
 

   

 

  

การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โดย 
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัด  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

   

 

การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โดย 
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัด  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

   

 

ADMINISTRATORS’ COMMUNICATION AND TEACHERS’ PERFORMANCE 
STANDARD OF THE SECONDARY SCHOOL IN KANCHANABURI 

 

By 

MISS Pornthip PHENGKLAD 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Education (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 

Department of Educational Administration 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2017 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 

โดย พรทิพย์ เพ็งกลัด 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  
  

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว )  
  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ดร. ณัฐริน เจริญเกียรติบวร )  

 

  



  

   

ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56252365 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : การสื่อสารของผู้บริหาร/มาตรฐานการปฏิบตัิงานของคร ู

นางสาว พรทิพย์ เพ็งกลัด : การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน  28 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสาร ตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์และบรูม และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
ตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และรายด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ช่องทางข่าวสาร 
ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ ความน่าเช่ือถือ  เนื้อหาความชัดเจน บริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม  และ
ศักยภาพในการรับและส่งสาร 

2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากและรายด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความร่วมมือกับ
ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน ความร่วมมือกับผู้อื่นใน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์  ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  การสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
ทุกสถานการณ์ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ และการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

3) การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

56252365 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATORS’ COMMUNICATION / TEACHERS’ PERFORMANCE STANDARD 

MISS PORNTHIP PHENGKLAD : ADMINISTRATORS’ COMMUNICATION AND 
TEACHERS’ PERFORMANCE STANDARD OF THE SECONDARY SCHOOL IN 
KANCHANABURI THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAISUDA  TIACHAROEN, 
Ph.D. 

The purpose of this research were to determine: 1) the administrators’ communication of 
Secondary School in Kanchanaburi 2) the teachers’ performance standard of Secondary School in 
Kanchanaburi 3) the relationship between the administrators’ communication and the teachers’ 
performance standard of the Secondary School in Kanchanaburi. The sample consisted of 28 secondary 
schools in Kanchanaburi. The research instrument was a questionnaire regarding the 
administrators’communication in school based on the Cutlip, Center and Broom, and the teachers’ 
performance standard according to Professional Standards for Teachers based on the Regulations of the 
Teachers’ Council of Thailand on Professional Standards and Ethics B.E. 2548 (2005). The statistics used 
in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’ s 
product moment correlation coefficient. 

The results of this research were as follow : 

1. The administrators’ communication of the Secondary School in Kanchanaburi as 
a whole and each aspect, were at high level when arranged by arithmetic mean  from the highest to the 
lowest as follows: channel, continuity & consistency, credibility, clarity, context, capability of audience.   

2. The teachers’ performance standard of the Secondary School in Kanchanaburi as 
a whole was at high level and as each aspect was high and highest level when arranged by arithmetic 
mean  from the highest to the lowest as follows: collaboration with others in schools productively, 
arranging classroom activities that emphasize students’ learning outcomes, being a good role model for 
students, deciding to arrange various activities focusing on students learning, collaborating with others in 
community productively, Determining to develop students into their full potential, and etc.        

3. The relation between the administrator’s communication and the teachers’ 
performance standard of the Secondary School in Kanchanaburi as a whole and individual were positive 
correlation with statistically significant at the .01 level 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อ          
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ 
คุณภาพของคน 1 ด้วยเหตุดังกล่าวประเทศไทยจึงมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน          
ด้านต่างๆ แม้ว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย แต่การปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆหรือแม้แต่การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจ านวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารงานและแนวปฏิบัติบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้ขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นเอกภาพ ไม่สามารถท า           
การตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญๆ หลายเรื่องได้ จนท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษา
ของไทย2 ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นบุคลากรในสถานศึกษานับว่ามีส่วนส าคัญใน        
การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ มี
จิตส านึกมุ่งมั่น มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานและมีการติดต่อสื่อสารที่กระตุ้นส่งเสริม
ให้ผู้สอน   มีเสรีในการคิดปฏิบัติ มีการติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผล
ให้การท างานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ให้ได้ผลตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา3 การติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการบริหารในสถานศึกษา 
ผู้บริหารที่ใช้การติดต่อสื่อสาร เพ่ือจะด าเนินกระบวนการทางการบริหารซึ่งประกอบไปด้วย              
การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุม นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสารยังเข้ามา            
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาททางข้อมูล บทบาททางการตัดสินใจ สั่งการ การติดต่อสื่อสาร

                                                           

 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , โครงการเรียนดีใกล้บ้าน (กรุงเทพฯ : 
ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2551), 1. 

 2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใหม่ 2552-2555 
(New Educational Reform Model : NERM) (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจ ากัด , 
2552), 5. 

 3 พลสัณห์ โพธ์ศรีทอง, บนเส้นทางที่สร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 
2553), 29-30. 
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จะแทรกซึมหน้าที่การบริหารทุกอย่าง เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ช่วยให้การประสานงานดีขึ้น การสื่อสารจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิด          
ความเข้าใจ ความร่วมมือ สร้างขวัญของบุคลากรให้ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จด้วยดี4 การสื่อสารมี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสื่อสารที่ดียังมีส่วนท าให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานด้วย การสื่อสารที่ดียังช่วยกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรท างาน
อย่างเต็มความสามารถ5 นอกจากนี้ การสื่อสารองค์การเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งส าหรับการใช้สร้างและ
ประสานความเข้าใจถึงกันของทุกฝ่าย นักบริหารที่ต้องบริหารงาน ตัดสินใจและควบคุมการท างาน
เชื่อมโยงความคิดของทุกฝ่ายให้ได้ประสิทธิภาพ6 การสื่อสารมีบทบาทส าคัญในกิจกรรมทุกอย่างใน
องค์กร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานที่จะช่วยให้การบริหารงานขององค์การเป็นไปได้ด้วย
ความราบรื่นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และการสื่อสารเป็นสื่อกลางติดต่อกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานท าความเข้าใจ ประสานการด าเนินงาน และส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงาน              
เพ่ือเข้าไปสู่ในทิศทางเดียวกัน7 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เกิดการปฏิรูประบบการเมือง     

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของประเทศอย่างชัดเจน เหตุเนื่องมาจากคุณภาพ

การศึกษาของไทยตกต่ าลง เกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านโอกาสทางการศึกษา ระบบการศึกษาที่มีอยู่

ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ โดยมี

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) มีแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ               

มุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยอาศัยการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญ ส่งผลในการสร้าง

รากฐานในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้คุณภาพ       
                                                           

 4 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ : ตีรณสาร, 2557), 79. 

 5 ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, การสื่อสารในองค์กร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558), ค าน า. 

 6 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 103. 

 7 สาธิต วิมลคุณารักษ์ และประยงค์ เนาวบุตร , ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 6. 
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เท่าเทียมและทั่วถึง ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษา พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้8 ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย แผนพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป็นนโยบายที่ส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 6 

ด้าน คือ  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์

ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน           

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา9 การพัฒนาประเทศเพ่ือให้ความสามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก

ต้องพัฒนากระบวนการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 มีอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง            

การเรียนรู้และเพ่ือคนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตอันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิต

และสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

เพ่ือคนไทยทั้งปวง10 โดยเป้าหมายทางการศึกษาดังกล่าวจะส าเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับครู เพราะครูคือ

ผู้ก าหนดอนาคตของชาติ จึงจ าเป็นที่จะต้องหาทางส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพการที่จะพัฒนาเด็ก ให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดนั้น ครูจะต้องเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี มีจิตส านึกของความเป็นครู ตระหนักถึงภาระหน้าที่และภารกิจที่ครู

ต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลัง เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และ

                                                           

 8 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) (2559), 19. 
   9 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)(2559), 61. 

 10 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ, การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2553), 2-13. 
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุด11 ปัจจัยหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ไม่มีคุณภาพ คือ ครูไม่มีแผนการสอนและ

ไม่มีการเตรียมการสอนขาดความเอาใจใส่ในระหว่างสอน ขาดความเข้าใจกับหลักสูตร ครูไม่มีเวลา

ทบทวนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้จบไป ขาดการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอน 

จัดการเรียนการสอนโดยยึดบทเรียนส าเร็จรูป12 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูจึงมีบทบาทและมี

ความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการก าหนดคุณภาพของคนใน

สังคมและสร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างอนาคตของชาติ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ประสานสัมพันธ์

กับบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวของสถานศึกษา สามารถ

ด าเนินการไปได้ด้วยอย่างราบรื่น เกิดประสิทธิผล ซึ่งการประสานสัมพันธ์นั้นจะต้องเริ่มจากการ

ประสานสัมพันธ์กับครู เพราะครูเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่

เกี่ยวข้องกับผู้เรียน การติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่างๆ 

โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังทีมงาน

เดียวกันและผู้บริหารทั้งหลายก็เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารข้อมูลจาก

ที่ต่างๆ เป็นสื่อน าความต้องการ ความคิด ความรู้สึก น าไปสู่การถ่ายทอดความเข้าใจ การประสานงาน 

ด าเนินไปด้วยความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม              

อันน ามาสู่การบริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ การติดต่อสื่อสารจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของ              

นักบริหารทุกคน ทั้งการวางแผน การก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน การควบคุม ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล ประกอบกับการบริหารนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย เมื่อมี                    

การติดต่อสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ค าสั่งการวินิจฉัยสั่งการ ความคิดเห็น ความเข้าใจตรงกัน การสื่อสาร            

ไปยังบุคคลในโรงเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ด้วยความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว ทันเวลา             

ทันเหตุการณ์ สามารถปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น และบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล13 

 

                                                           

 11 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาของชาติ
, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2548), 1. 

 12  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ.2557-
2560), (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่, 2558), 39. 

 13 สมยศ นาวีการ , การบริหารและพฤติกรรมองค์การ , พิมพ์ครั้งที่  3 (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2546), 44. 
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 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครู ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 12 
มาตรฐาน จะเป็นปัจจัยหลักในการน าพาให้การศึกษาของประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของครูในองค์กรจะด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
ปัญหาของการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 4 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานในการศึกษาในจังหวัดให้บรรลุส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ดังนี้               
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2) ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสู่มาตรฐานสากล 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 4) ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 5) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
มีส่วนร่วม14 จากยุทธศาตร์ข้างต้นที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะสามารถกระท าการส าเร็จได้ตามเป้าหมายนั้น 
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละแห่ง โดยผู้บริหารต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูงและมีการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม การสั่งการและการประสานงาน การสื่อสารสร้าง              
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับครู ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
แต่จากผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยผลทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และ 2560 ซึ่ง            
ผลปรากฏ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (ดังตาราง 1) ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของสถานศึกษาโดยผลทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และ 2560               
ซึ่งผลปรากฏ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  (ดังตาราง 2)  จากผลทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนควรเร่งรัดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ซึ่งปัญหาเป็นผลมาจาก
การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน เมื่อพิจารณาด้านผู้บริหารของโรงเรียน ต้องเริ่มตื่นตัวในการ
แก้ไขปัญหาคะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ซึ่งผู้บริหารต้องมี           
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ครูทราบอย่างตรงประเด็น มีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจน ประชุม 
ชี้แจงอย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย สั่งการให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดในการจัดท าแผน   

                                                           

 14 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี 
(2560), 59. 
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การสอน  ผู้บริหารมีช่องทางข่าวสารที่รวดเร็วและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพ่ือให้ครูปฏิบัติตาม
นโยบายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน       
มีความเข้มงวดมากกว่าเดิม มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้น
การศึกษาของนักเรียน และแก้ปัญหาให้คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ15 เมื่อพิจารณาในด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของครู จากการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมของจังหวัดกาญจนบุรีโดยการประเมินปัจจัย
ภายในที่เป็นจุดอ่อนด้านครูผู้สอน พบว่า ครูใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยแต่ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงและน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจัดการ
เรียนรู้ยังไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับเด็กในชุมชน ครูขาดการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง ครูยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน และครูยังขาดการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ16 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

– 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัดกาญจนบุรี 

2559 2560 2559 2560 
ภาษาไทย 46.36 48.29 45.33 46.04 

คณิตศาสตร์ 29.31 26.30 27.77 24.24 

วิทยาศาสตร์ 34.99 32.28 34.25 31.17 
ภาษาอังกฤษ 31.80 30.45 30.29 28.56 

 
ที่มา :    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 - 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 
2560), 1-4. 

                                                           

 15 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
(O-NET) ปีการศึกษา2559 - 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560), 1-4. 

 16 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี 
(2560), 61-63. 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
- 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัดกาญจนบุรี 

2559 2560 2559 2560 

ภาษาไทย 52.29 49.25 50.07 46.89 
คณิตศาสตร์ 24.88 24.53 22.67 21.82 

วิทยาศาสตร์ 31.62 29.37 30.18 27.54 

สังคมศึกษา 35.89 34.70 34.30 33.10 
ภาษาอังกฤษ 27.76 28.31 25.02 25.28 

 
ที่มา :    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 - 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 
2560), 1-5. 

 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558 ) สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 29 โรงเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 6 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผลปรากฏคือ โรงเรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.38  โรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดี จ านวน 
14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.28 โรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้จ านวน 3  โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 10.3417 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จะเห็นว่าตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นเกี่ยวกับครู โดยพบประเด็นปัญหาในด้านครูผู้สอน  
พบว่า ถึงแม้ว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ผลการเรียนยังไม่ดีขึ้น              
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ขาดการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพ ไม่พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง ขาดการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ขาดการบันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ครูไม่น าเทคโนโลยี 

                                                           

 17 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560), 1-5. 
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ไม่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ไม่น านวัตกรรมต่ างๆ มาประยุกต์ใช้ใน         
การจัดการเรียนการสอนและขาดการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์18           

 สรุปจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การสื่อสารของ
ผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี” เพ่ือประโยชน์
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักเรียนในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามเพ่ือการวิจัย  
ดังนี้ 

1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับใด 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับใด 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสัมพันธ์ หรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับ

ปานกลาง 

                                                           

 18 ประทีป จ าปาศรี,ปัญหาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, เข้าถึง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://sesao8.go.th/sesao/ 
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3. การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฏีเชิงระบบ (System approach) ตามแนวคิด ของลูเนน
เบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบการวิจัย ที่กล่าวว่าองค์กรระบบเปิด 
ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะ
ยอมรับตัวป้อน (inputs) จากสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) 
ซึ่ งเปลี่ยนแปลงตัวป้อนให้กลายเป็นผลผลิต (outputs) ที่มีความส าคัญกับสภาพแวดล้อม 
(Environment) ทั้งภายในและภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนา องค์ประกอบทั้งสามส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันปัจจัยน าเข้าในระบบการศึกษานั้น 
คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่น าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา 
ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ เงิน (money) 
วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดย
กระบวนการของการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้มาซึ่งผลผลิต 
(outputs) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ               
ทางสังคมและทางภูมิศาสตร์19  

 ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย มีการให้นโยบาย ก าหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน วางแผนด าเนินการโดยอาศัยครูใน                       
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  Corporate Catalysts 
ได้กล่าวว่า ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเน้นที่การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีหลัก 14 ข้อ 
1) เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมีโอกาสในการสนทนา 2) กล่าวชมเชยอีกฝ่าย 3) ท าความรู้จักกับพวกเขาเป็น
การส่วนตัว 4) แสดงความรู้สึกตื่นเต้นต่อสิ่งที่ เป็นความใฝ่ฝันของพวกเขา 5) เห็นคุณค่าของ            
ทุกบทบาท 6) ยกย่องความแตกต่างของพวกเขา 7) ความส าคัญกับเวลาและก าหนดการของพวกเขา             
8) สื่อสารด้วยค าพูดที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ 9) แสดงความชื่นชมกับความคิดต่างๆ (น าค าแนะน าทั้งหลาย
มาใช้ เป็นข้อมูลที่ส าคัญ ) 10) สื่อสารให้ครบวงจร 11) ตั้ งใจฟังอย่างเต็มที่  12) บอกให้รู้ถึ ง          

                                                           

 19 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012). 21-22. 
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ความคาดหวังที่มีอย่างชัดเจน 13) จงซื่อสัตย์ 14) แสดงความกระตือรือร้นที่ชัดเจนออกมา20 ส่วนคัทลิป,
เซนเตอร์ และบรูม (Cutlip,Center and Broom) ได้เสนอวิธีป้องกันและขจัดอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสาร 7 ประการ ที่เรียกว่า the 7 C’s of communication) ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) 2) ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (Context) 3) เนื้อหาสาระ (Content) 4) ความแจ่มชัด 
(Clarity) 5) ความต่อเนื่องและการอยู่กับร่องกับรอย (Continuity & Consistency)  6) ช่องทาง
ข่าวสาร (Channel) 7) ความสามารถของผู้รับ (Continuity of audience)21 ในขณะที่ ดวงทอง 
พิสุทธยางกูร ได้เสนอว่า หลักส าคัญ 7 ประการ ที่ควรค านึงถึงในการสื่อสาร ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) 2) บริบทของสถานการณ์หรือ สภาพแวดล้อม (Context) 3) เนื้อหา (Content)              
4) ความชัดเจน (Clarity) 5) ศักยภาพในการรับและส่งสาร (Capability) 6) ช่องทางข่าวสาร 
(Channel) 7) ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ (Continuity & Consistency)22 ซึ่งสอดคล้องกับ
วิธีการและเทคนิคการปรับปรุงเพ่ือการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผล โดยการสร้างบรรยากาศแบบ
สนับสนุนขึ้น ตามที่สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ ได้กล่าวไว้ ประกอบด้วย 1) การบรรยาย 
(Description) 2) มุ่งในแง่ปัญหา (Problem orientation) 3) ลักษณะโดยธรรมชาติ (Spontaneity) 
4) การเอาใจเขามาใส่ ใจ เรา (Empathy) 5) ความเสมอภาค (Equality) 6) การเอ้ืออ านวย 
(Provisionalism)23  

 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของครูส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดขอบข่ายลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของครูไว้ 8 ประการ ประกอบด้วย 
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย     
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่          
พึงประสงค์ 3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

                                                           

 20 Dan Coughlin แปลโดย ณั ฐยา สินตระการผล , วันดี  ม่ านศรีสุข  “ผู้น าแห่ ง
ความส าเร็จ” (กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์บิสคิต,พิมพ์ครั้งที่ 1,2549), 217. 

 21 Scott M. Cutlip and Allen H. Center Glen M Broom, Effective Public 
Relation,2nd ed . (Englewood Cliffs,N.J. Prentice – Hall,lnc., 1958), 140. 

 22 ดวงทอง พิสุทธยางกูร ,7 C’s of communication(Effective Communication) 
[online],accessed7December2016.Availablefromhttp://www.med.cmu.ac.th/secret/me
ded/MEDE2/Chapter2%20MEDE2.pdf 

 23 สร้อยตระกูล (ติววานนท์) อรรถมานะ , “พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฏีและการประยุกต์” 
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2550), 378.  
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ศักยภาพ 6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย24 คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานดังกล่าว 
ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้ เรียน  3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ               
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ ให้ เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน  7) รายงาน 
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  11) แสวงหา
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 24 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , สมรรถนะครูและแนว
ทางการพัฒนาครูในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, พิมพ์ครั้งที ่1, 
2551), 24. 

25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 
(กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 84-85. 
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 จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยน ามาศึกษาเป็นขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย ได้ดังแผนภูมิที่ 1 
 

External environment 

     organization 

องค์การ (Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

     Feedback 

 
                                                  organization 
                                            external environment 

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุป  

ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts and 
Practices, 5th ed. (CA : Wadworth Publishing, 2007), 31-33.   

 : Scott M. Cutlip and Allen H. Center Glen M Broom, Effective Public               
Relation, 2nd ed   (Englewood Cliffs,N.J. Prentice – Hall,lnc., 1958), 140. 

 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 84-85. 

