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บทคดัย่อ 
 
 

การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนทัศน์                      
การส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านการส่ือสารเชิง
คุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 3) เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของ
ผูน้ าทางการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก                   
15 คน เป็นผูท้รงคุณวุฒิในการเป็นผูน้ าด้านการศึกษา ศาสนา ส่ือสารมวลชน ผูป้ระกอบการ 
ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม จ านวน 27 คน ผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ 
จ านวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูน้ าทางการศึกษา 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน จ านวน 313 คน สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูน้  าควรมีกระบวนทศัน์การให้ความส าคญักบัหลกัการส่ือสาร 
การบูรณาการความรู้หลักการส่ือสารกับหลักธรรมสู่การปฏิบัติ การมีเครือข่ายสังคมออนไลน์                 
ในการบริหารจดัการ 2) องคป์ระกอบดา้นการส่ือสาร องคค์วามรู้หลกัธรรม คุณธรรมของผูน้ าทาง
การศึกษา คือ การบริหารจดัการ การพฒันาองค์ความรู้ การปรับใช้หลกัธรรม การสร้างเครือข่าย 
การเลือกใช้ส่ือใหม่อย่างมีคุณภาพ การเป็นตน้แบบผูน้ าท่ีดี 3) ได้รูปแบบการพฒันาการส่ือสาร    
เชิงคุณธรรมของผู ้น าทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ท่ีมีองค์ประกอบ          
ดา้นกระบวนทศัน์ความรู้ ภาวะผูน้ า การบริหารจดัการ ดา้นกระบวนการพฒันา KRONGSUDYOD 
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MODEL โดยคู่มือ มีแนวคิดหลักการ วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง หน่วยการพัฒนากระบวนการ
ตามล าดบัคือ K : Knowledge การพฒันาความรู้เชิงกลยุทธ์การส่ือสารคุณธรรม R : Relationship 
การพฒันาภาวะผูน้ าด้านการส่ือสารประชาสัมพนัธ์คุณธรรม  O : Opportunity : การพฒันาภาวะ
ผูน้ าในการแสวงหาโอกาสด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม N: Network: การพฒันาภาวะผูน้ าสร้าง
เครือข่ายคุณธรรม G : Good Governance การพฒันาภาวะผูน้ าด้านการส่ือสารคุณธรรมความดี              
ตามหลักธรรมาภิบาล S : Skill : การพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม  U : Unity:                  
การพฒันาภาวะผูน้ าในการส่ือสารสามคัคีมีใจเป็นหน่ึง  D: Digital  การพฒันาภาวะผูน้ าในการใช้
ส่ือทนัสมยัในการส่ือสารคุณธรรม Y : Yield การพฒันาภาวะผูน้ าส่ือสารคุณธรรมใส่ใจในผลงาน 
O : Organization การพฒันาภาวะผูน้ าในการประสานประโยชน์องค์กร และ D : Development              
การต่อยอดพฒันาดา้นการส่ือสารคุณธรรม มีเป้าหมายผลลพัธ์คือความเป็นผูน้ าทางการศึกษาดา้น
การส่ือสารเชิงคุณธรรมท่ีมีคุณภาพ  
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this qualitative research were to examine ethic communication 
paradigms of educational leaders, to investigate ethic communication components of the 
educational leaders, and to construct a development model on ethic communication of the 
educational leaders in the Regional Education Office 15. The key informants for the in-depth 
interview were 15 educational, religious and mass communication leaders and entrepreneurs. 
Moreover, 27 specialists were involved in focus group discussions and 5 experts assessed the 
appropriateness of the model. A purposive sampling method was applied to select 313 samples 
who were educational leaders in Chiang Mai, Lamphun, Lampang and Mae Hong Son provinces. 
The data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The research findings revealed that, firstly, the paradigms of the educational leaders 
should emphasize communication principles, integration and implementation of the 
communication principles with integrity, and online social networks for administration. Secondly, 
communication components, moral knowledge and integrity of the educational leaders were 
composed of administration, knowledge development, implementation of ethics, network 
creation, efficient use of modern media, and good role model. Thirdly, the KRONGSUDYOD 
Model was constructed with its components on knowledge paradigm, leadership, administration, 
and development process. The model consisted of the manual, principles, objectives, directions, 
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and units of process development respectively. K stands for Knowledge in developing strategic 
knowledge on ethic communication. R is for Relationship in developing leadership on ethic 
communication and public relations. O is for Opportunity in developing leadership on 
opportunities for ethic communication. N is for Network in developing leadership on ethic 
network creation. G is for Good Governance in developing leadership on good governance. S is 
for Skill in developing leadership on ethic communication skills. U is for Unity in developing 
leadership on unified ethic communication. D is for Digital in developing leadership on modern 
media use for ethic communication. Y is for Yield in developing leadership on performance. O is 
for Organization in developing leadership on organization benefits; and D is for Development in 
further developing ethic communication. The ultimate goal was educational leadership on 
efficient ethic communication. 
 
Keywords: Development Model, Ethic Communication, Educational Leader 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทาน                

พระบรมราโชวาท ด้านการส่ือสารท่ีส าคญัต่อประเทศชาติว่า การส่ือสารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่ง             
อยา่งหน่ึงในการพฒันาสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ รวมทั้งรักษาความมัน่คงและความปลอดภยั
ของประเทศดว้ย ยิ่งในสมยัปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงอยูทุ่กขณะ การติดต่อส่ือสาร
ท่ีรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความส าคญัมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง              
กบัการส่ือสารของประเทศ จึงควรจะไดร่้วมมือกนัด าเนินงานและประสานผลงานกนัอยา่งใกลชิ้ด 
และสอดคลอ้ง ส าคญัท่ีสุดควรจะไดพ้ยายามศึกษาคน้ควา้วชิาการและเทคโนโลยี อนัทนัสมยัใหลึ้ก
และกวา้งขวาง แลว้พิจารณาเลือกเฟ้นส่วนท่ีดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใชด้ว้ยความฉลาด
ริเร่ิม ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการส่ือสารของชาติได้
พฒันาอยา่งเต็มท่ี และสามารถอ านวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพ
ของบา้นเมืองได้อย่างสมบูรณ์แทจ้ริง (พระราชด ารัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือท่ี
ระลึกครบรอบ 100 ปีของการส่ือสารของชาติ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 14 กรกฎาคม 2526) 

ในองค์กรต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนัอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งบุคลากรใน
องค์กร  ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และระหว่างผูรั้บบริการในการติดต่อประสานงาน เพื่อการ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อม และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
การยึดถือหลกัการส่ือสารท่ีดีมีหลกัธรรมค าสอนเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้
กระบวนการส่ือสาร สร้างความพึงพอใจต่อบุคคล หมู่คณะ มีระดบัการส่ือสารระหว่างคนต่อคน 
ครอบครัว สังคม สู่ระดบัประเทศชาติ ทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและน าพาให้องคก์รมีการพฒันาอยูเ่สมอ ดงันั้นการส่ือสารจึงมีความส าคญัอยา่ง
ยิง่ต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

การส่ือสารเร่ิมตน้จากการพูด การเขียน และการส่ือสารด้วยกาย ดว้ยภาพ เสียงและ  
ส่ืออิเลคทรอนิคส์ การส่ือสารในองคก์รนั้นประกอบดว้ยบุคคลหลายระดบัซ่ึงในแต่ละองคก์รก็จะมี
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พฤติกรรมการส่ือสารท่ีต่างกนัออกไปตามวฒันธรรมขององค์กรนั้น แต่องค์ประกอบท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งก็คือระดบัผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน 
ส่วนใหญ่ควรใชก้ารส่ือสารสองทางระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะช่วยให้เกิด 
ความเขา้ใจกนั ในการท างานระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงในองค์กรจึงควรมี
ลกัษณะของการมี ทั้งพระเดชและพระคุณคือมุ่งความสัมพนัธ์ ในงานท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแสดง 
ความสามารถ ให้ เป็น ท่ี ยอม รับและมุ่ ง ส่ือสารด้วยพฤติกรรม เชิงบวก พึ งเอ้ืออาทรต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่การใชพ้ระเดชและพระคุณควรมีการจดัรูปแบบให้เหมาะสมถา้หากใช้ ตวัใด
ตวัหน่ึงมากไปจะท าใหก้ารส่ือสารในองคก์รเกิดปัญหาความไม่ยติุธรรมข้ึนในองคก์ร  

ในมิติการส่ือสารดา้นการพูดคือด่านแรกท่ีมีความส าคญั ท่ีจะน ามาส่ิงความเขา้ใจและ
ความสุขในการด าเนินชีวิตดว้ย  ดงัค ากล่าวท่ีวา่ พูดดี เป็นศรีแก่ตวั  หรือการพูดและการแสดงออก  
ท่ีสุภาพอ่อนโยน พูดแต่ส่ิงท่ีดี มีสาระเป็นหนทางสู่ความสุข (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2558, 10) 
หรืออีกนัยหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารท่ีแฝงด้วยความจริงใจในบทบาทผูน้ า จากค ากล่าวของ
ท่านมหาวุฒิชยั วา่ ลูกน้องท่ีดี ตอ้งกลา้เห็นต่าง นายท่ีดีตอ้งกลา้ฟังเสียงเตือน เป็นอีกมุมมองดา้น
การส่ือสารท่ีผูน้ าพึงไดรั้บไวเ้พื่อน ามาซ่ึงการวิเคราะห์ในแง่ของการส่ือสาร (ว.วชิรเมธี, 2556, 45)          
ในมุมมองทางพุทธศาสนาแลว้ การส่ือสาร เป็นเร่ืองราวหรือเป็นหมวดหมู่ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร               
ท่ีมุ่งส่ือสารกนัและกนั เพื่อเขา้ถึงความจริงของชีวิตและวิธีด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงามในทางธรรม   
ซ่ึงแตกต่างจากการส่ือสารในปัจจุบนั ถึงอยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมการส่ือสารก็เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
มนุษยทุ์กยุคทุกสมยัเสมอ ส าหรับพุทธศาสนาแลว้ การส่ือสารท่ีมีปรากฏในรูปของหลกัธรรมและ
เน้ือหาเร่ืองราวท่ีหลากหลาย เช่น อยู่ในเร่ืองของวาจาสุภาษิต ปิยะวาจา สัจจะ วาจา (ศีล 5) หรือ
สัมมาวาจา หรือไปปรากฏอยูใ่นกถาวตัถุ หรือในอรณวภิงัคสูตร เป็นตน้ ซ่ึงมี ความหลากหลาย ดงั
ค าปรารภของพระพรหมคุณาภรณ์ท่ี วา่พระพุทธเจา้ทรงสอนหลกัธรรมไวม้ากมาย และบางทีเราก็
เรียนกนัเยอะแยะไปหมด แต่ในชีวติท่ีเป็นจริงน้ีไม่รู้จะจบัอนัไหนมาท ามาใช ้และอยากจะใหมี้หลกั
ท่ีกะทดัรัดชดัเจน และหลักนั้นจะมี 2 หมวด คือหลกัความเช่ือ แลว้ก็หลกัปฏิบติัให้รู้กนัวา่ถา้เป็น
ชาวพุทธแลว้จะตอ้งมีการกระท าอนัน้ีชดัออกมาเลย (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552, 143 - 144)  

การน าส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการสนับสนุน โดยอาศัยกระบวนการ
ส่ือสารองค์กร มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อสามารถส่ือสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แนวทาง 
ความรู้ แนวนโยบาย ให้กบัครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและกลุ่มเป้าหมายในบริบทชุมชนทุกกลุ่มได้
รับรู้และเขา้ใจ เพื่อมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารให้เกิดความคุม้ค่าในการส่ือสาร เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในทางกลบักนั
หากผูน้ าองค์กรทางการศึกษาไม่ให้ความส าคญัต่อการส่ือสารท่ีจะมุ่งเน้นขอ้มูลข่าวสารก็จะท าให้
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เกิดความไม่เขา้ใจ เกิดขอ้กงัขา ขดัขอ้งในทางปฏิบติั การใชเ้คร่ืองมือเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต
อาจท าใหข้าดโอกาสในการพฒันา ดงันั้น การส่ือสารจึงมีความส าคญัยิง่ส าหรับผูน้ าทางการศึกษา  

ภาวะผูน้ าในการส่ือสารมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งเม่ือปัญหาความเขา้ใจในท่ีน้ีคือผูส่้ง
สารและผูรั้บสามารถ เข้าใจความหมายท่ีส่ือหรือไม่หรือผูรั้บค าสั่งอาจไม่เข้าใจความหมายท่ี
หัวหน้าบญัชาการซ่ึงอาจจะเป็นดว้ยวาจา เอกสารหรือสัญลกัษณ์ซ่ึงหัวหน้าคิดว่าผูรั้บค าสั่งคงจะ
เขา้ใจดี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีหวัหนา้คิดเอาเองแต่นั้นไม่ไดห้มายความวา่ผูรั้บค าสั่งจะเขา้ใจส่ิงท่ีหวัหนา้สั่ง 
ไดท้ั้งหมด ซ่ึงต่างกรรมต่างวาระ เม่ือผูรั้บค าสั่งไม่เขา้ใจท าให้องค์กรไม่สามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นความตอ้งการให้บุคลากรสนองตอบการส่ือสารเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับองคก์ร  
การแสดงออกเชิงศีลธรรมของผูน้ า นอกจากสามารถมองเห็นได้จากการประพฤติปฏิบัติปกติ
ประจ าวนัแลว้ ผูน้  ายงัตอ้งท าให้นโยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของสถานศึกษาแฝงดว้ยค่านิยมเชิง
จริยธรรมทั้งส้ิน  

ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งท าให้นโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรใน
องค์กร อนัได้แก่ ครูและนักเรียนมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการทางพุทธศาสนาโดย
หลกัธรรมท่ีมกัจะถูกน ามาโยงกับเร่ืองการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือภาวะผูน้ านั้นคือหลกัพรหม     
วหิาร 4 ซ่ึงถือเป็นคุณธรรมพื้นฐาน ท่ีจะตอ้งมีอยูป่ระจ าในจิตใจ เพื่อน าไปสู่ การแสดงออกท่ีดีและ
เหมาะสม ส าหรับตวัผูน้ าแลว้ ถา้สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งดีและเหมาะสมแลว้ ก็จะน าไปสู่ศรัทธา
จากบุคคลต่าง ๆ ในองคก์รและท าให้สามารถน าพาทุกคนไปในทิศทางเดียวกนัได ้การส่ือสารเป็น
ปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต มนุษยจ์  าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยู่ตลอดเวลา การส่ือสารจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงนอกเหนือจากปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์การส่ือสารมีบทบาท
ส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยม์าก การส่ือสารมีความส าคญัอย่างยิ่งในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยุค 
โลกาภิว ัตน์  เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การส่ือสารมีประโยชน์ ทั้ งในแง่บุคคลและสังคม                      
การส่ือสารท าให้คนมีความรู้และโลกทศัน์ ท่ีกวา้งขวางข้ึน การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีท าให้
สังคมเจริญกา้วหนา้อย่างไม่หยุดย ั้ง ท าให้มนุษยส์ามารถสืบทอดพฒันา เรียนรู้และรับรู้วฒันธรรม
ของตนเองและสังคมได้ การส่ือสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความ
เจริญกา้วหน้าแก่ ชุมชน และสังคมในทุกด้าน สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากผลของ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท าใหเ้หตุการณ์ท่ี เกิดข้ึน ณ จุดหน่ึงจุดใดจะส่งผลกระทบ
แพร่กระจายไปยงัส่วนอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะความเส่ือมโทรมด้านจริยธรรมของสังคมท่ีมา
จากสาเหตุของการยดึติดวตัถุมากกวา่ความดี การแข่งขนัเพื่อเอาชนะแทนการร่วมมือการมองคนอ่ืน
เป็นคู่แข่งมากกวา่เป็นพนัธมิตร การศึกษาจะให้ทางออกท่ีดีต่อปัญหาดงักล่าวและพระพุทธศาสนา 
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ก็ควรจะเป็นความหวงัของการเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในดา้นจริยธรรม คุณธรรมต่อการส่งเสริมให้เกิด
จริยธรรมในการส่ือสารระหวา่งบุคคลอ่ืนในสังคม 

ผูว้ิจยัได้เล็งเห็นคุณค่าของการส่ือสารท่ีเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งต่อการพฒันา คุณค่าของ
การส่ือสารเชิงคุณธรรม การส่ือสารท่ีสร้างแรงบนัดาลใจท่ีผูน้ าควรพึงปฏิบติั การส่ือสารท่ีทนัสมยั  
ผูน้ า  มีความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลและองคก์ร ท่ีมีหนา้ท่ีเป็นฝ่ายส่งเสริมสนบัสนุน
ภารกิจการจัดการศึกษา การส่ือสารองค์ความรู้ แนวนโยบายภาครัฐ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ                        
สู่สถานศึกษาสู่เด็กและเยาวชนทุกระดับตั้ งแต่ระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษา และระดับ
มธัยมศึกษา รวมทั้งชุมชน สังคมท่ีเป็นบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาในองค์กร พื้นฐานท่ี
ส าคญัของการบริหารจดัการภายในองค์กรข้ึนอยูก่บั การส่ือสารท่ีดี มีผลให้เกิดความเขา้ใจ ความ
ร่วมมือและการประสานงานท่ีดีดว้ยแผนงานต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
และตรงตามเป้าหมาย การส่ือสารท่ีดี จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จแก่องคก์ร การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การน าส่ือสารดิจิทลั
มาใชใ้นการพฒันา สร้างวถีิใหม่บนโลกของการส่ือสารใหม่ ผูน้  าในดา้นการส่ือสาร ตอ้งมีกระบวน
ทศัน์ ภาวะผูน้ าและด้านการบริหารจดัการความรู้ น่าจะเป็นกุญแจส าคญัในการเป็นพลังน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างสูงสุด หากพิจารณาในมิติการจดัการศึกษาในยุค
ปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จหรือไม่ตัวแปรท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา                   
ซ่ึงจะตอ้งเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงและเป็นผูน้ าท่ีดี มีทกัษะความเป็นผูน้ า  มีเจตคติ มีความรู้
ความสามารถ  ส าหรับสมรรถนะผูน้ าท่ีจ  าเป็นส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น งานวิจยัของลี
(Lee, 2008) พบว่า ทักษะภาวะผูน้ าโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผูอ่ื้นในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ทกัษะการสร้างทีมงาน ทกัษะด้านความร่วมมือ
ทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ทกัษะด้านการแก้ปัญหา ทกัษะด้านการส่ือสารและ
ทกัษะดา้นนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้  

การส่ือสารเป็นเร่ืองส าคัญและจ าเป็นส าหรับผูน้ า และการพฒันาสมรรถนะด้าน                
การส่ือสารดิจิทลั ท่ีจะส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้และหรือการเตรียมคน การติดปีกอาวุธทาง
ปัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมและความดีงามให้กบัลูกหลานเด็กไทยเพื่อการด ารงตนใหท้นั
กบัการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีบริบทภาคเหนือตอนบน ท่ีมีความส าคญัเชิง
พื้นท่ีใกลเ้คียงกนั มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ มีความโดดเด่นเป็นอตัลกัษณ์แห่งวิถีชีวติลา้นนา
มีฐานขอ้มูลทางการศึกษาท่ีจ าเป็นจะตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารเชิงคุณธรรมเป็นแนวทางและ
เคร่ืองมือในการสนับสนุนการพฒันา บูรณาการบ้านการบริหารจดัการอย่างสร้างสรรค์ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามบทบาทหน้าท่ีของผูน้ าทาง
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การศึกษาต่อไป กลุ่มชาติพนัธ์ุในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15  ซ่ึงประกอบด้วยจงัหวดั 
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปางและแม่ฮ่องสอน วฒันธรรมประเพณีส่วนใหญ่ มีความใกลเ้คียงกนั ในหลาย
ลกัษณะ ทั้งท่ีเก่ียวกบัความเช่ือและพิธีกรรม ระบบการผลิตและการอยูร่่วมกนัในสังคม และคงไว ้
ซ่ึงอตัลกัษณ์ของตนเองและศาสนาไว ้ได ้อยา่งเหนียวแน่น ทั้งยงัมีการขบัเคล่ือนกลไกทางศาสนา
ไดอ้ยา่งมัน่คง ในการส่ือสารจะเขา้ใจ ส าเนียงภาษา จึงอาจสรุปไดว้า่วฒันธรรมและการส่ือสารนั้น
มี ความสัมพนัธ์ กนัอย่างใกล้ชิดและวฒันธรรมของสังคมโลกนั้น ก็ลว้นแสดงความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมซ่ึงตอ้งการกรอบความคิดเชิงปรัชญาเชิงประยุกต์ ว่าด้วยความเป็นพหุนิยมทาง
วฒันธรรมท่ีท าให้มนุษย ์สังคมนั้นควรมีการพฒันาทศันคติ ความรู้ และทกัษะทางสังคมในการ
ส่ือสารเปิดรับยอมรับ และเคารพความแตกต่างและความคลา้ยคลึงทางวฒันธรรมของวฒันธรรม
ต่าง ๆ ในโลก ผูว้ิจยัได้ตระหนักถึงความส าคญัของการส่ือสารมีความจ าเป็นมากวิจยั รูปแบบ
พฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15  

ค ำถำมกำรวจัิย 
ค าถามในการวจิยั ท่ีผูว้จิยัสนใจอยากคน้หาค าตอบ มี 3 ประการ ดงัน้ี 
1.  กระบวนทัศน์ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู ้น าทางการศึกษาในสังกัด

ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 เป็นอยา่งไร 
2.  องค์ประกอบด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผู ้น าทางการศึกษาในสังกัด 

ส านกังานศึกษาธิการภาค 15  มีอะไรบา้ง  
3.  รูปแบบและคู่มือการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดั 

ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 ท่ีส่งผลต่อการพฒันาองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพควรเป็นอยา่งไร   
 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย    
ในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ดงัน้ี  
1.  เพื่อศึกษากระบวนทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดั

ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 
2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดั

ส านกังานศึกษาธิการภาค 15       
3.  เพื่อสร้างรูปแบบและคู่มือการพฒันาด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง

การศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15  
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพฒันาองคก์รทางการศึกษา

และองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี      
1.  องค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ สามารถน ารูปแบบการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิง

คุณธรรม ของผูน้ าทางการศึกษาไปใช ้เป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการบริหารบุคคลได ้
2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 สามารถน าข้อมูล                  

กลยทุธ์ดา้นการส่ือสารไปใชใ้นการพฒันาเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนได ้
3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถน ารูปแบบการพฒันาด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม 

ของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเอง
และผูน้ าครูในโรงเรียนได ้

4.  องคก์รภาคีภาครัฐเอกชนและอ่ืน ๆ สามารถน ารูปแบบการพฒันาดา้นการส่ือสาร
เชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 ไปปรับใชใ้นการพฒันา
องคก์รได ้

 
ขอบเขตกำรวจัิย             

วธีิการศึกษาผูว้จิยัรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใช้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไดด้งัน้ี   

กำรศึกษำกระบวนทศัน์ด้ำนกำรส่ือสำรเชิงคุณธรรมของผู้น ำทำงกำรศึกษำ  
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
กระบวนทศัน์ ตามแนวคิดทฤษฎีของ เดวิด ซี แมคเคลแลนด์ได้แก่ ด้านองค์ความรู้  

ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการบริหารจดัการ 
2. กลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selected) ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญ 15 คน 
ตามเกณฑท่ี์ครอบคลุมผูน้ าองคก์รสาขาการส่ือสาร ดงัน้ี คือ 
1.  ผูน้ าองคก์รศาสนาท่ีมีช่ือเสียงในการเผยแผธ่รรมสู่การพฒันาเด็กและเยาวชนและ

ประชาชน จ านวน 2 รูป 
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2.  ผูน้ าองคก์รตน้แบบภาคีดา้นการบริหารจดัการภาครัฐและส่ือมวลชนท่ีมีผลงานดา้น
การบริหารจดัการองค์กรสู่ความส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์มีการน าส่ือมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงาน จ านวน 5 คน  

3. ผูน้ าองค์กรต้นแบบด้านการก าหนดนโยบายท่ีมีภาพลักษณ์การเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีได ้ริเริมพฒันาแนวคิดในการส่ือสารการสะทอ้นมุมมองความคิดของผูน้ าในเชิงบริหาร
จดัการเพื่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา การพฒันาระบบการส่ือสารผา่นส่ือเวบ็ไซต ์จ านวน 
1 คน 

4. ผูน้ าองคก์รในระดบัภูมิภาคท่ีมีบทบาทในการบริหารงานเป็น สายงานบงัคบับญัชา 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั จ านวน 1 คน 

5. ผูน้ าองค์กรระดบัสถานศึกษาท่ีมีผลงานด้านการบริหารจดัการศึกษาดีเด่น (Best 
Practice) และไดรั้บรางวลัดา้นการจดัการเรียนการสอนในระดบัชาติ จ านวน 6 คน  

องค์ประกอบด้ำนกำรส่ือสำรเชิงคุณธรรม ของผู้น ำทำงกำรศึกษำ 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
ดา้นองค์ความรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 20 ขอ้ ดา้นภาวะ

ผูน้ าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 20 ข้อ ด้านการบริหารจดัการด้านการ
ส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 20 ขอ้ 

2.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 จงัหวดั คือจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 7,454 คน จงัหวดัล าพูน 1,650 คน จงัหวดั
ล าปาง จ านวน 2,818 คน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 2,207 คน รวมจ านวนทั้งหมด 14,129 คน 
(ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2) 

2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และโดยวิธีการค านวณ จากสัดส่วนของพื้นท่ีตามตารางสูตรการค านวณของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, 608 - 610) รวมจ านวน 313 คน ในการตอบแบบส ารวจ แบบเชิงปริมาณ 

สร้ำงและตรวจสอบรูปแบบและคู่มือกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำด้ำนกำรส่ือสำรเชิง
คุณธรรมของผู้น ำทำงกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
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ความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู ้น าทางการศึกษาด้านภาวะผู ้น าด้าน                    
การส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา ดา้นการบริหารจดัการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม
ของผูน้ าทางการศึกษา  

2. กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้ให้ข้อมูลหลกั 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใชว้ธีิการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selected) ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ 27 คน ในการสร้างรูปแบบและคู่มือการใช้
รูปแบบการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผูน้ าทางการศึกษา 
 ผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) จ านวน 5 คน ในการ
ตรวจสอบและยืนยนัความเป็นไปได้รูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง
การศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 โดยก าหนดเกณฑก์ารเลือกแบบเจาะจง ดงัน้ี 

2.1  มีประสบการณ์ความรู้ดา้นการส่ือสาร ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2.2  มีประสบการท างานและมีผลงานดีเด่นปรากฏทางสังคม เป็นท่ีประจกัษ ์  
2.3  มีผลงานดา้นการบริหารจดัการเชิงคุณธรรมระดบัชาติ   
2.4  มีคุณวฒิุดา้นการศึกษาดา้นการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาโทข้ึนไป   

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

รูปแบบกำรพัฒนำ หมายถึง แนวทางการพฒันาผูน้ าทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การส่ือสารและกระบวนการพฒันา โดยจดัท าเป็นคู่มือการพฒันา                
การส่ือสารเชิงคุณธรรมผูน้ าทางการศึกษา สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15  

กระบวนทัศน์ด้ำนกำรส่ือสำร หมายถึง กรอบความคิดด้านความรู้ด้านการส่ือสาร 
ภาวะผูน้ าด้านการส่ือสาร และการบริหารจดัการของผูน้ าทางการศึกษาท่ีใช้กลยุทธ์การส่ือสาร
ขบัเคล่ือนเพื่อการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านักงานศึกษาธิการ  
ภาค 15 ใหมี้ประสิทธิภาพ 3 ส่วน ดงัน้ี 

ด้ำนควำมรู้กำรส่ือสำร หมายถึง ความเขา้ใจความส าคญัของการส่ือสาร หลกัการและ
กระบวนการส่ือสาร  คุณธรรมผูน้ า เคร่ืองมือส่ือสาร การรู้เท่าทนัส่ือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ส่ือสาร พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งพฒันาให้มีเครือข่าย
สังคม (Social Network) เพื่อใช้ในการบริหารงาน มีความเข้าใจความหมายและคุณค่าของ                
การส่ือสาร มีการน้อมน าศาสตร์พระราชา การเข้าถึง เขา้ใจและพฒันามาปรับใช้ในการบริหาร
จดัการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ดา้นส่ือ
ดิจิทลั สามารถคิด วเิคราะห์ ประเมิน ความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระได ้
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ภำวะผู้น ำด้ำนกำรส่ือสำร หมายถึง การบริหารจดัการโครงสร้างการส่ือสารคุณธรรม
ในองค์กร และการก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการส่ือสารเชิงคุณธรรม โดยมุ่งผลลพัธ์
ต่อการพัฒนาภาวะผู ้น าให้ท างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม อิทธิบาท  4                       
สัปปุสิสธรรม 7 การเลือกใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ ในการติดต่อส่ือสาร วิสัยทศัน์ในการ
บริหารและการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงโดยมีเป้าหมายของการพฒันาองค์กรท่ีใช้
การส่ือสารเชิงคุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน ยดึหลกัในการครองตน ครองคน 
และครองงานการให้เกียรติ ให้ก าลังใจ ให้อภัย จดัให้มีการสรุปผลรายงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

กำรบริหำรจัดกำรของผู้น ำทำงกำรศึกษำด้ำนส่ือสำร หมายถึง ความสามารถในการ
จดัการและจดัโครงสร้างการส่ือสารเชิงคุณธรรมในองค์กร  การก าหนดแผนงานโครงการและ
กิจกรรมการส่ือสารเชิงคุณธรรม และพฤติกรรมภาวะผูน้ า โดยมุ่งผลต่อการพฒันาการจดัให ้                   
มีบุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สะดวกและปลอดภยั  
มีการก าหนดนโยบายขององคก์รใหมี้ความเช่ือมโยงภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุน
ทุกคนในองคก์รให้ใช ้และเขา้ถึงส่ือ ICT เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อยา่งรู้เท่าทนั  การประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งบุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้น
การส่ือสาร การจดัระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน  ส่งเสริมกิจกรรมการ
พฒันาท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และมีเป้าหมายการพฒันา
องคก์รใหใ้ชส่ื้อเทคโนโลยโีดยก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน  

กระบวนกำรส่ือสำร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมพฒันาตาม Krongsudyod Model คือ 
ความรู้เชิงการส่ือสาร (K: Knowledge Communication) สานสัมพันธ์ (R:Relationship Communication)  
การแสวงหาโอกาส (O: Opportunity Communication) การสร้างเครือข่าย (N: Network Communication) 
การสนองนโยบายภาครัฐ (G: Government Communication) การพฒันาทกัษะ (S: Skill Communication)  
การส่ือสารสามัคคีมีใจเป็นหน่ึง  (U: Unity Communication) การรู้ซ้ึงใช้ส่ือทันสมัย (D: Digital 
Communication) การแบ่งปันผลงาน (Y: Yearly Communication) การประสานประโยชน์องค์กร  
(O: Organization Communication) การต่อยอดพฒันา (D: Development Communication)  

คู่มือกำรพัฒนำกำรส่ือสำร หมายถึง เอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้น้  าทางการศึกษาสังกดั 
ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 15 ใช้พัฒนาสมรรถนะการส่ือสารเชิงคุณธรรมผูน้ าทางการศึกษา                      
มีส่วนประกอบการพฒันา 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นความรู้ ภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ ซ่ึงในแต่ละดา้น 
เร่ิมจากการวิเคราะห์ตนเอง วตัถุประสงค์ประจ าหน่วยการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาและ             
การประเมินผล 
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องค์ประกอบด้ำนกำรส่ือสำรเชิงคุณธรรม หมายถึง องค์ประกอบของการส่ือสาร                
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการบริหารจดัการ  

ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ มีเครือข่ายสังคม (Social Network) เพื่อใชใ้นการบริหารงาน มีความ
เขา้ใจความหมายและคุณค่าของการส่ือสาร มีการน้อมน าศาสตร์พระราชา การเขา้ถึง เขา้ใจและ  
พฒันามาปรับใช้ในการบริหารจดัการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการส่ือสารและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ดา้นส่ือดิจิทลั สามารถคิด วิเคราะห์ ประเมิน ความน่าเช่ือถือและความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระได ้

ดา้นภาวะผูน้ า ได้แก่ ท างานด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยึดมัน่ในคุณธรรม อิทธิบาท 4 
สัปปุสิสธรรม 7 การเลือกใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ ในการติดต่อส่ือสาร วิสัยทศัน์ในการ
บริหารและการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงโดยมีเป้าหมายของการพฒันาองค์กรท่ีใช้
การส่ือสารเชิงคุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน ยดึหลกัในการครองตน ครองคน 
และครองงานการให้เกียรติ ให้ก าลังใจ ให้อภัย จดัให้มีการสรุปผลรายงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ จดัให้มีบุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะดวกและปลอดภัย มีการก าหนดนโยบายขององค์กรให้มีความ
เช่ือมโยงภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุนทุกคนในองคก์รให้ใช ้และเขา้ถึงส่ือ ICT 
เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างรู้เท่าทนั การประชุม
สร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างบุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร การจดัระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่อสนบัสนุนในการเรียนการสอน ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และมีเป้าหมายการพฒันาองค์กรให้ใช้ส่ือเทคโนโลยีโดยก าหนดเป็น
แผนงานโครงการท่ีชดัเจน  

องค์กร หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในก ากบักระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ประกอบดว้ย หน่วยงานสถานศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดั
ล าพูน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   

กำรส่ือสำรเชิงคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมการส่ือสารท่ีผูน้ าทางการศึกษาฯ ยดึหลกั
คุณธรรม น าความรู้ด้านคุณธรรม การส่ือสารเน้ือหา กิจกรรม ข่าวสาร ความดี ตามหลกัธรรมค า
สอนแห่งพุทธศาสนา น้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 9               
การส่ือสารท่ีมุ่งประโยชน์เพื่อการบริหารจดัการ รวมทั้งการสร้างแรงบนัดาลใจในการท างาน               
เพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน รวมความถึงบุคลิกภาพการแสดงออก
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ของผูน้ าดว้ยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมทั้งการรู้เท่าทนัส่ือ ไม่ใช้ส่ือ
เพื่อการท าลายลา้ง สร้างความแตกแยกในองคก์รและสังคม  

ภำวะผู้น ำด้ำนกำรส่ือสำร หมายถึง องคป์ระกอบท่ีบ่งบอกถึงศกัยภาพประสิทธิภาพใน
การส่ือสารในองค์กรการศึกษาของผูน้ าทางการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ท างานของบุคลากรในส านกังานและโรงเรียนส่งผลใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

ผู้น ำทำงกำรศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้มีบทบาททางการบริหารในระดบัองค์กร ส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดั ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 และผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 15 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 หมายถึง หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครอบคลุม
การบริหารจดัการสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั 4 จงัหวดั คือ ส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัล าปาง ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัล าพูน 
และส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา            
และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
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บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

    การวิจัยรูปแบบพัฒนาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู ้น าทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
ประเด็นการน าเสนอ ดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า  
1.1 นิยามความหมาย 
1.2 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าแนวใหม่  
1.3 กระบวนทศัน์ผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
1.4 คุณลกัษณะผูน้ าดา้นการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์องคก์ร 
1.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสาร 

2. การส่ือสาร กลยทุธ์สู่ความส าเร็จขององคก์ร 
2.1 การส่ือสารกบัการบริหารจดัการองคก์ร 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
2.3 แนวคิดการส่ือสารตามแนวพระราชด ารัสในรัชกาลท่ี 9  
2.4 หลกัธรรมาภิบาล 
2.5 การส่ือสารกบัการเปล่ียนแปลงสู่วถีิชีวติยคุปัจจุบนั 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเชิงคุณธรรม 

3. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
3.1 นิยามความหมาย 
3.2 ประเภทรูปแบบ 
3.3 คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ 
3.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นรูปแบบ 
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แนวคิดทฤษฎภีาวะผู้น า 
ภาวะผู ้น า (Leadership) หรือความเป็นผู ้น า ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการน า                

(The American Heritage Dictionary, 1985, 719) จึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับความส าเร็จของผูน้ า
ภาวะผูน้ าไดรั้บความสนใจ และมีการศึกษามาเป็นเวลานานแลว้ เพื่อให้รู้วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบ                 
ท่ีจะช่วยใหผู้น้  ามีความสามารถในการน า หรือมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
นิยามความหมาย 
 โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า “ผู ้น า” (Leaders) เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
(Persons) ส่วน “ภาวะผูน้ า” (Leadership) นั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงออกมา (Actions) จากบุคคลท่ีเป็นผูน้ า
อยา่งเป็นกระบวนการ ดงันั้น การจะเขา้ใจความหมายของ“ผูน้ า” มกัจะไม่เป็นปัญหามากนกั ทั้งน้ี
เพราะจะรู้ว่าใครเป็นผูน้ านั้น ก็มกัจะพิจารณาจากต าแหน่ง (Position) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ดงักล่าว การท าความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ า (Leadership) นั้นเป็นเร่ืองยาก                 
แต่อยา่งไรก็ตาม  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ ากนัหลายทรรศนะดงัน้ี  
 แบส (Bass, 1997, 27) ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการในการมีอิทธิพลต่อ กิจกรรม
กลุ่มเหนือความคาดหวงั 
 อาดมั (Adams, 2003, 6) ให้ความหมายของภาวะผูน้ า คือ กระบวนการใชอิ้ทธิพลของ 
ผูน้ ากบั ผูต้ามเพื่อน าไปสู่สัมฤทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยมีการเปล่ียนแปลงให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ยูเคิล (Yukl, 2006, 2) ให้ความหมายภาวะผูน้ าหมายถึง เป็นพฤติกรรมส่วนตวัของ
บุคคลคนหน่ึงท่ีจะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั   
 ดูบริน (DuBrin, 2007, 2) ภาวะผูน้ าหมายถึง เป็นความสามารถของบุคคล ท่ีจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร       
          ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ หอมพูล (2540, 83) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง  
กระบวนการท่ีผูน้ าใช้อิทธิพลหรืออ านาจท่ีตนมีอยู่ในการชกัน าหรือโน้มน้าวให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ภายในองคก์รหรือในกลุ่มคนในสถานต่าง ๆ  เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่ง              
มีประสิทธิภาพท่ีสุดใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  
 กวี วงศ์พุฒ (2550, 17) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีเป็นผูน้ าใช้อิทธิพลท่ีตน              
มีอยูต่่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบติัการ อ านวยการติดต่อกนัเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย  
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 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550, 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการ
ขบัเคล่ือนหรือสร้างอิทธิพลต่อผูอ่ื้นเพื่อท าให้เป้าประสงคข์องปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบรรลุเป้าหมาย  
 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2548, 1) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าช่วย
สร้างความชดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้รับรู้วา่ อะไรมีความส าคญัให้ภาพความเป็นจริงขององคก์ร
แก่ผูอ่ื้นช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดหมายอย่างเด่นชัดเจนภายใต้กระบวนการอย่างรวดเร็ว           
ของโลก  
 สรุป ภาวะผูน้ า คือกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกวา่พยายามใชอิ้ทธิพล
ของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ช้ีน า ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่ม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและ
กระตือรือร้นในการท าส่ิงต่าง ๆ ตามตอ้งการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย
ผูน้ า 
 
แนวคิดทฤษฎภีาวะผู้น าแนวใหม่ 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
        เบิร์น (1978) ได้เสนอแนวคิดถึงความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าแห่งการแลกเปล่ียน 
(Transactional Leadership)  กบัภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หรือภาวะ
ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ) กล่าวคือ ผูน้ าแห่งการแลกเปล่ียนจะเน้นกระบวนการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ า
กบัผูต้ามโดยท่ีผูน้ ายอมรับความตอ้งการของผูต้ามดว้ยการให้วตัถุส่ิงของท่ีมีค่าตามตอ้งการโดยมี
เง่ือนไขของการแลกเปล่ียนคือผูต้ามตอ้งท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือปฏิบติัหน้าท่ี
ให้ส าเร็จตามขอ้ตกลง แล้วผูต้ามก็จะได้รับรางวลัตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนขณะท่ีผูน้ าก็ได้
ประโยชน์จากผลงานท่ีส าเร็จนั้น ผูน้  าแห่งการแลกเปล่ียนจะเน้นการด าเนินงานท่ีมีความราบร่ืน                
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององค์กรให้บงัเกิดผลดี (Excel) ผูน้ าแบบน้ีจึงมีความเช่ียวชาญใน
การบริหารจดัการให้เป็นไปตามหน้าท่ีทางการบริหาร (Management Functions) เช่น การวางแผน 
การจดัองค์กร การจดัสรรงบประมาณ การติดตามควบคุม  เป็นต้น ในการท างานจึงมักไม่เน้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัมากนัก  จึงกล่าวได้ว่า ผูน้  าแห่งการแลกเปล่ียนจะแสดงพฤติกรรมของ
ความเป็น “ผูบ้ริหาร”  มากกวา่ความเป็น “ผูน้ า” 
 ส่วนผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะมีคุณลกัษณะท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัข้ึนในองค์กรเป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลงโดยการสร้างวิสัยทศัน์              
กลยทุธ์และวฒันธรรมขององคก์ร พร้อมไปกบัการส่งเสริมใหเ้กิดการริเร่ิมสร้างสรรคใ์หไ้ดผ้ลงาน 
ผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยใีหม่ ๆ อีกดว้ย  ผูน้  าแห่งการเปล่ียนแปลงจะไม่ใชแ้รงจูงใจทางวตัถุเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผูต้ามแต่จะเน้นการใช้ส่ิงท่ีมีลักษณะเชิงนามธรรมมากกว่า เช่น การใช้วิสัยทศัน์ 
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(Vision) ค่านิยมร่วม (Shared Values) และการสร้างความสัมพนัธ์ต่อกัน (Consideration) การพยายาม              
ท  าให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท ามีความหมายเชิงคุณค่า การสร้างความเขา้ใจและความรู้สึกร่วมของผูต้าม
โดยตลอดกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จึงข้ึนอยู่กับ
คุณลักษณะเฉพาะตวัของผูน้ า เช่น ค่านิยม (Values) ความเช่ือ (Beliefs) และคุณลักษณะอ่ืนเช่น 
ความมีบารมีหรือความเสน่หา (Charisma) ของผูน้ าเองมากกว่าการใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
ระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะเน้นท่ี ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ของ
งานในบริบทของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและซบัซอ้นของโลกยุคปัจจุบนั ความเป็นผูน้ าแห่ง
การเปล่ียนแปลงจึงเหมาะสมและมีการน าไปใชใ้นแทบทุกองคก์รอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 

คุณลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Characteristics of Leaders of Change)     
งานวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษายงัมีค่อนขา้งนอ้ย

มากและยงัไม่เป็นระบบท่ีแน่นอน โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะของผูน้ าท่ีสามารถน า                
กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงลงสู่โรงเรียนและมีขอ้สังเกตว่า ถา้ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในกลยุทธ์
และขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงแลว้ เหตุใดการเปล่ียนแปลงการศึกษาในการลงสู่ปฏิบติัจึงมีนอ้ย  
ผูน้  าการศึกษาจะต้องท าอย่างไรกับประเด็นน้ีและผูน้ าการศึกษาดังกล่าวจะต้องมีคุณลักษณะ
อะไรบ้างจึงจะสามารถน าการเปล่ียนแปลงลงสู่โรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาของตนไดอ้ย่าง
ราบร่ืนและมีประสิทธิผลแมว้า่ความรู้ความเขา้ใจวา่  ผูน้  าประเภทใดท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงยงั
มีค่อนขา้งจ ากดัอยูก่็ตาม แต่ก็มีสมมุติฐานความเช่ืออยูจ่  านวนหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าในบริบท
เช่นน้ีเช่น มีความเช่ือว่า ผูน้  าองค์กรท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาได้จะตอ้งมีทั้ง
ทักษะของการเป็นผู ้น า (Leadership) ควบคู่กับทักษะการเป็นผู ้บริหาร (Managers) กล่าวคือ                   
เราคาดหวงัว่าทั้ งภาวะผูน้ า (Leadership) และการบริหารจดัการ (Management) ควรอยู่ในบุคคล
เดียวกนั (Manusse, 1986) และบุคคลเช่นว่าน้ีก็คือ ครูใหญ่ของโรงเรียนและผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษาซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตาม บางคร้ังเราไม่อาจแยกระหว่างการบริหาร 
(Management) กบัการเป็นผูน้ า (Leadership) ออกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาดเพราะในความเป็นจริงแลว้
เรายงัพบว่า ในต าแหน่งเดียวอาจต้องท าหน้าท่ีทั้ งสองบทบาทดังกล่าวคือ อยู่ในบุคคลเดียวกัน
นั่นเอง ยกตวัอย่าง เช่น ครูใหญ่คนหน่ึงอาจตอ้งรับผิดชอบในการจดัท าวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเป็นผูจ้ดัท าขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจ  าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายอีกดว้ย  การเป็นครู
ผูน้ า (Teacher leadership) ก็เช่นเดียวกนัคือตอ้งมีสองบทบาทอยูใ่นตวัคนเดียว เช่น ครูคนหน่ึงตอ้ง
มีบทบาททั้งเป็นครูผูส้อนควบคู่ไปกบัการเป็นหวัหนา้หมวดวชิาอีกดว้ย เป็นตน้ 
 สมมุติฐานหน่ึงท่ีเช่ือว่า ผูน้  าการเปล่ียนแปลงขององค์กรต้องเป็นเฉพาะผูบ้ริหาร
เท่านั้นท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า ซ่ึงความคิดแนวน้ีเช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงใด ๆ ขององคก์รตอ้งเกิด
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จากบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดเท่านั้น จึงเป็นแนวคิดท่ีมองขา้มความส าคญัของภาวะผูน้ า ท่ีมาจาก
บุคลากร ท่ีอยู่ระดบัปฏิบติัการลงไป ขณะเดียวกนัก็มีผลงานวิจยัคน้ควา้ใหม่ ๆ ในปัจจุบนัท่ีเน้น
แนวคิดท่ี ว่า “ครูก็ คื อ ผู ้น า” (Teachers as Leaders) (Bellon & Beaudry, 1992; Boles & Troen, 1992) 
ตลอดจนแนวคิดใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นเร่ือง “การปรับร้ือโครงสร้าง” (Restructuring) 
และการบริหารท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน (Site Based Management) ซ่ึงล้วนส่งเสริมแนวคิดให้ครู
อาจารยมี์ส่วนร่วมและมีภาวะผูน้ าในการตดัสินใจต่อประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารโรงเรียนมาก
ยิง่ข้ึน การศึกษาวิจยัแนวคิดหลงัน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการเพื่อส่งเสริมบทบาทของครูในการเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความชดัเจนยิง่ข้ึน  
 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวผู ้น าสถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ี ช้ีน าและกระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ิมมีเผยแพร่ออกมามากข้ึนโดยระบุวา่ ผูน้  าสถานศึกษา
ตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมให้มีวสิัยทศัน์ข้ึน  จากนั้นจึงร่วมกบัผูร่้วมงานช่วยกนัพฒันาให้กลายเป็น “วิสัยทศัน์
ร่วม (Shared Vision)”  และใชห้ลกับริหารท่ียึดในคุณค่าของบุคลากร (Valuing the Organization’s 
Personnel) ขององค์การ โดยผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) 
และแสดงความกลา้ตดัสินใจแมจ้ะเป็นการเส่ียง (Taking Risk) อยูบ่า้งก็ตาม ผูน้ าจะยอมรับและเนน้
ความส าคญัมาท่ีผลประโยชน์และความต้องการของลูกคา้เป็นส าคญั  มีความสามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน แม้จะรู้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
กระทบต่อสถานภาพเดิม (Status Quo) ท่ีเป็นอยูข่องตนก็ตาม ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นเป็นคุณลกัษณะ
ส าคญัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาทั้งส้ิน   
 ใน ช่วงทศวรรษ  1980 ได้มีการวิจัยมากมายเก่ียวกับ  “โรงเรียน ท่ี ได้ ช่ื อว่ามี
ประสิทธิผล” หรือ “โรงเรียนคุณภาพ” ซ่ึงสามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนกัเรียนซ่ึงมา
จากระดบัสังคมเศรษฐกิจระดบัล่างให้สูงข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน พบวา่ มีปัจจยัเด่นชดัท่ีส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนเหล่าน้ีก็คือ การมีผูน้ าทางวิชาการ (Instructional Leadership) ซ่ึงก็คือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูงนั่นเอง ต่อมา เฮกส์, ลาร์สเอนและ              
มาร์คิวส์ล่ีส์ (Heck, Larsen and Marcoulides, 1990) จึงท าการสังเคราะห์คุณลักษณะและทักษะ
ส าคัญท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาเหล่าน้ีใช้ในการปรับปรุงโรงเรียน  ซ่ึงพบว่า เป็นคุณลักษณะ                   
และทกัษะท่ีประกอบดว้ยหลายมิติ (Multidimensional Construct) ส่ิงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาเหล่าน้ี
ในฐานะผูน้ าทางการวิชาการน ามาใช้ด าเนินการ ได้แก่ การตั้งความคาดหวงักบัครูและนักเรียน              
ไวสู้ง (High Expectations on Students and Teachers) การบริหารโดยยึดจุดเน้นการเรียนการสอน
เป็นส าคญั (An Emphasis on Instruction) การให้ความส าคญัและส่งเสริมการพฒันาทางวิชาชีพ 
ของครูและบุคลากร (Provision of Professional Development) การใชข้อ้มูลเป็นฐานในการประเมิน
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ความก้าวหน้าของนักเรียนท่ีนอกเหนือจากใช้เกณฑ์อ่ืน ๆ (Use Of  Data to Evaluate Student’s 
Progress Among Others) การแสดงพฤติกรรมส าคัญของผู ้น าในการเอ้ืออ านวยความสะดวก  
(Facilitating) การร่วมปรับปรุง (Improving) และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของ
นกัเรียน 
 นอกจากน้ี ยงัมีการวิจยัผูน้  าการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสูงด้วย
ทฤษฎีภาวะผู ้น าแบบพฤติกรรมสองมิติ  คือ พฤติกรรมแบบมุ่งงาน (Initiating structure) และ
พฤติกรรมแบบมุ่งคน (Consideration) โดยใช้แบบทดสอบวดัพฤติกรรมผูน้ า (LDBQ : Leader 
Behave or Descriptive Questionnaire) พบว่า ผู ้น าทางวิชาการ (Instructional Leaders)  ท่ีมีประสิทธิผล
เหล่าน้ีล้วนมีพฤติกรรมสูงทั้งสองด้านและเม่ือถามความเห็นครูต่อกรณีน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่แสดงความช่ืนชอบต่อผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมทั้งดา้นมุ่งงานและมุ่งคนสูง (High Task - High 
Relation) อยู่ในตวัคนเดียวกนั (Hoy and Brown, 1988) ในอดีตบทบาทของครูในฐานะผูใ้ช้ภาวะ
ผูน้ า (Teacher Leadership) นั้น กล่าวไดว้า่ ยงัอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั  เช่น การเป็นหวัหนา้หมวดวิชา  
และส่วนมากมกัเป็นหัวหน้างานต่าง ๆ ทางด้านธุรการต่าง ๆ ซ่ึงมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ
มากกวา่การไดใ้ชบ้ทบาทภาวะผูน้ าทางวิชาการ  อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่
ซ่ึงเกิดจากพระราชบญัญติัการศึกษาปี พ.ศ. 2542 ท่ีมีจุดเนน้ในสาระส าคญัหลายประการโดยเฉพาะ
การบริหารจัดการท่ียึดโรงเรียนเป็นฐานหรือ SBM (Site Based Management) และการปรับร้ือ
โครงสร้าง (Restructuring) มีการบริหารท่ีก าหนดให้ครูตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทาง
การศึกษากวา้งขวางมากยิ่งข้ึน บทบาทของครูในการเป็นครูผูน้ า (Teacher Leadership) จึงชัดเจนข้ึน 
เช่น  มีบทบาทเป็นพี่เล้ียง (Mentors) ให้กบัครูใหม่ บทบาทผูน้ าทีมงาน (Team Leaders) บทบาท
เป็นผูน้ าการพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Developers) และผูใ้ห้การพฒันาแก่บุคลากรต่าง ๆ (Staff 
Development Providers) เป็นตน้ บทบาทผูน้ าของครูดงักล่าวน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดให้ครูมีภาวะผูน้ าสูงข้ึนเพียงพอท่ีจะด าเนินการ
ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียนไดส้ าเร็จ (Wasley, 1991) โดยให้บทบาท
ผู ้น าท่ี เก่ียวข้องกับครูใน ด้านกระบวนการตัดสินใจ (Decision - Making Process) และด้าน
กระบวนการพัฒนาครูเพื่ อเป็นผู ้น าการเปล่ียนแปลง นิกส์ (Nickse, 1977) ได้ท าการศึกษาครู                 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเหตุผลท่ีตอ้งระบุให้ครูมีบทบาทในฐานะเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Teachers 
as Change Agents) และการสนับสนุนให้ครูมีบทบาทภาวะผูน้ าเพื่อการเปล่ียนแปลงนั้นมาจาก
ความเช่ือและเหตุผลส าคญัอยู ่4 ประการไดแ้ก่ 
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1.  ครูส่วนใหญ่มีความสนใจต่อภาระหนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายกล่าวคือจะใส่ใจวา่งาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นคืออะไร มีเป้าหมายอะไรและจะท าใหส้ าเร็จอยา่งมีคุณภาพไดอ้ยา่งไร ครูจึงมี
ความส านึกในความรับผดิชอบสูงต่อวชิาชีพของตน 

2.  ครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกร่วมต่อส่ิงท่ีเคยปฏิบัติมาด้วยกันกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ  
(Sense of History)  จึงมีความตระหนักรู้และระมดัระวงัต่อค่านิยมท่ีเป็นปทสัถาน (Norms) ของ
กลุ่มท่ีเคยร่วมกนั 

3.  ครูส่วนใหญ่มกัมีความรู้ความเขา้ใจต่อชุมชนของตนเป็นอยา่งดี จึงมีขอ้มูลเก่ียวกบั
ค่านิยมและเจตคติต่าง ๆ ท่ีชุมชนนั้นยดึถือและปฏิบติัอยา่งเพียงพอ 

4.  ครูส่วนใหญ่สามารถท่ีจะน าการเปล่ียนแปลงสู่การปฏิบัติ (Implement Change)              
ไดดี้รู้วา่จะตอ้งท าอะไร ท่ีไหนและ อยา่งไร  จึงจะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงนั้นส าเร็จ 
 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่เหตุผลดงักล่าวจะมีน ้ าหนกัมากพอท่ีจะส่งเสริมบทบาทของครูให้
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงก็ตาม แต่จากการสังเกตบทบาทจริงดา้นภาวะผูน้ าของครูกลุ่มดงักล่าว  
พบว่า ครูส่วนใหญ่ยงัมิได้มองตนเองว่าเป็นผูน้ าแต่อย่างไร (Bellon & Beaudry, 1992; Wasley, 
1991) 
 จากการสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา (Leaders of 
Educational Change) ช่วยให้พบขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของครู (Teacher Leadership) ใน
แง่คุณลกัษณะส่วนบุคคลพบว่าคลา้ยคลึงกบัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีพบอยู่ในองค์กรวิชาชีพ  
อ่ืน ๆ กล่าวคือ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะส าคญั 6 ประการ
ต่อไปน้ี ได้แก่ 1) ต้องเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (Having Vision) 2) มีความเช่ือว่า “โรงเรียนมีไวเ้พื่อเป็น
สถานท่ีเรียนรู้ (Believing that the Schools Are For Learning) 3) ตอ้งให้คุณค่าและความส าคญัของ
ทรัพยากรมนุษย ์(Valuing Human Resources) 4) ต้องมีทกัษะท่ีดีของการเป็น “นักส่ือสารและนักฟัง”  
ท่ี มีประสิทธิผล (Being a Skill Communicators and Listener) 5) ต้องแสดงพฤติกรรม  เชิงรุก 
(Acting Proactively) และ 6) ตอ้งกลา้ท่ีจะเส่ียง (Taking Risks)  
 วสิัยทศัน์ผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  
                  ผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งมีวสิัยทศัน์ (Having Vision) วสิัยทศัน์เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูน้ าจะ
ขาดมิได้เพราะเป็นพลงัท่ีสร้างความหมาย (Meaning) วตัถุประสงค์ (Purpose) ของการท างานใน
องค์กร ดังนั้น ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงตอ้งเป็นผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ (Visionary Leaders) โดยตอ้งมี
วิสัยทศัน์ใชเ้ป็นฐานของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบทั้งหลาย ซ่ึง มานาส (Manasse 1986, 151) ได้
ให้ทศันะวา่ถา้ตอ้งการให้องคก์รมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมีความสามารถใน
การตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสภาพท่ีควรเป็นในอนาคตขององคก์ร โดยเร่ิมตน้จากการมีวสิัยทศัน์
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ส่วนตัว (Personal vision) ของผู ้น าก่อนแล้วจึงหล่อหลอมให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (Shared 
vision) กบัผูร่้วมงานทั้งหลาย จากนั้นจึงช่วยกนัส่ือสาร วสิัยทศัน์ร่วมดงักล่าว พร้อมทั้งมอบอ านาจ
การตดัสินใจ (Empower) แก่ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นจริงตามวสิัยทศัน์นั้น   
           แนวคิดการเป็นผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ (Visionary leadership) นั้น เวสล่ีย์และมินส์เบิร์ก 
(Westley and Mintzberg, 1989) กล่าวว่า เป็นกระบวนการท่ีมีพลวตัซ่ึงเก่ียวพนักนั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
เป็นภาพลกัษณ์ (Image) ท่ีพึงประสงค์ในอนาคตขององค์กร คือ Vision มีการส่ือสารเพื่อให้เกิด  
การร่วม (Shared) ต่อวิสัยทศัน์ ซ่ึงท าไดโ้ดยให้อ านาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม (Empowered) เพื่อให้
คนเหล่าน้ีสามารถน าวิสัยทัศน์ ร่วมดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้กลายเป็นจริงในท่ีสุด  ส าหรับ
ความส าคญัของวสิัยทศัน์ท่ีมีต่อการเป็นผูน้ าทางวชิาการ (Instructional Leadership) นั้นไดมี้ผูศึ้กษา
เร่ืองน้ีหลายคน เช่น เพอเซ่ (Pejza, 1985) มีความเห็นวา่ ส าหรับผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา
ทั้งระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาแลว้ “วิสัยทศัน์ก็เปรียบเสมือนผูหิ้วกระหายท่ีอยาก
เห็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน” มานาส (Manasse) ยงัไดก้ล่าวถึงวิสัยทศัน์อีกวา่ เป็นพลงัท่ี
หล่อหลอมความหมาย (Molds Meaning) ซ่ึงผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาจะตอ้งมีภาพท่ี
ชดัเจนต่อส่ิงท่ีตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายโดยผูน้ ามีความสามารถมองเห็นเป้าหมายนั้น วิสัยทศัน์
ของผูน้ าท่ีมีต่อโรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาแล้วแต่กรณี จะท าให้เกิดเป้าหมาย (Purpose) 
ความหมาย (Meaning) และความส าคัญเกิดข้ึนต่องานของโรงเรียน วิสัยทัศน์สามารถท าให้
ผูป้ฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจ (Motivated) และเม่ือได้รับอ านาจการตัดสินใจ (Empowered) ในการ
ด าเนินงาน ก็ย่อมสามารถเปล่ียนจากวิสัยทศัน์ให้เป็นความจริงได้ นอกจากน้ีสมาคม ผูบ้ริหาร
โรงเรียนแห่งสหรัฐ (The American Association of School Administrators, 1986) ได้ให้ค  านิยาม 
“ภาวะผูน้ า” วา่หมายรวมถึงความสามารถของผูน้ าในการแปลวิสัยทศัน์ให้เป็นความจริง ตลอดจน
ความสามารถท าให้ผู ้อ่ืนยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์ด้วยหรืออาจกล่าวได้ว่าผูน้  าการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาต้องสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยงัผู ้อ่ืน เพื่อให้คนเหล่านั้ นเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานในการท าใหว้สิัยทศัน์ดงักล่าวกลายเป็นความจริงข้ึนมา 
 ในทศันะของ มานาส (Manasse, 1986) ให้ความเห็นวา่ “วิสัยทศัน์” หมายรวมถึง การ
พฒันาการถ่ายทอดและการลงมือปฏิบติัเพื่อให้ได้ภาพท่ีตอ้งการในอนาคตเกิดข้ึน นอกจากน้ียงั
กล่าวว่าความ สามารถในการท าให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) คือเคร่ืองช้ีวดัความแตกต่าง
ในการแยกผูน้ าออกจากผูบ้ริหารทัว่ไป ผูน้ าโรงเรียนจะตอ้งไม่เพียงแค่มีวิสัยทศัน์เท่านั้น แต่ตอ้งมี
ทกัษะการส่ือสารวิสัยทศัน์นั้นต่อผูอ่ื้นอีกดว้ยจะตอ้งพฒันาให้เป็นวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) 
ห รือ ท่ี เซอเจียวาน่ี  (Sergiovanni, 1990) เรียกว่า เป็น  “ค าสัญญ าร่วมอันศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  (Shared 
Covenant)” ผูน้ ายงัตอ้งมีทกัษะในการพฒันา (Development) การถ่ายทอด (Transmission) การลง
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มือสู่การปฏิบัติ (Implementation) ต่อวิสัยทศัน์นั้ น ล้วนเป็นความสามารถท่ีส าคญัของผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาทั้งส้ินผูน้ าจะตอ้งรู้จกัเชิญชวน และกระตุน้ให้ผูอ่ื้นเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพิจารณาและการพัฒนาให้ เกิดวิสัยทัศน์ ร่วมข้ึนนอกจากน้ี  ผู ้น าจะต้องรู้จักการสร้าง
ความสัมพันธ์แบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative) สร้างมิตรสัมพันธ์เชิงวิชาการ (Collegial 
relationship) ให้ เกิดข้ึนในกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมดังกล่าวอีกด้วย  ซ่ึง เซอเจียวาน่ี 
(Sergiovanni, 1990)  เรียกการใชภ้าวะผูน้ าในลกัษณะน้ีวา่เป็น “กาวเช่ือม” (Bonding) ระหวา่งผูน้ า
และผูต้าม โดยมีค่านิยมและความผูกพนัร่วมกนัเป็นเสมือนกาวเช่ือมให้การด าเนินงานร่วมกนัได้
บรรลุเป้าหมายเดียวท่ีตรงกันซ่ึง  เซอเจียวาน่ี (Sergiovanni, 984) ได้สรุปว่า เม่ือสามารถท าให้
วิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) ได้กลายเป็นค าสัญญาร่วมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  (Shared Covenant) แล้ว ก็
จะเกิดกาวเช่ือมผูน้ ากบัผูต้ามเขา้ดว้ยกนั  ดว้ยพนัธะผูกพนัเชิงคุณธรรม (Moral Commitment) ท่ีมี
ต่อกนันั้นต่อไป   
 วสิัยทศัน์จึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัยิ่งต่อการเป็นผูน้ าและยงัพบวา่เป็นคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงท่ีประสบความส าเร็จอีกดว้ย  ส่วนความส าคญัท่ีครูใหญ่ตอ้งมีวิสัยทศัน์
นั้ น  มีผลงานวิจัยว่าพบมากในบทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู ้น าทางวิชาการ (Instructional 
Leadership) เช่น ระบุว่า ครูใหญ่มีวิสัยทศัน์ซ่ึงเป็นภาพท่ีตนตอ้งการให้โรงเรียนของตนเป็นและ
รวมทั้งภาพผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนท่ีตนคาดหวงั ส่วน เพอเซ่ (Pejza, 1985) ระบุว่า การเป็น
ผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมีวิสัยทศัน์แต่ถ้าขาดวิสัยทศัน์ท่ีสามารถสร้างความน่าท้าทายแก่ผูต้ามแล้ว ย่อม
เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะเรียกครูใหญ่วา่เป็นผูน้ า ทั้งน้ีเพราะวิสัยทศัน์ ช่วยบอกถึงทิศทางของโรงเรียน
ให้ครูและนักเรียน รวมทั้งทีมผูบ้ริหารไดรั้บทราบ และส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามหลงัวิสัยทศัน์ก็คือ การมี
แผนงาน  (Plan) ซ่ึงบอกถึงเส้นทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 
 บลูมเบอร์กและกรีนฟิลล์ (Blumberg and Greenfield, 1986) คน้พบความสัมพนัธ์ท่ีมี
ความหมายในมิติพนัธกิจและการมุ่งเป้าหมายวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส่วนใหญ่มกั
เป็นผูบ้ริหารแบบมุ่งเป้าหมายสูง (Highly Goal Oriented) และมีความสามารถในการมองเห็น
เป้าหมายได้ชัดเจน ส่วน (Hallinger et,al., 1990) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ดว้ยการพฒันาพนัธกิจหรือ Mission  ซ่ึงระบุถึงจุดเนน้ท่ีให้ความส าคญัดา้นการ
เรียนการสอนของครูทั่วทั้ งโรงเรียน  ส าหรับไลท์วู ้ดและมองโกเมอรรีย์ (Leithwood and 
Montgomery, 1984) ไดส้รุปวา่ เป้าหมาย (Goals) เป็นความปรารถนาแรงกลา้ของครูใหญ่ท่ีตอ้งการ
ให้เกิดข้ึนแก่โรงเรียนในระยะยาวและเห็นวา่ค่านิยม (Values) และความเช่ือ (Beliefs) ของผูบ้ริหาร
จะเป็นตวัก าหนดวิสัยทศัน์ของตนข้ึนโดยวิสัยทศัน์ดงักล่าวจะมีอิทธิพลต่อบรรยากาศของโรงเรียน 
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(School Climate) ซ่ึงหมายรวมถึงพฤติกรรมการสอนของครู ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน                
อีกดว้ย 
 ในขณะท่ีวิสัยทศัน์ด้านวิชาการท่ีผูบ้ริหารก าหนดมกัเป็นภาพกวา้งระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือของโรงเรียนโดยรวม แต่วิสัยทศัน์ของครู (Teachers’ Visions) ส่วนมากจะเก่ียวกบั
บทบาทของครูและผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน โดยวิสัยทศัน์ของครูมกัครอบคลุมการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดในระดบัชั้นเรียนในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การใชห้ลกัสูตรแบบสหวิทยาการ การจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียน
แต่ละชั้นเรียนให้มีความหลากหลาย การจดัการสอนท่ีครอบคลุมทั้งการอ่านออกเขียนไดค้วบคู่กบั
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การคิดแบบริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) การเรียนด้วยวิธี               
สืบเสาะหาความรู้ (Inquisitiveness) และการมีอิสระของความคิด (Independence of Thought)                  
เป็นตน้ (Murphy et al., 1991) จุดส าคญัของวิสัยทศัน์ของครูคือตอ้งการเห็นการเปล่ียนแปลงของ
โรงเรียนในแง่การให้ครูมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะบทบาทของครูในการตัดสินใจ                      
ท่ีกระทบต่อวิชาการ เช่นเดียวกบัผลงานของ เบลลอน และเบรนลีย ์(Bellon and Beaudry, 1992)                
ท่ีพบวา่ ครูไดร้ะบุถึงความตอ้งการในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างของโรงเรียนและ
วิธีการสอนของครู เพื่อให้สามารถสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียนไดก้วา้งขวางข้ึน โดยสรุป
กล่าวไดว้า่ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนไดพ้ฒันาวิสัยทศัน์ร่วมกบัคณะครูแลว้ ก็มีส่วนส าคญัช่วยเพิ่มการใช้
ความพยายามของครูผูป้ฏิบติังานในการท าใหว้สิัยทศัน์บรรลุเป้าหมายไดม้ากข้ึน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของครูกับวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารนับว่า มีความ               
ส าคญัมาก โดยปกติวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารมักครอบคลุมภาพกวา้งทั้งระบบซ่ึง มานาส (Manasse) 
เรียกวสิัยทศัน์เช่นน้ีวา่ วสิัยทศัน์ขององคก์ร (Organizational Vision) ส่วนวสิัยทศัน์ของครูมกัเนน้ท่ี
ระดบับุคคลหรือการปฏิบติังานของบุคคลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน อยา่งไรก็ตาม
จากการพิจารณาวิสัยทศัน์ของบุคคลทั้งสองกลุ่มอยา่งใกลชิ้ดแลว้พบวา่ เป็นวิสัยทศัน์อยา่งเดียวกนั
เพียงแต่ต่างมุมมองกนัเท่านั้น  ดงันั้นถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนคนใดท่ีสามารถพฒันาวิสัยทศัน์ร่วมกบั
ครูไดแ้ลว้ ยอ่มสะดวกต่อการท าให้เกิดพนัธะผูกพนัร่วมกนัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้วิสัยทศัน์นั้นบรรลุ
เป้าหมายไดม้ากข้ึน และพบวา่มีบ่อยคร้ังท่ีวสิัยทศัน์ร่วมของครูและผูบ้ริหารนั้น มกัมีฐานท่ีมาของ
ค่านิยม (Values) และความเช่ือ (Beliefs) ท่ีเหมือนกนั โดยเฉพาะความเช่ือท่ีว่าโรงเรียนตั้งข้ึนเพื่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน  

ผู ้น าการเปล่ียนแปลงต้อง  มีความเช่ือว่า “โรงเรียนมีไว้เพื่อเป็นสถานท่ีเรียนรู้” 
(Believing that the Schools are for Learning) 

ค่านิยม (Values) และความเช่ือ (Beliefs) ของบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูน้ั้น
และถา้เป็นค่านิยมและความเช่ือของผูน้ าดว้ยแลว้ยอ่มมีอิทธิพลต่อวิสัยทศัน์ของผูน้ านั้น ซ่ึงส่งผล
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ต่อยงัโรงเรียนของตน ค่านิยมเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีบุคคลใช้พิจารณาว่า ส่ิงใดเป็นส่ิงส าคญัหรือ
เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา ตวัอยา่งเช่น “การส่ือสารดว้ยความซ่ือสัตย ์ก็หมายถึง การเช่ือว่าความคิดท่ี
ก าลงักล่าวนั้นเป็นความจริงและเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรกระท า หรือค ากล่าวท่ีว่า  “เช่ือว่าเด็กทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้”  เป็นตน้ โดย มานาส (Manasse, 1986) กล่าวว่าวิสัยทศัน์ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัตวั
บุคคลนั้นหรือค่านิยมทางวิชาชีพของบุคคลนั้น  นอกจากน้ียงัเห็นว่า  การเป็นผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์
จ าเป็นตอ้งมีความชดัเจนทางค่านิยมทั้งของตนเองและขององคก์ร ส่วน ซีลเลย ์ (Seeley, 1992) ให้
ทศันะว่า จ  าเป็นตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษเก่ียวกบัค่านิยมของคนเป็นผูน้ า ทั้งน้ีเพราะผูน้ าไม่อาจ
หลีกเล่ียงความรับผิดชอบทางคุณธรรม (Moral Responsibility) ได้และวิสัยทัศน์ของผู ้น าคือ 
ขอ้ความท่ีเป็นบรรทดัฐาน (Normative Statement) ผลท่ีติดตามมาก็คือใครก็ตามท่ีก าหนดวสิัยทศัน์
หรือกระตุน้คนอ่ืนให้ ถือปฏิบติันั้น จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อสาระเชิงคุณธรรมจากขอ้ความของ
วสิัยทศัน์นั้นของตนดว้ย ดงันั้นความเก่ียวเน่ืองระหวา่ง ค่านิยมหรือความเช่ือของผูน้ ากบัวิสัยทศัน์
ท่ีมีต่อองคก์ร จึงมีความส าคญั แต่น่าเสียดายท่ีมีขอ้มูลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของค่านิยมและ
ความเช่ือท่ีมีต่อความสามารถด้านภาวะผูน้ าของบุคคลท่ีเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลหรือผูน้ าทาง
วชิาการนั้นยงัมีค่อนขา้งนอ้ยมาก 
 จากสาเหตุของการมีงานวิจยัเก่ียวกับค่านิยมและความเช่ือของนักการศึกษาอยู่ใน
วงจ ากดั ท าให้เห็นวา่บุคลากรดา้นการศึกษาทั้ง 3 ระดบั คือ ผูน้ าระดบับริหารฝ่ายอ านวยการ ผูน้ า
ระดบัสถานศึกษาและครูผูน้ ามีความแตกต่างกนัดา้นค่านิยมและความเช่ือค่อนขา้งน้อย  กล่าวคือ 
บุคคลทั้งสามระดับมีค่านิยมร่วมกนัต่อการเรียนรู้ของนักเรียนค่อนขา้งสูง แต่กับความเช่ือท่ีว่า 
โรงเรียนคือสถานท่ี เพื่ อการเรียน รู้ของนัก เรียนนั้ น  ผู ้น าระดับบ ริหารองค์กรการศึกษา                           
“ยดึความส าคญัอยูท่ี่ชุมชน” ในขณะท่ีผูน้ าสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเช่ือในเร่ืองน้ีอยา่งแรงกลา้วา่ 
“จะตอ้งท าทุกส่ิงทุกอยา่งในโรงเรียนเพื่อให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดต้รงกบัความตอ้งการ
ของนักเรียนทุกคน” ส่วนในด้านครูผูน้ ามีความเห็นว่า “การจดัการเรียนรู้ให้กบันักเรียนคือส่ิงท่ี
ส าคญัสูงสุดส าหรับตน”  และยงัมีความเช่ือวา่ “รางวลัและแรงจูงใจท่ีส าคญัต่อตนก็คือ การไดเ้ห็น
ความส าเร็จของนักเรียน” เอลพิน  (Aplin, 1984) ระบุว่า “การมีค่านิยมทางวิชาชีพท่ีชัดเจน                        
มีความสัมพนัธ์กับการมีบทบาทท่ีมีประสิทธิผลของผูน้ าระดับบริหารในพื้นท่ี” โดยกล่าวถึง 
ค่านิยม 5 ประการท่ีเก่ียวกบัการท างาน ไดแ้ก่ 1)  ค่านิยมทางการเรียนการสอนตอ้งให้ความส าคญั
สูงสุดเป็นอันดับแรกของระบบการศึกษาและของการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามโดยประเมินว่า
ด าเนินงานทั้งหลายช่วยส่งเสริมหรือก่ออุปสรรคต่อค่านิยมดงักล่าวอยา่งไร 2) ค่านิยมล าดบัสองคือ 
“การมีความเสมอภาคในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและในการตดัสินใจดา้นวิชาการ (Equity in 
Person Relationships and Instructional Decisions)”  3) ป ฏิบั ติการให้ เกิดการกระจายอ าน าจ 



