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 The purposes of this research were to determine 1) the administrator’s 
communication in the schools under Bangkok Metropolitan, 2) the educational 
administration efficiency in the schools under Bangkok Metropolitan, and 3) the 
relationship between the administrator’s communication and educational administration 
efficiency in the schools under Bangkok Metropolitan. The sample consisted of 59 basic 
education schools under Bangkok Metropolitan. The 4 respondents of each school were 2 
school administrators or deputy directors, and 2 teachers, with the total respondents of 
236. The research instrument was a questionnaire concerning the administrator’s 
communication, based on the concept of Cutlip, Center and Broom; and educational 
administration efficiency based on Bangkok Metropolitan’s 2013 SMART Schools concept. 
The statistics used in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.  
 The findings were as follows: 
 1. The administrator’s communication in the schools under Bangkok Metropolitan, 
overall and individually, was at a high level. 
 2. The educational administration efficiency in the schools under Bangkok 
Metropolitan, overall and individually, was at a high level. 
 3. The relationship between the administrator’s communication and educational 
administration efficiency was at .01 level of statistical significance. 
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 บทที่ 1   
บทนํา 

 
 โลกในยุคปจจุบันพัฒนาไปอยางรวดเร็วมีอัตราการแขงขันสูง องคกรตางๆจําเปนตองมีการ
ปรับตัวเพ่ือความอยูรอดและความเจริญกาวหนาในองคกรของตนเอง  ทําใหองคกรตางๆตอง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาวะการเปล่ียนแปลงในโลก
ปจจุบัน กระบวนการส่ือสารภายในองคกรมีความสําคัญตอการบริหารงานในทุกขั้นตอน การส่ือสารที่
ดีจะชวยสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร ชวยใหการดําเนินงานตางๆภายในองคกรดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายที่วางไว การปฏิบัติงานตามนโยบายเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้ นกระบวนการ
สื่อสารของมนุษยเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญขององคกร หรืออีกนัยหนึ่งการสื่อสารเปนแกนหลักของ
ระบบสังคมหรือองคกร1 องคกรเปนระบบสังคมหน่ึง ซึ่งแตละคนทํางานรวมกันโดยอาศัยระบบการจัด
อํานาจบังคับบัญชาและการแบงงานกันทําเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน การสื่อสารนับวาเปนเครื่องมือ
อยางหน่ึงของผูบริหารที่นํามาใชในการตัดสินใจการติดตามงานและการแกไขงานใหถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงคและใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น 2  ในสังคมขนาดเล็กกระบวนการและ
รูปแบบของการสื่อสารอาจไมซับซอนนัก แตสําหรับสังคมที่ขยายใหญขึ้นความสัมพันธของมนุษย
ซับซอนมากขึ้น การสื่อสารก็จะมีความซับซอนท้ังในลักษณะและรูปแบบตามไปดวย ในหลายๆสังคมมี
การแบงระดับชั้นของการสื่อสารทั้งในแงวิธีการและภาษา 3 ทักษะการส่ือสารเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
สําหรับผูบริหาร เพราะถาผูบริหารไมสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานก็ไม
สามารถดําเนินไปในทิศทางที่พึงปรารถนาได ดวยเหตุนี้ผูบริหารตองพัฒนาทักษะการส่ือสารทั้ง
แบบวัจนภาษาและอวัจนภาษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น4  

 
 
 
 

                                                           
1ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี, การสื่อสารในองคกร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554), 1. 
2เสนาะ  ติเยาว , การสื่อสารในองคการ, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 3.  
3ชิตาภา  สุขพลํา, การส่ือสารระหวางบุคคล (กรุงเทพฯ  : โอเดียนสโตร, 2548), 3. 
4ชัยเสฎฐ พรหมศรี, สุดยอดผูบริหาร(Executive Excellence) (กรุงเทพฯ : ธรรกมลการ

พิมพ, 2549), 82. 
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เมื่อผูบริหารกําหนดทิศทางของสถานศึกษาชัดเจนแลว หนาที่แรกของผูบริหารคือ สื่อสาร
สรางความเขาใจ โดยผูบริหารตองมีสวนรวมและสนับสนุนผูที่เกี่ยวของในการถายทอดทิศทางของ
องคกรใหแกบุคลากรในองคกรอยางจริงจัง5  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สํานักการศึกษามีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย เปาหมาย การ
จัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในการบริการจัดการเรียนรูเปนศูนยกลางเครือขายสารสนเทศดานการศึกษา สงเสริมใหโรงเรียน
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง สํานักการศึกษาแบงสวนราชการภายในดังนี้คือ 1) สํานักเลขานุการ 2) กองการเจาหนาที่ 3) 
กองคลัง  4) หนวยศึกษานิเทศก 5) สํานักยุทธศาสตรการศึกษา 6) กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 7) กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนใหแกเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร   ในดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน สํานักการศึกษาไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร    พ.ศ. 2552- 2555 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือกาวทันการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ และเปนมหานครแหงการเรียนรู และนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารในการบริหารการเรียน
การสอน สงเสริมใหมีการสอนภาษาตางประเทศโดยครูชาวตางชาติ พัฒนาโรงเรียนดวยระบบ
เครือขายโรงเรียน โดยนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา 
และภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

หนวยศึกษานิเทศก มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาการจัดระบบนิเทศ
ตรวจสอบ สรางกลไกเพ่ือพัฒนาใหเปนไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะนํา สงเสริมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และกลุมเปาหมายเฉพาะใหมีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานตาม
นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ6 

                                                           
5เอกชัย กี่สุขพันธ และคณะ, การนําองคกรและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา(Leading 

Organization and Educational Management Technology) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 19-20. 

6สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,กลุมงานนโยบายและแผนการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2555 สํานักการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , 
ม.ป.ป.), 1-3. 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 หมวด 6  วาดวยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 และ 48 ใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับโดยใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานตนสังกัดมีสถานศึกษาที่ จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด 438 โรงเรียน โดยมีสํานักการศึกษาเปนหนวยงานรับผิดชอบในการนํา
นโยบายจากผูบริหารระดับสูงสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางยั่งยืน และเปนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามนโยบาย SMART School ของผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนการดําเนินการระยะแรกที่มี
ความมุงหวังใหโรงเรียนทุกโรงเรียนของกรุงเทพมหานครซึ่งเปนโรงเรียนในเมืองหลวงมีคุณภาพ
มาตรฐาน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามกรอบ SMART ไดแกเปนผูมีคุณธรรม รวม
กิจกรรมดวยความสุข นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและชวยเหลือชุมชนสังคม และใชเทคโนโลยี
อยางมีคุณภาพ สํานักการศึกษาจึงไดดําเนินโครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยการดําเนินการประเมินในแตละปการศึกษาน้ันตองมีการกําหนดกรอบ ประเด็น
การประเมินใหสอดคลองกับเปาหมาย ที่กรุงเทพมหานครตองพัฒนาและตองดําเนินการอยางเปน
ระบบเปนกระบวนการเร่ิมจากประเมินตามกรอบ SMART ดังนี้ 1) S-Success “เรียนรูสูความสําเร็จ” 
ดวยการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนใหเขารวม
แขงขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ จนประสบความสําเร็จไดรับการยอมรับจากสังคม ชุมชนและ
ทองถิ่น 2) M-Morality “เรียนรูคูคุณธรรม” ดวยการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
พัฒนาดานวินัยดวยวิถีทางลูกเสือ จัดโรงเรียนเปนโรงเรียนวิถีพุทธวิถีธรรม สงเสริม สนับสนุน 
การศึกษาดูงานและปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย เนปาล สงเสริมกิจกรรมเงินออมใหครอบครัวและ
นอมนําพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการจัดการศึกษา 3) A-Activities “เรียนรูคูกิจกรรม” 
ดวยการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนดวยมิติของ Discovery Learning 
Strategy (DLS) จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกโรงเรียน โครงการหองเรียนธรรมชาติ โรงเรียนเพ่ือน
เด็กเพ่ือฝกทักษะชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนเด็ก คายวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือใหเด็กเปน
คนเกงที่มีความสุข สงเสริมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมครูและนักเรียนกับประเทศญี่ปุน สิงคโปร และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนการพัฒนาโรงเรียนดวยระบบเครือขายทางการศึกษาในสังกัดเดียวกันและตาง
สังกัดการพัฒนาโรงเรียนรวมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนสงเสริมกีฬานักเรียนและ
การแสดงออกทางดนตรี นาฏศิลป และทัศนศิลป นอกจากนั้นยังรวมมือกับเอกชน 4) R-Relativity 
“เรียนรูคูชุมชน” ดวยการจัดหลักสูตรกรุงเทพศึกษาสัมพันธกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
และเปนประชาชนของกรุงเทพมหานครโดยสมบูรณ การดําเนินการโรงเรียนปลอดภัยนําภูมิปญญา
ทองถิ่นเขามามีบทบาทในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสริมสรางทักษะชีวิตตามโครงการตางๆ 
และกระตุนนักเรียนใหนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชวยเหลือชุมชน สังคมและ
ทองถิ่นเปนตน 5) T-Technology“เรียนรูคูเทคโนโลยี” ดวยการจัดใหทุกโรงเรียนมีหองเรียน
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอพรอมติดตั้ง  Hight Speed Internet (ADSL) พัฒนาและใหบริการส่ือการ
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เรียนรูบนเครือขาย Internet (E-Learning) ปรับเปลี่ยนหองสมุดใหเปน E-Library นอกจากนั้นยัง
พัฒนาครูผูสอน และจัดซื้อส่ือCAI จัดซื้อ Notebook และเครื่องฉายภาพ(LCD) ใหทุกโรงเรียน และ
ตอมาเมื่อโรงเรียนตองรับการประเมินจากภายนอก  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา การกําหนดกรอบประเด็นการประเมิน การกําหนดตัวชี้วัด เกณฑ วิธีการและ
เครื่องมือการประเมิน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงใหมีความเที่ยงตรง ครอบคลุมไดมาตรฐานและ
ทันสมัยเพ่ือใหไดผลการประเมินเชื่อถือไดมากท่ีสุดอีกท้ังตองสอดคลองกับการประเมินจากภายนอก
อีกดวย เพราะความสําคัญของผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครใหไดมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน 
ฉะนั้น ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนมาจึงไดกําหนดกรอบการประเมินเปน 3 องคประกอบ ดังนี้   
1)องคประกอบดานการบริหารจัดการ 2)องคประกอบดานการจัดการเรียนรู และ3) องคประกอบดาน
ผลการเรียนรู และในการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรยีนในป พ.ศ. 2556 ไดกําหนดกรอบใหญๆใน
การประเมิน 3 ดานคือ 1)องคประกอบดานการจัดการศึกษา 2)องคประกอบดานผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
3)องคประกอบดานการเสริมความเขมแข็งของสถานศึกษา7   

หัวใจสําคัญของการเปนผูบริหาร คือตองสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและการฟง 
เพราะการส่ือสารเปนชองทางการนําเสนอวิสัยทัศน การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และการสรางความ
รวมมือรวมใจในการทํางานถาผูบริหารไมสามารถสื่อสารวิสัยทัศน ความคิดของตนเองออกไปได 
รวมทั้งไมรับฟงความคิด หรือมุมมองของบุคคลอ่ืนดวยความตั้งใจ เพ่ือท่ีจะเขาใจวาเขาตองการที่จะ
ทําอะไร การทํางานก็ไมสามารถจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8 ดังนั้นการสื่อสาร
จึงมีความสําคัญตอนักบริหารทุกคนในกระบวนการบริหารต้ังแต กระบวนการวางแผน การกําหนด
นโยบาย การดําเนินงาน การควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล อีกทั้งในกระบวนการบริหารยัง
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆฝายในองคกร การติดตอสื่อสารที่ดีจะชวยใหขาวสารตางๆท่ีสื่อสาร
ไปยังบุคคลในโรงเรียนหรือบุคคลท่ีเก่ียวของทําใหทกุคนเกิดความรับรูดวยความถูกตองชัดเจน รวดเร็ว
ทันตอเวลา ทันเหตุการณ สามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น บรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล9  

 
 
 
 
 
                                                           

7สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, กลุมงานประเมินผลการจัดการศึกษา,  สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ประจําป พ.ศ. 
2555 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2555), 1-4. 

8ชัยเสฎฐ พรหมศรี, สุดยอดผูบริหาร(Executive Excellence) (กรุงเทพฯ : ธรรกมลการ
พิมพ, 2549), 71-72. 

9สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคกร, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ,  
2546), 45.  
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ปญหาของการวิจัย 
 

 การสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานขององคกรใหประสบความสําเร็จ 
การสื่อสารที่ดียอมสงผลใหเกิดความรวมมือและประสิทธิภาพในการทํางาน สภาพปญหาการสื่อสาร
ในโรงเรียนแหงหนึ่งในกลุมกรุงธนใตมีดังนี้ 1)เมื่อผูบริหารมอบหมายงานใหกับครูที่มีประสบการณ
และอยูมานานในโรงเรียนแหงน้ันมักจะไมไดรับความรวมมือ ในการเปล่ียนแปลงสิ่งใหม ๆ 2)การ
มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรพบวา บุคลากรบางทานไมอาน ไมเซ็นชื่อรับทราบทําใหเกิดปญหา
ในการปฏิบัติงาน 3)การสื่อสารผานทางสังคมออนไลนเชน เฟสบุค ไลน และการสงอีเมลล มักมีปญหา
กรณีที่บุคลากรไมไดเปดดูเนื่องจาก ไมถนัดการใชโปรแกรมสื่อสารดังกลาว ไมสามารถเชื่อมตอ
สัญญาณอินเทอรเนตได จึงไมสามารถเปดดูขอมูลการส่ังงานจากผูบริหารได 4)การทํางานของ
บุคลากรเกิดความสับสนเนื่องจากฝายบริหารสั่งใหปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกันทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดความสับสนไมชัดเจน และ 5)ขอมูลจากฝายบริหารในบางคร้ัง มีบางเรื่อง ขอมูลไม
ชัดเจน10 และนอกจากนี้ จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (2554-2558) ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในกลุมกรุงธนใต พบวามีโรงเรียนแหงหนึ่ง สมศ.ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
สื่อสารไววา ประสิทธิภาพดานการส่ือสารภายในองคกร ที่มีบุคลากรมากยังไมมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะทําใหสามารถรับรูนโยบายจากกรรมการสถานศึกษา และผูบริหารได จึงไมทําใหเกิดแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนเอกภาพ 
 นอกจากน้ีในดานประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
กรุงธนใต จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (2554-2558)  พบวายังมีจุดที่ตองปรับปรุงและ
พัฒนา ซึ่งสามารถแยกออกเปนดานตางๆไดดังนี้  ดานงานวิชาการ 1)ครูมีสวนรวมในการวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษานอย ทําใหการจัดทําแผนการสอนของครูยังไมสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2)เครื่องมือการวัดผลประเมินการผลการเรียนรูขาดความหลากหลาย การประเมินไมตรงตามกับสภาพ
ความเปนจริง และการจัดซอมเสริมใหแกนักเรียนมีนอย 3)ครูมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอนนอยเกินไปและการจัดทําสื่อการเรียนการสอนขาดความหลากหลาย 4)โครงการตางๆยังตอง
ปรับปรุงใหสามารถนําไปเปนแบบอยางและเปนที่ยอมรับได และพัฒนาผลการประเมินโครงการให
ครบถวนสมบูรณ 5)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไมเชื่อมตอกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ      
6)กระบวนการเรียนการสอนตามตัวบงชี้ยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานงานบุคคล 1)สถานศึกษามี
จํานวนครูไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 2)ครูยังขาดการใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายจําเปนตอง
ไดรับการอบรมเ พ่ิมเติมและนําสิ่ งที่ ไดอบรมมาปฏิบัติจริ ง  3)ชั่ ว โมงการสอนของครูสอน
ภาษาตางประเทศที่เปนเจาของภาษามา พบปะผูเรียนนอยเกินไป 4)ครูยังมีความรูในการใชสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดทําสื่อดานเทคโนโลยี เชน E-book ไมดีเทาที่ควร 
5)โรงเรียนยังขาดความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในจําเปนตอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางความเขาใจเรื่องการ ประกันคุณภาพภายในกับครูและบุคลากร ดานการบริหารงานทั่วไป        
1)สถานศึกษายังจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ 2) สถานศึกษายังไมมีสถานท่ีพักรอสําหรับผูปกครองที่มา
                                                           
 10สัมภาษณ ผูบริหาร และครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต, 18 กุมภาพันธ 
2557.  
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รับสงบุตรหลาน 3)พ้ืนที่บริเวณเคร่ืองเลนสนามไมเหมาะสม อาจเกิดอันตรายกับเด็ก 4)การจัดพ้ืนที่
สําหรับลางมือ แปรงฟน หองสวม ที่ถูกสุขลักษณะยังไมเปนสัดสวน และ 5)ระบบขอมูลสารสนเทศยัง
ไมทันสมัย ไมสะดวกตอการใชงาน11  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการสื่อสารของผูบริหารกับ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือนําผลการศึกษามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากสภาพปญหาและความสําคัญของงานวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัยไวดังตอไปน้ี 
 1.  เพ่ือทราบการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือทราบประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

3.  เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
ขอคําถามการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางของการแสวงหาคําตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอ
คําถามของการวิจัยไวดังตอไปน้ีคือ  
 1. การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด  
 2. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด  
 3. การสื่อสารของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือไม 
  
สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบสําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัย
ดังนี้ 
 1. การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 
 2. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 
 3. การส่ือสารของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
                                                           
 11สมศ บทสรุปผูบริหาร, เขาถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงไดจาก 
http:/www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/university.php 
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ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย  
 องคกรที่ประสบความสําเร็จ มีความเจริญเติบโต และไดรับการยอมรับจากสารธารณชนน้ัน
มิใชเพราะประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการเพียงอยางเดียว ปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งคือกลยุทธในการสื่อสารขอมูล ขอความ หรือ ขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคกร ระหวางบุคล
ในองคกร เพ่ือประโยชนในการทํางานและการบริหารงานใหดําเนินไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ซึ่งเสนาะ ติเยาว ไดกลาวถึงกระบวนการสื่อสารประกอบดวยสวนประกอบข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับการสื่อสารทุกประเภทไมวาจะเปนการสื่อสารกับตนเอง การส่ือสารระหวางบุคคล การส่ือสาร
ในกลุมยอย ดังน้ี 1)สภาพการสื่อสาร(context) 2)แหลงขาว(source) 3)ผูรับขาว(receiver)          
4)ขาวสาร(message) 5)ชองทาง(channel) 6)สิ่งรบกวน(noise) 7)กระบวนการสงขาวหรือการ
เขารหัส(encoding) 8)กระบวนการรับขาวหรือถอดรหัส(decoding) 9)ขอมูลยอนกลับ(feedback) 
และ 10)ผลกระทบจากการสื่อสาร(effect)12  ชิษณุ พันธุเจริญ และจรุงจิตร งามไพบูลย เสนอ
แนวทาง 10 ประการท่ีทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับคนไทยดังนี้ 1)ใหความสําคัญกับ
ผูที่อยูตรงหนา 2)เลือกวิธีการส่ือสารใหเหมาะสม 3)เก็บคุณลักษณะท่ีดีของผูสื่อสารเอาไว 4)ให
ความสําคัญของการสรางสัมพันธภาพ 5)เปลี่ยนจากการเปนผูพูดมาเปนผูฟงที่ดี 6)เลือกใชทักษะใน
การส่ือสารใหเหมาะสม 7)ใหความสําคัญของความรูสึกและอารมณ 8)ทําความเขาใจกับปญหาและ
ความรูสึก 9)สนับสนุนและชวยเหลือใหเกิดการแกไขปญหา และ 10)หลีกเลี่ยงการใหขอมูลที่มาก
จนเกินไป13 บารนารด(Barnard) ไดกลาววาการติดตอสื่อสารที่ทําใหผูปฏิบัติงานยอมรับอํานาจ 7 
ประการคือ 1)ชองทางการสื่อสารตองมีความชัดเจน(channel of communication should be 
definitely known) 2)ควรมีชองทางการสื่อสารที่เปนทางการอยางชัดเจนแกสมาชิกทุกคนในองคกร
(definite formal channel of communication to every member of an organization) 3)การ
สื่อสารตองตรงไปตรงมาหรือสั้นกะทัดรัด(the communication must be as direct or short as 
possible) 4)ควรจะใชการส่ือสารที่มีสภาพความสมบูรณอยางเปนประจํา(the complete line of 
communication should usually be used) 5)ผูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการสื่อสารตองมี
สมรรถนะอยางเพียงพอ(competence of the persons serving as communication centers, 
that is officers, supervisory heads, must adequate) 6)ในขณะที่องคกรกําลังปฏิบัติหนาที่ 
เสนทางของการส่ือสารไมควรมีเหตุขัดของ(the line of communication should be interrupted 
during the time when the organization is to function) และ 7)การส่ือสารทุกชนิดควรจะมี
ความเชื่อถือได(every communication should be authenticated) 14 คัตลิป เซ็นเตอร และบรูม
(Cutlip, Center and Broom) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารท่ีสามารถปองกันและขจัดอุปสรรค
ในการติดตอสื่อสาร 7 ประการ (the 7 C’s of communication) คือ 1)ความนาเชื่อถือ 
                                                           

12เสนาะ  ติเยาว , การส่ือสารในองคการ, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 33. 
 

13ชิษณุ พันธุเจริญ และจรุงจิตร งามไพบูลย, คูมือทักษะการสื่อสารสําหรับผูบริหารองคกร 
(กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2552), 2-15. 

14Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, 22nd printing (London : 
Oxford University press, 1972), 217.  
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(credibility) 2)บริบทของขาวสาร (context) 3)เนื้อหาสาระ (content) 4)ความชัดเจนของเน้ือหา
สาระ (clarity) 5)ความตอเนื่องและความมั่นคงของขอมูล(continuity and consistency) 6)ชอง
ทางการสื่อสาร (channels) และ 7)ความสามารถของผูรับขาวสาร (capability of the audience)15 
สําหรับสถานบันการศึกษาน้ันประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาน้ันสามารถวัดไดดวยการใชเกณฑการ
ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(พ.ศ. 2554)  ในดานมาตรฐาน
การจัดการศึกษาไว 6 มาตรฐานดังนี้ 1)มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2)มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3)มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4)มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 5)มาตรฐานท่ี 11 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ 6)
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง16 สําหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักการศึกษาไดดําเนินโครงการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ประจําป พ.ศ. 2556 ไดกําหนด
เกณฑการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาไว 4 ดานดังนี้คือ 1)ดานงานวิชาการ 2)ดานงาน
งบประมาณ 3)ดานดานงานบุคคล และ 4)ดานการบริหารงานท่ัวไป17 ซึ่งการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเปนการจัดองคกรเชิงระบบตามแนวคิดของแคทซและคาหน (Katz and Kahn) อัน
ประกอบดวยกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา(Input) คือ บุคลากร
นักเรียน นโยบายงบประมาณ และวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี  เพ่ือนําปจจัยเขาสูกระบวนการ(Process) 
ของโรงเรียน คือ การบริหาร การส่ือสารของผูบริหาร การนิเทศ และการจัดการเรียนการสอน  ใหได
ผลผลิต(Output) คือ คุณภาพผูเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และความพึงพอใจของ 
ผูปกครอง ครู ชุมชน และสังคม โดยมีขอมูลยอนกลับ (feed back) เพ่ือนําไปสูการแกไขเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุง พัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม ซึ่งอยูภายใตสภาพแวดลอม(Context) ไดแกสภาพเศรษฐกิจ สภาพ
สังคม และสภาพทางภูมิศาสตร ที่มีอิทธิพลตอระบบของโรงเรียน18  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดเชิงระบบมาเปนขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 
                                                           

15Scott M. Cutlip, Allen H. Center and Glen M. Broom, Effective Public 
Relations, 2thed. (Englewood Cliffs,N.J : Prentice-Hall,Inc., 1958), 140-141. 
 16สํ านั กทดสอบทางการศึ กษา  สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554), 13-15. 

17สํานักการศึกษา สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา, การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร(SMART SCHOOL) ประจําป 2556, เขาถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2556, เขาถึงได
จาก http://bit.ly/X2WNjO 

18สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพวัฒนา, 2548), 39. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 
ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 
2nded. (New York : John Wiley and Son, 1978), 20. 

: สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพวัฒนา, 2548), 39. 
: Scott M. Cutlip, Allen H. Center and Glen M. Broom, Effective Public 

Relations, 2thed. (Englewood Cliffs,N.J : Prentice-Hall,Inc., 1958), 140-141. 
 : สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,กลุมงานประเมินผลการจัดการศึกษา,  การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ประจําป พ.ศ. 2556,  
เขาถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://bit.ly/X2WNjO 
 
 
 

ปจจัยนําเขา  
(input) 

- บุคลากร 
- นักเรียน  
- นโยบาย 
- งบประมาณ  
- วัสดุอุปกรณเทคโนโลยี  

ผลผลิต (output) 

- คุณภาพผูเรียน 
 
 
 

 

- ความพึงพอใจของ
ผูปกครอง ครู ชุมชน และ
สังคม 

กระบวนการ 
 (process) 

- การบริหาร 
    การสื่อสารของ        
ผูบริหาร 
 
    - การนิเทศ 
    - การจัดการเรียนการ
สอน 
     

ขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) 

สภาพแวดลอม(context) 
 

-  สภาพสังคม  
- สภาพทางเศรษฐกิจ   
-  สภาพทางการเมือง 

 

 ประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดานการสื่อสารของคัตลิป เซ็นเตอร และ 

บรูม(Cutlip, Center and Broom) ซึ่งไดกลาวถึงการสื่อสารที่สามารถปองกันและขจัดอุปสรรคใน
การติดตอสื่อสาร 7 ประการ (the 7 C’s of communication) คือ 1)ความนาเชื่อถือ (credibility)     
2)บริบทของขาวสาร (context) 3)เนื้อหาสาระ (content) 4)ความชัดเจนของเน้ือหาสาระ (clarity) 
5)ความตอเนื่องและความม่ันคงของขอมูล(continuity and consistency) 6)ชองทางการส่ือสาร 
(channels) และ 7)ความสามารถของผูรับขาวสาร (capability of the audience) สําหรับ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ใช เกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (SMART School) ประจําป พ.ศ.2556 ดานองคประกอบดานการจัดการศึกษา 
ประกอบดวยการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในงาน 4 ดานคือ 1) ดาน
งานวิชาการ 2) ดานงานงบประมาณ  3) ดานงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ทางผูวิจัยไดกําหนดของเขตการวิจัยไวดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Scott M. Cutlip, Allen H. Center and Glen M. Broom, Effective Public 
Relations, 2thed. (Englewood Cliffs,N.J : Prentice-Hall,Inc., 1958), 140-141. 
 : สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,กลุมงานประเมินผลการจัดการศึกษา, การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ประจําป พ.ศ. 2556,  
เขาถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://bit.ly/X2WNjO  

 
 
 

การสื่อสารของผูบริหาร(Xtot) 

1. ความนาเชื่อถือ (X1)  
2. บริบทของขาวสาร (X2)   
3. เนื้อหาสาระ (X3)    
4. ความชัดเจนของเน้ือหาสาระ  (X4) 
5. ความตอเนื่องและความม่ันคงของขอมูล 
(X5)   
6. ชองทางการส่ือสาร (X6)   
7. ความสามารถของผูรับสาร (X7)   
 

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา (Ytot) 

1. ดานงานวิชาการ (Y1)  
2. ดานงานงบประมาณ(Y2) 
3. ดานงานบุคคล (Y3) 
4. ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) 
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นิยามศัพทเฉพาะ  
 

เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหตรงกันจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆไวดังนี้ 

การส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชสําหรับการชี้แจง
ขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง นโยบาย เปาหมายขององคกร แนวปฏิบัติการทํางาน การใหคําปรึกษา 
ความรู ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร กับผูปฏิบัติในองคกรเพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานในองคกรเปนไปอยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย
ขององคกรที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ ที่สามารถปองกันและขจัดอุปสรรคในการส่ือสาร ประกอบดวย 
ความนาเชื่อถือ บริบทของขาวสาร เนื้อหาสาระ ความชัดเจนของเน้ือหาสาระ ความตอเนื่องและความ
มั่นคงของขอมูล ชองทางการส่ือสาร และความสามารถของผูรับสาร  
 ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารและการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
ของการบริหาร จัดการศึกษาในโรงเรียนใหครบถวนถูกตอง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาท้ัง 4 
ดาน ซึ่งใชเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) 
ประจําป พ.ศ.2556 ประกอบดวย ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานงานบุคคล และ ดาน
การบริหารงานทั่วไป 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานตนสังกัด โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุมกรุงธนใต คือ โรงเรียนที่อยูเขตพ้ืนที่ตอไปนี้จํานวน 70 โรง ไดแก เขตภาษีเจริญจํานวน 13
โรงเรียน เขตบางแค จํานวน 12 โรงเรียน เขตหนองแขม จํานวน 6 โรงเรียน เขตบางขุนเทียน จํานวน 
16 โรงเรียน เขตบางบอน จํานวน 9 โรงเรียน เขตบางเขตราษฎรบูรณะ จํานวน 6 โรงเรียน และเขต
ทุงครุ จํานวน 8 โรงเรียน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิดของนัก
การศึกษา สาระสําคัญทางวิชาการเกี่ยวกับ การติดตอสื่อสาร การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
หัวขอการนําเสนอดังนี้ 

 
การสื่อสาร 

 การสื่อสารเปนกระบวนการทางสังคมที่มีสวนเกี่ยวของกับหนาที่ตางๆไมวาจะเปนกลุมคน  
องคการ หรือสังคมใดๆ การขาดระบบการส่ือสารท่ีดี จะสงผลกระทบตอการประสานงานระหวาง
ผูปฏิบัติงาน ทําใหหนาที่ตางๆในองคกรไมอาจดําเนินตอไปได การสื่อสารจึงเปนตัวเชื่อมกิจกรรมตางๆ 
ระหวางหนวยงานในองคกร  และในฐานะที่เปนเครื่องมือในการทํางานการส่ือสารจะชวยให
ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทของแตละคน และทําใหกิจกรรมของแตละหนวยงานในองคกรมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน การสื่อสารนับวาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของผูบริหารท่ีนํามาใชในการตัดสินใจการ
ติดตามงาน และการแกไขงานใหถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและให เหมาะสมกับสภาพแวดลอมใน
ขณะนั้น ตามปกติโครงสรางขององคกรยอมสงผลตอพฤติกรรมทางการสื่อสารของบุคคลในองคกรนั้น
ดวย19  
  
ความหมายของการส่ือสาร 
 การสื่อสารมาจากคําภาษาอังกฤษวา Communication หรือ Communication Arts. 
หมายถึงศาสตรแหงการติดตอสื่อสารของมนุษย โดยที่คําวา Communication นั้นมาจากภาษาลาติน
วา communis ซึ่งหมายถึง common หรือ commonness ที่หมายถึงความรวมมือกันหรือ
เหมือนกัน และไดมีผูใหความหมายไวมากมายดังนี้ 
 รอบบินส (Robbins) กลาววา เปนการถายโอนและทําความเขาใจในความหมาย (Transfer 
and Understanding of Meaning) ดังนั้นการสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสามารถสงผลตอ
ความหมายและผูรับเกิดความเขาใจอยางถูกตองการส่ือสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวาง
บุคคล(Interpersonal Communication) เปนเครือขายในองคกรหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาการ
สื่อสารขององคการ(Organizational Communication)20    

 
                                                           

19เสนาะ  ติเยาว, การสื่อสารในองคการ, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 2-3. 

20Stephen P. Robbins, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 4, แปลโดย วิรัช 
สงวนวงศวาน(กรุงเทพฯ: เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2547), 115.  

12
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เดรนท (Drenth, and Other) และคณะ กลาววา การส่ือสารเปนการสงสารและการรับสาร
โดยใชสัญลักษณ และมองเห็นวาการสื่อสารภายในองคการเปนกุญแจสําคัญตอสภาพความเปนอยูของ
องคการ21 

เมเยอรส และเมเยอรส (Myers and Myers) กลาววา การส่ือสารเปนศูนยกลางของพลังที่
รวมกันซึ่งทําใหเกิดการประสานงานกันระหวางผูคน ซึ่งนําไปสูพฤติกรรมท่ีเปนระบบ22 

โรเจอร และโรเจอร (Roger and Rogers) กลาววา การสื่อสารวาเปนพฤติกรรมสวนบุคคลใน
องคการจากมุมมองของการส่ือสาร23 

คัตลิปและคณะ (Cutlip, Center and Broom) กลาววา การส่ือสารเปนการติดตอเผยแพร
ขาวสาร นโยบาย ของหนวยงานไปยังประชาชนท้ังหลายที่มีสวนสัมพันธ ขณะเดียวกันก็เปนแนวทาง
ตรวจสอบความคิดเห็น ความรู และความตองการของประชาชนใหหนวยงานหรือองคการทราบเพ่ือ
สรางความสนับสนุนอยางแทจริงใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย24 

พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน กลาววา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ผูสงขาวสารไดสงขาวสารไปยัง
ผูรับสาร ซึ่งทําใหเกิดการถายทอดความหมายและการทําความเขาใจความหมาย25 
 กริช  สืบสนธิ์  กลาววา การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดที่ไมหยุดนิ่ง มีการรับรู และ
โตตอบการถายทอดสาระ (ขาวสาร ขอมูล ความคิด อารมณ ความรูสึก) จะเปนไปตามทักษะ 
ประสบการณ ความรู ความสนใจทั้งของผูสงสาร และผูรับสาร26 
 คะนึง นันทะนะ กลาววา การสื่อสารเปน“กระบวนการถายทอดขอมูล ขาวสาร และเรื่องราว
ตาง ๆ จากผูสงสารไปสูผูรับสารโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ในสภาพแวดลอมหน่ึง ๆ จนเกิดการเรียนรู
ความหมายในส่ิงที่ถายทอดรวมกันและตอบสนองตอกันไดตรงตามเจตนาของท้ังสองฝาย  ซึ่งอาจจะมี
ลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคลและการส่ือสารขององคกร”27 

                                                           
 21Pieter Johan Diederik Drenth, Henk Thierry, Charles Johannes Wolff,  
Handbook of work and Organizational Psychology,  2nd ed. (Psychology Press Ltd., 
1998) 
 22M.T. Myers  and G.E. Myers, Managing by Communication-An 
Organizational Apprpach (New York: McGraw-Hill Book Company, 1992), 15. 
 23E.M. Roger and R.A. Rogers, Communication in Organization (New York:  
Free Press, 1976), 3.  
 

24Scott M. Cutlip, Allen H. Center and Glen M. Broom, Effective Public 
Relations, 2thed. (Englewood Cliffs,N.J : Prentice-Hall,Inc., 1958), 4. 

25พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, พฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
2551), 104. 

26กริช สืบสนธิ์, วัฒนธรรมและพฤติกรรมการส่ือสารในองคการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 64. 

27คะนึง นันทะนะ, การส่ือสารและสรางความสัมพันธในองคการ , เขาถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 
2556, เขาถึงไดจาก http://www.chumchonkp.com/data-5113.html  
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 กาญจนา มีศิลปวิกภัย กลาววา การสื่อสาร คือพฤติกรรมของมนุษยทั้งที่ใชภาษาพูดและ
ภาษาเขียน พฤติกรรมท่ีไมใชภาษาพูดและภาษาเขียน โดยบางคนถือวาพฤติกรรมทุกอยางของมนุษย
ที่สามารถสื่อความหมายได หรือกอใหเกิดความหมายไดก็ถือเปนการสื่อสารท้ังสิ้น ถึงแมวาผูแสดง
พฤติกรรมน้ันจะไมมีเจตนาสื่อสารก็ตาม การส่ือสารของมนุษยมักจะแตกตางกันออกไปตาม
แนวความคิดของแตละบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถสรุปไดวา คือ กระบวนการท่ีเปนระบบซ่ึงแตละ
บุคคลแสดงออก และ/หรือใชสัญลักษณ(Symbols) เพ่ือการสรางและเรียบเรียงความหมาย จากคํา
จํากัดความส่ิงที่สําคัญดังนี้ 
 ประการแรก ของการส่ือสาร คือ การสื่อสารเปนกระบวนการ(Process) ซึ่งเกิดการ
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เปนการยากท่ีจะบอกวาการสื่อสารเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อไร เราไมสามารถทํา
ใหการสื่อสารหยุดนิ่งอยู ณ ขณะหนึ่งได และการสื่อสารยังเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 ประการท่ีสอง การส่ือสารเปนระบบ(System) ซึ่งหมายความวาการสื่อสารจะเกี่ยวของกับ
บุคคลอ่ืนโดยถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบในการเรียบเรียงความหมาย ในกระบวนการส่ือสารจะ
พิจารณาถึงภาพรวมของระบบวาเกิดในสถานท่ีใด ควรแปลและเรียบเรียงในทิศทางใดใหถูกตองตาม
เจตนารมณของผูสงสาร(Sender) 
 ประการท่ีสาม การส่ือสารจะเก่ียวของกับสัญลักษณ(Symbols) ซึ่งรวมภาษาและพฤติกรรม
การส่ือสารเชิงอวัจนะ(Nonverbal Behaviors) เชนการยักคิ้ว การยิ้ม นอกจากน้ันยังรวมถึงศิลปะ
และดนตรีดวย  
 ประการท่ีสี่ การส่ือสารใหความสําคัญกับความหมาย(Meanings) ซึ่งถือวาเปนหัวใจของการ
สื่อสารความหมาย จะเปนการพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดของการสื่อสารในทั้งสามประการที่กลาว
มาขางตน28 
 อรอนงค สวัสดิ์บุรี กลาววา การสื่อสารเปนการถายทอดสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารโดยผาน
สื่อ โดยผูสงสารจะถายทอดความคิดของตนเองเปนคําพูดหรือสัญลักษณไปสูผู รับสาร และผูรับสาร
ตีความหมายใหตรงกับวัตถุประสงคของผูสงสารและถายทอดความคิดของตนกลับสูผูรับสารอีกครั้ง
หนึ่งโดยผานสื่อตางๆ เชน คําพูด ทาทาง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพท วิทยุกระจายเสียง 
ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร จดหมาย สื่อวิดีโอ เปนตน29 
 สมยศ นาวีการ กลาววา การสื่อสาร คือ การถายทอดขอมูลและความเขาใจจากบุคคลหน่ึงไป
อีกบุคคลหนึ่งดวยวิถีทางของสัญลักษณท่ีมีความหมาย การติดตอสื่อสารคือวิถีทางของการแลกเปล่ียน
ความคิด ทัศนคติ คานิยมและขอเท็จจริง30 

                                                           
28กาญจนา มีศิลปวิกภัย, ความรูเบื้องตนและทฤษฎีการสื่อสาร(Introduction and 

Theory of Communication), พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 
9-10. 

29อรอนงค สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองคการ(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 106.  

30สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ,  
2546), 420.  
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 กลาวโดยสรุปการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถายทอดขอมูลขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับ
สารโดยผานทางวัจนะภาษา และอวัจนะภาษาหรืออยางใดอยางหน่ึงเพ่ือใหผูรับสารเกิดความเขาใจ
และตีความหมายของผูสงสารไดอยางถูกตอง 
 
องคประกอบของการส่ือสาร 

ในดานองคประกอบของการสื่อสารมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ
ของการสื่อสารไวดังนี้ 

กาญจนา มีศิลปวิกภัย ไดเสนอองคประกอบของการส่ือสารไว 4 องคประกอบดังนี้  
 1. ผูสงสาร(Source or Sender) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความประสงคจะสง

ขาวสารในรูปของอารมณ ความคิดเห็น ทัศนคติ การใหขอมูล การชักชวนฯลฯ ไปยังผูรับสาร ซึ่งจะทํา
หนาที่ในการเลือกขอมูลขาวสาร เลือกวิธีการท่ีจะถายทอดสาร และชองทางสื่อสารเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการ 

1.1 ประเภทของผูสงสาร สามารถพิจารณาไดดังนี้ 
ผูสงสารท่ีเปนบุคคลคนเดียว : ผูสงสารที่เปนบุคคลเพียงคนเดียวที่ตองการถายทอดขอมูล

ขาวสารใหกับผูรับตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
ผูสงสารที่เปนกลุมบุคคล : ผูสงสารที่มีจํานวนต้ังแต 2 คนขึ้นไปมารวมกันในการกระทํา

กิจกรรมทางดานการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงคของกลุม 
ผูสงสารโดยเจตนา : เปนผูสงสารท่ีมีเจตนาในการสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสาร ดังนั้นผูสง

สารจะมีความพรอมในการหาขอมูลและสงขอมูลขาวสารใหผูรับสาร ทําใหโอกาสในการสื่อสารท่ีจะ
ประสบความสําเร็จมีมาก 

ผูสงสารท่ีไมเจตนา : ผูสงสารไมไดตั้งใจหรือไมมีความตั้งใจในการส่ือสารอาจเปนการสงสาร
โดยบังเอิญ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการทําความเขาใจหรืออาจทําใหการสื่อสารลมเหลวได 

ผูสงสารที่เปนทางการ : ผูสงสารที่สงขอมูลขาวสารในลักษณะที่เปนทางการเปนการสื่อสารใน
องคกร โดยตําแหนงหนาที่การงาน 

ผูสงสารที่ไมเปนทางการ : ผูสงสารที่สงขอมูลขาวสารที่เนื้อหาสวนใหญไมใชขอมูลขาวสาร
อยางเปนทางการ เปนไปในลักษณะของความสัมพันธสวนตัว มีความใกลชิดในการสื่อสาร เปนตน 

1.2 ตัวแปรตางๆทางดานผูสงสาร เปนสวนสําคัญในการสรางประสิทธิภาพทางการสื่อสาร 
เชน ความนาเชื่อถือ คือ ความสามารถ  หรือความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะพูด  
บุคลิกลักษณะที่นาไววางใจ การสํารวมในการวางตัว ความเปนกันเองและเขากับผูอ่ืนไดดี  และความ
เปดเผย  อํานาจ คือ อํานาจในการบังคับบัญชา อํานาจที่เกี่ยวเน่ืองกับความเอาใจใส และอํานาจใน
การตรวจสอบ  

2. ขอมูลหรือขาวสาร(Message) สารทางการสื่อสารเกิดขึ้นไดในหลายรูปแบบ อาจ
แสดงออกดวยภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Verbal Message) หรือสารในรูปแบบอ่ืนๆ ยกเวนภาษาพูด
และภาษาเขียน (Nonverbal Message) เชน การแตงกายท่ีทําใหผูเห็นสามารถตีความหมายได 
วิธีการที่เราเดิน การแสดงสีหนาไมพอใจ ลวนแลวแตเปนสารที่ทําใหผูรับสารสรุปตีความไดทั้งสิ้น 
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3. ชองทางการสื่อสาร(Channel) หมายถึง สื่อท่ีนําพาสารไปยังผูรับสาร เปนการยากที่การ
สื่อสารจะเกิดข้ึนจากชองทางการส่ือสารเพียงทางเดียว บางคร้ังอาจใชชองทางการสื่อสารหลาย
ชองทางทั้งโดยที่ผูสงสารตั้งใจใหเปนหรือโดยที่ผูสงสารไมรูตัววาไดใชชองทางการสื่อสารมากเนื่องจาก
คิดวาเลือกใชชองทางการสื่อสารเพียงทางเดียว เชน การส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face-to-Face 
Communication) ทําใหผูสงสารและผูรับสาร พูดและฟงซ่ึงกันและกัน (Verbal Channel) แตใน
ขณะเดียวกัน คูสื่อสารสามารถส่ือสารจากภาษาทาทาง รวมทั้งสัญญาณตางๆ ที่สามารถตีความหมาย
ได(Visual Channel) และบางคร้ังอาจจะสื่อสารโดยการสัมผัสคูสื่อสาร ซึ่งเปนการสื่อสารที่ให
ความหมายมาก(Tactile Channel) นอกจากนั้นชองทางการสื่อสารยังสามารถพิจารณาไดจากสื่อที่
เปนมนุษยและสื่อที่ไมเปนมนุษย เชน สื่อธรรมชาติ หรือสื่อท่ีมนุษยประดิษฐขึ้น สื่อมวลชนที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ (Printed Media) เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ และสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Media) เชนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เปนตน 

4. ผูรับสาร(Receiver) ผูรับสารถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญปลายทางของกระบวนการ
สื่อสาร ที่จะแสดงใหเห็นถึงระดับความสําเร็จ หรือระดับความลมเหลวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดจากความพรอมของผูรับสารในขณะที่ทําการสื่อสาร ผูรับสารมีความรูในเร่ืองที่ทําการ
สื่อสาร การตีความหมายและเขาใจสาร เปนตน ประเภทของผูรับสารแบงออกไดดังนี้ 
 ผูรับสารแบบคนเดียว : ผูรับสารที่มีจํานวนนอยที่สุด ผูสงสารสามารถควบคุมทางส่ือสารได
งายที่สุด 
 ผูรับสารแบบกลุมเล็ก : ผูรับสารที่มีจํานวนมากขึ้น ผูสงสารตองเลือกสรรขอมูล หรือสารใน
ลักษณะที่เฉพาะกลุมมากข้ึน 
 ผูรับสารแบบกลุมใหญ : ผูรับสารที่มีจํานวนมาก ผูสงสารตองใชเทคนิคที่นาสนใจในการ
สื่อสารกับผูรับสาร 
 ผูรับสารมวลชน : ผูรับสารสาธารณะในการสื่อสารมวลชน ผูสงสารจะทําหนาที่คัดเลือก
ขาวสาร(Gatekeeping) เพ่ือนําเสนอขาวสารตอผูรับสารที่มีความแตกตางกัน และความไมรูจักกัน 
 ผูรับสารที่มีบทบาทเปนผูกระทํา(Active Receiver) : ผูรับสารที่เลือกรับสื่อตามวัตถุประสงค
และความพึงพอใจของตนเอง 
 ผูรับสารที่มีบทบาทเปนผูถูกกระทํา(Passive Receiver) :  ผูรับสารที่มีแนวโนมของการ
สื่อสารตามที่สื่อเสนอ ปลอยใหสารจากส่ือแตละประเภทวิ่งเขาหาตนเอง มากกวาจะเลือกสื่อตามท่ี
ตนเองตองการ 
 ผูรับสารท่ัวไป : เปนผูรับสารที่ไมไดเปนกลุมเปาหมายของการสื่อสาร แตไดเห็นสารจากสื่อ
นั้น 
 ผูรับสารเปาหมาย : เปนกลุมที่ผูสงสารตองการจะสื่อสารดวย ผูสงสารจะคํานึงถึงสารท่ี
เหมาะกับผูรับ โดยทั่วไปมักจะเปนกลุมเปาหมายในเชิงธุรกิจ ผูสงสารอาจใชสื่อมวลชนเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร31 
                                                           