การติดต่อสื่อสาร 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การสื่อสาร 

 Transformation Process 

 

- การบริหาร 
 
 
 
 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศการศึกษา 

Output 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

- คุณภาพการศึกษา 

 Input 

 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

- การจัดการ 

 

 

 

 

-  

-  

การสื่อสารของผู้บริหาร 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของครู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์ และบรูม (Cutlip, 

Center and Broom) มาเป็นขอบเขตการวิจัย ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อป้องกันและขจัด
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ที่เรียกว่าหลักส าคัญ 7 ประการในการติดต่อสื่อสาร(the 7 C’s of 
communication) ได้ แก่  1) ความน่ า เชื่ อถื อ  (Credibility) 2) บ ริบทของสถานการณ์ ห รื อ 
สภาพแวดล้อม (Context) 3) เนื้อหา (Content) 4) ความชัดเจน (Clarity) 5) ศักยภาพในการรับ
และส่งสาร (Capability) 6) ช่องทางข่าวสาร (Channel) 7) ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ
(Continuity & Consistency) ส่วนการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้น า
ขอบข่ายภาระกิจการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขอบข่ายการมาตรฐานการปฏิบัติงานดั งกล่าว 
ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้ เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ          
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ ให้ เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน  7) รายงาน 
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ ซึ่งสามารถน ามา
แสดงเป็นแผนภูมิขอบเขตของการวิจัยดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Scott M. Cutlip and AllenH. Center Glen M Broom, Effective Public Relation, 
2nded .(Englewood Cliffs, N. J.: Prentice – Hall, lnc., 1958), 140-141. 
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 84-85. 
 
 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู(Ytot) 
 

 

1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
   การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) 
2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย 
   ค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน (Y2) 
3) ความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
   ศักยภาพ (Y3) 
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ          
    ให้เกิดผลจริง (Y4) 
5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน           
    ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5)  
6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น    
    ผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน (Y6) 
7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ 
    ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) 
9) ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง 
    สร้างสรรค ์(Y9) 
10) ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง 
     สร้างสรรค(์Y10) 
11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร             
    ในการพัฒนา (Y11) 
12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้             
     ทุกสถานการณ์ (Y12) 
 

การสื่อสารของผู้บริหาร (Xtot) 

1) ความน่าเชื่อถือ (X1) 
2) บริบทของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม (X2) 

3) เนื้อหา (X3) 
4) ความชัดเจน (X4) 
5) ศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5) 
6) ช่องทางการสื่อสาร (X6) 
7) ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ (X7) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การสื่อสารของผู้บริหาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด 

ความเห็น ข้อเท็จจริงของผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเพ่ือป้องกัน
ความเข้าใจผิดระหว่างกันเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารเพ่ือป้องกันและขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 2) บริบทของสถานการณ์หรือ สภาพแวดล้อม 
(Context) 3) เนื้อหา (Content) 4) ความชัดเจน (Clarity) 5) ศักยภาพในการรับและส่งสาร 
(Capability)  6) ช่องทางข่าวสาร (Channel) 7) ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ (Continuity & 
Consistency) 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ภาระของครูที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง            
ต่อนักเรียน ต่อสังคม มีส่วนช่วยในการส่งเสริม กระตุ้น จัดประสบการณ์ ปลูกฝังค านิยมให้กับนักเรียน 
มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนครูและชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 12 
มาตรฐาน 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  2) การตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  3) ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน           
7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 9) ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ 11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี หมายถึง สถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวนทั้งหมด 30 โรง รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 
หลักการแนวคิด และการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์
งานที่ เกี่ยวกับการสื่อสารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยสาระส าคัญคือ การสื่อสาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องที่มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
การสื่อสาร 

 
 การติดต่อสื่อสารเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหาร ทุกขั้นตอนของการบริหารมี

การติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การวินิจฉัยสั่งการ 
การประสานงาน และการควบคุม รวมทั้งการรายงานผล ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารในการน าเสนอ
ความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในการน าเสนอความคิด
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน หรือระดับแนวนอนก็ตาม  ย่อมท าให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  การด าเนินงานขององค์กรจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดก็ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารที่มีระบบ ความล้มเหลวใน
การติดต่อสื่อสารอาจหมายถึงความล้มเหลวของการบริหารงานในองค์กรด้วย 

 
ความหมายของการสื่อสาร 
 ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ได้สรุปความหมายของการสื่อสารในแง่ต่างๆ ดังนี้ 1) การสื่อสาร 
คือ พฤติกรรมของบุคคลที่ก่อให้เกิดความหมาย 2) การสื่อสาร คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยอาศัย
ระบบสัญลักษณ์และข่าวสาร 3) การสื่อสาร คือ การส่งข้อมูล ความคิด อารมณ์ ประสบการณ์ และ
อ่ืนๆ โดยการใช้สัญลักษณ์ค า รูปภาพ ตัวเลข แผนภูมิ และอ่ืนๆ 4) การสื่อสารเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความคิดจากแหล่งหนึ่งไปยังผู้รับโดยตั้งใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับ 5) การสื่อสาร 
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หมายถึง การส่งและรับข่าวสารโดยบุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งอาจถูกบิดเบือนด้วยสิ่งรบกวนภายใน
สภาพแวดล้อม และมีโอกาสที่จะท าให้เกิดข้อมูลตอบกลับจากผู้รับสาร51 
 กิติมา สุรสนธิ กล่าวว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้าน
การด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา52 
 ขนิษฐา จิตชินะกุล กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันของมนุษย์ที่
แสดงออกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาท่าทาง รวมทั้งการแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์53  
 นิติพล ภูตะโชติ กล่าวว่าการติดต่อสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความรู้สึก 
ความคิดเห็นระหว่างคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นการพูด การฟัง การเขียน หรือใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจึงเป็นกระบวนการบอกข่าวสารข้อมูลไปยังผู้รับ 
เพ่ือให้ได้รับทราบและเข้าใจในข่าวสารตามที่ผู้ส่งต้องการ54  
 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดย
ผ่านสื่อ โดยผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความคิดของตนเองเป็นค าพูดหรือสัญลักษณ์ไปสู่ผู้รับสาร และผู้รับ
สารตีความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแล้วถ่ายทอดความคิดของตนกลับสู่ผู้รับสารอีก
ครั้งหนึ่งโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ค าพูด ท่าทาง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์55 

 นพพงษ์ บุญจิตราดุล ได้สรุปความหมายของการติดต่อสื่อสารในแง่ต่างๆ ดังนี้ 1) การ
ติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่มีความหมายต่อกันและรวมถึงการที่จะ
อ านวยการสั่งการให้เกิดการปฏิบัติงาน และเพ่ือประสานกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายฝ่ายร่วมกัน
ปฏิบัติ 2) การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนที่จะส่งข่าวสารและความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง 
3) การติดต่อสื่อสาร คือ กระบวนการใดก็ตามที่ค ากล่าวหรือข้อคิดที่ได้ตัดสินใจไปแล้วได้ถูกส่ งผ่าน

                                                           
51 ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, กระบวนการสื่อสารในองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558), 11.     
52 กิติมา สุรสนธิ , ความรู้ทางการสื่อสาร, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : บริษัทจามจุรี     

โปรดักส์ จ ากัด, 2557), 1.     
53 ขนิษฐา จิตชินะกุล , หลักการสื่อสาร , พิมพ์ครั้งที่  1 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์             

โอเดียนสโตร์, 2557), 1.  
54 นิติพล ภูตะโชติ , พฤติกรรมองค์การ , พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 216. 
55 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 106.    
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จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งในองค์การ กระบวนการนั้นคือการติดต่อสื่อสาร 4) การติดต่อสื่อสาร
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ หรือท าลายความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงาน 
ซึ่งจะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าหรือเกิดอุปสรรคข้อขัดแย้งขึ้นได้56 

 กาญจนา มีศิลปวิกกัย กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่ใช้ภาษา
พูดและภาษาเขียนหรือพฤติกรรมที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน โดยบางคนถือว่าพฤติกรรมทุกอย่าง
ของมนุษย์ที่สามารถสื่อความหมายได้ หรือก่อให้เกิดความหมายได้ก็ถือเป็นการสื่อสารทั้งสิ้น ถึงแม้ว่า
ผู้แสดงพฤติกรรมนั้นจะไม่มีเจตนาสื่อสารก็ตาม การสื่อสารของมนุษย์จะแตกต่างกันออกไปตาม
แนวความคิดของแต่ละบุคคล57 

 กล่าวโดยสรุปการติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยน
ความคิด ความเห็น ข้อเท็จจริง หรือความรู้สึก ซึ่งอาจเป็นรูปของค าพูดตัวอักษรสัญลักษณ์ และมุ่งให้
เกิด ความเข้าใจระหว่างผู้ให้กับผู้รับและช่วยป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างกัน 

 
ความส าคัญของการสื่อสาร 

 ในอดีตเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาด้านภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาล าดับ จากการติดต่อสื่อสารกันใน
ระหว่างกลุ่มชุมชนเดียวกัน ก็มีการติดต่อสื่อสารข้ามกลุ่มชุมชน มีการพัฒนาวิธีการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงมีความส าคัญดังที่นักการศึกษาได้
กล่าวถึงไว้ ดังนี้ 

 สาธิต วิมลคุณารักษ์ และประยงค์ เนาวบุตร ได้กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาล้วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น การติดต่อสื่อสารจึงมีความส าคัญต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 1) ความส าคัญด้านมอบหมายงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บริหารของ
หน่วยงานย่อมต้องมีการมอบหมายงาน การสั่งการ ออกค าสั่ง เพ่ือให้งานหรือภารกิจขององค์การ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมอบหมายงานจึงต้องอาศัยการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีซึ่งท าให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจตรงกันในเรื่องที่
มอบหมาย 2) ความส าคัญด้านท าความเข้าใจงานประจ าอย่างหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือเรื่อง
การท าความเข้าใจ ไม่ว่าจะท าความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ ใต้บังคับบัญชา

                                                           

 56 นพพงษ์ บุญจิตราดุล และธรรมรส  โชติกุญชร,บนเส้นทางสู่นักบริหารการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 74-75 
 57 กาญจนา มีศิลปวิกกัย, ความรู้เบื้องต้นและทฤษฏีการสื่อสาร, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 9. 
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คณะกรรมการต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชา ซึ่งการท าความเข้าใจนี้ผู้บริ หาร
สถานศึกษาต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารที่ดี เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน 
และเข้าใจตรงกัน ซึ่งการท าความเข้าใจด้วยการติดต่อสื่อสารที่ดีจึงมีความส าคัญต่อการบริหาร
สถานศึกษา 3) ความส าคัญด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสารถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา จะได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อมาใช้ในการบริการสถานศึกษา เช่น การติดต่อสื่อสาร
กับนักเรียนก็จะทราบถึงพฤติกรรมของครูผู้สอนว่ามีความตั้งใจมากแค่ไหน และถ้าติดต่อสื่อสารกับครู
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการท างาน เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ล้วน
ได้มาจากการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น ดังนั้นหากผู้บริหารสถานศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีก็
สามารถที่จะมีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดีเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนและการก าหนด
นโยบาย 4) ความส าคัญด้านประสานงาน สิ่งส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา ก็คือการ
ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารระดับกรมและกระทรวง นักการเมืองและส่วนราชการต่างๆ  เพ่ือขอ
ความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือหรือของบประมาณ ซึ่งถ้าผู้บริหารสถาบันศึกษาสามารถใช้         
การติดต่อสื่อสารที่ดี มีความเหมาะสมก็จะท าให้ประสานงานบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา58 

 พชนารถ  ศรีบังเกิด ได้ให้ความส าคัญของการสื่อสารในองค์กร ดังนี้ 1) เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการบริหาร เพราะการสื่อสารภายในองค์กรจะช่วยท าให้สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี เนื่องจากการท างานต้องอาศัยหลายฝ่ายหลายส่วนงานเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
องค์กร 2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กร
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และสร้างความไว้วางใจต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้
บุคลากรในระดับต่างๆได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร 3) การช่วยปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรและมีการประสานงานระหว่างกันพร้อมทั้งท างานสอดคล้องกันแม้ว่าจะต่างฝ่ายกันก็ตาม                
แต่เพ่ือองค์กรเดียวกัน ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กรให้ได้  
4) การช่วยให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มีประสิทธิภาพ จากปัจจัยต่างๆข้างต้นเมื่อผสมผสาน
เข้ากันแล้ว สามารถช่วยท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้ โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนที่น าโดยผู้บริหาร               
ที่รู้จักการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างดี 

                                                           

 58 สาธิต วิมลคุณารักษ์ และประยงค์  เนาวบุตร . ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตร
บัณฑิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554),135-136 
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 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการสื่อสาร คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริหารที่จะท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนในการบริหารถ้าขาด
การสื่อสารก็ไม่สามารถท่ีจะท าให้การงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรได้59 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญในการช่วยสนับสนุนต่อ
ความพยายามในการถ่ายทอดความคิดของบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในองค์กรเพ่ือให้บรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากกิจกรรมของกลุ่มจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจาก             
การติดต่อสื่อสาร เพราะการว่าการปฏิบัติงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนไม่สามารถเกิดขึ้นได้60 

 ทัวริส (Tourish) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสารมีความส าคัญต่อ             
การบริหารงานดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กรต่อพนักงาน
เพ่ือให้พนักงานสามารถประสานและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) เพ่ือกระตุ้นและจูงใจ การจูงใจเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการท างานของพนักงานในองค์การจะได้รับการจูงใจและ
กระตุ้นจากการสื่อสาร องค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการชักจูงผ่าน
การสื่อสารดังกล่าว 3) เพ่ือประเมินผลการท างาน ปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึง
ท าให้ต้องมีการประเมินผลการท างานสม่ าเสมอเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการท างาน ดังนั้น
กระบวนการสื่อสารจะต้องมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์พร้อมมีการส่งข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะท าให้
องค์การสามารถด าเนินงานไปแนวทางที่ถูกต้อง 4) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ผู้บริหารกับผู้บริหาร พนักงานกับพนักงาน ทั้งในสายบังคับบัญชาที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการก็จะเกิดการสื่อสารระหว่างกันทั้ งสิ้น การสื่อสารจึงเป็นตัวสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และท าให้องค์การด ารงอยู่และพัฒนาไปได้ในทุกสถานการณ์ 5) เพ่ือวินิจฉัย
สั่งการหน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารก็คือการออกค าสั่งกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ การออกค าสั่ง

                                                           

 59 Seebungkerd,Potchanat. The effective of Leadership Profile of Managers 
on Work Enveronment and Bussiness Performance. Sasin Journal of Management. 
VOl.10.2004, 64. 

 60 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ:  ธีระฟิล์มและเท็กซ์, 
2547), 2575. 
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ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารรวดเร็ว แน่นอนและถูกต้อง ดังนั้น ถ้าผู้บริหารไม่ใช้การสื่อสารก็            
ไม่สามารถสั่งการให้พนักงานด าเนินการได้เลย61 

 กล่าวโดยสรุป การติดต่อสื่อสารส าคัญต่อองค์กรในทุกระดับ ท าให้เกิดความเข้าใจ              
ที่ตรงกัน ทั้งระหว่างบุคคลต่อบุคคลและระหว่างบุคคลต่อองค์กร ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรและสามารถใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้
วัตถุประสงค์ขององค์การบรรลุผลส าเร็จ 

 
องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 ในด้านองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารไว้ดังนี้ 

 ขนิษฐา จิตชินะกุล ได้เสนอองค์ประกอบที่ส าคัญในการสื่อสารมี  5 องค์ประกอบ คือ 
1) ผู้ส่งสาร บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถ่ายทอดข่าวสารไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่ เรียกว่าผู้รับสาร             
ซึ่งบุคคลทั้งสองฝ่ายอาจท าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันในขณะสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
ผู้ส่งสารเมื่อส่งสารไปยังผู้รับสาร 2) สาร เรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อความหมายไปยังผู้รับสาร สารนั้น
อาจเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นที่ผู้ส่งสารได้ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่จะท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
เกิดการรับรู้ร่วมกัน 3) สื่อ ช่องทางที่จะน าข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งหาก            
การสื่อสารไม่มีสื่อ การสื่อสารย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 4) ผู้รับสาร บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผู้ส่งสารต้องการ
ส่งสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ร่วมกันกับผู้ส่งสาร ดังนั้นผู้รับสารจะมีบทบาทที่ส าคัญ 2 ประการ คือ              
การก าหนดรู้ความหมายของเรื่องราวที่ส่งสารและการมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร 5) ผลของ  
การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับสารได้หรือตอบสนองต่อสารของผู้ส่งสาร ซึ่งการรับรู้
และตอบสนองนั้นอาจท าให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะด้านความรู้ ความคิด ความ
เชื่อ ที่แสดงออกท้ังเจตนา และไม่เจตนา62 

                                                           

 61 Tourish , Dennis , and Robson,Paul. “Critical Upward Feedback in Organization: 
Processes,Problems and Implications for communication management.” Journal of 
Management 8, 2(2003): 150. 

 62 ขนิษฐา จิตชินะกุล, หลักการสื่อสาร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2557), 3-7. 
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 ซอนดร้าและริชาร์ด ได้เสนอองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารไว้ 5 ประการ คือ 1) ผู้รับสาร-
ผู้ส่งสาร (sender-receivers) ในการสื่อสาร คนหนึ่งคนเป็นทั้งผู้รับสารและส่งสาร ในขณะเดียว
เดียวกัน ขณะที่ฝ่ายหนึ่งก าลังพูดหรือเล่าบางสิ่งอยู่นั้น อีกฝ่ายซึ่งเป็นผู้ฟัง อาจแสดงท่าทีตั้งใจฟังโดย
การแสดงออกทางกาย 2) ข้อความ (messages) ข้อความ คือ สาร ผู้ส่งและผู้รับต้องการจะถ่ายทอด
ให้อีกฝ่ายอาจเป็นความคิดหรือความรู้สึก ในการส่งสารและรับสารนั้น ต้องอาศัยการเข้าใจ
ความหมายร่วมกันโดยใช้สัญลักษณ์ 3) ช่องทางการสื่อสาร (channels) เป็นสื่อกลางในการน าสาร
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร (เสียง,สายตา,สัมผัส) 4) ปฏิกิริยาตอบรับ (feedback) ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารมีปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งกันและกัน อาจจะเป็นทั้งในรูปค าพูดหรือการกระท า ปฏิกิริยาตอบรับจะท า
ให้เรารู้ว่าผู้รับสารเข้าใจสารผู้ส่งสารต้องการส่งหรือไม่  5) เสียงรบกวน (noise) มี 3 รูปแบบ คือ      
1) เสียงรบกวนจากภายนอก อาจเป็นเสียงหรือสถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออ านวยรบกวนการสื่อสารระหว่างกัน 
2) เสียงรบกวนจากภายใน ผู้ส่งสารหรือผู้รับสารคิดหรือกังวลเรื่องอ่ืนในใจจนท าให้อุปสรรคต่อการ
สื่อสาร 3) ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค า การใช้ค าท่ีอาจท าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อกัน38 

 กาญจนา มีศิลปวิกกัย ได้เสนอองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้   
1) ผู้ส่งสาร (Source or Sender) บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความประสงค์จะส่งข่าวสารในรูปของอารมณ์ 
ความคิดเห็น ทัศนคติ การให้ข้อมูล การชักชวน ไปยังผู้รับสาร 2) ข้อมูลหรือข่าวสาร (Message) สาร
ทางการสื่อสารเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ อาจแสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Verbal 
Message) หรือสารในรูปแบบอ่ืนๆ ยกเว้นภาษาพูดและภาษาเขียน (Nonverbal Message) 3) ช่อง
ทางการสื่อสาร (Channel) สื่อที่น าพาสารไปยังผู้รับสาร เป็นการยากที่การสื่อสารจะเกิดขึ้นจากช่อง
ทางการสื่อสารเพียงทางเดียว บางครั้งอาจใช้ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางทั้งโดยที่ผู้ส่งสารตั้งใจ
ให้เป็นหรือโดยที่ผู้ส่งสารไม่รู้ตัวว่าได้ใช้ช่องทางการสื่อสารมากเนื่องจากคิดว่าเลือกใช้ช่องทางก าร
สื่อสารเพียงทางเดียว 4) ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญปลายทางของ
กระบวนการสื่อสารที่จะแสดงให้เห็นถึงระดับความส าเร็จ หรือระดับของความล้มเหลวที่จะเกิดข้ึน39 

 กิติมา สุรสนธิ ได้เสนอองค์ประกอบของการสื่อสารด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ส่ง
สาร (Sender) บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความคิด มีความต้องการ มีความตั้งใจที่จะส่งข้อมูลข่าวสาร 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ และอ่ืนๆไปยังผู้รับสาร 2) สาร (Message) 
เรื่องราวที่มีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆก็ตามที่สามารถท าให้

                                                           

