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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

ฉ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จสมบูรณ์ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ ความเมตตากรุณา
อย่ างดี จ าก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. สายสุ ด า เตี ย เจริญ ประธานกรรมการผู้ ค วบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. สาเริง
อ่อนสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร กรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ แก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งต่ างๆ ในการ
ดาเนินงานวิจัย จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งคณาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงและให้กาลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ณรินทร์ ชานาญดู ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
นางสาวนิสากร ล้อถาวร และนางสาวก้านมะลิ ศรีโมรา กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านที่
อานวยความสะดวก ในการจัดเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวของผู้วิ จัยทุกท่านที่เป็ น
กาลังใจเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณพี่ เพื่อน และน้องนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 33/2 และปริญญาเอก
ภาควิช าการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านจนทาให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ด้วยดี

พรทิพย์ เพ็งกลัด

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................. ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ....................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ
สารบัญ .............................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ
บทที่ 1 บทนา .................................................................................................................................. 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ....................................................................................... 2
ปัญหาของการวิจัย ....................................................................................................................... 5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 8
ข้อคาถามของการวิจัย .................................................................................................................. 8
สมมติฐานของการวิจัย .................................................................................................................. 8
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย .......................................................................................... 9
ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................................... 13
นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................................ 15
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................... 16
การสื่อสาร .................................................................................................................................. 16
ความหมายของการสื่อสาร .................................................................................................. 16
ความสาคัญของการสื่อสาร .................................................................................................. 18
องค์ประกอบของการสื่อสาร ................................................................................................ 21
กระบวนการสื่อสาร ............................................................................................................. 23
ประเภทของการสื่อสาร ....................................................................................................... 27

ซ
การสื่อสารในสถานศึกษา .................................................................................................... 30
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา..................................................................................... 32
มาตรฐานการปฏิบัติงานครู ......................................................................................................... 34
ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงานครู ......................................................................... 34
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ........................................................................................... 36
มาตรฐานการปฏิบัติตน ....................................................................................................... 39
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี.................................................................................... 40
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..................................................................................................................... 40
งานวิจัยในประเทศ .............................................................................................................. 40
งานวิจัยต่างประเทศ ............................................................................................................ 48
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย .............................................................................................................. 51
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ......................................................................................................... 51
ระเบียบวิธีการวิจัย ..................................................................................................................... 52
แผนแบบการวิจัย ................................................................................................................ 52
ประชากร ............................................................................................................................ 52
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ............................................................................... 53
ผู้ให้ข้อมูล ............................................................................................................................ 53
ตัวแปรที่ศึกษา..................................................................................................................... 54
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................................... 57
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ .............................................................................................. 58
การเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................................... 59
การวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................................. 59
สถิติที่ใช้ในการวิจัย.............................................................................................................. 59
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................................................ 61

ฌ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .................................................... 61
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ....... 63
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี . 72
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี .................................................................. 85
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................................... 88
สรุปผลการวิจัย........................................................................................................................... 88
การอภิปรายผล .......................................................................................................................... 89
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 93
ข้อเสนอแนะทั่วไป ............................................................................................................... 93
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ...................................................................................... 94
รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 95
ภาคผนวก...................................................................................................................................... 101
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือวิจัย ....................................... 102
ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์ค่า IOC...................................................................................... 105
ภาคผนวก ค หนังสือทดลองเครื่องมือวิจัย .............................................................................. 113
ภาคผนวก ง การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม.................................................. 116
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล .......................................... 120
ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ................................................................................. 124
ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 139

ญ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559 – 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ........................ 6
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2559 - 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ......................... 7
ตารางที่ 3 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลจาแนกตามอาเภอ ............................................. 54
ตารางที่ 4 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................... 62
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี .................................................................................. 63
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ .................................................. 64
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านบริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ..................... 66
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านเนื้อหา ............................................................... 67
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความชัดเจน....................................................... 68
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร ............................ 69
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านช่องทางข่าวสาร ................................................. 70
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ ...................... 71
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน ......................................... 72

ฎ
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ ........................................................................................................ 73
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคานึงถึงผลที่
จะเกิดกับผู้เรียน ........................................................................................................... 74
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ........... 75
ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง .. 76
ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ ....................................................................................................................... 77
ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่
เกิดจากผู้เรียน.............................................................................................................. 78
ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีระบบ ................................................................................................................ 79
ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ................. 80
ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 81
ตารางที่ 23 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ... 82
ตารางที่ 24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา .. 83

ฏ
ตารางที่ 25 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์.... 84
ตารางที่ 26 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี .......................................................... 86

บทที่ 1
บทนา
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว ได้แก่
คุณภาพของคน 1 ด้วยเหตุดังกล่าวประเทศไทยจึงมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริห ารงาน
ด้านต่างๆ แม้ว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย แต่การปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆหรือแม้แต่การปฏิรูปโครงสร้างการบริห ารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจานวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารงานและแนวปฏิบัติบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้ ขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นเอกภาพ ไม่สามารถทา
การตัดสินใจในประเด็นที่สาคัญๆ หลายเรื่องได้ จนทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษา
ของไทย 2 ในการพัฒ นาสถานศึกษาให้ มีคุณ ภาพนั้นบุ คลากรในสถานศึกษานับ ว่ามีส่ ว นส าคัญ ใน
การขับ เคลื่อนการพัฒ นาการจัดการศึกษาให้ มีประสิ ทธิภ าพสูงสุด โดยผู้บริห ารต้องมีวิสัยทัศน์ มี
จิตสานึกมุ่งมั่น มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางานและมีการติดต่อสื่อ สารที่กระตุ้นส่งเสริม
ให้ผู้สอน มีเสรีในการคิดปฏิบัติ มีการติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผล
ให้ การทางานของสถานศึกษามีป ระสิ ท ธิภ าพยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ ยนแปลงการเรียนรู้ให้ ได้ผลตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 3 การติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการบริหารในสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารที่ ใช้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เพื่ อ จะด าเนิ น กระบวนการทางการบริ ห ารซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
การวางแผน การจั ดองค์ ก ร การสั่ งการ และการควบคุม นอกจากนี้ การติด ต่ อสื่ อสารยั งเข้ามา
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาททางข้อมูล บทบาททางการตัดสินใจ สั่งการ การติดต่อสื่อสาร
1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการเรียนดีใกล้บ้าน (กรุงเทพฯ :
ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2551), 1.
2 ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, ข้ อ เสนอการปฏิ รู ป การศึ ก ษาใหม่ 2552-2555
(New Educational Reform Model : NERM) (กรุ ง เทพฯ : บริ ษั ท พริ ก หวานกราฟฟิ ค จ ากั ด ,
2552), 5.
3 พลสั ณ ห์ โพธ์ ศ รี ท อง, บนเส้ น ทางที่ ส ร้ า งสรรค์ (กรุ งเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิ ค ,
2553), 29-30.
1

2
จะแทรกซึ ม หน้ าที่ ก ารบริ ห ารทุ ก อย่ าง เพื่ อ ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาท างานได้ ต าม
วัตถุป ระสงค์ช่ว ยให้ การประสานงานดี ขึ้น การสื่ อสารจึงเป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ที่จะก่อให้ เกิ ด
ความเข้าใจ ความร่วมมือ สร้างขวัญของบุคลากรให้ก้าวหน้าและประสบความสาเร็จด้วยดี4 การสื่อสารมี
บทบาทสาคัญ ต่อการดาเนิ น งานให้ มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล การสื่ อสารที่ดียังมีส่วนทาให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางานด้วย การสื่อสารที่ดียังช่วยกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรทางาน
อย่างเต็มความสามารถ5 นอกจากนี้ การสื่อสารองค์การเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งสาหรับการใช้สร้างและ
ประสานความเข้าใจถึงกันของทุกฝ่าย นักบริหารที่ต้องบริหารงาน ตัดสินใจและควบคุมการทางาน
เชื่อมโยงความคิดของทุกฝ่ายให้ได้ประสิทธิภาพ 6 การสื่อสารมีบทบาทสาคัญในกิจกรรมทุกอย่างใน
องค์กร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานที่จะช่วยให้การบริหารงานขององค์การเป็นไปได้ด้วย
ความราบรื่น ส าเร็จ ตามวัตถุป ระสงค์ขององค์การ และการสื่อสารเป็ นสื่อกลางติดต่อกับบุคลากร
ผู้ ป ฏิบั ติ งานท าความเข้ าใจ ประสานการดาเนิ น งาน และส่ งเสริม ความร่วมมือ ในการปฏิบั ติ งาน
เพื่อเข้าไปสู่ในทิศทางเดียวกัน7
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เกิดการปฏิรูประบบการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิ จ สั งคมและการศึ กษาของประเทศอย่างชัด เจน เหตุเนื่ อ งมาจากคุ ณ ภาพ
การศึกษาของไทยตกต่าลง เกิดความเหลื่อมล้าทางด้านโอกาสทางการศึกษา ระบบการศึกษาที่มีอยู่
ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ โดยมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) มีแนวทางในการพัฒ นาคนให้ มีคุณ ภาพ
มุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยอาศัยการศึกษาเป็นกลไกที่สาคัญ ส่งผลในการสร้าง
รากฐานในการสร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ให้ คุ ณ ภาพ
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นพพงษ์ บุ ญ จิ ต ราดุ ล ย์ , หลั ก การและทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3
(กรุงเทพฯ : ตีรณสาร, 2557), 79.
5 ณั ฏ ฐ์ ชุ ด า วิ จิ ต รจามรี , การสื่ อ สารในองค์ ก ร, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3 (กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558), คานา.
6 อรอนงค์ สวั ส ดิ์ บุ รี , พฤติ กรรมและการสื่ อสารในองค์ การ, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 1 (กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 103.
7 สาธิ ต วิ ม ลคุ ณ ารัก ษ์ และประยงค์ เนาวบุ ต ร, ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ประกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 6.

3
เท่าเทียมและทั่วถึง ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษา พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้8 ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นนโยบายที่สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ โดยกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 6
ด้าน คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์
ผลิต พัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒ นาประเทศ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 9 การพัฒนาประเทศเพื่อให้ความสามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก
ต้องพั ฒ นากระบวนการศึกษาของชาติให้ มีมาตรฐานทางวิช าการในระดับสากล พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มีอุ ด มการณ์ แ ละหลั ก การในการจั ดการศึก ษาเพื่ อพั ฒ นาสั งคมไทยให้ เป็ น สั งคมแห่ ง
การเรียนรู้และเพื่อคนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิต
และสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคนไทยทั้งปวง10 โดยเป้าหมายทางการศึกษาดังกล่าวจะสาเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับครู เพราะครูคือ
ผู้ ก าหนดอนาคตของชาติ จึ งจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งหาทางส่ งเสริม ครูให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพการที่จ ะพั ฒ นาเด็ก ให้ มีคุณ ลักษณะตามที่ห ลั กสู ตรกาหนดนั้น ครูจะต้องเป็นผู้ ที่ มี
ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี มีจิตสานึกของความเป็นครู ตระหนักถึงภาระหน้าที่และภารกิจที่ครู
ต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มกาลัง เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และ
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คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ , กรอบวิสัยทั ศน์และทิ ศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) (2559), 19.
9 สานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพั ฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)(2559), 61.
10 สานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ , การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2553), 2-13.

4
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด11 ปัจจัยหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ไม่มีคุณภาพ คือ ครูไม่มีแผนการสอนและ
ไม่มีการเตรียมการสอนขาดความเอาใจใส่ในระหว่างสอน ขาดความเข้าใจกับหลักสูตร ครูไม่มีเวลา
ทบทวนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้จบไป ขาดการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยยึดบทเรียนสาเร็จรูป 12 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูจึงมีบทบาทและมี
ความสาคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการกาหนดคุณภาพของคนใน
สังคมและสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อสร้างอนาคตของชาติ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ประสานสัมพันธ์
กับบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวของสถานศึกษา สามารถ
ดาเนิ น การไปได้ด้วยอย่างราบรื่น เกิดประสิ ทธิผล ซึ่งการประสานสั มพันธ์นั้นจะต้องเริ่มจากการ
ประสานสัมพันธ์กับครู เพราะครูเป็นส่วนสาคัญในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับ ผู้เรียน การติดต่อสื่ อสารจึงเป็นเรื่องสาคัญ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่างๆ
โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังทีมงาน
เดียวกันและผู้บริหารทั้งหลายก็เป็นศูนย์กลางการติดต่ อสื่อสาร เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารข้อมูลจาก
ที่ต่างๆ เป็นสื่อนาความต้องการ ความคิด ความรู้สึก นาไปสู่การถ่ายทอดความเข้าใจ การประสานงาน
ด าเนิ น ไปด้ ว ยความสอดคล้ อ งตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น ที ม
อันน ามาสู่การบริห ารโรงเรีย นที่ป ระสบความสาเร็จ การติดต่อสื่อสารจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของ
นักบริหารทุกคน ทั้งการวางแผน การกาหนดนโยบาย การดาเนินงาน การควบคุม กากับ ติดตาม
ประเมิ น ผล ประกอบกั บ การบริ ห ารนั้ น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากบุ ค คลหลายฝ่ า ย เมื่ อ มี
การติดต่อสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คาสั่งการวินิจฉัยสั่งการ ความคิดเห็น ความเข้าใจตรงกัน การสื่อสาร
ไปยั งบุ ค คลในโรงเรี ย นหรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ รู้ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ งชั ด เจน รวดเร็ ว ทั น เวลา
ทันเหตุการณ์ สามารถปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น และบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล13
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กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาของชาติ
, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2548), 1.
12 ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึ กษา, โครงการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้สู่ ผู้ เรีย น (พ.ศ.25572560), (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่, 2558), 39.
13 สมยศ นาวี ก าร, การบริ ห ารและพฤติ ก รรมองค์ ก าร, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3 (กรุ ง เทพฯ :
สานักพิมพ์บรรณกิจ, 2546), 44.

5
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ เล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ ของการสื่ อ สารของผู้ บ ริห ารกั บ มาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ งานของครู ซึ่ งมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของครูต ามคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานข้ าราชการครู 12
มาตรฐาน จะเป็นปัจจัยหลักในการนาพาให้การศึกษาของประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของครูในองค์กรจะดาเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ปัญหาของการวิจัย
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาการศึก ษา ภาค 4 ซึ่ งประกอบด้ ว ยจั งหวัด กาญจนบุ รี จั งหวั ด
นครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานในการศึกษาในจังหวัดให้บรรลุสาเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษา ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2) ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุ กระดั บ ทุก ประเภทสู่ มาตรฐานสากล 3) ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 4) ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 5) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
มีส่วนร่วม14 จากยุทธศาตร์ข้างต้นที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งจะสามารถกระทาการสาเร็จได้ตามเป้าหมายนั้น
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละแห่ง โดยผู้บริหารต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูงและมีการวาง
แผนการทางานอย่ างเป็ น ระบบ มีการควบคุม การสั่ งการและการประสานงาน การสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับครู ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
แต่จากผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยผลทดสอบทาง
การศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 และ 2560 ซึ่ง
ผลปรากฏ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ (ดังตาราง 1) ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของสถานศึกษาโดยผลทดสอบ
ทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และ 2560
ซึ่งผลปรากฏ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ (ดังตาราง 2) จากผลทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนควรเร่งรัดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ซึ่งปัญหาเป็นผลมาจาก
การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน เมื่อพิจารณาด้านผู้บริหารของโรงเรียน ต้องเริ่มตื่นตัวในการ
แก้ ไขปั ญ หาคะแนนผลทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ซึ่ งผู้ บ ริห ารต้ อ งมี
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ครู ทราบอย่างตรงประเด็น มีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจน ประชุม
ชี้แจงอย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย สั่งการให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดในการจัดทาแผน
14 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ,

(2560), 59.

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี
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การสอน ผู้ บ ริ ห ารมี ช่ องทางข่าวสารที่ รวดเร็ว และคลาดเคลื่ อนน้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ครูป ฏิ บั ติ ต าม
นโยบายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน
มีความเข้มงวดมากกว่าเดิม มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้น
การศึก ษาของนัก เรีย น และแก้ปัญ หาให้ค ะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน
(O-NET) ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 15 เมื่อพิจารณาในด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของครู จากการประเมิน สถานการณ์ สภาพแวดล้ อมของจังหวัดกาญจนบุรีโดยการประเมินปัจจัย
ภายในที่เป็นจุดอ่อนด้านครูผู้สอน พบว่า ครูใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยแต่ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงและน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจัดการ
เรียนรู้ยังไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในพื้นที่ ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับ เด็กในชุมชน ครูขาดการพัฒ นาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบัติให้ เกิดผลจริง ครูยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน และครูยังขาดการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ16
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
– 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ
2559
2560
46.36
48.29
29.31
26.30
34.99
32.28
31.80
30.45

ระดับจังหวัดกาญจนบุรี
2559
2560
45.33
46.04
27.77
24.24
34.25
31.17
30.29
28.56

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2559 - 2560 (สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ ,
2560), 1-4.
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สถาบัน ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ , รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ปีการศึกษา2559 - 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560), 1-4.
16 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี , แผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี
(2560), 61-63.
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
- 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ
2559
2560
52.29
49.25
24.88
24.53
31.62
29.37
35.89
34.70
27.76
28.31

ระดับจังหวัดกาญจนบุรี
2559
2560
50.07
46.89
22.67
21.82
30.18
27.54
34.30
33.10
25.02
25.28

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2559 - 2560 (สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ ,
2560), 1-5.
จากผลการประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558 ) สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 โรงเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งผลปรากฏคือ โรงเรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก จานวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.38 โรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดี จานวน
14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.28 โรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 10.3417 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จะเห็นว่าตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้นเกี่ยวกับครู โดยพบประเด็นปัญหาในด้านครูผู้สอน
พบว่า ถึงแม้ว่าครูจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็น สาคัญ แต่ผ ลการเรียนยังไม่ดีขึ้น
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ขาดการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพ ไม่พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง ขาดการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ขาดการบันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลั กษณะอื่นๆที่ส ามารถ
นาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ครูไม่นาเทคโนโลยี
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560), 1-5.
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ไม่พัฒ นาสื่ อการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภ าพอยู่เสมอ ไม่นานวัตกรรมต่ างๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและขาดการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์18
สรุ ป จากปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ าวผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจศึ ก ษาเรื่ อ ง “การสื่ อ สารของ
ผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวั ดกาญจนบุรี” เพื่อประโยชน์
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักเรียนในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการด าเนิ น การวิ จั ย เรื่อ ง การสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารกั บ มาตรฐานปฏิ บั ติ งานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อทราบการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อคาถามของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดข้อคาถามเพื่อการวิจัย
ดังนี้
1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับใด
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับใด
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างการสื่ อ สารของผู้ บ ริห ารกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสัมพันธ์ หรือไม่
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย และเป็ น พื้ น ฐานในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้
1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวั ดกาญจนบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง
18 ประทีป

จาปาศรี,ปัญหาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, เข้าถึง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://sesao8.go.th/sesao/
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3. การสื่ อสารของผู้ บ ริห ารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กัน
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาทฤษฏีเชิงระบบ (System approach) ตามแนวคิด ของลูเนน
เบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบการวิจัย ที่กล่าวว่าองค์กรระบบเปิด
ประกอบด้ว ยระบบย่ อ ยๆ ภายในองค์กรที่ มีความสั ม พัน ธ์กับ สิ่ งแวดล้ อมภายนอก โดยระบบจะ
ยอมรับตัวป้อน (inputs) จากสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process)
ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงตั ว ป้ อ นให้ ก ลายเป็ น ผลผลิ ต (outputs) ที่ มี ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ ม
(Environment) ทั้งภายในและภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา องค์ประกอบทั้งสามส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันปัจจัยนาเข้าในระบบการศึกษานั้น
คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่นาเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา
ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการ ได้แก่ เงิน (money)
วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดย
กระบวนการของการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้มาซึ่งผลผลิต
(outputs) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนาไปสู่
การแก้ไขเปลี่ ย นแปลงให้ ดี ขึ้น กว่าเดิ ม ซึ่งอยู่ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อมทางการเมื อง ทางเศรษฐกิ จ
ทางสังคมและทางภูมิศาสตร์19
ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีหน้าที่กาหนดเป้าหมาย มีการให้น โยบาย กาหนด
ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านแนวทางในการพั ฒ นาโรงเรี ย น วางแผนด าเนิ น การโดยอาศั ย ครู ใ น
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้บริ หารต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล Corporate Catalysts
ได้กล่าวว่า ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเน้นที่การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีหลัก 14 ข้อ
1) เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีโอกาสในการสนทนา 2) กล่าวชมเชยอีกฝ่าย 3) ทาความรู้จักกับพวกเขาเป็น
การส่ ว นตั ว 4) แสดงความรู้ สึ ก ตื่ น เต้ น ต่ อ สิ่ ง ที่ เป็ น ความใฝ่ ฝั น ของพวกเขา 5) เห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ทุกบทบาท 6) ยกย่องความแตกต่างของพวกเขา 7) ความสาคัญกับเวลาและกาหนดการของพวกเขา
8) สื่อสารด้วยคาพูดที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ 9) แสดงความชื่นชมกับความคิดต่างๆ (นาคาแนะนาทั้งหลาย
มาใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ) 10) สื่ อ สารให้ ค รบวงจร 11) ตั้ ง ใจฟั ง อย่ า งเต็ ม ที่ 12) บอกให้ รู้ ถึ 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 และบรู ม (Cutlip,Center and Broom) ได้ เสนอวิ ธี ป้ อ งกั น และขจั ด อุ ป สรรคในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร 7 ประการ ที่ เรี ย กว่ า the 7 C’s of communication) ได้ แ ก่ 1) ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Credibility) 2) ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม (Context) 3) เนื้อหาสาระ (Content) 4) ความแจ่มชัด
(Clarity) 5) ความต่ อเนื่ องและการอยู่กั บ ร่องกับ รอย (Continuity & Consistency) 6) ช่ องทาง
ข่าวสาร (Channel) 7) ความสามารถของผู้ รับ (Continuity of audience)21 ในขณะที่ ดวงทอง
พิสุทธยางกูร ได้เสนอว่า หลักสาคัญ 7 ประการ ที่ควรคานึงถึงในการสื่อสาร ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ
(Credibility) 2) บริ บ ทของสถานการณ์ ห รื อ สภาพแวดล้ อ ม (Context) 3) เนื้ อ หา (Content)
4) ความชั ด เจน (Clarity) 5) ศั ก ยภาพในการรั บ และส่ ง สาร (Capability) 6) ช่ อ งทางข่ า วสาร
(Channel) 7) ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ (Continuity & Consistency)22 ซึ่งสอดคล้องกับ
วิธีการและเทคนิคการปรับปรุงเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผล โดยการสร้างบรรยากาศแบบ
สนับสนุนขึ้น ตามที่สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ ได้กล่าวไว้ ประกอบด้วย 1) การบรรยาย
(Description) 2) มุ่งในแง่ปัญหา (Problem orientation) 3) ลักษณะโดยธรรมชาติ (Spontaneity)
4) การเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา (Empathy) 5) ความเสมอภาค (Equality) 6) การเอื้ อ อ านวย
(Provisionalism)23
ส่ ว นแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดขอบข่ายลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของครูไว้ 8 ประการ ประกอบด้วย
1) ปฏิ บั ติงานเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรีย นการสอนและส่ งเสริม การเรีย นรู้ด้ ว ยวิธีก ารที่ ห ลากหลาย
โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ 2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณ ลักษณะที่
พึงประสงค์ 3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5) ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพั ฒ นาผู้ เรียนตาม
20

