตีความสารที่สงไปไดตรงประเด็น ( =3.67, =0.99) 
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ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการส่ือสารของบุคลากร
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดานเปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารเขาใจได
งาย (X2) 

(N = 33) 
 

ขอที่ 
ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 
เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารเขาใจไดงาย (X2) 

1 บุคลากรใชขอความหรือภาษาที่งายตอการเขาใจ 4.27 0.76 มาก 
2 บุคลากรใชคําศัพทที่งายตอการทําความเขาใจ 4.27 0.57 มาก 
3 บุคลากรหลีกเลี่ยงการใชสํานวนซ้ําๆ 3.70 0.95 มาก 
4 บุคลากรมีการแปลความหมายไดตรงกับใจความของเรื่อง

กอนที่จะสงสารออกไป 
3.94 0.61 มาก 

5 บุคลากรใชภาษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับประสบการณ และ
กลุมการทํางานในองคกร  

3.97 0.73 มาก 

 รวม 4.03 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบวาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
ดานเปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารเขาใจไดงาย (X2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.03, 

=0.61) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ อยูในระดับมากทุกขอ โดยสามารถเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยได ดังนี้ 
บุคลากรใชคําศัพทที่งายตอการทําความเขาใจ ( =4.27, =0.57)  บุคลากรใชขอความหรือภาษา
ที่งายตอการเขาใจ ( =4.27, =0.76)   บุคลากรใชภาษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับประสบการณ 
และกลุมการทํางานในองคกร ( =3.97, =0.73)  บุคลากรมีการแปลความหมายไดตรงกับ
ใจความของเรื่องกอนที่จะสงสารออกไป ( =3.94, =0.61) และบุคลากรหลีกเลี่ยงการใชสํานวน
ซํ้าๆ ( =3.70, =0.95) 
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการส่ือสารของบุคลากร
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดานเลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น (X3) 

(N = 33) 
 

ขอที่ 
ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 
เลือกส่ือที่เหมาะสมตอสารน้ัน (X3) 

1 บุคลากรสามารถเลือกส่ือกลางทางการส่ือสารไดหลากหลายวิธี 
เชน จดหมาย บันทึกขอความ  การสนทนาทางโทรศัพท 
โทรสาร  

4.52 0.57 มากที่สุด 

2 บุคลากรมีวิธีการสื่อสารแบบเปนสวนตัวระหวางบุคคล 4.33 0.65 มาก 
3 บุคลากรมีการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความ

เสียง โทรสารและการประชุมทางวีดีโอ 
3.52 0.83 มาก 

4 บุคลากรเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารโดยพิจารณาถึงระดับ
ความตองการขอมูล ขอจํากัดของเวลา และความจําเปนใน
เรื่องของเอกสารไดอยางเหมาะสม 

4.03 0.81 มาก 

5 บุคลากรรูจักเพ่ิมแนวทางการส่ือสารดวยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อ
ตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือคําอธิบายที่ชัดเจนขึ้น 

4.12 0.93 มาก 

 รวม 4.10 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบวาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
ดานเลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.10, =0.55) และเม่ือ
พิจารณารายขอพบวา สามารถเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยได ดังนี้ บุคลากร
สามารถเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารไดหลากหลายวิธี เชน จดหมาย บันทึกขอความ  การสนทนา
ทางโทรศัพท โทรสาร อยูในระดับมากที่สุด ( =4.52, =0.57)  บุคลากรมีวิธีการส่ือสารแบบเปน
สวนตัวระหวางบุคคล อยูในระดับมาก ( =4.33, =0.65) บุคลากรรูจักเพ่ิมแนวทางการส่ือสาร
ดวยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อตองการขอมูลเพ่ิมเติม หรือคําอธิบายที่ชัดเจนข้ึน  อยูในระดับมาก ( =4.12, 

=0.93) บุคลากรเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารโดยพิจารณาถึงระดับความตองการขอมูล ขอจํากัด
ของเวลา และความจําเปนในเร่ืองของเอกสารไดอยางเหมาะสม  อยูในระดับมาก ( =4.03, 

=0.81) และบุคลากรมีการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความเสียง โทรสารและการ
ประชุมทางวีดีโอ อยูในระดับมาก ( =3.52, =0.83) 
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการสื่อสารของบุคลากร    
     โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดานเลือกสื่อท่ีผูรับสารสามารถตรวจสอบได (X4) 

(N = 33) 
 

ขอที่ 
ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 
เลือกส่ือที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบได (X4) 

1 บุคลากรเลือกใชสื่อที่ผูรับสารสามารถติดตามขอมูลไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว   

4.18 0.73 มาก 

2 บุคลากรเลือกใชสื่อท่ีผูรับสารคุนเคย เพ่ือใหผูรับสารไดรับ
ขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 

4.33 0.60 มาก 

3 บุคลากรสามารถเลือกส่ือเพ่ือการสงสารไดหลากหลายรูปแบบ
ตามความสามารถของผูรับสาร 

4.06 0.86 มาก 

4 บุคลากรมีการเลือกใชสื่อกลางท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยใหผูรับสาร
สามารถรับสารนั้นไดอยางเขาใจ 

4.18 0.68 มาก 

 รวม 4.19 0.61 มาก 
 
จากตารางที่ 10 พบวาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 

ดานเลือกสื่อที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบได (X4) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.19, =0.61) 
และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยสามารถเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยได ดังนี้ บุคลากร
เลือกใชสื่อท่ีผูรับสารคุนเคย เพ่ือใหผูรับสารไดรับขอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึน ( =4.33, =0.60)  
บุคลากรมีการเลือกใชสื่อกลางท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยใหผูรับสารสามารถรับสารน้ันไดอยางเขาใจ
( =4.18, =0.68) บุคลากรเลือกใชสื่อที่ผูรับสารสามารถติดตามขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  
( =4.18, =0.73) และบุคลากรสามารถเลือกสื่อเพ่ือการสงสารไดหลากหลายรูปแบบตาม
ความสามารถของผูรับสาร ( =4.06, =0.86)  
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการสื่อสารของบุคลากร   
     โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดานหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล (X5) 

(N = 33) 
 

ขอที่ 
ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 
หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล (X5) 

1 บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลในการสื่อสาร
ในระดับชั้นสายงานเดียวกัน 

3.85 0.97 มาก 

2 บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลในการสื่อสาร
จากระดับผูใตบังคับบัญชาถึงผูบังคับบัญชา 

3.91 1.13 มาก 

3 บุคลากรมีการคิดหาวิธีการรวมกันเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการ
สื่อสารออกไปจากองคกร 

3.76 0.97 มาก 

4 บุคลากรมีการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นซึ่งกันและกัน เพ่ือให
ไดรับขอมูลที่ชัดเจนและสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

3.94 0.97 มาก 

 รวม 3.86 0.87 มาก 
 
จากตารางที่ 11 พบวาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 

ดานหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล (X5) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.86, =0.87) 
และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยสามารถเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยได ดังนี้ บุคลากร
มีการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดข้ึนซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีชัดเจนและสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
( =3.94, =0.97)  บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลในการสื่อสารจากระดับ
ผูใตบังคับบัญชาถึงผูบังคับบัญชา ( =3.91, =1.13) บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือน
ขอมูลในการสื่อสารในระดับชั้นสายงานเดียวกัน ( =3.85, =0.97) และบุคลากรมีการคิดหา
วิธีการรวมกันเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการส่ือสารออกไปจากองคกร ( =3.76, =0.97)  
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ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการสื่อสารของบุคลากร 
     โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดานมีกลไกการใหผลสะทอนกลับ (X6) 