23 

 

(Delegation) การสร้างทีมงาน (Teaming) การมีกระบวนการท่ียืดหยุ่นคล่องตัว (Flexibility of 
Process) และการวางแผนให้เกิดระบบการส่ือสารหลายช่องทางมากข้ึน ทั้งหมดน้ีเป็นค่านิยมล าดบั
ท่ีสาม 4) ค่านิยมล าดบัท่ีส่ีคือ มีความเช่ือต่อทอ้งถ่ินว่าตอ้งเขา้มาก ากบัดูแลการศึกษาของตนมาก
ยิ่งข้ึน และ 5)  มีความเช่ือต่อ “ค่านิยมของการเปิดเผย (Value Disclosed)” ว่ามีความส าคญัโดย              
เห็นว่าช่วยให้การตดัสินใจใด ๆ มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนถา้ได้กระท าโดยอิสระและเปิดเผยต่อทุกฝ่าย              
ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง  
          นอกจากการวิจยัเชิงลึกของ เอลพิน (Alpin) ดงักล่าวแลว้ ยงัมีงานวิจยัอ่ืน ๆ เก่ียวกบั
เร่ืองน้ีซ่ึงส่วนมากจะแบ่งกลุ่มค่านิยมของผูน้ าทางการศึกษาระดบัสนบัสนุนการศึกษาต่อประเด็นน้ี
ออกเป็น 2 กลุ่มค่านิยมและความเช่ือท่ีคนเหล่าน้ีมีเหมือนกนัในสองความเช่ือไดแ้ก่ 
 1.  ความเช่ือแรกก็คือ เช่ือว่าวตัถุประสงค์ของระบบโรงเรียนคือตอ้งจดัการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน (Aplin, 1984; Harrington-Lueker, 1991) โดย               
ปาปาเลวิส (Papalewis, 1988)  รายงานการวิจยัถึงวิสัยทศัน์ของผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
ความส าเร็จในการจดัการศึกษา ระบุว่า ครูและบุคลากรกล่าวถึงผูอ้  านวยการคนนั้นว่า “เขาจะไม่
ยอมประนีประนอมกบัใครในเร่ืองเป้าหมายหรือปรัชญาการด าเนินงานท่ียึดประโยชน์และเพื่อ
นักเรียนเป็นอนัขาด” ส่วน ปาจแจ๊คและกริกแมน (Pajack and Glickman, 1989) กล่าวว่า ค่านิยม
และท่ีพบในผูอ้  านวยการเขตการศึกษาแต่ละท่ีแต่ละคนมีเหมือนกนั สรุปง่าย ๆ คือ “นกัเรียนตอ้งมา
ก่อน หรือ The Children Come First” ส าหรับความเช่ือท่ีว่า ความส าคัญอันดับแรกของระบบ
โรงเรียนคือการจดัการเรียนการสอนท่ีตรงกับความต้องการของผูเ้รียนนั้น พบว่าเป็นความเช่ือ
เหมือนกันของผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีทุกคนท่ีตอ้งด าเนินการให้โรงเรียนมีการปรับปรุง รวมทั้ ง                
มีค่านิยมวา่ “การเพิ่มคุณค่าความส าคญัต่อผูเ้รียน คือ ความจ าเป็นเร่งด่วนอนัดบัแรก” (Harrington-
Lueker, 1991; Pajack & Glickman, 1989; Papalewis, 1988; Schmuck & Schmuck, 1989) 
 2.  ค่านิยมล าดบัสองท่ีผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีร่วมกนัคือ มีความจงรักภกัดี 
(Loyalty) ต่อชุมชนท่ีโรงเรียนในเขตการศึกษาตั้งอยู่ ซ่ึงแสดงออกได้เด่นชัดจากความสามารถ
เขา้ใจถึงค่านิยมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชน
จดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ (Crowson & Morris, 1990; Pitner & Ogawa, 1989; Wilson, 1980) นอกจากน้ี
ยงัตอ้งการให้โปรแกรมการสอนต่าง ๆ และวธีิด าเนินงานของโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม
ของชุมชนตน อย่างไรก็ตาม ยงัวิจยัไม่พบถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมของชุมชนกบัค่านิยม
ของผูน้ าทางการศึกษาวา่ มีส่วนส่งเสริมต่อการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนอยา่งไร  

3. ค่านิยมและความเช่ือของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่าค่านิยมและความเช่ือของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อวสิัยทศัน์ของโรงเรียนและต่อพฤติกรรมของตนเอง 
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 แคลสแมน (Glassman, 1984) และกรีนฟิล  (Greenfield, 1991) ศึกษาคุณลักษณะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาแบบเชิงลึกของ  กรีนฟิล ระบุวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ยึดมั่นต่อคุณธรรมเป็นหลักส าคัญนั้ นสามารถมองเห็นได้ง่ายจากการประพฤติปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวนั โดยทุกเร่ืองมกัสะทอ้นถึงค่านิยมเชิงคุณธรรมทั้งส้ิน การมีความเช่ือว่า นกัเรียนทุกคน                              
มีความสามารถเรียนรู้ไดแ้ละครูทุกคนสามารถท่ีจะสอนไดน้ั้น จะปรากฏให้เห็นในพฤติกรรมของ
ครูใหญ่ถึงความเช่ือดงักล่าว ในขณะท่ีการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนมากมีแนวโนม้ของ
ความเช่ือท่ีว่า  วตัถุประสงค์ของโรงเรียนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนทุกคนนั้น ฮลัลิงเกอร์และเมอร์ฟี (Hollinger and Murphy, 1986) รายงานวา่ มีความแตกต่าง
ดา้นความเช่ือและความคาดหวงัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีฐานะทาง
สังคมเศรษฐกิจ  (Socio-Economic Status) สูงกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนท่ีนกัเรียนมี
ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจต ่า กล่าวคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลและนกัเรียน
มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจสูงจะตั้ งความคาดหวงัท่ีเน้นทางวิชาการและมีพฤติกรรมมุ่งงาน                
ในชั้นเรียน แต่จะกระตุน้ครูเลือกใชห้ลกัสูตรในความหมายท่ีกวา้ง (Broad Curriculum) มากยิ่งข้ึน 
ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลและนักเรียนมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจต ่า 
มกัจะเลือกใช้หลกัสูตรในความหมายท่ีแคบและให้ครูเพิ่มเวลาเพื่อการสอนทกัษะเบ้ืองตน้ให้แก่
นกัเรียนมากข้ึน 
 4.  ค่านิยมและความเช่ือของครูผูส้อนพบวา่ ครูจะระบุเหตุผล 3 ประการท่ีท าใหค้รูเกิด
ความพึงพอใจต่องานในวชิาชีพของตนสูง ซ่ึงไดแ้ก่ 
 4.1 งานอาชีพครูท าให้ตนไดมี้โอกาสใชส้ติปัญญาและความรู้ความสามารถ 
 4.2  การมีโอกาสไดป้ฏิบติัภารกิจการเรียนการสอนใหก้บัเด็กหนุ่มสาว มีความรู้สึก
พึงพอใจท่ีไดเ้ห็นพฒันาการของเด็กหนุ่มสาวเหล่าน้ีอยา่งใกลชิ้ด และ 
 4.3  เกิดความภาคภูมิใจเม่ืองานท่ีท าเกิดบงัเกิดผลส าเร็จ (ในตวัผูเ้รียน) 
 กรีนฟิล (Greenfield, 1991) ให้ความเห็นว่าการใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แบบราชการ 
(Bureaucratic Mandate) ตลอดจนการถูกก ากับดูแล (Directive) จากผู ้บังคับบัญชา มิได้สร้าง
แรงจูงใจต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของครูผูส้อนแต่อยา่งใด แต่แรงจูงใจท่ีครูผูส้อนมีอยูน่ั้นมาจาก
การท่ีครูรู้สึกวา่งานสอนของตนเป็นพนัธะผูกพนัเชิงคุณธรรม (Moral Commitment) ท่ีตนมีต่อเด็ก
นักเรียนอย่างลึกซ้ึง ท าให้ครูมีความตระหนักถึงความต้องการของนักเรียน อีกทั้ งครูยงัเช่ือว่า
บทบาทของการท าหนา้ท่ีเป็นครูนั้นมีความส าคญัยิง่เพราะตอ้งอยูท่่ามกลางการดูแลครรลองชีวติให้
นักเรียนของตน นอกจากผลงานของ เมอฟีร์และเอฟเวอสตนั (Murphy, Everston, 1991) เรดนอส์ฟสก้ี 
(Radnofsky, 1991) รายงาน ถึ งความ คิด เห็ นของค รูใน โครงก ารก ารป รับ ร้ือโครงส ร้าง 
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(Restructuring Issues) พบว่า ครูมีความคิดต่อการเน้นความส าคัญของนักเรียนมากยิ่งข้ึนย  ้าว่า               
การปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่ สร้างความสะดวกต่อครูได้รู้จกันักเรียนอย่างใกล้ชิด              
เป็นรายบุคคลดีข้ึนและการปรับร้ือโครงสร้างดงักล่าวควรส่งเสริมแนวคิดส าคญัของการเรียนรู้               
นั่นคือการท าให้ทั้ งครูและนักเรียนคือ “ผูร่้วมเรียน” จากน้ีครูผูส้อนยงัเน้นถึงความส าคญัท่ีครู
จะตอ้งสนองความตอ้งการของนกัเรียนทั้งทางดา้นสังคมและดา้นวิชาการ กล่าวคือ ความตอ้งการ
ของนกัเรียนท่ีจะไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดความรู้สึกภาคภูมิใจและรักในศกัด์ิศรีของตน (Self-esteem) 
การฝึกการรู้จักรับผิดชอบมากข้ึนการสอนให้เกิดทักษะและอุปนิสัยของผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learners) การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท้าทายในตนเอง ตลอดจนการพัฒนา
นกัเรียนใหมี้ความรู้สึกน่าต่ืนเตน้ต่อการศึกษาของตน 
 ความเช่ือของครูมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน (Rosenholtz, 1978; Sarason, 
1982)  ผลงานวิจยัน้ียงัระบุว่า รางวลัส าคญัของผูเ้ป็นครูทุกคนมาจากการไดเ้ห็นนักเรียนของตน
ประสบความส าเร็จ  ทั้งยงัสร้างความรู้สึกมัน่ใจของครูวา่ ดว้ยความรู้ความสามารถท่ีตนทุ่มเทลงไป
ส่งผลให้เกิดการพฒันาท่ีดีข้ึนกบันกัเรียน ส่วน เบลลอน (Bellon & Beaudry, 1992) ระบุวา่การท่ีครู
ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจต่าง ๆ ของโครงการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานหรือ SBM 
(Site-Based Management) นั้ น ล้วนมาจากความเช่ือของครูท่ีเห็นว่า นักเรียนจะได้รับประโยชน์
ยิ่งข้ึนถ้าครูได้ร่วมการตดัสินใจดังกล่าว นอกจากน้ี โบลส และโทลเอน (Boles & Troen, 1992) 
รายงานวา่ การปฏิรูปบทบาทใหม่ของครูช่วยใหก้ารตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนได้
รวดเร็วข้ึน   
 อยา่งไรก็ตาม ยงัตอ้งมีการศึกษาวิจยัต่อไปว่า ค่านิยมและความเช่ือของครูผูส้อนมีผล
ต่อทกัษะการเป็นผูน้ าอยา่งไรบา้ง  ครูผูส้อนใหค้วามส าคญัของการไดท้  างานกบันกัเรียน โดยเช่ือวา่ 
ตนจะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนนั้น ควรไดรั้บการพิสูจน์ต่อไปว่า ถา้เพิ่มบทบาทความ
เป็นผูน้ าให้กบัครูผูส้อนดงัเช่นในโครงการ SBM หรือโครงการปรับร้ือโครงสร้างแล้วจะให้ผล
อยา่งไร และดว้ยขอ้จ ากดัขอ้มูลท่ีกล่าวถึงครูผูน้ าและยงัขาดการวจิยัเพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค่านิยมกบัความสามารถดา้นภาวะผูน้ าทั้งระดบันโยบาย ระดบับริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน 
 กล่าวโดยสรุป ควรมีการวิจัยหาความสัมพันธ์ด้านค่านิยมและความเช่ือของนัก
การศึกษาเหล่าน้ีวา่ มีผลต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษาอยา่งไรและดว้ยความจ ากดัดา้น
ขอ้มูลสารสนเทศในดา้นน้ีท าให้ความเช่ือท่ีวา่ โรงเรียนเป็นสถานท่ีเรียนรู้ของนกัเรียนนั้นยงัอยูใ่น
ระดบัผิวเผนิ (Surface) เท่านั้นไม่ลุ่มลึกมากนกั เช่นเดียวกบัการหาคุณลกัษณะร่วมของผูน้ าท่ีจ  าเป็น
ต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา แต่พอสรุปได้ว่า ผูน้ าทางการศึกษาระดบันโยบายและระดับ
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สนับสนุนท่ีมีประสิทธิผลมีความเช่ือว่า “นักเรียนต้องมาก่อน” (Students Come first) โดยเร่ือง
เดียวกนัผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเช่ือว่า “ตอ้งจดัการเรียนการสอนให้ตรงกบัความตอ้งการของ
นกัเรียน” ส่วนครูผูส้อนเน้น “ความส าคญัของการท างานร่วมกบันกัเรียนอย่างใกลชิ้ดและเช่ือว่า
การจดัการเรียนการสอนของตนส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของนกัเรียน” โดยนกัการศึกษาทั้งสาม
ระดบัดงักล่าวต่างมีความเช่ือร่วม (Shared Belief) กนัว่า “การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นความส าคญั
สูงสุดอนัดบัแรก” ของโรงเรียน นอกจากน้ีนกัการศึกษาดงักล่าว ยงัมีค่านิยมร่วมกนัอยา่งหน่ึงนัน่
คือ การใหคุ้ณค่าความส าคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์  
            ผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรมนุษย ์(Valuing Human Resources)     
 ผูน้ าการเปล่ียนแปลงต้องยอมรับว่า คนในองค์กรเป็นทรัพยากรท่ียิ่งใหญ่ ดังนั้ น                 
การน าการเปล่ียนแปลงให้ประสบความส าเร็จได้นั้ น  ผู ้น าต้องมีความเช่ืออย่างสนิทใจว่า                 
“คน คือ สินทรัพย์ (Asset) ท่ีส าคญัขององค์กร” (Joiner, 1987) คุณลักษณะของผูน้ าในด้านน้ีมี               
3 มิติ ได้แก่ 1) ผูน้  าให้คุณค่าของผลงานทางวิชาชีพ (Professional) ของบุคลากรท่ีสร้างให้กับ
องค์กร 2) ผูน้  าตอ้งมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนในหน่วยงาน และ 3)  ผูน้  า
ต้องสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดสัมพันธภาพแบบให้ความร่วมมือร่วมใจ (Collaborative  
Relationship) ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ขององค์กร จากคุณลกัษณะทั้ง 3 มิติดงักล่าวจะเห็นวา่มิติตาม
ขอ้ 1) นั้น ผูน้  าจ  าเป็นต้องมีทกัษะและความช านาญการ (Skills and Expertise) ในขณะท่ีสองมิติ
หลังตามข้อ 2) และ 3) นั้ นเก่ียวข้องกับทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Skills)  ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะตอ้งไม่เป็นเพียงผูข้อให้พนักงานปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์เท่านั้ น แต่ผูน้ าจ  าเป็นต้องมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซ่ึงจะช่วยสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นส่งผลให้เกิดการท างานแบบร่วมมือร่วมใจกนั (Collaboration) ข้ึนในหมู่
ผูป้ฏิบติังาน ช่วยท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มและกระบวนการท างานท่ีน าไปสู่การใช้ความพยายาม
ร่วมของทุกคนในองค์กร (Organization’s Collective Efforts) ข้ึนตลอดจนช่วยให้ทราบถึงความ
ต้องการส่วนบุคคลของผูป้ฏิบัติงานและของกลุ่มอีกด้วย ผูน้ าการเปล่ียนแปลงต้องให้ความ
ไวว้างใจในศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน  รวมทั้งให้คุณค่าต่อการใชค้วามพยายามและความเสียสละ
ของคนเหล่าน้ีในการท าทุกอยา่งเพื่อใหว้สิัยทศัน์ขององคก์รกลายเป็นความจริง 
 การให้ความส าคญัและเห็นคุณค่าของบุคลากรในโรงเรียนหรือส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานั้น มีกล่าวถึงในผลงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการ (Instructional Leadership) วา่
ผูน้ าทางวิชาการตอ้งเป็นผูน้ าแบบมุ่งคน (People Oriented Leaders) (Mazzarella & Grundy, 1989)  
นอกจากน้ีสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐ ไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีวา่  ผูน้  าในฐานะท าให้เกิดการ
ปรับปรุงใหม่  (Leaders as Renewal) นั้ นผู ้น าจะต้องมีความสามารถท าให้ เกิดการปรับปรุง
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เปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ร และจะตอ้งรักษาพลวตัการเปล่ียนแปลงขององคก์รโดยตอ้งคน้คิดวธีิการ
ให้เกิดการใชค้วามสามารถของคนในองคก์รไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึง กอร์ตนัและแมคคาทีร์ (Gorton and  
McIntyre, 1978)  คน้พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้น เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย ์
อนัแข็งแกร่ง นัน่คือ เป็นผูท่ี้มีความสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายดา้นความ
ต้องการ ความสามารถ ความสนใจและความคาดหวงั ส่วนงานวิจัยของ (Niece, 1989) พบว่า  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในฐานะท่ีเป็นผูน้ าทางวชิาการจะตอ้งมีพฤติกรรมแบบมุ่งคน โดยตอ้งเก่งดา้น
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน  (People Oriented And Interactional) ทั้ งน้ี ในงานวิจัยดังกล่าว ผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา ในกลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนออีก 8 คุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าทางวชิาการเพิ่มเติม โดยมีถึง 
6 คุณลกัษณะท่ีกล่าวถึงการให้ความส าคญัของคนและมีความสามารถดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 
 ในมิติท่ีหน่ึงซ่ึงเก่ียวกบั “ผูน้ าการเปล่ียนแปลงใหคุ้ณค่าของผลงานทางวชิาชีพท่ีบุคคล
สร้างให้กบัองค์กร” มีผลงานวิจยัช้ีชัดมากมายท่ีระบุว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสนับสนุน
ครูผูส้อนเพื่อให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพการสนับสนุนครูผูส้อนเช่นว่าน้ี 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สนบัสนุนดา้นวิธีสอนแก่ครูผูส้อนดว้ย
วธีิสอนใหม่ ๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อวิธีสอนนั้น ๆ 2) จดัหาวิทยากรและทรัพยากรดา้น
วตัถุอยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการสอนของครู 3) ให้ค  าแนะน าติชมแต่มิใช่การประเมินเพื่อเป็น
ขอ้มูลป้อนกลบัให้แก่ครู ไดน้ าไปพฒันาการสอนใหดี้ยิ่งข้ึน 4) ดูแลเร่ืองเวลาเพื่อมิใหกิ้จกรรมอ่ืนท่ี
ไม่ใช่การเรียนการสอนมารบกวนและใช้เวลาสอนของครู (Bossert et al., 1982) ส่วน ซาราสสัน 
(Sarason, 1982) กล่าวในเร่ืองน้ีว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาให้การช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ ทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มเพื่อการน าโครงการสู่การปฏิบติัของครูเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมทั้งการให้
ค  าแนะน าและการใหค้วามสนบัสนุนทางจิตใจ (Moral Support) ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู   

ส่วนในมิติท่ีสอง ซ่ึงเก่ียวกบั “ความสามารถของผูน้ าในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
คนในหน่วยงาน”นั้น  มีผลงานท่ีระบุถึงคุณลกัษณะท่ีมีประสิทธิผลดา้นน้ีของผูน้ า ซ่ึงสะทอ้นการ
เห็นคุณค่าต่อทรัพยากรมนุษยมี์อยู่มากเช่นกนั กล่าวคือ ครอสัน และ มอริส (Crowson and Moris, 
1990) ระบุวา่ มีค  ากล่าวแนะน าบ่อย ๆ วา่ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จะต้องมีความสามารถด้านมนุษยสัมพนัธ์สูงและใช้ถือเป็นเกณฑ์ส าคญัในการคดัเลือกผูด้  ารง
ต าแหน่งน้ี ในประเด็นน้ีผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวเองก็ใหค้วามเห็นวา่ในการบริหารการเปล่ียนแปลง
นั้ น ผูน้ าจะต้องมีศักยภาพสูงในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผูค้นทุกประเภท ส่วน ชูมาร์ก 
(Schmuck & Schmuck, 1989) รายงานว่า ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีซ่ึงตนศึกษาวิจัยใน
พฤติกรรมดา้นมุ่งคนนั้น ปรากฏวา่ มีทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลดีมากจนท าใหส้ามารถ
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พฒันาทีมงานบริหารท่ีแข็งแกร่งได ้สามารถปรับปรุงทศันคติท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน สร้าง
ความไวว้างใจระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษากบัคณะครูข้ึนมาใหม่ และท่ีส าคญัคือท าการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครูในสถานศึกษานั้น ส าหรับงานวิจยัของวิลสัน (Wilson, 1980)  
พบวา่ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีซ่ึงประสบความส าเร็จนั้นจะเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นมิตรและ
ความเป็นกนัเอง (Friendly and Personable) เป็นผูท่ี้เช่ือในความส าคญัของทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์
โดยสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมให้เห็นเป็นปกติประจ าวนั  ส่วนเบคเกอร์ (Becker et al., 
1971) และคณะ กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีความสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และจากการตรวจสอบคุณลกัษณะของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีดีเด่น มาห์โอนีย ์(Mahoney, 1990) พบว่า เป็นผูท่ี้สามารถเข้ากันกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ประสิทธิผล กล่าวโดยสรุป ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะดงักล่าว จะสามารถถ่ายทอดและ
ส่ือสารสร้างบรรยากาศท่ีกระตุน้และส่งเสริมใหเ้กิดสัมพนัธภาพแบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative 
Relationships) ข้ึนในโรงเรียน 
 ส่วนในมิติท่ีสาม คือ “ผูน้ าตอ้งสามารถสร้างผลกระทบท่ีก่อให้เกิดสัมพนัธภาพแบบ
ร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Relationship) ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ขององค์กร” นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมุ่งการเปล่ียนแปลงจะต้องสร้างบรรยากาศสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนท่ีมีลกัษณะส่งเสริม              
และกระตุน้ให้เกิดสัมพนัธภาพแบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Relationship) ของบุคลากรข้ึน 
โดยการสร้างทีมงานต่าง ๆ ข้ึน ให้การสนบัสนุนแต่ละทีมท างาน ดว้ยการพฒันาทกัษะส่วนบุคคล
และทกัษะการท างานกลุ่มท่ีจ าเป็น ช่วยสนบัสนุนการจดัหาบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ท่ีทีมตอ้งใช้
ในการปฏิบติัภารกิจเพื่อให้วิสัยทศัน์ของโรงเรียน หรือขององค์กรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา             
สู่เป้าหมายท่ีเป็นจริงได ้
 ผลงานวิจยัการพฒันาครูผูน้ า (Teacher Leaders) ในประเด็นน้ี วาสล่ีย ์(Wasley, 1991) 
รายงานวา่ ขณะท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล เนน้การให้คุณค่าและกระตุน้ให้ครูใช้ความ
พยายามในโครงการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีข้ึนนั้นพบว่า ครูส่วนใหญ่มกัแสดงพฤติกรรมของการ
เป็น “ผูรั้บ” หรือ (Recipients) มากกวา่ท่ีจะเป็น “ผูริ้เร่ิมให้เกิด” หรือ (Initiators) ซ่ึงหมายความว่า
ระดบัความเป็นผูน้ าของครู (Teacher Leaders) กลุ่มน้ีแตกต่างกนั โดยมีครูบางคนกล่าววา่ แมต้นจะ
ได้เรียนรู้การเป็นครูผู ้น าผ่านกระบวนการมีสัมพันธภาพแบบร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนครูอ่ืน
ค่อนขา้งมากก็ตาม แต่ส่ิงท่ีตนไดรั้บเพิ่มเติมอีกอยา่งหน่ึงคือ ความรู้สึกถูกโดดเด่ียว (Isolation) จาก
คนเหล่านั้น กรณีดงักล่าว วาสล่ีย ์อธิบายว่า ความรู้สึกโดดเด่ียวของครูผูน้ าน่าจะเกิดจากครูส่วน
ใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจอย่างชดัเจนถึงบทบาทของครูผูน้ า หรืออาจมาจากผูแ้สดงบทบาทครูผูน้ า
ของกลุ่มมิไดผ้า่นการคดัเลือกโดยครูในกลุ่มมีส่วนร่วมก็ได ้นอกจากน้ี วาสล่ีย ์ไดแ้บ่งสัมพนัธภาพ
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แบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Relationship) ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบความสัมพันธ์               
จากให้การฝึกสอน (Mentoring) 2) แบบความสัมพนัธ์ตามลกัษณะแผนกงาน (Division of Labor) 
และ 3)  แบบความสัมพนัธ์จากการเป็นหุ้นส่วน (Partnering) ข้ึน ทั้งน้ีการสร้างความร่วมมือร่วมใจ               
ในแต่ละแบบของความสัมพนัธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูดว้ยวิธีท่ีต่างกนั
โดยเฉพาะเม่ือน ามาใช้กบังานแต่ละประเภท เช่น งานสอน (Teaching) งานการน า (Leading) และ
งานการเรียนรู้ (Learning) เป็นต้น นอกจากน้ี โบลส์และโทรเอน (Boles and Troen, 1992) ได้
รายงานถึงโครงการพัฒนาบุคลากรของตนซ่ึงใช้วิธีการเทคนิคการสอนแบบทีมงาน (Team 
Approach to Instruction) โดยก าหนดบทบาทของครูข้ึน 3 บทบาทได้ ครูเป็นนักวิจยั (Teacher/ 
Researcher) ครูเป็นนักฝึกอบรม (Teacher/Trainer)  และครูเป็นนักเขียนหลักสูตร (Teacher/ 
Curriculum Writer)  ผลปรากฏว่าวิธีสอนแบบน้ีช่วยส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจกนัของครูไดเ้ป็น
อย่างดี โดยครูผูน้ าท่ีสวมบทบาทดังกล่าวระบุว่า ตนได้มีโอกาสได้พูดกับครูอ่ืน ๆ เก่ียวกับว่า                
จะจดัรูปแบบการสอนนกัเรียนวา่จดัอยา่งไรจึงเหมาะสมและจะใช้หลกัสูตรแบบบูรณาการท่ีเขียน
ข้ึนน้ีอยา่งไร จะท าการวดัผลงานของนกัเรียนไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป คุณลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในประเด็นการให้
คุณค่าทรัพยากรมนุษย์  (Valuing Human Resources)  แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ 1) ผูน้  าให้คุณค่าต่อ
ผลงานด้านวิชาชีพท่ีผูร่้วมงานสร้างให้แก่โรงเรียน 2) ผูน้  าตอ้งมีทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์อย่าง 
เยีย่มยอดในการท างานกบัผูอ่ื้น 3) การสร้างสัมพนัธภาพแบบร่วมมือร่วมใจในการท างานใหเ้กิดข้ึน 
โดยส่วนใหญ่พบว่า ทั้ งครูผูส้อนและครูผูน้ าชอบการเป็น “ผูรั้บ (Recipients)” มากกว่าการเป็น               
ผูริ้เร่ิมในการเปล่ียนแปลง (Initiators) การให้คุณค่าความส าคญัของทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรถือ
เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของผูน้ าการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล   
 ผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งเป็นนกัส่ือสารและเป็นผูฟั้งท่ีมีประสิทธิผล (Leaders of Change 
are Communicators and Listeners)  
 ฟอสเตอร์ (Foster, 1985) กล่าวถึงการเป็นผูน้ าวา่ มีจุดเนน้ส าคญัอยูท่ี่ความสามารถใน
การส่ือสารหรือความสามารถการเป็นผูน้ าอยูท่ี่การใชภ้าษาส่วน มาร์เซลลาร์และกรันด้ี (Mazzarella 
& Grundy, 1989) ระบุวา่โดยเฉพาะผูน้ าสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดว้ยแลว้ จ าเป็นตอ้งสามารถใน
การส่ือสารไดดี้ โดยตอ้งมีความถนดัและทกัษะท่ีดีในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผล
ตามท่ีตอ้งการตอ้งรู้จกักาลเทศะและวธีิการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ผลงานวจิยัจ  านวนมากท่ีระบุวา่ ความสามารถในการส่ือสารและการมีทกัษะในการฟัง
ท่ีดีนั้นเป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลและ
เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล มาร์โอน่ี (Mahoney, 1990) รายงานขอ้เสนอแนะ
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จากผูน้ าเหล่าน้ีวา่ “จงเป็นผูฟั้งท่ีดีเพราะคนส่วนมากไม่ตอ้งการไดย้นิค าโตต้อบหรือค าตอบกลบัไป
อยา่งฉบัพลนัจากผูน้ า แต่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการมากกวา่น้ีก็คือ มีใครสักคนหน่ึงตั้งใจท่ีจะรับฟังในส่ิงท่ี
ตนพูดมา” ส่วนเบคเกอร์ (Becker  al., 1971) รายงานว่า คุณลกัษณะดา้นการส่ือสารของผูบ้ริหาร
โรงเรียน รวมทั้งทกัษะดา้นการฟังท่ีดีมีความส าคญั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีดีเด่น
ส่วนมากจะให้การรับฟังอย่างจริงใจต่อพ่อแม่ผูป้กครองนักเรียน ครูผูส้อน รวมทั้งนักเรียนเป็น
อย่างดี ส าหรับผลการวิจยัของ นิกส์ (Nickse, 1977) รายงานว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงใชว้ิธีการส่ือสารกบัครูแบบตวัต่อตวัและใหก้ารรับฟังผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี ส่งผลให้ครู
เตม็ใจใหค้วามร่วมมือในกระบวนการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 กล่าวโดยสรุป ทกัษะการส่ือสารและการรับฟังเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อผูน้ าทุก
ระดบักล่าวคือ ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและต่อครูผูส้อน                 
ในฐานะท่ีบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน การมีทกัษะและคุณลกัษณะดงักล่าว
จ าเป็นต่อการสร้างวิสัยทศัน์ การพฒันาให้กลายเป็นวิสัยทศัน์ร่วม การแสดงออกซ่ึงความเช่ือของ
ตนให้เป็นท่ีประจกัษ์วา่ โรงเรียนเป็นสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและเพื่อแสดงออกเห็นว่า  
ผูน้  าให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียน ซ่ึงไดแ้ก่เพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การท่ี
ผูน้ ามีคุณลกัษณะการเป็นนกัส่ือสารและผูฟั้งท่ีดีดงักล่าว มีส่วนเสริมคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงดา้นการมีพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) และพฤติกรรมท่ีกลา้เส่ียง (Taking Risks) ของ
ผูน้ าดว้ย   
   ผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งมีพฤติกรรมเชิงรุก (Leaders of Change are Proactive)    
 เป็นคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีชอบการริเร่ิมใหม่ ๆ (Initiative) มีความสามารถคาดการณ์
ล่วงหน้า (Anticipate) และให้การยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีต้องเกิดข้ึนกับโรงเรียน จากนั้น              
จะเร่ิมส ารวจหาแนวทางต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นไปไดเ้พื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
(Pejza, 1985) กล่าววา่ ผูน้  าจะท าการตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะไดท้ราบแน่ชดั
ว่าจุดไหนบา้งท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาจะมีพฤติกรรม 
เชิงรุกในการริเร่ิมการใช้ความพยายามเพื่อการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงโรงเรียนหรือส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาของตน โดยผูน้ าจะท าการตรวจสอบถึงขอ้จ ากดัของการใชค้วามพยายามเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีคนส่วนใหญ่เช่ือว่าไม่น่า
เป็นไปได้  ผูน้  าจ  าเป็นตอ้งใช้พฤติกรรมเชิงรุก ด้วยเหตุท่ีว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบต่อ
สถานะภาพเดิมของโรงเรียนและกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมหลกัของหน่วยงาน ดว้ยเหตุน้ีผูน้  าท่ี
มีพฤติกรรมเชิงรุกมกัถูกกล่าวหาวา่ เป็นคนไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ระเบียบประเพณีเดิมของโรงเรียน
หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา ถ้าหากส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวางกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีตน
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ริเร่ิมข้ึน ผูน้ าการเปล่ียนแปลงก็สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียน และสามารถริเร่ิมหาแนวทางด าเนินการเปล่ียนแปลงท่ี
เหมาะสมตามมา 
 ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะสนใจมองหาภาพใหม่ขององคก์รซ่ึงแตกต่างไปจากเดิม ดว้ย
การส ารวจตรวจสอบหาวิสัยทศัน์ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รท่ีคาดหวงั ซ่ึง (Joiner, 1987) อภิปราย
ผูน้ าลกัษณะน้ีวา่ มีความสามารถและทกัษะในการประเมินองคก์รของตนตามสภาพเป็นจริง เพื่อจะ
ได้ทราบถึงช่องว่างท่ีจะตอ้งปรับปรุงแก้ไขหากตอ้งการให้ไปถึงสภาพขององค์กรท่ีคาดหวงัใน
อนาคต  ผูน้ าจะเป็นผูริ้เร่ิมการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนไดเ้ร็วข้ึนโดยตอ้ง
ปรับปรุงวิสัยทศัน์เดิมผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาจะตอ้งสร้างภาวะท้าทายต่อการด ารง
สถานภาพเดิมของโรงเรียนโดยกระบวนการใช้ค  าถามน าเขา้สู่ประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเช่น  ส่ิงท่ี
เป็นอยู่ในเร่ืองน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนหรือบุคลากรมากน้อยเพียงไร 
(Becker et al, 1971) ส่วน ครอวส์ัน (Crowson, 1989) ท าการศึกษาวิธีตดัสินใจท่ียึดหลกัจริยธรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียน  พบว่า ผูบ้ริหารเหล่าน้ีจะพยายามหาช่องว่างของกฎระเบียบขั้นตอนและ
โครงสร้างเท่าท่ีจะท าได ้ เพื่อด าเนินการดว้ยวิธีใหม่ท่ีเห็นว่าให้ความสะดวกแก่ครูไดม้ากกวา่และ
ทั้งให้ประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน ทั้งน้ีถา้หากวา่เม่ือไรก็ตาม ท่ีตอ้งมีการตดัสินใจใด ๆ ท่ีขดัแยง้ 
กับบรรทัดฐาน (Norm)  ของผู ้น าทางการศึกษาระดับนโยบายทางการศึกษาแล้ว  ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจะยดึการเกิดประโยชน์จากการตดัสินใจนั้น จะตอ้งเป็นของนกัเรียนและผูป้กครองเป็น
ล าดบัแรก   ถดัมาจึงเป็นของครูและบุคลากรในสถานศึกษาของตน 
 ผูน้ าทางการศึกษาในระดบันโยบายส่วนใหญ่พบวา่ มีคุณลกัษณะของพฤติกรรมเชิงรุก 
(Proactive) มากกว่าท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหา เป็นคนท่ีชอบคาดการณ์ ล่วงหน้าเพื่อด าเนินการ 
(Anticipate) มากกว่าจะคอยตั้งรอ (Reactive) จนให้สถานการณ์นั้นมาถึงเสียก่อนจึงค่อยลงมือท า 
(Crowson & Morris, 1990) เช่นเดียวกับ มาร์โอน่ีย์ (Mahoney, 1990) ท่ีรายงานว่า ผู ้น าทางการ
ศึกษาท่ีประสบความส าเร็จมักใช้วิธีเข้าจัดการกับปัญหาก่อนท่ีสถานการณ์เช่นนั้นจะเกิดข้ึน
มากกว่าการพยายามท่ีจะใช้วิธีหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว ส่วน พิทเนอร์และโอกาวา (Pitner and 
Ogawa, 1989) รายงานการศึกษาเดียวกนัน้ีว่า ผูบ้ริหารเชิงรุกดงักล่าว จะใชว้ิธีคน้หาความรู้สึกนึก
คิด ทศันคติและความวิตกกงัวลของบุคคลต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบล่วงหน้าก่อนปัญหา 
จะเกิด โดยการส่ือสารขอความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานเพื่อน ามาวิเคราะห์และประมวลสร้างเป็น
ภาพจ าลองโดยรวมข้ึนมา กลยุทธ์ดังกล่าวของผูบ้ริหารรวมถึงการรู้ว่าช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสม                
ถา้หากส่ือสารออกไปแลว้ ส่งผลใหค้วามคิดของตนไดก้ารยอมรับอยา่งแน่นอน 
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 ผูน้ าทางการศึกษาส่วนมากของงานวิจยั พบว่า มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเชิงรุก
เช่นกนั  (Becker  et al., 1971) โดย เพียร์เซร์ (Pejza, 1985) กล่าวว่า “ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จคือ  
ผูท่ี้มีเข็มมุ่งอนัแน่วแน่ท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงคนอ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้และลงมือท าทนัที                                                  
ส่วนงานวิจยัของ บลูมเบร์กและกรีนฟิลล์ (Blumberg and Greenfield, 1986) ก็พบเช่นเดียวกนัว่า  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีอยู่ในงานวิจยัน้ี  เป็นผูท่ี้ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลาในการแสวงหา
โอกาสสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ใหเ้กิดข้ึน และถา้โอกาสดงักล่าวยงัมาไม่ถึง ผูน้  าเหล่าน้ีก็จะพยายามสร้าง
โอกาสนั้นให้เกิดข้ึนเอง  ผูว้ิจยัยงัระบุต่อไปว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสิทธิผลเหล่าน้ีจะไม่
เพียงแค่ยอมรับต่อกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมของโรงเรียนหรือพื้นท่ีการศึกษาเท่านั้น แต่จะท า
การทดสอบอยูต่ลอดเวลาถึงขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมดงักล่าว เม่ือ
ถึงคราวท่ีจะตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็นนั้นให้เกิดความส าเร็จให้ได ้
นอกจากน้ี ฮอยและบราวน์ (Hoy and Brown, 1988) ยงัรายงานว่าครูอาจารยม์กัช่ืนชอบผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ท่ีมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมเชิงรุก พร้อมทั้งกล่าวเชิงเตือนวา่ “ผูบ้ริหารสถานศึกษา
คนใดท่ีขาดความแน่วแน่ต่อจุดยืนของตนหรือมีความลงัเลใจต่อการริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนเพราะเกรง
จะถูกกล่าวหา วา่เป็นเผด็จการนั้น  บุคคลเช่นนั้นยอ่มไม่เหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นผูน้ าของครูและ
ไม่สมควรท่ีจะไดก้ารยอมรับนบัถืออีกต่อไป” 
 ส าหรับคุณลกัษณะเชิงรุก (Proactive) ของครูผูน้ า (Teacher Leaders) นั้น มีปรากฏใน
หลายงานวิจัย กล่าวคือ เวสล่ีย์ (Wasley, 1991) อธิบายถึง ครูผูน้ าท่ีตนศึกษาว่ามีคุณลักษณะ                   
และพฤติกรรมเชิงรุกอย่างไร โดยให้ครูผูน้ าแต่ละคนเหล่าน้ีตอ้งริเร่ิมนวตักรรมใหม่ข้ึนเพื่อช่วย
สนับสนุนวิธีสอนของครูให้เกิดมีประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึนมีครูผูน้ าคนหน่ึงเสนอแนวทางใหม่ว่า                 
แต่ละเขตจะต้องก าหนดให้มีต าแหน่งครูผูน้ าข้ึนเฉพาะ โดยมีครูผูน้ าอีกคนหน่ึงขยายแนวคิด                    
ดงักล่าวว่า ครูผูน้ าของต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึนใหม่น้ีจะตอ้งมีคุณลกัษณะ ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะเช่นไรจึงจะเหมาะสมกบัการท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา นอกจากน้ี
งานวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการท่ียึดโรงเรียนเป็นฐานหรือ SBM  นั้ นได้ระบุไว้ข้อหน่ึงว่า                       
การพฒันาให้ครูเป็นผูน้ าท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นความส าคญัยิ่งต่อการบริหารจดัการแบบ 
SBM เบลลอนและเบรนด้ี (Bellon & Beaudry, 1992) ส่วนงานวจิยัเร่ืองแนวทางการปฏิรูปโรงเรียน
ของ (Boles, 1996) และ (Troen, 1992) กล่าวถึง การเสนอยุทธศาสตร์เชิงรุก (Proactive Strategies) 
ของครูท่ีเขา้ร่วมในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าท าได้โดยวิธีต่าง ๆ เช่น         
การเขียนบทความทางวิชาการ การน าเสนอแนวคิดและนวตักรรมใหม่ ๆ ต่อท่ีประชุม การจดัสรร
งบประมาณและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกบัมหาวิทยาลยัท่ีอยู่
ในละแวกเดียวกนั เป็นตน้ มีกิจกรรมเชิงรุกอีกมากมายของครูผูน้ าเร่ิมปรากฏในแหล่งวิชาการ            
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ต่าง ๆ อย่างเกินความคาดหมาย ทั้งน้ีเป็นเพราะครูไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึนในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
การบริหารจดัการแบบ SBM และการปรับร้ือโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนภายใตโ้ครงการปฏิรูป
การศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะของผู ้น าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในแง่การมี
พฤติกรรมเชิงรุกนั้น พบวา่ ทุกระดบัตั้งแต่ผูน้ าระดบันโยบาย ฝ่ายสนบัสนุนระดบัพื้นท่ีการศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลล้วนแต่มีพฤติกรรมเชิงรุกแทบทั้งส้ิน กล่าวคือ               
คนเหล่าน้ีจะแสดงพฤติกรรมการริเร่ิม  การคาดการณ์ ล่วงหน้าและการยอมรับว่าจะเกิด                            
การเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา จะรู้สึกวา่มีภาวะทา้ทายต่อการด ารง
สถานภาพเดิม จะตอ้งปรับปรุงแนวทางด าเนินงานดว้ยวิธีใหม่ ๆ เป็นตน้ ทั้งหลายท่ีกล่าวมาน้ีลว้น
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานให้วิสัยทศัน์ของโรงเรียนสู่ความเป็นจริงแทบทั้งส้ินคุณลกัษณะ
พฤติกรรมเชิงรุกของผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาจ าเป็นตอ้งควบคู่กบัคุณลกัษณะการเป็น
ผูน้ าท่ีกลา้เส่ียง (Risk Taker) ดว้ย 
 ผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาต้องเป็นผูท่ี้กล้าเส่ียง  (Leaders of Educational 
Change are Risk Takers)  
 การเปล่ียนแปลงตอ้งเป็นการริเร่ิมข้ึนโดยผูน้ าท่ีกลา้เส่ียงท่ีเดิมพนัดว้ยช่ือเสียงของตน
เพื่ออนาคตท่ีสดใสของบริษทัท่ีตนรับผิดชอบ (Joiner, 1987) จึงไม่ควรมองการกล้าเส่ียงในแง่
เลวร้ายแต่ตรงกนัขา้มตอ้งมีมุมมองใหม่วา่เป็นการสร้างโอกาสให้องคก์รไดพ้ฒันาและมีผลงานท่ีดี
ข้ึน (Crowson, 1989)  อธิบายถึงครูใหญ่ท่ีกล้าเส่ียงว่า คนประเภทน้ีจะไม่ยอมปฏิบัติและพร้อม              
จะฝ่าฝืนกฎระเบียบซ่ึงไม่ถูกต้องตามหลกัจริยธรรมอนัดีงามถ้าตดัสินใจปฏิบติัตามกฎระเบียบ             
เช่นว่านั้น โดยเรียกผูบ้ริหารสถานศึกษา ประเภทน้ีว่า “นักขดัขืนค าสั่งผูส้ร้างสรรค์” (Creative 
Insubordination) ทั้งน้ีเพราะเม่ือเขาพิจารณาวา่การตดัสินใจใดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัเรียน  ของครูหรือของโรงเรียนแลว้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาก็เลือกท่ีจะไม่เช่ือฟัง 
หรืออยา่งนอ้ยก็พยายามหลบเล่ียงกฎระเบียบดงักล่าว ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้รายงานดงักล่าวระบุวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าลงัเส่ียงท่ีจะถูกกล่าวหาวา่เป็นผูฝ่้าฝืน
กฎระเบียบและปทสัถาน (Norm) ทางวชิาชีพและขององคก์รในขณะท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการ
ของนักเรียน คณะครูและของโรงเรียนโดยรวม การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาเลือกการตัดสินใจ                  
ท่ีอิงหลกัจริยธรรมเช่นน้ี เพราะรู้ส านึกในความส าคญัของนกัเรียนและโรงเรียน การตดัสินใจฝ่าฝืน
กฎเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงท่ีมิอาจเล่ียงได ้
 ผู ้น าการเป ล่ียนแปลงต้องกระตุ้นให้ผู ้อ่ืนมองเห็นถึงความจ าเป็น ท่ีต้องมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยพยายามเรียกร้องความสนใจและอธิบายให้เห็นแนวทางท่ีเป็นไปไดผู้น้  า
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พร้อมท่ีรับความเส่ียงและกระตุน้ให้ก าลงัใจผูอ่ื้นให้เขา้มาริเร่ิมการเปล่ียนแปลง ในโรงเรียนเราจึง
พบเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้มากระตุน้ให้ก าลงัใจครูท่ีริเร่ิมทดลองวิธีสอนใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการทางวิชาการของนกัเรียน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะให้ค  าแนะน าและพยายามย ัว่ยใุห้
คน้หาทางเลือกใหม่ ๆ ทางการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนไดป้ระโยชน์สูงสุด โดยครูใหญ่จะคอย
ช่วยเหลือให้การกล้าเส่ียงของครูมีความปลอดภยัมากท่ีสุด ครูใหญ่จะให้โอกาสแก่ครูในการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงดา้นการน าหลกัสูตรมาใช ้ตลอดจนกระตุน้ให้ลองปรับเปล่ียนโครงสร้างให้
เหมาะสมข้ึน เช่น การจดัขนาดของชั้นเรียน การจดัตารางเรียน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม มอซเซลล่า
และกรันด้ี (Mazzarella and Grundy, 1989)  เห็นว่า การท่ีผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล พยายามหลีกเล่ียง
กฎเกณฑ์ดงักล่าวมิไดห้มายความวา่ ครูใหญ่ท าตวัเหมือนผูร้้ายแต่อยา่งใด  เพราะทุกอยา่งท่ีท ายงัคง
อยู่ในกรอบกติกาแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงกว่าแก่ผูเ้รียนและส่วนรวม นอกจากน้ีผลวิจยัของ 
คราวน์และมอริส (Crowson & Merris, 1990) กล่าวถึงการท่ีผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลจ านวนไม่น้อยท่ีลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระพบว่า  คนเหล่าน้ีต้องการท่ีจะ
หลีก เล่ียงกับสภาวการณ์ เส่ี ยง (Avoidance of Risk) นอกจาก น้ีผลการวิจัย  ของ เบคเคอร์               
(Becker.et at., 1971) ระบุว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จรู้สึกอึดอดัท่ีตอ้งใช้ชีวิตอยู่
ท่ามกลางขอ้จ ากดัและอุปสรรคมากมายของระบบราชการ มีบ่อยคร้ังท่ีคนเหล่าน้ียอมรับว่าตอ้ง            
ฝ่าฝืนค าสั่งตามสายงาน เพื่อไปแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งอ่ืนซ่ึงจะเป็นท่ีใดก็ได้ท่ีมี
ศกัยภาพและเกิดผลดีมากกว่าพึ่งพาระบบแบบราชการ ผูน้ าโรงเรียนกระตุน้ให้ก าลงัใจคณะครูให้
กลา้น าวิธีสอนแบบต่าง ๆ มาทดลองใชเ้พื่อให้ไดว้ิธีสอนท่ีดีท่ีสุดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ทางวิชาการของนกัเรียน  อยา่งไรก็ตามตวัอยา่งของครูท่ีกลา้เส่ียงยงันบัวา่มีนอ้ย กล่าวคือ การท่ีครู
จะเขา้ร่วมและน าการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัตวัแปรส าคญัคือ ความกลวัและความไม่แน่นอนของ 
ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนั้ น วอช และพั้ นช์  (Waugh & Punch, 1987) ส่วน นิสด ์
(Nickse, 1977) มองประเด็นเดียวกนัวา่ ในวงการศึกษามีภาวะผูน้ าแบบมุ่งการเปล่ียนแปลงของครู
ค่อนขา้งจ ากดั จึงขาดความเขา้ใจเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกลา้เส่ียง ซ ้ ายงัวิตกกงัวลและกลวัถูกต าหนิทั้ง
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานอีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ในประเด็นคุณลกัษณะของ
การเป็นผูก้ล้าเส่ียงนั้น พบว่า ทั้ งผูอ้  านวยการระดบันโยบาย ระดบัพื้นท่ีการศึกษาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีดา้นการน าและให้ค  าปรึกษาแนะน าผูอ่ื้นในกระบวนการเปล่ียนแปลงของ
โรงเรียนนั้ นมี คุณลักษณะของผู ้กล้าเส่ี ยงแต่มีความรอบคอบและมีความคิดไปข้างหน้า                     
(Fore Thought) ยิ่งกวา่นั้นยงัเป็นผูก้ระตุน้ผูอ่ื้นให้ท าการริเร่ิมส่ิงใหม่ และยงัช่วยสร้างสถานการณ์
แวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อเป็นหลกัประกนัความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกดว้ย แต่ในส่วนของครู
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นั้นงานวิจยัช้ีวา่ ครูส่วนใหญ่ยงัมีความลงัเลท่ีจะมีพฤติกรรมกลา้เส่ียงดว้ยเหตุผลต่าง ๆ กนั จะมีบา้ง
ตามท่ีโบล์และโทรเอน (Boles and Troen, 1992) ได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้าน้ีในเร่ืองการมี
พฤติกรรมเชิงรุกของครู การปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอาจช่วยลดความลังเลใจของครูต่อการ
เปล่ียนแปลงใหน้อ้ยลง 
 คุณลกัษณะส าคญั 6 ประการของการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ได้แก่ 
การมีวิสัยทศัน์ (Being Visionary) การเช่ือว่าโรงเรียนเป็นสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ (Believing that 
School are for Learning)  การให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ (Valuing Human Resources) การมี
ทกัษะการส่ือสารและการรับฟังอย่างมีประสิทธิผล (Communicating and Listening Effectively) 
การมีพฤติกรรมเชิงรุก (Being Proactive) และการมีความกล้าเส่ียง (Taking Risks) เป็นคุณลกัษณะร่วม
ของผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็น
ดชันีบ่งช้ี การเป็นผูน้ าการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จแลว้ เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกบัทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล 2 มิติ คือ มิติพฤติกรรมมุ่งกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure) ซ่ึงบ่งบอกถึง
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีเป็นภารกิจขององค์กร  กบัมิติพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพนัธ์ 
(Consideration) ซ่ึงบ่งบอกถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
แลว้ สรุปไดว้า่ มิติทั้งสองของผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาประกอบดว้ยคุณลกัษณะในกรอบ
ของทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลทั้ง 2 มิติท่ีกล่าวมาแลว้  

กระบวนทัศน์ผู้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
 นิยามความหมาย กระบวนทัศน์  

    ค าว่า กระบวนทัศน์ (Paradigm) เป็นค าศัพท์ท่ีมัส เอส คู้น  (Thomas S. Kuhn) ได้
น าเสนอและเผยแพร่เม่ือประมาณตน้ปี ค.ศ. 1970  ในการประชุมทางวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ในปี 
ค.ศ. 1974 และในประชุมทางดา้นการบริหารรัฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1975 โดย
ไดใ้ห้ความหมายวา่ หมายถึง ผลส าเร็จทางดา้นวทิยาศาสตร์ (Scientific Achievement) ท่ีนกัวชิาการ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาสภาพแวดล้อม ว ัฒนธรรมองค์กร นโยบาย โครงสร้าง 
กระบวนการ เทคโนโลยี และพฤติกรรมการบริหาร  (มณีรัตน์ สุวรรณวารี, 2561) นอกจากน้ียงัมี
ผูใ้ห้ความหมายว่าหมายถึง  หมายถึง กรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปท่ีใช้ในการมองโลก               
ศึกษากระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษากบัการพฒันาครูไทยในยุคดิจิตอลวา่กระบวน หมายถึง การ
ก าหนดกรอบ หรือส่ิงท่ีควรปฏิบัติ ประกอบด้วยทฤษฎีหรือชุดแนวความคิด หรือมโนทัศน์ 
(Concept) ค่านิยม (Values) ความเข้าใจรับรู้ (Perceptions) การปฏิบัติ (Practice) ของคนรวมกัน
หรือชุมชนหน่ึง และได้ก่อตวัเป็นแบบแผนหรือทัศนะเก่ียวกับความจริง (Reality) เป็นฐานคิด           
ของคนในการจดัการชีวติคนหรือชุมชนนั้น ๆ (รักพลเมือง, 2014, 1)  
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 สภาวะความเป็นผูน้ า ท่ีใหคุ้ณค่ากบัศกัยภาพและการพฒันา “ภายใน” (Self  Leadership) 
เพื่ อก้าวข้ามมายาคติความคิด และความเช่ือเดิม ๆ ของผู ้น าเชิงอ านาจหันกลับมาพัฒน า
ความสามารถ เชิ งการสะท้อนย้อนมองตน เอง (Reflexivity) ก ารเช่ือมโยงกับสรรพ ส่ิ ง 
(Connectivity) การเรียนรู้ใหม่และเปล่ียนแปลงตนเอง (Renewability) และความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ทั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น สังคม และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สภาวะการน าแห่งอนาคตจึงเนน้
ความเป็นผูน้ าแบบรวมหมู่และหลากหลาย (Collective and Ecology of Leadership) ท่ีต้องใช้ทั้ ง
ศาสตร์และศิลป์มีจิตส า นึกและความประพฤติท่ีซ่ือตรง มุ่งประโยชน์สุขของส่วนรวม (Ethical 
Leadership) และสามารถขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้ เกิดข้ึนอย่างมีพลัง (Transformative 
Leadership) ทั้งในระดบับุคคลองค์กรและสังคม “ผูน้ าแห่งอนาคต” จึงจะตอ้งประกอบดว้ยภารกิจ 
3 ดา้น คือ (บุษราคมั ปัญญามี, 2551;  Bass, 1996; Meijers, 2005; Nonaka, & Takeuchi, 1995; Sims 
Jr, & Lorenzi,1992; Singhal, & Rogers, 2012) ดงัน้ี 

1. สานพลังมุ่งมั่นและเรียนรู้ร่วมกัน (Synergy of Network and Platform) โดยผูน้ า 
แห่งอนาคตจะตอ้งท า การเช่ือมโยงให้องค์กรหันมาสนใจเร่ืองการพฒันาศกัยภาพในหลายระดบั
และมิติ โดยมุ่งเน้นการร่วมหารือและพฒันาเจตจ า นงร่วมกนัในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการพฒันาและภาวะการน า เพื่อฟ้ืนฟูและสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมท่ีส าคญัส า หรับผูน้ า ใน
กระบวนทศัน์ใหม่ คือ การสร้างเสริมศกัยภาพการน ากระบวนทศัน์ใหม่ในบริบทต่าง ๆ ของสังคม 
รวมทั้งจดัท าชุดสาระความรู้เพื่อการท างานพฒันาในระยะยาว และหนุนเสริมให้ทุกบุคคลใน
องคก์รสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อพฒันางานร่วมกนัต่อไปในอนาคต 

2. การจดัการองค์ความรู้และนวตักรรม (Knowledge Creation AndInnovation) ผูน้ า 
ในกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีมีศกัยภาพนั้น ควรเป็นบุคคลท่ีมีการรวบรวมสังเคราะห์ และพฒันาองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นผูน้ าและภาวะการน ากระบวนทศัน์ใหม่ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
ฟ้ืนฟูและสร้างสรรคส์ังคมในปัจจุบนัและอนาคตผา่นการทบทวนวรรณกรรมทั้งจากโลกตะวนัตก
และตะวนัออก เพื่อประมวลองค์ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การส ารวจขอ้มูลและสร้างแผนท่ีของ
หลักสูตร องค์กร ชุมชนและกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีสนใจการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศด้วย
กระบวนทศัน์ใหม่โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลองค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในการขบัเคล่ือนสังคม เช่น 
ส่ือมวลชนภาคธุรกิจสถาบนัการศึกษา องค์กรประชาสังคม หน่วยงานรัฐ หน่วยงานสาธารณสุข
พระสงฆน์กัพฒันาและภาคีเครือข่ายของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เป็นตน้ รวมทั้งถอดบทเรียนและสังเคราะห์องคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาผูน้ า จากเครือข่ายองคก์ร
ภาคีและเครือข่ายผูจ้ดัท าหลักสูตรพฒันาผูน้ าทั้ งในและต่างประเทศนอกจากน้ี ยงัมีการสร้าง
เครือข่ายนักวิจยัรุ่นใหม่ และการจดัประชุมวิชาการท่ีออกแบบให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน



37 

 

ระหว่างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการท างานเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้
ชุมชนวชิาการต่ืนตวัเร่ืองผูน้ าและภาวะการน ากระบวนทศัน์ใหม่ 

3.  การส่ือสารเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ (Creative Communication for Social Change) 
โดยส่ือสารแนวคิดเร่ืองผูน้ าและภาวการณ์น ากระบวนทศัน์ใหม่เพื่อฟ้ืนฟู และสร้างสรรค์สังคม
ออกไปในวงกวา้งเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ให้พลเมืองทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญของ
เร่ืองน้ีผ่านการสร้างคณะท างานเชิงยุทธศาสตร์และเครือข่ายผูน้ าด้านส่ือและการส่ือสารเชิง
สร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางส่งเสริมให้ส่ือมวลชนเขา้ใจเร่ืองภาวะการน ากระบวนทศัน์ใหม่ 
และสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าของสังคมดว้ยศกัยภาพดงักล่าว 
 ดังนั้ น อาจกล่าวได้ว่า การสนับสนุนการผลิตส่ือสาธารณะเพื่อสร้างจิตส านึกให้
สมาชิกสังคมเห็นคุณค่าของการมีบทบาทร่วมเปล่ียนแปลงและฟ้ืนฟูประเทศชาตินอกจากภารกิจทั้ง 
3 ดา้นแลว้ “ผูน้ าแห่งอนาคต” ควรเป็นผูน้ าท่ีมุ่งหวงัให้เกิดองคก์รท่ีด าเนินงานเร่ืองน้ีต่อเน่ืองระยะ
ยาวเพื่อท า หนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาและพฒันาองคค์วามรู้รวมทั้งการปฏิบติังานดา้น
ผูน้ าและภาวะ การน ากระบวนทศัน์ใหม่ในสังคมเพื่อเป็นเสาหลักหน่ึงในการพฒันาฟ้ืนฟูและ
สร้างสรรคป์ระเทศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 บทบาทของผู้น า 
 ดิเรก ดีประเสริฐ (2549) น าเสนอบทบาทของผูน้ า ในกระบวนทศัน์ใหม่ สามารถสรุป
รายละเอียดได ้ดงัน้ี  

1.  มีวิสัยทศัน์ (Visioning) คือ ผูน้ า ทุกคนในทุกระดบัขององคก์รตอ้งมีวิสัยทศัน์ และ
จะตอ้งวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของโลกภายนอกตลอดเวลา กระบวนการในการสร้าง
วิสัยทศัน์จะไม่เคยหยุดน่ิงเน่ืองจากโอกาสใหม่และส่ิงท่ีท้าทายเกิดข้ึนเร่ือยๆส่ิงท่ีเป็นความฝัน
อาจจะกลายเป็นความจริง และส่ิงท่ีคาดหวงับางอย่างอาจจะเป็นไปไม่ไดใ้นโอกาสต่อไป ผูน้ าจึง
ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้กิดววิฒันาการของวสิัยทศัน์ได ้

2.  มีการวางกลยุทธ์ (Strategic Orientation) คือ การท่ีผูน้ าสามารถ เข้าใจนโยบาย 
ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการว่าสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัภารกิจของหน่วยงาน              
ท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยา่งไร อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได ้
นอกจากน้ียงัสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบให้สอด คลอ้งกบักลยุทธ์ภาครัฐไดโ้ดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจในระบบราชการมาปรับกล
ยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยเฉพาะการน าทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน
มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการคิดและพฒันา
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบและประยุกต์แนวทางปฏิบติัท่ีประสบ
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ความส าเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจยัต่าง ๆ มาก าหนดแผนงานเชิงกลยุทธในหน่วยงานท่ีตน
ดูแลรับผิดชอบ และก าหนดกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการบูรณา
การองคค์วามรู้ใหม่มาใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร 
 3. มีศกัยภาพเพื่อน าการปรับเปล่ียน (Change Leadership) คือ การท่ีผูน้ ามีการพฒันา
เปล่ียนแปลงเพื่อยกระดบัการด าเนินงานขององค์กรให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้นผูน้ าท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับุคคลในองคก์รจ านวนมากไดด้ าเนินงานอย่างเต็ม
ความสามารถและยกระดบัการปฏิบติังานให้สูงข้ึนเพื่อเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์ร
ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจะเรียกว่าผูน้ าการปฏิรูป (Transformational Leaders) 
ซ่ึงคุณสมบัติพิ เศษของผู ้น าการปฏิรูปได้ 6 ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Vision) คือมีความคิด                  
และความ สามารถในการหยัง่รู้ทิศทางสร้างวิสัยทศัน์องค์กรและส่ือความหมายของวิสัยทัศน์                        
สู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สู่การปฏิบติัคาริสมา (Charisma) คือความเก่ง ดี มีเสน่ห์ของผูน้ าท่ีสามารถจูงใจคน 
ให้เกิดความกระตือรือร้น ศรัทธา ในการท่ีจะร่วมท า งานดว้ยความมุ่งมัน่เต็มท่ีการแสดงนัยของ
ความเป็นเลิศ (Symbolism) คือการจดัการคน้หาบุคคลท่ีดีเด่นและให้รางวลั เพื่อเป็นการจูงใจให้
มุ่งมัน่ ท า งานด้วยความเป็นเลิศการเอ้ืออ านาจ (Empowerment) คือมอบหมายงานท่ีท้าทายให้
ผูใ้ต้บงัคบับัญชาความรับผิดชอบด าเนินงานเพื่อให้โอกาสได้พฒันาตนเองโดยผูน้ าเฝ้าติดตาม
สนับสนุนอ านวยความสะดวก การกระตุ้นภูมิปัญญาให้เกิดข้ึน (Intellectual Stimulation) คือ
กระตุ้นให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้เรียนรู้ในงานอย่างถ่องแท้จากการท่ีใส่ใจในการท างานคิดแก้ไข
ปรับปรุงงานอยูต่ลอดเวลา จนเกิดเป็นความเช่ียวชาญในงาน และเกิดเป็นภูมิปัญญา และความสัตย์
ซ่ือถือมัน่ (Integrity) คือมีความซ่ือสัตยน่์าเช่ือถือไวว้างใจ 

4. มีการควบคุมตนเอง (Self - Control) คือ การท่ีผู ้น าสามารถพัฒนาการตนเอง                 
โดยใชก้ระบวนการท่ีใชว้ธีิใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกนัเพื่อปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
ตนเองไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์โดยท่ีผู ้น านั้ น เป็นผู ้ก  าหนดพฤติกรรมเป้าหมายและ
กระบวนการกระท า ให้น า ไปสู่เป้าหมายนั้นดว้ยตนเอง และการควบคุมการกระท าน้ีเป็นทกัษะ               
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม (Cognitive Social Learning)  

5. มีการใช้อ านาจแก่ผู ้อ่ืน (Empowerment) คือ การท าให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกิด
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) รวมทั้งท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองว่ามีความสามารถ
เพียงพอ (Self-Efficacy) ท่ีจะท างานนั้นส าเร็จให้เกิดข้ึนในตวัของผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นผลท่ีมาจาก
การปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารของผูน้ า การปรับคุณลกัษณะของงานท่ีท าตลอดจนการปรับ
โครงสร้างขององค์กร ทั้ งน้ีในส่วนด้านตวัของผูป้ฏิบัติงานเองก็ต้องมีการปรับเปล่ียนค่านิยม 
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(Values) และระดับความต้องการเชิงจิตวิทยา (Maslow’s Hierarchy of Needs) ของตนใหม่ให้
ยกระดบัท่ีสูงข้ึน 
 กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา 
 โลกในยุคปัจจุบนัมีความรู้เกิดข้ึนใหม่อยูต่ลอดเวลา ท าให้คนตอ้งเรียนรู้และปรับตวั
เพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในการจดัการศึกษาต้องจดัให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของบริบทโลก (Thanaphonphan, 2001, 11) ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันมี
แนวโน้มท่ีผูเ้รียนจะใช้เวลาไม่นานในการศึกษา เพราะผูเ้รียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกท่ี                 
ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงถือว่า“เทคโนโลยี” เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หรือในยคุดิจิตอลมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโลกและตระหนกัถึง
ปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา เกียรติโชคชัย (2002, 27 - 29) สอดคล้องกับ              
โกเมท (Kamat, As Cited In sanrattana, 2013) กล่าวว่า “แนวโน้มใหม่ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21” เป็นการกา้วสู่ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) มีทกัษะเทคโนโลยีส่ือและ
สารสนเทศ (Information, Media, And Technology Skills) ในการจดัการศึกษา ซ่ึงครูจะตอ้งน าเอา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้เป็นส่ือในการสอนท่ีสามารถเขา้ถึงผูเ้รียนจ านวนมากได้อย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนค านึงถึงบริบทท่ีเป็นจริงและบูรณาการโดยใช้สหวิทยาการในการสอนแบบ
ร่วมมือ ใช้โครงงานเป็นฐาน พฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหา และใช้เคร่ืองมือในการประเมินผล              
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมการจดัการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 จะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งอาศยั
การเปล่ียนแปลงแนวคิดรูปแบบความคิด ทฤษฎีและวิธีการ มาตรฐานในการปฏิบติังานของครู   
โดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์เก่าไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ มุ่งพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู ้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นความท้าทายของครูในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเช่นกันและ                   
การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ใหม่น้ี ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีดิจิตอลกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่งผลใหค้รูไทยจะตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูก้ระจายความรู้ไปเป็น
ผูป้ระพนัธ์การเรียนรู้ และช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้และเปล่ียนความรู้
เป็นภูมิปัญญาไดด้งันั้น การผลิตและพฒันาครูยุคใหม่จะตอ้งปฏิรูปแนวคิด หรือกระบวนทศัน์ใหม่
ทางการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียนในยุคดิจิตอล ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า กระบวนทศัน์
ใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมยุคนวตักรรม (Innovation Society) ท่ีมุ่งเนน้ให้คนมี
ความสามารถในการผลิตความรู้และสร้างนวตักรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาของตนเองและพฒันา
ประเทศได้ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนทศัน์เก่าและกระบวนทศัน์ใหม่มีความแตกต่างกนัดงัตาราง                 
ท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์เก่ากบักระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา (Kiatchokchai,  
                    2002, 45) 

กระบวนทศัน์เก่า กระบวนทศัน์ใหม่ 
1. มองโลกแบบแยกส่วน (Atomism) โดยเช่ือวา่ 
องคป์ระกอบยอ่ยของวตัถุสามารถด ารงอยูอ่ยา่ง
อิสระดงันั้นจึงเช่ือการด ารงอยูข่องปัจเจกชน 

1. มองโลกแบบองคร์วม (Wholism) โดยเช่ือ
วา่ทุกอยา่งเก่ียวพนักนัและสัมพนัธ์กนั ดงันั้น
จึงเช่ือในการด ารงอยูข่องกลุ่มชน 

2. เช่ือในเร่ืองการแข่งขนั การแสวงหาก าไรและ
หลกัววิฒันาการท่ีคนแขง็แรงเท่านั้นท่ีจะชนะ 

2. เช่ือในความร่วมมือ การประสานประโยชน์
และสันติภาพ 

3. เช่ือวา่มนุษยอ์ยูเ่หนือธรรมชาติและสามารถ
เอาชนะธรรมชาติ 

3. เช่ือในความประสานเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกบัธรรมชาติและตอ้งเคารพธรรมชาติ 

4. เช่ือในเร่ืองหลกัรวมศูนยอ์ านาจ และเช่ือ
ประชาธิปไตยตวัแทน 

4. เช่ือในการกระจายอ านาจและ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

5. เนน้ใหค้วามส าคญัของวตัถุสสารท่ีเหนือจิต
วญิญาณ 

5. เนน้ความส าคญัของพลงังานและจิต
วญิญาณ 

6. เนน้ความส าคญัของเศรษฐกิจ 6. เนน้ความส าคญัของคุณค่าความเป็นมนุษย ์
7. เช่ือวา่ความจริงตอ้งเป็นระบบและมีความ
แน่นอน 

7. เช่ือวา่โลกตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเปล่ียน 
แปลงและหลากหลาย 

8. ใช ้Text-Based Learning 8. ใช ้IT-Based Learning 
 

จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นไดว้่ากระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษาคือ การเรียนรู้เก่ียวกบั
โลกและการประยุกต์ ใช้ความรู้ตามบริบทเป็นการศึกษาแบบไร้พรมแดนมีการใช้และบูรณาการ
เทคโนโลยีในการท างานมากข้ึน มีการด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมในลกัษณะเครือข่ายหรือหุ้นส่วน
ท่ีมีความยืดหยุน่ ให้ความส าคญักบัการพฒันาทุนมนุษยใ์ห้มีทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และมีทกัษะ
การท างานขั้นสูง โดยใชห้ลกัการประเมินเชิงเปรียบเทียบเพื่อพฒันาความกา้วหน้าของผูเ้รียนดงัท่ี 
คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้น าเสนอส่ีเสาหลักในการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (UNESCO, As Cited In Sujjanun, 2013, 145 - 146) คือ 
 1.  เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกนั เป็นการเรียนรู้เพื่อเขา้ใจเพื่อนมนุษยไ์ม่ให้เกิดความขดัแยง้
หรือขจดัความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ 
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2. เรียนเพื่อรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ใหม่ๆ อยา่งรวดเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งมีพื้นฐาน
พร้อมท่ีจะศึกษาในเชิงลึกในเร่ืองท่ีสนใจน าไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตช่วยวางรากฐานท่ีมัน่คง
ส าหรับคนท่ีสนใจแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 

3.  เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติได้จริง เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถด ารงชีพอยู่ได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และให้สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้นได้ตลอดจนมีโอกาสได้ทดลอง
ปฏิบติัและพฒันาความสามารถของตนเองขณะเรียนในสายงานอาชีพของตนและงานทางสังคม
อยา่งจริงจงั  

4.   เรียนรู้เพื่อชีวิต เป็นการเรียนรู้ท่ีจะรู้สึกรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกับ
ผูอ่ื้น ในขณะเดียวกนัตอ้งมีความเป็นอิสระและรู้จกัการตดัสินใจการศึกษาจะตอ้งกระตุน้และปลุก
เร้าความ สามารถพิเศษของคนให้ปรากฏออกมาการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายเพื่อให้
ผูเ้รียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหา มีทักษะการท างานร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือในการผลิตนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ และน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
สอดคล้องกับ แวกเนอร์(Wagner as cited in Sanrattana, 2013) ท่ีกล่าวว่า ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
ควรมีทกัษะเพื่อความอยูร่อดท่ีส าคญั 7 ประการ คือ  
  1) มีทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา  
  2) มีทกัษะการท างานร่วมกนัผา่นเครือข่ายและการน าผูอ่ื้นโดยอิทธิพล  
  3) มีทกัษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตวั 
  4) มีทกัษะการริเร่ิม และการเป็นผูป้ระกอบการ กลา้คิดกลา้ท า  
  5) มีทกัษะการส่ือสารโดยการพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิผล  
  6) มีทกัษะการเขา้ถึงและการวเิคราะห์สารสนเทศ  
  7) มีทกัษะความเป็นผูอ้ยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ  
 ดงันั้น การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ครูไทยยุคใหม่ควรน ากระบวนทศัน์ใหม่ทาง
การศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษา ดงัน้ี  
  1) ครูจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และผลิต
นวตักรรมเชิงสร้างสรรค ์ 
  2) ครูจดัการเรียนการสอนโดยเน้นความร่วมมือและใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณา
การความรู้สหวทิยาการเก่ียวกบับริบทของโลกและความเป็นมนุษย ์
  3) ครูจดัการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นเพียงผูส้นับสนุนช่วยเหลือผูเ้รียนให้
เช่ือมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศทัว่โลก ผลิตเป็นความรู้สร้างสรรค/์นวตักรรม 
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 สรุปได้ว่า กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา คือ การใช้แนวคิดทางการศึกษาในศตวรรษ               
ท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกและได้เห็นคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย ์ตลอดจนให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ สามารถปรับตวัและ
ท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นได้ โดยมีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการ
จดัการและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ไดอ้ยา่งสูงสุด 

คุณลกัษณะผู้น าด้านการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์องค์กร 
 คุณลกัษณะผูน้ าดา้นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดสัแคล (DASKALL, 2558) กล่าวถึง
ความส าคญัของการส่ือสารต่อประสิทธิภาพผูน้ าว่าผูน้ าท่ีดี คือ  นักส่ือสารท่ีประสิทธิภาพเพราะ
การส่ือสารท่ีดี จะท าให้เป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงาน และจะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลดี ๆ จากเพื่อนร่วมงาน 
ทั้งยงัช่วยเพิ่มความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัระหวา่งตนเองกบัคนรอบขา้งโดยไดเ้สนอเคล็ดลบั ส าหรับผูน้ า
ดา้นการส่ือสาร 12 ประการ คือ ประกอบดว้ย   

1.  เร่ิมจากตวัเอง ควรรู้จกัคือตวัเอง และตอ้งมีความมัน่อกมัน่ใจในความสามารถท่ี
ตวัเองมี เพื่อท่ีจะสามารถเช่ือมต่อกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งง่ายดาย   

2.  พูดดว้ยความจริงใจ เม่ือตอ้งส่ือสาร ไม่มีอะไรจะมีประสิทธิภาพดีกวา่ความจริงใจ 
และไม่มีอะไรส าคญัไปกวา่นั้นอีกแลว้ ถา้อยากสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดี ก็ตอ้งส่ือสารดว้ยความจริงใจ  

