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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ และเพื่อประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ในการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ โดยการสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10คน และประเมินความเปนไปไดของรูปแบบ โดยผูบริหาร
สถานศึกษาไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนรองผูอํานวยการโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแกคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1.รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีองคประกอบดวย 5 ดาน ไดแก
ดานทักษะในการสื่อสาร ดานการเลือกใชชองทาง ดานวิธีการสื่อสาร ดานการสรางมนุษยสัมพันธ และดานการเรียนรู
ธรรมชาติของผูรับสาร มีรายละเอียดทั้งหมด 29 ขอ ดังนี้ 1) ดานทักษะในการสื่อสาร มี 6 ขอ 2) ดานการเลือกใชชองทางมี 5
ขอ 3) ดานวิธีการสื่อสาร มี 6 ขอ 4) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ มี 6 ขอ 5) ดานการเรียนรูธรรมชาติของผูรับสารมี 6 ขอ
2.ผลการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานมีความเห็นสอดคลองตรงกันวารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีความ
เหมาะสมทุกดาน
3.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา โดยรวมมีความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ ดานการเรียนรูธรรมชาติของผูรับสาร ดานทักษะในการสื่อสาร ดานวิธีการ
สื่อสาร ดานการเลือกใชชองทาง และดานการสรางมนุษยสัมพันธ
คําสําคัญ :รูปแบบ การสื่อสาร ผูบริหาร ประสิทธิภาพ สถานศึกษา มัธยมศึกษา
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Abstract

The purposes of this research were to develop and to evaluate the feasibility of the efficient
communication model of secondary school administrators. The content validity was verified by in depth
interview with 5 experts while the propriety of the model was verified by focus group with 10 scholars to
evaluate the feasibility. The population in this research were directors and deputy directors of Nonthaburi
Secondary Education Service Office 3 totally 30 people from the simple random sampling. The tool of
the study was the questionnaire. The statistics used in this study were mean and standard deviation.
The results were as followed :
1.The model for the efficiency communication of secondary school administrators Consisted of 5
aspects : Communicative skills, Choice of communication channel, Ways of communication, Human
relationship, Learning the nature of receivers. There were totally 29 detailed items in each aspect : 1) 6 in
Communicative skills 2) 5 in Choice of communication channel 3) 6 in Ways of communication 4) 6 in
Human relationship and 5) 6 in Learning the nature of receivers and verifying the appropriation of the
format.
2. The model for the efficient communication of secondary school administrators founded that
experts agreed that the model for the efficient communication of secondary school administrators were
proper in every aspect.
3. The feasibility of a model, was overall in the most level, as considered in each aspect was
also in the highest level by raking from the most to the least mean : Learning the nature of receivers,
Communicative skills, Ways of communication, Choice of communication channel and Human
relationship, respectively.
Keywords: Model Communication Performance Managers Secondary School Education

ภูมิหลัง

ในโลกปจจุบันซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารที่มนุษยสามารถรับรู เรียนรู และเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอ
องคกรและบุคลากรในองคกรอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได องคกรตาง ๆ จึงตองปรับตัวและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกรใหสามารถ
ดําเนินตอไปไดและเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเพื่อความเปนผูนําที่กาวนํา องคกรอื่น ๆ การรูเทากันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวใหสามารถกาวไปขางหนาได
อยางมั่นคงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทามกลางสภาวการณเชนนี้ผูบริหารองคกรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผูนําจะตองหันมาใหความสําคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อที่จะเปน
พลังขับเคลื่อนองคกรใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดนิ่ง ซึ่งในบรรดากลยุทธตาง ๆ ที่ผูบริหารจะตองนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพนั้น “การสื่อสาร ”กลาวไดวาเปนกลยุทธที่มี
ความสําคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเปนกลยุทธหรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการรับรู เรียนรู ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองคกรตั้งแตระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทําใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรรวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสมและนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีทิศทาง
และจะตองนํามาใชใหสอดคลองกับพื้นฐานขององคกรทั้งในดานโครงสราง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และคานิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองคกรจึงจะทําใหองคกรไปสู
ความสําเร็จได “การสื่อสาร” จึงเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ผูบริหารควรใหความสําคัญและตองนํามาใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดแกองคกร[1]

จากสภาพการณของสถานศึกษาตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันนั้น จะเห็นไดวาการสื่อสารเขามามีบทบาทควบคูไปกับระบบการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนแทบทั้งสิ้น ซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหการดําเนินการตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินกิจการตาง ๆ ไดอยางราบรื่น ทั้งยังเชื่อมประเทศตางๆ เขาดวยกัน โดยมีความรูเปนตัว
ผลักดันสงผลตอการครอบครองและพัฒนาขอมูลสารสนเทศขาวสารที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการสมัยใหมโดยให
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ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา การสื่อสารจึงเขามามีบทบาทสําคัญในกิจกรรมทุกอยางของโรงเรียนทั้ง
ทางตรงและทางออม ในฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของการบริหารงาน [2] การสื่อสารจะชวยใหการบริหารงานของ
สถานศึกษาเปนไปไดอยางราบรื่น สําเร็จตามวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ตั้งไว ซึ่งตองอาศัยการสื่อสารเปนสื่อกลางติดตอ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานเพื่อทําการแลกเปลี่ยนขาวสาร สรางความเขาใจ อีกทั้งประสานการดําเนินงานและสงเสริมความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อไปสูเปาหมายในทิศทางเดียวกัน [3]ผูบริหารจึงจําเปนตองปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมในการทํางานใหสามารถบริหารงานในรูปแบบดังกลาวได โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่จะตองเชื่อมโยงกับทุกมิติในการ
บริหารงาน เสมือนเปนเจาภาพที่จะตองรับผิดชอบและจัดการกับภาระงานทุกเรื่องภายในขอบเขตภารกิจของตน เปนผูที่
จะตองใชการสื่อสารอยางมากเพื่อประสานการทํางานในทุกระดับ ทุกภาคสวน ทั้งภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา
และระหวางสถานศึกษา เพื่อใหทุกสวนเชื่อมโยงและรับผิดชอบรวมมือทํางานรวมกันอันเปนการบริหารและประสานงานให
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินภาระงานภายในสถานศึกษา [4]นอกจากนี้การสื่อสารในสถานศึกษายังมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพราะหากมีการสื่อสารที่ดีแลวยอมกอใหเกิดขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้น ในทางตรงกันขามหากสถานศึกษามีการสื่อสารไมดี จะสงผลตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพ
การทํางานของผูปฏิบัติงานลดลงดวย[5] กิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาลวนเกี่ยวของกับการสื่อสารไมวาจะเปนใน
ดานของความสําคัญในการมอบหมายงาน การสั่งการของผูบริหาร การสรางความเขาใจอันดีตอการปฏิบัติงาน การสงขอมูล
ขาวสารทั้งระหวางชุมชน ผูปกครอง คณะครู หัวหนาฝาย บุคลากร ผูปฏิบัติงาน และระหวางผูบริหารดวยกัน ตองมีการ
ประสานงานซึ่งกันและกัน[6] ผูบริหารสถานศึกษา ตองสรางความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อสรางความรูสึกพึงพอใจและ
เต็มใจที่จะทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย [7]หัวหนางานที่มีคุณลักษณะการติดตอ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับพนักงาน
สามารถสรางกลุมงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพในการสื่อสารของผูบริหารนั้นมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นมีบทบาทสําคัญในสถานศึกษา ซึ่ง
ผูบริหารจําเปนตองสนใจและปรับปรุงการสื่อสารของตนใหมีประสิทธิภาพ วิธีการสื่อสารภายในสถานศึกษาทุกวิธีการมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน [8] สอดคลองกับรังสาด จันทรวิสูตร [9] ไดศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารที่ควรจะเปนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี ดาน
วัตถุประสงคในการติดตอสื่อสาร รูปแบบการติดตอ สื่อสาร ประเภทและลักษณะการติดตอสื่อสาร และวิธีการติดตอสื่อสาร
จากการศึกษา พบวา ในการติดตอสื่อสารทุกดานมีสวนสําคัญในระดับมากตอการดําเนินงาน ของสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว การติดตอสื่อสารจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชในการติดตอสื่อสาร และ
การดําเนินการทางการบริหารในดานตาง ๆ ซึ่งจะทําใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตองมี
การจัดการที่ดีในเรื่อง กระบวนการของการสื่อสารพฤติกรรมที่จะสงผลใหผูบริหารโรงเรียนบริหารงานไดอยางประสบ
ความสําเร็จ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย [10] แสดงความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาที่ใชการสื่อสารเปนแบบคําพูดและคําสั่ง
(การเขียน) ผานทางเอกสารตาง ๆ เปนการใชการสื่อสารที่เปนอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) ซึ่งมี ความสําคัญ
เทียบเทากับการสื่อสารที่ใชวัจนภาษา
ดังนั้นบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหาร
สถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนผูนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ อีกทั้งยังเปนผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย ที่มี
ความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา การเรียนการสอน รวมทั้งประสาน
ความสัมพันธกับหนวยงาน เพื่อการระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ [11] ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได
วาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาสถานศึกษาใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางบริบท ( Context) หลากหลายนาจะเปรียบไดกับ “ผูบริหารมืออาชีพ ”จึงจะ
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่จะทําหนาที่สําคัญเพื่อใหไปสูเปาหมายที่พึงประสงค โดยการกําหนดเปนยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและสมรรถนะที่จะนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาแหงนั้น[12]
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ปจจุบันการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษายังขาดการคํานึงถึงสิ่งตางๆดังกลาวขางตนในการนําเสนอรูปแบบการสื่อสาร
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถแกปญหาตางๆในสถานศึกษาไดเปนอยางดีการสื่อสารมีผลโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
จากที่กลาวมาทั้งหมดในเบื้องตนนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีความสําคัญยิ่ง เพราะการสื่อสารนั้นมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะมุงเนนถึงการแสวงหาพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารในการบริหารใหกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานการบริหารงานดาน
ตาง ๆ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อสรางรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ผูวิจัยสังเคราะหเอกสาร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา ทั้งในและตางประเทศ จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลที่ได นําไปสรางแบบสัมภาษณ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูดานการบริหารการศึกษา นักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัย นักสื่อสารมวลชน จํานวน 5 คน สัมภาษณแบบเจาะลึก
(in-depth interview)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ผูวิจัยไดนํารูปแบบที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาดําเนินการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
โดยการหาคา CVI จากนั้นนํามา ตรวจสอบความเหมาะสมโดยการสนทนากลุม (Focus group) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู
บริหารสถานศึกษา
ผูวิจัยนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 ไปสรางแบบสอบถาม สงใหผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 30 คน เพื่อประเมินความเปนไปไดของรูปแบบ โดยการตอบแบบสอบถาม
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ขัน้ ตอนการวิจยั