(N = 33) 
 

ขอที่ 
ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 
มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ (X6) 

1 บุคลากรมีกระบวนการรับทราบผลการสงขอมูลขาวสาร โดย
วิธีการตางๆ เชน การสรางขอคําถามใหกับผูรับสาร เพ่ือใหได
ขอมูลยอนกลับ 

3.85 0.97 มาก 

2 บุคลากรรูวิธีการติดตามขอความท่ีไดรับ เพ่ือทําความเขาใจ
ขาวสารเหลานั้นได 

4.03 0.85 มาก 

3 บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนําดวยวิธีการ
ตางๆ เชน จดหมาย บันทึกขอความ โทรสาร ตารางการ
ประชุมที่อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นโตแยง หรือการติดตามทาง
โทรศัพท 

3.85 1.03 มาก 

4 บุคลากรมีวิธีการใหผลสะทอนกลับแกผูรับสาร เพ่ือใหผูรับสาร
มั่นใจวาเขาใจถูกตองตอสารที่ไดรับแลว 

3.94 0.83 มาก 

 รวม 3.92 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 12 พบวาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
ดานมีกลไกการใหผลสะทอนกลับ (X6) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.92, =0.82) และเม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยสามารถเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยได ดังนี้ บุคลากรรู
วิธีการติดตามขอความที่ไดรับ เพ่ือทําความเขาใจขาวสารเหลานั้นได ( =4.03, =0.85) บุคลากร
มีวิธีการใหผลสะทอนกลับแกผูรับสาร เพ่ือใหผูรับสารมั่นใจวาเขาใจถูกตองตอสารที่ไดรับแลว 
( =3.94, =0.83) บุคลากรมีกระบวนการรับทราบผลการสงขอมูลขาวสาร โดยวิธีการตางๆ เชน 
การสรางขอคําถามใหกับผูรับสาร เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับ ( =3.85, =0.97) และบุคลากรมีการ
แสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนําดวยวิธีการตางๆ เชน จดหมาย บันทึกขอความ โทรสาร ตารางการ
ประชุมที่อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นโตแยง หรือการติดตามทางโทรศัพท  ( =3.85, =1.03)  
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการสื่อสารของบุคลากร 
     โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ดานใหขอมูลที่ถูกตอง (X7) 

(N = 33) 
 

ขอที่ 
ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 

โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ   ระดับ 
ใหขอมูลท่ีถูกตอง (X7) 

1 บุคลากรมีการจัดเตรียมขอมูลที่ถูกตองกอนสงถึงผูรับสาร 4.15 0.91 มาก 
2 บุคลากรมีวิธีการรวมกับสมาชิกในองคกรชวยกันแกไขขอมูล

หรือขาวลือที่เกิดขึ้นใหถูกตอง  
3.94 0.93 มาก 

3 เมื่อมีสถานการณแหงความขัดแยง บุคลากรมีสวนรวมในการ
หาทางใหสมาชิกสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน 

3.94 1.03 มาก 

 รวม 4.01 0.85 มาก 
 

จากตารางที่ 13 พบวาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
ดานใหขอมูลที่ถูกตอง (X7) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.01, =0.85) และเมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ อยูในระดับมากทุก
ขอ โดยสามารถเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยได ดังนี้ บุคลากรมีการจัดเตรียม
ขอมูลที่ถูกตองกอนสงถึงผูรับสาร ( =4.15, =0.91) บุคลากรมีวิธีการรวมกับสมาชิกในองคกร
ชวยกันแกไขขอมูลหรือขาวลือที่เกิดขึ้นใหถูกตอง ( =3.94, =0.93) และเม่ือมีสถานการณแหง
ความขัดแยง บุคลากรมีสวนรวมในการหาทางใหสมาชิกสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน 
( =3.94, =1.03)  
 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสถานศึกษา จํานวน 7 คน ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน 2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน 3) หัวหนาระดับชั้น 2 คน 4) กรรมการ
สถานศึกษาท่ีไมใชผูแทนครู 2 คน ไดขอมูลและประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 ดานท่ี 1 สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ 

แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากร ดังนี้ 
ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เชน เรื่อง

ราชการใชภาษาราชการ เขียนเนื้อเรื่องใหตรงกับชื่อเรื่อง อธิบายชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น เขาใจ
งาย ถูกตองตามแบบฟอรม เปนตน 
 ดานท่ี 2 เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย 

แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากร ดังนี้ 
ควรใหบุคลากรเลือกใชสื่อที่เขาใจงาย เหมาะสมกับวัย ประสบการณการทํางาน และกลุม

งานของผูรับสาร 
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 ดานท่ี 3 เลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น  
แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากร ดังนี้ 
บุคลากรควรใชสื่อท่ีเหมาะสมกับสาร เพ่ือการสงสารตามความถนัดและความสะดวกของ

ตนเอง และผูรับสาร เชน จดหมาย บันทึกขอความ การสนทนาทางโทรศัพท โทรสาร E-Mail การ
ประชุมทางวิดีโอ เปนตน 
 ดานท่ี 4 เลือกสื่อที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบได 

ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการสงสารและรับสารของบุคลากร เชน การรับสารผานระบบคอมพิวเตอร โทรสาร 
โทรศัพท เปนตน 
 ดานท่ี 5 หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล 

แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากร ดังนี้ 
ควรลดลําดับชั้นในการสงสาร เพราะย่ิงลําดับชั้นในการสงผานสารมีหลายทอดมากเทาใด 

และย่ิงสมาชิกในสายการไหลของขาวสารมีความแตกตางกันเกี่ยวกับการรับรูมากเพียงใด ก็ยิ่งทําให
เกิดการบิดเบือนของสารมากข้ึนเพียงนั้น 
 ดานท่ี 6 มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ 

แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากร ดังนี้ 
ควรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ ไดหลายชองทาง 

โดยชี้แจงเปนจดหมาย บันทึกขอความ หรือทางโทรศัพท แลวแตชองทางที่บุคลากรจะเลือก  เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชน การติดตั้งตูรับความคิดเห็น การสํารวจทัศนคติ การ
ประชุมพบปะ หรือการรายงานอยางเปนระบบ 
 ดานท่ี 7 ใหขอมูลที่ถูกตอง 

แนวทางการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากร ดังนี้ 
ควรจัดใหมีการประชุมบุคลากร ปรึกษา และหาวิธีรวมกันในการแกไขปญหา เพ่ือยังคงไวซึ่ง