  38 Saundra Hybels , Richard L. Weaver. Communicating Effectively. New York : 
The McGarw-Hill companies , 2007 , 11. 

 39 กาญจนา มีศิลปวิกกัย, ความรู้เบื้องต้นและทฤษฏีการสื่อสาร, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 15-16. 
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เกิดการรับรู้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายที่ได้รับ  3) ช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) พาหนะที่น าหรือพาเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ดังนั้นช่องทางการ
สื่อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อและการรับรู้ความหมายด้วยวิธี
ต่างๆ อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส 4) ผู้รับสาร 
(Receiver) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปลายทางของการสื่อสาร เป็นผู้ที่รับสารที่ผู้ส่งสารส่งมาผ่าน
ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งผู้รับสารถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญไม่แพ้องค์ประกอบอ่ืนในการ
สื่อสาร เพราะหากผู้รับสารไม่พยายามรับหรือผู้รับไม่สามารถท าความเข้าใจในสารที่ผู้ส่งสารส่งให้ได้40   

 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร ข่าวสาร สื่อ 
หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ผู้รับสาร สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงการใช้วิธีการหรือสื่อในการติดต่อ
และผลที่ต้องการจากติดต่อสื่อสาร 

 
กระบวนการสื่อสาร 

 กระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นขั้นตอนต่างๆ ของการส่งข่าวสารข้อมูลระหว่างบุคคล ซึ่งมี

องค์ประกอบทั้งหมด 9 ส่วน คือ 1) ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) บุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ หรือ

หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลและมีความต้องการจะส่ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสาร ข่าวสาร

ข้อมูลที่จะส่ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสาร ข่าวสารข้อมูลที่จะส่งอาจเกิดจากความคิด 

ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และอ่ืนๆ ผู้ส่งข่าวสารมีความต้องการ

อยากจะส่งข่าวสารที่มีอยู่ให้บุคคลอ่ืน เพ่ือให้ได้รับทราบข่าวสารข้อมูล 2) การใส่รหัส (Encoding) 

การเปลี่ยนแปลงข้อความที่จะสื่อสารให้เป็นรูปของสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ตัวอักษร ภาษา ค า เสียง 

หรือสิ่งอ่ืนๆ การใส่รหัสเป็นการจัดรูปแบบของสิ่งที่จะสื่อให้คนอ่ืนได้รับรู้ รวมทั้งวิธีการสื่อ เพ่ือให้ผู้

รับเข้าใจตรงกัน 3) ข่าวสาร (Message) ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ส่งต้องการจะส่งไปให้ผู้รับข่าวสาร อาจจะ

เป็นข้อความ ค าพูด รูปภาพ ลักษณะท่าทางเพ่ือถ่ายทอดไปยังผู้รับ 5) การถอดรหัส (Decoding) 

การถอดรหัสเป็นการแปลความหมายจากสัญลักษณ์ที่ผู้ส่งข่าวส่งมาให้ 6) ผู้รับข่าวสาร (Receiver) 

หลังจากแปลความหมายจากข่าวสารที่ได้รับแล้ว ผู้รับข่าวสารจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่ ตนได้รับ            

ถ้าข่าวสารสามารถดึงดูดความสนใจอาจได้รับการตอบสนองในทางบวก 7) การตอบสนองเป็นปฏิกิริยาที่

ผู้รับข่าวสารแสดงออกมาหลังจากได้รับข่าวสารแล้ว เช่น เกิดความสนใจในข่าวสารนั้น หรือไม่สนใจ

ในข่าวสารนั้นเลย หรือมีความรู้สึกเฉยๆกับข่าวดังกล่าว ซึ่งการตอบสนองของผู้รับข่าวสารอาจมีได้
                                                           

 40 กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : บริษัทจามจุรี โปรดักส์ 
จ ากัด, 2557), 18-29.     
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หลายรูปแบบ 8) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ข้อมูลป้อนกลับเป็นการตอบสนองจากผู้ได้รับข่าวสาร

ที่ส่งกลับไปยังผู้ส่งข่าวสารมาให้ ในขั้นนี้จะท าให้ผู้ส่งข่าวสามารถตรวจสอบว่า ข่าวสารที่ส่งไปนั้นผู้รับ

เข้าใจหรือไม่ มีความถูกต้องมากหรือน้อยเพียงใด มีปัญหาอะไร จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้

การสื่อสารในครั้งต่อไปไม่เกิดปัญหา 9) สิ่งรบกวน (Noise) ในการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งอาจมี

สิ่งรบกวนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการรบกวนอาจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของการส่งข่าวสาร สิ่งรบกวน

จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาด มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น41 

 รูปลักษณะของการติดต่อสื่อสารว่า ผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นต้นข่าวส่งข่าวสารออกไปทาง

เครื่องมือส่ง ซี่งอาจจะเป็นรหัส สัญญาณ สัญลักษณ์ หรือเสียงผ่านช่องทาง อาจเป็นคลื่นเสียงแสง ไป

ถึงเครื่องรับหรือผู้รับสัญญาณนั้น แล้วตีความหมาย หรือแปลความหมายออกมาสู่ปลายทาง คือ ผู้รับ 

แล้วปรากฏผลออกมาซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย แต่ผลที่ปรากฏออกมาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่าง

ชัดเจนก็แล้วแต่ผู้ส่งสารได้ดีหรือไม่ เครื่องส่งมีประสิทธิภาพดีเพียงใดช่องทางเดิมมีอุปสรรคอย่างใด

มาขัดขวางหรือมา 

 
 
 
 
 
Massage                   signal                                     Receiver Signal         Message   
 
 
 
 
แผนภูมิที ่3  กระบวนการของการติดต่อสื่อสาร 
ที่มา : นพพงษ์  บุญจิตราดุล , หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่1 (กรุงเทพฯ : 
บริษัทตีรณสาร จ ากัด, 2551) ,80. 
 

                                                           
41 นิติพล ภูตะโชติ , พฤติกรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2556), 217-218. 
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 ต้นตอหรือที่มาของข่าวสารข้อมูล (source) การพิจารณาตัวแบบเริ่มจากทางซ้ายไปสู่
ทางขวา โดยเริ่มต้นที่ต้นต่อหรือที่มาของข่าวสารข้อมูล ในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์นั้น ต้นตอ
จะเริ่มที่สมอง ซึ่งเป็นไปด้วยรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ความเข้าใจ หรือข่าวสารข้อมูลบางประการ  
ซึ่งมีจ านวนมากหรือน้อย ซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็ได้ แต่ผู้ส่งข่าวสารก็ต้องจะส่งข่าวสารข้อมูล
ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ฯลฯ ไปยังบุคคล หรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง 

 การส่งผ่านข่าวสาร (transmission) ขั้นตอนที่สองนี้คือการเลือกวิธีการส่งผ่านข่าวสาร 
อันที่จริงนั้น การติดต่ออาจท าได้แบบเผชิญหน้า (face–to–face communication) และแบบการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างจุดสองจุด (machine-inter-posed communication) ส าหรับแบบแรกนั้น 
การส่งผ่านข้อมูลจะเป็นการใช้เสียงหรือค าพูด และอาจมีภาษาร่างกายหรือภาษาท่าทาง (body 
language) ประกอบส่วนแบบหลังนั้น หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่ ใช้เครื่องมือ เช่นโทรศัพท์ วิทยุ 
หนังสือ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่ท าหน้าที่เป็นตัวผ่านระหว่างผู้ท าการติดต่อสื่อสารหรือใช้ประกอบใน
การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า 

 การใส่รหัส (message coding) การใส่รหัสเป็นการเปลี่ยนความคิดที่มีในสมองให้เป็น
รหัสที่เหมาะกับสื่อ (media) หรือช่องทาง (channel)ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร นั่นก็คือความคิด หรือ
ข่าวสารที่มีในสมองจะไม่สามารถส่งผ่านโดยตรงจากสมองคนคนหนึ่ง ไปยังสมองของอีกคนหนึ่งได้ 
แต่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดหรือข้อมูลข่าวสารในสมองให้เป็นสัญญาณหรือรหัส (signal) ที่จะใช้
ส่งผ่านได้ ในการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า สัญญาณที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือก็คือการ
ติดต่อสื่อสารที่ใช้ค าและการใช้ติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ค าหรือภาษาท่าทางก็อาจเป็นสัญญาณที่มี
ประสิทธิภาพ ถ้ามีการน ามาใช้อย่างเหมาะสม ในการติดต่อสื่อสารแบบใช้เครื่องจักรเครื่องกลที่ต้องมี
การใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลกระจายความรู้สึกหรือข่าวสารข้อมูลต่างๆนั้น การใส่รหัสข่าวสาร
จะเริ่มต้นที่ร่างกายมนุษย์ และมนุษย์อาจส่งข่าวนั้นไประยะทางที่ไกลกว่าได้ โดยใช้ตัวส่งผ่าน 
(transmitter) ซึ่งเป็นเครื่องมือต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารอันช่วยกระจายหรือเผยแพร่ของตัวเรา เช่น 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ รูปภาพกระจายภาพของเรา เป็นต้น 

 ผู้รับและถอดรหัสข่าวสาร (receiver and message decoding) ค าว่าผู้รับและการ
ถอดรหัสข่าวสารนี้ก็ใช้ท านองตรงข้ามกับค าว่า การส่งผ่านข้อมูล (transmission) และการใช้รหัส
ข่าวสาร (message encoding) ในการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญ การส่งผ่านข่าวสารข้อมูลอาจเป็นไป
โดยการใช้ภาษาพูดหรือภาษาร่างกายก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้รับข่าวสารจะต้องมีความสามารถในการรับรู้
และเข้าใจในเครื่องหมายที่ผู้ส่งส่งมา เช่น ตารับและถอดรหัสท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
ตามองเห็นและถอดรหัสการขยิบตาของอีกผู้หนึ่ง เป็นต้น ถ้าคนใดคนหนึ่งของคู่กรณีที่ท าการ
ติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือแบบเผชิญหน้าบกพร่องในอวัยวะร่างกายซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้รับ เช่น           
ตา หู ความสามารถในการรับกลิ่น เป็นต้น เมื่อท าการรับการติดต่อสื่อสารก็จะเสียหายไประดับหนึ่ง 
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 จุดมุ่งหมายปลายทาง(destination) ที่สุดก็ถึงค าว่า จุดมุ่งหมายปลายทางซึ่งอยู่ที่สมอง
ของมนุษย์อีกคนหนึ่งอันเต็มไปด้วยข่าวสารรายละเอียดโดยเฉพาะของตัวเองมากมาย หรือมีความทรง
จ าหรือความคิดเห็นขัดแย้งกัน ผู้รับจะรับรหัสนั้น เช่น ได้ยิน เห็น รู้สึก เป็นต้น และแล้วรหัสนั้นจะถูก
ทอดออกมาเป็นความหมาย แต่ตีความโดยจุดหมายปลายทาง (สมอง) และโอกาสของการตีความ
เหมือนกัน (isomorphism) ระหว่างที่มาของข่าวสาร (สมองอันหนึ่ง)กับจุดหมายปลายทาง (สมองอีก
อันหนึ่ง) นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ 

 ที่มาของสิ่งรบกวน (noise source) กลับไปที่ค าว่าที่มาของสิ่งรบกวน ในที่นี้เป็นการ
แนะน าความคิดอันส าคัญที่ว่าในการติดต่อสื่อสารที่มีการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลในรูปของสัญญาณหรือ
รหัสทุกครั้งนั้น มักจะมีตัวแทรกแซงจากภายนอก (outside interference) ซึ่งเรียกว่า สิ่งรบกวน 
(noise)หรือสิ่งรบกวนในเส้นทาง (noise in the channel) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดกับใครสักคน
หนึ่งบนถนนและอาจมีเสียงแตรดังอยู่ด้วย เสียงแตรนี้อาจรบกวนเราขณะหนึ่ง แต่ในตัวแบบนี้
ความหมายของค าว่า เสียง (noise) ที่ใช้ในที่นี้ขยายไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะ
รบกวนการส่งผ่านรหัสที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว โดยที่สิ่งรบกวนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ยินหรือไม่ได้ยินก็
ตาม เช่น แสงนีออนที่กระพริบ ในขณะที่ก าลังอ่านหนังสือจะเป็นตัวบั่นทอนประสิทธิภาพในการอ่าน 
ดังนั้นการกระพริบของแสงนีออนจึงนับว่าเป็นสิ่งรบกวน ซึ่งมิได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังแต่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเห็นเป็นต้น42 

 ในการติดต่อสื่อสาร กระบวนการติดต่อสื่อสารอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะความ             
ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ และอคติของตัวผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสาร ตลอดจนอารมณ์และประสบการณ์
ของทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ต้องยึดเป้าหมายของการติดต่อสื่อสารอย่างสมบูรณ์ไว้ ความวิตก
กังวลในการติดต่อสื่อสาร เป็นความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร เช่น 
ความวิตกกังวลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับคนจ านวนมากหรือสาธารณชน ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถ
แก้ไขได้โดยการเขียนร่างข่าวสารที่ต้องการจะส่งก่อนแล้วน าไปพูด ซึ่งจะท าให้ผู้พูดไม่เพียงแต่จะเกิด
ความมั่นใจเท่านั้น แต่จะช่วยให้การส่งข่าวสารชัดเจนและครบถ้วนอีกด้วย ส าหรับบุคคลซึ่งมีปัญหา
ทางด้านการติดต่อสื่อสารด้วยค าพูดองค์กรจะเสนอทางเลือกโดยให้เขาท างานที่ไม่ต้องใช้การพูด หรือ
ใช้บ้างแต่น้อย โดยบอกเขาว่าการติดต่อสื่อสารด้วยการพูดไม่ใช่สิ่งจ าเป็นส าหรับเขา สิ่งที่ส าคัญ
มากกว่าคือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้เขาเกิดความวิตกกังวลจนเกินไป43 

                                                           

 42 สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ , พฤติกรรมองค์การ:ทฤษฏีและการประยุกต์, 
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 349-351. 

 43 ธนวรรธ ตั้งสิ้นทรัพย์ศิริ, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: บริษัทธนรัชการพิมพ์ จ ากัด, 
2550), 202. 
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 โมฮาเมด (Mohamed) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารจะประกอบด้วย
องค์ประกอบดังนี้ 1) แหล่งข้อมูล (Information source) คือ แหล่งที่มาของข่าวสาร (Message)               
2)ข่าวสาร (Message) คือ เนื้อหาที่จะต้องน าไปส่ง 3) ผู้ส่ง (Transmitter) คือ บุคคลที่จะต้อง
ด าเนินการส่งข่าวสารนั่นเอง 4) สื่อหรือช่องทาง (Media) คือ สิ่งที่จะช่วยน าพาข่าวสารนั่นเอง                  
5) ผู้รับ (Receiver) คือ ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร44 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กระบวนการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย ต้นตอหรือที่มาของ
ข่าวสารข้อมูล การส่งผ่านข่าวสาร การใส่รหัส ผู้รับและการถอดรหัสข่าวสาร จุดหมายปลายทาง และ
ที่มาของสิ่งรบกวน 
 
ประเภทของการสื่อสาร 

 ในการบริหารงาน ผู้บริหารได้ใช้การติดต่อสื่อสารที่ส าคัญ 2 ประเภท คือ  ภาษาและไม่ใช่ภาษา 
การติดต่อสื่อสารที่ใช้ภาษาจะประกอบด้วยการพูด (การติดต่อสื่อสารทางวาจา) หรือการเขียน             
(การติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร) การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ภาษาจะประกอบด้วยภาษากาย  
การใช้เวลา ระยะห่าง การสัมผัส และเสื้อผ้า เป็นต้น เพ่ือที่จะถ่ายทอดข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร
เหล่านี้มักจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ข้อพิจารณาที่กระทบต่อการเลือกวิธีการติดต่อสื่อสารจะมีทั้งผู้ฟัง 
(การปรากฏอยู่ทางกายภาพหรือไม่) ลักษณะของข่าวสาร (ความเร่งด่วนหรือความลับ) และต้นทุน
ของการถ่ายทอด การติดต่อสื่อสารแต่ละประเภทจะเป็นส่วนส าคัญของการส่งข่าวสารภายในบริษัท  
1) การสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าหรือแบบวัจนภาษา (Verbal communication) เป็นการสื่อสารที่ใช้ทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียนนิยมใช้ในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งหลายฝ่าย หรือต้องการอ้างอิง
ระเบียบ ค าสั่งจากฝ่ายผู้บังคับบัญชาขั้นสูงโดยมีความต้องการให้มีหลักฐานอ้างอิงภายหลัง และเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแน่นอนหรือเป็นการถ่ายทอดค าสั่งจากหน่วยงาน
หนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง อีกทั้งเป็นงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการติดตามผล แต่เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจเรื่องได้ช้าและหลงลืมประเด็นส าคัญให้ระบุผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนให้ชัดเจน   
ลงไป ตัวอย่างของการสื่อสารลักษณะนี้ เช่น หนังสือเวียน จดหมาย เอกสาร การออกค าสั่ง ประกาศ
การประชุม การพูดทางโทรศัพท์ การน าเสนอรายงาน การสนทนาทั่วไป  ฯลฯ 2) การสื่อสาร                     
โดย อวัจนภาษา (Nonverbal communication) เป็นการสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยค า แต่ใช้การสื่อสารทาง
สีหน้า ท่าทาง สัญลักษณ์ และการเคลื่อนไหว โดยผู้ท าการสื่อสารอาจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการสื่อสาร
ก็ได้ เช่น พนักงานหาวนอนในเวลาท างานเนื่องจากได้ท างานเร่งด่วนตลอดคืนที่ผ่านมา เป็นการแสดง

                                                           

 44 Mohamed, Ramli. “Communication Planning in Extension Organization”. 
Journal of Development Communication, (2004) : 83. 