3.  ท าอยา่งท่ีพูดพูดอะไรก็ท าอยา่งนั้นและถา้อยากใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา 
ก็ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหพ้วกเขาดู ความน่าเช่ือถือเกิดจากการกระท าของตวัคุณเองนัน่แหละ 

4.  พบกนัคนละคร่ึงทาง เป็นผูฟั้งท่ีดีในท่ีประชุม คุณคงอยากให้คนเขา้ใจวา่คุณก าลงั
พูดเร่ืองอะไร ตอ้งการอะไร นั่นคือการส่ือสาร แต่ไม่ใช่การส่ือสารท่ีดี เพราะคุณควรจะเป็นผูฟั้ง
และท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ของคน  

5.  ฟังอยา่งตั้งใจเม่ือคนอ่ืนก าลงัพูด จงตั้งใจฟังวา่เขาตอ้งการอะไร เพราะมนัไม่ใช่แค่
ท าใหคุ้ณไดข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นประเด็นอยา่งละเอียด แต่มนัยงัเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ   
สัมพนัธภาพท่ี  

6.  ถามบ้างก็ได้คนบางคนฟังเพื่อจะตอบค าถาม แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณตั้ งใจฟัง
เพื่อท่ีจะถามกลบั ประโยชน์คือคุณจะไดม้ัน่ใจวา่คุณเขา้ใจมนัจริง ๆ และมนัแปลวา่คุณตั้งใจฟัง  

7.  แสดงความเคารพไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งหรือบทบาทไหน คนเราก็คาดหวงัว่า                       
จะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพ และเม่ือคุณใหเ้กียรติคนอ่ืน พวกเขาก็ยินดีท่ีจะปฏิบติักบัคุณใน
แบบเดียวกนั พูดง่าย ๆ คือใหค้วามเคารพ แลว้จะไดรั้บความเคารพนัน่เอง 
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8. ท างานร่วมกนัท าความรู้จกักบัคนอ่ืนๆ ผา่นการท างานร่วมกนั เพราะการท างานกบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพคือการส่ือสารท่ีสร้างความเขา้ใจในตวัตนของแต่ละคนไดดี้ท่ีสุด 

9. ถามให้ถูกทางรูปแบบการส่ือสารท่ีทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงคือการตั้ง
ค าถาม ความสามารถในการถามต้องใช้ทั้ งทกัษะการพูดและการฟังร่วมกันอย่างถูกวิธี เพราะ
บ่อยคร้ังท่ีคนเรามกัจะผดิใจกนัเพราะอีกฝ่ายถามค าถามท่ีไม่เหมาะสม 

10. ใส่ใจผูอ่ื้นเม่ือคุณตอ้งการจะส่ือสารกบัผูอ่ื้น นัน่เพราะว่าคุณมีบางอย่างท่ีจะบอก 
แต่มนัจะดีกวา่ถา้คุณส่ือสารเพราะคุณเช่ือวา่พวกเขามีบางอยา่งท่ีอยากจะบอกคุณ 

11. ใช้ภาษากายให้ถูกตอ้งท่าทาง สายตาและโทนเสียงคือส่วนส าคญัท่ีท าให้การพูด
ของคุณมีความหมายในทางใดทางหน่ึง และมนัอาจเสียงดงักวา่ส่ิงท่ีคุณพูดออกมาก็ได ้และบางคร้ัง
มนัอาจจะแสดงใหเ้ห็นส่ิงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นค าพูดของเรา  

12. ส่ือสารแบบสองทางข้ึนช่ือว่าการส่ือสาร มันไม่ควรจะเป็นการพูดอยู่คนเดียว 
โดยเฉพาะผูน้ าท่ีดีจะตอ้งสามารถสร้างบทสนทนาดว้ยการฟังและเชิญชวนให้ผูอ่ื้นแสดงความรู้สึก
นึกคิดออกมาเช่นกนัเคล็ดลบัการส่ือสารทั้ง 12 ขอ้น้ี บทความตน้ฉบบัเน้นวา่ส าหรับผูน้ า แต่คิด ๆ 
ดูแลว้ คนทัว่ไปก็ควรส่ือสารกนัดว้ยหลกัการแบบน้ี เพราะมนัน่าจะช่วยให้เราท างานร่วมกนัไดง่้าย
ข้ึนอีกมาก  

ผู้น ากบัการประชาสัมพนัธ์กลยุทธ์ทีส่ าคัญ 
       การประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นหน่ึงกลยุทธ์ของการส่ือสารท่ีมีความส าคัญต่อ                   
การส่ือสารองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูน้ าในแง่ของการส่งเสริมพลังของการมีส่วนร่วมท่ีดี                
จากการศึกษาของระพีพรรณ ร้อยพิลา ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู ้น าการ
ประชาสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4 ระดบั ดงัน้ี 

1.  ระดับการใช้สมรรถนะภาวะผูน้ าในการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงมีองค์ประกอบไว้                   
4 ดา้น คือ 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงจูงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา       
และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

2.  ระดับการใช้ทักษะภาวะผู ้น า 4 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดหาทรัพยากร 2) การ
ประสานงาน 3) การประเมินผล 4) กระบวนการบริหาร 

3.  ระดับการเสริมสมรรถนะภาวะผูน้ าในการประชาสัมพนัธ์ มี 4 ด้าน คือ 1) การ
พฒันาตนเอง 2) การคิดเชิงระบบ 3) การท างานเป็นทีม 4) การส่ือสารและการจูงใจ 

4. ระดบัการเสริมสร้างทกัษะภาวะผูน้ าในการประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงมี  4 องค์ประกอบ         
คือ 1) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริหารท่ีดี 3) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) การพฒันา
ศกัยภาพครู  
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องภาวะผู้น าด้านการส่ือสางานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องภาวะผู้น าด้านการส่ือสารร    

  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสอดคล้องการวิจยั รูปแบบการพฒันา
ผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 ท่ีเป็น
ผลงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ ดงัน้ี  
 มณีภทัร งามเกิดเกียรติ (2550) ศึกษาการใช้หลกัธรรมะในการประชาสัมพนัธ์ภายใน
เพื่อการบริหารจดัการองคก์รธุรกิจ พบว่า แนวทางการประชาสัมพนัธ์ภายในเพื่อน าธรรมมาใช้ใน
การบริหารจดัการองคก์รธุรกิจ มีกลยุทธ์ 5 กลยทุธ์ คือ 1) การสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง 2) การสร้างวฒันธรรมธรรมะในองคก์ร 3) การส่งสารโดยผูมี้ความน่าเช่ือถือ 4) การเน้น
ส่ือกิจกรรมเป็นหลัก 5) การสร้างช่องทางส่ือสารทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนข้อ
คน้พบดา้นรับรู้ธรรมะ พบวา่ (1) พนกังานมีการรับรู้ข่าวสารดา้นธรรมะจากผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด 
(2) พนักงานมีความรู้ด้านธรรมะเก่ียวกับค านิยามของศีล อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 เป็น                 
ส่วนใหญ่ (3) พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อการประชาสัมพนัธ์ดา้นธรรมะ โดยส่วนใหญ่ มีความเช่ือใน
เร่ืองบาปบุญ คุณโทษ (4) พนกังานปฏิบติัตามหลกัธรรมะในระดบัสูง โดยส่วนใหญ่ จะซ่ือสัตยต่์อ
ครอบครัวไม่ล่วงละเมิดในสามี หรือภรรยา ผูอ่ื้น และซ่ือสัตยต่์อองค์กร ไม่ลกัทรัพยผ์ูอ่ื้น (5) การ
รับรู้ข่าวสารดา้นธรรมะ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตามหลกัธรรมะของพนกังาน (6) การรับรู้
ข่าวสารดา้นธรรมะ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการประชาสัมพนัธ์ดา้นธรรมะของพนกังาน 
(7) ความรู้ดา้นธรรมะ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตามหลกัธรรมะของพนกังาน (8) ทศันคติ
ต่อการประชาสัมพันธ์ด้านธรรมะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักธรรมะของ
พนกังาน และมีขั้นตอนในการประชาสัมพนัธ์ เร่ิมตั้งแต่ ศึกษาขอ้มูล การวางแผน การส่ือสารและ
การประเมินผล  
 เกรียงศกัด์ิ เจดีแปง (2551) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน
องคก์ร ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั
การส่ือสารภายในองค์กรและศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร                 
ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ ไดข้อ้คน้พบวา่ การส่ือสารภายในโดยภาพรวมอยู ่          
มีประสิทธิภาพปานกลาง ส่วนช่องทางทางการส่ือสารท่ีใชคื้อ วารสารส่ิงพิมพท่ี์ออกจากส านกังาน    
มีการพิมพแ์ละการเขียนท่ีใช้การส่ือสารท่ีชดัเจน แต่ไดมี้ขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจก็คือ เพื่อป้องกนั
การส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือนและบิดเบือนควรให้มีการแนบเอสารเน้ือหาข่าวสารไปด้วย ไม่ควร
ส่ือสารด้วยวาจาเพียงอย่างเดียว ควรมีการจัดบุคลากรรับผิดชอบในด้านการรับ ส่งข่าวสาร
เทคโนโลยีทางการส่ือสารจะช่วยให้องค์กรมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะ              
การส่ือสารท่ีเข้าถึงตวับุคคลท่ีมีลักษณะการท างานไม่ประจ าในส านักงานด้วยการส่ือสารผ่าน
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เครือข่ายมือถือ เช่น WAP,SMS หรือจดัท าระบบ EXRANET และ VPN เพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย                
การส่ือสารให้รวดเร็วและสะดวก พร้อมทั้งไดเ้สนอแนะว่า ควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งสม ่าสมอ  
 จอย ทองกล่อมสี (2551) ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่าวสารและ
ภาพลกัษณ์ของคณะแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ใช้กล
ยุทธ์เชิงรับเป็นหลกั กลยุทธ์เชิงรุกเป็นรอง โดยก าหนดกลยุทธ์รองรับคือกลยุทธ์การใชส่ื้อกลยุทธ์
การน าเสนอสาระประชาสัมพนัธ์และกลยุทธ์ความร่วมมือขอ้คน้พบดา้นปัญหาและอุปสรรค คือ 
ปัญหาดา้นโครงสร้างองคก์ร ปัญหาดา้นบุคลากร ปัญหาดา้นการจดัระบบในหน่วยงาน ปัญหาดา้น
ข้อมูล และปัญหาด้านนโยบายการจดัท าแผน กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีรับรู้
ข่าวสารมากท่ีสุดคือส่ือโทรทศัน์ หนงัสือ พิมพ ์และอินเตอร์เน็ต แต่เป็นการรับรู้ในระดบัต ่าสรุปวา่ 
กลยุทธ์ดา้นการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ มีความส าคญักบัทุกองค์กร แมแ้ต่สถาบนัการแพทย ์             
ก็ยงัให้ความส าคญั เพราะยุคปัจจุบนัเป็นยุคไร้พรหมแดน ขอ้มูลข่าวสารกระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างรวดเร็ว ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อาจมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และผิดเพี้ ยน หรือมีทั้งขอ้มูล
ทางบวกและในขณะเดียวกันก็มีขอ้มูลท่ีเป็นลบ หรือข้อมูลท่ีไม่เป็นความจริง เน่ืองจากขอ้มูล                
ท่ีผดิเพี้ยนเบ่ียงเบนไม่ถูกตอ้ง  ยอ่มส่งผลกระทบต่อบุคคลและองคก์ร  
 ประกายดาว สาริกบุตร (2551) กล่าววา่ การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์ไดก้ล่าวโอกาส
ในการพูด ฐานะพิธีกร การกล่าวตอ้นรับ การบรรยายสรุป การพูดในโอกาสพิเศษและการแสดง
ปาฐกถามีหลกัในการพูดดา้นภาษาถูกตอ้งตามอกัขรวิธีน ้ าเสียงชดัเจนค านึงถึงประเด็นการพูด เวลา
และโอกาสในแต่ละเร่ือง มีมารยาทและจริยธรรม  การแต่งกายเหมาะสม กบักาลเทศะ การกล่าว                
ขออภยัเม่ือพูดผิด การใช้อุปกรณ์การพูด ตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือต่าง ๆ ในการพูดเพื่อ
ประกอบการพูดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ประกายดาว สาริกบุตร (2551) ศึกษากลยุทธ์ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้               
สัมฤทธ์ิผล หัวใจการประชาสัมพนัธ์ พบว่า หลกัในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์
ทางด้านเน้ือหาหรือข้อความข่าวสาร (Message Strategies) นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีความรู้ด้าน               
การเขียนข่าว ทกัษะทางภาษา การท าความรู้จกันโยบายของส่ือ การน าเสนอข่าวกระชบัเขา้ใจง่าย               
ในการด าเนินการส่งข่าวต่อส่ือมวลชนตอ้งตรงเวลามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อส่ือมวลชน 2) กลยุทธ์
ทางดา้นช่องทางการส่ือสาร (Media Strategies) เม่ือไดป้ระเด็นข่าวแลว้ ก็จะตอ้งพิจารณาว่าจะส่ง
ข่าวช่องทางใด ถึงจะสัมฤทธิผลท่ีสุด ในส่ือประเภทการพูด ส่ิงพิมพ์ แสงและเสียงและกิจกรรม               
จะใช้ส่ือประเภทใดนั้นข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ วตัถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณและความ
รวดเร็วในการเผยแพร่ เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถเอาชนะเวลาและระยะทางไดอ้ยา่งน่าพิศวง 
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และทุกคนยอ่มเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บความสะดวกสบายและความรวดเร็วทนัสมยัสามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล    
 ณชญดา จนัทร์งาม (2552) ภาควชิาการประชาสัมพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า นโยบายการประชาสัมพนัธ์มุ่งท่ีจะสร้างสรรค์งานให้มีคุณค่า                  
สู่สังคม เน้นนโยบาย ด้านการรณรงค์ส่งเสริมสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด้านการต่อตน้ยาเสพติด 
ด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน ส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ คือ                             
การประชาสัมพนัธ์แบบองค์กรพนัธมิตร การดึงองค์กรท่ีมีศกัยภาพมาร่วมงาน กลยุทธ์การจดั
กิจกรรมเพื่อสังคม เน้นเร่ืองการรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม กลยุทธ์การใช้ส่ือ ได้แก่
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ จากการศึกษาท าให้ทราบว่า แม้แต่ส่ือหลัก ยงัให้
ความส าคญักบัการน ากลยุทธ์ช่องทางส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์ บนช่องทางเวบ็ไซตม์าใช ้
ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญักบัการใชส่ื้อทุกช่องทางท่ีหลากหลาย 
 ปัญ ณิตา ชัยส นิท  (2552) ศึกษาการจัดการเรียน รู้แบบบูรณาการเพื่ อพัฒนา
ความสามารถดา้นการส่ือสารของนกัศึกษาวิชาการพูด  ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษามีพฒันาการ
ทางด้านการส่ือสารด้านความรู้และทกัษะ มีความมัน่ใจ กล้าพูดและกล้าแสดงออก สามารถจดั
กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ งการประสานงานกับองค์กรฝ่ายสนับสนุน                 
การอบรมทกัษะการพูดและการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัพึงพอใจ กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับรู้ข่าวสารและช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
เรียนรู้วิธีการพูดเพื่อการส่ือสารและพฒันาเครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร  มีความพึงพอใจในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีได้พัฒนาข้ึน ซ่ึงรูปแบบท่ีได้พัฒนาข้ึน คือรูปแบบ APLE มี
กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน กล่าวคือ เรียนรู้เชิงนามธรรม (A) การปฏิบติัการภาคสนาม (P) 
ทดลองปฏิบติัการ (L) และขั้นตอนสุดทา้ย คือ การประเมินผลและสะทอ้นผลการเรียน   
 สมปรารถนา พรหมช่วย (2552) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ
คลินิคศลัยกรรมความงาม “เมโกะคลินิก” ไดข้อ้คน้พบวา่ จุดแข็งกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการเป็นการท าให้เมโกะคลินิกบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายการตลาด ไดแ้ก่การส่ือสาร
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารท่ีส าคญัคือ 
การรักษาช่องทางการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มยอดขายท่ีส าคัญ คือ การส่ือสารแบบปาก 
นัน่เอง รวมทั้งตอ้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหลากหลายรูปแบบ
ดว้ย จึงอาจกล่าวสรุปไดว้่า การก าหนดนโยบายด้านการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นซ่ึงผูน้ า
องคก์รคือผูท่ี้มีความส าคญัยิ่งในบทบาทท่ีจะตอ้งด าเนินการก าหนดนโยบายและการรักษาช่องทาง
การส่ือสารและกิจกรรมการส่ือการดงักล่าวดว้ย 
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 ปัณณิตา ชัยสนิท (2553) ศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน จังหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบ
รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม มี 6 องคป์ระกอบ คือ การคน้หาอตัลกัษณ์ของกลุ่ม การประยุกตใ์ช้
การส่ือสาร  ใชก้ลยุทธ์การส่ือสารผา่นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ใชอ้ตัลกัษณ์เป็นขอ้มูลหลกั
ในการส่ือสาร ก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ใช้รูปแบบการเล่าเร่ือง
น่าสนใจ ออกแบบโดยใช้สีหลกัซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม เช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว  เครือข่ายท่ี
สนบัสนุน ไดแ้ก่ภาคีภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมและการส่ือสารขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย  
 ระภีพรรณ ร้อยพิลา (2553) ศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผูน้ าในการ
ประชาสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ รูปแบบ คือ รูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีองค์ประกอบส าคัญ  5 ประการ คือ หลักการ 
วตัถุประสงค์ เน้ือหาสาระ กระบวนการและการวดัผล ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงรูปแบบท่ีเหมาะสม คือการ
จดักระบวนการของการพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารและดูงาน
โรงเรียนดีเด่น ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ควรเน้นไปใน 3 ประเด็น คือการให้องคค์วามรู้ การฝึกให้
เกิดทกัษะ และการมีสมรรถนะ และการไปศึกษาดูงาน   
 ฤดีพร ผ่องสุภาพ (2554) วิจยัเร่ืองการแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพนัธ์และความ
พึงพอใจในการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนกัศึกษา  พบวา่ นิสิตนกัศึกษามีการ
แสวงหาข่าวสารประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั
การใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจจากการส่ือสารผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์  
         ธนาเทพ สุดแสง (2554) ศึกษาผลกระทบการประชาสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนโดยผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน : กรณีศึกษาในเขตต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล 
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยัพบว่า  1. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีผลกระทบในเร่ืองของการ
วางแผนไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได ้กล่าวคือ ขาดการวางแผนท่ีดี ไม่เนน้จุดส าคญั
ในดา้นวฒันธรรมท่ีมาของผลิตภณัฑ ์ท่ีมีมาจากดั้งเดิม มีความเป็นธรรมชาติ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
จึงท าให้การวางแผนมีผลกระทบดา้นการประชาสัมพนัธ์ 2. ดา้นระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์ท่ีจะ
ให้ เห็นผลจะต้องมีความต่อเน่ือง หากจะให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมจะต้องใช้ระยะเวลาการ
ประชาสัมพนัธ์และกลวธีิในการประชาสัมพนัธ์ดว้ย     
 วรพงศ์ พิรอด (2555) ศึกษาการเข้าถึงเว๊บไซต์เพื่อการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือ              
โดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบ้านและหอพกั และเคยใช้งานอินเทอร์เน็ต มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี                
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ข้ึนไป โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวนัและมีการ ใช้งานแต่ละคร้ังมากกว่า                     
2 ชั่วโมง โดยใช้รับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบผลการเรียน การศึกษาความพึงพอใจของ นกัศึกษาในการใช้งานเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน ด้านรูปแบบการน าเสนอข่าวสารและด้านเน้ือหา
ข่าวสารเว็บไซต์มหาวิทยาลยักรุงเทพอยู่ ในระดบัมาก ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีของเว็บไซต ์
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่น ระดบัปานกลาง 

สุชญา บริสุทธ์ิ (2555) ศึกษาการด าเนินการดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ขององคก์รภาครัฐ
และเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่ือมวลชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์กร
ภาครัฐ เน่ืองจากมีนโยบายเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ท่ีมุ่งสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมุ่งหวงัให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจะไดรั้บข่าวสาร ส่วนช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีองค์กร
ภาครัฐและเอกชนส่งผ่านไปยงัส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร่ท่ีพึงพอใจอนัดบัแรกคือการส่ือสารผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิค เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการส่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ตอบกลบัไดท้นัที 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และถูกจดัเก็บไวไ้ด้นาน จากผลการศึกษาจึงอาจกล่าวได้ว่า การส่ือสารบน
ช่องทางส่ืออิเลคทรอนิคมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีส่ือมวลชนยอมรับและพึงพอใจท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ใชเ้ป็นช่องทางเช่ือมโยงการส่ือสาร   
 ภูผาภูมิ โมรีย ์(2556) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ : 
กรณีศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบวา่ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Communication :ICT) ความเร็วสูง มีการกระจายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทัว่ถึง
ทุกกลุ่มงานในส านักงาน มีการจดัระบบการกระจายสัญญาณท่ีเป็นมาตรฐานด้านขอ้มูลมีความ
ปลอดภยั ดา้นการพฒันาทุนมนุษยท่ี์มีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการพฒันาบุคลากรดา้นการใช้ และไดรั้บข่าวสารดา้นการพฒันาเพื่อให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลง
หลากหลายช่องทาง  ดา้นการพฒันาและประยุกตใ์ชพ้ื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Communication :ICT) เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษา ลดความเหล่ีอมล ้ า
ทางสังคมการศึกษา 
 สุภางค์พิมพ์  คล้ายธานี (2557) ศึกษาวิจยั การพฒันาภาวะผูน้ าในการส่ือสารตาม
แนวทางพระพุ ทธศาสนา  ได้ก ล่ าวถึ งบทสรุป ท่ี เป็นแนวทางการส่ือสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเป็นผูน้ าท่ียึดธรรมเป็นหลกัเป็นการน าพาสมาชิก
ในองค์การ คือเหล่าพระสาวกไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้ งปวงอนัเป็นเป้าหมาย 
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สุดทา้ยในการน าและภาวะผูน้ าของพระพุทธองคใ์นเร่ืองราวต่าง ๆ ตามโอกาส ให้สมาชิกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การใหค้วามส าคญั ระหวา่งคนและงานอยา่งเท่าเทียมกนั 
การสร้างแรงจูงใจ การกระตุน้สมาชิกให้ด าเนินกิจกรรมในการปฏิบติัอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 
รวมถึงวธีิการติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิกภายในองคก์รกบัสมาชิกภายนอกองคก์ร   
 ปาริชาติ เภสัชชา (2558) ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูผูน้ าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ สมรรถนะของครูผูน้ าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 2 มีองค์ประกอบท่ีจ าเป็น คือ องคป์ระกอบส่วนท่ีหน่ึง
คือสมรรถนะดา้นการใช้ และสมรรถนะส่วนท่ีสองคือสมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ ความ
เป็นนครูผูน้ า การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับ การมีวิสัยทศัน์ร่วมและ
การมีวฒันธรรมในการท างานเป็นทีม ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การพฒันาสมรรถนะผูน้ าดา้นการส่ือสาร         
มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ชาตรี นาคะกุล (2559) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าผู ้บริหารระดับกลาง                           
มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการพฒันา ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารระดับกลาง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้ทราบผลองค์ประกอบผูน้ าท่ีส าคญั มี 3 องค์ประกอบ 
ดงัน้ี    

1.  องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 7 องค์ประกอบ 
ดว้ยความสามารถในการปรับตวั การมีวสิัยทศัน์ การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง การใหค้วามส าคญักบั
ทรัพยากรมนุษย ์การมีความน่าเช่ือถือ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และการมีวฒิุภาวะ   

2.  องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย องคป์ระกอบ
ดว้ย 1) ความเป็นผูน้ าแบบมุ่งงานและมุ่งคน 2) ความเป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตย 3) ความเป็นผูน้ า
แบบประนีประนอม 4) ความเป็นผูน้ าแบบท่ีปรึกษา และ 5) ความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง   

3.  องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงบทบาท ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ
ดว้ย บทบาทตามต าแหน่ง บทบาทนกัส่ือสาร บทบาทในการติดตามและประสานงาน และบทบาท
นักพัฒนา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าผูบ้ริหารระดับกลาง ประกอบด้วยวิธีการและเทคนิค                   
การพฒันาภาวะผูน้ า 17 วิธี คือ บทบาทสมมุติ เกมบริหาร กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมพฒันาจิต 
กรณีศึกษา การระดมความคิด ศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบติั การเผชิญเหตุการณ์  
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ เกมการศึกษา การฝึกงาน การสนทนาวงกลม การท าแบบฝึกหดั การท า
โครงการจริง การฝึกสั่งการและการประชุมทางวชิาการ 
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สรุปแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า 
1.  ความเป็นผูน้ า (Leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวา่อิทธิพลอ่ืน ๆ ของบุคคล

ในกลุ่ม และสามารถชกัน าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหน่วยงานได ้คุณสมบติัดา้นน้ีประกอบดว้ย
ลักษณะต่าง ๆ คือ มีความร่าเริงแจ่มใสและอดทน สามารถตัดสินใจและชักจูงใจคน มีความ
รับผดิชอบฉลาดและไหวพริบดี มีความอุตสาหะ วริิยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพและมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

2.  มีความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience) เป็นคุณสมบติัท่ีเก่ียวกบั
งานในอาชีพของผูบ้ริหารโดยเฉพาะเช่นมีความรู้ และประสบการณ์ มีความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของ
งาน และรู้เท่าทนัเหตุการณ์ 

3.  มีมนุษย์สัมพันธ์ ท่ี ดี  ผู ้บ ริหารจะต้องท างาน ร่วมกับบุคคลทั้ งนอกและใน
สถานศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะท่ีส าคญั ๆ 
คือ ยิ้มแยม้แจ่มใส มีความเสมอตน้เสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมีความ
ยดืหยุน่เปิดเผยและเป็นกนัเอง 

4.  มีคุณธรรมสูง (Virtue) คุณธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของผูบ้ริหารให้ประพฤติ
แต่ส่ิงท่ีดีงาม ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีและมีศีลธรรม                      
มีสุขภาพดี คือ มีสุขภาพกาย และมีสุขภาพจิตดีสุขภาพจะเป็นเคร่ืองเสริมการปฏิบติังานให้ถูกตอ้ง
และสม ่าเสมอคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ย่อมแสดงให้เห็นว่าผูท่ี้
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีเป็นท่ียอมรับ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผูน้ าท่ีดีและมีความมัน่ใจใน
การเป็นผูน้ าแลว้ ย่อมเป็นแรงผลกัดนัให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสง่างามและจะน าพาองค์การ 
คือสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

5.  มีกระบวนทศัน์ใหม่ ในดา้นมีวิสัยทศัน์ ผูน้  าทุกคนในทุกระดบัขององค์กรตอ้งมี
วสิัย และจะตอ้งวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของโลกภายนอกตลอดเวลา มีการวางกลยทุธ์ 
สามารถ เขา้ใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการวา่สัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั
ภารกิจของหน่วยงานท่ีตนดูแล ศกัยภาพเพื่อน าการปรับเปล่ียนมีการพฒันาเปล่ียนแปลงเพื่อ
ยกระดบัการด า เนินงานขององค์กรให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน มีการควบคุม
ตนเอง สามารถพฒันาการตนเอง โดยใช้กระบวนการท่ีใช้วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกนัเพื่อ
ปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของตนเองไปสู่พฤติกรรมท่ีพึง มีการใชอ้  านาจแก่ผูอ่ื้น การท าให้
บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) รวมทั้ งท าให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอ (Self-Efficacy) ท่ีจะท างานนั้ นส าเร็จให้เกิดข้ึนในตัวของ
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ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นผลท่ีมาจากการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารของผูน้ า การปรับคุณลกัษณะของ
งานท่ีท าตลอดจนการปรับโครงสร้างขององคก์ร 

   
การส่ือสาร กลยุทธ์สู่ความส าเร็จขององค์กร 
  ในโลกปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ เรียนรู้และเข้าถึง
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและ
บุคลากรในองคก์รอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ องคก์รต่าง ๆ จึงตอ้งปรับตวัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการองค์กรให้สามารถด าเนินต่อไปได้และเกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อความเป็นผูน้ าท่ีกา้วน า องคก์รอ่ืน ๆ การรู้เท่ากนัการเปล่ียนแปลงและ
สามารถปรับตัวให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลาง
สภาวการณ์เช่นน้ีผูบ้ริหารองค์กรท่ีชาญฉลาดและมีภาวะผูน้ าจะตอ้งหันมาให้ความส าคญักบัการ
บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อท่ีจะเป็นพลังขบัเคล่ือนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดน่ิง ซ่ึงใน
บรรดากลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งน ามาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้น “การส่ือสาร” กล่าวไดว้่า
เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เพราะการส่ือสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือ                 
ท่ีจะน าไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกตอ้งตรงกันของบุคลากรทัว่ทั้ งองค์กรตั้งแต่
ระดบันโยบายไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ ท าให้สามารถก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและยุทธศาสตร์
ร่วมกนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างมีทิศทางและจะตอ้ง
น ามาใช้ให้สอดคลอ้งกบัพื้นฐานขององค์กรทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทศันคติและ
ค่านิยม รวมทั้งวฒันธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะท าให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จได ้ “กลยุทธ์
การส่ือสาร” จึงเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและตอ้งน ามาใชใ้นการ
บริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์ร 

ความหมายการส่ือสาร                
 การส่ือสารเป็นหัวใจของการท าความเขา้ใจระหว่างกันของมนุษยใ์นสังคม มนุษย ์                          
จะท าความเขา้ใจกนัไดต้อ้งอาศยัการส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็นและ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข อีกทั้งการส่ือสารยงัช่วยให้
มนุษยพ์ฒันาปัญญาและความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ไดมี้การให้นิยามและความหมาย
ของค าวา่ “การส่ือสาร (Communication)” ไวอ้ยา่งหลากหลายดงัน้ี  
           พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . 2525 (2539) ได้ให้ความหมายของ                     
การส่ือสารไวด้งัน้ี “ก. น าหนงัสือหรือขอ้ความของฝ่ายหน่ึงส่งใหอี้กฝ่ายหน่ึง” 



52 

 

 โรเบิ ร์ต (Robert, 1977) อ้างถึงใน เสนาะ ติเยาว์, 2538, 33) ให้ความหมายไว้ว่า                 
“การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการส่งและรับสัญลกัษณ์ท่ีก่อให้เกิดความหมายข้ึนในใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยบุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์อยา่งเดียวกนั” 

 โรเจอร์ (Roger, 1976) อา้งถึงใน วชิชุดา จนัทร์เวโรจน์, 2556, 48) ไดใ้หค้วามหมายวา่ 
คือการถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด แลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง โดยเจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล 
ในขณะท่ี ชแรม (Scharmm, 1973) อา้งในท่ีเดียวกนั ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นวงจรการแลกเปล่ียน
ข่าวสารระหวา่งบุคคล สองคน เร่ิมตน้ตั้งแต่การแปลความ การถ่ายทอดข่าวสารซ่ึงกนัและกนั 

นรินทร์ชัย  พฒันพงศา (2542, 3) กล่าวถึง ความหมายของการส่ือสารว่า “เป็นการ
แลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยใช้ส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมาย                
โนม้นา้วจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้หรือเปล่ียนทศันคติหรือให้เปล่ียนพฤติกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง” 

โอภส์ แกว้จ าปา (2547, 1) กล่าววา่ “การส่ือสารหมายถึงกระบวนการท่ีมนุษยเ์ช่ือมโยง
ความนึกคิดและความรู้สึกใหถึ้งกนัเพื่อใหเ้กิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั” 

วิรัช  สงวนวงศ์วาน (2547, 115) ให้ความหมายว่า “การส่ือสารคือการถ่ายโอน (Transfer 
And Understanding Of Meaning) ดงันั้น การติดต่อส่ือสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือสามารถ
ส่งผลต่อความหมายและผูรั้บเกิดความเข้าใจถูกต้อง การส่ือสารอาจมีลักษณะเป็นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) และเป็นเครือข่ายองคก์รหรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่
การติดต่อส่ือสารขององคก์ร (Organization Communication)” 

วนัชัย มีชาติ (2548, 138) ให้ความหมายว่า “การส่ือสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผ่าน
ขอ้มูล ความคิด ความเขา้ใจ หรือความรู้สึกระหวา่งบุคคล ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ผูส่้งสาร 
สาร ส่ือและผูรั้บสาร” 

จากความหมายของการส่ือสารท่ีกล่าวมา อาจสรุปไดว้า่ การส่ือสาร (Communication)  
หมายถึง “กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสารและเร่ืองราวต่าง ๆ จากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสารโดย
วิธีการใดวิธีการหน่ึง ในสภาพแวดล้อมหน่ึง ๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในส่ิงท่ีถ่ายทอด
ร่วมกนัและตอบสนองต่อกนัไดต้รงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารขององคก์ร” 

การส่ือสารการส่ือสารกบัการบริหารจัดการองค์กรกบัการบริหารจัดการองค์กร    
การส่ือสารไดก้ลายมาเป็นปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีส าคญัของการบริหารงานเป็นทั้ง

ปัจจัยและทรัพยากรท่ีจะใช้ในการบริหารจดัการองค์กร ถ้าหากไม่มีการส่ือสารก็ไม่สามารถ                 
ท่ีจะบริหารองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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                การส่ือสารจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัต่อองค์กรในการบริหารท่ีจะท าให้งานของ
องคก์รด าเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงาน การบริหารองคก์รการส่ือสารท าให้
เกิดความหมาย ท าให้คนคาดคะเนความคิดซ่ึงกันและกันได้และท าให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูล                 
กนัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานขององคก์ร การส่ือสารน าไปใชใ้นกิจกรรมขององคก์ร
หลายอยา่ง เช่น การตดัสินใจ การสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  การสร้างความเจริญและพฒันา
องคก์ร  การควบคุมและประสานงาน ลกัษณะของการส่ือสารในองคก์รอาจพิจารณาในฐานะท่ีเป็น
ระบบรวม คือการส่ือสารติดตามรายงานและวิเคราะห์ขอ้มูล การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมทั้งการติดต่อกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในฐานะท่ีเป็นระบบยอ่ยการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศการท างาน การควบคุม
สั่งงานและการสร้างความพอใจ ในฐานะท่ีเป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการส่ือสารในแง่
ของพฤติกรรมทางการส่ือสารในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่างจดหมาย 
การท าสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนท่ีท างานดว้ยกนั และการโตแ้ยง้ เป็นตน้  
          องค์กรเป็นสถาบันท่ี เกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ กันตามลักษณะของงาน แต่ก็ มี
ลักษณะร่วมกัน คือ มีโครงสร้าง มีวตัถุประสงค์ มีการแบ่งงานกันท า มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและจ าเป็นตอ้งรู้ขอ้มูล การส่ือสารในองค์กรจึงตอ้งกระท าเพื่อหาขอ้มูลท่ีจะสามารถ
แข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้โดยตอ้งเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรและกับบุคคลและสถาบันอ่ืนท่ีอยู่นอก
องค์กรด้วย ดังนั้ น การส่ือสารจึงมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้หน้าท่ีต่าง ๆในองค์กรด าเนินการ
ต่อเน่ืองกนัและเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในองคก์ร (เสนาะ ติเยาว,์ 2538, 
25 – 26)  

ความจ าเป็นต้องมีการส่ือสารขององค์กร 
              การส่ือสารขององค์กร (Organizational Communication) คือ การแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ในหมู่สมาชิกขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร  
การส่ือสารขององคก์รมีหลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร  ดงันั้น 
องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารดว้ยเหตุผลหลายประการ (ทองใบ สุดชารี, 2542) สรุปไดด้งัน้ี 
            1.  ลกัษณะขององค์กร ในปัจจุบนัทุกองค์กรไม่วา่จะเป็นลกัษณะใดก็ตาม ตอ้งเผชิญ
กบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั ท าให้องค์กรตอ้งพฒันาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงองคก์รตอ้งมีสายใย
ของการส่ือสาร (Communication Network) ท่ีท  าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากองคก์รตอ้งการ
ความได้เปรียบในเชิง แข่งขันจ าเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับขั้นตอนของการส่ือสาร 
กล่าวคือ 
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1.1 ขั้นการได้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยการสังเกตสภาพการแข่งขันภายนอก 
ศึกษาเง่ือนไขต่าง ๆ วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งและเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะถูกถ่ายเทออกไป 

1.2  ขั้นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยงับุคลากร          
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  วฒันธรรมขององค์กรทุกองค์กรจะต้องมีวฒันธรรมของตนเองวฒันธรรม
ประกอบดว้ยบรรทดัฐานทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือและปรัชญาขององคก์ร วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ย่อมมีการส่ือสารท่ีแตกต่างกันด้วย เช่นองค์กรท่ีมีวฒันธรรมเน้นท างานหนักและลงทุนมาก 
ต้องการท างานเป็นทีมและหวงัผลระยะสั้ นให้ความส าคัญกับตวับุคคลและลูกค้า การส่ือสาร                  
ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรจะมีลักษณะท่ีทุกคนมีความสัมพนัธ์กัน ไม่มีใครเป็นผูบ้ ังคบับัญชา ดังนั้ น                
การเลือกใช้การส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของ แต่ละองค์กรจึงมีความส าคญัและส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององคก์รดว้ย 

3.  ระดบัและเป้าหมายขององคก์ร องค์กรแบ่งระดบัของการบริหารออกเป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบัสูงซ่ึงสนใจในเร่ืองการพฒันา วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และจดัท ากลยุทธ์ของ
องคก์ร ระดบักลางจะเก่ียวขอ้งกบั การน านโยบายและค าสั่งของฝ่ายบริหารระดบัสูงไปปฏิบติั และ
ระดบัล่างจะปฏิบติังานเก่ียวกบัการผลิตและ การบริการขององคก์ร ดงันั้น การท่ีองคก์รมีระดบัและ
เป้าหมายขององคก์รท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นจะตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ีแตกต่างกนัดงัรูป 
 

ระดับขององค์กร  เป้าหมายขององค์กร 
   

ระดบัสูง  พฒันา วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและจดัท ากลยทุธ์ 
   

ระดบักลาง  น านโยบาย และค าสั่งของฝ่ายบริหารไปปฏิบติั 
   

ระดบัปฏิบติัการ  ผลิตและการบริการ 
 

4. ขนาดขององคก์รเม่ือองคก์รมีขนาดเล็ก ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดโ้ดยตรงกบัผูอ่ื้น     
ผูส่้งและผูรั้บข้อมูลข่าวสาร สามารถใช้ช่องทางการส่ือสาร อย่างไม่เป็นทางการ แต่เม่ือองค์กร 
เจริญเติบโตข้ึนและผูบ้ริหารมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารในการบริหารและการตดัสินใจมากข้ึน
จ าเป็นตอ้งใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นทางการเน่ืองจากผูบ้ริหารมีภาระหน้าท่ีมาก จึงตอ้งใช้
กฎเกณฑ ์นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือของการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการ 
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5. ความต้องการเป็นอิสระ  ผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์กรล้วนมีความต้องการ              
ส่วนบุคคลท่ีจะส่ือสารกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพื่ อตอบสนองความต้องการส่วนตน เช่น ความ
เจริญกา้วหนา้และความตอ้งการเป็นอิสระ เป็นตน้ 

6. คุณภาพของชีวติในงาน บุคลากรทุกคนในองคก์รตอ้งการมีคุณภาพของชีวติในงาน 
(Quality of Work Life) มีหลายแนวทางท่ีน ามาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงาน เช่น               
ส่ิงยอ้น กลับเก่ียวกับผล การปฏิบติังานของตน การปฏิบติังาน ท่ีมีโอกาสส่ือสารกับผูอ่ื้นและ                
การส่งเสริมใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นตน้   
             กล่าวโดยสรุป การบริหารจดัการภายในองค์กรจ าเป็นจะตอ้งมีการส่ือสารดว้ยเหตุผล
หลายประการ ไดแ้ก่ ลกัษณะขององค์กร วฒันธรรมขององค์กร ระดบัและเป้าหมายขององค์กร 
ขนาดขององค์กร ความตอ้งการเป็นอิสระของบุคลากรและคุณภาพของชีวิตในการท างานของ
บุคลากร ดงันั้น ผูบ้ริหารในฐานะ ผูน้ าขององคก์รและเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสารภายในองคก์ร 
จ าเป็นจะต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดังท่ีได้กล่าวมาเพื่อให้การส่ือสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและน าพา องค์กรไปสู่เป้าหมายได้เป็นผลส าเร็จ
กระบวนการส่ือสารในองคก์ร 
               การส่ือสารในองค์กรจะมีลกัษณะเป็นกระบวนการ (Process) อย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นการ
ผา่นขอ้มูลข่าวสารและความเขา้ใจเพื่อท่ีจะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนประกอบส าคญัของกระบวน
ส่ือสาร (ระววีรรณ  ประกอบผล, 2540) ประกอบดว้ย 
                1.  ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร (Sender) 
                2.  ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร (Receiver) 
                3.  ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) 
                4.  สัญลกัษณ์ต่าง ๆ (Symbols) 

      

 
                           การแปลงความ                                                       การถอดความ 
 
 
  
                   ขอ้มูลยอ้นกลบั                                                                        ความเขา้ใจ 
 

 
ภาพที ่2.1  สัญลกัษณ์และช่องทางการส่ือสารท่ีใช ้

ขอ้มูลข่าวสาร 

ผูรั้บ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ผูส่้ง 
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           เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึงผลของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสารจะมี
ประสิทธิภาพไดดี้เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัการท าหน้าท่ีของส่วนประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูส่้งขอ้มูล
ข่าวสาร ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร ช่องทางการส่ือสารและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

เส้นทางการส่ือสารในองค์กรเส้นทางการส่ือสารในองค์กร   
              การส่ือสารในองค์กรในปัจจุบนัน้ีจ  าเป็นตอ้งหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รวดเร็วกว่าใน
อดีต ส าหรับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและเพื่อใช้ในการตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เส้นทางของการส่ือสารในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีเส้นทางการส่ือสารเกิดข้ึนไดห้ลายทิศทาง
สรุปไดด้งัน้ี  

1.  การส่ือสารจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่างการส่ือสารลักษณะน้ีจะเป็นไปตามสาย               
การบงัคบับญัชา ขอ้มูลข่าวสารอะไรท่ีควรส่งจากผูบ้ริหารลงมาถึงพนักงาน และการส่งขอ้มูล
ข่าวสารควรกระท าอยา่งไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  การส่ือสารจากเบ้ืองล่างข้ึนสู่เบ้ืองบนการส่ือสารลักษณะน้ีมีความส าคัญต่อ                 
การบริหาร องคก์รเป็นอยา่งมากเพราะจะก่อใหเ้กิดส่ิงต่อไปน้ี คือ 

2.1  พนักงานให้ข้อมูลท่ีมีคุณค่าต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ควบคุมกิจกรรม              
ต่าง ๆ ในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.2  ท าให้ผูบ้ริหารรู้ว่าเม่ือไรท่ีพนักงานพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลข่าวสารและยอมรับ            
ส่ิงท่ีฝ่ายบริหารไดบ้อกกล่าวมามากนอ้ยเพียงใด 

2.3  ท าให้ผูบ้ริหารรู้ถึงส่ิงท่ีรบกวนบุคลากรท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัการปฏิบติังานจริง ๆ 
และท าใหรู้้วา่พนกังานเขา้ใจความหมายของขอ้มูลข่าวสารไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.4  ท าให้เกิดความช่ืนชมและความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยการให้ พนักงาน                
มีโอกาส ถามค าถามและใหข้อ้เสนอแนะทางดา้นการด าเนินงานขององคก์รอนัจะช่วยแกปั้ญหาได ้

3.  การส่ือสารตามแนวนอน ประกอบดว้ยการให้ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งเพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงอยู่ในระดบัอ านาจหน้าท่ีเดียวกนัภายในองค์กรและมีผูบ้งัคบับญัชาคน
เดียวกนั ความมุ่งหมายของการส่ือสารตามแนวนอนมีดงัน้ี 

3.1 การประสานงานและการมอบหมายงาน เช่น เจา้หน้าท่ีของแผนกฝึกอบรม 
และพฒันาตอ้งการจดัฝึกอบรมให้พนกังานของบริษทั ซ่ึงพวกเขาจะตอ้งพบกนัเพื่อประสานงานวา่
ใครจะตอ้งท าอะไร 

3.2  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนงานและกิจกรรม ความคิดเห็นจากบุคคลหลายคน
ยอ่มดีกวา่ความคิดเห็นของบุคคลเพียงคนเดียว การส่ือสารในระดบัเดียวกนัจึงมีความส าคญั  
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3.3  การแกปั้ญหา พนกังานอาจจะไดรั้บมอบหมายงานให้ท าร่วมกนัในหน่วยงาน
เดียวกนั ซ่ึงตอ้งมีการพบและเก่ียวขอ้งกนัในการติดต่อส่ือสารตามแนวนอนเพื่อแกปั้ญหาบางอยา่ง
ของหน่วยงาน 

3.4  การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั เม่ือการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน องคก์รจะตอ้งร่วมกนั
สร้างความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรจะเปล่ียนแปลงร่วมกนั การประชุมและสนทนาระหวา่งพนกังานระดบั
เดียวกนัและภายในหน่วยงานเดียวกนัเป็นส่ิงส าคญัต่อการบรรลุความเขา้ใจร่วมกนั 

4.  การส่ือสารขา้มสายงาน ในองคก์รส่วนใหญ่ พนกังานอาจจะตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสาร
ให้กบับุคคลท่ีไม่ใช่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชาของเขาเอง เช่น แผนกวศิวกรรม แผนกวิจยั 
แผนกบญัชี แผนกบุคคล ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมขอ้มูล รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรมและ
ให้ค  าแนะน าแก่ผูบ้ริหารในทุกส่วนขององค์กรในลกัษณะขา้มสายงานซ่ึงพวกเขาไม่มีอ านาจตาม
สายงานท่ีจะสั่งการกบับุคคลท่ีตอ้งส่ือสารดว้ย  

หลกัการส่ือสารในองค์กร หลกัการส่ือสารในองค์กร   
             ในทุกองค์กรจะมีการส่ือสารเป็น 2 ลักษณะ คือ การส่ือสารท่ีเป็นทางการและการ
ส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ โดยมีหลกัการท่ีจะท าให้การส่ือสารทั้งสองลักษณะน้ีมีประสิทธิภาพ                
และเกิดประสิทธิผล (Barnard, 1938 อา้งถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศร, 2544, 191 – 192) สรุปได้
ดงัน้ี 

1. การส่ือสารท่ีเป็นทางการ (Formal Communication) 
1.1 ช่องทางการส่ือสาร ควรประกาศใหรู้้อยา่งชดัเจนและแน่นอน 
1.2  อ านาจหนา้ท่ีปรากฏอยูใ่นช่องทางของการส่ือสารอยา่งเป็นทางการ 
1.3  เส้นทางของการส่ือสาร (Line of Communication) ตอ้งสั้นและตรงประเด็น 
1.4  ผูท่ี้มีความสามารถจะเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสาร ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้งาน 
1.5  เม่ือองคก์รก าลงัด าเนินการไม่ควรขดัขวางเส้นทางของการส่ือสาร 
1.6 ระบบการส่ือสารทุกระบบตอ้งเช่ือถือได ้

2.  การส่ือสารทีไ่ม่เป็นทางการ (Informal Communication) 
2.1 ตอบสนองความต้องการและความรู้สึกของปัจเจกบุคคลในเร่ืองของการ

รวมตวักนัเป็นอนั หน่ึงอนัเดียวกนั การเคารพตนเอง และการตดัสินใจเลือกท่ีเป็นอิสระ 
2.2  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร การใช้กลยุทธ์การส่ือสารในองค์กร

เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งใชก้ารส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
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          อุปสรรคของการส่ือสารที่เกดิขึน้ในองค์กร   
อุปสรรคของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในองคก์รนั้นมีหลายประการ ซ่ึงอาจแยกพิจารณาได ้ 

2 ประเด็น (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544, 204 – 206) สรุปไดด้งัน้ี 
1.  การบิดเบือนการส่ือสารการบิดเบือนท่ีเกิดข้ึน ในการส่ือสาร นั้นอาจเกิดข้ึนโดย

ตั้งใจหรือไม่ ตั้งใจ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่ผูบิ้ดเบือนรู้หรือไม่วา่ความหมายท่ีส่ือสารไปนั้น ถูกดดัแปลง
แกไ้ขการบิดเบือนเกิดข้ึนในการส่ือสารทุกระดบั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่2.2 ตารางเปรียบเทยีบการส่ือสาร 
 

ระดับของการ
ติดต่อส่ือสาร 

การบิดเบือนโดยตั้งใจ การบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 

1. ระดบับนลงสู่ระดบัล่าง 1. ผูบ้งัคบับญัชาไม่ยอมใหส่ิ้ง
ยอ้นกลบัแก่ผูป้ฏิบติังาน 

1. ความทุกขใ์จของผูบ้งัคบับญัชา
ในเร่ืองความขดัแยง้ภายใน 

 2. ผูบ้งัคบับญัชาลงัเลใจท่ีจะ
ส่งข่าวร้ายใหท้ราบ 

2. การถ่ายทอดขอ้ความหลาย ๆ 
คร้ังจนแตกต่างจากเน้ือหาสาระ
เดิม 

2. ระดบัล่างข้ึนสู่
ระดบับน 

1. ตอ้งการใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งดูดี 
2. หลีกเล่ียงความรับผดิชอบ
เก่ียวกบัความลม้เหลว 
3. ลงัเลใจท่ีจะบอกข่าวร้ายแก่ 

1. ความไวว้างใจของใตบ้งัคบั
บญัชาท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา 
2. ความทะเยอทะยาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. ความตอ้งการในเร่ืองความ 

 ผูบ้งัคบับญัชา ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน 
 
 
 

 4.ระดบัต่าง ๆ ท่ีเป็นทางผา่น
ของการติดต่อส่ือสารข้ึนอยู่
กบัระดบับน 

4.  ระยะห่างไกลของการส่ือสาร 
5. โครงสร้างองคก์รอยา่งเป็น
ทางการ 

3.  แนวนอน 1.  ข่าวลือต่าง ๆ  1. การส่ือสารในแนวนอนมีมาก
เกินไปท าใหไ้ม่มีส่ิงยอ้นกลบั 

 2. ความช านาญเฉพาะดา้นใน
งานท า ใหส้นใจเฉพาะเร่ือง
บางอยา่ง 

2.  การส่ือสารในแนวนอนถูก
น ามาใช ้ทดแทนการส่ือสารจาก
ระดบับนลงสู่ระดบัล่าง และจาก
ระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ระดับของการ
ติดต่อส่ือสาร 

การบิดเบือนโดยตั้งใจ การบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 

4. แนวทแยงมุม            
(แนวขวาง) 

1. ระดบัต่าง ๆ ท่ีเป็นทางผา่น
ของการส่ือสาร 

1.  ช่องวา่งของการส่ือสาร 

5. ทุกระดบั 1. แต่ละระดบัมีขอ้มูลข่าวสาร
เป็นของตนเองเพื่อใชใ้นการ 
แข่งขนักบัหน่วยงานยอ่ยอ่ืน ๆ      

1. การหมกมุ่นในเร่ืองความไม่
แน่นอน 

 

 2.  ภาระหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการส่ือสารภาระในการส่ือสารเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ปริมาณและความสลบัซบัซ้อนของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมา ซ่ึงตวัแปรทั้งสองตวัน้ีจะตอ้งพิจารณา
ร่วมกนั บุคคลจะได ้รับขอ้มูลข่าวสารมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัช่องทางของการส่ือสาร  
 นอกจากน้ี บุคคลสามารถจดัการกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่สลบัซบัซ้อนไดดี้กวา่ขอ้ความ
ท่ีสลับซับซ้อน ท่ีไม่อาจคาดคะเนได้ภาระท่ี รับผิดชอบการส่ือสารท่ี ก่อให้ เกิดอุปสรรค                       
ในการส่ือสารแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
                     2.1 ภาระในการส่ือสารท่ีน้อยเกินไป โดยผูป้ฏิบติังานถูกตดัออกจากสายใยของการ
ส่ือสารขององคก์ร ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อการส่ือสารขององคก์ร คือ  
                            2.1.1 องค์กรสูญเสียทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงจะให้ส่ิงน าเข้า การกระท าตอบสนอง 
และส่ิงยอ้นกลบัแก่องคก์ร 
                            2.1.2 ผูป้ฏิบติังานท่ีถูกละเลยจะตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองการส่ือสารดว้ย
การพูดซุบซิบนินทา และการพูดคุยเล่น        
               2.2 ภาระในการส่ือสารท่ีมากเกินไป ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคล ระบบหรือองค์กรไม่
สามารถด าเนินการ กับข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมา ผลเสียจะเกิดข้ึนเฉพาะในองค์กรเปิดท่ีบุคคล
สามารถหาขอ้มูลข่าวสารอยา่งไม่จ  ากดั ปัญหาเร่ืองภาระท่ีมากเกินไปในการส่ือสารของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเกิดจากจ านวนและความสลบัซับซ้อนท่ีมีมากข้ึนของขอ้มูลข่าวสาร ท าให้ไม่สามารถ
คน้หาขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและจ าเป็นเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารและการตดัสินใจ         
   2.3 ภาระในการส่ือสารท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานผลจากการ                
มีภาระความรับผิดชอบเก่ียวกับการส่ือสารท่ีเหมาะสมบุคคลจะรู้สึกว่าได้รับการจูงใจและ                    
มีประสิทธิภาพในการท างาน 
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ปัจจัยด้าน 
ภาระงาน 

 ตัวแปรด้าน 
องค์กร 

 ตัวแปรด้าน 
บุคคล 

 ภาระที่
รับผดิชอบ 

 ผล 

1.  ปริมาณ
ของ 
การส่ือสาร 
2.  ความสลบั 

  ซบัซอ้นของ 

 1.  การ
ประสาน 
งานกบัคน         
อ่ืน ๆ 
2.  ระยะห่าง
ไกลจากคน    
อ่ืน ๆ 
3. งานปฏิบติั
เป็นประจ า 
4.  จ านวนและ 
คุณภาพของ 
การตดัสินใจ 

 1. ความ 
สามารถในการ
ส่ือสารของ
บุคคล 
2. ความ
ตอ้งการท่ีจะ
ส่ือสาร 

 
ภาระที่

น้อยเกนิไป 

 1. รู้สึกหมด
อ านาจ 
2. ขาดการจูงใจ 
3. เฉ่ือยชา 

   
ภาระที่
เหมาะสม 

 1. ไดรั้บการจูงใจ 
2. มีประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

     1.  แรงกดดนัสูง 
    

ภาระทีม่าก
เกนิไป 

 2.  สับสน 
3. ท างานผดิพลาด 

 
ภาพที ่2.2  รูปแบบภาระในการส่ือสารขององคก์รท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 

                ปัญหาภาระในการส่ือสารนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียในระดบัปัจเจกบุคคลแล้วยงั
ก่อให้เกิดผลเสียในระดับองค์กรอีกด้วย ในกรณีท่ีมีภาระมากเกินไปท าให้การประมวลผล
สารสนเทศ (Information Processing) ขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดคุณภาพ
ของการตดัสินใจ ลดความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังาน การขาดงานเพิ่มข้ึน อตัราการเขา้ออก
ในงานจะสูงข้ึนและลดผลิตภาพขององคก์รโดยรวม 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   ::  กลยทุธ์สู่ความส าเร็จขององคก์รกลยทุธ์สู่ความส าเร็จขององคก์ร    
                การส่ือสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในการ
ติดต่อและการท างานร่วมกันของบุคคลในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่เรียนรู้และ                   
เขา้ใจความตอ้งการของตนเอง ไม่เขา้ใจผูอ่ื้นแลว้ไม่ว่าจะมีกระบวนการส่ือสารท่ีดีและมีอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีทันสมยัเพียงใดก็ไร้คุณค่า (วิโรจน์ โสวณันะ, 2545, 95) นอกจากน้ีการส่ือสารจ าเป็น
จะตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนัการส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใช้
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีควบคู่กนัไปดว้ยจึงจะท าใหก้ารส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จ 
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การเพิม่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร (Improving Organizational Communication) 
               เน่ืองจากการส่ือสารท่ีผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์กร
เสมอ การสร้างระบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก หน้าท่ีส าคญัประการ
หน่ึงของผูบ้ริหารทุกองค์กร คือ การจดัระบบการส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารใน
องค์กรและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการส่ือสาร ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธี (Szilagyi                
& Wakkace, 1990, 502 – 504 อา้งถึงใน วนัชยั  มีชาติ, 2548, 152 – 154) สรุปไดด้งัน้ี 

1. การติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Follow–Up and Feedback) เป็นวิธีการท่ีใช้
ในการตรวจสอบขอ้มูล ท่ีส่งไปว่าผูรั้บ เขา้ใจตรงกบัผูส่้งเพียงไรวิธีการน้ีจะท าให้กระบวนการ
ส่ือสารเป็นแบบสองทาง (Two way) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในการพบปะกนัหรือหากเป็นการใช้เอกสาร
ติดตามผลและขอ้มูลยอ้นกลบัอาจตรวจสอบไดจ้ากการโตต้อบ การแสดงออกของผูรั้บสารจะท าไห้
เราทราบวา่การส่ือสารมีความถูกตอ้งเพียงไร 

2.  การใช้การส่ือสารหลายวธีิ (Parallel Channels and Repetition) การใชว้ิธีการส่ือสาร
และช่องทางการส่ือสารหลายวิธีท าให้การติดต่อส่ือสารมีความถูกตอ้งยิ่งข้ึน เช่น มีการสั่งการดว้ย
เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ และยงัมีการประชุมและสั่งการดว้ยวาจาและใชโ้อกาสพูดคุยอยา่ง
ไม่เป็นทางการดว้ย ก็จะท าใหก้ารส่ือสารถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

3.  ระยะเวลา (Timing) ปัญหาดา้นระยะเวลาเป็นสาเหตุหน่ึงของการส่ือสารท่ีเบ่ียงเบน
ไปทั้งในแง่ของความกดดนัดา้นเวลาและความไม่เหมาะสม ในการส่ือสารเวลาหน่ึง ๆ องคก์รและ
กลุ่มอาจก าหนดมาตรฐานดา้นเวลาเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวได ้เช่น ระบุไวล่้วงหนา้ วา่จะท างานหน่ึง
ให้เสร็จ เม่ือใด เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งเวลา และติดต่อระหวา่งกนัในการรายงานและสั่งการ
ในองคก์ร นอกจากน้ียงัตอ้งแยกระหว่างงานประจ ากบังานจรซ่ึงจะช่วยลดแรงกดดนัดา้นเวลาอนั 
จะท าใหก้ารส่ือสารมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

4.  ให้ความสนใจกับภาษา (Attention to Language) ในการส่ือสารนั้น การเลือกใช้
ศพัท์ ระดบัของค าและความหมายของค า เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะลดความผิดพลาดในการส่ือสารได้   
การเลือกใช้ค  าและระดบัของภาษาน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจกบัผูท่ี้เราจะส่ือสารดว้ยว่า
ควรจะใชภ้าษาในระดบัใด 

5.  ศูนย์กลางข้อมูล (Information Communication and Information Centers) การส่ือสาร
โดยวิธีการน้ีจะเป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็วและยืดหยุ่นและมีความถูกตอ้งของขอ้มูลมาก ซ่ึงองค์กร
อาจใชศู้นยก์ลางขอ้มูลเป็นแหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผา่นช่องทางท่ีเป็นทางการขององคก์รก็อาจจะ
ท าใหก้ารส่ือสารมีความถูกตอ้งและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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6.  การให้รู้เท่าทีจ่ าเป็น (The Exception Principle and the Need To Know) เป็นการวาง
ระบบในการ ส่ือสารในองคก์รให้มีการส่ือสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็น 
โดยการเสนอขอ้มูลไปยงัฝ่ายบริหารเฉพาะท่ีฝ่ายบริหารตอ้งการ ในขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารก็ให้
ขอ้มูลหรือส่ือสารกบัพนกังานเฉพาะส่ิงท่ีพนกังานจ าเป็นตอ้งรู้เท่านั้น ซ่ึงจะท าให้การส่ือสารไม่มี
ขอ้มูลมากเกินไป วธีิการน้ีจะเหมาะกบัองคก์รท่ีมีสายการบงัคบับญัชาสูง 

7.  การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติ ในการส่ือสาร  (Communication Etiquette) เป็นความ
พยายามท่ีจะวางระบบในการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร เช่น โทรสารให้ใช้ส่ือสาร
เฉพาะในเร่ืองท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือโดยไม่จ  าเป็นอาจจะท าให้การส่ือสาร
ผิดพลาดหรือมีมากเกินความจ าเป็น การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติท่ี เหมาะสมจึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่ือสารได ้

8. การฟังอย่างตั้ งใจ  (Listen Actively) เป็นการลดความผิดพลาดจากการส่ือสาร                
การตั้งใจฟังจะท าให้ขอ้มูลท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่งถึงผูรั้บสารครบถว้น ในขณะเดียวกนัการฟัง
อยา่งตั้งใจนั้น ผูรั้บสารสามารถคิดต่อ และไตร่ตรองส่ิงท่ีไดฟั้ง และอาจมีการสอบถามหรือท าความ
เข้าใจข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน นอกจากน้ีการฟังอย่างตั้ งใจจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีระหว่าง                  
ผูท่ี้ส่ือสารและเกิดการยอมรับกนั ซ่ึงจะเป็นการพฒันาระบบความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร
ภายในองคก์รตามมาดว้ย 
              สรุปพื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการภายในองค์กรข้ึนอยู่กบั “การส่ือสารท่ีดี” 
อนัจะมีผลใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือและการประสานงานท่ีดี ดว้ยแผนงานต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงตามเป้าหมาย การส่ือสารท่ีดีจึงเป็นกลยุทธ์                     
ท่ีจะสามารถกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติัท่ีมี ประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จแก่องค์กรการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย ใชว้สิัยทศัน์ท่ีชดัเจนในการกระตุน้พลงัในการท างาน
และเพิ่มประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถร่วมกนัน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งสูงสุด 
               อยา่งไรก็ตามแมว้า่การส่ือสารจะเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการองคก์ร 
หากผู ้บ ริหารไม่ มีภาวะผู ้น าและไม่สามารถน ากลยุท ธ์การส่ือสารมาใช้อย่างชาญฉลาด                          
และมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะน าพาองค์กรไปสู่ความล้มเหลวได้ ไม่ว่าองค์กรจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไรและผู ้บริหารขององค์กรจะใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารจัดการก็ตาม                
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จนั้นยงัคงเป็นศาสตร์และศิลป์              
ท่ีมีความส าคญัอยูอ่ยา่งไม่เปล่ียนแปลง 
 



63 

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
 นิยามความหมาย  
 คุณธรรม ตรงกับภาษาองักฤษว่า Morality หรือ Virtue (เพ็ญศรี ทศพร, 2553) ตาม
ความหมาย  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 หมายถึง สภาพคุณงามความดีเป็น
สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น 2 ความหมาย คือ         
1) ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรม                   
ทางศาสนา ค่านิยมทางวฒันธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) การรู้จัก
ไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท าและอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละขอ้ทีน ามา
ปฏิบติัจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีความรับผดิชอบ  
 พุทธทาสภิกข ุ(2505, 3) ให้อรรถาธิบายค าวา่ คุณธรรมไวว้า่ คุณ หมายถึง ค่าท่ีมีอยูใ่น
แต่ละส่ิง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งแห่งความยึดถือ เป็นไปไดท้ั้งทางดีและทางร้าย คือ ไม่ว่าจะท าให้จิตใจยินดี
หรือยินร้าย ก็เรียกวา่ “คุณ” ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของมนั ส่วนค าวา่ ธรรม มีความหมาย 4 อยา่ง 
คือ 1) ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 2) ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติท่ีเรามีหน้าท่ีตอ้งเรียนรู้ 3) ธรรมะ คือ 
หนา้ท่ีตามกฎของธรรมชาติ เรามีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั 4) ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น เรามี
หนา้ท่ีจะตอ้งมี หรือใชม้นัอยา่งถูกตอ้ง  
 วศิน อินทสระ (2549, 199) กล่าวถึง คุณธรรมไวว้่าหมายถึง อุปนิสัยอันดีงามซ่ึง                
สั่งสมอยูใ่นดวงจิต อุปนิสัยน้ีไดม้าจากความพยายามและความประพฤติท่ีติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน 
 ทิศนา แขมมณี (2546, 4) คุณธรรม หมายถึง คุณลกัษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของ
มนุษยท่ี์เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง ดีงาม ซ่ึงเป็นภาวะนามธรรมอยูใ่นจิตใจ 
 ลิขิต ธีรเวคิน (2548, 17) ความหมาย คุณธรรม หมายถึง จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล
ศาสนาและอุดมการณ์เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมดว้ยปัจเจกบุคคลตอ้งมีวิญญาณ
สังคมต้องมีจิตวิญญาณคุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู่ท่ีการกล่อมเกลาเรียนรู้โดยพ่อ - แม่ 
สถาบนัการศึกษา ศาสนา พรรคการเมืองและองคก์รของรัฐ  
 วีระ บ ารุงรักษ ์(2523, 72) คุณธรรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด (Mental Attitude) หรือ
สภาพจิตใจท่ีเป็นกุศลคุณธรรมเป็นพื้นฐานของการแสดงออกเน้นการกระท า พฤติกรรมหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น สภาพจิตใจท่ีเป็นกุศลท่ีเรียกวา่ “คุณธรรม” น้ี เกิดข้ึน
ไดเ้พราะจิตรู้จกัความจริง (Truth) ความดี (Goodness) และความงาม (Beauty)  
 เพ็ญศรี ทศพร (2553, 43) ภาวะจิตใจท่ี เป็นไปในแนวทางท่ี ถูกต้องและดีงาม                          
ท่ีสั่งสมอยูใ่นจิตใจของมนุษยเ์ป็นเวลายาวนาน เป็นตวักระตุน้ให้มีการประพฤติปฏิบติัอยูใ่นกรอบ
ท่ีดีงาม คุณธรรมเป็นส่ิงท่ีดีงามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวิตในการบ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
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เก้ือกูลแก่เพื่อนมนุษย ์ให้เกิดความรักสามคัคี ความอบอุ่นมัน่คงในชีวติ ดงันั้นคุณธรรมเป็นบ่อเกิด
ของจริยธรรม 

อรุณรัตน์ อศัวนิเวศน์ (2551, 62) คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี ความประพฤติ
ปฏิบติัท่ีดี ท่ีปรากฏในตวัตน ทั้งกายใจและการกระท า เพื่อให้เกิดความสงบสุข แก่ตนและคนใน
สังคม 

แนวคิดพระพุทธศาสนากบัการส่ือสาร 
ตามแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาเช่ือในหลกัการท่ีว่า มนุษยมี์ศกัยภาพท่ีสามารถ

กระท าส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งศกัยภาพในการบรรลุธรรมได้ด้วยตนเอง ดงัพุทธด ารัสท่ีว่าไม่มีใครอ่ืน            
ท่ีจะท าให้สัตวเ์หล่านั้นหลุดพน้ได ้ถา้สัตวเ์หล่านั้นจะพึงหลุดพน้ได ้สัตวเ์หล่านั้นเม่ือปฏิบติัชอบ 
ปฏิบติัเหมาะสม ปฏิบติัไม่เป็นข้าศึก ปฏิบติัเอ้ือประโยชน์ ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม             
ด้วยตนเอง ก็จะพึงหลุดพ้นได้เอง ด้วยเร่ียวแรง ด้วยก าลัง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่น                 
ดว้ยเร่ียวแรงของบุรุษ ดว้ยก าลงัของบุรุษ ดว้ยความเพียรของบุรุษ ดว้ยความบากบัน่ของบุรุษของ
ตนเอง (ข ุจู (ไทย) 30/33/165) 

การส่ือสารเชิงพุทธ หมายถึง การส่ือสารท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ
ในตนเองและของแต่ละบุคคล เช่ือมัน่ในกฎของการกระท าซ่ึงเป็นไปตามเหตุปัจจยัท าการส่ือสาร
ทั้งการส่ือสารกบัตนเอง และการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเป็นการส่ือสารเชิงวจันะและเชิงอวจันะ   
ดว้ยการเพียรส่ือสารไปในทางท่ีดี เพียรระวงัท่ีจะไม่ท าการส่ือสารไปในทางท่ีไม่ดี ด้วยสติ ดว้ย
ปัญญาในแต่ละขณะท่ีท าการส่ือสาร เพื่อให้ตนเองและผูอ่ื้นมีความสุข หรือเพื่อท าให้ชีวิตข้ึน เจริญ
ข้ึนทั้งในส่วนท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดีงามและอยูร่่วมกนัในสังคมโดย
ไม่เบียดเบียนกนัไม่วา่จะต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 

คุณลกัษณะของการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
จากความหมายของค าวา่ การส่ือเชิงพุทธ น ามาพิจารณาคุณลกัษณะโดยทัว่ไป ในแง่

ของการปฏิบติั มีลกัษณะ ดงัน้ี 
1.  เป็นการส่ือสารท่ีผูส่ื้อสารท าการส่ือสารบนพื้นฐานของความเขา้ใจและเคารพใน

กนัและกนั และรับผดิชอบในการส่ือสารของตน 
2.  เป็นการส่ือสารท่ีอยู่บนหลกัการของเหตุและผลตามความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุปัจจยั

ซ่ึงกนัและกนั 
3. เป็นการส่ือสารท่ีแต่ละบุคคลสามารถฝึกฝนไดด้ว้ยตนเอง โดยเร่ิมท่ีตนเองจากการ

ส่ือสารภายในตนเองหรือการส่ือสารกบัตนเองก่อนเป็นล าดบัแรก 
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4.  เป็นการส่ือสารท่ีประกอบดว้ยสติ อยูก่บัปัจจุบนั รู้เท่าทนัส่ิงทั้งหลายตามความเป็น
จริงด้วยความเห็นท่ีถูกต้อง ความคิดท่ีถูกตอ้ง และสมาธิท่ีถูกตอ้ง ความคิดท่ีถูกต้องและสมาธิ                
ท่ีถูกตอ้ง ไม่วา่ผูท้  าการส่ือสารจะอยูใ่นฐานะของผูส่้งสารหรือผูรั้บสาร และไม่วา่จะเป็นการส่ือสาร
กบัตนเองหรือการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 

5.  เป็นการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดปัญญา 
6.  เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งแต่ประโยชน์ ไม่วา่การส่ือสารนั้นจะเป็นการส่ือสารกบัตนเอง 

หรือ การส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 
7.  เป็นการส่ือสารท่ีสร้างสรรคใ์นทางท่ีดีงามหรือเป็นการส่ือสารในทางบวก น าไปสู่

การกระท าท่ีดีงามทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 สรุปจากคุณลักษณะดังกล่าว การส่ือสารท่ีค านึงถึงเหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจ                   
และเคารพในกนัและกนั การมองตนเอง การมีสติ การมีสมาธิ เพื่อปัญญา รับผิดชอบ การส่ือสาร
สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามหรือการส่ือสารเชิงบวกล้วนแล้วแต่มีความหมายท่ีเป็นคุณลักษณะของ                 
การส่ือสารเชิงคุณธรรมทั้งส้ิน  

วธีิการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
 วิธีการส่ือสารเชิงคุณธรรม สามารถพิจารณาได้ทั้ งในการส่ือสารกับตนเองและ                 
การส่ือสารกบับุคคลอ่ืน ดงัน้ี 