Dan Coughlin แปลโดย ณั ฐยา สิ น ตระการผล, วั น ดี ม่ า นศรี สุ ข “ผู้ น าแห่ ง
ความสาเร็จ” (กรุงเทพฯ สานักพิมพ์บิสคิต,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 พิ สุ ท ธยางกู ร ,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 : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2550), 378.
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ศั ก ยภาพ 6) ท านุ บ ารุ ง ส่ งเสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแหล่ งเรี ย นรู้ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น 7) ศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 8) ปฏิบั ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 24 คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ซึ่ งขอบข่ า ยการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ า ว
ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยค านึ งถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด กั บ ผู้ เรี ย น 3) มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เต็ ม ตามศั ก ยภาพ
4) พั ฒ นาแผนการสอนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด ผลจริ ง 5) พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน 7) รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือ
กับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหา
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์25

24

ส านั ก งานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, สมรรถนะครูแ ละแนว
ทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จากัด, พิมพ์ครั้งที่ 1,
2551), 24.
25 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านข้ า ราชการครู
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 84-85.
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จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยนามาศึกษาเป็นขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย ได้ดังแผนภูมิที่ 1
External environment
organization
Input

Transformation
Process
องค์การ (Organization)

- บุคลากร

- การบริหาร

- งบประมาณ

การสื
การสื่อ่อสารของผู
สาร ้บริหาร
การติดต่อสื่อสาร
มาตรฐานการปฏิ
มาตรฐานการปฏิบบัตัติงิงาน
าน
ของครู
- การจัดการเรียนการสอน
- การนิเทศการศึกษา

- วัสดุอุปกรณ์
- การจัดการ

Output

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- คุณภาพการศึกษา

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.
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 84-85.
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์ และบรูม (Cutlip,
Center and Broom) มาเป็นขอบเขตการวิจัย ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อป้องกันและขจัด
อุป สรรคในการติดต่อสื่ อสาร ที่เรี ยกว่าหลั กส าคัญ 7 ประการในการติด ต่ อสื่ อสาร(the 7 C’s of
communication) ได้ แ ก่ 1) ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Credibility) 2) บ ริ บ ท ของสถาน การณ์ ห รื อ
สภาพแวดล้อม (Context) 3) เนื้ อหา (Content) 4) ความชัดเจน (Clarity) 5) ศักยภาพในการรับ
และส่ ง สาร (Capability) 6) ช่ อ งทางข่ าวสาร (Channel) 7) ความต่ อ เนื่ อ งและความสม่ าเสมอ
(Continuity & Consistency) ส่ ว นการปฏิ บั ติ งานของครู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ วิ จั ย ได้ น า
ขอบข่ายภาระกิจการปฏิบั ติงาน ตามคู่มือการปฏิ บัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง ขอบข่ า ยการมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านดั งกล่ า ว
ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยค านึ งถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด กั บ ผู้ เรี ย น 3) มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เต็ ม ตามศั ก ยภาพ
4) พั ฒ นาแผนการสอนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด ผลจริ ง 5) พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน 7) รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือ
กับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ ซึ่งสามารถนามา
แสดงเป็นแผนภูมิขอบเขตของการวิจัยดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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การสื่อสารของผู้บริหาร (Xtot)
1) ความน่าเชื่อถือ (X1)
2) บริบทของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม (X2)
3) เนื้อหา (X3)
4) ความชัดเจน (X4)
5) ศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5)
6) ช่องทางการสื่อสาร (X6)
7) ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ (X7)

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู(Ytot)
1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1)
2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย
คานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน (Y2)
3) ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ (Y3)
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ
ให้เกิดผลจริง (Y4)
5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5)
6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน (Y6)
7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7)
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8)
9) ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ (Y9)
10) ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์(Y10)
11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา (Y11)
12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทุกสถานการณ์ (Y12)

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.
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 84-85.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง กระบวนการถ่ า ยทอดหรื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด
ความเห็น ข้อเท็จจริงของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเพื่อป้องกัน
ความเข้าใจผิดระหว่างกันเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อป้องกันและขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) 2) บริบ ทของสถานการณ์ ห รือ สภาพแวดล้ อ ม
(Context) 3) เนื้ อ หา (Content) 4) ความชั ด เจน (Clarity) 5) ศั ก ยภาพในการรั บ และส่ ง สาร
(Capability) 6) ช่องทางข่าวสาร (Channel) 7) ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ (Continuity &
Consistency)
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของครู หมายถึ ง ภาระของครู ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ต่อนักเรียน ต่อสังคม มีส่วนช่วยในการส่งเสริม กระตุ้น จัดประสบการณ์ ปลูกฝังคานิยมให้กับนักเรียน
มีบ ทบาทในการพัฒ นาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครูและชุม ชน ซึ่งประกอบด้วย 12
มาตรฐาน 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) การตัดสินใจ
ปฏิ บั ติกิจ กรรมต่างๆ โดยคานึ งถึงผลที่ จะเกิดกับ ผู้ เรียน 3) ความมุ่ งมั่น พั ฒ นาผู้ เรียนให้ เต็ม ตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพอยู่ เสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้ เรียน
7) การรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 9) ความร่วมมือกับ ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ 11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทุกสถานการณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี หมายถึง สถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุ รี เปิ ดสอนระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น และมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ในจังหวัดกาญจนบุ รี
จานวนทั้งหมด 30 โรง รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้ าวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ งประกอบด้ ว ย
หลักการแนวคิด และการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์
งานที่ เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของครู โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยสาระสาคัญคือ การสื่อสาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียด ดังนี้
การสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารเป็นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการบริหาร ทุกขั้นตอนของการบริหารมี
การติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การอานวยการ การวินิจฉัยสั่งการ
การประสานงาน และการควบคุม รวมทั้งการรายงานผล ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารในการนาเสนอ
ความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ สื่อสารในการนาเสนอความคิด
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุ คคลหนึ่ ง และไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน หรือระดับแนวนอนก็ตาม ย่อมทาให้เกิด
ความเข้ า ใจที่ ดี ต่ อ กั น และเกิ ด บรรยากาศที่ ดี ในการปฏิ บั ติ งาน การด าเนิ น งานขององค์ ก รจะมี
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
อื่น ๆ โดยการใช้สั ญ ลักษณ์ คา รูป ภาพ ตัว เลข แผนภูมิ และอื่นๆ 4) การสื่อสารเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความคิดจากแหล่งหนึ่ งไปยังผู้ รับโดยตั้งใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับ 5) การสื่ อสาร
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หมายถึง การส่งและรับข่าวสารโดยบุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งอาจถูกบิดเบือนด้วยสิ่งรบกวนภายใน
สภาพแวดล้อม และมีโอกาสที่จะทาให้เกิดข้อมูลตอบกลับจากผู้รับสาร51
กิติมา สุรสนธิ กล่าวว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้าน
การดาเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา52
ขนิษฐา จิตชินะกุล กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันของมนุษย์ที่
แสดงออกภาษาไม่ ว่าจะเป็ น ภาษาพู ด ภาษาเขี ย น หรือ ภาษาท่ าทาง รวมทั้ งการแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์53
นิ ติพล ภูตะโชติ กล่าวว่าการติดต่อสื่ อสาร คือ การแลกเปลี่ ยนข้อเท็ จจริง ความรู้สึ ก
ความคิดเห็นระหว่างคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นการพูด การฟัง การเขียน หรือใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจึงเป็นกระบวนการบอกข่าวสารข้อมูลไปยังผู้รับ
เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจในข่าวสารตามที่ผู้ส่งต้องการ54
อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดย
ผ่านสื่อ โดยผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความคิดของตนเองเป็นคาพูดหรือสัญลักษณ์ไปสู่ผู้รับสาร และผู้รับ
สารตีความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแล้วถ่ายทอดความคิดของตนกลับสู่ผู้รับสารอีก
ครั้งหนึ่งโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น คาพูด ท่าทาง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์55
นพพงษ์ บุญจิตราดุล ได้สรุปความหมายของการติดต่อสื่อสารในแง่ต่างๆ ดังนี้ 1) การ
ติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่มีความหมายต่อกันและรวมถึงการที่จะ
อานวยการสั่งการให้เกิดการปฏิบัติงาน และเพื่อประสานกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายฝ่ายร่วมกัน
ปฏิบัติ 2) การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนที่จะส่งข่าวสารและความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง
3) การติดต่อสื่อสาร คือ กระบวนการใดก็ตามที่คากล่าวหรือข้อคิดที่ได้ตัดสินใจไปแล้วได้ถูกส่ งผ่าน
51

ณั ฏ ฐ์ชุดา วิจิ ตรจามรี , กระบวนการสื่อสารในองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558), 11.
52 กิ ติ ม า สุ ร สนธิ , ความรู้ ท างการสื่ อ สาร, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5 (กรุ ง เทพฯ : บริ ษั ท จามจุ รี
โปรดักส์ จากัด, 2557), 1.
53 ขนิ ษ ฐา จิ ต ชิ น ะกุ ล , หลั ก การสื่ อ สาร , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1 (กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์
โอเดียนสโตร์, 2557), 1.
54 นิ ติ พ ล ภู ต ะโชติ , พฤติ ก รรมองค์ ก าร, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1 (กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 216.
55 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี , พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ, พิมพ์ค รั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 106.
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จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งในองค์การ กระบวนการนั้นคือการติดต่อสื่อสาร 4) การติดต่อสื่อสาร
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ หรือทาลายความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงาน
ซึ่งจะทาให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าหรือเกิดอุปสรรคข้อขัดแย้งขึ้นได้56
กาญจนา มีศิลปวิกกัย กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่ใช้ภาษา
พูดและภาษาเขียนหรือพฤติกรรมที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน โดยบางคนถือว่าพฤติกรรมทุกอย่าง
ของมนุษย์ที่สามารถสื่อความหมายได้ หรือก่อให้เกิดความหมายได้ก็ถือเป็นการสื่อสารทั้งสิ้น ถึงแม้ว่า
ผู้แสดงพฤติกรรมนั้ นจะไม่มีเจตนาสื่ อสารก็ตาม การสื่ อสารของมนุษย์จะแตกต่างกันออกไปตาม
แนวความคิดของแต่ละบุคคล57
กล่ าวโดยสรุป การติดต่ อสื่ อ สาร หมายถึ ง กระบวนการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ ย น
ความคิด ความเห็น ข้อเท็จจริง หรือความรู้สึก ซึ่งอาจเป็นรูปของคาพูดตัวอักษรสัญลักษณ์ และมุ่งให้
เกิด ความเข้าใจระหว่างผู้ให้กับผู้รับและช่วยป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างกัน
ความสาคัญของการสื่อสาร
ในอดีตเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาด้านภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การพบปะ
แลกเปลี่ ย นข้อ มูล ข่าวสารระหว่า งกั นก็ ได้ รับ การพั ฒ นาขึ้น มาล าดั บ จากการติด ต่อสื่ อ สารกัน ใน
ระหว่างกลุ่มชุมชนเดียวกัน ก็มีการติดต่อสื่อสารข้ามกลุ่มชุมชน มีการพัฒ นาวิธีการติดต่อสื่ อสาร
เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงมีความสาคัญดังที่นักการศึกษาได้
กล่าวถึงไว้ ดังนี้
สาธิต วิมลคุณ ารักษ์ และประยงค์ เนาวบุตร ได้กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ของผู้ บริห าร
สถานศึกษาล้วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น การติดต่อสื่อสารจึงมีความสาคัญต่อผู้บริหาร
สถานศึก ษา ดั งนี้ 1) ความส าคัญ ด้านมอบหมายงาน ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาในฐานะผู้ บ ริห ารของ
หน่วยงานย่อมต้องมีการมอบหมายงาน การสั่งการ ออกคาสั่ง เพื่อให้งานหรือภารกิจขององค์การ
ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น การมอบหมายงานจึ ง ต้ อ งอาศั ย การ
ติดต่อสื่อสารที่ดีซึ่งทาให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจตรงกันในเรื่องที่
มอบหมาย 2) ความสาคัญด้านทาความเข้าใจงานประจาอย่างหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือเรื่อง
การท าความเข้ า ใจ ไม่ ว่ า จะท าความเข้ า ใจกั บ นั ก เรี ย น ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
56

นพพงษ์ บุญจิตราดุล และธรรมรส โชติกุญชร,บนเส้นทางสู่นักบริหารการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 74-75
57 กาญจนา มีศิ ลปวิกกัย, ความรู้เบื้ องต้นและทฤษฏีการสื่อสาร, พิ มพ์ ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 9.
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คณะกรรมการต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชา ซึ่งการทาความเข้าใจนี้ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารที่ดี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน
และเข้าใจตรงกั น ซึ่งการท าความเข้าใจด้ว ยการติ ดต่อสื่ อสารที่ ดีจึงมี ความส าคั ญ ต่ อการบริห าร
สถานศึ กษา 3) ความส าคัญ ด้านข้อมูล ข่าวสาร การติ ดต่อ สื่ อสารถือเป็ น ช่อ งทางหนึ่ งที่ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา จะได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อมาใช้ในการบริการสถานศึกษา เช่น การติดต่อสื่อสาร
กับนักเรียนก็จะทราบถึงพฤติกรรมของครูผู้สอนว่ามีความตั้งใจมากแค่ไหน และถ้าติดต่อสื่อสารกับครู
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการทางาน เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ล้วน
ได้ ม าจากการติด ต่ อสื่ อสารทั้ งสิ้ น ดั งนั้ น หากผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี ระบบการติด ต่ อสื่ อสารที่ ดี ก็
สามารถที่ จ ะมี แหล่ งข้อมู ล ข่ าวสารที่ ดีเพื่ อน ามาใช้ในการตั ดสิ นใจ การวางแผนและการกาหนด
นโยบาย 4) ความสาคัญด้านประสานงาน สิ่งสาคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา ก็คือการ
ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารระดับกรมและกระทรวง นักการเมืองและส่วนราชการต่างๆ เพื่อขอ
ความร่ ว มมื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ หรื อ ของบประมาณ ซึ่ ง ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ศึ ก ษาสามารถใช้
การติดต่อสื่อสารที่ดี มีความเหมาะสมก็จะทาให้ประสานงานบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา58
พชนารถ ศรีบังเกิด ได้ให้ความสาคัญของการสื่อสารในองค์กร ดังนี้ 1) เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการบริหาร เพราะการสื่อสารภายในองค์กรจะช่วยทาให้สามารถทางานได้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี เนื่องจากการทางานต้องอาศัยหลายฝ่ายหลายส่วนงานเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
องค์กร 2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กร
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และสร้างความไว้วางใจต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้
บุคลากรในระดับ ต่างๆได้มีส่ ว นร่วมในการบริห ารงานของผู้บริห าร 3) การช่วยปฏิบัติภ ารกิจของ
องค์กรและมีการประสานงานระหว่างกันพร้อมทั้งทางานสอดคล้องกันแม้ว่าจะต่างฝ่ายกันก็ตาม
แต่เพื่อองค์กรเดียวกัน ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กรให้ได้
4) การช่วยให้เกิดการพัฒนาและการทางานที่มีประสิทธิภาพ จากปัจจัยต่างๆข้างต้นเมื่อผสมผสาน
เข้ากันแล้ว สามารถช่วยทาให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้ โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนที่นาโดยผู้บริหาร
ที่รู้จักการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างดี
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สาธิต วิมลคุณารักษ์ และประยงค์ เนาวบุตร. ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตร
บัณฑิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554),135-136
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อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการสื่ อสาร คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริห ารที่จะทาให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนในการบริหารถ้าขาด
การสื่อสารก็ไม่สามารถที่จะทาให้การงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรได้59
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่ อสารมีความส าคัญ ในการช่ว ยสนับสนุนต่อ
ความพยายามในการถ่ายทอดความคิดของบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในองค์กรเพื่อให้บรรลุ
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมของกลุ่ ม จะไม่ มี ท างเกิ ด ขึ้ น ได้ ถ้ า ปราศจาก
การติดต่อสื่อสาร เพราะการว่าการปฏิบัติงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนไม่สามารถเกิดขึ้นได้60
ทั ว ริ ส (Tourish) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
การบริหารงานดังต่อไปนี้ 1) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กรต่อพนักงาน
เพื่อให้พนักงานสามารถประสานและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) เพื่อกระตุ้นและจูงใจ การจูงใจเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒ นาการทางานของพนักงานในองค์การจะได้รับการจูงใจและ
กระตุ้นจากการสื่อสาร องค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการชักจูงผ่าน
การสื่อสารดังกล่าว 3) เพื่อประเมินผลการทางาน ปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึง
ทาให้ ต้องมีการประเมิน ผลการทางานสม่าเสมอเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการทางาน ดังนั้น
กระบวนการสื่อสารจะต้องมีประสิทธิภ าพและสมบูรณ์พร้อมมีการส่งข้อมู ลย้อนกลั บ ซึ่งจะทาให้
องค์การสามารถดาเนินงานไปแนวทางที่ถูกต้อง 4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ผู้บริหารกับผู้บริหาร พนักงานกับพนักงาน ทั้งในสายบังคับบัญชาที่เป็น
ทางการและไม่ เป็ น ทางการก็ จ ะเกิ ด การสื่ อ สารระหว่ า งกั น ทั้ งสิ้ น การสื่ อ สารจึ ง เป็ น ตั ว สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และทาให้องค์การดารงอยู่และพัฒนาไปได้ในทุกสถานการณ์ 5) เพื่อวินิจฉัย
สั่งการหน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารก็คือการออกคาสั่งกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ การออกคาสั่ง

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 และคนอื่น ๆ, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ธีระฟิ ล์มและเท็กซ์ ,
2547), 2575.
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ดังกล่าวจาเป็นต้องใช้การสื่อสารรวดเร็ ว แน่นอนและถูกต้อง ดังนั้น ถ้าผู้บริหารไม่ใช้การสื่อสารก็
ไม่สามารถสั่งการให้พนักงานดาเนินการได้เลย61
กล่ าวโดยสรุ ป การติ ด ต่ อ สื่ อ สารส าคั ญ ต่ อ องค์ ก รในทุ ก ระดั บ ท าให้ เกิ ด ความเข้ าใจ
ที่ตรงกัน ทั้งระหว่างบุคคลต่อบุคคลและระหว่างบุคคลต่อองค์ กร ก่อให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มี
ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รและสามารถใช้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้
วัตถุประสงค์ขององค์การบรรลุผลสาเร็จ
องค์ประกอบของการสื่อสาร
ในด้านองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกั บ
องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารไว้ดังนี้
ขนิษฐา จิต ชิน ะกุล ได้เสนอองค์ป ระกอบที่สาคัญ ในการสื่อ สารมี 5 องค์ประกอบ คือ
1) ผู้ ส่ งสาร บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ถ่ ายทอดข่ าวสารไปยั งบุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ งที่ เรี ย กว่าผู้ รั บ สาร
ซึ่งบุคคลทั้งสองฝ่ายอาจทาหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันในขณะสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
ผู้ส่งสารเมื่อส่งสารไปยังผู้รับสาร 2) สาร เรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อความหมายไปยังผู้รับสาร สารนั้น
อาจเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นที่ผู้ส่งสารได้ใช้ภาษาหรือสั ญลักษณ์ที่จะทาให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
เกิ ด การรั บ รู้ ร่ ว มกั น 3) สื่ อ ช่ อ งทางที่ จ ะน าข้ อ มู ล ข่ า วสารจากผู้ ส่ ง สารไปยั ง ผู้ รั บ สาร ซึ่ ง หาก
การสื่อสารไม่มีสื่อ การสื่อสารย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 4) ผู้รับสาร บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผู้ส่งสารต้องการ
ส่งสารเพื่อให้ เกิ ดการรับ รู้ร่วมกัน กับ ผู้ ส่ งสาร ดังนั้นผู้ รับสารจะมีบ ทบาทที่ส าคัญ 2 ประการ คือ
การกาหนดรู้ความหมายของเรื่องราวที่ส่งสารและการมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร 5) ผลของ
การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับสารได้หรือตอบสนองต่อสารของผู้ส่งสาร ซึ่งการรับรู้
และตอบสนองนั้นอาจทาให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะด้านความรู้ ความคิด ความ
เชื่อ ที่แสดงออกทั้งเจตนา 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: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2557), 3-7.
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ซอนดร้าและริชาร์ด ได้เสนอองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารไว้ 5 ประการ คือ 1) ผู้รับสารผู้ ส่ งสาร (sender-receivers) ในการสื่ อ สาร คนหนึ่งคนเป็ น ทั้งผู้ รับสารและส่ งสาร ในขณะเดีย ว
เดียวกัน ขณะที่ฝ่ายหนึ่งกาลังพูดหรือเล่าบางสิ่งอยู่นั้น อีกฝ่ายซึ่งเป็นผู้ฟัง อาจแสดงท่าทีตั้ งใจฟังโดย
การแสดงออกทางกาย 2) ข้อความ (messages) ข้อความ คือ สาร ผู้ส่งและผู้รับต้องการจะถ่ายทอด
ให้ อี ก ฝ่ า ยอาจเป็ น ความคิ ด หรื อ ความรู้ สึ ก ในการส่ ง สารและรั บ สารนั้ น ต้ อ งอาศั ย การเข้ า ใจ
ความหมายร่วมกันโดยใช้สัญลักษณ์ 3) ช่องทางการสื่อสาร (channels) เป็นสื่อกลางในการนาสาร
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร (เสียง,สายตา,สัมผัส) 4) ปฏิกิริยาตอบรับ (feedback) ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารมีปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งกันและกัน อาจจะเป็นทั้งในรูปคาพูดหรือการกระทา ปฏิกิริยาตอบรับจะทา
ให้ เรารู้ว่าผู้รับ สารเข้าใจสารผู้ ส่งสารต้องการส่ งหรือไม่ 5) เสียงรบกวน (noise) มี 3 รูปแบบ คือ
1) เสียงรบกวนจากภายนอก อาจเป็นเสียงหรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออานวยรบกวนการสื่อสารระหว่างกัน
2) เสียงรบกวนจากภายใน ผู้ส่งสารหรือผู้รับสารคิดหรือกังวลเรื่องอื่นในใจจนทาให้อุปสรรคต่อการ
สื่อสาร 3) ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคา การใช้คาที่อาจทาให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อกัน38
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) หรือสารในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นภาษาพูดและภาษาเขียน (Nonverbal Message) 3) ช่อง
ทางการสื่อสาร (Channel) สื่อที่นาพาสารไปยังผู้รับสาร เป็นการยากที่การสื่อสารจะเกิดขึ้นจากช่อง
ทางการสื่อสารเพียงทางเดียว บางครั้งอาจใช้ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางทั้งโดยที่ผู้ส่งสารตั้งใจ
ให้เป็นหรือโดยที่ผู้ส่งสารไม่รู้ตัวว่าได้ใช้ช่องทางการสื่อสารมากเนื่องจากคิดว่าเลือกใช้ช่องทางก าร
สื่อสารเพียงทางเดียว 4) ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญปลายทางของ
กระบวนการสื่อสารที่จะแสดงให้เห็นถึงระดับความสาเร็จ หรือระดับของความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น39
กิติมา สุรสนธิ ได้เสนอองค์ประกอบของการสื่อสารด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ส่ง
สาร (Sender) บุ คคลหรือกลุ่ มคนที่มีความคิด มีความต้องการ มีความตั้งใจที่จะส่งข้อมูลข่าวสาร
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ และอื่นๆไปยังผู้รับสาร 2) สาร (Message)
เรื่องราวที่มีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆก็ตามที่สามารถทาให้
38