 28 
 

   

อย่างไม่ตั้งใจของผู้ท าการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกด้วยท่าทางการแสดงความรู้สึกทาง
ใบหน้า เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การบึ้งตึง การขยับร่างกาย ระยะห่างของบุคคลรวมถึงน้ าเสียงและ
ระดับของเสียงและการสัมผัสต่างๆ ซึ่งต่างก็สื่อสารความหมายบางอย่างออกโดยความตั้งใจหรือ               
ไม่ตั้งใจของผู้ท าการสื่อสาร45 

 โมฮาเมด (Mohamed) ได้กล่าวถึงประเภทของการสื่อสารไว้ ดังนี้1) การสื่อสารภายใน
ตัวบุคคล (Interpersonal communication) เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นกับหน่วยวิเคราะห์ที่เล็กที่สุด 
คือบุคคลเพียงคนเดียว การศึกษาค้นคว้าด้านนี้ ส่วนใหญ่มีวิวัฒนาการมาจากสาขาวิชาจิตวิทยาและ
สังคมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาทางสังคม 2) การสื่อสารภายในตัวบุคคล หรือการสื่อสารตัวต่อตัว 
หรือการสื่อสารปัจเจกชน (interpersonal communication or face – to – face communication) 
การสื่อสารประเภทนี้มีการน าไปใช้และได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างแพร่หลายมาก การศึกษาวิชา            
การสื่อสารส่วนมากมักจะเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลควบคู่กันไป หรือไม่ก็เลือกเน้นการสื่อสาร
ประเภทใด 3) การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (large group communication or public communication) 
เป็นการสื่อสารที่ประกอบด้วยคนจ านวนมากซึ่งมารวมอยู่ในที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจาก
จ านวนของคนที่มาท าการสื่อสารนั้นมีจ านวนมากเกินไป จึงไม่เข้าลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
เพราะการสื่อสารกลุ่มใหญ่โอกาสที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันโดยตรงนั้นมีอยู่
น้อย และจะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวก็ เป็นไปได้ยาก ตัวอย่างของการสื่อสารก ลุ่มใหญ่  เช่น                  
การอภิปรายในหอประชุม การปราศรัย หาเสียง การปาฐกถา การสอนที่มีผู้เรียนจ านวนมากต้องจัด
ผู้เรียนไปอยู่หลายๆห้องเรียน โดยอาศัยการสอนมาช่วยในการสอน เช่น การเปิดใช้โทรทัศน์วงจรปิด 
เป็นต้น 4) การสื่อสารในองค์กร (organizational communication) ลักษณะพิเศษของการสื่อสาร
ในองค์การอยู่ที่ว่าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานที่เป็นทางการ            
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นโยบาย มีการจัดองค์การมีการแบ่งงานกันท า เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
องค์การหรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในการจัดองค์การนั้น มีการแบ่งสายงานและล าดับ
ขั้นของความรับผิดชอบและการบังคับบัญชา ดังนั้น ลักษณะของการสื่อสารในองค์การจึงจ าเป็นต้อง
จัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การด้วย โดยปกติการสื่อสารในองค์การประกอบไปด้วย              
การสื่อสารระหว่างบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน 
และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติที่อยู่คนละสายงานกันและต่างระดับกัน ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้จ าเป็นที่
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอเพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือเพ่ือความสมัครสมานสามัคคี 
เพ่ือสร้างความสงบสุขความกลมเกลียวกันของคนในหน่วยงาน 5 ) การสื่อสารมวลชน (mass 

                                                           

 45 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 181.    
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communication) กิจกรรมด้านการสื่อสารในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากและ
เกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อน
และมีความเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสารมากขึ้นการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน จึงต้องอาศัยระบบการ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆเป็นส าคัญ46 

 กล่าวโดยสรุปประเภทของการติดต่อสื่อสารสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ                  
การติดต่อสื่อสารทางภาษา (verbal communication) และ การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช่ทางภาษา 
(nonverbal communication)ช่องทางและแบบจ าลองการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารใน
องค์การจะมีช่องทางอยู่ 3 แบบ ดังนี้คือ 1) การสื่อสารจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (downward 
communication) เป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชา ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ต่อการจัดการ และการควบคุมการท างานภายในองค์การ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรู้ถึงนโยบาย แผนงาน
ขั้นตอน เป้าหมาย ค าสั่ งให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าเตือน ค าขอร้อง ค าอนุมัติ             
สั่งด าเนินการ เป็นต้น สื่อที่ใช้กันมากในการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้ ได้แก่ การประชุม ประกาศ 
บันทึก อ่ืนๆ การติดต่อสื่อสารลักษณะนี้ ข่าวสารมีโอกาสบิดเบือนได้มากโดยเฉพาะเวลาที่ต้องส่ง
ข่าวสารหลายทอด และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ผู้รับข่าวสารอาจจะไม่สนใจอ่าน และท าความเข้าใจ
ข่าวสาร หรืออาจจะให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย รวมทั้งไม่สนใจปฏิบัติตามข่าวสารที่ให้ไม่มีการจูงใจ 
ที่ ดีพอ 2 ) การติดต่อสื่อสารจากระดับล่างส่ งขึ้น ไปสู่ ระดับบน (upward communication)             
เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ส่งข่าวสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ผู้บังคับบัญชา โดยส่วนใหญ่เป็น
การสนองการสื่อสารจากบนลงล่าง เช่น ลักษณะการย้อนกลับของรายงานความก้าวหน้าของผล           
การปฏิบัติงาน การเสนอแนะการร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น หรือการขออนุมัติ เป็นต้น ปกติการติดต่อสื่อสาร
แบบนี้ ไม่ค่อยปรากฏชัดเจนมากนัก เพราะผู้ใต้บังคับบัญชามักจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น และ
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้บั งคับบัญชาไม่ค่อยให้ความสนใจต่อปัญหา หรือรายงานของเขา 
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสสื่อสารแบบนี้ให้มากโดยอาจจะส่งเสริม
โดยการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมาช่วย เช่น การพบปะแบบไม่มีทางการ หรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เพราะจะท าให้การบริหารงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 3 ) การ
ติดต่อสื่อสารระดับเดียวกัน หรือตามแนวราบ (lateral or horizontal communication) เป็น                
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับเดียวกันในแนวราบ หรือระหว่างคนต่างระดับกันที่ไม่มีอ านาจ
ในการบังคับบัญชาซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่จะสื่อสารระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะ
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ของการปรึกษาหารือ การท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การติดต่อกับเพ่ือนในต าแหน่งเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกัน ความร่วมมือกับแผนกอ่ืนๆ การแก้ไขปัญหา 

 
การสื่อสารในสถานศึกษา 

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามระบบราชการ เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นลงไป มีการแบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วยบุคคลหลายระดับ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฏิบัติการสอน คนงาน ภารโรงและ
นักเรียน ทุกฝ่ายมีการติดต่อสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้โดยอาศัยพ้ืนฐานด้านความสัมพันธ์ของบุคคลใน
หน่วยงาน ความต้องการเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รวมทั้งพ้ืนฐานด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นส าคัญ เนื่องจาก
กระบวนการทางการศึกษาแตกต่างกันไปจากวงการอ่ืน โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย จึงมี
ขั้นตอน กระบวนการต่างกัน เช่น การติดต่อสื่อสารภายในห้องเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน จะมีครู
เป็นแหล่งข่าว เนื้อหาวิชาเป็นสาระ นักเรียนเป็นผู้รับสาร เน้นกระบวนการติดต่อสื่อสารเนื่องกัน                 
การติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนในภาพรวมพอจะกล่าวได้ ดังนี้ 1) เป็นระบบที่มีสายบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันลงมา 2) เป็นระบบต้องการคนมากและต้องการบรรยากาศที่ค านึงถึงขวัญก าลังใจของ
ผู้ร่วมงานและความมีมนุษย์สัมพันธ์ ทั้งนี้ เพราะครูเหมือนวิศวกรมนุษย์ ต้องสร้างเด็กเป็นคนโดย
สมบูรณ์ ดังนั้น การปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้บริหารและครูกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง จึงเป็น
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกันให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ งาน 3) วิธีการ
ติดต่อสื่อสารในวงการศึกษาไทยปัจจุบัน ได้แก่ การประชุม หนังสือเวียน การท าข่าวสารภายใน เช่น 
จดหมายข่าว หนังสือประจ าเทอม แผ่นป้ายประกาศ การประชุมสัมมนา การพบปะสนทนากัน และ
การใช้นโยบายเปิดประตูเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้พบกันทุกโอกาสต่างๆ ประกอบ เช่น แผนภูมิ 
รูปภาพ เครื่องขยายเสียง การสาธิต สไลด์ และการแสดงบทบาทสมมติ 4 ) การติดต่อสื่อสารที่เป็น
ทางการ ได้แก่ ค าสั่ง หนังสือเวียน ที่เน้นเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลักอ้างอิงถึง ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ สถาบัน 5) การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ อาศัยความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นส่วนตัวและ
มักเน้นเป้าหมายเป็นส่วนตัว เช่น การซุบซิบนินทา ส่งบันทึกถึงกันในหมู่เพ่ือนฝูง นัดชุมนุมกันและมี
ลักษณะการกุข่าว หรือข่าวลือ 6) ปัญหาการติดต่อสื่อสารในโรงเรียน ส่วนมากเป็นปัญหาจาก
ผู้บริหารที่มีไม่สนใจจัดระบบการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น ไม่กล้ าลงทุนสร้างหรือจัดหาเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น หรือเสนอความคิดเห็น ปัญหาจากความ
เชื่อ ความรู้ ไม่รู้จักกระตุ้นให้สมาชิกในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการท างาน นอกจากนั้นแล้วยังมี
ปัญหาจากการจัดระบบงานไม่เหมาะสม เช่น การแบ่งงาน การใช้คนผิดต าแหน่ง การไม่อธิบาย 
เป้าหมาย นโยบายการท างานให้สมาชิกทราบ รวมทั้งไม่ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้ระบบ
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ติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนๆ  7) แนวทางการแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน การที่ผู้บริหาร 
จะติดต่อกับครูไม่ว่าการพูดจา การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออ่ืนๆ ให้ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ 
เป็นสิ่งที่คนในหน่วยงานท าให้ มีความหมายชัดแจ้ง มีความรัดกุม มีความเป็นรูปแบบ มีความถูกต้อง
และสุภาพอ่อนโยน ดังนั้น ในการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ครูยึดข้อมูลที่ได้มาเพ่ือใช้บริหารโรงเรียน มีสถานการณ์จ าลองและมีการทดสอบทบทวนข้อความที่
ส่งออกไปดังนี้ 7.1 รับฟังความคิดเห็นของครู โดยการพบปะ ประชุมอย่างสม่ าเสมอสร้างบรรยากาศ 
การพบปะสนทนา ตรวจสอบสายการติดต่อระหว่างหัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ต่างๆ 
และนิเทศงาน 7.2 ยึดข้อมูลที่ ได้มา โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พิจารณารายงานเพ่ือ
กลั่นกรองหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไป 7.3 สร้างสถานการณ์จ าลอง ด้วยการน าปัญหามาร่วมกัน
พิจารณา โดยผู้บริหารอยู่ในฐานหัวหน้าหรือทีมงาน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น หาแนวทาง
ด าเนินการที่ถูกต้องต่อไป47 

 นอกจากนั้น การส่งข่าวสารหลายทอดจากผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสถานศึกษา 
เช่น ผู้บริหารส่งให้ครู ให้ภารโรง ให้หัวหน้าสาย ครูประจ าชั้น ครูหัวหน้าฝ่าย ครูหัวหน้าอาคาร
เนื่องจากบทบาทหน้าที่ สถานภาพทางสังคม พื้นฐานประสบการณ์แตกต่างกันท าให้มีความหมายและ
มีความเข้าใจแตกต่างกันได้ ผู้บริหารจึงควรแยกค าสั่งหรือข่าวสารที่มีไปยังบุคคลต่างๆ โดยใช้ภาษา 
หรือสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนฐาน และประสบการณ์ของกลุ่มหรือบุคคลนั้นๆ โดยค านึงถึง
หลักการ และผู้บริหารจะต้องสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมตามลักษณะของผู้รับสาร ซึ่ง
จ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การสื่อสารเป็นรายบุคคล (individual contacts) เช่น การพบปะ
พูดคุยสนทนาการพบปะเยี่ยมเยียน การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือใช้วิธีการติดต่อแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น การใช้จดหมายและหนังสือเวียน เป็นต้น 2) การสื่อสารแบบกลุ่ม (group contacts) เช่น 
การพูดคุยกับกลุ่มย่อย การปาฐกถา การบรรยาย การอภิปลาย และการสื่อสัมพันธ์แบบมวลชน 
(mass contacts) เป็นต้น 3) การสื่อสารโดยใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นสื่อ เช่น กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนากิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เป็นต้น 

 ผู้บริหารสถานศึกษาแม้ไม่ควรท าหน้าที่ ในการประสานงานโดยตรงเนื่องจากเป็น
ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรทุกคนอยู่แล้ว แต่ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบและด าเนินการให้ระบบ           
การประสานงานสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยอาจก าหนดเป็นแนวทางในการประสานงานของสถานศึกษา ดังนี้ 1) การประสานนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยน านโยบายและวัตถุประสงค์ของงานมาเป็นเครื่องก าหนดขอบเขต

                                                           

 47 สุมาลี วัจนะรัตน์, งานสารบรรณภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ธนเนศวรการพิมพ์, 2556), 
62-69. 
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และทิศทางเพ่ือให้ทุกคนด าเนินไปในทางเดียวกัน 2 ) การประสานกระบวนการด าเนินงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ภายในสถานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ 3) การประสานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเน้นการประสานคนและสร้างจิตส านึกใน
การท างานร่วมกัน มิใช่เพียงแต่ก าหนดให้คนท างานร่วมกันเท่านั้น แต่จะต้องหาวิธีการและท าหน้าที่
ของตนอย่างเต็มความสามารถ การประสานเจ้าหน้าที่นับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญในการประสานงาน 
ถ้าประสานคนได้ อย่างอ่ืนก็ประสานกันง่ายขึ้น 4) การประสานกับหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกันหรือหน่วยงาน
ภายนอก 5) การประสานเทคนิคการบริหาร เป็นการประสานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
โดยค านึงถึงสิ่งที่ลงทุนไป (input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (output) ว่าบังเกิดคุ้มค่าหรือตรงตามที่เป้าหมาย
ไว้หรือไม่ โดยมุ่งประสานการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งได้แก่ คน เงิน วั สดุสิ่งของ                
การจัดการ เครื่องมืออ านวยความสะดวก การวางแผน (planning) และเวลาในการปฏิบัติงานที่อย่าง
เหมาะสม 6 ) การประสานการสื่ อสารโดยจัด ให้ มี การสื่ อสารแบบสองทาง ( two – way 
communication) เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกันได้โดยสะดวก 
7) การประสานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือผสมผสานความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มหรือ
ผู้ร่วมงานให้มีความสอดคล้องต้องกันซึ่งจะส่งผลให้การท างานบังเกิดผลดีอย่างเต็มที่ 8) การประสาน
การควบคุมงาน เนื่องจากการควบคุมงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการประสานงาน ดังนั้ น ผู้บริหาร
จะต้องประสานการควบคุมงานทุกระดับอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การปฏิบัติงานทุกส่วนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 9) การประสานด้านสภาพแวดล้อม ภาวะแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะอ านวยให้การ
ประสานงานได้ผลมากหรือน้อย โดยผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความฉับไวต่อปัญหาแวดล้อม เหมาะกับ
จังหวะและสถานการณ์ 

 สรุป การติดต่อสื่อสารในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการให้การติดต่อสื่อสารทั้ง
ในระดับโรงเรียนและระดับผู้บริหารกับครูเกิดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระดับบุคคลต่อบุคคล ระดับบุคคลต่อกลุ่มคน และกลุ่มคนกับ
กลุ่มคน โดยข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความเหมาะสม มีสาระ มีความเสมอ
ต่อเนื่อง และมีความชัดเจนแน่นอน โดยใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 
 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

 คัทลิป เซนเตอร์ และบรูม (cutiip, center and Broom) ได้กล่าวถึงวิธีการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือป้องกันและขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ที่เรียกว่าหลักส าคัญ 7 ประการในการติดต่อสื่อสาร 
(the 7 C’s of communication) อันประกอบด้วย 1) ความน่าเชื่อถือ (creditability) การติดต่อสื่อสาร
อาจจะได้ผลนั้นจะต้องมีบรรยากาศของความน่าเชื่อถือได้ในเรื่องของข่าวสารซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
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จากแหล่งข่าว จักสะท้อนความปรารถนาไปยังผู้รับด้วยความจริงใจ โดยผู้รับจักมีความมั่นใจในตัวผู้ส่ง
และมีความน่าเชื่อถือในแหล่งข่าวที่สามารถส่งข่าวสาร 2 ) บริบท สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม 
(context) การวางแผนเพ่ือการติดต่อสื่อสารจักต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริบท 
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม แม้ว่าเครื่องมือสื่อสารจักเป็นเพียงสิ่งที่ท าให้การสื่อความหมาย
เป็นไปอย่างสะดวกสบายในยุคปัจจุบัน แต่ความเหมาะสมกับบริบท สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม 
จักท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานและรายงานส่งผลย้อนกลับด้วย 3 ) เนื้อหา (content) ใน
การติดต่อสื่อสารข่าวสาร จักมีความหมายอย่างยิ่งส าหรับผู้รับเพราะข่าวสารนั้นจักต้องถ่ายทอด
ข้อเท็จจริงไปยังผู้รับ และโดยปกติคนเรามักเลือกฟังข่าวสารหรือข้อความที่หวังว่าจักได้รับการตอบ
แทนที่สมความตั้งใจ นั่นคือ เนื้อหาสาระของข่าวสารจักส่งผลต่อผู้รับด้วย 4 ) ความชัดเจน (clarity) 
ข่าวสารที่ดีส่วนใหญ่ต้องมีความคงที่และสื่อความหมายได้ตรงกับที่ผู้ส่งมุ่งหวัง ความซับซ้อนของ
ข่าวสารที่ส่งออกไป ควรจะมีความกระชับ โดยท าให้อยู่ในรูปของหัวข้อสัญญาณที่ตายตัว แต่ต้องมี
ความเรียบง่ายและชัดเจน ทั้งนี้ เพราะระยะทางที่ส่งข่าวสารเดินทางไกลมากเท่าใดความส าคัญของ
ข่าวสารก็จะลดลงเท่านั้น และข้อส าคัญอีกประการหนึ่ง การติดต่อสื่อสารในสถาบันหรือหน่วยงาน 
ข่าวสารควรมาจากแหล่งเดียวกัน 5) ศักยภาพในการรับและส่งสาร (capability of audience)             
การติดต่อสื่อสารในองค์กรจะมีประสิทธิผลได้ เมื่อข่าวสารนั้นมีการสื่อไปถึงผู้รับ และผู้รับมีความเข้าใจโดย
ไม่ยากล าบาก นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆด้วย เช่น ข่าวที่น ามา นิสัยของผู้รับ
ความสามารถในการอ่าน และความรู้ของผู้รับสารด้วย 6) ช่องทางข่าวสาร (channels) การก าหนด
ช่องทางของข่าวสารในการติดต่อสื่อสารต้องค านึงถึงการที่จะท าให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อมั่น ทั้งนี้
เพราะการจะให้คนเกิดความเชื่อมั่นเป็นเรื่องยากล าบาก นอกจากนี้ช่องทางของข่าวสารที่แตกต่างกัน 
มีผลท าให้เกิดความแตกต่างของระดับการแพร่ของข่าวสารด้วย และข่าวสารจะแพร่ได้ดีจะต้องส่งให้
ถูกช่องทางการติดต่อสื่อสารนั้นๆ ซึ่งควรจะเลือกช่องทางที่ได้ผลรวดเร็วที่สุด 7 ) ความต่อเนื่องและ
ความสม่ าเสมอ (continuity and consistency) การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
อีกทั้งต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความซึมทราบและรับรู้ตามอากัปกิริยาและข้อเท็จจริง 
จะต้องไม่ลืมความคงเส้นของข่าวสารด้วย และจะต้องมีกรรมวิธีที่สม่ าเสมอ ต่อเนื่องหรือท าบ่อยๆ              
มีการย้ าหรือซ้ า เพ่ือเตือนความจ า และต้องมีความเท่ียงตรงแน่นอน48 
 สรุป การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ คัทลิป เซนเตอร์ และบรูม 
(cutlip, center and Broom) ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ บริบทสถานการณ์ และความต่อเนื่อง
และความสม่ าเสมอ 

                                                           

 48 Scott M. Cutlip and Allen H. Center Glen M Broom , Effective Public 
Relation, 2nd ed .(Englewood Cliffs,N.J. Prentice – Hall,lnc., 1958), 140-141. 
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    มาตรฐานการปฏิบัติงานครู 
 
 การประกอบอาชีพเป็นการปฏิบัติหน้าที่การงาน ในสังคมที่มีความซับซ้อนรูปแบบของ
การประกอบวิชาชีพก็ซับซ้อนด้วย จึงมีการบัญญัติศัพท์เพ่ือใช้ลักษณะที่ผิดแผกต่างกันไป เช่น              
การงาน งานอาชีพ และงานวิชาชีพ งาน (job) หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ท าเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เป็นคราวๆ การงาน (work) หมายถึง ภารกิจที่ต้องท าอยู่เสมออาจมีงานหลายอย่างท าเป็นประจ า
อาชีพ (profession) นั้นก็เป็นอาชีพแต่เป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความรู้ที่ได้ฝึกฝนมาจนเชี่ยวชาญ 
 
ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงานครู 
 มีนักการศึกษา นักวิชาการ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 
 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของครู คือ การสอนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน ส่วนเวลาที่เหลือครูจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้าน
การเตรียมการสอนและการประเมินผล ได้แก่ การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดท าบันทึก          
การสอน ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่สอน รับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ             
เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการใช้จริง ผลิตสื่อการสอนอย่างง่าย สร้างเครื่องมือส าหรับ
วัดผลและประเมินผล ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและประมวลผลให้ได้มาตรฐานและทันสมัยอยู่เสมอ 
เตรียมกิจกรรมเสริมการสอนให้นักเรียนตามความเหมาะสม เก็บหลักฐานงานที่ปฏิบัติอย่างเป็น
ระเบียบ ดูแลความประพฤติของนักเรียน49 
 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ กล่าวถึงการปฏิบัติที่ที่ครูทั่วไปในประเทศต่างๆ จะต้องปฏิบัติ
นอกเหนือการสอนว่ามีมากมายหลายประการ ซึ่งอาจสรุปได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) หน้าที่ทั่วไปของ
ครูทุกคนหรือครูประจ าชั้น ได้แก่ การบันทึกจ านวนนักเรียนที่มาเรียน ขาดเรียนทุกวัน และรวมเวลา
เรียนตลอดจนหาจ านวนเฉลี่ยถึงสิ้นเดือน ส ารวจจ านวนหนังสือเพ่ือป้องกันการสูญหาย ส ารวจโต๊ ะ
เก้าอ้ีภายในห้องเรียนอย่างน้อยภาคละครั้ง ท าสมุดประจ าชั้น สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนท า
หน้าที่ปฐมพยาบาล พานักเรียนไปตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วย และเป็นผู้แนะแนวนักเรียน 2 ) หน้าที่
บริหารและธุรการ ได้แก่ ควบคุมการขายอาหาร ท าอาหาร ขายหนังสือ และอุปกรณ์รวมทั้งสั่งมาขาย 
เก็บค่าบ ารุงการศึกษาและออกใบเสร็จ ดูแลการท าสวนของโรงเรียนและการเงินที่ได้จากผลผลิต ดูแล
การใช้รถของโรงเรียน จัดการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และจัดประชุม
ผู้ปกครอง 3) หน้าที่พิเศษภายนอกโรงเรียน ปกติครูจะมีหน้าที่พิเศษหนึ่งหรือสองอย่างทุกคน โดย