บรรยากาศการทํางานท่ีดีของโรงเรียน 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การดําเนินการคนควาอิสระเรื่อง ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ  2) แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ใชบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ จํานวน
ทั้งสิ้น 33 คน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 33 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 100 ผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครปูฏิบัติงานสอน 32 คน สถิติที่ใชในการ
วิจัย คือ ความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณผู เชี่ยวชาญ 
จํานวน 7 คน ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาดานรายดานพบวา มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยดังนี้ เลือกสื่อที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบได เลือก
สื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น  เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารเขาใจไดงาย สงสารใหมีความชัดเจน
และสมบูรณ  ใหขอมูลที่ถูกตอง มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ และหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือน
ขอมูล 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
สามารถสรุปได 7 ดาน คือ 1) ดานสงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ  ควรมีการจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร เชน เรื่องราชการใชภาษาราชการ เขียนเนื้อเรื่อง
ใหตรงกับชื่อเรื่อง อธิบายชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น เขาใจงาย ถูกตองตามแบบฟอรม เปนตน     
2) ดานเปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย  ควรใหบุคลากรฝกการใชภาษา 
เลือกใชถอยคําที่เขาใจงายเหมาะสมกับวัย ประสบการณการทํางาน และกลุมงานของผูรับสาร       
3) ดานเลือกส่ือที่เหมาะสมตอสารนั้น ควรมีการเปดกวางใหบุคลากรใชสื่อเพ่ือการสงสารตามความ
ถนัดและความสะดวกของตนเอง และผูรับสาร เชน จดหมาย บันทึกขอความ การสนทนาทาง
โทรศัพท โทรสาร E-Mail การประชุมทางวิดีโอ เปนตน 4) ดานเลือกสื่อท่ีผูรับสารสามารถตรวจสอบ
ได  ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการรับสารของบุคลากร เชน การรับสารผานระบบคอมพิวเตอร โทรสาร โทรศัพท เปนตน 5) ดาน
หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล  ควรลดลําดับชั้นในการสงสาร เพราะยิ่งลําดับชั้นในการ
สงผานสารมีหลายทอดมากเทาใด และยิ่งสมาชิกในสายการไหลของขาวสารมีความแตกตางกัน 
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เกี่ยวกับการรับรูมากเพียงใด ก็ยิ่งทําใหเกิดการบิดเบือนของสารมากขึ้นเพียงนั้น 6) ดานมีกลไกการ
ใหผลสะทอนกลับ ควรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ โดย
ชี้แจงเปนจดหมาย บันทึกขอความ หรือทางโทรศัพท แลวแตชองทางที่บุคลากรจะเลือกเพ่ื อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชน การติดตั้งตูรับความคิดเห็น การสํารวจทัศนคติ การ
ประชุมพบปะ หรือการรายงานอยางเปนระบบ และ 7) ดานใหขอมูลที่ถูกตอง เมื่อเกิดสถานการณ
แหงความขัดแยงขึ้น ควรจัดใหมีการประชุมบุคลากรเพ่ือสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน  ปรึกษาและ
หาวิธีรวมกันในการแกไขปญหา เพ่ือยังคงไวซึ่งบรรยากาศการทํางานที่ดีขององคกร 