Saundra Hybels , Richard L. Weaver. Communicating Effectively. New York :
The McGarw-Hill companies , 2007 , 11.
39 กาญจนา มีศิลปวิกกัย, ความรู้เบื้องต้นและทฤษฏีการสื่อสาร, พิมพ์ ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553), 15-16.
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เกิดการรับรู้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายที่ได้รับ 3) ช่องทางการสื่อสาร
(Channel) พาหนะที่นาหรือพาเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ดังนั้นช่องทางการ
สื่อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อและการรับรู้ความหมายด้วยวิธี
ต่ า งๆ อั น ได้ แ ก่ การมองเห็ น การได้ ยิ น การดมกลิ่ น การสั ม ผั ส และการลิ้ ม รส 4) ผู้ รั บ สาร
(Receiver) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปลายทางของการสื่อสาร เป็นผู้ที่รับสารที่ ผู้ส่งสารส่งมาผ่าน
ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งผู้รับสารถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญไม่แพ้องค์ประกอบอื่นในการ
สื่อสาร เพราะหากผู้รับสารไม่พยายามรับหรือผู้รับไม่สามารถทาความเข้าใจในสารที่ผู้ส่งสารส่งให้ได้40
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร ข่าวสาร สื่อ
หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ผู้รับสาร สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงการใช้วิธีการหรือสื่อในการติดต่อ
และผลที่ต้องการจากติดต่อสื่อสาร
กระบวนการสื่อสาร
กระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นขั้นตอนต่างๆ ของการส่งข่าวสารข้อมูลระหว่างบุคคล ซึ่งมี
องค์ ป ระกอบทั้ ง หมด 9 ส่ ว น คื อ 1) ผู้ ส่ ง ข่ า วสาร (Sender) บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล องค์ ก าร หรื อ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลและมีความต้องการจะส่ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสาร ข่าวสาร
ข้อมูล ที่ จะส่ ง จึ งเป็ น จุดเริ่ มต้น ของการติดต่อสื่ อสาร ข่ าวสารข้อมูล ที่ จะส่ งอาจเกิดจากความคิด
ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึ ก ความรู้ ความเข้าใจ ทั กษะ และอื่น ๆ ผู้ ส่ งข่าวสารมีความต้องการ
อยากจะส่งข่าวสารที่มีอยู่ให้บุคคลอื่น เพื่อให้ได้รับทราบข่าวสารข้อมูล 2) การใส่รหัส (Encoding)
การเปลี่ยนแปลงข้อความที่จะสื่อสารให้เป็นรูปของสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ตัวอักษร ภาษา คา เสียง
หรือสิ่งอื่นๆ การใส่รหัสเป็นการจัดรูปแบบของสิ่งที่จะสื่อให้คนอื่นได้รับรู้ รวมทั้งวิธีการสื่อ เพื่อให้ผู้
รับเข้าใจตรงกัน 3) ข่าวสาร (Message) ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ส่งต้องการจะส่งไปให้ผู้รับข่าวสาร อาจจะ
เป็ นข้อความ คาพูด รูปภาพ ลักษณะท่าทางเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้รับ 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
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หลายรูปแบบ 8) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ข้อมูลป้อนกลับเป็นการตอบสนองจากผู้ได้รับข่าวสาร
ที่ส่งกลับไปยังผู้ส่งข่าวสารมาให้ ในขั้นนี้จะทาให้ผู้ส่งข่าวสามารถตรวจสอบว่า ข่าวสารที่ส่งไปนั้นผู้รับ
เข้าใจหรือไม่ มีความถูกต้องมากหรือน้อยเพียงใด มีปัญหาอะไร จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อให้
การสื่ อสารในครั้ งต่อ ไปไม่เกิด ปั ญ หา 9) สิ่ งรบกวน (Noise) ในการติด ต่อสื่ อ สารแต่ล ะครั้งอาจมี
สิ่งรบกวนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการรบกวนอาจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของการส่งข่าวสาร สิ่งรบกวน
จะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาด มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น41
รู ป ลั ก ษณะของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารว่ า ผู้ ส่ ง สาร ซึ่ งเป็ น ต้ น ข่ า วส่ งข่ า วสารออกไปทาง
เครื่องมือส่ง ซี่งอาจจะเป็นรหัส สัญญาณ สัญลักษณ์ หรือเสียงผ่านช่องทาง อาจเป็นคลื่นเสียงแสง ไป
ถึงเครื่องรับหรือผู้รับสัญญาณนั้น แล้วตีความหมาย หรือแปลความหมายออกมาสู่ปลายทาง คือ ผู้รับ
แล้วปรากฏผลออกมาซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย แต่ผลที่ปรากฏออกมาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่าง
ชัดเจนก็แล้วแต่ผู้ส่งสารได้ดีหรือไม่ เครื่องส่งมีประสิทธิภาพดีเพียงใดช่องทางเดิมมีอุปสรรคอย่างใด
มาขัดขวางหรือมา
Information
Source

Transmitter

Massage

signal

Channel

Receiver

Receiver Signal

Destination

Message

Noise source

แผนภูมิที่ 3 กระบวนการของการติดต่อสื่อสาร
ที่มา : นพพงษ์ บุญจิตราดุล , หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่1 (กรุงเทพฯ :
บริษัทตีรณสาร จากัด, 2551) ,80.

41

นิ ติ พ ล ภู ต ะโชติ , พฤติ ก รรมองค์ ก าร (กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556), 217-218.

25
ต้นตอหรือที่มาของข่าวสารข้อมูล (source) การพิจารณาตัวแบบเริ่มจากทางซ้ายไปสู่
ทางขวา โดยเริ่มต้นที่ต้นต่อหรือที่มาของข่าวสารข้อมูล ในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์นั้น ต้นตอ
จะเริ่มที่สมอง ซึ่งเป็นไปด้วยรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ความเข้าใจ หรือข่าวสารข้อมูลบางประการ
ซึ่งมีจ านวนมากหรื อ น้ อย ซั บ ซ้ อนหรือ ไม่ ซับ ซ้ อนก็ได้ แต่ ผู้ ส่ งข่ าวสารก็ต้ อ งจะส่ งข่ าวสารข้อ มู ล
ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ฯลฯ ไปยังบุคคล หรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง
การส่งผ่านข่าวสาร (transmission) ขั้นตอนที่สองนี้คือการเลือกวิธีการส่งผ่านข่าวสาร
อันที่จริงนั้น การติดต่ออาจทาได้แบบเผชิญหน้า (face–to–face communication) และแบบการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างจุดสองจุ ด (machine-inter-posed communication) ส าหรับแบบแรกนั้ น
การส่ งผ่ านข้อมูล จะเป็ น การใช้เสี ยงหรือคาพู ด และอาจมีภ าษาร่างกายหรือภาษาท่ าทาง (body
language) ประกอบส่วนแบบหลังนั้น หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่ ใช้เครื่องมือ เช่นโทรศัพท์ วิทยุ
หนังสือ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่ทาหน้าที่เป็นตัวผ่านระหว่างผู้ทาการติดต่อสื่อสารหรือใช้ประกอบใน
การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า
การใส่รหั ส (message coding) การใส่รหั สเป็นการเปลี่ยนความคิดที่มีในสมองให้เป็น
รหัสที่เหมาะกับสื่อ (media) หรือช่องทาง (channel)ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร นั่นก็คือความคิด หรือ
ข่าวสารที่มีในสมองจะไม่สามารถส่งผ่านโดยตรงจากสมองคนคนหนึ่ง ไปยังสมองของอีกคนหนึ่งได้
แต่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดหรือข้อมูลข่าวสารในสมองให้เป็นสัญญาณหรือรหัส (signal) ที่จะใช้
ส่งผ่านได้ ในการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญ หน้า สั ญ ญาณที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือก็คือการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ใช้ ค าและการใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ไม่ ใช้ ค าหรือ ภาษาท่ าทางก็ อ าจเป็ น สั ญ ญาณที่ มี
ประสิทธิภาพ ถ้ามีการนามาใช้อย่างเหมาะสม ในการติดต่อสื่อสารแบบใช้เครื่องจักรเครื่องกลที่ต้ องมี
การใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลกระจายความรู้สึกหรือข่าวสารข้อมูลต่างๆนั้น การใส่รหัสข่าวสาร
จะเริ่ ม ต้ น ที่ ร่ างกายมนุ ษ ย์ และมนุ ษ ย์ อ าจส่ งข่ าวนั้ น ไประยะทางที่ ไกลกว่า ได้ โดยใช้ ตั ว ส่ งผ่ า น
(transmitter) ซึ่งเป็นเครื่องมือต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารอันช่วยกระจายหรือเผยแพร่ของตัวเรา เช่น
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ รูปภาพกระจายภาพของเรา เป็นต้น
ผู้ รั บ และถอดรหั ส ข่ า วสาร (receiver and message decoding) ค าว่ า ผู้ รั บ และการ
ถอดรหัสข่าวสารนี้ก็ใช้ทานองตรงข้ามกับคาว่า การส่งผ่านข้อมูล (transmission) และการใช้รหั ส
ข่าวสาร (message encoding) ในการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญ การส่งผ่านข่าวสารข้อมูลอาจเป็นไป
โดยการใช้ภาษาพูดหรือภาษาร่างกายก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้รับข่าวสารจะต้องมีความสามารถในการรับรู้
และเข้าใจในเครื่องหมายที่ผู้ส่งส่งมา เช่น ตารับและถอดรหัสท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ตามองเห็ น และถอดรหั ส การขยิ บ ตาของอี ก ผู้ ห นึ่ ง เป็ น ต้ น ถ้ าคนใดคนหนึ่ งของคู่ กรณี ที่ ท าการ
ติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือแบบเผชิญหน้าบกพร่องในอวัยวะร่างกายซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้รับ เช่น
ตา หู ความสามารถในการรับกลิ่น เป็นต้น เมื่อทาการรับการติดต่อสื่อสารก็จะเสียหายไประดับหนึ่ง
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จุดมุ่งหมายปลายทาง(destination) ที่สุดก็ถึงคาว่า จุดมุ่งหมายปลายทางซึ่งอยู่ที่สมอง
ของมนุษย์อีกคนหนึ่งอันเต็มไปด้วยข่าวสารรายละเอียดโดยเฉพาะของตัวเองมากมาย หรือมีความทรง
จาหรือความคิดเห็นขัดแย้งกัน ผู้รับจะรับรหัสนั้น เช่น ได้ยิน เห็น รู้สึก เป็นต้น และแล้วรหัสนั้นจะถูก
ทอดออกมาเป็นความหมาย แต่ตีความโดยจุดหมายปลายทาง (สมอง) และโอกาสของการตีความ
เหมือนกัน (isomorphism) ระหว่างที่มาของข่าวสาร (สมองอันหนึ่ง)กับจุดหมายปลายทาง (สมองอีก
อันหนึ่ง) นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้
ที่มาของสิ่งรบกวน (noise source) กลั บไปที่คาว่าที่มาของสิ่งรบกวน ในที่ นี้เป็นการ
แนะนาความคิดอันสาคัญที่ว่าในการติดต่อสื่อสารที่มีการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลในรูปของสัญญาณหรือ
รหั สทุกครั้งนั้ น มักจะมีตัวแทรกแซงจากภายนอก (outside interference) ซึ่งเรียกว่า สิ่งรบกวน
(noise)หรือสิ่งรบกวนในเส้นทาง (noise in the channel) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดกับใครสักคน
หนึ่ งบนถนนและอาจมีเสี ย งแตรดั งอยู่ ด้ว ย เสี ย งแตรนี้ อ าจรบกวนเราขณะหนึ่ ง แต่ในตั ว แบบนี้
ความหมายของคาว่า เสี ยง (noise) ที่ใช้ในที่นี้ขยายไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะ
รบกวนการส่งผ่านรหัสที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว โดยที่สิ่งรบกวนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ยินหรือไม่ได้ยินก็
ตาม เช่น แสงนีออนที่กระพริบ ในขณะที่กาลังอ่านหนังสือจะเป็นตัวบั่นทอนประสิทธิภาพในการอ่าน
ดังนั้นการกระพริบของแสงนีออนจึงนับว่าเป็นสิ่งรบกวน ซึ่งมิได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังแต่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเห็นเป็นต้น42
ในการติดต่อสื่อสาร กระบวนการติดต่อสื่อสารอาจมีข้อผิ ดพลาดเกิดขึ้น เพราะความ
ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ และอคติของตัวผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสาร ตลอดจนอารมณ์และประสบการณ์
ของทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ต้ องยึดเป้าหมายของการติดต่อสื่อสารอย่างสมบูรณ์ไว้ ความวิตก
กังวลในการติดต่อสื่อสาร เป็ นความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร เช่น
ความวิตกกังวลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับคนจานวนมากหรือสาธารณชน ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถ
แก้ไขได้โดยการเขียนร่างข่าวสารที่ต้องการจะส่งก่อนแล้วนาไปพูด ซึ่งจะทาให้ผู้พูดไม่เพียงแต่จะเกิด
ความมั่นใจเท่านั้น แต่จะช่วยให้การส่งข่าวสารชัดเจนและครบถ้วนอีกด้วย สาหรับบุคคลซึ่งมีปัญหา
ทางด้านการติดต่อสื่อสารด้วยคาพูดองค์กรจะเสนอทางเลือกโดยให้เขาทางานที่ไม่ต้องใช้การพูด หรือ
ใช้ บ้ างแต่น้ อย โดยบอกเขาว่าการติดต่อสื่อสารด้วยการพูดไม่ใช่สิ่ งจาเป็นส าหรับเขา สิ่ งที่ส าคัญ
มากกว่าคือการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เขาเกิดความวิตกกังวลจนเกินไป43
42