                                                           

 49 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, รายงานการวิจัยค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545), 294-327. 
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แบ่งกันระหว่างคระครู เช่น จัดกิจกรรมกีฬา ดูแลห้องสมุด เป็นที่ปรึกษาชุมชนกิจกรรมต่างๆ ของ
นักเรียนเป็นครูฝึกดนตรี ดูแลงานยุวกาชาด ลูกเสือ ยุวเกษตร จัดละคร จัดแข่งขันกีฬา เป็นต้น          
4) หน้าที่พิเศษภายนอกโรงเรียน ครูในประเทศที่ก าลังพัฒนามักจะได้รับมอบหมาย หน้าที่นอกเหนือจาก
หน้าที่ประจ าโรงเรียน เช่น คุมสอบ ตรวจข้อสอบ คิดคะแนนในการสอบต่างๆในจังหวัด ในเกือบ       
ทุกประเทศ ครูจะต้องพร้อมเสนอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง ปิดเทอม เว้นเสียแต่กรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ตลอดปี เนื่องจากถือกันว่า การปิดภาคเรียนมีไว้ส าหรับนักเรียนมิใช่ส าหรับครู นอกจากนี้ครูยัง            
ท าหน้าที่ส ารวจส ามะโนประชากร เป็นกรรมการควบคุมการเลือกตั้งและหน้าที่อ่ืนๆอีกมาก50 

 เสรี ชัดแช้ม ได้กล่าวถึง การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ส าคัญ มี 6 ประการ ดังนี้ 1 ) ความรู้ด้าน
เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย ความสามารถในสาขาวิชาที่สอนความรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร      
2) ความสามารถในด้านการสอน ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ โดยครูต้องมี          
การจัดการขบวนการเรียนการสอน การจัดการความก้าวหน้าในการเรียน การจัดการเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ทักษะการสร้างและพัฒนารายวิชา การวางแผนรายวิชา การคัดเลือกและการสร้างอุปกรณ์
การเรียนการสอน การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น ท้องถิ่น ,สื่อ ,ผู้ เชี่ ยวชาญ                  
การประเมินผลรายวิชา อุปกรณ์การเรียนการสอน การสอน และ หลักสูตร 3) ความสามารถด้าน  
การประเมิน ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ประกอบด้วย ทักษะการสร้างแบบสอนและการบริหารการสอน 
แนวปฏิบัติในการให้คะแนน การจัดอันดับและการใช้ระดับคะแนนกระบวนการ การบันทึกและ           
การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แนวปฏิบัติในการบันทึกและการรายงาน เช่น การรายงาน แก่นักเรียน การรายงานแก่ผู้บริหาร     
การรายงานแก่ผู้ปกครอง ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง 4 ) ความเป็นวิชาชีพ ประกอบด้วย จริยธรรม
วิชาชีพเจตคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ 5) การบริหารแก่วิชา เช่น ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ 
ความช่วยเหลือครูใหม่ และเพ่ือร่วมวิชาชีพ การท างานเพ่ือองค์การวิชาชีพ การวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงาน ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนและบริบทของโรงเรียน 6 ) หน้าที่ อ่ืนต่อ
โรงเรียนและชุมชน เช่น เป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการในชุมชน ให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม
ชุมชน ส่งเสริมกีฬาชุมชน51 

                                                           

 50 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ EQ รวมบทความวิชาการเรื่อง  อีคิว 
(กรุงเทพฯ: เดสท็อป,2556), 42. 
 51 เสรี ชัดแย้ม, “หน้าที่ของครูในฐานะที่เป็นวิชาชีพ,” วารศาสตร์ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา 10,2 (มกราคม 2547) : 1-24. 
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 สรุป มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ภาระของครูที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง  
ต่อนักเรียน ต่อสังคม มีส่วนช่วยในการส่งเสริม กระตุ้น จัดประสบการณ์ ปลูกฝังค านิ ยมให้กับ
นักเรียน มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครูและชุมชน 
 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่           
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ       
จากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพ
ทางการศึกษา และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมี
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 2 ) มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ           
การปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเอง           
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญ
ตามล าดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ว่ามีความรู้ ความสามารถ และความช านาญ เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพ
ต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือ การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 3) มาตรฐาน
การปฏิบัติตน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ 
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ52 ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะก าหนด
เป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหา 2) ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้
ใบอนุญาตที่ก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54) 
                                                           

 52 ส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครู(กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 75-76. 
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มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่ง         
ผู้ประกอบวิชาชีพให้สมกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม ซึ่งในที่นี้          
จะขอกล่าวเพียงมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ซึ่งมีทั้งหมด 12 มาตรฐาน คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่
จะเกิดกับผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ
ให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน  7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ          
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ทุกสถานการณ์ ซึ่งทั้ง 12 มาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง 
การค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์การหรือหน่วยงาน หรือ สมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
 มาตรฐานที่  2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การเลือก
อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่นๆ ครูต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก 
 มาตรฐานที่  3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความ
ต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะ
ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ 
 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง การเลือกใช้ ปรับปรุง
หรือสร้างแผนการสอนบันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การประดิษฐ์คิดค้น
ผลิตเลือกใช้ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์เอกสารสิ่งพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียนการจัด 
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่าง
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ของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยใน         
การปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
 มาตรฐานที่ 7 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ การรายงาน
ผลการพัฒนาผู้ เรียนที่ เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัยและ                   
การด าเนินงานที่เกี ่ยวข้องโดยครูน าเสนอรายละเอียดปฏิบัติ  ในรายละเอียดดังนี ้ 1) ปัญหา
ความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
น ามาใช้เพื่อพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทาง
ใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การแสดงออกการประพฤติและ
ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไปการแต่งกายกริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง
สม่ าเสมอที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์การตระหนักถึงความส าคัญ
รับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถให้ความสาวให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น
จากการกระท านั้น 
 มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การตระหนักถึงความส าคัญรับ
ฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ 
 มาตรฐานที่ 11 การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา การค้นหาสังเกตจดจ า
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองพัฒนางาน
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์การสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆมาในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ถาวรเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนาครู
จ าเป็นต้องมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผ่านมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนาก าหนดเป็นกิจกรรม        
ในการพัฒนาผู้เรียนครู ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ 
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มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมที่ตรงตัว ครูสามารถมองหักมุม
ในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน53 

 
มาตรฐานการปฏิบัติตน  

 จรรยาบรรณต่อตนเอง  

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ

วิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  

3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจ 

แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย        

ที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ  

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดย             

ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพ  

8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์           

โดย ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จรรยาบรรณต่อสังคม  

                                                           

 53 ส านักงานเลขาธิการครุสภา, คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา,กรุงเทพมหานคร 
: ครุสภาลาดพร้าว, 2549),37-38. 
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9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และ  

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ             

ส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข54 

 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 โรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 – 4 ในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 30 โรง ประกอบด้วย 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
โรงเรียนเทพมงคล อ าเภอไทรโยค 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนไทรโยค        
มณีกาญจน์วิทยา อ าเภอบ่อพลอย 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ าเภอท่ามะกา 6  โรง ได้แก่ โรงเรียน         
ท่ามะกาวิทยาคม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนท่าเรือพิทยา
คม โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา อ าเภอท่าม่วง 6 โรง  ได้แก่
โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง โรงเรียนหนองขาวโกวิท พิทยาคม โรงเรียน            
พังตรุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยราษฎร์บ ารุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ          
พระศรีนครินทร์ อ าเภอทองผาภูมิ 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 
อ าเภอสังขละบุรี 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ าเภอพนมทวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียน         
พนมทวนพิทยาคม โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ าเภอเลาขวัญ 1 โรง  ได้แก่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อ าเภอหนองปรือ 2 โรง     
ได้แก่ โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม และอ าเภอห้วยกระเจา 1 โรง ได้แก่ 
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
 ปัทมา สายสะอาด ได้ศึกษาทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2  พบว่า            
1) ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวม

                                                           

 54 ส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครู (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 86-87 
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ทักษะการติดต่อสื่อสาร
ของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
กาญจนบุรีเขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารด้านความ
สม่ าเสมอต่อเนื่องกันความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความแจ่มแจ้งของข่าวสารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน55 

 หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต ได้ศึกษาการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติ งานของครู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า    1) 
การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  3) ความความสัมพันธ์ระหว่าง     
การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .0156 

 นิภา นาคสิงห์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนใน
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูอยู่ในระดับมากและพบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูทั้งโดยรวมและจ าแนกรายด้านไม่แตกต่างกัน57 

                                                           

 55  ปัทมา สายสะอาด, “ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ. 

 56 หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต, “การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 124. 

 57  นิภา นาคสิงห์, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนในโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2554), ก. 
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 พิชชาพร อุ่นศิริ ได้ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชี พครูใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก58 

 อุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน 
พบว่าอันดับ 1 คือมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือมาตรฐานที่ 2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน และล าดับสุดท้ายคือมาตรฐานที่ 1 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ59 

 วันทนา เวชการ ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า 1) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ด้านการรับสารมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการส่งสาร 
ด้านการใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และด้านการใช้สาร 2) ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีส่วนร่วมงานการวัดผลและประเมินผล มากที่สุด รองลงมาคือ งานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานการประกันคุณภาพการศึกษา และงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 3) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครู อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(r=.778) โดยค่าของตัวแปรทั้งสองมีความผันแปรรวมกันร้อยละ 6160  

                                                           

 58 พิชชาพร อุ ่นศ ิร ิ, “ได ้ศ ึกษาว ุฒ ิภาวะทางอารมณ ์ของผู้บริหารสตรีที่มีผลต่อ          
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 

 59 อุบล สินธุโร, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
จังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554), 1. 

 60 วันทนา เวชการ,  “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2555) ง. 
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 ขวัญชัย ปัจจัยตา ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า         
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูเมื่อจ าแนกตามเพศวิทยฐานะและประสบการณ์การปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ61 

 ลัดดาวรรณ ก้อนวิมล ได้ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
ครูผู้สอนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากโดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้าง และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอและพบว่าครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
ที่มีประสบการในการท างานต่างกันมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ได้แก่ มาตรฐานที ่ 1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ        
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 3 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนา
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานที่  5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้                   
มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน และ
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ และมาตรฐานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง    
5-10 ปี มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 10 ปี62 

 อ่ิมทิพย์ อนิศดา ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 พบว่า 
คุณภาพชีวิตของครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

                                                           

 61 ขวัญชัย ปัจจัยตา , “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3” (วิทยานิพนธ์ ปริญญา       
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2555), ค. 

 62  ลัดดาวรรณ ก้อนวิมล, “การปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูผู้สอน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2555), ก. 
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โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตครูโดยภาพรวมและคุณภาพชีวิตด้านสังคม
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่. 0163 

 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การ
ตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีในส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0164 

 พินิจ แสนวัง ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบว่า
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
ครูอยู่ในระดับมากและสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ของครูมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0165 

 จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อยคือ (1) การนิยามปัญหา (2) การศึกษาหาทางเลือกและ (3) การคัดทางเลือก 

                                                           

 63  อ่ิมทิพย์ อนิศดา “คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), ก.  

 64 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต  2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), บทคัดย่อ. 

 65 พินิจ แสนวัง, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), ง. 
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2) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
พบว่าภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยสามล าดับแรก 
คือ (1)การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน (2) การร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และ (3) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) การ
ตัดสินใจของผู้บริหารกับปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0166 

 ชลธิชา สุขเจริญ ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนกลุ่มบางละมุงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด 3 อันดับ ได้แก่รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ พัฒนาสื่อการสอนให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ67 

 ภานลิน กลิ่นวงศ์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
เครือข่ายกรมหลวงชุมพรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาระยองเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ68 

 วิชิตา สืบทอง ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
ปรากฏว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาชลบุรีเขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก 

                                                           

 66 จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 

 67  ชลธิชา สุขเจริญ, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกลุ่ม
บางละมุงสามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3” (งานนิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), 
ง.   

 68  ภานลิน กลิ่นวงศ์, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเครือข่าย
กรมหลวงชุมพรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาระยองเขต 2” (งานนิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), 
ง.   
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คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในชุมชนและมาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา69 

 เอมอร อ่ิมถาวร  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครู
สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูเมื่อจ าแนกตาม เพศ และ ประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายได้แตกต่างกันอย่าง                
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต7ิ0 

 ณัชปภา ภักตร์วิลัย ได้ศึกษาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์

อุปถัมภ์ พบว่า 1) ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโก

ราษฎร์อุปถัมภ์มีแนวทางดังนี้ 1) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

2) บุคลากรเลือกใช้สื่อที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การท างาน และกลุ่มงานของผู้รับ

สาร 3) บุคลากรควรเลือกสื่อที่เหมาะสมกับสาร 4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่บุคลากร 5) ลดล าดับชั้นในการส่งสาร 6) ควรให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะต่างๆได้หลายช่องทาง 7) จัดให้มีการประชุมบุคลากร ปรึกษา และหาวิธีร่วมกันใน

การแก้ไขปัญหา เพ่ือยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศการท างานที่ดีของโรงเรียน71  

 ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง ได้ศึกษาการสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการจัด

การศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) การสื่อสารของผู้บริหาร โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพของการจัด

การศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การสื่อสาร

                                                           

 69 วิชิตา สืบทอง, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี” (งานนิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,    
2556), ง.   

 70 เอมอร อิ่มถาวร, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัด
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี” (งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง.   

 71 ณัชปภา ภักตร์วิลัย, “ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์
อุปถัมภ์” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ. 
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ของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .0172 

 จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์ ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาช ีพครูส ังกัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต  1 ผลการวิจัยพบว่า            

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาตรฐานค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อย่างเสมอ73 

 ธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีตามข้อบังคับคารุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูพ.ศ. 2556 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนนอกนั้นอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนก

ตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน           

ผลการทดสอบรายคู่พบว่า เมื่อจ าแนกตามอายุ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ            

อยู่ เสมอ และจ าแนกตามอายุราชการและวิทยฐานะ ด้านสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ใน                          

ทุกสถานการณ์แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0574 

                                                           

 72 ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง, “การสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ. 

 73 จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์, “แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1” (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557), ง.   

 74  ธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์, “การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), บทคัดย่อ.  
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 นภารัตน์  หอเจริญ ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า                       

1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของ

ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0175 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 พินโต, ซิมพ์สัน และแบ็คเคน (Pinto, Simpson and Bakken) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาทักษะการสื่อสารส าหรับนักเรียนที่มีความพิการรุนแรง พบว่า การสื่อสารเป็นกุญแจส าคัญใน

การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างน้อยสองคนร่วมกัน การสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ 

แม้ว่ามนุษย์บางคนมีความพิการรุนแรง ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัด ทักษะในการสื่อสารของบุคคลที่มีความ

พิการรุนแรง ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัด ทักษะในการสื่อสารของบุคคลที่มีความพิการรุนแรงอาจไม่สามารถ

เข้าถึงหรือควบคุมได้เต็มรูปแบบ เหมือนกับคนส่วนใหญ่  (เช่นการพูด การแสดงออกทางสีหน้า 

การเคลื่อนไหวร่างกาย)76 

 โฮมเมส และ แวน เดอ โมเลน ศึกษาเรื่องผลของการฝึกทักษะการสื่อสารด้วยตนเอง 

ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พบว่า การฝึกทักษะการสื่อสาร

เท่านั้นที่จะเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ถ้ามีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ทักษะนั้นนอกเหนือจากความเชื่อ

ที่ว่าพวกเขามีความสามารถ พฤติกรรม (การรับรู้ความสามารถของตัวเอง) ในการศึกษานี้ก าหนด

แรงจูงใจเป็นค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ทักษะการสื่อสารและความคาดหวังในผลที่มี

ต่อการใช้ทักษะสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมกับสถานการณ์ในชีวิตสิ่งที่เกี่ยวข้อง

                                                           

 75 นภารัตน์ หอเจริญ, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), บทคัดย่อ. 

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

โปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการสร้างแบบจ าลอง (ตัวอย่างจากวิดีโอ) การแสดงบทบาทสมมติ

นักเรียนที่ยังคงเรียนรู้ทักษะของตัวเองจะประสบความส าเร็จด้วยตนเองอาจมีแรงจูงใจพิเศษบางอย่าง

เพ่ิมขึ้นเพราะนักเรียนมีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงแรงจูงใจที่เป็นที่รู้ จักจะเพ่ิม

มากขึ้นเมื่อมีคนมาตอบรับจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง77 

 อีรอสแกน (Erozkan) ศึกษาเรื่อง ผลของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะ             
การแก้ปัญหาทางสังคมด้วยความสามารถตนเอง พบว่า ทักษะการสื่อสารมีบทบาทส าคัญมากใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อการส่งข้อความเป็นข้อความเดียวกันกับที่ได้รับ ความเข้าใจในความต้องการ
และความเข้าใจในข้อความจากทางผู้ส่งและผู้รับมีส่วนช่วยในการสื่อสาร การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ท าได้โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ได้กับปัญหาทั่วไป ปัญหาของผู้คนจะต้องแก้ออกมาใน
เครือข่ายการสื่อสารระหว่างบุคคลและการแก้ปัญหาต้องมีการใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนที่ควรให้ความสนใจกับปัญหาของผู้อ่ืนและใช้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน ยอมรับและพร้อมที่จะเริ่มต้นการสื่อสารที่ดีบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการ
สื่อสารโดยทั่วไปจะมีความมั่นใจในตนเองมีความเคารพและเปิดกว้างทางการสื่อสารร่วมกับผู้อ่ืน
บุคคลที่ขาดความม่ันใจจะเกิดความกลัวและประสบปัญหาในการสื่อสาร78 

 เทเลอร์ ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารของผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาใน 
เวอร์จิเนีย ด้านความเป็นผู้น าการสื่อสารและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงองค์กร  พบว่า 
พฤติกรรมด้านการสื่อสารของผู้อ านวยการกับครูผู้สอนมีส่วนช่วยให้ครูผู้สอนพัฒนาสมรรถนะที่ดี
ขึ้น  การสื่อสารที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมรรถนะครูเหล่านี้คือ  การสื่อสารแบบเผชิญหน้า  
การสื่อสารในตอนประชุม และการสื่อสารตอนนิเทศการสอนในระดับชั้นในแต่ละสัปดาห์  ยิ่งไปกว่านั้น 
งานวิจัยนี้สรุปไว้ว่าทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้อ านวยการและ
ครูผู้ สอน   ด้วยความสัมพันธ์ ในความเชื่อใจสามารถท าให้ครูผู้ สอนท าการสอนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  การอบรมความเป็นผู้น าองค์กรให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความส าคัญ

                                                           

 77 Mark A. Homemes and Henk T. Van der Molen, “Effects of a Self-
instruction Communication Skills Training on Skills, Self-efficacy, Motivation, and 
Tranfer,” European Journal of Open, Distanc and E-Learning (2012): 4. 