  
การอภิปรายผล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่สําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบ
สภาพที่แทจริงของทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  โดยสามารถ
นํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 1. ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากซึ่งแตกตางจากสมมุติฐานที่ตั้งไวในระดับปานกลาง เหตุที่เปนเชนนี้เพราะบุคลากรตองมี
ความวองไวในการใชขอมูลขาวสารในการบริหารเพ่ือการดําเนินงานโรงเรียน ดังนั้น จึงจําเปนตองให
สารมีความชัดเจนและสมบูรณ มิฉะนั้นจะทําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาดขึ้นได  โดยเปลี่ยนสารให
เปนสัญลักษณที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย สอดคลองกับแนวคิดของโมฮาเมด(Mohamed) ได
กลาวไวในงานวิจัยวา ในการติดตอสื่อสาร  กระบวนการติดตอสื่อสารอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น  
เพราะความไมชัดเจน  ไมสมบูรณ  และอคติของตัวผูสงขาวสารและผูรับขาวสาร ตลอดจนอารมณ
และประสบการณของท้ังสองฝายที่แตกตางกัน  ทั้งนี้ตองยึดเปาหมายของการติดตอสื่อสารอยาง
สมบูรณไว ความวิตกกังวลในการติดตอสื่อสาร  เปนความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลท่ีเกิดจากการ
ติดตอสื่อสาร  ตัวอยางเชน  ความวิตกกังวลท่ีเกิดจากการติดตอสื่อสารกับคนจํานวนมากหรือ
สาธารณชน ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถแกไขไดโดยการเขียนรางขาวสารที่ตองการจะสงกอนแลวนําไป
พูด  ซึ่งจะทําใหผูพูดไมเพียงแตจะเกิดความมั่นใจเทานั้น  แตจะชวยทําใหการสงขาวสารชัดเจนและ
ครบถวนอีกดวย  นอกจากนี้บุคลากรยังมีการเลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น เพ่ือใหผูรับสารสามารถ
รับขาวสารและขอมูลไดอยางหลากหลาย ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานและประสานงานใน
โรงเรียนไดเปนอยางดี ทําใหบุคลากรมีโอกาสเลือกสื่อที่ตนเองสามารถตรวจสอบและติดตามไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของคาโต และอากาโฮริ (Kato and Akahori) ศึกษาการ
ติดตอสื่อสารผานโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กับการเรียนรูการติดตอสื่อสารแบบ
เผชิญหนา (Face-to-face Communication) ในประเทศญ่ีปุน เปนการศึกษาการรับรูของแตละ
บุคคลและภาวะทางอารมณท่ีมีตอการส่ือสารแตละประเภทโดยใชเครื่องมือของการติดตอสื่อสารแบบ
ธรรมดาทั่วไปคือ เครื่องคอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับการรับรูในจดหมายอิเล็กทรอนิกส พบวาการรับรู
มีผลตอการจํา, ความรูสึกนึกคิดและการรับรู อารมณมีผลตอการติดตอสื่อสารและยังบงบอกถึงระดับ
การนําเสนอ ซึ่งขอดีของการติดตอสื่อสารผานทางคอมพิวเตอรคือบุคคลรูสึกสะดวกสบายและมีความ
มั่นใจในการตอบสนองของผูรับ สงผลใหปญหาการกรองและบิดเบือนขอมูลลดนอยลง เนื่องจาก 
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บุคลากรรูจักคิดหาวิธีการรวมกันเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการสื่อสารออกไปจากองคกรได โดยมีกลไก
การใหผลสะทอนกลับ ซึ่งบุคลากรมีวิธีการติดตามผลของขอมูลขาวสารที่ไดรับเพ่ือสนองวัตถุประสงค
ของสารนั้นๆ ไดเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา มีศิลปะวิกภัย ซึ่งอธิบายวา ในการ
พิจารณาศึกษาแบบจําลองของเบอรโล มีลักษณะบางประการท่ีควรทราบ คือ การไหลของขาวสาร
แบบสองทาง (two-way communication) ซึ่งถือวาผูรับสารสามารถสงปฏิกิริยาตอบกลับ
(feedback) ทําใหผูสงสารสามารถทราบไดวาการสื่อสารที่สงไปนั้นประสบผลสําเร็จหรือไม  และควร
ปรับปรุงการสื่อสารครั้งตอไปอยางไร แบบจําลองการสื่อสาร(model of communication) คือ 
คําอธิบายแบบงายๆ ในรูปแบบของการเขียนรูปความจริง หรือขอเท็จจริงที่ตองการอธิบายโดย
พยายามจํากัดขอบเขตในการวิเคราะหเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของการสื่อสารของมนุษย  
เพ่ือใหงายและเกิดความเขาใจตอกระบวนการส่ือสารใหเกิดความชัดเจน  รวมท้ังบุคลากรยังมีการ
จัดเตรียมขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงกอนสงถึงผูรับสารตอไปอีกดวย เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาบุคลากรมีทักษะการเลือกส่ือที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบไดมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา บุคลากร
เลือกใชสื่อที่ผูรับสารสามารถติดตามขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว บุคลากรเลือกใชสื่อที่ผูรับสาร
คุนเคย เพ่ือใหผูรับสารไดรับขอมูลที่ชัดเจนมากข้ึน บุคลากรสามารถเลือกสื่อเพ่ือการสงสารได
หลากหลายรูปแบบตามความสามารถของผูรับสาร และบุคลากรมีการเลือกใชสื่อกลางท่ีเหมาะสม 
เพ่ือชวยใหผูรับสารสามารถรับสารนั้นไดอยางเขาใจ รองลงมาคือ ทักษะการเลือกสื่อที่เหมาะสมตอ
สารน้ัน แสดงใหเห็นวา บุคลากรสามารถเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารไดหลากหลายวิธี เชน จดหมาย 
บันทึกขอความ  การสนทนาทางโทรศัพท โทรสาร บุคลากรมีวิธีการสื่อสารแบบเปนสวนตัวระหวาง
บุคคล บุคลากรมีการส่ือสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความเสียง โทรสารและการประชุมทาง
วีดีโอ บุคลากรเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารโดยพิจารณาถึงระดับความตองการขอมูล ขอจํากัดของ
เวลา และความจําเปนในเรื่องของเอกสารไดอยางเหมาะสม และบุคลากรรูจักเพ่ิมแนวทางการส่ือสาร
ดวยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือคําอธิบายที่ชัดเจนขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของสมยศ 
นาวีการ ซึ่งกลาวไววา โดยทั่วไปการสื่อสารทางลายลักษณอักษรจะมีขอดีกวาการส่ือสารทางวาจา
หลายอยาง  การสื่อสารทางลายลักษณอักษรจะใหการบันทึกของขาวสาร  การเผยแพรไดอยาง
กวางขวาง  และผูสงสามารถใชขาวสารไดอยางรอบคอบ  การส่ือสารทางลายลักษณอักษรมีขอเสีย
หลายอยางดวย เชน คาใชจายของการจัดทํา  ความไมเปนสวนบุคคล  ความเขาใจผิดจากผูรับ  และ
ความลาชาของการปอนกลับ  ทําไมบุคคลควรจะเลือกใชการส่ือสารทางลายลักษณอักษร  เพราะวา
การสื่อสารทางลายลักษณอักษรจะมองเห็นถาวรและพิสูจนได  โดยทั่วไปทั้งผูสงและผูรับมีบันทึกของ
การส่ือสาร  ขาวสารสามารถถูกเก็บรักษาไวไดอยางไมจํากัดเวลา  ถาบุคคลมีขอสงสัยตอเนื้อห า
ขาวสารแลว  ขาวสารจะหามาไดทางกายภาพเพ่ือการอางอิงภายหลังได  นี่จะสําคัญอยางยิ่งตอการ
สื่อสารที่ซับซอนหรือมีความยาว แผนการตลาดของผลิตภัณฑใหมที่ประกอบดวยงานหลายอยาง
กระจายออกไปหลายเดือน  ดวยการเขียนเปนลายลักษณอักษร บุคคลที่เริ่มแผนงานสามารถอางอิ ง
ไดตลอดชวงอายุของแผนงาน  ขอดีอยางสุดทายของการสื่อสารทางลายลักษณอักษรจะมาจาก
กระบวนการของตัวมันเอง เชน เมื่อมีการปราศรัยอยางเปนทางการ  คําพูดที่เปนลายลักษณอักษรจะ
ถูกเอาใจใสมากกวาคําพูดที่เปนวาจา  การเขียนบางสิ่งบางอยางเปนลายลักษณอักษรจะบังคับ ให
บุคคลตองคิดอยางรอบคอบเก่ียวกับสิ่งที่เขาตองการถายทอด  ดังนั้นการสื่อสารทางลายลักษณอักษร
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จะถูกคิดอยางดี  มีเหตุผล  และชัดเจน  ทักษะการเปล่ียนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารเขาใจไดงาย 
และทักษะการสงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ  แสดงใหเห็นวา บุคลากรใชขอความหรือภาษาที่
งายตอการเขาใจ บุคลากรใชคําศัพทที่งายตอการทําความเขาใจ บุคลากรหลีกเลี่ยงการใชสํานวนซ้ําๆ 
บุคลากรมีการแปลความหมายไดตรงกับใจความของเรื่องกอนที่จะสงสารออกไป  บุคลากรใชภาษาท่ี
สอดคลองเหมาะสมกับประสบการณ และกลุมการทํางานในองคกร บุคลากรมีความตองการเรียนรู
วิธีการสงสารท่ีชัดเจนและสมบูรณอยูเสมอ บุคลากรมีการสงสารใหมีเนื้อหาสาระที่งายตอการทํา
ความเขาใจและทําใหผูรับสารตีความได บุคลากรมีวิธีการสรางความเขาใจที่ตรงกันตอผูรับสาร 
บุคลากรสามารถคาดการณลวงหนาไดวาผูรับสารจะตีความสารท่ีสงไปไดตรงประเด็น บุคลากร
สามารถปรับเปลี่ยนสารที่สงไปไดอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเขาใจผิดหรือสับสนแก
ผูรับสาร สอดคลองกับงานวิจัยของปทมา สายสะอาด ศึกษาเรื่อง ทักษะการติดตอสื่อสารของ
ผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พบวา  1) ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2  โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก 3) ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม
ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารดานความสมํ่าเสมอตอเนื่องกัน  ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม  และความแจมแจงของขาวสารสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูใน
โรงเรียน  ทักษะการใหขอมูลที่ถูกตอง แสดงใหเห็นวา บุคลากรมีการจัดเตรียมขอมูลที่ถูกตองกอนสง
ถึงผูรับสาร บุคลากรมีวิธีการรวมกับสมาชิกในองคกรชวยกันแกไขขอมูลหรือขาวลือที่เกิดขึ้นใหถูกตอง 
เมื่อมีสถานการณแหงความขัดแยง บุคลากรมีสวนรวมในการหาทางใหสมาชิกสรางบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางานรวมกัน สอดคลองกับแนวคิดของสาธิต วิมลคุณารักษ และประยงค เนาวบุตร ไดกลาววา 
การติดตอสื่อสารมีความสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษา การติดตอสื่อสารถือเปนชองทางหน่ึงที่
ผูบริหารสถานศึกษา จะไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือมาใชในการบริหารสถานศึกษา เชน การ
ติดตอสื่อสารกับนักเรียนก็จะทราบถึงพฤติกรรมของครูผูสอนวามีความตั้งใจสอนแคไหน  และถา
ติดตอสื่อสารกับครูผูใตบังคับบัญชาก็จะทราบปญหาอุปสรรคตางๆ ของการทํางาน  เปนตน ขอมูล
ขาวสารเหลานี้ลวนไดมาจากการติดตอสื่อสารท้ังสิ้น ดังนั้นหากผูบริหารสถานศึกษามีระบบการ
ติดตอสื่อสารที่ดีก็สามารถที่จะมีแหลงขอมูลขาวสารที่ดีเพ่ือนํามาในการตัดสินใจ  การวางแผนและ
การกําหนดนโยบาย ทักษะการมีกลไกการใหผลสะทอนกลับ แสดงใหเห็นวา บุคลากรมีกระบวนการ
รับทราบผลการสงขอมูลขาวสาร โดยวิธีการตางๆ เชน การสรางขอคําถามใหกับผูรับสาร เพ่ือใหได
ขอมูลยอนกลับ บุคลากรรูวิธีการติดตามขอความท่ีไดรับ เพ่ือทําความเขาใจขาวสารเหลานั้นได 
บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนําดวยวิธีการตางๆ เชน จดหมาย บันทึกขอความ 
โทรสาร ตารางการประชุมที่อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นโตแยง หรือการติดตามทางโทรศัพท  บุคลากรมี
วิธีการใหผลสะทอนกลับแกผูรับสาร เพ่ือใหผูรับสารมั่นใจวา เขาใจถูกตองตอสารที่ไดรับแลว และ
สุดทายคือ ทักษะหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลเปนทักษะการส่ือสารของบุคลากรมีนอยที่สุด
เมื่อเทียบกับทักษะอ่ืนๆ แตอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือน
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ขอมูลในการสื่อสารในระดับชั้นสายงานเดียวกัน บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลใน
การส่ือสารจากระดับผูใตบังคับบัญชาถึงผูบังคับบัญชา บุคลากรมีการคิดหาวิธีการรวมกันเพ่ือขจัด
อุปสรรคทางการสื่อสารออกไปจากองคกร  บุคลากรมีการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือใหไดรับขอมูลที่ชัดเจนและสมบูรณมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของชัยพัฒน สวัสด์ิผล ได
กลาววา การสื่อสารในองคการจะมีชองทางอยู 3 แบบ ดังนี้คือ 1) การส่ือสารจากระดับบนลงสูระดับ
ลาง (downward communication) เปนการสื่อสารจากผูบังคับบัญชา ไปสูผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปน
สิ่งท่ีจําเปนตอการจัดการ และการควบคุมการทํางานภายในองคการ เพ่ือใหผูปฏิบัติรูถึงนโยบาย 
แผนงานขั้นตอนเปาหมาย คําสั่งใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คําเตือน คําขอรอง คําอนุมัติสั่ง
ใหดําเนินการ เปนตน สื่อที่ใชกันมากในการส่ือสารลักษณะนี้ ไดแก การประชุม ประกาศ บันทึก ฯลฯ 
การสื่อสารลักษณะนี้ ขาวสารมีโอกาสบิดเบือนไดมาก โดยเฉพาะเวลาท่ีตองสงขาวสารหลายทอด 
และเปนลายลักษณอักษร เชน ผูรับขาวสารอาจจะไมสนใจอาน และทําความเขาใจขาวสาร หรือ
อาจจะใหความสนใจเพียงเล็กนอย รวมทั้งไมสนใจปฏิบัติตาม ถาขาวสารที่ใหไมมีการจูงใจที่ดีพอ 2) 
การส่ือสารจากระดับลางข้ึนไปสูระดับบน (upward communication) เปนลักษณะการส่ือสารที่สง
ขาวสารจากผูที่อยูใตบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชา โดยสวนใหญเปนการสนองการส่ือสารจากบน
ลงลาง เชน ลักษณะการยอนกลับของรายงานความกาวหนาของผลการปฏิบัติงาน การเสนอแนะ การ
รองทุกข ขอคิดเห็น หรือการขออนุมัติ เปนตน และ 3) การส่ือสารระดับเดียวกัน หรือตามแนวราบ 
(lateral or horizontal communication)  เปนการสื่อสารระหวางบุคคลในระดับเดียวกันใน
แนวราบ หรือระหวางคนตางระดับกันท่ีไมมีอํานาจในการบังคับบัญชาซึ่งกันและกัน สวนใหญจะ
สื่อสารระหวางแผนก หรือหนวยงานตางๆ ในลักษณะของการปรึกษาหารือ การทํางานรวมกัน การ
ทํางานเปนทีม การติดตอกับเพ่ือนในตําแหนงเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ความรวมมือกับแผนกอ่ืน 
การแกไขปญหาภายในแผนก คําแนะนําตอแผนกอ่ืน เปนตน ซึ่งจุดมุงหมายของการส่ือสารแบบน้ีจะ
เปนการประสานงาน และการรวมกันแกไขปญหา เพ่ือใหการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานเปนไป
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคการ  
 2. แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
สามารถอภิปรายได 7 ดาน ดังนี้ 