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ , พฤติกรรมองค์การ:ทฤษฏีและการประยุกต์ ,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 349-351.
43 ธนวรรธ ตั้งสิ้นทรัพย์ศิริ , พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: บริษัทธนรัชการพิมพ์ จากัด ,
2550), 202.
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โมฮาเมด (Mohamed) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารจะประกอบด้วย
องค์ป ระกอบดังนี้ 1) แหล่งข้อมูล (Information source) คือ แหล่ งที่มาของข่าวสาร (Message)
2)ข่ า วสาร (Message) คื อ เนื้ อ หาที่ จ ะต้ อ งน าไปส่ ง 3) ผู้ ส่ ง (Transmitter) คื อ บุ ค คลที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนิ น การส่ งข่ าวสารนั่ น เอง 4) สื่ อหรือ ช่อ งทาง (Media) คื อ สิ่ งที่ จะช่ ว ยน าพาข่ าวสารนั่ น เอง
5) ผู้รับ (Receiver) คือ ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร44
จากที่กล่าวมาสรุป ได้ว่า กระบวนการติดต่อสื่ อสารประกอบด้วย ต้นตอหรือที่มาของ
ข่าวสารข้อมูล การส่งผ่านข่าวสาร การใส่รหัส ผู้รับและการถอดรหัสข่าวสาร จุดหมายปลายทาง และ
ที่มาของสิ่งรบกวน
ประเภทของการสื่อสาร
ในการบริหารงาน ผู้บริหารได้ใช้การติดต่อสื่อสารที่สาคัญ 2 ประเภท คือ ภาษาและไม่ใช่ภาษา
การติ ดต่ อสื่ อ สารที่ใช้ ภ าษาจะประกอบด้ ว ยการพู ด (การติด ต่อสื่ อสารทางวาจา) หรือ การเขีย น
(การติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร) การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ภ าษาจะประกอบด้วยภาษากาย
การใช้เวลา ระยะห่าง การสัมผัส และเสื้อผ้า เป็นต้น เพื่อที่จะถ่ายทอดข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร
เหล่านี้มักจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ข้อพิจารณาที่กระทบต่อการเลือกวิธีการติดต่อสื่อสารจะมีทั้งผู้ฟัง
(การปรากฏอยู่ทางกายภาพหรือไม่) ลักษณะของข่าวสาร (ความเร่งด่วนหรือความลับ) และต้นทุน
ของการถ่ายทอด การติดต่อสื่อสารแต่ละประเภทจะเป็นส่วนสาคัญของการส่งข่าวสารภายในบริษัท
1) การสื่อสารโดยใช้ถ้อยคาหรือแบบวัจนภาษา (Verbal communication) เป็นการสื่อสารที่ใช้ทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียนนิยมใช้ในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งหลายฝ่าย หรือต้องการอ้างอิง
ระเบียบ คาสั่งจากฝ่ายผู้บังคับบัญชาขั้นสูงโดยมีความต้องการให้มีหลักฐานอ้างอิงภายหลัง และเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแน่นอนหรือเป็นการถ่ายทอดคาสั่งจากหน่วยงาน
หนึ่ งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง อีกทั้งเป็นงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการติดตามผล แต่เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจเรื่องได้ช้าและหลงลืมประเด็นสาคัญให้ระบุผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนให้ชัดเจน
ลงไป ตัวอย่างของการสื่อสารลักษณะนี้ เช่น หนังสือเวียน จดหมาย เอกสาร การออกคาสั่ง ประกาศ
การประชุ ม การพู ด ทางโทรศั พ ท์ การน าเสนอรายงาน การสนทนาทั่ ว ไป ฯลฯ 2) การสื่ อ สาร
โดย อวัจนภาษา (Nonverbal communication) เป็นการสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยคา แต่ใช้การสื่อสารทาง
สีหน้า ท่าทาง สัญลักษณ์ และการเคลื่อนไหว โดยผู้ทาการสื่อสารอาจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการสื่อสาร
ก็ได้ เช่น พนักงานหาวนอนในเวลาทางานเนื่องจากได้ทางานเร่งด่วนตลอดคืนที่ผ่านมา เป็นการแสดง
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อย่างไม่ตั้งใจของผู้ทาการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกด้วยท่าทางการแสดงความรู้สึกทาง
ใบหน้า เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การบึ้งตึง การขยับร่างกาย ระยะห่างของบุคคลรวมถึงน้าเสียงและ
ระดับ ของเสี ยงและการสัมผัส ต่างๆ ซึ่งต่างก็สื่อสารความหมายบางอย่างออกโดยความตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจของผู้ทาการสื่อสาร45
โมฮาเมด (Mohamed) ได้กล่าวถึงประเภทของการสื่อสารไว้ ดังนี้1 ) การสื่อสารภายใน
ตัวบุคคล (Interpersonal communication) เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นกับหน่วยวิเคราะห์ที่เล็กที่สุด
คือบุคคลเพียงคนเดียว การศึกษาค้นคว้าด้านนี้ ส่วนใหญ่มีวิวัฒนาการมาจากสาขาวิชาจิตวิทยาและ
สังคมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาทางสังคม 2) การสื่อสารภายในตัวบุคคล หรือการสื่อสารตัวต่อตัว
หรื อการสื่ อสารปั จเจกชน (interpersonal communication or face – to – face communication)
การสื่อสารประเภทนี้มีการนาไปใช้และได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างแพร่ห ลายมาก การศึกษาวิชา
การสื่อสารส่วนมากมักจะเน้ นการสื่อสารระหว่างบุคคลควบคู่กันไป หรือไม่ก็เลือกเน้นการสื่อสาร
ประเภทใด 3) การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (large group communication or public communication)
เป็นการสื่อสารที่ประกอบด้วยคนจานวนมากซึ่งมารวมอยู่ในที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน แต่ เนื่องจาก
จานวนของคนที่มาทาการสื่อสารนั้นมีจานวนมากเกินไป จึงไม่เข้าลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคล
เพราะการสื่อสารกลุ่มใหญ่โอกาสที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันโดยตรงนั้นมีอยู่
น้ อ ย และจะสื่ อ สารกั น แบบตั ว ต่ อ ตั ว ก็ เป็ น ไปได้ ย าก ตั ว อย่ า งของการสื่ อ สารก ลุ่ ม ใหญ่ เช่ น
การอภิปรายในหอประชุม การปราศรัย หาเสียง การปาฐกถา การสอนที่มีผู้เรียนจานวนมากต้องจัด
ผู้เรียนไปอยู่หลายๆห้องเรียน โดยอาศัยการสอนมาช่วยในการสอน เช่น การเปิดใช้โทรทัศน์วงจรปิด
เป็นต้น 4) การสื่อสารในองค์กร (organizational communication) ลักษณะพิเศษของการสื่อสาร
ในองค์การอยู่ที่ว่าเป็ นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานที่เป็นทางการ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นโยบาย มีการจัดองค์การมีการแบ่งงานกันทา เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
องค์การหรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในการจัดองค์การนั้น มีการแบ่งสายงานและลาดับ
ขั้นของความรับผิดชอบและการบังคับบัญชา ดังนั้น ลักษณะของการสื่อสารในองค์การจึงจาเป็นต้อง
จั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ างขององค์ ก ารด้ ว ย โดยปกติ ก ารสื่ อ สารในองค์ ก ารประกอบไปด้ ว ย
การสื่อสารระหว่ างบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน
และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติที่อยู่คนละสายงานกันและต่างระดับกัน ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้จาเป็นที่
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อความสมัครสมานสามัคคี
เพื่ อ สร้ า งความสงบสุ ข ความกลมเกลี ย วกั น ของคนในหน่ ว ยงาน 5) การสื่ อ สารมวลชน (mass
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communication) กิจกรรมด้านการสื่อสารในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากและ
เกี่ยวข้องกับคนจานวนมาก เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้ อน
และมีความเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสารมากขึ้นการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน จึงต้องอาศัยระบบการ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆเป็นสาคัญ46
กล่ า วโดยสรุ ป ประเภทของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารสามารถแบ่ ง ได้ เป็ น 2 ประเภท คื อ
การติด ต่ อสื่ อ สารทางภาษา (verbal communication) และ การติด ต่ อสื่ อสารที่ ไม่ใช่ ท างภาษา
(nonverbal communication)ช่ อ งทางและแบบจ าลองการติ ด ต่ อ สื่ อ สารการติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
องค์การจะมีช่องทางอยู่ 3 แบบ ดังนี้คือ 1) การสื่ อสารจากระดับบนลงสู่ระดับล่ าง (downward
communication) เป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้ บังคับบัญชา ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็น
ต่อการจั ดการ และการควบคุมการท างานภายในองค์การ เพื่อ ให้ ผู้ ป ฏิบั ติรู้ถึงนโยบาย แผนงาน
ขั้ น ตอน เป้ า หมาย ค าสั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าเตื อ น ค าขอร้ อ ง ค าอนุ มั ติ
สั่งด าเนิ น การ เป็ น ต้น สื่ อที่ใช้กัน มากในการติดต่อสื่ อสารลักษณะนี้ ได้แก่ การประชุม ประกาศ
บันทึก อื่นๆ การติดต่อสื่อสารลักษณะนี้ ข่าวสารมีโอกาสบิดเบือนได้มากโดยเฉพาะเวลาที่ต้องส่ง
ข่าวสารหลายทอด และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ผู้รับข่าวสารอาจจะไม่สนใจอ่าน และทาความเข้าใจ
ข่าวสาร หรืออาจจะให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย รวมทั้งไม่สนใจปฏิบัติตามข่าวสารที่ให้ไม่มีการจูงใจ
ที่ ดี พ อ 2) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารจากระดั บ ล่ า งส่ ง ขึ้ น ไปสู่ ร ะดั บ บน (upward communication)
เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ส่งข่าวสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ผู้บังคับบัญชา โดยส่วนใหญ่เป็น
การสนองการสื่อสารจากบนลงล่ าง เช่น ลั กษณะการย้อนกลับของรายงานความก้าวหน้าของผล
การปฏิบัติงาน การเสนอแนะการร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น หรือการขออนุมัติ เป็นต้น ปกติการติดต่อสื่อสาร
แบบนี้ ไม่ค่อยปรากฏชัดเจนมากนัก เพราะผู้ใต้บังคับบัญชามักจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น และ
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสนใจต่ อ ปั ญ หา หรื อ รายงานของเขา
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสสื่อสารแบบนี้ให้มากโดยอาจจะส่งเสริม
โดยการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมาช่วย เช่น การพบปะแบบไม่มีทางการ หรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบาย เพราะจะท าให้ การบริห ารงานมี คุณ ภาพยิ่งขึ้ น 3) การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระดั บ เดี ย วกั น หรื อ ตามแนวราบ (lateral or horizontal communication) เป็ น
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับเดียวกันในแนวราบ หรือระหว่างคนต่างระดับกันที่ไม่มีอานาจ
ในการบังคับบัญชาซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่จะสื่อสารระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะ
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ของการปรึกษาหารือ การทางานร่วมกัน การทางานเป็นทีม การติดต่อกับเพื่อนในตาแหน่งเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน ความร่วมมือกับแผนกอื่นๆ การแก้ไขปัญหา
การสื่อสารในสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามระบบราชการ เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ
อื่นๆ มีสายการบั งคับ บัญ ชาลดหลั่นลงไป มีการแบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบภายในสถานศึกษา
ประกอบด้ ว ยบุ ค คลหลายระดับ เช่ น ผู้ บ ริห ารโรงเรียน ครูป ฏิ บั ติก ารสอน คนงาน ภารโรงและ
นั ก เรี ย น ทุ ก ฝ่ ายมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ ท าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย วิ ธี ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้โดยอาศัยพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ของบุคคลใน
หน่วยงาน ความต้องการเกี่ยวกับบุ คลิกภาพ รวมทั้งพื้นฐานด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นสาคัญ เนื่องจาก
กระบวนการทางการศึกษาแตกต่างกันไปจากวงการอื่น โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย จึงมี
ขั้นตอน กระบวนการต่างกัน เช่น การติดต่อสื่อสารภายในห้องเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน จะมีครู
เป็ นแหล่งข่าว เนื้อหาวิช าเป็น สาระ นักเรียนเป็นผู้รับสาร เน้นกระบวนการติดต่อสื่อสารเนื่องกัน
การติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนในภาพรวมพอจะกล่าวได้ ดังนี้ 1) เป็นระบบที่มีสายบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันลงมา 2) เป็ นระบบต้องการคนมากและต้องการบรรยากาศที่คานึงถึงขวัญกาลังใจของ
ผู้ร่วมงานและความมีมนุษย์สัมพันธ์ ทั้งนี้ เพราะครูเหมือนวิศวกรมนุษย์ ต้องสร้างเด็กเป็นคนโดย
สมบู ร ณ์ ดั งนั้ น การปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ระหว่ างผู้ บ ริห ารและครู กั บ นั ก เรีย น ครูกั บ ผู้ ป กครอง จึ งเป็ น
บรรยากาศที่เอื้ออานวยให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกันให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ งาน 3) วิธีการ
ติดต่อสื่อสารในวงการศึกษาไทยปัจจุบัน ได้แก่ การประชุม หนังสือเวียน การทาข่าวสารภายใน เช่น
จดหมายข่าว หนังสือประจาเทอม แผ่นป้ายประกาศ การประชุมสัมมนา การพบปะสนทนากัน และ
การใช้น โยบายเปิดประตูเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้น้อยได้พบกันทุกโอกาสต่างๆ ประกอบ เช่น แผนภูมิ
รูปภาพ เครื่องขยายเสียง การสาธิต สไลด์ และการแสดงบทบาทสมมติ 4) การติดต่อสื่อสารที่เป็น
ทางการ ได้ แ ก่ ค าสั่ ง หนั ง สื อ เวี ย น ที่ เน้ น เป้ า หมายของหน่ ว ยงานเป็ น หลั ก อ้ า งอิ งถึ ง ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ สถาบัน 5) การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ อาศัยความคุ้นเคยสนิ ทสนมเป็นส่วนตัวและ
มักเน้นเป้าหมายเป็นส่วนตัว เช่น การซุบซิบนินทา ส่งบันทึกถึงกันในหมู่เพื่อนฝูง นัดชุมนุมกันและมี
ลั ก ษณะการกุ ข่ าว หรื อ ข่ าวลื อ 6) ปั ญ หาการติ ด ต่ อสื่ อ สารในโรงเรีย น ส่ ว นมากเป็ น ปั ญ หาจาก
ผู้บ ริห ารที่มีไม่ส นใจจั ดระบบการติดต่อสื่ อสารให้ ดีขึ้น ไม่กล้ าลงทุน สร้างหรือจัดหาเครื่องมือที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น หรือเสนอความคิดเห็น ปัญหาจากความ
เชื่อ ความรู้ ไม่รู้จักกระตุ้นให้สมาชิกในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการทางาน นอกจากนั้นแล้วยังมี
ปั ญ หาจากการจัดระบบงานไม่เหมาะสม เช่น การแบ่ งงาน การใช้คนผิดตาแหน่ง การไม่อธิบาย
เป้ าหมาย นโยบายการท างานให้ ส มาชิ ก ทราบ รวมทั้ งไม่ ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรให้ ส ามารถใช้ ระบบ
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ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ 7) แนวทางการแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน การที่ผู้บริหาร
จะติดต่อกับครูไม่ว่าการพูดจา การเขียนเป็นลายลักษณ์อั กษร หรืออื่นๆ ให้คานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ
เป็นสิ่งที่คนในหน่วยงานทาให้ มีความหมายชัดแจ้ง มีความรัดกุม มีความเป็นรูปแบบ มีความถูกต้อง
และสุภาพอ่อนโยน ดังนั้น ในการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ครูยึดข้อมูลที่ได้มาเพื่อใช้บริห ารโรงเรียน มีสถานการณ์จาลองและมีการทดสอบทบทวนข้อความที่
ส่งออกไปดังนี้ 7.1 รับฟังความคิดเห็นของครู โดยการพบปะ ประชุมอย่างสม่าเสมอสร้างบรรยากาศ
การพบปะสนทนา ตรวจสอบสายการติดต่อระหว่างหัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ต่างๆ
และนิ เทศงาน 7.2 ยึ ด ข้ อ มู ล ที่ ได้ ม า โดยจั ด ให้ มี ก ารรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น พิ จ ารณารายงานเพื่ อ
กลั่นกรองหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไป 7.3 สร้างสถานการณ์จาลอง ด้วยการนาปัญหามาร่วมกัน
พิจ ารณา โดยผู้ บ ริ ห ารอยู่ ในฐานหั ว หน้าหรือทีมงาน แล้ วร่ว มกันแสดงความคิดเห็ น หาแนวทาง
ดาเนินการที่ถูกต้องต่อไป47
นอกจากนั้น การส่งข่าวสารหลายทอดจากผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสถานศึกษา
เช่น ผู้บ ริห ารส่ งให้ ครู ให้ ภ ารโรง ให้ หั วหน้ าสาย ครูป ระจาชั้น ครูหั ว หน้าฝ่ าย ครูหั วหน้ าอาคาร
เนื่องจากบทบาทหน้าที่ สถานภาพทางสังคม พื้นฐานประสบการณ์แตกต่างกันทาให้มีความหมายและ
มีความเข้าใจแตกต่างกั นได้ ผู้บริหารจึงควรแยกคาสั่งหรือข่าวสารที่มีไปยังบุคคลต่างๆ โดยใช้ภาษา
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เหมาะสมกั บ พื้ น ฐาน และประสบการณ์ ข องกลุ่ ม หรือ บุ ค คลนั้ น ๆ โดยค านึ งถึ ง
หลักการ และผู้บริหารจะต้องสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมตามลักษณะของผู้รับสาร ซึ่ง
จาแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1) การสื่อสารเป็นรายบุคคล (individual contacts) เช่น การพบปะ
พูดคุยสนทนาการพบปะเยี่ยมเยียน การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือใช้วิธีการติดต่อแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น การใช้จดหมายและหนังสือเวียน เป็นต้น 2) การสื่อสารแบบกลุ่ม (group contacts) เช่น
การพูดคุย กับ กลุ่ มย่ อย การปาฐกถา การบรรยาย การอภิปลาย และการสื่ อสั มพันธ์แบบมวลชน
(mass contacts) เป็นต้น 3) การสื่อสารโดยใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นสื่อ เช่น กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนากิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เป็นต้น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแม้ ไม่ ค วรท าหน้ า ที่ ในการประสานงานโดยตรงเนื่ อ งจากเป็ น
ผู้ บั งคับ บั ญ ชาของบุ ค ลากรทุกคนอยู่แล้ ว แต่ผู้ บ ริห ารจะต้องรับ ผิ ดชอบและดาเนิน การให้ ระบบ
การประสานงานสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยอาจกาหนดเป็นแนวทางในการประสานงานของสถานศึกษา ดังนี้ 1) การประสานนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยนานโยบายและวัตถุประสงค์ของงานมาเป็นเครื่องกาหนดขอบเขต
47
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และทิ ศทางเพื่ อให้ ทุก คนดาเนิ น ไปในทางเดียวกัน 2) การประสานกระบวนการดาเนิ นงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ภายในสถานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ 3) การประสานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเน้นการประสานคนและสร้างจิตสานึกใน
การทางานร่วมกัน มิใช่เพียงแต่กาหนดให้คนทางานร่วมกันเท่านั้น แต่จะต้องหาวิธีการและทาหน้าที่
ของตนอย่างเต็มความสามารถ การประสานเจ้าหน้าที่นับว่าเป็นภารกิจที่สาคัญในการประสานงาน
ถ้าประสานคนได้ อย่างอื่นก็ประสานกันง่ายขึ้น 4) การประสานกับหน่วยงานอื่นซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกันหรือหน่วยงาน
ภายนอก 5) การประสานเทคนิคการบริหาร เป็นการประสานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
โดยคานึงถึงสิ่งที่ลงทุนไป (input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (output) ว่าบังเกิดคุ้มค่าหรือตรงตามที่เป้าหมาย
ไว้ห รื อ ไม่ โดยมุ่ งประสานการใช้ ท รัพ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ งได้ แ ก่ คน เงิน วั สดุ สิ่ งของ
การจัดการ เครื่องมืออานวยความสะดวก การวางแผน (planning) และเวลาในการปฏิบัติงานที่อย่าง
เหมาะสม 6) การประสานการสื่ อ สารโดยจั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารแบบสองทาง (two – way
communication) เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกันได้โดยสะดวก
7) การประสานความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพื่อผสมผสานความคิดเห็ นของสมาชิกในกลุ่มหรือ
ผู้ร่วมงานให้มีความสอดคล้องต้องกันซึ่งจะส่งผลให้การทางานบังเกิดผลดีอย่างเต็มที่ 8) การประสาน
การควบคุมงาน เนื่ องจากการควบคุมงานถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการประสานงาน ดังนั้ น ผู้ บ ริห าร
จะต้องประสานการควบคุมงานทุกระดับอย่างเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติงานทุกส่วนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 9) การประสานด้านสภาพแวดล้อม ภาวะแวดล้อมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะอานวยให้การ
ประสานงานได้ผลมากหรือน้อย โดยผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความฉับไวต่อปัญหาแวดล้ อม เหมาะกับ
จังหวะและสถานการณ์
สรุป การติดต่อสื่อสารในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการให้การติดต่อสื่อสารทั้ง
ในระดับโรงเรียนและระดับผู้บริหารกับครูเกิดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระดับบุคคลต่อบุคคล ระดับบุ คคลต่อกลุ่มคน และกลุ่มคนกับ
กลุ่มคน โดยข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความเหมาะสม มีสาระ มีความเสมอ
ต่อเนื่อง และมีความชัดเจนแน่นอน โดยใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา
คัทลิป เซนเตอร์ และบรูม (cutiip, center and Broom) ได้กล่าวถึงวิธีการติดต่อสื่อสาร
เพื่อป้องกันและขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ที่เรียกว่าหลักสาคัญ 7 ประการในการติดต่อสื่อสาร
(the 7 C’s of communication) อันประกอบด้วย 1) ความน่าเชื่อถือ (creditability) การติดต่อสื่อสาร
อาจจะได้ผลนั้นจะต้องมีบรรยากาศของความน่าเชื่อถือได้ในเรื่องของข่าวสารซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
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จากแหล่งข่าว จักสะท้อนความปรารถนาไปยังผู้รับด้วยความจริงใจ โดยผู้รับจักมีความมั่นใจในตัวผู้ส่ง
และมีความน่าเชื่อถือในแหล่งข่าวที่สามารถส่งข่าวสาร 2) บริบท สถานการณ์ห รือสภาพแวดล้อม
(context) การวางแผนเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารจั ก ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ บริ บ ท
สถานการณ์ ห รือสภาพแวดล้ อม แม้ว่าเครื่องมือสื่ อสารจักเป็นเพียงสิ่ งที่ทาให้ การสื่ อความหมาย
เป็นไปอย่างสะดวกสบายในยุคปัจจุบัน แต่ความเหมาะสมกับบริบท สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
จักทาให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานและรายงานส่งผลย้อนกลับด้วย 3) เนื้อหา (content) ใน
การติดต่อสื่ อสารข่าวสาร จักมีความหมายอย่างยิ่งส าหรับผู้รับเพราะข่าวสารนั้นจักต้องถ่ายทอด
ข้อเท็จจริงไปยังผู้รับ และโดยปกติคนเรามักเลือกฟังข่าวสารหรื อข้อความที่หวังว่าจักได้รับการตอบ
แทนที่สมความตั้งใจ นั่นคือ เนื้อหาสาระของข่าวสารจักส่งผลต่อผู้รับด้วย 4) ความชัดเจน (clarity)
ข่าวสารที่ดีส่วนใหญ่ ต้องมีความคงที่และสื่อความหมายได้ตรงกับที่ผู้ส่งมุ่งหวัง ความซับซ้อนของ
ข่าวสารที่ส่งออกไป ควรจะมีความกระชับ โดยทาให้อยู่ในรูปของหัวข้อสัญญาณที่ตายตัว แต่ต้องมี
ความเรียบง่ายและชัดเจน ทั้งนี้ เพราะระยะทางที่ส่งข่าวสารเดินทางไกลมากเท่าใดความสาคัญของ
ข่าวสารก็จะลดลงเท่านั้น และข้อสาคัญอีกประการหนึ่ง การติดต่อสื่อสารในสถาบันหรือหน่วยงาน
ข่าวสารควรมาจากแหล่ งเดี ย วกั น 5) ศั ก ยภาพในการรับ และส่ งสาร (capability of audience)
การติดต่อสื่อสารในองค์กรจะมีประสิทธิผลได้ เมื่อข่าวสารนั้นมีการสื่อไปถึงผู้รับ และผู้รับมีความเข้าใจโดย
ไม่ย ากล าบาก นอกจากนี้ จ ะต้องคานึ งถึงองค์ ประกอบต่างๆด้ว ย เช่น ข่าวที่น ามา นิ สั ยของผู้ รับ
ความสามารถในการอ่าน และความรู้ของผู้รับสารด้วย 6) ช่องทางข่าวสาร (channels) การกาหนด
ช่องทางของข่าวสารในการติดต่อสื่อสารต้องคานึงถึงการที่จะทาให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อมั่น ทั้งนี้
เพราะการจะให้คนเกิดความเชื่อมั่นเป็นเรื่องยากลาบาก นอกจากนี้ช่องทางของข่าวสารที่แตกต่างกัน
มีผลทาให้เกิดความแตกต่างของระดับการแพร่ของข่าวสารด้วย และข่าวสารจะแพร่ได้ดีจะต้องส่งให้
ถูกช่องทางการติดต่อสื่อสารนั้นๆ ซึ่งควรจะเลือกช่องทางที่ได้ผลรวดเร็วที่สุด 7) ความต่อเนื่องและ
ความสม่าเสมอ (continuity and consistency) การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด
อีกทั้งต้องกระทาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ เกิดความซึมทราบและรับรู้ตามอากัปกิริยาและข้อเท็จจริง
จะต้องไม่ลืมความคงเส้นของข่าวสารด้วย และจะต้องมีกรรมวิธีที่สม่าเสมอ ต่อเนื่องหรือทาบ่อยๆ
มีการย้าหรือซ้า เพื่อเตือนความจา และต้องมีความเที่ยงตรงแน่นอน48
สรุป การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ คัทลิป เซนเตอร์ และบรูม
(cutlip, center and Broom) ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ บริบทสถานการณ์ และความต่อเนื่อง
และความสม่าเสมอ
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
การประกอบวิช าชี พ ก็ ซับ ซ้ อ นด้ว ย จึงมี การบั ญ ญั ติศั พ ท์ เพื่ อ ใช้ลั ก ษณะที่ ผิ ด แผกต่ างกั น ไป เช่ น
การงาน งานอาชีพ และงานวิชาชีพ งาน (job) หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ทาเป็นภารกิจต่อสิ่ งหนึ่งสิ่งใด
เป็นคราวๆ การงาน (work) หมายถึง ภารกิจที่ต้องทาอยู่เสมออาจมีงานหลายอย่างทาเป็นประจา
อาชีพ (profession) นั้นก็เป็นอาชีพแต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ที่ได้ฝึกฝนมาจนเชี่ยวชาญ
ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงานครู
มีนักการศึกษา นักวิชาการ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของครู ดังนี้
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของครู คือ การสอนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน ส่วนเวลาที่เหลือครูจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้าน
การเตรีย มการสอนและการประเมิ นผล ได้ แก่ การศึก ษาจุด มุ่งหมายของหลั ก สู ตร จัด ท าบั น ทึ ก
การสอน ค้น คว้าหาความรู้เพิ่ มเติมเกี่ยวกับเนื้ อหาวิช าที่ ส อน รับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการใช้จริง ผลิตสื่อการสอนอย่างง่าย สร้างเครื่องมือสาหรับ
วัดผลและประเมินผล ปรับปรุงเครื่องมื อวัดผลและประมวลผลให้ได้มาตรฐานและทันสมัยอยู่เสมอ
เตรีย มกิจกรรมเสริมการสอนให้ นั กเรียนตามความเหมาะสม เก็บหลั กฐานงานที่ปฏิบัติอย่างเป็ น
ระเบียบ ดูแลความประพฤติของนักเรียน49
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ กล่าวถึงการปฏิบัติที่ที่ครูทั่วไปในประเทศต่างๆ จะต้องปฏิบั ติ
นอกเหนือการสอนว่ามีมากมายหลายประการ ซึ่งอาจสรุปได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) หน้าที่ทั่วไปของ
ครูทุกคนหรือครูประจาชั้น ได้แก่ การบันทึกจานวนนักเรียนที่มาเรียน ขาดเรียนทุกวัน และรวมเวลา
เรียนตลอดจนหาจานวนเฉลี่ยถึงสิ้นเดือน สารวจจานวนหนังสือเพื่อป้องกันการสูญหาย สารวจโต๊ ะ
เก้าอี้ภ ายในห้องเรีย นอย่ างน้อยภาคละครั้ง ทาสมุดประจาชั้น สมุดรายงานประจาตัวนักเรียนทา
หน้าที่ป ฐมพยาบาล พานักเรียนไปตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วย และเป็นผู้แนะแนวนักเรียน 2) หน้าที่
บริหารและธุรการ ได้แก่ ควบคุมการขายอาหาร ทาอาหาร ขายหนังสือ และอุปกรณ์รวมทั้งสั่งมาขาย
เก็บค่าบารุงการศึกษาและออกใบเสร็จ ดูแลการทาสวนของโรงเรียนและการเงินที่ได้จากผลผลิต 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
นั กเรีย นเป็ น ครูฝึ กดนตรี ดูแลงานยุว กาชาด ลู กเสื อ ยุวเกษตร จัดละคร จัดแข่งขัน กีฬา เป็น ต้น
4) หน้าที่พิเศษภายนอกโรงเรียน ครูในประเทศที่กาลังพัฒนามักจะได้รับมอบหมาย หน้าที่นอกเหนือจาก
หน้าที่ประจาโรงเรียน เช่น คุมสอบ ตรวจข้อสอบ คิดคะแนนในการสอบต่างๆในจังหวัด ในเกือบ
ทุกประเทศ ครูจะต้องพร้อมเสนอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง ปิดเทอม เว้นเสียแต่กรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ตลอดปี เนื่องจากถือกันว่า การปิดภาคเรียนมีไว้สาหรับนักเรียนมิใช่สาหรับครู นอกจากนี้ครูยัง
ทาหน้าที่สารวจสามะโนประชากร เป็นกรรมการควบคุมการเลือกตั้งและหน้าที่อื่นๆอีกมาก50
เสรี ชัดแช้ม ได้กล่าวถึง การปฏิบัติหน้าที่ครูที่สาคัญ มี 6 ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ด้าน
เนื้ อหาวิช า ประกอบด้วย ความสามารถในสาขาวิชาที่ สอนความรู้ในวิช าที่เกี่ยวข้องกับหลั กสู ตร
2) ความสามารถในด้านการสอน ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ โดยครูต้องมี
การจั ดการขบวนการเรี ย นการสอน การจัดการความก้าวหน้าในการเรียน การจัดการเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ทักษะการสร้างและพัฒนารายวิชา การวางแผนรายวิชา การคัดเลือกและการสร้างอุปกรณ์
การเรี ย นการสอน การใช้ แ หล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน เช่ น ท้ อ งถิ่ น ,สื่ อ ,ผู้ เชี่ ย วชาญ
การประเมินผลรายวิชา อุปกรณ์การเรียนการสอน การสอน และ หลักสูต ร 3) ความสามารถด้าน
การประเมิน ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ประกอบด้วย ทักษะการสร้างแบบสอนและการบริหารการสอน
แนวปฏิบั ติในการให้ คะแนน การจัดอันดับและการใช้ระดับคะแนนกระบวนการ การบันทึกและ
การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แนวปฏิ บั ติในการบั น ทึกและการรายงาน เช่น การรายงาน แก่นักเรียน การรายงานแก่ผู้ บ ริห าร
การรายงานแก่ผู้ปกครอง ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง 4) ความเป็นวิชาชีพ ประกอบด้วย จริยธรรม
วิช าชีพ เจตคติต่อ วิช าชี พ การพัฒ นาวิช าชีพ 5) การบริห ารแก่วิช า เช่น ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ความช่วยเหลือครูใหม่ และเพื่อร่วมวิชาชีพ การทางานเพื่อองค์การวิชาชีพ การวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ความรู้ เกี่ ย วกั บ หน้ าที่ ก ารงาน ความรู้เกี่ ยวกั บ โรงเรียนและบริบ ทของโรงเรียน 6) หน้ าที่ อื่ น ต่ อ
โรงเรียนและชุมชน เช่น เป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการในชุมชน ให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรม
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
ต่อ นั กเรี ย น ต่ อสั งคม มี ส่ ว นช่ว ยในการส่ งเสริม กระตุ้ น จั ดประสบการณ์ ปลู ก ฝั งค านิ ยมให้ กั บ
นักเรียน มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครูและชุมชน
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา คื อ ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
เพื่ อ ให้ เกิ ด คุ ณ ภาพในการประกอบวิช าชี พ สามารถสร้ างความเชื่ อ มั่ น ศรัท ธาให้ แ ก่ ผู้ รับ บริก าร
จากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความสาคัญกับวิชาชีพ
ทางการศึกษา และกาหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อกาหนดสาหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมี
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะ
ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาได้ 2) มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ งานในวิ ช าชี พ ให้ เกิ ด ผลเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนด พร้อ มกั บ มี ก ารพั ฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชานาญเฉพาะด้านและความชานาญ
ตามลาดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ว่ามีความรู้ ความสามารถ และความชานาญ เพียงพอที่จะดารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพ
ต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือ การกาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 3) มาตรฐาน
การปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 52 ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกาหนด
เป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิช าชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทาให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
วินิ จ ฉัยชี้ขาดอย่ างใดอย่ างหนึ่ งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่ าวหา 2) ตักเตือน 3) ภาคทั ณ ฑ์ 4) พักใช้
ใบอนุญาตที่กาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54)
52 สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

, คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครู(กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 75-76.
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มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพให้สมกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม ซึ่งในที่นี้
จะขอกล่าวเพียงมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ซึ่งมีทั้งหมด 12 มาตรฐาน คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่
จะเกิดกับผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ
ให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้น ผลถาวรที่เ กิด กับ ผู้เรีย น 7) รายงานผลการพัฒ นาคุณ ภาพของผู้เ รีย นได้อ ย่า งมีร ะบบ
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับ
ผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒ นา 12) สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ ซึ่งทั้ง 12 มาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง
การค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์การหรือหน่วยงาน หรือ สมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การเลือก
อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้ นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่นๆ ครูต้องคานึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถของครู ที่ จ ะให้ ผู้ เรี ย นเกิ ดการเรีย นรู้ให้ ม ากที่ สุ ดตามความถนั ด ความสนใจ ความ
ต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะ
ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง การเลือกใช้ ปรับปรุง
หรื อสร้ างแผนการสอนบั น ทึ กการสอนหรือเตรีย มการสอนในลั กษณะอื่น ๆที่ส ามารถน าไปใช้จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การประดิษฐ์คิดค้น
ผลิ ต เลื อ กใช้ ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ เทคนิ ค วิ ธีก ารต่ างๆเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนโดยเน้น ผลถาวรที่เกิด กับ ผู้เรีย นการจัด
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่าง
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ของบุ คคลด้วยการปฏิบั ติจ ริงและสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้ เกิดค่านิยมและนิสั ยใน
การปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ การรายงาน
ผลการพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นการสอนให้ ค รอบคลุ ม สาเหตุ ปั จ จั ย และ
การดาเนิน งานที่เ กี่ย วข้อ งโดยครูนาเสนอรายละเอีย ดปฏิบัติ ในรายละเอีย ดดัง นี้ 1) ปัญ หา
ความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
นามาใช้เพื่อพัฒ นา คุณภาพของผู้เรียน และขั้น ตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทาง
ใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การแสดงออกการประพฤติและ
ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไปการแต่งกายกริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง
สม่าเสมอที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การตระหนักถึงความสาคัญ
รับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถให้ความสาวให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น
จากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การตระหนักถึงความสาคัญรับ
ฟังความคิดเห็ น ยอมรับ ในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชนและร่วมมือปฏิ บัติงานเพื่ อ
พัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพั ฒนา การค้นหาสังเกตจดจา
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองพัฒนางาน
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้ างโอกาสให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทุ กสถานการณ์ การสร้างกิจกรรมการ
เรีย นรู้โดยการน าเอาปั ญ หาหรือความจาเป็นในการพัฒ นาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอื่นๆมาในโรงเรียนมากาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ถาวรเป็น
แนวทางในการแก้ปัญ หาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนาเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒ นาครู
จาเป็นต้องมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผ่านมุมของปัญหาไปในทางการพัฒ นากาหนดเป็นกิจกรรม
ในการพัฒนาผู้เรียนครู ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ
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มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมที่ตรงตัว ครูสามารถมองหักมุม
ในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน53
มาตรฐานการปฏิบัติตน
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต้ อ งมี วิ นั ย ในตนเอง พั ฒ นาตนเองด้ า นวิ ช าชี พ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษาต้อ งรัก ศรัท ธา ซื่ อ สั ตย์ สุ จริต และรับ ผิ ด ชอบต่ อ
วิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจ
แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ทั ก ษะ และนิ สั ย
ที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
7. ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึกษาต้องให้ บ ริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดย
ไม่ เรีย กรับ หรือ ยอมรั บ ผลประโยชน์ จ ากการใช้ ตาแหน่ งหน้ าที่ โดยมิ ช อบ จรรยาบรรณต่อ ผู้ ร่ว ม
ประกอบวิชาชีพ
8. ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึ กษาพึงช่ว ยเหลื อเกื้อกูล ซึ่งกัน และกันอย่างสร้างสรรค์
โดย ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จรรยาบรรณต่อสังคม
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สานักงานเลขาธิการครุสภา, คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา,กรุงเทพมหานคร
: ครุสภาลาดพร้าว, 2549),37-38.
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9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และ
พั ฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม ศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา สิ่ งแวดล้ อม รักษาผลประโยชน์ ของ
ส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข54
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 – 4 ในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 30 โรง ประกอบด้วย
อาเภอเมื อ งกาญจนบุ รี 3 โรง ได้ แ ก่ โรงเรีย นกาญจนานุ เคราะห์ โรงเรียนเทพศิ ริน ทร์ล าดหญ้ า
โรงเรีย นเทพมงคล อาเภอไทรโยค 2 โรง ได้แ ก่ โรงเรีย นไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนไทรโยค
มณีกาญจน์วิทยา อาเภอบ่อพลอย 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
อาเภอศรี ส วัส ดิ์ 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนศรีส วัส ดิ์พิ ทยาคม อ าเภอท่ ามะกา 6 โรง ได้แก่ โรงเรีย น
ท่ามะกาวิทยาคม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนท่าเรือพิทยา
คม โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา อาเภอท่าม่วง 6 โรง ได้แก่
โรงเรีย นวิสุท ธรัง ษี โรงเรีย นท่า ม่ว งราษฎร์บารุง โรงเรีย นหนองขาวโกวิท พิทยาคม โรงเรียน
พังตรุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรีย นหนองตากยาตั้งวิริยราษฎร์บารุง โรงเรียนเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จ
พระศรีนครินทร์ อาเภอทองผาภูมิ 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
อาเภอสั งขละบุ รี 1 โรง ได้ แ ก่ โรงเรีย นอุ ด มสิ ท ธิ ศึ ก ษา อ าเภอพนมทวน 2 โรง ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
พนมทวนพิทยาคม โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อาเภอเลาขวัญ 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บารุง
อ าเภอด่ า นมะขามเตี้ ย 1 โรง ได้ แ ก่ โรงเรีย นด่ านมะขามเตี้ ย วิ ท ยาคม อ าเภอหนองปรือ 2 โรง
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นประชามงคล โรงเรียนหนองปรือพิ ท ยาคม และอ าเภอห้ ว ยกระเจา 1 โรง ได้ แ ก่
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
ปัทมา สายสะอาด ได้ศึกษาทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บ ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานเป็ น ทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบว่า
1) ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวม
54 สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,

คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครู (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 86-87
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ทักษะการติดต่อสื่อสาร
ของผู้บ ริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
กาญจนบุรีเขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารด้านความ
สม่าเสมอต่อ เนื่ องกัน ความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ มและความแจ่ม แจ้งของข่าวสารส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน55
หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต ได้ศึกษาการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติ งานของครู
ในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 1)
การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาสมุท รสาคร โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก 3) ความความสัม พัน ธ์ ระหว่าง
การติ ด ต่อ สื่ อสารของผู้ บ ริ ห ารกั บ การปฏิ บั ติ งานของครูในสถานศึก ษาสั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้า น มีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .0156
นิ ภ า นาคสิ ง ห์ ได้ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิช าชี พ ของครู ผู้ ส อนใน
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูอยู่ในระดับมากและพบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูทั้งโดยรวมและจาแนกรายด้านไม่แตกต่างกัน57

55

ปัทมา สายสะอาด, “ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ.
56 หทั ยทิ พย์ สิ ขัณ ฑกสมิ ต , “การติ ดต่ อสื่ อสารของผู้ บริห ารกับ การปฏิ บั ติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2554), 124.
57 นิภ า นาคสิงห์ , “การปฏิ บัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้ สอนในโรงเรีย น
เครือข่ายพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาที่ 4” (วิท ยานิพ นธ์ ปริญ ญาครุศ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2554), ก.
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พิชชาพร อุ่นศิริ ได้ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิช าชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน พบว่า การปฏิบั ติตามมาตรฐานวิช าชี พครูใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก58
อุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน
พบว่าอันดับ 1 คือมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือมาตรฐานที่ 2
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน และลาดับสุดท้ายคือมาตรฐานที่ 1
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ59
วันทนา เวชการ ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของ
ผู้บริห ารสถานศึกษากับ การมีส่วนร่วมในการบริห ารงานวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า 1) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความรับรู้ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ด้านการรับสารมากที่สุด รองลงมาคือด้านการส่งสาร
ด้านการใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และด้านการใช้สาร 2) ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิช าการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีส่วนร่วมงานการวัดผลและประเมินผล มากที่สุด รองลงมาคือ งานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานการประกันคุณภาพการศึกษา และงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 3) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัม พันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการบริห ารงานวิช าการของครู อยู่ในระดั บ ค่ อนข้ างสู ง อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05
(r=.778) โดยค่าของตัวแปรทั้งสองมีความผันแปรรวมกันร้อยละ 6160
58 พิ ช ชาพร

อุ ่น ศิร ิ , “ได้ศ ึก ษาวุฒ ิภ าวะทางอารมณ์ข องผู้ บ ริ ห ารสตรี ที่ มี ผ ลต่ อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.
59 อุบล สินธุโร, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554), 1.
60 วัน ทนา เวชการ, “การศึ กษาความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างพฤติ กรรมการติ ด ต่ อสื่ อสารของ
ผู้บริห ารสถานศึกษากับ การมีส่วนร่วมในการบริห ารงานวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2555) ง.
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ขวัญชัย ปัจจัยตา ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน
โรงเรี ย นสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามหาสารคามเขต 3 ผลการวิ จัย พบว่ า
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษามหาสารคามเขต 3 ในภาพรวมทุ ก ด้ านอยู่ ในระดั บ มาก และการปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูเมื่อจาแนกตามเพศวิทยฐานะและประสบการณ์การปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ61
ลั ด ดาวรรณ ก้ อ นวิ ม ล ได้ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาของ
ครู ผู้ สอนโรงเรี ยนในเขตพื้ น ที่อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากโดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้าง และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุดคือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒ นาวิช าชีพครูอยู่เสมอและพบว่าครูผู้ส อนในโรงเรีย นในเขตอาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ที่มีประสบการในการทางานต่างกันมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติที ่ร ะดับ .01 ได้แ ก่ มาตรฐานที ่ 1 การปฏิบั ติกิ จกรรมทางวิช าการเกี่ย วกั บ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 3 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนา
แผนการสอนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เกิ ด ผลจริ ง มาตรฐานที่ 5 พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนให้
มีป ระสิทธิภ าพ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน และ
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ และมาตรฐานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 สร้าง
โอกาสให้ผู้เรีย นได้เรีย นรู้ในทุกสถานการณ์โ ดยครูผู้ส อนที่มีป ระสบการณ์ การทางานอยู่ระหว่าง
5-10 ปี มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทางาน
มากกว่า 10 ปี62
อิ่มทิพย์ อนิศดา ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิช าชี พ ครู ในโรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รีเขต 4 พบว่ า
คุณภาพชีวิตของครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
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ขวั ญ ชั ย ปั จ จั ย ตา, “การปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครูข องข้ า ราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3” (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2555), ค.
62 ลัดดาวรรณ ก้อนวิมล, “การปฎิ บัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูผู้สอน
โรงเรียนในเขตพื้นที่อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2555), ก.
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โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตครูโดยภาพรวมและคุณภาพชีวิตด้านสังคม
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่. 0163
เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การ
ตัดสิ น ใจของผู้บ ริห ารกับ การปฏิบั ติงานของครูในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีในสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0164
พินิจ แสนวัง ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริห ารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบว่า
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
ครูอยู่ในระดับมากและสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ของครูมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0165
จารุวรรณ วิจิ ตรวงศ์ว าน ได้ศึกษาการตัดสิ นใจของผู้บ ริห ารกับการปฏิบัติงานของครู
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อ ยคือ (1) การนิย ามปัญ หา (2) การศึก ษาหาทางเลือ กและ (3) การคัด ทางเลือ ก
63

อิ่มทิพย์ อนิศดา “คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ในโรงเรี ย นสั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษากาญจนบุ รีเขต 4” (วิท ยานิ พ นธ์
ปริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2555), ก.
64 เฉลิ ม ขวั ญ ถื อ ความสั ต ย์ , “การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารกั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ใ น
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2555), บทคัดย่อ.
65 พิ นิ จ แสนวั ง , “สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารกั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ทาง
การศึ ก ษาของครู โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2”
(วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญาศึ กษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึ กษา บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), ง.
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2) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
พบว่าภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยสามลาดับแรก
คื อ (1)การปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย น (2) การร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ แ ละ (3) การตัด สิ น ใจปฏิ บั ติ กิ จกรรมต่ างๆโดยค านึ งถึง ผลที่ จะเกิ ดแก่ ผู้ เรียน 3) การ
ตัดสินใจของผู้บริหารกับปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0166
ชลธิช า สุ ขเจริ ญ ได้ ศึ ก ษาเรื่อ งการปฏิ บั ติงานตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครูของครู
โรงเรียนกลุ่มบางละมุงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด 3 อันดับ ได้แก่รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ พัฒนาสื่อการสอนให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ67
ภานลิ น กลิ่ น วงศ์ ได้ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ งานตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู ใน
เครือข่ายกรมหลวงชุมพรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยองเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูจาแนกตามเพศ และประสบการณ์ทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ68
วิชิตา สืบทอง ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
ปรากฏว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก
66 จารุวรรณ

วิจิตรวงศ์วาน, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธ ยมศึก ษา” (วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญาศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ.
67 ชลธิชา สุขเจริญ , “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกลุ่ม
บางละมุงสามสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3” (งานนิพนธ์ป ริญ ญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556),
ง.
68 ภานลิน กลิ่นวงศ์ , “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเครือข่าย
กรมหลวงชุมพรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยองเขต 2” (งานนิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยบูรพา, 2556),
ง.
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คื อ มาตรฐานที่ 8 ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย นมาตรฐานที่ 10 ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์ในชุมชนและมาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา69
เอมอร อิ่มถาวร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครู
สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิช าชีพ ครูเมื่อ จ าแนกตาม เพศ และ ประสบการณ์ ท างาน โดยรวมและรายได้ แตกต่ างกัน อย่ าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิต70ิ
ณัชปภา ภักตร์วิลัย ได้ศึกษาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์
อุปถัมภ์ พบว่า 1) ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทั บตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์มีแนวทางดังนี้ 1) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) บุคลากรเลือกใช้สื่อที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การทางาน และกลุ่มงานของผู้รับ
สาร 3) บุคลากรควรเลือกสื่อที่เหมาะสมกับสาร 4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่บุคลากร 5) ลดลาดับชั้นในการส่งสาร 6) ควรให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่างๆได้หลายช่องทาง 7) จัดให้มีการประชุมบุคลากร ปรึกษา และหาวิธีร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหา เพื่อยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศการทางานที่ดีของโรงเรียน71
ยิ่ งลั ก ษณ์ ระรวยทรง ได้ ศึ ก ษาการสื่ อ สารของผู้ บ ริห ารกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด
การศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) การสื่อสารของผู้บริห าร โรงเรียน
สั งกั ด กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดั บ มาก 2) ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด
การศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การสื่อสาร
69 วิ ชิ ต า

สื บ ทอง, “การปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องข้ าราชการครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ” (งานนิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
2556), ง.
70 เอมอร อิ่มถาวร, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัด
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี” (งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง.
71 ณั ช ปภา ภั ก ตร์ วิ ลั ย , “ทั ก ษะการสื่ อ สารของบุ ค ลากรโรงเรี ย นด่ า นทั บ ตะโกราษฎร์
อุปถัมภ์” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ.
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ของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .0172
จิรประภา อวิรุทธพาณิ ช ย์ ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิ บัติงานตามมาตรฐาน
วิช าชีพ ครูส ัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตากเขต 1 ผลการวิ จั ย พบว่ า
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาตรฐานค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิ ชาการเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพครู
อย่างเสมอ73
ธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม
ข้อบั งคับ คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนชะอาคุณ หญิ งเนื่ องบุ รีตามข้อบังคับคารุส ภาว่าด้วยมาตรฐานวิช าชีพ ครูพ .ศ. 2556 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงลาดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้เรียน และตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนนอกนั้นอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรีตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 เมื่อจาแนก
ตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับ การศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบรายคู่พบว่า เมื่อจาแนกตามอายุ ด้านพัฒ นาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อยู่ เสมอ และจ าแนกตามอายุ ร าชการและวิ ท ยฐานะ ด้ า นสร้ า งโอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ใ น
ทุกสถานการณ์แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0574

72 ยิ่งลักษณ์

ระรวยทรง, “การสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ.
73 จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์ , “แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1” (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557), ง.
74 ธิ ต ติ ย พั ท ย์ อยู่ จิ ต ร์ , “การปฏิ บั ติ ง านของครู โ รงเรี ย นชะอ าคุ ณ หญิ ง เนื่ อ งบุ รี ตาม
ข้อ บั งคั บ คุ รุ ส ภาว่ าด้ ว ยมาตรฐานวิช าชี พ พ.ศ. 2556” (การค้ น คว้าอิ ส ระปริญ ญาศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), บทคัดย่อ.
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นภารั ต น์ หอเจริ ญ ได้ ศึ ก ษาสมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารกั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ใ น
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของ
ผู้บ ริห ารกับ การปฏิบั ติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0175
งานวิจัยต่างประเทศ
พินโต, ซิมพ์สัน และแบ็คเคน (Pinto, Simpson and Bakken) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารสาหรับนักเรียนที่มีความพิการรุนแรง พบว่า การสื่อสารเป็นกุญแจสาคัญใน
การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างน้อยสองคนร่วมกัน การสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้
แม้ว่ามนุษย์บางคนมีความพิการรุนแรง ซึ่งอาจจะมีข้อจากัด ทักษะในการสื่อสารของบุคคลที่มีความ
พิการรุนแรง ซึ่งอาจจะมีข้อจากัด ทักษะในการสื่อสารของบุคคลที่มีความพิการรุนแรงอาจไม่สามารถ
เข้า ถึง หรือ ควบคุม ได้เ ต็ม รูป แบบ เหมือ นกับ คนส่ว นใหญ่ (เช่นการพูด การแสดงออกทางสีหน้า
การเคลื่อนไหวร่างกาย)76
โฮมเมส และ แวน เดอ โมเลน ศึกษาเรื่องผลของการฝึกทักษะการสื่ อสารด้วยตนเอง
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พบว่า การฝึกทักษะการสื่อสาร
เท่านั้นที่จะเกิดประสิทธิภาพในการทางาน ถ้ามีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ทักษะนั้นนอกเหนือจากความเชื่อ
ที่ว่าพวกเขามีความสามารถ พฤติกรรม (การรับรู้ความสามารถของตัวเอง) ในการศึกษานี้กาหนด
แรงจูงใจเป็นค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ทักษะการสื่อสารและความคาดหวังในผลที่มี
ต่อการใช้ทักษะสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมกับสถานการณ์ในชีวิตสิ่งที่เกี่ยวข้อง
75 นภารัต น์

หอเจริญ , “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (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 นอกจากนี้สามารถเพิ่มแรงจูงใจขึ้นได้โดยการให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกอย่างเพียงพอใน
โปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการสร้างแบบจาลอง (ตัวอย่างจากวิดีโอ) การแสดงบทบาทสมมติ
นักเรียนที่ยังคงเรียนรู้ทักษะของตัวเองจะประสบความสาเร็จด้วยตนเองอาจมีแรงจูงใจพิเศษบางอย่าง
เพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงแรงจูงใจที่เป็นที่รู้ จักจะเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อมีคนมาตอบรับจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง77
อีร อสแกน (Erozkan) ศึ กษาเรื่อง ผลของทั ก ษะการสื่ อสารระหว่างบุ คคลและทั กษะ
การแก้ปั ญหาทางสั งคมด้วยความสามารถตนเอง พบว่า ทักษะการสื่ อสารมีบทบาทสาคัญมากใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการสื่อสารเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อการส่งข้อความเป็นข้อความเดียวกันกับที่ได้รับ ความเข้าใจในความต้องการ
และความเข้าใจในข้อความจากทางผู้ส่งและผู้รับมี ส่วนช่วยในการสื่อสาร การแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ทาได้โดยการสื่อสารที่มีประสิ ทธิภาพซึ่งใช้ได้กับปัญหาทั่วไป ปัญหาของผู้คนจะต้องแก้ออกมาใน
เครือข่ายการสื่อสารระหว่างบุคคลและการแก้ปัญหาต้องมีการใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคนที่ ควรให้ความสนใจกับปัญหาของผู้อื่นและใช้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นขั้น ตอน ยอมรับ และพร้อมที่จะเริ่มต้นการสื่ อสารที่ดีบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการ
สื่อสารโดยทั่วไปจะมีความมั่น ใจในตนเองมีความเคารพและเปิดกว้างทางการสื่อสารร่วมกับผู้อื่น
บุคคลที่ขาดความมั่นใจจะเกิดความกลัวและประสบปัญหาในการสื่อสาร78
เทเลอร์ ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติก รรมการสื่ อสารของผู้ อานวยการโรงเรียนประถมศึ ก ษาใน
เวอร์ จิ เนี ย ด้ านความเป็ น ผู้ น าการสื่ อ สารและความพยายามในการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ร พบว่ า
พฤติกรรมด้านการสื่อสารของผู้อานวยการกับครูผู้ส อนมีส่วนช่วยให้ ครูผู้สอนพัฒนาสมรรถนะที่ดี
ขึ้น การสื่อ สารที่มีส่ว นช่ว ยในการพัฒ นาสมรรถนะครูเ หล่า นี้คือ การสื่อ สารแบบเผชิญ หน้า
การสื่อสารในตอนประชุม และการสื่อสารตอนนิเทศการสอนในระดับชั้นในแต่ละสัปดาห์ ยิ่งไปกว่านั้น
งานวิจัยนี้สรุปไว้ว่าทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่จาเป็นในการสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้อานวยการและ
ครู ผู้ ส อน ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ใ นความเชื่ อ ใจสามารถท าให้ ค รู ผู้ ส อนท าการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การอบรมความเป็นผู้นาองค์กรให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสาคัญ
77