31กาญจนา มีศิลปวิกภัย, ความรูเบื้องตนและทฤษฎีการสื่อสาร(Introduction and 
Theory of Communication), พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 
13-17. 
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 ชิตาภา สุขพลํา กลาววา ในการสื่อสารของมนุษย อาจมีองคประกอบปลีกยอยมากมายแตจะ
มีองคประกอบหลักๆรวมกันอยู 4 ประการดวยกันคือ 
 1. ผูสื่อสาร หรือผูสงสาร(Source/Sender) คือ ผูที่เริ่มตนการติดตอสื่อสาร อาจเปนบุคคล 
เปนองคกร หรือสถาบัน 
 2. ขาวสารหรือเน้ือหาสาระเร่ืองราว(Message) คือ เนื้อหาสาระความคิดความรูสึก ซึ่ง
อาจจะเปนภาษาเปนสัญลักษณ หรือสัญญาณตางๆท่ีสามารถสื่อความหมายเปนที่เขาใจกันได 
 3. ชองทางหรือสื่อ(Channel) คือหนทางหรือวิถีที่จะนําเอาขอมูลขาวสารจากผูสงไปสูผูรับ 
ทําใหผูสงกับผูรับไดรับรูขาวสารตรงกัน 
 4. ผูรับสาร(Receiver) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายของการสื่อสารหรือเปน
จุดหมายปลายทาง(destination) ของสาร32 

แบบจําลองการส่ือสารของมนุษยที่นับวาเปนแบบจําลองท่ีดี คือแบบจําลองการส่ือสารของ
เบอรโล(ค.ศ.1960) ที่เนนความสําคัญขององคประกอบในกระบวนการส่ือสารที่สําคัญคือ 

ผูสงสาร คือ บุคคลท่ีสงหรือถายทอดขอมูล ขาวสารที่เปนทั้งวัจนะ และอวัจนะ โดยมี
คุณสมบัติที่เอ้ือตอความสําเร็จของการสื่อสาร ดังนี้ 

1. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถทั้งในดานการพูด การเขียน ที่เปนวัจนะภาษา 
และความสามารถในเชิงอวัจนภาษา เชน ความชํานาญ หรือประสบการณในการสื่อสารดานทาทาง 
 2. ความรู หมายถึง ความรูในเรื่องของขอมูลขาวสารที่จะถายทอดไปยังผูรับสาร 
 3. ทัศนคติ หมายถึง ความรู ความคิดเห็น และความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอบุคคล เหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งที่จะมีผลตอพฤติกรรม และการแสดงออกของผูสงสาร 
 4.ระบบสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง กรอบ กฎ ระเบียบ ตลอดจนการดําเนินชีวิต ความเชื่อ 
คานิยม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ผูสงสารไดรับจะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 

สาร คือเนื้อหาสาระของสารท่ีผูสงสารเลือกใชเพ่ือสื่อความหมายท่ีตองการ สารอาจเปนทั้งวัจ
นะและอวัจนะภาษา สาระประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญคือ รหัสสาร เนื้อหาสาร การจัด
เรียงลําดับสาร องคประกอบยอยของสารและ โครงสรางของสาร ดังนี้ 
 1. รหัสสาร หมายถึง สวนท่ีเล็กท่ีสุดของสาร เชน สวนประกอบในภาษา เชน พยัญชนะ 
วรรณยุกต เพื่อประกอบเปนคํา 
 2. เนื้อหาสาร หมายถึง ขอความหรือขอมูลที่ผูสงสารตั้งใจจะสื่อสารออกไป 
 3. การจัดเรียงลําดับสาร หมายถึง การเรียบเรียงเนื้อหาของสารตามความถนัดหรือความ
ประสงคของแตละบุคคล 
 4. องคประกอบยอยของสาร หมายถึง คํานํา เนื้อเรื่อง หรือสรุป จากเน้ือหาสารท่ีตองการจะ
สื่อสาร 
 5. โครงสรางของสาร หมายถึง การจัดเนื้อหาสารใหเปนไปตามภาษาของผูสงสาร เชน 
ประธาน กริยา กรรม สวนขยาย  
 ชองทางสาร คือ ชองทางท่ีใชในการถายทอดสารประกอบดวย การมองเห็น การไดยิน การ
ดมกล่ิน การลิ้มรสและ การสัมผัส ดังนี้ 
                                                           

32ชิตาภา สุขพลํา, การส่ือสารระหวางบุคคล (กรุงเทพฯ  : โอเดียนสโตร, 2548), 7-8.  
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 1. การมองเห็น เปนการสรางการรับรู หรือถือวาเปนการสื่อสารเชิงอวัจนะ 
 2. การไดยิน เปนการสรางการรับรู สรางความเขาใจ ถึงแมบางคร้ังอาจจะไมเขาใจในภาษาที่
สื่อสารทั้งหมด เนื่องจากอาจมีปริภาษา เชน การกระแอม หรือการทําเสียงตางๆซึ่งสามารถ
ตีความหมายได 
 3. การดมกลิ่น เปนการสรางการรับรู และตีความไดถึงกลิ่นดอกไม กลิ่นน้ําหอม กลิ่นอาหาร 
หรือกลิ่นขยะ เปนตน 
 4. การลิ้มรส เปนการสรางการรับรู ถึงรสชาติวาเผ็ด จืด เค็ม หรือขม 
 5. การสัมผัส เปนการสรางการรับรู สรางความรูสึกจากสัมผัส ซึ่งมนุษยสามารถสื่อสารถึงกัน
ได เชน แมกอดลูก เปนการสรางการรับรูถึงความรัก และความอบอุน 
 ผูรับสาร คือ บุคคลที่อยูปลายทางของกระบวนการส่ือสาร ซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จ
ของการสื่อสาร33 
 ชิตาภา สุขพลํา กลาววา องคประกอบของการส่ือสารที่สําคัญมี 5 องคประกอบหลักๆ
ดังตอไปน้ีคือ 
 1. ผูสงสาร(Sender) คือผูที่กําลังแสดงบทบาทในการสื่อความหมาย ความคิด ความรูสึก 
หรือการตอบกลับการส่ือสารไปยังอีกฝายหนึ่ง อาจจะดวยคําพูด กิริยาทาทาง สายตา หรือการแสดง
สัญลักษณตางๆ เพ่ือใหคูสื่อสารเกิดความเขาใจในสารที่ตนตองการจะสื่อออกไป ซึ่งบทบาทน้ีใน
กระบวนการส่ือสารระหวางบุคคลจะไมแนนอนตายตัว เพราะตองสลับบทบาทไปเปนผูรับสารดวย 
เมื่ออีกฝายหนึ่งพยายามท่ีจะส่ือสารกลับ บางครั้งสารที่สื่อออกไปอาจจะมีท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจ 
 2. ผูรับสาร(Receiver) คือผูที่กําลังแสดงบทบาทเปนผูฟง ผูสังเกตและตีความสารที่ไดยิน ได
เห็น สังเกตได หรือแมแตรูสึกไดจากการสื่อความหมายของผูสงสาร ทั้งสารท่ีสงโดยเจตนาและไม
เจตนา ซึ่งผูรับจะนํามาประมวล และแปลความหมายตามสภาวะของตนเอง ไมวาจะเปนสภาวะทาง
กายภาพ เชนความสามารถในการรับสารของตน หรือสภาวะทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติคานิยมตางๆ 
ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวกําหนดการรับรู และความเขาใจของผูรับสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับตอผู
สงสาร การแสดงบทบาทผูรับสาร ในกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคลก็เชนเดียวกันกับบทบาทเปนผู
สงสาร คือเปนการแสดงบทบาทแบบไมตายตัว เพราะเมื่อรับสารแลวเกิดความคิดเห็นอยางใดอยาง
หนึ่งก็จะเปลี่ยนบทบาทกลายเปนผูสงสาร สื่อความหมายใหอีกฝายหน่ึงทราบความคิดความรูสึกของ
ตนเอง อาจจะโดยวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาก็ได 
 3. สาร(Message) คือ เรื่องราวท่ีคูสื่อสารถายทอดแลกเปล่ียนซึ่งกัน และกันเพ่ือวัตถุประสงค
อยางใดอยางหน่ึง สารในกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคลจะมีลักษณะพิเศษกวาสารในระบบการ
สื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ นั่นคือลักษณะสารจะมีความเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไมคงที่และยืดหยุน
สูงกวาสารในระบบสื่อสารอ่ืนทั้งการตัดทอนละท้ิงสารเดิม เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนเรื่องไปสูสารใหม
สามารถทําไดอยางงายดายและรวดเร็ว  แมแตในกระบวนการสื่อสารบางอยางเปนทางการก็ยังมี
                                                           

33กาญจนา มีศิลปวิกภัย, ความรูเบื้องตนและทฤษฎีการสื่อสาร(Introduction and 
Theory of Communication), พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 
31-32. 
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ลักษณะเชนนี้ ยิ่งถาเปนการส่ือสารในระดับไมเปนทางการดวยแลว ความเคลื่อนไหวของสารย่ิงมีมาก
ขึ้น  
 4. สื่อ(Channel) คือ ชองทางท่ีนําพาขาวสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร โดยทั่วไปพอพูดถึง
เรื่องสื่อ เรามักจะนึกถึงเครื่องมือหรืออุปกรณภายนอก ที่ชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพถาย ไมโครโฟน เปนตน สวนสื่อในการสื่อสารระหวางบุคคลคือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ลวนเปนชองทางแหงการรับรูทั้งสิ้น เราใชปากพูด แสดงสีหนา สายตา อากัปกิริยา 
และการสัมผัส เปนชองทางสงสาร ในขณะที่ใชตาดู หูฟง จมูกดมกลิ่น กายสัมผัส ลิ้นรับรส และใจตรึก
ตรองเปนชองทางรับสาร ดังนั้นถึงแมเราจะมีเครื่องมือแสนวิเศษทันสมัยมากมายแคไหน แตในท่ีสุด
สารทั้งหมดก็ตองผานเขาและออกจากชองทางแหงธรรมชาตินี้ สิ่งเหลานี้ทางพุทธศาสนาไดกลาวเอาไว 
โดยเรียกวา “อายตนะ” 
 5. บริบท/สภาพแวดลอมในการส่ือสาร(Context / Environment) คือสิ่งท่ีมีผลหรืออิทธิพล
ตอสารส่ือสารของเราท้ังโดยตรงและโดยออม บริบท หรือสภาพแวดลอมในการสื่อสาร ไดแก ระบบ
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความคิด ความเชื่อ ประกอบกับประสบการณของแตละคน ไปจนถึง
สิ่งรบกวนตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นไดในขณะทําการส่ือสาร คนที่อยูภายใตระบบสังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
และความเช่ือเดียวกัน โอกาสท่ีจะสื่อสารกันเขาใจก็จะงายกวาการสื่อสารตางสังคม ตางวัฒนธรรม แต
ถาอยูภายใตกรอบสังคมเดียวกันแตประสบการณตางกัน ก็เปนอุปสรรคตอการสื่อสารได นั่นคือเหตุผล
ที่วา ทําไมพอแมจึงพูดกับลูกไมรูเรื่อง คนเมืองแตกตางจากคนชนบททั้งๆ เปนคนไทย ศาสนาเดียวกัน 
ก็เนื่องมาจากประสบการณตางกัน นอกจากนี้ในการส่ือสารอาจไมราบรื่นเสมอไป อาจมีสิ่งรบกวน
เกิดข้ึนไดเสมอ ไมวาจะเปนสิ่งรบกวนทางกายภาพหรือเปนสิ่งรบกวนทางจิตวิทยา สิ่งรบกวน (Noise) 
คือ อุปสรรคท่ีสกัดก้ันประสิทธิผลของการสื่อสารใหลดลง สิ่งรบกวนทางกายภาพ ไดแก ความสามารถ
ในการพูด การไดยิน ความเจ็บไขไดปวย เสียงแทรกซอน อุณหภูมิตางๆ เปนตน สวนสิ่งรบกวนทาง
จิตวิทยา ไดแก ความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจ ความเบื่อหนาย ความวิตกกังวลตางๆ เปนตน34 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา องคประกอบของการสื่อสารโดยท่ัวไป ประกอบดวยองคประกอบท่ี
สําคัญคือ ผูสงสาร ขาวสาร ชองทางการส่ือสาร ผูรับสาร และบริบทหรือสภาพแวดลอมในการส่ือสาร
การสื่อสารอาจไมราบรื่นเสมอไป อาจมีสิ่งรบกวนเกิดข้ึนไดเสมอ ซึ่งเปนอุปสรรคท่ีสกัดกั้นประสิทธิผล
ของการสื่อสารใหลดลง 
 
กระบวนการสื่อสาร 
 กระบวนการส่ือสารเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ไมคงที่มีสภาพเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา กระบวนการส่ือสารประกอบดวยสวนตางๆคือ สภาพของการสื่อสาร  แหลงขาว ผูรับขาว 
ขาวสาร ชองทาง สิ่งรบกวน กระบวนการสงขาวหรือการเขารหัส กระบวนการับขาวหรือถอดรหัส 
ขอมูลยอนกลับ และผลกระทบจากการสื่อสาร สวนประกอบตางๆนี้นับวาเปนสวนประกอบข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับการสื่อสารทุกประเภทไมวาจะเปนการสื่อสารกับตนเอง การส่ือสารระหวางบุคคล การส่ือสาร
ในกลุมยอย เปนตนดังอธิบายไดดังนี้ 

                                                           
34ชิตาภา สุขพลํา, การส่ือสารระหวางบุคคล (กรุงเทพฯ  : โอเดียนสโตร, 2548), 22-24. 
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1. สภาพของการสื่อสาร ไดแก สถานการณแวดลอมที่กระตุน หรือจํากัดการสื่อสารในขณะที่
การสื่อสารเกิดข้ึน สภาพของการสื่อสารประกอบดวย 4 มิติไดแก มิติทางวัตถุ ทางสังคม ทางจิตวิทยา 
และเรื่องของจังหวะเวลา โดยสภาพทางวัตถุจะมีผลตอเนื้อเรื่อง และรูปเรื่องของของขาวสาร ในการ
สื่อสาร เชนสถานท่ีที่ทําใหเกิดการส่ือสาร สภาพทางสังคม ไดแกสถานภาพความสัมพันธระหวาง
บุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับการส่ือสาร บทบาทและหนาที่ของแตละคนและมาตรฐานหรือวัฒนธรรม
ของสังคมท่ีการสื่อสารนั้นเกิดข้ึน สภาพทางดานจิตวิทยาประกอบดวยลักษณะของความรูสึกเปนมิตร
หรือเปนศัตรูและความเปนกันเองหรือไมเปนกันเองสภาพของบรรยากาศท่ีเครงเครียดหรือตลกขบขัน 
สภาพทางดานจังหวะเวลาไดแกวันเวลาขณะที่การส่ือสารนั้นเกิดขึ้นและรวมถึงวันเวลาในอดีตที่ทําให
เกิดเหตุการณของการสื่อสารในเร่ืองของเวลาการสื่อสารบางอยางยอมเลือกเวลาจะเกิดหรือไมเกิด 

2. แหลงขาวและการเขารหัส แหลงขาว หมายถึง สิ่งท่ีกอกําเนิดขาวขึ้นซึ่งอาจเปนบุคคลคน
เดียวหรือบุคคลหลายๆคนทํางานรวมกัน หรืออาจเปนวัตถุสิ่งของ สถาบันหรือองคกรก็ได แหลงขาวมี
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญในการจัดเตรียมขาวและเปนปจจัยข้ันแรกของกระบวนการส่ือสาร แหลงขาว
จะตองมีความแนนอนชัดเจน การเขารหัส ไดแก กระบวนการใสขาวสารลงเปนรหัสหรือการเปลี่ยน
ขาวสารซึ่งอยูในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใหเปนอีกรูปแบบหนึ่ง เชน การเปล่ียนขาวสารเปนสัญญาณ
หรือเปนสัญลักษณเพ่ือจะสงไปยังผูรับขาวที่เปลี่ยนเปนรหัสจะมีความหมายในตัวของมันเองตามรหัสที่
ตกลงกัน  
 3. ขาวสาร ไดแก เครื่องหมายในรูปแบบตางๆกันที่ใชสงและรับในกระบวนการส่ือสารซึ่งเปน
ตัวกอใหเกิดปฏิกิริยาแกผูรับขาวสารนั้น ขาวสารที่คุนเคยกันโดยทั่วไปก็ไดแก ขาวสารที่เปนคํา ซึ่งอาจ
เปนคําพูดหรือขอเขียนแตยังมีขาวสารที่ไมใชคํา เชน เสื้อผาที่สวมใส ลักษณะของการเดิน การน่ัง การ
แสดงตัว การทักทายกัน เปนตน  
 4. ชองทางการสื่อสาร ไดแก สื่อกลางสําหรับใชนําขาวสารไปยังผูรับขาวหรือเปนตัวกลางท่ี
ขาวสารเคลื่อนไหวระหวางผูสงขาวกับผูรับขาว ลักษณะของชองทางการส่ือสารประกอบดวย 3 สวน
คือ 1)ตองมีตัวนําขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ 2)ตองมีวิธีการท่ีจะบันทึกขาวสารลงในตัวนําขาวนั้นและ 
3)ตองมีสิ่งที่ทําใหตัวนําขาวเดินทางไปยังผูรับที่เราตองการได ในอีกแงหนึ่งชองทางการสื่อสารในแง
ของจิตวิทยา ไดแกความรูสึกท่ีผูรับขาวสารสามารถรับรูขาวสารจากผูสงขาวได  

5. ผูรับขาวและการถอดรหัส ผูรับขาวอาจเปนคนหรือสิ่งของท่ีทําหนาที่รับรูขาวสารที่สงมา
จากผูสงขาว ผูรับขาวอยูอีกดานหน่ึงของกระบวนการส่ือสาร ที่ทําใหการส่ือสารสมบูรณ ผูรับขาวสาร
อาจมองได 4 ลักษณะคือ ประการแรกในแงของความรูทางการสื่อสาร หากผูรับไมมีความสามารถที่
จะฟงใหเขาใจ อานใหรูเรื่องหรือคิดใหเปนแลวเขาก็ไมสามารถจะรับขาวสาร และแปลความหมายของ
ขาวสารได ประการท่ีสอง ในแงของทัศนคติของผูรับขาวนับวามีอิทธิพลสําคัญตอขาวสารที่ไดรับ ผูรับ
ขาวจะแปลความหมายของขาวสารเปนอยางไรยอมขึ้นอยูกับทัศนคติที่มีตอตัวเอง ตอแหลงขาวและ
ตอขาวสารนั้น ประการที่สาม ขึ้นอยูกับระดับความรูของผูรับขาว ถาผูรับขาวไมรูเรื่องเกี่ยวกับรหัสก็
จะไมเขาใจขาวสาร หรือ ถาผูรับขาวไมมีความรูในเรื่องของขาวสารก็จะไมเขาใจความหมายของ
ขาวสาร การถอดรหัส ไดแก กระบวนการท่ีทําขึ้นเพ่ือแปลงขาวสารใหอยูในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูรับขาว
สามารถนําเอาไปใชได หรือเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงสัญญาณท่ีไดรับจากการส่ือสาร กลับไปเปน
ขาวสารที่ผูรับเขาใจได  โดยอาศัยระบบการใชรหัสที่กําหนดขึ้นมา การถอดรหัสจะทําใหขาวสารอยูใน
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รูแบบท่ีจะถูกไปใชได หรือถูกเก็บรักษาไวสําหรับที่จะหยิบขึ้นมาใชได เพ่ือความเขาใจในการกลาวถึง
ผูรับขาว และการถอดรหัสตองพิจารณาเปรียบเทียบหนาที่ทางการสื่อสารของแหลงขาว  และการใส
รหัสเพราะทั้งสองอยางทําหนาที่ตรงขามกัน หนาที่ของแหลงขาวเกิดขึ้นกอนการใสรหัสและการ
ถอดรหัสเกิดข้ึนกอนผูรับขาว  
 6. สิ่งรบกวน ไดแก สิ่งที่เขามาในระบบการส่ือสารทําใหขาวสาร ถูกรบกวนถูกบิดเบือนจนผิด
ไปจากขาวสารเดิมที่สงไปจากแหลงขาว สิ่งรบกวนเปนตัวการท่ีทําใหขาวของผูสงแตกตางไปจากขาว
ของผูรับซึ่งอาจเปนสภาพทางวัตถุ จิตวิทยา หรือความรูสึกใดๆท่ีมาทําใหขาวสารเปลี่ยนแปรไป 
สิ่งรบกวนจะเปนตัวการที่ลดประสิทธิภาพของการสื่อสารลงหรือทําใหการส่ือสารไมอาจดําเนินไปได 
สิ่งรบกวนแบงออกเปน 2 อยางตามลักษณะท่ีเกิดขึ้นคือ 1)สิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นในระหวางชองทาง
(Channel Noise) ไดแกสิ่งรบกวนท่ีเกิดขึ้นระหวางแหลงขาวกับผูรับขาว เชน เสียงที่พูดแทรกเขามา
ระหวางพูดโทรศัพท เสี่ยงคลื่นรบกวนในวิทยุ เปนตน 2)สิ่งรบกวนที่เกิดจากการใชศัพท(Semantic 
Noise) ไดแกความผิดพลาดที่เกิดจากการแปลความหมายของขาวสาร หรือความผิดเกิดจากผูสงขาว
และผูรับขาวใชรหัสแตกตางกัน เชน ใชถอยคําหรือเนื้อเรื่องยากเกินไป ผูสงขาว และผูรับขาว
ตีความหมายของคําคําเดียวกันตางกัน การใชรูปแบบภาษาทําใหผูรับเกิดความสับสน การวางเน้ือเรื่อง
ของขาวสารทําใหผูรับขาวเขาใจผิด ความแตกตางระหวางผูสงขาวและผูรับขาวในเร่ืองของวัฒนธรรม
แนวความคิดและทางสังคม 
 7. ขอมูลยอนกลับ ไดแก การตอบสนองของผูรับขาว ที่มีตอขาวกลับไปยังแหลงขาวหรือผูสง
ขาวซึ่งทําใหเกิดการสื่อสารแบบ 2 ทาง ขอมูลยอนกลับจะเทากับเปนการแยกแยะหรือวิเคราะห
ขาวสารอยางหนึ่ง ขอมูลยอนกลับนับวามีความสําคัญสําหรับผูสงขาวเพราะเปนเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพของขาวสารที่เราปลอยออกไป ทําใหเรารูวาขาวที่เราสงไปน้ันเปนขาวที่เราตั้งใจสงหรือ
ตรงกับที่เราสงไปจริงหรือไม ลักษณะของขอมูลยอนกลับแบงเปน 2 ประเภท คือขอมูลยอนกลับ
ในทางดี และขอมูลยอนกลับในทางไมดี ขอมูลยอนกลับในทางดีชี้ใหเห็นวาการสื่อสารบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการแตขอมูลยอนกลับในทางไมดีชี้ใหเห็นวาการสื่อสารน้ันไมประสบความสําเร็จตามท่ีตองการ 
ดังนั้นขอมูลยอนกลับในทางการสื่อสารถือวาขอมูลยอนกลับทุกอยางเปนสิ่งดีมีประโยชนตอการส่ือสาร
เพราะจะไดแกไขขอบกพรองมิใหเกิดขึ้นอีก 

8. ผลกระทบจากการสื่อสารตามปกติ การสื่อสารยอมกอใหเกิดผลกระทบไมทางใดก็ทางหน่ึง
แกบุคคลเดียวหรือหลายๆคน อาจมีผลกระทบตอผูสงขาวหรือผูรับขาว หรือทั้ง 2 ฝาย โดยปกติแลว
ผลกระทบที่เกิดจากการส่ือสาร หมายถึงการกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผูรับขาวใน
แนวทางท่ีผูสงสารตองการ การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได 3 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงความรู 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การเปล่ียนแปลงทั้ง 3 อยางนี้มักจะเกิดขึ้น
ตามลําดับจากการเปล่ียนแปลงในความรู ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมองเห็นไดชัด  อยางไรก็ตามการท่ี
ผลกระทบทางการส่ือสารมีตอผูรับขาวนั้นเปนเปาหมายของการส่ือสาร ซึ่งสวนใหญแลวตองการให
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผูรับขาวเปนสําคัญ35 

                                                           
35เสนาะ  ติเยาว, การสื่อสารในองคการ, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 32-41. 
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กระบวนการสื่อสารโดยท่ัวไป ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญคือ ผูสงสาร ขาวสาร ชอง
ทางการสื่อสาร ผูรับสาร และบริบทหรือสภาพแวดลอมในการสื่อสาร โดยในกระบวนการส่ือสารตองมี
กระบวนการเขารหัสสาร และกระบวนการถอดรหัสหรือตีความหมายของสารท่ีรับออกมา เพ่ือใหเกิด
ความหมายที่ถูกตองตามวัตถุประสงคของผูสงสาร 
 
การสื่อสารในองคกร 
 การสื่อสารในองคกรรูปนัย ถือเปนการสื่อสารที่เปนทางการ สวนการสื่อสารในองคกรอรูปนัย 
ซึ่งเปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการนั้น จะเปนการสื่อสารจากบุคคลหรือกลุ มบุคคลหน่ึงไปยังอีก
บุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งดังนี้ 

1. การสื่อสารแบบเปนทางการ (formal communication) จะเดินไปตามชองทางการ
ติดตอสื่อสาร(channels of communication) ที่ปรากฏในแผนภูมิขององคกร (organizational 
chart) นับเปนการสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน อาจแยกไดเปนสามประเภทคือ การ
ติดตอสื่อสารแบบระดับบนลงไปสูระดับลาง การสื่อสารแบบระดับลางขึ้นไปสูระดับบน และการ
สื่อสารแบบแนวนอนหรือแบบแนวราบ 
 1.1 การส่ือสารแบบระดับบนลงไปสูระดับลาง การส่ือสารแบบระดับบนลงไปสูระดับลาง
(downward communication) นี้นับเปนแบบการสื่อสารที่สําคัญ การส่ือสารแบบระดับบนลงไปสู
ระดับลางเกี่ยวของกับการใชอํานาจหนาที่ การสั่งงาน หรือการควบคุม และยังเปนวิธีพ้ืนฐานที่จะทํา
ใหบุคคล ซึ่งอยูในระดับการบังคับบัญชาลางไดทราบนโยบาย และวัตถุประสงคขององคกร การส่ือสาร
แบบระดับบนลงไปสูระดับลาง มักอาศัยชองทางการส่ือสารที่ปรากฏตามแผนภูมิองคกร นอกจากนี้ยัง
สามารถใชสื่ออ่ืนไดอีก เชน การประกาศตามบอรด คูมือการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การ
ประกาศนโยบาย สุนทรพจนและจดหมายเวียน หิ้งหนังสือ เปนตน การติดตอสื่อสารแบบระดับบนลง
ไปสูระดับลางอาจกระทําไดโดยอาศัยการประชุม อาจจะเปนการประชุมของผูบังคับบัญชาในระดับ
สูงสุด หรือระดับกลาง หรือแมแตระดับผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีเรียกกลุมของตนเพ่ือบอกกลาวถึง
แผนงาน นโยบาย ก็นับวาเปนวิธีการที่ผูบังคับบัญชาในระดับบนจะติดตอกับผูบังคับบัญชาในระดับ
ลางๆได การสื่อสารแบบนี้อาจใชสื่อแบบลายลักษณอักษร(written media) รวมถึงสื่อแบบคําพูด
(oral media) เชน การประชุม คําสั่งหรือคําแนะนําของผูบังคับบัญชา สุนทรพจน โทรศัพท โทรทัศน
วงจรปด เปนตน การสื่อสารจากระดับบนลงสูระดับลางดวยสื่อแบบคําพูดนี้ปรากฏขอบกพรองคื อ 
ผูฟงอาจรับขาวสารไมไดทั้งหมดเพราะไมไดยินทุกสิ่งทุกอยางที่ผูพูดพูด อีกประการหน่ึงเมื่อฟงเนื้อ
เรื่องมากๆเขา ก็อาจไมสามารถจําเนื้อหาของขอมูลขาวสารไดทั้งหมด ถาผูฟงที่เก็บขาวสารไดไม
ครบถวนไดทําหนาท่ีถายทอดขาวสารตอไปอีกหลายชั้นหลายปากแลว การสูญหายของขาวสารก็จะมี
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สําคัญอ่ืนอีก ไดแกปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบรรยากาศทั้งมวลขององคกร 
และปจจัยทางสังคมและจิตวิทยาของสมาชิกองคกร บอยครั้งที่บุคคลที่มีหนาที่สงขาวสารมักจะกรอง
ขาวดวยตัวเขาเอง นั่นคือเขาคิดวาผูใตบังคับบัญชาควรทราบอะไร เขามิไดใหขาวสารขอมูลทั้งหมด 
 1.2 การส่ือสารแบบระดับลางขึ้นไปสูระดับบน การส่ือสารแบบระดับลางขึ้นสูระดับบน 
(upward communication) นี้เปนการสงขาวสารขอมูล จากระดับผูปฏิบัติในระดับชั้นการบังคับ
บัญชาลางๆข้ึนไปยังนักบริหารสูงๆโดยผานชองทางการส่ือสาร การสื่อสารแบบระดับลางขึ้นไปสู
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ระดับบนนี้มีความสําคัญ และเปนที่ตองการไมนอยกวาการสื่อสารแบบระดับบนลงสูระดับลาง แต
โดยทั่วไปในทางปฏิบัติกลับไดรับความสนใจนอยกวา จะมีก็แตกลุมนักวิชาการและถาจะรวมถึงนัก
ปฏิบัติก็ไดแก นักปฏิบัติที่มีการศึกษาทางการบริหารมามากและหัวสมัยใหมจริงๆ บุคคลเหลานี้จะให
ความสําคัญในเรื่องการส่ือสารแบบระดับลางขึ้นสูระดับบนนี้มาก การส่ือสารนี้เกี่ยวของโดยตรงกับ
การท่ีผูปฏิบัติงานจะมีสวนรวมในการทํางาน(participation) การปอนกลับ(feedback) และการ
นําเสนอความคิดริเริ่มใหมๆ (initiative) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น
ตอผูนําหรือหัวหนางานได นอกจากน้ันยังอาจใชเปนวิถีทางการกับผูบังคับบัญชาในการทํางาน การ
สํารวจทัศนคติของผูปฏิบัติงาน การรองทุกข หรือการใชระบบคณะกรรมการรวม เปนตน ขาวสารที่สง
ขึ้นไปสูระดับบนน้ีกอนจะถึงผูบังคับบัญชาก็มักจะถูกบิดเบือนเพ่ือใหถูกใจผูบังคับบัญชา ดังนั้นการ
สื่อสารแบบน้ีจึงมักจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลโดยผูใตบังคับบัญชาเอง กวาที่ขาวสาร
ขอมูลจะถึงผูบังคับบัญชาในระดับสูง ขาวสารขอมูลก็คอยๆ ถูกตัดทอนลงเปนผลทําใหนักบริหารใน
ระดับสูงไมคอยจะไดขอเท็จจริง หรือคํารองทุกข หรือคําขอรองจากผูปฏิบัติงานในระดับลางๆ 
 1.3 การสื่อสารแบบแนวนอนหรือแนวราบ การสื่อสารแบบแนวนอนหรือแนวราบ(lateral or 
horizontal communication)  การส่ือสารแบบน้ีเปนการสื่อสารในระดับเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน 
เชน การสื่อสารจากผูปฏิบัติคนหนึ่งที่มีไปยังผูปฏิบัติงานอีกคนหน่ึง จากผูควบคุมบังคับบัญชาชั้นตนผู
หนึ่งไปยังผูควบคุมบังคับบัญชาชั้นตนอีกผูหนึ่ง จากหัวหนากองไปยังหัวหนากอง เปนตน ซึ่งเปนการ
สื่อสารที่มีความสําคญัอยางยิ่งในการประสานงานในการสอบถามหรือปรึกษาหารือโดยมากจะออกมา
ในรูปการประชุมคณะกรรมการและการสงรายงานเวียนไปตามหนวยงานตางๆในองคกร การ
ติดตอสื่อสารแบบนี้มักจะมีปญหา อันเนื่องมาจากจํานวนสมาชิกที่อยูในระดับแนวนอนเดียวกัน หรือ
ใกลเคียงกันมีมากมาย จนผูควบคุมบังคับบัญชาชั้นตนไมอาจติดตามอานรายงานทั้งหมดท่ีเวียนไปตาม
หนวยงานตางๆไดโดยทั่วถึง รวมตลอดจนไมมีเวลาที่จะเขาประชุมไดทุกครั้งเวนเสียแตการประชุมนั้น
หรือรายงานน้ันเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับเขาโดยตรง การส่ือสารแบบแนวราบน้ีจะมีมากเพียงไรนั้น
ขึ้นอยูกับสถานการณของงาน โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวกับการผลิตและใชเทคนิควิธีมากๆน้ัน มักจะมีการ
ติดตอสื่อสารแบบแนวราบมาก 

2. การสื่อสารแบบไมเปนทางการ(Informal communication or communication) 
องคกรจะมีชองทางการสื่อสารที่ไมเปนทางการโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเรียกวาการสื่อสารแบบเถาองุน 
(grapevine) การส่ือสารแบบเถาองุนนี้นับวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของความซับซอนในองคกรโดย
ทั้งมวล และเปนการชวยตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงาน ในแงของการสงขาวสารอันรวดเร็ว
ที่ผูปฏิบัติงานเหลาน้ันสนใจ หรือขาวสารที่มีผลกระทบโดยเฉพาะถึงหนวยงานของตน หรือกลุมงาน
ของตน หรืออาจเปนขาวสารสวนตัวที่กระทบถึงตัวบุคคลก็ได ความสัมพันธแบบไมเปนทางการแบบ
เถาองุนน้ันรวมถึง  การติดตอสัมพันธของบุคคลแบบไมเปนทางการที่เกิดขึ้นในตลอดวันของการ
ทํางาน การที่ผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูปฏิบัติงานปรารถนาท่ีจะมีการติดตอสวนตัวนี้ก็เพ่ือที่จะเปนทางที่
จะไดขาวสารขอมูลอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเปนการทําใหขายการติดตอสื่อสารกวางขึ้นอยางรวดเร็วกวา
การอาศัยการติดตอสื่อสารแบบที่เปนทางการแตประการเดียว การส่ือสารแบบไมเปนทางการนี้จะมี
ขาวสารทั้งที่เปนขอเท็จจริงและรวมถึงการตีความขาวสารขอเท็จจริงที่บุคคลไดรับจึงเปนเหตุทําใหเกิด
การบิดเบือนขอเท็จจริงไปจากความจริงกลายเปนขาวจริงบางไมจริงบาง วิธีแกไขท่ีดีที่สุดนาจะไดแก
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การที่องคกรคอยใหขาวสารขอเท็จจริงเกี่ยวกับการงานใหผูปฏิบัติงานทราบอยูเสมอๆซึ่งจะชวยใหขาว
ลือไมหางจากขอเท็จจริงมากเกินไปนัก การติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการน้ีสามารถเกิดขึ้นไดสาม
ทางคือ แบบการติดตอสื่อสารจากระดับบนลงสูระดับลาง การติดตอสื่อสารจากระดับลางขึ้นสู
ระดับบน และการติดตอสื่อสารในระดับเดียวกันหรือในแนวราบหรือแนวนอน36  
 ถาจําแนกตามตามลักษณะของการส่ือสารตามภาษาที่ใชในการสื่อสาร แบงเปน 2 แบบ คือ 
 1. การสื่อสารโดยใชถอยคําหรือแบบอวัจนภาษา(Verbal communication) เปนการสื่อสาร
ที่ใชทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนิยมใชในสถานการณที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งหลายฝาย หรือตองอางอิง
ระเบียบ คําส่ังจากฝายผูบังคับบัญชาข้ันสูงโดยมีความตองการใหมีหลักฐานอางอิงภายหลัง และเปน
เรื่องท่ีเกี่ยวของกับตัวเลขหรือขอมูลที่เฉพาะเจาะจงแนนอน หรือเปนการถายทอดคําสั่งจากหนวยงาน
หนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง อีกทั้งเปนงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการติดตามผล แตเมื่อ
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจเรื่องไดชาและหลงลืมประเด็นสําคัญ ใหระบุผูรับผิดชอบแตละสวนลงไปให
ชัดเจน 
 2. การส่ือสารโดยอวัจนภาษา(Nonverbal communication) เปนการสื่อสารที่ไมใชถอยคํา 
แตใชการสื่อสารทางสีหนา ทาทาง สัญลักษณ และการเคล่ือนไหว โดยผูทําการสื่อสารอาจต้ังใจหรือไม
ตั้งใจในการสื่อสารก็ได นอกจากน้ีการแสดงออกดวยทาทาง การแสดงความรูสึกทางใบหนา(เชน การ
ยิ้ม การหัวเราะ การบึ้งตึง การขยับรางกาย เปนตน) ระยะหางของบุคคล รวมถึงน้ําเสียงและระดับ
เสียงและการสัมผัสตางๆ ซึ่งตางก็สื่อสารความหมายบางอยางออกโดยความตั้งใจหรือไมตั้งใจของผูทํา
การสื่อสาร 
 การสื่อสารภายในองคกร(Internal communication)ยังสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท 
กลาวคือ การสื่อสารตามสาย(On-line communication) และการสื่อสารนอกสาย(Off-line 
communication) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การสื่อสารตามสาย(On-line communication) เปนการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี การ
สื่อสารที่ทันสมัย เชน ดาวเทียม คอมพิวเตอร เปนตน การส่ือสารตามสายที่นิยมใชเพ่ือการส่ือสารใน
องคกรมีหลายประเภทดังนี้ 
 1.1 ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(e-mail) เปนระบบการส่ือสารที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารขอมูลสารสนเทศ และนํามาชวยในการบริหารจัดการเอกสารขอมูลโดยชวยใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงความรูตางๆไดงายขึ้น 
 1.2 ระบบปฏิทินนัดหมายการประชุมและจัดกําหนดการตางๆ ในปฏิทินอิเล็กทรอนิกส เชน 
ระบบปฏิทินอิเล็กทรอนิกสของ google ระบบปฏิทินขององคกร เปนตน 
 1.3 ระบบจองหองประชุมและเปนอุปกรณที่ใชในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video 
conference) 
 1.4 ระบบที่ใชเผยแพรขาวสารใหกับพนักงานทราบ โดยเฉพาะขาวสารที่สําคัญที่มีผลกระทบ
ตอองคกรโดยรวมและ/หรือมีความเรงดวน เชน เมื่อองคกรไดรับการจัดอันดับ หรือไดรับรางวัลจาก

                                                           
36สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ ทฤษฎีและการประยุกต 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 366-371. 
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สถาบันภายนอก หรือกรณีมีขาวภายนอกที่พาดพิงถึงบริษัทควรมีการชี้แจงใหพนักงานเขาใจในขอมูล
ที่แทจริง ฯลฯ 
 1.5 ระบบเว็บทา(Web portal) เปนระบบการส่ือสารที่สงขอมูลและความเคล่ือนไหวตางๆ 
ขององคกรผานทางเครือขายไปสูเครื่องคอมพิวเตอรของพนักงาน โดยพนักงานสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดของขอมูลไดตลอดเวลา ขอมูลขาวสารที่อยูในระบบเว็บทาที่สําคัญมีอยู 7 ประการ
กลาวคือ 1) วิสัยทัศนขององคกรและคานิยมขององคกร(Vision/Core values) 2) ขาวสารตางๆ เพ่ือ
แจงกิจกรรมและความคืบหนาของบริษัท เชน ขาวพิธีลงนามในสัญญา ขาวการแถลงผลประกอบการ 
ขาวการเพ่ิม/ลดสัดสวนการลงทุนในธุรกิจตางๆ เปนตน 3) โทรศัพทอิเล็กทรอนิกส(e-phone) เปน
ขอมูลของพนักงานทุกคนในองคกร เชน ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพทติดตอ เปนตน 4) 
ปฏิทินกิจกรรมตางๆ ขององคกร(Calendar) เปนโปรแกรม/กิจกรรมที่กําหนดจัดขึ้นโดยแจงวาจะมี
กิจกรรมอะไรบาง จัดขึ้นเมื่อไร ที่ไหน และหนวยงานใดรับผิดชอบ 5) รายละเอียดการเดินทางของ
ผูบริหาร(Business trip)  6) รายละเอียดขอมูลที่สําคัญ(e-document) เปนรายละเอียดขอมูล
ขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอพนักงาน เชน กฎระเบียบของบริษัท ขาวการรับพนักงานใหม 
สวัสดิการและผลการตอบแทนตางๆ ประกาศตางๆ แบบฟอรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอพนักงาน เปน
ตน 7) ระบบบริหารงานบุคคล(Human Resources Management System : HRMS) เปนระบบ
ของหนวยงานพัฒนาบุคลากร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับพนักงานในการสอบถามขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับพนักงาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับเงินได ขอมูลสวนตัว/บริษัท ขอมูลการมาทํางาน ขอมูลการมา
ทํางาน ขอมูลการฝกอบรม หรือสอบถามรายชื่อพนักงาน ฯลฯ นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส เชน การเบิกคารักษาพยาบาล การ
เบิกคาสวัสดิการ การขอโอนยาย บันทึกใบลาและบันทึกคํารองเรียนของพนักงาน เปนตน 
 2. การส่ือสารนอกสาย(Off-line communication) เปนการสื่อสารอ่ืนๆ ที่มิใชการส่ือสาร
ตามสายซึ่งมีดังนี ้
 2.1 จดหมายขาว(Newsletter) เปนวารสารภายในองคกรมีเนื้อหาเกี่ยวของกับพนักงานและ
ธุรกิจขององคกร รวมทั้งเน้ือหาสาระและเกร็ดความรูตางๆ สําหรับพนักงานโดยมีการจัดสงให
พนักงานทุกเดือน จดหมายขาวจะชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานดวยกันและกับผูบริหาร
ในองคกรนั้น 
 2.2 News monitoring หรือขาวตัด (News clipping) จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูบริหารและพนักงาน
ไดทราบขาวสารขององคการท่ีมีการตีพิมพในหนังสือพิมพแตละวัน โดยจะมีการสงสําเนาขาวและไฟล
ขาวอิเลก็ทรอนิกสไปยังผูบริหารทุกเชา และพนักงานทุกคนสามารถเขาไปรับชมขาวอิเล็กทรอนิกสได
ทุกวัน 
 2.3 บอรดประชาสัมพันธ(Public relations board) จัดเผยแพรขอมูลขาวสาร ประกาศ และ
คําสั่งตางๆ ขององคกรใหพนักงานรับทราบ โดยมีการติดตั้งบอรดกลางประกาศขาวที่สําคัญตลอดจนมี
การติดประกาศ คําสั่ง ขอมูล การสรรหาพนักงานภายใน รวมทั้งความเคลื่อนไหวกิจกรรมตางๆเพ่ือให
พนักงานไดรับทราบ 
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 2.4 สิ่งพิมพเฉพาะกิจตางๆ เชน ใบปลิว โปสเตอร ฯลฯ เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารเฉพาะ
กรณีท่ีสําคัญใหกับพนักงานไดรับทราบ37 
 เทคโนโลยีการสื่อสารในองคกรโดยท่ัวไปไดนํามาใชในการสื่อสารมีมากมายไดแก 
 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส(Electronic mail or e-mail) คือการสงขอความ หรือขาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนๆผานทางคอมพิวเตอร และระบบเครือขายเหมือนกับการสงจดหมาย แตอยู
ในรูปของสัญญาณขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยเปล่ียนจากการใหบุรุษไปรษณียสงจดหมายมาเปน
โปรแกรม และเปลี่ยนจากการใชเสนทางคมนาคมทั่วไปมาเปนชองสัญญาณรูปแบบตางๆ ที่เชื่อมตอ
ระหวางเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งจะตรงเขามาสูกลองรับจดหมาย (Mail box) ของผูรับปลายทาง 
อีเมลนับเปนทางเลือกใหมในการสื่อสาร ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีระบบเครือขายทําใหการสง
และรับอีเมล ไมวาผูสงและผูรับจะอยูที่ใดเปนไปไดอยางรวดเร็ว สามารถสงและรับขอมูลไดทันที
ตลอดเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตอเขาสูระบบ อีเมลมีบทบาทสําคัญในการส่ือสารในองคกร ชวย
ลดระยะเวลาและคาใชจายในการส่ือสาร นอกจากนี้ผูสงสามารถสงอีเมลไปถึงผูรับสารปลายทา ง
จํานวนมากในเวลาเดียวกัน 
 2. ระบบการสงขอความทันที(Instant messaging-IM) คือ ระบบการสงขอความทันทีทางอิน
เทอรเนตระหวาง 2 คน หรือกลุมคนในเครือขายเดียวกัน หรือที่เรียกกันวา เมสเซนเจอร ในปจจุบัน
โปรแกรมสําหรับการสงขอความทันทีที่ไดรับความนิยมไดแก MSN Messager, Yahoo Messager, 
Google Talk, AOL Instant Messager และ ICQ นอกจากความสามารถในการสงขอความแลว ยัง
สามารถใชเมสเซนเจอรตางๆ ในการรับ – สงไฟลเอกสาร ภาพ การโทรศัพทและการประชุมออนไลน 
โดยสงภาพและเสียงของผูที่ใช ไปใหผูที่ติดตออีกฝงหนึ่งไดอยางสะดวกงายดาย หลายคนนิยม
ติดตอสื่อสารทาง IM ดวยขอความแทนการใชโทรศัพทหรืออีเมลลเพราะความสะดวกรวดเร็วในการรับ 
– สง ขอมูลชนิดเรียลไทม(Real time) ไมตองเสียเวลารอนาน และหลายคนก็นิยมใช IM เปน
เครื่องมือสนับสนุนเมื่อเกิดกรณีที่มีปญหาในการสงอีเมล มีหลายเหตุผลที่หลายองคกรหันมาใช IM 
เชน เปนการเพ่ิมชองทางและประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร ลดจํานวนการใชโทรศัพทและลด
คาใชจายตางๆ ลดจํานวน e-mail ที่ใชในการส่ือสารตลอดจนเปนการเพ่ิมชองทางในการรอบรับการ
ชวยเหลือลูกคา ในขณะที่หลายองคกรไมนิยมใช IM เพราะมองวาคนสวนใหญยังใช IM ในการติดตอ
เรื่องสวนตัวมากเกินกวาที่จะใชในการติดตองานภายในองคกร ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดต่ําลงเพราะพนักงานตองคอยสลับหนาจอไปมาระหวาง งานที่ทํากับ โปรแกรม IM 
 3. ขอความเสียง(Voicemail) เปนระบบท่ีชวยเก็บเสียงพูดของผูใชโทรศัพทที่ติดตอเขามาใน
เครื่องบันทึกเสียง จะมีการบันทึกเพ่ือฝากขอความเสียงไว ผูเปนเจาของสามารถที่จะเรียกขอความ
เสียงนั้นขึ้นมาฟงได โดยการโทรศัพทเขาไปในสํานักงานหรือศูนยที่ฝากขอความแลวขอฟงเสียงที่ผูอ่ืน
ฝากไวหรืออาจจะสงเสียงนั้นตอไปใหผูอ่ืนฟงก็ได 
 4. โทรสารหรือแฟกซ(Facsimile-Fax) คือ การสงสําเนาเอกสารจากระยะไกลผานทาง
อุปกรณบนเครือขายโทรศัพทที่เรียกวาเครื่องโทรสาร(Telecopier) ผูสงและผูรับจะตองใชกระดาษ
เปนสื่อ การสงโทรสารมีความรวดเร็วกวาสงทางไปรษณีย แตเอกสารที่ ผูรับปลายทางไดรับอาจมี
                                                           