 2.1 ดานสงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เชน เรื่องราชการใชภาษาราชการ เขียนเนื้อเรื่องให
ตรงกับชื่อเร่ือง อธิบายชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น เขาใจงาย ถูกตองตามแบบฟอรม เปนตน 
สอดคลองกับงานวิจัยของอีรอสแกน (Erozkan) ศึกษาเร่ือง ผลของทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล
และทักษะการแกปญหาทางสังคมดวยความสามารถตนเอง พบวา ทักษะการส่ือสารมีบทบาทสําคัญ
มากในความสัมพันธระหวางบุคคล การสื่อสารเปนพ้ืนฐานของความสัมพันธสวนบุคคลและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพเกิดข้ึนเม่ือการสงขอความเปนขอความเดียวกันกับท่ีไดรับ ความเขาใจใน
ความตองการและความเขาใจในขอความจากท้ังผูสงและผูรับมีสวนชวยในการสื่อสาร การแกปญหาที่
เหมาะสม ทําไดโดยการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงใชไดกับปญหาท่ัวไป ปญหาของผูคนจะตองแก
ออกมาในเครือขายการสื่อสารระหวางบุคคลและการแกปญหาตองมีการใชทักษะการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนท่ีควรใหความสนใจกับปญหาของผูอ่ืน และใช
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วิธีการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน ยอมรับ และพรอมที่จะเริ่มตนการส่ือสารท่ีดี บุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารโดยทั่วไปจะมีความม่ันใจในตนเอง มีความเคารพและเปดกวางทางการ
สื่อสารรวมกับผูอ่ืน บุคคลท่ีขาดความม่ันใจ จะเกิดความกลัว และประสบปญหาในการสื่อสาร  

 2.2 ดานเปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย ควรใหบุคลากร
เลือกใชสื่อท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับวัย ประสบการณการทํางาน และกลุมงานของผูรับสาร 
สอดคลองกับแนวคิดของวรพจน  วงศกิจรุงเรือง และอธิป  จิตตฤกษ ไดนําเสนอบทสรุปซ่ึงเปน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะและประสิทธิภาพทางการสื่อสาร ดังนี้คือ 1) สรางความถูกตอง
ชัดเจนในการส่ือความหมายท้ังการพูด การเขียน หรือการใชทักษะอ่ืนๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-
verbal) ในรูปแบบตางๆ 2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟงที่สามารถสรางทักษะสําหรับการถอดรหัส
ความหมาย การสรุปเปนความรู สรางคุณคา ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝรู 3) ใชการส่ือสารในการ
กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน การสรางแรงจูงใจ 4) ใชสื่อเทคโนโลยีหลากหลาย
และรูวิธีการใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทามกลางสภาพแวดลอม
หรือบริบทที่ตางกัน  

 2.3 ดานเลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารน้ัน บุคลากรควรใชสื่อที่เหมาะสมกับสาร เพ่ือ
การสงสารตามความถนัดและความสะดวกของตนเอง และผูรับสาร เชน จดหมาย บันทึกขอความ 
การสนทนาทางโทรศัพท โทรสาร E-Mail การประชุมทางวิดีโอ เปนตน 

 2.4 ดานเลือกส่ือที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบได ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการสงสารและรับสารของ
บุคลากร เชน การรับสารผานระบบคอมพิวเตอร โทรสาร โทรศัพท เปนตน 

 จากแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารดานเลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น และ
ดานเลือกสื่อที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบไดนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของกุลธิดา ธรรมวิภัชน, จริยา 
เหนียนเฉลย และ บุญเลิศ เพ็งสุข ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการสื่อสารภายใน
องคการของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบวา สภาพการสื่อสารของบุคลากรโดยรวมมี
สภาพการสื่อสารที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง
หนวยงานท่ีสังกัด กับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติในการส่ือสารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผูสงสาร ดานชองทาง และดานผูรับสาร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเวนดานสารท่ีไมแตกตางกัน กลาวคือ เมื่อมีขาวสารสําคัญๆ ไดมี
การใชการติดตอสื่อสารหลายวิธีพรอมกัน เชน ประกาศ ประชุม หนังสือเวียน ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาขาวสาร
ที่ออกมามีการกล่ันกรองขอมูลเปนอยางด ีถูกตองและเหมาะสม มีการสื่อสารดานชองทางผานสื่อลาย
ลักษณอักษร ไดแก หนังสือคําสั่ง หนังสือเวียน บันทึกขอความ จดหมายขาว จดหมายสวนตัว การทํา
วารสารประชาสัมพันธ การปดประกาศคําสั่ง การทํารายงานเสนอขาวสาร การเขียนบัตรสนเทห มี
การส่ือสารดานชองทางผานสื่อทางวาจา ไดแก การสนทนาเปนรายบุคคล การสนทนาเปนกลุม การ
ประชุมกลุมยอย การประชุมทั้งหมดในสถานศึกษา การสั่งการดวยตนเองเปนรายบุคคล การจัด
สัมมนาภายในสถานศึกษา และมีการส่ือสารดานชองทางผานสื่อที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ไดแก การ
ใชโทรศัพท การใชวิทยุสื่อสาร การใชโทรทัศนวงจรปด การใชคอมพิวเตอร 
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 2.5 ดานหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล ควรลดลําดับชั้นในการสงสาร 
เพราะย่ิงลําดับชั้นในการสงผานสารมีหลายทอดมากเทาใด และยิ่งสมาชิกในสายการไหลของขาวสาร
มีความแตกตางกันเกี่ยวกับการรับรูมากเพียงใด ก็ยิ่งทําใหเกิดการบิดเบือนของสารมากขึ้นเพียงนั้น 

 2.6 ดานมีกลไกการใหผลสะทอนกลับ ควรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ ไดหลายชองทาง โดยชี้แจงเปนจดหมาย บันทึกขอความ หรือทาง
โทรศัพท แลวแตชองทางท่ีบุคลากรจะเลือก เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เชน การ
ติดตั้งตูรับความคิดเห็น การสํารวจทัศนคติ การประชุมพบปะ หรือการรายงานอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับงานวิจัยของพินโต, ซิมพสัน และแบ็คเคน (Pinto, Simpson and Bakken) ศึกษาเรื่อง 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารสําหรับนักเรียนที่มีความพิการรุนแรง พบวา การส่ือสารเปน
กุญแจสําคัญในการเรียนรูเพราะสิ่งที่เราเรียนรูขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางนอยสองคน
รวมกัน การส่ือสารสามารถเกิดขึ้นได แมวามนุษยบางคนมีความพิการรุนแรง ซึ่ งอาจจะมีขอจํากัด 
ทักษะในการส่ือสารของบุคคลที่มีความพิการรุนแรงอาจไมสามารถเขาถึงหรือควบคุมไดเต็มรูปแบบ 
เหมือนกับคนสวนใหญ (เชน การพูด การแสดงออกทางสีหนา การเคลื่อนไหวรางกาย จอง ชี้ สัมผัส 
และพิมพ)  การส่ือสารจะประสบความสําเร็จเมื่อคูสื่อสารเกิดความเขาใจในขอความท่ีไดรับมา 
โดยทั่วไปแลวความสําเร็จจะสะทอนใหเห็นเม่ือคนๆ หนึ่งไดรับสิ่งท่ีเขาตองการ หรือไดรับการยอมรับ
จากคูสื่อสารและคูสื่อสารตอบสนองกลับคืนมาตามที่ตองการ 
  2.7 ดานใหขอมูลที่ถูกตอง ควรจัดใหมีการประชุมบุคลากร ปรึกษา และหาวิธีรวมกัน
ในการแกไขปญหา เพ่ือยังคงไวซึ่งบรรยากาศการทํางานที่ดีของโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ 
จรุงจิตร งามไพบูลย ไดกลาววา ผูทําหนาที่สื่อสารควรมีความเขาใจในกระบวนการสื่อสารและวิธีการ
สื่อสารใหถองแท เพ่ือใหการส่ือสารกับผูที่อยูตรงหนามีประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดดานการส่ือสาร
ควรไดรับการดัดแปลงจากแนวคิดของตางประเทศเพ่ือใหเหมาะสมสําหรับบริบทของสังคมไทย โดยมี
แนวทางคือ สนับสนุนและชวยเหลือใหเกิดการแกปญหา ผูสื่อสารไมควรทําหนาที่แนะนําโดยตรงใน
การแกไขปญหาใหกับผูที่อยูตรงหนา โดยมักจะใชความเปนผูรู มีประสบการณมาก มีความเชี่ยวชาญ
มากกวา หรือแมเพียงการมีวัยวุฒิและคุณวุฒิมากกวาเทานั้น เพราะแมวาเราจะมีขอมูลเกี่ยวกับเขา
มากนอยเพียงใดก็ตาม แตการตัดสินใจแกไขปญหาของแตละคนในแตละสถานการณมีความแตกตาง
กันตามบริบทของเร่ืองนั้นๆ การตัดสินใจใหผู อ่ืนจึงมักไมเกิดประโยชนและนําไปสูการปฏิบัติจริงได
ยาก อาจเกิดผลเสียตามมาได เชน ลูกนองจําใจเลือกวิธีการแกไขปญหาเพ่ือตามใจเจานาย ทั้งๆ ที่มี
ทางเลือกอ่ืนที่ดีกวา ผูสื่อสารควรทําหนาที่เปนเพ่ือนคูคิด ชวยสนับสนุนและชวยเหลือใหผูที่อยู
ตรงหนา สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง โดยกระบวนการส่ือสารมีความตอเนื่องมาจากการทํา
ความเขาใจกับปญหาและความรูสึก จากนั้นพยายามกระตุนใหเขาคิดเอง ชวยใหขอมูลท่ียังขาดไป 
และเชื่อมโยงใหเกิดชองทางที่นําไปสูการแกไขปญหาในที่สุด  และหลีกเลี่ยงการใหขอมูลที่มาก
จนเกินไป  ผูสื่อสารจํานวนไมนอยยังยึดติดกับความเปนผูรู ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณสูง และ
พรอมที่จะใหขอมูลมากมาย เขาขายลักษณะพูดมากและยึดตนเองเปนศูนยกลาง พึงสังวรไวเสมอวา 
อยาเรงรีบที่จะใหขอมูลถายังไมเขาใจประเด็นปญหาชัดเจน การใหขอมูลหลังจากทราบประเด็น
ปญหาที่ชัดเจนแลว ทําใหเกิดลักษณะที่เรียกวา “เกาถูกท่ีคัน” และขอมูลที่ใหไมควรมากเกินไป ใช
เพียงเพ่ือตอบสนองตอคําถามของผูที่มาปรึกษาหรือเพ่ือประกอบเปนสวนชวยในการแกไขปญหา
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เทานั้น การใหขอมูลที่มากเกินไปอาจทําใหผูที่มาปรึกษาเกิดความสับสนกังวลใจเพ่ิมขึ้น เครียด และ
อาจใหความสําคัญกับประเด็นปลีกยอยมากกวาการใหความสําคัญกับประเด็นหลัก ทําให
กระบวนการในการแกไขปญหาเปนไปโดยไมราบรื่น 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัย การอภิปรายผล ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแก
หนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. บุคลากรควรมีทัศนคติที่ดีตอกัน ดังนั้น ควรมีการจัดอบรมใหบุคลากรมีความเขาใจ และ
เกิดทัศนคติที่ดีตอกัน 
 2. โรงเรียนควรมีสื่อตางๆ หลากหลาย และทันสมัย เพ่ือรองรับการส่ือสารในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 3. บุคลากรควรมีความรูความสามารถในการส่ือสาร โดยการจัดการอบรมใหความรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการสื่อสาร ตลอดจนข้ันตอนของการสื่อสารภายในโรงเรียนเพ่ือให
เห็นถึงวิธีการ และข้ันตอนของการสื่อสารตามสภาพการปฏิบัติจริงท่ีเปนอยูดวย 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและปญหาในการสื่อสารโดยแบงการศึกษาออกเปน
กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารงานวิชาการ กลุมงานบริหารงานงบประมาณ กลุมงานบริหารงาน
บุคคล และกลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 3. ควรมีการศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีทางการส่ือสารที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร การ
สื่อสารระบบเครือขาย และโทรสาร เพ่ือจะไดทราบถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพการสื่อสารภายใน
โรงเรียน ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะการส่ือสารของบุคลากร 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือ 
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง การศึกษา 
1 ดร.ชวน  ภารังกูล อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  