Mark A. Homemes and Henk T. Van der Molen, “Effects of a Selfinstruction 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 ซึ่งจะสามารถนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนที่มี
คุณภาพ79
สรุป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ งานของครู ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระมวลความคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องโดยใช้การสื่อสารตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์และบรูม (Cutlip, Center and Broom) ที่
เรียกว่าหลักสาคัญ 7 ประการในการติดต่อสื่อสาร (the 7 C’s of communication) ประกอบด้วย
1) ความน่าเชื่อถือ 2) บริบทของสถานการณ์หรือ 3) เนื้อหา 4) ความชัดเจน 5) ศักยภาพในการรับ
และส่งสาร 6) ช่องทางข่าวสาร 7) ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ครู ตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1) การปฏิ บั ติกิ จกรรมทางวิช าการเกี่ย วกับ การพั ฒ นาวิช าชีพ ครูอ ยู่เสมอ 2) การตัดสิ นใจปฏิ บั ติ
กิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 3) ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
4) พั ฒ นาแผนการสอนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ผลจริง 5) การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน 7) การ
รายงานผลการพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
9) ความร่ ว มมื อกั บ ผู้ อื่น ในสถานศึ กษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ความร่ว มมื อกั บผู้ อื่น ในชุ มชนอย่าง
สร้ างสรรค์ 11) การแสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการ 12) การสร้างโอกาสให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ทุกสถานการณ์ มาเป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการสื่อสารของผู้บริหารนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งตัวผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าผู้บริหารสื่อสารได้อย่างถูกต้องย่อมส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของ
ครูซึ่งเป็นผู้รับคาสั่งในการปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความสาเร็จ มีความเข้าใจตรงกัน
ลดความขัดแย้ ง มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน หากผู้ บริห ารไม่มีการสื่อสารที่ดี ก็จะส่งผลต่อ
ผู้ปฏิบั ติงานก็คือตัวครู ทาให้ เกิดความเบื่อหน่ายในการทางาน มีความขัดแย้งและเข้าใจไม่ตรงกัน
ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานครูนั้น ครูนั้นต้องยึดปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานของครุสภา
ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ น การวิจั ย ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทราบ1) การสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
โดยใช้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยครั้ งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์มีระบบ และสอดคล้อง
กับวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภ าพ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 จั ดเตรีย มโครงการวิจัยเป็น การจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นขั้นตอนเป็ น
ระบบตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีเอกสาร
วิช าการ ข้อมูล สารสนเทศ งานวิจั ยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดถึงวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาโครงร่างการวิจัย นาเสนอพร้อมขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่ อน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข แล้ ว น าเสนอต่อ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร เพื่ อ ขออนุ มั ติ
โครงร่างการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 2 การด าเนิ น การวิจั ย เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษารายละเอี ย ดของทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ นาเครื่องมือไป
เก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนแปลผลการวิเคราะห์
ขั้ น ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจั ย เป็ น ขั้ น ตอนการจั ด ท าร่ างรายงานผลการวิ จั ย
นาเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
คาแนะน าของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอ
รายงานผลการวิจั ยต่อบั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร เพื่อขออนุมัติให้ เป็น ส่ว นหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้
ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัย นี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one - shot, nonexperimental case study) สามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกาญจนบุรี รวม
ทั้งสิ้ น 30 โรง มีส ถานที่ตั้งอยู่ ในอาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองกาญจนบุรี 3 โรง อาเภอไทรโยค 2 โรง
อาเภอ 2 โรง อาเภอบ่ อพลอย 2 โรง อาเภอศรีสวัสดิ์ 1 โรง อาเภอท่ามะกา 6 โรง อาเภอท่าม่วง
6 โรง อาเภอทองผาภูมิ 2 โรง อาเภอสังขละบุรี 1 โรง อาเภอพนมทวน 2 โรง อาเภอเลาขวัญ 1 โรง
อาเภอด่านมะขามเตี้ย 1 โรง อาเภอหนองปรือ 2 โรง และอาเภอห้วยกระเจา 1 โรง
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางประมาณการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)80 ได้กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุ รี จ านวนทั้ งสิ้ น 28 โรง แล้ ว เลื อ กตั ว อย่ า งโรงเรี ย นโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ประเภท
(Stratified Random Sampling) จาแนกตามอาเภอ มีขั้นตอนการสุ่มดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จาแนกกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวั ดกาญจนบุรี 13 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเมืองกาญจนบุรี อาเภอไทรโยค อาเภอบ่อพลอย อาเภอศรีสวัสดิ์ อาเภอท่ามะกา อาเภอ
ท่าม่วง อาเภอทองผาภูมิ อาเภอสังขละบุรี อาเภอพนมทวน อาเภอเลาขวัญ อาเภอด่านมะขามเตี้ย
อาเภอหนองปรือ และอาเภอห้วยกระเจา
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างตามจานวนสัดส่วนประชากรแต่ละอาเภอโดยการสุ่ม
ระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง 28 โรง
ผู้ให้ข้อมูล
มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อานวยการโรงเรียน 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 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลจาแนกตามอาเภอ

รวม

เมืองกาญจนบุรี
ไทรโยค
บ่อพลอย
ศรีสวัสดิ์
ท่ามะกา
ท่าม่วง
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
พนมทวน
เลาขวัญ
ด่านมะขามเตี้ย
หนองปรือ
ห้วยกระเจา
13

ครูผู้สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

อาเภอ

กลุม่
ตัวอย่าง
(โรงเรียน)

รองบริหารสถานศึกษา

ลาดับ

ประชากร
(โรงเรียน)

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล (คน)

3
2
2
1
6
6
2
1
2
1
1
2
1
30

3
2
2
1
5
5
2
1
2
1
1
2
1
28

3
2
2
1
5
5
2
2
2
1
1
1
1
28

3
2
2
1
5
5
2
2
2
1
1
1
1
28

6
4
4
2
10
10
4
4
4
2
2
2
2
56

12
8
8
4
20
20
8
8
8
4
4
4
4
112

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน
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ตัวแปรต้น (Xtot) คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร (Xtot) นาแนวคิด
ของคัทลิป เซนเตอร์ และบรูม (Cutlip, Center and Broom) มาเป็นขอบเขตการวิจัย ซึ่งได้กล่าวถึง
วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อป้องกันและขจัดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ที่เรียกว่าหลักสาคัญ 7 ประการ
ในการติดต่อสื่อสาร (the 7 C’s of communication) ประกอบด้วย
1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility : x1) หมายถึง ความน่าเชื่อถือในผู้ให้ข่าวหรือแหล่งข่าว
มีความชัดเจน สื่อสารตรงประเด็น เข้าใจง่าย ถูกต้องตามบริบท สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
2. บริบ ทของสถานการณ์ห รือ สภาพแวดล้อ ม (Context : x2) หมายถึ ง การใช้
การติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นคาพูด กริยาท่าทาง หรือการใช้สัญลักษณ์อื่นๆ
3. เนื้อหา (Content : x3) หมายถึง ความรู้ ข่าวสารต่างๆที่ผู้บริหารใช้ในการติดต่อสื่อสาร
มีความหมายเป็นที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร เหมาะสมสอดคล้องกับความคิด เจตคติ และ
ค่านิยมของผู้รับสาร
4. ความชั ด เจน (Clarity : x4) หมายถึ ง ข่ าวสารที่ ใช้ ภ าษาที่ ท าให้ ผู้ รับ สารชั ด เจนไม่
คลุมเครือติดต่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่กากวมใช้ภาษาที่กะทัดรัด
5. ศักยภาพในการรับและส่งสาร (Capability of audience : x5) หมายถึง ความสามารถใน
การรับ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารตามความสามารถของผู้รับตามความรู้เดิมที่ผู้รับสารมีความสนใจทั้ง
ในด้านทัศนคติ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม โดยผู้บริหารใช้เทคนิค วิธีที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้รับสาร
6. ช่องทางข่าวสาร (Channel : x6) หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ที่ส่งสาร
อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
7. ความต่อ เนื ่อ งและความสม่าเสมอ (Continuity & Consistency : x7) หมายถึง
กระบวนการติดต่อสื่อสารที่มีการกระทาบ่อยๆ กระทาอย่างต่อเนื่อง มีการย้าเพื่อให้เกิดความซึมซับ
เพิ่มเติมความจาและมีความเที่ยงตรงแน่นอน
ตั วแปรตาม (Ytot) คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับมาตรฐานปฏิบัติ งานของครู (Ytot) ตามคู่มื อ
การปฏิบัติงานข้าราชการครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบ่ง
ออกเป็น 12 ประการ ดังนี้
1. การปฏิบั ติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) หมายถึง
การค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์การหรือหน่วยงาน หรือ สมาคมจัดขึ้น
2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจ กรรมต่า งๆ โดยคานึง ถึงผลที่จ ะเกิด กับผู้เรียน (Y2) หมายถึง
การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่นๆ ครูต้องคานึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก
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3. ความมุ่ง มั่น พัฒ นาผู้เ รีย นให้เต็ม ตามศัก ยภาพ (Y3) หมายถึง การใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใ ห้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ
ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่จะได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่าง
เป็นระบบ
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Y4) หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง
หรื อสร้ างแผนการสอนบั น ทึ กการสอนหรือเตรีย มการสอนในลั กษณะอื่น ๆที่ส ามารถน าไปใช้จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิท ธิภาพอยู่เสมอ (Y5) หมายถึง การประดิษฐ์
คิดค้นผลิตเลือกใช้ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์เอกสารสิ่งพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
6. การจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนโดยเน้น ผลถาวรที่เ กิด กับ ผู้เ รีย น (Y6) หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความ
แตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัย
ในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
7. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒ นาผู ้เ รีย นที ่เ กิด จากการปฏิบ ัต ิก ารเรีย น การสอนให้ ค รอบคลุ ม สาเหตุ ปั จ จั ย และ
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยครูนาเสนอรายละเอียดปฏิบัติ ในรายละเอียดดังนี้ 1) ปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อ
พัฒ นา คุณภาพของผู้เรีย น และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 3) ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและ
ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไปการแต่งกายกริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง
สม่าเสมอที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
9. ความร่วมมือกับ ผู้ อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) หมายถึง การตระหนักถึง
ความสาคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น
จากการกระทานั้น
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10. ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในชุ ม ชนอย่ า งสร้ า งสรรค์ (Y10) หมายถึ ง การตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ รับ ฟังความคิดเห็ น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชนและร่วมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
11. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึง การค้นหาสังเกตจดจา
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสาระสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครูสามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองพัฒนางาน
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
12. การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุก สถานการณ์ (Y12) หมายถึง การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการนาเอาปัญหาหรือความจาเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอื่นๆมาในโรงเรียนมากาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ถาวรเป็น
แนวทางในการแก้ปัญ หาของครูอีกแบบหนึ่งที่ จะนาเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒ นาครู
จาเป็นต้องมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนากาหนดเป็นกิจกรรมใน
การพัฒนาผู้เรียนครู ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มี
สติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหัก
มุมในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 1 ฉบับ รายละเอียดของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จ านวน 5 ข้อ สอบถามเกี่ ยวกั บ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ การศึ กษาสู งสุ ด
4) ตาแหน่ง 5) ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์ และ บรูม
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ย วกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติงานของครู ตามคู่มื อ การปฏิ บั ติ งาน
ข้าราชการครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert)81
5 ระดับ คือ
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ระดับ 5 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าน้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
มาก มีค่าน้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าน้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าน้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง การสื่อสารของผู้บริหาร / มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ งศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถามจากผลการวิจัย แล้วนาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ได้ผลการวิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.00
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย น และครู โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จ านวน 8 โรง
โรงเรียนละ 4 คน รวม 32 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามมาคานวณเพื่อ หาค่าความเชื่อ มั่น (Rebiability) ของ
แบบสอบถามด้ว ยวิธีก ารของครอนบัค (Cronbach)82 โดยพิจ ารณาจากค่าสัมประสิท ธิ์ (Alpha
Coefficient) ได้ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α–Coefficient) เท่ากับ 0.963
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย ด าเนิ น ไปอย่ า งราบรื่น และถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บทางราชการ ผู้ วิจั ย จึ ง
ดาเนินการดังนี้
1. ทาหนังสือถึงหัวหน้าภาควิ ชาบริหารการศึกษา เพื่อขอทาหนังสือถึงผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลแต่ละโรงเรียน
2. ส่งหนังสือดังกล่าวส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ให้ข้อมูลส่งแบบสอบถามกลับมาทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ ใช้ห น่ ว ยการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) เป็ นโรงเรียนมั ธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 28 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อานวย
โรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทางสถิติดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูล โดยใช้ค่าทางสถิติ คือ ความถี่
(Frequency: f ) และร้อยละ (Percentage: %)
2. การวิเคราะห์ระดับการสื่อ สารของผู้บริหารและระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สถิตที่ใช้ คือ มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean: x̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) นาค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้จากแบบสอบถาม
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best)83 ดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การสื่ อสารของผู้ บ ริห ารหรือ/มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การสื่ อสารของผู้ บ ริห ารหรือ/มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การสื่ อสารของผู้ บ ริห ารหรือ/มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับปานกลาง
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การสื่ อสารของผู้ บ ริห ารหรือ /มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การสื่ อ สารของผู้ บ ริห ารหรือ/มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั งหวัด กาญจนบุ รี สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ การวิ เคราะห์ ห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยมี เกณฑ์
การแปลผลตามแนวคิดของ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร84 ดังนี้
0.00 - 0.29 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า
0.30 - 0.69 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
0.70 - 1.00 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
สรุป
การวิ จั ย เรื่ อ ง การสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของครู โ รงเรี ย น
มัธ ยมศึ กษาในจั งหวั ดกาญจนบุ รี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อทราบ 1) การสื่ อสารของผู้ บ ริห ารโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุ รี 3) ความสั ม พั น ธ์ระหว่างการสื่ อสารของผู้ บริห ารกับ มาตรฐานการปฏิ บัติงานของครู
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี การด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งพรรณนา
(Descriptive Research) ใช้โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit Of
Analysis) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 28 โรง ผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน
1 คน รองผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน ครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน โดยการใช้แบบสอบถามในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 3 ตอน สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency: f ) ร้ อ ยละ
(Percentage: %) มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic mean: x̅) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation: SD) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient : rxy)
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ตอบข้ อ ค าถามของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามที่ ส่ ง ถึ ง โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 28 แห่ง มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน รอง
ผู้อานวยการโรงเรีย น จ านวน 1 คน และครู จานวน 2 คน รวมผู้ให้ ข้อมูลทั้ งสิ้ นจานวน 112 คน
ผู้วิจั ยได้รับ แบบสอบถามกลั บ คืน มา 112 ฉบั บ จากโรงเรียน 28 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 100 นามา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยายจาแนกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพั นธ์ระหว่างการสื่ อสารของผู้ บริห ารกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 28 โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการโรงเรีย น หรื อ รัก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการโรงเรี ย น 1 คน
รองผู้ อานวยการโรงเรีย น 1 คน และครู 2 คน รวมผู้ให้ ข้อมูล ทั้งสิ้ น 112 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
ซึ่งปรากฏผลดังตาราง
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ตารางที่ 4 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

รวม

55
57
112

49.11
50.89
100.00

1
32
39
40
112

0.90
28.57
34.82
35.71
100.00

0
36
75
1
112

0.00
32.14
66.96
0.90
100.00

28
28
56

25.00
25.00
50.00

112

100.00

2
26
29
55
112

1.80
23.21
25.89
49.10
100.00

1.เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน
รองผู้อานวยการ
ครู
รวม
5. ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
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จากตารางที่ 4 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน
57 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 50.89 รองลงมาเป็ น เพศชายจ านวน 55 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 49.11 เป็ น
ผู้มีอายุ 46 ปีขึ้นไป มากที่สุด จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 36-45 ปี
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.82 และผู้มีอายุ 25-35 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
และน้ อยที่ สุ ด คื อผู้ ที่ มี อายุ น้ อ ยกว่า 25 ปี คิ ดเป็ น ร้อยละ 0.90 ส่ ว นระดั บ การศึ ก ษา พบว่า จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 66.96 รองลงมาจบการศึกษาใน
ระดับ ปริญ ญาตรี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 และน้อยที่สุ ดคือผู้ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 สาหรับตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้อานวยการ
โรงเรียน และรักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รอง
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นจ านวน 28 คน และครู จ านวน 56 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.00 ในด้ า น
ประสบการณ์การทางานของผู้ตอบแบบสอบถามในการทางานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด จานวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.10 รองลงมาคือผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.89 และ
ลาดับน้อยที่สุดคือประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ในการวิเคราะห์การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย
วิเคราะห์ โดยใช้ ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ( X ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผู้ ให้ ข้ อ มู ล 28
โรงเรี ย น แล้ ว น าค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ไปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ต ามแนวคิ ด ของเบสท์ (Best) ดั ง
รายละเอียดในตารางที่ 5-11 ดังนี้
ตารางที่ 5 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
(n=28)
การสื่อสารของผู้บริหาร(xtot)

X

S.D.

ระดับ

1. ความน่าเชื่อถือ(x1)

4.46

0.34

มาก

2. บริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม(x2)
3. เนื้อหา(x3)
4. ความชัดเจน(x4)

4.41
4.44
4.43

0.38
0.36
0.38

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)
(n=28)
การสื่อสารของผู้บริหาร(xtot)
S.D.
ระดับ
X
5. ศักยภาพในการรับและส่งสาร(x5)

4.35

0.36

มาก

6. ช่องทางข่าวสาร(x6)

4.62

0.35

มากที่สุด

7. ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ(x7)

4.47

0.37

มาก

4.45

0.30

มาก

รวม (Xtot)

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) ความน่ าเชื่อ ถือ ( X = 4.46, S.D. = 0.34) เนื้ อหา
( 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) ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ
(n=28)
ความน่าเชื่อถือ (X1)
S.D.
ระดับ
X
1. ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจเพื่อ
มุ่งเน้นพัฒนางานของโรงเรียน

4.29

0.45

4.47

0.50

มาก
มาก
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ตารางที่ 6 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ (ต่อ)
(n=28)
ความน่าเชื่อถือ (X1)
S.D.
ระดับ
X
3. ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ครูตรงประเด็น
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4. ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูในโรงเรียนอย่างถูกต้อง
และได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5. ข่าวสารที่ผู้บริหารนามาสื่อสารให้ครูทราบมีความถูกต้อง
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
รวม

4.38

0.50

4.59

0.49

4.61

0.49

4.46

0.34

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ในด้านความน่ าเชื่อถือ (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46) มีการกระจายข้อมูล น้อย
(S.D. = 0.34) แสดงว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ข่าวสารที่ผู้บริหารนามาสื่อสารให้ครูทราบมีความถูกต้องทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ( X = 4.61,
S.D. = 0.49) ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูในโรงเรียนอย่างถูกต้องและได้มาจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ ( X = 4.59, S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจเพื่อมุ่งเน้นพัฒนางานของ
โรงเรี ย น ( X = 4.47 , S.D. = 0.50) ผู้ บ ริห ารมี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่ ค รูต รงประเด็ น
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ( X = 4.38, S.D. = 0.50) และผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ให้ ครูในโรงเรียนทราบ เป็ น ลายลั กษณ์ อักษรและไม่เป็ นลายลั กษณ์ อักษรที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
( X = 4.29, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านบริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม
(n=28)
บริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (X2)
S.D.
ระดับ
X
1. ผู้บริหารใช้คาพูด ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
และเหมาะสมกับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน

4.32

0.46

2. ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

4.50

0.50

3. ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด ประชุม ชี้แจง
อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย

4.42

0.51

4.41

0.38

รวม

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ใน
ด้านบริบทสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.41) มีการกระจาย
ของข้อมูล น้ อย (S.D. = 0.38) แสดงว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการ
สื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ( X = 4.50, S.D. = 0.50) และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ
โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด
ประชุม ชี้แจง อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย ( X = 4.42, S.D. = 0.51) และผู้บริหารใช้คาพูด ใน
การสื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสมกับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน ( X = 4.32,
S.D. = 0.46) ตามลาดับ
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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. คาสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและคาแนะนาที่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงานของครู

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
ด้ า นเนื้ อ หา (X 3 ) โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.44) มี ก ารกระจายของข้อมูลน้อย
(S.D. = 0.36) แสดงว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความ
เหมาะสมและ สอดคล้องกับความคิดเจตคติของครู เช่น แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
ของครูอย่างชัดเจน ( X = 4.60, S.D. = 0.49) และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่า มัชฌิม
เลขคณิ ตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะส่งสารหรือ
สื่อสารให้กับครูในโรงเรียนทราบ ( X = 4.48, S.D. = 0.50) คาสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและ
คาแนะนาที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานของครู ( X = 4.40, S.D. = 0.51) และเนื้อหาสาระของ
ข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน ( X = 4.30,
S.D. = 0.46) ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
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 เพื่อ
อธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้แผนภูมิใน
การอธิบายผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

4.54

0.50

3. ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้
ครูมีความเข้าใจตรงกัน

4.47

0.51

มาก

4.43

0.38

มาก

รวม

มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ในด้ า นความชั ด เจน โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.43) มี ก ารกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย
(S.D. = 0.38) แสดงว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เมื่ อ
พิจ ารณารายข้อพบว่า อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด 1 ข้อ คือ ผู้ บริห ารใช้ สื่ อต่างๆ เช่น รูป ภาพ ตั ว เลข
แผนภูมิ กราฟ เพื่ออธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้แผนภูมิในการอธิบายผล
การทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) ( X = 4.54, S.D. = 0.50) และอยู่ ใ นระดั บ มาก 2 ข้ อ โดย
เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ เข้าใจ
ง่าย เพื่อให้ ครูมีค วามเข้าใจตรงกัน ( X = 4.47, S.D. = 0.51) และผู้ บริห ารแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่
ชัดเจนตรงกับความเป็นจริง โดยไม่มีการปิดบัง ( X = 4.29, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
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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

4.35

0.36

มาก

รวม

จากตารางที่ 10 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ในด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35) มีการกระจาย
ของข้อมูล น้ อย (S.D. = 0.36) แสดงว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตจาก
มากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกั บวุฒิภาวะของครู เช่น เลือกใช้ศัพท์
ทางวิ ช าการตรงตามเนื้ อ หาวิ ช าของผู้ ร่ ว มสนทนา ( X = 4.41, S.D. = 0.51) ผู้ บ ริ ห ารมี
ความสามารถในการสื่อสารให้ครูทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ( X = 4.35, S.D. = 0.47) และผู้บริหาร
พยายามกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมในการรับข่าวสาร ( X = 4.29, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านช่องทางข่าวสาร
(n=28)
ช่องทางข่าวสาร (X 6)

X

S.D.

ระดับ

1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงครูเพื่อแจ้งข่าวสารเป็นประจา

4.61

0.49

มากที่สุด

2. ผู้บริหารใช้ Social media ในการแจ้งข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่น Line , Website ของ
โรงเรียน

4.71

0.45

มากที่สุด

3. เมื่อมีเหตุการณ์สาคัญหรือเร่งด่วนผู้บริหารจะสื่อสารกับครู
ในโรงเรียนโดยใช้ช่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม เช่น Line, Email, SMS เพื่อได้โต้ตอบปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

4.54

0.51

มากที่สุด

รวม

4.62

0.35

มากที่สุด

จากตารางที่ 11 พบว่า การสื ่อ สารของผู ้บ ริห ารโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด
กาญจนบุรี ในด้า นช่อ งทางข่า วสาร (X 6 ) โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.62) มี
การกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.35) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารใช้ Social media ในการแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น Line , Website ของโรงเรียน ( X = 4.71, S.D. = 0.45) ผู้บริหารประชุมชี้แจงครู
เพื่ อ แจ้ งข่ า วสารเป็ น ประจ า ( X = 4.61, S.D. = 0.49) และเมื่ อ มี เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ หรื อ เร่งด่ ว น
ผู้บริหารจะสื่อสารกับครูในโรงเรียนโดยใช้ช่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม เช่น Line, E-mail, SMS
เพื่อได้โต้ตอบปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ( X = 4.54, S.D. = 0.51) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ
(n=28)
ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ (X7)

X

S.D.