วิธกี ารศึกษา

ผลทีไ่ ด้รบั

ขัน้ ตอนที่ 1
การสร้างรูปแบบ

1. ศึกษาเอกสาร หลักการต่างๆเกีย่ วกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและ
นํามาสังเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการ
ติดต่อสือ่ สาร
2. สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒแิ บบเจาะลึก
(in-depth interview) จํานวน 5 คน

รูปแบบการสือ่ สาร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ขัน้ ตอนที่ 2
การพัฒนารูปแบบ

1. ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน5 คนโดยการหาค่าCVI
2. ตรวจสอบความเหมาะสมโดยการสนทนากลุ่ม
(Focus group) ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน10 คน

รูปแบบการสือ่ สาร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพที่
มีความเทีย่ งตรง
และความเหมาะสม

ขัน้ ตอนที่ 3
ประเมินความ
เป็ นไปได้ของ
รูปแบบ

ประเมินความเป็ นไปได้ของรูปแบบ โดยการตอบ
แบบสอบถามจากผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา รอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาจํานวน30 คน

รูปแบบการสือ่ สาร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทีม่ ี
ความเป็ นไปได้

ภาพประกอบที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย วิธีการศึกษาและผลที่ไดรับแตละขั้นตอน

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัย
สามารถสรุปได ดังนี้
1.ผลการสรางรูปแบบดวยการวิเคราะหเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก(in depth interview)กับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
5 คน พบวา รางรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก
ดานทักษะในการสื่อสาร ดานการเลือกใชชองทาง ดานวิธีการสื่อสาร ดานการสรางมนุษยสัมพันธ และดานการเรียนรู
ธรรมชาติของผูรับสาร โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 29 ขอ ดังนี้ 1) ดานทักษะในการสื่อสาร มี 6 ขอ 2) ดานการเลือกใช
ชองทางมี 5 ขอ 3) ดานวิธีการสื่อสาร มี 6 ขอ 4) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ มี 6 ขอ 5) ดานการเรียนรูธรรมชาติของผูรับ
สารมี 6 ขอ
2.ผลการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล จากขั้นตอนที่ 1 ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( content
validity index –CVI) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแตละขอคําถาม (Item content validity index , I-CVI) มีคา =
0.80-1.00 และคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ (scale-level content validity index , S -CVI) พบวา รูปแบบการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีคา = 0.97 และผลการตรวจสอบรูปแบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ดานความเหมาะสม โดยการสนทนากลุม (
Focusgroup) กับ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10ทาน ผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นสอดคลองตรงกันวารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีความเหมาะสมทุกดาน
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3.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา กับผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 30 ฉบับ โดยรวมมีความเปนไปไดอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ การ
เรียนรูธรรมชาติของผูรับสาร ทักษะในการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร การเลือกใชชองทาง และการสรางมนุษยสัมพันธ