 78 Atigan Erozkan, “The effect 0f Communication Skills and Interpersonal 
Problem Solving Skills on Social Self-Efficacy,” Educational Sciences Theory & 
Practice 13, 2 (Spring 2013): 742. 
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อย่างยิ่งในหน่วยงานที่ต้องใช้การสื่อสารที่ดีในการปฏิบัติ  ซึ่งจะสามารถน าโรงเรียนไปสู่โรงเรียนที่มี
คุณภาพ79  

สรุป 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ประมวลความคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องโดยใช้การสื่อสารตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์และบรูม (Cutlip, Center and Broom) ที่
เรียกว่าหลักส าคัญ 7 ประการในการติดต่อสื่อสาร (the 7 C’s of communication) ประกอบด้วย 
1) ความน่าเชื่อถือ 2) บริบทของสถานการณ์หรือ 3) เนื้อหา 4) ความชัดเจน 5) ศักยภาพในการรับ
และส่งสาร 6) ช่องทางข่าวสาร 7) ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ครู ตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย     
1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) การตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 3) ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ    
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน 7) การ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน   
9) ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ 11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ 12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้       
ทุกสถานการณ์ มาเป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการสื่อสารของผู้บริหารนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ทั้งตัวผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าผู้บริหารสื่อสารได้อย่างถูกต้องย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครูซึ่งเป็นผู้รับค าสั่งในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จ มีความเข้าใจตรงกัน 
ลดความขัดแย้ง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หากผู้บริหารไม่มีการสื่อสารที่ดี ก็จะส่งผลต่อ
ผู้ปฏิบัติงานก็คือตัวครู ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน มีความขัดแย้งและเข้าใจไม่ตรงกัน 
ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานครูนั้น ครูนั้นต้องยึดปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานของครุสภา
ที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

                                                           

 79 Dawn E. Tyler, “Communication behaviors of principals at high 

performing Title I elementary schools in Virginia School leaders, communication, and 

transformative efforts” Communication behaviors of principals (2016) : 2. 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ1) การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี                    
2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
โดยใช้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์มีระบบ และสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นขั้นตอนเป็น
ระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีเอกสาร
วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดถึงวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าโครงร่างการวิจัย น าเสนอพร้อมขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติ             
โครงร่างการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ น าเครื่องมือไป
เก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนแปลผลการวิเคราะห์ 

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย 
น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอ
รายงานผลการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้
ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน

ลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one - shot, non- 
experimental case study) สามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แผนแบบการวิจัย 
 เมื่อ  R หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกาญจนบุรี รวม

ทั้งสิ้น 30 โรง มีสถานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 3 โรง อ าเภอไทรโยค 2 โรง 
อ าเภอ 2 โรง อ าเภอบ่อพลอย 2 โรง อ าเภอศรีสวัสดิ์ 1 โรง อ าเภอท่ามะกา 6 โรง อ าเภอท่าม่วง            
6 โรง อ าเภอทองผาภูมิ 2 โรง อ าเภอสังขละบุรี 1 โรง อ าเภอพนมทวน 2 โรง อ าเภอเลาขวัญ 1 โรง  
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 1 โรง อ าเภอหนองปรือ 2 โรง และอ าเภอห้วยกระเจา 1 โรง 

          O  

 

      R                     X 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางประมาณการก าหนดขนาดตัวอย่าง

ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)80 ได้กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด 
กาญจนบุรี จ านวนทั้งสิ้น 28 โรง แล้วเลือกตัวอย่างโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท 
(Stratified Random Sampling) จ าแนกตามอ าเภอ มีข้ันตอนการสุ่มดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 13 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอ
ท่าม่วง อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอห้วยกระเจา 

 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนสัดส่วนประชากรแต่ละอ าเภอโดยการสุ่ม
ระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง 28 โรง   
 
ผู้ให้ข้อมูล 

 มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 112 คน  
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Research Activities,”  Journal for Education and Psychological Measurement, No. 3 

(November 1970): 608. 
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ตารางที่ 3 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามอ าเภอ 
 

ล าดับ อ าเภอ 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้บ
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

รอ
งบ

ริห
าร

สถ
าน

ศึก
ษา

 

คร
ูผู้ส

อน
 

รว
ม 

1 เมืองกาญจนบุรี 3 3 3 3 6 12 
2 ไทรโยค 2 2 2 2 4 8 

3 บ่อพลอย 2 2 2 2 4 8 

4 ศรีสวัสดิ์ 1 1 1 1 2 4 

5 ท่ามะกา 6 5 5 5 10 20 

6 ท่าม่วง 6 5 5 5 10 20 
7 ทองผาภูมิ 2 2 2 2 4 8 

8 สังขละบุรี 1 1 2 2 4 8 

9 พนมทวน 2 2 2 2 4 8 
10 เลาขวัญ 1 1 1 1 2 4 

11 ด่านมะขามเตี้ย 1 1 1 1 2 4 
12 หนองปรือ 2 2 1 1 2 4 

13 ห้วยกระเจา 1 1 1 1 2 4 

รวม 13 30 28 28 28 56 112 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 
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 ตัวแปรต้น (Xtot) คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร (Xtot) น าแนวคิด
ของคัทลิป เซนเตอร์ และบรูม (Cutlip, Center and Broom) มาเป็นขอบเขตการวิจัย ซึ่งได้กล่าวถึง
วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อป้องกันและขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ที่เรียกว่าหลักส าคัญ 7 ประการ
ในการติดต่อสื่อสาร (the 7 C’s of communication) ประกอบด้วย 

1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility : x1) หมายถึง ความน่าเชื่อถือในผู้ให้ข่าวหรือแหล่งข่าว 
มีความชัดเจน สื่อสารตรงประเด็น เข้าใจง่าย ถูกต้องตามบริบท สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  

2. บริบทของสถานการณ์หรือ สภาพแวดล้อม (Context : x2) หมายถึง การใช้              
การติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นค าพูด กริยาท่าทาง หรือการใช้สัญลักษณ์อ่ืนๆ 

3. เนื้อหา (Content : x3) หมายถึง ความรู้ ข่าวสารต่างๆที่ผู้บริหารใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
มีความหมายเป็นที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร เหมาะสมสอดคล้องกับความคิด เจตคติ และ
ค่านิยมของผู้รับสาร 

4. ความชัดเจน (Clarity : x4) หมายถึง ข่าวสารที่ใช้ภาษาที่ท าให้ผู้รับสารชัดเจนไม่
คลุมเครือติดต่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่ก ากวมใช้ภาษาท่ีกะทัดรัด 

5. ศักยภาพในการรับและส่งสาร (Capability of audience : x5) หมายถึง ความสามารถใน
การรับ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารตามความสามารถของผู้รับตามความรู้เดิมที่ผู้รับสารมีความสนใจทั้ง
ในด้านทัศนคติ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม โดยผู้บริหารใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้รับสาร 

6. ช่องทางข่าวสาร (Channel : x6) หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ที่ส่งสาร
อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 

7. ความต่อเนื ่องและความสม่ าเสมอ (Continuity & Consistency : x7) หมายถึง 
กระบวนการติดต่อสื่อสารที่มีการกระท าบ่อยๆ กระท าอย่างต่อเนื่อง มีการย้ าเพ่ือให้เกิดความซึมซับ 
เพ่ิมเติมความจ าและมีความเท่ียงตรงแน่นอน 

 ตัวแปรตาม (Ytot) คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับมาตรฐานปฏิบัติงานของครู (Ytot) ตามคู่มือ        
การปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบ่ง
ออกเป็น 12 ประการ ดังนี้  

1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) หมายถึง 
การค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์การหรือหน่วยงาน หรือ สมาคมจัดขึ้น  

2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน (Y2) หมายถึง 
การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ ครูต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก 
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3. ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3) หมายถึง การใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ 
ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่จะได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่าง
เป็นระบบ 

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Y4) หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง
หรือสร้างแผนการสอนบันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) หมายถึง การประดิษฐ์
คิดค้นผลิตเลือกใช้ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์เอกสารสิ่งพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน  (Y6) หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความ
แตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัย
ในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

7. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) หมายถึง การรายงาน

ผลการพัฒนาผู ้เรียนที ่เก ิดจากการปฏิบัต ิการเรียน การสอนให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัยและ       

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยครูน าเสนอรายละเอียดปฏิบัติ ในรายละเอียดดังนี้ 1) ปัญหาความต้องการ

ของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือ

พัฒนา คุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 3) ผลการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและ

ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไปการแต่งกายกริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง

สม่ าเสมอที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 

9. ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) หมายถึง การตระหนักถึง

ความส าคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น

จากการกระท านั้น 
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10. ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและร่วมมือ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

11. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึง การค้นหาสังเกตจดจ า
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสาระสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครูสามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองพัฒนางาน
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

12. การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ (Y12) หมายถึง การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆมาในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ถาวรเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนาครู
จ าเป็นต้องมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนาก าหนดเป็นกิจกรรมใน
การพัฒนาผู้เรียนครู ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มี
สติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหัก
มุมในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 1 ฉบับ รายละเอียดของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จ านวน 5 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษาสูงสุด         
4) ต าแหน่ง 5) ประสบการณ์การท างาน 

 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของคทัลิป เซนเตอร์ และ บรูม 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert)81   

5 ระดับ คือ 

                                                           

 81 Rensis Likert, New Pattern of Management(New York : McGraw-Hill, 1961), 
4.  
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 ระดับ 5 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
มาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับ  3 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

 ระดับ 1 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาวิธีการ

สร้างแบบสอบถามจากผลการวิจัย แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสมและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of  Item 
Objective Congruence: IOC) ได้ผลการวิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.00 

 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 8 โรง     
โรงเรียนละ 4 คน รวม 32 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามมาค านวณเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Rebiability)  ของ
แบบสอบถามด้วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach)82 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์  (Alpha 

Coefficient) ได้ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α–Coefficient) เท่ากับ 0.963 
 

                                                           
82 Lee J.Cronbach, Essentail of psychological Testing, 3nd ed. (New York: 

Herper& Row Publishers,1987), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ผู้วิจัยจึง

ด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา เพ่ือขอท าหนังสือถึงผู้ให้ข้อมูลที่เป็น

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลแต่ละโรงเรียน 
2. ส่งหนังสือดังกล่าวส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ให้ข้อมูลส่งแบบสอบถามกลับมาทางไปรษณีย์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 28 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวย
โรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทางสถิติดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล โดยใช้ค่าทางสถิติ คือ ความถี่ 

(Frequency: f ) และร้อยละ (Percentage: %) 
2. การวิเคราะห์ระดับการสื่อสารของผู้บริหารและระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สถิตที่ใช้ คือ มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean: x̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) น าค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้จากแบบสอบถาม 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best)83 ดังนี้ 

  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหารหรือ/มาตรฐาน            
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหารหรือ/มาตรฐาน          
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมาก 

  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหารหรือ/มาตรฐาน         
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับปานกลาง 

                                                           

 83 Best, John W., Research in Education, 2nded. (New Jersey: Prentice Hall, 
1997), 204-208. 
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  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหารหรือ/มาตรฐาน        
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อย 

  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหารหรือ/มาตรฐาน         
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยมีเกณฑ์
การแปลผลตามแนวคิดของ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร84 ดังนี้ 
 

  0.00   -    0.29 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
  0.30   -    0.69 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  0.70   -    1.00 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

 
สรุป 

 

 การวิจัยเรื่อง การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ใช้โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit Of 
Analysis) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 28 โรง ผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน         
1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน ครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน โดยการใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่  (Frequency: f ) ร้อยละ 

(Percentage: %) มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean: x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation: SD) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient : rxy) 

                                                           

 84 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ: ยูแอนไอ อินเตอร์ มีเดีย, 2553), 377. 
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การน าเสนอผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามที่ส่งถึงโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 แห่ง มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 112 คน 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 112 ฉบับ จากโรงเรียน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 น ามา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐาน          
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน             
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 112 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 
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ตารางที่ 4 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
       ชาย 
       หญิง  

 
55 
57 

 
49.11 
50.89 

รวม 112 100.00 
2. อายุ 
       น้อยกว่า 25   ปี 
       25 –  35     ปี  
       36 –  45     ปี  
        46 ปี ขึ้นไป 

 
1 
32 
39 
40 

 
  0.90 
28.57  
34.82 
35.71   

รวม 112 100.00 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
       ต่ ากว่าปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี  
       ปริญญาโท  
       ปริญญาเอก 

 
0 
36 
75 
1 

 
0.00 
32.14 
66.96 
 0.90 

รวม 112 100.00 
4. ต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน  
     รองผู้อ านวยการ 
      คร ู
 

 
28 
28 
56 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 112 100.00 
5. ประสบการณ์การท างาน  
        น้อยกว่า 1 ปี 
        1  – 5   ปี 
        6 – 10  ปี  
        มากกว่า 10 ปี    

 
2 
26 
29 
55 

 
 1.80 
23.21 
25.89 
49.10 

รวม 112 100.00 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 50.89 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ 49.11 เป็น          
ผู้มีอายุ 46 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71  รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 36-45 ปี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.82 และผู้มีอายุ 25-35 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
และน้อยที่สุด คือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.90 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 66.96 รองลงมาจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 และน้อยที่สุดคือผู้จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ส าหรับต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 28 คน และครูจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ในด้าน
ประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถามในการท างานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.10 รองลงมาคือผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.89  และ
ล าดับน้อยที่สุดคือประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
 ในการวิเคราะห์การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย
วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 28 
โรงเรียน แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 5-11 ดังนี้  
 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี                  

(n=28) 

การสื่อสารของผู้บริหาร(xtot) X  S.D. ระดับ 

1. ความน่าเชื่อถือ(x1) 4.46 0.34 มาก 

2. บริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม(x2) 4.41 0.38 มาก 
3. เนื้อหา(x3) 4.44 0.36 มาก 
4. ความชัดเจน(x4) 4.43 0.38 มาก 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)              

(n=28) 

การสื่อสารของผู้บริหาร(xtot) X  S.D. ระดับ 

5. ศักยภาพในการรับและส่งสาร(x5) 4.35 0.36 มาก 

6. ช่องทางข่าวสาร(x6) 4.62 0.35 มากที่สุด 

7. ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ(x7) 4.47 0.37 มาก 

รวม (Xtot) 4.45 0.30 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
(xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D.= 0.30) แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การสื่อสารของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ช่องทางข่าวสาร ( X = 4.62, S.D. = 0.35) 
และอยู่ในระดับมากมี 6 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความต่อเนื่องและ
ความสม่ าเสมอ ( X = 4.47, S.D. = 0.37)  ความน่าเชื่อถือ  ( X  = 4.46, S.D. = 0.34) เนื้อหา        
( X = 4.44, S.D. = 0.36) ความชัดเจน  ( X  = 4.43, S.D. = 0.38) บริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม   
( X  = 4.41, S.D. = 0.38) และศักยภาพในการรับและส่งสาร ( X = 4.35, S.D. = 0.36) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ  
                                                                                                     (n=28) 

ความน่าเชื่อถือ (X1) X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.29 0.45 
 

มาก 

2. ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจเพ่ือ
มุ่งเน้นพัฒนางานของโรงเรียน 

4.47 0.50 
 

มาก 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ (ต่อ) 

                                                                                                     (n=28) 

ความน่าเชื่อถือ (X1) X  S.D. ระดับ 

3. ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ครูตรงประเด็น
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

4.38 0.50 มาก 

4. ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูในโรงเรียนอย่างถูกต้อง
และได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

4.59 0.49 
มากที่สุด 

5. ข่าวสารที่ผู้บริหารน ามาสื่อสารให้ครูทราบมีความถูกต้อง
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 

4.61 0.49 
มากที่สุด 

รวม 4.46 0.34 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
ในด้านความน่าเชื่อถือ (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46) มีการกระจายข้อมูลน้อย 
(S.D. = 0.34) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ข่าวสารที่ผู้บริหารน ามาสื่อสารให้ครูทราบมีความถูกต้องทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ( X  = 4.61, 
S.D. = 0.49) ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูในโรงเรียนอย่างถูกต้องและได้มาจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ ( X  = 4.59, S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงใจเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนางานของ
โรงเรียน ( X  = 4.47 , S.D. = 0.50) ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ครูตรงประเด็น
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ( X = 4.38, S.D. = 0.50) และผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ให้ครูในโรงเรียนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย              
( X = 4.29, S.D. = 0.45) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านบริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม 

(n=28) 

บริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (X2) X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารใช้ค าพูด ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

และเหมาะสมกับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน 
4.32 0.46 

มาก 

2. ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
4.50 0.50 

มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด ประชุม ชี้แจง 

อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 
4.42 0.51 

มาก 

รวม 4.41 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ใน

ด้านบริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X  = 4.41) มีการกระจาย

ของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.38) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการ

สื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ( X  = 4.50, S.D. = 0.50) และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด 

ประชุม ชี้แจง อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย ( X  = 4.42, S.D. = 0.51) และผู้บริหารใช้ค าพูด ใน

การสื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสมกับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน  ( X  = 4.32, 

S.D. = 0.46) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านเนื้อหา 

(n=28) 

เนื้อหา (X3) X  S.D. ระดับ 

1.เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความน่าสนใจและมี

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
4.30 0.46 มาก 

2. ผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะส่งสาร

หรือสื่อสารให้กับครูในโรงเรียนทราบ 
4.48 0.50 มาก 

3. ค าสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและค าแนะน าที่เพียงพอ

ส าหรับการปฏิบัติงานของครู 
4.40 0.51 มาก 

4. เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับความคิดเจตคติ ของครู เช่น แจ้งรายละเอียด

เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครูอย่างชัดเจน 

4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.36   มาก 

  

 จากตารางที่ 8 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีใน
ด้านเนื้อหา (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.44) มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
(S.D. = 0.36) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความ
เหมาะสมและ สอดคล้องกับความคิดเจตคติของครู เช่น แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
ของครูอย่างชัดเจน ( X  = 4.60, S.D. = 0.49) และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่า มัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  ผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะส่งสารหรือ
สื่อสารให้กับครูในโรงเรียนทราบ ( X  = 4.48, S.D. = 0.50) ค าสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและ
ค าแนะน าที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของครู  ( X  = 4.40, S.D. = 0.51) และเนื้อหาสาระของ
ข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ( X  = 4.30, 
S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความชัดเจน 

(n=28)  

ความชัดเจน (X4) X  S.D. ระดับ 

1.ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงกับความเป็นจริง โดย

ไม่มีการปิดบัง 
4.29 0.45 มาก 

2. ผู้บริหารใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข แผนภูมิ กราฟ เพ่ือ

อธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้แผนภูมิใน

การอธิบายผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

4.54 0.50 
 

มากที่สุด 

3. ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้

ครูมีความเข้าใจตรงกัน 
4.47 0.51 มาก 

รวม 4.43 0.38 มาก 

  

 จากตารางที่ 9 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

ในด้านความชัดเจน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43) มีการกระจายของข้อมูลน้อย         

(S.D. = 0.38) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข 

แผนภูมิ กราฟ เพ่ืออธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้แผนภูมิในการอธิบายผล

การทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ( X  = 4.54, S.D. = 0.50) และอยู่ ในระดับมาก 2 ข้อ โดย

เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ เข้าใจ

ง่าย เพ่ือให้ครูมีความเข้าใจตรงกัน ( X  = 4.47, S.D. = 0.51) และผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารที่

ชัดเจนตรงกับความเป็นจริง โดยไม่มีการปิดบัง ( X  = 4.29, S.D. = 0.45) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร 

(n=28)  

ศักยภาพในการรับและส่งสาร(X5) X  S.D. ระดับ 

1.ผู้บริหารพยายามกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมในการรับข่าวสาร  4.29 0.45 มาก 

2. ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้ครูทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 4.35 0.47 มาก 

3. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู เช่น 

เลือกใช้ศัพท์ทางวิชาการตรงตามเนื้อหาวิชาของผู้ร่วมสนทนา 
4.41 0.51 มาก 

รวม 4.35 0.36 มาก 

 

 จากตารางที่ 10 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

ในด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35) มีการกระจาย

ของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.36) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก          

มากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู เช่น เลือกใช้ศัพท์

ทางวิชาการตรงตามเนื้ อห าวิชาของผู้ ร่ วมสนทนา ( X  = 4.41, S.D. = 0.51) ผู้ บ ริห ารมี

ความสามารถในการสื่อสารให้ครูทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ( X  = 4.35, S.D. = 0.47) และผู้บริหาร

พยายามกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมในการรับข่าวสาร ( X  = 4.29, S.D. = 0.45) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านช่องทางข่าวสาร 

    (n=28) 

ช่องทางข่าวสาร (X6) X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงครูเพ่ือแจ้งข่าวสารเป็นประจ า 4.61 0.49 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารใช ้Social media ในการแจ้งข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่น Line , Website ของ

โรงเรียน 

4.71 0.45 มากที่สุด 

3. เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญหรือเร่งด่วนผู้บริหารจะสื่อสารกับครู

ในโรงเรียนโดยใช้ช่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม เช่น Line, E-

mail, SMS เพ่ือได้โต้ตอบปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4.54 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.35 มากที่สุด 

 

 จากตารางที ่ 11 พบว่า การสื ่อสารของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี ในด้านช่องทางข่าวสาร (X6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( X  = 4.62) มี

การกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.35) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารใช้ Social media ในการแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ

เหตุการณ์ เช่น Line , Website ของโรงเรียน ( X  = 4.71, S.D. = 0.45) ผู้บริหารประชุมชี้แจงครู

เพ่ือแจ้งข่าวสารเป็นประจ า ( X  = 4.61, S.D. = 0.49) และเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญหรือเร่งด่วน

ผู้บริหารจะสื่อสารกับครูในโรงเรียนโดยใช้ช่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม เช่น Line, E-mail, SMS 

เพ่ือได้โต้ตอบปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ( X  = 4.54, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ 

(n=28) 

ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ (X7) X  S.D. ระดับ 

1.ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครูอย่าง

สม่ าเสมอ 
4.42 0.49 มาก 

2. ผู้บริหารใช้วิธีกระตุ้นการท างานของครูโดยการประชุมกลุ่ม

ย่อย เช่น ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
4.54 0.50 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนค าสั่ง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานของครู มีความเที่ยงตรงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เช่น การท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

4.48 0.50 มาก 

รวม 4.47 0.37 มาก 

  

 จากตารางที่ 12 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ในด้านความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ (X7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47) มีการ
กระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.37) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารใช้วิธีกระตุ้นการ
ท างานของครูโดยการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ       
( X  = 4.54, S.D. = 0.50) และอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนค าสั่ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู มีความเที่ยงตรง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไปในทิศทาง
เดียวกัน ( X = 4.48, S.D. = 0.50) และผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครูอย่าง
สม่ าเสมอ ( X  = 4.42, S.D. = 0.49) ตามล าดับ  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครโูรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 ในการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่ามัชฌิม
เลขคณิต ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 – 25 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน 
(n=28)  

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (Ytot) X  S.D. ระดับ 

1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) 4.32 0.34 มาก 

2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน (Y2) 

4.55 0.32 มากที่สุด 

3. ความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3) 4.52 0.32 มากที่สุด 

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Y4) 4.40 0.30 มาก 

5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 4.40 0.36 มาก 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับ
ผู้เรียน (Y6) 

4.56 0.31 มากที่สุด 

7. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) 4.39 0.34 มาก 

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) 4.55 0.30 มากที่สุด 
9. ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) 4.57 0.29 มากที่สุด 

10. ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) 4.53 0.30 มากที่สุด 

11. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) 4.41 0.34 มาก 
12. การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ (Y12) 4.52 0.29 มากที่สุด 

รวม (Xtot) 4.48 0.26 มาก 
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 จากตารางที่ 13 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี  (Ytot) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X  = 4.48) มีการกระจายของข้อมูลน้อย          
(S.D. = 0.26) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ( X  = 4.57, S.D. = 0.29) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน ( X  = 4.56, S.D. = 0.31) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ( X  = 4.55, S.D. = 0.30) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผล
ที่จะเกิดกับผู้ เรียน ( X  = 4.55, S.D. = 0.32) ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์          
(= 4.53, S.D. = 0.30) ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ( X  = 4.52, S.D. = 0.32) 
และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์  ( X  = 4.52, S.D. = 0.29) อยู่ในระดับมาก 5 
ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา ( X  = 4.41, S.D. = 0.34) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง ( X  = 4.40, 
S.D. = 0.30) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( X  = 4.40, S.D. = 0.36) 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ( X  = 4.39, S.D. = 0.34) และการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ เสมอ ( X  = 4.32, S.D. = 0.34) 
ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ  

(n=28) 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่
เสมอ (Y1) 

X  S.D. ระดับ 

1. ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
4.39 0.49 

มาก 

2. ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วมการอบรม 

ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงานผลการอบรม 
4.35 0.47 

มาก 

3. ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4.22 0.45 มาก 

รวม 4.32 0.34 มาก 
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 จากตารางที่ 14 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีในด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยภาพรวม
อยู่ ในระดับมาก ( X  = 4.32) มีการกระจายของข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.34) แสดงว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ( X  = 4.39, 
S.D. = 0.49) ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน เช่น รายงานผลการอบรม ( X  = 4.35, S.D. = 0.47) และครูมีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม( X  = 4.22, S.D. = 0.45) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน  

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึง          
ผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

(n=28) 

การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับ

ผู้เรียน (Y2) 
X  S.D. ระดับ 

1. ครูใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 4.57 0.49 มากที่สุด 

2. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตาม เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

4.60 0.51 
 

มากที่สุด 

3. ครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อผู้เรียน

อย่างชัดเจน 
4.50 0.52 

มากที่สุด 

รวม 4.55 0.32 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 15 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน(Y2) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.32) แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
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ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ( X = 4.60, S.D. = 0.51) ครูใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 
( X  = 4.57, S.D. = 0.49) และครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน ( X  = 4.50, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
(n=28) 

ความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3) X  S.D. ระดับ 

1.ครูมีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ไม่ผ่าน 

4.51 0.50 มากที่สุด 

2. ครูจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบ อย่างเหมาะสม 

4.58 0.51 มากที่สุด 

3. ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัดความสนใจ และศักยภาพ
ของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่าง
เป็นระบบ 

4.49 0.52 
 

มาก 

รวม 4.52 0.32 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี ในด้านความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด     
( X  = 4.52) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.32) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  ครูจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบ อย่างเหมาะสม ( X  = 4.58, S.D. = 0.51) ครูมีการ
สอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ผ่าน  ( X  = 4.51,  S.D. = 0.50) อยู่ใน
ระดับมาก 1 ข้อ ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัดความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ  ( X  = 4.49, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

                                                                                                        (n=28)  

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Y4) X  S.D. ระดับ 

1.ครูด าเนินการจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน 

4.30 0.46 มาก 

2. ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง 

4.44 0.49 มาก 

3. ครูเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอนในหน่วยการ
เรียนนั้นๆ 

4.57 0.51 มากที่สุด 

4. ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง ก่อนการสอน 4.48 0.52 มาก 

5. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.22 0.45 มาก 

รวม 4.40 0.30 มาก 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
( X = 4.40) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.30) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ คือ ครูเลือกใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอนในหน่วยการเรียนนั้นๆ ( X = 4.57, S.D. = 0.51) และอยู่ใน
ระดับมาก 4  ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง 
ก่อนการสอน ( X  = 4.48, S.D. = 0.52) ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง( X  = 4.44, S.D. = 0.49) ครูด าเนินการจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้อง
กับความสามารถของผู้เรียน ( X  = 4.30, S.D. = 0.46) และครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( X  = 4.22, S.D. = 0.45)  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ  

(n=28) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) X  S.D. ระดับ 

1. ครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.35 0.47 มาก 

2. ครูมีการคิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.46 0.50 มาก 

3. ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างทางเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4.39 0.49 มาก 

รวม 4.40 0.36 มาก 

 
 จากตารางที ่ 18 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการพัฒนาสื ่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู ่เสมอ  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.36) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีการคิดค้น ประดิษฐ์ และ

พัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  ( X  = 4.46, 

S.D. = 0.50) ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างทางเรียนรู้ของผู้เรียน  ( X = 4.39, 

S.D. = 0.49) และครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้   

( X  = 4.35, S.D. = 0.47) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร
ที่เกิดจากผู้เรียน 

(n=28) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับ

ผู้เรียน (Y6) 
X  S.D. ระดับ 

1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.61 0.49 มากที่สุด 

2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

4.51 0.50 มากที่สุด 

3. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์
ความรู้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้  

4.64 0.48 มากที่สุด 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4.49 0.52 มาก 

รวม 4.56 0.31 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ 19 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดจากผู้เรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.31) แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ ( X  = 4.64, S.D. = 0.48) 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( X = 4.61, S.D. = 0.49)และครูเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ( X  = 4.51, S.D. = 0.50) ในระดับมาก 
1 ข้อ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ( X  = 4.49, S.D. = 0.52) 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีระบบ  

(n=28) 

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) X  S.D. ระดับ 

1.ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ 

4.35 0.47 มาก 

2. ครูใช้เทคนิควิธีการและนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
สภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 

4.46 0.50 มาก 

3. ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่จ าแนก
เป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอ่ืน 
 

4.39 0.49 
มาก 

4. ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม  
 

4.38 0.48 มาก 

รวม 4.39 0.34 มาก 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  โดยภาพรวม
อยู ่ใน ระด ับ ม าก  ( X = 4.39) มีการกระจายของข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.34) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครูใช้เทคนิควิธีการและ
นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม ( X  = 4.46, S.D. = 0.50) 
ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่จ าแนกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน 
หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอ่ืน ( X = 4.39, S.D. = 0.49) ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง
เหมาะสม ( X  = 4.38, S.D. = 0.48) และครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้ เรียนที่ แสดงถึ ง          
การแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ( X  = 4.35, S.D. = 0.47) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

(n=28) 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) X  S.D. ระดับ 

1.ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับ
ผู้เรียน 
 

4.62 0.48 
 

มากที่สุด 

2. ครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 4.55 0.49 

 

มากที่สุด 

3 ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 4.66 0.47 

 

มากที่สุด 

4. ครูมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู 
 

4.39 0.49 มาก 

รวม 4.55 0.30 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 21 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี  ด้านปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เ รียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด        
( X = 4.55) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.30) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ ( X  = 4.66, 
S.D. = 0.47) ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน  ( X  = 4.62, 
S.D. = 0.48) และครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ( X = 4.55, S.D. = 
0.49) ในระดับมาก 1 ข้อ ครูมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู ( X  = 4.39, S.D. = 0.49) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  

(n=28) 

ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) X  S.D. ระดับ 

1.ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน 
เพ่ือให้งานส าเร็จไปด้วยดี 

4.65 0.47 มากที่สุด 

2. ครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันเพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน 

4.59 0.49 มากที่สุด 

3. ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน เป็นทั้งผู้น า
และเป็นผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

4. ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
 

4.39 0.49 มาก 

รวม 4.57 0.29 มากที่สุด 

  
 จากตารางที ่ 22 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  โดยภาพรวมอยู่
ใน ระด ับมากที ่ส ุด  ( X = 4.57) มีการกระจายของข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.29) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครูยอมรับความรู้
ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน เป็นทั้งผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน ( X  = 4.67, S.D. = 0.47) 
ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน เพ่ือให้งานส าเร็จไปด้วยดี ( X = 4.65, 
S.D. = 0.47) และครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการ
ปฏิบัติงาน ( X  = 4.59, S.D. = 0.49) ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ ( X  = 4.39, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 23 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  

(n=28) 

ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) X  S.D. ระดับ 

1.ครูมีความสามารถในปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

4.61 0.49 มากที่สุด 

2. ครูรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 4.50 0.50 มากที่สุด 

3. ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนด้วยความเต็มใจ 4.65 0.47 มากที่สุด 

4. ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเป้าหมายการจัด

การศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

4.39 0.49 

มาก 

รวม 4.53 0.30 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ 23 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) โดยภาพรวมอยู่
ใน ระด ับมากที่สุด ( X = 4.53) มีการกระจายของข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.30) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
ด้วยความเต็มใจ ( X  = 4.65, S.D. = 0.47) ครูมีความสามารถในปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา  ( X = 4.61, S.D. = 0.49) และครูรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ( X  = 4.50, S.D. = 0.50) 
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย        
การจัดการศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ( X  = 4.39, S.D. = 0.49) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

(n=28) 

การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) X  S.D. ระดับ 

1. ครูค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลในสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

4.33 0.47 
   

มาก 

2. ครูน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ 

4.45 0.49 มาก 

3. ครูมีการน าข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.47 0.51 มาก 

4. ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 4.39 0.49 มาก 

รวม 4.41 0.34 มาก 

 
จากตารางที่ 24 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
( X = 4.41) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.34) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีการน าข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง ( X  = 4.47, S.D. = 0.51) ครูน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูล
สารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ ( X = 4.45, S.D. = 0.49) 
ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล ( X  = 4.39, S.D. = 0.49) และครู
ค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลในสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู ( X  = 4.33 S.D. = 0.47) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 25 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์  

 
(n=28) 

การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ (Y12) X  S.D. ระดับ 

1.ครูมองปัญหาในเชิงบวกเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

4.60 0.49 มากที่สุด 

2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์เพ่ือทันต่อ
เหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 

4.46 0.50 มาก 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 

4.64 0.48 มากที่สุด 

4. ครูกล้าเผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมี
เหตุผล 

4.39 0.49 มาก 

รวม 4.52 0.29 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ 25 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระด ับ ม าก ที ่ส ุด  ( X = 4.52) มีการกระจายของข้อมูลน้ อย  (S.D. = 0.29) แสดงว่ าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ( X  = 4.64, S.D. = 0.48) ครูมอง
ปัญหาในเชิงบวกเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.60, S.D. = 0.49) อยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ   ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์เพ่ือทันต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน      
( X  = 4.46, S.D. = 0.50) และครูกล้าเผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
เหตุผล ( X  = 4.39, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
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ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
ส ห สั ม พั น ธ์  ( rxy) ข อ ง เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s product- moment correlation coefficient)
ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 26 
 การสื่อสารของผู้บริหาร (Xtot) 

 X1  หมายถึง  ความน่าเชื่อถือ 
 X2  หมายถึง  บริบทของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม 
 X3  หมายถึง  เนื้อหา 
 X4  หมายถึง  ความชัดเจน 
 X5  หมายถึง  ศักยภาพในการรับและส่งสาร 
 X6  หมายถึง  ช่องทางการสื่อสาร 
 X7  หมายถึง  ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (Ytot) 
 Y1  หมายถึง  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 Y2  หมายถึง  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
 Y3  หมายถึง  ความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 Y4  หมายถึง  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
 Y5  หมายถึง  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 Y6  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน  
 Y7  หมายถึง  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 Y8  หมายถึง  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
 Y9  หมายถึง   ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 Y10  หมายถึง  ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
 Y11  หมายถึง  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา   
 Y12  หมายถึง  การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 
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 จากตารางที่ 26 พบว่าการสื่อสารของผู้บริหาร (xtot) กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
(ytot) โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง(rxy=.848) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้านของการสื่อสารของผู้บริหาร (x1-x7) กับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครู (ytot) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยเรียง
ตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสื่อสารของผู้บริหารด้านความน่าเชื่อถือ 
(X1) (rxy= .855) การสื่อสารของผู้บริหารด้านความชัดเจน (X4) (rxy= .748) และการสื่อสารของ
ผู้บริหารด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5) (rxy= .711)   
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารเป็นรายด้าน (x1-x7) กับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (y1-y12) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกด้าน โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสื่อสารของผู้บริหาร 
ด้านความน่าเชื่อถือ (X1) กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่
ผู้เรียน (Y8) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันมากที่สุด อยู่ในระดับสูง (rxy=.856) รองลงมา คือ            
การสื่อสารของผู้บริหาร ด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5) กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่ใน
ระดับสูง (rxy=.825) และการสื่อสารของผู้บริหาร ด้านความชัดเจน (X4) กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่
ในระดับสูง (rxy=.819) ตามล าดับ   
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือทราบ 1) การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 2) มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของ

ผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 28 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 

คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1 คน และครู จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 112 คน 

ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 112 ฉบับ จากโรงเรียน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสาร ตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์และบรูม (Cutlip, 

Center and Broom) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ 

(percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การสื่อสารของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ 

ช่องทางข่าวสาร อยู่ในระดับมากมี 6 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ 

ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ ความน่าเชื่อถือ เนื้อหา ความชัดเจน  บริบทสถานการณ์หรือ

สิ่งแวดล้อม และศักยภาพในการรับและส่งสาร  
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน 

โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน ความ

ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การสร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  พัฒนา

แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ          

อยู่เสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และการปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  

3. การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา 

เพ่ือให้ทราบสภาพที่แท้จริงที่เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงอภิปรายผลการวิจัย 

ได้ดังนี ้

1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยภาพรวม พบว่า 

อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะผู้บริหาร

โรงเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการท างานมากกว่า 10 ปี  ท าให้มีการสื่อสารที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ค าสั่งใน

การปฏิบัติงาน และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความจริงใจเพื่อมุ่งเน้นพัฒนางานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่แจ้งให้ครูทราบมีความ

ถูกต้องและทันสมัย ใช้ค าพูดในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสมกับผู้ร่วม

สนทนาในโรงเรียน มีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด ประชุม ชี้แจง อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 

เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเจตคติ ของครู เช่น 

แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครูอย่างชัดเจน  ใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข 
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แผนภูมิ กราฟ เพ่ืออธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้แผนภูมิในการอธิบายผล

การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมในการรับข่าวสาร ใช้เทคนิค

วิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู ใช้ Social media ในการแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

และทันต่อเหตุการณ์ เช่น Line , Website ของโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ

ครูอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด ได้ศึกษาทักษะการติดต่อสื่อสารของ

ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากาญจนบุรีเขต 2  พบว่า ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนา เวชการ 

ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษากับการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความรับรู้

ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง ได้ศึกษาการสื่อสารของผู้บริหารกับ

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารของ

ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม 

พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะโรงเรียนมีความพร้อมในการด าเนินนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

นโยบาย 6 ด้าน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริม

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้าน

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ฉะนั้นการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องยึดตามมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 12 มาตรฐาน โดยผู้ที่ขับเคลื่อนการศึกษาคือครู 

ครูต้องมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรม เช่น           

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE 

Online) เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วมการ
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อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงานผลการอบรม มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  ใช้เครือข่ายทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้           

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธ

บุตร ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลต่อผู้เรียนอย่างชัดเจน 

สอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ผ่านและจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของ

ผู้เรียนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบอย่างเหมาะสม  จัดการเรียนรู้ตอบสนอง

ความถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่าง

เป็นระบบ ด าเนินการจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน  ปรับปรุงแผน       

การสอน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอน

ในหน่วยการเรียน เตรียมการสอนก่อนการสอน ใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อ

ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนรู้ ในชั้นเรียนได้ มีการ

รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้  มี

ข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่จ าแนกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน หรือ

กลุ่มเฉพาะอย่างอ่ืน เสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่

เสมอเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน มีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ  มีความสามารถในปฏิบัติงาน

ร่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลในสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู น าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆมา

วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ใน

การพัฒนาอย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

เหตุผล มองปัญหาในเชิงบวกเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ทุกสถานการณ์เพ่ือทันต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมขวัญ         

ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
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โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วิชิตา สืบทอง ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยปรากฏว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อ าเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอ่ิมทิพย์ อนิศดา ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 

พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นภารัตน์ หอเจริญ ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์

คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสามารถในการสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย มีการให้นโยบายที่ชัดเจน ก าหนด

ทิศทางการปฏิบัติงานแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับแก่ครูในโรงเรียน มี

การประชุมชี้แจงครูเพ่ือแจ้งข่าวสารเป็นประจ า แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงกับความเป็นจริง โดย

ไม่มีการปิดบัง ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ าเสมอ กระตุ้นการท างานของ

ครูโดยการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ มีการทบทวนงาน 

ทบทวนค าสั่ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู มีความความ

เที่ยงตรงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไปใน

ทิศทางเดียวกัน จึงเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้การสื่อสารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต ได้

ศึกษาการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ความความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารของ

ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารสัมพันธ์กับการ

แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนามากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารที่มีการสื่อสารที่

ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่ปิดบังข่าวสาร มีการสื่อสารที่ มีความถูกต้องทันสมัย ทันต่อ

เหตุการณ์และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมใน

การรับสาร จึงท าให้ครูมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาข่าวสารเพ่ือพัฒนาตนเองและค้นคว้า

สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถ

วิเคราะห์ วิจารณ์  ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล สามารถน าความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ใน             

การปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง การสื ่อสารของผู ้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม          

การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางใน

การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

1. จากการศึกษาการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

พบว่าด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตในล าดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ควรจะกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมในการรับข่าวสาร และมี

เทคนิคการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู 

2. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอมีค่ามัชฌิม

เลขคณิตในล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการเข้า

ร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและมีการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และควรส่งเสริมให้ครูคิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาสื่อที่ใช้ในการ

เรียนการสอนและใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ  
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3. จากผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  มีความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

.01  ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องสื่อสารอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ สื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ตรงประเด็น

เหมาะสมกับสถานการณ์และสื่อสารด้วยช่องทางข่าวสารโดยการประชุมชี้แจ้งข่าวสารเป็นประจ า ใช้ 