1. วิธีการส่ือสารกับตนเอง การส่ือสารกบัตนเองการส่ือสารภายในตนเองท่ีปรากฏใน
คมัภีร์ทางพระพุทธศาสนามีหลายลกัษณะ ได้แก่ การคิดในรูปแบบต่าง ๆ การนึก การระลึกได ้              
การรู้สึก การมีสติ การรู้อยู่ พิจารณาเห็น การระลึกถึงหรือระลึกได้ การเจริญสติ การก าหนดสติ   
การเขา้ใจตนเองการรู้จกัตนเองและการตระหนักรู้วิธีการส่ือสารกบัตนเองท่ีเป็นการส่ือสารเชิง
คุณธรรม ท่ีมีลกัษณะเป็นการใชค้วามคิดนั้น จะไม่เป็นการคิดในลกัษณะของการปรุงแต่งไปเร่ือย ๆ 
หรือการฝันกลางวนั แต่เป็นการคิดในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ การคิดแบบอุปมาเปรียบเทียบ การตั้ง
ค  าถามกับตนเอง การหารือหรือปรึกษากับตนเอง การสอน การให้โอวาทหรือเตือนตนเอง                   
การมนสิการ การพิจารณา การใคร่ครวญ เป็นตน้ การท่ีบุคคลจะไม่ส่ือสารกบัตนเอง ดว้ยการคิด 
ในลกัษณะของการปรุงแต่งไปเร่ือย ๆ นั้น ตอ้งมีสติอยูเ่สมอ 
 การบูรณาการส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นการนึก การระลึกได ้จะเป็นการนึก หรือระลึกถึงแต่
ส่ิงหรือเร่ืองราวท่ีดีงาม ท่ีเป็นบุญ กุศล ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีงาม เป็นสุขหรือเป็นมูลเหตุให้
กระท าส่ิงท่ีดีงาม ส าหรับการส่ือสารกบัตนเองในลกัษณะของความรู้สึกต่าง ๆ ก็เช่นกนัท่ีจะไม่เป็น
ความรู้สึกท่ี เป็นไปในทางท่ีดี เช่น รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู ้อ่ืน                     
สงบ ปลอดโปร่ง เบิกบาน แจ่มใส กระตือรือร้น เป็นตน้ และส่ือสารกบัตนเองอยา่งมีสติอยูเ่สมอ 
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 2.  วธีิการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน วธีิการส่ือสาร มีสติเป็นเคร่ืองเตือน ควบคุม ส านึกอยูใ่น
ส่ิงท่ีจะต้องเวน้ และในส่ิงท่ีจะต้องกระท า ใส่ใจท่ีจะละเวน้และจะกระท าให้เกิดความส าเร็จ 
(สุวฒัน์ จันทรจ านง, 2540) วิธีการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าส่ือสารรูปแบบใด เช่น บรรยาย 
อภิปรายอุปมาอุปไมย สนทนา สากจัฉา โตต้อบ ถามค าถาม ตอบค าถาม หรือส่ือสารด้วยภาษา
ท่าทาง เช่น ภาษากายต่าง ๆ เป็นตน้ ก็ดี การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเป็นการส่ือสารเชิงคุณธรรมนั้น 
เป็นการส่ือสารท่ีค านึงถึงหลกัการและแนวทางปฏิบติัในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน ทั้งในฐานะท่ีเป็น
ผูส่้งสารและผูรั้บสาร ตามแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร ในพระพุทธศาสนาในการอยูร่่วมกนัสังคม
ด้วยการละเวน้การส่ือสารท่ีเป็นการกระท าทางกายและวาจาท่ีเป็นไปในทางท่ีไม่ดี เบียดเบียน                
ทั้งตนเองและผูอ่ื้น แต่เป็นการส่ือสารท่ีเป็นการกระท าทางกายและวาจาท่ีเป็นไปในทางท่ีดี มุ่งให้
เกิดประโยชน์และไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง ผูอ่ื้นและส่วนรวมโดยส่ือสารกบับุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการ
ส่ือสารต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยสติ เป็นเหตุเป็นผลตามความเป็นจริง เขา้ใจและเคารพ
ในกนัและกนั และรับผดิชอบในการส่ือสารของตน 
 การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเป็นการส่ือสารเชิงคุณธรรม มีวธีิการท่ีส าคญั คือ ส่ือสารดว้ย
สติโดยอาศยัการส ารวมเป็นเคร่ืองมือ เม่ือเป็นผูส่้งสารตอ้งส ารวมและมีสติระลึกรู้วา่ จะส่ือสารสาร
ใดออกไป เพื่อประโยชน์อะไร ในเวลาหรือสถานการณ์ใดท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ในการส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืนก็ย่อมตอ้งมีการส่ือสารกบัตนเองเกิดข้ึนด้วย โดยเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนก่อนการการ
ส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เช่น ก่อนท่ีบุคคลจะพูดยอ่มมีการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะพูดเก่ียวกบัเร่ืองนั้น หรือ
ตั้งสติให้ดีก่อนท่ีจะพูดอะไรออกไป เม่ือเป็นผูรั้บสารตอ้งส ารวมและมีสติระลึกรู้ ในการรับสาร 
หรือส่ิงท่ีเขา้มากระทบ กล่าวคือ ใส่ใจในการรับรู้ เช่น ตั้งใจฟัง เม่ือไดย้ิน หรือรับรู้สารใด ให้รับรู้
อยา่งมีสติ คิด พิจารณา ไตร่ตรองให้ดีก่อน โดยอยา่เพิ่งด่วนสรุป หรือปลงใจเช่ือในส่ิงท่ีไดรั้บรู้สาร
นั้น ๆ  
 ด้วยพุทธด ารัสในกาลามสูตร (สูตรท่ี 8) ว่าด้วยผูต้้องการประโยชน์ว่า “วาจาท่ีดี                
ควรปล่อย  แต่วาจาท่ีไม่ดีไม่ควรปล่อย”  ทิศทางการส่ือสารเชิงคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารกบั
ตนเองหรือการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน การส่ือสารเชิงวจันะหรือเชิงอวจันะท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียว
หรือการส่ือสารสองทางก็ตาม  เม่ือพิจารณาในประเด็นทิศทางการส่ือสาร เป็นการพิจารณาทิศทาง
ในเชิงคุณค่าของการกระท าท่ีวา่ เป็นไปในทิศทางท่ีดี เป็นกุศล หรือทิศทางไม่ดี เป็นอกุศล ส าหรับ
ทิศทางการส่ือสารเชิงคุณธรรมเป็นไปในทิศทางท่ีดี เป็นกุศล เท่านั้น เป็นทิศทางการส่ือสารท่ี
ก่อให้เกิดปัญญา เม่ือส่ือสารกับตนเอง เช่น มนสิการ ก็เป็นแต่โยนิโสมนสิการเท่านั้ น ไม่เป็น         
อโยนิโสมนสิการ เม่ือส่ือสารกบัตนเอง เช่น มนสิการ ก็เป็นแต่ โยนิโสมนสิ การเท่านั้น ไม่เป็น 
อโยนิโสมนสิการ เม่ือส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เช่น สนทนา ก็สนทนาแต่เน้ือหาท่ีก่อประโยชน์ท่ีดี 
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3.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหมายของการส่ือสารเชิงคุณธรรม การส่ือสารเชิง
คุณธรรม เป็นการส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญา ท่ีสามารถ ท าให้ชีวิตดีข้ึน มีความสุข 
น าไปสู่การแกปั้ญหา ดงันั้นเป้าหมายของการส่ือสารเชิงคุณธรรม จึงไดแ้ก่ การมีชีวิตท่ีมีความสุข 
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ด าเนินชีวิตท่ีดีงามอยา่งมีเป้าหมายสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกตอ้ง และอยู่ร่วมกนัในสังคมโดยไม่เบียดเบียนกนัไม่ว่าจะต่อตนเองหรือผูอ่ื้น อนัเป็น
ประโยชน์ในระดบัโลกิยะท่ีเป็นประโยชน์ในโลกน้ี 

4.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการส่ือสารเชิงคุณธรรม จากความหมายและคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ของการส่ือสารเชิงคุณธรรม บ่งบอกถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยั
ภายใน ดงัน้ี (พระธรรมปิฎก, 621 อา้งถึงใน สุภางคพ์ิมพ ์คลา้ยธานี, 2557, 90) 

4.1 ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารเชิงคุณธรรม ได้แก่ 
อายตนะภายนอกท่ีเขา้มากระทบ ปรโตโฆสะและกลัยาณมิตร ประกอบดว้ย 3 ประการ 

1) อายตนะภายนอก ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่ือสาร ได้แก่ ส่ิงเร้า
หรือส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีเก่ียวกบัการเห็น การไดย้ินไดฟั้ง การไดก้ล่ิน การรับรู้รส การสัมผสัทาง
กายจากการสัมผสั หรือรับรู้ทางใจ ท่ีในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า อายตนะภายนอก ไดแ้ก่ รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ และส่ิงหรือเร่ืองราวท่ีกระทบหรือสัมผสัทางใจ อายตนะ
ภายนอกเหล่าน้ีมีมากมายท่ีเขา้มากระทบบุคคลหรือผูรั้บสารตลอดเวลา ดงัเช่นในวนัหน่ึง ๆ บุคคล
ย่อมได้เห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบรวมทั้ งส่ิงหรือเร่ืองราวท่ีมากระทบหรือสัมผสัทางใจ เช่น 
เร่ืองราวของบุคคล เร่ืองเก่ียวกบักิจหน้าท่ี การงาน ความรู้สึกสุข ทุกข์ทางใจ ทั้งท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้ 
เป็นอดีต หรือท่ียงัไม่เกิดข้ึน เป็นอนาคต เป็นตน้ 

2) ปรโตโฆสะ หรือเสียงจาก หรือการไดส้ดบัหรือฟังจากบุคคลอ่ืน หมายถึง  
การได้รับเน้ือหาสารจากแหล่งสารหรือผูส่้งสาร ปรโตโฆสะอาจเป็นไปในทางท่ีดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือเป็นไปในทางท่ีไม่ดี ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษก็ได้ แต่ในทาง
พระพุทธศาสนามุ่งถึง ปรโตโฆสะ ท่ีหมายถึง การฟังธรรมท่ีเป็นสัปปายะหรือเป็นท่ีสบายเหมาะแก่
ตนเท่านั้น มิไดห้มายถึงการฟังอสัทธรรมจากผูอ่ื้น ทั้งน้ีเพราะปรโตโฆสะในความหมายดงักล่าว
เป็นหน่ึงในปัจจยัให้เกิดสัมมาทิฏฐ ดังนั้ น ในการส่ือสารเชิงคุณธรรม จึงมุ่งหมายแต่เฉพาะท่ี
เป็นปรโตโฆสะหรือการไดรั้บเน้ือหาสารท่ีดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์จากแหล่งสารหรือผูส่้งสาร 

ปรโตโฆสะ เป็นปัจจัยฝ่ายภายนอก ท่ีครอบคลุมถึง การสั่งสอน แนะน า              
การถ่ายทอด การโฆษณา ค าบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน ค าช้ีแจง ค าอธิบาย การเรียนรู้จากผูอ่ื้น                 
ซ่ึงกล่าวไดว้า่ เป็นปัจจยัทางสังคม ในท่ีน้ี หมายถึง เลือกขอ้มูลเน้ือหา ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีดีงาม
ถูกตอ้ง (พระธรรมปิฎก หนา้ 621 อา้งถึงใน  (สุภางคพ์ิมพ ์คลา้ยธานี, 2557, 90)  
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3) กลัยาณมิตร พระพุทธเจา้ไดต้รัสยกยอ่งความมีกลัยาณมิตรหรือมิตรดีไวใ้น
ท่ีหลายแห่งเช่น “เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายนอก เราไม่เห็นองค์ประกอบอ่ืนแม้อย่างหน่ึงท่ี
เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรน้ี ความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์มาก ฯลฯ ความมีกลัยาณมิตรยอ่มเป็นไปเพื่อความด ารงนั้น ไม่เส่ือมสูญ ไม่หายไปแห่ง
สัทธรรม” และ “เม่ือมีกลัยามิตร กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนก็เกิดข้ึนและอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็
เส่ือมไป” พระพุทธองค์ทรงเปรียบกัลยาณมิตรเป็นตัวน า เป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดข้ึนแห่ง
อริยมรรคมีองค ์8 ดุจดัง่แสงอรุณเกิดข้ึนมาก่อนอาทิตยอุ์ทยั และเม่ือภิกษุเม่ือมีกลัยาณมิตร พึงหวงั
ไดว้า่จะเจริญอริยมรรคมีองค ์8 ท าอริยมรรคมีองค ์8 ใหม้าก  

จากการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้่าการบูรณาการภาวะผูน้ าในการส่ือสารของผูบ้ริหาร 
ควรส่ือสารกบัแหล่งผูรั้บสารหรือผูส่้งสารท่ีดี ยอ่มไดรั้บสารท่ีดี ท่ีก่อประโยชน์แก่ตนเอง อีกนัย
หน่ึงในกระบวนการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เม่ือบุคคลเป็นผูส่้งสารก็ตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูส่้งสารท่ีดี 
เป็นกลัยาณมิตรแก่ผูรั้บสารโดยมีปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ส่ิงเร้า 
2) สารท่ีปรากฏหรือมากบัส่ิงเร้านั้น หรือเน้ือหาสาร 
3) ผูส่้งสาร 

 ส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ทั้งหลาย ท่ีมีอยู่เป็นปกติ แต่สารท่ีปรากฏหรือมากบัส่ิงเร้าหรือ
เน้ือหาสารนั้น ตอ้งเป็นสารท่ีดีก่อให้เกิดปัญญาและประโยชน์ โดยถูกส่งหรือถูกส่ือสารออกมาจาก
ผูส่้งสารท่ีดี องค์ประกอบของการส่ือสาร 4 องค์ประกอบคือ ผูส่้งสาร เน้ือหาสารช่องทางหรือ
วธีิการส่ือสารและผูรั้บสาร ในการส่ือสารเชิงพุทธ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 องค์ประกอบท่ี 1 ผูส่้งสาร ผูส่้งสารในการส่ือสารเชิงคุณธรรม ตอ้งเป็นผูส่้งสารท่ีมี
คุณสมบติัและท าหนา้ท่ีของผูส่้งสารดว้ยดี ท่ีเรียกวา่ กลัยาณมิตร นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัของผูส่้ง
สารประการอ่ืนอีก ได้แก่ เป็นผูรู้้จริงเป็นผูป้ฏิบติัชอบ รู้กาลเทศะและวิธีการท่ีจะส่ือสารกบัผูรั้บ
สารมีความรับผิดชอบในการจากแนวทางการส่ือสารท่ีพระพุทธเจา้ทรงใช้ซ่ึงสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการส่ือสารของผูรั้บสารในการส่ือสารเชิงคุณธรรมได ้เป็นตน้วา่ สัปปุริสธรรม 7 เกณฑ์
ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจา้ การมีกายและวาจาท่ีตรงกนัและธมัมกถิกสูตร 
 องค์ประกอบท่ี 2 เน้ือหาของสาร ในการส่ือสารเชิงคุณธรรม ไม่ว่าเน้ือหาสารจะมี
มากมายเพียงใด เน้ือหาสารท่ีจะถูกส่ือสารออกไปนั้นตอ้งเป็นเน้ือหาสารท่ีดี ท่ีจริง ก่อให้เกิดปัญญา
และประโยชน์แก่ผูรั้บสารหรือเป็นปรโตโฆสะในทางท่ีดีแก่ผูรั้บสาร ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการส่ือสารเชิงคุณธรรม ทิฏฐิหรือแนวคิดความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ ตลอดจนวิถี
การมองโลก หรือวถีิการด าเนินชีวิตแบบใดท่ีปรากฏไปกบัเน้ือหาสารจึงตอ้งเป็นไปบนพื้นฐานของ
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สัมมาทิฏฐิหรือท าให้ผูรั้บสารเกิดสัมมาทิฏฐิ กล่าวคือ ท าให้ผูรั้บสารมีทิฏฐิ มีความสุข น าไปสู่สาร
แกปั้ญหา เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษ ทุกข์ ภยั หรือการเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น เป็นตน้ว่า 
เน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตท่ีเป็นไปตามหลกัไตรลกัษณ์และกฎแห่งกรรม เช่นท่ี
แสดงในฐานสูตร วา่ดว้ยฐานะท่ีควรพิจารณาเน่ือง ๆ เน้ือหาท่ีแสดงถึงธรรมท่ีเป็นไปเพื่อเก้ือกูลใน
ภพน้ี เพื่อสุขในภพน้ี  
 องค์ประกอบท่ี 3 ช่องทางหรือวิธีการส่ือสาร ช่องทางหรือวิธีการส่ือสารนั้ นใน
ภาพรวมคือ การท าการส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารใด ๆ ด้วยการส่ือสารเชิงวจันะและ                       
การส่ือสารเชิงอวจันะ ทั้งท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียวหรือการส่ือสารสองทาง ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
วิธีการส่ือสารในการส่ือสารเชิงคุณธรรมนอกจากน้ียงัมีแนวทางของวิธีการส่ือสาร จากรูปแบบ
วธีิการส่ือสารของพระพุทธเจา้ท่ีทรงใชใ้นการส่ือสารโดยสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
วตัถุประสงคก์ารส่ือสาร และบริบทในการส่ือสาร 
 องค์ประกอบท่ี 4 ผู ้รับสาร ผู ้รับสารในการส่ือสารเชิงคุณธรรม ต้องวิธีการใน                  
การรับสาร กล่าวคือ ในขณะของการรับสาร ผูรั้บสารตอ้งฟังหรือรับสารด้วยดี ด้วยความตั้งใจ                
ใส่ใจในการฟังหรือการรับสาร ซ่ึงมีพระสูตรท่ีเก่ียวกบัการฟังหลายพระสูตรท่ีสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการรับสารของผูรั้บสารในการส่ือสารเชิงคุณธรรมได ้เช่น สุสสูสติสูตร ธมัมสัสวนสูตร 
และพระสูตรหรือคาถาท่ีแสดงเก่ียวกับอานิสงส์หรือโทษของการฟังหรือเก่ียวเน่ืองกับการฟัง 
ตวัอยา่งของการฟังดว้ยดีและก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งยิง่คือพระสารีบุตร ทั้งเม่ือคร้ังเป็นอุปติสสะ
มาณพ ฟังธรรมโดยย่อจากพระอัสชิและเม่ือเป็นพระสารีบุตรฟังเวทนาปริคคหสูตรจาก
พระพุทธเจา้ นอกจากน้ี เม่ือรับสารแลว้ ผูรั้บสารไม่ควรรีบด่วนสรุปหรือปลงใจเช่ือโดยไม่พิจารณา
เน้ือหาสารท่ีได้รับนั้ น โดยมีแนวทางจากเกสปุตติสูตร กล่าวคือ ผู ้รับสารต้องรับสารด้วย
กระบวนการรับรู้สารท่ีถูกตอ้งประกอบดว้ยสติ เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งดีงาม ก่อให้เกิดปัญญา
และประโยชน์แก่ตนเอง  

จากการศึกษาการส่ือสารเชิงพุทธ ผูว้จิยัไดป้รับใชเ้ป็นการศึกษาเชิงคุณธรรมและน ามา
เช่ือมโยงเป็นขอ้สรุปในการน าสู่การประกอบเป็นประเด็นเน้ือหาในการศึกษา ดงัน้ี   

 
 
 
 
 
 



70 

 

ตารางที ่2.3  สรุปประเด็นหลกันักวชิาการ และองค์ความรู้ทีน่ าไปปรับใช้ในการวจัิย 
 

นักวชิาการ สรุปประเด็นองค์ความรู้ทีน่ าไปปรับใช้ 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
ปัจจยัภายนอก 3 อยา่ง  
1. อายตนะภายนอก  
2. ปรโตโฆสะ  
3. กลัยาณมิตร  

การได้ยินได้ฟัง การได้กล่ิน การรับรู้รส การ
สัมผสัทางกายจากการสัมผสั หรือรับรู้ทางใจ การ
สั่งสอน แนะน า การถ่ายทอด การโฆษณา ค าบอก
เล่า ข่าวสาร ข้อเขียน ค าช้ีแจง ค าอธิบาย การ
เรียนรู้จากผูอ่ื้น 

องคป์ระกอบท่ี 1 ผูส่้งสาร   
การมีกาย ใจตรงกนัท่ีพูด 
ผูส่้งสาร : ธมัมกถิกสูตร 
กลัยาณมิตร  สัปปุริสธรรม 7   

ตอ้งเป็นผูรู้้จริง เป็นผูป้ฏิบติัชอบ ตอ้งรู้กาลเทศะ
และวธีิการในการส่งสาร ยดึหลกัสัปปุริสธรรม 7 

องคป์ระกอบท่ี 2  เน้ือหาสาร  
มีความเป็น ปรโตโฆสะ 

เน้ือหาดี เป็นความจริง มีประโยชน์ต่อผูรั้บสาร 
ตามหลกัไตรลกัษณ์ เพื่อให้เขา้ใจในสัจธรรมของ
ชีวติ 

องคป์ระกอบท่ี 3 ช่องทางหรือวธีิการส่ือสาร 
ส่ือสารเชิงวจันะ และการส่ือสารเชิงอวจันะ 

ช่องทางการส่ือสารท่ี มีความสัมพัน ธ์กันกับ
วตัถุประสงค ์กลุ่มผูรั้บสาร เพส วยั อายแุละบริบท
ทางสังคม ศาสนา และ ประเทศชาติ 

องคป์ระกอบท่ี 4  ผูรั้บสาร:  
พระสารีบุตร: ตวัอยา่งผูฟั้งท่ีดี 
สุสสูสติสูตร ธมัมสัสวนสูตร ปริคคหสูตร 

ฟังหรือรับสารดว้ยดี ดว้ยความตั้งใจ ใส่ใจในการ
ฟังหรือการรับสาร รับฟังด้วยสติ เป็นแนวทาง
เสริมสร้างปัญญา และน าไปก่อประโยชน์  

 
แนวคิดการส่ือสารตามแนวพระราชด ารัสในรัชกาลที ่9  
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้

ทรงพระราชทานเป็นมรดกธรรมท่ีล ้าค่าให้แก่เหล่าลูกหลานปวงชนชาวไทยในการปฏิบติัเพื่อการ
ด าเนินชีวิตเพื่อความผาสุข 9 ประการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส, 
2561) หน่ึงใน 9 ข้อ  คือการพูดจริงท าจริง คือเป็นผูห้นักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ท าอย่างนั้ น                
จึงไดรั้บความส าเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเช่ือถือและการยกยอ่งสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูด
แล้วท า คือ พูดจริง ท าจริง จึงเป็นปัจจยัส าคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด              
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และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดข้ึนทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม (พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2540) ใน 9 ขอ้ ค  าพ่อสอน 
ประกอบด้วย   1) ความเพียร 2) ความพอดี 3) ความรู้ตน 4) คนเราจะต้องรับและจะต้องให้               
5) อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ 6) พูดจริง ท าจริง 7) หนังสือเป็นออมสิน  8) ความซ่ือสัตย์ 9) การ
เอาชนะใจตน   

ผูว้ิจยัน้อมน าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
ไปปรับใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิจยั รูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 ดงัน้ี   

 
ตารางที ่2.4  สรุปประเด็นหลกั และองค์ความรู้ทีน่ าไปปรับใช้ในการวจัิย 

9 ค าพ่อสอน น้อมน าปรับใช้เป็นองค์ประกอบ 
1. ความเพียร  เพียรท่ีจะเรียนรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  
2. ความพอดี การส่ือสารท่ีตั้งอยูใ่นความพอดี 
3. ความรู้ตน การส่ือสารท่ีจะตอ้งมองตน  
4. คนเราจะตอ้งรับและจะตอ้งให้ การส่ือสารจะตอ้งเป็นผูรั้บและผูส่้งสารท่ีดี 
5. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ผูน้ าตอ้งมีความสุภาพอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ 
6. พูดจริง ท าจริง การส่ือสารตอ้งพูดท่ีเป็นความจริง และท าตามส่ิงท่ีพูด 
7. หนงัสือเป็นออมสิน หนงัสือคือส่ือท่ีตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติม 
8. ความซ่ือสัตย ์ ตอ้งซ่ือสัตยต่์อตนเองในฐานะผูส่้งสาร และผูรั้บสาร  
9. การเอาชนะใจตน ตอ้งรู้จกัอดทน ข่มใจในส่ิงเร้าท่ีอาจมากระทบ 

 

หลกัธรรมาภิบาล    
ความหมายของหลกัธรรมาภิบาล 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม

ท่ีดี พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน จุฑารัตน์ สีสูงเนิน , 2556, 51) ให้ความหมาย “ธรรมาภิบาล” ไวว้่า 
หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี เป็นแนวทาง ส าคญัในการจดัระเบียบให้สังคมรัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการและ
ฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิด                  
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และเป็นส่วนเสริม ความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ เพื่อบรรเทา
ป้องกนัหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยนัตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึง
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ความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์และการปกครอง แบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข สอดคลอ้ง
กบัความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยคุปัจจุบนั 

ส านั กงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน  ให้ นิ ยามความหมายของค าว่ า                                     
“ธรรมาภิบาล”  หมายถึง กระบวนความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐภาคสังคมภาคเอกชนและประชาชน  
โดยทัว่ไปในการท่ีจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้เป็นการท่ีกลไกของรัฐ ทั้งทางการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่ง
มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส รับผิดชอบและรวมความหมายถึง การบริหารหรือการปกครอง                               
ท่ีดีหรือการปกครองหรือการบริหารท่ีเป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ความโปร่งใส                
การตรวจสอบไดแ้ละความมีประสิทธิภาพ 

ประเวศ วะสี ให้ค  านิยามของค าวา่ “ธรรมรัฐ” ไวว้า่ หมายถึง รัฐท่ีมีความถูกตอ้งเป็น
ธรรมซ่ึงหมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรมใน 3  เร่ืองใหญ่ ๆ คือ การเมืองและระบบราชการท่ี
โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมถูกตรวจสอบได้ ภาคธุรกิจท่ีโปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
ตรวจสอบได้ สังคมท่ีเขม้แข็งความเป็นประชาสังคม สามารถตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้
ตั้งอยูใ่นความถูกตอ้งได ้

ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล  เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้าน เมือง การบริหาร การจัดการ                

การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียงั หมายถึง การบริหารจดัการ
ท่ีดี สามารถน าไปใช้ได้ทั้ งภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็น
หลกัการท่ีน ามาใชบ้ริหารงานในปัจจุบนัอยา่งแพร่หลาย เพราะ ช่วยสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมองคก์ร
ให้มีศกัยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซ่ือสัตยสุ์จริตและขยนัหมัน่เพียร                     
ท  าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้ นขยายตัว นอกจากน้ีแล้วยงัท าให้บุคคลภายนอก                         
ท่ีเก่ียวขอ้ง ศรัทธาและเช่ือมัน่ในองคก์รนั้น ๆ อนัจะท าให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เช่น องคก์ร
ท่ีโปร่งใส ย่อมไดรั้บความไวว้างใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้ย่อมสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญกา้วหนา้ของประเทศ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ได้สร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีอันเรียกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Good Governance” โดยมีเป้าหมายร่วมกันอยู ่                   
3 ประการ ประกอบดว้ย 



73 

 

ประการแรก การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อให้การบริหารงานภาครัฐ มีคุณภาพได้
มาตรฐานตามท่ีประชาชนตอ้งการ มีความโปร่งใสในการตดัสินใจและในกระบวนการท างาน                 
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างาน รวมทั้ง                 
การประหยดั มีประสิทธิภาพต่อผลงานนั้นแทนการเน้นท าให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและวิธีการ
เพียงอยา่งเดียว 

ประการที่สอง การปรับเปล่ียนบทบาทการท างานของภาครัฐ โดยเน้นงานในหน้าท่ี
หลกัของภาครัฐซ่ึง ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายท่ีมองการณ์ไกลการมีบงัคบัใช้กฎหมายท่ีให้ความ
เสมอภาคเป็นธรรมและองค์กรบริหารอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ด าเนินการ 

ประการที่สาม การบริหารแบบพหุภาคีไดแ้ก่ การบริหารท่ีให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายตดัสินใจ หรือร่วมปฏิบติังานโดยไม่ผกูขาดหรือรวมศูนยอ์  านาจ 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ไดก้  าหนดขอบเขตเป้าหมายของค าวา่ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีวา่ ไดแ้ก่ การบริหารราชการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2.  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจรัฐ 
4.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
5.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
6.  ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
7.  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
องค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ สังคม

ท่ีดี พ.ศ. 2542 ระบุวา่ธรรมาภิบาลมีองคป์ระกอบ 6 ประกอบ คือ 
1.  หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจ
ของตวับุคคล จะตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดว้ย 

2.  หลักคุณธรรม (Morality) หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม 
การส่งเสริม ให้บุคลากรพฒันาตนเอง ไปพร้อมกนั เพื่อให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั 
อดทน มีระเบียบ วนิยั ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ 
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3.  หลักความโปร่งใส  (Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส                
พอเทียบไดว้่ามีความหมาย ตรงขา้ม หรือเกือบตรงขา้ม กบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยท่ีเร่ืองทุจริต 
คอร์รัปชัน่ ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศพัท ์              
ท่ีให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ไดส้ะดวก
และเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจนในการน้ี เพื่อเป็น 
สิริมงคลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์
พระบาทสมเด็จ พระเจา้อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่                
ผูท่ี้มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แมจ้ะมีความรู้นอ้ยก็ยอ่มท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมไดม้ากกวา่ผูท่ี้
มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 

4.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้
บุคลากรหรือผูมี้ ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการ บริหารจดัการเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ือง
ต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและหรือ คณะท างานโดยให้ขอ้มูล ความคิดเห็น 
แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั 

5.  หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) หลกัความรับผดิชอบ หมายถึง การตระหนกั
ในสิทธิและหน้าท่ีความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ                  
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมทั้ งความกล้าท่ี                  
จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 

6.  หลักความคุ้มค่า (Cost – Effectiveness or Economy) หลักความคุ้มค่า หมายถึง                                           
การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์ห้
บุคลากรมีความประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

แนวทางปฏิบัติตามหลกั “ธรรมาภิบาล” 
การน าธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน มีความส าคญัและจ าเป็นต่อ

ความส าเร็จขององคก์รทุกประเภททุกระดบั ดงัน้ี  
1.  การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนทุกระดบัจะท าให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยมีคน

เป็นศูนยก์ลางอย่างแทจ้ริง ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ พฒันา และอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 
สร้างความเขม้แขง็ใหป้ระชาคมและเพิ่มการมีส่วนร่วม 

2.  เป็นหลกัการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเพื่อผลประโยชน์ให้กบั
คนทุกระดบัไม่วา่คนรวยหรือคนจนในเร่ืองการมีงานท า การมีรายได ้การพฒันาท่ีเท่าเทียมกนั และ
การมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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3.  ธรรมาภิบาลช่วยลดบรรเทาหรือแก้ปัญหาถึงแมปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจะมีความรุนแรง             
ก็ยงัช่วยลดหรือบรรเทาความรุนแรงลงไป และปัญหาท่ีไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดข้ึนอีก อีกทั้งท าให้
สังคมมีความเขม้แขง็ทุกดา้น ทั้งทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม การเมือง 

4.  ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและส่งเสริมให้คนมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จิต 

5.  ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีเก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตยจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ และมีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  ธรรมาภิบาลจะช่วยให้ระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรม เป็นท่ีน่าเช่ือถือทั้งใน
และต่างประเทศ  

7.  ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขมีความรู้รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงั 
ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและเป็นส่วนเสริมสร้างความเขม้แขง็หรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ 

ความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล 
 ในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จหน่วยงานตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1.  ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่ง ข้ึน หมายถึง                    
ทุกภาคในสังคม ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ตอ้งร่วมมือกนับริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมไทยใหดี้ยิง่ข้ึน ๆ ไป 

2. ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี
ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัส าคญั คือ ผูน้ าและเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีตอ้งเขา้ใจมีจิตส านึก           
เห็นความจ าเป็นและความส าคญัของการด าเนินการในเร่ืองน้ี 

3. หลักการและวิธีการใช้อ านาจ หมายถึง กระบวนการสร้าง  การบริหารกิจการ
บา้นเมือง และสังคมท่ีดีในสังคมใด ๆ ข้ึนอยูก่บัวิธีการใชอ้  านาจ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผูใ้ช้
อ  านาจและผูถู้กใช้อ านาจหากทั้งสองผ่ายพอใจในวิธีการบริหารกินการบา้นเมืองและสังคม ย่อม
หมายความวา่ สังคมนั้นมีการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 

ประโยชน์ของธรรมาภิบาล 
ประโยชน์ของธรรมาภิบาล แยกออกตามลกัษณะองคก์รได ้2 ประเภท คือ 
1.  ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐ หลกัธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลกัพื้นฐานใน

การปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหารจดัการเพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัท าให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการท างานและยงัช่วยสร้างขวญัและ
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ก าลงัใจท่ีดี พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีตนไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลดี
โดยรวมกบัการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต หลักธรรมาภิบาลมีประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ 

2. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาคธุรกิจ หลกัธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลกัพื้นฐาน
ในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ไทยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งนาใช้ในการ
บริหารจดัการ เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัท าให้พนกังาน
ทุกคนมีความสุขในการท างาน และยงัช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีพร้อมปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีตน
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าบังความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลดีโดยรวมกับการด าเนินงานให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต โดยส่ิงท่ีส่งผลต่อกิจการธุรกิจ SMEs ไทยจากการน าหลัก           
ธรรมาภิบาลไปใชใ้นกิจการ 

การส่ือสารกบัการเปลีย่นแปลงสู่วถิีชีวติยุคปัจจุบัน  
นกัวิชาการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารไดข้อ้คน้พบความส าคญัและคุณค่าของการ

ส่ือสารวา่เป็นส่ิงท่ีช่วยหล่อหลอมคนในองคก์ร เพราะการท่ีจะให้คนท างานในองคก์รจนเป็นหน่วย
เดียวกนัได ้สามารถประกอบกิจกรรมหรือปฏิบติัหน้าท่ี มีการประสานสัมพนัธ์การท างานภายใต้
โครงสร้าง ภารกิจ บทบาท และสภาพแวดลอ้มองค์กร  การส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารพึง
ให้ความสนใจ และเอาใจใส่เพื่อบริหารจดัการระบบการส่ือสาร เอาใจใสเป็นพิเศษ จะตอ้งให้การ
ส่งเส ริมความสัมพัน ธ์  ส่ือสารระหว่างคนในองค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง และต่อเน่ือง                             
(ยพุาพร ทองอินทร์, 2555) การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ท่ีจะเอ้ือใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จในการ
บริหารจดัการท่ีผูบ้ริหารองค์กรจะตอ้งมีบทบาทในมิติการควบคุมดูแล (Controlling) การจูงใจ
(Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Expression) และดา้นขอ้มูลขาวสาร
ต่าง ๆ (Information) การท่ีจะขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบติัได้อย่างรวดเร็วและเกิด
ประสิทธิผลนั้น การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร องค์ความรู้ และความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาให้ประชาชนและ
ประชาชนทัว่ประเทศได้รับรู้ เข้าใจและพร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและส่งเสริมใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ (ธงทอง จนัทรางศุ, 2555)   

หากมองในมิติการส่ือสารภายในองค์กร การส่ือสารภายในถือเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น
ส าหรับองค์กรเพราะเป็นส่ือความตอ้งการ ความคิด ความรู้สึกไปสู่เป้าหมายระหว่างบุคคลต่อ
บุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม บุคคลต่อบุคคล หรือการหลอมรวมองค์กร และเป็นกลส าคญัในการรับส่ง
ข้อมูล และถ่ายทอดข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องกัน เพื่อสร้างความเข้าใจความรู้สึกนึกคิด เพื่อ
เปล่ียนแปลงการกระท ากิจกรรมตามความประสงค ์ การส่ือสารภายในนบัวา่เป็นด่านแรกท่ีส าคญั 
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ท่ีจะท าการส่ือสารสู่องค์กรภายนอก องค์กรมกัจะประสบปัญหาเร่ืองการส่ือสารภายใน สืบเน่ือง
จากความแตกต่างบุคลากรดา้นการศึกษา อาย ุความสนใจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ความเช่ือทศันคติ  
จึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีจะท าให้บุคลากรรับรู้ถึงทิศทางนโยบาย การด าเนินงานในองคก์ร เพื่อสร้าง
แนวทางปฏิบัติท่ี ดี หรือเป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมทั้ งการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสายตา
บุคคลภายนอกดว้ย (จารุมาศ เสน่หาและคณะ, 2557)   
  เชน (Chen, 2007) กล่าวไวว้า่ ผลกระทบท่ียิ่งใหญ่ของการส่ือสารดิจิทลัส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในมิติของการความคิดการกระท าและวิถีชีวิตผูค้น ทั้ งด้านมิติความรู้ สังคมและ
สุนทรีย เศรษฐกิจท่ีสามารถย่อโลกทั้งใบ และบีบอดัพื้นท่ีและเวลา เช่ือมโยงโลกทั้งใบ (Global 
Connectivity) ป ฏิสัมพัน ธ์ ท่ี ใกล้ชิดกันของสังคมในมิติต่าง ๆ  ส ร้างความร่วมมือและใน
ขณะเดียวกนัก็เกิดการแข่งขนักนัวินาทีต่อวินาที ระหวา่งคนต่อคน คนต่อชุมชน องคก์รต่อองคก์ร 
และระดบัโลก  มองกนัใกลต้วัและเห็นไดช้ดัเจนรอบบริบทของผูว้ิจยัเอง ก็คือผลกระทบดา้นการ
ท างาน การกระจายข่าวสารและการบันเทิง และด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ออนไลน์  หากนบัเร่ิมตั้งแต่ ในยคุหิน ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชก้ารเขียนภาพในถ ้า เขียนจารึก
ตามแผน่หิน เพื่อส่ือสารถึงการด ารงชีวิต จากนั้นก็มีววิฒันาการประดิษฐ์เคร่ืองมือส่ือสาร เช่น แท่น
พิมพ์เพื่อจดัพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรสาร โทรเลข  โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
พกพา โทรศพัทมื์อถือ เมล ไอพอด ไวร์ไฟล์ ซ่ึงนกัส่ือสารหรือนกัประชาสัมพนัธ์จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ 
และเข้าใจการใช้เคร่ืองมือส่ือสารใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนส่ือสารออนไลน์ต่อไป   
กลุ่มเป้าหมายบนส่ือออนไลน์จึงเปล่ียนไปจากเดิม และเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ เพราะจ านวนผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรยงัใช้น้อย แต่มีแนวโน้ม การใช้สูงข้ึนมาก 
กลุ่มผูใ้ช้ส่ือออนไลน์อยู่ในวงกวา้ง และหลากหลาย ตอ้งแยกกลุ่มเป้าหมายออกจากส่ือมวลชน                 
การประชาสัมพันธ์ท่ีให้เข้ากลุ่มเป้าหมายต้องท าแบบ 360 องศา ไม่ท าเฉพาะส่ือใดส่ือหน่ึง                    
นกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งรู้วา่กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ใชส่ื้ออะไร อยูแ่ถวไหน ตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ะไร ส่งผลอะไรต่อสินคา้ บริการ ภาพลกัษณ์องคก์ร กระแสสังคม เป็นตน้          
 ยอร์คล่ีย ์(Yaxley, 2521) ไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารในยุคดิจิทลัไวว้่า 
Digital public relation หมายถึง การท าประชาสัมพนัธ์ผา่นเน้ือหาท่ีมีคุณภาพโดยผา่นกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ท่ีสามารถท าให้เกิดการส่ือสารแบบสองทางโดยสามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเนน้ท่ีส่ือท่ีใชใ้น
การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟิก ผ่านช่องทางของส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั อาทิคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ อินเตอร์เน็ต เช่ือมโยง
เครือข่ายทัว่โลกเพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ ท่ีใครก็เป็นไดท้ั้งบทบาท               
ผูส่้งสารและผูรั้บสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ อย่างไร้พรมแดน ไร้ขีดจ ากดั 
ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา ทุกสถานท่ีในช่วงเวลาพร้อม ๆ กนั โดยมีองคป์ระกอบ 11 ขอ้ คือ 1) การ
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สร้างความตระหนักในการรับรู้ (Relationships) 2) ผ่านเน้ือหาและความสัมพันธ์ (Awareness)                   
3) หมายถึง การสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีกับผูท่ี้ได้รับชม (Perception) 4) หมายถึง               
การสร้างการรับรู้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั (Ever-Evolving) 5) หมายถึง การเรียนรู้ท่ี
ใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ไดม้ากท่ีสุด (Multi - Channel) 6) หมายถึง การท าให้เกิดการ
ส่ือสารแบบสองทาง หรือท่ี เรียกว่า (Two way communication  Engagement) 7) การรวมเอา
ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นมูลค่าทางการตลาด (Marketing) 8) การผลิตเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ
แก่ผู ้บริโภค (Content) 9) การสร้างเน้ือหาท่ีมีประโยชน์แก่ผู ้ท่ีต้องการเน้ือหานั้ น ๆ (Story-Telling)               
10) การท าประชาสัมพนัธ์ท่ีถูกผลกัดนัโดยขอ้มูลต่าง ๆ และท่ีส าคญัคือสามารถวดัผลได้ (Data 
Driven) 11) กลยุทธ์ในการท าการส่ือสาร (Strategic) ส่ือสมยัใหม่ (Modern Digital Media) เทคโนโลยี
ส่ือสารอินเทอร์เน็ตคือตวัหลกัในการน าเสนอเผยแพร่ข่าวสาร  
 สรุป ขอ้คิดของนักวิชาการด้านส่ือสมยัใหม่มีอิทธิพลและบทบาทต่อชีวิตประจ าวนั
ของคนเรามากข้ึนดงัน้ี  
 

ตารางที ่2.5  สรุปประเด็นความรู้ทีน่ าไปใช้ตามแนวคิดนักวชิาการ 

นักวชิาการ ข้อสรุปประเด็นการน าไปใช้ 
Chen (2007) 
 
 
Heather Yaxley (2521) 

การส่ือสารดิจิทลัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในมิติของการความคิดการ
กระท า วถีิชีวติผูค้น ทั้งดา้นมิติความรู้ สังคมและสุนทรีย เศรษฐกิจท่ี
สามารถยอ่โลกทั้งใบ บีบอดัพื้นท่ีเวลา เช่ือมโยงโลกทั้งใบ  

1. การสร้างความตระหนกัในการรับรู้ 
2. ผา่นเน้ือหาและความสัมพนัธ์ 
3. การสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัผูท่ี้ไดรั้บ 
4. การสร้างการรับรู้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  
5. การเรียนรู้ท่ีใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิด การรับรู้ 
6. การท าใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง  

Heather Yaxley (2521) 7. การสร้างความตระหนกัในการรับรู้ 
8. ผา่นเน้ือหาและความสัมพนัธ์ 
9. การสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัผูท่ี้ไดรั้บ 
10. การสร้างการรับรู้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  
11. การเรียนรู้ท่ีใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิด การรับรู้ 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 

นักวชิาการ ข้อสรุปประเด็นการน าไปใช้ 
 12. การท าใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง  

13. การรวมเอาส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดเป็นมูลค่า 
14. การผลิตเน้ือหาท่ีมีคุณภาพแก่ผูบ้ริโภค  
15. การสร้างเน้ือหาท่ีมีประโยชน์แก่ผูท่ี้ตอ้งการเน้ือหานั้น ๆ  
16. การท าประชาสัมพนัธ์ท่ีถูกผลกัดนัโดยขอ้มูลต่าง ๆ  

กลยทุธ์ในการท าการส่ือสาร   
 
ประเภทส่ือดิจิทลั : ทีผู้่น าทางการศึกษาควรรู้ 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลึกความคิดของ วิทยา ด ารงเกียรติศกัด์ิ (2557) ซ่ึงไดร้วบรวมรายชนิด

ส่ือดิจิทลั โดยแนวคิดของ (Green and Hung, 2014) ท่ีได้แบ่งชนิดของส่ือดิจิทลัไวต้ามหลกัของ               
ดิวอ้ี (Dewey) จ  านวน 60 ชนิด ประกอบดว้ย ออดิโอวิชัวร์ บล็อก บุ๊ค บอร์ดแคลช คอมมูนิเคชั่น               
ชีดีคอมแพค เซลลูล่า เรดิโอ เซลลูล่า เทเลโฟน แชท กรุ๊ป คอมพิวเตอร์ เกมส์ มิวสิค ดิจิทลั ออดิโอ 
ดิจิทลั มีเดีย ดิจิทลั พลบัลิกเคชัน่ ดิจิทลั โฟโตกราฟฟ่ี  ดิจิทลั เราดิโอ ดิจิทลั วิดิโอ ดิสคสัชัน่ ลิสท ์
อิเลคทรอนิคส์ บุ๊ค อิเลคทรองนิคส์ บิวท์ อิน บอร็ด อิเลคทรอนิคส์ เจอนอล อิเลคทรองนิคส์ เมล  
อิเลคทรองนิคส์ พลบัลิคเคชัน่ อิเลคทรองนิคส์ ซอสเซส อินสแทนส์ เมสเซส อินทิเกรดต้ิง รีซอร์ส 
อินเตอแลคทิฟ เทเรวิชชัน่ อินเตอแลคทิฟ วิดิโอเทกส์ อินเทอเน็ต ฟอร์รัม อินเตอร์เน็ต พลบัริชชิง 
อินเทอร์เน็ต เทโรโฟนิ  มาร์ชิน ริดเอเบิล  แมทธีเรีล โมบาย เรดิโอ โมบาย เทเรวิชชั่น โมชั่น                   
พิกเจอร์ นิวสเปเปอร์ส ออนไลน์ แชท กรุ๊ป ออนไลน์ โซเชียล เน็ตเวอร์ค พอดแคสท ์พอย ทู พอยท ์
คอมมูเนเคชัน่ เรดิโอ เราดิโอเทโรโฟนนิ อาร์เอสเอส ฟีดส ซีเรียล โซเชียล มีเดีย ซอฟแวร์ เรดิโอ 
สตรีมมิง มีเดีย เทเลกราฟ  เทเลโฟน  เทเลเท็กส์  เทเลเทกสท์ เทเลวิสชั่น เทกส์ เมสเซส วิดิโอ                   
เรคอร์ดดิง วิดิโอคอนเฟอเรนส์ วิดิโอเทเลโฟน วิดิโอเทกส์ วิชชวล แมทธีเรีล เวปพลบับลิคเคชัน่ 
เวป็แคท์ส และ วิกิ  ประเภทส่ือสมยัใหม่ จ  านวน 60 ชนิดดงักล่าวมีมากมาย  ท่ีผูน้  าทางการศึกษา
สมควรไดเ้รียนรู้และสามารถน ามาปรับใช้ใช้ในการบริหารและพฒันาการศึกษาซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามา
เป็นองคป์ระกอบในการศึกษา ในมิติดา้นความรู้  
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ผู้น าทางการศึกษากบัการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
แมว้า่ ส่ือดิจิทลัจะมีคุณค่าต่อวิถีการด าเนินชีวิต แต่ก็ยงัมีอีกมุมหน่ึงท่ีถือเป็นมุมมืดท่ี

ส่งผลต่อคน และสังคม รวมทั้งเด็กและเยาวชน หรือแมแ้ต่ผูค้นทุกเพศ ทุกวยั  ดงันั้นการรู้เท่าทนั
ส่ือจึงเป็นเร่ืองท่ีผูว้จิยัน ามาก าหนดไวเ้ป็นกรอบการศึกษาดว้ย  

การรู้เท่าทนัส่ือ หมายถึง คือสมรรถนะวิสัย (ความรู้และทกัษะ) อารมณ์ และปัญญาใน
การใช้เน้ือหา ขอ้มูลเทคโนโลยี ทกัษะในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์เน้ือหาออกมาเป็นส่ือท่ีมี
คุณค่าด้วยความดีงาม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และรวมทั้งการใช้สิทธ์ิ ใช้เสียง ภายใตก้ฎหมาย              
และความร่วมมือร่วมใจกบัชุมชน ในการแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงโลกและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน        
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  สามารถท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองของความเส่ียง ท่ีเป็นข้อค้นพบ                  
ดา้นความเส่ียงมี 3 ประเภท (Staksrud, Livingstone, Haddon & Olasson, 2009)   

1. ความเส่ียงด้านเน้ือหา (Contents Risk) คือความเส่ียงท่ี เปิดรับข้อมูลเน้ือหาท่ี
กา้วร้าว อนัตราย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมยยุงสร้างความเกลียดชงั ปลุกป่ัน  

2. ความเส่ียงในการติดต่อ (Contact Risk) คือการติดต่อส่ือสารด้วยกระบวนการ
คุกคามทางเพสผ่านส่ือ การใช้ค  าพูดส่ือสารไม่เหมาะสม หยาบคาย ไร้คุณธรรม ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล  

3. ความเส่ียงด้านพฤติกรรม (Conduct Risk) คือพฤติกรรมความหลอกลวงผ่านส่ือ 
การตั้งใจให้ข้อมูลท่ีบิดเบือน การเผยแพร่ข้อมูลของคนอ่ืนด้วยเจตนาท่ีแอบแฝง ละเมิดสิทธิ                   
บุคคลอ่ืน การพนนั การโจรกรรมขอ้มูล การโหลดขอ้มูลท่ีผิดกฎหมาย ทกัษะส าคญัในการรู้เท่าทนั
ส่ือดิจิทลั  
 

 
                 
                     
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  ความเส่ียงการใชส่ื้อดิจิทลั 
ทีม่า : วทิยา ด ารงเกียรติศกัด์ิ, 2557 
 

Content Contact 
Conduct 
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 วิทยา ด ารงเกียรติศกัด์ิ ไดอ้ธิบายผ่านผลึกความคิดในการใชท้กัษะการรู้เท่าทนัส่ือว่า             
จากปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริง ลกัษณะส่ือส่วนมากจะเป็นรูปแบบภาพ (Visual Form) หากจะรู้เท่าทนั
ส่ือจะต้องมีทกัษะในการมองเห็นภาพก่อนเพื่อความเข้าใจในข่าวสารท่ีส่งเข้ามาส่ือหลอมรวม 
(Convergent) ซ่ึงมีองค์ประกอบด้วยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขั้นตอน เสียง เอฟเฟค กราฟฟิค                
การออกแบบ รูปแบบ สัญลักษณ์ เทคนิคการน าเสนอ ซ่ึงผู ้รับส ารจากส่ือจะต้องเข้าใจและ
ตีความหมายผ่านภาพ จากส่ือท่ีเรามองเห็นอย่างลึกซ้ึงและเท่าทัน ชีวิตคือการส่ือสาร บุคคล
สามารถส่ือสารไดท้ั้งระดบัสัญชาตญาณ โดยใช้จิตใตส้ านึกส่ือสารความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
ชีวภาพ การกิน การอยู ่อาหารและยา รวมทั้งการสืบพนัธ์ุ ระดบัปรีชาญาณ โดยใชจิ้ตส านึกมีทกัษะ
การส่ือสารท่ีดี เป็นผลผลิตทางสมอง ระดบัปัญญาญาณโดยใช้จิตเหนือส านึก ส่ือสารดว้ยผลผลิต
ของจิตท่ีผา่นการฝึกฝนจนมีพลงั ซ่ึงผลกระทบของการส่ือสารต่อชีวติ ยอ่มเกิดจากทุกองคป์ระกอบ
ของการส่ือสาร คือ ผูส่้งสาร ระดบัการส่ือสาร บริบทการส่ือสาร ทั้งส่วนบุคคล บริบทเชิงจิตวิทยา 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม เง่ือนไข เวลา สถานท่ี การพิเคราะห์ตอ้งประมวลพร้อมกนัและในการส่ือสาร
ดิจิทลั นกัส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งสามารถไดย้ินเสียง แมผู้ส่้งสารจะไม่ไดพู้ด สามารถอ่าน 
เน้ือหาในช่องว่าง ระหว่างบรรทดั สร้างสามารถเห็นภาพท่ีไม่ได้ถูกบนัทึก สามารถเขา้ใจกิริยา                
ท่ีปิดบงัซ่อนเร้นและตระหนกัรู้ถึงส่ิงท่ีผูส่้งสารจงใจละเวน้ท่ีจะไม่น าเสนอ อีกดว้ย  

จากการศึกษาของผูว้จิยั สรุปไดว้า่ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตามความคิดของ วทิยา 
ด ารงเกียรติศกัด์ิ ไดข้อ้สรุปว่า การส่ือสารดิจิทลัขั้นสูง มีพฒันาการจากสัญชาตญาณ ปรีชาญาณ 
และสู่ระดบัปัญญาญาณ ซ่ึงจะตอ้งอาศยักระบวนการฝึกฝน สั่งสม สังเกต พินิจพิเคราะห์ ดว้ยความ
ใส่ใจครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  จนสามารถสู่การหย ัง่รู้นั่นเองและหากผูน้ าองค์กรหรือผูน้ าทาง
การศึกษามีสมรรถนะในการเป็นผูรั้บสาร รู้ระดบัของการส่ือสาร บริบทการส่ือสาร ทั้งส่วนตนและ
กลุ่มคนเข้าใจในทุกบริบทเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ดงักล่าวด้วยแล้ว  จึงสมควรท่ีจะน าไป
ก าหนดเป็นประเด็นองคป์ระกอบดา้นองค์ความรู้และภาวะผูน้ ารวมทั้งการบริหารจดัการดา้นการ
ส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 ในคร้ังน้ีดว้ย 

ทกัษะจ าเป็นในการรู้เท่าทนัส่ือ 
       ในความเป็นมนุษยย์่อมจะตอ้งแสวงหาและพฒันา รวมทั้งการแกปั้ญหาเพื่อสามารถ

ยนือยูไ่ดบ้นโลกใบน้ีอยา่งสันติสุข  บนพื้นฐานวฒันธรรมและความร่วมมือ เพื่อการรู้เท่าทนัส่ือส่ือ
ดิจิทลัดว้ย 5 ทกัษะท่ีจ าเป็น ดงัน้ี 

1. ทกัษะการเขา้ถึงส่ือ (Access) การใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยใีนการคน้หาและใช้
ส่ืออยา่งเช่ียวชาญ และการแบ่งปันข่าวสารกบัผูอ่ื้นท่ีตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร 
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2.  ทกัษะการวิเคราะห์และประเมินข่าวสาร (Analyze & Evaluate) การเขา้ใจเน้ือหา
ของสารและการใชค้วามคิดเชิงวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ บนพื้นฐานความจริง 
ความถูกตอ้งและทรรศนะต่าง ๆ ของเน้ือหาร่วมถึงการคาดการณ์การประเมินผลกระทบของสารดว้ย 

3.  ทกัษะการสร้างส่ือ (Create) การใชค้วามคิดสร้างสรรคส่ื์อ ดว้ยความตระหนกัรู้ใน
จุดประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย และการน าเสนอดว้ยเทคนิควธีิ 

4.  ทักษะการใช้ส่ืออย่างรับผิดชอบและมีศีลธรรม (Reflect) การใช้ส่ือด้วยหลัก
จริยธรรมความรับผดิชอบ ตลอดจนถึงการแสดงพฤติกรรมการส่ือสาร 

5.  ทกัษะการแบ่งปันความรู้และแก้ปัญหา (Act) ทั้ งส่วนตน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ประเทศชาติ 

ส่ิงทีค่วรรู้ในยุคดิจิทลั 
เพื่อการอยูใ่นโลกดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนั มีความสร้างสรรคแ์ละแบ่งปันความสุขส่ิงท่ีควร

เรียนรู้ในโลกดิจิทลั  
1.  แหล่งขอ้มูล วิธีคน้หา วิธีจดัระบบท่ีดีท่ีสุด การแยกแยะความจริงออกจากความ

คิดเห็น วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดอ้ยา่งระมดัระวงั  
2.   วิธีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ประยุกต์ใช้ การน าไปเป็นพลังขบัเคล่ือน การจ าแนก 

แยกแยะคุณค่าของขอ้มูล  
3.  พื้นท่ีความสัมพนัธ์ของเวลาและพื้นท่ีในโลกเสมือนจริง และโลกเสมือน ความ

แตกต่างระหวา่งการส่ือสารส่วนบุคคล กบัการส่ือสารดิจิทลั  
4.  ความสัมพนัธ์ทางสังคม ตอ้งรู้ผลกระทบของการแบ่งปันส่ือดิจิทลั วิธีการแบ่งปัน

ข้อมูล วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ ต้องยอมรับว่าโลกดิจิทลัคือความเร่งรีบ การส่ือสารดิจิทลัต้องมี                
กฎ กติกา มารยาท และความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

5.  การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล การโพสต์ภาพ แบ่งปัน ข้อมูลและการแสวงหา ต้อง
ค านึงถึงกฎหมาย ความน่าเช่ือถือ ตอ้งรู้จกัแยกแยะขอ้มูลส่วนตวั กบัขอ้มูลทางสังคม รู้จกัให้ รู้จกั
รับ รู้จกัแบ่งปันในโลกความจริงอยา่งมืออาชีพ  

6.  การใช้ ส่ื อเทคโนโลยี  ค านึ งถึงประโยชน์ สูงสุดท าให้ ชีวิตดี ข้ึน สั งคมดี ข้ึน 
ความสัมพนัธ์ของการใชเ้คร่ืองมือ  

7.  ค านึงถึงผูรั้บสารเสมอ ค าน่ึงผูช้ม ผูฟั้ง ตอ้งเรียนรู้ในความแตกต่าง ภาษา โครงสร้าง 
น ้าเสียง ตรงจุดประสงค ์แยกแยะคุณภาพ ออกจาก ความนิยม   
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8.  กฎทางสังคม  ต้องรู้ว่าสารจะถูกสังคมตรวจสอบ ความถูกต้อง ความทันสมัย 
คะแนนนิยมไม่ไดบ้่งบอกความส าคญัและผลกระทบ ผูเ้ช่ียวชาญกบัการจดัการตนเอง การรู้จกัเลือก
เพื่อน แยกแยะผูรู้้ ผูมี้ประสบการณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ 

9. การเผยแพร่ ตอ้งรู้ชนิดของข่าวสารท่ีบุคคลคน้หาในอินเทอร์เน็ต รู้แยกแยะวา่อะไร
ควรแชร์และการแบ่งปัน ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งสังคม ระดบัโลก  
 

ตารางที่ 2.6   สรุปประเด็นหลักนักวิชาการ และองค์ความรู้ที่น าไปปรับใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ือสารดิจิทลั 

 

 

สรุปประเด็นเน้ือหาของนักวิชาการ สรุปประเด็นน าไปปรับใช้ 

วทิยา ด ารงเกียรติศกัด์ิ  
 

การ ส่ื อส าร ดิ จิทัล ขั้ น สู ง  มี พัฒ น าก ารจาก
สัญชาตญาณ ปรีชาญาณ และสู่ระดบัปัญญาญาณ 
จะต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝน สั่งสม สังเกต 
พินิจพิเคราะห์ดว้ยความใส่ใจ 

แนวคิดของ กรีนและฮคั (Green and Hung, 
2014) ท่ีไดแ้บ่งชนิดของส่ือดิจิทลัไว ้

จ านวน 60 ชนิด 

สติถิของการใช้ส่ือดิจิทัล : ท่ีผูน้  าทางการ
ศึกษาควรรู้  
 

ปี ค.ศ. 2020 คนชั้นกลางจะมีอุปกรณ์เช่ือมต่อกบั
เครือข่ายออนไลน์ คนละ 10 ช้ิน โดยทั้งโลกจะมี
อุปกรณ์เช่ือต่ออินเตอร์เน็ต มากกว่า 50,000 ล้าน
ช้ิน โลกดิจิทัล  (Digital Universe) จะใหญ่กว่า
ปัจจุบนั 44 เท่า ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมจะ
ได้รับผลกระทบจากอินเตอร์เน็ตและส่ือทุกชนิด 
ในทุกระดบั ทั้ งโลกจริงและโลกเสมือนจริง จะ
ส่งผลต่อความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบในการด าเนิน
บนวิธีชีวิตการท างาน จะส่งผลกระทบ ผูน้ าและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวข้องในการ
พฒันา  

การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  หมายถึง สมรรถนะ
วสิัย (ความรู้และทกัษะ) อารมณ์และปัญญา
ในการใช้เน้ือหา ข้อมูลเทคโนโลยี ทกัษะ
คิด วเิคราะห์ 

การรู้เท่าทนัส่ือเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ความเส่ียง
ดา้นเน้ือหา ความเส่ียงในการติดต่อ  
ความเส่ียงดา้นพฤติกรรม  
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ตารางที ่2.6  (ต่อ)  

สรุปประเด็นเน้ือหาของนักวิชาการ สรุปประเด็นน าไปปรับใช้ 
ทกัษะจ าเป็นในการรู้เท่าทนัส่ือ 
 

ทกัษะการเขา้ถึงส่ือ  
ทกัษะการวเิคราะห์และประเมินข่าวสาร  
ทกัษะการสร้างส่ือ  
ทกัษะการใชส่ื้ออยา่งรับผดิชอบและมีศีลธรรม  
ทกัษะการแบ่งปันความรู้และแกปั้ญหา  

ส่ิงท่ีควรรู้ในยคุดิจิทลั  1. แหล่งขอ้มูล วธีิคน้หา  
2. วธีิการเรียนรู้ ประยกุตใ์ช ้ 
3. พื้นท่ี 
4. ความสัมพนัธ์ทางสังคมของเวลาและพื้นท่ี  
5. กฏ กติกา มารยาท  
6. การมีส่วนร่วมทางการส่ือสารการ แบ่งปัน  
7. การใชส่ื้อเคร่ืองมือ ความแตกต่าง ภาษา ผูรั้บ 
8. กฎทางสังคม สารจะตอ้งถูกตรวจสอบ  
9. การเผยแพร่ ตอ้งรู้ชนิดของข่าวสาร 

 
ตารางที ่2.7 สรุปประเด็นการเปรียบเทยีบส่ือดั้งเดิมกบัส่ือดิจิทลั 23 ประเด็น (Traditional Medea  
                    vs Digital Media) 
       

                        ส่ือดั้งเดิม          ส่ือใหม่ 
การสนทนาทางเดียว การสนทนา สองทาง 
ระบบปิด ระบบเปิด 
ปกปิด ไม่ชดัเจน โปร่งใส เปิดเผย 
การตลาดแบบมวลชน การตลาดแบบ 1 -1 -1 
เร่ืองราวของฉนั เร่ืองราวของคุณ 
เน้ือหาแบบมืออาชีพ เน้ือหาเก่ียวกบัผูใ้ช ้
เน้ือหาท่ีขดัเกลา และตบแต่งแลว้ เน้ือหาแบดิบ  จริงแท ้ 
แพลตฟอร์มท่ีตอ้งจ่ายเงิน แพลตฟอร์มอิสระ 



85 

 

ตารางที ่2.7  (ต่อ)  

ส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ 
เนน้การส่งถึงผูรั้บและความถ่ี เนน้การสร้างความผกูพนั 
ผูแ้สดง ผูส่้งสารคือนกัแสดง คนมีช่ือเสียง ผูแ้สดง ผูส่้งสารคือผูใ้ช ้ผูมี้อิทธิพล 
ตดัสินใจดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ตดัสินใจดว้ยกลุ่มชน 
การส่ือสารแบบควบคุม การส่ือสารแบบไม่มีโครงสร้าง 
ผลิตแบบมีตารางเวลา มีแผน มีการเตรีมการ ผลิตแบบเรียลไทม ์
ยทุธศาสตร์แบบบนลงล่าง ยทุธศาสตร์แบบล่างข้ึนบน 
ภาษาเป็นทางการ ภาษาไม่เป็นทางการ 
การมีส่วนร่วมเชิงรับ  การมีส่วนร่วมเชิงรุก 
ค่อนขา้งเครียด สนุกสนาน 
ปกป้องบุกทะลวง โจมตี ยนิดีรับค าวิจารณ์ และเรียนรู้ 
เฉพาะเจาะจงอยูก่บัท่ี เคล่ือนยา้ยติดตามตวั 
เน้ือหาผลิตโดยผูส้ง เน้ือหาผลิตโดยผูใ้ช ้
เน้ือหามีเวลาจ ากดั เน้ือหาอยูน่านกวา่  
จากนอ้ยไปมาก  จากมาก สู่มาก 
ระบบอนาลอก ระบบดิจิทลั 

ทีม่า : วทิยา ด ารงเกียรติศกัด์ิ, 2557 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารเชิงคุณธรรม 

มณีภทัร งามเกิดเกียรติ (2550) ศึกษาการใช้หลกัธรรมะในการประชาสัมพนัธ์ภายใน
เพื่อการบริหารจดัการองคก์รธุรกิจ พบว่า แนวทางการประชาสัมพนัธ์ภายในเพื่อน าธรรมมาใช้ใน
การบริหารจดัการองคก์รธุรกิจ มีกลยทุธ์ 5 กลยุทธ์ คือ 1) การสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง 2) การสร้างวฒันธรรมธรรมะในองคก์ร 3) การส่งสารโดยผูมี้ความน่าเช่ือถือ 4) การเน้น
ส่ือกิจกรรมเป็นหลกั 5) การสร้างช่องทางส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการส่วนขอ้คน้พบ
ด้านรับรู้ธรรมะ พบว่า (1) พนักงานมีการรับรู้ข่าวสารด้านธรรมะจากผูบ้ ังคับบัญชามากท่ีสุด                  
(2) พนักงานมีความรู้ด้านธรรมะเก่ียวกับค านิยามของศีล อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 เป็น               
ส่วนใหญ่ (3) พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อการประชาสัมพนัธ์ดา้นธรรมะ โดยส่วนใหญ่ มีความเช่ือใน
เร่ืองบาปบุญ คุณโทษ (4) พนักงานปฏิบติัตามหลกัธรรมะในระดบัสูง โดยส่วนใหญ่จะซ่ือสัตย ์             
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ต่อครอบครัวไม่ล่วงละเมิดในสามีหรือภรรยา ผูอ่ื้นและซ่ือสัตย์ต่อองค์กร ไม่ลักทรัพย์ผูอ่ื้น                   
(5) การรับรู้ข่าวสารด้านธรรมะไม่มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัตามหลกัธรรมะของพนักงาน               
(6) การรับรู้ข่าวสารดา้นธรรมะไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการประชาสัมพนัธ์ดา้นธรรมะของ
พนักงาน (7) ความรู้ด้านธรรมะไม่มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัตามหลกัธรรมะของพนักงาน               
(8) ทศันคติต่อการประชาสัมพนัธ์ดา้นธรรมะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการปฏิบติัตามหลกัธรรมะ
ของพนกังาน" และมีขั้นตอนในการประชาสัมพนัธ์ เร่ิมตั้งแต่ ศึกษาขอ้มูล การวางแผน การส่ือสาร 
และการประเมินผล  

อารีรัตน์ มาหินกอง (2551) ศึกษากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์และปัจจยัท่ีท าให้เยาวชน
ตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรมพระพุทธศาสนาสากล พบวา่โครงการตอบปัญหาธรรมะทาง
กา้วหน้า ใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์ คือ กลยุทธ์การส่ือสาร และกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย  
ในส่วนปัจจยัท่ีท าให้เยาวชนตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการคือ ส่ือบุคคลไดแ้ก่ รุ่นพี่สู่รุ่นนอ้งในสถาบนั  
เป็นล าดบัแรก  ส่วนโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ใชก้ลยุทธ์ การส่ือสารและกลยุทธ์การโนม้นา้วใจ 
ส่วนปัจจยัท่ีท าใหเ้ยาวชนตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการคือ ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ ครู เป็นล าดบัแรก              

ประกายดาว สาริกบุตร (2551) บทความบวัราชภฏัการพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์ได้
กล่าวโอกาสในการพูด ในฐานะพิธีกร ในการกล่าวตอ้นรับการบรรยายสรุป การพูดในโอกาสพิเศษ
และการแสดงปฐกถา มีหลกัในการพูด ด้านภาษาถูกต้องตามอกัขรวิธี  น ้ าเสียงชัดเจน ค านึงถึง
ประเด็นการพูด เวลาและโอกาสในแต่ละเร่ืองมีมารยาทและจริยธรรมการแต่งกายเหมาะสมกบั
กาลเทศะ การกล่าวขออภยัเม่ือพูดผิด การใช้อุปกรณ์การพูด ตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือ             
ต่าง ๆ ในการพูดเพื่อประกอบการพูดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประกายดาว สาริกบุตร (2551) กลยุทธ์ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้สัมฤทธ์ิผล 
หัวใจการประชาสัมพนัธ์ คือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
การจูงใจให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  หลกัการพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่สัมฤทธิผลในการส่ือสารเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ ข้ึนอยูก่บักลยุทธ์ท่ีผูน้  าองคก์รให้ความส าคญั ก็คือ ดา้นการจดัความพร้อมดา้น
อุปกรณ์การส่ือสาร การทุ่มเทก าลังกายและจิตใจในการประชาสัมพันธ์ ด้วยจิตส านึกต่อ                   
การ ประชาสัมพนัธ์ โดยกลยุทธ์ท่ีจะต้องค านึงถึงเป็นหลกัในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ได้แก่                
1) กลยุทธ์ทางด้านเน้ือหาหรือข้อความข่าวสาร (Message Strategies) นักประชาสัมพนัธ์ต้องมี
ความรู้ดา้นการเขียนข่าว ทกัษะทางภาษา การท าความรู้จกันโยบายของส่ือ การน าเสนอข่าวกระชบั
เขา้ใจง่าย ในการด าเนินการส่งข่าวต่อส่ือมวลชนตอ้งตรงเวลามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อส่ือมวลชน               
2) กลยุทธ์ทางดา้นช่องทางการส่ือสาร (Media Strategies) เม่ือไดป้ระเด็นข่าวแลว้ ก็จะตอ้งพิจารณาว่า
จะส่งข่าวช่องทางใด ถึงจะสัมฤทธิผลท่ีสุด ในส่ือประเภทการพูด ส่ิงพิมพ์ แสงและเสียงและ
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กิจกรรม จะใช้ส่ือประเภทใดนั้นข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบ วตัถุประสงค ์ระยะเวลา งบประมาณและ
ความรวดเร็วในการเผยแพร่ เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถเอาชนะเวลาและระยะทางไดอ้ยา่งน่า
พิศวง และทุกคนย่อมเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บความสะดวกสบายและความรวดเร็วทนัสมยัสามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล    
  สุ ริย ันต์  สะท้าน  (2551) ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่ือสาร                    
การติดต่อส่ือสารของผู ้บริหารสถานศึกษากบัขวญัและกาลงัใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต2 ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมการติดต่อส่ือสารและพฤติกรรมการใชช่้องทางในการติดต่อส่ือสารอยู ่ในระดบัมากส่วน
พฤติกรรมการรับสารอยู่ในระดบัปานกลาง ครูผูส้อนมีขวญัและกาลังใจในการปฏิบติังานโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
สถานศึกษารองลงมาคือความพึงพอใจต่องานท่ีปฏิบติั ในสถานศึกษาและความรับผิดชอบงานท่ี
ปฏิบติัในสถานศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความมัน่คงในการปฏิบติังานในสถานศึกษา
พฤติกรรมการติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติั งานของครูผู ้สอนในสถานศึกษา 
    สมปรารถนา พรหมช่วย (2552) ศึกษา กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ
คลินิคศลัยกรรมความงาม “เมโกะคลินิก” ไดข้อ้คน้พบวา่ จุดแข็งกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการเป็นการท าให้เมโกะคลินิกบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายการตลาด ไดแ้ก่การส่ือสาร
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารท่ีส าคญัคือ 
การรักษาช่องทางการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มยอดขายท่ีส าคัญ คือ การส่ือสารแบบปาก 
นัน่เอง รวมทั้งตอ้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหลากหลายรูปแบบ
ดว้ย จึงอาจกล่าวสรุปไดว้่า การก าหนดนโยบายด้านการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นซ่ึงผูน้ า
องคก์รคือผูท่ี้มีความส าคญัยิ่งในบทบาทท่ีจะตอ้งด าเนินการก าหนดนโยบายและการรักษาช่องทาง
การส่ือสารและกิจกรรมการส่ือการดงักล่าวดว้ย 

ปัญ ณิตา ชัยส นิท  (2552) ศึกษาการจัดการเรียน รู้แบบบูรณาการเพื่ อพัฒนา
ความสามารถด้านการส่ือสารของนักศึกษาวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์ในงานส่งเสริม
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารูปแบบบูรณา
การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพฒันาความสามารถด้าน              
การส่ือสารของนกัศึกษารายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์ และเพื่อประเมินผลการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเกิดกบันกัศึกษาและเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน  ผลการศึกษาพบวา่ 
นักศึกษามีพฒันาการทางด้านการส่ือสารด้านความรู้และทกัษะ มีความมัน่ใจ กล้าพูดและกล้า
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แสดงออก สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ งการประสานงานกับ
องคก์รฝ่ายสนบัสนุน การอบรมทกัษะการพูดและการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์  อยูใ่นระดบัพึงพอใจ 
กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนได้รับรู้ข่าวสารและช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กร                  
ทั้งภาครัฐและเอกชน เรียนรู้วิธีการพูดเพื่อการส่ือสารและพฒันาเครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร มีความ              
พึงพอใจในรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีไดพ้ฒันาข้ึน  ซ่ึงรูปแบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน คือ
รูปแบบ APLE มีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน กล่าวคือ เรียนรู้เชิงนามธรรม (A) การปฏิบติัการ
ภาคสนาม (P) ทดลองปฏิบัติการ (L) และขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินผลและสะท้อนผล               
การเรียน   
          ในปีต่อมา  ปัณณิตา ชยัสนิท (2553) ศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพื่อยกระดบัคุณภาพเชิงพาณิชยว์ิสาหกิจชุมชน จงัหวดัอุตรดิตถ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ  
การใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีเหมาะสม ส ารวจความพึงพอใจในการใช้รูปแบบ             
การส่ือสารและความสามารถในการน ามาใชป้ระโยชน์และยกระดบัคุณภาพเชิงพาณิชย ์ ผลการวจิยั
พบว่า องค์ประกอบรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม มี 6 องค์ประกอบ คือ การค้นหาอตัลักษณ์               
ของกลุ่ม การประยุกต์ใช้การส่ือสาร ใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่                  
ใช้อตัลกัษณ์เป็นขอ้มูลหลกัในการส่ือสาร  ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
ใช้รูปแบบการเล่าเร่ืองน่าสนใจ ออกแบบโดยใช้สีหลักซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม เช่ือมโยงกับ              
การท่องเท่ียว เครือข่าย ท่ีสนบัสนุน ไดแ้ก่ ภาคีภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมและการส่ือสาร
ขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย  

ทิพย ์หาสาสน์ศรี (2553) วิจยัเร่ือง การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้ขอ้สรุปในการแนวทางการพฒันาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม             
คือโรงเรียนควรมีการพฒันาครูผูส้อน เน้นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมดว้ยการสอดแทรกในการสอน
ทุกรายวชิา มีการจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ืออ านวย โดยมีขอ้เสนอแนะวา่ ครูควรเขียนค า
พงัเพยเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมติดบอร์ดให้นกัเรียนอ่าน เน้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมตามความ 
พึงพอใจของนักเรียน ครูควรเอาใจใส่ให้นักเรียนปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด         
ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าว  ผูว้จิยัเห็นวา่เก่ียวขอ้งกบัวธีิการส่ือสารเชิงคุณธรรมภายในโรงเรียนทุกขั้นตอน  

อลิสา สิงห์สง่า (2553) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลของการน าแนวคิดประชาสัมพนัธ์ของ  
บสักิน, อโรนอฟพแ์ละแจ๊ตติมอร์ มาใชใ้นโรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ผลการศึกษาไดแ้นว
ทางการประชาสัมพนัธ์ตามแนวคิดของบิสกิน อโรนอฟพ์และแลทติมอร์ คือ 1) ขั้นศึกษาปัญหา
และความต้องการ ขั้นวางแผน ซ่ึงได้แก่ การประชุมครู ก าหนดแผนประชาสัมพนัธ์ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดส่ือท่ีใช้ ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การปฏิบัติ               
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ตามแผน การประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากับติดตาม                  
ผลขั้นประเมินผล  มีการติดตามผลเชิงปริมาณคนท่ีได้รับข่าวสาร ความรวดเร็วขอ้มูลข่าวสารท่ี
ได้รับ ความครอบคลุมของข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ ความพึงพอใจเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 
            ดีพร ผอ่งสุภาพ (2554) การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพนัธ์และความพึงพอใจใน
การส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา พบว่า นิสิตนักศึกษามีการแสวงหา
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัการใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์  
   ธัญญารัตน์  อินทร์เมือง (2554) ท าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน
องคก์รกบั ความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยันเรศวร ผลการศึกษา1) ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัทั้ง 3 ตวั มีค่าเป็นบวกทั้งหมดมีนยัส าคญัทางสถิติ จ  านวน 
3 ค่า ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.177 – 0.508 แสดงวา่ตวัแปรพยากรณ์มี ความสัมพนัธ์
กนัอยู่ในระดบัต ่าถึงปานกลางตวัแปรพยากรณ์คู่ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์สูงสุดคือความ
คาดหวงัปัจจยัในการสร้างบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กร (การจดัให้มีส่ือในการติดต่อท่ีมี
คุณภาพ) กับความพึงพอใจการส่ือสารภายในองค์กร (การสร้างบรรยากาศท่ีดี ในการส่ือสาร)              
ส่วนคู่ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่าสุดคือด้านความคาดหวงัปัจจยัในการสร้างบรรยากาศ               
การส่ือสารภายในองคก์ร (การจดัให้มีส่ือในการติดต่อท่ีมีคุณภาพ) กบัความพึงพอใจในการสั่งการ
ขององคก์รจากส่ือต่าง ๆ (บนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ ค าสั่ง) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 0.01 นัน่
คือประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรมีความสัมพนัธ์กนั 2) ประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน
องคก์รจะเกิดข้ึนไดอ้งคก์รควรก าหนดเป็นนโยบายประกอบดว้ยนโยบายดา้นการเผยแพร่ข่าวสาร
ภายในองคก์รนโยบายดา้นการสร้างบรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รและนโยบายดา้นการสร้าง
ความพอใจการส่ือสารภายในองค์กรทั้ งน้ีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรซ่ึงหมายถึง                
การส่ือสารท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกัน             
และไดรั้บข่าวสารท่ีรวดเร็วนั้นมีความสัมพนัธ์และส่งผลใหก้ารด าเนินงานของมหาวทิยาลยันเรศวร
ประสบผลส าเร็จ 