2 ดร.รุงชีวา  สุขศร ี ผูอํานวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม วิทยฐานะ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  

3 ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ อาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

0.9263 0.9285 30.0000 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

บุคลากรมีความตองการเรียนรู
วิธีการสงสารท่ีชัดเจนและ
สมบูรณอยูเสมอ 

4.37 .6149 30 

บุคลากรมีการสงสารใหมีเนื้อหา
สาระท่ีงายตอการทําความเขาใจ
และทําใหผูรับสารตีความได 

4.13 .5713 30 

บุคลากรมีวิธีการสรางความ
เขาใจท่ีตรงกันตอผูรับสาร 

4.03 .5561 30 

บุคลากรสามารถคาดการณ
ลวงหนาไดวาผูรับสารจะตคีวาม
สารท่ีสงไปไดตรงประเด็น 

4.03 .6687 30 

บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนสาร
ที่สงไปไดอยางเหมาะสมเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเขาใจผดิ
หรือสับสนแกผูรับสาร 

4.10 .6618 30 

บุคลากรใชขอความหรือภาษาที่
งายตอการเขาใจ 

4.27 .4498 30 

บุคลากรใชคําศัพทที่งายตอการ
ทําความเขาใจ 

4.33 .6065 30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 Mean Std. Deviation N 

บุคลากรหลีกเลี่ยงการใชสํานวน
ซ้ําๆ 

3.90 .6618 30 

บุคลากรมีการแปลความหมายได
ตรงกับใจความของเรื่องกอนท่ี
จะสงสารออกไป 

4.17 .6477 30 

บุคลากรใชภาษาทีส่อดคลอง
เหมาะสมกับประสบการณ และ
กลุมการทํางานในองคกร  

4.17 .5307 30 

บุคลากรสามารถเลือกสื่อกลาง
ทางการสื่อสารไดหลากหลายวิธี 
เชน จดหมาย บันทึกขอความ  
การสนทนาทางโทรศัพท 
โทรสาร  

4.10 .5477 30 

บุคลากรมีวิธีการสื่อสารแบบเปน
สวนตัวระหวางบุคคล 

4.07 .5833 30 

บุคลากรมีการสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความ
เสียง โทรสารและการประชุม
ทางวีดีโอ 

3.70 .9523 30 

บุคลากรเลือกสื่อกลางทางการ
สื่อสารโดยพจิารณาถึงระดับ
ความตองการขอมลู ขอจํากัด
ของเวลา และความจําเปนใน
เรื่องของเอกสารไดอยาง
เหมาะสม 

4.30 .5960 30 

บุคลากรรูจักเพิ่มแนวทางการ
สื่อสารดวยวิธีการอื่นๆ เมื่อ
ตองการขอมูลเพิม่เตมิ หรือ
คําอธิบายที่ชัดเจนขึ้น 

3.93 .6397 30 

บุคลากรเลือกใชสื่อท่ีผูรับสาร
สามารถติดตามขอมลูไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว   

4.23 .5683 30 

บุคลากรเลือกใชสื่อท่ีผูรับสาร
คุนเคย เพื่อใหผูรับสารไดรับ
ขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 

4.40 .6215 30 
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 Mean Std. Deviation N 

บุคลากรสามารถเลือกสื่อเพื่อ
การสงสารไดหลากหลายรูปแบบ
ตามความสามารถของผูรับสาร 

4.20 .6103 30 

บุคลากรมีการเลือกใชสื่อกลางที่
เหมาะสม เพื่อชวยใหผูรับสาร
สามารถรับสารนั้นไดอยางเขาใจ 

4.40 .5632 30 

บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและ
บิดเบือนขอมูลในการสื่อสารใน
ระดับชั้นสายงานเดยีวกัน 

4.03 .4138 30 

บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและ
บิดเบือนขอมูลในการสื่อสารจาก
ระดับผูใตบังคับบัญชาถึง
ผูบังคับบัญชา 

4.27 .7397 30 

บุคลากรมีการคิดหาวิธีการ
รวมกันเพื่อขจัดอุปสรรคทางการ
สื่อสารออกไปจากองคกร 

4.00 .5252 30 

บุคลากรมีการสรางความเช่ือม่ัน
ใหเกิดขึ้นซึ่งกันและกัน เพื่อให
ไดรับขอมลูท่ีชัดเจนและสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 

4.20 .7144 30 

บุคลากรมีกระบวนการรับทราบ
ผลการสงขอมูลขาวสาร โดย
วิธีการตางๆ เชน การสรางขอ
คําถามใหกับผูรับสาร เพื่อใหได
ขอมูลยอนกลับ 

4.13 .7303 30 

บุคลากรรูวิธีการตดิตามขอความ
ที่ไดรับ เพื่อทําความเขาใจ
ขาวสารเหลานั้นได 

3.93 .3651 30 

บุคลากรมีการแสดงความคดิเห็น
หรือขอแนะนําดวยวิธีการตางๆ 
เชน จดหมาย บันทึกขอความ 
โทรสาร ตารางการประชุมที่
อภิปรายเกีย่วกับประเด็นโตแยง 
หรือการติดตามทางโทรศัพท 

4.10 .8030 30 

บุคลากรมีวิธีการใหผลสะทอน
กลับแกผูรับสาร เพื่อใหผูรับสาร
มั่นใจวาเขาใจถูกตองตอสารที่
ไดรับแลว 

4.03 .5561 30 

   ส
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 Mean Std. Deviation N 

บุคลากรมีการจัดเตรียมขอมลูท่ี
ถูกตองกอนสงถึงผูรับสาร 

4.17 .4611 30 

บุคลากรมีวิธีการรวมกับสมาชิก
ในองคกรชวยกันแกไขขอมูลหรือ
ขาวลือท่ีเกิดขึ้นใหถูกตอง  

4.37 .6149 30 

เมื่อมีสถานการณแหงความ
ขัดแยง บุคลากรมีสวนรวมใน
การหาทางใหสมาชิกสราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน
รวมกัน 

4.20 .5509 30 

 