ระดับ

1.ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครูอย่าง
สม่าเสมอ

4.42

0.49

มาก

2. ผู้บริหารใช้วิธีกระตุ้นการทางานของครูโดยการประชุมกลุ่ม
ย่อย เช่น ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ

4.54

0.50

มากที่สุด

3. ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนคาสั่ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของครู มีความเที่ยงตรงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เช่น การทารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน

4.48

0.50

มาก

4.47

0.37

มาก

รวม

จากตารางที่ 12 พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ในด้ านความต่ อ เนื่ อ งและความสม่ าเสมอ (X7) โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.47) มี การ
กระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.37) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้ องไปใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารใช้วิธีกระตุ้นการ
ทางานของครูโ ดยการประชุม กลุ่ม ย่อ ย เช่น ประชุม หัว หน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
( X = 4.54, S.D. = 0.50) และอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนคาสั่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู มีความเที่ยงตรง
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เช่ น การท ารายงานการปฏิ บั ติห น้ าที่ มีรูป แบบที่ ชัด เจน ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ( X = 4.48, S.D. = 0.50) และผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครูอย่าง
สม่าเสมอ ( X = 4.42, S.D. = 0.49) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ในการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาค่ามัชฌิม
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 โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับ 4.55
ผู้เรียน (Y2)
3. ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3)
4.52

0.32

มากที่สุด

0.32

มากที่สุด

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Y4)

4.40

0.30

มาก

5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5)

4.40

0.36

มาก

6. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผลถาวรที่ เกิด กั บ 4.56
ผู้เรียน (Y6)
7. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7)
4.39

0.31

มากที่สุด

0.34

มาก

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8)
9. ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9)
10. ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10)
11. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11)
12. การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ (Y12)
รวม (Xtot)

0.30
0.29
0.30
0.34
0.29
0.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.55
4.57
4.53
4.41
4.52
4.48
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จากตารางที่ 13 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุ รี (Ytot) โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.48) มี ก ารกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย
(S.D. = 0.26) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ( X = 4.57, S.D. = 0.29) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรีย น ( X = 4.56, S.D. = 0.31) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ( X = 4.55, S.D. = 0.30) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผล
ที่ จ ะเกิ ด กั บ ผู้ เรี ย น ( X = 4.55, S.D. = 0.32) ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในชุ ม ชนอย่ า งสร้ า งสรรค์
(= 4.53, S.D. = 0.30) ความมุ่ งมั่ น พั ฒ นาผู้ เรียนให้ เต็ ม ตามศั ก ยภาพ ( X = 4.52, S.D. = 0.32)
และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ ( X = 4.52, S.D. = 0.29) อยู่ในระดับมาก 5
ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การแสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการ
พัฒนา ( X = 4.41, S.D. = 0.34) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง ( X = 4.40,
S.D. = 0.30) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( X = 4.40, S.D. = 0.36)
การรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ( X = 4.39, S.D. = 0.34) และการ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู อ ยู่ เสมอ ( X = 4.32, S.D. = 0.34)
ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ
(n=28)
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ X
S.D.
ระดับ
เสมอ (Y1)
1. ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุม
มาก
4.39 0.49
สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
2. ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วมการอบรม
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงานผลการอบรม

4.35

0.47

3. ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

4.22

0.45

มาก

4.32

0.34

มาก

รวม

มาก
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จากตารางที่ 14 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีในด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.32) มี ก ารกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย (S.D. = 0.34) แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพื่อพัฒ นาตนเองอย่างสม่าเสมอ ( X = 4.39,
S.D. = 0.49) ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน เช่น รายงานผลการอบรม ( X = 4.35, S.D. = 0.47) และครูมีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม( X = 4.22, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึง
ผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
(n=28)
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับ
S.D.
ระดับ
X
ผู้เรียน (Y2)
1. ครูใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้

4.57

2. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลให้ผู้เรียน
4.60
ปฏิบัติตาม เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
3. ครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อผู้เรียน
4.50
อย่างชัดเจน
รวม

4.55

0.49
0.51

0.52
0.32

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 15 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุ รี ในด้ านการตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ กิ จกรรมต่ างๆโดยค านึ งถึงผลที่ จ ะเกิ ด กับ ผู้ เรีย น(Y2) โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.55) มีการกระจายของข้อ มูล น้ อ ย (S.D. = 0.32) แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
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ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 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) ตามลาดับ
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
(n=28)
ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (Y3)
S.D.
ระดับ
X
1.ครูมีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ไม่ผ่าน
2. ครูจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบ อย่างเหมาะสม
3. ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัดความสนใจ และศักยภาพ
ของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่าง
เป็นระบบ
รวม

4.51

0.50 มากที่สุด

4.58

0.51

4.49

0.52

4.52

0.32

มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 16 พบว่า มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของครูโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั งหวั ด
กาญจนบุรี ในด้านความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.52) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.32) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงลาดับ
ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปน้ อ ย ดั งนี้ ครูจัด กิ จ กรรมเสริม ความสามารถของผู้ เรียน โดยการ
ปรับ เปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบ อย่างเหมาะสม ( X = 4.58, S.D. = 0.51) ครูมีการ
สอนซ่อมเสริมผู้ เรี ย นในจุ ดประสงค์การเรียนรู้ที่ ผู้ เรียนไม่ ผ่ าน ( X = 4.51, S.D. = 0.50) อยู่ใน
ระดับมาก 1 ข้อ ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัดความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ ( X = 4.49, S.D. = 0.52) ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง
(n=28)
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Y4)
S.D.
ระดับ
X
1.ครูดาเนินการจัดทาแผนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน
2. ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
3. ครูเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอนในหน่วยการ
เรียนนั้นๆ
4. ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง ก่อนการสอน

4.30

0.46

มาก

4.44

0.49

มาก

4.57

0.51

มากที่สุด

4.48

0.52

มาก

5. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
รวม

4.22

0.45

มาก

4.40

0.30

มาก

จากตารางที่ 17 พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.40) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.30) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ครูเลือกใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอนในหน่วยการเรียนนั้นๆ ( X = 4.57, S.D. = 0.51) และอยู่ใน
ระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง
ก่ อ นการสอน ( X = 4.48, S.D. = 0.52) ครู มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนการสอน เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง( X = 4.44, S.D. = 0.49) ครูดาเนินการจัดทาแผนการสอนที่สอดคล้อง
กับ ความสามารถของผู้เรียน ( X = 4.30, S.D. = 0.46) และครูให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( X = 4.22, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
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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
2. ครูมีการคิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
3. ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างทางเรียนรู้
ของผู้เรียน
รวม

4.35

0.47

มาก

4.46

0.50

มาก

4.39

0.49

มาก

4.40

0.36

มาก

จากตารางที่ 18 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติง านของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึก ษาใน
จัง หวัด กาญจนบุร ี ด้า นการพัฒ นาสื ่อ การเรีย นการสอนให้ม ีป ระสิท ธิภ าพอยู ่เ สมอ โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 4.40) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.36) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีการคิดค้น ประดิษฐ์ และ
พัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( X = 4.46,
S.D. = 0.50) ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างทางเรียนรู้ของผู้เรียน ( X = 4.39,
S.D. = 0.49) และครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
( X = 4.35, S.D. = 0.47) ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร
ที่เกิดจากผู้เรียน
(n=28)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับ
ผู้เรียน (Y6)

X

S.D.

ระดับ

1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.61

0.49

มากที่สุด

2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
3. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์
ความรู้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
รวม

4.51

0.50 มากที่สุด

4.64

0.48 มากที่สุด

4.49

0.52

มาก

4.56

0.31

มากที่สุด

จากตารางที ่ 19 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติง านของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึก ษาใน
จัง หวัด กาญจนบุรี ด้า นการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนโดยเน้น ผลถาวรที่เ กิด จากผู้เ รีย น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.31) แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ ( X = 4.64, S.D. = 0.48)
ครู จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ น ผู้ เรียนเป็ นส 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)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีระบบ
(n=28)
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7)
S.D. ระดับ
X
1.ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
2. ครูใช้เทคนิควิธีการและนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
สภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม
3. ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่จาแนก
เป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอื่น

4.35

0.47

มาก

4.46

0.50

มาก

4.39

0.49

4. ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม

4.38

0.48

มาก

4.39

0.34

มาก

รวม

มาก

จากตารางที่ 20 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึกษาในจัง หวัด
กาญจนบุรี ด้า นการรายงานผลการพัฒ นาคุณ ภาพของผู้เ รีย นได้อ ย่า งมีร ะบบ โดยภาพรวม
อ ยู ่ใ น ระดับ ม าก ( X = 4.39) มี ก ารกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย (S.D. = 0.34) แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุ ก ข้ อ โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย ดั งนี้ ครู ใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารและ
นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม ( X = 4.46, S.D. = 0.50)
ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒ นาผู้เรียนที่จาแนกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน
หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอื่น ( X = 4.39, S.D. = 0.49) ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง
เหมาะสม ( X = 4.38, S.D. = 0.48) และครู มี ก ารรายงานผลการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ แ สดงถึ ง
การแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ( X = 4.35, S.D. = 0.47) ตามลาดับ

80
ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
(n=28)
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8)
S.D.
ระดับ
X
1.ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ
ผู้เรียน
2. ครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ

3 ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ

4. ครูมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู
รวม

4.62

0.48

4.55

0.49

4.66

0.47

4.39

0.49

มาก

4.55

0.30

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

จากตารางที่ 21 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึกษาในจัง หวัด
กาญจนบุ รี ด้ า นปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เ รี ย น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด
( X = 4.55) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.30) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงลาดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ ( X = 4.66,
S.D. = 0.47) ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน ( X = 4.62,
S.D. = 0.48) และครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ( X = 4.55, S.D. =
0.49) ในระดั บ มาก 1 ข้ อ ครู มี จ ริ ย ธรรมเหมาะสมกั บ ความเป็ น ครู ( X = 4.39, S.D. = 0.49)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
(n=28)
ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9)

X

S.D.

ระดับ

1.ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน
เพื่อให้งานสาเร็จไปด้วยดี
2. ครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันเพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน
3. ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เป็นทั้งผู้นา
และเป็นผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
4. ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ

4.65

0.47

มากที่สุด

4.59

0.49

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด

4.39

0.49

มาก

รวม

4.57

0.29

มากที่สุด

จากตารางที่ 22 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติง านของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึก ษาใน
จัง หวัด กาญจนบุรี ด้า นความร่ว มมือ กับ ผู้อื่น ในสถานศึก ษาอย่า งสร้า งสรรค์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มากที ่ส ุด ( X = 4.57) มี ก ารกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย (S.D. = 0.29) แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด 3 ข้ อ โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ ครู ย อมรั บ ความรู้
ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เป็นทั้งผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน ( X = 4.67, S.D. = 0.47)
ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน เพื่อให้งานสาเร็จไปด้วยดี ( X = 4.65,
S.D. = 0.47) และครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการ
ปฏิบัติงาน ( X = 4.59, S.D. = 0.49) ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ ( X = 4.39, S.D. = 0.49) ตามลาดับ
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ตารางที่ 23 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
(n=28)
ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10)
S.D.
ระดับ
X
1.ครูมีความสามารถในปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา
2. ครูรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

4.61

0.49

มากที่สุด

4.50

0.50

มากที่สุด

3. ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนด้วยความเต็มใจ

4.65

0.47

มากที่สุด

4. ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเป้าหมายการจัด
การศึกษาของชาติ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
รวม

มาก
4.39

0.49

4.53

0.30

มากที่สุด

จากตารางที่ 23 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติง านของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึก ษาใน
จัง หวัด กาญจนบุรี ด้า นความร่ว มมือ กับ ผู้อื่น ในชุม ชนอย่า งสร้า งสรรค์ ( Y 10 ) โดยภาพรวมอยู่
ใน ระดับ มาก ที่ สุ ด ( X = 4.53) มี ก ารกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย (S.D. = 0.30) แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
ด้วยความเต็มใจ ( X = 4.65, S.D. = 0.47) ครูมีความสามารถในปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ( X = 4.61, S.D. = 0.49) และครูรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ( X = 4.50, S.D. = 0.50)
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.49) ตามลาดับ
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ตารางที่ 24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
(n=28)
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11)
S.D. ระดับ
X
1. ครูค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลในสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู

4.33

0.47

2. ครูนาความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
3. ครูมีการนาข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล

4.45

0.49

มาก

4.47

0.51

มาก

4.39

0.49

มาก

รวม

4.41

0.34

มาก

มาก

จากตารางที่ 24 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึกษาในจัง หวัด
กาญจนบุรี ด้า นการแสวงหาและใช้ข้อ มูล ข่า วสารในการพัฒ นา โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( X = 4.41) มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.34) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีการนาข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.47, S.D. = 0.51) ครูนาความรู้ที่ได้รับจากข้อมูล
สารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อใช้ ในการพัฒนาวิชาชีพ ( X = 4.45, S.D. = 0.49)
ครูส ามารถวิเคราะห์ วิจ ารณ์ ข้ อมูล ข่าวสารได้ อย่างมี เหตุผ ล ( X = 4.39, S.D. = 0.49) และครู
ค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลในสถานการณ์ ของสั งคมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู ( X = 4.33 S.D. = 0.47) ตามลาดับ

84
ตารางที่ 25 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์

การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ (Y12)
1.ครูมองปัญหาในเชิงบวกเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน
2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์เพื่อทันต่อ
เหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
4. ครูกล้าเผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมี
เหตุผล
รวม

(n=28)
ระดับ

X

S.D.

4.60

0.49

มากที่สุด

4.46

0.50

มาก

4.64

0.48

มากที่สุด

4.39

0.49

มาก

4.52

0.29

มากที่สุด

จากตารางที ่ 25 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติง านของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึก ษาใน
จัง หวัด กาญจนบุรี ด้า นการสร้า งโอกาสให้ผู้เ รีย นได้เรีย นรู้ทุก สถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระ ดับ ม า ก ที ่ส ุด ( X = 4.52) มี ก ารกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย (S.D. = 0.29) แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ ในระดับ
มากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาผู้เรียน ( X = 4.64, S.D. = 0.48) ครูมอง
ปัญหาในเชิงบวกเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.60, S.D. = 0.49) อยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์เพื่อทันต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน
( X = 4.46, S.D. = 0.50) และครูกล้ าเผชิญปัญ หาต่างๆอย่างมีส ติและแก้ปัญ หาต่างๆ ได้อย่างมี
เหตุผล ( X = 4.39, S.D. = 0.49) ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารกั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรี ย นมั ธ ยมศึก ษาในจั งหวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ งผู้ วิจั ยได้ ท าการวิ เคราะห์ ห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
ส ห สั ม พั น ธ์ (rxy) ข อ งเพี 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 ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (Ytot)
Y1 หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
Y2 หมายถึง การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
Y3 หมายถึง ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
Y4 หมายถึง พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง
Y5 หมายถึง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
Y6 หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน
Y7 หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
Y8 หมายถึง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
Y9 หมายถึง ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
Y10 หมายถึง ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
Y11 หมายถึง การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
Y12 หมายถึง การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์

.660**

.374**

.356**

.468**

.437**

.357**

.361**

.539**

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

(X5)

(X6)

(X7)

(Xtot)

.584**

.341**

.430**

.482**

.484**

.512**

.535**

.541**

(Y2)

.550**

.325**

.408**

.494**

.461**

.468**

.499**

.487**

(Y3)

.709**

.444**

.518**

.656**

.591**

.509**

.583**

.730**

(Y4)

**มีความสัมพันธ์อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

(Y1)

ตัวแปร

.713**

.525**

.475**

.672**

.670**

.613**

.531**

.603**

(Y5)

.750**

.481**

.491**

.571**

.625**

.635**

.649**

.777**

(Y6)

.697**

.491**

.441**

.644**

.655**

.574**

.503**

.659**

(Y7)

.748**

.470**

.502**

.535**

.655**

.614**

.549**

.856**

(Y8)

.780**

.549**

.516**

.586**

.679**

.676**

.615**

.783**

(Y9)

.713**

.440**

.445**

.550**

.630**

.578**

.521**

.817**

(Y10)

.884**

.637**

.592**

.825**

.819**

.772**

.700**

.727**

(Y11)

.663**

.401**

.417**

.514**

.609**

.534**

.462**

.767**

(Y12)

(n=112)

.848**

.558**

.568**

.711**

.748**

.695**

.662**

.855**

(Ytot)

ตารางที่ 26 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
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จากตารางที่ 26 พบว่าการสื่อสารของผู้บริหาร (xtot) กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
(ytot) โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง(rxy=.848)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้านของการสื่อสารของผู้บริหาร (x1-x7) กับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครู (ytot) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยเรียง
ตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสื่อสารของผู้บริหารด้านความน่าเชื่อถือ
(X1) (rxy= .855) การสื่ อ สารของผู้ บ ริห ารด้ านความชัด เจน (X4) (rxy= .748) และการสื่ อสารของ
ผู้บริหารด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5) (rxy= .711)
เมื่ อพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ระหว่างการสื่ อ สารของผู้ บ ริห ารเป็ น รายด้ าน (x1-x7) กั บ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (y1-y12) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกด้าน โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสื่อสารของผู้บริหาร
ด้านความน่ าเชื่อถือ (X1) กับ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่
ผู้ เรี ย น (Y8) มี ความสั มพั น ธ์แ บบคล้ อ ยตามกัน มากที่ สุ ด อยู่ในระดั บ สู ง (rxy=.856) รองลงมา คื อ
การสื่อสารของผู้บริหาร ด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร (X5) กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒ นา (Y11) มีความสั มพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่ใน
ระดับสูง (rxy=.825) และการสื่อสารของผู้บริหาร ด้านความชัดเจน (X4) กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่
ในระดับสูง (rxy=.819) ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของครู โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบ 1) การสื่อสารของผู้บ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของ
ผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 28 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4
คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน
รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และครู จานวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 112 คน
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 112 ฉบับ จากโรงเรียน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสาร ตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร์และบรูม (Cutlip,
Center and Broom) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ
(percentage) มั ช ฌิ มเลขคณิ ต (arithmetic mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การสื่อสารของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ
ช่องทางข่าวสาร อยู่ในระดับมากมี 6 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ
ความต่อเนื่ องและความสม่าเสมอ ความน่าเชื่อถือ เนื้อหา ความชัดเจน บริบทสถานการณ์ ห รือ
สิ่งแวดล้อม และศักยภาพในการรับและส่งสาร
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน
โดยเรี ย งค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ยดั งนี้ ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผลถาวรที่ เกิ ด กั บ ผู้ เรี ย น ปฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน ความ
ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นพัฒ นาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การสร้าง
โอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒ นา พัฒ นา
แผนการสอนให้ ส ามารถปฏิ บั ติให้ เกิด ผลจริง การพั ฒ นาสื่ อการเรีย นการสอนให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ
อยู่เสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
3. การสื่ อสารของผู้ บ ริ ห ารกับมาตรฐานการปฏิ บัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การอภิปรายผล
จากผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย เรื่อ งการสื่ อ สารของผู้ บ ริห ารกั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาพิจารณา
เพื่อให้ทราบสภาพที่แท้จริงที่เป็นไปได้ และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงอภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้
1. การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะผู้บริหาร
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานมากกว่ า 10 ปี ท าให้ มี ก ารสื่ อ สารที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คาสั่งใน
การปฏิบัติงาน และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริงใจเพื่อมุ่งเน้นพัฒนางานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่แจ้งให้ครูทราบมีความ
ถูกต้องและทัน สมัย ใช้คาพูดในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับผู้ร่ว ม
สนทนาในโรงเรียน มีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด ประชุม ชี้แจง อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย
เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเจตคติ ของครู เช่น
แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครูอย่างชัดเจน ใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข
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แผนภูมิ กราฟ เพื่ออธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้แผนภูมิในการอธิบายผล
การทดสอบระดับ ชาติ (O-NET) กระตุ้นหรือจูงใจครูให้ มีความพร้อมในการรับข่าวสาร ใช้เทคนิค
วิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู ใช้ Social media ในการแจ้งข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ เช่น Line , Website ของโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
ครูอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด ได้ศึกษาทักษะการติดต่อสื่อสารของ
ผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการท างานเป็ น ที ม ของครูในโรงเรีย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษากาญจนบุ รีเขต 2 พบว่า ทักษะการติดต่อสื่ อสารของผู้บริห ารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนา เวชการ
ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริ หารสถานศึกษากับการมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความรับรู้
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง ได้ศึกษาการสื่อสารของผู้บริหารกับ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารของ
ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่ส อดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรี ย นมี ค วามพร้ อมในการดาเนิ น นโยบายเพื่ อ พั ฒ นาการจัด การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตาม
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และยุท ธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้ ว ย
นโยบาย 6 ด้าน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้าน
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่ งเสริ มให้ ทุกภาคส่ วนมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา ฉะนั้นการปฏิ บัติงานของครูใน
โรงเรียนจึงจาเป็นต้องยึดตามมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 12 มาตรฐาน โดยผู้ที่ขับเคลื่อนการศึกษาคือครู
ครู ต้ องมีก ารพั ฒ นาความรู้ ท างวิช าการโดยการเข้าร่ว มประชุ ม สั มมนา ศึ ก ษาดู งาน อบรม เช่ น
การพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE
Online) เพื่อพัฒ นาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วมการ

91
อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงานผลการอบรม มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ใช้ เครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธ
บุตร ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลต่อผู้เรียนอย่างชัดเจน
สอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ผ่านและจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบอย่างเหมาะสม จัดการเรียนรู้ตอบสนอง
ความถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่าง
เป็ น ระบบ ดาเนิ น การจั ดทาแผนการสอนที่ สอดคล้องกับความสามารถของผู้ เรียน ปรับปรุงแผน
การสอน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอน
ในหน่วยการเรียน เตรียมการสอนก่อนการสอน ใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อ
ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน
โดยเน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนรู้ ในชั้นเรียนได้ มีการ
รายงานผลการพัฒ นาผู้เรียนที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเพื่อพัฒ นาผู้เรียนได้ มี
ข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่จาแนกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน หรือ
กลุ่มเฉพาะอย่างอื่น เสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ปฏิ บัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่
เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน มีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ มีความสามารถในปฏิบัติงาน
ร่วมกับ ชุมชนเพื่อพัฒ นาสถานศึกษา ค้นคว้าและรวมรวบข้ อมูลในสถานการณ์ ของสังคมทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสารสนเทศเกี่ยวกับวิช าชีพครู นาความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
เหตุผล มองปัญหาในเชิงบวกเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทุ ก สถานการณ์ เพื่ อ ทั น ต่ อ เหตุ การณ์ ในโลกยุค ปั จ จุบั น ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ยของ เฉลิ ม ขวั ญ
ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
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โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิชิตา สืบ ทอง ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 อ าเภอบ่ อ ทอง จั ง หวั ด ชลบุ รี
ผลการวิจัยปรากฏว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รีเขต 2 อ าเภอบ่ อ ทองจั งหวัด ชลบุ รีโดยรวม อยู่ ในระดั บ มาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของอิ่มทิพย์ อนิศดา ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4
พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภารัตน์ หอเจริญ ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
โรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กาญจนบุรี มีค วามสัม พัน ธ์กัน ในทางบวก หรือ มีค วามสัม พัน ธ์
คล้อยตามกัน อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ สมมุติฐ านที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่อ งมาจาก ผู้บ ริห ารโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กาญจนบุรี มีค วามสามารถในการสื่อ สาร
ข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย มีก ารให้นโยบายที่ชัด เจน กาหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับ แก่ค รูใ นโรงเรียน มี
การประชุมชี้แจงครูเพื่อแจ้งข่าวสารเป็นประจา แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงกับความเป็นจริง โดย
ไม่มีการปิดบัง ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่าเสมอ กระตุ้นการทางานของ
ครูโดยการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ มีการทบทวนงาน
ทบทวนคาสั่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู มีความความ
เที่ย งตรงเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกัน เช่น การทารายงานการปฏิบัติห น้าที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงเป็นเหตุสาคัญที่ทาให้การสื่อสารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต ได้
ศึกษาการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ความความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารของ
ผู้บ ริห ารกับ การปฏิบั ติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