วิมล จนัทร์แกว้ (2555) วิจยัรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อพฒันาและประเมินรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี พบวา่ 1) รูปแบบการพฒันาผูน้ ามีองคป์ระกอบ 5 ขั้นตอน คือ 1.1) การ
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สังเคราะห์คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งการพฒันา 1.2) การสร้าง
รูปแบบการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 1.3) การทดลองรูปแบบการพฒันาผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 1.4) การ
พฒันารูปแบบการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์1.5) การประเมิน รูปแบบการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์ส่วนขอ้
คน้พบดา้นคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 5 คุณลกัษณะ คือ การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  
ผูน้  าของน า  ผูน้  าความคิดสร้างสรรค ์ผูน้ าการบริหารความเส่ียงและผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

วรพงศ์ พิรอด (2555) ศึกษาการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน โทรศพัท์มือถือ                 
(Mobile Phone or Smartphone) โดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบ้านและหอพัก และเคยใช้งาน
อินเทอร์เน็ต มาแลว้เป็นเวลา 5 ปี ข้ึนไป โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่ใชง้านอินเทอร์เน็ตทุกวนัและมีการ 
ใชง้านแต่ละคร้ังมากกวา่ 2 ชัว่โมง โดยใชรั้บทราบข่าวการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
โดยเฉพาะการตรวจสอบผลการเรียน การศึกษาความพึงพอใจของ  นกัศึกษาในการใชง้านเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยักรุงเทพ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจใน ดา้นรูปแบบการน าเสนอข่าวสารและดา้น
เน้ือหาข่าวสารเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีของ
เวบ็ไซต ์นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่น ระดบัปานกลาง การศึกษาความสัมพนัธ์ของนกัศึกษากบั
การใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า เพศ คณะ หลกัสูตรและชั้นปีท่ี ก าลงัศึกษาของนกัศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั
การใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ สถานท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต ประสบการณ์ ความถ่ีและระยะเวลาในการใช้ 
อินเทอร์เน็ตต่อคร้ัง ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเว็บไซต์ เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศ ศึกษาในคณะ หลกัสูตรและชั้นปี
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ของมหาวิทยาลยักรุงเทพแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

ทรงยศ แกว้มงคล (2555) ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียนดงักล่าวอยู่ ในระดบัมาก 2) ปัจจยัระดบันักเรียนพบว่า
พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนเจตคติต่อการเรียนไม่มีอิทธิพล 3) ปัจจัยระดับครูพบว่า               
วุฒิการศึกษาประสบการณ์การสอนคุณลกัษณะครูและพฤติกรรมการสอนไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉล่ีย
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการรายห้องเรียนแต่วุฒิการศึกษาของครูมีอิ ทธิพลทางบวกต่อค่า
สัมประสิท ธ์ิ  การถดถอยของพฤติกรรมการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05                   
4) ปัจจยัระดบัผูบ้ริหารพบว่าพฤติกรรมการบริหารดา้นการเป็นผูน้ าด้านพฤติกรรมการตดัสินใจ
และดา้นพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารมีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉล่ียประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
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รายโรงเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 ส่วนประสบการณ์การบริหารและการฝึกอบรม
ทางการบริหารไม่มีอิทธิพล 

โพยม จนัทร์นอ้ย (2556) ศึกษาการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมดว้ยกิจกรรมวิถีพุทธของ
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เพ่ือศึกษาผลการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมด้วย
กิจกรรมวิถีพุทธของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 
ครูและเพื่อศึกษาความ พึงพอใจต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมดว้ยกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี พบว่า การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมดว้ยกิจกรรมวิถีพุทธ     
ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  นนทบุรี ในภาพรวมด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ                 
ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็น  ของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัจากด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านปัจจยัและด้านผลผลิต  2. พบว่าการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีใน
ภาพรวมดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลกระทบ  ตามความคิดเห็นของครูอยู่
ในระดบัมาก โดยมี ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นปัจจยั ดา้นผลกระทบและดา้น
ผลผลิตอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 3. ความพึงพอใจต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมดว้ยกิจกรรม
วิถีพุทธของโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีตามความคิดเห็นของผูป้กครองใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี ดา้น ผลกระทบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นกระบวนการ
ดา้นผลผลิต และด้านปัจจยัอยู่ในระดบั มาก ในการพฒันา ควรน าหลกั ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา เขา้มาจดัเป็นกิจกรรมให้กบันกัเรียนโดยผา่นการ กิน อยู ่ดู ฟัง เป็น นัน่หมายความวา่ เราจะ
ฝึกนกัเรียนอยา่งไรให้กินเป็น อยูเ่ป็น ดูเป็นและฟังเป็น เพื่อให้เกิด ศีล คือประพฤติดี เกิดสมาธิ คือ
มีจิตใจท่ีมัน่คงแน่วแน่และเกิดปัญญา คือมีองค์ความรู้และน า ความรู้ไป ใช้ให้เป็นประโยชน์ซ่ึง  
ถือว่าการฝึกอบรมนักเรียนได้ยึดมัน่ในการเป็นนักส่ือสารเชิงคุณธรรมท่ีตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยสติ 
รู้ตวัรู้ตนตอ้งรู้คิด รู้ท า รู้ส่ือสารท่ีดี 

สุชญา บริสุทธ์ิ (2555) ศึกษาการด าเนินการดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ขององคก์รภาครัฐ
และเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่ือมวลชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์กร
ภาครัฐ เน่ืองจากมีนโยบายเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ท่ีมุ่งสร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมุ่งหวงั             
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนจะไดรั้บข่าวสาร ส่วนช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีองคก์ร
ภาครัฐและเอกชนส่งผ่านไปยงัส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร่ท่ีพึงพอใจอนัดบัแรกคือการส่ือสารผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิค เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการส่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ตอบกลบัไดท้นัที 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและถูกจดัเก็บไวไ้ด้นาน จากผลการศึกษาจึงอาจกล่าวได้ว่า การส่ือสารบน
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ช่องทางส่ืออิเลคทรอนิคมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีส่ือมวลชนยอมรับและพึงพอใจท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ใชเ้ป็นช่องทางเช่ือมโยงการส่ือสาร 

ณัฐนันท์ ทรัพย์อินทร์ (2556) คุณธรรมและจริยธรรมนั้ นเป็นองค์ประกอบหน่ึง                      
ท่ีจะสร้างศรัทธา เป็นแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนัได ้ท าใหผู้ร่้วมงานทุกคนในองคก์ารเกิดความเช่ือถือและเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า ทรัพยากรบุคคล 
คือตน้ทุนท่ีมีความส าคญัยิ่งขององค์กร ผูบ้ริหารองค์กรตอ้งค านึงถึงเสมอว่าควรปรับปรุงวิธีการ
จดัการส่ือสารเพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บความภาคภูมิใจในการท างาน  

ภูผาภูมิ โมรีย ์(2556) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารประชาสัมพนัธ์  
กรณีศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบวา่ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที (ICT) ความเร็วสูง มีการกระจาย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทัว่ถึงทุกกลุ่มงานในส านักงาน มีการจดัระบบการกระจายสัญญาณ             
ท่ีเป็นมาตรฐาน ด้านข้อมูลมีความปลอดภยั ด้านการพฒันาทุนมนุษย์ท่ีมีความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์ละใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพฒันาบุคลากรดา้นการใช ้และไดรั้บข่าวสารดา้น
การพฒันาเพื่อให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงหลากหลายช่องทาง ด้านการพฒันาและประยุกต์ใช ้        
ไอซีที (ICT)   เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษา ลดความเหล่ีอมล ้าทางสังคมการศึกษา 

เอกชัย แสงโสดา (2556) ศึกษาเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เสริมสร้างการท่องเท่ียววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
วเิคราะห์งานประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียววถีิพุทธชองชาวจงัหวดัเพชรบูรณ์ และศึกษา
ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ ความเช่ือและความส าคญัของพุทธสถาน พร้อมทั้ง ศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือ ผลการศึกษาสะท้อนด้านปัจจัยด้านส่ือท่ีไม่ มีความพร้อม กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ข้อเสนอแนะในเร่ืองการใช้ส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวยัท างาน โดยเฉพาะส่ือโซเชียลมีเดีย 
ขอ้สรุปในการศึกษา ยอ่มแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการใชส่ื้อโซเชียลมีเดีย เพื่อประโยชน์ต่อ
การประชาสัมพนัธ์ 

สุภางคพ์ิมพ ์ คลา้ยธานี (2558) วจิยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าในการส่ือสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาการวิจยั  โดยก าหนดวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการพฒันาภาวะผูน้ า
ในการ ส่ือสารของผูบ้ริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา  เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลกัธรรมส าหรับ
การพฒันาภาวะผูน้ าในการส่ือสารของผูบ้ริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนาและเพื่อน าเสนอแนว
ทางการ พฒันาภาวะผูน้ าในการส่ือสารของผูบ้ริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบวา่ 
ใน 3 ดา้น  ดงัน้ี 
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ดา้นสภาพทัว่ไปของการพฒันาภาวะผูน้ าในการส่ือสารของผูบ้ริหารประเด็นการ รับรู้
ขอ้งมูลข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายละเอียด ความรู้เก่ียวกบัภาวะ
ผูน้ าในการส่ือสารผ่านส่ือ วิทยุ อยูใ่นระดบั ปานกลาง ปัจจุบนัช่องทางในการส่ือสารดงักล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาของสังคมไทย อยู่ในระดบัมาก การส่ือสารของผูน้ าเป็นสาเหตุ
ของพัฒนาสถานการศึกษา อยู่ในระดับมาก พระพุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทเก่ียวข้องกับ                      
การส่ือสารของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ีประเด็น การได้รับความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ า             
ในการส่ือสารผา่นส่ือ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก โดยผูว้จิยัไดใ้ห้ขอ้สรุป
ในประเด็นน้ีว่า สภาพทั่วไปของการพัฒนาภาวะผูน้ าในการส่ือสารของผูบ้ริหาร การส่ือสาร                  
ในองค์กรผ่านส่ือต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดงักล่าวเป็นช่องทางประโยชน์ต่อการพฒันา เม่ือบุคคล              
ทั้ งสองฝ่ายมีการรับรู้ความต้องการและทัศนคติอย่างเดียวกันให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาด้านภาวะผู ้น าทางการส่ือสารมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  3 ด้าน คือ                         
1) ความสามารถ  ในการส่งสาร 2) ความสามารถในการรับสาร และ 3) ความสามารถในการ
ตอบสนอง ภาวะผูน้ า ทางการส่ือสารท่ีจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น ผูบ้ริหารควรยดึถือหรือ
ประยุกต์ใช้หลกัสัจวาที  หรือการพูดความจริงมาเป็นอนัดบัแรก ส่วนล าดบัท่ีรองลงมานอกจาก              
จะพูดแต่ความจริงแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งพูดในส่ิงท่ีเป็นจริงหรือพูดอยูบ่นพื้นฐานแห่งความเป็นจริง 
พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์หรือก่อประโยชน์ไม่ใช่การพูดไร้สาระ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งพึงระวงัว่า
จะตอ้งพูดดว้ยความเป็นธรรม โดยอยู่บนบรรทดัฐานแห่งจรรยาบรรณและส่ิงท่ีไม่ควรละเลยก็คือ
การพูดท่ีต้องอาศัยจังหวะ  เวลาหรือกาลเทศะท่ีเหมาะสมจึงจะท าให้ทักษะทางการส่ือสาร
ประสิทธิผลและมีส่วนสนบัสนุน ส่งเสริมใหภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารเป็นท่ียอมรับมากข้ึน  

ผลการศึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู ้น าในการส่ือสารของผู ้บริหารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผลการวิจยัตามรูปแบบการสังเคราะห์ (Synthesis Model) คือ SUPHANGPIM-
Model ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1) ความสามารถในการส่งสาร (Sender) ประกอบด้วย S = Sender เป็น ผูส่้งสารท่ีดี                 
P = Personality มี บุคลิกภาพ ท่ี ดี  N = Niceness ความสุภาพ  ความมีมารยาทในการ  ส่ือสาร                   
M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

2) ความสามารถในการรับสาร (Receiver) ประกอบดว้ย U = Universality มีโลกทศัน์
กวา้งไกล A = Awareness รู้เท่าทันความ เปล่ียนแปลงทางสังคม P = Purity มีความบริสุทธ์ิใจ 
ยอมรับ ส่ิงท่ี เป็นจริง และความสามารถในการตอบสนอง (Responsibility) ประกอบด้วย                
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H = Hospitality มีน ้าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม G = Generality ส่ือสารไดก้บัทุกระดบั ไม่เลือกปฏิบติั
และสุดทา้ย I = Implementation การส่ือสารสามารถน าไปปฏิบติัได ้

จากการศึกษาผลงานวิจยัของ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี ท่ีมีความเห็นถึงความหมาย               
และความส าคญัของการส่ือสารเชิงคุณธรรมวา่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่งยวดต่อ
การน าไปสู่ผลส าเร็จในการงาน เพราะผูบ้ริหารนั้นเป็นศูนยร์วมแห่งการรวมพลังของบุคคลใน
องค์กรเป็นผูท้  าให้เกิดความร่วมมือประสานงานกนั เพื่อท่ีจะท าให้งานบรรลุ วตัถุประสงค์ด้วยดี 
ผูน้ าจึงเปรียบเสมือนแกนกลางหรือเป็นเสาหลักให้การด าเนินงานของผูต้าม ตลอดจนผลงาน
ส่วนรวมขององค์กรกา้วไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ในมิติองคป์ระกอบของการส่ือสาร ก็ถือว่า
เป็นเร่ืองส าคญัและไดเ้สนอนิยามความหมายการส่ือสารเชิงคุณธรรมไวว้า่ หมายถึง การส่ือสารท่ีมี
ความหมายตามหลกัธรรม 4 ขอ้ คือ 1) ดา้นกาลวาที คือพูดถูกกาลเวลา พูดแนะน าคนอ่ืนให้รู้จกักนั 
ให้ชอบพอกนั สนิทสนมกนั 2) สัจจวาที คือ พูดความจริง ไม่โหก หลอกลวง 3) ภูตวาที คือ พูดส่ิง
ท่ีเป็นจริง แน่นอนคงท่ีพูดคร้ังใดก็คงเป็นเช่นนั้นเสมอ 4) อตัถวาที พูดส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 5) วินยวาที 
พูดอยา่งมีจรรยาบรรณ ค าพูดจริงถูกตอ้งเป็นประโยชน์  

       จากการศึกษาดังกล่าว ท าให้ทราบว่า การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์มีความ
เช่ือมโยงกัน มีหลกัการและกระบวนการท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีองค์กรคุณภาพท่ีประสบผลส าเร็จ  
โดยผูน้ ามีความส าคญัยิ่ง ต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรและผูน้ าท่ีมีคุณภาพย่อมให้ความส าคญักบั             
การส่ือสารทุกช่องทาง โดยใชก้ารประชาสัมพนัธ์เป็นส่ือ และการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชย้อ่ม
เป็นส่ิงท่ีทุกองคก์รตอ้งเรียนรู้และรับมือเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะองคก์รการศึกษา
จะตอ้งใหค้วามส าคญัเพื่อสร้างมิติการพฒันาการเรียนรู้สู่โลกปัจจุบนัและโลกอนาคตดว้ย 

บทสรุปการส่ือสาร กลยุทธ์สู่ความส าเร็จขององค์กร 
 สรุปไดว้า่ประเด็นน้ีภาวะผูน้ าในการส่ือสารของผูบ้ริหาร การส่ือสารของผูบ้ริหารควร
มีบทบาทประสานงานจรรโลงเครือข่ายความสัมพนัธ์กับบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายนอก
องคก์าร บทบาทการส่ือสารผูรั้บข่าว ผูบ้ริหารตอ้งแสวงหาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ บทบาท
การส่ือสาร ผูก้ระจายข่าวการบูรณาการจากผูท่ี้มีอ านาจขององค์การ บทบาทการส่ือสารโฆษก 
ผูบ้ริหารตอ้งถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร อาทิ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแผนงานนโยบาย กิจกรรม บทบาท
การส่ือสาร ผูริ้เร่ิมด าเนินการตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมและผูว้างแผนควบคุมการเปล่ียนแปลง บทบาทการ
ส่ือสารผูแ้กไ้ขปัญหา เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัที 

การส่ือสารน าไปใชใ้นกิจกรรมขององคก์รหลายอยา่งเช่น การตดัสินใจ การสร้างความ
เช่ียว ชาญเฉพาะดา้น การสร้างความเจริญและพฒันาองค์กร การควบคุมและประสานงานลกัษณะ
ของการส่ือสารในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะท่ีเป็นระบบรวมคือ การใช้การส่ือสารติดตาม
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รายงานและวิเคราะห์ขอ้มูล การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์ององคก์รการส่ือสาร
เป็นกระบวน การท่ีเก่ียวกบัการส่งและรับสัญลกัษณ์ท่ีก่อให้เกิดความหมายข้ึน การส่ือสารเป็น
กระบวนการติดต่อส่งผ่านข้อมูล ความคิด ความเข้าใจ หรือความรู้สึกระหว่างบุคคล ซ่ึงมี
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ ผูส่้งสาร สารส่ือและผูรั้บสารการใช้กลยุทธ์การส่ือสารในองค์กร  
เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้การส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ โดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  

การส่ือสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในการ
ติดต่อและการท างานร่วมกันของบุคคลในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่ เรียนรู้และเข้า
ใจความต้องการของตนเอง ไม่เข้าใจผูอ่ื้นแล้วไม่ว่าจะมีกระบวนการส่ือสารท่ีดีและมีอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีทนัสมัยเพียงใดก็ไร้คุณค่านอกจากน้ีการส่ือสารจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล เม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนัการส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใชค้วามมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีควบคู่
กนัไปดว้ยจึงจะท าให ้

การส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร การจดัระบบการ
ส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารในองค์กรและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการ
ส่ือสารซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การติดตามผลและให้ขอ้มูลยอ้นกลับ การใช้การส่ือสาร 
หลายวิธี ระยะเวลา ให้ความสนใจกบัภาษา ศูนยก์ลางขอ้มูล การให้รู้เท่าท่ีจ  าเป็นในการส่ือสาร             
ในองค์กรให้มีการส่ือสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็น การใช้ธรรมเนียม
ปฏิบติัในการส่ือสาร การฟังอยา่งตั้งใจ เป็นการลดความผิดพลาดจากการส่ือสาร การตั้งใจฟังจะท า
ให้ขอ้มูลท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่งถึงผูรั้บสารครบถว้น ในขณะเดียวกนัการฟังอย่างตั้งใจนั้นผูรั้บ
สารสามารถคิดต่อและไตร่ตรองส่ิงท่ีไดฟั้ง  

พื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการภายในองคก์รข้ึนอยูก่บั “การส่ือสารท่ีดี” อนัจะ
มีผลให้เกิดความเขา้ใจความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดี ด้วยแผนงานต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่              
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย การส่ือสารท่ีดีจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีจะ
สามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบติัท่ีมี ประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จแก่องค์กร การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การส่ือสารท่ี เข้าใจง่าย ใช้วิสัยทศัน์ท่ี ชัดเจนในการกระตุ้นพลงัในการ
ท างานและเพิ่มประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถร่วมกันน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายได ้

การส่ือสารเชิงคุณธรรม เป็นการส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาท่ีสามารถ
ท าให้ชีวิตดีข้ึน มีความสุข น าไปสู่การแก้ปัญหา ดงันั้นเป้าหมายของการส่ือสารเชิงคุณธรรมจึง
ได้แก่การมีชีวิตท่ีมีความสุข ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ด าเนินชีวิตท่ีดีงามอย่างมี
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เป้าหมายสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกตอ้ง และอยู่ร่วมกนัในสังคมโดยไม่เบียดเบียนกนั              
ไม่วา่จะต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 

 
แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 

นิยามความหมาย 
ความหมาย ค าวา่ รูปแบบตามพจนานุกรรมฉบบั ราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช 2554 

ก าหนดความหมายไวห้ลายลกัษณะ ดงัเช่น ความหมายตามลกัษณะนาม  หมายถึง รูปท่ีก าหนดข้ึน
เป็นหลักหรือเป็นแนวซ่ึงเป็นท่ียอมรับ  เช่น รูปแบบความคิด (Mind Set) รูปแบบธุรกรรมทาง
อิเลคทรอนิคส์ (Social Ecommerce) รูปแบบในลกัษณะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบ
การส่งไฟล์ (File Transfer Protocol) รูปแบบการเช่ือมต่อ (Topology) รูปแบบการลงรายการทาง
บรรณานุกรม (Bibliographic Format)   

นอกจากน้ี ยงัมีนกัวิชาการทั้งในและต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายค าวา่ รูปแบบไวอี้ก
หลายคน ดงัน้ี 

กู๊ด (Good, 1973 อ้างถึงใน จนัทรา อ้ายจนัแก้ว, 2556, 51) ได้รวบรวม ความหมายของ
รูปแบบหรือแบบจ าลอง (Model) ไว ้4 ความหมาย คือ 

1. เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า 
2.  เป็นตวัอย่างส าหรับการเลียนแบบ เช่น ตวัอยา่งในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลียนแบบ 
3. เป็นแผนภาพหรือภาพ 3 มิติ ท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลักการหรือ

แนวคิด 
4.  เป็นชุดของปัจจยัหรือองค์ประกอบ หรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกัน 

รวมตวัเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม อาจเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ
บรรยายดว้ยภาษา 
 ทอยร์และแครอล (Tosi & Carroll, 1982 อา้งถึงใน จนัทรา อา้ยจนัแกว้, 2556, 52) กล่าวว่า 
แบบจ าลองเป็นนามธรรมของของจริง หรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะ
มีตั้ งแต่แบบจ าลองอย่างง่ายไปจนถึงแบบจ าลองท่ีมีความซับซ้อนมาก ๆ มีทั้ งแบบจ าลอง                     
เชิงกายภาพ (Physical Model) และแบบจ าลองเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช้อธิบาย
สภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
 บาร์ดู และเฮอร์แมน (Bardo & Hartman, 1982 อ้างถึงใน จันทรา อ้ายจันแก้ว, 2556, 52) 
กล่าววา่แบบจ าลองเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อบรรยาย คุณลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์
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อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ แบบจ าลองจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่ ทุกมุมเพราะการกระท าเช่นนั้นจะท าให้แบบจ าลองนั้นดอ้ยลงไป 
ส่วนการท่ีจะระบุว่าแบบจ าลองใด ๆ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสมและแบบจ าลองนั้น ๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้งไม่ไดมี้การก าหนดตายตวั ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวตัถุประสงค์ของผูส้ร้างแบบจ าลองนั้นว่าต้องการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ อยา่งไร 
 เบรียนเนอร์, สตริทซ์เก และแลงค์ (Breiner, Stritzke & Lang, 1999 อา้งถึงใน จนัทรา 
อา้ยจนัแก้ว, 2556, 52) ท าการวิจยัเร่ือง การหลีกเล่ียงการเขา้ใกล้ภาวะติดแอลกอฮอล์ เดิมเป็นท่ี
เขา้ใจกนัว่าปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืมคือความอยากเสพแต่จากการศึกษาโดย
ละเอียด พบว่าน่าจะมีตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืมดว้ยผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาโดยใช้
แบบจ าลองแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Model) ซ่ึงครอบคลุม ตวัแปรส าคญั เช่น การตามใจและ
การยบัย ั้งชั่งใจ (Indulgence and Restraint) ปัจจัยภูมิหลัง (Historical Factors) ปัจจยัสถานการณ์
ปัจจุบัน (Current Factors) ความคาดหวงั (Expectancies) แรงจูงใจ (Motivations) อารมณ์รักและ            
ชังในส่ิงเดียวกันของบุคคลคนเดียว (Ambivalence) เป็นต้น ผลการวิจยัพบว่า แบบจ าลองแบบ
สมบูรณ์น้ีท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีประโยชน์ต่อการป้องกนัและแกไ้ขการติดแอลกอฮอลอ์ยา่งแทจ้ริง 
 สวสัด์ิ สุคนธรังสี (2520) กล่าววา่ แบบจ าลอง หมายถึง ตวัแทนท่ีสร้างข้ึนเพื่ออธิบาย
พฤติกรรม หรือลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอยา่งหน่ึง 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2546) กล่าวว่า แบบจ าลองหมายถึงส่ิงท่ีแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีส าคญั ๆ ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ 
 ในเร่ืองเดียวกนัน้ี สมาน อศัวภูมิ (2537 อา้งถึงใน จนัทรา อา้ยจนัแกว้, 2556, 55) และ
กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2539) มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า แบบจ าลองหรือรูปแบบ หมายถึง 
แบบจ าลองอยา่งง่ายหรือยอ่ส่วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและ
พฒันาข้ึนมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน หรือในบางกรณีอาจจะใช้
ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 
 พูลสุข หิงคานนท ์(2540 อา้งถึงใน จนัทรา อา้ยจนัแกว้, 2556, 53) กล่าววา่ แบบจ าลอง
หรือรูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษา 
 จากการศึกษาความเห็นของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้สรุปวา่ รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ี
ได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่ออธิบายหรือแสดงให้เห็นโครงสร้างทางความคิดหรือความสัมพันธ์
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องค์ประกอบส าคญั ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเป็นการสร้างรูปแบบบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาชาติ โดยเป็นรูปแบบท่ีใชภ้าษา
เป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีผูว้ิจยัศึกษา ดว้ยภาษา ประกอบแผนภูมิ เพื่อให้
เห็นแนวคิดโครงสร้าง องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ของการบริหารสถานศึกษาในมิติต่าง ๆ เช่น 
การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบเรียนรู้เรียนร่วม ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิด การบริหารจดัการในสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายการศึกษาชาติ   

ประเภทของรูปแบบ 
 คีฟส์  (Keeves, 1988 อ้างถึงใน จันทรา อ้ายจันแก้ว, 2556, 53) แบ่งประเภทของ
แบบจ าลองหรือรูปแบบท่ีใชใ้นทางการศึกษาเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพส่วนใหญ่ใชใ้น
ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น แบบจ าลองโครงสร้างอะตอม สร้างข้ึนโดยใช้หลกัการเปรียบเทียบโครงสร้าง
ของแบบจ าลองให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีคลา้ยกนัทางกายภาพสอดคลอ้งกบัขอ้มูลและความรู้ท่ีมี
อยู ่ตอ้งมีองคป์ระกอบชดัเจน สามารถน าไปทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ดแ้ละสามารถน าไปใช้
ในการอธิบายเพื่อหาขอ้สรุปของปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

2. รูปแบบเชิงอธิบาย (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา ด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพเพื่อให้เห็นแนวคิดโครงสร้าง
องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น แบบจ าลองการเรียนรู้ เป็นตน้ 

3.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ โดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เดิมใช้กบัศาสตร์ทางดา้น
วิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันมีการน าไปใช้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึนรวมทั้ ง
การศึกษาด้วย โดยเฉพาะใช้ในการวดัผลการศึกษา สามารถอธิบายความสัมพนัธ์และสร้างเป็น
ทฤษฎี เพราะสามารถทดสอบสมมุติฐานได ้

4.  รูปแบบเชิงเหตุผล  (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากรูปแบบหรือ
แบบจ าลองเชิงอธิบาย โดยการน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง  (Path Analysis) มีการน ามาใช ้
ในการวิจยัทางการศึกษา เป็นการน าเอาตวัแปรมาเขียนเป็นสัญลกัษณ์ หรือค าย่อ แล้วใช้เส้นตรง
และลูกศรแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงเหตุและผล สามารถก าหนดเป็นกรอบในการ
รวบรวมขอ้มูลในสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อทดสอบรูปแบบไดด้ว้ย 
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องค์ประกอบของรูปแบบ 
บราว์ และโมเบอร์ (Brown & Moberg, 1980) สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ

พบวา่ รูปแบบหรือแบบจ าลองส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย 
1. สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
2. เทคโนโลย ี(Technology) 
3. โครงสร้าง (Structure) 
4.  กระบวนการจดัการ (Management Process)  
5. การตดัสินใจสั่งการ (Decision Making) 
วิลเลอร์ (Willer, 1986) กล่าวว่า ในการพฒันารูปแบบหรือแบบจ าลองนั้น มีขั้นตอน

ในการด าเนินงานแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไปแล้วอาจแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือ 1) การสร้าง 
Construct) แบบจ าลอง และ 2) การหาความตรง (Validity)  

สมาน อศัวภูมิ (2537) กล่าววา่ ในการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบวา่จะประกอบดว้ย
อะไรบา้ง จ านวนเท่าใดมีโครงสร้างและความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรนั้น ข้ึนอยู่กบัปรากฏการณ์ท่ีเรา
ก าลังศึกษาหรือออกแบบ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้ น ๆ                   
เป็นหลักส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาเท่าท่ีพบจากการศึกษาเอกสาร                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจดัองคก์ารบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหาร แนวทาง
ด าเนินการ ภาระหน้าท่ี (Functions) ท่ีส าคัญ ๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ เช่น การ
บริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวชิาการ เป็นตน้ 

คุณลกัษณะทีด่ีของรูปแบบ 
 คุณสมบัติของรูปแบบทั้ ง 2 ประการน้ีมีลักษณะท่ีขัดแยง้กันระหว่างสองรูปแบบ
กล่าวคือการสร้างรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดล              
ก็จะสลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน ท าให้การน าโมเดลไปใชมี้ความยุง่ยาก ในทางตรงกนัขา้มถา้เนน้ความ
สะดวกในการน าโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ก็ตอ้งเขียนโมเดลให้ง่ายและชดัเจน โมเดลนั้น               
ก็ย่อมไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ ซ่ึงท าให้การน าโมเดลไปอธิบาย
ท านาย และควบคุมปรากฏการณ์ไดจ้  ากดั ดงันั้นการสร้างโมเดลจึงตอ้งพยายามสร้างให้ไดท้ั้งความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ให้มากท่ีสุด และขณะเดียวกันก็สามารถ
น าไปใชห้าขอ้สรุปเพื่ออธิบาย ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้มากท่ีสุด อาจเลือกศึกษา
เฉพาะองคป์ระกอบหรือตวัแปรท่ีส าคญั ๆ ของปรากฏการณ์นั้น ๆ (เสรี ชดัแชม้, 2538) 
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 พูลสุข หิงคานนท์ (2540) สรุปความเห็นของนกัวิชาการหลายท่านว่าแบบจ าลองท่ีดี 
จะเปรียบเสมือนส่ิงท่ีท าใหผู้ส้นใจศึกษาในเร่ืองใด ๆ ไดมี้ความเขา้ใจเป็นเบ้ืองตน้ก่อนการศึกษาใน
แนวลึกต่อไป ดงันั้นแบบจ าลองท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. แบบจ าลองควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปร มากกว่า 
ท่ีจะเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรวม ๆ 

2.  แบบจ าลองควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูล
เชิงประจกัษ์โดยเม่ือทดสอบแบบจ าลองแล้ว หากปรากฏว่าไม่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
แบบจ าลองนั้นตอ้งถูกยกเลิกไป 

3.  แบบจ าลองควรอธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลเร่ืองท่ีศึกษาได้อย่าง
ชดัเจน 

4.  แบบจ าลองควรน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ ของเร่ืองท่ีศึกษาได ้
5.   แบบจ าลองในเร่ืองใดจะเป็นเช่นไรข้ึนอยูก่บักรอบของทฤษฎีในเร่ืองนั้น ๆ 

 คียว์สีย ์(Keeves, 1988) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของแบบจ าลอง 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. แบบจ าลองควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร 

มากกว่าความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์
ในช่วงตน้ของการพฒันาแบบจ าลอง 

2. แบบจ าลองควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้
แบบจ าลองไดส้ามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต และหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3.  แบบจ าลองควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา        
ดงันั้น นอกจากแบบจ าลองจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์แลว้ ยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ไดด้ว้ย  

4.  แบบจ าลองควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด ใหม่และการสร้างความ 
สัมพนัธ์ของตวัแปรใหม่ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาดว้ย 
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หน่วยการวเิคราะห์  (Units of Analysis) 
 

มโนทศัน์  (Concepts) 
 

(การวดั-Measurement) 
 

ตวัแปร (Variables) 
(การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร - Relating  Variables) 

 
ขอ้เสนอ (Propositions) 

 
           รูปแบบ (Model) 

 
                    ภาพที ่ 2.4 สัมพนัธ์รูปแบบ   
                       ทีม่า :  จนัทรา อา้ยจนัแกว้  
 

การพฒันารูปแบบ 
วินเลอร์ (Willer, 1986) กล่าวว่า ในการพฒันาแบบจ าลองนั้นอาจมีขั้นตอนในการ

ด าเนินงานแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไปแล้วอาจแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือการสร้าง Construct) 
แบบจ าลอง และการหาความตรง (Validity) ของแบบจ าลอง 
 อุทยั บุญประเสริฐ์ (1987) วิจยัเร่ืองแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ส าหรับการวางแผนของ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย: กรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (A Comprehensive Model for 
Higher Education Institutional Planning in Thailand: The Case of Chulalongkorn University) 
วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อเสนอทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงการวางแผนและระบบ                     
การบริหารทรัพยากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งขั้ นตอนการวิจัยเป็น 5 ขั้ น  ได้แก่                          
1) การศึกษาสภาพการวางแผนและระบบการบริหารทรัพยากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2) ระบุ
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการวางแผนและบริหารทรัพยากร 3) น าเสนอแบบจ าลองท่ีเป็น
ทางเลือก (Alternative Model) 4) ทดสอบความเป็นไปได้และการยอมรับของคณะผูบ้ริหาร และ               
5) ทบทวนแบบจ าลองและให้ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  ผลการวิจยัพบวา่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการวางแผนอยา่งเป็นระบบ  ในทุกระดบัขององค์การปัญหาส าคญั คือ
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การขาดบุคลากรรับผิดชอบเร่ืองการวางแผน ขาดการส่ือสารและเผยแพร่ความรู้เร่ืองการวางแผน  
ขาดความสอดคลอ้งระหว่างการวางแผนการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผล ผูว้ิจยัไดเ้สนอ
แบบจ าลองการวางแผนแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Planning Model) ซ่ึงครอบคลุมภารกิจของ
สถาบนั เนน้กระบวนการวางแผนอยา่งต่อเน่ือง เป็นการวางแผนในทุกระดบัและเป็นการด าเนินการ
ในระยะยาว แบบจ าลองดงักล่าวมี 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบหลกั (The Main System) ซ่ึงประกอบดว้ย
งานวิชาการการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ฯลฯ และระบบเสริม 
(The Supplementary System) ซ่ึงประกอบดว้ยโปรแกรมพฒันาการวางแผน โปรแกรมการประเมิน
ตนเองของภาควิชาแผนการบริหารงบประมาณ แผนการบริหารวิชาการ และการรายงานผลการ
บริหารงาน แบบจ าลองแบบสมบูรณ์ท่ีน าเสนอ จะครอบคลุมภารกิจหลกัและกระบวนการบริหาร
ทุกขั้นตอนมากท่ีสุด 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองการพฒันารูปแบบหรือแบบจ าลอง (Model) นั้นไม่มี
ขอ้ก าหนดท่ีแน่นอนตายตวั แต่สรุปไดว้า่ โดยทัว่ไปการพฒันาแบบจ าลองจะเร่ิมตน้จากการศึกษา 
องค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสร้างหรือตอ้งการจะพฒันาแบบจ าลองให้ชัดเจน จากนั้นจึงก าหนด
หลกัการ และองคป์ระกอบของแบบจ าลองท่ีจะพฒันาแลว้สร้างแบบจ าลองข้ึน และน าแบบจ าลอง
นั้นไปตรวจสอบหาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือทดลองใชต่้อไป  
 จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่าการพัฒนาแบบจ าลอง 
(Model Development) หมายถึง กระบวนการในการสร้างหรือพฒันาแบบจ าลอง ซ่ึงในงานวิจยั 
แบ่งขั้นตอนการวิจยัเป็น 6 ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดกรอบการวิจยั 2) การศึกษา
สภาพปัญหาการจดัองค์การ 3) การสร้างรูปแบบการจดัองค์การวิทยาลยัในขั้นตน้ 4) การทดสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบขั้นต้น โดยการสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ และ 5) 
ปรับปรุงและพฒันารูปแบบให้สมบูรณ์ 6) การเขียนรายงานการพฒันารูปแบบ 

การทดสอบรูปแบบ 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการทดสอบแบบจ าลองนั้ น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม                   
และความเป็นไปไดข้องแบบจ าลองในการปฏิบติัจริง แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 
จะท าการทดสอบโดยการพิสูจน์ตามสูตรหรือสมการหรือตรวจสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง ส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
มกัจะด าเนินการทดสอบแบบจ าลองดว้ยวิธีการทางสถิติ ผลของการทดสอบจะน าไปสู่การยอมรับ
หรือปฏิเสธรูปแบบนั้นและน าไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป แต่การทดสอบแบบจ าลองบางเร่ือง
นั้น ไม่สามารถกระท าดว้ยวธีิการดงักล่าวไดเ้น่ืองจากมีขอ้จ ากดับางประการ (Keeves, 1988) 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องด้านรูปแบบ  
ดุสิต สมศรี (2551) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาตัวแบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทการกระจายอ านาจทางการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ตวัแบบการ
บริหารแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ส่วนน าได้แก่วตัถุประสงค์ของตัวแบบ ลักษณะ                 
การกระจายอ านาจทางการศึกษา แนวคิดหลักการท่ีใช้ในการออกแบบ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ และเง่ือนไขในการน าตวัแบบไปใช ้ส่วนท่ี 2 วา่ดว้ยกระบวนการแผนยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่                       
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การน าแผนยุทธศาสตร์  สู่การปฏิบัติและการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ และมีผลสะท้อนกลบัไปยงัมาตรการก ากบั แผนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แต่ละ
ขั้นตอน  ส่วนท่ี 3 ว่าด้วยปัจจยัความมีประสิทธิผลในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ จากผลการ
สัมมนาโดยอิงผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ตวัแบบการบริหารแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
บริบทการกระจายอ านาจทางการศึกษามีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ (2551) ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชน 
คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ “การประกาศข่าวดี” เป็น
พื้นฐาน ดา้นการวางแผน มีวตัถุประสงคคื์อ เป็นการสร้างมนุษยสู่์ความสมบูรณ์เหมือนพระคริสต์
เจา้ กล่าวคือ การเป็นมนุษยส์มบูรณ์ด้านการจดัองค์กรท่ีให้ความส าคญักบั “การแพร่ธรรม” ดา้น
การน าเป็นผูอ้ภิบาลท่ีดี คือ เป็นตน้แบบ ของผูท่ี้มีอุดมการณ์แห่งความรักและการรับใช ้ ตามจิตตา
รมย์แห่งพระวรสาร ด้านการก ากับด้วยการสร้างมาตรฐานคาทอลิกร่วมกันระหว่างโรงเรียน
คาทอลิก การประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึงคุณธรรมจริยธรรม 
ทั้งดา้นผูเ้รียน ดา้นครู ดา้นผูบ้ริหาร รูปแบบดา้นการสร้าง “เครือข่าย”  มีการจดัองคก์ารเพื่อรองรับ
เครือข่าย ด้านการน าองค์กร เป็นผู ้อภิบาลท่ีดีและผู ้น าเชิงวิสัยทัศน์ ด้านการก ากับ รูปแบบ 
“โรงเรียนทางเลือก” เป็นการจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั ดว้ยหลกัสูตร                
ท่ีหลากหลาย ดา้นการจดัองคก์รมีศูนยก์ารการบริหารเครือข่ายเป็นศูนยด์ าเนินการ  

อภิสิทธ์ิ บุญยา (2553) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก  ซ่ึงถือว่าเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการส่ือสารแบบ                    
มี ส่วนร่วมในองค์กรการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า  แบบแผนการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย รูปแบบ
การมีส่วนร่วมและบทบาทการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย                 
การก าหนดความต้องการร่วมกัน การสร้างทีมและก าหนดกิจกรรม การร่วมด าเนินการและ                 
การรายงานผลงาน เป้าหมายการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย การสร้างค่านิยมร่วม การเสียสละท่ีเกินระดบั
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ปกติ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการตดัสินใจร่วมกนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
คือปัจจยัพื้นฐานของโรงเรียนประกอบดว้ย การก าหนดปรัชญาของโรงเรียน การเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ชุมชน และการมีเกียรติประวติัดีเด่น การปฏิบติังานของบุคลากร ประกอบดว้ย การมีความ
ผูกพนักบัชุมชน การท างานด้วยความโปร่งใส และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และความ
พร้อมของชุมชนประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ผูน้ าชุมชน การสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม และการเห็น
คุณค่าการมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมชุมชน คือ การสร้างเครือข่ายชุมชน ประกอบดว้ย 
การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการแก้ปัญหาในชุมชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกอบด้วย 
การศึกษาดูงานและการสร้างทางเลือกการตดัสินใจร่วมกัน การจดัการในชุมชน ประกอบด้วย              
การสร้างการรับรู้ร่วมกนั การเลือกสรรและก าหนดบทบาทหนา้ท่ี และการสร้างแนวปฏิบติัร่วมกนั 
การประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย การประชุม  การใช้หอกระจายข่าว การพบปะพูดคุยและ                   
การรายงานสาธารณะและการเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม              
การจดักิจกรรม การเรียนรู้สู่ชุมชน และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี เง่ือนไขการท่ีส่งผลต่อการใช้
ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบริบท ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มดา้นสังคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ การปกครองและสภาวะการมีจิตส านึกร่วมกนั ส่วนเง่ือนไขเชิงสอดแทรก ประกอบดว้ย 
โรงเรียนเป็นท่ีศรัทธาของชุมชน แนวคิดการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ และการใส่ใจใหบ้ริการ
แก่ชุมชน ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจากการใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวข้องกับด้านโรงเรียน
ประกอบดว้ย โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน ความภาคภูมิใจในงาน และการยอมรับจากภายนอก
และดา้นชุมชน ประกอบดว้ย การขยายจิตส านึกการมีส่วนร่วม การพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืนและการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ลุยง วีระนาวนิ (2553) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการส่ือสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
สู่ เกษตรกรปลูกฝ ร่ังชมพู่ คุณภาพ  เพื่ อแก้ไขความยากจนในเขตพื้ น ท่ีจังหวัดนครปฐม                             
โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษากระบวนการในการส่ือสาร ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง         
ของเกษตรกรผูป้ลูกฝร่ัง และชมพู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม เพื่อพฒันารูปแบบการส่ือสาร
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขความยากจนของเกษตรกร ผูป้ลูกฝร่ังและชมพู่ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดันครปฐม กระบวนการส่ือสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบวา่มกัจะสอดแทรก
อยู่ในการ ด าเนินชีวิตประจ าวนัของสมาชิกในชุมชน โดยสามารถแบ่งรูปแบบของการส่ือสารได้
เป็น 2 รูปแบบ คือ การส่ือสารทางเดียว และการส่ือสารแบบสองทาง หากจะพิจารณาถึงส่ือท่ีใชใ้น
การส่ือสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผูป้ลูกฝร่ังและชมพู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม 
จะพบว่ามีหลายส่ือ คือ ส่ือบุคคล เสียงตามสาย ส่ือสารมวลชน อย่างไรก็ตามการส่ือสารความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรก็ยงัไม่มีการกระจายไปสู่เกษตรกรในชุมชนมากนกั ส่วนใหญ่จะรู้
กนัเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น  
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 ระภีพรรณ ร้อยพิลา (2553) ศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผูน้ าในการ
ประชาสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ รูปแบบ คือ รูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ หลักการ 
วตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระ กระบวนการ และการวดัผล ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงรูปแบบท่ีเหมาะสม คือการ
จดักระบวนการของการพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารและดูงาน
โรงเรียนดีเด่น ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ควรเน้นไปใน 3 ประเด็น คือการให้องค์ความรู้ การฝึกให้
เกิดทกัษะ และการมีสมรรถนะ และการไปศึกษาดูงาน   

วิมล จนัทร์แกว้ (2555) วิจยัรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3  เพื่อพฒันาและประเมินรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาผู ้น ามีองค์ประกอบ 5 ขั้ นตอน คือ                         
1.1) การสังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา               
1.2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 1.3) การทดลองรูปแบบการพัฒนาผู ้น าเชิง
สร้างสรรค ์1.4) การพฒันารูปแบบการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์1.5) การประเมินรูปแบบการพฒันาเชิง
สร้างสรรค ์ส่วนขอ้คน้พบดา้นคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์5 คุณลกัษณะ คือ การเป็นผูน้ า
การเรียนรู้แบบทีม  ผูน้  าของน าผูน้ าความคิดสร้างสรรค์ ผูน้  าการบริหารความเส่ียงและผูน้ าท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ (2555) ศึกษาพฒันารูปแบบการส่ือสารการตลาดโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบั ทรัพยากรและขีดความสามารถของกลุ่มพฒันา
สตรีบา้นตน้โจก้ (ค าซาว) อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบประเด็นปัญหาดา้น             
การส่ือสาร ท่ีกลุ่มพฒันาสตรีบ้านโจก้ (ค าซาว) ก าลังประสบคือ ขาดการส่ือสารการตลาดท่ีดี              
ในการส่ือสารข้อมูล  ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่ภายนอก รวมทั้ งยงัขาดการ
ด าเนินการในส่วนของการพฒันาอตัลกัษณ์และรูปแบบ ของตราสินคา้  

ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล (2557) ศึกษารูปแบบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย      
เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ องคป์ระกอบหลกัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดว้ย 1) หลกั
คุณธรรมจริยธรรมท่ีสะท้อนถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 2) หลักการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ การยกย่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจดัโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 3) กระบวนการพฒันาคุณธรรม
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จริยธรรม ไดแ้ก่ การพฒันามาตรฐานแนวปฏิบติั การยกยอ่งและให้รางวลั สร้างการมีส่วนร่วมและ
การเผยแพร่เกียรติคุณ 4) ขั้นตอนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ก่อนการพฒันา ระหว่าง               
การพฒันา และหลงัการพฒันา ซ่ึงในรูปแบบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมไดใ้หค้วามส าคญัในการ
ส่ือสารและเผยแพร่ กล่าวคือ ได้แก่ การยกย่องส่งเสริม การให้รางวลั การสร้างการมีส่วนร่วม              
และการเผยแพร่เกียรติคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูน้ า จึงถือวา่เป็นการส่งเสริมคนให้มีคุณธรรม 
กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่เป็นช่องทางในการท่ีจะส่ือสารใหค้นมีคุณธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

วรินทรา ป้ันงาม (2557) รูปแบบการพฒันาคุณธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : 
การศึกษาการปฏิบติัดีแบบขา้มกรณีในจงัหวดัอ่างทอง เพื่อ ศึกษารูปแบบการพฒันาคุณธรรมของ
นกัเรียนของโรงเรียนวถีิพุทธท่ีมีการปฏิบติัดีใน 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 การสร้างบรรยากาศท่ี “สะอาด สงบ” เน้นการสร้างบรรยากาศทางกายภาพ             
ท่ีสะอาด เพื่อน าไปสู่ความสงบทางจิต ดว้ยการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีศีล 5 เป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวติ  
 รูปแบบท่ี 2 การพฒันาแบบมุ่งเน้นพฤติกรรมทางสังคม” โดยมี “ครู” เป็นแกนหลกั 
เนน้การเสริมสร้างคุณลกัษณะพฤติกรรมทางสังคมท่ีดี โดยใชแ้นวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ      
 ปริญภาษ สีทอง (2558) วิจยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั ดว้ยการเสริมศกัยภาพท่ีส่งเสริมความสามารถในการเขียน เพื่อการส่ือสารภาษาไทย 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วิธีด าเนินการโดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นสร้างและหาคุณภาพของ รูปแบบการเรียนการสอนและขั้นตอนท่ี 2 ขั้นใชแ้ละ
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการเสริมศกัยภาพท่ีส่งเสริม ความสามารถในการเขียนเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีช่ือว่า PACPRAA Model มีกระบวนการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation: P) 2) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis: A) 3) ขั้นสร้าง
ช้ินงาน (Creation: C) 4) ขั้นน าเสนอผลงาน (Presentation: P) 5) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection: R)               
6) ขั้นเรียบเรียงเร่ืองใหม่ (Arrangement: A) 7) ขั้นประเมินผล (Assessment: A)  

บทสรุป แนวคิดของรูปแบบ ความส าคญัการส่ือสาร การส่ือสารท่ีเก่ียวข้องกับมิติ           
เชิงคุณธรรมหลกัการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางการปฏิบติัผูน้ าและภาวะผูน้ า ท่ีมีความ
จ าเป็นต่อผูน้ าทางการศึกษา และให้สอคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ ซ่ึงผูน้ าท่ีมีคุณภาพพึงให้
ความส าคัญกับการส่ือสารเชิงคุณธรรม ยึดมั่นในพุทธศาสนา ท่ี เน้นพฤติกรรมการส่ือสาร                      
ทุกช่องทาง มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ตอ้งเรียนรู้และรับมือเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง



107 

 

 

กระบวนทศัน์ผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม 

องค์กรการศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญัเพื่อสร้างมิติการพฒันาการเรียนรู้สู่โลกปัจจุบนัและโลก
อนาคตเพื่อโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ทุกท่ีทุกเวลาและรู้เท่าทันส่ือบนโลกการส่ือสารอย่าง
ปลอดภยั ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัดงัภาพท่ี 2.1 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ภาพที ่2.5   กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual Framework) รูปแบบพฒันาการ         
  ส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาของผูน้ าทางการศึกษา    
  สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 

กระบวนทศัน์และ
องค์ประกอบ 

1. หลกัการส่ือสาร 

2. ความส าคญัการ
ส่ือสาร 

3. การบูรณาการส่ือสาร
ดา้นเทคโนโลย ี

4. คุณธรรมการส่ือสาร -
ทกัษะการส่ือสาร 

5. การใชส่ื้อเทคโนโลยี
ในการส่ือสารเชิง
คุณธรรม 

6. การบริหารจดัการ 

 
    รูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สงักดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15       

ความรู้ ภาวะผูน้ า 

 

การบริหารจดัการ 

 

กระบวนการพฒันา  

K  R  O  N  G  S  U  D  Y  O  D 

  

ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน ์

  

 องคป์ระกอบรูปแบบการส่ือสารเชิงคุณธรรม 

คู่มือการ
พฒันาการ
ส่ือสารเชิง
คุณธรรม 

 

รูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 
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บทที ่3  

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

                การวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาใน
สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิง
คุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา เพื่อศึกษาองคป์ระกอบดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผูน้ าทาง
การศึกษาและ เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผูน้ าทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยน าไปใช้ในการพัฒนาผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน  
เป็นการวจิยั เชิงคุณภาพโดยไดก้ าหนดการด าเนินงานวจิยัออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี   
 
ตอนที่ 1   ศึกษำกระบวนทัศน์ด้ำนกำรส่ือสำรเชิงคุณธรรมของผู้น ำทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 15  
 ผูว้ิจยัศึกษา กระบวนทัศน์ ตามแนวคิดทฤษฎีของ เดวิด ซี แมคเคลแลนด์ ได้แก่                
ด้านองค์ความรู้ ด้านภาวะผูน้ า ด้านการบริหารจดัการโดยถอดบทเรียนความส าเร็จด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น ผูน้ าทางวิชาการ ผูมี้ประสบการณ์สาขาวิชาชีพดา้นการส่ือสาร 
ผูน้ าองคก์รดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ชุมชนและเอกชน จ านวน 15 คน   
  1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informant) 

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selected) ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญ 15 คน ตามเกณฑ์ท่ีครอบคลุมผูน้ าองค์กรสาขา 
การส่ือสาร ดงัน้ี คือ 

1.1 ผูน้  าองค์กรศาสนาท่ีมีช่ือเสียงในการเผยแผ่ธรรมมะสู่การพฒันาเด็กและเยาวชน 
และประชาชน จ านวน 2 รูป   
          1) พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี เลขานุการรองเจา้คณะจงัหวดัเชียงราย 

2) พระมหาดวงจนัทร์ คุตตสีโล ผูช่้วยเลขานุการรองเจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่   
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1.2  ผูน้ าองค์กรตน้แบบภาคีดา้นการบริหารจดัการภาครัฐและส่ือมวลชน ท่ีมีผลงาน
ดา้นการบริหารจดัการองค์กรสู่ความส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์มีการน าส่ือมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหาร งาน จ านวน 5 คน  
 1) นายสมหมาย ปาริจฉตัต ์     รองประธานกรรมการบริษทัมติชนจ ากดั (มหาชน) 
        2) นายสนธยา ศรีเวยีงธวชั      ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพSTC. 
          3) นายจกัริน วงัววิฒัน์            ประธานกรรมการผูจ้ดัการบริษทัชาระมิงค์ 
         4) นายพจน์ ใจชาญสุขกิจ       นายกสมาคมประชาสัมพนัธ์ไทย 
         5) นางนิภาพร อิทธิรส           นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 

1.3 ผูน้ าองค์กรต้นแบบด้านการก าหนดนโยบายท่ีมีภาพลักษณ์การเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีไดริ้เร่ิมพฒันาแนวคิดในการส่ือสารการสะทอ้นมุมมองความคิดของผูน้ าในเชิงบริหาร
จดัการเพื่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา การพฒันาระบบการส่ือสารผา่นส่ือเวป็ไชต ์จ านวน 
1 คน 
             นายบุญรักษ ์ยอดเพช็ร           เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.4 ผูน้ าองคก์รในระดบัภูมิภาคท่ีมีบทบาทในการบริหารงานเป็น สายงานบงัคบับญัชา 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั จ านวน 1 คน 
              นายกิตต์ิธเนศ พนัธ์ภานุฉตัร์   ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.5 ผูน้  าองค์กรระดบัสถานศึกษาท่ีมีผลงานด้านการบริหารจดัการศึกษาดีเด่น (Best 
Practice) และไดรั้บรางวลัดา้นการจดัการเรียนการสอนในระดบัชาติ จ านวน 6 คน  
       1) นายนคร ตงัคภิภพ             อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
                    2) นายจิรัฎฐ ์แจ่มสวา่ง           ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 
       3) นางพรรณี   สหเสวยีนต ์     ผูอ้  านวยการโรงเรียนธีระวธัน์บ าเพญ็  

      4) นาย พรเทพ ดวงปันสิงห์      ผูอ้  านวยการโรงเรียนสันมหาพนวทิยา 
5) นายสุมน มอนไข ่              ผูอ้  านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
6) นายณรงค ์อภยัใจ             ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองก้ึด 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           2.1 วธีิด ำเนินกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
                  แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview Guideline) ใช้สัมภาษณ์ผู ้บริหาร
ผูเ้ช่ียวชาญผูน้ าท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการส่ือสาร ผูบ้ริหารองค์กร กลุ่มผูน้ าทางวิชาการ
ด้านการส่ือสาร ผูมี้ประสบการณ์สาขาวิชาชีพด้านการส่ือสารมวลชน กลุ่มผูมี้บทบาทในการ
ก าหนดดา้นนโยบาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคก์รดา้นการส่ือสารและระดบัผูบ้ริหาร กลุ่มผูน้ า
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องคก์รดา้น การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ชุมชน เอกชนท่ีมีช่ือเสียงดา้นการส่ือสารและไดรั้บ
ความส าเร็จในการประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีความสามารถดา้นการส่ือสารปรากฏผล
งานทางสังคม เก่ียวกบัดา้นองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ ความส าคญัของการส่ือสาร การบูรณาการส่ือสารดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณธรรม องค์ความรู้ดา้นการส่ือสารของผูน้ าทางการศึกษา การส่ือสาร
เชิงคุณธรรมท่ีควรปฏิบติัความส าคญั ดา้นภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ องคป์ระกอบภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสาร
การนอ้มน าค าสอนทางพุทธศาสนาและพระบรมราโชวาท แนวทางส่งเสริมภาวะผูน้ าทางการศึกษา
ด้านการส่ือสาร ปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จ การบริหารจดัการด้านส่ือเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ไดแ้ก่ หลกัการบริหารการใช้เคร่ืองมือส่ือสารดิจิทลั 
จ านวน 15 คน 
 2.2 กำรหำประสิทธิภำพเคร่ืองมือ 

1) การสร้างแนวสัมภาษณ์ เชิงลึกใช้สัมภาษณ์ผู ้บริหารและผู ้เช่ี ยวชาญท่ี มี
ประสบการณ์ดา้นการส่ือสาร   

2)  สร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ตามประเด็นท่ีเป็นขอ้คน้พบใน
ดา้นองค์ความรู้ดา้นการส่ือสารของผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารของผูบ้ริหารและดา้น
การบริหารดา้นการส่ือสารของผูบ้ริหาร ของผูบ้ริหารในสังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 โดย
พิจารณาในแต่ละค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ดา้นความเหมาะสมและครอบคลุมการบริหารจดัการ
ดา้นส่ือสารเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารองคก์ร 

3)  น าประเด็นท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ของค าถามเพื่อจะได้มาซ่ึงค าตอบท่ีครอบคลุมด้านองค์ความรู้ด้านการส่ือสาร                   
ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารและดา้นการบริหารจดัการ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4)  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการแกไ้ข และปรับปรุงแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
5 คน (ดงัรายนามในภาคผนวก) พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหา
ตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพื่อหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, 124) โดยการหาค่า IOC ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหวา่ง 0.5 – 1.00 IOC ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 

5) จดัท าขอ้ค าถามให้สมบูรณ์เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ระดบัลึกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่อไป 

2.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
        การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
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1) น าหนงัสือขอความร่วมมือในการวจิยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ไปยงักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

2)  นดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี กบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
3)  ด าเนินการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์แต่ละคนตามก าหนดเวลานัดหมาย 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 
2.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)

โดยการน าข้อมูลมาก าหนดเป็นความคิดรวบยอด (Concept) ในแต่ละด้านและรวบรวมเป็น
องค์ประกอบ (Categories)ในการจดัรูปแบบการพฒันาการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 

 
 ตอนที ่2   ศึกษำองค์ประกอบ ด้ำนกำรส่ือสำรเชิงคุณธรรมของผู้น ำทำงกำรศึกษำในสังกดัส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 15   
     โดยการน าข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญมาสังเคราะห์และวิเคราะห์
องคป์ระกอบดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุป
ได้ว่ากระบวนทัศน์ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา จะต้องมีองค์ประกอบ                  
ท่ีจ  าเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นองค์ความรู้ ได้แก่ การใช้ส่ือและการสร้างเครือข่าย การรู้เท่าทนัส่ือ
เทคโนโลยี มีความเขา้ใจความหมายและคุณค่าของการส่ือสาร มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ส่ือสารและ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ด้านส่ือดิจิทลั  เป็นตน้ 2) ดา้นภาวะผูน้ า ได้แก่  
ท างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมอิทธิบาท 4 สัปปุสิสธรรม 7 การเลือกใช้
เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์เป็นส่ิงจ าเป็นในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารและการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 3) ดา้นการบริหารจดัการ ได้แก่                 
มีเป้าหมายการพัฒนาองค์กรท่ีใช้การส่ือเทคโนโลยีก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชัดเจน                    
การจดัระบบ อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน จดัให้มีบุคลากรในการดูแลรักษา              
ส่ือเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สะดวกและปลอดภยั มีการก าหนดนโยบายของ
องคก์รให้มีความเช่ือมโยงของภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุนทุกคนในองค์กรใช้
และเขา้ถึงส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Communication :ICT) ใช้งาน
เช่ือมโยงขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) อยา่งรู้เท่าทนัและในแต่
ละดา้นจะมีประเด็นส าคญัยอ่ย เพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามต่อไป 
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1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ตำรำงที ่3.1  จ ำนวนกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกดัส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 15 

 
จังหวดั ประชำกร (จ ำนวนโรงเรียน) กลุ่มตัวอย่ำง 

ผูบ้ริหารในเชียงใหม่ 788 145 
ผูบ้ริหารในล าพูน 227  41 
ผูบ้ริหารในล าปาง 380 70 
ผูบ้ริหารในแม่ฮ่องสอน 314 57 

รวม 1,709 313 
ทีม่ำ : สถิติขอ้มูลงานอตัราก าลงั ส านกังานศึกษาธิการภาค 15, 2559              
               
1.1 ประชำกร ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการ

ภาค 15 ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 จังหวดั คือจังหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 788 คน 
จงัหวดัล าพูน 227 คน จงัหวดัล าปาง จ านวน 380 คน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 314 คน รวม
จ านวน  1,709 คน  

1.2  กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 ผูว้ิจยั
เลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการค านวณ จากสัดส่วนของพื้นท่ี  ตามตารางสูตรการค านวณ ของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  จ านวน 313 คน  การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) สัดส่วน
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.1โดยการหาอตัราส่วนร้อยละ 

  2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
               วธีิด ำเนินกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
                เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัยคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพบริบท
คุณลกัษณะการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีขั้นตอน
ในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน่วยงานเป็น
แบบตรวจสอบรายการและเติมค า 
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นดา้นองค์ความรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม
ของผูน้ าทางการศึกษา 20 ขอ้ ด้านภาวะผูน้ าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา           
20 ขอ้ ดา้นการบริหารจดัการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 20 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด ครอบคลุมทุกดา้น 
 3. กำรหำประสิทธิภำพเคร่ืองมือ 

การสร้างแบบสอบถามโดยการสังเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ 
ในด้านองค์ความรู้การส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผูน้ าการส่ือสารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและดา้นการบริหารการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 

1) สร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดา้นองค์ความรู้ด้านการส่ือสาร ด้านภาวะผูน้ า
ด้านการส่ือสารและด้านการบริหารด้านการส่ือสารของผูบ้ริหารในสังกดัส านักงานศึกษาธิการ              
ภาค 15  

2)  น าแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
ค าถามเพื่อจะได้มาซ่ึงค าตอบท่ีครอบคลุมด้านองค์ความรู้ด้านการส่ือสาร ด้านภาวะผูน้ าด้าน                  
การส่ือสารและดา้นการบริหารดา้นการส่ือสารของผูบ้ริหารปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3)  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน                   
5 คน (ดังรายนามในภาคผนวก) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของเน้ือหา
ตลอดจนความชัดเจนและเหมาะสมในการใช้ภาษา เพื่อหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2543, 124) โดยการหาค่า IOC ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง                  
0.5 – 1.00 ค่า IOC เท่ากบั 0.95 

4) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแล้วเสนออาจารย ์                 
ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง แล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Trial) กับโรงเรียนในจังหวดั
เชียงใหม่ท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหาร จ านวน 10 คน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91  

5) จดัท าขอ้ค าถามใหส้มบูรณ์ แลว้น าเคร่ืองมือไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป           
4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1) น าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ไปยงัโรงเรียน ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค 15 ซ่ึงประกอบด้วย ผู ้บริหาร
สถานศึกษา 4 จงัหวดั คือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานเขต



114 

 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัล าพูน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัล าปาง
และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2) น าแบบสอบถามส่งไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ริหารโรงเรียนใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 145 คน จงัหวดัล าพูน 41 คน จงัหวดัล าปาง จ านวน 70 คน และจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ านวน 57 คน รวมจ านวน 313 คน โรงเรียนท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน ท่ีสามารถ
ปฏิบติัดว้ยตนเองไดจ้ะน าแบบสอบถามไปให้ดว้ยตนเองเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
บางส่วนจะขอความร่วมมือจากเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ทุกจงัหวดั ให้ความอนุเคราะห์ทั้งส่งและ
เก็บแบบสอบถาม และบางส่วนส่งทางไปรษณีย ์โดยการประสานทางโทรศพัท์และติดตามอย่าง
สม ่ าเสมอด้วยตนเอง ส่วนโรงเรียนท่ีไม่ได้ส่งแบบสอบถามคืนตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้น
แบบสอบถาม ผูว้จิยัจะคอยติดตามอยา่งสม ่าเสมอจนไดแ้บบสอบถามจนครบทุกชุด 
 5. กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 วเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรม
ของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ด้วยค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละและค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา และแปรผลเทียบเกณฑ ์                     
การประเมินแปลความหมายดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   หมายถึง   ระดบั ดีมาก 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง   ระดบั ดี 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง   ระดบั พอใช ้
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง   ระดบั ปรับปรุง 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดบั ไม่ยอมรับ 

1) วเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือในขอ้ท่ี 3.2.2 โดยใชส้ถิติพื้นฐาน 
2) วเิคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการส่ือสารดิจิทลัของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นองคค์วามรู้ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการบริหารจดัการ   
6. สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 6.1 สถิติขั้นพืน้ฐำน 
    สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในงานวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D) 
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          6.2 สถิติหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 6.2.1 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามของ
แบบสอบถามกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือตวัช้ีวดัสมรรถนะโดยใช้สูตร IOC หาค่าความ
เท่ียงตรง (Validity) ค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543, 249) 
                          6.2.2  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้ งฉบับ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

ตอนที่ 3   กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำกำรส่ือสำรเชิงคุณธรรมของผู้น ำทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15  
 1. การสร้างรูปแบบและคู่มือการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยการ  Focus Group ของผู ้เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการส่ือสาร ผู ้บ ริหารองค์กร ก ลุ่มผู ้น าทางวิชาการด้านการส่ือสาร ผู ้มี
ประสบการณ์สาขาวิชาชีพด้านการส่ือสารมวลชน กลุ่มผูมี้บทบาทในการก าหนดด้านนโยบาย                  
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการส่ือสาร กลุ่มผูน้ าองคก์ร ดา้นการศึกษาศาสนาศิลปวฒันธรรมชุมชน ดว้ยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 27 คน เพื่อเสนอแนะรูปแบบการพฒันาภาวะ
ผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15  

2.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใชว้ธีิการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selected) ประกอบด้วยผู ้เช่ียวชาญ 27 คน เลือกจากกลุ่มผู ้เช่ียวชาญท่ี มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษามีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ การสนทนากลุ่ม เพื่อสร้าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 การสนทนาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มส่ือมวลชนและผูป้ระกอบการ          6     คน 
กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา                 13     คน 
กลุ่มศึกษานิเทศก ์ครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา     8     คน 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
                         3.1  วธีิด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ  

แนวการสนทนาก ลุ่ม  (Focus Group Discussion Guideline) ผู ้ให้ ข้อ มูลหลัก
ผูบ้ริหารผูเ้ช่ียวชาญผูน้ าท่ีมีผลงาน ผูบ้ริหารองค์กร กลุ่มผูน้ าทางวิชาการด้านการส่ือสาร ผูมี้
ประสบการณ์สาขาวิชาชีพดา้นการส่ือสารมวลชน กลุ่มผูมี้บทบาทในการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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พัฒนาองค์กรด้านการส่ือสารและระดับผู ้บริหาร กลุ่มผู ้น าองค์กรด้าน การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ชุมชนท่ีมีช่ือเสียงด้านการส่ือสารและไดรั้บความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีความสามารถดา้นการส่ือสารปรากฏผลงานทางสังคม เก่ียวกบัดา้นองค์
ความรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม ดา้นภาวะผูน้ าของดา้นการบริหารจดัการองคก์ร จ านวน 27  คน   
   3.2 การหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 

1) ผูว้ิจยั สังเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นขอ้คน้พบด้านองค์ความรู้ด้านการส่ือสารของ
ผูน้ าทางการศึกษา  ด้านภาวะผูน้ าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมและด้านการบริหารจดัการ เพื่อ
พฒันารูปแบบการบริหารดา้นการส่ือสารของผูน้ าทางการศึกษา 

2) สร้างประเด็น โฟกัส กรุ๊ป (Focus Group) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิทยาวิ
พากยด์า้นองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นการบริหารจดัการ 

3) น าประเด็น โฟกัส กรุ๊ป (Focus Group) ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของค าถามเพื่อจะไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีครอบคลุมดา้นองค์ความรู้ดา้นการส่ือสาร 
ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารและดา้นการบริหารจดัการ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4) ประเด็นการ โฟกสั กรุ๊ป (Focus Group) ท่ีผา่นการแกไ้ขและปรับปรุงแลว้เสนอ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ดงัรายนามในภาคผนวก) พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
ครอบคลุมของเน้ือหาตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพื่อหาค่าความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, 124) โดยการหาค่า IOC ได้ค่า IOC 
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 

5)  จดัท าขอ้ค าถามใหส้มบูรณ์เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
        4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
            การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  4.1 น าหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ไปยงักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guideline) จ านวน 27 คน 
ดว้ยตนเอง  
  4.2 นดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี กบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่ม  
  4.3 ด าเนินการตามก าหนดเวลานดัหมาย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 
 5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
                   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  
โดยการน าข้อมูลมาก าหนดเป็นความคิดรวบยอด (Concept) รวบรวมเป็นองค์ประกอบ (Categories)   
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ในการสร้างรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
ศึกษาธิการภาค 15 สร้างรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สังกดั
ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 คือ  KRONGSUDYOD : MODEL ดงัน้ี 
  5.1 ดา้นกระบวนทศัน์ผูน้ า ประกอบดว้ย ดา้นองค์ความรู้ ไดแ้ก่ ความส าคญัของ
การส่ือสาร การบูรณาการส่ือสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณธรรม องค์ความรู้ด้านการ
ส่ือสารของผูน้ าทางการศึกษา การส่ือสารเชิงคุณธรรมท่ีควรปฏิบัติความส าคญั ด้านภาวะผูน้ า 
ได้แก่ องค์ประกอบภาวะผูน้ าด้านการส่ือสารการน้อมน าค าสอนทางพุทธศาสนาและพระบรม
ราโชวาท แนวทางส่งเสริมภาวะผูน้ าทางการศึกษาด้านการส่ือสาร ปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จ               
การบริหารจดัการด้านส่ือเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ หลกัการบริหาร การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดิจิทลั 
  5.2  กระบวนการพฒันาการส่ือสาร KRONGSUDYOD : MODEL โดยก าหนดคุณค่า
ความหมายท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงการพฒันา  11 ตวัอกัษร ดงัน้ี 

K:  Knowledge communication:   ความรู้หลกัการส่ือสาร    
R:  Relationship communication:  สานสัมพนัธ์   

 O:  Opportunity communication:   การแสวงหาโอกาส  
N:  Network communication: การสร้างเครือข่าย   

 G:  Government communication:  การสนองนโยบายภาครัฐ 
 S:  Skill communication:   การพฒันาทกัษะการพูด  
 U: Unity communication:  การส่ือสารสามคัคีมีใจเป็นหน่ึง 
 D: Digital communication:  การรู้ซ้ึงใชส่ื้อทนัสมยั 
 Y: Yearly communication:   การแบ่งปันผลงาน 
 O: Organization communication:  การประสานประโยชน์องคก์ร 
 D: Development communication:  การต่อยอดพฒันา 

5.3 จดัท าคู่มือการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สังกัด
ส านกังานศึกษาธิการ ภาค 15 ประกอบดว้ย 8 ส่วน โดยใหมี้รายละเอียดในคู่มือดงัน้ี 
  1. ค  าน า 

2. สารบญั 
3. แนวคิดและหลกัการ 
4. วตัถุประสงค ์
5. ค  าช้ีแจง 
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6. เน้ือหาสาระท่ีแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบคือ ความรู้ ทกัษะและภาวะผูน้ า 
7. กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
8. บรรณานุกรม 

ตอนที ่4  กำรตรวจสอบและยืนยนั ร่ำงรูปแบบและคู่มือกำรพัฒนำกำรส่ือสำรเชิงคุณธรรมของผู้น ำ 
ทำงกำรศึกษำในสังกดัส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15   

ด าเนินการจัด Focus Group โดยเชิญผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความเช่ือมโยงรูปแบบ ความเป็นไปได้ในการใช้ ความเป็นประโยชน์ส าหรับผูน้ าทาง
การศึกษา พิ จารณาตัดทอนเพิ่ม เติมในด้านเน้ือหาท่ีได้จากข้อค้นพบด้านกระบวนทัศน์                         
องศป์ระกอบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา จนถึงการจดัท าร่างรูปแบบ
พฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ตาม                
องคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ ภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ โดยจดัเป็นหน่วยการพฒันา
ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู ้น าทางการศึกษา พิจารณาองค์ประกอบคู่มือท่ีก าหนดมี
องค์ประกอบ ค าน า สารบัญ แนวคิดและหลักการ วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง เน้ือหาสาระท่ีแบ่ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ ความรู้ ภาวะผู ้น าและการบริหารจัดกา และกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
บรรณานุกรม  
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แผนภำพขั้นตอนกำรวจัิย 

 

 
 
                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภำพที ่3.1  แผนภาพขั้นตอนการวจิยั 

 

แบบ 

สมัภาษณ์ 

 

 

ผูบ้ริหาร  
สถานศึกษา 

    

  2. ศึกษาองคป์ระกอบ 
รูปแบบพฒันาการ 
ส่ือสารเชิงคุณธรรม  
ของผูน้ าทางการศึกษา  
 
 

3. สร้างรูปแบบ 
การพฒันาการส่ือสาร
เชิงคุณธรรมของผูน้ า
ทางการศึกษา 

 