                              Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range 

Item Means 4.142 3.700 4.400 .700 

Item Variances .378 .133 .907 .774 

 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

1.189 .026 30 

6.802 .022 30 

 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

124.27 108.409 10.4120 30 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ทักษะการส่ือสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
-------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูปฏิบัติการสอน 

         แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการวิจัยเรื่อง “ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ” ซึ่งขอมูล
ที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคุณคาอยางยิ่งตอการวิจัยและจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ ขอความท่ีทานระบุไว
ในแบบสอบถามนี้ จะเปนความลับและขอ รับรองวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนของ
ทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบดวย 

       ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
       ตอนท่ี 2 ทักษะการสื่อสารของบุคลากร จํานวน 30 ขอ 
 
           ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง สําหรับความรวมมือเปนอยางดีมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

         นางสาวณัชปภา  ภักตรวิลัย 

                                                              นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
                                                                          ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 

□ ชาย                               □ หญิง 

 

2. อายุ (เกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 

□ ต่ํากวา 30 ป                     □ 30 – 40  ป 

□ 41 – 50  ป                      □ มากกวา 50 ป 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

□ ต่ํากวาปริญญาตรี                □ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

□ ปริญญาโท                       □ ปริญญาเอก 

 

4. ตําแหนง 

□ ผูอํานวยการโรงเรียน            □ รองผูอํานวยการโรงเรียน 

□ ครูปฏิบัติงานสอน                

 

5. ประสบการณการปฏิบัติงานในตําแหนง (เกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 

□ นอยกวา 1 ป                    □ 1 – 3  ป 

□ 4 – 6  ป                        □ มากกวา 6 ป 
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ตอนที่ 2  ทักษะการส่ือสารของบุคลากร 
คําชี้แจง  โปรดอานและพิจารณาขอความอยางละเอียด และเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ
ทักษะการส่ือสารของบุคลากร ตามสภาพความเปนจริงเพียงชองเดียว 
คําอธิบาย 
 5  หมายถึง  ทักษะการสื่อสารของบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับ  มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ทักษะการสื่อสารของบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับ  มาก 
 3  หมายถึง  ทักษะการสื่อสารของบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับ  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  ทักษะการสื่อสารของบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับ  นอย 
 1  หมายถึง  ทักษะการสื่อสารของบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับ  นอยที่สุด 
 

ขอที่ รายการทักษะการสื่อสารของบุคลากร ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

สงสารใหมีความชัดเจนและสมบูรณ       
1. บุคลากรมีความตองการเรียนรูวิธีการสงสารที่ชัดเจนและ

สมบูรณอยูเสมอ 
      

2. บุคลากรมีการสงสารใหมีเนื้อหาสาระท่ีงายตอการทําความ
เขาใจและทําใหผูรับสารตีความได 

      

3. บุคลากรมีวิธีการสรางความเขาใจที่ตรงกันตอผูรับสาร       
4. บุคลากรสามารถคาดการณลวงหนาไดวาผูรับสารจะตีความ

สารที่สงไปไดตรงประเด็น 
      

5. บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนสารที่สงไปไดอยางเหมาะสมเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดความเขาใจผิดหรือสับสนแกผูรับสาร 

      

เปลี่ยนสารใหเปนสัญลักษณที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย       
6. บุคลากรใชขอความหรือภาษาที่งายตอการเขาใจ       
7. บุคลากรใชคําศัพทที่งายตอการทําความเขาใจ       
8. บุคลากรหลีกเลี่ยงการใชสํานวนซ้ําๆ       
9. บุคลากรมีการแปลความหมายไดตรงกับใจความของเรื่อง

กอนที่จะสงสารออกไป 
      

10. บุคลากรใชภาษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับประสบการณ และ
กลุมการทํางานในองคกร  

      

เลือกสื่อที่เหมาะสมตอสารนั้น       
11. บุคลากรสามารถเลือกส่ือกลางทางการส่ือสารไดหลากหลายวิธี 

เชน จดหมาย บันทึกขอความ  การสนทนาทางโทรศัพท 
โทรสาร  

      

12. บุคลากรมีวิธีการสื่อสารแบบเปนสวนตัวระหวางบุคคล       

   ส
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ขอที่ รายการทักษะการสื่อสารของบุคลากร ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

13. บุคลากรมีการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความเสียง 
โทรสารและการประชุมทางวีดีโอ 

      

14. บุคลากรเลือกสื่อกลางทางการสื่อสารโดยพิจารณาถึงระดับ
ความตองการขอมูล ขอจํากัดของเวลา และความจําเปนใน
เรื่องของเอกสารไดอยางเหมาะสม 

      

15. บุคลากรรูจักเพ่ิมแนวทางการส่ือสารดวยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อ
ตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือคําอธิบายที่ชัดเจนขึ้น 

      

เลือกสื่อที่ผูรับสารสามารถตรวจสอบได       
16. บุคลากรเลือกใชสื่อที่ผูรับสารสามารถติดตามขอมูลไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว   
      

17. บุคลากรเลือกใชสื่อท่ีผูรับสารคุนเคย เพ่ือใหผูรับสารไดรับ
ขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 

      

18. บุคลากรสามารถเลือกสื่อเพ่ือการสงสารไดหลากหลายรูปแบบ
ตามความสามารถของผูรับสาร 

      

19. บุคลากรมีการเลือกใชสื่อกลางท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยใหผูรับสาร
สามารถรับสารนั้นไดอยางเขาใจ 

      

หลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูล       
20. บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลในการสื่อสาร

ในระดับชั้นสายงานเดียวกัน 
      

21. บุคลากรหลีกเลี่ยงการกรองและบิดเบือนขอมูลในการสื่อสาร
จากระดับผูใตบังคับบัญชาถึงผูบังคับบัญชา 

      

22. บุคลากรมีการคิดหาวิธีการรวมกันเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการ
สื่อสารออกไปจากองคกร 

      

23. บุคลากรมีการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นซึ่งกันและกัน เพ่ือให
ไดรับขอมูลที่ชัดเจนและสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

      

มีกลไกการใหผลสะทอนกลับ       
24. บุคลากรมีกระบวนการรับทราบผลการสงขอมูลขาวสาร โดย

วิธีการตางๆ เชน การสรางขอคําถามใหกับผูรับสาร เพ่ือใหได
ขอมูลยอนกลับ 

      

25. บุคลากรรูวิธีการติดตามขอความท่ีไดรับ เพ่ือทําความเขาใจ
ขาวสารเหลานั้นได 

      

26. บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนําดวยวิธีการ
ตางๆเชน จดหมาย บันทึกขอความ โทรสาร ตารางการประชุม
ทีอ่ภิปรายเกี่ยวกับประเด็นโตแยงหรือการติดตามทางโทรศัพท 
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ขอที่ รายการทักษะการสื่อสารของบุคลากร ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

27. บุคลากรมวีิธีการใหผลสะทอนกลับแกผูรับสาร เพ่ือใหผูรับ
สารมั่นใจวาเขาใจถูกตองตอสารที่ไดรับแลว 

      

ใหขอมูลท่ีถูกตอง       
28. บุคลากรมีการจัดเตรียมขอมูลที่ถูกตองกอนสงถึงผูรับสาร       
29. บุคลากรมีวิธีการรวมกับสมาชิกในองคกรชวยกันแกไขขอมูล

หรือขาวลือที่เกิดขึ้นใหถูกตอง  
      

30. เมื่อมีสถานการณแหงความขัดแยง บุคลากรมีสวนรวมในการ
หาทางใหสมาชิกสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน 

      

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 
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