สรุปและอภิปรายผล

ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัย ดังตอไปนี้
1.ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการ
สนทนากลุม พบวา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน ทั้งดานแนวคิด หลักการของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
วามีความเหมาะสมทุกดานและทุกขอ ผูวิจัยจึงเสนอผลการวิจัย ดังตอไปนี้
รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความเหมาะสมทุกดานและทุก
ขอ อาจเปนเพราะผูบริหารตองมีทักษะและตองใหความสําคัญในเรื่องการสื่อสาร เพราะการสื่อสารมีความสําคัญเปนอันมาก
สําหรับผูบริหาร ผลการวิจัยพบวาผูบริหารตองทําความเขาใจในเนื้อหาของสารที่ตองการจะสื่อสารเปนอยางดี ตองสงเสริม
การใชภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะและเขาใจงาย มีการสรางระบบการติดตอการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถทําความเขาใจกับบริบทขององคกรไดเปนอยางดี สนับสนุนสงเสริมการใชเทคนิควิธีการสื่อสารเพื่อใหการสื่อสาร
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ แมคกี้ เดวิส และ ฟานนิ่ง ( McKay, Davis, & Fanning, 1995 : 43-53)แสดงความเห็นวา
ทักษะการสื่อสารเปนทักษะซึ่งทั้งผูสงและผูรับควรจะมีความชํานาญในการสงและการรับเพื่อใหเกิดความเขาใจกันไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งเกี่ยวของไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติยอมมี ความแตกตางกัน
การใหความเคารพตอผูอาวุโส หรือวัฒนธรรม เชนเดียวกันกับ แมคเซียส
, ฮิลยารด และ เฟรมุธ ( Macias,
Hilyard & Freimuth, 2009:1-31) กลาววา ทักษะการสื่อสารเพื่อความพึงพอใจมีความสําคัญมาก ดังนี้ การยิ้มคือ
เครื่องมือการเขาสังคมที่ทรงพลังที่สุดรูจักฟงการเปนผูฟงที่ดีจะเปนผูควบคุมผลลัพธการสนทนาพูดคุยในสิ่งที่เปนที่สนใจของคู
สนทนาถามคําถามที่เรารูคําตอบอยูแลวเพื่อที่จะหยั่งความคิดของฝายตรงขามไดมอบหมายงานใหลูกนองดวยความศรัทธา
และเชื่อมั่นในตัวเขาจงขอรองเสมออยาออกคําสั่งปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีทั้งพฤติกรรมและทัศนคติพัฒนาความสามารถใน
การสอนงานแสดงความนับถือตอผูอื่นเสมอวิธีการสื่อสารก็เชนกันผูบริหารตองสื่อความหมาย รวบรวมขอมูล การกระทําตาง
ๆ การนําเสนอขอมูล นําเทคโนโลยีใหมๆมาใช เปนแผนผัง แผนภาพ และกิจกรรมได ซึ่งสอดคลองกับ รังสรรค ประเสริฐศรี
,(2548:264) แสดงความเห็นวาในการสื่อสารอาจกระทําไดหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับบริบทบรรยากาศของสถานศึกษาวาตองการ
เปนแบบเปดหรือแบบปดมากนอยเพียงใด วิธีสื่อสารถือเปนเรื่องสําคัญ แมจะมียุทธศาสตรที่ดีเยี่ยมเพียงใดหากขาดการ
ติดตอสื่อสารที่ดี ก็ยากจะนําไปสูความสําเร็จได ในการติดตอสื่อสารที่ชัดเจน เขาใจงายจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ซึ่งในทางตรงกันขามกัน การติดตอสื่อสารที่ไมคลุมเครือชัดเจนก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไมประสบความสําเร็จ
เชนเดียวกันกับเรวัตร สมบัติทิพย,(2543 :220) กลาวถึงความสําคัญของ วิธีการสื่อสารไววา การสื่อสารดวยวาจา คือ การพูด
ที่เปนประโยค มีจังหวะจะโคน น้ําเสียงมีทั้งเบาและคอย มีความเร็วหรือชาของการพูด มีความสําคัญทั้งสิ้น การสื่อสารดวย
กิริยาทาทาง (ภาษากาย) เชน การกลอกตา การจองตา การพยักหนา การกมโคงการแสดงออกทางสีหนา การสัมผัส และการ
ใชมือ การสื่อสารดวยลายลักษณอักษร (ภาษาเขียน) ไดแก สัญลักษณและรูปภาพตาง ๆ ไรท และ โน (Wright & Noe,
1995:45-49) กลาววา วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะใชวิธีการ ดังนี้ 1.) การสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหนา เปน
การสื่อสารที่ทั้งผูสงสารและผูรับสารตางเผชิญหนากันในการสนทนา 2.) การสื่อสารสองทาง การสื่อสารสองทางเปนการ