 

ผูท้รงคุณวฒิุ  
 
 
 

        ขั้นตอน 
 

     เคร่ืองมือ 
 

     ผูใ้หข้อ้มูล 
 

องคป์ระกอบรูปแบบ 
การพฒันาการส่ือสาร 
เชิงคุณธรรมของผูน้ า 

ทางการศึกษา 

 

 ร่างรูปแบบและคู่มือ
การพฒันาการ 

ส่ือสารเชิงคุณธรรม
ของผูน้ าทางการศึกษา  
 
 

    
แบบ 

สอบถาม 
 

 ผูท้รงคุณวฒิุ 

 ผูน้ าทางศาสนา 

 ผูน้ าการศึกษา 

   ผูน้ าองคก์รเอกชน 

 ส่ือมวลชน 

 

Focus group 
คร้ังท่ี 1 

 

4. ตรวจสอบ ยนืยนั 
รูปแบบพฒันาการ 
ส่ือสารเชิงคุณธรรม  
ของผูน้ าทางการศึกษา 
 

กระบวนทศัน์ดา้น 
ส่ือสารเชิงคุณธรรม 
ของผูน้ าทางการศึกษา  

1. ศึกษากระบวน
ทศัน์รูปแบบการ
พฒันาการส่ือสาร 
เชิงคุณธรรม ของ 
ผูน้ าทางการศึกษา 
    
    - 
 
 

 

ผลลพัธ์ 
 

     
 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 
 
 

 

Focus group 

คร้ังท่ี 2 

รูปแบบและคู่มือการ
พฒันาการส่ือสารเชิง
คุณธรรม  
ของผูน้ าทางการศึกษา 
ท่ีสมบูรณ์ 
 
 
 



 

 

  
บทที ่4 

 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน) มีวตัถุประสงค์เพื่อ                       
1) ศึกษากระบวนทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 2) ก าหนดองค์ประกอบ
ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาและ 3) สร้างรูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิง
คุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 
ตอนที ่ 1 ผลการศึกษากระบวนทศัน์ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In -Depth Interview) ในการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ สรุปผล ดงัน้ี 

ประเด็นที ่1  ความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา   
 สรุปไดว้า่ การส่ือสารในองคก์รจะมีลกัษณะเป็นกระบวนการ (Process) อยา่งหน่ึงซ่ึง
เป็นการส่งผ่าน  ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจเพื่อท่ีจะให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ ส่วนประกอบส าคญัของความรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม
ของผูน้ าทางการส่ือสารประกอบดว้ย  

1. ความส าคญัของการส่ือสาร 
2. การบูรณาการส่ือสารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัคุณธรรม 
3. ทกัษะการส่ือสารของผูน้ าทางการศึกษา 
4. การใชส่ื้อเทคโนโลยส่ืีอสารเชิงคุณธรรม 
การส่ือสารนบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด ารงชีวติประจ าวนั คือสร้างความเขา้ใจอนัดี

ต่อกนั การแจง้ผูอ่ื้นให้รับทราบและเขา้ใจถึงเจตนาความตอ้งการปัญหา ความคิด ความรู้สึก ความ
เขา้ใจ แนวคิด ท่าทีความเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย การอธิบายในดา้นภาพรวมรายละเอียดวตัถุประสงค์
เหตุผลเป้าหมายและผลงาน การนดัหมาย ต่อรองทางธุรกิจและเร่ืองอ่ืน ๆ ทุกเร่ือง จึงกล่าวได้ว่า 
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ผูน้ าทางการศึกษานั้นตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัและบทบาทของการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นดชันี
บ่งช้ีท่ีส าคญัประการหน่ึงของความส าเร็จขององคก์ร ความตระหนกั และความเขา้ใจถึงความส าคญั
ของบทบาทและกลไกในการส่ือสารนั้นช่วยท าให้ผูบ้ริหาร สามารถบริหารจดัการและน าองคก์รได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน  

ความส าคัญของการส่ือสาร 
       ความรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา ส่วนประกอบท่ี 1 ท่ีตอ้งมี

ความรู้คือความส าคญัของการส่ือสาร การส่ือสารในองคก์รนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได้
และเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะเอ้ือให้องค์กรประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร                    
การส่ือสารท่ีดอ้ยคุณภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถจะหลีกเล่ียงได ้ท่ีส าคญัยิ่งไปกวา่นั้นคือผูน้ าทุกคน
จะต้องท าหน้าท่ีเป็นผูส่ื้อสารการส่ือสารมีบทบาทส าคญัและสามารถจะใช้ประโยชน์จากการ
ส่ือสาร สรุปได ้ดงัน้ี 

1. การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ช้ในการด ารงชีวิต ใช้ในการส่ือสารรับรู้ใช้ใน
การด าเนินชีวติประจ าวนั ใชใ้นการเรียนรู้ใชใ้นการแกปั้ญหาชีวติ  

2.  การส่ือสารแนวทางนโยบายสู่การปฏิบติั คือการท่ีจะน านโยบาย ขอ้สั่งการ ไปยงั                
ผูป้ฏิบัติในยงัโรงเรียนทั่วประเทศ ดังนั้ น การศึกษาในประเทศไทยกับการส่ือสารถือว่าเป็น                   
เส้นเลือดหลกัใน องคค์วามรู้เทคนิควธีิการ แมก้ระทัง่ทิศทางในการจดัการศึกษา  

3. การแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัและเขา้ใจใน วตัถุประสงค์ของการด าเนินการเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจระหวา่งกนัในองคก์ร ระหวา่งบุคคลในท่ีท างานเดียวกนัเพื่อประโยชน์ในการ ประสานงาน 
การปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือการน าเสนอไดมี้การการประชุมเพื่อแกปั้ญหา 
ร่วมกนัได ้ 

4. ในระดับครอบครัว ต้องมีการส่ือสารเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับทุกคนรอบตวัเราและ              
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในปัจจุบนัการส่ือสารมีส่ืออุปกรณ์ในการส่ือสารท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นเทคโนโลยี
มาก จึงจ าเป็นจะตอ้งใชส่ื้อท่ีมีประโยชน์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารใหเ้กิดความคุม้ค่า 

5. การส่ือสารเป็นกระบวนการท าให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกิด
ทัศคติ ค่านิยมท่ีดีส่งผลการด าเนินกิจการ บรรลุวตัประสงค์ ท าให้เกิดผลสองด้าน ท าให้เกิด
สันติภาพความสงบสุขร่มเยน็         

6. การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการบริหารงาน การส่ือสารท าใหเ้กิดความ
ชัดเจน เขา้ใจ ไม่สับสน ไม่ขดัแยง้ ท าให้รู้สึกดี รู้สึกสบายใจ ถึงแม้จะมีปัญหาท่ีตอ้งการแก้ไข               
การส่ือสารพูดคุยท าให้เขา้ใจปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้การส่ือสารสร้างระหวา่งครูกบัผูเ้รียน 
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้   
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7. การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสร้างสัมพันธ์รักใคร่ ปรารถนาดีต่อกัน สร้างความ
ไวว้างใจ ผูน้ ากับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสถานศึกษาได้ ผูบ้ริหารส่ือสารกับครู ครูส่ือสารกับนักเรียน 
นกัเรียนกบันกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

8. การส่ือสารมีความส าคญัในการสร้างแบบอย่างความสัมพนัธ์ จิต สมาธิ ปัญญา             
เพราะการส่ือสารมิเพียงค าพูดอยา่งเดียวแต่เป็นการปฏิบติัทางการกระท าสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
มนุษยท่ี์มุ่งเป้าหมายระหวา่งองคก์รกบัองคก์รบุคคลต่อบุคคลชนชั้นต่างชาติ ต่างภาษา ต่างกลุ่มชน
เผา่ใหเ้ขา้ใจเป้าหมายทิศทางเดียวกนั 
 9. การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภาพลกัษณ์ในมิติของการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
เพื่อการรับรู้จากกลุ่มเป้าหมายและผูรั้บบริการให้เข้าใจในคุณค่าของผูน้ า การให้บริการและ
เจตนารมณ์ขององคก์ร 

10. การส่ือสาร เป็นการเช่ือมต่อระหว่างบุคคลให้เข้าใจกัน ให้เกิดความส าเร็จผล                  
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ ในการบริหาร ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร หรือผูน้ า ครู นกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะใน
การพูดท่ีดี พูดถูก พูดชอบ รู้จกัการใชถ้อ้ยค าท่ีถูกตอ้ง   

สรุปการส่ือสารมีความส าคญัมาก เป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีจะ
น าไปสู่ความเขา้ใจในการติดต่อและการท างานร่วมกนัของบุคคลในองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมาย                
แต่หากไม่เรียนรู้และเขา้ใจความตอ้งการของตนเองและไม่เขา้ใจผูอ่ื้นแลว้ไม่ว่าจะมีกระบวนการ
ส่ือสารท่ีดีและมีอุปกรณ์ ส่ือสารท่ีทนัสมยัเพียงใดก็ไร้คุณค่า นอกจากน้ีการส่ือสารจ าเป็นจะตอ้ง
เขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนัการส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใช้ความมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีควบคู่กนัไปดว้ยจึงจะท าให้การส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี กรณีความต้องการข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและการติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็ว                    
การควบคุมการส่ือสารของสังคมไทยและสังคมโลก ความเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึงถือความจ าเป็น
ในการปรับตวัของผูบ้ริหารเพื่อคงสภาพภาวะผูน้ าอยูเ่สมอ การส่ือสารอาจเกิดข้ึนกบัหน่วยงานตน้
สังกดัหรือในสังคมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน เครือข่ายสถานศึกษาและชุมชน หรืออาจ
เป็นครอบครัวและตวัผูบ้ริหาร ทุกประเด็นขอ้มูลของบุคคลท่ีมีความรู้ไดมี้การส่งเสริมการส่ือสารท่ี
มีประโยชน์เพิ่มข้ึนเง่ือนไขการส่ือสารจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ทั้งผลกระทบ                  
ต่อชีวติตนเองและผูอ่ื้นผลกระทบต่อสังคมและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

การส่ือสารเพื่อการพฒันาคนหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นฐานการท างานท่ีมีคุณภาพ
ผลงานออกมาดีข้ึนเกิดการพฒันาตนเองของการส่ือสารให้ทนัสมยัข้ึน เกิดการพฒันาปรับปรุง              
การบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นการบริหารงาน เกิดการพฒันาสร้างพื้นฐานจดัตั้งองค์กรสถาบนัเฉพาะ
ทางเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาและเกิดการพฒันาสร้างความมัน่คงของสถาบนัการศึกษาจนเกิดพฒันา
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ศกัยภาพของผูเ้รียนเพิ่มพูนศกัยภาพในการเรียนรู้ เป็นการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนพฒันา
องคก์รของโลกปัจจุบนั 

การบูรณาการส่ือสารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกบัคุณธรรม 
ความรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา ส่วนประกอบท่ี 2 ท่ีตอ้งมี

ความรู้นั้ นผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 15 คน ได้แสดงความเห็นในประเด็นการบูรณาการด้านการส่ือสาร
เช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กบัคุณธรรมโดยสรุปว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นและเป็นท่ียอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจ าเป็นและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินงาน การบริหารงานและการตดัสินใจ ซ่ึงในหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้ งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา ต้องมีข้อมูลสารสนเทศท่ีดี               
โดยมีกระบวนการจดัการผา่นคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ นบัตั้งแต่การผลิต การจดัเก็บ 
การประมวลผล การเรียกใชแ้ละการส่ือสารสารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปล่ียนและการใชท้รัพยากร
สารสนเทศร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการต่าง ๆ และระบบงานท่ีช่วยให้ได้
สารสนเทศหรือข่าวสารท่ีตอ้งการ โดยจะรวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองใช้ส านักงาน อุปกรณ์คมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบส าเร็จรูปและพฒันาข้ึน
โดยเฉพาะด้าน กระบวนการในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ขา้งตน้มาใช้งาน รวบรวมขอ้มูล 
จดัเก็บประมวลผลและแสดงผลลพัธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดต่้อไป ในปัจจุบนัการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกองคก์ร การเช่ือมโยง
สารสนเทศผ่านทางคอมพิวเตอร์ ท าให้ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดของระบบ คือ ขอ้มูลและสารสนเทศอาจ
ถูกจารกรรมถูกปรับเปล่ียนถูกเขา้ถึงโดยเจา้ของไม่รู้ตวัถูกปิดกั้นขดัขวางใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ได ้หรือถูกท าลายเสียหายไปซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดไ้ม่ยากบนโลกของเครือข่ายโดยเฉพาะเม่ือยู่บน
อินเทอร์เน็ตดงันั้น การมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัไม่แพก้นั 
สรุปรายขอ้ ดงัน้ี 

1. การส่ือสารตอ้งยึดหลกัการความจริงการให้ขอ้มูลไม่ควรให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จในยุค
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศกา้วหน้าไวมาก ตอ้งควรระมดัระวงัไม่บิดเบือนความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล ส่งผลให้ผูรั้บคนต่อไปไดข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือสร้างกลลวงไม่ท าให้อีกฝ่ายหน่ึงเขา้ใจว่า
ตวัเองเป็นอีกบุคคลหน่ึง ตวัอยา่งเช่น การปลอมอีเมลข์องผูส่้งเพื่อใหผู้รั้บเขา้ใจผดิ เพื่อการเขา้ใจผิด
หรือ ตอ้งการลว้งความลบั ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจ านวนมากและเพิ่มข้ึนทุกวนั การใช้งานระบบ
เครือข่ายท่ีออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกนัย่อมมีผูท่ี้มีความประพฤติไม่ดีปะปน และสร้างปัญหา
ให้กบัผูใ้ชอ่ื้นอยูเ่สมอตอ้งระลึกเสมอถึงสิทธิของแต่ละบุคคล ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ไม่ให้ขอ้มูล
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เกินความจริงหรือใส่ร้ายผูอ่ื้น ผูใ้ช้บริการตอ้งให้ความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาปริมาณขอ้มูล
ข่าวสารท่ีวิ่งอยู่บนเครือข่ายการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์จะท าให้สังคม
อินเทอร์เน็ตน่าใช้และเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างดี กิจกรรมบางอย่างท่ีไม่ควรปฏิบัติจะต้อง
หลีกเล่ียงเช่นการส่งกระจายข่าวไปเป็นจ านวนมากบนเครือข่าย การส่งเอกสารจดหมายลูกโซ่ฯลฯ 
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นผลเสียโดยรวมต่อผูใ้ชแ้ละไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อสังคมอินเทอร์เน็ต 

2. ยึดหลกัพระพุทธเจา้ให้ใชค้  าว่าปิยะวาจา คือ พูดให้เป็นท่ีรักของคนอ่ืน พูดให้เกิด
ความรัก มีก าลงัใจ ตามหลกัค าสอนของพุทธเจา้ โดยยึดหลกัการสอนและเทคนิควธีิสอนธรรมของ
พระพุทธองค์มีอยู่ 4 ประการคือแจ่มแจง้ อธิบายแจ่มแจง้ดุจน ามาวางให้ตรงหน้า จูงใจพูดจูงใจ
อยากปฏิบติัตามท่ีสอนพูดให้เกิดความเช่ือตามส่ิงท่ีเราถือปฏิบติัแกลว้กลา้ ท าให้ผูฟั้งเกิดความกลา้
หาญ มัน่ใจท่ีจะปฏิบติัตาม มีความร่าเริง ให้ผูฟั้งเกิดฉันทะในการฟังสนุกสนานไปกบัการสอน                
ไม่เบ่ือ 

3. ยดึองคป์ระกอบในการส่ือสารและบูรณาการกบั 2 ส่วนไดแ้ก่ เคร่ืองมือเทคโนโลย ี
ช่องทาง รูปแบบการส่ือสาร เคร่ืองมือวิทยุ โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ ส่ือโทรคมนาคม 
โทรศพัทมื์อถือ ไอโฟน ไอแพทกบัเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้ง 

4. การบูรณาการคุณธรรมกับความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน มีความพยายามท่ีจะ
ส่งเสริมใหผู้ส่ื้อสาร ผูรั้บสารให้ความส าคญักบัประเด็นคุณธรรม จริยธรรมใหมี้ความรับผิดชอบใน
การส่ือสาร ไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ ละเมิดผูอ่ื้น ละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความ
เป็นส่วนตวัของผูอ่ื้นและเสรีภาพของผูค้นในสังคม  

5.  องค์กรทางการศึกษาและผูน้ าตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการคุณธรรมใน
การส่ือสาร การจดัการศึกษา การบริหารการศึกษาความเขา้ใจภาพรวมของโครงสร้างการส่ือสารกบั
การบริหารการศึกษา และการใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา แกปั้ญหา
การขาดโอกาส และความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประเด็น
คุณธรรมเป็นหลักยึด ทั้ งคุณธรรมของนักการศึกษา คุณธรรมของนักการส่ือสารท่ีมีความ
รับผิดชอบและเสรีภาพกล่าวโดยสรุป จ าเป็นต้องพฒันาการบูรณาการคุณธรรมกับการศึกษา
คุณธรรมกบัการส่ือสารไปพร้อมกนัอยา่งเขม้ขน้ผูน้ าทางการศึกษาตอ้งมีความรู้ 

6.  ในการส่ือสารคุณธรรมควร ยึดหลักธรรม ความขยนั หมั่นเพียร วิธีการท าให ้
ผูรั้บบริการพอใจใชห้ลกัฉนัทะมุ่งมัน่ทุ่มเทท่ีจะท างานขยนัมัน่เพียรจิตตะมีความรอบคอบ ใจจดจ่อ
ในการด าเนินงาน มีความละเอียดถ่ีถว้น วมิงัสา มีความขยนัหมัน่เพียรการท างาน รอบคอบท่ีจะท า 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้เช่ือมอุเบกขา การรักษาความเป็นธรรม ไม่ใช่การวางเฉยอยา่งเดียว
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มีการทบทวนติดตามดว้ยกรอบแนวคิด AAR (After Action Review) เพื่อน าคุณธรรม มาสรุป เป็น
วงรอบ ในการปฏิบติังาน  

7.  ผูน้ าตอ้งกลา้ยืนหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม ตามธรรมนองคลองธรรม สามารถท่ีจะ
พาทีมหรือ ลูกนอ้งสู่ความส าเร็จท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่วา่อยูใ่นชุมชน หรือองคก์รใด ๆ
ใฝ่บริการประชาชน ผูป้กครอง องคก์ร พี่นอ้งผองเพื่อน เป็นผูน้ าท่ีต่อสู้พฒันาวชิาชีพ 

8. น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิต ดงัตวัอย่าง โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงใหม่ ท่ีเรียนรู้ดว้ย LCEN Model คือ L หมายถึง การจดักิจกรรมทกัษะการด ารงชีวิต
เนรมิตนิสัย  ไดแ้ก่ กิจกรรมหลกัไตรรงค์ กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผูน้ า กิจกรรมอนุรักษ์พลงังาน
และส่ิงแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทอ้งถ่ิน กิจกรรมสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย และ กิจกรรมหลกัโภชนาการ C หมายถึง การจดัอาชีพเพื่อ
การมีงานท าท่ีจดัให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้ลือกเรียน 5 
กลุ่มรายวิชาชีพ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มคหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรม และ
กลุ่มความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  E หมายถึง การจดัตั้งศูนยบ์่มเพาะความเป็นเลิศ ทางด้าน กีฬายก
น ้ าหนกั กรีฑา มวย/วูซู พายเรือดนตรี/นาฏศิลป์ และศูนย ์นกัธุรกิจน้อยมีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  N หมายถึง การสร้างเครือข่ายชุมชน ได้แก่ เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เครือข่ายสภา
วฒันธรรมชนเผา่ เครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนนอ้ง 

9.  นอ้มน าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในหลวงรัชกาลท่ี 9 สานต่อ
ปณิธานสู่การส่ือสารพฒันาสู่ครูและนกัเรียน ส่งเสริมครูเพิ่มความเป็นนกัแนะแนวแทนท่ีการสอน
หนงัสืออยา่งเดียวใหน้กัเรียนรู้จกัชีวติของตวัเอง 

สรุปความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญจากการสัมภาษณ์คุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นกระบวนการต่าง ๆ และระบบงานท่ีช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศหรือข่าวสารท่ี
ตอ้งการ โดยรวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ส านักงาน 
อุปกรณ์คมนาคมต่าง ๆ รวมทั้ งซอฟต์แวร์ทั้ งระบบส าเร็จรูปและพัฒนาข้ึนโดยเฉพาะด้าน 
กระบวนการในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ขา้งตน้มาใชง้าน รวบรวมขอ้มูล จดัเก็บประมวลผล 
และแสดงผลลพัธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 

ในปัจจุบันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกองค์กร                          
การเช่ือมโยงสารสนเทศผ่านทางคอมพิวเตอร์ ท าให้ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดของระบบ คือ ขอ้มูลและ
สารสนเทศ อาจถูกจารกรรม ถูกปรับเปล่ียน ถูกเขา้ถึงโดยเจา้ของไม่รู้ตวั ถูกปิดกั้นขดัขวางให้ไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้หรือถูกท าลายเสียหายไป ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดไ้ม่ยากบนโลกของเครือข่าย 
โดยเฉพาะเม่ืออยูบ่นอินเทอร์เน็ต 



126 

 

ดงันั้น การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัไม่แพก้นั            
มีรายละเอียดดงัน้ี ไม่ควรให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จไม่บิดเบือนความถูกตอ้งของขอ้มูล ให้ผูรั้บคนต่อไป
ไดข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ควรเขา้ถึงขอ้มูลของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลกบัผูท่ี้
ไม่ไดรั้บอนุญาตไม่ท าลายขอ้มูลไม่เขา้ควบคุมระบบบางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตไม่
ท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงเขา้ใจวา่ตวัเองเป็นอีกบุคคลหน่ึง ตวัอยา่งเช่น การปลอมอีเมล์ของผูส่้งเพื่อให้ผูรั้บ
เขา้ใจผดิ เพื่อการเขา้ใจผดิ หรือ ตอ้งการลว้งความลบั เป็นตน้ 

จริยธรรมและคุณธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีเป็นจ านวน
มากและเพิ่มข้ึนทุกวนั การใชง้านระบบเครือข่ายท่ีออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกนัยอ่มมีผูท่ี้มีความ
ประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้กบัผูใ้ชอ่ื้นอยูเ่สมอ หลายเครือข่ายจึงไดอ้อกกฎเกณฑ์การ
ใช้งานภายในเครือข่าย เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือ ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้ น ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตทุกคนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของเครือข่ายนั้ นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูร่้วมใช้บริการคนอ่ืนและจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองท่ีเขา้ไปขอใชบ้ริการต่าง ๆ บนเครือข่ายบนระบบคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเรียกเขา้มิไดเ้ป็นเพียงเครือข่ายขององค์กรท่ีผูใ้ช้สังกดัแต่
เป็นการเช่ือมโยงของเครือข่ายต่าง ๆ เขา้หากนัหลายพนัหลายหม่ืนเครือข่าย มีขอ้มูลข่าวสารอยู่
ระหว่างเครือข่ายเป็นจ านวนมาก การส่งข่าวสารในเครือข่ายนั้นอาจท าให้ข่าวสารกระจายเดินทาง
ไปยงัเครือข่ายอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมากหรือแมแ้ต่การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ฉบบัหน่ึงก็อาจจะ
ตอ้งเดินทางผา่นเครือข่ายอีกหลายเครือข่ายกวา่จะถึงปลายทาง ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการตอ้งใหค้วามส าคญั
และตระหนกัถึงปัญหาปริมาณขอ้มูลข่าวสารท่ีวิง่อยูบ่นเครือข่ายการใชง้านอยา่งสร้างสรรคแ์ละเกิด
ประโยชน์จะท าให้สังคมอินเทอร์เน็ตน่าใชแ้ละเป็นประโยชน์ร่วมกนัอยา่งดี กิจกรรมบางอยา่งท่ีไม่
ควรปฏิบติัจะตอ้งหลีกเล่ียงเช่น การส่งกระจายข่าวไปเป็นจ านวนมากบนเครือข่าย การส่งเอกสาร
จดหมายลูกโซ่ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นผลเสียโดยรวมต่อผูใ้ช้และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อสังคม
อินเทอร์เน็ต 

ทกัษะการส่ือสารของผู้น าทางการศึกษา 
ความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาส่วนประกอบท่ี 3 นั้ น 

ผูเ้ช่ียวชาญได้แสดงความเห็นว่า ผูน้  าท่ีดีจะตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร ทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายให้ผูร่้วมงานได้รับรู้และเขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งการจะ
ส่ือสารในขณะเดียวกันผูน้ าจะต้องเป็นทั้ งผูพู้ดและผูฟั้งท่ีดีมีศิลปะในการจูงใจเพื่อนร่วมงาน 
สามารถสั่งการและน าเสนอผลงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกระชบัและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ซ่ึงผูน้ าควร
มีทกัษะ ดงัต่อไปน้ี   
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1.  รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม พระพุทธเจา้ไดท้รงตรัสวา่คนท่ีสมบูรณ์นั้นจะตอ้ง
มีตาทั้งสองขา้ง และคน 3 ประเภทคือ คนตาบอดคือไม่รู้ทั้งทางโลกและไม่รู้ทั้งทางธรรม คนท่ีรู้จกั
ท ามาหากินอยา่งเดียวแต่ไม่รู้จกัธรรม คนท่ีรู้จกัท ามาหากินและรู้จกัท ามาหาธรรม  

2.  มีวิ ธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  การเรียนรู้                        
การวางแผน การปรับโครงสร้างระบบงาน ภาวะผูน้ า การตรวจสอบติดตาม นิเทศและประเมินผล
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือส าคญัและจ าเป็น
ส าหรับพฒันาองคก์ร 

3. มีวสิัยทศัน์ มีความเขา้ใจในการประสาน ดา้นเทคโนโลยกีบัการบริหารขององคก์าร
สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีการเลือกสรรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือต่อการ
วางแผน และการจดัการขององค์กรให้มีพฒันาและน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในบริบทของโรงเรียน เพื่อให้มี
ความตระหนกั มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

4. สร้างทีมงาน ต้องพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าแบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ            
ร่วมภาคภูมิใจ สร้างทีมงานให้เกิดพลังร่วมใจทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือส่ือสาร                   
รู้วิธีการกระตุน้ย ัว่ยุให้ครูหารูปแบบและวิธีการพฒันางาน พฒันานกัเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหม่ท่ีแปลกและแตกต่างสร้างทางเหลือหลากหลาย ใชส่ื้อเทคโนโลยี สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ท่ีแปลกและแตกต่างสร้างทางเหลือหลากหลาย  

5. มีวิธีการเสริมแรงให้ก าลังใจแก่บุคลากรในองศ์กร รู้วิธีการ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเขา้มาเป็นเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพการศึกษา  

6. รู้ทิศทางการเปล่ียนแปลง การปรับโครงสร้างระบบงานบริหารจดัการภาวะผูน้ า 
การตรวจสอบติดตาม นิเทศ และประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  

7. รู้หลกัธรรมค าสอน รู้ตนเอง ในดา้นคุณธรรมผูน้ าควรเร่ิมตน้ท่ีตวัเองก่อนความเป็น
ตวัอย่างท่ีดีความมีจิตใจดีเอาใจมาก่อนค านึงถึงความเท่าเทียมเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบตอ้ง
ค านึงสภาพบริบทสนบัสนุนอ านวยความสะดวก เป็นกลัยาณมิตร ประสานความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

สรุป ได้ว่าผูน้ าจะต้องมีวิสัยทศัน์ มีความเข้าใจในการประสานด้านเทคโนโลยีกับ                 
การบริหารองคก์รสมยัใหม่ บทบาทของผูน้ ายุคขอ้มูลสารสนเทศ จ าเป็นจะตอ้งพฒันาวิธีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซ่ึงมีบทบาทภารกิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารมิติใหม่  
คือ การเรียนรู้การวางแผน การปรับโครงสร้างระบบงาน ภาวะผูน้ า การตรวจสอบติดตาม นิเทศ
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และประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัและจ าเป็นส าหรับพฒันาองคก์ร เพื่อให้มีความตระหนกั มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง มิติของผูบ้ริหารยุค เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information Communication :ICT) ตอ้งคิดกวา้ง มองไกล กล้าคิดกล้าท า กล้าไดก้ล้าเสีย 
น าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ฉะนั้น ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าแบบ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมภาคภูมิใจ สร้างทีมงานให้เกิดพลงัร่วมใจ กลา้เส่ียงกลา้เผชิญ
ปัญหาความยุง่ยากท่ีซับช้อน คิดเชิงบวก มองวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยปรับกระบวนทศัน์ ไม่หนี
ปัญหา ไม่กลวัการเปล่ียนแปลง คิดคน้หาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีดีและเหมาะสม น ามาทดลองใชเ้สมอ และน า
วธีิการใหม่มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา ไม่กลวัความลม้เหลว กลา้ลองผิดลองถูก 
กระตุน้ย ัว่ยุให้บุคลากรหารูปแบบและวิธีการพฒันางานใหม่ ๆ อยา่งหลากหลาย ใชส่ื้อเทคโนโลย ี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบ ารุงขวญั เสริมแรงให้ก าลงัใจ และสนับสนุนอ านวยความ
สะดวก เป็นกลัยาณมิตร ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร ดงันั้น ผูน้ าทางการศึกษา รู้เป้าหมายท่ีชดัเจนท่ีการพฒันา การส่ือสารมองท่ีเป้าหมายเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน ตอ้งส่ือสารองค์ความรู้ เปล่ียนแนวคิดวิธีการ ให้เกิดการพฒันา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตอ้งปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงเจตคติ กล้าน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขา้มาเป็น
เคร่ืองมือพฒันาคุณภาพการศึกษา หากประสงคจ์ะประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ  

การใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารเชิงคุณธรรม 
ความรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าการศึกษา ส่วนประกอบท่ี 4 คือการใชส่ื้อ

เทคโนโลยีเพื่อส่ือสารเชิงคุณธรรมส่ิงท่ีส าคญัในการส่ือสารทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร เช่นการใชโ้ทรศพัท ์การใชค้อมพิวเตอร์ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 15 ท่านไดแ้สดงความเห็น 
ในเร่ืองของการส่ือสารเชิงคุณธรรมท่ีควรปฏิบติั สรุปได ้ดงัน้ี  

1. ยึดคุณธรรม ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งปลูกฝัง
กฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่าย จึงตอ้งมีการวางระเบียบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ              
และเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หลักพื้นฐานของ
จริยธรรมในสังคมสารสนเทศก็คือการเคารพผูอ่ื้น เคารพความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และขอ้มูลก็จะเฉพาะสิทธ์ิท่ีตนเองมีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

 2. ให้เกียรติแก่ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาชีพคอมพิวเตอร์จะต้องป้องกันหลัก
คุณธรรมของทรัพยสิ์นทางปัญญาแมว้า่งานนั้นจะไม่ไดรั้บการป้องกนัอยา่งเปิดเผยก็ตาม เช่น งานมี
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร ควรเคารพสิทธิของผูเ้ขียนงาน นกัวิชาการท่ีน าเสนอในคอมพิวเตอร์จะตอ้ง
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ป้องกนั ยดึหลกัคุณธรรมของทรัพยสิ์นทางปัญญา แมว้า่งานนั้นจะไม่ไดรั้บการป้องกนัอยา่งเปิดเผย
ก็ตาม เช่น งานอนัมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร 

3.  มุ่งมัน่เพื่อให้ไดคุ้ณภาพท่ีดีท่ีสุดและให้ตระหนกัถึงผลเสียหายท่ีสืบเน่ืองจากระบบ
ท่ีดอ้ยคุณภาพตอ้งศึกษาถึงองคป์ระกอบของเคร่ืองมือการส่ือสารวิธีใชอ้ยา่งถูกตอ้งวิธีการป้องกนั
ความเสียหาย วธีิการบ ารุงรักษาเพื่อใชเ้คร่ืองการสือสารท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  มีความรอบคอบอ่านข้อความในอีเมล์ให้ละเอียดก่อนส่ง ความประณีตและ
ตวัสะกด การันต ์เป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึง 

5. สร้างระบบขอ้มูลสารสนเทศความปลอดภยัของขอ้มูลรวมทั้งสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการจดัการมีนโยบายท่ีแน่นอนในการจดัการขอ้มูลให้เกิดความปลอดภยั ใช้อย่าง
ถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ ต่อบุคคล และองคก์ร  
 สรุป ในยคุของเทคโนโลยสีารสนเทศ มนุษยไ์ดรั้บประโยชน์มหาศาล ในขณะเดียวกนั
เทคโนโลยีก็ได้เขา้มาเปล่ียนแปลงวิถีของชีวิตมนุษย ์และได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมข้ึนอย่างมาก               
การเรียนรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจในปัญหาสังคมท่ีเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีมนุษย ์            
จะสามารถด ารงอยูร่่วมกบัเทคโนโลยีใหม่น้ีไดอ้ยา่งชาญฉลาด การศึกษาหาแนวทางในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งท าควบคู่กนัไปกบัการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประเด็นเร่ืองจริยธรรมเป็นส่ิงส าคญัในการน าไปสู่ปัญหาและวิธีการ
แกปั้ญหา การสร้างวฒันธรรมท่ีดีในสังคมจะช่วยแกปั้ญหาสังคมเหล่าน้ีไดใ้นระดบัหน่ึงและเม่ือ
ปัญหามีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้กฎหมายมาใช้บังคับเราสามารถ 
พิจารณาปัญหาสังคมท่ีเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จากการวิเคราะห์ทศันคติต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารทางดา้นเทคโนโลยีควรยึดในการจรรโลงสังคมดว้ยคุณธรรม โดยในการ
ส่ือสารทางเทคโนโลยี ผูใ้ช้หรือผูส่้งสารตอ้งยึดหลกัคุณธรรม เป็นการส่ือสารท่ีเร็วและกวา้งขวาง 
จะตอ้งมีระเบียบความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งปลูกฝังกฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่าย            
จึงตอ้งมีการวางระเบียบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบและเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั
และการส่ือสารเชิงคุณธรรมตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญัดว้ย  
                    ประเด็นที ่2 : ภาวะผู้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา  

 การส่ือสารภายในองค์กรท่ีดี ท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจในนโยบายของผูบ้ริหารและ
เป็นส่ิงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์ร และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจดัการขององค์กรเป็นส่วนส าคญัและ
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ท่ีวางไว ้การส่ือสารภายในองคก์ร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งส าหรับ
กิจกรรมและการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์ร ทั้งน้ีหากการส่ือสารภายในองคก์รดีชดัเจน 
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ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั บุคลากรในองค์กรเกิดความ               
พึงพอใจและเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการท างาน ดังนั้ น 
กระบวนการท างานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องท าให้การติดต่อส่ือสารระหว่าง
บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคก์รเป็นไปอยา่งคล่องตวั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษารายละเอียด                    
4 ประเด็น ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบภาวะผู้น าด้านการส่ือสาร สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน
ปัจจุบนัของเรามีความพร้อมท่ีจะรับมือ ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยครูตอ้งมีความรู้และทกัษะ
พร้อมท่ีจะน าเทคโนโลยีมาพฒันาการเรียนการสอน ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง ประกอบกบัผูบ้ริหารระดบันโยบายมี
ความใส่ใจต่อการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1.1 มีทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี กล่าวคือ ความสามารถในการใชส่ื้อ
หรือเทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มูลรวมทั้งการผลิตส่ือ หรือเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งซ่ึงเป็น
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

1.2 มีความรู้ด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีและการใช้อย่างถูกตอ้งไม่ละเมิด
สิทธ์ผูอ่ื้นและเคารพกฎหมายเก่ียวกบัการใชส่ื้อท่ีถูกตอ้ง 

1.3 มีความรู้ความสามารถในการจดัโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์อย่างมี
คุณภาพ มีความเขา้ใจการประเมินระบบคอมพิวเตอร์และผลกระทบอยา่งละเอียดครบถว้น รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นไปได้ มอบหมายงานผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ ความสามารถด้าน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

1.4 สร้างแรงจูงใจบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี และตระหนกัถึงเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะให้ครูมี
ความรู้และทกัษะพร้อมท่ีจะน าเทคโนโลยีมาพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

1.5 มีความซ่ือสัตยใ์นการเขา้ถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเฉพาะเม่ือ
ไดรั้บมอบอ านาจตามหน้าท่ีเท่านั้นไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น ซอฟต์แวร์ แฟ้มขอ้มูลใด ๆ 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยพลการ หรือขอ้มูลองคก์รอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

1.6 ตอ้งน าสถานศึกษาของตนเองเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 และรับผิดชอบต่อผลการจดั
การศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดา้นปรับปรุงผลลพัธ์ของนกัเรียนทุกคนริเร่ิมการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล ส ารวจและสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Communication :ICT)  และอีเลรินน่ิง (E - Learning) พฒันาโรงเรียนให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความส าเร็จ และพฒันาคนอ่ืนให้เป็นผูน้ า ผูน้ า 
มีความสนใจและสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดกบับุคลากร กระตุน้ให้พวกเขาแสดงบทบาทใหม่ ๆ 
และสร้างโอกาสใหมี้การพฒันาวชิาชีพใหมุ้่งสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว.้ 

1.7 ผูน้ าต้องให้ความส าคัญกับชาติพันธ์ุ ภาษาบนดอยต้องเข้าใจกระจ่างชัดใน
วฒันธรรม ความเช่ือ ตอ้งส่ือสารสองทาง ตอ้งมีทิศทางท่ีแน่นอนผูน้ าตอ้งน ายุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมและเหตุการณ์ มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรส่งเสริมสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างระบบการ
ประเมินผลงานท่ีเปิดเผยและโปร่งใส การผลิตนวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ทางการศึกษา 

1.8  ผู ้น าต้ อ ง มี วิ สั ยทั ศ น์ เพื่ อ มุ่ ง เป้ าห ม าย เพื่ อ พัฒ น านั ก เรี ยน ต้อ งผ่ าน
กระบวนการพฒันาตอ้งมีเป้าหมายชัดเจนในการบริหารจดัการ ตอ้งกลา้แสดงความคิดเห็นเป็นผู ้
ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง สร้างเครือข่ายการจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม ความปลอดภยั 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้การสร้าง บรรยากาศท่ีสนับสนุนความส าเร็จในการเรียนรู้เป็นแบบการ
ปฏิบติังานท่ีดี 
 สรุปภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารมีความสอดคลอ้งในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ผูน้ าทางการศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานศึกษาตอ้งพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั 
และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบด้วย  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมทกัษะชีวิต และ
อาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี จึงเป็นภาระท่ีส าคัญของผู ้บริหารท่ีจะต้อง
รับผิดชอบจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูน้ าทางการศึกษาจะตอ้งรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง 
พฒันาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการใหม่ ๆ ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน ให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู ้ปฏิบัติงานในองค์กรและนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ
วฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งผลลพัธ์ ใส่ใจในเร่ืองของศาสตร์ทางการสอนท่ีเหมาะสม และตอ้งเขา้มารับ
บทบาทในการเร่งปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู ปรับเปล่ียนเน้ือหาตาม
หลกัสูตรควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ ให้กบัครูผูส้อน ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงข้ึน รวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะทดัเทียมเป็นท่ี
ยอมรับของชาติอ่ืน และสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  
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ผูน้ าทางการศึกษาตอ้งพร้อมท่ีจะรับมือ ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยครูตอ้งพฒันา
ความรู้และทกัษะพร้อมท่ีจะน าเทคโนโลยีมาพฒันาการเรียนการสอน ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง ประกอบกบัผูบ้ริหาร
ระดบันโยบายมีความใส่ใจต่อการเปล่ียนแปลง กล่าวว่าการเปล่ียนแปลงห้องเรียน ครู หลกัสูตร
และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่ิงส าคญัท่ี ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงดว้ยคือ ศาสตร์การสอนท่ีตอ้งสะทอ้นถึงวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนสะทอ้นถึงโลกท่ี
พวกเขาจะตอ้งเดินทางเขา้ไปในอนาคต ดงันั้น รูปแบบ และวิธีการสอนจึงมีความจ าเป็นตอ้งมุ่งให้
ผูเ้รียนสร้างสรรค์ความรู้กระบวน การไดรั้บความรู้ และการลงลึกในความรู้ เป็นการสร้างสรรค์
ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการกระท า จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือ ปัญหาใน
โลกท่ีเป็นจริงซ่ึงเช่ือวา่กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการคิด จากทกัษะขั้น
ต ่าไปสู่ทกัษะขั้นสูงกวา่ตามล าดบัขั้นการเรียนรู้ ของ บลูม (Bloom's Taxonomy) คือจากทกัษะการ
คิดในระดบัความจ า ความเขา้ใจและการประยุกต์ใช้ ไปสู่ทกัษะการคิดในระดบัการวิเคราะห์ การ
ประเมินค่าและการสร้างสรรค์  ดงันั้นผูน้ าทางการศึกษาควรมีภาวะผูน้ าด้านการส่ือสารโดยใช้
เทคโนโลยมีีวสิัยทศัน์เพื่อมุ่งเป้าหมาย เพื่อพฒันานกัเรียนผา่นกระบวนการพฒันามีเป้าหมายชดัเจน
ในการบริหารจดัการ ตอ้งกล้าแสดงความคิดเห็นเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ้งสร้าง
เครือข่ายการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้าง
บรรยากาศท่ีสนบัสนุนความส าเร็จใน การเรียนรู้ เป็นแบบการปฏิบติังานท่ีดี ตอ้งมีวิสัยทศัน์เพื่อมุ่ง
เป้าหมาย เพื่อพฒันานกัเรียน ตอ้งผา่นกระบวนการพฒันาตอ้งมีเป้าหมายชดัเจนในการบริหารตอ้ง
จดัการ My Set ตอ้งกลา้แสดงความคิดเห็นเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ้งสร้างเครือข่าย
การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ความปลอดภยัและเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ี
สนบัสนุนความส าเร็จใน การเรียนรู้ เป็นแบบการปฏิบติังานท่ีดี   

2. การน้อมน าค าสอนทางพุทธศาสนาและพระบรมราโชวาท การน้อมน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาและพระบรมราโชวาท จากผูเ้ช่ียวชาญ 15 ท่านไดใ้ห้ความส าคญัตรงกนั ในคุณค่า
ของการยดึถือปฏิบติัการพฒันา การบริหารเชิงพุทธศาสตร์และพระบรมราโชวาท  อนัเป็นแนวทาง
ในการบริหารจดัการเชิงพุทธศาสตร์ซ่ึงหลกัการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิไดมุ้่งหวงัก าไรหรือการ
แข่งขนัเพียงอยา่งเดียวแต่ไดบ้รรจุหลกัการท่ีสร้างความย ัง่ยืน การไม่เบียดเบียน การอยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสันติ มีความเมตตาต่อกนั และรู้เท่าทนัโลก โดยมิไดป้ฏิเสธกระแสโลกาภิวตัน์ ในปัจจุบนัแต่
ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกนัและรู้เท่าทนัโลก หลกัสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการ 
ความเป็นผูรู้้จกัเหตุคือรู้ความจริง รู้หลกัการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได ้รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล 
และรู้จกัหลกัการท่ีจะท าให้เกิดผลรวมความว่า การบริหารจดัการในองค์กร ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
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พิจารณาขอ้เท็จจริงอยา่งถูกตอ้งเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จกั
การวิเคราะห์ความจริงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติความเป็นผูรู้้จกัผล การบริหารงานองคก์รให้บรรลุถึง
วตัถุประสงค์และรู้ถึงประโยชน์ขององค์กรท่ีน าไปสู่ความมัน่คงและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
องค์กร ความเป็นผูรู้้จกัตนคือ รู้จกัองค์กรท่ีเราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดดอ้ย จุดแข็งอย่างไร มีขีด
ความสามารถอย่างไรและรู้จกัการปรับปรุงองค์กรให้ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบความผูรู้้จกั
ประมาณ การบริหารการเงินหรือการขยายกิจการตอ้งพิจารณาให้รู้จกัประมาณในความเพียงพอของ
องคก์ร ขีดความสามารถขององคก์ร ความเป็นผูรู้้จกักาล คือการบริหารจดัการ จะตอ้งมีความเข้าใจ
ถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ความเป็นผูรู้้จกัชุมชนคือ การบริหารจดัการท่ีสร้างความสัมพนัธ์ด้วย
เมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร บริหาร
บุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีความสามคัคี สร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคโดย
สรุปรายขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 ยดึมัน่ในศีล 5 โดยเฉพาะศีลขอ้ท่ี 4  เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร มุสาวาทาเวระมะณีสิกขา 
ต้องไม่พูดเท็จ ต้องยึดหลักการ ส่ือสารและหลักธรรม สังคหวตัถุ 4 คือ เอ้ืออารี วจีไพเราะ 
สงเคราะห์ชุมชน วางตนเสมอตน้เสมอปลาย  

2.2 การบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 หลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เข้ามาจดักิจกรรมให้กับนักเรียนโดยผ่าน            

การ กิน อยู ่ดู ฟัง เป็น เพื่อให้เกิดการประพฤติดี เกิดสมาธิ มีจิตใจแน่วแน่ และเกิดปัญญา มีความรู้
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์และในการเป็นนกัส่ือสารเชิงคุณธรรมตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยการ รู้ตวั  
รู้คิด รู้ท าและรู้ส่ือสารท่ีดี หลกัการอยูร่่วมกนัและรู้เท่าทนัโลก โดยใชห้ลกัสัปปุริสธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการ 

2.4 การส่ือสารท่ีอยู่บนหลักการของเหตุและผลตามความจริง การส่ือสารตาม
กาลเทศะ เทคโนโลยีจะกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงอานุภาพในการส่งเสริมภาวะผู ้น าให้ มี
ประสิทธิภาพโดดเด่นในทีมงาน องคก์รและสังคมวงกวา้งอยา่งไม่มีขีดจ ากดั 

2.5 การส่ือสารดว้ยสติอยูก่บัปัจจุบนั รู้เท่าทนัส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงความเห็น
ท่ีถูกต้อง คิดถูกต้อง และสมาธิท่ีถูกต้องการส่ือสารภายในตนเอง เป็นการเตือนตนเองมีหลาย
ลกัษณะได้แก่ การระลึกได้ การรู้สึก การมีสติ การรู้อยู่ การเจริญสติ การก าหนดสติ การเข้าใจ
ตนเอง การตระหนกัรู้ วิธีการส่ือสารเชิงคุณธรรม ไม่คิดปรุงแต่งมีโยนิโสมนสัสิการ การพิจารณา
ใคร่ครวญ มีสติอยูเ่สมอ 

2.6 การรู้จกัการปรับปรุงองคก์รใหท้นัต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ ความผูรู้้จกัประมาณ     
การบริหารการเงิน หรือ การขยายกิจการตอ้งพิจารณาให้รู้จกัประมาณในความเพียงพอขององคก์ร   
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ขีดความสามารถขององคก์รบริหารบุคคลในองคก์รใหมี้ความรู้ความสามารถ มีความสามคัคี สร้าง
ความเป็นธรรม และเสมอภาค 
 สรุปพระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการเก่ียวกับคนและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค่า พบไดใ้นสังคมมนุษย ์หรือปัจจยัแห่ง
สังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกนัและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จกัโลก รู้จกัธรรมชาติ 
เพราะมนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะเป็นผูท่ี้บริหารจดัการองค์กรท่ีดีได ้ส าหรับในส่วนของ หลกัการบริหาร
สมยัใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหาก าไร และการแข่งขนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย 
ตามแบบของทุนนิยม แต่หากผูบ้ริหารจะน าหลกัการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เขา้มาประกอบ หรือ 
บูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน  ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการ
บริหารงาน ท่ีย ัง่ยืน มีความมัน่คง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์กรอยา่งชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอยา่งย ัง่ยืนและ
มัน่คง รวมทั้งจะเป็นหลกัการของนกับริหารในการบริหารจดัการองคก์รของตนอยา่งมีระบบโดยท่ี
ยงัมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจดัการ 

3.  แนวทางส่งเสริมภาวะผู้น าทางการศึกษาในมิติการส่ือสารเชิงคุณธรรม ผูน้  าทางการ
ศึกษาจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถน าไปสู่การพฒันาผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์รและตนเองให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยแีละมีความรู้ ท่ีกวา้งขวาง มีความ
ต่ืนตวัเป็นลกัษณะท่ีแสดงออกทางกาย แต่ไม่ต่ืนตูมหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
รู้จกัใช้ดุลยพินิจท่ีจะพิจารณาส่ิงต่าง ๆ หรือเหตุต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องหรือกล่าวได้ว่าผูน้  าท่ีดี
จะตอ้งรู้จกัควบคุมตวัเองนัน่เอง  

3.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการส่ือสาร มีความมัน่คงปลอดภยัมี
ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานมีความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละคุม้ค่าส่งเสริมการเขา้ถึงสารสนเทศของ
ประชาชนและนักเรียนในเขตพื้นท่ีขาดโอกาสด้วยการสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

3.2 สนับสนุนการบริหารจดัการองค์กรอย่างย ัง่ยืนพฒันาบุคลากรด้าน ICT ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์พัฒนา ICT ตอบสนองความต้องการขององค์กรและพัฒนา
บุคลากรในองคก์รใหส้ามารถใช ้ICT อยา่งมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรม 

3.3 ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการพฒันาบุคลากรโดยการท างานเชิงรุกพฒันาอบรมให้
ความรู้กบับุคลากรภายในสถานศึกษา  และการพฒันาระบบสารสนเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.4 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษาและปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งรูปแบบและขอ้มูลเพื่อการบริการ ผูรั้บบริการคือครู นกัเรียนและชุมชน 
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3.5 ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
และการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 3 องค์ประกอบ การใช้ ICT คือ การ
บริหารงาน การเรียนการสอน และการมีจริยธรรม 

3.6 ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารไดอ้ย่างสร้างสรรค์ สร้างขวญัก าลงัใจ ผูน้ าสามารถ
ส่ือทั้งภาพและ เสียงให้ทีมงานทราบวา่มีความห่วงใย อยากให้ก าลงัใจปล้ืมใจและภูมิใจในผลงาน
ปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตามสามารถให้ค  าแนะน า หาหนทางแกไ้ขได้
ทุกท่ีทุกเวลา  

3.7 ผูน้ าทางการศึกษาต้องสร้างทีมงานเก่ง ด้วยการฝึกอบรมหรือการเทรนน่ิง 
(Trainning) ฝึกทกัษะและใหโ้อกาสทุกคนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์แข็งแกร่ง สู่ความส าเร็จเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีช่วยส่งเสริม การท างานเป็นทีมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.8 ควรมองเห็นว่าส่ือและเทคโนโลยี จะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคัญส าหรับ                  
การบริหารจดัการองค์กรในอนาคตจะมีส่วนช่วยในการพฒันาคนมีบทบาทในการเรียนการสอน
อยา่งมากพฒันานกัเรียนนกัศึกษา    

3.9 สามารถก าหนดทิศทางและวิธีปฏิบติัเพื่อการสร้างสรรคน์วตักรรม ความเขา้ใจ
ในรูปแบบและภาวะผูน้ าของผูน้ าแต่ละคน และระบบการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่ท่ีสามารถก้าวข้ึนมา
แทนได ้ 

3.10 น าความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีท  าให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการจดัเก็บขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้ การส่งผ่าน การส่ือสารสารสนเทศ การเขา้ถึงสารสนเทศ การรับสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัการน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.11 ตอ้งมีความรู้ การใช้เทคโนโลยีในมาปรับปรุงลกัษณะการบริหารจดัการ เป็น
การใชอ้ยา่งเป็นระบบเป็นวทิยาศาสตร์เช่ือถือไดแ้ละน าไปสู่การแกปั้ญหาต่างๆได ้

3.12 ตอ้งเช่ือว่าเทคโนโลยีการศึกษาท าให้การเรียนการสอน มีความหมายมากข้ึน               
ท  าให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้กวา้งขวาง เรียนได้เร็วข้ึน ท าให้ผูส้อนมีเวลาให้ผูเ้รียนสามารถ
ตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียนผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถของผูเ้รียน ตอบสนอง
ความสนใจและความตอ้งการ ท าใหก้ารจดัการศึกษาเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 

สรุป ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม เป็นส่ิงท่ีผูน้  าทางการศึกษาตอ้งถือเป็นความตระหนกัใน
ภารกิจ ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่อยา่งยิ่งยวดต่อสถานศึกษาและชุมชน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จึงต้องมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะและศกัยภาพ รวมถึงความมีคุณธรรมท่ีสูง เม่ือผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรมแลว้ยอ่มไดรั้บความไวว้างใจ เช่ือมัน่ ศรัทธา จนผูต้ามท างานเต็ม
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ความสามารถให้บรรลุวตัถุประสงค ์แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากผูบ้ริหารไม่มีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
แล้ว ความเช่ือถือ  ความศรัทธาก็จะเส่ือมลง เม่ือหมดศรัทธาในตัวผูบ้ริหารสถานศึกษา ก็คือ
บุคลากรในสถานศึกษาจะไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ขาดการท างานเป็นทีม 
วตัถุประสงคท่ี์วางไวก้็ไม่บรรลุผล อาจกล่าวไดว้า่ ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาทุก
ระดบัยอ่มส่งผลต่อคุณภาพของครู และนกัเรียน ดงันั้น  ผูน้ าทางการศึกษาจะตอ้งมีวสิัยทศัน์ในการ
ยอมรับเทคโนโลยี  ควรเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการโอซีที  ว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนเสมอ  
เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  วิสัยทศัน์ด้านไอซีที สะท้อนความคิดของผูบ้ริหารได้ดีอีก
วิสัยทัศน์หน่ึง ต้องตระหนักรู้คุณค่าว่า เทคโนโลยี คือพลังการในพัฒนา เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
กระบวนการท่ีเช่ือถือไดแ้ละน าไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันาในโลกปัจจุบนัและอนาคต 

ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 
        ปัจจยัสู่ความส าเร็จ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 15 คน ไดใ้ห้ความเห็นในการน ากลยุทธ์ไปเป็นตวั
ขบัเคล่ือน ผูน้ าในโลกปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ เรียนรู้และเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและ
บุคลากรในองคก์รอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงไดอ้งคก์รต่าง ๆจึงตอ้งปรับตวัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รให้สามารถด าเนินต่อไปไดแ้ละเกิดความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัเพื่อความเป็นผูน้ าท่ีก้าวน าองค์กรอ่ืน ๆ การรู้เท่ากนัการเปล่ียนแปลงและสามารถ
ปรับตวัให้สามารถก้าวไปขา้งหน้าได้อย่างมัน่คงจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสภาวการณ์
เช่นน้ีผูบ้ริหารองคก์รท่ีชาญฉลาดและมีภาวะผูน้ าจะตอ้งหนัมาให้ความส าคญักบัการบริหารเชิงกล
ยทุธ์เพื่อท่ีจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนองคก์รให้กา้วไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยุดน่ิงซ่ึงในบรรดากลยทุธ์ต่าง ๆ                  
ท่ีผู ้บริหารจะต้องน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้ น “การส่ือสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด เพราะการส่ือสารเป็นกลยทุธ์หรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่การรับรู้ 
เรียนรู้ ให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัของบุคลากรทัว่ทั้งองคก์รตั้งแต่ระดบันโยบายไปจนถึง
ระดบัปฏิบติัการ ท าให้สามารถก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและยุทธศาสตร์ร่วมกนัได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมและน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีทิศทางและจะตอ้งน ามาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั
พื้นฐานขององค์กรทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทศันคติ และค่านิยม รวมทั้งวฒันธรรม
ของบุคลากรในองคก์รจึงจะท าใหอ้งคก์รไปสู่ความส าเร็จได ้ “กลยุทธ์การส่ือสาร” จึงเป็นเคร่ืองมือ
ทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและตอ้งน ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์ร สรุปได ้ดงัน้ี   

1.  มีทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 
2.  มีทกัษะการท างานร่วมกนัผา่นเครือข่ายและการน าผูอ่ื้น  
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3.  มีทกัษะการริเร่ิม และการเป็นผูป้ระกอบการ กลา้คิดกลา้ท า  
4.  มีทกัษะการส่ือสารโดยการพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิผล 
5.  มีทกัษะการเขา้ถึงและการวเิคราะห์สารสนเทศ 
6.  มีทกัษะความเป็นผูอ้ยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ  
7.  มีความเช่ือในการกระจายอ านาจและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เช่ือว่าโลก

ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงและหลากหลาย 
8.  มีการใช้และบูรณาการเทคโนโลยีในการท างานมากข้ึน มีการด าเนินงานอย่างมี

ส่วนร่วมในลกัษณะเครือข่ายหรือหุ้นส่วนท่ีมีความยดืหยุน่ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาและการใช้
เทคโนโลย ี

9.  มีเป้าหมายเพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดแกปั้ญหา มีทกัษะการท างานร่วมกนัโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการผลิตนวตักรรม 

10.  ผูน้  าส่งเสริมครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และผลิต
นวตักรรมเชิงสร้างสรรค ์

11.  ผูน้  าตอ้งรู้เท่าทนัส่ือตอ้งรู้เหนือกระแสของขอ้มูล   
 สรุปการส่ือสารไดก้ลายมาเป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการบริหารงานเป็น
ทั้งปัจจยัและทรัพยากรท่ีจะใช้ในการบริหารจดัการองค์กร ถ้าหากไม่มีการส่ือสารก็ไม่สามารถ              
ท่ีจะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การส่ือสารจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัต่อองค์กร             
ในการบริหารท่ีจะท าให้งานขององค์กรด าเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงาน  
ในแง่ของการบริหารองค์กรการส่ือสารท าให้เกิดความหมาย ท าให้คนคาดคะเนความคิดซ่ึงกัน  
และกันได้และท าให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกันในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานของ
องค์กร การส่ือสารน าไปใช้ในกิจกรรมขององค์กรหลายอย่าง เช่น การตดัสินใจ การสร้างความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น การสร้างความเจริญและพฒันาองคก์ร การควบคุมและประสานงานลกัษณะ
ของการส่ือสารในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะท่ีเป็นระบบรวม คือ การใช้การส่ือสารติดตาม
รายงานและวิเคราะห์ขอ้มูล การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมทั้งการ
ติดต่อกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในฐานะท่ีเป็นระบบยอ่ยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่ม
การฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศการท างาน การควบคุมสั่งงานและการสร้างความพอใจ ในฐานะ
ท่ีเป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการส่ือสารในแง่ของพฤติกรรมทางการส่ือสารในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 
การร่วมประชุมการเขียนคู่มือ การร่างจดหมาย การท าสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนท่ีท างานดว้ยกนั 
และการโตแ้ยง้ เป็นตน้  
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การศึกษาในยุคดิจิทลั เป็นยุคแห่งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ครูและ
ผูเ้รียนจะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มากข้ึน และพฒันาทกัษะ       
การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
อีกทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและงบประมาณ ท าให้ครูและผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา เรียกว่าแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยี (Application Technology) เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีครูและ
ผูเ้รียนในยุคดิจิทลัจ าเป็นตอ้งรู้และพฒันาตนเองให้มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกนัผูน้ าตอ้งไม่ตกเป็นทาสของขอ้มูลข่าวสาร ตอ้งเป็นผูน้ าเหนือ
กระแสขอ้มูลตอ้งรู้ทนักระแสขอ้มูลสามารถครองตวัให้อยูเ่หนือขอ้มูลและสามารถน าขอ้มูลมาเป็น
ฐานการพฒันาได ้ 
            ประเด็นที ่3 การบริหารจัดการด้านส่ือเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษาทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

1. หลักการบริหาร การบริหารในทุกองคก์รผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งใช้การส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการบริหารไม่วา่จะเป็นการวางแผน การจดัองค์กร การบริหาร
บุคลากร การควบคุม การจูงใจ การสร้างวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 

การส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการท าให้บุคลากรในองคก์รเกิดความ
เข้าใจเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายผูบ้ริหารท่ีรู้จกัเลือกใช้ระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมจะท าให้ผลงานขององค์กรเพิ่มมาก
ข้ึน ทกัษะทางการส่ือสารท่ีดีมีชยัไปกวา่คร่ึง  ผูบ้ริหารใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือช่วยประสานการ
ท างานในองค์กร แทนการใช้อ านาจควบคุมโดยตรงตามความเห็นของผู ้ให้สัมภาษณ์ การส่ือสาร 
คือกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ความรู้  ความเขา้ใจ การแลกเปล่ียนหรือแสดงออกถึงทศัคติ 
พฤติกรรมความรู้สึกเพื่อสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบุคคล 
ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัองคป์ระกอบหลกั ๆ ของการส่ือสารเม่ือมีปัญหาดา้นการส่ือสารจะไดแ้ยกสาเหตุ
เป็นล าดบัและแกไ้ขไดต้รงจุด ผูบ้ริหารตอ้งมีความแม่นย  าในด้านขอ้มูลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผูส่้ง
ขอ้มูล ผูรั้บขอ้มูลหรือผูก้ระจายขอ้มูล การแปลขอ้มูลหรือการถอดรหสัขอ้มูลของผูรั้บท่ีไม่ตรงกบั
ความตั้งใจส่งขอ้มูลของผูส่้งหรือการส่ือสารท่ีลม้เหลวยอ่มท าให้ประสิทธิภาพในการตดัสินใจและ
การแกปั้ญหาดอ้ยลงเกิดผลเสียต่อการบริหารอยา่งน่าเสียดาย ผูบ้ริหารจึงตอ้งใหค้วาม ส าคญัในการ
ฝึกฝนและพฒันาตนเองให้สามารถส่ือสารได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือ การส่ือสารท่ีใช้ต้นทุนต ่าแต่ได้ผลสูง การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล คือ  การแปล
ความหมายหรือการถอดรหัสขอ้มูลไดถู้กตอ้งตรงกนัระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้งขอ้มูล ท่ีส าคญัประการ
หน่ึง คือการเลือกช่องทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมการบริหารกับการส่ือสารมีความส าคัญ                 
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เก่ียว เน่ือง กนั ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งมีความแม่นย  าดา้นขอ้มูลและมีทกัษะทางการส่ือสารเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในองคก์ร จึงจะก่อให้เกิดกระบวนการความร่วมมือ ความมุ่งมัน่ของ
คน น าไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กร จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ได้ให้ความเห็น 
สรุปแนวทางตามหลกับริหารท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

1.1 เทคโนโลยีการศึกษาท าให้เปิดโอกาสทางการศึกษาทั้ง การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยับทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการ
สอนจึงมีอยู่ 4 บทบาท บทบาทด้านการบริหาร บทบาทด้านการจดัการ บทบาทด้านทรัพยากร 
บทบาทด้านผู ้เรียนจาก ไฟล์  โดเมนออฟเอดูเคชั่น เทคโนโลยี  (Five Domain of Education 
Technology) จะเห็นไดว้า่แนวโนม้ของเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ การจดัระเบียบโครงสร้างองคก์ร 
(Organizing) และการบูรณาการ (Integrating) องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหลายท่ีจะเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือกล่าวได้ว่า เป็นการเอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้องคป์ระกอบต่าง ๆ  

1.2 ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี  การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การใช้
เทคโนโลยี ในการบริหารงาน การใชเ้ทคโนโลยีในการวดัและการประเมินผล และการมีจริยธรรม
ในการใชเ้ทคโนโลยี  

1.3 การน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนการสอนของครูมี
เพียงพอ ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยี มีเพียงพอท าให้การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
พฒันาทกัษะในการคน้ควา้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้แก่ตนเองมีมากข้ึน สาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานเอ้ือต่อการน าความรู้เทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งสมบูรณ์ 

1.4 ตอ้งเป็นนกัส่ือสาร มีความสามารถในการส่ือสารท่ีหลากหลาย  
1.5 ผูน้ าทางการศึกษาตอ้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิ จิทลับูรณาการ

รายวชิา 
1.6 ตอ้งมีเครือข่าย ร่วมมือรวมพลงัเพื่อส่งเสริมการพฒันา  
1.7 ตอ้งรู้จกัองค์ประกอบหลกั ๆ ของการส่ือสารเม่ือมีปัญหาดา้นการส่ือสารจะ

ไดแ้ยกสาเหตุเป็นล าดบัและแกไ้ขไดต้รงจุด ผูบ้ริหารตอ้งมีความแม่นย  าในดา้นขอ้มูล 
1.8 ตอ้งมีบทบาทในฐานะผูส่้งขอ้มูล ผูรั้บขอ้มูลหรือผูก้ระจายขอ้มูลตอ้งมีความ

แม่นย  าดา้นขอ้มูลรู้จกัเลือกใชร้ะบบการส่ือสารกบัขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
1.9 ตอ้งใหค้วามส าคญัในการฝึกฝนและพฒันาตนเองใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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1.10  ต้องให้ความส าคญัการใช้การส่ือสารติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล                
การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการติดต่อกบัองค์กรอ่ืน ๆ ถือ
เป็นภารกิจส าคญัของผูบ้ริหาร 
 สรุปวา่ การบริหารจดัการภายในองคก์รจ าเป็นจะตอ้งมีการส่ือสาร ลกัษณะขององคก์ร  
วฒันธรรมขององค์กร  ระดบัและเป้าหมายขององค์กร ขนาดขององค์กร ความตอ้งการเป็นอิสระ
ของบุคลากร และคุณภาพของชีวติในการท างานของบุคลากร ดงันั้น ผูน้ าขององคก์รเป็นศูนยก์ลาง
ของการส่ือสารภายในองค์กร จ าเป็นจะตอ้งตอ้งรู้จกัองค์ประกอบหลกัของการส่ือสาร ค านึงถึง                      
ส่ิงต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาเพื่อใหก้ารส่ือสารภายในองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบั
บริบท และน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

2. การใช้เคร่ืองมือส่ือสารดิจิทัล ส่ือสมยัใหม่ในยุคปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญ 15 ราย ไดใ้ห้
สัมภาษณ์ สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี   

2.1 การผลิตส่ือ เน้ือหาการส่ือสารตอ้งคดัเลือก การใช้ส่ือเคร่ืองมือส่ือสารดิจิทลั
เพื่อการพฒันา ประการแรกตอ้ง หารูปแบบท่ีเป็นเน้ือหาสาระท่ีเป็นแก่นสาร เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย วธีิการน าเสนอใหมี้ชีวติชีวา สนองตอบคนรุ่นใหม่ 

2.2  น าองค์กรการศึกษาต้องให้ความส าคัญ รู้จักใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่ใชใ้นเชิงลบอยา่ใชท้  าลายใครอยา่ใชบ้่นอยา่ใชเ้พื่อการระบายอารมณ์ประชดประชนั 

2.3  มีการประเมินผล สะทอ้นกลบั ฟีดแบค (Feedback) ของทุก 3 เดือนปรับปรุง
ใหร่้วมสมยัอยูเ่สมอ 

2.4  ปรับปรุงเน้ือหาสาระของเน้ือหาสาระหรือคอนเทนท์ ให้สนองตอบความตอ้งการ
ใหท้นัต่อความตอ้งการในยคุสมยัปัจจุบนั  

2.5  ผูน้ าทางการศึกษาตอ้งฝึกทกัษะทางเทคโนโลย ีมีการใชเ้ทคโนโลยีแบบบูรณา
การ สามารถ เขา้ถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เนตภายใตลิ้ขสิทธ์ิและกติกาท่ีใชใ้นออนไลน์ 

2.6  จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ มีสาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในแต่ละสาขาวิชาแบบการ
เรียนออนไลน์ ใหค้รู สามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต 

2.7  ผูน้ าทางการศึกษาส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาให้สูงข้ึน รวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

2.8  ผูน้ าทางการศึกษาต้องน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์มาใช ้              
เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรควรมีการศึกษาในรายละเอียดของเหตุการณ์ มีการ
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ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ มีการแก ้ไขปัญหาดว้ยนวตักรรมใหม่ โดยค านึงถึงการบรรลุผล
ในวสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลกั 

2.9 ต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศเพื่อใชใ้นการก าหนดยุทธศาสตร์และ
การน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั ตระหนกัถึงศกัยภาพของสถานศึกษาต่อการเปล่ียนแปลง 

2.10 ผูบ้ริหารควรตอ้งมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก กรณี
เครือข่ายภายใน เช่น สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิชา และระหว่างชั้นเรียน สร้างความสัมพนัธ์              
และการปฏิบติัท่ีสนบัสนุนต่อการสอนของครู และการเรียนรู้ของนกัเรียน  

2.11 เป็นผูน้ าด้านการวางแผน การพัฒนาและประเมินหลักสูตร เพื่อส่งเสริม                 
และกระตุน้ใหค้รูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง 

2.12 ผูน้ าควรมีบทบาทในการสนบัสนุนใหมี้การสร้างสรรคว์ฒันธรรมในทางบวก 
และสร้างวฒันธรรมโรงเรียนโดยรวมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น สร้างความมัน่ใจวา่การจดั
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพเช่ือถือได ้สร้างความสัมพนัธ์เป็นความสัมพนัธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยลกัษณะของความสัมพนัธ์น้ีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของไวว้างใจท่ีผูน้ า
ทางการศึกษาจะตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 

สรุปการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปประเด็นการศึกษากระบวน
ทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สามารถสรุปประเด็นส าคญัได ้3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ด้านความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา  
1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในกระแสการเปล่ียนแปลงดา้น  ส่ือเทคโนโลยีท่ีจะส่งผล

กระทบต่อการพฒันาองค์กร มีทกัษะการการใช้เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ ในการคน้หาขอ้มูล
ตลอดจน การสร้างเครือข่าย โซเซียลเน็ตเวร์ิค (Social Network) เพื่อใชใ้นการบริหารงาน 

1.2 มีความ รู้ความ เข้าใจ ระบบคอมพิ วเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เน็ต เวิ ร์ค 
(Hardware, Software, Network) และเครือข่ายไร้สาย  มีความรู้สามารถในการจดัการโครงสร้าง
พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เน็ตเวิร์ค ให้ใช้งานในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใชส่ื้ออยา่งรับผดิชอบต่อสังคมและแสดงพฤติกรรมการส่ือสารสะทอ้นกลบัใน
ฐานะผูรั้บสาร  

1.3 มีความเขา้ใจความหมาย และคุณค่าของการส่ือสาร ในการสร้างวฒันธรรมการ
ท างานและบรรยากาศภายในองคก์รใหมี้การใชส่ื้อเทคโนโลย ีอยา่งแพร่หลาย 
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1.4 มีการวิเคราะห์สาร (เน้ือหา) ในฐานะผูส่้งสาร ก่อนพูด แชร์หรือโพสต์ มีการ
น้อมน า ศาสตร์พระราชา การเขา้ถึง เขา้ใจและพฒันามาปรับใช้ในการบริหารจดัการ สามารถน า
หลกัธรรมค าสอนพุทธศาสนามาประยกุตใ์นในการส่ือสารในองคก์ร  

1.5 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้ดา้นส่ือดิจิทลัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้มาใชก้บัการพฒันาบริการจดัการในองคก์ร 

1.6 มีการพฒันาตนเองในดา้นการใชส่ื้อ มีความสนใจท่ีจะการเรียนรู้ เขา้ใจ ยอมรับ
การเปล่ียนแปลงดา้นการส่ือสารและสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร เขา้ใจหลกัการพูดในท่ีสาธารณะมีความรู้เทคนิควิธีการใช้ค  าพูดเพื่อการโน้มน้าวใจ              
มีความรู้หลกัธรรมค าสอนเพื่อการส่ือสารท่ีดี และมีความรู้ดา้นส่ือและเขา้ใจพฤติกรรมเชิงบวกท่ี
ส่งผลต่อการส่ือสาร 

1.7 มีความรู้และเขา้ใจทฤษฎีการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์อยา่งชดัเจน 
1.8 มีความเขา้ใจในวฒันธรรมดา้นการส่ือสารองค์กร ตอ้งยึดหลกัความมีคุณธรรม 

จริยธรรมก ากบัการบริหารท่ามกลางการเปล่ียนแปลง 
1.9 การเป็นตวัอยา่งท่ีดีคือการส่ือสารสู่เด็กท่ีไม่ตอ้งพูดท่ีส าคญัการเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีดีกวา่ค าสอน การเป็นผูมี้ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีจิตใจประชาธิปไตย 
1.10 สามารถคิดวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ ความจริง ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง

ของเน้ือหาสาระพฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจยั
สนบัสนุนใหอ้งคก์รกา้วสู่ความเป็นผูน้ ามืออาชีพ 

2. ด้านภาวะผู้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 
2.1 ผูน้ าท่ีดีตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีศีล สมาธิและปัญญา ท่ีจะพฒันาตนเองและสังคม

ไปสู่จุดหมาย อุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานในองคก์รการศึกษา 
2.2 ท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยดึมัน่ในคุณธรรม อิทธิบาท 4 สัปปุสิสธรรม 7 
2.3  การเลือกใชเ้ทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์เป็นส่ิงจ าเป็น ในการติดต่อส่ือสาร

การพฒันาองคก์รท่ีใชก้ารส่ือสารเชิงคุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน 
2.4 มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและการจดัการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง                

การรู้จกัตนเองและคน้หาปรับปรุงตวัเอง ให้รู้จกัตวัเอง ให้เกิดความเช่ียวชาญ เพื่อช้ีน าองคก์รสู่ส่ิง
ใหม่ ๆ ด้วยความรับผิดชอบและมีการวางแผนในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่คนใน
ชุมชน 
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2.5  มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวข้องเน้นการประชาสัมพนัธ์                
การประชุม การประสานกบัเพื่อนชุมชนอ่ืน ๆ และถ่ายทอดไดดี้ สมาชิกเขา้ใจง่าย มีความโปร่งใส 
เคารพกติกาท่ีวางร่วมกนั 

2.6  ผู ้น าต้องกล้ายืนหยดัในส่ิงท่ี ถูกต้องดีงามสามารถพาทีมสู่ความส าเร็จ                  
และยึดถือกฎระเบียบ มีความยุติธรรม โปร่งใส ศรัทธาในวิชาชีพและยึดมุ่งความส าเร็จ หมั่น
วเิคราะห์ไตร่ตรอง สร้างองคค์วามรู้ 