37อรอนงค สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองคการ(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 161-164. 
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คุณภาพตํ่า ขาดความชัดเจน ทุกวันนี้การใชโทรสารไดลดความนิยมลงไป เพราะการสงเอกสารทาง
อีเมลสะดวกและมีคุณภาพดีกวา อีกท้ังมีคาใชจายนอยกวา หลายองคกรไดยกเลิกการรับสงเอกสาร
ทางโทรสาร และหันมาใชอีเมลแทนเพ่ือลดการใชทรัพยากรกระดาษ อยางไรก็ตามในปจจุบัน เรา
อาจจะตอสายแฟกซผานโมเด็มเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรได ในกรณีนี้ จะเปนการสงหรือรับขอมูลจาก
คอมพิวเตอรเลย ไมตองใชกระดาษ คลายอีเมล 
 5. การประชุมทางเสียง(Audio conference) คือ การประชุมระหวาง 2 คนหรือมากกวาที่
อยูหางไกลกันมาก แตสามารถไดยินเสียงของกันและกันได การสงเสียงดังกลาวอาจสงผาน
สายโทรศัพทหรือสัญญาณดาวเทียมก็ได การประชุมทางเสียงชวยลดคาใชจายตางๆ เชน คาที่พัก คา
เลี้ยงรับรอง คาเดินทางมารวมประชุม เปนตน 
 6. การประชุมผานจอภาพ(Video conference) คือ การประชุมทางไกลที่ถูกออกแบบมา
เพ่ือใหคนหรือกลุมคน ซึ่งอยูกันคนละสถานท่ีสามารถติดตอสื่อสารกันได  ทั้งภาพและเสียงโดยผาน
ทางจอภาพ ซึ่งอาจเปนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน คุณภาพของภาพและเสียงที่ไดขึ้นอยูกับความเร็ว
ของชองทางส่ือสาร ที่ใชเชื่อมตอระหวางสองฝง  
 7. การประชุมผานคอมพิวเตอร(Computer conference) เปนรูปแบบการส่ือสารระหวาง
กลุมคนที่อยูกระจัดกระจายกัน  แตสามารถเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็น
ปญหาหรือหัวขอใดหัวขอหนึ่ง โดยการพิมพขอความทางแปนพิมพคอมพิวเตอรผูสนใจสามารถเขาไป
แสดงความคิดเห็นในเวลาใด และสถานที่ใดก็ได อีกทั้งยังไดอานความคิดเห็นของคนอ่ืนๆไดซึ่งทําให
เกิดการอภิปรายอยางกวางขวางตอปญหานั้นๆ ขอดีของการประชุมผานคอมพิวเตอรคือการไมจํากัด
จํานวนผูแสดงความคิดเห็น 
 8. อินเทอรเนตและเวิลดไวดเว็บ(Internet and World Wide Web) อินเทอรเนต คือ 
เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอระหวางเครือขายหลายๆเครือขายทั่วโลก 
 9. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร(Management information system-MIS) คือ ระบบท่ี
ใหสารสนเทศท่ีผูบริหารองคกรตองการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม 
และการดําเนินงาน ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองคกรทั้งภายในและภายนอก ทั้งในอดีต
และปจจุบัน รวมถึงสิ่งที่คาดวาจะเปนไปในอนาคต ระบบ MIS จะใหรายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่ง
รวบรวมจากฐานขอมูลทั้งหมดขององคการ เพ่ือใหผูบริหารสามารถมองเห็นแนวโนมและภาพรวมของ
องคกรในปจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับปฏิบัติการดวย 
 10. ระบบสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจของกลุม(Group decision support systems-
GDSS) คือ ระบบสารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพันธดวยคอมพิวเตอร ซึ่งอํานวยความสะดวกใหกลุมคนในเร่ือง
การตดัสินใจแกปญหาที่ไมมีโครงสราง GDSS ชวยเพิ่มความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การทํางานของกลุมโดยชวยในการรวบรวมความรูและความเชี่ยวชาญจากสมาชิกในสวนตางๆของ
องคกรเพ่ือรวมแกปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนสงเสริมการถายทอดความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญระหวางสมาชิก อีกท้ังยังชวยใหกลุมประหยัดเวลาในการตัดสินใจ ตลอดจนชวยลดจํานวนครั้ง
ในการประชุม นอกจากน้ี GDSS ยังชวยใหผลการประชุมมีความถูกตองและความนาเชื่อถือมากข้ึน38 
                                                           

38ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี, การสื่อสารในองคกร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554), 226-231. 
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 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาการ สื่อสารในองคกรมีทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดย
แบบท่ีเปนทางการโดยการสื่อสารทั้ง 2 แบบน้ีอาจเปนแบบวัจนภาษา หรืออวัจนภาษา ซึ่งการสื่อสาร
ในองคกรสามารถกระทําไดดวยการใชเทคโนยีตางๆตามนโยบายขององคกร ตามความเหมาะสม และ
ความพรอมของผูที่กระทําการส่ือสาร เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพของการส่ือสารใน
องคกร 
 
หนาท่ีของการส่ือสารในองคกร 
 คําวา “หนาท่ี”(Function) มีความหมายเทากับคําวา “เปาหมาย” (Purpose) กลาวคือใน
การพิจารณาวาการสื่อสารมีหนาที่อะไรน้ัน ขึ้นอยูกับวาผูสงสารมีเปาหมายอะไรในการสื่อสารนั้น 
หนาที่ที่สําคัญของการสื่อสารในองคกร มีดังนี ้ 

1. หนาท่ีในการแบงบันขอมูล(Share information) การส่ือสารชวยใหเกิดการแบงปนขอมูล
กับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกร ไดแก ขอมูลขององคกรในดานพันธกิจ กลยุทธ นโยบาย และ
ภาระงาน ซึ่งสามารถถูกถายทอดไปยังสมาชิกในองคกร สวนขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการทํางานและ
ขอมูลยอนกลับ เกี่ยวกับการดําเนินงานมักถูกถายทอดไปยังสมาชิกในองคกร 

2.หนาที่ในการใหขอมูลยอนกลับ  เกี่ยวกับการดําเนินงาน (Provide performance 
feedback) การส่ือสารทําใหบุคลากร ไดทราบคุณภาพในการปฏิบัติงานของพวกเขาขอมูลยอนกลับ
ชวยลดความไมแนนอน ซึ่งมีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันตอนของการเรียนรูงาน การใหขอมูล
ยอนกลับอาจทําไดในรูปแบบของการส่ือสารดวยวาจาแบบเผชิญหนา (Orally face-to-face 
communication) หรืออาจใหขอมูลยอนกลับอยางเปนทางการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

3. หนาที่ในการผสมผสานและประสานรวมมือ(Integrate and coordinate) การส่ือสารชวย
ในการประสานความรวมมือระหวางสวนตางๆภายในองคกร เชน ฝายวิศวกรรม ฝายผลิต ฝาย
การตลาด นอกจากน้ี ทีมทํางานที่ประกอบดวยสมาชิกจากฝายตางๆเปดใหสมาชิกไดสื่อสารกับเพ่ือน
รวมงานที่อยูคนละหนวยงานกันดวย ดังที่บารนารด(Barnard) กลาววา หัวใจของการบริหาร คือ
ระบบความรวมมือ ซึ่งความรวมมือของบุคคลจะเกิดข้ึนไดเม่ือบุคคลมีจุดหมายรวมกัน มีความเต็มใจที่
จะทํางาน และมีการสื่อสาร และการสื่อสารน้ีเองเปนเครื่องมือที่สําคัญของความรวมมือภายในองคกร 

4. หนาท่ีในการโนมนาว(Persuade) การส่ือสารถูกใชเพ่ือ จูงใจผูอ่ืนใหกระทําตามความ
ตองการของผูสงสาร หนาที่ของการสื่อสารในการจูงใจ มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งเมื่อตองการใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงภายในองคกร 

5. หนาที่ในการแสดงความรูสึก(Show emotion) บุคคลในองคกรมักตองการแสดง
ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตอภาระงาน หัวหนางาน ปญหาหรือความเปล่ียนแปลงภายในองคการ 
การสื่อสารจึงมีหนาที่สําคัญในการทําใหสมาชิกในองคกรแสดงความรูสึกของตนเอง 

6. หนาท่ีในการสรางสรรคสิ่งใหม(Innovate ideas or things) องคกรสมัยใหมตระหนักถึง
ความจําเปนในการผลิตสินคาและบริการใหมๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกรแขงขัน การสื่อสารทํา
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ใหองคกรสามารถรวบรวมขอมูลจากส่ิงแวดลอมภายนอกเพ่ือนํามาตัดสินใจได เมื่อผูบริหารไดทําการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใหมแลวจะตองสื่อสารการตัดสินใจนั้นไปยังคนอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกร39 

บทบาทหนาที่ของการส่ือสารในองคกรตามลักษณะของผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาโดย
สามารถอธิบายไดตามวัตถุประสงคของการสื่อสารดังนี้ 

ผูบริหาร  
1. เพ่ือแจงใหทราบ(Inform) เปนการที่ผูบริหารแจงขอมูลใหกับผูใตบังคับบัญชาไดทราบ เชน 

การประกาศขาว การแถลงนโยบายองคกร การประชุม เปนตน 
2. เพ่ือสอนหรือใหการศึกษา(Teacher or education) หมายถึง การท่ีผูบริหารใหการศึกษา

หรือใหความรูแก ผูใตบังคับบัญชาในรูปแบบตางๆ เชน การประชุมและการสัมมนาใหมเกี่ยวกับ
เทคนิคการใหบริการลูกคา เปนตน 

3. เพ่ือสรางความพึงพอใจหรือความบันเทิง(Please or entertainment) หมายถึง การท่ี
ผูบริหารไดจัดงานประจําป หรืองานรื่นเริงที่ใหผูใตบังคับบัญชาไดรับความสนุกสนานความเพลิดเพลิน
จากการแสดงตางๆ เชนการจัดงานฉลองการกอต้ังบริษัท งานปใหม เปนตน  

4. การแกปญหา(Problem-solving) ผูบริหารใชการสื่อสารในการระดมความคิดรวมกัน
ระหวางความคิดของผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาในการหาวิธีที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
องคกรเปนตน 

5. การจัดการความขัดแยงในองคกร(Conflict management) หมายถึง ผูบริหารจัดการ
ความขัดแยงที่เกิดขึน้ในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําใหทุกฝายพึงพอใจในการจัดการนั้นๆ  

 
ผูใตบังคับบัญชา 

 1. เพ่ือรับทราบ(Understand) หมายถึง การท่ีผูใตบังคับบัญชาไดทราบถึงขอมูล ที่ผูบริหาร
สงมาในรูปแบบของคําพูด และลายลักษณอักษร 
 2. เพ่ือเรียนรู(Learn) หมายถึง ผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูในประเด็นที่เปนประโยชนตอการ
ทํางาน เชน การไดรับความรูจากวิทยากรท่ีทรงคุณวุฒิ  และมีประสบการณในการนําเสนอความรู 
ความคิดใหมๆ ในการทํางาน เชน เทคนิคการบริการลูกคา เทคนิคการสื่อสาร เปนตน 
 3. เพ่ือความพึงพอใจ(Enjoy) หมายถึง ผูใตบังคับบัญชาไดรับความพึงพอใจ หรือเพลิดเพลิน
กับงานรื่นเริงตางๆของบริษัท 
 4. การตอบสนองตอการแกปญหา(Problem-solving response) หมายถึง ผูใตบังคับบัญชา
มีความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการหาวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร 
 5. การยอมรับการจัดการความขัดแยงในองคกร(Conflict management response) 
หมายถึง การที่ผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจกับการจัดการความขัดแยงในองคกรของผูบริหาร 

ในองคกรทั่วไปมีระดับของการควบคุมบังคับบัญชาโดยจําแนกเปน 3 ระดับ ไดแก การ
ควบคุมบังคับบัญชาในระดับสูง(Top management)  การควบคุมบังคับบัญชาในระดับกลาง(Middle 
management  และการควบคุมบังคับบัญชาในระดับตน(primary supervision) ซึ่งการบังคับบัญชา

                                                           
39เรื่องเดียวกัน, 33-34. 
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ทั้ง 3 ระดับท่ีเริ่มตนดวยระดับสูง กลาง และต่ํา มีหนาที่ที่แตกตางกันไปมีสวนที่เหมือนกัน คือ เปนได
ทั้งบทบาทของผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาซ่ึงแบงไดเปน 
 1. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาในองคกรทุกระดับไมวาจะ
เปนผูบังคับบัญชาในระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ก็ตองมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการ
จัดการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพดังนี้  
 1.1 หนาที่ในการกระตุนการทํางาน ผูบังคับบัญชามีหนาที่สําคัญในการกระตุนการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหมีความกระตือรือรนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และมีประสิทธิภาพ เมื่อ
ผูใตบังคับบัญชาทํางานสําเร็จก็ชมเชยในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา  และชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มที่  
 1.2 การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เปนหนาที่ที่สําคัญของผูบังคับบัญชาท่ีจะชวย
แกไขปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน เพ่ือทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความมั่นใจในการ
ทํางานมากข้ึน และสามารถทุมเทความสามารถของตนเองในการทํางานไดอยางเต็มที่ 
 1.3 การใชวินัยและการติเพ่ือกอใหเกิดประโยชนในการทํางาน ผูบังคับบัญชาใชวินัยในการ
ควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ควรชมเชยผูใตบังคับบัญชาใน
ที่สารธารณะ หรือชุมชนเมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานไดสําเร็จ และเม่ือผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาด
ก็ควรตําหนิเมื่ออยูตามลําพัง การลงโทษทางวินัยเปนวิธีการหนึ่งในการควบคุมการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย  
 1.4 การเปดกวางตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในเรื่องของการทํางาน ใหมีประสิทธิผล 
ซึ่งเปนลักษณะ การสื่อสารแบบสองทางที่เปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา อยาง
จริงใจ และนํามาปรับปรุงการทํางานของตนเอง และผูใตบังคับบัญชา 
 2. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา เมื่อมาเปนผูใตบังคับบัญชาในองคกร
ควรปฏิบัติอยางไรในการเปนผูใตบังคับบัญชาที่ดีในองคกรดังนี้ 
 2.1 การรับฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชามีหนาที่และความรับผิดชอบในการรับ
ฟงคําส่ัง และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในการทํางาน ถาผูใตบังคับบัญชาไมเขาใจในคําสั่งก็
รองขอใหผูบังคับบัญชาอธิบายใหชัดเจนได 
 2.2 การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ผูใตบังคับบัญชาตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถ ซึ่งจะไดรับการชมเชยหรือการสงเสริมจากผูบังคับบัญชา 
 2.3 การมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานซึ่งจะทําใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่น และไดรับความรวมมือที่ดีจากบุคคลอ่ืน40 
 พิศิษฐ โชคปรีชา กลาววา ในปจจุบันองคกรหรือธุรกิจตางๆตั้งอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการเปล่ียนแปลงนี้เปนสิ่งที่ทุกคนในองคกรไมสามารถหลีกเลี่ยง
ได ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ตองใชการส่ือสารเขามา
ชวยเพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดหรือพฤติกรรมการทํางานในรูปแบบเดิมๆ แตการส่ือสารเพ่ือเปล่ียน
ความคิดหรอืพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองคกรไมใชเรื่องงาย บุคคลท่ีทําหนาที่เปนผูสื่อสาร
                                                           

40อรอนงค สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองคการ(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 113-116. 
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นั้น ตองเปนบุคคลที่พนักงานในองคกรใหความเคารพนับถือ หรือไววางใจ และตองมีทักษะทางการ
สื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเลือกชองทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมพนักงาน สงผลใหการ
ทํางานประสบความสําเร็จ และเทาทันสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา41 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาหนาที่ของการสื่อสารในองคกรโดยท่ัวไปไดแกหนาที่ในการแบงบัน
ขอมูล การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงาน การผสมผสานและประสานรวมมือ การจูงใจ การ
แสดงความรูสึก และการสรางสรรคสิ่งใหม ซึ่งการสื่อสารภายในองคกรนั้นประกอบดวยบุคคลสองฝาย
ไดแกผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา โดยผูบังคับบัญชาจะมีบทบาทหนาที่ในการสื่อสารเพ่ือ 
กระตุนการทํางาน แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน การใชวินัยและการติเพ่ือกอใหเกิดประโยชน
ในการทํางาน และเปดกวางตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา สําหรับผูใตบังคับบัญชาจะมีบทบาท
หนาที่ในการส่ือสารเพ่ือ รับฟงคําสั่ งจากผูบังคับบัญชา การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ และการมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน และการสื่อสารนับไดวา
เปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการบริหารงานใหเกิดการพัฒนาและการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวย 
 
อุปสรรคของการสื่อสารในองคกร 
 การส่ือสารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ยากที่จะบรรลุเปาหมายไดเนื่องจากมีอุปสรรค
หลายอยางท่ีเกิดข้ึนระหวางการสื่อสารทําใหการสื่อสารไมประสบความสําเร็จ 

ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี กลาววา อุปสรรคในการสื่อสารประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ 
1. ปญหาที่เกิดจากภาษา(Semantic problems) ความลมเหลวของการส่ือสารเกิดขึ้นเม่ือ

ผูรับสารตีความหมายเนื้อหาสารแตกตางไปจาก ความหมายที่ผูสงสารตั้งใจจะสื่อสาร เนื่องจากคําที่ใช
ในการส่ือสารมีหลายความหมาย หรืออาจเกิดจากการใชคําแสลง หรือศัพทเทคนิคในวิชาชีพ 
นอกจากนี้ปญหาทางภาษาอาจเกิดขึ้นในบริบทของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมภายในองคการ 
ปญหาทางดานภาษาเกิดขึ้นเพราะคําตางๆท่ีใชไมไดมีความหมายในตัวเอง แตผูใชไดมีการตกลงกันวา
ใหคําตางๆแทนความหมายใดแลวก็ใชกันตามที่ตกลง 

2. การบิดเบือนสาร(Message distortion) ความลมเหลวของการส่ือสารเกิดขึ้นเม่ือผูสงสาร
และผูรับสารขาดกรอบอางอิง(Frame of reference) รวมกัน มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันใน
ประสบการณท่ีสงผลทําใหการตีความหมายตอส่ิงตางๆที่พบเห็นแตกตางกันดวย ผูสงสารและผูรับสาร
อาจมีคุณลักษณะ พ้ืนฐานความเปนมา ตําแหนงงานในองคกร และวัฒนธรรมแตกตางกัน เปนผลให
การตีความหมายสารแตกตางกันไป ผูรับสารสามารถบิดเบือนสารโดยการต้ังขอสันนิษฐานเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ผูสงสารตองการสื่อสาร ขอสันนิษฐานนี้ทําใหผูรับสารเร่ิมถอดรหัสและลงมือกระทํากอนที่จะไดรับ
เนื้อหาสารทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่ผูรับสารตีความหรือลงมือกระทําอาจไมใชวัตถุประสงคของผูสงสารเลยก็ได 

3. การกรองขอมูลขาวสาร(Filltration) บางครั้งผูสงสารกรองหรือตัดเนื้อหาสารบางอยาง
ออกโดยต้ังใจหรือไมตั้งใจ ซึ่งทําใหผูรับสารตีความเนื้อหาสารผิดพลาด ผูสงสารอาจต้ังใจกรองขอมูล
                                                           
 

41พิศิษฐ โชคปรีชา,  การสือสารเพื่อการปรับปรุงงาน,  เขาถึงเมื่อ 12 สิงหาคม 2557,  
เขาถึงไดจาก www.sbdc.co.th 
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ขาวสารบางอยางออกเน่ืองจากเกรงกลัวปฏิกิริยาปอนกลับของผูรับสาร หรือเห็นวาผูรับสารไมมีเวลา
มากพอที่จะรับขอมูลทั้งหมด  ทําใหสาระสําคัญของเนื้อหาสารถูกตัดออกไป หรือในกรณีที่
ผูใตบังคับบัญชากลั่นกรองขอมูลที่จะทําใหผูบังคับบัญชาเกิดความไมสบายใจออกไป นอกจากน้ี 
บางคร้ังผูสงสารอาจกรองขอมูลออกโดยไมตั้งใจถาเขาไมเขาใจปญหาหรือประเด็นที่ตองการส่ือสาร 
การกรองขอมูลทั้ง 2 ลักษณะน้ีทําใหเนื้อหาสารขาดขอมูลท่ีเพียงพอตอการตีความและความเขาใจท่ี
ถูกตองของผูรับสาร 

4. เวลาในการสงเน้ือหาสาร(Message timing) เนื้อหาสารท่ีมีกําหนดเวลาสั้นมากทําใหผูรับ
สารไมมีเวลามากพอท่ีจะตีความสารอยางถูกตอง และอาจลงมือกระทําในสิ่งที่ไมสอดคลองกับความ
ตั้งใจของผูสงสาร หรือหากผูสงสารถายทอดเน้ือหาสารกอนเวลาท่ีตองการใหเกิดการกระทํานานมาก
เกินไป อาจทําใหผูรับสารลืมและไมไดทําตามความต้ังใจของผูสงสารก็ได นอกจากนี้ ผูรับสารจะลงมือ
ปฏิบัติเมื่อผูรับสารยอมรับเนื้อหาสารน้ัน ซึ่งความนาเชื่อถือ(Credibility) และอํานาจ(Power) ของผู
สงสารมีบทบาทอยางยิ่งที่จะทําใหผูรับสารยอมรับเนื้อหาสาร ปจจัยดานนี้มีความสําคัญตอการส่ือสาร
ในองคกร เพราะตําแหนงงานของผูสงสารจะทําใหผูสงสารมีอํานาจเหนือผูรับสาร ความสัมพันธแบบน้ี
เปนคุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา ถาผูใตบังคับบัญชา
ไมเห็นวาผูสงสารเปนแหลงสารที่นาเชื่อถือก็จะมีแนวโนมในการไมยอมรับสารน้ัน  

5. ความเงียบงันในองคกร ความเงียบงันเปนสถานการณที่พนักงานไมเต็มใจแสดงความ
คิดเห็นตอเหตุการณ หรือสิ่งที่เกิดข้ึนในองคกร เพราะเช่ือวาความเห็นของตัวเองไมกอใหเกิดประโยชน
ใดๆหรือแยไปกวานั้น อาจจะสงผลเสียตอตัวเอง  

6. ความสัมพันธทางสถานภาพระหวางผูสื่อสาร(Status relationship) สถานภาพไดสกัดกั้น
การสื่อสารอยางมีประสิทธิผลระหวางผูที่มีสถานภาพตางระดับกัน เชน ผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา และเปนอุปสรรคตอการไหลเวียนขาวสารภายในองคกร ปญหาการสื่อสารที่มักพบ
คือ ลูกนองมักบอกหัวหนาเฉพาะในสิ่งท่ีคิดวาหัวหนาสนใจและไมพูดในสิ่งที่คิดวาหัวหนาไมอยากได
ยิน มีแนวโนมการปกปดปญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ลูกนองอาจเลือกรายงานแต
ขอมูลที่จะชวยใหตนเองมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน เชน รายงานความสําเร็จในการ
ทํางานของตนเอง ซึ่งบางคร้ังกอใหเกิดการบิดเบือนขาวสารได ดังนั้น ผูบริหารควรพยายามสราง
บรรยากาศของความเสมอภาค ลดการใหความสําคัญกับระดับชั้นทางสถานภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในการสื่อสาร 

7. การเปนเจาของขอมูล(Information ownership) หากองคกรใหคุณคากับตําแหนงหรือ
ความรูของบุคคลมาก และใชเปนตัวชี้วัดความสําเร็จแทนการใหคุณคากับความสําเร็จในการรวมมือ
และประสานงาน ทําใหเกิดการแสวงหาอํานาจซ่ึงไดมาจากการเปน “เจาของ” ขอมูลที่สําคัญกลาวคือ 
ใครท่ีเปนเจาของขอมูลก็จะเปนผูมีอํานาจ ทําใหเกิดปญหาการกักเก็บและหวงขอมูล ซึ่งเปนอุปสรรค
อยางยิ่งตอการประสานงาน ดังนั้น ฝายบริหารควรสรางความรูสึกภาคภูมิใจกับการทํางานเปนทีมและ
อธิบายใหพนักงานเห็นความจําเปนในการรวมมือรวมใจกันระหวางสมาชิกในองคกร 

8. ระยะหางทางกายภาพ(Physical distance) โครงสรางองคกรท่ีประกอบดวยลําดับชั้น
ทางการบังคับบัญชาหลายระดับ ทําใหผูสงสารและผูรับสารอยูหางกันมาก ขาวสารจากตนตอของ
แหลงสารตองถายทอดผานหลายคนหลายข้ันตอนกวาขาวสารนั้นจะถึงผูรับสารเปาหมาย การส่ือสาร
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ตามลําดับ(Serial communication) ซึ่งมีความเปนไปไดสูงมาก ที่ความหมายของขาวสารจะถูก
บิดเบือนไป หรือมีการถายทอดขาวสารผิด ขาวสารที่ผูรับสารสุดทายไดรับ มักจะไมตรงกับขาวสาร
จากตนแหลงสาร ซึ่งเกิดจากความแตกตางกันทางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และการรับรูระหวางผู
สงสารและผูรับสาร รายละเอียดบางอยางในขาวสารถูกตัดท้ิงไป รายละเอียดใหมๆถูกเพ่ิมเติมเขามา 
เมื่อผูรับสารถายทอดสารตอไปยังคนอ่ืน อาจมีการใสการตีความ หรือความรูสึกของตนเองเขาไปใน
สารนั้น ซึ่งทําใหขาวสารเปล่ียนแปลงไปจากขาวสารเดิมจากตนตอ ดังนั้น ยิ่งมีลําดับชั้นมากเทาไร 
โอกาสในการเขาใจคลาดเคล่ือนกันยิ่งมากขึ้นเทานั้น 

9. การสื่อสารขามลําดับขั้น(Bypassing) การสื่อสารขามลําดับชั้นเปนการส่ือสารที่ขาม
ชองทางหรือขามบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ควรจะไดรับทราบขาวสารน้ันกอน นับเปนปญหาหนึ่งของการ
สื่อสารในองคกร โดยสวนใหญแลวการกระโดดขามลําดับชั้นมักเกิดขึ้นในหลายกรณี เชน เมื่อ
จําเปนตองทํางานใหเสร็จเร็วขึ้น เมื่อมีเรื่องเรงดวน เมื่อผูบริหารเห็นวาการสั่งงานใหกับผูปฏิบัติงาน
โดยตรงงายกวาที่จะชี้แจงใหหัวหนางานเขาใจ เมื่อผูใตบังคับบัญชาถูกผูบังคับบัญชามองขาม
ความสามารถ เมื่อผูใตบังคับบัญชารูสึกวาหัวหนาขาดความยุติธรรม เมื่อผูใตบังคับบัญชา เห็นวา
หัวหนางานไมทํางานหรือตัวสินใจผิดพลาด เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางหัวหนากับลูกนองลูกนองจึง
ตองเขาพบผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา และเม่ือคนสวนใหญในองคกรมักจะไมสื่อสารตามลําดับชั้น 

10. ความไมสนใจของผูบริหาร(Managerial unconcern) การเมินเฉยไมสนใจของผูบริหาร
เปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการสื่อสาร โดยมีสาเหตุมาจาก1)ผูบริหารไมถายทอดขาวสารที่จําเปนเพราะ
เขาใจวาทุกคนที่เกี่ยวของทราบขาวสารนั้นแลว หรือผูบริหารขาดความกระตือรือรน 2)องคกรไมเห็น
ความสําคัญของการส่ือสารสองทาง การสื่อสารสองทางในความคิดของผูบริหารจํากัดอยูเพียงการ
สื่อสารคําสั่งจากผูบังคับบัญชาไปยังผู ใตบังคับบัญชา และการรายงานผลการปฏิบัติงานจาก
ผูใตบังคับบัญชาไปยังผูบังคับบัญชา 

11. การขาดการส่ือสาร(Lack of communication) ความลมเหลวในการสื่อสาร สามารถ
เกิดขึ้นจากการขาดการสื่อสารภายในองคกร การสื่อสารท่ีขาดชวงเกิดขึ้นจากความลึกลับของการ
จัดการและความซับซอนในโครงสรางองคกรที่มีขนาดใหญ การติดตอสื่อสารระหวางบุคคลในองคกร
ทําไดไมงายนัก  

12. ภาระในการส่ือสาร(Communication load) ภาระในการส่ือสาร หมายถึง ปริมาณและ
ความซับซอนของขาวสารที่บุคคล หนวยงาน ทีมงาน หรือองคกรหนึ่งไดรับ ปริมาณของขาวสาร 
หมายถึง ขาวสารที่ไดรับจากชองทางตางๆในองคกร สวนความซับซอนของขาวสาร หมายถึง ระดับ
ความยากงายตอความเขาใจ ผูรับสารสามารถจัดการกับขาวสารที่ไมซับซอน เขาใจงาย จํานวนมากๆ
ไดสําเร็จ ตรงขามกันหากขาวสารมีความซับซอน เขาใจไดยากจะทําใหผูรับสารไมสามารถจัดการ
ขอมูลจํานวนมากๆได อุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากภารพในการติดตอสื่อสารมี 2 ลักษณะคือ ภาระ
การสื่อสารที่นอยเกินไป(Communication  underload) และภาระการสื่อสารท่ีหนักเกินไป 
(Communication overload)42 

                                                           
42ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี, การสื่อสารในองคกร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554), 36-41. 
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 สมยศ นาวีการ กลาววา การส่ือสารไมใชจะมีประสิทธิภาพเสมอไป ความลมเหลวจะเกิดขึ้น
จากเหตุผลหลายอยาง ซึ่งปจจัยบุคคลจะถูกกลาวถึงเปนอุปสรรคของการติดตอสื่อสาร  อยางมี
ประสิทธิภาพโดยทั่วไปมากที่สุด ปจจัยทางบุคคลเหลานี้ไดแก 
 1.กรอบอางอิง(Frames of Reference)  บุคคลสามารถแปลความหมายการ สื่อสารอยาง
เดียวกันแตกตางกันขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมา ผลท่ีเกิดคือ ความแตกตางระหวางกระบวนการ
เขารหัสและการถอดรหัส เมื่อกระบวนการเหมือนกันแลว การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
กระบวนการแตกตางกันแลวการสื่อสารจะลมเหลว ภายในองคกรงานท่ีบุคคลกําลังทําอยูจะสราง
อุปสรรคและความบิดเบือนภายในการสื่อสารได เพราะการมีตําแหนงงานท่ีแตกตางกันภายใน
โครงสรางขององคกร ดวยเหตุนี้ความตองการ คานิยม ทัศนคติ และความคาดหวังของกลุมสองกลุมนี้
จะแตกตางกัน และนี่มักจะสรางความบิดเบือนที่ไมไดเจตนาของการติดตอสื่อสารระหวางพวกเขา  
 2.การรับรูแบบเลือกสรร(Selective Perception) การรับรูแบบเลือกสรรจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคล
กรองขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเชื่อ หรือภูมิหลังของพวกเขาออกไป เมื่อบุคคลไดรับขอมูลที่ขัดแยง
กับสิ่งที่พวกเขาเชื่อแลว พวกเขามักจะละเลยหรือบิดเบือนเพ่ือที่จะทําใหพวกมันสอดคลองกับความ
เชื่อของพวกเขา การรับรูแบบเลือกสรรคือ กระบวนการของการกรองขอมูลที่เราไมสบายใจหรือไม
ตองการรําคาญออกไป การรับรูแบบเลือกสรรจะทําใหเกิดภาพพจน(Stereotyping) คืออุปสรรคอยาง
หนึ่งของการติดตอสื่อสาร เพราะวาบุคคลท่ีรับรูภาพพจนบุคคลอ่ืน จะใชการรับรูแบบเลือกสรรภายใน
การสื่อสารของพวกเขา และชอบฟงสิ่งที่ยืนยันภาพพจนที่รับรูของพวกเขาเทานั้น  
 3.ความหมายของภาษา(Semantics) ปญหาของการสื่อสารหลายอยางจะเกิดขึ้นจาก
ความหมายของภาษา ความหมายที่แตกตางกันที่บุคคลใหกับคําพูด สัญลักษณ(ทั้งคําพูด และภาษา
กาย) ที่ใชในการส่ือสารจะมีความหมายที่ แตกตางกันตอบุคคลท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเปนไปไดที่บุคคล
อาจจะแปลความหมายท่ีมุงหวังไวของผูสง อยางไมถูกตองตามความหมายทางภาษาสามารถแตกตาง
กันระหวางบุคคล และระหวางแผนกงานภายในองคกรได ผูบริหารสามารถเพ่ิมความถูกตองของการ
ถายทอดขอมูลไดดวยการใชการพรรณนาแทนท่ีจะเปนการประเมินและดวยการนําเสนอขอเท็จจริง
และเหตุการณที่สังเกตเห็นไดดวยการใชภาษาท่ีมีตัวตน ผูบริหารสามารถเพ่ิมความชัดเจนของขาวสาร
และ ความหมายระหวางผูสงและผูรับได ผูบริหารที่เขาใจภาษาสามารถใชภาษาได  ทั้งอยางชํานาญ
และสรางสรรค คําพูดจะมีความหมายไมเหมือนกันตอบุคคลท่ีแตกตางกัน ความหมายของภาษาไมได
อยูภายใตคําพูด ความหมายของคําพูดจะอยูภายในเรา อายุ การศึกษา และภูมิหลังทางวัฒนธรรมจะ
เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอภาษาที่บุคคลใช คําพูดคือสัญลักษณอยางหนึ่ง ดังนั้นคําพูดไม
จําเปนตองมีความหมายอยางเดียวกันตอบุคคลทุกคน  
 4.การสื่อสารมากเกินไป การส่ือสารมากเกินไปจะเกิดขึ้นเม่ือจํานวนของขอมูลมากเกินกวา
ความสามารถของบุคคลจะรับเอาไวและประมวลได การศึกษาบางอยางแสดงใหเห็นวาเม่ือบุคคลตอง
จัดการกับทางเลือกมากกวา สื่อทางการติดตอสื่อสารมากเกินไปจะนําไปสูความลาชาภายในการ
จัดการ การส่ือสารมากเกินไปภายในองคกร อาจจะทําใหขาวสารท่ีสําคัญหลายอยางไมไดถูกรับเลย 
การส่ือสารมากเกินไป อาจจะนําไปสูความสับสนและความผิดพลาดจะสูงขึ้น ซึ่งจะสําคัญอยางยิ่ง ณ 
ระดับการบริหารที่สูงขึ้น ที่จํานวนเวลาที่ใชกับการสื่อสารจะสําคัญที่สุด 
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 5.แรงกดดันทางเวลา แรงกดดันทางเวลา  เปนอุปสรรคที่สําคัญอยางหน่ึงของการ
ติดตอสื่อสาร ปญหาท่ีชัดเจนอยางหนึ่งคือ ผูบริหารไมไดมีเวลาจะส่ือสารบอยครั้งกับผูอยูใตบังคับ
บัญชาทุกคน แรงกดดันทางเวลาสามารถนําไปสูปญหาที่รุนแรงได การลัดวงจรคือความลมเหลวอยาง
หนึ่งของระบบการส่ือสารที่กําหนดไวอยางเปนทางการ ที่มักจะเกิดขึ้นจากแรงกดดันทางเวลา  
 6.ความนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือของแหลงที่มา หมายถึง ความเชื่อวาขอมูลที่ไดรับจะไม
ลําเอียง บุคคลที่ถูกรับรูวาสุจริต ยุติธรรม และเชี่ยวชาญจะถูกมองโดยบุคคลอ่ืนวาเปนแหลงที่มา
เชื่อถือได ความนาเชื่อถือจะมีความสําคัญภายในความสัมพันธระหวาง  ผูบังคับบัญชาและผูอยูใต
บังคับบัญชา ความนาเชื่อถือของแหลงที่มาจะหมายถึงความไววางใจ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่
ผูรับมีภายในคําพูด และการกระทําของผูสง ระดับของความเชื่อถือของผูรับที่มีตอผูสงจะกระทบโดย
ตรงที่ผูรับจะมองและตอบสนองตอคําพูด ความคิดเห็นและการกระทําของผูสงอยางไร ความไววางใจ
ของบุคคลยิ่งมีมากเทาไร ความนาจะเปนที่ขาวสารจะไปถึงอยางชัดเจนย่ิงมีมากขึ้นเทานั้น   ในทาง
กลับกันเมื่อบุคคลท่ีสงขาวสารมีความนาเชื่อถือนอย ขาวสารหลายอยางจะถูกละเลย  
 7.การกรอง การกรองเปนปรากฏการณธรรมดาอยางหนึ่งในการสื่อสารจากลางขึ้นบน ซึ่งเปน
การแกไขขอมูล เพ่ือที่จะใหขอมูลถูกรับรูในทางที่ดีแกผูรับ  ผูอยูใตบังคับบัญชาจะปกปดขอมูลที่ไม
เหมาะสมแกผูบังคับบัญชา รูปรางขององคกรจะกระทบตอการกรองขอมูล องคกรที่มีระดับการบริหาร
หลายระดับ(องคกรแบบสูง) จะมีประสบการณจากการกรองขอมูล  มากกวาองคกรท่ีดีมีระดับการ
บริหารนอยระดับ(องคกรแบบแบน) เหตุผลคือระดับการบริหารท่ี การสื่อสารจากลางขึ้นบนจะตอง
ผานขึ้นไปมากเทาไร โอกาสที่แตละระดับการบริหารตอไปจะสกัดสิ่งท่ีระดับการบริหารสูงขึ้นไป ไม
ตองการรูออกไปมากขึ้นเทานั้น ขอดีขององคกรแบบแบนอยางหน่ึงคือปญหาของการกรองจะมีนอย
ที่สุด 
 8.ความแตกตางทางสถานภาพ ความแตกตางทางสถานภาพมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
ทางการติดตอสื่อสาร ความแตกตางทางสถานภาพมักจะถูกรับรูวา เปนอุปสรรคอยางหน่ึงของบุคคลท่ี
มีสถานภาพตํ่ากวา และพวกเขาอาจจะไมเต็มใจยุงเก่ียวกับการสื่อสาราแบบสองทางกับบุ คคลที่มี
สถานภาพสูงกวา บุคคลท่ีมีสถานภาพตํ่ากวาอาจจะต่ืนเตนเมื่อส่ือสารกับผูบริหารที่มีสถานภาพสูงกวา
และ ความตื่นเตนอาจจะขัดขวางการสื่อสารท่ีชัดเจนและโดยตรงได ไมวาจะเปนการเผชิญหนาหรือ
ลายลักษณอักษร เพ่ือที่จะสงเสริมความถูกตองของการติดตอสื่อสาร ผูบริหารตองลดความแตกตาง
ทางสถานภาพลงเม่ือสื่อสารกับบุคคล การสนทนาภายในหองทํางานของพวกเขาจะลดความแตกตาง
ทางสถานภาพลงได  
 9.ทักษะการฟงไมดี การติดตอสื่อสารภายในบริษัทหลายบริษัทจะยุงยากเน่ืองจากผูบริหารมี
ทักษะการฟงไมดี เหตุผลขอหนึ่งคือผูบริหารหลายคนฟงเพ่ือท่ีจะตอบสนองไมใชฟงเพ่ือที่จะเขาใจ 
แมวาทักษะการฟงจะสําคัญ ผูบริหารสวนใหญจะถือวาเปนเรื่องธรรมดาการฟงอยางกระตือรือรนคือ
กระบวนการอยางหนึ่งของการใชเวลาและพลังเพ่ือที่จะเขาใจขาวสารท่ีมุงหวังไวของบุคคลอ่ืนอยาง
ถูกตองนักฟงที่กระตือรือรนจะไมหยุดชะงักบุคคลอ่ืนหรือใหความสนใจขาวสารเพียงสวนหนึ่งของ
บุคคลอ่ืนเทาน้ันพวกเขาจะใหความสนใจกับพฤติกรรมท่ีไมใชภาษาดวย และพวกเขาใชขอมูลนี้แปล
ความหมายขาวสารของบุคคลอ่ืน ผูฟงที่กระตือรือรนจะกระตุนใหบุคคลอ่ืนเปดเผยดวยการแสดงออก
ทางภาษากายวาพวกเขากําลังใหความสนใจพวกเขา พวกเขาจะพยักหนาเพ่ือที่จะตอบสนอง 
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รักษาการติดตอทางสายตรง และไมทํางานอยางอ่ืนในขณะที่บุคคลอ่ืนกําลังพูดอยู นักฟงที่
กระตือรือรนจะแปลความหมายขาวสารอยางตอเนื่อง43 
 อรอนงค สวัสดิ์บุรี กลาววา ปญหาหนึ่งของการส่ือสารในองคกรคือ ปญหาจากองคประกอบ
พ้ืนฐานของการสื่อสารดังนี้ 
 1. ผูสงสาร(Sender or source) ปญหาของการส่ือสารที่เกิดขึ้นกับตัวผูสงสารเองดังนี้ 1)
ปญหาที่เกิดข้ึนกับบุคลิกภาพของผูสงสารเอง เชน ผูสงสารขาดความนาเชื่อถือ ทําใหผูรับสารไม
เชื่อมั่นในขอมูลที่ไดรับและสงผลตอประสิทธิผลของการสื่อสารนั้น 2) ผูสงสารขาดความรูจริงในขอมูล
ที่กําลังทําการสื่อสารน้ัน 3) ผูสงสารมีอคติตอผูรับสารและประเด็นที่กําลังสื่อสารในขณะน้ัน ทําให
ขอมูลที่มีการสงสารไปยังผูรับสารไมมีความเปนกลาง 4) ผูสงสารใชอารมณในการสงสาร เชน ถาผูสง
สารมีอารมณโกรธ ไมพอใจในประเด็นของการสื่อสาร ก็ทําใหประสิทธิผลของการส่ือสารนั้นลดทอนลง
ไปได 5) ผูสงสารขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของการสงขาวสารนั้นอยางชัดเจน 6) ผูสงสารมี
เจตนาบิดเบือนขาวสารเพ่ือปกปดจะทําใหขาวสารท่ีไดรับไมตรงกับขอเท็จจริง และสงผลใหความ
นาเชื่อถือของผูสงสารลดลงดวย  
 2. สาร(Message) ปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสารมีดังนี้ 1)ขาวสารที่ไดรับไมชัดเจน ทําใหสับสน
หรือเขาใจยากและทําใหเกิดปญหาจากการสื่อสารท่ีไมชัดเจน 2)การเรียบเรียงขาวสารไมเรียง
ตามลําดับทําใหสับสนเขาใจยาก เชน การเสนอวิธีการทําเปนขั้นตอนกอนจะบรรลุผลสําเร็จ 3)การให
ขาวสารที่มากจนเกินไปทําใหเกิดภาวะทวมทนของขอมูลขาวสารนั้นได (Message overload)         
4)ขาวสารน้ันใชภาษาท่ีเขาใจยาก ก็สงผลใหผูรับสารไมสนใจในขาวสารนั้น เชน บทความที่เสนอ
ขอมูลเชิงเทคนิคมากจนเกินไปจนผูอานทั่วไปไมเขาใจ 5)ขาวสารน้ันไมสมบูรณ ขาดรายละเอียดท่ี
สําคัญ ทําใหขอมูลที่ไดรับไมครบถวนและนําไปใชงานไดยาก เชน ขาวสารที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
เครื่องจักรแตไมไดใหรายละเอียดที่ครบถวนแกผูอาน 6)ขอมูลท่ีจัดทําขึ้นอยางรีบรอนทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการนําเสนอขอมูลไดมาก 
 3. ชองทางการสื่อสาร(Channel) ปญหาที่เกิดขึ้นจากชองทางการสื่อสารมีดังนี้ 1)การ
เลือกใชชองทางการส่ือสารที่ไมเหมาะสมกับผูสงสาร ผูสงสารที่มีทักษะในการเขียนอธิบายที่ดี ควร
เลือกใชสื่อส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผนพับ เปนตน 2)การเลือกใชชองทางการสื่อสารที่ไมเหมาะสม
กับลักษณะของสาร เชน การเลือกใชสื่อสิ่งพิมพกับขาวสารที่ตองการความรวดเร็วจะมีประสิทธิภาพ
นอยกวาการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง เปนตน 3)การเลือกใชชองทางการส่ือสารที่ไมเหมาะสมกับผูรับ
สาร เชน การใชสื่อสิ่งพิมพกับผูรับสารที่เปนวัยรุนอาจไดผลนอยยกวาการใช สื่อวิทยุกระจายเสียงหรือ
สื่อโทรทัศน 
 4. ผูรับสาร(Receiver) ปญหาที่เกิดกับผูรับสารมีดังนี้ 1) ผูรับสารขาดประสิทธิภาพในการรับ
สาร เชน ผูรับสารอาจจะบกพรองทางประสารทสัมผัส เชน หูหนวก หูตึง หรือการรับสารในที่ที่เสียง
รบกวน เชน เสียงของรถยนตดังมาก เสียงวิทยุหรือโทรทัศนดังมากจนรบกวนการสื่อสารในขณะนั้น  
2) ผูรับสารมีอคติตอผูสงสารและเรื่องที่ทําการสื่อสาร เชน ถาผูรับสารไมชอบผูสงสารก็สงผลตอการ
ลดประสิทธิภาพของสารนั้นได หรือการท่ีผูรับสารมีความคิดเห็นที่อคติตอเรื่องที่ทําการสื่อสาร ก็สงผล
                                                           

43สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ,  
2546), 496-505.  
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ตอประสิทธิภาพของการสื่อสารน้ันได 3) ผูรับสารไมมีความพรอมในการรับสารในขณะท่ีทําการสื่อสาร 
เชน ผูรับสารอาจรูสึกเหน่ือย ปวดศีรษะ หรือไมสบายก็สงผลตอประสิทธิภาพของการสื่อสารใน
ขณะนั้นได 4) ผูรับสารมีอารมณในการรับสารขณะนั้น เชน ผูรับสารมีอารมณไมดีก็สงผลตอการ
สื่อสารได 5) ผูรับสารขาดประสบการณรวมกับผูสงสารขณะนั้น เชน ถาผูสงสารยกประเด็นของการ
รักษาโดยการกินอาหารชีวจิตมาสนทนา แตผูรับสารไมมีประสบการณทางดานนั้น ก็ทําใหการรับสาร
นั้นไมดีเทาที่ควร 6) ผูรับสารเลือกรับสารที่ตองการโดยเพิกเฉยตอขาวสารที่ตนเองไมสนใจ  
 นอกจากปญหาที่เกิดขึ้นกับองคประกอบในการส่ือสารแลวยังปรากฏปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นใน
องคกรดังนี้ 
 1.ปญหาของความเขาใจที่ไมสอดคลองกันระหวางผูสงสาร และผูรับสาร ซึ่งทําใหผูสงสารท่ีไม
เปนไปตามความตองการของผูรับสาร ทําใหเกิดปญหาตางๆท่ีสืบเนื่องมาจาก การสื่อสารที่ลมเหลว
(Communication breakdown) ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนระหวางผูสงสาร และผูรับสารจะสงผลตอ
การดําเนินงาน และการบริหารงานขององคกรได 
 2.ปญหาเรื่องขาวสารลาชา ทําใหผูรับสารตัดสินใจในการดําเนินเรื่อง โดยไดรับทราบขาวสาร
นั้นไมครบถวนหรือลาชา ซึ่งเปนผลมาจากการเลือกใชสื่อที่ไมเหมาะสมกับสถานการณขณะนั้น  ทําให
เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานได หรือทําใหเกิดขาวลือตางๆ ไดงายแลเปนผลเสียต อองคกรใน
การดําเนินงาน 
 3.ปญหาเรื่องขาวสารไมถึงผูรับสาร เนื่องจาก 1)ปญหาเกิดขึ้นจากเจตนาของผูรับสาร เชน 
ผูรับสารจงใจเลือกรับสารท่ีตนเองพอใจทําใหรับสารไมครบถวน หรือการท่ีผูบริหารไดรับขาวสารจาก
ผูใตบังคับบัญชาที่จงใจใหขอมูลที่ไมครบถวนแกผูบังคับบัญชา 2)ปญหาเกิดขึ้นจากความไมเจตนาของ
ผูทําการส่ือสาร เชน การเลือกใชสื่อผิดจากลักษณะของขาวสารที่เรงดวนมาก หรือผูสงสารไมมี
ความสามารถในการสงสารทําใหขอมูลขาวสารนั้นไมครบถวน หรือผูสงผานขาวสารขาดความ
รับผิดชอบ ไมสงขาวตามที่ผูสงสารตองการ 
 4.ปญหาเร่ืองการบิดเบือนขาวสาร เปนปญหาที่เกิดขึ้นกับการส่ือสารในทุกระดับของการ
สื่อสาร คือ การส่ือสารจากบนลงไปลาง ลางขึ้นบน การส่ือสารในแนวนอน และการส่ือสารอยางไม
เปนทางการเปนการสื่อสารที่ตองผานหลายระดับขั้นทําใหขอมูลขาวสารนั้นเกิดการบิดเบือน หรือถูก
เพ่ิมเติมหรือตัดทอนขอมูลขาวสารบางสวน วิธีการแกไข คือ ลดขั้นตอนการสื่อสารจากผูสงสารไปยัง
ผูรับสารใหนอยที่สุด 
 5.ปญหาเร่ืองขาวลือที่เกิดขึ้นในองคกร จะบั่นทอนกําลังใจของพนักงานในองคกร  เพราะไม
ทราบถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากผลกระทบของขาวลือในองคกร ไดมีผูทําการศึกษาถึงวงจรชีวิตของ
ขาวลือรวมทั้งวิธีการแกไขขาวลือ ดังนี้ 1)การกําเนิดของขาวลือ(Birth) ขาวลือเกิดขึ้นจากความวิตก
กังวล(Anxiety) และความรูสึกไมแนนอน(Uncertainty) ของคนในสังคมหรือในองคกรนั้น 2)การ
แพรกระจายของขาวลือ(Transmission) ขาวลือมีการแพรกระจาย เมื่อผูบอกกลาวขาวลือเกิดความ
เชื่อ(Belief) ในขาวลือน้ันวามีสวนของขอเท็จจริงอยู ถาผูบอกขาวลือมีความเชื่อวาขาวลือนั้นอาจมา
จากเรื่องจริง ขาวลือน้ันจะแพรกระจายอยางรวดเร็ว  นอกจากนั้น รอสโนวและฟายน(1976) ได
อธิบายการแพรกระจายของขาวลือวา มีการบิดเบือนโดยผูเลาโดยการตัดรายละเอียดบางสวนของขาว
ลือ หรือการเลือกที่จะเลาบางตอนท่ีนาสนใจเทานั้น หรือการเปล่ียนประโยคหรือถอยคําใหมที่ตนเอง
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คิดวาดีกวาของเดิม นอกจากน้ีผูบอกกลาวขาวลือมีความเช่ือในขาวลือนั้นผูบอกกลาวตองมีความสนใจ
ในขาวลือนั้นดวย ถาขาวลือน้ันมีความสําคัญตอสังคมหรือองคกร ก็ทําใหเกิดการแพรกระจายขาวลือ
ไดเร็วขึ้น 3) จุดจบของขาวลือ(Death) วิธีการจัดการกับขาวลือสามารถทําไดหลายวิธี 1) การ
วิเคราะหและการเผชิญหนากับขาวลือที่เกิดขึ้นขาวลือท่ีเกิดขึ้นมาจากความรูสึกวิตกกังวล(Anxiety) 
และความไมแนนอน(Uncertainty) ของกลุมคนในองคกรหรือสังคม ดังนั้น วิธีที่จะจัดการกับขาวลือ 
ก็คือการเผชิญหนากับขาวลือน้ัน โดยจัดแถลงการณเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริง 2) การบอกกลาวขอเท็จจริง
และเปดโอกาสใหซักถามวิธีการน้ีเปนวิธีการท่ีตองอาศัยแหลงขาวที่นาเชื่อถือได 3) ใหความรูสึกถึง
ผลกระทบของขาวลือตอองคกรและสังคม ผูบริหารควรใหความรูสึกถึงผลกระทบของขาวลือตอองคกร
วาเปนอยางไร ดังนั้น การท่ีพนักงานทุกคนและผูบริหารขององคกรทราบถึงผลกระทบของขาวลือก็
เปนวิธีในการควบคุมการแพรกระจายของขาวลือนั้น 4) เปดเผยขอมูลดวยขอเท็จจริง สิ่งท่ีตองพึงระ
หวังคือ อยาบิดเบือนขอมูลเพื่อหวังผลเฉพาะหนา เพราะทําใหแหลงขาวลดความนาเชื่อถือลงซึ่งสงผล
กระทบตอองคกรในระยะยาว 5) ดําเนินคดีตามกฎหมาย44 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาอุปสรรคในการสื่อสารภายในองคกรนั้นมีสาเหตุหลักตาม
องคประกอบพ้ืนฐานของการสื่อสารดังนี้คือ 1) ผูสงสารขาดความนาเชื่อถือ ขาดความรูและ
ประสบการณในเร่ืองท่ีสื่อสาร มีการสงขาวสารที่ไมเหมาะสมกับความสามารถของผูรับ มีการบิดเบือน
ขาวสาร 2)สาร ที่สื่อสารมีความไมชัดเจน มาจากแหลงขาวที่ไมนาเชื่อถือ ไมมีความเปนจริงทั้งหมด
อาจเปนขาวลือ มีการใชภาษาในเนื้อหาสารท่ียากเกินไป ไมเหมาะสมกับผูรับ และความไมละเอียด
ครบถวนของสาร จึงทําใหผูรับสารตีความหมายผิดพลาดได 3)ชองทางการสื่อสาร ที่ใชไมเหมาะสมกับ
ผูรับสาร และความเหมาะสมของสารกับกลุมผูรับสาร 4)ผูรับสาร ขาดความรูและระสบการณในเร่ืองที่
สื่อสาร ไมเขาใจภาษาในเนื้อหาสาร มีความบกพรองในการรับสาร หรือสภาพรางกายในขณะน้ันไม
พรอมที่ทําการส่ือสาร 5) สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน แรงกดดันทางเวลาในการส่ือสาร สถานภาพท่ีแตกตาง
กันระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ภาระการสื่อสารท่ีมากเกินไป ความลาชาของขาวสาร  
 
การขจัดและแกไขปญหาในการส่ือสาร 

ผูบริหารสามารถแกไขปญหาในการสื่อสารดวยการใชเทคนิคดังตอไปนี้  
1.การติดตามและหาขอมูลยอนกลับ ผูบริหารตองสรางกลไกที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ

เปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบวาขาวสารถูกตีความอยางไรเพ่ือจะหาขอมูลยอนกลับ ขอมูลยอนกลับ
ทําใหเกิดกระบวนการติดตอสื่อสารแบบสองทางท่ีใหโอกาสผูสงสารและผูรับสารซักถามกันได  

2.เสริมชองทางการส่ือสารคูขนาน ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหควบคู ไปกับการ
ติดตอสื่อสาร เพ่ือใหแนใจวาขาวสารไมไดสูญหาย เชน การส่ือสารแบบใชคําพูด ควรมีการส่ือสารโดย
ใชการเขียนโดยอาจใชบันทึกติดตามไปดวย 

3.สงขาวสารออกเปนเวลา ผูบริหารควรจัดชวงเวลาเฉพาะสําหรับการสงขาวสาร ซึ่งควรจะ
เปนวันที่มีงานคอนขางนอย จะทําใหบุคลากรเตรียมรับขาวสารในวันนั้นๆ การติดตอสื่อสารก็จะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
                                                           

44อรอนงค สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองคการ(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 275-283. 
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4.ใหความสนใจตอลีลาการใชภาษา ผูสงสารควรสนใจลีลาการใชภาษา ระดับความรู และ
ลักษณะของแตละบุคคลที่จะติดตอสื่อสารดวย และปรับการสื่อสารใหมีระดับท่ีตรงกัน เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในความหมายตรงกันระหวางผูสงสาร และผูรับสาร 

5.แกอุปสรรคการติดสื่อสารที่เกิดจากขอมูลมากเกินไป ใชวิธีคัดเลือกสารใหทราบเทาที่จําเปน
ตองาน ทั้งสารที่จะข้ึนไปขางบนถึงผูบริหารระดับสูง และสารท่ีจะสงลงไปขางลางถึงพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ สวนองคกรเล็กๆขาวสารที่ไหลเขาและออกตองไดรับการับรูอยางทั่วถึง 

6. ใหความสนใจตอชองทางการสื่อสารที่คูขนานไปกับการสื่อสารแบบไมเปนทางการ การ
สื่อสารแบบไมเปนทางการ เปนการส่ือสารแบบกระจายออกไปทุกทางเหมือนพวงองุน (Grapevine) 
ซึ่งเขาถึงกลุมบุคคลในองคกรไดอยางทั่วถึง ทุกระดับ และรวดเร็วกวาการสื่อสารแบบเปนทางการ 
บางคร้ังการส่ือสารแบบพวงองุนนี้เปนขาวสารที่ผิดและเปนขาวลือ ทําใหรบกวนการสื่อสารแบบเปน
ทางการและลดประสิทธิภาพของการสื่อสารลงไป  

7.จัดโครงการฝกอบรมการติดตอสื่อสารใหแกบุคคลในองคกร การจัดหลักสูตรอบรมการ
ติดตอสื่อสาร เชน การฝกพูดตอหนาชุมชน การเขียน การฝกเรื่องการฟง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคคลในการทําการสื่อสารเม่ือเปนผูสงสาร และผูรับสาร45 
 คัทลิป เซนเตอร และบรูม(Cutlip, Center and Broom) ไดกลาวถึงวิธีการสื่อสารเพ่ือ
ปองกันและขจัดอุปสรรคในการสื่อสาร 7 ประการ(The 7C's of communication) ซึ่ง
ประกอบดวย46  

1.ความนาเชื่อถือ(credibility) การส่ือสารจะตองเร่ิมดวยบรรยากาศแหงความนาเชื่อถือ ซึ่ง
บรรยากาศแหงความนาเชื่อถือ เปนสิ่งที่สถาบันหรือองคกรตองสรางขึ้นเอง ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึง
ความมุงมั่นปรารถนาที่มีตอผูรับดวยความจริงใจ โดยผูรับสารตองมีความมั่นใจในตัวผูสงสารและมี
ความเชื่อถือในแหลงขาวที่สามารถสงขาวสาร นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของความนาเชื่อถือไว
ดังนี้สุดปฐพี เวียงสีไดกลาวเพ่ิมเติมวาผลแหงความนาเชื่อถือของผูสงสารน้ี ยอมจะมีไปถึงเน้ือหา 
สาระ เรื่องราว และขาวสารดวย ปจจัยสําคัญของความนาเชื่อถือของผูสงสาร ประกอบดวยคุณสมบัติ 
3 ประการ คือ ความเปนผูเชี่ยวชาญ (expertise) ความนาไววางใจ (trustworthiness) และความนา
ดึงดูดใจ (attractiveness)47 ดวงทอง พิสุทธยากูร ไดกลาววา ความนาเชื่อถือ ยังรวมทั้งความ
นาเชื่อถือของผูสงสาร ตัวสาร และตลอดจนวิธีการนําเสนอสารดวย48 วิจิตร อาวะกุล กลาววาการ
สื่อสารจะไดผลน้ันตองมีความเชื่อถือได ในเรื่องของผูใหขาว แหลงขาว เพ่ือใหผูรับเกิดความมั่นใจหรือ
                                                           

45ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี, การสื่อสารในองคกร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554), 50-52. 

46Scott M. Cutlip, Allen H. Center and Glen M. Broom, Effective Public 
Relations, 140-141. 
 47สุดปฐพี เวียงสี, 7 C’s of Communication, เขาถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.sudpatapee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57: the
-7-cs-of-communication&catid=2:2011-12-19-11-48-49   
 48ดวงทอง พิสุทธยางกูร, EffectiveCommuncation, เขาถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2556, เขาถึง
ไดจาก http://www.med.cmu.ac.th/secret/meded/MEDE2/Chapter2%20MEDE2.pdf 
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เต็มใจในการฟงขาวสารนั้น49 บุญศรี ปราบณศักดิ์ และศิริพร จิรวัฒนกุล กลาววาความนาเชื่อถือของ
แหลงสารขึ้นกับลักษณะตอไปน้ี คือ 1) ความรูและประสบการณของผูสง หรือแหลงสารเก่ียวกับ
เนื้อหาสาระที่สื่อสารกัน คุณสมบัติขอนี้รวมทั้งคุณวุฒิทางการศึกษาดวย 2) บุคลิกภาพของผูสงสาร 
การมีบุคลิกดีมีผลตอความเชื่อถือตอสารมาก เชน ผูที่ดูเปนผูใหญ มั่นคง จริงจัง เปนหลักเปนฐาน 
ยอมนาเชื่อถือกวาผูที่ดูหลุกหลิก ไมจริงใจ หรือคนท่ีมีลักษณะกะลอน 3) การมีคุณสมบัติที่สอดคลอง
สัมพันธกับเนื้อหาของสาร เชน คนที่จะเปนตัวแทนจําหนายเครื่องสําอางควรมีหนาตาผิวพรรณงดงาม 
และ 4) วิธีการส่ือสาร วิธีการส่ือสารก็มีผลตอความนาเชื่อถือแมผูสงสารจะมีฐานะตําแหนงสูง  มี
การศึกษาดี และเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ันโดยตรง50 

2.บริบทของขาวสาร(context) การวางแผนในการติดตอสื่อสาร จะตองสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงตามสภาพแวดลอม เครื่องมือการส่ือสารเปนเพียงสิ่งที่ทําใหการสื่อความหมาย เปนไปอยาง
สะดวกสบายในยุคปจจุบัน แตความเหมาะสมกับบริบท แตความเหมาะสมกับบริบท ทําใหเกิดความ
รวมมือในการดําเนินงานและรายงานผลยอนกลับ สุดปฐพี เวียงสี กลาวเพ่ิมเติมวา การส่ือสารจะตอง
เหมาะสมกลมกลืนกับความจริงของสภาพแวดลอม โดยอาจมีการนําเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เขามาใช
สนับสนุนหรือเสริมคําพูด สาร และการกระทําตาง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การติดตอสื่อสารยังจะตอง
มีความเหมาะสมกับสถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม (position within a social – cultural 
system) อีกดวย ผูรับสารที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน จะมีความสนใจตอขาวสารแตกตางกันตาม
ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ( individual differences theory) กลาวคือ บุคคลมีความ
แตกตางกันในดานบุคลิกภาพ และสภาพทางจิตวิทยา ซึ่งความแตกตางกันดังกลาวนี้ เปนเพราะบุคคล
มีการเรียนรูจากสังคมแตกตางกัน โดยที่บุคคลที่อยูตางสภาพแวดลอมกัน จะไดรับการเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน รวมถึงการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลมีทัศนคติ 
คานิยม ความเชื่อ และบุคลิกภาพแตกตางกัน51 วิจิตร อาวะกุล กลาววา การส่ือสารที่ดีตองมีความ
เหมาะสมกลมกลืน วัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือนั้นเปนเพียงสวนประกอบ แตมีความสําคัญอยูที่
ทาที ภาษา คําพูดที่เหมาะสมกันกวา สังคมวัฒนธรรม หมูชนหรือสภาพแวดลอมนั้นๆ52  

3.เนื้อหาสาระ(content) ในการสื่อสาร ขาวสารมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูรับสาร เพราะ
ขาวสารจะตองถายทอดขอเท็จจริงไปยังผูรับ โดยปกติคนเรามักเลือกรับฟงขาวสารหรือขอความท่ีหวัง
วาจะไดรับการตอบแทนท่ีสมความต้ังใจ นั่นคือเนื้อหาสาระของขาวสารตองสงผลตอผูรับดวย สุดปฐพี 
เวียงสี กลาวเพ่ิมเติมวา การส่ือสารน้ัน เนื้อหาสาระของขาวสารตองมีความหมาย เปนที่นาสนใจตอ
                                                           
 49 วิจิตร อาวะกุล, การประชาสัมพันธ หลักและวิธีการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 
2534), 106. 
 50บุญศรี ปราบณศักดิ์ และศิริพร จิรวัฒนกุล, การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพพยาบาล 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 63-64. 
 

51สุดปฐพี เวียงสี, 7 C’s of Communication, เขาถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.sudpatapee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57: the
-7-cs-of-communication&catid=2:2011-12-19-11-48-49   
 

52
 วิจิตร อาวะกุล, การประชาสัมพันธ หลักและวิธีการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2534), 106. 
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ผูรับสารเสมอและตองสอดคลอง ไมขัดแยงตอวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมของผูรับสาร เพราะหาก
ขาวสารใดขัดแยงตอคานิยมและความเชื่อในสังคมน้ัน ผูรับสารยอมปฏิเสธการรับขาวสารและตอตาน 
ไมปฏิบัติตามได ในทางตรงขาม ผูรับสารจะเลือกรับขาวสารที่คาดวานาจะเปนประโยชนตอตนเอง 
เมื่อขาวสารแสดงถึงการไดสิทธิประโยชน และใหผลตอบแทนที่นาพอใจ ผูรับสารยอมสนใจและเลือกที่
จะเปดรับ ตลอดจนปฏิบัติตามเน้ือหาในขาวสารนั้น53 ดวงทอง พิสุทธยางกูร ไดกลาววาเนื้อหา ควร
เหมาะกับความสามารถในการรับรูและตีความ สอดคลองกับความเชื่อและทัศนคติในระบบสังคมและ
วัฒนธรรมของผูรับสาร54 บุญศรี ปราบณศักดิ์ และศิริพร จิรวัฒนกุล เสนอความคิดเห็นวา การส่ือสาร
จะราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงคเพียงไร สารท่ีบุคคลส่ือสารกัน ก็มีสวนเปนตัวกําหนดที่สําคัญอยาง
หนึ่ง คุณลักษณะภายใน ตัวสารท่ีมีผลตอการสื่อสาร คือ เนื้อหาของสาร การติดตอสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาของสารควรจะตองมีสาระมีคุณคาเพียงพอในสายตาของผูสื่อสารทุกฝาย  และ
ตองเสนอสาระไดครบถวน เพียงพอที่จะทํา ใหเกิดความเขาใจดวย ดังนั้นสารท่ีจะสงควรมีสาระท่ีมี
คุณคาควรแกการติดตอสื่อสาร สาระน้ันตรงกับความสนใจหรือประโยชนของผูที่เราจะ สื่อสารดวย
และสารนั้นควรจะครบถวน ครอบคลุมพอที่จะบรรลุประโยชนตามความมุงหมายของการสื่อสาร55 

4.ความชัดเจนของเน้ือหาสาระ(clarity) ขาวสารที่ดีสวนใหญตองมีความคงที่ และสื่อ
ความหมายไดตรงกับที่ผูสงมุงหวัง ความซับซอนของขาวสารที่สงออกไป ควรมีความกระชับ โดยทําให
อยูในรูปหัวขอที่ตายตัว แตตองมีความเรียบงายและชัดเจน เนื่องจากระยะทางท่ีขาวสารเดินทางย่ิง
ไกลมากขึ้นเทาใด ความสําคัญของขาวสารก็จะลดลงเทานั้น และการสื่อสารในองคกร สถาบัน หรือ
หนวยงาน ขาวสารควรมาจากแหลงเดียวกัน สุดปฐพี เวียงสี กลาวเพ่ิมเติมวาเนื้อหาสาระของขาวสาร
จะตองมีความชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันทั้งผูสงสารและผูรับสาร ผูสงสารควรหลีกเลี่ยงการ
ใชขาวสารที่มีความสลับซับซอน เขาใจยาก ในทางกลับกัน ผูสงสารควรมีการตัดสินใจในการเลือกใช
และเรียบเรียงเน้ือหาสาระของสารใหสั้น กระชับ ชัดเจน และงายตอความเขาใจ 56 และดวงทอง 
พิสุทธยางกูร กลาววาเนื้อหาของสารควรเขาใจงาย และไมคลุมเครือ57 ดังนั้นการสื่อสารควรมีความ
ชัดเจนทางกายภาพ คือสื่อสารดวยน้ําเสียงชัดเจน แจมใส ตัวอักษรพิมพด วยขนาดท่ีเหมาะสม อาน
งาย 
                                                           
 

53
 สุดปฐพี เวียงสี, 7 C’s of Communication, เขาถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
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54ดวงทอง พิสุทธยางกูร, EffectiveCommuncation, เขาถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2556, เขาถึง
ไดจาก http://www.med.cmu.ac.th/secret/meded/MEDE2/Chapter2%20MEDE2.pdf 
 

55บุญศรี ปราบณศักดิ์ และศิริพร จิรวัฒนกุล, การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพพยาบาล 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 46-47. 
 

56
 สุดปฐพี เวียงสี, 7 C’s of Communication, เขาถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
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ไดจาก http://www.med.cmu.ac.th/secret/meded/MEDE2/Chapter2%20MEDE2.pdf 
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5.ความตอเนื่องและความม่ันคงของขอมูล(continuity and consistency) การติดตอสื่อสาร
เปนกระบวนการที่ไมมีวันสิ้นสุด และตองกระทําอยางตอเนื่อง ทําบอยๆ ซ้ําๆ เพ่ือเพ่ือใหเกิดความซึม
ทราบ เปนการเตือนความจํา และขาวสารตองมีความคงเสนคงวาดวย สุดปฐพี เวียงสี กลาวเพ่ิมเติมวา
การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการท่ีไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะตองมีการ
ย้ําเตือน (repetition) เสมอ เพ่ือใหสารนั้นเขาถึงในจิตใจของผูรับสารใหความเห็นวา การสงสารซ้ํา
หลายครั้งจะทําใหสารน้ันถูกยอมรับโดยผูรับสารมากขึ้น ซึ่งจะทําใหผูรับสารจําเนื้อสารไดดีขึ้นและสาร
นั้นจะมีประสิทธิภาพในการจูงใจเพ่ิมขึ้นอีกดวย58 ดวงทอง พิสุทธยางกูร กลาววาความตอเนื่องและ
ความสมํ่าเสมอ การส่ือสารที่ดีควรมีการสงสารอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเปนสารเดิมผานชองทางท่ี
เปลี่ยนไป หรืออาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดปลีกยอยของสาร แตตองคงความสม่ําเสมอของสาระสําคัญ
ของสารเอาไว59 อรุณ รักธรรม กลาววา ความพยายามอยางดียิ่ง ในการติดตอสื่อสารจะไรผลและไมมี
โอกาสรูวาการกระจายขาวออกไป จะประสบความสําเร็จหรือไดความหมายถูกตองทั้งเนื้อหาและ
สาระสําคัญหรือไมถาขาดการติดตามผล ดังนั้น ความสําคัญของการติดตามผลการติดตอสื่อสาร คือรับ
ผลสะทอนกลับเพื่อความเขาใจท่ีสมบูรณ และการกระทําท่ีถูกตองของผลลัพธ60 

6.ชองทางการส่ือสาร(channels) การกําหนดชองทางของขาวสารในการสื่อสาร ตองคํานึงถึง
การทําใหผูรับขาวสารเกิดความม่ันใจ นอกจากน้ีชองทางของสารท่ีแตกตางกัน มีผลตอทําใหเกิดความ
แตกตางของระดับการแพรของขาวสารดวย สุดปฐพี เวียงสี กลาวเพ่ิมเติมวาชองทางในการสื่อสาร คือ 
ตัวเชื่อมระหวางผูสงสารกับผูรับสาร (the connecting link) ทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถทํา
การติดตอสื่อสารกันได ผูสงสารจึงจําเปนตองมีชองทางในการส่ือสารหรือสื่อท่ีสามารถเลือกใชเพ่ือ
นําไปสูผูรับสารได ชองทางในการสื่อสารมีมากมายหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว 
มีคุณคาและใหผลทางการสื่อสารที่แตกตางกัน  ชองทางในการสื่ อสารหรือสื่อจึงมีความหมาย
ครอบคลุมถึงสื่อที่เปนพาหะนําสารไดแก ภาษา (language) คือ วัจนภาษา (verbal language) เชน 
ภาษาพูด ภาษาเขียน และอวัจนภาษา (non – verbal language) เชน ภาษาทาทาง รูปภาพ 
ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมตาง ๆ ที่ชวยนําสารไปไดอยางรวดเร็ว จํานวนมากและชัดเจน 
ไดแก การนําเอาสื่อหลายชนิดมาใชรวมกันในการสงสารไปยังผูรับสารที่เรียกวา สื่อผสม (media mix 
/ multi - media) เพ่ือใหสารน้ันเขาถึง (reach) กลุมเปาหมายไดมากที่สุด โดยผูรับสารสามารถรับ
สารนั้นไดจากหลายชองสาร61 ดวงทอง พิสุทธยางกูร กลาววา ควรเลือกใชชองทางที่เหมาะสมและ
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59ดวงทอง พิสุทธยางกูร, EffectiveCommuncation, เขาถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2556, เขาถึง
ไดจาก http://www.med.cmu.ac.th/secret/meded/MEDE2/Chapter2%20MEDE2.pdf 
 60อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธกับการบริหาร (พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนา
พานิช, 2527), 324. 
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สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมาย62 วิจิตร อาวะกุล กลาววา ขาวสารจะเผยแพรได
ดีตองสงใหถูกชองทางการส่ือสารนั้นๆ โดยมองหาชองทางท่ีเปดรับขาวสารที่จะสง และสงถูกสายงาน 
กรม กอง หนวย หรือโดยวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพฯลฯ สงถึงตัวบุคคลโดยตรงจะรวดเร็วกวา หรือ
สงที่บานไดรับเร็วกวาการสงไปใหที่ทํางาน ควรเลือกชองทางท่ีไดผลรวดเร็วที่สุด63 

7.ความสามารถของผูรับสาร(capability of the audience) การส่ือสารในองคกรจะมี
ประสิทธิผลไดเมื่อขาวสารนั้นมีการสื่อไปถึงผูรับ และผูรับมีความเขาใจโดยไมยากลําบาก นอกจากนี้
ตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆดวย เชน ขาวที่นํามา นิสัยของผูรับ ความสามารถในการอาน และ
ความรูของผูรับสารดวย สุดปฐพี เวียงสี กลาวเพ่ิมเติมวา การติดตอสื่อสารนั้นตองคํานึงถึง
ความสามารถของผูรับสาร ซึ่งประกอบดวยทักษะในการสื่อสาร (communication skills) เชน 
ความคิดและความสามารถในการใชภาษา (thought and language competence) ความสามารถ
ในการอาน (reading ability) รวมทั้งพ้ืนฐานความรูและระดับการศึกษาของผูรับสาร (receiver ‘ s 
knowledge) ซ่ึงลวนแตมีอิทธิพลตอความสามารถในการตีความหมายของผูรับสาร64 วิจิตร อาวะกุล 
กลาววา การสื่อสารที่ถือวาไดผลน้ัน ตองใชความพยายามหรือแรงงานที่นอยที่สุด การสื่อสารจะงาย
สะดวกก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการรับของผูรับซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สถานท่ี  โอกาส
อํานวย นิสัย ความรู พื้นฐานที่จะชวยใหเขาใจไดเปนตน65 
 สรุป การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร และบรูม (Cutlip, Center 
and Broom) ประกอบดวย ความนาเชื่อถือ บริบทของขาวสาร เนื้อหาสาระ ความชัดเจนของเน้ือหา
สาระ ความตอเนื่องและความม่ันคงของขอมูล ชองทางการสื่อสาร และความสามารถของผูรับสาร 
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ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
ความหมายของประสิทธิภาพ 
 สเตียร(Steers) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของการไดมาและการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด และมีคุณคาเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามเปาหมาย ไดผลกําไรและ
มีคุณภาพ66 
 บารนารด(Barnard) กลาววา ประสิทธิภาพขององคการคือ ระดับที่องคการจะสามารถทําให
บุคลากรบรรลุถึงความตองการได67 นอกจากน้ีบารนารดยังกลาวอีกวา ประสิทธิภาพ หมายถึง
เปาหมายของการมีสวนรวมในองคการไดบรรลุผลสําเร็จ การทํางานในหนวยงานทุกหนวยตองมีการ
กําหนดเปาหมายไวแลว วาจะทําอยางไรใหบรรลุเปาหมาย โดยอาศัยการทํางานของบุคคลหลายคน
หรือของหมูคณะ ประสิทธิภาพของงานตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรทางการบริหารใหประหยัดที่สุด 
เพ่ือใหหนวยงานมีประโยชนที่สุด68 
 มิลเล็ท(Millet) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ
และ ไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานดังกลาว ซึ่งความพึงพอใจนั้นหมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการใหกับประชาชน โดยพิจารณาจาก 
 1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (equitable service) 
 2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (timely service) 
 3. การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service) 
 4. การใหบรกิารอยางตอเนื่อง (continuous service) 
 5. การใหบริการอยางกาวหนา (progression service)69 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีความถูกตอง
รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน และตองใชงบประมาณอยางประหยัด ประสิทธิภาพ
นี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของบุคลากรท่ีดี วัสดุอุปกรณที่ดีและเพียงพอรวมท้ังระบบการบริหารจัดการท่ี
คลองตัวและการกํากับดูแลที่ดี70 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพในระบบราชการ มีความหมายรวมถึง
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปนสิ่งที่วัดหลายมิติตามแตวัตถุประสงคที่ตองการ
พิจารณาคือ 
                                                           
 66Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View (Santa 
Monica, California : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 1-5. 
 

67Chester I. Banard, อางถึงใน เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 111 กูรูบริหารจัดการอุตสาหกรรม
โลก (กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ, 2551), 95.  
 68Chester I. Barnard, อางถึงใน สันติ บุญภิรมย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
บริษัทไทยรมเกลา, 2552), 81. 
 69John D. Millet, Management in the public service (New York: Mc Graw – 
Hill, 1954), 4. 
 70สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545), 17.  
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 1. ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต (Input) ไดแก การใชทรัพยากรการ
บริหารคือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 
 2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแก การทํางานที่ถูกตองได
มาตรฐานรวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม 
 3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ (Outcome and Result) ไดแก การทํางานท่ี
มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไรทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางานและ
บริการ71 
 ประเวศน มหารัตนกุล กลาววาประสิทธิภาพ หมายถึง การใชคนนอยกวางาน แตสามารถ
ทํางานใหสําเร็จ ไมวาจะเปนการบรรลุความสําเร็จในรูปแบบของภารกิจ นโยบาย เปาหมาย หรือ
วัตถุประสงค ก็แลวแต ผลงานที่สําเร็จไดใชคนและทุนพอดีกับงาน และยิ่งผลงานที่สําเร็จไดใชคนและ
ทุนต่ํามากเทาใด ยิ่งถือวาเกิดประสิทธิภาพไดมากเทานั้น72 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน ไดใหความหมายไววาประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการทํางานของ
องคการน้ันวาทํางานไดปริมาณงานมากนอยแคไหน ใชเงิน ใชเวลา ใชแรงงานไปมากนอยแคไหน เปน
ผลดีตอผูรับบริการมากนอยแคไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพเราจะใหความหมายถึงการทํางานได
ปริมาณและคุณภาพมาก องคการโดยรวมมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและมีความสุขรวม 
เปนผลดีตอสวนรวมและและผูรับบริการแตใชแรงงานและงบประมาณนอย73 
 ธีระ รุญเจริญ ไดสรุปความหมายของ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาวา ถาการวัดหรือการ
ประเมินการจัดการศึกษาของสถาบันใดหรือหลักสูตรใด พบวาสามารถทําใหนักศึกษาทุกคนสําเร็จ
การศึกษาไดตามหลักสูตรที่กําหนด โดยประหยัดทั้งงบประมาณ แรงงาน วัสดุ อุปกรณ และเวลาที่ใช
ในการศึกษา การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือหลักสูตรนั้นยอมมีประสิทธิภาพมาก74 
  
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลาววา การจัดการศึกษา หมายถึงการจัดการ
เรียนรูของคนและสังคม คนทุกคนที่อยูรวมกันในสังคมมนุษยตองเรียนรูไปดวยกัน สถานศึกษาซ่ึงเปน
หนวยงานที่ใหความรูแกผูเรียนโดยตรงจึงมีภารกิจมีบทบาทและความสําคัญในฐานะหนวยงานที่จัด

                                                           
 71ทิพาวดี เมฆสวรรค, การสงเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงาน ก.พ.ท., 2538), 2. 
 72ประเวศน มหารัตนกุล,  การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวทางใหม (กรุงเทพฯ : สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน), 2542), 113-114. 
 73สัญญา สัญญาวิวัฒน, ทฤษฏีองคกรประสิทธิภาพ รวมบทความสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 114.  
 74ธีระ รุญเจริญ, อางถึงใน จรินทร เทศวานิช และ วรรณภา ประเสริฐสุข , การบริหาร
ทรัพยากรศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 7. 
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กระบวนการเรียนรูใหกับคนและสังคม โดยมีความมุงหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือใหคนไทยเปน
มนุษยทีส่มบูรณ75 
 สมศ. ไดใหคํานิยามของของคําวา ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา วา 
หมายถึง การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ียั่งยืนและตอเนื่อง ตามหลักการบริหารที่ใชโรงเรียน
เปนฐานและการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลในภารกิจหลักของการบริหารสถานศึกษาทั้ ง 4 
ดาน76  
 อุทั ย  บุญประ เส ริ ฐ  กล า ว ว ากา รบ ริหาร โดย ใช โ ร ง เ รี ยน เป นฐ าน (School-Base 
Management)  หมายถึง การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา
โดยตรง โดยใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ
การบริหารจัดการทั้งดาน วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารงานทั่วไป โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครองและชุมชน ตัวแทน
ครู ผูทรงคุณวุฒิ มีสวนในการบริหารสถานศึกษารวมกัน ใหเปนไปตามความตองการของผูเรียน และ
ผูปกครองใหมากที่สุด ประกอบดวยหลักการตอไปนี้คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม 
หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและ
ถวงดุล77 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ดานไดแก ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษารวมทั้งสภาพแวดลอม
และการบริการ ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามตองการไดคือ ครู ซึ่งมี
องคประกอบท่ีเกี่ยวของ 2 สวน ไดแก คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การประเมินผลของครู ครูที่ดีตองมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใสลูกศิษยหมั่นพัฒนา
ตนเอง เขากับผูปกครองและชุมชนไดดีและ สิ่งสําคัญที่สุดคือ ครูตองมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน (ถายทอดความรูและตอยอดความรูใหผูเรียนได) อยางมีประสิทธิภาพ โดยให
ความสําคัญกับประโยชนที่จะเกิดกับลูกศิษยเปนอันดับแรก ครูตองมีความเชื่อวา “เด็กทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ 
ตลอดจนส่ือตาง ๆ ที่ใชในการสอนเพ่ือใหบรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการ
เรียนรูของครู ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ครูมืออาชีพ
ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง หมั่นปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงามอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถมี
                                                           
 75สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) (กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2540), 25.  
 76สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 27. 
 77อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ : ศูนย
ตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 72-75.  
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ทักษะในการดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางยั่งยืน พรอมท่ีจะเจริญเติบโต
ทามกลางความเปล่ียนแปลงทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาและเปนที่ยอมรับของ
สังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 การบริหารจัดการเปนหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษา การบริหาร(Administration) และ
การจัดการ (Management) เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย แตจะ
บริหารและจัดการอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพน้ันผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญที่สุด  เพราะผูบริหาร
เปนผูกําหนดทิศทางการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพท้ังหลาย เปนผูที่มีเปาหมาย
ความสําเร็จที่ชัดเจนและมีความมุงมั่นท่ีจะไปสูเปาหมายน้ันใหจงได ทุมเทพลังกายและความคิดอยาง
เต็มกําลัง มีความเปนผูนําทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน รอบรูเปนที่พ่ึงทางวิชาการใหแก
ผูใตบังคับบัญชาไดมีความสามารถในการจัดการองคกร บริหารจัดการใหมีครูสอนอยางพอเพียง 
มอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน ใชหลักการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมในการบริหาร สงเสริมใหมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู เรียน
และทองถิ่น สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูมีความ
สมบูรณรอบดานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ในปจจุบันสิ่งท่ีทาทายความสามารถ
ของผูบริหารอีกประการหนึ่ง คือการทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหนาที่ที่รับผิดชอบ 
แมงานสอนจะเปนงานหลัก แตงานในหนาที่พิเศษที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนเปนหนาที่ที่ครู
ปฏิเสธไมได จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะทําใหครูทุกคนรักในงานสอน มีการทํางานและ
เก็บงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดสารสนเทศที่มีความหมายและสามารถนําไปใชไดตามความมุง
หมายทันการ 
 กลุมบุคคลที่มีสวนผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดแก
กรรมการสถานศึกษา หรืออาจเรียกเปนอยางอ่ืน เชน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะทําหนาท่ี
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตาง ๆ ของสถานศึกษา อันหมายรวมทั้งการบริหารวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล และหนาที่อ่ืนตามที่ระเบียบกําหนด 
 คุณภาพผูเรียนข้ึนอยูกับ คุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา จะเปนตัวสะทอนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดี  เพราะหลักสูตร
สถานศึกษาจะมกีารกําหนดจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียนตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะทอนวาผูเรียนมีความรูความสามารถ เจตคติและ
พฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ที่สถานศึกษากําหนดไวหรือไมหลักสูตรท่ีดีควรคํานึงถึงบริบทของ
ผูเรียน ทองถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู หรือจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับ
ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมศักยภาพ
ของผูเรียนตามขีดความสามารถ ทําใหผูเรียนมีความสมบูรณและสมดุลทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ 
จิตใจ และสติปญญา 
 นอกจากน้ัน สภาพแวดลอม และการบริการก็เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา สถานศึกษาท่ีมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคงและสะอาด มีแหลงเรียนรู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 

เพียงพอทําใหนักเรียนดําเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุขปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่ง
จะสงผลถึงความสําเร็จในการเรียนดวย78  
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 1)มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มี 
6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 2)มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี้ 3)มาตรฐานดาน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบงชี้ 4)มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มี 
1 มาตรฐาน 2 ตัวบงชี้ และ5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบงชี้ รวม 15 
มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ดังนี้ 
ดานที ่1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
 1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
 2. มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 3. ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
 4. เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 5.  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน  
  6. สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปกีฬา/นันทนาการตาม     
จินตนาการ 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
 1. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  
 2. เอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
 3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  
 4. ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  
 1. มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดแหลงเรียนรู และสื่อตางๆ     
รอบตัว  
 2. มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม  
  3. เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน  
  4. ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน  

                                                           
 78สํ านั กทดสอบทางการศึ กษา  สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ น พ้ืนฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554),  4-7.  
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มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล  
 1. สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน ฟง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง  
 2. นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 3. กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
 4. มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
 2. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
 3. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ  
 4. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ  
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต  
 1. วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ  
 2. ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 3. ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
 4. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
ดานที ่2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 1. ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค  
 2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  
 3. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา  
 4. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู  
 5. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  
 6. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค  
 7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการสอน  
 8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
 9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  
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มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน  
 2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ  
 3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ  
 4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ  
 5. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา  
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 1. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 3. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน  
 1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
 2. จดัรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ  
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการความสามารถ  ความ
ถนัด และ ความสนใจของผูเรียน 
 4. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง 
 5. นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ  
 6. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 1. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน  
 2. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 3. จัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม  
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
 4. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 5. นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  
 6. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
ดานที ่3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  
 1. มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ  
 2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 
ดานที ่4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น  
 1. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา  
 2. ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 
ดานที ่5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 1. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  
 2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 79 
 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  
 1. มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
น้ําหนักคะแนนของมาตรฐาน หมายถึงครูปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทย
ฐานะตําแหนง ดวยความมุงมั่นทุมเทการสอนอยางเต็มเวลา และเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผูเรียน
                                                           
 79เรื่องเดียวกัน, 11-16. 
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ใหมีคุณภาพบรรลุเปาหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะหหลักสูตรอยางรอบดาน กําหนดเปาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะหมาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู และประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ให
คําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาผูเรียนอยางท่ัวถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 
 ตัวบงชี้ที่ 7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  หมายถึงครูสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนครอบคลุม ทั้งดานความรูทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
สอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้1)ความรูความ
เขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร 2)การเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตรและหลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู และ 3)การวางแผน
การจัดการเรียนรู มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวบงชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน หมายถึงครูศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทํา
สารสนเทศอยางเปนระบบ ใชขอมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะหผูเรียนมาใชในการวางแผนจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล  โดยมีประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 1) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 2) การใชขอมูลผูเรียนวางแผนการจัดการเรียนรู 
และ 3)การสงตอขอมูลสารสนเทศผูเรียน  
 ตัวบงชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา หมายถึง ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค นํามาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอน 
เทคนิคการสอน สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ 2)การจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนําบริบท และภูมิปญญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู หมายถึง ครูศึกษาหลักการใชสื่อ เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ มี
ความเหมาะสม หลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความ
แตกตางของผูเรียนโดยจัดหา จัดทํา พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวยการศึกษาคนควา วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ
การเรียนรูทั้งนี้ มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีตางๆ มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน
รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออยางตอเนื่อง โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
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1)การใชสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู และ 2)การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย หมายถึง ครูศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ซึ่งอยูบนหลักพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเพ่ือตัดสินผลการ
เรียน โดยผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพ่ือใหบรรลุตามาตรฐานการเรียนรู 
สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวยวิธีการวัดและประเมินที่
หลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการความกาวหนา และความสําเร็จทางการ
เรียนของผูเรียน โดยมีประเด็นการพิจารณาคือ การวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน  
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค หมายถึง ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส เอ้ืออาทรชีวิตความเปนอยู
ของผูเรียนทุกคนอยางใกลชิด มีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนในการใช
ความดูแล ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกันโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)การใหคําแนะนํา คําปรึกษาแก
ผูเรียน และ 2)การแกไขปญหาผูเรียน 
 ตัวบงชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน หมายถึงครูมีการศึกษา คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษามี
ความรูในการวิจัย มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่
ตนรับผิดชอบ อยางนอยปละ 1 เร่ือง ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงการแกปญหา และหรือ
พัฒนาผูเรียนได และไดรับการยอมรับ มีการเผยแพรผลงานวิจัย มีการนําผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของครู รวมท้ังพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยมีประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 1)การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู และ 2)การใชผลการวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
หมายถึงครูยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และงานท่ีไดรับมอบหมาย พัฒนาตนเอง
ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ทั้งตอตนเอง ครอบครัว 
และสังคม ใหความรวมมือในการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความรักสามัคคีในหมู
คณะ รวมทั้งรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา โดยมีประเด็นการพิจารณาการประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และการเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษามีพฤติกรรมดังนี้ 1) การยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 2) การยึดมั่น และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 3) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ในการดําเนินชีวิต ทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 4)การ
พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 5) การมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 6) 
การใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 7) การมีความรักสามัคคีในหมูคณะและ 8) การรวม
ปกปองและรักษาช่ือเสียงของสถานศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

 ตัวบงชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมาย เต็มเวลาเต็มความสามารถ 
หมายถึงครูอุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระที่ไดรับมอบหมายอยาง
ครบถวน และมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนดโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
1)การจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา และ 2)การจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มความสามารถ  
 2. มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล หมายถึงผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่ม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน โดยใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการ และการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 
ดาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 
ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผูมีสวน
เกี่ยวของ ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 
 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
หมายถึงผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ในปจจุบันสูกรอบ
การพัฒนาผูเรียนในอนาคต มีความสามารถในการเปนผูนํา มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม ๆ 
มาพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร แนะนําใหบุคลากรในสถานศึกษา นําไปปรับใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดย
มีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือ
นํามาใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 2)ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 3)การคิดริเริ่ม 
เทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และ 4)การกระตุนครูและบุคลากรใหรวมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ หมายถึงผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวม โดยเปดโอกาสใหครู ผูเรียน ผูปกครองชุมชนและหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศ ให
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ และเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และใชขอมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 1) การบริหารงานแบบมีสวนรวม และ 2) การใชขอมูลผลการประเมินและผลการวิจัย
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ หมายถึง ผูบริหารบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาท่ี มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงาน และสรางขวัญกําลังใจ
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ในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นการพิจารณาคือ การบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
 ตัวบงชี้ที 8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
หมายถึง ผูบริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ มี
ความสามารถและมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง  4 ดานของ
สถานศึกษา ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลงานบริหารท่ัวไป มี
การดําเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการดําเนินงาน และรายงานผลประจําปตามแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอยางตอเนื่องเปนระบบ โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1) แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม 
ที่สงเสริมและพัฒนาบุคลากร 2) การดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 3) การ
มอบหมายงาน และ 4) การนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 
 ตัวบงชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
หมายถึง ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการประเมินการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
ดานงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไปและมีความพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีประเด็นการพิจารณาคือ  ความพึงพอใจ
ของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตอผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา หมายถึง ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนา
และการใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การสราง การพัฒนา และการเลือกใชสื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และเอาใจใสการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีการติดตามกํากับ ประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนา หรือปรับปรุงอยาตอเนื่อง
ตามภารกิจอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลาทําการ โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้  1) การให
คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และการเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และ 2) การบริหาร
จัดการศกึษาเต็มเวลา 
 3. มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษามีความรูความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหาร
จัดการ และการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2546 มาตรา 26และระเบียบอ่ืนๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
โดยผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่ง
ประกอบดวยตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 
 ตัวบงชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ ตามท่ีระเบียบกําหนด หมายถึง
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความรูความเขา ใจ  และสามารถปฏิบัติหนาที่ ตามระเบียบ
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กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย การบริหารจัดการและการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เปน
นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และมาตรา 26 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวของ โดยมีประเด็นการ
พิจารณาดังน้ี 1.คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด 2.คณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาที่ดังนี้  2.1) มีองคประกอบ และการไดมาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
พ.ศ.2543 2.2) คณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
2.3) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นในการ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น 2.4)
คณะกรรมการสถานศึกษาแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ2.5)
คณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษากอน
เสนอตอสาธารณชน 2.6) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น ขอเสนอแนะ สนับสนุนเก่ียวกับการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา
2.7) คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ การจัดระบบและการ
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา 2.8) คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาในการสงเสริม ความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับ
หนวยงานอ่ืน ๆในชุมชนและทองถิ่น 2.9) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น เสนอแนะ ให
คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารวมท้ังความตองการของชุมชนและทองถิ่น 2.10) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น 
เสนอแนะใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตาง ๆ
ของสถานศึกษาตามกฎระเบียบหรือประกาศที่กําหนด 2.11) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้งและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาและ 2.12) คณะกรรมการ
สถานศึกษาใหความเห็น ขอเสนอแนะในการออกระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
และการจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน การดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน
และใหความเห็น ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กํากับ ดูแล
ติดตามกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1) คณะกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมในการกําหนดอัตลักษณ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2) 
คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 4) 
คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงาน
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กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 5) คณะกรรมการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 6) สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ 2 คร้ัง และมี
การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตอหนวยงานตนสังกัดทราบ7) สถานศึกษามีการ
สํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาตอผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  และมีการ
รายงานสรุปผลความพึงพอใจตอหนวยงานตนสังกัดทราบ 8) คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมใหมี
ระบบการติดตาม ดูแลชวยเหลือนักเรียนในการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ 9) คณะกรรมการสถานศึกษาให
ขอเสนอแนะ สงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ เพ่ือเสริมสราง ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 9.3 ผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง
ผูปกครองและชุมชน ไดรับโอกาสอยางเสมอภาคในการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา และ
คุณภาพสถานศึกษา โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นับต้ังแตการแสดงความ
คิดเห็น การวางแผน การดําเนินการ การแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล มีสวนรวมในการวางแนวทาง นโยบายเพ่ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้  1)ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 1.1) การกําหนดแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจเปาหมายของสถานศึกษา 1.2) การกําหนดจุดเนนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
1.3) การกําหนดคุณภาพของผูเรียน 1.4) โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา 1.5) การจัดและใชแหลง
เรียนรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น 1.6) การเสนอความตองการพัฒนาหรือปรับปรุงดานหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู 1.7) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 1.8) การ
กํากับ ติดตามระบบการดูชวยเหลือนักเรียน และ 2) ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนตอการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 4. มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน หมายถึง สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองและ
ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแสดงจุดเนนของสถานศึกษา โดยมีการ
ออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย ใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหารจัดการที่สงเสริมใหครูนําหลักสูตรสูการ
จัดการเรียนรูในหองเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหนักเรียนทุกคนไดรับบริการอยางทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตามกํากับดูแลการใช
หลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ นําผลการนิเทศ การจัดการเรียนรูมาเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียน และ
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ซึง่ประกอบดวยตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 
 ตัวบงชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคลองกับทองถิ่น หมายถึง 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีนําเปาหมาย จุดเนนการพัฒนาผูเรียนในระดับทองถิ่น 
สาระการเรียนรูทองถิ่น มาจัดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นในดานตางๆเชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
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ฯลฯ เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถิ่นซึ่งเปนสภาพแวดลอมในชีวิต ทําใหเกิด
ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน มีสวนรวมในการดูแล
แกไขปญหา และพัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยมีประเด็นการพิจารณาตอไปนี้ 1) คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย(คณะครู ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา
ผูแทนชุมชน/ผูทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 2) 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา มีองคประกอบครบถวน และสอดคลองหลักสูตรแกนกลางฯตอบสนอง
เปาหมาย วิสัยทัศนหรือจุดเนนของสถานศึกษา และมีการกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น 3) 
รายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดไวในหลักสูตร มีการจัดลําดับเนื้อหาสาระ ความยากงาย 
ความซับซอน และมีการบูรณาการสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
อยางเหมาะสม 4) การติดตามการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูและสรุปผลทุกภาคเรียนและ 5) 
การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษาโดยใชสรุปผลการติดตามการใชหลักสูตรผลการวิจัย
ชั้นเรียนของครูหรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
 ตัวบงชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ หมายถึง สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมไดอยางหลากหลายภายใต
สัดสวนเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตร รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสรางที่จัด
ใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจหรือความตองการ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
รายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา และมีรายวิชาเพ่ิมเติมอยางนอย 2 รายวิชาที่บูรณา
การขามกลุมสาระการเรียนรู โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1) การมีรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลาย
เพียงพอใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 2) รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหา/สาระ
การเรียนรูเหมาะสมตามโครงสรางที่จัดใหผูเรียนเรียน 3) ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได
ตามความตองการ 4) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนองจุดเนนของ
สถานศึกษา และ 5) การมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีการบูรณาการขามกลุมสาระอยางนอย 2 รายวิชา 
 ตัวบงชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน หมายถึงสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนครบถวนตาม
โครงสรางหลักสูตร กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียน 
(กิจกรรม ชุมนุม ชมรม)มีหลากหลาย และผูเรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนไดอยางเทาเทียมกัน มีการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักความเปนไทย และอยูอยางพอเพียง
และจัดใหผูเรียนทุกคนรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอทองถิ่น ชุมชน และสังคม โดยมีประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีสัดสวนเวลาเรียน และจํานวนกิจกรรมครบถวนตาม
โครงสรางหลักสูตร 2) การสํารวจขอมูลผูเรียน วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมที่จัด
สงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคํา ปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบ
และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 3) กิจกรรมชุมนุม/ชมรมตาง ๆ มีหลากหลาย
สามารถตอบสนอง ความตองการ ความถนัด และความสนใจ ของผูเรียนไดอยางทั่วถึง 4) ผูเรียนทุก
คนไดเขารวมกิจกรรม ที่สงเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักความเปนไทย และอยูอยาง
พอเพียงอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และ 5) ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรม ที่ทําประโยชนเพ่ือ
ทองถ่ินของตน เพ่ือชุมชน หรือสังคมอยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
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 ตัวบงชี้ที่ 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู ที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง หมายถึง สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติ โดยสราง
ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียน เพ่ือให
ครูจัดการเรียนการสอน ใหบรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ใหผูเรียนอธิบายกระบวนการคิด
การลงมือทํางานในสถานการณจริง หรือใกลเคียงความเปนจริง ใหผูเรียนไดใชการวิจัยในการเรียนรู
และการแกปญหา จนผูเรียนสามารถสรุปความรูดวยตนเองไดจริง โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้    
1) การอบรมและพัฒนาครูเพ่ือทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับ หลักสูตรอิงมาตรฐาน และการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ระบุใน
แผนการสอน/หนวยการเรียนรูของครูทุกกลุมสาระ สะทอนวาผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดได 3) ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง หรือใกลเคียงสถานการณจริง อยาง
นอย 1 คร้ัง ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 4) การมีผลงานที่แสดงการใหผูเรียนอธิบายวิธีคิด และการ
สรุปความคิดของตนเองทุกกลุมสาระ และ 5) ผลงาน/โครงการท่ีใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งในการเรียนรู
อยางนอย 3 กลุมสาระ 
 ตัวบงชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน หมายถึง สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามกํากับการใชหลักสูตร โดยใชวิธีการที่หลากหลายมี
แผนการนิเทศ ติดตามกํากับอยางเปนระบบ ตอเนื่อง นําผลการนิเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1) แผนการนิเทศที่มุงสงเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ระบุประเด็นจุดเนน รูปแบบ ปฏิทินและทีมนิเทศที่ชัดเจน 2) การ
ดําเนินการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 3) การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศทุกภาคเรียน และ 4) การใชผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรูของ 
ครูทุกกลุมสาระ 
 ตัวบงชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
หมายถึง สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนทุกคนดวยความเสมอภาคอยางทั่วถึง และตอเนื่อง 
นําขอมูลผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาผูเรียนตามความ
แตกตางระหวางบุคคล ความถนัด ความสนใจ ความพรอม เพ่ือใหผูเรียนมีภูมิคุมกัน สามารถเรียนรู 
พัฒนาตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1) แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 2) การมอบหมายความรับผิดชอบผูเรียนเปน
รายบุคคล 3 )การสํารวจขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการที่หลากหลาย  4)การคัดกรองและ
จําแนกผูเรียนเปนรายกลุมตามสภาพ 5) การจัดกิจกรรมปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียนตามสภาพ
อยางเหมาะสม 6) การประเมินผลการจัดกิจกรรมปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียน 7) การประสาน
และสงตอการแกไข และพัฒนานักเรียนแกผูที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ 8) ผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 5. มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงใช
การไดดีนําไปสูการพัฒนาผูเรียนทุกดาน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวมไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบแหลงเรียนรู การ
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บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยตัวบงชี้ดังตอไปน้ี  
 ตัวบงชี้ 11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอม รมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
หมายถึง สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุมที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ไดแก สื่อวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ พอเพียงกับผูเรียนและอยูในสภาพใชการไดดี มีสภาพแวดลอมที่สวยงามรมรื่น และมี
แหลงเรียนรูสําหรับผู เ รียนภายในสถานศึกษา โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)หองเรียน
หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หอประชุม 2)สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 3)สภาพแวดลอม 
และแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนภายในสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
หมายถึงสถานศึกษาจัดทําโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ และดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนดไวโดยหลายฝายมี
สวนรวม มีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม และนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงกาดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง รูจักรักษาสุขภาพอนามัย
สวนตน มีสุขภาพจิตดี และรูจักหลีกเลี่ยงหรือปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุข สุข
บัญญัติ 10 ประการ ไดแก 1)ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด 2)รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรง
ฟนทุกวันอยางถูกตอง 3)ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังขับถาย 4)กินอาหารสุก สะอาด 
ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 5)งดบุหรี่สุรา สารเสพติด การพนันและ
การสําสอนทางเพศ 6)สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน 7)ปองกันอุบัติเหตุดวยการไมประมาท 
8)ออกกําลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจําป 9)ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ และ 10)มี
สํานึกตอสวนรวมรวมสรางสังคม โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 2)การ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 3)การประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการดําเนินงาน 4)การ
นําผลการประเมินไปเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 5) การมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ผูเรียนในการดําเนินงาน 
 ตัวบงชี้ 11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถึง สถานศึกษาจัดหองสมุดใหมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู
และสรางนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว เอ้ือใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)การจัดหองสมุดให
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 2)การใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม และ 3)ความพึงพอใจของผูเรียน 
 6) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง หมายถึง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
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กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช
หลักการมีสวนรวมของชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การดําเนินงานของ
สถานศึกษาตองครอบคลุมมาตรฐาน และตัวบงชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ใหใช
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้
ดังตอไปน้ี 
 ตัวบงชี้ที่ 12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการจัดทํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ
สถานศึกษา เพ่ือใชเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะหและสังเคราะหมา
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเนนของ
หนวยงานตนสังกัด เอกลักษณที่สถานศึกษาตองการสราง ทั้งนี้โดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน 
ศักยภาพของสถานศึกษาบริบทของชุมชนและทองถิ่น มาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้  1)การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และ 2)ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่สถานศึกษากําหนดไว โดยมีการกําหนดกรอบเวลาของการ
ดําเนินงานอยางนอย 3 ป เพ่ือใชเปนกรอบ ทิศทางในการดําเนินงาน ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกัน
คิด วิเคราะห และพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีการนําแผนสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดไว โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปน
ของสถานศึกษา และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายดานตางๆ โดยมีจุดเนนที่ คุณภาพผูเรียน
สะทอนคุณภาพความสําเร็จที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 2)กําหนดวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3)ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นจากท้ังภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ  4) 
กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง องคกรหนวยงาน ชุมชน และ
ทองถิ่น และดําเนินงานตามที่กําหนดไวครบถวน 5)กําหนดการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยาง
คุมคา สอดคลองกับเปาหมายทุกโครงการ กิจกรรม 6)จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 7)กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 8)เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา
ใหความเห็นชอบ 9)นําแผนปฏิบัติการประจําปแตละปสูการปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ
กิจกรรมกําหนดไว และ 10)กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 
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 ตัวบงชี้ที่ 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการจัดทําระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูถูกตอง
ครอบคลุมทันสมัย พรอมใชในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจดานการบริหาร
วิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆ
โดยเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย และสามารถใหบริการแกผูตองการใช โดยมีประเด็นการ
พิจารณา 1)การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และ 2)การใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินการ ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุง แกไข หรือ
พัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยตองดําเนินการทุกป โดยมีประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 1)การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ 2)การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกไปวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ คือการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่เปนรายงานประจําป
หลังจากสถานศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแตละปการศึกษา นําเสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา (หรือที่เรียกเปนอยางอ่ืน) ใหความเห็นชอบและนําเสนอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และรายงานสูสาธารณชน โดยสถานศึกษานําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพท่ีมี
สาระสําคัญ โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1)การสรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2)การนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหความ
เห็นชอบ และ 3)การเผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ80 
 
 
 
  
 
 
                                                           
 80 เรื่องเดียวกัน, 68-129. 
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ประสิทธิภาพดานการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 สําหรับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(SMART School) 
ประจําป พ.ศ.2556 สําหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดองคประกอบในการประเมิน
ดานการ จัดการศึกษา ไวดังนี้ คือประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด 4 ดาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารและการปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักของการบริหาร จัดการศึกษาในโรงเรียนท้ัง 4 ดานใหครบถวน ถูกตอง เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา  

1.1 ดานงานวิชาการ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาดานงานวิชาการ หมายถึง โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีองคประกอบครบถวนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียน
และ ทองถิ่นมีหนวยการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดมีการสงเสริมสนับสนุนนิเทศ และกํากับติดตามเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู         
อยางตอเนื่อง 
ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การพัฒนาหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบถูกตองครบถวนและไดรับการเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2  หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
1.3  หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและทองถิ่น 
1.4  หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

2. การจัดการเรียนรู 
 2.1 หนวยการเรียนรูตอบสนองหลักสูตรแกนกลางไดอยางครบถวน 
 2.2 แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 2.3 กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูของผูเรียน ทั้งดานความรูทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

  2.4 สื่อการเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 
 2.5 ประเมินความกาวหนาของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 2.6 มีการซอมเสริม และพัฒนาผูเรียนตามผลการประเมิน 
3. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 3.2 เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารงานวิชาการสําหรับครูมีเพียงพอ 
 3.3 การบริหารจัดการสื่อเพ่ือใหเกิดการใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4 การจัดแหลางเรียนรูตางๆมีความหลากหลายและเหมาะสม 
 3.5 การพัฒนาครูดานงานวิชาการ มีความหลากหลายและตอเนื่อง 

3.6 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ งานวิชาการของโรงเรียนมีการนําไปปฏิบัติเปน
แนวทางเดียวกัน 
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4. การนิเทศและกํากับติดตาม 
 4.1 แผนการนิเทศการจัดการเรียนรูสามารถ นําไปปฏิบัติไดจริง 
 4.2 การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู มีความสมํ่าเสมอ 
 4.3 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูทุกคน 
 4.4 การนําผลการตรวจสอบและประเมินไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
แหลงขอมูล 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 
แผนงาน/โครงการตางๆที่เก่ียวของ แหลงเรียนรูตางๆ 

1.2 ดานงานงบประมาณ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดานงานงบประมาณ หมายถึง 
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานงบประมาณที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ คํานึงถึง การจัดลําดับความสําคัญของการใชงบประมาณท่ีตอบสนองความตองการใน
การพัฒนาโรงเรียนอยางครบถวน และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประเด็นการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินมีตัวแทนครูรวมเปนกรรมการ 
 2. การจัดทําแผนบริหารงานงบประมาณมีการจัดลําดับความสําคัญ 
 3. แผนบริหารงบประมาณไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4. การใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและกําหนดเวลา 
 5. การรายงานผลการดําเนินงานดานงานงบประมาณมีความชัดเจนและเปดเผย 
 แหลงขอมูล 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ แผนบริหารงบประมาณ บันทึกการประชุม รายงานการ
ดําเนินงาน 

1.3 ดานงานบุคคล ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาดานงานบุคคล หมายถึง โรงเรียนมี
แผนภูมิการจัดองคกรโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรปฏิบัติงานตรงกับความรู
ความสามารถและความถนัด สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร รักและศรัทธาในวิชาชีพ ทําใหเกิด
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นการตรวจสอบ 
 1. แผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารมีความชัดเจนเปนปจจุบัน 
 2. การมอบหมายงานสอดคลองกับวุฒิหรือความสามารถหรือความถนัด 
 3. การพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและครอบคลุมบุคลากรทุกฝาย 
 4. การพัฒนาบุคลากรตอบสนองความตองการของบุคลากร 
 5. การสรุปรายงานผลการศึกษาอบรมมีความชัดเจน 
 6. ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 7. ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
แหลงขอมูล 
 แผนภูมิการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่งที่เกี่ยวของ โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน บันทึกการประชุม/เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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 1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาดานงานบริหารท่ัวไป 
หมายถึง โรงเรียนมีแผนบริหารงานท่ัวไปที่ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ มีปฏิทินปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
ประเด็นการตรวจสอบ 
 1. แผนงานบริหารท่ัวไปครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ เชน ระบบสารสนเทศ งานธุรการ งาน
กิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพ งานอาคารสถานท่ี งานการควบคุมภายใน เปนตน 
 2. ปฏิทินปฏิบัติงานสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความชัดเจน 
 3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียนอยางชัดเจน 
 4. การติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรมมีความตอเนื่องและเปนปจจุบัน 
 5. บรรยากาศ สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี ภายในโรงเรียนเอ้ือตอการเรียนรู 
แหลงขอมูล 
 แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ  ปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารสถานท่ี บรรยากาศ 
สภาพแวดลอมในโรงเรียน81 

สรุปไดวาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษากรุงเทพมหานครน้ัน ไดกําหนดไวเปนสวนหนึ่งใน
การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเกณฑการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษานั้น ประกอบดวยกรอบในการประเมิน 4 ดานไดแก ดาน
วิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 ปจจุบันน้ีการจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเปนอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 
89(21) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการจัด
การศึกษาหลายระดับ และหลายรูปแบบ ซึ่งมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดังนี้  1)การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 2)การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 3)การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลาย 4)การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5)การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ6)การจัดการ
ศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ82 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 438 โรง จําแนกเปน 6 กลุมไดแก 1)สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในกลุม
กรุงเทพกลางจํานวน 41 โรง 2)กลุมกรุงเทพใตจํานวน 59 โรง 3)กลุมกรุงเทพเหนือจํานวน 46 โรง 4)
กลุมกรุงเทพตะวันออกจํานวน 131 โรง 5)กลุมกรุงธนเหนือจํานวน 91 โรง และ 6)กลุมกรุงธนใต
จํานวน 70 โรง ประกอบดวยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยูในเขต ภาษีเจริญ หนองแขม บางขุน
เทียน ราษฎรบูรณะ บางแค ทุงครุ และบางบอน รวมทั้ง 6 กลุมมีนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
                                                           

81สํานักการศึกษา สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา, การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร(SMART Shool) ประจําป 2556, เขาถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2556, เขาถึงได
จาก http://bit.ly/X2WNjO 

82 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, รายงานประจําป 2554(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2555), 15-16.  
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กรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น 306,285 คน และมีจํานวนครู 14,503 คน เมื่อจําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวาโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน 1-400 คน) มี 168 โรง มีจํานวนนักเรียน 36,207 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง(นักเรียน 401-800 คน) มี 135 โรง มีจํานวนนักเรียน 80,957 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ(800 คนข้ึนไป)  มี 135 โรง มีจํานวนนักเรียน 189,121 คน (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2556) 
 กลุมกรุงธนใต มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวยเขตพ้ืนที่การศึกษา 7 เขต และมีจํานวนโรงเรียน 70 โรง ไดแก  

1. เขตภาษีเจริญจํานวน 13 โรง ไดแก โรงเรียนบางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ) โรงเรียนวัด
กําแพง โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะลอม โรงเรียนวัดทอง
ศาลางาม โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดประดู(พวงอุทิศ) โรงเรียนวัดมะพราวเตี้ย โรงเรียนวัด
วิจิตรการนิมิต โรงเรียนวัดอางแกว โรงเรียนวัดโคนอน และโรงเรียนวัดโตนด  

2. เขตบางแค จํานวน 12 โรง ไดแก โรงเรียนคลองหนองใหญ โรงเรียนบางเชือกหนัง 
โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลอนุสรณ) โรงเรียนบางแคเหนือ โรงเรียนบางไผ โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ 
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี โรงเรียนวัดมวง โรงเรียนวัดราษฎบํารุง-เขตบางแค โรงเรียนวัดศาลา
แดง โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ และโรงเรียนเพชรเกษม 

3. เขตหนองแขม จํานวน 6 โรง ไดแก โรงเรียนคลองบางแวก โรงเรียนบานขุนประเทศ 
โรงเรียนประชาบํารุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนวัดหนองแขม และโรงเรียนวัดอุดมรังสี 

4.  เขตบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน จํานวน 16 โรง ไดแก โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ 
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โรงเรียนราชมนตรี(ปลื้ม-เชื่อมอนุกูล) โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดกําแพง 
โรงเรียนวัดทาขาม โรงเรียนวัดบัวผัน โรงเรียนวัดบางกระดี่ โรงเรียนวัดประชาบํารุง โรงเรียนวัดสะแก
งาม โรงเรียนวัดหัวกระบือ โรงเรียนวัดเลา โรงเรียนวัดแสมดํา โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวิทยา) 
โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ และโรงเรียนแกวขําทับอุปถัมภ 

5. เขตบางบอน จํานวน 9 โรง ไดแก โรงเรียนคงโครัดอุทิศ โรงเรียนบานนายผล(แมนสุวรรณ
อุปถัมภ) โรงเรียนบานนายสี โรงเรียนบานนายเหรียญ โรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค โรงเรียนพระยา
มนธาตุราชศรีพิจิตร โรงเรียนวัดนินสุขาราม โรงเรียนวัดบางบอน และโรงเรียนสถานีพรมแดน 

6. เขตราษฎรบูรณะ จํานวน 6 โรง ไดแก โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ โรงเรียนวัดบางปะกอก 
โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส โรงเรียนวัดสน โรงเรียนวัดสารอด และโรงเรียนวัดแจงรอน 

7 เขตทุงครุ จํานวน 8 โรง ไดแก โรงเรียนคลองรางจาก โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ 
โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนบางมด(ตันเปาววิทยาคาร) โรงเรียนรางราชพฤกษนุชมีอุทิศ โรงเรียน
ราษฏรบูรณะ โรงเรียนวัดทุงครุ และโรงเรียนสามัคคีบํารุง 
 เมื่อแบงประเภทออกเปนโรงเรียนตามจํานวนนักเรียนพบวามีโรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวน
นักเรียน 1-400 คน) มีจํานวน 17 โรง ไดแก โรงเรียนวัดโคนอน โรงเรียนโรงเรียนวัดโตนด โรงเรียน
วัดตะลอม โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิต โรงเรียนวัดกําแพง โรงเรียนวัดประดู(พวงอุทิศ) โรงเรียนบางจาก
(โกมลประเสริฐอุทิศ) โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ โรงเรียนแกวขําทับอุปถัมภ โรงเรียนวัดบัวผั น 
โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส โรงเรียนวัดสน โรงเรียนบางไผ โรงเรียนราษฏรบูรณะ โรงเรียนคลอง
รางจาก โรงเรียนสถานีพรมแดน และโรงเรียนคงโครัดอุทิศ  โรงเรียนขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน
401-800คน) มีจํานวน 20 โรง ไดแก โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนคลอง
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พิทยาลงกรณ โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดประชาบํารุง โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนวัดแจงรอน 
โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนบางเชือกหนัง โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลอนุสรณ) โรงเรียนเพชรเกษม
โรงเรียนคลองบางแวก โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย โรงเรียนบานนายผล(แมนสุวรรณอุปถัมภ) โรงเรียน
บานนายสี โรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค โรงเรียนวัดนินสุขาราม โรงเรียนสามัคคีบํารุง โรงเรียนบามด
(ตันเปาววิวทยาคาร) และโรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ  และโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 33 โรง
(จํานวนนักเรียนมากกวา 800 คน) ไดแก โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม 
โรงเรียนวัดอางแกว โรงเรียนบานขุนประเทศ โรงเรียนประชาบํารุง โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัด
อุดมรังสี โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนราชมนตรี(ปลื้ม -เชื่อมอนุกูล) โรงเรียนวัดสะแกงาม 
โรงเรียนวัดแสมดํา โรงเรียนวัดบางกระดี่ โรงเรียนวัดกําแพง โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวิทยา) 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร โรงเรียนวัดเลา โรงเรียนวัดทาขาม โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ โรงเรียนคลองหนองใหญ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
สามัคคี โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลอนุสรณ) โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ โรงเรียนวัดมวง โรงเรียนวัด
ราษฎบํารุง-เขตบางแค โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนราษฏรบูรณะ โรงเรียน
วัดทุงครุ โรงเรียนบานนายเหรียญ โรงเรียนวัดบางบอน  โรงเรียนหัวกระบือ 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แบงออกเปนกลุมพ้ืนที่ 6 กลุมคือ 
กลุมกรุงเทพเหนือ กลุมกรุงเทพกลาง กลุมกรุงเทพใต กลุมกรุงเทพตะวันออก กลุมกรุงธนเหนือ และ 
กลุมกรุงธนใต มีการจัดการศึกษา 6 ระดับคือ 1) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2) การจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 3) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 4) การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 5) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ6) การจัดการศึกษาแกเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  โดยมีโรงเรียนขนาดเล็ก 168 โรง โรงเรียนขนาด ปานกลาง 135 โรง และขนาดใหญ 
135 โรง83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, ขอมูลสถิติ, เขาถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.bangkokeducation.in.th/stat.php 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 งานวิจัยดานการส่ือสารและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา มีผูทําวิจัยไวหลายๆ ดาน
ตางๆ กันผูวิจัยไดนําเสนอโดยแยกเปน 2 กลุม คือ งานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ 
ดังนี้ 
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
  ธราธร บุงทอง ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องคกรกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของบริษัทนําเที่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้หัวหนาฝายขายบริษัทนําเที่ยวมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการ
สือ่สารภายในองคกรโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานความพรอมในการรับฟงเชน 
พนักงานฝายขายของกิจการยินดีและพรอมในการท่ีจะรับฟงคําแนะนํา ความคิดเห็นของผูอ่ืนพนักงาน
ฝายขายของกิจการมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจขณะทําการสื่อสาร  และพนักงานฝายขาย
ของกิจการตระหนักและสนใจตอขอมูล ขาวสารและพรอมในการรับขอมูล ขาวสารดานการใหขอมูล
ปอนกลับเชิงสรางสรรค เชน หลังจากรับขอมูล ขาวสาร พนักงานฝายขายของกิจการตองการท่ีจะสง
คําตอบหรือขอมูลปอนกลับไปยังผูสงอยางเต็มใจ พนักงานฝายขายของกิจการไดศึกษาและทําความ
เขาใจขอมูล ขาวสารที่ไดรับกอนที่จะสงคําตอบกลับไปยังผูสง และ กรณีที่ไมเขาใจขอมูล ขาวสาร 
พนักงานฝายขายของกิจการทําการสอบถามขอมูล ขาวสารเพิ่มเติม กอนการประเมินผลและตอบกลับ 
ดานการจัดการการส่ือสารระหวางกัน เชน กิจการมุงเนนใหพนักงานใชเวลาทํางานในการส่ือสารเพ่ือ
ทําความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี กิจการเห็นความสําคัญในการท่ีจะพัฒนารูปแบบ
การส่ือสารใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยูเสมอ และกิจการคํานึงถึงความสามารถ ศักยภาพของ
พนักงาน กอนการจัดรูปแบบทางการสื่อสาร ดานการใชชองทางการสื่อสาร เชน กิจการให
ความสําคัญกับคุณภาพของส่ือที่ใชเผยแพรขอมูล ขาวสารภายในองคกรใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
พนักงานฝายขายของกิจการสามารถเลือกชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับการรับสงขอมูล  ขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ กิจการมุงเนนเผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกร ใหสงถึงผูรับในเวลาที่
เหมาะสม ตรงเวลาและทันตอการนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ดานการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี เชน กิจการนําเทคโนโลยีดานการส่ือสารที่มีสมรรถนะสูงมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การติดตอสื่อสารที่มีคุณภาพ พนักงานฝายขายของกิจการทํางานโดยใชเครื่องมือสื่อสาร  หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือมาชวยในการพัฒนาองคกร และพนักงานฝายขายของกิจการพรอมท่ีจะศึกษา 
เรียนรูเรื่องอุปกรณ เครื่องมือดานการสื่อสารที่เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ ดานระยะหางระหวาง
บุคคลและการออกแบบสํานักงาน เชน พนักงานฝายขายของกิจการสามารถเขาพบผูบริหารของบริษัท
ไดทนัที กรณีมีปญหาหรือตองการขอคําแนะและคําปรึกษา กิจการสงเสริมการสรางความสัมพันธของ
พนักงานทุกระดับ เพ่ือสรางความเชื่อถือและความไววางใจกันและกัน และ กิจการใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธของพนักงานในองคกรท่ีมีผลตอการส่ือสาร และ ดานคุณคาของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เชน กิจการสนับสนุนใหพนักงานพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู ความคิดเห็นระหวางพนักงาน
ในองคกรอยางสม่ําเสมอ กิจการสงเสริมการจัดกิจกรรมตามเทศกาลสําคัญเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
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ระหวางพนักงานอยูเสมอ และกิจการนําความแตกตางทางวัฒนธรรมมาสนับสนุนในการดําเนินงาน
เพ่ือใหพนักงานเห็นคุณคาของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย84 
 กมลชนก วนาศิริ ไดทําวิจัยเร่ืองรูปแบบการส่ือสารดวยวาจาของผูอํานวยการโรงเรียนใน 
อําเภอสบเมย เขตพ้ืนที่การศึกษา แมฮองสอน เขต 2 ผลการวิจัยพบวารูปแบบการส่ือสารดวยวาจา
ของผูอํานวยการโรงเรียน ในอําเภอสบเมย เขตพ้ืนที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 บางสวนใชรูปแบบ
การส่ือสารแบบ Socratic (S) มีลักษณะเปนคนชอบพูด มีวาทศิลปในการพูด ชอบใชสํานวนโวหาร 
ชอบวิเคราะหรายละเอียด พูดโดยใชหลักฐานอางอิง และมีความสามารถในการชักจูงผูอ่ืนคลอยตาม 
ขอเสียของรูปแบบการสื่อสารแบบ Socratic (S) คือใชวาจาแข็งกราว พูดมากเกินไป ชอบสั่งสอนผูอ่ืน 
ชอบขัดจังหวะการพูดของผูอ่ืน มีความดันทุรังในการพูด รองลงมาใชรูปแบบการส่ือสารแบบ 
Reflective (R) คือเปนคนมีความสุภาพ ออนโยน เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเปนผูฟงที่ดี หลีกเลี่ยงความ
ขัดแยง เนนความสัมพันธระหวางบุคคลและคิดกอนที่จะพูด มีการถายทอดขอมูลดวยความแมนยํา มี
ความอดทน สรางบรรยากาศในการพูด เปนผูประนีประนอมและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน ขอเสียของ
รูปแบบการส่ือสารแบบ Reflective (R) คือหนีปญหา ตัดสินใจไมเด็ดขาด พูดเหมือนไมมีความจริงใจ 
บางสวนใชรูปแบบการส่ือสารแบบ Noble (N) ซึ่งการสื่อสารแบบนี้เปนการพูดท่ีปราศจากการคิด
ไตรตรอง ไมมีการคิดวิเคราะห เปนเพียงการพูดตามท่ีตัวเองคิด พูดตรงไปตรงมาตามท่ีตั้งใจ ไมพูด
ออมคอม ใชคําพูดเพียงนอยคําใหเปนประเด็นที่ตนเองตองการ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของผูฟง
ตองการพูดใหชัดเจน ไมคลุมเครือและตองการคําตอบเพียงวาใชหรือไมใชโดยไมตองการเหตุผล 
สามารถสื่อสารใหบรรลุเปาหมายของตนเองสามารถจัดลําดับและสรุปความคิดเห็นตาง  ๆ ทั้งในการ
พูดและการเขียน สามารถดึงประเด็นหลักจากขอมูลได มีความกระตือรือรนในการพูด พรอมทั้งใชวัจ
นภาษาประกอบการพูด และมีภาพผูนําที่เขมแข็ง85 
 กมลมาลย ไชยศิริธัญญา ไดทําการวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูประกอบการของผูบริหารที่สงผล
ตอประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครปฐม พบวา คุณลักษณะ
ผูประกอบการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ พันธะ ความมุงมั่น และความอุตสาหะ ความ
ซื่อสัตยและความนาเชื่อถือ การสรางทีม การประเมินความเส่ียง ความเปนตัวของตัวเอง ความมั่นใจ
ในตัวเองและมองโลกในแงดี ความอดทนตอความไมชัดเจน วิสัยทัศน ความมุงม่ันแกปญหา การคนหา
ขอมูลยอนกลับ ความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบ แรงขับสูความสําเร็จ ความอดทนตอความลมเหลว 

                                                           
 84ธราธร บุงทอง, “ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกรกัประสิทธิผล
การทํางานเปนทีมของบริษัทนําเที่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวและการโรงแรม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2555), 147-148. 
 85กมลชนก วนาศิริ, “รูปแบบการสื่อสารดวยวาจาของผูอํานวยการโรงเรียนใน อําเภอสบเมย 
เขตพ้ืนที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2” (การคนควาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 44-45. 
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พลังการทํางานสูง ความคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรม การมุงแสวงหาโอกาสและอํานาจการ
ควบคุมภายในตน86 
 ณัฏฐนันท มันตะพงศ ไดทําการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ชลประทานสงเคราะหจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห  
จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็น ตอประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.12 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห  จังหวัด
นนทบุรีอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป มี
คามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.15 ดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหารงานบุคคล มีคามัชฌิม
เลขคณิตเทากับ 4.11 และดานการบริหารงานงบประมาณ มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.09 โดย
จําแนกเปนรายดานตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิต ดังนี้ความคิดเห็นของบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ดานการบริหารงาน
ทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.15 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุดสองขอคือ  โรงเรียนมีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน และ
โรงเรียนไดพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย อยูในระดับปานกลางคือ โรงเรียนได
สงเสริม และประสานงานใหมีการจัดการศึกษาท้ัง ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สวนขอที่
เหลืออ่ืนๆ อยูในระดับมากความคิดเห็นของบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับ  ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวม
อยูในระดับมากโดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.11 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาบุคลากรมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุดสองขอคือ โรงเรียนไดสงเสริมใหมีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น และโรงเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
เนนนักเรียนเปนสําคัญ สวนขอที่เหลืออ่ืนๆ อยูในระดับมากความคิดเห็นของบุคลากรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ดานการ
บริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.11 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุดคือ โรงเรียน
มีการวางแผนอัตรากําลังคนและบุคลากรในสถานศึกษาใหเหมาะสมและเพียงพอตอนักเรียน สวนขอที่
เหลืออ่ืนๆ อยูในระดับมากความคิดเห็นของ บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ดานการบริหารงานงบประมาณโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.09 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุดสองขอคือ  โรงเรียนไดจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือหาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ  และโรงเรียน ไดจัดทา

                                                           
 86กมลมาลย ไชยศิริธัญญา, “เรื่องคุณลักษณะผูประกอบการของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 138. 
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แผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือจัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนขอที่เหลืออ่ืนๆอยูในระดับมาก87 
 ปญญา แจมกังวาล ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมพบวา 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีอันดับคามัชฌิมเลข
คณิตสูงสุดไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาไดแก การจัดการเรียนการสอนและการ
นิเทศการศึกษา ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดไดแก ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานมีรายละเอียดดังนี้ 1)ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวม พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก การบูรณาการสาระความรูตางๆใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงครองลงมาไดแก กาจัดเนื้อหาใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงทําใหคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน และการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ปรับปรุงหลักสูตรไดเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมทองถิ่น 2)ดานการจัดการเรียนการสอนโดย
ภาพรวมพบวาอยูในระดับมากทุกขอขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแกการใหครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาไดแก นําขอมูลผลสัมฤทธิ์มากําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการจัดครูเขาสอน โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความถนัด และ
ประสบการณตามลําดับ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําที่สุดไดแก การใหครูจัดทําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช
ในการเรียนการสอน 3)ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก การกําหนดนโยบายในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
รองลงมาไดแก ผูบริหารสงเสริมแลกเปล่ียนประสบการณการทําวิจัยของครู และ การสงเสริมใหครู
ศึกษาวิธีการผลการวิจัยเพ่ิมเติมจากเอกสารตางๆตามลําดับ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าที่สุด ไดแก
ผูบริหารจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกสนับสนุนการทําวิจัยของครู 4)ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดไดแก ผูบริหารมี
การบริการดานทรัพยากร สื่อและเทคโนโลยี รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการติดตาม ประเมินผลการ
ผลิตและการใชสื่อ และเทคโนโลยีและใหครูมีความรูความสามารถในการจัดทําและพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีตามลําดับ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าที่สุดไดแก จัดตั้งศูนยวิชาการเพ่ือเปนแหลงผลิต/
บริการสื่อเทคโนโลยี 5)ดานการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคา
มัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก สงเสริมสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน รองลงมาไดแกจัดประชุมครู
เพ่ือใหทราบจุดหมายแนวทางปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และผูบริหารเย่ียมชั้นเรียนเพ่ือทราบ
ปญหาและใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนตามลําดับ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําที่สุดไดแก 
การเปนผูนําในการจัดประชุมทางวิชาการของสถานศึกษา 6)ดานการวัดผลประเมินผลโดยภาพรวม
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก การติดตามตรวจสอบเอกสารการ
                                                           
 87ณัฏฐนันท มันตะพงศ, “ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห
จังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 107-108. 
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วัดผลและประเมินผล รองลงมาจัดใหมีการสอนซอมเสริมนักเรียนที่ไมผานผลการเรียนที่คาดหวังและ
ครูวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนตามลําดับ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําท่ีสุด ไดแก ติดตามการวัดผลและ
ประเมินผลของนักเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 7)ดานการประกับคุณภาพการศึกษา โดย
ภาพรวมพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดไดแก การวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ รองลงมาการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากผลการวิเคราะหขอมูลเดิมและการจัดโครงสรางการบรหิารท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามลําดับขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําที่สุด ไดแกการจัดหาสารสนเทศจาก
แหลงขอมูลมีมากพอตอการดําเนินการประกันคุณภาพ88    
 พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล (หามนตรี) ไดทําวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัย ผลการศึกษา
พบวา 1) ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.91เมื่อพิจารณา
คามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดตามลําดับแยกเปนรายดาน พบวา ดานผูสอน มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ4.08 
อยูในระดับมาก รองลงมาดานหลักสูตร มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.00 อยูในระดับมากรองลงมา
ดานการประเมินผลการเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.87 อยูในระดับมาก รองลงมาดานกิจกรรม
การเรียนการสอน มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก และดานปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.73 อยูในระดับมาก 2)ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานหลักสูตร โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.00 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ 3)ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานหลักผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต
เทากับ 4.08 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 4)ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.86 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 5)ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.73 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
แลว พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ยกเวนขอท่ีวาโรงเรียนไมมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการ
ติดตั้งอุปกรณการใชสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 6) ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการ

                                                           
 88ปญญา แจมกังวาล, “ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร, 2554), 91-93. 
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ประเมินผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.87 และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา อยูในระดับมากทุกขอ89 
 หทัยทิพย สิขัณฑกสมิต ไดทําวิจัยเรื่อง การติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย
พบวา 1)การติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความ
นาเชื่อถือ ดานศักยภาพในการรับสงสาร ดานชองทางขาวสาร อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานความ
ตอเนื่องและความสม่ําเสมอ ดานบริบท สถานการณ หรือสภาพแวดลอม ดานเนื้อหา ดานความ
ชัดเจน อยูในระดับมากตามลําดับ 2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน 
การพัฒนาผูเรียนอยูในระดับที่มากที่สุด สวนดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสถานศึกษา ดาน
ความสัมพันธกับชุมชน ดานการพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ อยูในระดับมากตามลําดับ 3) 
ความสัมพันธระหวางการติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งการติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของครู ดานการพัฒนาสถานศึกษา ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานการ
พัฒนาความสามารถในทางวิชาการ ดานความสัมพันธชุมชน90 
 เบญจพร ยิฐธรรม ไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร และการ
สนับสนุนทางสังคมในองคการ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา ขาราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบวา 1)ขาราชการที่รายงานวามีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการแต
ละรูปแบบใน 4 รูปแบบย่ิงมาก มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากตามไปดวย โดยพบความสัมพันธ
ทางบวกนี้ทั้งในกลุมรวมและในองคประกอบยอยทุกดานของขวัญกําลังใจ คือ ดานความสัมพันธใน
หนวยงาน ดานความพึงพอใจในงาน ดานความรูสึกมั่นคงในงาน และดานความกาวหนาในงาน       
2) ขาราชการท่ีรายงานวาพฤติกรรมการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบในปริมาณมาก  มีขวัญกําลังใจ
มากกวาขาราชการท่ีรายงานวามีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบในปริมาณนอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 3)การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา และจากเพ่ือนรวมงานมี
ความสัมพันธอยางเชื่อถือไดทางสถิติ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและทั้ง 
4 ดานดังกลาวขางตนดวย 4)ขาราชการท่ีปรารถนาใหมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการ 4 
                                                           
 89 พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล (หามนตรี), “ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2554), 95-96. 