สื่อสารที่มีการโตตอบกันไปมาของผูสงสารและรับสารทั้งสองฝาย การสื่อสารรูปแบบนี้จะไมสรางความสับสนแกคูสนทนา อีก
ทั้งกอใหเกิดความนาสนใจใครรูและเกิดสมาธิในการรับสารไดงาย 3.) การสื่อสารโดยชองทางและสื่อที่หลากหลาย
2.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบวา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ไดแก 1)ดานการเรียนรู
ธรรมชาติของผูรับสาร 2) ดานทักษะในการสื่อสาร 3) ดานวิธีการสื่อสาร 4) ดานการเลือกใชชองทาง 5) ดานการสรางมนุษย
สัมพันธผูวิจัยจึงเสนอผลการวิจัย ดังตอไปนี้
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รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งโดยรวมและรายดาน อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในเรื่องการสื่อสารเปนอยางมาก ในดานการเรียนรู
ธรรมชาติของผูรับสารมีความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด และสูงสุดมาเปนลําดับที่ 1 ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตอง
สนับสนุนคูสนทนาใหเกิดความพรอมในการสื่อสาร คํานึงถึงพื้นฐานความรูของบุคคลไดเปนอยางดี สรางโอกาสใหทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจ สนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน สงเสริมความสามารถของของผูรับ ทั้งทางดานความรูและการรับรูทาง
รางกาย จิตใจ ความคิด ระดับการศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ ทัศนคติ ถิ่นที่อยู พื้นฐานสังคม วัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
กัณตพงษ วงศรัตนพิบูลย (2559: ออนไลน) ที่แสดงความคิดเห็นไววา การสื่อสารที่ดีจะมีประสิทธิภาพถาเราเขาใจธรรมชาติ
ของมนุษย ซึ่งเปนผูสื่อสาร ในมุมของผูฟงอยากไดรับความสนใจ อยากไดรับการยอมรับ และชอบคําชมมากกวาคําตําหนิ หาก
นักสื่อสารเรียนรูและเขาใจธรรมชาติของผูฟง และการปฏิบัติตัว ดังที่มนุษยทุกคนตองการ ก็จะทําใหนักสื่อสาร สามารถ
ตอเชื่อมกับผูฟงไดงาย และตรงตามที่ผูฟงตองการ จะทําใหขอความหรือขอมูล และวิธีการที่ใชในการสื่อสาร เหมาะสมกับผูฟง
มากยิ่งขึ้น แตหากนักสื่อสาร หลีกเลี่ยง หรือไมสนใจธรรมชาติของมนุษย สนใจในสิ่งที่ตองการสื่อสารเพียงอยางเดียว ยอมทํา
ใหไมไดรับการตอบสนองจากผูฟงเต็มประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ พงศประเสริฐ หกสุวรรณ ใหขอมูลในการสัมภาษณไว
วาในการรับรูสิ่งเดียวกัน บุคคลตางกันอาจรับรูไดไมเทากันเพราะบุคคลอาจมีความพรอมตางกัน มีความสามารถในการรับรู
ตางกัน มีอารมณและความสนใจที่จะรับรูแตกตางกันและมีความรูเดิมหรือประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะรับรูตางกัน
จําเปนตองเขาใจและเรียนรูธรรมชาติของผูรับสาร และผูบริหารสถานศึกษายังตองมีความสามารถในการเลือกใชชองทางการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหการสื่อสารสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูรับสารเกิดความ พึงพอใจในการรับรูขาวสาร
รวมทั้งการสื่อสารเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ แอนโทนี และสวินสัน ( Antony& Swinson, 2000: 33-35)
กลาวไววา การสื่อสาร ตองมีการระบุ ชองทางในการสงสารที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารแสวงหาโอกาส และวิธีการตางๆที่ทุก
คนยอมรับ พิจารณาชองทางที่เหมาะสมหลายๆทาง คนหาวิธีการที่สามารถติดตอสื่อสารกับผูรับสารไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คัดเลือกชองทางที่เหมาะสม ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีในการสื่อสารมาใช เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็วไรท
และ โน(Wright & Noe, 1995:45-49) กลาววา ชองทางที่สําคัญอีกชองทาง คือ การติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี ระบบ