2.7  เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานและภาคีมีส่วนร่วมยึดความเป็นกลางมีความเป็น
ประชาธิปไตย การจุดประกายให้ผูป้ฏิบติัเกิดความรู้และเข้าใจ พร้อมท่ีจะท างานอย่างเต็มท่ีให้
โอกาสบุคลากรร่วมวพิากษ ์วจิารณ์การปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนัดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง 

2.8  การติดตามประเมินผลการท างานของบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เม่ือมอบหมาย
งานแลว้ตอ้งติดตามการด าเนินงานอยา่งกลัยาณมิตร เพื่อให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะและเสริมก าลงัใจและ
เพื่อการปรับปรุงและพฒันา การสรุปผลรายงานเผยแพร่ขอ้มูลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

2.9  การเป็นแบบอย่าง ให้ เกียรติ  ก าลังใจการให้อภัยและการให้ โอกาส                        
แก่ผูร่้วมงานยึดหลกัในการครองตน ครองคนและครองงานการให้เกียรติ ให้ก าลงัใจ ให้อภยั สร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งบุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร 

2.10 มีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารายบุคคลดา้นการส่ือสาร
เชิงคุณธรรมของบุคลากรเพื่อการต่อยอดท่ีย ัง่ยนื 

3.  ด้านการบริหารจัดการด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 
3.1 การจดัท าแผนปฏิบติัการส่งเสริมพฒันาให้บุคลกรในองค์กรด้านการส่ือสาร 

เชิงคุณธรรมท่ีสนองตอบทิศทางการพัฒนา และสร้างกระแสการรับรู้ให้ทั่วถึงและต่อเน่ือง                     
การประชุมวางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดา้นการส่ือสารองค์กร การระบบจดัฐานขอ้มูล
เพื่อการส่ือสารเพื่อการตดัสินใจในการบริหารงานจดัการท่ีเป็นปัจจุบนั   

3.2 สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อการบริหาร
จดัการ โดยการสร้างโอกาสการรับรู้ระหวา่งหน่วยงาน จากระดบันโยบายสู่การปฏิบติั 

3.3 มีคุณธรรมความซ่ือสัตย์ คือส าคัญอันดับแรกท่ีผู ้น าควรส่ือสารและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ต่อตนเอง และสังคม ต่อคนอ่ืน ๆ แมไ้ม่ใช่หนา้ท่ีโดยตรง ซ่ึงก็คือน ้ าใจหรือจิต
อาสาส่งเสริมกิจกรรมการพฒันามุ่งเนน้คุณธรรมความ รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

3.4 การจดักิจกรรมการเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ภาคีภาครัฐและเอกชน
มากกวา่ 5 หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง จดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาให้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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คุม้ค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน ประสานความร่วมมือในการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์รในทุกระดบั ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

3.5 มี เป้าหมายการพัฒนาองค์กรและใช้ส่ือเทคโนโลยีก าหนดเป็นแผนงาน
โครงการท่ีชดัเจน การจดัระบบ อินเตอร์เน็ตเพื่อสนบัสนุนในการเรียนการสอน  การพฒันาบริเวณ
ภายในโรงเรียนให้ใช้ส่ือ เทคโนโลยีอย่างปลอดภยั คุม้ค่า และมีแหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลาย                
การพฒันาบริเวณภายในโรงเรียนใหใ้ชส่ื้อเทคโนโลยปีลอดภยัมีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

3.6. จัดให้มีบุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ สะดวกและปลอดภยั การจดับรรยากาศสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีส่ือ
อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยแีก่นกัเรียนใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 

3.7 การก าหนดนโยบายขององค์กร ให้มีความเช่ือมโยงของภาครัฐและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนทุกคนในองค์กรใช้ และเขา้ถึงส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Communication :ICT) ใช้งานเช่ือมโยงข้อมูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่าย 
Internet อยา่งรู้เท่าทนั   

3.8 การประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรอย่างทัว่ถึงในด้านการ
ส่ือสารสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการส่ือสารและใช้ส่ือ
เทคโนโลยใีหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

3.9 สนบัสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหวา่งครูและบุคลากรในงานดา้น
การศึกษา การให้ความส าคัญกับโครงสร้างการบริหารการจดัการ การสนับสนุน การแต่งตั้ ง
ผูรั้บผิดชอบมีระบบจดัการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตดัสินใจในการบริหารงานของ                    
ผูบ้ริหาสถานศึกษา ในการใชส่ื้อท่ีเหมาะสม   

3.10 มีระบบการก ากับติดตามและการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรม
โครงการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมดว้ยกระบวนการส่ือสารสองทางการติดตามประเมินผลงาน
ดา้นการส่ือสารและสารสนเทศในหว้งเวลาท่ีชดัเจน 
 
ตอนที ่2 ศึกษาองค์ประกอบด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อก าหนด
องค์ประกอบสมรรถนะดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
ศึกษาธิการ ภาค 15 และจดัท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่ ล าพูน ล าปางและแม่ฮ่องสอน จ านวน 313 คน โดยผลจาก
การเก็บขอ้มูลน าเสนอ ดงัน้ี  



145 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามการส ารวจขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.91 เป็นเพศชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 44.09 อาย ุ
ส่วนใหญ่ระหวา่ง 40 – 49 ปี วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาเอก ตามล าดบัจาก
จ านวนผู ้ตอบแบบสอบถาม  ต าแหน่ งระดับวิท ยฐานะ ผู ้อ  านวยการช าน าญการพิ เศษ                              
รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ  เรียงจากต าแหน่งสูงสุด ระยะเวลาในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 16 - 25 ปี    

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง
การศึกษา 

 
ตารางที่ 4.1   ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านองค์ความรู้การส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทาง 

การศึกษา 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น (n = 313) 

 SD. แปลผล 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจในกระแสการเปล่ียนแปลงดา้น                    
ส่ือเทคโนโลยท่ีีจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาองคก์ร 

4.10 0.79 มาก 

2.  มีความรู้และทกัษะการการใชเ้คร่ืองมือ ส่ือสังคม 
ออนไลน์ในการคน้หาขอ้มูล 

4.03 0.91 มาก 

3.  มีเครือข่าย Social Network เพื่อใชใ้นการบริหารงาน 4.36 0.48 มาก 
4.  มีการใชส่ื้ออยา่งรับผิดชอบต่อสังคมและแสดงพฤติกรรม
การส่ือสารสะทอ้นกลบัในฐานะผูรั้บสาร 

3.91 0.82 มาก 

5.  มีความรู้ความเขา้ใจ ระบบคอมพิวเตอร์ Hardware, 
Software, Network และเครือข่ายไร้สาย 

3.72 0.94 มาก 

6.  มีความเขา้ใจความหมายและคุณค่าของการส่ือสาร 4.36 0.48 มาก 
7.  การจดัการโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เน็ตเวิร์ค ใหใ้ชง้านในองคก์รไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

4.02 0.77 มาก 

8.  สร้างวฒันธรรมการท างานและบรรยากาศภายในองคก์ร
ใหมี้การใชส่ื้อเทคโนโลยี อยา่งแพร่หลาย 

3.94 0.86 มาก 

9.  มีการวเิคราะห์สาร (เน้ือหา) ในฐานะผูส่้งสาร ก่อนพูด  
แชร์ หรือโพสต ์ 

3.89 0.76 มาก 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น (n = 313) 

 SD. แปลผล 
10. มีการนอ้มน า ศาสตร์พระราชา การเขา้ถึง เขา้ใจและ  
พฒันามาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ   

4.36 0.48 มาก 

11. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารและ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ดา้นส่ือดิจิทลั 

4.36 0.48 มาก 

12.  การเรียนรู้ เขา้ใจ ยอมรับการเปล่ียนแปลงดา้นการ
ส่ือสารและสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

3.95 0.88 มาก 

13.  มีความรู้และเขา้ใจหลกัการพูดในท่ีสาธารณะ 4.16 0.52 มาก 

 14.  มีความรู้เทคนิควธีิการใชค้  าพูดเพื่อการโนม้นา้วใจ  4.16 0.52 มาก 

15.  มีความรู้หลกัธรรมค าสอนเพื่อการส่ือสารท่ีดี 4.16 0.52 มาก 

16.  มีความรู้ดา้นส่ือและเขา้ใจพฤติกรรมเชิงบวกท่ีส่งผลต่อ
การส่ือสาร 

3.91 0.85 มาก 

17. มีความรู้และเขา้ใจทฤษฎีการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์ 
  อยา่งชดัเจน 

4.01 0.77 มาก 

18.  มีความเขา้ใจในวฒันธรรมดา้นการส่ือสารองคก์ร  3.64 0.93 มาก 

19.  การเป็นตวัอยา่งท่ีดีคือการส่ือสารสู่เด็กท่ีไม่ตอ้งพูด 3.64 0.93 มาก 

20.  สามารถคิดวเิคราะห์ ประเมินคุณภาพ ความจริง   ความ
น่าเช่ือถือ ความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ 

4.24 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.05 0.49 มาก 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า องค์ประกอบดา้นองค์ความรู้การส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ า
ทางการศึกษา โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ ( = 4.05, S.D. = 0.49) และเม่ือ
พิ จารณาเป็นรายด้าน  ด้าน ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียสู งท่ี สุด  คือ  มี เค รือข่ าย  Social Network เพื่ อใช้ใน                           
การบริหารงานมีความเขา้ใจความหมายและคุณค่าของการส่ือสาร มีการนอ้มน า ศาสตร์พระราชา 
การเขา้ถึง เขา้ใจและพฒันามาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสาร
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ด้านส่ือดิจิทัล  เห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ                    
( = 4.36, S.D. = 0.48) รองลงมา มีความรู้และเขา้ใจหลกัการพูดในท่ีสาธารณะ มีความรู้เทคนิค
วธีิการใชค้  าพูดเพื่อการโนม้นา้วใจ มีความรู้หลกัธรรมค าสอนเพื่อการส่ือสารอยา่งเพียงพอ เห็นดว้ย
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 4.16, S.D. = 0.52) ส่วนค่าเฉล่ียต ่าสุด มีความเขา้ใจในวฒันธรรม
ดา้นการส่ือสารองค์กร และการเป็นตวัอย่างท่ีดีคือการส่ือสารสู่เด็กท่ีไม่ตอ้งพูด เห็นดว้ยในระดบั
มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.64, S.D. = 0.93) 

 
ตารางที ่4.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (n = 313) 

 S.D. แปลผล 
1.  อุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานในองคก์รการศึกษา 4.06 0.75 มาก 
2.  ท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยดึมัน่ในคูณธรรม    

อิทธิบาท 4 สัปปุสิสธรรม 7 
4.34 0.59 มาก 

3.  การเลือกใชเ้ทคโนโลยบีนสังคมออนไลน์เป็น
ส่ิงจ าเป็น ในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนั 

4.34 0.59 มาก 

4.  มีวสิัยทศัน์ในการบริหารและการจดัการศึกษาใหท้นั 
กบัการเปล่ียนแปลง 

4.34 0.59 มาก 

5.  มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง 3.87 0.97 มาก 
6.  ผูน้ าตอ้งกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามสามารถพา

ทีมสู่ความส าเร็จ 
3.73 0.93 มาก 

7.  ยดึถือกฎระเบียบ มีความยุติธรรม โปร่งใส 4.03 0.77 มาก 
8.  มีการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานและภาคีมีส่วนร่วม 3.96 0.88 มาก 
9.  มีความอ่อนนอ้มถอมตน ใจกวา้ง ยดึความเป็นกลางมี

ความเป็นประชาธิปไตย 

3.69 0.96 มาก 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (n = 313) 

 S.D. แปลผล 
10. มีเป้าหมายของการพฒันาองคก์รท่ีใชก้ารส่ือสารเชิง

คุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน. 
4.19 0.62 มาก 

11. มีความสามารถในการจุดประกายใหผู้ป้ฏิบติัเกิด
ความรู้และเขา้ใจ พร้อมท่ีจะท างานอยา่งเตม็ท่ี   

3.99 0.79 มาก 

12. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรร่วมวพิากษ ์วจิารณ์การ
ปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนัดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง 

3.36 0.73 มาก 

13. มีการติดตามประเมินผลการท างานของบุคลากร
อยา่งเป็นระบบ 

3.36 0.73 มาก 

14. การเป็นแบบอยา่ง ใหเ้กียรติ ก าลงัใจการให้อภยัและ
การใหโ้อกาสแก่ผูร่้วมงาน 

4.02 0.86 มาก 

15. ยดึหลกัในการครองตน ครองคนและครองงานการ
ใหเ้กียรติ ใหก้ าลงัใจ ใหอ้ภยั 

4.19 0.62 มาก 

16. มีการประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่ง
บุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร 

3.55 0.89 มาก 

17. มีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
รายบุคคลดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของบุคลากรเพื่อ
การต่อยอดท่ีย ัง่ยนื 

4.10 0.80 มาก 

18. มีศรัทธาในวชิาชีพและยดึมุ่งความส าเร็จ หมัน่
วเิคราะห์ไตร่ตรอง สร้างองคค์วามรู้ 

4.06 0.93 มาก 

19. มีการเทียบเคียงผลการปฏิบติังานเพื่อการปรับปรุง
และพฒันา 

4.07 0.89 มาก 

20. จดัใหมี้การสรุปผลรายงานเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

4.19 0.62 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.97 0.46 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ า
ทางการศึกษา เชิงคุณธรรม โดยรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.97, S.D. = 0.46) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ท างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดมั่นใน
คุณธรรมอิทธิบาท 4 สัปปุสิสธรรม 7 การเลือกใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์เป็นส่ิงจ าเป็นใน
การติดต่อส่ือสารในปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลง  เห็นดว้ยในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 4.34, S.D. = 0.59) รองลงมา มีเป้าหมาย
ของการพฒันาองคก์รท่ีใชก้ารส่ือสารเชิงคุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจนยดึหลกั
ในการครองตน ครองคนและครองงานการใหเ้กียรติ ให้ก าลงัใจ ใหอ้ภยั จดัให้มีการสรุปผลรายงาน
เผยแพร่ขอ้มูลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน  เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 4.19, 
S.D. = 0.62) ส่วนค่าเฉล่ียต ่าสุด เปิดโอกาสใหบุ้คลากรร่วมวพิากษ ์วจิารณ์การปฏิบติังานซ่ึงกนัและ
กนัดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง มีการติดตามประเมินผลการท างานของบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เห็นดว้ยใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.36, S.D. = 0.73) 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น า
       ทางการศึกษา 

รายการการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (n = 313) 

 S.D. แปลผล 

1. มีการประชุมวางแผนก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ดา้นการส่ือสารองคก์ร 

3.42 1.01 มาก 

2. มีแผนปฏิบติัการส่งเสริมพฒันาใหบุ้คลกรในองคก์ร
ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมท่ีสนองตอบทิศทางการพฒันา 

4.05 0.90 มาก 

3. มีระบบจดัการฐานขอ้มูลเพื่อการส่ือสารเพื่อการ
ตดัสินใจในการบริหารงานจดัการท่ีเป็นปัจจุบนั   

4.06 0.74 มาก 

4. สนบัสนุนใหเ้กิดการประสานความร่วมมือระหวา่ง
องคก์รเพื่อการบริหารจดัการ 

4.01 0.85 มาก 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันามุ่งเนน้คุณธรรมความ 
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.34 0.60 มาก 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

รายการการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (n = 313) 

 S.D. แปลผล 

6. ส่งเสริมความร่วมมือการจดักิจกรรมการเทิดทูน
สถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ภาคีภาครัฐและเอกชนมากกวา่ 
5 หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

4.01 0.88 มาก 

7. จดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาใหไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม คุม้ค่าและเพียงพอต่อการใชง้าน 

4.01 0.79 มาก 

8. มีการติดตามประเมินผลงานดา้นการส่ือสารและ
สารสนเทศในหว้งเวลาท่ีชดัเจน  

4.06 0.93 มาก 

9. จดัใหมี้การพฒันาบริเวณภายในโรงเรียนใหใ้ชส่ื้อ 
เทคโนโลยอียา่งปลอดภยั คุม้ค่าและมีแหล่งเรียนรู้               
อยา่งหลากหลาย 

3.94 0.88 มาก 

  10. มีเป้าหมายการพฒันาองคก์รและใชส่ื้อเทคโนโลยี
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน การจดัระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อสนบัสนุนในการเรียนการสอน  

4.34 0.60 มาก 

11. จดัใหมี้การพฒันาบริเวณภายในโรงเรียนใหใ้ชส่ื้อ
เทคโนโลยปีลอดภยัมีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

4.12 0.78 มาก 

12. จดัใหมี้บุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยท่ีีเอ้ือ
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สะดวกและปลอดภยั 

4.45 0.50 มาก 

13. การจดับรรยากาศสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยมีส่ืออุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยแีก่นกัเรียนให้
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.07 0.75 มาก 

14. มีการก าหนดนโยบายขององคก์รใหมี้ความเช่ือมโยง
ของภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.45 0.50 มาก 

15. สนบัสนุนทุกคนในองคก์รใชแ้ละเขา้ถึงส่ือ ICT ใช้
งานเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่าย 
Internet อยา่งรู้เท่าทนั  

4.45 0.50 มาก 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

รายการการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (n = 313) 

 S.D. แปลผล 

 16. มีการประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งบุคลากร
อยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร 

4.45 0.50 มาก 

17. สนบัสนุนใหเ้กิดการประสานความร่วมมือระหวา่งครู
และบุคลากรในงานดา้นการศึกษา 

4.10 0.79 มาก 

18. มีระบบจดัการฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเพื่อการ
ตดัสินใจในการบริหารงานของผูบ้ริหาสถานศึกษาในการ
ใชส่ื้อท่ีเหมาะสม   

4.05 0.92 มาก 

19. มีระบบการก ากบัติดตามและการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั
การด าเนินกิจกรรมโครงการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม
ดว้ยกระบวนการส่ือสารสองทาง 

4.08 0.88 มาก 

20. ประสานความร่วมมือในการพฒันาดา้นการส่ือสาร
เชิงคุณธรรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์รในทุกระดบั 
ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

4.34 0.60 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.15 0.50 มาก 
 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานองค์ประกอบดา้นการบริหารจดัการ  
การส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา  โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ                   
( = 4.15, S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือเห็นด้วยระดับมาก               
ทุกรายการคือ การจัดให้มีบุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยีท่ี เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้ สะดวกและปลอดภยั มีการก าหนดนโยบายขององค์กรให้มีความเช่ือมโยงของภาครัฐ
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนทุกคนในองค์การใช้และเขา้ถึงส่ือ ICT ใช้งานเช่ือมโยง
ขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่าย Internet อย่างรู้เท่าทนั มีการประชุมสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนัระหวา่งบุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร รองลงมา ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันามุ่งเนน้
คุณธรรมความ รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการพฒันาองค์กรท่ีใช้การส่ือ
เทคโนโลยีก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชัดเจน การจดัระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนใน               
การเรียนการสอน  ประสานความ ร่วม มือในการพัฒนาด้านการส่ื อส ารเชิ งคุณ ธรรม                               



152 

 

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์กรในทุกระดับทั้งระดบัท้องถ่ินและชุมชน เห็นด้วยในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 4.34, S.D. = 0.60) และมีการประชุมวางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ดา้นการส่ือสารองคก์รค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.42, S.D. = 1.01) 
 
ตอนที ่3  ผลการสร้างรูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
ศึกษาธิการ ภาค 15 
 1. ผลการวิจัยรูปแบบพัฒนาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู ้น าทางการศึกษาโดย                  
สนทนากลุ่ม  ผูว้ิจยัได้ศึกษาและสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูเ้ช่ียวชาญไดอ้งค์ความรู้กระบวนทศัน์ด้าน
การส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา  จากนั้ นน าองค์ความรู้ท่ีได้ มาสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา น ามาท าแบบสอบถามความคิดเห็น
ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของ
ผูน้ าการศึกษา ด้านการบริหารจดัการด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา น ามา
จดัล าดบัความคิดเห็นในระดบัมากตามล าดบัเพื่อน ามาสร้างรูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรม
ของผูน้ าทางการศึกษาไดผ้ล ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1 กระบวนทศัน์และองค์ประกอบด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง
การศึกษา 
     ความส าคญัของการส่ือสาร       
    หลกัการและกระบวนการส่ือสาร    
    คุณธรรมผูน้ า       
    เคร่ืองมือส่ือสาร        
    การรู้เท่าทนัส่ือ                               
    กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อ    
    พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร 
    พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
    การจดัท าแผนพฒันาทกัษะการส่ือสาร     
    จดัท าแผนดา้นการใชส่ื้อ              
    การผลิตและเผยแพร่                   
    การคิด การพูด การเขียนและการฟัง     
    การบริหารจดัการโครงสร้างการส่ือสารคุณธรรมในองคก์ร 

    การก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการส่ือสารเชิงคุณธรรม 

  ส่วนที่ 2 กระบวนการของรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง

การศึกษา สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 คือ  KRONGSUDYOD : MODEL ประกอบดว้ย 

  K:  Knowledge communication:   ความรู้เชิงการส่ือสาร   
  R:  Relationship communication:  สานสัมพนัธ์   

O: Opportunity communication:   การแสวงหาโอกาส  
N: Network communication: การสร้างเครือข่าย   

  G: Government communication:  การสนองนโยบายภาครัฐ 
  S:  Skill communication:   การพฒันาทกัษะการพูด    

U: Unity communication:  การส่ือสารสามคัคีมีใจเป็นหน่ึง 
D: Digital communication:  การรู้ซ้ึงใชส่ื้อทนัสมยั 

  Y: Yearly communication:   การแบ่งปันผลงาน  
  O: Organization communication:  การประสานประโยชน์องคก์ร 
  D: Development communication:  การต่อยอดพฒันา 

ภาพที ่4.1  รูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา  

ความรู้ 

ภาวะผูน้ า 

การบริหารจดัการ 
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จากแผนภาพ ผูน้ าทางการศึกษาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม เช่ือมโยงแนวคิดเร่ิมตน้ 
จากการพฒันาความรู้ธรรม คุณลักษณะผูน้ าและหลักการส่ือสาร พัฒนาการเป็นนักประสาน                
สานสัมพนัธ์ดว้ยคุณลกัษณะท่ีสง่างามดว้ยจิตใจการวางตน แสวงหาโอกาสความร่วมมือเครือข่าย                
การส่ือสาร ส่ือสารความถูกตอ้งสนองนโยบายภาครัฐยึดถือปฏิบติัระเบียบกฎหมาย พฒันาทกัษะ
การคิด ฟัง พูด อ่าน เขียนดว้ยคุณธรรม ส่ือสารความดีสามคัคีมีใจเป็นหน่ึง รู้ซ้ึงใช้ทนัส่ือทนัสมยั 
มาปรับใช้ในการพฒันา แบ่งปันผลงานเทียบเคียงแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสานประโยชน์องค์กร                      
น าผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยช่ือเสียงและเป้าหมายความส าเร็จรวมทั้งการบริหารจดัการโครงสร้าง
ด้านการส่ือสารองค์กร รวมทั้ งวางแผนจดักิจกรรมการส่ือสารคุณธรรมยึดหลักธรรมาภิบาล                
และน าต่อยอดพฒันาส่ือสารความกา้วหนา้สู่สาธารณชน  
 3) ผลการจดัท าคู่มือการพฒันาผูน้ าทางการศึกษาด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของ
ผูน้ าทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยการสนทนากลุ่ม ได้สังเคราะห์ 
วเิคราะห์ขอ้คิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นควรเพิ่มเติมในดา้นการรู้เท่าทนัส่ือ
และเพิ่มเน้ือหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อ พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารและพระราชบญัญติั
คอมพิวเตอร์และการจดัรูปแบบการพฒันาให้จดัท าคู่มือการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ า
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานศึกษาธิการ ภาค 15 โดยให้มีรายละเอียดในคู่มือ (รายละเอียดแสดง
ไวใ้นภาคผนวก) ดงัน้ี 
 1. ท่ีมาของรูปแบบ 
 2. วตัถุประสงค ์
 3. ค  าช้ีแจง 

   4. หน่วยพฒันา และกิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน 
   5. บรรณานุกรม 

    6. ภาคผนวก 
 
ตอนที ่4 ผลการตรวจสอบและยืนยนัรูปแบบ  

ผลการตรวจสอบและยืนยนัความเหมาะสมรูปแบบและคู่มือ โดยแบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมและประโยชน์ในการน าไปใช้ โดยการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ผูเ้ช่ียวชาญ              
มีความเห็นโดยรวมตรงกนัในประเด็นความเหมาะสมรูปแบบ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบและ
คู่มือ   



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การศึกษาวิจยัรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สังกดั
ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 3 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษากระบวนทศัน์
ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 2) เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู ้น าทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 และ 3) เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของ
ผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ผูว้ิจยัน าเสนอสรุปผล อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
 

สรุปผลการวจัิย 
ตอนที่  1 ผลการศึกษากระบวนทัศน์ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทาง

การศึกษา จากการสัมภาษณ์เชิงลกึจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 15 คน   
สรุปการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปประเด็นการศึกษา กระบวน

ทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สามารถสรุปประเด็นส าคญั 3  คือ 
1.  ดา้นความรู้การส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา  

1.1 ความรู้ความเข้าใจในกระแสการเปล่ียนแปลงด้านส่ือเทคโนโลยีท่ีจะส่งผล
กระทบต่อการพฒันาองคก์ร ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ ในการคน้หาขอ้มูลตลอดจน 
การสร้างเครือข่าย โซเซียลเน็ตเวร์ิด (Social Network) เพื่อใชใ้นการบริหารงาน 

1.2 ความรู้ความเขา้ใจระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เน็ตเวิร์ค (Hardware, 
Software, Network) และเครือข่ายไร้สาย ความรู้ในการจดัการโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
ทั้ งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เน็ตเวิร์คให้ใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ส่ืออย่าง
รับผดิชอบต่อสังคมและแสดงพฤติกรรมการส่ือสารสะทอ้นกลบัในฐานะผูรั้บสาร  

1.3 เขา้ใจความหมายและคุณค่าของการส่ือสาร การสร้างวฒันธรรมการท างาน 
และบรรยากาศภายในองคก์ร การใชส่ื้อเทคโนโลยีอยา่งแพร่หลาย 
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1.4 การวิเคราะห์สาร (เน้ือหา) ในฐานะผูส่้งสารก่อนพูด แชร์หรือโพสต์ การนอ้ม
น า ศาสตร์พระราชา การเขา้ถึงเขา้ใจและพฒันามาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ การน าหลกัธรรมค า
สอนพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารในองคก์ร  

1.5 ความรู้เก่ียวกับการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ด้าน                
ส่ือดิจิทลัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้มาใชก้บัการพฒันาบริการจดัการในองคก์ร 

1.6  การพฒันาตนเองในดา้นการใชส่ื้อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงดา้นการส่ือสาร
และการน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร เขา้ใจหลกัการพูดใน
ท่ีสาธารณะมีความรู้เทคนิควิธีการใช้ค  าพูดเพื่อการโน้มน้าวใจ ความรู้หลกัธรรมค าสอนเพื่อการ
ส่ือสารท่ีดี และความรู้ดา้นส่ือและเขา้ใจพฤติกรรมเชิงบวกท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร 

1.7 ความรู้และเขา้ใจทฤษฎีการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์อยา่งชดัเจน 
1.8 ความเขา้ใจในวฒันธรรมดา้นการส่ือสารองค์กร ตอ้งยึดหลกัความมีคุณธรรม 

จริยธรรม ก ากบัการบริหารท่าการเปล่ียนแปลง 
1.9  การเป็นตวัอยา่งท่ีดีคือการส่ือสารสู่เด็กท่ีไม่ตอ้งพูดท่ีส าคญัการเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ดีกวา่ค าสอน การเป็นผูมี้ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีจิตใจประชาธิปไตย 
1.10 การคิดวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ ความจริง ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้งของ

เน้ือหาสาระพฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจยั
สนบัสนุนใหอ้งคก์รกา้วสู่ความเป็นผูน้ ามืออาชีพ 

2. ดา้นภาวะผูน้ าการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 
2.1 ผูน้ าท่ีดีตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีศีล สมาธิ และปัญญา ท่ีจะพฒันาตนเองและสังคม

ไปสู่จุดหมาย อุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานในองคก์รการศึกษา 
2.2  ท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยดึมัน่ในคุณธรรม อิทธิบาท 4 สัปปุสิสธรรม 7 
2.3  การเลือกใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์เป็นส่ิงจ าเป็น ในการติดต่อส่ือสาร

การพฒันาองคก์รท่ีใชก้ารส่ือสารเชิงคุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน 
2.4  มีวิสัยทศัน์ในการบริหารและการจดัการศึกษาให้ทนั กบัการเปล่ียนแปลงการ

รู้จกัตนเองและคน้หาปรับปรุงตวัเอง ให้รู้จกัตวัเอง ให้เกิดความเช่ียวชาญ เพื่อช้ีน าองค์กรสู่ส่ิง             
ใหม่ ๆ ด้วยความรับผิดชอบและมีการวางแผนในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่คนใน
ชุมชน 

2.5 มีความรู้ความเข้าใจในชาติพันธ์ุ  ศึกษาความเป็นอยู่ การให้การร่วมมือ                  
การประสานกบัเพื่อนชุมชนอ่ืน ๆ และถ่ายทอดไดดี้ สมาชิกเขา้ใจง่าย มีความโปร่งใส เคารพกติกา
ท่ีวางร่วมกนั 
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2.6 ผูน้ ากลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดตระกูลเดียวกนั 
ยอ่มมีส่ือสารท่ีดีเขา้ใจง่าย   

2.7 เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานและภาคีมีส่วนร่วมยึดความเป็นกลางมีความเป็น
ประชาธิปไตย การจุดประกายให้ผูป้ฏิบัติเกิดความรู้และเข้าใจ พร้อมท่ีจะท างานอย่างเต็มท่ี          
ใหโ้อกาสบุคลากรร่วมวพิากษ ์วจิารณ์การปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนัดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง 

2.8 การติดตามประเมินผลการท างานของบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เม่ือมอบหมาย
งานแลว้ตอ้งติดตามการด าเนินงานอยา่งกลัยาณมิตร เพื่อให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะและเสริมก าลงัใจและ
เพื่อการปรับปรุงและพฒันา การสรุปผลรายงานเผยแพร่ขอ้มูลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

2.9 การเป็นแบบอยา่งให้เกียรติ ก าลงัใจการใหอ้ภยัและการให้โอกาส แก่ผูร่้วมงาน
ยึดหลกัในการครองตน ครองคนและครองงานการให้เกียรติ ให้ก าลงัใจ ให้อภยั สร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนัระหวา่งบุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร 

2.10 การจดัท าขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารายบุคคลดา้นการส่ือสารเชิง
คุณธรรมของบุคลากรเพื่อการต่อยอดท่ีย ัง่ยนื 

3. ดา้นการบริหารจดัการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 
3.1 การจดัท าแผนปฏิบติัการส่งเสริมพฒันาให้บุคลากรในองค์กรดา้นการส่ือสาร

เชิงคุณธรรมท่ีสนองตอบทิศทางการพฒันา และสร้างกระแสการรับรู้ให้ทัว่ถึงและต่อเน่ือง การ
ประชุมวางแผนก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดา้นการส่ือสารองค์กร การจดัระบบฐานขอ้มูลเพื่อ
การส่ือสารเพื่อการตดัสินใจในการบริหารงานจดัการท่ีเป็นปัจจุบนั   

3.2 สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อการบริหาร
จดัการ โดยการสร้างโอกาสการรับรู้ระหวา่งหน่วยงานและระดบันโยบายสู่การปฏิบติั 

3.3 ความมีคุณธรรมความซ่ือสัตย์ คือ ส าคญัอนัดับแรกท่ีผูน้ าควรส่ือสารและ
ส่ือสารความผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเองและสังคม ต่อคนอ่ืน ๆ แมไ้ม่ใช่หน้าท่ีโดยตรง ซ่ึงก็คือ
น ้ าใจหรือจิตอาสา ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันามุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

3.4 การจดักิจกรรมการเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ภาคีภาครัฐและเอกชน
มากกวา่ 5 หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง จดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาให้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
คุม้ค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน ประสานความร่วมมือในการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม 
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์รในทุกระดบั ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

3.5 มีเป้าหมายการพัฒนาองค์กรและใช้ส่ือเทคโนโลยีก าหนดเป็นแผนงาน
โครงการท่ีชดัเจน การจดัระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสนบัสนุนในการเรียนการสอน การพฒันาบริเวณ



158 

 

ภายในโรงเรียนให้ใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย คุ้มค่าและมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย                
การพฒันาบริเวณภายในโรงเรียนใหใ้ชส่ื้อเทคโนโลยปีลอดภยัมีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

3.6 จดัให้มีบุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยี ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ สะดวก และปลอดภยั การจดับรรยากาศสถานท่ี ส าหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีส่ือ
อุปกรณ์ ดา้นเทคโนโลยแีก่นกัเรียนใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 

3.7 การก าหนดนโยบายขององค์กร ให้มีความเช่ือมโยงของภาครัฐและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนทุกคนในองค์กรใช้ และเขา้ถึงส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Communication :ICT)  ใช้งานเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่าย 
Internet อยา่งรู้เท่าทนั   

3.8 การประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างบุคลากรอย่างทัว่ถึงใน ด้านการ
ส่ือสารสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการส่ือสารและใช้ส่ือ
เทคโนโลยใีนทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

3.9 สนบัสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหวา่งครูและบุคลากรในงานดา้น
การศึกษา การให้ความส าคัญกับโครงสร้างการบริหารการจดัการ การสนับสนุน การแต่งตั้ ง
ผูรั้บผิดชอบมีระบบจดัการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการใชส่ื้อท่ีเหมาะสม   

3.10 มีระบบการก ากับติดตามและการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรม
โครงการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมดว้ยกระบวนการส่ือสารสองทางการติดตามประเมินผลงาน
ดา้นการส่ือสารและสารสนเทศในหว้งเวลาท่ีชดัเจน 

 
ตอนที่  2    ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15  

      โดยการใชเ้คร่ืองมือแบบส ารวจความคิดเห็น จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 313 คน 
1. องค์ประกอบ ดา้นกระบวนทศัน์ ค่านิยม แนวคิด ในดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม

ของผูน้ าทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ               
มีเครือข่าย โซเซียลเน็ตเวิร์ด (Social Network) เพื่อใช้ในการบริหารงาน มีความเขา้ใจความหมาย
และคุณค่าของการส่ือสาร มีการน้อมน าศาสตร์พระราชา เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันามาปรับใชใ้นการ
บริหารจดัการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ดา้น
ส่ือดิจิทลัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา มีความรู้และเขา้ใจหลกัการพูด ในท่ีสาธารณะ มีความรู้เทคนิค
วิธีการใช้ค  าพูดเพื่อการโน้มน้าวใจ มีความรู้หลกัธรรมค าสอนเพื่อการส่ือสารอยา่งเพียงพอ อยูใ่น
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ระดบัมาก  ส่วนค่าเฉล่ียต ่าสุด มีความเข้าใจในวฒันธรรมด้านการส่ือสารองค์กร และการเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีคือการส่ือสารสู่เด็กโดยไม่ตอ้งพูดอยูใ่นระดบัมาก  

2. ดา้นภาวะผูน้ าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยดึมัน่
ในคุณธรรม อิทธิบาท 4 สัปปุริสธรรม 7 ท่านคิดว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์เป็น
ส่ิงจ าเป็นในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนั มีวิสัยทศัน์ในการบริหาร และการจดัการศึกษาให้ทนักบั
การเปล่ียนแปลงอยู่ในระดบัมาก รองลงมามีเป้าหมายของการพฒันาองค์กรท่ีใช้การส่ือสารเชิง
คุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจน ยึดหลกัในการครองตน ครองคนและครองงาน 
การให้ เกียรติ ให้ก าลังใจ ให้อภัย จัดให้มีการสรุปผลรายงานเผยแพร่ข้อมูลต่อผู ้เก่ียวข้อง                     
และสาธารณชน อยูใ่นระดบัมากส่วนค่าเฉล่ียต ่าสุด เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมวิพากษว์ิจารณ์การ
ปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนัด้วยใจท่ีเปิดกวา้ง มีการติดตามประเมินผลการท างานของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบอยูใ่นระดบัมาก  

3. ดา้นการบริหารจดัการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา  โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือจดัให้มีบุคลากรในการดูแล
รักษาส่ือเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สะดวกและปลอดภยั มีการก าหนดนโยบาย
ขององค์กรให้มีความเช่ือมโยงของภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนทุกคนในองคก์ร
ใช้และเขา้ถึงส่ือไอซีที ใช้งานเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อยา่งรู้เท่าทนั  มีการประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งบุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร 
รองลงมา ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันามุ่งเน้นคุณธรรมความ รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม               
มีเป้าหมายการพัฒนาองค์กรท่ีใช้การส่ือเทคโนโลยีก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชัดเจน                    
การจดัระบบ อินเทอร์เน็ตเพื่อสนบัสนุนในการเรียนการสอน  ประสานความร่วมมือในการพฒันา
ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์กรในทุกระดบั ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและ
ชุมชน อยู่ในระดบัมาก ส่วนค่าเฉล่ียต ่าสุด มีการประชุมวางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ดา้นการส่ือสารองคก์รอยูใ่นระดบัมาก   
 
ตอนที่ 3   ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษาสังกัด 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 15  
โดยการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มส่ือมวลชนและผูป้ระกอบการ กลุ่มผูบ้ริหาร

สถานศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา ได้รูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิง
คุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษามีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 
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 ส่วนท่ี 1 กระบวนทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม  
 ส่วนท่ี 2 ดา้นองคป์ระกอบ มีดา้นองคค์วามรู้ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการบริหารจดัการ   
 ส่วนท่ี 3 ด้านกระบวนการ   KRONGSUDYOD MODEL เช่ือมโยงแนวคิดเร่ิมตน้จาก
การพัฒนาต้นน ้ าจากอักษร 5 ตัว  K R O N G คื อ  K: Knowledge: ความ รู้ เชิ งก าร ส่ื อส าร                            
R: Relationship: การสานสัมพันธ์ O: Opportunity: การแสวงหาโอกาส  N: network: การสร้าง
เครือข่าย G: Good Governance: การสนองนโยบายภาครัฐหลกัธรรมมาภิบาล สรุปในระดบัตน้น ้ า 
คือ ด้านการพัฒนาความรู้ธรรมคุณลักษณะผูน้ า และหลักการส่ือสาร พัฒนาการเป็นนักสาน
สัมพนัธ์ด้วยคุณลกัษณะบุคลิกภาพท่ีสง่างามด้วยจิตใจการวางตนท่ีดี การแสวงหาโอกาสความ
ร่วมมือเครือข่ายการส่ือสาร ส่ือสารความดีถูกต้องสนองนโยบายภาครัฐ ยึดถือปฏิบติัระเบียบ
กฎหมาย ในระดบักลางน ้ า 3 ตวั S U D คือ S: Skill: การพฒันาทกัษะ U: Unity: ความสามคัคีมีใจ
เป็นหน่ึง  D: Digital: รู้ซ้ึงใช้ส่ือทันสมัย พัฒนาทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยคุณธรรม 
สามคัคีมีใจเป็นหน่ึง รู้ซ้ึงใช้ส่ือทนัสมยัมาปรับใช้ในการพฒันา และการพฒันาระดบัปลายน ้ า                 
Y O D คือ Y: Yield: ใส่ใจในผลงาน O: Organization: ประสานประโยชน์องคก์ร D: Development: 
ต่อยอดพฒันา สรุปในขั้นตอนปลายน ้ า คือผูน้ าตอ้งใส่ใจผลงานมีการเทียบเคียง แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสานประโยชน์องคก์รน าผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยช่ือเสียงและเป้าหมายความส าเร็จ มีการจดั
โครงสร้างดา้นการส่ือสารขององคก์ร รวมทั้งวางแผนจดักิจกรรมการส่ือสารคุณธรรมความดีและ
น าต่อยอดพฒันาส่ือสารความกา้วหนา้สู่สาธารณชน    
 ส่วนท่ี 4 องค์ประกอบคู่มือการพฒันา มีการพฒันาดา้นความรู้ ไดแ้ก่ ความส าคญัของ
การส่ือสาร หลกัการและกระบวนการส่ือสาร คุณธรรมผูน้ า  เคร่ืองมือส่ือสาร การรู้เท่าทนัส่ือ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อ พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ ดา้น
ทกัษะไดแ้ก่ แผนพฒันาทกัษะการส่ือสารจดัท าแผนดา้นการใช้ส่ือ การผลิตและเผยแพร่ การคิด 
การพูด การเขียนและการฟัง  ด้านภาวะผูน้ า ได้แก่ การบริหารจัดการโครงสร้างการส่ือสาร
คุณธรรมในองค์กร การก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม                   
การจดัรูปแบบการพฒันาให้จดัท าคู่มือการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 
สังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยโครงสร้างคู่มือประกอบดว้ย ผงัท่ีมาของคู่มือการพฒันา 
แนวคิดและหลักการ ว ัตถุประสงค์ ค  าช้ีแจง หน่วยพัฒนามีเน้ือหาสาระท่ีแบ่งออกเป็น 3 
องคป์ระกอบคือ ความรู้ ทกัษะและภาวะผูน้ า  กิจกรรมฝึกปฏิบติั บรรณานุกรม   

ตอนที ่4  ผลการตรวจสอบและยืนยนัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการส่ือสารเชิง
คุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15  
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 การตรวจสอบยืนยนั โดยการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ไดพ้ิจารณาความ
เหมาะสมเช่ือมโยงรูปแบบกบัการน าไปใช้ผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นตรงกนัวา่มีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์การจดัการศึกษาในปัจจุบันท่ีจะต้องมีการน าคุณธรรมมาบูรณาการกับการใช้ส่ือ
ปัจจุบนัและ เป็นประโยชน์ส าหรับผูน้ าทางการศึกษาเพราะการส่ือสารเป็นเร่ืองส าคญั ส่วนในดา้น
เน้ือหา น าเอาขอ้มูลท่ีคน้พบทั้งกระบวนทศัน์ องศป์ระกอบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของ
ผูบ้ริหารรูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา สังกดัส านกังานศึกษาธิการ
ภาค 15  ได้องศ์ประกอบทั้ง 3  ประการ คือ ความรู้ ภาวะผูน้ า และการบริหารจดัการ โดยจดัเป็น
หน่วยการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา และสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยมี
คู่มือการพฒันาท่ีสามารถศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงในคู่มือมีองค์ประกอบ ค าน า สารบญั แนวคิดและ
หลกัการ วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง เน้ือหาสาระท่ีแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ ความรู้ ภาวะผูน้ า 
และการบริหารจดัการ และกิจกรรมฝึกปฏิบติั บรรณานุกรม  

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ี จะกล่าวถึงกระบวนทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม
ของผูน้ าทางการศึกษา โดยผูว้ิจยัจะกล่าวถึงประเด็นท่ี ส าคญัและน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 

 ผลการวิจยัพบว่า กระบวนทศัน์ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา        
องค์ความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม มีความเห็นในระดับมากท่ีสุดคือ มีเครือข่าย โซเซียล
เน็ตเวิร์ด (Social Network)  เพื่อใช้ในการบริหารงาน มีความเขา้ใจความหมายและคุณค่าของการ
ส่ือสาร มีการน้อมน าศาสตร์พระราชา เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันามาปรับใช้ในการบริหารจดัการ มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสาร และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ดา้นส่ือดิจิทลัและ
นอกจากนั้นยงัพบวา่ ผูน้  าทางการศึกษาตอ้งมีความรู้เขา้ใจหลกัการพูดในสาธารณะ มีความรู้เทคนิค
วธีิการใชค้  าพูดเพื่อการโนม้นา้วใจ มีความรู้หลกัธรรมค าสอนเพื่อการส่ือสารอยา่งเพียงพอ เป็นไป
ท านองเดียวกบัสุภางคพ์ิมพ ์ คลา้ยธานี (2558, 78) ศึกษาวจิยัการพฒันาภาวะผูน้ าในการส่ือสารตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึงแนวทางการส่ือสารตามแนวทางพระพุทธศาสนาองคส์มเด็จ
พระบรมศาสดาทรงเป็นผูน้ าท่ียึดธรรมเป็นหลักเป็นการน าพาสมาชิกในองค์กร คือน าเหล่า               
พระสาวกไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพน้จากทุกข์ทั้งปวง อนัเป็นเป้าหมายสุดทา้ย  ในการน าและ
การมีภาวะผูน้ าของพระพุทธองคใ์นเร่ืองราวต่าง ๆ ตามโอกาส ให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ท างาน การสร้างแรงจูงใจ การให้ความส าคญั ระหว่างคนและงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้าง
แรงจูงใจ การกระตุ้นสมาชิกให้ด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
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รวมถึงวิธีการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกภายในองค์กรกบัสมาชิกภายนอกองค์กร นอกจากน้ี   
มณีภทัร งามเกิดเกียรติ (2550) พบวา่ แนวทางการประชาสัมพนัธ์ภายในเพื่อน าธรรมมาใช้ในการ
บริหารจดัการองคก์รธุรกิจ มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ คือ 1) การสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง 2) การสร้างวฒันธรรมธรรมะในองคก์ร 3) การส่งสารโดยผูมี้ความน่าเช่ือถือ 4) การเนน้ส่ือ
กิจกรรมเป็นหลกั 5) การสร้างช่องทางส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ท านองเดียวกบั 
ทศันีย ์เจนวิถีสุข (2554, 182) กล่าวว่า องค์ความรู้เก่ียวกบัหลักการและแนวทางปฏิบติัด้านการ
ส่ือสารเชิงพุทธท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากการศึกษาและแนวทางปฏิบติั
ท่ีส าคญั คือ ส่ือสารดว้ยสติ เช่นเดียวกบั ธิติภพ ชยธวชั (2548, 137 - 140) ท่ีกล่าววา่ การส่ือสารจึง
เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รในการบริหารท่ีจะท าให้งานขององคก์รด าเนินต่อไปและช่วย
ในการประสานงานของหน่วยงาน การบริหารองค์กรการส่ือสารท าให้เกิดความหมาย ท าให้คน
คาดคะเนความคิดซ่ึงกนัและกนัไดแ้ละท าให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือใน
การด าเนินงานขององค์กร การส่ือสารน าไปใช้ในกิจกรรมขององค์กรหลายประการ ใช้ในการ
ตดัสินใจ การสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น การสร้างความเจริญและพฒันาองค์กร การควบคุม
และประสานงาน ลกัษณะของการส่ือสารในองค์กรเป็นระบบรวม คือ การส่ือสารติดตามรายงาน
และวิเคราะห์ขอ้มูล การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รรวมทั้งการติดต่อกบั
องค์กรอ่ืน ๆ การส่ือสารในองค์กรในปัจจุบนัจ าเป็นต้องจดัหาขอ้มูลข่าวสาร ส าหรับการแก้ไข
ปัญหาไดท้นัท่วงที และเพื่อใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา พบว่า ท างานดว้ย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต ยึดมัน่ในคุณธรรม  อิทธิบาท 4 สัปปุริสธรรม 7 การเลือกใช้เทคโนโลยีบน
สังคมออนไลน์เป็นส่ิงจ าเป็น ในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนั มีวิสัยทศัน์ในการบริหารและการจดั
การศึกษาใหท้นั กบัการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก และมีเป้าหมายของการพฒันาองคก์รท่ีใชก้าร
ส่ือสารเชิงคุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชดัเจนยึดหลกัในการครองตน ครองคนและ
ครองงานการให้เกียรติ ให้ก าลงัใจ ให้อภยัจดัให้มีการสรุปผลรายงาน เผยแพร่ขอ้มูลต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และผูน้ าให้ความส าคญักลุ่มชาติพนัธ์ุ ความผกูพนัท่ีท าให้มีความรู้สึกใกลชิ้ดกนั ผูน้ าท่ีดีควรศึกษา
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดส่งผลให้มีการส่ือสารท่ีดีเขา้ใจง่ายเปิดโอกาสให้
บุคลากรร่วมวิพากษ ์วิจารณ์การปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนัดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง มีการติดตามประเมินผล
การท างานของบุคลกรอย่างเป็นระบบ เป็นไปท านองเดียวกบั สุภางคพ์ิมพ ์คลา้ยธานี (2557, 181) 
ไดศึ้กษาวิจยัภาวะผูน้ าในการส่ือสารของผูบ้ริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า  กาลวาที  
พูดถูกกาล คือ น าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเท่าทนัการเปล่ียนแปลง
ในยุคโลกาภิวตัน์, สัจจวาที พูดความจริง คือ คดัเลือกและจดัการความรู้ในส่ิงท่ีน่า เช่ือถือและ               
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มีความจริงใจต่อเป้าหมายขององคก์ร ภูตวาที พูดส่ิงท่ี เป็นจริง คือ รู้จุดอ่อน จุดแข็งขององคก์รและ
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงแกไ้ขตามสภาพท่ีเป็นจริง อตัถวาที พูดส่ิงเป็นประโยชน์ คือ 
รู้จักน าข้อมูลมาสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร                 
ทุกระดบั ธรรมวาที พูดเป็นธรรม คือ กลัน่กรองขอ้เท็จจริงและถ่ายทอดขอ้มูลโดยเท่าเทียมกัน              
และหวงัประโยชน์สุขแก่ บุคลากรและองค์กรและวินยวาที พูดอย่างมีจรรยาบรรณ คือ มีความ               
เป็นกลางยึดถือกฎ ระเบียบ และสร้างกระบวนการและแบบแผนถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
เป็นไปท านองเดียวกบั (ชาตรี นาคะกุล และคณะ, 2557) องค์ประกอบผูน้ าท่ีส าคญัมี 3 องค์ประกอบ 
คือองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ ประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ไดแ้ก่               
1) ความสามารถ ในการปรับตวั 2) การมีวิสัยทศัน์ 3) การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 4) การให้ความ 
ส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์5) การมีความน่าเช่ือถือ 6) การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และ7) การมีวุฒิภาวะ 
ส่วน องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ 1) ความเป็น
ผู ้น าแบบมุ่ งงานและมุ่งคน 2) ความเป็นผู ้น าแบบประชาธิปไตย  3) ความเป็นผู ้น าแบบ
ประนีประนอม 4) ความเป็นผูน้ าแบบปรึกษา และ 5) ความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
 ดา้นการบริหารจดัการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา พบวา่ ระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด จดัให้มีบุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ สะดวกและปลอดภยั มีการก าหนดนโยบายขององค์กรให้มีความเช่ือมโยงของภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนทุกคนในองคก์ารใชแ้ละเขา้ถึงส่ือไอซีที ใชง้านเช่ือมโยงขอ้มูล
ความรู้จากโลกภายนอกโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างรู้เท่าทนั  มีการประชุมสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนัระหวา่งบุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันามุ่งเนน้คุณธรรม
ความ รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการพฒันาองค์กรท่ีใช้การส่ือเทคโนโลยี
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีชัดเจน การจดัระบบ อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน 
เป็นไปท านองเดียวกบั ภูมิใจ สงวนแก้ว (อา้งถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2544, 18) พบวา่ระหวา่งการน าระบบ ICT มาใชท้ั้งระบบบริหารการจดัการและระบบวชิาการมีผล
ท าให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของคอมพิวเตอร์ นกัเรียนใช้ ICT อย่างมีคุณภาพตามระดบัความรู้ 
นกัเรียนประยกุตใ์ช้ ICT กบัส่ิงใกลต้วั และชีวิตประจ าวนัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท าให้เกิดประโยชน์
ต่อตวัเอง ครอบครัว และสังคม เป็นกิจกรรมพฒันานวตักรรมทางความคิดเนน้สร้างพฤติกรรมการ
ใช้ ICT สู่การเรียนทุกวิชาการน า ระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับ พิทยา                     
รักพรหม (2555, 85 - 86) พบวา่ การประชุมอยา่งเป็นทางการ การศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบมี
อิทธิพลต่อการพฒันาบุคลากรในทุกระดับการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ และสภาพแวดล้อมในการจัด                 



164 

 

การเรียนการสอนทุกระดบัทุกประเภทเพื่อน า ICT มาประยุกตเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเรียน
การสอน มีการส่งเสริมการศึกษาทุกระดบัทุกประเภทให้น า ICT มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน
การสอนเพิ่มมากข้ึน คล้ายคลึงกบั จุฑามาศ กาญจนธรรม (2558, 109) พบว่า องค์ประกอบของ               
การพฒันารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการในสถานศึกษา                 
คือการสร้างก าลงัคนให้มีศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การสนบัสนุน
การเรียนการสอนดว้ยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
บริหารจดัการ 

กระบวนการของรูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาและ             
ผลการตรวจสอบยืนยนัแสดงถีงกระบวนการสร้างรูปแบบการพฒันา มีความเช่ือมโยงกันกับ
กระบวนทศัน์และองคป์ระกอบสมรรถนะของการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหารและ
สามารถน าไปใช้ได้จ ริงตามท่ีน าเสนอคู่ มือการพัฒนา รูปแบบมีองค์ประกอบดังน้ี คือ  
KRONGSUDYOD MODEL เช่ือมโยงแนวคิดเร่ิมตน้จากการพฒันาตน้น ้ าจากอกัษร 5 ตวั K R O N G 
คือ K: Knowledge: ความ รู้ เชิงการส่ือสาร R: Relationship:การสานสัมพัน ธ์  O: Opportunity:                   
การแสวงหาโอกาส N: network: การสร้างเครือข่าย G: Good Governance: การสนองนโยบาย
ภาครัฐหลักธรรมมาภิบาล  ระดับกลางน ้ า 3 ตวั S U D คือ S: Skill: การพฒันาทกัษะ U: Unity: 
ความสามัคคีมีใจเป็นหน่ึง D: Digital: รู้ซ้ึงใช้ส่ือทันสมัย การพฒันาระดับปลายน ้ า Y O D คือ                 
Y: Yield: ใส่ใจในผลงาน O: Organization: ประสานประโยชน์องค์กร D: Development: ต่อยอด
พฒันา เป็นไปท านองเดียวกบั ปัญณิตา ชัยสนิท (2552, บทคดัย่อ) ศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการส่ือสาร พบวา่ นกัศึกษามีพฒันาการทางดา้นการส่ือสาร
ดา้นความรู้และทกัษะ มีความมัน่ใจ กลา้พูดและกลา้แสดงออก สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการประสานงานกบัองคก์รฝ่ายสนบัสนุน การอบรมทกัษะการพูดและ
การผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์  กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนได้รับรู้ข่าวสารและช่องทางการติดต่อ                   
ขอความช่วยเหลือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เรียนรู้วิธีการพูดเพื่อการส่ือสารและพฒันา
เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร  ซ่ึงรูปแบบท่ีได้พัฒนาข้ึน คือรูปแบบ APLE มีกระบวนการเรียนรู้                          
4 ขั้นตอน กล่าวคือ เรียนรู้เชิงนามธรรม (A) การปฏิบัติการภาคสนาม (P) ทดลองปฏิบัติการ                  
(L) และขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินผลและสะท้อนผลการเรียน เช่นเดียวกบั ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล 
(2557 , 98) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู ้บ ริหารสถานศึกษา พบว่า 
องคป์ระกอบหลกัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดว้ย 1) หลกัคุณธรรมจริยธรรมท่ีสะทอ้น
ถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 2) หลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู ้บ ริหาร
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สถานศึกษา ได้แก่ การยกย่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 3) กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                       
4) ขั้นตอนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ก่อนการพฒันา ระหว่างการพฒันา และหลงัการ
พฒันา ซ่ึงในรูปแบบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมไดใ้ห้ความส าคญัในการส่ือสารและเผยแพร่ 
กล่าวคือ ไดแ้ก่ การยกย่องส่งเสริม การให้รางวลั การสร้างการมีส่วนร่วม และการเผยแพร่เกียรติ
คุณผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูน้ า จึงถือวา่เป็นการส่งเสริมคนให้มีคุณธรรม กระบวนการส่งเสริม
และเผยแพร่เป็นช่องทางในการท่ีจะส่ือสารใหค้นมีคุณธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

นอกจากน้ี ปริญภาษ สีทอง (2558, 113) วิจยั การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ย
การเสริมศกัยภาพท่ีส่งเสริม ความสามารถในการเขียนเพื่อการส่ือสารภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีช่ือว่า PACPRAA Model มีกระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียม
ความพร้อม (Preparation: P) 2) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis: A) 3) ขั้นสร้างช้ินงาน (Creation: C)               
4) ขั้นน าเสนอผลงาน (Presentation: P) 5) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection: R) 6) ขั้นเรียบเรียงเร่ือง
ใหม่ (Arrangement: A) 7) ขั้นประเมินผล (Assessment: A) คล้ายกบั ระพีพรรณ ร้อยพิลา ในการ
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการประชาสัมพนัธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
4 ระดบั คือ ระดบัการใช้สมรรถนะภาวะผูน้ าในการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีองค์ประกอบ ไว ้4 ดา้น 
คือ 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงจูงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ระดับการใช้ทักษะภาวะผูน้ า 4 องค์ประกอบ คือ 1) การจดัหา
ทรัพยากร 2) การประสานงาน 3) การประเมินผล  4) กระบวนการบริหารและระดับการเสริม
สมรรถนะภาวะผูน้ าในการประชาสัมพนัธ์ มี 4 ด้าน คือ 1) การพฒันาตนเอง 2) การคิดเชิงระบบ              
3) การท างานเป็นทีม 4) การส่ือสารและการจูงใจ ส่วนระดบัการเสริมสร้างทกัษะภาวะผูน้ าในการ
ประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงมี 4 องค์ประกอบ  คือ 1) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริหารท่ีดี 3) การ
สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 4) การพฒันาศกัยภาพครู  

นอกจากน้ี ระพีพรรณ ร้อยพิลา (2553) พบว่า รูปแบบ คือ รูปแบบการศึกษาด้วย
ตนเอง การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบติัการ มีองค์ประกอบส าคญั 5 ประการ คือ หลกัการ 
วตัถุประสงค์ เน้ือหาสาระ กระบวนการและการวดัผล  ซ่ึงได้อธิบายถึงรูปแบบท่ีเหมาะสม คือ               
การจดักระบวนการของการพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง ประกอบดว้ยการศึกษาเอกสารและดูงาน
โรงเรียนดีเด่น ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ควรเน้นไปใน 3 ประเด็น คือการให้องคค์วามรู้ การฝึกให้
เกิดทักษะและการมีสมรรถนะ และการไปศึกษาดูงาน และวิมล จันทร์แก้ว (2555) พบว่า                       
1) รูปแบบการพฒันาผูน้ ามีองคป์ระกอบ 5 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิง
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สร้างสรรค์ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งการพฒันา 2) การสร้างรูปแบบการพฒันาเชิงสร้างสรรค์               
3) การทดลองรูปแบบการพฒันาผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์4) การพฒันารูปแบบการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 
5) การประเมินรูปแบบการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์  

ส่วนขอ้คน้พบดา้นคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์5 คุณลกัษณะ คือ การเป็นผูน้ า
การเรียนรู้แบบทีม ผูน้ าของน า ผูน้  าความคิดสร้างสรรค์ ผูน้  าการบริหารความเส่ียงและผูน้ าท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิสรุปได้ว่า งานวิจยัในการสร้างรูปแบบจากผลการวิจยั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 กลุ่ม               
คือกลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มผูป้ระกอบการและส่ือมวลชน กลุ่มศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษาได้
ร่วมกนัวพิากษเ์พิ่มเติมในรูปแบบและโดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความสมบูรณ์   

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัได้ท าการสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิบติัการและ
ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผูว้ิจยัเสนอแนะเชิงนโยบายหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อพิจารณาส่งเสริมการวิจยั                

การน ารูปแบบการพฒันาไปขยายผลต่อยอดก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคลด้าน              
การพฒันานวตักรรมการวิจยัส่ือสารเชิงคุณธรรมในระดับส านักงานศึกษาธิการภาคและระดับ
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั ดงัน้ี 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมนโยบายการน ารูปแบบการส่ือสาร
เชิงคุณธรรมในการเสริมสร้างกระบวนทศัน์และภาวะผูน้ าทางการส่ือสารในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

2.  ส่งเสริมการพัฒนาการส่ือสารของผูบ้ริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนาและ              
นอ้มน าพระบรมราโชวาท 9 ค  าพอ่สอนมาต่อยอดพฒันาภายใตรู้ปแบบการวิจยัน้ี 

3.  เสริมสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ                  
การส่ือสารเชิงคุณธรรมใหเ้กิดความย ัง่ยนืตามรูปแบบการวจิยัน้ี 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศในการส่ือสารเชิงคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการพฒันา
ตามรูปแบบการวจิยัน้ี 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1.  เสนอหน่วยงานในบังคบับัญชาระดับส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัในพื้นท่ีเขต

ตรวจราชการท่ี 15 ควรมีการส่งเสริมการพฒันาภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม การน้อมน า
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ศาสตร์พระราชาและการน าหลักธรรมค าสอนพุทธศาสนามาสร้างยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์              
ท่ีจะเกิดแก่ผูรั้บสารให้มาก ทั้งในระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 
และรวมทั้งสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัท่ีส าคญั 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการน ารูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมไปปรับ
ใช้ในการพฒันาในองค์กรและก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาของโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กร
คุณภาพดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมใหเ้กิดผลส าเร็จต่อครูและนกัเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาวิจัยผลการน ารูปแบบการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู ้น าทาง

การศึกษาไปใชใ้นแต่ละจงัหวดั  
2. ควรมีการศึกษาวิจัยภาวะผู ้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่าง

ครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนในระดบัโรงเรียน รายจงัหวดัหรือรายภาค 
3.  ควรมีการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการส่ือสารผูน้ าสร้างแรงบนัดาลใจ โดยการนอ้มน า

ค าสอนพระพุทธศาสนาและพระบรมราโชวาท 9 ค าพอ่สอน 
4.  ควรมีการศึกษาวิจัยด้านการผลิตและการใช้ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการส่ือสารเชิง

คุณธรรมขององคก์ร 
5.  ควรมีการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการพูดเชิงลบของผูน้ าท่ีส่งผลกระทบต่อการท างาน

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
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นักศึกษาปริญญาเอก สาขาผู้น าทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  
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ค าน า 

  

 คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15  ในรูปแบบการศึกษาอบรมด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมกับเครือข่ายในกลุ่มย่อย หรือภายในองค์กรหรือโรงเรียน หรือในการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ คู่มือมี
องค์ประกอบในการพัฒนาเชิงบูรณาการ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ และด้านภาวะผู้น า ซึ่งในแต่ละ
ด้าน เริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์องค์กรในมิติ จุดเด่นจุดที่ควรเติมเต็มมิติ                
การสื่อสารของผู้น ารวมทั้งองค์กร กิจกรรมการสื่อสารขององค์กรด้านคุณธรรม ซึ่งคู่มือได้เสนอ
แนวทางศึกษาประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาและวิธีการ
พัฒนาการประเมินผลก่อน หลังการพัฒนาไว้ในภาพกว้าง ๆ ที่สามารถน าประยุกต์ใช้ตามบริบทที่
เหมาะสม   
 ผู้จัดท าคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้น าทางการศึกษาตลอดถึงการน าไปปรับใช้ เป็น
หลักสูตรเสริมเพ่ิมเติมส าหรับการน าไปใช้ในกลุ่มผู้น าครูและนักเรียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสารเชิง
คุณธรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปได้อีกด้วย   

การจัดท าคู่มือส าเร็จด้วยคุณูปการจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน , ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อาจารย์               
ดร.สุบัน พรเวียงและผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ผู้น าองค์กรทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ ผู้น าองค์กรศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผู้น าภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจ 
ผู้น าองค์กรสื่อมวลชน และกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้ข้อคิดแนวทางในการจัดท า
คู่มือในครั้งนี้ 

 
 
 

              กรศิริ กรองสุดยอด 
                   27 ตุลาคม 2561  
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การส่ือสารเชิงคุณธรรม 
 

การพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา  
 

 

ที่มาของคู่มือการพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

  
KRONGSUDYOD MODEL 

 
      

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
เรียนรู้ 
การ

สื่อสาร 
 
K 

สาน
สัมพันธ ์

 
 
R  
  

แสวง 
หา

โอกาส 
 

O 

   สร้าง 
 เครือข่าย 
 
 

N 

สื่อ 
สาร

ความ
ดี 
G 

พัฒนา
ทักษะ 

 
 

 S 
 

สามัค
คีเป็น
หนึ่ง 

 
U 

รู้ซ้ึง 
สื่อ

ทันสมัย 
 

D 

ใส่ใจ 
ใน

ผลงาน 
 
Y 

ประสาน
องค์กร 

 
 

O 

ต่อ
ยอด 

พัฒนา 
  
    D 

   
  แผนภาพ    KRONGSUDYOD : MODEL 

 
แนวคิดและหลักการ   
คู่มือ KRONGSUDYOD MODEL ผู้น าทางการศึกษาด้านการสื่อสารเชิงคุณธรรมมีการ

เชื่อมโยงแนวคิด การพัฒนาสมรรถนะตามทฤษฏีของทฤษฏี SMCR ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David 
K.Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสารอย่างไรและผู้รับจะรับ แปลความหมายและมีการโต้ตอบกับ

ความรู้ ทกัษะ ภาวะผูน้ า 
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สารนั้นอย่างไร ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วยผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์และวิธีการส่งข่าวสาร ช่องทางใน
การส่ง (channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร ข้อมูลโดยผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรสหรือการได้กลิ่น  ผู้รับ (receiver) ต้องเป็นผู้มี
ทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัส” (decode) สารเป็นผู้ที่มี
ทัศนคติ ระดับความ และพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม ใกล้เคียงกันกับผู้ส่ง  ตามลักษณะของทฤษฏี               
S M C R นี้ มีปัจจัยที่มีความส าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและรับที่จะท าการสื่อสารความหมาย
นั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะ
ซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับควรจะมีความช านาญในการส่งและการรับสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่าง
ถูกต้อง ผู้ส่งต้องมีการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ใช้ค าพูดที่ชัดเจนฟังง่าย มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่
เข้ากับการพูด ท่วงท านองลีลาในการพูดเป็นจังหวะ น่าฟัง หรือการเขียนด้วยถ้อยค าส านวนที่ถูกต้อง 
ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถทักษะการฟังที่ดี  ฟังภาษาที่ผู้ส่งพูดมารู้ เรื่อง หรือสามารถอ่าน                    
ข้ อ ค ว า ม ที่ ส่ ง ม า นั้ น ได้  ด้ ว ย ทั ศ น ค ติ  ( attitudes) ที่ ดี ต่ อ กั น จ ะ ท า ให้ ก า ร สื่ อ ส า ร
ได้ ผ ล ดี   (https://www.google.co.th/,https://www.baanjomyut.com) อ อน ไล น์ เมื่ อ  2 5 
ตุลาคม 2561) 
            โมเดลนี้เริ่มต้นจาก ต้นน้ า 5 ตัว  K R O N G (กรอง) การพัฒนาความรู้ธรรม คุณลักษณะ
ผู้น า และหลักการสื่อสาร พัฒนาการเป็นนักสานสัมพันธ์ด้วยคุณลักษณะที่สง่างามด้วยจิตใจการวาง
ตนที่ดี แสวงหาโอกาสความร่วมมือเครือข่ายการสื่อสาร สื่อสารความดีถูกต้องสนองนโยบายภาครัฐ 
ยึดถือปฏิบัติระเบียบกฎหมาย , กลางน้ า 3 ตัว S U D (สุด) คือพัฒนาทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน 
เขียนด้วยคุณธรรม  สามัคคีมีใจเป็นหนึ่ง รู้ซึ้งใช้สื่อทันสมัยมาปรับใช้ในการพัฒนา, ปลายน้ า  Y O D 
(ยอด) ใส่ใจผลงานมีการเทียบเคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสานประโยชน์องค์กรน าผลงานสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยชื่อเสียงและเป้าหมายความส าเร็จ มีการจัดโครงสร้างด้านการสื่อสารขององค์กร 
รวมทั้งวางแผนจัดกิจกรรมการสื่อสารคุณธรรมความดี และน าต่อยอดพัฒนาสื่อสารความก้าวหน้าสู่
สาธารณชน    
 ในการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนของคู่มือนี้ จะสนองตอบการพัฒนาตามแนวคิดและ
หลักการดังกล่าว  ดังนั้น ผู้ที่น าเครื่องมือไปใช้จะต้องมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่สอดคล้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/,https:/www.baanjomyut.com)%20ออนไลน์
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 กรอบกระบวนการพัฒนา  

Input 
ประเด็น เนื้อหา

การพัฒนา 

Process 
กระบวนการพัฒนา 

 

Out put 
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

K 
Knowledge 

หลักการสื่อสาร หลักธรรมการสื่อสาร
คุณธรรม 

 

ผู้น าทีมี่ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน 

R: 
Relationship 

การประชาสัมพันธ์ 
 

สื่อสารการรับรู้ ป้องกัน และ
เผยแพร่ 

O:Oppoyunity การแสวงหาโอกาสในการพัฒนา 
การสื่อสารคุณธรรม 

 

พลังความร่วมมือ 

N:Netwprk 
 

การสร้างเครือข่าย มีเครือข่ายการสื่อสารคุณธรรม 

G:Good 
Governance 

 

การสื่อสารความดี ภาครัฐ แบบอย่างผู้น า 

S: 
Skill 

การพัฒนาทักษะสื่อสารคุณธรรม มีผลงาน ความสามารถในการ
สื่อสาร 

U:Unity สามัคคีมีใจเป็นหนึ่ง ความเป็นเอกลักษณ์ 

D:Digital รู้ซึ้งการใช้สื่อทันสมัย ได้ประโยชน์ ปลอดภัย ถูกต้อง
ทันสมยั  คุ้มค่า 

Y:Yieal การใส่ใจในผลงาน มีผลงานปรากฏ สร้างขวัญ
ก าลังใจ 

O:Organization การประสานประโยชน์องค์กร ระบบ โครงสร้าง ช่ือเสียง 
ภาพลักษณ์ที่ดี 

D:Develop                 การต่อยอดพัฒนา ทบทวน ศึกษาวิจัย 
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วัตถุประสงค์คู่ มือ 

1. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าด้านการสื่อสารเชิงคุณธรรมให้มีความรู้  
2. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าด้านการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร 
3. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านการสื่อสารเชิงคุณธรรม ตลอดจน

การก าหนดโครงสร้างการจัดการ  
  

ค าชี้แจงการใช้คู่มือ  

1. ผู้น าทางการศึกษาศึกษาหลักสูตร และท าความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาก่อน
ด าเนินงาน 

2. ในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน  ผู้น าควรให้ครูและคณะท างานได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

3. กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรเพ่ือการบรรยาย ให้ผู้น าได้พิจารณาถึงเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ ที่มีอยู่ อาทิเช่น สื่อบุคคล ในโรงเรียน  ชุมชน หรือจากแหล่งข้อมูลความรู้จาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

4. ปฏิบัติตามใบงานที่ก าหนด และค านึงถึงปัจจัยความส าเร็จด้านการคิด การท าและความ
ร่วมมือกันขับเคลื่อน  

5. การพัฒนาสามารถด าเนินการด้วยเครือข่าย กลุ่มย่อย หรือการจัดพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
ตามภาพบริบทที่เหมาะสม 

6. ใบความรู้ ใบงานที่น าเสนอเป็นภาพกว้างเพ่ือเป็นแนวทางเท่านั้น ผู้ที่น าคู่มือไปใช้
สามารถขยายผลปรับใช้เพ่ิมเติมในส่วนของการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัลประกอบ 

7. การพัฒนากิจกรรมใบงานเสริมสร้างทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ หรือแนวทางพัฒนาที่
ต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ด้านการฝึกปฏิบัติจริง จ าเป็นต้องใช้วิทยากรบรรยาย โดยใช้
บุคลากรในองค์กรเพ่ือพัฒนาร่วมกันก็จะท าให้เกิดมิติการสื่อสารสร้างความร่วมมือกันท า
ความดี เอื้ออาทรช่วยเหลือกันได้อีกด้วย ดังค ากล่าวท่า “พ่ีรู้สองน้องรู้หนึ่ง...สื่อสาร
คุณธรรมน าพัฒนา” 

8. ความส าเร็จเกิดข้ึนได้หากผู้น าสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนา  
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หน่วย 
พัฒนา 

 
กรอบเนื้อหาในการพัฒนา 

 
เวลาในการพัฒนา 

1 
 

1.1 วิเคราะห์ตนเอง  
ด้านการคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

1.2 กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ 

1 ชั่วโมง 
 

2 การพัฒนาองค์ความรู้ (K&R&D) 
2.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.2 ศึกษาองค์ความรู้ในประเด็นจากใบความรู้และวิดิ

ทัศน์ ดังนี้  
- คุณธรรมผู้น า 
- ผู้น ากับการสื่อสาร 
- หลักและกระบวนการสื่อสาร  
- เครื่องมือสื่อสาร 
- การรู้เท่าทันสื่อ 
- กฎหมายด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง  
2.3 ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

6 ชั่วโมง 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสารผู้น า ในด้านการฟัง (Skill)  
การพูด การอ่าน การเขียน 
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ฝึกปฏิบัติ ในด้านการฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน 

6 ชั่วโมง 

4  
 

4.1 ยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงคุณธรรมโรงเรียน (G&D) 
- การจัดท าแผนการสื่อสารเชิงคุณธรรม 

4.2 การผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมความดี  
- การก าหนดประเด็นข่าวสื่อสารคุณธรรมความดี 
- การจัดท าคลิปสร้างสรรค์สื่อสารคุณธรรมความดี 

18 ชั่วโมง 
 

 

5 ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ 2 3 ชั่วโมง 
6 
 

ภาวะผู้น าการบริหารจัดการ (O&O&Y) 
- การก าหนดโครงสร้างการบริหารสื่อเชิงคุณธรรม 
-  การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ 

      และการประชาสัมพันธ์ 

6 ชั่วโมง 

7 การน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

6 ชั่วโมง 
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หน่วยการพัฒนา ที่ 1   

การวิเคราะห์ตนเอง  
หลักการและแนวคิด   

                ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกที่ควรต้องท าคือ การวิเคราะห์
ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความช านาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้านใด ก็ควรที่
จะต้องเสริมศักยภาพของตนในด้านนั้น และควรที่จะต้องท าในสิ่งที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความ
ช านาญ และส าหรับความสามารถในด้านที่ยังขาดทักษะและความช านาญก็ควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติม
เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น ในอนาคต (ดร.พจน์ พจนพาณิชย์กุล.การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล : ๒๕๕๖) 
  
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้มองตนเอง เพ่ือค้นหาศักยภาพด้านผู้น าด้านการสื่อสาร ในด้านการคิด การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
 
แนวทางในการพัฒนา 

1.  ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประเมินตนเอง ตามแบบ 
2. จัดระดับความส าคัญตามแบบ   
3. ศึกษากรณีผู้น าตัวอย่าง  
4.  