93
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้บริหารกับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กาญจนบุรี พบว่า การสื่อสารของผู้บริหารสัมพันธ์กับการ
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒ นามากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารที่มีการสื่อสารที่
ชัดเจน ตรงกับ ความเป็ น จริง โดยไม่ปิ ดบังข่าวสาร มีการสื่ อสารที่ มี ความถูกต้องทัน สมัย ทั นต่ อ
เหตุการณ์และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมใน
การรั บ สาร จึ งท าให้ ค รู มี ค วามกระตื อ รือ ร้น ที่ จ ะแสวงหาข่ า วสารเพื่ อ พั ฒ นาตนเองและค้ น คว้ า
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากข้ อมูลสารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถ
วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล สามารถน าความรู้ ใหม่ ๆ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
การปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้โรงเรียนประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง การสื ่อ สารของผู ้บ ริห ารกับ มาตรฐานการปฏิบ ัต ิง านของครู
โรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กาญจนบุรี ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่ งเสริม
การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการศึกษาการสื่อสารของผู้ บริห ารโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กาญจนบุรี
พบว่าด้านศักยภาพในการรับและส่งสาร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตในลาดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ควรจะกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อมในการรับข่าวสาร และมี
เทคนิคการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู
2. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธ ยมศึกษาในจัง หวัด
กาญจนบุรี พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตในลาดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและมีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และควรส่งเสริมให้ครูคิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาสื่อที่ใช้ในการ
เรี ย นการสอนและใช้ สื่ อนวัต กรรมต่างๆเพื่ อให้ ผู้ เรีย นบรรลุ ถึงวัตถุ ป ระสงค์ ของการเรีย นรู้อย่ าง
สม่าเสมอ
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3. จากผลการวิจัยพบว่า การสื่อ สารของผู้บ ริห ารกับ มาตรฐานการปฏิบัติง านของครู
โรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กาญจนบุรี มีความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
.01 ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องสื่อสารอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ สื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ตรงประเด็น
เหมาะสมกับสถานการณ์และสื่อสารด้วยช่องทางข่าวสารโดยการประชุมชี้แจ้งข่าวสารเป็นประจา ใช้
Social media ในการแจ้งข่าวสารให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีการตอบโต้ปรึกษาแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น กั น ข่ าวสารที่ ผู้ บ ริ ห ารน ามาสื่ อ สารให้ ค รูท ราบมี ค วามถู ก ต้ อ งทั น สมั ย และทั น ต่ อ
เหตุการณ์จะทาให้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ตามที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการสื่อสารของผู้บริห ารกับมาตรฐานการปฏิ บัติงานของครู
โรงเรีย นมัธ ยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เพื่อนาผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจั ยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒ นามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 85
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ทางการพยาบาลศาสตร์ (กรุ งเทพฯ: ยูแอนไอ อินเตอร์ มีเ ดีย, 2553); ประทีป จาปาศรี, ปั ญหาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 8 (เข้าถึ งเมื่อ 7 ธันวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://sesao8.go.th/sesao/: 2559); ประสาร มาลากุล ณ อยุ ธยา, รายงานการวิจัยค่ านิยมและความคาดหวั งของเยาวชนไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545); ขวัญ ชัย ปัจ จัยตา, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของข้ าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษามหาสารคามเขต 3 ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2555); ปัทมา สายสะอาด, “ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริ หารที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพการทางานเป็นทีม ของครู ในโรงเรียนสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิ ต สาขาการบริหารการศึ กษา บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยศิล ปากร, 2551); ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, คุณลักษณะที่เกี่ ยวข้องกับ Eq รวมบทความวิชาการเรื่องอีคิว (กรุงเทพฯ: เดสท็อป, 2556); พลสั ณห์ โพธ์ศรีทอง, บนเส้นทางที่สร้ างสรรค์
(กรุงเทพฯ: เอส แอนด์ จี กราฟฟิ ค, 2553); พิชชาพร อุ่น ศิริ, ได้ ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ของผู้บริหารสตรี ที่มีผลต่อการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ครูในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน (วิ ทยานิ พนธ์ ปริญญาศึก ษาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษาบั ณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554); พินิจ แสนวั ง, “สมรรถนะของผู้บริห ารกั บการปฏิบัติตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ทางการศึก ษาของครูโ รงเรียนสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษากาญจนบุ รีเขต 2” (วิทยานิพ นธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลั ยศิลปากร, 2555); ภานลิน กลิ่น วงศ์, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ม าตรฐานวิ ชาชีพ ครูของครู ในเครือข่า ยกรมหลวงชุม พรสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึก ษาระยองเขต 2” (งานนิพนธ์ปริญ ญาการศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556); ยิ่งลั กษณ์ ระรวยทรง, “การสื่อสารของผู้ บริหารกับประสิ ทธิภาพของการจัดการศึก ษาโรงเรียนสังกัดกรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึ กษา บัณฑิตวิ ทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร, 2557); ลัดดาวรรณ ก้อนวิมล, “การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึก ษาของครู ผู้สอนโรงเรียนในเขตพื้น ที่อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม” (การค้ นคว้ าอิสระปริ ญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2555); วัน ทนา เวชการ, “การศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่ างพฤติก รรมการติ ดต่อสื่ อสารของผู้บริ หารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริ หารงานวิ ชาการของครู สังกั ดสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรีอยุ ธยาเขต 1”
(วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบั ณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา, 2555); วิชิตา สืบทอง, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พครูของข้าราชการครูสังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต 2 อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี” (งานนิพนธ์ปริญ ญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบูรพา, 2556); ศิริ วรรณ เสรีรัตน์, (กรุ งเทพฯ: ธีระฟิ ล์มและเท็ก ซ์, พฤติ กรรมองค์การ); สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการ
ทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-Net) ปี การศึ กษา 2559-2560 (กรุงเทพฯ: สถาบั นทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560); สร้อยตระกู ล (ติววานนท์) อรรถมานะ, พฤติก รรมองค์การ : ทฤษฏีแ ละการประยุกต์ (กรุงเทพฯ: สานัก พิมพ์ม หาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์, 2550); สาธิต วิ มลคุณารักษ์ และประยงค์ เนาวบุ ตร, ประสบการณ์ วิชาชีพ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทางการบริ หารการศึก ษา (กรุงเทพฯ: มหาวิ ทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิร าช, 2556); สานักงานเลขาธิก ารครุ สภา, คู่ มือการประกอบวิ ชาชีพ ทางการศึก ษา (กรุงเทพฯ: ครุสภา
ลาดพร้าว, 2549); สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึก ษาใหม่ 2552-2555 (กรุงเทพฯ: บริษ ัทพริกหวานกราฟฟิค จากัด, 2552); สานักงานเลขาธิก ารสภาการศึกษา, (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจู รี่, โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ.2557-2560)); สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการ, สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (กรุงเทพ: บริษ ั ท พริกหวานกราฟฟิค จากัด, 2551); สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน, โครงการเรียนดีใกล้บ้าน (กรุงเทพฯ: ฝ่ายโครงการ
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั ฎสวนดุสิต, 2551); สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ: โรงพิ มพ์ชุมนุ มสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จากั ด, 2553); สานั กงานปฏิ รูปการศึ กษา (สปศ.) องค์ การมหาชนเฉพาะกิจ, การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ ไขเพิ่มเติ มฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ: บุญศิริ การพิมพ์ , 2553); สานัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิก าร ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ม.ป.ท., 2559); สานั กงานศึ กษาธิ การจังหวัดกาญจนบุ รี, แผนพัฒนาการศึ กษาจัง หวัดกาญจนบุ รี 4 ปี (ม.ป.ท., 2560); สุมาลี วัจนะรัตน์, งานสารบรรณภาคปฏิ บัติ (กรุงเทพฯ: ธนเนศวรการพิมพ์ , 2556); หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต, “การติดต่อสื่อสารกับการปฏิ บัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานสั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิ ทยานิพ นธ์ปริ ญญาศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิล ปากร, 2554); อรพิน เทพจอมใจ, “ความพึ ง
พอใจ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้น พื้นฐานทุร กันดาร สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเชี ยงรายเขต 2” (ปริญ ญาครุศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเชียงราย, 2553); อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์ การ (กรุงเทพฯ: สานักพิ มพ์แ ห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย, 2555); อิ่มทิพ ย์ อนิศดา, “คุณภาพชี วิตของครู ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ครูในโรงเรียนสั งกัดสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4” (วิ ทยานิ พนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555); อุบล สินธุโร(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554).
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1.

ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

ดร.ณรินทร์ ชานาญดู
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

2.

ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

3.

ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บารุง จังหวัดกาญจนบุรี

4.

ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

นางสาวก้านมะลิ ศรีโมรา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

5.

ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา

นางสาวนิสากร ล้อถาวร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ตาแหน่ง
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ความน่าเชื่อถือ
1.ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครูในโรงเรียนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย
2.ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ
เพื่อมุ่งเน้นพัฒนางานของโรงเรียน
3.ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ครูตรงประเด็น
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4.ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูในโรงเรียนอย่าง
ถูกต้องและได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.ข่าวสารที่ผู้บริหารนามาสื่อสารให้ครูทราบมีความ
ถูกต้องทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
บริบทสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
6. ผู้บริหารใช้คาพูด ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และเหมาะสมกับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน
7. ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
8. ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการพูด ประชุม
ชี้แจง อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย
เนื้อหา
9. เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความน่าสนใจ
และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า ความ
IOC หมาย
+1 0 -1
5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้
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10. ผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่
จะส่งสารหรือสื่อสารให้กับครูในโรงเรียนทราบ
11. คาสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและคาแนะนาที่
เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานของครู
12. เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมีความ
เหมาะสมและ สอดคล้องกับความคิดเจตคติ ของครู เช่น
แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครูอย่าง
ชัดเจน
ความชัดเจน
13. ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงกับความเป็น
จริง โดยไม่มีการปิดบัง
14. ผู้บริหารใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข แผนภูมิ
กราฟ เพื่ออธิบายข่าวสารที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
เช่น ใช้แผนภูมิในการอธิบายผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)
15. ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ เข้าใจง่าย
เพื่อให้ครูมีความเข้าใจตรงกัน
ศักยภาพในการรับและส่งสาร
16. ผู้บริหารพยายามกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มีความพร้อม
ในการรับข่าวสาร
17. ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้ครูทุกคนมี
ความเข้าใจตรงกัน
18. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับวุฒิ
ภาวะของครู เช่น เลือกใช้ศัพท์ทางวิชาการตรงตาม
เนื้อหาวิชาของผู้ร่วมสนทนา

ความเห็น
ค่า ความ
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
IOC หมาย
+1 0 -1
5
5
1 ใช้ได้
5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้
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ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า
IOC
+1 0 -1

ความ
หมาย

ช่องทางข่าวสาร
19. ผู้บริหารประชุมชี้แจงครูเพื่อแจ้งข่าวสารเป็นประจา
5
20. ผู้บริหารใช้ Social media ในการแจ้งข่าวสารได้อย่าง
5
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่น Line , Website ของโรงเรียน
21. เมื่อมีเหตุการณ์สาคัญหรือเร่งด่วนผูบ้ ริหารจะสื่อสาร 5
กับครูในโรงเรียนโดยใช้ช่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม
เช่น Line, E-mail, SMS เพื่อได้โต้ตอบปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ
22. ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครู 4 1
อย่างสม่าเสมอ
23. ผู้บริหารใช้วิธีกระตุน้ การทางานของครูโดยการประชุม 5
กลุ่มย่อย เช่น ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ
5
24. ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนคาสัง่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของครู มีความความเที่ยงตรงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น การทารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบที่
ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
1.ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุม
5
สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ

5
5

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

4

0.8

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5
2. ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน หลังจากการเข้าร่วม
การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงาน
ผลการอบรม
3. ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้เกิด
5
ประโยชน์ต่อสังคม
การตัดสินใจปฏิบัติกจิ กรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
4. ครูใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการ
5
จัดการเรียนรู้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้
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5. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลให้
ผู้เรียนปฏิบัติตาม เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
6. ครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน
ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
7. ครูมีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนไม่ผา่ น
8. ครูจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามข้อบกพร่องที่พบอย่างเหมาะสม
9. ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัดความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง
10. ครูดาเนินการจัดทาแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน
11. ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
12. ครูเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอนใน
หน่วยการเรียนนั้นๆ
13. ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง ก่อนการสอน
14. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
15. ครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
16. ครูมีการคิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า
IOC
+1 0 -1
5
5
1

ความ
หมาย
ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

4

0.8

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5
5

5
5

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

4

1
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ข้อคาถาม

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า
IOC
+1 0 -1
5
5
1

17. ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างทาง
เรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน
18. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5
19. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก 5
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
20. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
5
องค์ความรู้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้
21. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่าง 5
ระหว่างบุคคล
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
22. ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่แสดงถึงการ
5
แก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
23. ครูใช้เทคนิควิธีการและนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนที่
5
สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม
24. ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของการพัฒนา
5
ผู้เรียนที่จาแนกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน หรือกลุ่มเฉพาะ
อย่างอื่น
25. ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
5
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
26. ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่าง 5
ให้กับผู้เรียน
27. ครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ
5
28. ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
5
29. ครูมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู
5
ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
30. ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน 5
เพื่อให้งานสาเร็จไปด้วยดี

ความ
หมาย
ใช้ได้

5
5

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5

1

ใช้ได้

5
5
5

1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

5

1

ใช้ได้
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ข้อคาถาม
31. ครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันเพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน
32. ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เป็นทัง้
ผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
33. ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
34. ครูมีความสามารถในปฏิบัตงิ านร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา
35. ครูรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
36. ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนด้วยความเต็มใจ
37. ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเป้าหมายการ
จัดการศึกษาของชาติ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
38. ครูค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลในสถานการณ์ของสังคมทุก
ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
39. ครูนาความรู้ทไี่ ด้รับจากข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
40. ครูมีการนาข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง
41. ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์
42. ครูมองปัญหาในเชิงบวกเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า
IOC
+1 0 -1

ความ
หมาย

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5
5
5

5
5
5

1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

4

0.8

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

4

1
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ความเห็น
ข้อคาถาม
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า ความ
IOC หมาย
+1 0 -1
43. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์เพื่อทัน 5
5
1
ใช้ได้
ต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน
44. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
5
5
1
ใช้ได้
ชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
45. ครูกล้าเผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติและแก้ปัญหาต่างๆ 5
5
1
ใช้ได้
ได้อย่างมีเหตุผล

ภาคผนวก ค
หนังสือทดลองเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
สาหรับทดลองเครื่องมือ จานวน 8 แห่ง
1. โรงเรียนสงวนหญิง
2. โรงเรียนอู่ทอง
3. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
5. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
6. โรงเรียนดอนคาวิทยา
7. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
8. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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Case Processing Summary

Cases

N

%

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

N of Items

Alpha
.963

69

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

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

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

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

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

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
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 28 แห่ง
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 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) โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
16) โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
17) โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
18) โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บารุง
19) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
20) โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
21) โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
22) โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
23) โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
24) โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
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25) โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บารุง
26) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
27) โรงเรียนประชามงคล
28) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรี
……………………………………………………………….
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การวิจัยเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็น
ความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด
โดยผูว้ ิจัยจะนาไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อความตามความเป็นจริง
ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน หรือรักษา
ราชการแทนผู้บริหารโรงเรียน 1 คน 2) รองผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน 3) ครู 2 คน แบบสอบถามนี้
ประกอบด้วย 3 ตอน จานวน 74 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 การสื่อสารของผู้บริหาร
จานวน 24 ข้อ
ตอนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
จานวน 45 ข้อ
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้
แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้ว
ผู้วิจัย หวังเป็น อย่า งยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จ ากท่านด้ว ยดี จึงขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้

นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัด
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง

ข้อ
1

2

3

4

5

□ หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

สาหรับผู้วิจัย

เพศ
ชาย

หญิง

( ) 01

น้อยกว่า 25 ปี

25 – 35 ปี

( ) 02

36 – 45 ปี

46 ปี ขึ้นไป

อายุ

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

ครู

อื่นๆ___________

( ) 03

ตาแหน่ง

ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
6 – 10 ปี

1 – 5 ปี
มากกว่า 10 ปี

( ) 04

( ) 05
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ตอนที่ 2 การสื่อสารของผู้บริหาร
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  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
ระดับความคิดเห็น
ข้อ

การสื่อสารของผู้บริหาร

มาก มาก ปาน น้อย น้อย สาหรับ
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สดุ ผูว้ ิจัย
(5)
(3)
(1)

ความน่าเชื่อถือ
1 ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ครู
ในโรงเรียนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
2 ผู้บริหารให้ข่าวสารข้อมูลอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริงใจเพื่อมุ่งเน้นพัฒนางาน
ของโรงเรียน
3 ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่
ครูตรงประเด็นเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
4 ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูใน
โรงเรียนอย่างถูกต้องและได้มาจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5 ข่าวสารที่ผู้บริหารนามาสื่อสารให้ครู
ทราบมีความถูกต้องทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์

( ) 06

( ) 07

( ) 08

( ) 09

( ) 10
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ระดับความคิดเห็น
ข้อ

การสื่อสารของผู้บริหาร

บริบทสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
6 ผู้บริหารใช้คาพูด ในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสม
กับผู้ร่วมสนทนาในโรงเรียน
7 ผู้บริหารแสดงกริยาท่าทาง ในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
8 ผู้บริหารมีการใช้สัญลักษณ์ประกอบการ
พูด ประชุม ชี้แจง อย่างเหมาะสมและ
เข้าใจได้ง่าย
เนื้อหา
9 เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมี
ความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สดุ
(5)
(3)
(1)

สาหรับ
ผู้วิจัย

( ) 11

( ) 12
( ) 13

( ) 14

10 ผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารก่อนที่จะส่งสารหรือสื่อสารให้กับ
ครูในโรงเรียนทราบ

( ) 15

11 คาสั่งของผู้บริหารมีรายละเอียดและ
คาแนะนาที่เพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงานของครู
12 เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ผู้บริหารแจ้งมี
ความเหมาะสมและ สอดคล้องกับ
ความคิดเจตคติ ของครู เช่น แจ้ง
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
ของครูอย่างชัดเจน
ความชัดเจน

( ) 16

13 ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรง
กับความเป็นจริง โดยไม่มีการปิดบัง

( ) 18

( ) 17
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ระดับความคิดเห็น
ข้อ

การสื่อสารของผู้บริหาร

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

สาหรับ
ผู้วิจัย

14 ผู้บริหารใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวเลข
แผนภูมิ กราฟ เพื่ออธิบายข่าวสารที่
เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้
แผนภูมิในการอธิบายผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)
15 ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ข้อความสั้นกระชับ
เข้าใจง่าย เพื่อให้ครูมีความเข้าใจตรงกัน
ศักยภาพในการรับและส่งสาร

( ) 19

16 ผู้บริหารพยายามกระตุ้นหรือจูงใจครูให้มี
ความพร้อมในการรับข่าวสาร
17 ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้
ครูทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
18 ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของครู เช่น
เลือกใช้ศัพท์ทางวิชาการตรงตาม
เนื้อหาวิชาของผู้ร่วมสนทนา
ช่องทางข่าวสาร

( ) 21

19 ผู้บริหารประชุมชี้แจงครูเพื่อแจ้งข่าวสาร
เป็นประจา
20 ผู้บริหารใช้ Social media ในการแจ้ง
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
เช่น Line , Website ของโรงเรียน
21 เมื่อมีเหตุการณ์สาคัญหรือเร่งด่วน
ผู้บริหารจะสื่อสารกับครูในโรงเรียนโดย
ใช้ช่องทางที่รวดเร็วและเหมาะสม เช่น
Line, E-mail, SMS เพื่อได้โต้ตอบ
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

( ) 24

( ) 20

( ) 22
( ) 23

( ) 25

( ) 26
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ระดับความคิดเห็น
ข้อ

การสื่อสารของผู้บริหาร

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

สาหรับ
ผู้วิจัย

ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ
22 ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของครูอย่างสม่าเสมอ

( ) 27

23 ผู้บริหารใช้วิธีกระตุ้นการทางานของครู
โดยการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ประชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ

( ) 28

24 ผู้บริหารมีการทบทวนงาน ทบทวนคาสั่ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู มีความ
เที่ยงตรงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
การทารายงานการปฏิบัติหน้าที่มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน

( ) 29

131
ตอนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  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 อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

สาหรับ
ผู้วิจัย

1 ครูมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดย
การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ

( ) 30

2 ครูมีการรายงานที่ปรากฏชัดเจน
หลังจากการเข้าร่วมการอบรม ประชุม
สัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น รายงานผล
การอบรม

( ) 31

3 ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

( ) 32
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ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

สาหรับ
ผู้วิจัย

4 ครูใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้

( ) 33

5 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เช่น
กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

( ) 34

6 ครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างชัดเจน

( ) 35

ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
7 ครูมีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ผ่าน

( ) 36

8 ครูจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของ
ผู้เรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอน
ตามข้อบกพร่องที่พบ อย่างเหมาะสม

( ) 37

9 ครูจัดการเรียนรู้ตอบสนองความถนัด
ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน
รายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ

( ) 38

133
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

สาหรับ
ผู้วิจัย

10 ครูดาเนินการจัดทาแผนการสอนที่
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน

( ) 39

11 ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน เพื่อให้
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 เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

( ) 45

17 ครูเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

( ) 46

134
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

สาหรับ
ผู้วิจัย

18 ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

( ) 47

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

( ) 48

20 ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้

( ) 49

21 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

( ) 50

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
22 ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่
แสดงถึงการแก้ปัญหาและสามารถ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้

( ) 51

23 ครูใช้เทคนิควิธีการและนวัตกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม

( ) 52
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ระดับความคิดเห็น
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

สาหรับ
ผู้วิจัย

24 ครูมีข้อมูลสภาพปัญหาและเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียนที่จาแนกเป็นกลุ่ม เก่ง
ปานกลาง อ่อน หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอื่น

( ) 53

25 ครูมีการเสนอแนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
อย่างเหมาะสม

( ) 54

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
26 ครูปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ
เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน

( ) 55

27 ครูแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
เหมาะสมกับกาลเทศะ

( ) 56

28 ครูแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่
เสมอ

( ) 57

29 ครูมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู

( ) 58

ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
30 ครูมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานกับครูทุกคน เพื่อให้งานสาเร็จ
ไปด้วยดี

( ) 59

31 ครูมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการ
ปฏิบัติงาน

( ) 60
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ระดับความคิดเห็น
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

สาหรับ
ผู้วิจัย

32 ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อน
ร่วมงาน เป็นทั้งผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดีใน
การปฏิบัติงาน

( ) 61

33 ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ

( ) 62

ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
34 ครูมีความสามารถในปฏิบัติงานร่วมกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

( ) 63

35 ครูรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

( ) 64

36 ครูปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนด้วยความ

( ) 65

เต็มใจ
37 ครูเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัด
การศึกษาร่วมกัน โดยศึกษาเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของชาติ เพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

( ) 66
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ระดับความคิดเห็น
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

สาหรับ
ผู้วิจัย

การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
38 ครูค้นคว้าและรวมรวบข้อมูลใน
สถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู

( ) 67

39 ครูนาความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพ

( ) 68

40 ครูมีการนาข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง

( ) 69

41 ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล

( ) 70

การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์
42 ครูมองปัญหาในเชิงบวกเพื่อนาไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

( ) 71

43 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุก
สถานการณ์เพื่อทันต่อเหตุการณ์ในโลก
ยุคปัจจุบัน

( ) 72
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ระดับความคิดเห็น
ข้อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

สาหรับ
ผู้วิจัย

44 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชุมชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียน

( ) 73

45 ครูกล้าเผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติและ
แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผล

( ) 74

139
ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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