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่น ๆ ทั่วโลกเขาไวดวยกัน ดังนั้นการสื่อสารไมวาทางไลน
เฟซบุค ฯลฯ จึงทําใหสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับเรื่องการสรางมนุษยสัมพันธเปน
อยางมาก และตองการความเปนมิตรและความสัมพันธเชิงบวกกับบุคคลอื่น โดยการเริ่มตนทักทาย การสนับสนุนและ
ชวยเหลือ การรักษาและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้งการใหเกียรติบุคคลอื่น ในสถานศึกษา ประกอบดวยบุคคล
หลายระดับมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา มีครูปฏิบัติการสอน คนงาน ภารโรงและนักเรียน ทุกฝายมีการสื่อสาร
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ดานมนุษยสัมพันธเปน
เรื่องสําคัญซึ่งสอดคลองกับ สุทธิชัย ปญญโรจน (2559 : ออนไลน) ที่แสดงความเห็นไววา มนุษยสัมพันธนําไปสูความเขาใจอัน
ดีตอกัน มุงใหเกิดความรวมมือตอกัน ดังนั้น มนุษยสัมพันธ เปนทั้งศาสตรและ ศิลปะในการเสริมสรางสัมพันธอันดีกับบุคคล
เพื่อใหไดมา ซึ่ง ความนับถือ ความรัก ความรวมมือ ความจงรักภักดี และความสัมพันธอันดีตอกัน ผูบริหารจึงจําเปนจะตองมี
มนุษยสัมพันธในการทํางาน รูจักสรางสัมพันธกับคน การที่ผูบริหารมนุษยสัมพันธ จะตองมีเทคนิคและวิธีการ ผูบริหารควรยิ้ม
แยม แจมใสซึ่งจะทําใหบรรยากาศในที่ทํางานดียิ่งขึ้น เชนเดียวกันกับ ชุติมา วงษสวัสดิ์. (2559 : ออนไลน ) กลาววา มนุษย
สัมพันธในดานการบริหาร คือ กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรรวมพลังกันทํางานอยางไดผล
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบังเกิดผลบรรลุเปาหมายการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีนั้น ตองเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น ที่กลาวแลว
นั้นเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีแลว ยังมีองคประกอบอื่นที่สําคัญตอการฝกการ
สรางมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติในสถานศึกษา คือ การยิ้มใหบุคลากรดวยกันและผูอื่น การจําชื่อบุคลากรและเรียกใหถูกตอง
มีความเปนมิตรกับทุกคน การมีความจริงใจกับทุกคน ใหความสนใจอยางจริงจัง ออนนอมตอคําชม ระมัดระวังตอการวิจารณ
มีความกระตือรือรน มีอารมณขัน มีความอดทน ในดานการสรางมนุษยสัมพันธนี้ ถึงแมจะอยูในระดับมากที่สุดแตก็มาเปน
ลําดับสุดทาย ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาตนเอง
สรุป รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประกอบไปดวยดานการเรียนรู
ธรรมชาติของผูรับสาร ดานทักษะในการสื่อสารดานวิธีการสื่อสาร ดานการเลือกใชชองทางดานการสรางมนุษยสัมพันธและมี
ความสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนอยางมาก จะสงผลโดยตรงกับคุณภาพการศึกษา และควรพัฒนาดานการ
สรางมนุษยสัมพันธใหดียิ่งขึ้น โดยการฝกอบรม สัมมนา ตอไป
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนํารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาไปใช
เปนแนวทางและกําหนดรูปแบบการสื่อสารในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษา ควรนํารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาไปสรางระบบ
และแนวทางการแกปญหาการติดตอสื่อสารในสถานศึกษา ใหเกิดความถูกตองรวดเร็วมากขึ้น
3. ผูบริหารการศึกษา ควรนํารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาดานการติดตอสื่อสาร
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
2. ควรมีการพัฒนาตัวบงชี้รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แตละ
องคประกอบในดานตางๆอยางลึกซึ้ง
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารดานการสรางมนุษยสัมพันธที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
4. ควรศึกษาผลการใชรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
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