90หทัยทิพย สิขัณฑกสมิต, “การติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”(วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 
124.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

รูปแบบมากข้ึนกวาพฤติกรรมการติดตอสื่อสารท่ีกระทาอยู  ยิ่งมากขึ้นยิ่งมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการนอยลงโดยพบความสัมพันธทางลบในกลุมรวมและในองคประกอบยอย
หลายดาน และ 5)ขาราชการที่ปรารถนาใหไดรับการสนับสนุนทางสังคมในองคการจากผูบังคับบัญชา
และจากเพ่ือนรวมงานมากข้ึนกวาท่ีไดรับในปจจุบัน ยิ่งมากยิ่งมีขวัญกําลังใจในดานความสัมพันธใน
หนวยงานและดานความพึงพอใจในงานย่ิงนอย นอกจากน้ี การศึกษาคร้ังนี ้พบวา ขาราชการที่มีอายุ 
มากมีอายุราชการมากหรือมีระดับเงินเดือนมาก มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธใน 
หนวยงานมากกวาขาราชการที่มีลักษณะตรงกันขาม91 
 อดิสร บุญเลิศ ไดทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน
สานักงานเขตตล่ิงชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนชุม
ทางตล่ิงชัน สํานักงานเขตตล่ิงชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมท้ัง 4 แบบ อยูในระดับมาก มีคา
มัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.67 เมื่อพิจารณาเปนรายแบบพบวา แบบมีเห็นอกเห็นใจ อยูในระดับมาก มี
คามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด เทากับ 3.95 รองลงมาแบบมีชีวิตชีวา อยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิต
เทากับ 3.71 และแบบมีระเบียบ อยูในระดับปานกลาง มีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าสุด เทากับ 3.18 
ตามลําดับ ถาแยกเปนรายแบบ พบวา แบบสั่งการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 
3.82 เมื่อพิจารณารายขอพบวาในการส่ังการผูบริหารเปดโอกาสใหสอบถามขอสงสัย อยูในระดับมาก 
มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด เทากับ 4.34 รองลงมาผูบริหารพูดตรงกับขอมูลที่ตองการส่ือสาร อยูใน
ระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.17 และผูบริหารตัดสินใจดวยตนเองอยูเสมอทําใหเกิดการมี
สวนรวมนอย อยูในระดับปานกลาง มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด เทากับ 2.90 ตามลําดับ แบบมีชีวิตชีวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหาร
พูดคุย ทักทายทุกคนอยูเสมอ จนทําใหเกิดความรูสึกมีความเปนกันเอง อยูในระดับมาก มีคามัชฌิม
เลขคณิตสูงสุด เทากับ 4.22 รองลงมา ผูบริหารมีลักษณะการเดินหรือเคลื่อนไหวอยางกระฉับกระเฉง 
อยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.91 และผูบริหารมักจะพูดอธิบายกวางๆ ทาใหเกิดความ
ลังเลในการในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง มีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าที่สุด เทากับ 2.81 
ตามลําดับ แบบมีเห็นอกเห็นใจ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.95 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารรับฟงผูอื่นอยูเสมอ ทําใหครูกลาแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมาก 
มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด เทากับ 4.23 รองลงมา ผูบริหารพูดใหกําลังใจอยูบอยๆ ทําใหครูรูสึก
อยากจะทํางานใหสําเร็จ อยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.03 และผูบริหารมักจะใชการ
สัมผัสในการทักทาย อยางสุภาพ จนรูสึกเปนกันเองอยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าสุด เทากับ 
3.73 ตามลําดับ และแบบมีระเบียบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.18 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารประกาศแผนการปฏิบัติงานเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจอันดีใน
การปฏิบัติตามระเบียบท่ีไดกําหนดไวอยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด เทากับ 3.91 
รองลงมา ผูบริหารมีการพูดท่ีกระชับ ทําใหเขาใจในประเด็นสําคัญที่ตองการส่ือสารอยูในระดับมาก มี
                                                           
 91เบญจพร ยิฐธรรม, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร และการสนับสนุน
ทางสังคมในองคการ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา ขาราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม” (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ)สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2553), 73-82. 
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คามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.90 และผูบริหารมักจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสในการทักทายกับผูครู อยูใน
ระดับนอย มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดเทากับ 2.13 ตามลําดับ92 
 ทิพรัตน จันทนา ไดทําวิจัย เรื่องการบริหารงบประมาณโดยใชวัฏจักรคุณภาพของเดมม่ิง ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา 1)การบริหารงาน
งบประมาณโดยใชวัฏจักรคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก 93 
 สุวัลยา โพธิ์พะเนาว ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาการส่ือสารในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 พบวา การพัฒนาการส่ือสารในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 
โดยใชกลยุทธการประชุมระดมความคิด การศึกษาดูงาน และการฝกอบรมดานการส่ือสารดวยวาจา 
ทําใหบุคลากรเห็นความสําคัญกับการสื่อสารดวยวาจามากขึ้น มีการปรับปรุงการสื่อสารดวยวาจา เพ่ิม
ชองทางการสื่อสารในการติดตอประสานงาน โดยใชการส่ือสารหลายชองทางควบคูกัน ทําใหการ
สื่อสารเปนไปอยางชัดเจน ครบถวนสมบูรณมากขึ้น แตยังมีบุคลากรบางสวนยังปฏิบัติแบบเดิมดวย
ความเคยชิน ในวงรอบท่ี 2 โดยใชกลยุทธการประชาสัมพันธดวยโปสเตอร และแผนพับ ทําใหบุคลากร
ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาการส่ือสาร ที่มีตอความสําเร็จของหนวยงาน โดยการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงาน เพ่ือเปน
การสรางสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทํางานไดดีขึ้น94 
 กาญจนา หาญศรีวรพงศ ไดทําวิจัยเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน
องคกรที่มีตอความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในประเทศไทย พบวา   
1)ผูบริหารสํานักงานสรรพากร มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคกร
โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการเผยแพรขาวสารภายในองคกร เชน 
หนวยงานมุงเนนเผยแพรขาวสารภายในองคกรถึงผูรับในเวลาท่ีเหมาะสม  ตรงเวลาและทันตอการ
นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน หนวยงานตระหนักถึงความสําคัญในขอเท็จจริงและความถูกตอง
ในเนื้อหาของขาวสารท่ีแจงใหบุคคลทุกฝายในองคกรทราบ และหนวยงานใหความสําคัญกับการ
กําหนดวิธีการเผยแพรขาวสารภายในองคกรใหหมุนเวียนและกระจายไดทั่วถึงตลอดท้ังองคกร เปนตน 
ดานบรรยากาศการสื่อสารภายในองคกร เชน หนวยงานสนับสนุนการสรางและรักษาความสัมพันธ
ของเจาหนาท่ีทุกระดับในองคกร เพ่ือความเชื่อมั่น เชื่อถือและไววางใจซ่ึงกันและกัน หนวยงานให
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดวยการจัดการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
                                                           
 92อดิสร บุญเลิศ, “รูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนชุมทางตล่ิงชันสานักงานเขต
ตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา,  2553), 163-165. 
 93 ทิพรัตน จันทนา, “การบริหารงบประมาณโดยใชวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 107-108. 
 

94สุวัลยา โพธิ์พะเนาว, “การพัฒนาการส่ือสารในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 2”(การศึกษาคนควาอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), 111-113.  
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ความสามารถใหกับบุคลากรในองคกรเสมอ และหนวยงานใหความสําคัญกับนโยบายการมอบหมาย
งานใหตรงตามความชอบและความถนัดของผูปฏิบัติเสมอ เปนตน และดานความพอใจการสื่อสาร
ภายในองคกร เชน หนวยงานใหความสําคัญกับการแจงขาวสารเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีใหม ๆ ของ
การทํางาน แผนงานในอนาคตขององคกรและการเปลี่ยนแปลงพนักงานและผูบริหารภายในองคกร
เสมอ หนวยงานใหความสําคัญกับคุณภาพของส่ือตาง ๆ ที่ใชเผยแพรภายในองคกรใหมีความชัดเจน 
ทันกาล และมีเนื้อหาสาระครบถวน และหนวยงานใหความสําคัญและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
ในระดับปฏิบัติเสมอ 2)ผูบริหารสํานักงานสรรพากร มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความสําเร็จใน
การดําเนินงานโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก โดยดานการบรรลุเปาหมายขอองคกร อยูใน
ระดับมากทุกขอ เชน หนวยงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี ดานเอกสารและการ
จัดทํารายงานที่ถูกตองและทันเวลาเสมอ หนวยงานมีการบริหารจัดการดานการบริการท่ีสรางความพึง
พอใจและความสมัครใจในการเสียภาษีไดเปนอยางดี และหนวยงาน มีการบริหารการจัดเก็บภาษีได
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีไดตามประมาณการ เปนตน และดานการสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของ อยูในระดับมากทุกขอ เชน หนวยงานสามารถปฏิบัติงาน
การใหบริการแกผูเสียภาษีอยางโปรงใส ยุติธรรม และยึดหลักการบริการที่ดี หนวยงานสามารถบริหาร
จัดการและปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายเสมอ และหนวยงานมีการมอบหมายงานและ
อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาและลําดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม เปนตนสําหรับ
ดานการคิดเชิงระบบ อยูในระดับมาก 4 ขอ เชน หนวยงานมีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี หนวยงานมีศักยภาพและสามารถ
ปรับตัวตามสภาพแวดลอมขององคกรเสมอ และหนวยงาน มีภาพลักษณเปนที่ยอมรับของบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร เปนตน และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือหนวยงานมีจํานวนเจาหนาท่ี
เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติ95 
 ปทมา สายสอาด ไดทําวิจัยเรื่อง ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบวา 
 1. ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ อันดับแรกคือ ชองทางการติดตอสื่อสาร 
อันดับรองลงมาคือ ความนาเชื่อถือ ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ความสมํ่าเสมอตอเนื่องกัน 
ความสามารถของผูรับสาร ความแจมแจงของขาวสาร และอันดับสุดทายคือเนื้อหาสาระ เมื่อพิจาณา
แตละองคประกอบยอยพบวาอยูในระดับมากทั้งหมด ทักษะการติดตอส่ือสารของผูบริหารอันดับแรกท่ี
ใหความสําคัญเปนรายขอ คือ เมื่อมีเรื่องที่ตองแจงดวยวาจา ผูบริหารจะติดตอสื่อสารโดยตรงกับผูที่
เกี่ยวของ อันดับรองลงมา คือ ทานเขารับการประชุม อบรม สัมมนาที่โรงเรียนจัดอยางสม่ําเสมอ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันไดดี, ขาวสารสําคัญ ผูบริหารใชการติดตอสื่อสารหลายๆวิธีพรอมๆกัน

                                                           
95กาญจนา หาญศรีวรพงศ, “ผลกระทบของประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคกรที่มีตอ

ความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญา
บัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามาหาสารคาม, 2551), 97-98.  
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เชน ประกาศ หนังสือเวียน ฯลฯ  และอันดับสุดทาย คือ เนื้อหาสาระของขาวสารในโรงเรียนไดรับการ
จําแนกเรื่องราวใหตรงกับบุคคลหรือกลุมที่จะตองรับรูเทานั้น 
 2. ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแตละดานพบวาอยูในระดับมาก
ทั้งหมด โดยเรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ อันดับแรกคือ บทบาทที่สมดุล 
อันดับรองลงมา คือภาวะผูนําที่เหมาะสม ความชัดเจนของเปาหมาย การสนับสนุนและการไววางใจ
ตอกัน ความรวมมือและความขัดแยง การพัฒนาตนเอง สัมพันธภาพระหวางกลุม กระบวนการทํางาน
และการตัดสินใจท่ีถูกตอง การติดตอสื่อสารท่ีดี การเปดเผยและการเผชิญหนา และอันดับสุดทายคือ 
การตรวจสอบ ทบทวนการทํางานอยางสมํ่าเสมอ เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบยอยพบวา อยูใน
ระดับมากทั้งหมด ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนรายขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิต
เทากัน 2 ลําดับแรก คือ สงเสริมและสนับสนุนใหครูทํางานใหประสบความสําเร็จสนับสนุนใหครูเขา
รวมอบรมหรือประชุมทางวิชาการที่หนวยงานอ่ืนจัดขึ้น เพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม อันดับรองลงมาคือ 
เปดโอกาสใหครูตัดสินในในเร่ืองเก่ียวกับงานท่ีตนรับผิดชอบ และอันดับสุดทายคือ นําเสนอผลสรุป 
การวิเคราะหขอมูล เพ่ือระดมความคิดในการแกไขปญหา และจัดทําวารสารของโรงเรียนเพ่ือ
ประชาสัมพันธใหครู ผูปกครอง นักเรียนและสาธารณชน 
 3. เมื่อพิจารณาทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปน
ทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา ความสม่ําเสมอ
ตอเนื่องกัน ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และความแจมแจงของขาวสาร สงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 3.1 ทักษะการติดตอส่ือสารของผูบริหาร ดานความสม่ําเสมอตอเนื่องกันสงผลตอการเปดเผย
และการเผชิญหนา การสนับสนุนและการไววางใจตอกัน กระบวนการทํางานและการตัดสินใจ ภาวะ
ผูนําที่เหมาะสม การตรวจสอบ ทบทวนการทํางานอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาตนเองสัมพันธภาพ
ระหวางกลุม และการติดตอสื่อสารท่ีดีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 3.2 ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารดานความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม สงผลตอ
บทบาทที่สมดุล ความชัดเจนของเปาหมาย ความรวมมือและความขัดแยง การพัฒนาตนเองและการ
ติดตอสื่อสารที่ดีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 3.3 ทักษะการติดตอส่ือสารของผูบริหารดานความแจมแจงของขาวสาร สงผลตอการเปดเผย
และการเผชิญหนา การสนับสนุนและการไววางใจตอกัน กระบวนการทํางานและการตัดสินใจ การ
พัฒนาตนเองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .0596 
 พัชราภรณ จุลมณฑล ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา คามัชฌิมเลขคณิตการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา 
                                                           

96ปทมา สายสอาด, “ทักษะการติดตอส่ือสารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 169-171. 
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เขต 2 มี โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดเรียงตามลําดับคือ ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการจัดทําและ
เสนอของบประมาณ และดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน สวนดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดคือ ดานการบริหารการเงิน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา 1)ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดเรียงตามลําดับ ไดแก โรงเรียนจัดทํา
รายละเอียดโครงสรางแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก โรงเรียนจัดทํากรอบงบประมาณการใช
จายระยะปานกลาง โรงเรียนวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการจัด
การศึกษา(SWOT) และประเมินสถานภาพของการศึกษา ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าสุด คือ โรงเรียน
เปดโอกาสใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คระกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวมใน
การวางแผนงบประมาณ 2)ดานการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก โรงเรียนวิเคราะหกิจกรรม
ตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินตามมาตรฐานโครงสราง สายงาน และตามแผนงาน/โครงการ โรงเรียน
ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ตลอดจนตรวจสอบเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการ
ระดมทรัพยากร โรงเรียนจัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส/รายเดือน ขอท่ีมีคามัชฌิมเลข
คณิตต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 3)ดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การใชเงินและผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก โรงเรียนวิเคราะหความคุมคาของแผนงานเปน
สําคัญ โรงเรียนมีระบบบัญชีที่แสดงโครงสรางของขอมูลทางการเงิน โรงเรียนมีการกําหนด
วัตถุประสงคของแผนงานซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าสุด คือ โรงเรียนมี
กระบวนการสําหรับติดตามตนทุนผลผลิต และตนทุนตอหนวย และโรงเรียนมีขอมูลทางการเงินที่
สัมพันธกับขอมูลผลผลิต 4)ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก 
โรงเรียนจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปที่มีความจําเปนตองใชวงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการ
รายไดงบประมาณไว โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาตามเกณฑการรับทุนทุกประเภท ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าสุด คือ โรงเรียนวิเคราะห
ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายได และสินทรัพยในสวนที่จะนํามาซึ่งรายได 5)ดาน
การบริหารการเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก โรงเรียนมีระบบอนุมัติ การตรวจสอบและกระบวนการบันทึก
เพ่ือควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณเปนปจจุบัน โรงเรียนแยกความรับผิดชอบในการดูแลการ
ลงบัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชียอยแยกประเภท โรงเรียนมีหลักฐาน เอกสาร ที่จําเปนเพ่ือใช
สําหรับการอนุมัติการลงรายการทางบัญชี ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ โรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง 6)ดานการบริหารบัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก โรงเรียนทําบันทึกบัญชี
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คงคาง(พึงรับพึงจาย)โดยบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท โรงเรียนบันทึกบัญชีประจําวัน
ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ ตามระบบควบคุมการเงิน โรงเรียนตรวจสอบความถูกตองของตัว
เงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ โรงเรียนจัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัด สํานักงาน
ตรวจสอบเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และโรงเรียนสรุปรายการ
บันทึกบัญชีทุกวันทําการและเงินทุกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน 7)ดานการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย บัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแก โรงเรียนคิดคาบริการสินทรัพยภายใน ระหวางหนวยงาน
อยางเหมาะสม โรงเรียนลงทะเบียนขอมูลสินทรัพยที่ครอบคลุมอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีระเบียบและ
ขั้นตอนที่สนับสนุนใหเกิดการใชสินทรัพยอยางคุมคา ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุ ด คือ โรงเรียน
วางแผนลวงหนาในการจัดหาสินทรัพย และการทดแทนสินทรัพยเดิมโดยคํานึงถึงกรอบงบประมาณ 
การรายจายลวงหนา97 
 เอกลักษณ ขาวนวล ไดทําการวิจัย เรื่องการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1)การบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล98 
 กนกวรรณ สมนา ไดทําการวิจัย เรื่องประสิทธิผลของการติดตอสื่อสารในองคการผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กรณีศึกษากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษา
พบวา ประสิทธิผลของการติดตอสื่อสารในองคการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยน้ันสรุปไดดังนี้สรุปได ดังนี้ 1)ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) 
พบวา ขาราชการกรมการปกครองสวนใหญเคยใชระบบอินเตอรเน็ต และเห็นวาขอมูลขาวสารที่ไดรับ
จากการใชระบบอินเตอรเน็ตสามารถชวยในการบริหาร/การปฏิบัติงานไดมาก แตขอมูลขาวสารจาก
เว็บไซตของกรมการปกครอง ยังไมมีขอมูลเพียงพอและตรงตอความตองการใชของขาราชการ ปญหา
อุปสรรคในการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีมูลเหตุมาจากเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานมีไมเพียงพอตอ
ความตองการใชงานรวมถึงการขาดงบประมาณในการเช่ือมตออินเตอรเน็ต และขาราชการยังตองการ
ที่จะใหกรมการปกครองจัดอบรมเพ่ิมพูนดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมใหกับ
ขาราชการดวย2)ระบบอินทราเน็ต (Dopa Intranet) พบวา ขาราชการกรมการปกครองมีความ
คิดเห็นวา ระบบอินทราเน็ต (Dopa Intranet) ของกรมการปกครอง มีขอมูลขาวสารที่ไมเปนปจจุบัน 
ไมเพียงพอและไมตรงตอความตองการใชประโยชนในการบริหาร / การปฏิบัติงาน และเครื่อง
                                                           
 97พัชราภรณ จุลมณฑล, “การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2551), 75-78. 
 98เอกลักษณ ขาวนวล, “การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 56-57. 
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คอมพิวเตอรเปนปจจัยหนึ่งที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร เนื่องจากตองใชรวมกับระบบ
ใหบริการประชาชนทางการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนอําเภอ / กิ่งอําเภอสวนการใช E-mail 
ประจําตําแหนงของขาราชการระดับ 7 – 9 ที่ตองเขาใชผานระบบอินทราเน็ต(Dopa Intranet) มี
ผูใชงานนอย และขาราชการท่ีมี E-mail ประจําตําแหนง สวนใหญเห็นวาE-mail ชวยในการบริหาร/
การปฏิบัติงานไดนอย 3)โทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา ขาราชการกรมการปกครองมีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ในการติดตอสื่อสารงานราชการมาก โดยสวนใหญใชเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่สวนตัว 
ที่ไมสามารถเบิกคาใชจายในการใชงานได สําหรับโครงการจัดหาโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับผูบริหาร
สวนกลางปลัดจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ขาราชการสวนใหญ
เห็นวาเปนโครงการท่ีเหมาะสมตอสภาพสังคมในปจจุบัน และเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ที่กรมการ
ปกครองจัดหาใหมีคุณภาพมากเพียงพอตอการใชงาน สวนการติดตอสื่อสารระหวางสวนกลางกับสวน
ภูมิภาคผานระบบ SMS และ MMS ขาราชการกรมการปกครองที่ไดรับโทรศัพทเคลื่อนที่ประจํา
ตําแหนง สวนใหญเห็นวาไมเปนประโยชนตอการบริหาร/การปฏิบัติงานไดมากนักเนื่องจากมีขั้นตอน
การปฏิบัติที่ยุงยาก99 
 รังสาด จันทรวิสูตร ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับ
การติดตอสื่อสารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่สระบุรี พบวา ผูบริหารควรมีการจัดระบบการ
ติดตอสื่อสารที่ดี การจัดระบบงานที่เหมาะสม การอธิบายนโยบาย เปาหมาย มีขอมูลขาวสารที่
นาเชื่อถือได การจัดหาเคร่ืองมือในการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพจะชวยสนับสนุนใหการบริหารงาน
เปนไปอยางราบรื่น โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เมื่อมีจํานวนผูรับสารมากๆ 
ผูบริหารควรเลือกสถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณติดตอสื่อสารพิจารณาอยางระมัดระวังในการเลือกใช
วิธีการตามสถานการณ สิ่งแวดลอมและทันตอเหตุการณอยางเหมาะสม100 
 บําเรอ จรเกตุ ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับรูปแบบการส่ือสาร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงหบุรีพบวา 1)รูปแบบการส่ือสารเชิง
ควบคุมในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแตละรายขอพบวาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก สําหรับรายขอที่ปฏิบัติสูงสุดไดแก มีการมอบหมายงานที่เปน คําสั่งโดยลายลักษณอักษร 
รองลงมาคือ การกําหนดเปาหมายและระยะเวลาของการปฏิบัติงานท่ีแนชัดและมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา 2)รูปแบบการสื่อสารเชิงโครงสรางในภาพรวมอยูในระดับมาก
และเม่ือพิจารณาแตละรายขอพบวามีการปฏิบัติระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีการปฏิบัติสูงสุดไดแกราย

                                                           
 

99
 กนกวรรณ สมนา, “ประสิทธิผลของการติดตอสื่อสารในองคการผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร: กรณีศึกษากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย” (การคนควาอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549), 81-88. 

 100รังสาด จันทรวิสูตร, “การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่สระบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, 2549), 126-127. 
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ขอมีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชามีการควบคุมกํากับตามสายงานตาม
โครงสรางของสถานศึกษาเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ101 
 เบญจรัตน ศรีชู ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารดวยวาจาของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการสื่อสารดวยวาจาของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สวนใหญใชรูปแบบ Socratic(S) ซึ่งเปนผูมีวาทศิลปใน
การพูด ชอบการปรึกษาหารือหรือมีอภิปรายเพ่ือหาเหตุผล นิยมแทรกเกร็ดเล็ กเกร็ดนอยมี
ความสามารถในการชักจูงใจผูฟง มีความสามารถในการวิเคราะห มีความละเอียดถี่ถวนพูดดวยความ
เชื่อมั่นและมีความรูที่จะพูด สวนรูปแบบการสื่อสารดวยวาจาแบบ Senator(N-R) เปนรูปแบบท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาใชนอยที่สุดคือ เปนผูที่มีลักษณะไมเปดเผยความรูสึกสวนตัวใหผูอ่ืนเห็น ทําหนา
ตาย สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดงาย มีความรอบรูและพูดดวยความมั่นใจ102 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 เคอรบี (Kirby) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยวิเคราะหบริบท 
สภาพแวดลอมที่เนนประสบการณในการบริหารงาน โดยหาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมที่เนน
ประสบการณในการบริหารงาน โดยหาความสัมพันธระหวางภาพแวดลอมที่เนนประสบการณในการ
บริหารงานกับการบริหารกับผลงานการบริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยใชงานวิจัยแบบผสม กลุม
ตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนในรัฐมิชิแกนจํานวน 605 คน พบวาบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ทางบวกชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับการพัฒนาทีมงานและการทํางานแบบมี
สวนรวม ประสบการณในการบริหารของผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารงานและสนับสนุนการ
บริหารใหเกิดประสิทธิภาพนอกจากนี้การจัดสภาพแวดลอมที่เ อ้ืออํานวยเปนปจจัยท่ีสนับสนุนการ
ทํางานแบบทาทายกระตุนใหเกิดการคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางความสัมพันธตอผูรวมงาน103 
 แบรสฟลล (Brasfield ) ไดศึกษากรณีของโรงเรียนเพ่ือพัฒนารูปแบบของการส่ือและกลยุทธ
ดานการประชาสัมพันธเพ่ือการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอก โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ
หนวยงานอ่ืน ผลการศึกษาพบวาโดยสวนใหญแลวอาจารยใหญมักจะใชวิธีการส่ือสารกับหนวยงาน
ภายในโรงเรียนโดยผานทางขาวประชาสัมพันธของโรงเรียน โดยท่ียังขาดการพูดคุยและจัดการประชุม
                                                           
 101บําเรอ จรเกตุ, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับรูปแบบการสื่อสารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงหบุรี” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี, 2548), 107-112. 
 

 102เบญจรัตน ศรีชู, “รูปแบบการส่ือสารดวยวาจาของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม” (การคนควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), 54-56. 

103Elizabeth A. Kirby, “Implications for Educational Administration Through 
Analysis of Environment Context and Symptom of Stress Experiment by High School 
Principal” Dissertation Abstract International (Ed.D. Central Michigan University, 2003), 
Available from DAI-A 64,06 : 1926. 
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เพ่ืออภิปรายรวมกันระหวางอาจารยใหญกับหนวยงานหลายๆหนวยงานภายในโรงเรียน ทําใหเปน
อุปสรรคสําคัญตอการระบุความสําคัญของหนวยงาน การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธกับหนวยงาน
ตางๆ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคือรูปแบบพ้ืนฐานของสื่อ และการปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธควรไดรับการพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณของผูเขารวมในการวิจัยคร้ังนี้ บวกกับ
ความคิดเห็นของส่ือและหลักการปฏิบัติงานดวยการส่ือสารประชาสัมพันธในสวนที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานที่หลากหลาย104 
 อัลลอยซ  ฟย และ เวียส (Dinsbach, Feij และ Vries) ไดศึกษาบทบาทของความพึงพอใจ
การติดตอสื่อสาร ภายใตความหลากหลายของชาติพันธุมนุษยในองคกร ในประเทศเนเธอรแลนด
พบวา ความพึงพอใจการติดตอสื่อสารในองคกร เจตคติในการทํางาน และการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน
เปนสิ่งที่มีอยูภายในองคกรภายใตความหลากหลายของพฤติกรรมมนุษยในองคกร  พนักงานที่มีเสียง
ขางนอยและมีประสบการณการเก่ียวกับการส่ือสารระหวางบุคคลในที่ทํางานนอยกวา รับรูถึงการ
ปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันตอชนกลุมนอยท่ีมีเสียงขางนอยในระดับสูงกวาพนักงานท่ีเปนชนกลุมนอยที่มี
เสียงขางมาก อยางไรก็ตามจากการเปรียบเทียบกันในระหวางเพ่ือนรวมงานของทั้งสองกลุม  พบวา
ระดับการส่ือสารกันในเร่ืองงานอยูในระดับสูง และพนักงานมีเจตคติในการทํางานในเชิงบวกมากกวา
นอกจากนี้ยังพบวา ความพึงพอใจการส่ือสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับเจตคติในการทํางานอยางมี
นัยสําคัญเชนเดียวกับการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน และบทบาทของการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาพลักษณขององคกร105 
 แจนแซน และ แจนแซน (Jansen และ Jansen ) ไดทําการสํารวจผลกระทบของการเลือก
ชองทาง และโครงสรางขอความ (โดยตรงกับทางออม) การรับรูของผูรับของขอความท่ีเปนขาวไมพึง
ประสงค เราดําเนินการทดลองในขาวที่ไมพึงประสงคในทางการสงทาง อีเมล และอีเมลเสียง ที่ถูก
นําเสนอใหกับผู เขารวมที่ไดรับการประเมินการตอบสนองของพวกเขาไปยังขอความผานทาง
แบบสอบถาม ผลลัพธที่แสดงใหเห็นวาอีเมลเปนชองทางท่ีทําใหเกิดความเขาใจไดมากขึ้นในขณะ
วอยซเมลจะทําใหเกิดการโนมนาวใจมากข้ึนและมีประสิทธิภาพสําหรับการรักษาความสัมพันธลูกคา  
 
 
 
 
 

                                                           
 104Robinson Brasfield and L. Ranee, “Public Schools as Interactive Organization 
:  Developing a Model og Media and Public Relations Strategies for Engaging External 
Constituencies”, Dissertation Abstracts International. 65,6 (December 2004) : 2011-A.  
 105Dinsbach A. Aloyse, A. Jan Feij and E. de Reinout Vries, “ The Role of 
Communication Content in an Ethnically Diverse Organization, ”(International Journal 
of Intercultural Relation, 2007), Accessed October  15, 2012, available from    
http://elsevier.com/locate/ijintrel. 
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นอกจากนี้ขอความท่ีมีโครงสรางทางออม จะถูกนํามาใชมากกวาขอความโดยตรง นอกจากนี้เรายัง
พบวาอิทธิพลปฏิสัมพันธของชองและโครงสรางที่สําคัญที่สุดคือการที่กาขาวสารที่มีโครงสรางทางออม 
จะถูก จํากัด และสงไปทางe-mail106 

สรุป 
 

 จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวมาแลวสรุปไดวา ใน
กระบวนการบริหารงานผูบริหารจําเปนตองใชกระบวนการติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 
เพ่ือสรางความเขาใจในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย สรางความสัมพันธอันดีที่กอใหเกิดการทํางานรวมกัน
เปนทีม และยังเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเสนอขอคิดเห็น หรือแนวทางตางๆในการ
พัฒนาองคกร โดยกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูสงสารตองเปนที่มีนาเชื่อถือไดตอผูรับ
สาร เพ่ือที่ผูรับสารจะไดเกิดความม่ันใจในการรับขอมูล และมั่นใจวาขอมูลนั้นเปนจริง เนื้อหาสาระ
ของสารตองมีความทันสมัยตอเหตุการณปจจุบัน มีประโยชนตอผูรับสาร ไมใชภาษาท่ีกํากวม หรือใช
ภาษาที่ยากเกินไป โดยเน้ือหาสารตองถูกสงมาจากชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูรับ และ
สถานการณสภาพแวดลอมในขณะนั้นชองทางการสื่อสารที่ดีตองไมทําใหเนื้อหาสารคลาดเคลื่อนหรือ
ขาดหายไป และตองมีความรวดเร็วเขาถึงไดงาย นอกจากนี้ผูสงสารตองคํานึงถึงความสามารถในดาน
ตางๆ เชน สภาพรางกาย จิตใจ ระดับความรู ของผูรับสารดวย ในการบริหารงานในองคกรผูบริหาร
จะตองมีการชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมาย กระบวนการทํางานในองคกรใหผูปฏิบัติงานรับทราบอยู
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันการปฏิบัติงานผิดพลาด การจัดการศึกษาในโรงเรียนท้ังสี่ฝาย
นั้นจะมีประสิทธิภาพไดตองเกิดจากความรวมมือ รวมใจกันปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
มีเปาหมายขององคกรเดียวกัน ซึ่งผูบริหารจําเปนตองมีการชี้แจงรายละเอียดตางๆในการปฏิบัติงาน 
แกบุคลากรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 

                                                           
 106Frank Jansen and Daniel Jansen, “Effects of Directness in Bad-News E-Mails 
and Voice Mails” (Journal of Business Communication October 2013, 50: 362-382.), 
Accessed October  29, 2013, available from    
http://job.sagepub.com/content/50/4/362.abstract 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3)
ความสัมพันธระหวางการส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยใช
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) 
โดยมีผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนเปนผูใหขอมูล 
เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่วางไว ใหสามารถ
แลวเสร็จตามกําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและ
ระเบียบ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว เปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนน้ีเปนการจัดเตรียมโครงการ เพ่ือใหเกิดเปน
ระบบของการดําเนินการตามโครงรางการวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณ นําเสนอภาควิชาเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินงานวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยตองสรางเครื่องมือตามขอบเขตของการ
วิจัย โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จากนั้นนํา
เครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลที่เก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง ทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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          O 
 
 

  R      X 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพ่ือใหงานวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยได
กําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุม
ตัวอยางและขนาดของกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนา
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูลซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non-
experimental case studies)107 ซึ่งเขียนเปนแผนผัง(diagram) ไดดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 เมื่อ R หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
  X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จํานวน 70 โรง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ได 3
ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1–400 คน) จํานวน 17 โรง  โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน    
401 - 800 คน)  จํานวน 20 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 33 โรง (นักเรียนมากกวา 800 คน) 
 
กลุมตัวอยางและการเลือกตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จํานวน 59 โรง ซึ่งกําหนดโดยใชตารางของเครจซ่ีและ

                                                           
 107พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, พิมพครั้งที่ 8 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), 60. 
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มอรแกน(Krejcie and Morgan)108 การเลือกตัวอยางใชเทคนิควิธีการสุมแบบแบงประเภท
(stratifiled random sampling) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. จัดแบงสถานศึกษาออกเปน 3 ขนาด คือ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 17 โรง โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 20 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 33 โรง  
 2. สุมสถานศึกษาในแตละประเภท ดังรายละเอียดในตารางที่ 1   
 
ผูใหขอมูล 
 กําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
ผูบริหารสถานศึกษารวม 2 คน และครูผูสอน 2 คน รวมทั้งส้ิน 236 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ที ่ ประเภทโรงเรียน ประชากร 
(โรงเรียน) 

ตัวอยาง 
(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล (คน) 
ฝายบริหาร ครูผูสอน รวม 

1 เล็ก 17 14 2 2 56 
2 กลาง 20 17 2 2 68 
3 ใหญ 33 28 2 2 112 

รวม 70 59 6 6 236 
  
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เก่ียวของกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน และขนาดของ
โรงเรียน 
 2. ตัวแปรตน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการส่ือสารของผูบริหาร(Xtot) ตามแนวคิดของคัทลิป 
เซนเตอร และบรูม(Cutlip, Center and Broom) ซึ่งไดกลาวถึงวิธีการติดตอสื่อสารเพ่ือปองกันและ
ขจดัอุปสรรคในการติดตอส่ือสารสําคัญ 7 ประการ (the 7 C’s of communication) ประกอบดวย 
 2.1 ความนาเชื่อถือ(credibility : X1) หมายถึง มีความม่ันใจและความเต็มใจในการส่ือสาร มี
บุคลิกที่เปนผูใหญ มั่นคง จริงจัง เปนหลักเปนฐาน มีคุณสมบัติที่สอดคลองกับเนื้อหาสารที่สื่อสาร มี
เทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการ
สื่อสาร 

                                                           
108Krejcie. Robert V and Daryle W.Morgan. “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Journal for Educational and Psychological Measurement, 3 
(November, 1970), 608.   
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 2.2 บริบทของขาวสาร(context: X2) หมายถึง ขาวสารที่สอดคลองกับขอเท็จจริง มีความ
สอดคลองกับ คานิยม ความเชื่อ กอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน และการรายงานผลยอนกลับ 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และฐานะทางสังคมของผูรับสาร การปฏิบัติตนของผูสง
สารในสิ่งที่คาดหวังจากผูรับสาร 
 2.3 เนื้อหาสาระ(content: X3) หมายถึงขอมูลเปนปจจุบัน ไมลาหลัง  มีความถูกตอง เปน
จริง มีคุณคาเพียงพอในสายตาของทุกฝาย มีสาระของสารครบถวนเพียงพอที่จะทําใหเกิดความเขาใจ 
ตรงกับความสนใจ ความตองการและเปนประโยชนแกผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมาย 
 2.4 ความชัดเจนของเน้ือหาสาระ(clarity: X4) หมายถึง แหลงของขาวสารมาจากแหลง
เดียวกันและมีความคงที่ สื่อความหมายไดตรงตามความมุงหวังของผูสงสาร ตัวอักษรพิมพขนาด
เหมาะสม อานงาย ชัดเจน ออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี น้ําเสียงแจมใส เสียงดัง ฟงชัด ใชภาษาท่ีสั้น 
กะทัดรัด ชัดเจน ไมคลุมเครือ กํากวม หรือสลับซับซอน 
 2.5 ความตอเนื่องและความมั่นคงของขอมูล(continuity and consistency: X5) หมายถึง 
ขาวสารมีความคงเสนคงวา มีการสื่อสารอยางตอเนื่อง ความเสมอตนเสมอปลายของ ภาษาพูด ภาษา
เขียน และทาทางในการสื่อสาร มีการกระตุนเตือนความทรงจํา ซ้ําๆ บอยๆ  มีการติดตามผลของการ
สื่อสารเพื่อความเขาใจท่ีสมบูรณ และการกระทําท่ีถูกตองของผลลัพธอยางสม่ําเสมอ 
 2.6 ชองทางการส่ือสาร(channels: X6) หมายถึง การกําหนดชองทางการสื่อสารใหชัดเจน มี
ความเหมาะสมกับระดับความเร็วในการแพรกระจายขาวสารไปยังผูรับสาร มีความสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของผูรับสารกลุมเปาหมาย ใชชองทางการสื่อสารท่ีมีความหลากหลายเพ่ือใหผูรับสารสามารถ
เลือกรับสารไดจากหลายชองทาง ใชชองทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีเนื้อที่
เพียงพอในการนําสงขาวสาร และไมทําใหเกิดการสูญหายของเน้ือหาสาร   
 2.7 ความสามารถของผูรับขาวสาร(capability of the audience: X7) หมายถึง เจตคติของ
ผูรับสารตอเนื้อหาสารท่ีไดรับฟง เจตคติของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร ความรูพ้ืนฐานในเร่ืองของเนื้อหา
สารที่สื่อสาร สภาพความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ  ทักษะการส่ือสาร รวมไปถึงการรู
ความหมายของคํา หรือสัญลักษณตาง ๆของผูรับสาร 
 3. ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  (Ytot) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(SMART School) ประจําป พ.ศ. 2556 
  3.1 ดานวิชาการ(Y1) หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรคือ หลักสูตรสถานศึกษามี
องคประกอบถูกตองครบถวนไดรับการเห็นชอบจากประธานกรรมการสถานศึกษา มีความสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียนและทองถิ่น การจัดการเรียนรู คือหนวยการเรียนรู
ตอบสนองหลักสูตรแกนกลางและแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียน
ตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูและแหลงการเรียนรูมีความหลากหลาย สื่อการเรียนรูมีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูและมีการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ประเมิน
ความกาวหนาของผูเรียนอยางหลากหลาย มีการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนตามผลการประเมิน  การ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูคือ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู เคร่ืองมือ อุปกรณ เอกสารงานวิชาการสําหรับครูมีเพียงพอ การพัฒนาครู
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ดานงานวิชาการมีความหลากหลายตอเนื่อง จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ
โรงเรียนแลวนําไปปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน  การนิเทศและกํากับติดตามคือ แผนการนิเทศการ
จัดการเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และมีการรายงานผลการนิเทศของครูทุกคน เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
 3.2 ดานงบประมาณ(Y2) หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณและการเงินมี
ตัวแทนครูรวมเปนกรรมการ  การจัดทําแผนบริหารงานงบประมาณมีการจัดลําดับความสําคัญ  การใช
งบประมาณไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  การใชงบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงคและกําหนดเวลา  การรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณมีความชัดเจน และ
เปดเผยโรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานงบประมาณท่ีโปรงใส  มีกระบวนการบริหารงานงบประมาณ
ที่สามารถตรวจสอบไดโดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  มีการใชงบประมาณตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาโรงเรียนอยางครบถวนและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
 3.3 ดานงานบุคคล(Y3) หมายถึง แผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารมีความ
ชัดเจนเปนปจจุบัน  การมอบหมายงานสอดคลองกับวุฒิ/ความสามารถ/ความถนัด  การพัฒนา
บุคลากรสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และครอบคลุมบุคลากรทุกฝาย  การพัฒนาบุคลากร
ตอบสนองความตองการของบุคลากร ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ/ประกาศ/คําส่ัง มีความชัดเจน เหมาะสม และเปนปจจุบัน การสรุปรายงานผล
การศึกษาท่ีไดอบรมมามีความชัดเจน 
 3.4 ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) หมายถึง แผนงานบริหารท่ัวไปครอบคลุมภารกิจที่
รับผิดชอบเชน ระบบสารสนเทศ งานธุรการงานกิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพ  งานอาคาร
สถานท่ี งานควบคุมภายใน เปนตน ปฏิทินปฏิบัติงานสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปและมี
ความชัดเจน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียนอยางชัดเจน การติดตามประเมินโครงการ/
กิจกรรมมีความตอเน่ืองและเปนปจจุบัน บรรยากาศ สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี ภายในโรงเรียน
เอ้ือตอการเรียนรู สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน สะอาด รมรื่น ปลอดภัย มีการจัด
ระเบียบพ้ืนที่การใชงานแยกออกเปนสัดสวน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็น(questionnaire) เปน
เครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน และขนาดของโรงเรียน 
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(check list) มีคําตอบใหเลือก 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร และบรูม(Cutlip, Center and Broom) 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART 
School) ประจําป พ.ศ. 2556    
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 ในตอนท่ี 2 และ 3 ของแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ของ ลิเคิรท(Likert’s rating scales)109 โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ
ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

ระดับที่ 2 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

ระดับที่ 3 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

ระดับที่ 4 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 

ระดับที่ 5 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 
 
การสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยขอคําแนะนํา
จากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ แลวนําผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือสรางขอคําถาม 
 ขัน้ตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน พิจารณาปรับแกไขตามรายละเอียดของตัวแปรโดยใช
เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งคําถามแตละขอมีคาอยูระหวาง 0.60 -
1.00 ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่ใชได  
 ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช(try out) กับสถานศึกษาที่
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 8 โรง โรงเรียนละ 4 คน รวมเปน 32 คน 
 ขั้นตอนท่ี 4 หาความเชื่อมั่น(reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา โดยพิจารณา
จากคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)110 ปรากฏวาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.981 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและเปนระบบ ผูวิจัย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

                                                           
109 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : Mc Graw-Hill Book 

Company, 1961), 74. 
110Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded.(New York : 

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผานหัวหนาภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากโรงเ รียนที่เปน
กลุมตัวอยาง 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแยกเปน 2 ขั้นตอน คือ  
 2.1 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังโรงเรียนท่ีเปน
กลุมตัวอยาง 
 2.2 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง รวบรวมแบบสอบถาม
สงกลับ ทางไปรษณีย 
 2.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถาม ดวยตนเองในบางกรณี 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน มารวบรวมจัดทํา
ขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณถูกตอง เพ่ือ
นํามาวิเคราะหขอมูล 
 2. จัดระเบียบขอมูลลงรหัสในแบบสอบถามตรวจใหคะแนน และดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
สถิติที่ใชสําหรับการวิจัย 
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีศึกษา ผูวิจัยไดใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน และขนาดของโรงเรียน  ของผูตอบ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะหการส่ือสารของผูบริหารและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชคามัชฌิมเลขคณิต( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑในการวิเคราะหโดยเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท(Best)111 ดังนี้ 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยที่สุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย  

                                                           
111John W. Best, Research in Education(Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall., 1970), 190. 
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 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก 
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การส่ือสารของผูบริหาร/ประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด 
 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหารและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s  product moment correlation coefficient) 
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สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1)การ
สื่อสารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2)ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3)ความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จํานวน 59 โรง เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) ผูให
ขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหาร
สถานศึกษารวม 2 คน และครูผูสอน 2 คน รวมท้ังสิ้น 236 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการส่ือสารของผูบริหารตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร และบรูม (Cutlip, Center and 
Broom) และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(SMART School) ประจําป พ.ศ. 2556  
โดยรวบรวมขอมูลนํามาทําการวิเคราะห ดวยคาสถิติ ความถี่(frequency) รอยละ(percentage) คา
มัชฌิมเลขคณิต(arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องการส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูให
ขอมูลไดแก ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 59 โรง รวม 236 คน ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 
100 นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอเปนตาราง ประกอบคําบรรยายจําแนกเปน 4 
ตอนคือ 
 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัด
            การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชคาความถี่ (frequency) และคารอย
ละ (percentage) โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

1 

เพศ 
     เพศชาย 
     เพศหญิง 

 
59 
177 

 
25.00 
75.00 

รวม 236 100.00 

2 

อายุ 
     ต่ํากวา 26 ป 
     26-35      ป 
     36-45      ป 
     45          ปขึ้นไป 

 
7 
55 
93 
81 

 
2.97 
23.31 
39.40 
34.32 

รวม 236 100.00 

3 

ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

 
82 
153 
1 

 
34.75 
64.83 
0.42 

รวม 236 100.00 

4 

ตําแหนงหนาที่ 
     ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน 

 
  118 

 
118 

 
50.00 

 
50.00 

รวม 236 100.00 

5 

ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
     ต่ํากวา 6 ป 
     6-10 ป 
     11-15 ป 
     15 ปขึ้นไป 

 
63 
56 
47 
70 

 
26.69 
23.73 
19.92 
29.66 

รวม 236 100.00 

6 

ขนาดของโรงเรียน 
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 -  400 คน) 
ขนาดกลาง (นักเรียน  401 -  800 คน) 
ขนาดใหญ (นักเรียน มากกวา 800 คน) 