Social media ในการแจ้งข่าวสารให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีการตอบโต้ปรึกษาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน ข่าวสารที่ผู้บริหารน ามาสื่อสารให้ครูทราบมีความถูกต้องทันสมัยและทันต่อ

เหตุการณ์จะท าให้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า จึงมีข้อเสนอแนะ

ดังนี้  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

ในโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือน าผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 85 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

1. ชื่อ – สกุล ดร.ณรินทร์ ช านาญดู 
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ชื่อ – สกุล ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ 
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี 
 
3. ชื่อ – สกุล ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง จังหวัดกาญจนบุรี 

4. ชื่อ – สกุล นางสาวก้านมะลิ ศรีโมรา 
 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
5. ชื่อ – สกุล นางสาวนิสากร ล้อถาวร 
 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

 
ข้อค าถาม 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลรวม 

 
ค่า 
IOC 

 
ความ 
หมาย +1 0 -1 

ความน่าเชื่อถือ 

1.ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

และเข้าใจง่าย 

5    5 1 ใช้ได้ 

2.ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ

เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนางานของโรงเรียน 

5    5 1 ใช้ได้ 

3.ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ครูตรงประเด็น

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

5    5 1 ใช้ได้ 

4.ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูในโรงเรียนอย่าง

ถูกต้องและได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

5    5 1 ใช้ได้ 

5.ข่าวสารที่ผู้บริหารน ามาสื่อสารให้ครูทราบมีความ

ถูกต้องทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 

5    5 1 ใช้ได้ 

บริบทสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม 

6. ผู้บริหารใช้ค าพูด ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และเหมาะสมกับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน 

5    5 1 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการสื่อสารอย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

5    5 1 ใช้ได้ 

8. ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด ประชุม 

ชี้แจง อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 

5   5 1 ใช้ได้ 

เนื้อหา 

9. เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความน่าสนใจ

และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

5    5 1 ใช้ได้ 
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หมาย 
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10. ผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่
จะส่งสารหรือสื่อสารให้กับครูในโรงเรียนทราบ 

5    5 1 ใช้ได้ 

11. ค าสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและค าแนะน าที่
เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของครู 

5    5 1 ใช้ได้ 

12. เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความ
เหมาะสมและ สอดคล้องกับความคิดเจตคติ ของครู เช่น 
แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครูอย่าง
ชัดเจน 

5   5 1 ใช้ได้ 

ความชัดเจน 

13. ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงกับความเป็น
จริง โดยไม่มีการปิดบัง 

5    5 1 ใช้ได้ 

14. ผู้บริหารใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข แผนภูมิ 
กราฟ เพ่ืออธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
เช่น ใช้แผนภูมิในการอธิบายผลการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) 

5    5 1 ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ เข้าใจง่าย 

เพ่ือให้ครูมีความเข้าใจตรงกัน 

5    5 1 ใช้ได้ 

ศักยภาพในการรับและส่งสาร 

16. ผู้บริหารพยายามกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อม
ในการรับข่าวสาร  

5    5 1 ใช้ได้ 

17. ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้ครูทุกคนมี
ความเข้าใจตรงกัน 

5    5 1 ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิ

ภาวะของครู เช่น เลือกใช้ศัพท์ทางวิชาการตรงตาม

เนื้อหาวิชาของผู้ร่วมสนทนา 

5    5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลรวม 

 
ค่า 
IOC 

 
ความ 
หมาย +1 0 -1 

ช่องทางข่าวสาร 
19. ผู้บริหารประชุมชี้แจงครูเพื่อแจ้งข่าวสารเปน็ประจ า 5    5 1 ใช้ได้ 
20. ผู้บริหารใช ้Social media ในการแจ้งข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่น Line , Website ของโรงเรียน 

5    5 1 ใช้ได้ 

21. เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญหรือเร่งด่วนผูบ้ริหารจะสื่อสาร
กับครูในโรงเรียนโดยใชช้่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม 
เช่น Line, E-mail, SMS เพื่อได้โต้ตอบปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5   5 1 ใช้ได้ 

ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ 

22. ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครู
อย่างสม่ าเสมอ 

4 1  4 0.8 ใช้ได้ 

23. ผู้บริหารใช้วิธีกระตุน้การท างานของครูโดยการประชุม
กลุ่มย่อย เช่น ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 

5   5 1 ใช้ได้ 

24. ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนค าสัง่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของครู มีความความเที่ยงตรงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น การท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบที่
ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน 

5   5 1 ใช้ได้ 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

1.ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพื่อพฒันาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

5   5 1 ใช้ได้ 

2. ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วม
การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงาน
ผลการอบรม 

5   5 1 ใช้ได้ 

3. ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5   5 1 ใช้ได้ 

การตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

4. ครูใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลรวม 

 
ค่า 
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ความ 
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5. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคณุธรรมจริยธรรมที่มีผลให้
ผู้เรียนปฏิบัติตาม เชน่ กิจกรรมจิตอาสา คา่ยพุทธบุตร 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

5   5 1 ใช้ได้ 

6. ครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรยีนอย่างเปน็ระบบ ส่งผลต่อ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

5   5 1 ใช้ได้ 

ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

7. ครูมีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนไม่ผา่น 

5   5 1 ใช้ได้ 

8. ครูจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบอย่างเหมาะสม 

5   5 1 ใช้ได้ 

9. ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัดความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
หลายรูปแบบ อย่างเปน็ระบบ 

5   5 1 ใช้ได้ 

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

10. ครูด าเนินการจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน 

4 1  4 0.8 ใช้ได้ 

11. ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

5   5 1 ใช้ได้ 

12. ครูเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอนใน
หน่วยการเรียนนั้นๆ 

5   5 1 ใช้ได้ 

13. ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง ก่อนการสอน 5   5 1 ใช้ได้ 
14. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

15. ครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

16. ครูมีการคิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู ้

5   5 1 ใช้ได้ 
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17. ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างทาง
เรียนรู้ของผู้เรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน 

18. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 5   5 1 ใช้ได้ 
19. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

5   5 1 ใช้ได้ 

20. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
องค์ความรู้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้  

5   5 1 ใช้ได้ 

21. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

5   5 1 ใช้ได้ 

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

22. ครูมีการรายงานผลการพฒันาผู้เรียนที่แสดงถึงการ
แก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

23. ครูใช้เทคนิควิธีการและนวตักรรมในการพัฒนาผู้เรียนที่
สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 

5   5 1 ใช้ได้ 

24. ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียนที่จ าแนกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน หรือกลุ่มเฉพาะ
อย่างอื่น 

5   5 1 ใช้ได้ 

25. ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม  5   5 1 ใช้ได้ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน 

26. ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้เรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 

27. ครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 5   5 1 ใช้ได้ 
28. ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 5   5 1 ใช้ได้ 
29. ครูมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู 5   5 1 ใช้ได้ 
ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

30. ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมอืในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน 
เพื่อให้งานส าเร็จไปดว้ยดี 

5   5 1 ใช้ได้ 
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31. ครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันเพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน 

5   5 1 ใช้ได ้

32. ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เป็นทัง้
ผู้น าและเปน็ผู้ตามที่ดีในการปฏบิัติงาน 

5   5 1 ใช้ได ้

33. ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในดา้นบวกและด้านลบ 

5   5 1 ใช้ได ้

ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

34. ครูมีความสามารถในปฏิบัตงิานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

5   5 1 ใช้ได ้

35. ครูรับฟังความคิดเห็นของชมุชน 5   5 1 ใช้ได ้

36. ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนด้วยความเต็มใจ 5   5 1 ใช้ได ้

37. ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์
และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเปา้หมายการ
จัดการศึกษาของชาติ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

5   5 1 ใช้ได ้

การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา       

38. ครูค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลในสถานการณ์ของสังคมทุก

ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

5   5 1 ใช้ได ้

39. ครูน าความรู้ทีไ่ด้รับจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการพฒันาวิชาชีพ 

4 1  4 0.8 ใช้ได ้

40. ครูมีการน าข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาอย่างเปน็ระบบทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

5   5 1 ใช้ได ้

41. ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลข่าวสารได้อยา่งมีเหตุผล 5   5 1 ใช้ได ้

การสร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรยีนรู้ทุกสถานการณ์ 

42. ครูมองปัญหาในเชิงบวกเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

5   5 1 ใช้ได ้
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

 

 

 
ข้อค าถาม 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลรวม 

 
ค่า 
IOC 

 
ความ 
หมาย +1 0 -1 

43. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์เพ่ือทัน
ต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 

5   5 1 ใช้ได้ 

44. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนจริงใน
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 

45. ครูกล้าเผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติและแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างมีเหตุผล 

5   5 1 ใช้ได้ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
หนังสือทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ส าหรับทดลองเครื่องมือ  จ านวน 8 แห่ง 

 
1. โรงเรียนสงวนหญิง 
2. โรงเรียนอู่ทอง 
3. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
5. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
6. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
7. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
8. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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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 

.963 69 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 293.22 424.112 .686 .962 

x2 293.25 429.548 .592 .963 

x3 293.28 431.499 .444 .963 

x4 293.41 430.636 .539 .963 

x5 293.41 432.378 .399 .963 

x6 293.31 422.802 .703 .962 

x7 293.31 423.577 .735 .962 

x8 293.41 421.668 .679 .962 

x9 293.22 433.338 .352 .963 

x10 293.53 429.096 .465 .963 

x11 293.34 433.846 .355 .963 

x12 293.38 430.758 .514 .963 

x13 293.38 431.145 .440 .963 

x14 293.63 426.500 .500 .963 

x15 293.47 429.547 .458 .963 

x16 293.44 425.931 .583 .963 

x17 293.41 422.959 .741 .962 

x18 293.47 428.902 .531 .963 

x19 293.16 428.717 .614 .963 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x20 293.00 439.161 .119 .964 

x21 293.19 437.125 .187 .964 

x22 293.25 425.677 .695 .962 

x23 293.28 422.918 .689 .962 

x24 293.25 426.774 .646 .963 

y1 293.22 424.305 .678 .962 

y2 293.44 422.641 .658 .963 

y3 293.50 422.387 .653 .963 

y4 293.31 430.609 .443 .963 

y5 293.31 425.190 .567 .963 

y6 293.19 424.609 .728 .962 

y7 293.31 424.028 .656 .963 

y8 293.38 428.113 .571 .963 

y9 293.38 427.274 .607 .963 

y10 293.16 424.394 .667 .963 

y11 293.25 426.065 .678 .963 

y12 293.25 425.742 .692 .962 

y13 293.34 426.491 .699 .962 

y14 293.28 428.338 .586 .963 

y15 293.38 423.339 .708 .962 

y16 293.47 427.805 .578 .963 

y17 293.44 428.899 .572 .963 

y18 293.28 427.757 .612 .963 

y19 293.25 428.903 .551 .963 

y20 293.38 426.113 .658 .963 

y21 293.38 427.661 .663 .963 

y22 293.28 433.499 .404 .963 

y23 293.41 433.088 .368 .963 

y24 293.38 430.694 .417 .963 

y25 293.47 434.773 .451 .963 

y26 293.19 433.964 .364 .963 

y27 293.16 435.233 .301 .964 

y28 293.16 431.104 .498 .963 

y29 293.19 435.964 .268 .964 

y30 293.22 427.854 .591 .963 

y31 293.28 433.434 .407 .963 

y32 293.31 430.609 .494 .963 

y33 293.28 428.725 .513 .963 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y34 293.34 439.459 .084 .964 

y35 293.28 437.951 .158 .964 

y36 293.06 436.512 .213 .964 

y37 293.25 434.774 .293 .964 

y38 293.31 435.060 .261 .964 

y39 293.44 433.157 .432 .963 

y40 293.41 432.507 .393 .963 

y41 293.38 430.823 .511 .963 

y42 293.19 430.222 .544 .963 

y43 293.19 429.125 .531 .963 

y44 293.28 427.499 .623 .963 

y45 293.22 431.273 .499 .963 

     

 
 
 



    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

121 
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รายช่ือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 แห่ง   
 

โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 28 โรง 

1) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

2) โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 

3) โรงเรียนเทพมงคล 

4) โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

5) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

6) โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

7) โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 

8) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 

9) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

10) โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

11) โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

12) โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 

13) โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

14) โรงเรียนวิสุทธรังษี 

15) โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

16) โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

17) โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

18) โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 

19) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

20) โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

21) โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 

22) โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

23) โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

24) โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
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25) โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

26) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

27) โรงเรียนประชามงคล  

28) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 

 
 



    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ   
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

   

125 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในจังหวัดกาญจนบุรี 

………………………………………………………………. 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การวิจัยเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็น
ความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด 
โดยผูว้ิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อความตามความเป็นจริง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน หรือรักษา
ราชการแทนผู้บริหารโรงเรียน 1 คน 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 3) ครู 2 คน แบบสอบถามนี้
ประกอบด้วย  3 ตอน  จ านวน  74 ข้อ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5  ข้อ 
      ตอนที่ 2 การสื่อสารของผู้บริหาร  จ านวน 24 ข้อ 
       ตอนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  จ านวน 45 ข้อ 
 
 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้
แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้ว 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
 

  
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัด 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 

ชาย                                      หญิง 

 

 

(    )  01 

2 อายุ 

น้อยกว่า 25 ปี                          25 – 35 ปี 

36 – 45 ปี                              46 ปี ขึ้นไป 

 

 

(    )  02 

 

 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี               ปริญญาตรี 

ปริญญาโท                              ปริญญาเอก 

 

 

(    )  03 

 

 

4 ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน                 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คร ู                                      อ่ืนๆ___________ 

 

(    )  04 

 

5 ประสบการณ์การท างาน 

น้อยกว่า 1 ปี                           1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี                               มากกว่า 10 ปี 

 

(    )  05 
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ตอนที่ 2 การสื่อสารของผู้บริหาร 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
ถ้าท่านตอบ 

ระดับ 1 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร  อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร  อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร  อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร  อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ การสื่อสารของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความน่าเชื่อถือ 

1 ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครู
ในโรงเรียนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     (    ) 06 

 

2 ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริงใจเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนางาน
ของโรงเรียน 

     (    ) 07 

3 ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่
ครูตรงประเด็นเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น 

     (    ) 08 

4 ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูใน
โรงเรียนอย่างถูกต้องและได้มาจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

     (    ) 09 

5 ข่าวสารที่ผู้บริหารน ามาสื่อสารให้ครู
ทราบมีความถูกต้องทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ 

     (    ) 10 
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ข้อ การสื่อสารของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

บริบทสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม 

6 ผู้บริหารใช้ค าพูด ในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสม
กับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน 

     (    ) 11 

7 ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

     (    ) 12 

8 ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการ
พูด ประชุม ชี้แจง อย่างเหมาะสมและ
เข้าใจได้ง่าย 

     (    ) 13 

เนื้อหา 
9 เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมี

ความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     (    ) 14 

10 ผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารก่อนที่จะส่งสารหรือสื่อสารให้กับ
ครูในโรงเรียนทราบ 

     (    ) 15 

11 ค าสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและ
ค าแนะน าที่เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงานของครู 

     (    ) 16 

12 เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมี
ความเหมาะสมและ สอดคล้องกับ
ความคิดเจตคติ ของครู เช่น แจ้ง
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
ของครูอย่างชัดเจน 

     (    ) 17 

ความชัดเจน 

13 ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรง
กับความเป็นจริง โดยไม่มีการปิดบัง 

     (    ) 18 
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ข้อ การสื่อสารของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

14 ผู้บริหารใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข 
แผนภูมิ กราฟ เพื่ออธิบายข่าวสารที่
เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้
แผนภูมิในการอธิบายผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

     (    ) 19 

15 ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ 
เข้าใจง่าย เพ่ือให้ครูมีความเข้าใจตรงกัน 

     (    ) 20 

ศักยภาพในการรับและส่งสาร 

16 ผู้บริหารพยายามกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มี
ความพร้อมในการรับข่าวสาร  

     (    ) 21 

17 ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้
ครูทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 

     (    ) 22 

18 ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู เช่น 
เลือกใช้ศัพท์ทางวิชาการตรงตาม
เนื้อหาวิชาของผู้ร่วมสนทนา 

     (    ) 23 

ช่องทางข่าวสาร 

19 ผู้บริหารประชุมชี้แจงครูเพ่ือแจ้งข่าวสาร
เป็นประจ า 

     (    ) 24 

20 ผู้บริหารใช้ Social media ในการแจ้ง
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
เช่น Line , Website ของโรงเรียน 

     (    ) 25 

21 เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญหรือเร่งด่วน
ผู้บริหารจะสื่อสารกับครูในโรงเรียนโดย
ใช้ช่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม เช่น 
Line, E-mail, SMS เพ่ือได้โต้ตอบ
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

     (    ) 26 
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ข้อ การสื่อสารของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ 

22 ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ าเสมอ 

     (    ) 27 

23 ผู้บริหารใช้วิธีกระตุ้นการท างานของครู

โดยการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ประชุม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ 

     (    ) 28 

24 ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนค าสั่ง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู มีความ

เที่ยงตรงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 

การท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบ

ที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน 

     (    ) 29 
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ตอนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
ถ้าท่านตอบ 
 ระดับ 1 หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ 2 หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 3 หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู     อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู     อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

1 ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดย
การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     (    ) 30 

2 ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
หลังจากการเข้าร่วมการอบรม ประชุม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงานผล
การอบรม 

     (    ) 31 

3 
 

ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

     (    ) 32 
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ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

4 ครูใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 

     (    ) 33 

5 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เช่น 
กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

     (    ) 34 

6 ครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างชัดเจน 

     (    ) 35 

 

ความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

7 ครูมีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ผ่าน 
 

     (    ) 36 

 

8 ครูจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของ
ผู้เรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธกีารสอน
ตามข้อบกพร่องที่พบ อย่างเหมาะสม 
 

     (    ) 37 

 

9 ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัด
ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน
รายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ 

     (    ) 38 
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ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

10 ครูด าเนินการจัดท าแผนการสอนที่
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 

     (    ) 39 

11 ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

     (    ) 40 

12 ครูเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
แผนการสอนในหน่วยการเรียนนั้นๆ 

     (    ) 41 

13 ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง ก่อนการสอน      (    ) 42 

14 ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     (    ) 43 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

15 ครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ 

     (    ) 44 

16 ครูมีการคิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อที่
ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     (    ) 45 

17 ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     (    ) 46 
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ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน 

18 ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     (    ) 47 

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

     (    ) 48 

20 ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้  

     (    ) 49 

21 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     (    ) 50 

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

22 ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่
แสดงถึงการแก้ปัญหาและสามารถ
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ 

     (    ) 51 

23 ครูใช้เทคนิควิธีการและนวัตกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 

     (    ) 52 
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ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

24 ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียนที่จ าแนกเป็นกลุ่ม เก่ง 
ปานกลาง อ่อน หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอ่ืน 

     (    ) 53 

25 ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
อย่างเหมาะสม  

     (    ) 54 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

26 ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพท่ีดีอยู่เสมอ
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน 

     (    ) 55 

27 ครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

     (    ) 56 

28 ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่
เสมอ 

     (    ) 57 

29 ครูมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู      (    ) 58 

ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

30 ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานกับครูทุกคน เพ่ือให้งานส าเร็จ
ไปด้วยดี 

     (    ) 59 

31 ครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการ
ปฏิบัติงาน 

     (    ) 60 
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ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

32 ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นทั้งผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

     (    ) 61 

33 ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ 

     (    ) 62 

 

ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

34 ครูมีความสามารถในปฏิบัติงานร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

     (    ) 63 

35 ครูรับฟังความคิดเห็นของชุมชน      (    ) 64 

36 ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนด้วยความ 

เต็มใจ 

     (    ) 65 

37 ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัด

การศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเป้าหมาย

การจัดการศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนด

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     (    ) 66 
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ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

38 ครูค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลใน
สถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู 

     (    ) 67 

39 ครูน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพ 

     (    ) 68 

40 ครูมีการน าข้อมูลข่าวสารและ 
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     (    ) 69 

41 ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 

     (    ) 70 

การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 

42 ครูมองปัญหาในเชิงบวกเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

     (    ) 71 

43 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุก
สถานการณ์เพ่ือทันต่อเหตุการณ์ในโลก
ยุคปัจจุบัน 

     (    ) 72 
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ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

44 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียน 

     (    ) 73 

45 ครูกล้าเผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติและ
แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผล 

     (    ) 74 
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ชื่อ-สกุล นางสาวพรทิพย์  เพ็งกลัด 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนคาวิทยา  

พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 11 หมู่ 9 ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
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