 
56 
68 
112 

 
23.73 
28.81 
47.46 

รวม 236 100.00 
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 จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 236 คน เปนเพศหญิงมากที่สุด
จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และเปนเพศชายจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ซึ่ง
ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูที่มีอายุ 36-45  ปมากที่สุด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 39.40 และเปน
ผูที่มีอายุต่ํากวา 26 ป นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.97 โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โท มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 64.83 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกนอยท่ีสุด 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.42 สําหรับตําแหนงหนาที่ พบวา มีจํานวนเทากันคือ เปนผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ
ครูผูสอน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 16 
ปขึ้นไป มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 29.66 และประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงปจจุบัน 11-15 ปนอยท่ีสุดจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 19.92 ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถาม
จากโรงเรียน ขนาดใหญ(นักเรียน มากกวา 800 คน) มากที่สุด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 47.46 
และผูตอบแบบสอบถาม จากโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน 1-400 คน) นอยท่ีสุดจํานวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 23.73 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  ในการวิเคราะหการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดย
ใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 59 โรงเรียน แลว
นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียน
  สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 

(n=59) 
การส่ือสารของผูบริหาร  X  S.D. ระดับ 

1. ความนาเชื่อถือ(X1) 4.36 0.53 มาก 
2. บริบทของขาวสาร(X2) 4.33 0.51 มาก 
3. เนื้อหาสาระ(X3) 4.35 0.50 มาก 
4. ความชัดเจนของเน้ือหาสาระ(X4) 4.27 0.52 มาก 
5. ความตอเนื่องและความม่ันคงของขอมูล(X5) 4.24 0.53 มาก 
6. ชองทางการส่ือสาร(X6) 4.22 0.60 มาก 
7. ความสามารถของผูรับสาร(X7) 4.24 0.58 มาก 

รวม(Xtot) 4.29 0.46 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบวาการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก( X  = 4.29, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการส่ือสารอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยดังนี้ ดานความนาเชื่อถือ(X1) ( X  = 4.36, S.D. = 0.53) ดาน
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เนื้อหาสาระ(X3) ( X  = 4.35, S.D. = 0.50) ดานบริบทของขาวสาร(X2) ( X  = 4.33, S.D. = 0.51) 
ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ(X4) ( X  = 4.27, S.D. = 0.52) ดานความตอเนื่องและความมั่นคง
ของขอมูล(X5) ( X  = 4.24, S.D. = 0.53) ดานความสามารถของผูรับสาร(X7) ( X  = 4.24, S.D. = 
0.58) และดานชองทางการสื่อสาร(X6) ( X  = 4.22, S.D. = 0.60) 

 
ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียน              
 สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความนาเชื่อถือ 

 (n=59) 
ขอที ่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานความนาเชื่อถือ X  S.D. ระดับ 

1 
ผูบริหารมีความม่ันใจและความเต็มใจในการ สื่อสารกับผูรับ
สาร 4.40 0.64 มาก 

2 
ผูบริหารมีบุคลิกที่เปนผูใหญ มั่นคง จริงจัง เปนหลักเปนฐาน
เชื่อถือได 4.42 0.62 มาก 

3 
ผูบริหารมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่สอดคลองกับเนื้อหาที่
ตองการสื่อสาร 4.34 0.61 มาก 

4 
ผูบริหารมีเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือให
ไดผลดีที่สุด 

4.24 0.72 มาก 

5 
ผูบริหารมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีตองการ
สื่อสาร 4.40 0.63 มาก 

 รวม 4.36 0.53 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมและรายขอของการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก ( X  = 4.36, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ไดแก ผูบริหารมีบุคลิกที่
เปนผูใหญ มั่นคง จริงจัง เปนหลักเปนฐาน เชื่อถือได( X  = 4.42, S.D. = 0.62)  รองลงมาคือ 
ผูบริหารมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการส่ือสาร ( X  = 4.40, S.D. = 0.63) 
ผูบริหารมีความมั่นใจ ความเต็มใจในการสื่อสารกับผูรับสาร ( X  = 4.40, S.D. = 0.64) ผูบริหารมี
คุณสมบัติ และคุณลักษณะที่สอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร( X  = 4.34, S.D. = 0.61) และขอที่
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารมีเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมกับสถานการณ  เพ่ือให
ไดผลดีที่สุด( X  = 4.24, S.D. = 0.72) 
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ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียน              
 สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานบริบทของขาวสาร 

(n=59) 
ขอที่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานบริบทของขาวสาร X  S.D. ระดับ 

1 
ผูบริหารเสนอขาวสารสอดคลองกับ ขอเท็จจริง ตรงตามความ 
เปนจริง 4.38 0.55 มาก 

2 
ผูบริหารเสนอขาวสารท่ีมีความสอดคลองกับ คานิยม และ
ความเชื่อของผูรับสาร 4.26 0.63 มาก 

3 
ผูบริหารเสนอขาวสาร ท่ีกอให เกิดความรวมมือในการ
ดําเนินงาน และการรายงานผลยอนกลับ 

4.34 0.64 มาก 

4 
ผูบริหารสื่อสารโดยคํานึงถึงความเหมาะสมสถานการณ 
สิ่งแวดลอม และฐานะทางสังคมของผูรับสารในขณะนั้น 

4.34 0.66 มาก 

5 
การปฏิบัติตนของผูบริหารในส่ิงท่ีคาดหวังจากผูรับสารเชนการ
สนับสนุน การใหความชวยเหลือ 

4.35 0.71 มาก 

 รวม 4.33 0.51 มาก 
  
 จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวมและรายขอของการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานบริบทของขาวสาร อยูในระดับมาก ( X  =4.33, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ไดแก ผูบริหารเสนอ
ขาวสารสอดคลองกับขอเท็จจริง ตรงตามความเปนจริง( X  = 4.38, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ การ
ปฏิบัติตนของผูบริหารในส่ิงที่คาดหวังจากผูรับสารเชนการสนับสนุน การใหความชวยเหลือ ( X  = 
4.35, S.D. = 0.71) ผูบริหารเสนอขาวสารที่กอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน และการรายงาน
ผลยอนกลับ( X  = 4.34, S.D. = 0.64) ผูบริหารสื่อสารโดยคํานึงถึงความเหมาะสมสถานการณ 
สิ่งแวดลอม และฐานะทางสังคมของผูรับสารในขณะน้ัน ( X  = 4.34, S.D. = 0.66) และขอท่ีมีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแกผูบริหารเสนอขาวสารท่ีมีความสอดคลองกับ คานิยม และความเชื่อ
ของผูรับสาร( X  = 4.26, S.D. = 0.63) 
 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียน              
 สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานเนื้อหาสาระ 

(n=59) 
ขอที่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานเนื้อหาสาระ X  S.D. ระดับ 

1 
ผูบริหารเสนอขาวสารท่ีมีเนื้อหาเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ 
แกผูรับสาร 4.40 0.63 มาก 

2 เนื้อหาขาวสารท่ีผูบริหารนําเสนอ มีความถูกตอง และเปนจริง 4.44 0.55 มาก 

3 
ผูบริหารเสนอขาวสารที่มีเนื้อหานาสนใจ เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน มีคุณคาเพียงพอในสายตาของทุกฝาย 

4.33 0.59 มาก 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
(n=59) 

ขอที่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานเนื้อหาสาระ X  S.D. ระดับ 

4 
ผูบริหารเสนอขาวสารท่ีมีเนื้อหาสาระของสารครบถวน ไดใจ
ความสําคัญ เพียงพอที่จะทําใหผูรับสารเกิดความเขาใจได 4.30 0.67 มาก 

5 
ผูบริหารจําแนกขาวสารไดตรงกับความสนใจ/ ความตองการ
อันเปนประโยชนแกผูรับสารและกลุมเปาหมาย 

4.29 0.69 มาก 

 รวม 4.35 0.50 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวมและรายขอของการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานเนื้อหาสาระ อยูในระดับมาก ( X  =4.35, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ไดแก เนื้อหาขาวสารที่ผูบริหาร
นําเสนอ มีความถูกตอง และเปนจริง( X  = 4.44, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ผูบริหารเสนอขาวสารท่ี
มีเนื้อหาเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ แกผูรับสาร( X  = 4.40, S.D. = 0.63) ผูบริหารเสนอขาวสารที่
มีเนื้อหานาสนใจ เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน มีคุณคาเพียงพอในสายตาของทุกฝาย ( X  = 4.33, 
S.D. = 0.59) ผูบริหารเสนอขาวสารที่มีเนื้อหาสาระของสารครบถวน ไดใจความสําคัญ เพียงพอที่จะ
ทําใหผูรับสารเกิดความเขาใจได( X  = 4.30, S.D. = 0.67) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 
ไดแกผูบริหารจําแนกขาวสารไดตรงกับความสนใจ/ ความตองการอันเปนประโยชนแกผูรับสารและ
กลุมเปาหมาย( X  = 4.29, S.D. = 0.69) 

 
ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียน              
 สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ 

(n=59) 
ขอที่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานความชัดเจนของเนื้อหาสาระ X  S.D. ระดับ 

1 
ผูบริหารกําหนดใหขาวสารมาจากแหลงเดียวกันและแหลงขาว 
ความคงท่ี แนนอน มีความเปนเอกภาพ 

4.24 0.66 มาก 

2 
เนื้อหาของสารที่สงออกไปสามารถสื่อความหมายไดตรงกับที่
ผูบริหารมุงหวัง 4.27 0.67 มาก 

3 
เนื้อหา/ขอความที่ผูบริหารตองการส่ือสาร พิมพดวยตัวอักษรท่ี
มีขนาดเหมาะสม อานงาย ชัดเจน 

4.34 0.58 มาก 

4 
ผูบริหารเมื่อสื่อสารดวยวาจา ออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี 
น้ําเสียงแจมใส เสียงดัง ฟงชัด 

4.26 0.67 มาก 

5 
ผูบริหารสื่อสารโดยใชภาษา/ขอความท่ีสั้นกะทัดรัด ชัดเจน
เขาใจงาย และสื่อไดตรงตามความหมาย 

4.24 0.69 มาก 

 รวม 4.27 0.52 มาก 
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 จากตารางที่ 7 พบวา โดยภาพรวมและรายขอของการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ อยูในระดับมาก ( X  =4.27, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ไดแก เนื้อหา/
ขอความที่ผูบริหารตองการส่ือสาร พิมพดวยตัวอักษรท่ีมีขนาดเหมาะสม อานงาย ชัดเจน ( X  = 4.34, 
S.D. = 0.58) รองลงมาคือ เนื้อหาของสารท่ีสงออกไปสามารถส่ือความหมายไดตรงกับที่ผูบริหาร
มุงหวัง ( X  = 4.27, S.D. = 0.67) ผูบริหารเม่ือสื่อสารดวยวาจา ออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี 
น้ําเสียงแจมใส เสียงดัง ฟงชัด( X  = 4.26, S.D. = 0.67) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแก
ผูบริหารกําหนดใหขาวสารมาจากแหลงเดียวกันและแหลงขาวมีความคงที่ แนนอน มีความเปน
เอกภาพ( X  = 4.24, S.D. = 0.66) และ ผูบริหารส่ือสารโดยใชภาษา/ขอความท่ีสั้นกะทัดรัด ชัดเจน 
เขาใจงาย และสื่อไดตรงตามความหมาย( X  = 4.24, S.D. = 0.69) 
 
ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียน              
  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความตอเน่ืองและความม่ันคงของขอมูล 

(n=59) 
ขอที่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานความตอเนื่องและความม่ันคง

ของขอมูล X  S.D. ระดับ 

1 เนื้อหาขาวสารท่ีผูบริหารสื่อสาร มีความคงเสนคงวา 4.15 0.73 มาก 

2 ผูบริหารสื่อสาร แจงขาวสารที่สําคัญอยางตอเนื่อง 4.26 0.64 มาก 

3 
ผูบริหารมี ความเสมอตนเสมอปลายในการใช ภาษาพูด ภาษา
เขียนและทาทางในการส่ือสาร 4.23 0.65 มาก 

4 
ผูบริหารกระตุนเตือนความทรงจําซํ้าๆ บอยๆ เชน ทบทวน
เกี่ยวกับกฎระเบียบ  ภาระหนาที่ของบุคลากร  ที่ ไดรับ
มอบหมาย เปนตน 

4.25 0.63 มาก 

5 
ผูบริหารติดตามผลของการส่ือสารเพ่ือความเขาใจท่ีสมบูรณ 
และการกระทําท่ีถูกตองของผลลัพธอยางสม่ําเสมอ 

4.28 0.61 มาก 

 รวม 4.24 0.53 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบวา โดยภาพรวมและรายขอของการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความตอเนื่องและความมั่นคงของขอมูล อยูในระดับมาก ( X  =4.24, S.D. = 
0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 
ไดแก ผูบริหารติดตามผลของการสื่อสารเพ่ือความเขาใจท่ีสมบูรณ และการกระทําท่ีถูกตองของ
ผลลัพธอยางสมํ่าเสมอ( X  = 4.28, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ผูบริหารส่ือสาร แจงขาวสารที่สําคัญ
อยางตอเนื่อง( X  = 4.26, S.D. = 0.64) ผูบริหารกระตุนเตือนความทรงจําซ้ําๆ บอยๆ เชน ทบทวน
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ภาระหนาท่ีของบุคลากร ที่ไดรับมอบหมาย เปนตน( X  = 4.25, S.D. = 0.63) 
ผูบริหารมี ความเสมอตนเสมอปลายในการใช ภาษาพูด ภาษาเขียน และทาทางในการสื่อสาร ( X  
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=4.23, S.D. = 0.65) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแก เนื้อหาขาวสารที่ผูบริหารส่ือสาร 
มีความคงเสนคงวา( X  = 4.15, S.D. = 0.73) 
 
ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียน              
 สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานชองทางการส่ือสาร 

(n=59) 
ขอที่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานชองทางการสื่อสาร X  S.D. ระดับ 
1 ผูบริหารไดกําหนดชองทางสําหรับใชในการสื่อสารใหชัดเจน 4.22 0.69 มาก 

2 
ผูบริหารเลือกใชชองทางการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับ
ความเร็วในการแพรกระจายขาวสารไปยังผูรับสาร 4.21 0.66 มาก 

3 
ผูบริหารใชชองทางการสื่อสารที่มีความสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของผูรับสารกลุมเปาหมาย 

4.22 0.68 มาก 

4 
ผูบริหารใชชองทางการส่ือสารที่มีความหลากหลายเพ่ือใหผูรับ
สารสามารถเลือกรับสารไดจากหลายชองทาง 4.19 0.73 มาก 

5 
ผูบริหารใชชองทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย มีเนื้อที่เพียงพอในการนําสงขาวสารและไมทําใหเกิด
การสูญหายของเนื้อหาสาร   

4.26 0.70 มาก 

 รวม 4.22 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา โดยภาพรวมและรายขอของการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานชองทางการสื่อสาร อยูในระดับมาก ( X  =4.22, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ไดแกผูบริหารใช
ชองทางการส่ือสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีเนื้อท่ีเพียงพอในการนําสงขาวสารและไมทําให
เกิดการสูญหายของเน้ือหาสาร( X  = 4.26, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ผูบริหารใชชองทางการสื่อสาร
ที่มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับสารกลุมเปาหมาย( X  = 4.22, S.D. = 0.68) ผูบริหารไดกําหนด
ชองทางสําหรับใชในการส่ือสารใหชัดเจน( X  = 4.22, S.D. = 0.69) ผูบริหารเลือกใชชองทางการ
สื่อสารไดเหมาะสมกับระดับความเร็วในการแพรกระจายขาวสารไปยังผูรับสาร ( X  = 4.21, S.D. = 
0.66) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด ไดแกผูบริหารใชชองทางการส่ือสารที่มีความหลากหลาย
เพ่ือใหผูรับสารสามารถเลือกรับสารไดจากหลายชองทาง( X  = 4.19, S.D. = 0.73)  
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียน      
 สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความสามารถของผูรับสาร 

(n=59) 
ขอที่ การส่ือสารของผูบริหาร ดานความสามารถของผูรับสาร X  S.D. ระดับ 

1 
ผูบริหารคํานึงถึงเจตคติของผูรับสารที่มีตอเนื้อหา หรือเรื่องราว
ที่ไดรับฟง 4.25 0.66 มาก 

2 ผูบริหารคํานึงถึงเจตคติของผูรับสารที่มีตอตัวผูบริหารเอง 4.23 0.68 มาก 

3 
ผูบริหารคํานึงถึงความรูพ้ืนฐานของผูรับสารในเร่ืองที่ผูบริหาร
ตองการสื่อสารดวย 

4.21 0.66 มาก 

4 
ผูบริหารคํานึงถึงสภาพความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ 
ของผูรับสารในขณะนั้น 

4.22 0.67 มาก 

5 
ผูบริหารคํานึงถึงทักษะการสื่อสาร รวมไปถึงการรูความหมาย
ของคํา หรือสัญลักษณตางๆ ของผูรับสาร 4.27 0.66 มาก 

 รวม 4.24 0.58 มาก 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวา โดยภาพรวมและรายขอของการส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความสามารถของผูรับสาร อยูในระดับมาก ( X  =4.24, S.D. = 0.58) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ไดแก ผูบริหาร
คํานึงถึงทักษะการส่ือสาร รวมไปถึงการรูความหมายของคํา หรือสัญลักษณตางๆ ของผูรับสาร( X  = 
4.27, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ผูบริหารคํานึงถึงเจตคติของผูรับสารที่มีตอเนื้อหา หรือ เรื่องราวที่
ไดรับฟง( X  = 4.25, S.D. = 0.66) ผูบริหารคํานึงถึงเจตคติของผูรับสารที่มีตอตัวผูบริหารเอง( X  = 
4.23, S.D. = 0.68) ผูบริหารคํานึงถึงสภาพความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ ของผูรับสารใน
ขณะนั้น  ( X  = 4.22, S.D. = 0.67) และขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารคํานึงถึง
ความรูพื้นฐานของผูรับสารในเรื่องท่ีผูบริหารตองการสื่อสารดวย( X  = 4.21, S.D. = 0.66) 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ในการวิเคราะห ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 59 
โรงเรียนแลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียด
ในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 

 (n = 59) 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  X  S.D. ระดับ 

1. ดานงานวิชาการ(Y1) 4.46 0.42 มาก 
2. ดานงานงบประมาณ(Y2) 4.42 0.55 มาก 
3. ดานงานบุคคล(Y3) 4.39 0.48 มาก 
4. ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) 4.47 0.45 มาก 

รวม(Ytot) 4.44 0.42 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบวา ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X  = 4.44, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาแยกตามรายดานพบวา 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอยดังนี้ ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) ( X  = 4.47, S.D. = 0.45) ดานงานวิชาการ(Y1) ( X  
= 4.46, S.D. = 0.42) ดานงานงบประมาณ(Y2) ( X  = 4.42, S.D. = 0.55) และดานงานบุคคล(Y3)    

( X  = 4.39, S.D. = 0.48) 
  
ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  
      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานงานวิชาการ 

(n=59) 
ขอที่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดานงานวิชาการ X  S.D. ระดับ 

1 
หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบถูกตองครบถวนไดรับการ
เห็นชอบจากประธานกรรมการสถานศึกษา มีความสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลาง และบริบทของโรงเรียนและทองถิ่น 

4.58 0.52 มากท่ีสุด 

2 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองหลักสูตรแกนกลาง  
และแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด 

4.57 0.55 มากท่ีสุด 

3 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองจุดประสงค
การเรียนรูและมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

4.48 0.59 มาก 
 

4 
โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูที่ความหลากหลาย เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรูและใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

4.41 0.63 มาก 

5 
โรงเรียนมีการประเมินความกาวหนาของผู เรียนอยาง
หลากหลาย มีการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนตามผลการ
ประเมิน 

4.42 0.61 มาก 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
(n=59) 

ขอที่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดานงานวิชาการ X  S.D. ระดับ 

6 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

7 
โรงเรียนมี เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารงานวิชาการสําหรับครู 
อยางเพียงพอ 

4.29 0.66 มาก 
 

8 
โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาครูดานงานวิชาการท่ีมีความ
หลากหลายตอเนื่อง 4.43 0.61 มาก 

 

9 
โรงเรียนมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการของโรงเรียนแลวนําไปปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

4.39 0.65 มาก 

10 
โรงเรียนมีแผนการนิเทศการจัดการเรียนรูสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง และมีการรายงานผลการนิเทศของครูทุกคน 
เพ่ือ นําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู 

4.45 0.58 มาก 

11 โรงเรียนมีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 4.49 0.59 มาก 

 รวม 4.46 0.42 มาก 
 
 จากตารางที่ 12 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานงานวิชาการ อยูในระดับมาก ( X  =4.46, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุดมี 3 
ขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู( X  =  4.60, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบ
ถูกตองครบถวนไดรับการเห็นชอบจากประธานกรรมการสถานศึกษา มีความสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง และบริบทของโรงเรียนและทองถิ่น( X  =  4.58, S.D. = 0.52) และขอที่มีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดหนวยการเรียนรูที่ตอบสนองหลักสูตรแกนกลางและแผนการ
จัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด( X  =  4.57, S.D. = 0.55) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูใน
ระดับมาก มี 8 ขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ไดแกโรงเรียนมีการตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ( X  =  4.49, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูและมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ( X  =  4.48, S.D. = 
0.59) โรงเรียนมีแผนการนิเทศการจัดการเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และมีการรายงานผลการ
นิเทศของครูทุกคน เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ( X  =  4.45, S.D. = 0.58) 
โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาครูดานงานวิชาการที่มีความหลากหลายตอเนื่อง ( X  =  4.43, S.D. = 
0.61) โรงเรียนมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียนอยางหลากหลาย มีการซอมเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตามผลการประเมิน( X  =  4.42, S.D. = 0.61) โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูที่ความหลากหลาย 
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูและใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ( X  =  4.41, S.D. = 0.63) 
โรงเรียนมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนแลวนําไปปฏิบัติเปน
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แนวทางเดียวกัน ( X  =  4.39, S.D. = 0.65) และขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนมี 
เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารงานวิชาการสําหรับครู อยางเพียงพอ   ( X  =  4.29, S.D. = 0.66) 
 
ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  
      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานงานงบประมาณ 

(n=59) 
ขอที่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดานงานงบประมาณ X  S.D. ระดับ 

1 
โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณและการเงิน
โดยมีตัวแทนครูรวมเปนกรรมการ 

4.53 
 

0.56 
 

มากท่ีสุด 
 

2 
โรงเรียนมีการจัดทําแผนบริหารงานงบประมาณโดยมีการ
จัดลําดับความสําคัญของแตละแผนงาน 

4.48 0.63 มาก 

3 
โรงเรียนมีการใชงบประมาณซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 4.47 0.61 มาก 

4 
โรงเรียนใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและกําหนดเวลา 
ตรงตามที่กําหนดไว 4.36 0.67 

มาก 
 

5 
การรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียนมี
ความชัดเจน และเปดเผย 

4.37 0.68 มาก 

6 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานงบประมาณที่โปรงใส 4.37 0.74 มาก 

7 
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานงบประมาณที่สามารถ
ตรวจสอบไดโดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 4.38 0.67 มาก 

8 
โรงเรียนมีการใชงบประมาณที่ตอบสนองความตองการในการ
พัฒนาโรงเรียนอยางครบถวนและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียน 

4.38 0.67 มาก 

 รวม 4.42 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานงานงบประมาณ อยูในระดับมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
มี 1 ขอ คือโรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณและการเงินโดยมีตัวแทนครูรวมเปน
กรรมการ ( X  =  4.53, S.D. = 0.56) สวนขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมาก มี 7 ขอ โดยขอที่
มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดทําแผนบริหารงานงบประมาณโดยมีการ
จัดลําดับความสําคัญของแตละแผนงาน( X  =  4.48, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการใช
งบประมาณซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา( X  =  4.47, S.D. = 0.61) โรงเรียน
มีกระบวนการบริหารงานงบประมาณที่สามารถตรวจสอบไดโดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ( X  =  
4.38, S.D. = 0.67) โรงเรียนมีการใชงบประมาณท่ีตอบสนองความตองการในการพัฒนาโรงเรียน
อยางครบถวนและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน ( X  =  4.38, S.D. = 0.67) การรายงานผลการ
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ดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียน มีความชัดเจน และเปดเผย ( X  =  4.37, S.D. = 0.68) 
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานงบประมาณท่ีโปรงใส ( X  =  4.37, S.D. = 0.74) และขอท่ีมีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและกําหนดเวลา ตรง
ตามท่ีกําหนดไว( X  =  4.36, S.D. = 0.67) 
 
ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  
      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานงานบุคคล 

(n=59) 
ขอที่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดานงานบุคคล X  S.D. ระดับ 

1 
โรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารที่มี
ความชัดเจนเปนปจจุบัน 

4.45 0.63 มาก 

2 
โรงเรียนมีการมอบหมายงานท่ีสอดคลองกับวุฒิ/
ความสามารถ/ความถนัดของบุคลากร 4.33 0.66 มาก 

3 
โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน และครอบคลุมบุคลากรทุกฝาย 

4.38 0.60 มาก 

4 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรตามความตองการของบุคลากร 4.30 0.65 มาก 
5 ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.60 0.59 มากท่ีสุด 
6 ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 4.34 0.70 มาก 

7 
ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่ง ของโรงเรียนมีความชัดเจน 
เหมาะสม และเปนปจจุบัน 4.39 0.63 มาก 

8 
ครูสรุปผลการศึกษาและรายงานผลการเขารับการอบรมได
อยางชัดเจน 4.33 0.60 มาก 

 รวม 4.39 0.48 มาก 
 
 จากตารางที่ 14 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานงานบุคคล อยูในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยูในระดับมากที่สุดมี 1 ขอ 
คือ ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( X  = 4.60, S.D. = 0.59) สวนขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูใน
ระดับมาก มี 7 ขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ไดแก โรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองคกรและ
โครงสรางการบริหารที่มีความชัดเจนเปนปจจุบัน ( X  =  4.45, S.D. = 0.63) ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่ง 
ของโรงเรียนมีความชัดเจน เหมาะสม และเปนปจจุบัน  ( X  =  4.39, S.D. = 0.63) โรงเรียนมีการ
พัฒนาบุคลากรสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และครอบคลุมบุคลากรทุกฝาย ( X  =  4.38, S.D. = 
0.60) ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ( X  =  4.34, S.D. = 0.70) ครูสรุปผลการศึกษาและ
รายงานผลการเขารับการอบรมไดอยางชัดเจน ( X  =  4.33, S.D. = 0.60) โรงเรียนมีการมอบหมาย
งานท่ีสอดคลองกับวุฒิ/ความสามารถ/ความถนัดของบุคลากร ( X  = 4.33, S.D. = 0.66) และขอที่มี
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คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรตามความตองการของบุคลากร ( X  =  
4.30, S.D. = 0.65) 
 
ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  
      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานทั่วไป 

(n=59) 

ขอที่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  
ดานการบริหารงานทั่วไป X  S.D. ระดับ 

1 

แผนงานบริหารท่ัวไปของโรงเรียน ครอบคลุมภารกิจที่
รับผิดชอบเชน ระบบสารสนเทศ งานธุรการงานกิจการ
นักเรียน งานประกันคุณภาพ  งานอาคารสถานท่ี งาน
ควบคุมภายใน เปนตน 

4.45 0.57 มาก 

2 
โรงเรียนมีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําป และมีความชัดเจน 

4.53 0.58 มากท่ีสุด 

3 
โรงเรียนมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียนอยาง  
ชัดเจน 

4.50 0.59 มากท่ีสุด 

4 
โรงเรียนมีการการติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรมมีความ
ตอเนื่องและเปนปจจุบัน 

4.47 0.60 มาก 

5 
โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ ภายใน
โรงเรียนเอ้ือตอการเรียนรู 4.48 0.57 มาก 

6 
สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน สะอาด รมรื่น 
ปลอดภัย 4.50 0.59 มากท่ีสุด 

7 โรงเรียนมีการจัดระเบียบพ้ืนท่ีการใชงานแยกออกเปนสัดสวน 4.39 0.62 มาก 
 รวม 4.47 0.45 มาก 

 
 จากตารางที่ 15 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก
ที่สุดมี 3 ขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือโรงเรียนมีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป และมีความชัดเจน ( X =  4.53, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ 
โรงเรียนมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงผลตอผูเรียนอยางชัดเจน ( X = 4.50, S.D. = 0.59) ซึ่ง
เทากับ สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน สะอาด รมรื่น ปลอดภัย ( X = 4.50, S.D. = 
0.59) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูในระดับมาก มี 4 ขอ โดยขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
ไดแก โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนเอ้ือตอการเรียนรู ( X =  
4.48, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการการติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรมมีความตอเนื่อง
และเปนปจจุบัน ( X = 4.47, S.D. = 0.60) แผนงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ครอบคลุมภารกิจท่ี
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รับผิดชอบเชน ระบบสารสนเทศ งานธุรการงานกิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพ  งานอาคาร
สถานท่ี งานควบคุมภายใน เปนตน ( X = 4.45, S.D. = 0.57) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 
ไดแก โรงเรียนมีการจัดระเบียบพื้นที่การใชงานแยกออกเปนสัดสวน( X = 4.39, S.D. = 0.62) 
 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัด
 การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธ ของการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 
ตารางที่ 16 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัด        
    การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 .397** .507** .563** .496** .558** 
X2 .463** .503** .584** .493** .578** 
X3 .483** .536** .573** .484** .589** 
X4 .500** .492** .560** .517** .584** 
X5 .492** .465** .543** .501** .564** 
X6 .597** .481** .631** .615** .651** 
X7 .529** .499** .615** .576** .625** 
Xtot .584** .584** .684** .621** .698** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 จากตารางที่ 16 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหาร (Xtot) และ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา(Ytot)  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ
กัน อยูในระดับมาก (rxy = .698) เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหาร(Xtot) 
กับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาแตละดาน(Y) พบวา มีความสัมพันธกัน อยูในระดับมาก 2 ดาน 
โดยเรียงลําดับ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานงานบุคคล (Y3) (rxy = .684) 
รองลงมา ดานการบริหารงานท่ัวไป(Y2) (rxy = .621) และมีความสัมพันธกัน อยูในระดับปานกลาง 2 
ดาน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากัน ไดแก ดานงานวิชาการ (Y1)  และดานงานงบประมาณ(Y2) 
(rxy = .584) เมื่อพิจารณา ความสัมพันธระหวาง การสื่อสารของผูบริหาร ในแตละดาน กับ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา พบวา 
 การสื่อสารของผูบริหาร ดานความนาเชื่อถือ(X1) มีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา(Ytot) โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (rxy = .558) และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางการสื่อสารของผูบริหาร ดานความนาเชื่อถือ กับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตละดาน
พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานงานบุคคล(Y3) (rxy = .563) และมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 
 

ความสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จากมากไปนอย 
ไดดังนี้ ดานงานงบประมาณ(Y2) (rxy = .507) ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) (rxy = .496)  และ ดาน
งานวิชาการ(Y1) (rxy = .397) 
 การสื่อสารของผูบริหาร ดานบริบทของขาวสาร(X2) มีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา(Ytot) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (rxy = .578) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
การสื่อสารของผูบริหาร ดานบริบทของขาวสาร กับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตละดาน
พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานงานบุคคล(Y3) (rxy = .584) และมี
ความสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จากมากไปนอย 
ไดดังนี้ ดานงานงบประมาณ(Y2) (rxy = .503) ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) (rxy = .493)  และ ดาน
งานวิชาการ(Y1) (rxy = .463) 
 การส่ือสารของผูบริหาร ดานเนื้อหาสาระ(X3) มีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา(Ytot) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (rxy = .589) และเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการ
สื่อสารของผูบริหาร ดานเนื้อหาสาระ กับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตละดานพบวา มี
ความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานงานบุคคล(Y3) (rxy = .573) และมีความสัมพันธ 
อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จากมากไปนอย ไดดังนี้ ดาน
งานงบประมาณ(Y2) (rxy = .536) ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) (rxy = .484)  และ ดานงานวิชาการ
(Y1) (rxy = .483) 
 การสื่อสารของผูบริหาร ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ (X4) มีความสัมพันธกับ 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา(Ytot) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (rxy = .584) และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหาร ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ กับประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา แตละดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานงานบุคคล(Y3) 
(rxy = .560) และมีความสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ จากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) (rxy = .517)  ดานงานวิชาการ(Y1) 
(rxy = .500) และ ดานงานงบประมาณ(Y2) (rxy = .492)  
 การส่ือสารของผูบริหาร ดานความตอเนื่องและความมั่นคงของขอมูล (X5) มีความสัมพันธกับ 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา(Ytot) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (rxy = .564) และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางการส่ือสารของผูบริหาร ดานความตอเนื่องและความมั่นคงของขอมูล  กับ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตละดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 
ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จากมากไปนอย ไดดังน้ี ดานงานบุคคล(Y3) (rxy = .543) 
ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) (rxy = .501) ดานงานวิชาการ(Y1) (rxy = .492) และดานงานงบประมาณ
(Y2) อยูในระดับปานกลาง (rxy = .465) 
 การส่ือสารของผูบริหาร ดานชองทางการส่ือสาร(X6) มีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา(Ytot) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (rxy = .651) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางการสื่อสารของผูบริหาร ดานชองทางการส่ือสาร กับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตละ
ดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จาก
มากไปนอย ไดดังนี้ ดานงานบุคคล(Y3) (rxy = .631) รองลงมาคือ ดานการบริหารงานทั่วไป(Y4) (rxy = 
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.615)  และ มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจาก
มากไปนอยไดดังนี้  ดานงานวิชาการ(Y1) (rxy = .597) รองลงมาคือ ดานงานงบประมาณ(Y2) (rxy = 
.481) 
 การสื่อสารของผูบริหาร ดานความสามารถของผูรับสาร(X7) มีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา(Ytot) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (rxy = .625) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางการสื่อสารของผูบริหาร ดานความสามารถของผูรับสาร กับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
แตละดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
จากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานงานบุคคล(Y3) (rxy = .615) รองลงมาคือ ดานการบริหารงานท่ัวไป(Y4) 
(rxy = .576)  และ มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธจากมากไปนอยไดดังน้ี  ดานงานวิชาการ(Y1) (rxy = .529) รองลงมาคือ ดานงาน
งบประมาณ(Y2) (rxy = .499) 
 
 สรุปผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง การส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา การส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเ พ่ือทราบ  1)การส่ือสารของผูบริหารของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 2)ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ           
3)ความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา(descriptive research) ใชโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 59 โรง เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis)  ผูใหขอมูลสถานศึกษา
ละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารสถานศึกษารวม 2 คน 
และครูผูสอน 2 คน รวมทั้งสิ้น 236 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารของ
ผูบริหารตามแนวคิดของคัตลิป เซ็นเตอร และบรูม (Cutlip, Center and Broom) และประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(SMART School) ปการศึกษา พ.ศ. 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ (frequency) 
รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยสรุปประเด็นไดดังนี้ 
 1. การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการ
สื่อสารอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอยดังนี้ ดานความ
นาเชื่อถือ ดานเนื้อหาสาระ ดานบริบทของขาวสาร  ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ  ความตอเนื่อง
และความม่ันคงของขอมูล ดานความสามารถของผูรับสาร และดานชองทางการสื่อสาร ตามลําดับ 
 2. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามรายดานพบวา ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดาน
งานวิชาการ ดานงานงบประมาณ และดานงานบุคคล ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือมีความสัมพันธในลักษณะที่คลอยตามกัน 
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อภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจาการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบ
สภาพท่ีแทจริงของการส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนมากมีความรูในระดับ ปริญญาโท คุณวุฒิและวัยวุฒิในการ
ปฏิบัติงานมากพอสมควร จึงทําใหมีประสบการณเกี่ยวในการทํางาน ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีตองการ
สื่อสารเปนอยางดี สงผลใหผูรับสารเกิดความเช่ือถือ และไววางใจในตัวผูบริหาร ทําใหผูรับสารพรอมที่
จะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ และมั่นใจ นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษายังให
ความสําคัญกับ การสื่อสารมากข้ึน เพ่ือใหการบริหารงานตางๆเปนไปดวยความราบรื่น โดยเลือกใช
ชองทางการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับผูรับสารมากที่สุด ทําใหการรับสงขาวสารมีความรวดเร็ว ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยขอความท่ีสงออกไปน้ัน เปนขอความที่ กะทัดรัด ชัดเจน สื่อไดตรงความหมาย แหลง
ขาวสารมีความเปนเอกภาพ คงเสนคงวา อีกท้ังยัง มีการติดตามผลของการส่ือสารอยูเสมอ วาสิ่งที่ได
สื่อสารไปนั้น ผูรับสารเขาใจตรงกับวัตถุประสงคที่ผูบริหารตองการหรือไม เพ่ือใหการบริหารงานใน
โรงเรียนเกิดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลชนก วนาศิริ ซ่ึงสรุปวา
รูปแบบการสื่อสารดวยวาจาของผูอํานวยการโรงเรียน  ในอําเภอสบเมย เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 บางสวนใชรูปแบบการส่ือสารแบบ Socratic (S) มีลักษณะเปนคนชอบพูด มี
วาทศิลปในการพูด ชอบใชสํานวนโวหาร ชอบวิเคราะหรายละเอียด พูดโดยใชหลักฐานอางอิง และมี
ความสามารถในการชักจูงผูอื่นคลอยตาม รองลงมาใชรูปแบบการส่ือสารแบบ Reflective (R) คือเปน
คนมีความสุภาพ ออนโยน เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเปนผูฟงที่ดี หลีกเลี่ยงความขัดแยง เนนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและคิดกอนที่จะพูด มีการถายทอดขอมูลดวยความแมนยํา มีความอดทน สราง
บรรยากาศในการพูด เปนผูประนีประนอมและเขาใจความรูสึกของผูอื่น บางสวนใชรูปแบบการส่ือสาร
แบบ Noble (N) ซึ่งการส่ือสารแบบน้ีเปนการพูดที่ปราศจากการคิดไตรตรอง ไมมีการคิดวิเคราะห 
เปนเพียงการพูดตามท่ีตัวเองคิด พูดตรงไปตรงมาตามที่ตั้งใจ ไมพูดออมคอม ใชคําพูดเพียงนอยคําให
เปนประเด็นที่ตนเองตองการ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของผูฟงตองการพูดใหชัดเจน ไมคลุมเครือและ
ตองการคําตอบเพียงวาใชหรือไมใชโดยไมตองการเหตุผล สามารถสื่อสารใหบรรลุเปาหมายของตนเอง
สามารถจัดลําดับและสรุปความคิดเห็นตาง ๆ ทั้งในการพูดและการเขียน สามารถดึงประเด็นหลักจาก
ขอมูลได มีความกระตือรือรนในการพูด พรอมทั้งใชวัจนภาษาประกอบการพูด และมีภาพผูนําที่
เขมแข็ง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจรัตน ศรีชู สรุปไดดังนี้คือ รูปแบบการสื่อสารดวยวาจา
ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สวนใหญใชรูปแบบ Socratic(S) ซึ่งเปนผูมี
วาทศิลปในการพูด ชอบการปรึกษาหารือหรือมีอภิปรายเพื่อหาเหตุผล นิยมแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดนอยมี
ความสามารถในการชักจูงใจผูฟง มีความสามารถในการวิเคราะห มีความละเอียดถี่ถวนพูดดวยความ
เชื่อมั่นและมีความรูที่จะพูด สวนรูปแบบการสื่อสารดวยวาจาแบบ Senator(N-R) เปนรูปแบบที่
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ผูบริหารสถานศึกษาใชนอยที่สุดคือ เปนผูที่มีลักษณะไมเปดเผยความรูสึกสวนตัวใหผูอ่ืนเห็น ทําหนา
ตาย สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดงาย มีความรอบรูและพูดดวยความมั่นใจ  
 เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอย ดังนี้ ดานความนาเชื่อถือ ดานเนื้อหาสาระ ดานบริบทของขาวสาร ดานความชัดเจน
ของเนื้อหาสาระ ดานความตอเนื่องของความม่ันคงของขอมูล ดานความสามารถของผูรับสารและดาน
ชองทางการส่ือสาร  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีบุคลิกที่เปนผูใหญ มั่นคง
จริงจัง เปนหลักเปนฐานเชื่อถือไดจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเชื่อถือในตัวผูบริหารมากขึ้น มี
การนําเสนอขาวสารที่สอดคลองกับขอเท็จจริง ตรงตามความเปนจริง นําเสนอเน้ือหาที่มีความถูกตอง 
โดยผูบริหารเลือกใชชองทางการส่ือสารท่ีมีความสะดวก รวดเร็วทันสมัย มีเนื้อที่เพียงพอในการสง
ขาวสารทําใหไม เกิดการสูญหายของเน้ือหา  ซึ่ งขอความหรือเอกสารท่ีตองการแจงไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา มีการพิมพดวยตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม อานงาย ชัดเจน และผูบริหารมีการ
ติดตามผลของการส่ือสาร เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกตองตามวัตถุประสงคที่สื่อสารไปอยางสม่ําเสมอ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา สายสะอาด พบวา ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ 
หทัยทิพย สิขัณฑกสมิต ซึ่งผลการวิจัยพบวาการติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 ดานความนาเชื่อถือ มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหารสวนใหญ
มีบุคลิกภาพที่เปนผูใหญ จริงจัง นาเชื่อถือ และผูบริหารมีความมั่นใจและเต็มใจในการส่ือสารกับผูรับ
สาร ทําใหผูรับสารเกิดความเชื่อมั่นในการรับฟง และรับรูขอมูลขาวสารจากผูบริหารดวยความตั้งใจ 
โดยผูบริหารเลือกใชเทคนิคการส่ือสารไดเหมาะสมกับสถานการณในขณะที่ตองการส่ือสารได
เหมาะสมเพ่ือใหการส่ือสารมีโอกาสประสบความสําเร็จมากท่ีสุด และสามารถอธิบายขยายความใน
เรื่องที่ตองการส่ือสาร ใหผูรับสารไดเขาใจมากย่ิงขึ้นไดเนื่องจากผูบริหารมีประสบการณ  หรือความรู
เกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการส่ือสารนั้นเปนอยางดี ซึ่งทําใหผูรับสารเกิดความมั่นใจในขอมูลที่ไดรับมาก
ยิ่งขึ้น และพรอมที่จะปฏิบัติตามดวยความเขาใจท่ีชัดเจน มีความเชื่อมั่นมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กมลมาลย ไชยศิริธัญญา พบวา คุณลักษณะของผูประกอบการของผูบริหารโรงเรียน
เอกชน จังหวัดนครปฐม ดานความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก  
 ดานเนื้อหาสาระ มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารมีการนําเสนอ
เนื้อหาขาวสารท่ีมีเนื้อหาที่นาสนใจ มีขอมูลที่มีความถูกตอง เปนจริง และเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน ที่สงผลตอความกาวหนาของผูรับสาร อีกท้ังขาวสารที่ผูบริหารนําเสนอนั้น มีเนื้อหามีขอมูล
ที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ มีเนื้อหาสาระครบถวนเพียงพอที่จะทําใหผูรับสารเกิดความเขาใจได จึง
ทําใหเนื้อหาที่นําเสนอออกไปไดรับความสนใจและการตอบสนองอยางดีจากผูรับสาร และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กาญจนา หาญศรีวรพงศ พบวา ผูบริหารสํานักงานสรรพากร  มีความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกรโดยรวมและเปนรายดาน  อยูในระดับมาก ไดแก 
ดานการเผยแพรขาวสารภายในองคกร เชน หนวยงานมุงเนนเผยแพรขาวสารภายในองคกรถึงผูรับใน
เวลาท่ีเหมาะสม ตรงเวลาและทันตอการนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน หนวยงานตระหนักถึง
ความสําคัญในขอเท็จจรงิและความถูกตองในเน้ือหาของขาวสารที่แจงใหบุคคลทุกฝายในองคกรทราบ 
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และหนวยงานใหความสําคัญกับการกําหนดวิธีการเผยแพรขาวสารภายในองคกรใหหมุนเวียนและ
กระจายไดทั่วถึงตลอดท้ังองคกร 
 ดานบริบทของขาวสาร มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารมีการ
นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริง ตรงตามความเปนจริง ไมขัดตอความเชื่อ และ
คานิยมของผูรับสาร ซึ่งนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ สิ่งแวดลอมและ
สถานภาพของผูรับสารในขณะนั้น และมีการสนับสนุน หรือใหความชวยเหลือในดานตางๆแกผูรับสาร
ที่สนใจในขอมูลที่ผูบริหารนําเสนอไป เชนการบริการใหคําปรึกษาเพ่ิมเติม การจัดประชุม อบรม 
สัมมนา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสาด จันทรวิสูตร พบวา ผูบริหารควรมีการจัดระบบ
การติดตอสื่อสารที่ดี การจัดระบบงานที่เหมาะสม การอธิบายนโยบาย เปาหมาย มีขอมูลขาวสารที่
นาเชื่อถือได การจัดหาเครื่องมือในการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพจะชวยสนับสนุนใหการบริหารงาน
เปนไปอยางราบรื่น โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เมื่อมีจํานวนผูรับสารมากๆ 
ผูบริหารควรเลือกสถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณติดตอสื่อสารพิจารณาอยางระมัดระวังในการเลือกใช
วิธีการตามสถานการณ สิ่งแวดลอมและทันตอเหตุการณอยางเหมาะสม 
 ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะเน้ือหา
สารท่ีผูบริหารสื่อสารนั้น  สามารถส่ือความหมายไดตรงกับที่ผูบริหารมุงหวัง ใชภาษาหรือขอความที่
สั้นกะทัดรัด ชัดเจน เขาใจไดงาย ไมซับซอนจนเกินไป ขอความที่สื่อสารจัดพิมพดวยตัวอักษรท่ีมีขนาด
เหมาะสม อานงาย ชัดเจน หรือถาเปนการสื่อสารทางวาจา ผูบริหารส่ือสารดวยน้ําเสียงแจมใส เสียง
ดัง ฟงชัด ออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี จึงทําใหผูรับสารเกิดความเขาใจไดไมสับสน และมีความ
ชัดเจน อีกทั้งผูบริหารกําหนดให แหลงขาวสารนั้นมาจากแหลงเดียวกันเพ่ือความเปนเอกภาพ และ 
การนําเสนอขาวสารออกไปมีความคงที่ ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในชวงเวลาส้ันๆ เพ่ือใหผูรับสาร
ปฏิบัติงานไดถูกตอง ตามท่ีผูบริหารมุงหวัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัลยา  โพธิ์พะเนาว พบวา
การพัฒนาการส่ือสารในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใชกลยุทธการประชุม
ระดมความคิด การศึกษาดูงาน และการฝกอบรมดานการส่ือสารดวยวาจา ทําใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญกับการสื่อสารดวยวาจามากขึ้น มีการปรับปรุงการสื่อสารดวยวาจา เพ่ิมชองทางการ
สื่อสารในการติดตอประสานงาน โดยใชการสื่อสารหลายชองทางควบคูกัน ทําใหการสื่อสารเปนไป
อยางชัดเจน ครบถวนสมบูรณมากขึ้น แตยังมีบุคลากรบางสวนยังปฏิบัติแบบเดิมดวยความเคยชิน ใน
วงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการประชาสัมพันธดวยโปสเตอร และแผนพับ ทําใหบุคลากรตระหนักใน
ความสําคัญของการพัฒนาการส่ือสาร ที่มีตอความสําเร็จของหนวยงาน โดยการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอ ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงาน เพ่ือเปนการสราง
สัมพันธภาพและบรรยากาศท่ีดีในการทํางานไดดีขึ้น 
 ดานความตอเนื่องและความม่ันคงของขอมูล มีคามัชฌิมเลขคณิต  อยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะผูบริหารมีการส่ือสาร แจงขาวสารที่สําคัญอยางตอเนื่อง กระตุนเตือนความทรงจําบอยๆ เปน
ระยะๆ เชน ทบทวนเกี่ยวกับกฎระเบียบ คําสั่ง ภาระหนาที่ของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมาย และมีการ
ติดตามงานเปนระยะๆ เพ่ือดูวาผลของการส่ือสารนั้นกอใหเกิดความเขาใจแกผูรับสาร  และผูรับสาร
สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ตามวัตถุประสงคของการส่ือสารที่ผูบริหารตองการหรือไม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อดิศร บุญเลิศ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนชุม
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ทางตล่ิงชัน สานักงานเขตตล่ิงชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายแบบพบวา แบบมีชีวิตชีวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.71 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาผูบริหารพูดคุย ทักทายทุกคนอยูเสมอ จนทําใหเกิดความรูสึกมีความเปนกันเอง อยู
ในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด เทากับ 4.22 แบบมีเห็นอกเห็นใจ โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.95 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารรับฟงผูอ่ืนอยูเสมอ ทําใหครู
กลาแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด เทากับ 4.23 รองลงมา ผูบริหารพูด
ใหกําลังใจอยูบอยๆ ทําใหครูรูสึกอยากจะทํางานใหสําเร็จ อยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 
4.03 
 ดานความสามารถของผูรับสาร มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหาร
คํานึงถึงเจตคติของผูรับสารที่มีตอเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ไดรับฟง และเมื่อจะสื่อสารเรื่องใดผูบริหารได
คํานึงถึงความรูพ้ืนฐานของผูที่จะสื่อสารดวยเสมอเพ่ือประโยชนในการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับ
ความถนัดและความสามารถของผูรับสาร อีกท้ังยังคํานึงถึงความพรอมทางดานรางกาย จิตใจของผูรับ
สารในขณะนั้นวามีความพรอมท่ีจะรับฟงหรือไม ทั้งนี้เพ่ือใหการส่ือสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และกอใหเกิดประโยชนตอการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา หาญศรีวรพงศ พบวา 
ผูบริหารสํานักงานสรรพากร มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร
โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานดานบรรยากาศการส่ือสารภายในองคกร เชน 
หนวยงานสนับสนุนการสรางและรักษาความสัมพันธของเจาหนาที่ทุกระดับในองคกร  เพ่ือความ
เชื่อมั่น เชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน หนวยงานใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดวยการจัดการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหกับบุคลากรในองคกรเสมอ และ
หนวยงานใหความสําคัญกับนโยบายการมอบหมายงานใหตรงตามความชอบและความถนัดของผู
ปฏิบัติเสมอ เปนตน 
 ดานชองทางการส่ือสาร มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารเลือกใช
ชองทางการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับความเร็วในการแพรกระจายขาวสารไปยังผูรับสาร และเปน
ชองทางที่มีความสะดวก รวดเร็วทันสมัย มีเนื้อที่เพียงพอในการนําสงขาวสารและไมทําใหเกิดการสูญ
หายของเน้ือหาสาร โดยมีการกําหนดชองทางการสื่อสารไวอยางชัดเจน และชองทางการท่ีผูบริหาร
เลือกใชนั้นมีความหลากหลายมากพอที่ทําใหผูรับสารสามารถเลือกรับสารไดจากหลายชองทางตาม
ความสะดวกที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับสาร สวนใหญมักจะเปนการสื่อสารผานทาง ประกาศ 
คําสั่ง ที่เปนลายลักษณอักษร และลงชื่อรับทราบคําสั่ง มากกวาชองทางอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของงานวิจัย กนกวรรณ สมนา พบวาประสิทธิผลของการติดตอสื่อสารในองคการผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยน้ันสรุปไดดังนี้สรุปได  ดังนี้ 1)
ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) พบวาขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการใชระบบอินเตอรเน็ตสามารถชวยใน
การบริหาร/การปฏิบัติงานไดมาก แตขอมูลขาวสารจากเว็บไซตของกรมการปกครอง ยังไมมีขอมูล
เพียงพอและตรงตอความตองการใชของขาราชการ 2)ระบบอินทราเน็ต (Dopa Intranet) พบวา มี
ขอมูลขาวสารที่ไมเปนปจจุบัน ไมเพียงพอและไมตรงตอความตองการใชประโยชนในการบริหาร / 
การ 3)โทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา สวนใหญใชเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่สวนตัว ที่ไมสามารถเบิกคาใชจาย
ในการใชงานได  
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 2. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนมีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่
หลากหลาย โรงเรียนมีการจัดหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาครูดาน
งานวิชาการอยางหลากหลาย มีกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูใตบังคับบัญชา มีการใชงบประมาณที่
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาโรงเรียนอยางครบถวนและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน จึง
ทําใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระปลัดสนชัย  ภูมิ
ปาโล (หามนตรี) ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต
เทากับ 3.91เม่ือพิจารณาคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดตามลําดับแยกเปนรายดาน พบวา ดานผูสอน มีคา
มัชฌิมเลขคณิตเทากับ4.08 อยูในระดับมาก รองลงมาดานหลักสูตร มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.00 
อยูในระดับมากรองลงมาดานการประเมินผลการเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.87 อยูในระดับ
มาก รองลงมาดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก และ
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 3.73 อยูในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยดังนี้ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ และดานงาน
บุคคล ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการจัดใหโรงเรียนมีหนวยการเรียนรูที่ตอบสนอง
หลักสูตรแกนกลาง ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการสอนที่สอดคลองกับตัวชี้วัด มีการจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู มีการบริหารงานงบประมาณที่ตอบสนอง
ความตองการใหในการพัฒนาโรงเรียนอยางครบถวนและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรี ยน จัดทํา
แผนงานงบประมาณท่ีมีการจัดลําดับความสําคัญของแตละแผนงาน มีการมอบหมายงานท่ีสอดคลอง
กับวุฒิ/ความสามารถ/ความถนัดของบุคลากร และครูผูสอนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ผูบริหาร
สงเสริมใหมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงผลตอผูเรียนอยางชัดเจน มีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป โรงเรียนมีสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีที่สะอาดรมรื่น และ
มีความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกลักษณ ขาวนวล พบวา การบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม และราย
ดาน อยูในระดับมาก 
 ดานการบริหารงานทั่วไป มีคามัชฌิมเลขคณิตออยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ ผูบริหารจัด
ใหมีแผนงานบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบตางๆเชน ระบบสารสนเทศ 
งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานการประกันคุณภาพ งานอาคารสถานท่ี งานควบคุมภายในเปนตน 
มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปที่ชัดเจน กําหนดใหมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียน
ชัดเจน มีการติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรมตางๆอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน จัดใหอาคาร
สถานท่ีมีภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยแยกพ้ืนที่การใชงานเปนสัดสวนอยาง
ชัดเจน และจัดใหมีบรรยากาศรมรื่น สะอาด ปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท มันตะ
พงศ ซึ่งผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับ  ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยภาพ
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รวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.15 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารงานอยูใน ระดับมากที่สุดไดแก โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน และโรงเรียนได
พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย อยูในระดับมากไดแก โรงเรียนไดประสานงานกับ
ผูปกครองและชุมชนเพ่ือแสวงหาความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนงานการศึกษา โรงเรียนไดสงเสริม
และสนับสนุนงานดานวิชาการงบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไปใหมีความสะดวกและคลองตัว 
โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม ใหมีความเหมาะสม และเอ้ือ
ประโยชนตอนักเรียนและชุมชน โรงเรียนไดจัดทําขอมูลนักเรียน และระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะ
โนผูเรียน เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการกําหนดแผนการรับ
นักเรียน และการดําเนินการตามแผน โดยประสานงานกับผูปกครองนักเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โรงเรียน ไดจัดบุคลากรในการใหคํา ปรึกษา แนะนําสนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัด
การศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน และหนวยงานอ่ืน และโรงเรียนจัดใหบุคลากร รับผิดชอบงานตาม
ความเหมาะสมแกหนาที่และศักยภาพของผูปฏิบัติงานบริหารงานของโรงเรียน ระดับปานกลางไดแก 
โรงเรียน ได สงเสริม และประสานงานใหมีการจัดการศึกษาท้ัง ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ดานงานวิชาการ คามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีแผนงาน/
โครงการ กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแกผูเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลาง ผูบริหารมีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีการนิเทศการจัดการเรียนรูและรายงานผลการนิเทศของครูทุกคน
ใหรับทราบเพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู จัดใหมีการพัฒนาครูดานงานวิชาการ
อยางหลากหลายตอเน่ือง ครูผูสอนมีการประเมินผูเรียน มีการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนตามผลการ
ประเมิน พัฒนาการใชและผลิตสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบงานวิชาการที่มีแนว
ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน และจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เอกสารงานวิชาการสําหรับครูอยางเพียงพอ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท มันตะพงศ ซึ่งผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของบุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี 
ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.11 และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปญญา แจมกังวาล ผลการศึกษาพบวา การบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
 ดานงานงบประมาณ คามัชฌิมเลขคณิตอยู ในระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียนมี
คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณและการเงินโดยมีตัวแทนครูรวมเปนกรรมการมีการทําแผน
บริหารงานงบประมาณที่จัดลําดับความสําคัญของแตละแผนงานแตละแผนงาน มีการใชงบประมาณ
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและ
กําหนดเวลาท่ีตั้งไวมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางชัดเจนและเปดเผย กระบวนการบริหารงาน
งบประมาณมีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีการใชงบประมาณที่เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
และการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทิพรัตน จันทนา พบวา การบริหารงาน
งบประมาณโดยใชวัฏจักรคุณภาพของเดมม่ิง ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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กาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐ
นันท มันตะพงศ  ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ดานการบริหารงานงบประมาณ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.09 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุดสองขอคือ  โรงเรียนได
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือหาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ และโรงเรียน ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือจัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
อยูในระดับมากไดแกโรงเรียนมีการติดตามผลตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน และ
ผลการดําเนินงานใหกรรมการผูปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน โรงเรียนมีการระดม
ทรัพยากร และแหลงกองทุนจากชุมชน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียน มีการจัดทําระบบการ
บริหารการเงิน เปนไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปดเผยตอชุมชน โรงเรียน  ไดจัดทํา
บันทึกรายรับ รายจาย เปนปจจุบันตรวจสอบไดและเปดเผยตอชุมชน โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการพัสดุและ สินทรัพยที่ดีและสวนมากตรวจสอบได โรงเรียนใหคณะกรรม/คณะทํางานเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายไดดาเนินการเรงรัดติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณและ
รายงานผลการเบิกจายใหผูบริหารทราบ โรงเรียนมีการแตงต้ัง คณะกรรมการ/คณะทํางานเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และโรงเรียนมี คณะกรรมการ /คณะทํางาน กําหนด
มาตรการวางแผนจัดระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรา
ภรณ จุลมณฑล ผลการศึกษาพบวาคามัชฌิมเลขคณิตการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนที่เปน
นิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 มี โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  
 ดานงานบุคคล คามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการจัดโครงสราง
ขององคกรชัดเจน เปนปจจุบัน ผูบริหารมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคลากร ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่ง ตางๆของโรงเรียนมีความชัดเจน เหมาะสม และเปนปจจุบัน จัดให
มีการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆตามความสนใจอยางหลากหลาย ทําใหครูมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท มันตะพงศ  
ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต 4.11  
 3. จากผลการวิจัยพบวา การสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
ความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา การสื่อสารของผูบริหารมีความสัมพันธกันในเชิงบวกทุกคูกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการสื่อสารของผูบริหารมีสวนสําคัญตอการ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ การบริหารงานดานงาน
บุคคล และ การบริหารงานทั่วไป เปนงานท่ีตองใชการสื่อสารพูดคุยอยูตลอดเวลาในการบริหารงาน 
เชน การออกคําสั่ง ประกาศตางๆของโรงเรียนเพ่ือเปนการ มอบหมายงานใหกับบุคลากรตามความ
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ถนัดและความสนใจ การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ เพ่ือใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนการ
พูดคุย ในเร่ืองตางเพ่ือใหครู มีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน เกิดความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่ง
จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารของผูบริหารมีความสําคัญตอการ
วางแผนงานของโรงเรียนเชน งานดานระบบสารสนเทศ งานดานธุรการ งานกิจการนักเรียน งาน
อาคารสถานท่ี งานควบคุมภายใน และงานประกันคุณภาพ เปนตน เนื่องจากตองมี การ สื่อสาร
ระบบงานตางๆใหเขาใจ แลวจัดทําเปนปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนราชการประจําปออกมาใหมีความ
ชัดเจน ตองมีการสื่อสารกับบุคลากรหลายฝาย ที่มีระดับความรูแตกตางกัน ตั้งแตหัวหนางานในการ
มอบหมาย กิจกรรม โครงการใหรับผิดชอบ ตลอดจนพนักงานอาคารสถานท่ี ในการจัดสภาพแวดลอม 
และบรรยากาศภายในโรงเรียน  การจัดระเบียบพ้ืนที่การใชงานแยกเปนสัดสวน  สําหรับ ดานงาน
วิชาการ และดานงานงบประมาณ กระบวนการทํางาน และการสื่อสารระหวางกัน มักจะเปนไปใน
รูปแบบของความสัมพันธที่เปนไปตามอํานาจ ตามตําแหนงและโครงสรางของงาน ครูปฏิบัติงานตาม
โครงสรางสายงานการบังคับบัญชา งานที่ทําในหนาที่นั้น เปนงานที่แตละคนตองรับผิดชอบอยูเสมอ 
และทําเปนประจํา จึงมักออกคําสั่งออกมาในลักษณะที่เปนลายลักษณอักษร ไมตองอธิบาย หรือพูดคุย
มากเทาที่ควรก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางเขาใจ และที่ลักษณะของงานมีลักษณะ เปนแบบแผน 
โครงสรางชัดเจน ไมเปลี่ยนแปลงบอย ผูปฏิบัติงานจึงมีความเขาใจ และชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของกับงานวิจัยของ เอกลักษณ ขาวนวล พบวา ผูบริหารตองเปนผูนําการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
สารสนเทศ จัดระบบประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน และจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
และสมํ่าเสมอโดยความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือสรางความตระหนักใหชุมชนรัก
สถานศึกษา และมีสวนรวมในความเปนเจาของสถานศึกษา ยังคลองกับงานวิจัยของ หทัยทิพย 
สิขัณฑกสมิต พบวา ความสัมพันธระหวางการติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการปฏิบัติ งานของครูใน 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร โดยภาพรวม 
และรายดาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เบญจพร ยิฐธรรม ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร และการ
สนับสนุนทางสังคมในองคการ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาขาราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนดังนี้ 1)ขาราชการที่รายงานวามีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการแตละรูปแบบ
ใน 4 รูปแบบย่ิงมาก มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากตามไปดวย โดยพบความสัมพันธทางบวกนี้
ทั้งในกลุมรวมและในองคประกอบยอยทุกดานของขวัญกําลังใจ คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน 
ดานความพึงพอใจในงาน ดานความรูสึกมั่นคงในงาน และดานความกาวหนาในงาน 2)ขาราชการท่ี
รายงานวาพฤติกรรมการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบในปริมาณมาก มีขวัญกําลังใจมากกวาขาราชการที่
รายงานวามีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบในปริมาณนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  3)การ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา และจากเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธอยางเชื่อถือได
ทางสถิติ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตนดวย 
4)ขาราชการท่ีปรารถนาใหมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการ 4 รูปแบบมากข้ึนกวาพฤติกรรม
การติดตอสื่อสารที่กระทําอยู ยิ่งมากข้ึนยิ่งมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการนอยลงโดย
พบความสัมพันธทางลบในกลุมรวมและในองคประกอบยอยหลายดาน และ 5)ขาราชการท่ีปรารถนา
ใหไดรับการสนับสนุนทางสังคมในองคการจากผูบังคับบัญชาและจากเพ่ือนรวมงานมากขึ้นกวาที่ไดรับ
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ในปจจุบัน ยิ่งมากย่ิงมีขวัญกําลังใจในดานความสัมพันธในหนวยงานและดานความพึงพอใจในงานยิ่ง
นอย นอกจากน้ี การศึกษาครั้งนี้ พบวา ขาราชการท่ีมีอายุมาก มีอายุราชการมากหรือมีระดับ
เงินเดือนมาก มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธในหนวยงานมากกวาขาราชการที่มี
ลักษณะตรงกันขาม ยังสอดคลองกับ และยังสอดคลองกับ พิศิษฐ โชคปรีชา กลาววา ในปจจุบัน
องคกรหรือธุรกิจตางๆต้ังอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่มีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และการ
เปลี่ยนแปลงนี้เปนสิ่งที่ทุกคนในองคกรไมสามารถหลีกเลี่ยงได ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ตองใชการสื่อสารเขามาชวยเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวความคิดหรือ
พฤติกรรมการทํางานในรูปแบบเดิมๆ แตการสื่อสารเพ่ือเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานในองคกรไมใชเรื่องงาย บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูสื่อสารนั้น ตองเปนบุคคลท่ีพนักงานในองคกร
ใหความเคารพนับถือ หรือไววางใจ และตองมีทักษะทางการส่ือสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเลือก
ชองทางในการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมพนักงาน สงผลใหการทํางานประสบความสําเร็จ และเทาทัน
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเรื่องการส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะของงานวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของผูบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1.จากการศึกษาพบวา การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตของการสื่อสารของผูบริหารรายดานจากมากไปนอยไดดังนี้ ดาน
ความนาเชื่อถือ ดานเนื้อหาสาระ ดานบริบทของขาวสาร ดานความชัดเจนของเน้ือหาสาระ ดานความ
ตอเนื่องและความมั่นคงของขอมูล ดานความสามารถของผูรับสาร และดานชองทางการส่ือสาร 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นไดวา ผูบริหารมีความนาเชื่อถือท้ังดาน คุณวุฒิและวัยวุฒิ นําเสนอเน้ือหา
ขาวสารแกผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ แตผูบริหารควรใหความสําคัญกับการเลือกใชชองทางการ
สื่อสารใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือใหผูรับสารสามารถสามารถเขาถึงขอมูลไดจากหลายชองทาง 
และเกิดความสะดวกในการรับรูเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก ซึ่งชองทางการสื่อสารที่ผูบริหาร
เลือกนั้นควรมีความชัดเจนและเหมาะสมกับระดับความเร็วในการแพรกระจายของขาวสารไปยังผูรับ
สาร และเปนชองทางที่ไมทําใหเกิดการสูญหายของขาวสาร นอกจากนี้ควรส่ือสารโดยคํานึงถึง
ความสามารถของผูรับสารดวย เพราะการสื่อสารที่เหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถของผูรับ
สาร เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสารท่ีสื่อออกไปมีคุณคาและเกิดประโยชนตอการทํางาน และส่ือความได
ตรงตามวัตถุประสงคของผูสื่อสาร 
 2.จากการศึกษาวิ จั ยพบว า  ประสิทธิภาพของการจัดการ ศึกษา  โรง เ รียนสั งกัด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก และเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตรายดานจากมากไปนอยไดดังนี้ 
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ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานงานวิชาการ และดานงานงบประมาณ และดานงานบุคคล ตามลําดับ 
ซึ่งจะเห็นวา ดานงานบุคคลยังมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยกวาดานอ่ืน ดังนั้นผูบริหารควรสงเสริมงาน
บุคคล ไดแก การพัฒนาบุคลากร ตามความตองการของบุคลากรมากข้ึน มอบหมายงานใหสอดคลอง
กับวุฒิการศึกษา ความสามารถ และความถนัดของบุคลากร เพ่ือใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ มี
ความรูสึกรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง ก็จะสงผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนซึ่งเปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษาตอไป 
 3. จากการศึกษาวิจัยพบวา การสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา การสื่อสารของผูบริหารมีความสัมพันธกันทางบวกทุกคูกับประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา แสดงใหเห็นวา ดานงานวิชาการ และการสื่อสารของผูบริหารมีความสัมพันธกับดานงาน
งบประมาณ และดานงานวิชานอย อาจเนื่องจากงานดานวิชาการ และงบประมาณ เปนลั กษณะของ
งานที่ยุงยากในการปฏิบัติ มีระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่ชัดเจน และเปนการทํางานตามโครงสรางที่
ตายตัว ทําใหการสื่อสารจากผูบริหารไมมีอิทธิพลมากเทากับ ดานงานบุคคล ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
บุคลากรตองการ การดูแล การเอาใจใส และการสรางขวัญและกําลังใจจากผูบริหาร การเปนที่ปรึกษา
เมื่อเกิดปญหาตางๆแกบุคลากรได ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการส่ือสารเพ่ือประโยชนใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาไดดียิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป คือ 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของผูบริหาร ในลักษณะของรูปแบบการส่ือสารตางๆ
ของผูบริหารในหนวยงานอ่ืนหรือสังกัดอ่ืนกับผลสะทอกลับของงาน หรือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดระบบการสื่อสารในองคกรที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 
 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ในโรงเรียนอ่ืนที่มีบริบทแตกตางจาก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือใหไดขอมูลที่มีความหลายหลายมากข้ึน หรือศึกษาประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาตางๆเชน ระดับอาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และ
ระดับอุดมศึกษา  
 3. ควรมีการศึกษาเชิงลึก/เปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนเพ่ือใหไดผลการวิจัยที่หลากหลาย และ
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ที่สามารถนํามาพัฒนาระบบการส่ือสารของแตละองคกรและแตละบริบทของแตละ
สถานศึกษาในอนาคตตอไป 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัยและรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญ ตรวจเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง “การส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” จํานวน 5 คน 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

1 นายนุชา  สระสม 
รองผูอํานวยการฝาย
บริหารงานทั่วไป โรงเรียน
วัดปุรณาวาส 

ปริญญาโท การบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2 นางเพลินพิศ  ทองดี 
ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญ
การพิเศษ (คศ 3) โรงเรียน
วัดปุรณาวาส 

ปริญญาตรี เอกภาษาไทย 
โทบรรณารักษ วิทยาลัยครู
บานสมเด็จเจาพระยา 

3 นางสุรี  ใจกลา 

นักวิชาการศึกษาชํานาญ
การรักษาการในตําแหนง
หัวหนาฝายการศึกษา 
สํานักงานเขตบางขุนเทียน 

ปริญญาโท วัดผล
ประเมินผล มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 

4 นายประเวศ  เชื้อเนตร 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
วัดจักรวรรดิ 

ปริญญาโท การบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

5 อ.ดร วรกาญจน  สุขสดเขียว 
อาจารยภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือวิจัย 
และรายชื่อสถานศึกษาที่ทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ขอทดลองเคร่ืองมือ  
จํานวน 8 โรงเรียน 

 
ลําดับ รายชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 
2 โรงเรียนวัดศาลาแดง 
3 โรงเรียนวัดกก 
4 โรงเรียนบานนายสี 
5 โรงเรียนแกวขําทับอุปถัมภ 
6 โรงเรียนวัดบัวผัน 
7 โรงเรียนวัดอุดมรังสี 
8 โรงเรียนวัดหนองแขม 
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ภาคผนวก ค 
 

คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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การวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน 
แบบสอบถามการส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q1 301.16 753.104 .730 .980 

Q2 301.25 754.258 .554 .980 

Q3 301.25 751.871 .687 .980 

Q4 301.41 751.539 .567 .981 

Q5 301.47 750.838 .455 .981 

Q6 301.22 749.402 .698 .980 

Q7 301.44 748.964 .645 .980 

Q8 301.28 747.757 .693 .980 

Q9 301.12 753.210 .734 .980 

Q10 301.31 754.802 .544 .981 

Q11 301.28 750.273 .676 .980 

Q12 301.22 752.241 .674 .980 

Q13 301.22 753.725 .702 .980 

Q14 301.25 748.323 .731 .980 

Q15 301.25 745.677 .748 .980 

Q16 301.62 752.629 .452 .981 

Q17 301.47 743.934 .743 .980 

Q18 301.16 754.330 .610 .980 

Q19 301.22 748.951 .781 .980 

Q20 301.22 747.854 .744 .980 

Q21 301.50 749.806 .646 .980 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.981 69 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q22 301.34 744.943 .782 .980 

Q23 301.44 754.512 .654 .980 

Q24 301.31 756.738 .486 .981 

Q25 301.31 748.931 .721 .980 

Q26 301.38 749.274 .668 .980 

Q27 301.41 750.443 .702 .980 

Q28 301.38 757.145 .537 .981 

Q29 301.41 748.249 .655 .980 

Q30 301.31 747.383 .708 .980 

Q31 301.44 751.931 .610 .980 

Q32 301.41 747.733 .721 .980 

Q33 301.41 749.023 .746 .980 

Q34 301.31 749.060 .717 .980 

Q35 301.38 744.048 .817 .980 

Q36 301.25 756.129 .616 .980 

Q37 301.09 757.120 .599 .980 

Q38 301.25 754.710 .595 .980 

Q39 301.38 747.855 .770 .980 

Q40 301.41 751.991 .725 .980 

Q41 301.22 754.176 .686 .980 

Q42 301.56 747.415 .694 .980 

Q43 301.34 754.233 .521 .981 

Q44 301.53 746.709 .697 .980 

Q45 301.34 749.975 .596 .980 

Q46 301.19 761.770 .366 .981 

Q47 301.16 752.007 .686 .980 

Q48 301.28 749.628 .641 .980 

Q49 301.12 753.016 .658 .980 

Q50 301.31 751.964 .693 .980 

Q51 301.25 747.032 .770 .980 

Q52 301.16 749.426 .701 .980 

Q53 301.12 751.016 .724 .980 

Q54 301.12 752.823 .665 .980 

Q55 301.16 755.104 .657 .980 

Q56 301.28 744.209 .792 .980 

Q57 301.25 745.742 .747 .980 

Q58 301.22 748.886 .713 .980 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q59 301.09 761.443 .438 .981 

Q60 301.22 746.951 .712 .980 

Q61 301.12 757.210 .586 .980 

Q62 301.38 753.145 .518 .981 

Q63 301.41 755.668 .493 .981 

Q64 301.25 755.419 .572 .980 

Q65 301.12 758.500 .539 .981 

Q66 301.22 749.596 .692 .980 

Q67 301.22 761.531 .420 .981 

Q68 301.09 757.765 .508 .981 

Q69 301.22 751.660 .693 .980 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสอืขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและรายช่ือกลุมตัวอยาง 
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รายช่ือกลุมตัวอยางจํานวน 59 โรงเรียน 
ตารางท่ี 18 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน เขต 
1 โรงเรียนวัดโตนด เล็ก ภาษีเจริญ 

2 โรงเรียนวัดโคนอน เล็ก ภาษีเจริญ 

3 โรงเรียนวัดกําแพง เล็ก ภาษีเจริญ 

4 โรงเรียนวัดตะลอม เล็ก ภาษีเจริญ 

5 โรงเรียนวัดอางแกว ใหญ ภาษีเจริญ 

6 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี กลาง ภาษีเจริญ 

7 โรงเรียนวัดนิมมานรดี ใหญ ภาษีเจริญ 

8 โรงเรียนวัดมะพราวเตี้ย กลาง ภาษีเจริญ 

9 โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิต เล็ก ภาษีเจริญ 

10 โรงเรียนวัดทองศาลางาม กลาง ภาษีเจริญ 

11 โรงเรียนวัดประดู(พวงอุทิศ) เล็ก ภาษีเจริญ 

12 โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม ใหญ ภาษีเจริญ 

13 โรงเรียนบางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ) เล็ก ภาษีเจริญ 

14 โรงเรียนคลองหนองใหญ  ใหญ บางแค 

15 โรงเรียนเพชรเกษม กลาง บางแค 

16 โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ ใหญ บางแค 

17 โรงเรียนวัดราษฎบํารุง ใหญ บางแค 

18 โรงเรียนวัดมวง ใหญ บางแค 

19 โรงเรียนบางไผ เล็ก บางแค 

20 โรงเรียนบางแคเหนือ ใหญ บางแค 

21 โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลอนุสรณ) กลาง บางแค 

22 โรงเรียนบางเชือกหนัง กลาง บางแค 

23 โรงเรียนคลองบางแวก กลาง หนองแขม 

24 โรงเรียนบานขุนประเทศ ใหญ หนองแขม 

25 โรงเรียนประชาบํารุง  ใหญ หนองแขม 

26 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ใหญ หนองแขม 

27 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

28 โรงเรียนวัดเลา ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

29 โรงเรียนวัดแสมดํา ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

30 โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวิทยา) ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

31 โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ เล็ก บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

32 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 
 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน เขต 
33 โรงเรียนวัดสะแกงาม ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

34 โรงเรียนวัดประชาบํารุง กลาง บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

35 โรงเรียนวัดบางกระดี่ ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

36 โรงเรียนวัดทาขาม ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

37 โรงเรียนวัดกําแพง ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

38 โรงเรียนราชมนตรี(ปลื้ม-เชื่อมอนุกูล) ใหญ บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

39 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ กลาง บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน 

40 โรงเรียนคงโครัดอุทิศ  เล็ก บางบอน 

41 โรงเรียนบานนายผล(แมนสุวรรณอุปถัมภ) กลาง บางบอน 

42 โรงเรียนบานนายเหรียญ ใหญ บางบอน 

43 โรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค กลาง บางบอน 

44 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ใหญ บางบอน 

45 โรงเรียนวัดบางบอน ใหญ บางบอน 

46 โรงเรียนสถานีพรมแดน เล็ก บางบอน 

47 โรงเรียนวัดนินสุขาราม กลาง บางบอน 

48 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  ใหญ ราษฎรบูรณะ 
49 โรงเรียนวัดบางปะกอก ใหญ ราษฎรบูรณะ 

50 โรงเรียนวัดแจงรอน กลาง ราษฎรบูรณะ 

51 โรงเรียนวัดสารอด กลาง ราษฎรบูรณะ 

52 โรงเรียนวัดสน เล็ก ราษฎรบูรณะ 

53 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส เล็ก ราษฎรบูรณะ 

54 โรงเรียนคลองรางจาก เล็ก ทุงครุ 
55 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ  กลาง ทุงครุ 
56 โรงเรียนสามัคคีบํารุง กลาง ทุงครุ 
57 โรงเรียนวัดทุงครุ ใหญ ทุงครุ 
58 โรงเรียนนาหลวง ใหญ ทุงครุ 
59 โรงเรียนบางมด(ตันเปาววิทยาคาร) กลาง ทุงครุ 
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ภาคผนวก จ 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง  
การสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

________________________________ 

คําชี้แจง 
1. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูปฎิบัติหนาที่แทนผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 2 ฉบับ และครูผูสอนจํานวน 2 ฉบับ 
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 75 ขอ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม     จํานวน   6 ขอ 
ตอนท่ี 2  การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด 
 กรุงเทพมหานคร      จาํนวน  35 ขอ 
ตอนท่ี 3  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร       จํานวน  34 ขอ 

3. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คําตอบที่ไดจะไมมีผลตอทานแตประการใด 
แตผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมเพ่ือใชในการพัฒนาการบริหารการศึกษาตอไป 
ฉะนั้นขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของทานจะชวยใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงคและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป 

4. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยโดย สงทางไปรษณีย ซึ่งทางผูวิจัยไดแนบซอง
เอกสารมาพรอมแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 

 
                               นางสาวยิ่งลักษณ   ระรวยทรง 

   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

โทร.มือถือ 086-5105667 

ไปรษณียอิเลกทรอนิก kru.apple@gmail.com 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลสถานภาพของทาน 
 

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
1. เพศ 

                           ( ) ชาย                             
                           ( ) หญงิ               

 
 
[   ] 01 

2. อายุ                             
                           ( ) ต่ํากวา 26 ป                            

( ) 26 – 35   ป         
( ) 36 – 45   ป 
( ) 45  ปขึ้นไป 

 
 
 
 
[   ] 02 

3. ระดับการศึกษา 
( ) ปริญญาตรี 
( ) ปริญญาโท   
( ) ปริญญาเอก  

 
 
 
[   ] 03 

4. ตําแหนงหนาที่ 
( ) ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฎิบัติหนาที่แทน

ผูบริหาร สถานศึกษา  
                           ( ) ครผููสอน 

 
 
[   ] 04 

5. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
                          ( )  ต่ํากวา 6  ป                                

  ( )  6 – 10    ป                            
  ( )  11 – 15  ป 
  ( )  15  ปขึ้นไป 

 
 
 
 
[   ] 05 

6. ขนาดของโรงเรียน 
                          ( )  ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน 1-400 คน)              

  ( )  ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 401-800 คน)        
  ( )  ขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน มากกวา 800 คน)    [   ] 06 
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ตอนท่ี 2 การส่ือสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับการสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเพียงชองเดียวในแตละขอ คําตอบมีใหเลือก 5 ระดับ 
ตามเกณฑตอไปน้ี 

   5   หมายถึง  การสื่อสารของผูบริหาร     อยูในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  การสื่อสารของผูบริหาร     อยูในระดับมาก 
   3   หมายถึง  การสื่อสารของผูบริหาร     อยูในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  การสื่อสารของผูบริหาร     อยูในระดับนอย 
   1   หมายถึง  การสื่อสารของผูบริหาร     อยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอ
ที ่ การส่ือสารของผูบริหาร ระดับความคิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
 ความนาเชื่อถือ       
1. ผูบริหารมีความม่ันใจและความเต็มใจในการ

สื่อสารกับผูรับสาร 
     [  ]01 

2. ผูบริหารมีบุคลิกที่เปนผูใหญ มั่นคง จริงจัง เปน
หลักเปนฐาน เชื่อถือได 

     [  ]02 

3. ผูบริหารมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะท่ีสอดคลอง
กับเนื้อหาท่ีตองการสื่อสาร 

     [  ]03 

4. ผูบริหารมีเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ เพ่ือใหไดผลดีที่สุด 

     [  ]04 

5. ผูบริหารมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ตองการสื่อสาร 

     [  ]05 

 บริบทของขาวสาร       
6. ผูบริหารเสนอขาวสารสอดคลองกับขอเท็จจริง 

ตรงตามความเปนจริง 
     [  ]06 

7. ผูบริหารเสนอขาวสารที่มีความสอดคลองกับ 
คานิยม และความเช่ือของผูรับสาร 

     [  ]07 

8. ผูบริหารเสนอขาวสารที่กอใหเกิดความรวมมือใน
การดําเนินงาน และการรายงานผลยอนกลับ 

     [  ]08 

9. ผูบริหารสื่อสารโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
สถานการณ สิ่งแวดลอม และฐานะทางสังคมของ
ผูรับสารในขณะนั้น 

     [  ]09 

10. การปฏิบัติตนของผูบริหารในสิ่งที่คาดหวังจาก
ผูรับสารเชนการสนับสนุน การใหความชวยเหลือ  

     [  ]10 
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ขอ
ที ่ การส่ือสารของผูบริหาร ระดับความคิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
 เนื้อหาสาระ       

11. ผูบริหารเสนอขาวสารที่มีเนื้อหาเปนปจจุบัน ทัน
ตอเหตุการณ แกผูรับสาร 

     [  ]11 

12. เนื้อหาขาวสารที่ผูบริหารนําเสนอ มีความถูกตอง 
และเปนจริง 

     [  ]12 

13. ผูบริหารเสนอขาวสารที่มีเนื้อหานาสนใจ เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน มีคุณคาเพียงพอใน
สายตาของทุกฝาย 

     [  ]13 

14. ผูบริหารเสนอขาวสารที่มีเนื้อหาสาระของสาร
ครบถวน ไดใจความสําคัญ เพียงพอท่ีจะทําให
ผูรับสารเกิดความเขาใจได 

     [  ]14 

15. ผูบริหารจําแนกขาวสารไดตรงกับความสนใจ/ 
ความตองการอันเปนประโยชนแกผูรับสารและ
กลุมเปาหมาย  

     [  ]15 

 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระ       
16. ผูบริหารกําหนดใหขาวสารมาจากแหลงเดียวกัน

และแหลงขาวมีความคงท่ี แนนอน มีความเปน
เอกภาพ 

     [  ]16 

17. เนื้อหาของสารท่ีสงออกไปสามารถส่ือความหมาย
ไดตรงกับที่ผูบริหารมุงหวัง 

     [  ]17 

18. เนื้อหา/ขอความที่ผูบริหารตองการสื่อสาร พิมพ
ดวยตัวอักษรท่ีมีขนาดเหมาะสม อานงาย ชัดเจน 

     [  ]18 

19. ผูบริหารเมื่อสื่อสารดวยวาจา ออกเสียงไดถูกตอง
ตามอักขรวิธี น้ําเสียงแจมใส เสียงดัง ฟงชัด 

     [  ]19 

20. ผูบริหารสื่อสารโดยใชภาษา/ขอความท่ีสั้น
กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย และสื่อไดตรงตาม
ความหมาย  

     [  ]20 

 ความตอเนื่องและความม่ันคงของขอมูล       
21. เนื้อหาขาวสารท่ีผูบริหารสื่อสาร มีความคงเสน

คงวา  
     [  ]21 

22. ผูบริหารสื่อสาร แจงขาวสารที่สําคัญอยาง
ตอเนื่อง 

     [  ]22 

23. ผูบริหารมี ความเสมอตนเสมอปลายในการใช 
ภาษาพูด ภาษาเขียน และทาทางในการส่ือสาร 

     [  ]23 

   ส
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ขอ
ที ่ การส่ือสารของผูบริหาร ระดับความคิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
24. ผูบริหารกระตุนเตือนความทรงจําซํ้าๆ บอยๆ 

เชน ทบทวนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ภาระหนาที่ของ
บุคลากร ที่ไดรับมอบหมาย เปนตน 

     [  ]24 

25. ผูบริหารติดตามผลของการสื่อสารเพ่ือความ
เขาใจท่ีสมบูรณ และการกระทําท่ีถูกตองของ
ผลลัพธอยางสม่ําเสมอ 

     [  ]25 

 ชองทางการสื่อสาร       
26. ผูบริหารไดกําหนดชองทางสําหรับใชในการ

สื่อสารใหชัดเจน  
     [  ]26 

27. ผูบริหารเลือกใชชองทางการส่ือสารไดเหมาะสม
กับระดับความเร็วในการแพรกระจายขาวสารไป
ยังผูรับสาร  

     [  ]27 

28. ผู บ ริ ห า ร ใช ช อ งทา งการ ส่ื อส ารที่ มี ค ว าม
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับสารกลุมเปาหมาย 

     [  ]28 

29. ผู บ ริ ห า ร ใช ช อ งทา งการ ส่ื อส ารที่ มี ค ว าม
หลากหลายเพ่ือใหผูรับสารสามารถเลือกรับสาร
ไดจากหลายชองทาง 

     [  ]29 

30. ผูบริหารใชชองทางการสื่อสารที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย มีเนื้อที่เพียงพอในการนําสง
ขาวสารและไมทําใหเกิดการสูญหายของเน้ือหา
สาร   

     [  ]30 

 ความสามารถของผูรับสาร       
31. ผูบริหารคํานึงถึงเจตคติของผูรับสารที่มีตอเนื้อหา 

หรือ เรื่องราวที่ไดรับฟง 
     [  ]31 

32. ผูบริหารคํานึงถึงเจตคติของผูรับสารท่ีมีตอตัว
ผูบริหารเอง 

     [  ]32 

33. ผูบริหารคํานึงถึงความรูพ้ืนฐานของผูรับสารใน
เรื่องท่ีผูบริหารตองการสื่อสารดวย 

     [  ]33 

34. ผูบริหารคํานึงถึงสภาพความพรอมทางดาน
รางกาย และจิตใจ ของผูรับสารในขณะนั้น 

     [  ]34 

35. ผูบริหารคํานึงถึงทักษะการสื่อสาร รวมไปถึงการ
รูความหมายของคํา หรือสัญลักษณตางๆ ของ
ผูรับสาร 

     [  ]35 
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ตอนที่ 3   ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร คําตอบมีใหเลือก 5 ระดับ ตามเกณฑตอไปน้ี 

   5   หมายถึง   ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  อยูในระดับมากที่สุด 
   4   หมายถึง   ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  อยูในระดับมาก 
   3   หมายถึง   ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง   ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  อยูในระดับนอยที่สุด 

ขอ
ที ่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ระดับความคิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
 ดานงานวิชาการ       

1. หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบถูกตอง
ครบถ วน ได รั บการ เ ห็นชอบจากประธาน
กรรมการสถานศึกษา มีความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง และบริบทของโรงเรียนและ
ทองถิ่น 

     [  ]36 

2. โรงเรียนมีการจัดหนวยการเรียนรูที่ตอบสนอง
หลักสูตรแกนกลางและแผนการจัดการเรียนรู
สอดคลองกับตัวชี้วัด 

     [  ]37 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนอง
จุดประสงคการเรียนรูและมีแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย 

     [  ]38 

4. โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูที่ความหลากหลาย 
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูและใชสื่อการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

     [  ]39 

5. โรงเรียนมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน
อยางหลากหลาย มีการซอมเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตามผลการประเมิน 

     [  ]40 

6. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู 

     [  ]41 

7. โรงเรียนมี  เค ร่ืองมือ อุปกรณ เอกสารงาน
วิชาการสําหรับครู อยางเพียงพอ 

     [  ]42 

8. โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาครูดานงานวิชาการที่มี
ความหลากหลายตอเนื่อง 

     [  ]43 

9. โรงเรียนมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ      [  ]44 
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ขอ
ที ่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ระดับความคิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
เกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนแลวนําไปปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน 

10. โรงเรียนมีแผนการนิ เทศการจัดการเรียนรู
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และมีการรายงานผล
การนิเทศของครูทุกคน เพ่ือนําผลการประเมินไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

     [  ]45 

11. โรงเรียนมีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ 

     [  ]46 

 ดานงานงบประมาณ       

12. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ
และการเงินโดยมีตัวแทนครูรวมเปนกรรมการ 

     [  ]47 

13. โรงเรียนมีการจัดทําแผนบริหารงานงบประมาณ
โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของแตละแผนงาน 

     [  ]48 

14. โรงเรียนมีการใชงบประมาณซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

     [  ]49 

15. โรงเรียนใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและ
กําหนดเวลา ตรงตามที่กําหนดไว 

     [  ]50 

16. การรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณ
ของโรงเรียน มีความชัดเจน และเปดเผย 

     [  ]51 

17. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานงบประมาณท่ี
โปรงใส 

     [  ]52 

18. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานงบประมาณท่ี
สามารถตรวจสอบได โดยดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ 

     [  ]53 

19. โรงเรียนมีการใชงบประมาณท่ีตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาโรงเรียนอยางครบถวนและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 

     [  ]54 

 ดานงานบุคคล       

20. โรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสราง
การบริหารท่ีมีความชัดเจนเปนปจจุบัน 

     [  ]55 

21. โรงเรียนมีการมอบหมายงานที่สอดคลองกับวุฒิ/
ความสามารถ/ความถนัดของบุคลากร 

     [  ]56 

22. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน และครอบคลุมบุคลากรทุกฝาย 

     [  ]57 
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ขอ
ที ่ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ระดับความคิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
23. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรตามความตองการ

ของบุคลากร 
     [  ]58 

24. ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ      [  ]59 

25. ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน      [  ]60 

26. ระเบยีบ/ประกาศ/คําสั่ง ของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และเปนปจจุบัน 

     [  ]61 

27. ครูสรุปผลการศึกษาและรายงานผลการเขารับ
การอบรมไดอยางชัดเจน 

     [  ]62 

 ดานการบริหารงานทั่วไป         

28. แผนงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ครอบคลุม
ภารกิจที่รับผิดชอบเชน ระบบสารสนเทศ งาน
ธุรการงานกิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพ  
งานอาคารสถานท่ี งานควบคุมภายใน เปนตน 

     [  ]63 

29. โรงเรียนมีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการประจําป และมีความ
ชัดเจน 

     [  ]64 

30. โรงเรียนมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงผลตอ
ผูเรียนอยางชัดเจน 

     [  ]65 

31. โรงเรียนมีการการติดตามประเมินโครงการ/
กิจกรรมมีความตอเนื่องและเปนปจจุบัน 

     [  ]66 

32. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดลอม อาคาร
สถานที่ ภายในโรงเรียนเอ้ือตอการเรียนรู 

     [  ]67 

33. สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน 
สะอาด รมรื่น ปลอดภัย 

     [  ]68 

34. โรงเรียนมีการจัดระเบียบพ้ืนที่การใชงานแยก
ออกเปนสัดสวน 

     [  ]69 

 
ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางสูง 
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