สื่อการพัฒนา 

 เอกสารความรู้ทางวิชาการจากหนังสือ  จากอินเตอร์เน็ต และเอกสารใบความรู้ 
 
เนื้อหา 
  แนวคิดทฤษฏีในการพัฒนาตนเองเพ่ือประสิทธิภาพการท างาน 
 
ประเมินผล   
 สรุปผลวิเคราะห์ประเมินตนเองของผู้เข้ารับการฝึกการอบรมตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถวิเคราะห์ตนเองในด้านการคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
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ใบความรู้ 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
(Leaders of Change are Communicators and Listeners) 

 
 ผู้น าถือว่าเป็นบุคคลที่มีคามส าคัญในการบริหารองค์กรมากที่สุด ใบความรู้เกี่ยวกับผู้น าได้
รวบรวมความส าคัญของผู้น าที่ เขียนโดยนักวิชาการหลายท่าน ซึ่ งรองศาสตราจารย์ สุ เทพ                  
พงษ์ศรีวัฒน์ ได้เขียนไว้ในต ารา ภาวะผู้น า ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น าที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
คุณลักษณะผู้น ากับการเป็นนักสื่อสาร อาทิ Foster (1985) กล่าวถึงการเป็นผู้น าว่า มีจุดเน้นส าคัญ
อยู่ที่ความสามารถในการสื่อสารหรือความสามารถของการเป็นผู้น าอยู่ที่การใช้ภาษาส่วน 
Mazzarella & Grundy (1989) ระบุว่าผู้น าสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล จ าเป็นต้องสามารถในการ
สื่อสารได้ดี โดยต้องมีความถนัดและทักษะที่ดีในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลตามที่
ต้องการ ต้องรู้จักกาลเทศะและวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 มีผลงานวิจัยจ านวนมากที่ระบุว่า  ความสามารถในการสื่อสารและการมีทักษะในการฟังที่ดี
นั้นเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นของผู้น าที่มีประสิทธิผล และเช่นเดียวกับผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล Mahoney (1990)  รายงานข้อเสนอแนะจากผู้น าเหล่านี้ว่า “จงเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะคน
ส่วนมากไม่ต้องการได้ยินค าโต้ตอบหรือค าตอบกลับไปอย่างฉับพลันจากผู้น า  แต่สิ่งที่เขาต้องการ
มากกว่านี้ก็คือมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจที่จะรับฟังในสิ่งที่ตนพูดมา” ส่วน Becker และคณะ (1971) 
รายงานว่า  คุณลักษณะด้านการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งทักษะด้านการฟังที่ดีมี
ความส าคัญ  โดยผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนที่ดีเด่นส่วนมาก จะให้การรับฟังอย่างจริงใจต่อพ่อ
แม่ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน  รวมทั้งนักเรียนเป็นอย่างดี  ส าหรับผลการวิจัยของ Nickse (1977) 
รายงานว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใช้วิธีการสื่อสารกับครูแบบตัวต่อตัว 
และให้การรับฟังผู้อื่นเป็นอย่างดี  ส่งผลให้ครูเต็มใจให้ความร่วมมือในกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 
 กล่าวโดยสรุป ทักษะการสื่อสารและการรับฟังเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าทุกระดับ
กล่าวคือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และต่อครูผู้สอน ในฐานะ     
ที่บุคคลเหล่านี้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน การมีทักษะและคุณลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต่อ
การสร้างวิสัยทัศน์  การพัฒนาให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วม การแสดงออกซึ่งความเชื่อของตนให้เป็นที่
ประจักษ์ว่า  โรงเรียนเป็นสถานที่เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือแสดงออกเห็นว่า ผู้น าให้คุณค่า
ต่อทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน ซึ่งได้แก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา การที่ผู้น ามีคุณลักษณะ
การเป็นนักสื่อสารและผู้ฟังที่ดีดังกล่าว มีส่วนเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน     
การมีพฤติกรรมเชิงรุกและพฤติกรรมที่กล้าเสี่ยง ของผู้น าด้วย   
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องมีพฤติกรรมเชิงรุก (Leaders of Change are Proactive)    
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องมีพฤติกรรมเชิงรุก เป็นคุณลักษณะผู้น าที่ชอบการริเริ่มใหม่ ๆ         

มีความสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและให้การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นกับโรงเรียน 
จากนั้นจะเริ่มส ารวจหาแนวทางต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น Pejza (1985) กล่าวว่า  ผู้น าจะท าการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้
ทราบแน่ชัดว่าจุดไหนบ้างที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะมี
พฤติกรรมเชิงรุกในการริเริ่มการใช้ความพยายามเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโรงเรียนหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของตน โดยผู้น าจะท าการตรวจสอบถึงข้อจ ากัดของการใช้ความพยายาม
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คนส่วนใหญ่เชื่ อว่าไม่
น่าเป็นไปได้  ผู้น าจ าเป็นต้องใช้พฤติกรรมเชิงรุก ด้วยเหตุที่ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อ
สถานะภาพเดิมของโรงเรียนและกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมหลักของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ผู้น าที่มี
พฤติกรรมเชิงรุกมักถูกกล่าวหาว่า เป็นคนไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ระเบียบประเพณี เดิมของโรงเรียนหรือ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ถ้าหากสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตนริเริ่มขึ้น 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน และสามารถริเริ่มหาแนวทางด าเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมตามมา 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะสนใจมองหาภาพใหม่ขององค์กรซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ด้วยการ
ส ารวจตรวจสอบหาวิสัยทัศน์ใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กรที่คาดหวัง ซึ่ง Joiner (1987) อภิปรายผู้น า
ลักษณะนี้ว่า มีความสามารถและทักษะในการประเมินองค์กรของตนตามสภาพเป็นจริง เพ่ือจะได้
ทราบถึงช่องว่างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหากต้องการให้ไปถึงสภาพขององค์กรที่คาดหวังในอนาคต 
ผู้น าจะเป็นผู้ริเริ่ม การอภิปรายเพ่ือหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นโดยต้องปรับปรุง
วิสัยทัศน์เดิมผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะต้องสร้างภาวะท้าทายต่อการด ารงสถานภาพเดิม
ของโรงเรียนโดยกระบวนการใช้ค าถามน าเข้าสู่ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการเช่น สิ่งที่เป็นอยู่ในเรื่องนี้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนหรือบุคลากรมากน้อยเพียงไร (Becker และคณะ, 
1971; และงานวิจัยของอีกหลายคน) ส่วน Crowson, (1989) ได้ท าการศึกษาวิธีตัดสินใจที่ยึดหลัก
จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน  พบว่า ผู้บริหารเหล่านี้จะพยายามหาช่องว่างของกฎระเบียบขั้นตอน
และโครงสร้างเท่าที่จะท าได้  เพ่ือด าเนินการด้วยวิธีใหม่ที่เห็นว่าให้ความสะดวกแก่ครูได้มากกว่าและ
ทั้งให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ทั้งนี้ถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตาม ที่ต้องมีการตัดสินใจใด ๆ ที่ขัดแย้งกับ
บรรทัดฐาน (Norm) ของโรงเรียนแล้ว  ผู้บริหารจะยึดการเกิดประโยชน์จากการตัดสินใจนั้น จะต้อง
เป็นของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นล าดับแรก  ถัดมาจึงเป็นของครูและบุคลากรในสถานศึกษาของตน 
 ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ พบว่า มีคุณลักษณะของพฤติกรรมเชิงรุก มากกว่าที่จะหลีกเลี่ยง
ปัญหาเป็นคนที่ชอบคาดการณ์ล่วงหน้าเพ่ือด าเนินการมากกว่าจะคอยตั้งรอจนให้สถานการณ์นั้น
มาถึงเสียก่อนจึงค่อยลงมือท า (Crowson & Morris, 1990; และงานวิจัยอีกหลายชิ้นของคนอ่ืน ๆ)  
เช่นเดียวกับ Mahoney (1990) ที่รายงานว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จมักใช้วิธีเข้า
จัดการกับปัญหาก่อนที่สถานการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นมากกว่าการพยายามที่จะใช้วิธีหลีกเลี่ยงปัญหา
ดังกล่าว  ส่วน Pitner และ Ogawa (1989) รายงานการศึกษาเดียวกันนี้ว่า ผู้บริหารเชิงรุกดังกล่าว 
จะใช้วิธีค้นหาความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและความวิตกกังวลของบุคคลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้รับ
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ผลกระทบล่วงหน้าก่อนปัญหาจะเกิด โดยการสื่อสารขอความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานเพ่ือน ามา
วิเคราะห์และประมวลสร้างเป็นภาพจ าลองโดยรวมข้ึนมา กลยุทธ์ดังกล่าวของผู้บริหารรวมถึงการรู้ว่า
ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสม ถ้าหากสื่อสารออกไปแล้ว ส่งผลให้ความคิดของตนได้การยอมรับอย่างแน่นอน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนมากของงานวิจัย พบว่า มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเชิงรุกเช่นกัน  
(Becker และคณะ, 1971) โดย Pejza (1985) กล่าวว่า “ผู้น าที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่มีเข็มมุ่งอัน
แน่วแน่ที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคนอ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้และลงมือท าทันที  ส่วนงานวิจัยของ 
Blumberg และ Greenfield (1986) ก็พบเช่นเดียวกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ใน
งานวิจัยนี้ เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการแสวงหาโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นและถ้าโอกาส
ดังกล่าวยังมาไม่ถึง ผู้น าเหล่านี้ก็จะพยายามสร้างโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นเอง ผู้วิจัยยังระบุต่อไปว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสิทธิผลเหล่านี้จะไม่เพียงแค่ยอมรับต่อกฎระเบียบและขนบธรรมเนียม
ของโรงเรียนหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเท่านั้น แต่จะท าการทดสอบอยู่ตลอดเวลาถึงข้อจ ากัดที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมดังกล่าว เมื่อถึงคราวที่จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนั้นให้เกิดความส าเร็จให้ได้ นอกจากนี้ Hoy และ Brown (1988) ยังรายงานว่า 
ครูอาจารย์มักชื่นชอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเชิงรุก พร้อมทั้งกล่าวเชิง
เตือนว่า “ผู้บริหารสถานศึกษาคนใดที่ขาดความแน่วแน่ต่อจุดยืนของตนหรือมีความลังเลใจต่อการ
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นเพราะเกรงจะถูกกล่าวหา ว่าเป็นเผด็จการนั้น บุคคลเช่นนั้นย่อมไม่เหมาะสมอย่าง
ยิ่งที่จะเป็นผู้น าของครูและไม่สมควรที่จะได้การยอมรับนับถืออีกต่อไป” 
 ส าหรับคุณลักษณะเชิงรุก (Proactive) ของครูผู้น า (Teacher leaders) นั้น มีปรากฏใน
หลายงานวิจัย กล่าวคือ Wasley (1991) อธิบายถึง ครูผู้น าที่ตนศึกษาว่ามีคุณลักษณะและพฤติกรรม
เชิงรุกอย่างไร โดยให้ครูผู้น าแต่ละคนเหล่านี้ต้องริเริ่มนวัตกรรมใหม่ขึ้นเพ่ือช่วยสนับสนุนวิธีสอนของ
ครูให้เกิดมีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น มีครูผู้น าคนหนึ่งเสนอแนวทางใหม่ว่า แต่ละเขตจะต้องก าหนดให้มี
ต าแหน่งครูผู้น าขึ้นเฉพาะ โดยมีครูผู้น าอีกคนหนึ่งขยายแนวคิดดังกล่าวว่า ครูผู้น าของต าแหน่งที่
ก าหนดขึ้นใหม่นี้จะต้องมีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถและทักษะเช่นไรจึงจะเหมาะสมกับการท า
หน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการที่ยึด
โรงเรียนเป็นฐานหรือ SBM นั้นได้ระบุไว้ข้อหนึ่งว่า การพัฒนาให้ครูเป็นผู้น าที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นความส าคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการแบบ SBM (Bellon & Beaudry, 1992) ส่วนงานวิจัยเรื่อง
แนวทางการปฏิรูปโรงเรียนของ Boles และ Troen (1992) กล่าวถึง การเสนอยุทธศาสตร์เชิงรุก 
(Proactive strategies) ของครูที่เข้าร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าท าได้
โดยวิธีต่างๆ เช่น การเขียนบทความทางวิชาการ การน าเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อที่
ประชุม การจัดสรรงบประมาณ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในละแวกเดียวกัน เป็นต้น มีกิจกรรมเชิงรุกอีกมากมายของครู ผู้น าเริ่มปรากฏใน
แหล่งวิชาการต่าง ๆ อย่างเกินความคาดหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะครูได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรม          
ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการแบบ SBM และการปรับรื้อโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนภายใต้
โครงการปฏิรูปการศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในแง่การมีพฤติกรรมเชิง
รุกนั้น พบว่าจะแสดงพฤติกรรมการริเริ่ม การคาดการณ์ล่วงหน้าและการยอมรับว่าจะเกิดการ



248 
 

 

เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโรงเรียน จะรู้สึกว่ามีภาวะท้าทายต่อการด ารงสถานภาพเดิมจะต้องปรับปรุง
แนวทางด าเนินงานด้วยวิธีใหม่ ๆ คุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาจ าเป็นต้องควบคู่กับคุณลักษณะการเป็นผู้น าที่กล้าเสี่ยงหรือ Risk taker ด้วย 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต้องเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง  (Leaders of Educational 
Change are Risk Takers) การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการริเริ่มขึ้นโดยผู้น าที่กล้าเสี่ยงที่เดิมพันด้วย
ชื่อเสียงของตนเพ่ืออนาคตที่สดใสของบริษัทที่ตนรับผิดชอบ (Joiner, 1987) จึงไม่ควรมองการกล้า
เสี่ยงในแง่เลวร้ายแต่ตรงกันข้ามต้องมีมุมมองใหม่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้องค์กรได้พัฒนาและมี
ผลงานที่ดีขึ้น Crowson (1989) อธิบายถึงผู้บริหารโรงเรียนที่กล้าเสี่ยงว่า คนประเภทนี้จะไม่ยอม
ปฏิบัติและพร้อมจะฝ่าฝืนกฎระเบียบซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมอันดีงามถ้าตัดสินใจปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเช่นว่านั้น โดยเรียกผู้บริหาร ประเภทนี้ว่า “นักขัดขืนค าสั่งผู้สร้างสรรค์ หรือ Creative 
insubordination” ทั้งนี้เพราะเมื่อเขาพิจารณาว่าการตัดสินใจใดไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่สนองต่อ
ความต้องการของนักเรียน ของครูหรือของโรงเรียนแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟัง 
หรืออย่างน้อยก็พยายามหลบเลี่ยงกฎระเบียบดังกล่าวของหน่วยเหนือให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
รายงานดังกล่าวระบุว่า ผู้บริหารโรงเรียนก าลังเสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบและ
ปทัสถาน (Norm) ทางวิชาชีพและขององค์กรในขณะที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักเรียน คณะ
ครูและของโรงเรียนโดยรวม การที่ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกการตัดสินใจ ที่อิงหลักจริยธรรมเช่นนี้  
เพราะรู้ส านึกในความส าคัญของนักเรียนและโรงเรียน การตัดสินใจฝ่าฝืนกฎเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่มิอาจเลี่ยงได้ 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องกระตุ้นให้ผู้อ่ืนมองเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึน  โดยพยายามเรียกร้องความสนใจและอธิบายให้เห็นแนวทางท่ีเป็นไปได้  ผู้น าพร้อมที่รับความ
เสี่ยงและกระตุ้นให้ก าลังใจผู้อ่ืนให้เข้ามาริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ในโรงเรียนเราจึงพบเห็นผู้บริหารที่เข้า
มากระตุ้นให้ก าลังใจครูที่ริเริ่มทดลองวิธีสอนใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการของ
นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจะให้ค าแนะน าและพยายามยั่วยุให้ค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ทางการเรียน
การสอนเพ่ือให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด โดยครูใหญ่จะคอยช่วยเหลือให้การกล้าเสี่ยงของครูมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด ครูใหญ่จะให้โอกาสแก่ครูในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงด้านการน าหลักสูตรมาใช้ 
ตลอดจนกระตุ้นให้ลองปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมขึ้น เช่น การจัดขนาดของชั้นเรียน การจัด
ตารางเรียน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Mazzarella และ Grundy (1989) เห็นว่า การที่ผู้น าที่มี
ประสิทธิผล พยายามหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ดังกล่าวมิได้หมายความว่า ครูใหญ่ท าตัวเหมือนผู้ร้ายแต่
อย่างใด เพราะทุกอย่างที่ท ายังคงอยู่ในกรอบกติกาแต่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงกว่าแก่ผู้เรียนและ
ส่วนรวม นอกจากนี้ผลวิจัยของ Crowson & Merris (1990) กล่าวถึง การที่ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีประสิทธิผลจ านวนไม่น้อยที่ลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระพบว่า คนเหล่านี้ต้องการ
ที่จะหลีกเลี่ยงกับสภาวการณ์เสี่ยง (Avoidance of risk) นอกจากนี้ผลการวิจัย ของ Becker และ
คณะ (1971) ระบุว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จรู้สึกอึดอัดที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ข้อจ ากัดและอุปสรรคมากมายของระบบราชการ มีบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้ยอมรับว่าต้องฝ่าฝืนค าสั่งตาม
สายงาน เพ่ือไปแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งอ่ืนซึ่งจะเป็นที่ใดก็ได้ที่มีศักยภาพและเกิดผลดี
มากกว่าพ่ึงพาระบบแบบราชการ ผู้น าโรงเรียนกระตุ้นให้ก าลังใจคณะครูให้กล้าน าวิธีสอนแบบต่าง ๆ 
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มาทดลองใช้เพ่ือให้ได้วิธีสอนที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการของนักเรียน 
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของครูที่กล้าเสี่ยงยังนับว่ามีน้อย กล่าวคือ การที่ครูจะเข้าร่วมและน า  การ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวแปรส าคัญคือความกลัวและความไม่แน่นอนของผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น (Waugh & Punch, 1987) ส่วน Nickse (1977) มองประเด็นเดียวกันว่า ในวงการ
ศึกษามีภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลงของครูค่อนข้างจ ากัด จึงขาดความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับ  
การกล้าเสี่ยง ซ้ ายังวิตกกังวลและกลัวถูกต าหนิทั้งจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอีกด้วย 
 กล่าวโดยสรุป การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในประเด็นคุณลักษณะของ          
การเป็นผู้กล้าเสี่ยงนั้น พบว่า ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ด้านการน าและให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ อ่ืนใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนั้นมีคุณลักษณะของผู้กล้าเสี่ยงแต่มีความรอบคอบและมี
ความคิดไปข้างหน้า ยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้กระตุ้นผู้อ่ืนให้ท าการริเริ่มสิ่งใหม่ และยังช่วยสร้างสถานการณ์
แวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย แต่ในส่วนของครู
นั้นงานวิจัยชี้ว่า ครูส่วนใหญ่ยังมีความลังเลที่จะมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน จะมีบ้าง
ตามที่ Boles และ Troen (1992) ได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ในเรื่องการมีพฤติกรรมเชิงรุกของครู 
การปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอาจช่วยลดความลังเลใจของครูต่อการเปลี่ยนแปลงให้น้อยลง 
 คุณลักษณะส าคัญ 6 ประการของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ได้แก่              
การมีวิสัยทัศน์ (Being visionary) การเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เพ่ือการเรียนรู้ (Believing that 
school are for learning) การให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human resources) การมี
ทักษะการสื่อสารและการรับฟังอย่างมีประสิทธิผล (Communicating and listening effectively) 
การมีพฤติกรรมเชิงรุก (Being proactive) และการมีความกล้าเสี่ ยง (Taking risks) เป็นคุณ
ลักษณะร่วมของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ นอกจากคุณลักษณะเหล่านี้
จะเป็นดัชนีบ่งชี้ การเป็นผู้น าการศึกษาที่ประสบความส าเร็จแล้ว เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับทฤษฎี
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล 2 มิติ คือ มิติพฤติกรรมมุ่งกิจสัมพันธ์ ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมของผู้น าที่
เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นภารกิจขององค์กรกับมิติพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพันธ์ ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แล้ ว สรุปได้ว่า มิติทั้งสองของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบด้วยคุณลักษณะในกรอบของทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลทั้ง 2 
มิติที่กล่าวมาแล้ว  
 สรุปได้ว่า เพื่อตอกย้ าการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจ าเป็นต้องตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ควบคู่ไปกับด้านภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิผลนั้นต้องมีทักษะด้านภาวะผู้น า ที่สามารถบูรณาการองค์ประกอบด้านมนุษย์ เข้ากับ
องค์ประกอบด้านงานภารกิจ  
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หน่วยการพัฒนาที่ 2     

 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสารคุณธรรม  
หลักการและแนวคิด 
 สมรรถนะด้านองค์ความรู้เป็นหน่วยหนึ่งที่แมกคลีลแลนด์  
คนทุกคนต้องการ 3 ประการคือ ด้านที่หนึ่งคือความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement 
: n-Ach) เป็นความต้องการที่จะท าสิ่งต่างๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือความส าเร็จ  ด้านที่สองคือความ
ต้องการการมีอ านาจ (Need for Power : n-Pow) ด้านที่สามคือ ความต้องการสัมพันธภาพที่ดี 
(Need for จากความต้องการ 3 ประการข้างต้น แมกคลีลแลนด์ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความ
ต้องการความส าเร็จอันเกิดการจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ซึ่งถือเป็นความต้องการ
ที่ท าให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า(David C. McClelland, 1958, pp. 12-13, อ้างใน                 
เมธาหริมเทภาธิป, ความต้องการของแมกคลีลแลนด์ https://www.gotoknow.org/posts/629840  
ออนไลน์เม่ือ 25 ตุลาคม 2561) จากแนวคิดดังกล่าว ผู้น าทางการศึกษาจึงมุ่งความส าเร็จโดยการ
พัฒนามรรถนะด้านองค์ความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ แมกคลีลแลนด์ได้ศึกษาไว้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักใน คุณค่าหลักและกระบวนการสื่อสาร 
2. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรม 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา  

 
แนวทางในการพัฒนา 

1. ศึกษาบทความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 2 บทความ องค์ความรู้ 
2. ศึกษาวิดิทัศน์เรื่องความส าคัญของการสื่อสารวิทยากรต้นแบบการสื่อสาร 

YouTube 
3. ฝึกปฏิบัติการสื่อสารตามรูปแบบ  

 
 สื่อในการพัฒนา 

1. สื่อบุคคลวิทยากรต้นแบบ 
2. แนวคิดผู้น าต้นแบบ 
3. บทความด้านการสื่อสาร 
4. วีดีโอคลิป 

https://www.gotoknow.org/posts/629840%20%20ออนไลน์
https://www.gotoknow.org/posts/629840%20%20ออนไลน์
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5. สื่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ 
6. ตัวอย่างสคริปการฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ        

 
เนื้อหาในการพัฒนา 

- ความส าคัญของการสื่อสาร 
- ภาพลักษณ์ผู้น า 
- ทักษะการพูดผู้น าในโอกาสต่าง ๆ  

ประเมินผล  ผลงานการผลิตสื่อและองค์ความรู้ที่ได้รับ 
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ใบความรู้  ที่ 2 

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงคุณธรรม 
 

 นิยามความหมาย ค าว่า คุณธรรม  
 คุณธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Morality หรือ Virtue (เพ็ญศรี ทศพร , 2553) ตาม
ความหมาย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2543 หมายถึง สภาพคุณงามความดีเป็นสภาพ
คุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ความหมาย คือ 1) ความ
ประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยม
ทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่
ควรท า และอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคน
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ  
 พุทธทาสภิกขุ (2505, 3) ได้ให้อรรถาธิบายค าว่า คุณธรรมไว้ว่า คุณ หมายถึง ค่าที่มีอยู่ในแต่
ละสิ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ เป็นไปได้ทั้งทางดีและทางร้าย คือ ไม่ว่าจะท าให้จิตใจยินดีหรือยิน
ร้าย ก็เรียกว่า “คุณ” ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมาย 4 อย่าง คือ 1) 
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 2) ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติที่เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ 3) ธรรมะ คือ หน้าที่
ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 4) ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เรามีหน้าที่
จะต้องมี หรือใช้มันอย่างถูกต้อง  
 วศิน อินทสระ (2549, 199) ได้กล่าวถึง คุณธรรม ไว้ว่าหมายถึง อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่
ในดวงจิต อุปนิสัยนี้ได้มาจากความพยายาม และความประพฤติท่ีติดต่อกันมาเป็นเวลานาน 
 ทิศนา แขมมณี (2546, 4) คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์
ที่เป็นไปในทางท่ีถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ 
 ลิขิต ธีรเวคิน (2548, 17) ได้ให้ความหมาย คุณธรรม หมายถึง จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล
ศาสนาและอุดมการณ์เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมด้วยปัจเจกบุคคลต้องมีวิญญาณ
สังคมต้องมีจิตวิญญาณคุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู่ที่ การกล่อมเกลาเรียนรู้ โดยพ่อ -แม่ 
สถาบันการศึกษา ศาสนา พรรคการเมืองและองค์กรของรัฐ  
 วีระ บ ารุงรักษ์ (2523) คุณธรรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด (Mental Attitude) หรือสภาพ
จิตใจที่เป็นกุศลคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของการแสดงออกเน้นการกระท า พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน สภาพจิตใจที่เป็นกุศลที่เรียกว่า “คุณธรรม”นี้  เกิดขึ้นได้เพราะจิตรู้จัก
ความจริง (Truth) ความดี (Goodness) และความงาม (Beauty)  
 เพ็ญศรี ทศพร (2553) ภาวะจิตใจที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและดีงาม ที่สั่งสมอยู่ในจิตใจ
ของมนุษย์เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม คุณธรรมเป็น
สิ่งที่ดีงามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวิตในการบ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนมนุษย์ ให้
เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นม่ันคงในชีวิต ดังนั้นคุณธรรมเป็นบ่อเกิดของจริยธรรม 
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อรุณรัตน์ อัศวนิเวศน์  คุณธรรม คือสภาพคุณงามความดี ความประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่ปรากฏในตัวตน 
ทั้งกายใจและการกระท า เพ่ือให้เกิดความสงบสุข แก่ตนและคนในสังคม  
 สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี (2557) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงบทสรุปที่ เป็นแนวทางการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา                
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้น าที่ยึดธรรมเป็นหลักเป็นการน าพา สมาชิกในองค์กร คือเหล่า
พระสาวกไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอันเป็นเป้าหมาย สุดท้ายในการน าและภาวะ
ผู้น าของพระพุทธองค์ในเรื่องราวต่าง ๆ ตามโอกาส ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การ
สร้างแรงจูงใจ การให้ความส าคัญ ระหว่างคนและงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ การ
กระตุ้นสมาชิกให้ด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมถึงวิธีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในองค์กรกับสมาชิกภายนอกองค์กร  พร้อมทั้งได้รวบรวมแนวคิด
ของนักวิชาการไว้ ดังนี้  
 
แนวคิดพระพุทธศาสนากับการสื่อสาร 
 การสื่อสารเชิงพุทธ หมายถึง การสื่อสารที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นในศักยภาพใน
ตนเองและของแต่ละบุคคล เชื่อมั่นในกฎของการกระท าซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยท าการสื่อสารทั้งการ
สื่อสารกับตนเอง และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่เป็นการสื่อสารเชิงวัจนะและเชิงอวัจนะ ด้วยการเพียร
สื่อสารไปในทางที่ดี เพียรระวังที่จะไม่ท าการสื่อสารไปในทางที่ไม่ดี ด้วยสติ ด้วยปัญญาในแต่ละ
ขณะที่ท าการสื่อสาร เพื่อให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุข หรือเพ่ือท าให้ชีวิตขึ้น เจริญขึ้นทั้งในส่วนที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีงาม และอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่เบียดเบียนกันไม่ว่า
จะต่อตนเองหรือผู้อื่น 
 
คุณลักษณะของการสื่อสารเชิงคุณธรรม 
 จากความหมายของค าว่า การสื่อเชิงพุทธ น ามาพิจารณาคุณลักษณะโดยทั่วไป ในแง่ของการ
ปฏิบัติ มีลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นการสื่อสารที่ผู้สื่อสารท าการสื่อสารบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและเคารพในกันและ
กัน และรับผิดชอบในการสื่อสารของตน 
 2. เป็นการสื่อสารที่อยู่บนหลักการของเหตุและผลตามความเป็นจริงที่ เป็นเหตุปัจจัย            
ซึ่งกันและกัน 
 3. เป็นการสื่อสารที่แต่ละบุคคลสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มที่ตนเองจากการสื่อสาร
ภายในตนเองหรือการสื่อสารกับตนเองก่อนเป็นล าดับแรก 
 4. เป็นการสื่อสารที่ประกอบด้วยสติ อยู่กับปัจจุบัน รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
ด้วยความเห็นที่ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้อง และสมาธิที่ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้อง และสมาธิที่ถูกต้อง 
ไม่ว่าผู้ท าการสื่อสารจะอยู่ในฐานะของผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร และไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับตนเอง
หรือการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
 5. เป็นการสื่อสารที่ก่อให้เกิดปัญญา 
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 6. เป็นการสื่อสารที่มุ่งแต่ประโยชน์ ไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะเป็นการสื่อสารกับตนเอง หรือ 
การสื่อสารกับบุคคลอื่น 
 7. เป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์ในทางที่ดีงาม หรือเป็นการสื่อสารในทางบวกน าไปสู่การ
กระท าท่ีดีงามท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
 สรุปจากคุณลักษณะดังกล่าว การสื่อสารที่ค านึงถึงเหตุผลเพ่ือสร้างความเข้าใจและเคารพใน
กันและกัน การมองตนเอง การมีสติ การมีสมาธิ เพ่ือปัญญา รับผิดชอบ การสื่อสารสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามหรือการสื่อสารเชิงบวกล้วนแล้วแต่มีความหมายที่เป็นคุณลักษณะของการสื่อสารเชิงคุณธรรม
ทั้งสิ้น  
 
วิธีการสื่อสารเชิงคุณธรรม 
 วิธีการสื่อสารเชิงคุณธรรม สามารถพิจารณาได้ทั้งในการสื่อสารกับตนเอง และการสื่อสารกับ
บุคคลอื่นดังนี ้
 วิธีการสื่อสารกับตนเอง 
          การสื่อสารกับตนเองการสื่อสารภายในตนเองที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีหลาย
ลักษณะ ได้แก่ การคิดในรูปแบบต่าง ๆ การนึก การระลึกได้ การรู้สึก การมีสติ การรู้อยู่ พิจารณา
เห็น การระลึกถึงหรือระลึกได้ การเจริญสติ การก าหนดสติ การเข้าใจตนเองการรู้จักตนเอง และการ
ตระหนักรู้วิธีการสื่อสารกับตนเองที่เป็นการสื่อสารเชิงคุณธรรม ที่มีลักษณะเป็นการใช้ความคิดนั้น  
จะไม่เป็นการคิดในลักษณะของการปรุงแต่งไปเรื่อย ๆ หรือการฝันกลางวัน แต่เป็นการคิดในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่ การคิดแบบอุปมาเปรียบเทียบ การตั้งค าถามกับตนเอง การหารือหรือปรึกษากับตนเอง 
การสอน การให้โอวาทหรือเตือนตนเอง การมนสิการ การพิจารณา การใคร่ครวญ เป็นต้น การที่
บุคคลจะไม่ท าการสื่อสารกับตนเอง ด้วยการคิดในลักษณะของการปรุงแต่งไปเรื่อย ๆ นั้น ต้องมีสติ
กับอยู่เสมอ 
 การบูรณาการส่วนที่มีลักษณะเป็นการนึก การระลึกได้ จะเป็นการนึก หรือระลึกถึงแต่สิ่ง
หรือเรื่องราวที่ดีงาม ที่เป็นบุญ กุศล ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีงาม เป็นสุข หรือเป็นมูลเหตุให้กระท าสิ่ง
ที่ดีงาม ส าหรับการสื่อสารกับตนเองในลักษณะของความรู้สึกต่าง ๆ ก็เช่นกันที่จะไม่เป็นความรู้สึกที่
เป็นไปในทางที่ดี เช่น รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สงบ ปลอดโปร่งเบิกบาน
แจ่มในกระตือรือร้น เป็นต้น และสื่อสารกับตนเองอย่างมีสติอยู่เสมอ 
   
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหมายของการสื่อสารเชิงคุณธรรม 

การสื่อสารเชิงคุณธรรม เป็นการสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดปัญญาที่สามารถท าให้
ชีวิตดีขึ้น มีความสุข น าไปสู่การแก้ปัญหา ดังนั้นเป้าหมายของการสื่อสารเชิงคุณธรรม จึงได้แก่ การมี
ชีวิตที่มีความสุข ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ด าเนินชีวิตที่ดีงามอย่างมีเป้าหมายสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่เบียดเบียนกันไม่ว่าจะต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น อันเป็นประโยชน์ในระดับโลกิยะที่เป็นประโยชน์ในโลกนี้ 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
เชิงคุณธรรม 

 จากความหมายและคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารเชิงคุณธรรม บ่งบอกถึงปัจจัยที่ส าคัญ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีท้ังปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้ 
 ปัจจัยภายนอก  
 องค์ประกอบของการสื่อสาร 4 องค์ประกอบในการสื่อสารเชิงคุณธรรม 
 องค์ประกอบของการสื่อสาร 4 องค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร ช่องทางหรือวิธีการ
สื่อสารและผู้รับสาร ในการสื่อสารเชิงพุทธ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1  ผู้ส่งสาร 
 ผู้ส่งสารในการสื่อสารเชิงคุณธรรม ต้องเป็นผู้ส่งสารที่มีคุณสมบัติและท าหน้าที่ของผู้ส่งสาร
ด้วยดี ที่เรียกว่า กัลยาณมิตร นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของผู้ส่งสารประการอ่ืนอีก ได้แก่ เป็นผู้รู้จริง
เป็นผู้ปฏิบัติชอบ รู้กาลเทศะและวิธีการที่จะสื่อสารกับผู้รับสารมีความรับผิดชอบในการจากแนว
ทางการสื่อสารที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสื่อสารของผู้รับสารในการ
สื่อสารเชิงคุณธรรมได้ เป็นต้นว่า สัปปุริสธรรม 7 เกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า การมีกาย
และวาจาที่ตรงกัน และธัมมกถิกสูตร 
 องค์ประกอบท่ี 2 เนื้อหาของสาร 
 ในการสื่อสารเชิงคุณธรรม ไม่ว่าเนื้อหาสารจะมีมากมายเพียงใด เนื้อหาสารที่จะถูกสื่อสาร
ออกไปนั้นต้องเป็นเนื้อหาสารที่ดี ที่จริง ก่อให้เกิดปัญญาและประโยชน์แก่ผู้รับสาร หรือเป็นปรโตโฆ
สะในทางที่ดีแก่ผู้รับสาร ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสื่อสารเชิงคุณธรรม ทิฏฐิหรือแนวคิด
ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ตลอดจนวิถีการมองโลก หรือวิถีการด าเนินชีวิตแบบใดที่ปรากฏไปกับ
เนื้อหาสารจึงต้องเป็นไปบนพ้ืนฐานของสัมมาทิฏฐิ หรือท าให้ผู้รับสารเกิดสัมมาทิฏฐิ กล่าวคือ ท าให้
ผู้รับสารมีทิฏฐิ มีความสุข น าไปสู่สารแก้ปัญหา เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษ ทุกข์ ภัย หรือการ
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้นว่า เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เป็นไปตามหลัก
ไตรลักษณ์ และกฎแห่งกรรม เช่นที่แสดงในฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ควรพิจารณาเนื่อง ๆ เนื้อหาที่
แสดงถึงธรรมที่เป็นไปเพ่ือเกื้อกูลในภพนี้ เพ่ือสุขในภพนี้  
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 ช่องทางหรือวิธีการสื่อสาร 

 ช่องทางหรือวิธีการสื่อสารนั้น ในภาพรวมคือ การท าการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ 
ด้วยการสื่อสารเชิงวัจนะ และการสื่อสารเชิงอวัจนะ ทั้งที่เป็นการสื่อสารทางเดียวหรือการสื่อสารสอง
ทางในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งวิธีการสื่อสารในการสื่อสารเชิงคุณธรรมนอกจากนี้ยังมีแนวทางของวิธีการ
สื่อสาร จากรูปแบบวิธีการสื่อสารของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการสื่อสารโดยสัมพันธ์กับผู้รับสาร
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วัตถุประสงค์การสื่อสาร และบริบทในการสื่อสาร 
 องค์ประกอบท่ี 4  ผู้รับสาร 
 ผู้รับสารในการสื่อสารเชิงคุณธรรม ต้องวิธีการในการรับสาร กล่าวคือ ในขณะของการรับสาร 
ผู้รับสารต้องฟังหรือรับสารด้วยดี ด้วยความตั้งใจ ใส่ใจในการฟังหรือการรับสาร ซึ่งมีพระสูตรที่
เกี่ยวกับการฟังหลายพระสูตรที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการรับสารของผู้รับสารในการสื่อสารเชิง
คุณธรรมได้ เช่น สุสสูสติสูตร ธัมมัสสวนสูตร และพระสูตรหรือคาถาที่แสดงเก่ียวกับอานิสงส์หรือโทษ
ของการฟังหรือเกี่ยวเนื่องกับการฟัง ตัวอย่างของการฟังด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งคือ  
พระสารีบุตร ทั้งเม่ือครั้งเป็นอุปติสสะมาณพ ฟังธรรมโดยย่อจากพระอัสชิและเมื่อเป็นพระสารีบุตรฟัง
เวทนาปริคคหสูตรจากพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ เมื่อรับสารแล้ว ผู้รับสารไม่ควรรีบด่วนสรุปหรือปลงใจ
เชื่อโดยไม่พิจารณาเนื้อหาสารที่ได้รับนั้น โดยมีแนวทางจากเกสปุตติสูตร กล่าวคือ ผู้รับสารต้องรับ
สารด้วยกระบวนการรับรู้สารที่ถูกต้องประกอบด้วยสติ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม ก่อให้เกิด
ปัญญาและประโยชน์แก่ตนเอง  
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ใบความรู้ที่ 3 

                     การสื่อสารตามแนวพระราชด ารัสในรัชกาลที่ 9 ; 9  ค าพ่อสอน  
 

ขอน้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้
ทรงพระราชทานเป็นมรดกธรรมที่ล้ าค่าให้แก่เหล่าลูกหลานปวงชนชาวไทยในการปฏิบัติเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือความผาสุก 9 ประการ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , 9 
ค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 13 มกราคม 2561, หนึ่งใน 9 ข้อ  คือการพูดจริงท าจริง 
คือเป็นผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น จึงได้รับความส าเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ
และการยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วท า คือ พูดจริง ท าจริง จึงเป็นปัจจัยส าคัญใน
การส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคล
และส่วนรวม (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 
10 กรกฎาคม 2540)  ใน 9 ข้อค าพ่อสอน ประกอบด้วย ดังตารางข้างล่าง 

 
       
 
 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9 :  
 9 ค าพ่อสอน  

น้อมน าปรับใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนา 
 

1. ความเพียร  เพียรที่จะเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2. ความพอดี การสื่อสารที่ตั้งอยู่ในความพอดี 
3. ความรู้ตน การสื่อสารที่จะต้องมองตน  
4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ การสื่อสารจะต้องเป็นผู้รับและผู้ส่งสารที่ดี 
5 อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ การรักษาความสุภาพอ่อนโยน แต่เข้มแข็ง กล้าหาญ 
6. พูดจริง ท าจริง การสื่อสารต้องพูดที่เป็นความจริง และท าตามสิ่งที่พูด 
7. หนังสือเป็นออมสิน หนังสือคือสื่อที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม 
8. ความซื่อสัตย์ ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองในฐานะผู้ส่งสาร และผู้รับสาร  
9. การเอาชนะใจตน ต้องรู้จักอดทน ข่มใจในสิ่งเร้าที่อาจมากระทบ 
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แบบบันทึกการน้อมน าพัฒนาตามรอยพ่อสอน 
 

ข้อ   พระราชด ารัส รัชกาลที่ 9 : 9 ค าพ่อสอน ผู้น า การขยายผลต่อครู นักเรียน ชุมชน
อย่างไร 

1 การมีความเพียรที่จะเรียนรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

    

2 การสื่อสารที่ตั้งอยู่ในความพอดี  
3 การสื่อสารที่จะต้องมองตน  
4 การสื่อสารจะต้องเป็นผู้รับและผู้ส่งสารที่ดี  
5 การสื่อสารผ่านการกระท าการรักษามรรยาท

อันดีงาม อ่อนน้อมถ่อมตน 
 

6 การสื่อสารด้านการพูดที่เป็นความจริง   
7 การศึ กษ าเรี ยน รู้ เรื่ อ งการสื่ อ ส ารและ

คุณธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

8 การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในฐานะผู้ส่งสาร 
และผู้รับสาร 

 

9 การรู้จักอดทน ข่มใจในสิ่งเร้าที่อาจมา
กระทบ 
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  ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  2  

    ผู้น ากับการพูดในโอกาสต่างๆ  
 

เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ 

             บทบาทพิธีกร เป็นอีกหนึ่งทักษะการพูดอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้น าสามารถน ามาปรับใช้ในการ

พัฒนาด้านการสื่อสารได้ ก็คือบทบาทพิธีกร ซึ่งโดยบทบาทผู้น ามีความจ าเป็นที่จะต้องรู้หลักการและ

เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือสามารถก ากับดูแลและให้การสนับสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการ

เรียนรู้ในโรงเรียนได้ ในคู่มือฉบับนี้ ปรับใช้และยึดแนวทาง ของ อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้บริหาร

สถาบันพัฒนาบุคลากร STC (จาการสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารคู่มือการพัฒนาเทคนิคการพูด

ในที่สาธารณะ)  

ความหมาย    ค าว่า พิธีกร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 ให้ความหมายไว้ว่า  
                  หมายถึงผู้ด าเนินการในพิธีผู้ด าเนินรายการ 
 
บทบาทของพิธีกร   

1. เป็นผู้ด าเนินรายการให้น่าสนใจและเป็นที่ประทับใจของผู้จัดและผู้มาร่วมกิจกรรม  
2. เป็นผู้สื่อสารข้อมูลของผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรมให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
3. เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันระหว่างผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรม 
4. เป็นผู้เติมเสน่ห์ของงานให้รื่นรมย์ด้วยเทคนิคการพูดที่ถูกใจผู้มาร่วมกิจกรรม 
5. เป็นผู้ปรับประยุกต์สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เลวร้ายให้คืนสู่บรรยากาศให้อภัยซึ่งกันและกัน 
 
TACTICIAN การเป็นพิธีกร  

 พิธีกรที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิธีกรชั้นยอดถึงขั้นเป็น TACTICIAN หรือผู้รับรู้ยุทธวิธี-เจ้า
อุบาย อะไรท านองนี้นับเป็นสิ่งที่พิธีกรทั้งหลายใฝ่ฝันกันยิ่งนักความจริงพิธีกรทุกคนสามารถสั่งสม
ความชัดเจนของตนตั้งแต่ข้ัน TATICS รู้ยุทธวิธีรู้กลยุทธ์เพื่อก้าวสู่ความเป็น TACTICIAN ได้เสมอหน้า
กันถ้าหากได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของพิธีกรที่มีชื่อเสียงของไทยและของต่างประเทศจับจุดเด่นสูงสุด
ของเขาให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท าให้พิธีกรคนนั้นเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป 

2. ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างใกล้ชิด  
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3. เรียนรู้การใช้เทคนิคการหยอดอารมณ์ขันด้วยการดัดแปลงเหตุเฉพาะหน้ามาเติมเสน่ห์  
4. จัดท าคลังความรู้ต่างๆเช่นการใช้ค าพูดส านวนสุภาษิตค าพังเพยค าคมต่างๆ  
5. ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมองเหตุการณ์ต่างๆในมุมที่คนอื่นมองข้าม เช่น เมื่อ

เห็นคนกรุงเทพเครียดกันมากจากที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันก็หน้าบึ้งให้กัน ก็ต้องคิดว่า
ต้องสร้างรอยยิ้มติดไว้ตามก าแพงริมถนนเพ่ือเตือนสติคนไทย หรือไม่ก็ต้องท าสัญลักษณ์
เป็นรูปรอยยิ้มไว้ที่หน้ารถท้ายรถ เป็นต้น  

6. อ่านหนังสือให้มาก ๆ  
7. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพิธีกรอย่างสม่ าเสมอ 

 
บทบาทของการพูด 

พิธีกร หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุม และดูแลวิธีการทั้งหมดในงานพิธีนั้นนั้นตั้งแต่เริ่มต้น กล่าว

ต้อนรับ จนกระทั่งกล่าวขอบคุณ และปิดงาน 

วิทยากร หมายถึง ผู้ที่มาให้ความรู้ ค าแนะน าเฉพาะทางในสายงานที่ตนเองมีความช านาญ 
โฆษก หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ผู้แทนองค์กร หรือบุคคล 
ผู้ด าเนินรายการ หมายถึง ผู้ด าเนินรายการในช่วงใดช่วงหนึ่งของงาน หรือของรายการ เช่นผู้ด าเนิน
รายการอภิปราย หรือผู้ด าเนินรายการทาง วิทยุ ทีวีเป็นต้น 
ผู้ประกาศ หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ได้ข่าวสาร ข้อมูล ตามหน่วยงานเช่นผู้ประกาศเสียงตามสายใน
หน่วยงานโรงพยาบาล สนามบิน ห้างสรรพสินค้า 
ประเภทของการพูดที่พิธีกรต้องศึกษา  
1. ค าทักทาย หรือปฏิสันถาร  
2. ค ากล่าวน า  
3. การแจ้งรายการภาควิธีการ  
4. การแนะน าวิทยากร  
5. การกล่าวสรุป  
6. การกล่าวขอบคุณ 
 
การใช้ไมโครโฟน 

ไมโครโฟนเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งท่ีผู้พูดจะต้องใช้ และฝึกหัดใช้ให้เหมาะสมมากจะมีปัญหากับผู้
พูดเสมอเช่นพูดใกล้เสียงดังเกินไปหรือเสียงพร่าห่างเกินไปเสียงจะเบาฟังไม่ชัดเจนควรถือปฏิบัติ ดังนี้  
 

1. อย่าถือหรือเลื่อนไมโครโฟนเข้าไปจนติดปาก  
2. ควรห่างจากปากระหว่าง 1 - 2 นิ้ว ถ้าเป็นไมโครโฟนที่มีความไวอาจพูดหันได้โดยฟัง  หรือสังเกต
จากคนที่พูดก่อนเรา  
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3. ปรับระดับของไมโครโฟนให้ตรงกับระดับปากของผู้พูด โดยการเลื่อนขาไมโครโฟนขึ้นหรือปรับ      
โดยกระดกขึ้นหรือลง  
4. อย่าก้มตัวลงไปพูดกับไมโครโฟนต่ าหรือพยายามเชิดหน้าขึ้นไปพูดกับไมโครโฟนที่ตั้งไว้สูงจะท า       
ให้เสียบุคลิก  
5. พยายามท าความคุ้นเคยกับไมโครโฟนโดยการใช้บ่อยๆอย่าตกใจกลัวไมโครโฟนอย่าทดสอบด้วย
การเคาะใช้วิธีเริ่มพูดได้เลย  
6. ถ้าเสียงค่อยให้เลื่อนเข้ามาชิดถ้าเสียงหอน หรือเสียงหวีด ให้เลือนออกห่างไป  
7. อย่าตะโกนใส่ไมโครโฟนอย่าเคาะผิวปากท าเสียงจุๆหรือเล่นสายไมโครโฟน 

 
พิธีกรงานศาสนพิธี 

งานบ าเพ็ญกุศลที่มีเทศน์ก่อนแล้วมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ภายหลังพิธีกรนิยมกล่าวดังนี้ 

 สอนที่พระสงฆ์จากเท่ห์นิยมกล่าวอาราธนาศีลรับศีลแล้วก็จะกล่าวค าอาราธนาธรรม 

 ก่อนที่พระสงฆ์จะสวดพระพุทธมนต์นิยมกล่าวค าอาราธนาเฉพาะพระปริตรอย่างเดียวไม่ต้อง
กล่าวค าอาราธนาศีลอีก 

 

วิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

 พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมนั้นพิธีกรนิยมกล่าวค าอาราธนาศีลก่อนเมื่อรับศีลแล้วจึงกล่าวค า 

อาราธนาพระธรรมสืบต่อไป 
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การแสดงความเคารพ 
ของผู้เป็นประธาน ณ ที่บูชา 

เมื่อประธานเริ่มจุดธูปเทียนและภาษาไทยจะเขียนว่าจุดธูปเทียนแต่ประธานต้องจุด เทียน

ก่อนธูป ผู้ร่วมพิธีพนมมือเสมอหน้าอก เมื่อประธาน กราบผู้ร่วมพิธียกมือที่พนมขึ้นให้นิ้วชี้จรด

หน้าผากพร้อมก้มศีรษะเล็กน้อยในกรณีที่บูชามีธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยเมื่อประธานบูชา

พระรัตนตรัยเสร็จแล้วให้ยืนขึ้นถอยหลังหนึ่งก้าวยืนตรงพร้อมศีรษะแสดงความเคารพครั้งเดียวซึ่งถือ

ได้ว่าเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไปพร้อมกันแล้วจะมีประธานเป็นสตรีให้ปฏิบัติ

เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ 

งานที่ไม่ต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชา 

เช่นงานประชุมนานาชาติและไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนางานประชุมคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการตามปกต ิ

ลักษณะของพิธีกร  ประกอบด้วยพิธีกรเดี่ยว และพิธีกรคู่ ลักษณะบทบาทมีข้อแตกต่าง ดังนี้  

พิธีกรเดี่ยว 

 มีความเป็นธรรมชาติ 
 มีไหวพริบปฏิภาณ 
 รู้จักสร้างบรรยากาศ 

พิธีกรคู่  นอกจาก มีความเป็นธรรมชาติ   มีไหวพริบปฏิภาณ รู้จักสร้างบรรยากาศแล้ว พิธีกรคู่

จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยกัน และจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 

 รู้จักแบ่งสัดส่วนในการพูด 
 รู้จักสนทนาส่งบทให้กัน  
 ไม่แย่งกันพูด  
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หลักพ้ืนฐานของการท าหน้าที่บนเวที 

1. ไมโครโฟน 

 ห้ามเคาะ/ห้ามเป่า/ห้ามฮัลโหล 
 ห้ามเล่นสาย/ม้วนสาย 
 อย่าจับสองมือ 
 ไมโครโฟนต้องอยู่กับปากขณะพูด 
 การปรับขาตั้งไมโครโฟนต้องพอดีกับปาก 

2. เสียงจังหวะลีลาในการพูด 

 ชัดเจน ถูกอักขระ ความดังพอเหมาะกับสถานที่ และเสียงมีชีวิตชีวา 
 ต้องมีจังหวะ ท านอง รู้จักเน้นเสียง หนักเบา 
 เสียงต้องเหมาะกับบรรยากาศของการพูด และให้อารมณ์ในการฟัง 

3.อากัปกิริยา ท่าทาง 

 ลักษณะท่าทาง การยืนต้องยืนขาตรง การเดินต้องไม่รีบเร่งเกินไป และการนั่งต้อง
ไม่นั่งตัวงอ 

 การใช้สายตา ต้องสบตากับผู้ฟัง อย่าหลบตาผู้ฟัง และอย่ามองสูง หรือ มองต่ า 
 การใช้มือ ต้องไม่ล้วง แคะ แกะ เกา ไม่ใช้นิ้วชี้ผู้ฟัง ไม่เอามือไขว้หลัง ไม่ล้วงกระเป๋า 

ขณะพูดลักษณะการวางมือที่ดี คือมือต้องอยู่เหนือเอว และต่ ากว่าหัวไหล่ ส่วนสี
หน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ประกอบการพูด 

 การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายต้องให้ได้เหมาะสม 
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ค าที่ใช้ในโอกาสเป็นทางการ 

 ในโอกาสนี้ 
 ขอน าท่านเข้าสู่ 
 ในนามของ 
 บัดนี้/ณบัดนี้ 
 ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ 
 โอกาสนี้ได้เวลาอันเป็นมงคล 
 โอกาสนี้ได้เวลาอันสมควร 
 สุดท้ายนี้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ค าที่ไม่ควรใช้  

 เริ่มต้นการพูดไม่ควร ครับ / ค่ะ 
 ลงท้ายประโยคไม่ควร นะครับ / นะคะ 
 ไม่ควรใช้ค าว่า พวก ค าว่า มัน กับบุคคล 
 ไม่ควรใช้ค าว่า อะไรต่างๆ ไม่ควรใช้ค าว่า อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เอ้อ อ้า ฯลฯ 

การอ่านประกาศ 

 ต้องอ่านอย่างเป็นทางการ 
 เสียงดังฟังชัด น้ าเสียง เข้มแข็ง กระชับ 
 ท าให้บรรยากาศจริงจัง 
 การออกเสียงอักขระ ควบกล้ าร ร ล การแบ่งวรรคตอน ต้องชัดเจน ถูกต้อง 

เทคนิคในการแนะน าวิทยากร 

 กล่าวน า ก่อนเข้าเรื่อง 
 แนะน าประวัติการศึกษา 
 แนะน าประวัติการท างาน 
 แนะน าผลงานที่โดดเด่น 
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 แนะน าสถานที่ท างานปัจจุบันและ ต าแหน่ง 
 แนะน าชื่อเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

พิธีกรในการแถลงข่าว 

 ก าหนดวาระ รูปแบบ หรือขั้นตอนการแถลงข่าว 
 กล่าวต้อนรับที่ประชุม 
 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าว 
 แนะน าโฆษก  
 แจ้งแหล่งข่าว / หน่วยงานส าหรับสอบถามเพ่ิมเติม 
 ควบคุมเวลาที่ใช้ในการซักถามในประเด็นต่างๆ 
 กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการแถลงข่าว  

วิธีการพูดของพิธีกร มีโครงสร้าง 3 ส่วน คือ กล่าวทักทาย กล่าวน า และสรุป ดังนี้ 

กล่าวทักทาย 

 กล่าวสวัสดี - กล่าวต้อนรับ 
 แนะน าตัวเอง 

การกล่าวน า 

 บอกชื่องาน 
 บอกวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
 แจ้งก าหนดการ 
 แจ้งรายละเอียดของงาน 

 สรุป 

 มีสองค าที่ต้องไม่ลืม คือกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง และกล่าวปิดงาน   

พิธีกรในงานพิธี 

 ก าหนดขั้นตอนรูปแบบของงาน 
 กล่าวต้อน / รับชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน และพิธีการ 
 น าเข้าสู่พิธีการ 

o เชิญประธานในพิธี 
o ประธานจัดงานกล่าวรายงาน 
o ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

 น าเข้าสู่กิจกรรม 
 เสร็จสิ้นพิธีการ 
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ตัวอย่างการเขียน 
ก าหนดการ 

พิธี / งาน................................. 
วัน/เดือน/ปี.........................................เวลา................................. 

สถานที่ ณ ................................ 
 

เวลา 9.00 น. - แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานพร้อม ณ ห้องพิธี 
           - ประธานในพิธี เดินทางมาถึง 
           - ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน 
  - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน 
  - ประธาน แขกผู้มีเกยีรติ ร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
 

ก าหนดการ 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ 

นาย/นาง……………………………….. 
วันที่....................เวลา 16.00 น. 
ณ ................................................ 

- เวลา 16.00 น. - พนักงานพระราชพิธีเชิญเพลิงหลวงพระราชทานลงจากรถยนต์  

                       (ไม่ต้องยืนเคารพ)              

                       ผู้แต่งเครื่องแบบปกติขาวตั้งแถวรับ 2 แถว 

 พนักงานพิธีเชิญเครื่องขมาศพ และเพลิงหลวงพระราชทานวางบนโต๊ะ 

 ญาติอ่านส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 พิธีกรอ่านประวัติผู้วายชน จนจบ ให้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 1 นาที 

 ประกาศเชิญขึ้นทอดผ้าบังสุกุล ตามล าดับ 
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การเขียนค ากล่าวรายงาน 

 ในการเขียนค ากล่าวรายงาน ผู้น าทางการศึกษาส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ผู้ที่รับผิดชอบ

โครงการด าเนินงานโดยไม่ได้มีการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง บางครั้งมีการเขียนผิดพลาด พอถึง

เวลาก็อ่านหรือสื่อสารผิดพลาด ส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธา ภาพลักษณ์ผู้น าหรือกล่าวรายงาน 

โดยทั่วไปโครงสร้างของการเขียนค ากล่าวรายงาน ซึ่งอาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ได้เสนอแนะไว้ ดังนี้  

 เรียน…..ประธานเพียงคนเดียว 

 กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน 

 อธิบายเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างกระชับ 

 กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน (หลักการและเหตุผล) 

 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  

 กล่าวถึงวิธีด าเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ หากได้รับความอนุเคราะห์จาก

หน่วยงานใดให้กล่าวถึงด้วยกล่าวเชิญให้ประธานกล่าวค าปราศรัย และท าพิธีเปิดงาน 

การเขียนค ากล่าวให้ประธาน 

 การเขียนค ากล่าวเปิดให้ประธานโดยโครงสร้างการเขียนต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

ประเด็นการจัดงาน หรือการพัฒนาโครงการ นั้น ๆ เมื่อเขียนไว้แล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง

น าไปน าเรียนให้ประธานได้รับทราบเบื้องต้นล่วงหน้าก่อนการกล่าวในวันจัดงานจริง ทั้งนี้ผู้น าองค์กรก็

ต้องให้ความส าคัญในการศึกษาค ากล่าวนี้ด้วย ซึ่งในค ากล่าวรายงาน อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ได้

เสนอแนะไว้ ดังนี้ 

 ทักผู้ฟัง 

 กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติมาพูด 

 กล่าวถึงสิ่งส าคัญคนกลุ่มนั้นที่มีต่อสังคม 

 กล่าวให้ข้อคิดหรือค าแนะน า 

 กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 

 กล่าวอวยพร 

 กล่าวเปิดงาน 
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พิธีกรต้องรู้ 

 รู้ล าดับรายการ 

 รู้รายละเอียดของแต่ละรายการ 

 รู้จักผู้เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ 

 รู้กาลเทศะ(ไม่เล่นเกินขอบเขต ต้องมีความพอดี) 

สิ่งท่ีพิธีกรต้องศึกษา 
 ค ากล่าวทักทาย 

 ค ากล่าวน า 

 การแจ้งก าหนดการ 

 การแนะน าวิทยากร 

 การกล่าวสรุป 

 การกล่าวขอบคุณ 

ลักษณะท่ีช่วยเสริมบุคลิกภาพ 
 อารมณ์ขัน 

 การใช้เสียง 

 ความยุติธรรม 

 การแสดงออกท่ีเป็นธรรมชาติ 

 รู้กาลเทศะ/พูดดี/รู้จักชม 

ปรัชญาในการแต่งกายให้ดีที่สุด 
 สะอาด 

 เรียบร้อย 

 ประณีต 

 รสนิยมดี 

 เหมาะสม กับ เพศ วัย กาลเทศะ และสถานะ 

การสร้างความประทับใจ   
 บุคลิกภาพ  พฤติกรรม 

 การกระท า  การพูด 

 เนื้อหา 
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ปัจจัยท่ีช่วยให้การท าหน้าที่สัมฤทธิ์ผล 
 บุคลิกภาพ      / การใช้ภาษา 

 เนื้อหาที่จะพูด  / การวิเคราะห์ผู้ฟัง 

 การเตรียมตัว 
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บุคลิกภาพของผู้พูด 

 1. การใช้สีหน้า ควรแสดงออกให้เป็นธรรมชาติยิ้มแย้มแจ่มใส 
 2. การใช้สายตา ควรบอกผู้พูดว่าก าลังพูดกับใครดังนั้นสายตาจึงต้องมองที่ผู้ฟัง 
 3. การใช้มือการ ใช้ท่าทางหรือมือประกอบการพูด จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่พูดมากขึ้นควรใช้ให้
เหมาะสมกับจังหวะและเนื้อหาที่จะพูด 
4. การใช้เสียง ควรใช้เสียงที่ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงเป็นธรรมชาติ พูดให้เสียงดังฟังชัด มีความ
สูงต่ าหนักเบามีจังหวะการพูดไม่เร็วหรือช้าเกินไป เว้นจังหวะการพูดให้ได้ความหมายที่ถูกต้องเสียงค า
ควบกล้ า ร ล ให้ถูกต้อง 
5. การใช้ภาษาในการพูดควรพูดถูกตามหลักภาษาดังนี้ 
 ความถูกต้องตามหลักการอ่าน เช่น ครู อ่านเพ้ืยน เป็นคู โรงเรียน อ่านเพ้ียน เป็น โลงเลียน 

เป็นต้น 

 การพูดเพ้ียนค า เช่น มหาวิทยาลัย ไม่ควรพูด มหา-ลัย เป็นต้น 

 ลักษณะนาม เช่น ช้าง 2 เชือก เป็นต้น 

 ค าภาษาต่างประเทศ จ าเป็นต้องพูดค าภาษาต่างประเทศ ศัพท์เทคนิคท่ีไม่มีการบัญญัติไว้ใน

ภาษาไทยควรอธิบายความหมายของค านั้นด้วย 

 ค าศัพท์ทางวิชาการ ไม่ควรใช้ค าศัพท์ทางวิชาการ หากผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่ สามารถเข้าใจได้แต่

ใช้การอธิบายหรือขยายความแทน 

 ค าย่อ ไม่ควรใช้ค าย่อในการพูด ยกเว้นผู้ฟังอยู่ในวงการเดียวกันหรือค าย่อนั้นเป็นค าที่มี

ความหมายรับรู้กันโดยทั่วไป 
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แนวทางในการพัฒนา 

     1.  สนทนาสร้างความคุ้นเคย กลุ่มผู้น าเป้าหมาย 

     2.  ประชุมปฏิบัติการกลุ่ม โดยวิทยากรน าอภิปรายและบรรยายความส าคัญด้านการสื่อสารและ

หลักการสื่อสารคุณธรรมของผู้น ายุค ดิจิทัล  

     3.  ศึกษากรณีตัวอย่างครูต้นแบบ ผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ ครูจิรัฎฐ์ แจ่มสว่าง (VDO) 

     4.  ศึกษาภาพความส าเร็จกรณี การบริหารองค์กรเอกชน ที่ไม่ยึดต่อระบบภาครัฐ กรณี VDO 

ตัวอย่าง/  ศึกษาค าคมด้านการสื่อสาร 

5. ก าหนดประเด็นสื่อสารความดี ก าหนดสร้างสรรค์ ด้วยแผนการสื่อสาร 
6. ผลิตสื่อความดีดิจิทัล 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1 วิทยากรสร้างกิจกรรม สร้างความคุ้นเคย ด้วยเกมส์ “สื่อสารคุณธรรมน าทาง” ด้วย

บัตรสุภาษิตค าคม,วาจาสุภาษิตโดยท่าน ว.วชิรเมธี  “วาจาสุภาษิต หมายถึง การพูดดี การมี

ศิลปะในการพูด การรู้จักพูด หรือการมีวาทศิลป์” 

“วาจาที่จะได้ชื่อว่าเป็น “สุภาษิต” คือ การพูดต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ประการ 

1. พูดถูกกาล 
2. พูดความจริง 
3. พูดอ่อนหวาน 
4. พูดมีประโยชน์ 
5. พูดด้วยจิตเมตตา 

ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิดบุคคลต้นแบบ 

“พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) กล่าวว่า”ผู้น าชั้นยอดของโลกล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิต

และเป็นผู้น าที่มีวาทศิลป์ เช่น มหาตมะคานธี,  มาตินบลูเธอร์คิง จูเนียร์, อับราฮัม ลินคอร์น, เนลสัน 

เมนดาลา, สุนทรภู่ บุคคลเหล่านี้ล้วนประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะอาศัยศิลปะในการพูดท่ีดึง
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วาทะอับราฮัม ลินคอร์น 

“เป็นการดีหากเราเงียบแล้วปล่อยให้คนอ่ืนคิดว่าเรานั้นโง่เขลา ดีกว่าปริปาก

ออกไปแล้วข้อสงสัยนั้นกระจ่าง” 

แหล่งที่มา https://www.sumrej.com/9-Lincoln-Abraham-epigram-5-

2016/ 

พร้อมด้วยองค์ประกอบ พูดถูกกาล พูดความจริง พูดอ่อนหวาน พูดมีประโยชน์ พูดด้วยจิตเมตตา 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าทางการศึกษาพึงให้ความสนใจในวาทะของผู้น าดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

“...การสื่อสารเป็นหัวใจของการด ารงชีวิต    มนุษยท์ี่มีความสามารถใน

การสื่อสารที่ดี จะเป็นมนุษย์ที่ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิต...” 

 (พระมหาวฒิุชยั ว.วชิรเมธี สัมภาษณ์เม่ือ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561) 

                                                         

  

เป็นผู้น าต้องมีการสื่อสารในสังคม ต้องออกมาทางจิตใจ ต้องมีจิต

เมตตาต่อกันนั่นคือความส าคัญของการสื่อสารนั้นคือตื่นแล้วท าให้เกิดความ

สะอาดไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาและต้องเป็นไปด้วยให้คนมีความสุข” 

 

   (พระมหาดวงจันทร์ คุตตสีโล  สัมภาษณ์  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561) 
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วาทะหลวงวิจิตรวาทการ 

“คนที่กล้าหาญที่สุดย่อมอ่อนหวานที่สุด 

คนเป็นผู้น าที่ดีที่สุดย่อมอ่อนโยนที่สุด” 

แหล่งอ้างอิง หนังสือครบเครื่องเรื่องวิทยากรเล่ม 3 สุวิทย์ มูลค า 

วาทะช.บุรทัต 

 “สุภาพกายและวาจา จะสู่หาสมาคม 

ประชุมชนนิยมชม บ่รังเกียจจะรับรอง 

ผิหยิ่งเย่อทะเยอกา ยะกอบวาทะจองหอง 

มหาชนจะเมินมอง มิอยากเห็นและคบหา” 

แหล่งอ้างอิง หนังสือครบเครื่องเรื่องวิทยากรเล่ม 3 สุวิทย์ มูลค า 

                                    วาทะสุนทรภู่ 

“เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก 

จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 

แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา 

จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ” 

“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ 

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 

แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร 

จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาฯ” 

(ว.วชิรเมธี มงคล38 วิธีโชคดีตลอดชีวิต) 
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ศึกษาพระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

 

การสื่อสารและคุณธรรมน าสู่การปฏิบัติ  

  "การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษา

ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลก

เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ 

ทุกฝ่ายและทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง กับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันด าเนินงาน

และประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิด และสอดคล้อง ส าคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้า

วิชาการและเทคโนโลยี อันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพ

แน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา 

เพ่ือให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอ านวยประโยชน์แก่การสร้างเสริม

เศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง"   

        ( พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐) 

      “ความคิดนั้นส าคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของค าพูด และการกระท าทั้งปวง กล่าวคือ             

ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม ค าพูดและการกระท า ก็เป็นไปในทางที่ดีที่

เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องค าพูดและการกระท าก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ 

ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะท าสิ่งใดจ าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะท า ค าที่จะพูด ผิดหรือ

ถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระท าหรือควรงด เว้น เมื่อคิด

พิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งค าพูดที่สมควรหยุดยั้งการกระท าที่ไม่ถูกต้อง พูดและท าแต่สิ่งที่จะ

สัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ” 
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ศึกษาพระบรมราโชวาท   
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 

สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 

 “คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็ คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด 
แก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส าคัญ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความม่ันคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม” 

                    พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖  
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 ศึกษาบทความ 

    เรื่อง ต้นก าเนิดของค าพูดที่ดี  

                                                      โดย : สมพงษ์ ภูมิประเสริฐรุ่ง สโมสรฝึกพูดลานนาไทย 

โดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนต้องการได้รับการยอมรับ ได้รับความเชื่อถือได้รับความไว้วางใจ 

แต่ในความเป็นจริง คนจ านวนมากกลับได้รับผลที่แตกต่างจากความต้องการมาก เช่น ไม่เป็นที่

ยอมรับ ไม่ได้รับความเชื่อถือ และไม่ได้รับความไว้วางใจ แล้วเหตุแล้วปัจจัยอะไรหล่ะที่ท าให้แต่ละคน

มีความปรารถนาคล้ายคลึงกัน แต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกัน คงต้องเริ่มด้วยการท าความรู้จักกับค าว่า

บุคลิกภาพกันก่อนว่าคืออะไร มีอิทธิพล ต่อชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด ความหมายจากพจนานุกรม

บัญญัติไว้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึงสภาพนิสัยจ าเพาะคน ซึ่งเป็นการมองไปที่บุคลิกภาพภายในว่าส่วน

ของจิตใจ ถ้าทุกคนตระหนักว่าจิตใจของเราเป็นส่วนที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการก าหนดทุกสิ่งทุกอย่าง

ในชีวิตของเรา จะเรียกว่าจิตใจของเรานั่นแหล่ะเป็นตัวก าหนดชะตาชีวิตของเราโดยแท้ และจิตใจของ

เราก็จะท างานสัมพันธ์กับร่างกายของเราอย่างสอดคล้องต้องกันด้วย เช่น ถ้าวันไหนจิตใจแจ่มใส มี

ความรู้สึกดี มีความหวังอะไรซักอย่างร่างกายก็จะแสดงออกมาโดยหน้าตาสดใส ร่างกายกระปรี้              

กะเปร่า เดินเหินกระฉับกระเฉง ถ้าขณะใดจิตใจหดหู่ สิ้นหวัง หน้าตาก็จะเศร้าหมอง ร่างกายหมด

เรี่ยวหมดแรง เดินเหินออกอาการไร้เรี่ยวแรง ลักษณะเช่นนี้เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง

ต้องกันระหว่างจิตใจกับร่างกาย 

 ดังนั้น การควบคุมจิตใจหรือการท าจิตใจดีเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพราะจิตใจดีก็จะควบคุมการ

ท างานของสมองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่ากายให้คิดดี แล้วสมองก็จะมีค าสั่งไปยังอวัยวะที่เก่ียวข้องให้ท า

ตามค าสั่งอีกที ไม่ว่าอวัยวะนั้นจะเป็น ตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่นถ้าต้องการมองหาสิ่งที่ดีจิตก็จะมีค าสั่ง

ไปยังสมองให้มีค าสั่งไปยังตาให้มองเห็นแต่สิ่งดี ตาก็จะมองหาแต่สิ่งที่ดีมองสั่งขาให้ เดินไปในสถานที่

ดีๆ ขาก็จะเดินไปยังสถานที่ดีๆ เพราะอวัยวะต่างๆ ก็จะไม่ท าอะไรที่ขัดกับค าสั่งสมองที่อยู่ภายใต้การ

บังคับบัญชาของจิตใจ แม้กระทั่งการสั่งไปในทางท าลาย เช่น ฆ่าตัวตาย ร่างกายก็ยอมทุกอย่าง 

แม้แต่ค าพูดก็เช่นกันปากเป็นอวัยวะส่งผ่านความคิดออกมาเป็นค าพูดแต่ตัวค าพูดนั่นเป็นการบอกถึง

สภาพจิตใจของผู้พูดว่าผู้พูดมีจิตใจที่ดีหรือไม่อย่างไรและก็มีลักษณะที่สอดคล้องต้องกันระหว่างค าพูด

กับจิตใจถ้าค าพูดนั้นเป็นค าพูดที่ดีมีประโยชน์แสดงออกถึงความรักความปรารถนาดีกับผู้ฟังแสดงว่า  
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ผู้พูดเป็นคนมีจิตใจดีแต่ถ้าค าพูดนั้นฟังแล้วท าให้รู้สึกจิตใจเศร้าใจ  ได้รับความเดือดร้อน เพราะได้ฟัง

ค าพูดนั้น แสดงว่าค าพูดนั้นมาจากผู้ๆที่จิตใจไม่ดี  ที่จะท าให้เราเป็นคนจิตใจดี เพ่ือที่จะได้เป็นคนคิด

ดีพูดดี และท าดีตลอดเวลาแล้วก็จะท าให้เราได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับและมี

ความสุขในการด าเนินชีวิต มีข้ันตอนง่าย ๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  เกี่ยวกับความคิด ให้แยกออกว่าระหว่างคิดดีกับคิดไม่ดีเป็นอย่างไร ต้องใช้หลัก

จินตนาการโดยเริ่มจากการพิจารณาดูว่า สิ่งที่เราคิดนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณหรือเป็นโทษ เป็นประโยชน์

หรือไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเป็นด้านที่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์ เป็นแก่ใครบ้าง ถ้าเป็นกับทุกฝ่ายแสดง

ว่าเป็นเรื่องดี ก็คิดต่อไปได้ แต่ถ้าพิจารณาแล้วความคิดนั้นเป็นโทษอยู่ ไม่ว่าจะแก่ตนเองหรือผู้อ่ืนควร

หยุดเรื่องนั้นทันที 

ขั้นที่ 2  เกี่ยวกับค าพูด ให้แยกให้ออกว่าค าพูดที่ดีกับค าพูดที่ไม่ดีเป็นอย่างไร และรู้ว่าค าพูด

ที่ออกไปจากปากเป็นค าพูดที่ดีหรือไม่ดี ค าพูดที่ดีต้องเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง เกิดแรงบันดาลใจ เกิดก าลังใจท าให้เกิดความรักความสามัคคี ค าพูดที่ไม่ดีท าให้เกิด

ความเข้าใจผิด ท้อแท้ใจ หมดก าลังใจเศร้าหมองฟ้า ท าให้แตกความสามัคคี ดังนั้นถ้าคนเรามีจิตใจที่ดี

ก็จะใช้ค าพูดที่ดีเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งค าพูดเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่ผลิตในโรงงานสมองมี

จิตใจเป็นผู้จัดการโรงงานส าหรับการพูดเปรียบเสมือนกระบวนการส่งผ่านวัตถุดิบค าพูดจากผู้พูดไปยัง

ผู้ฟัง 

ขั้นที่ 3 เกี่ยวกับการกระท าก็เช่นกันผู้กระท าควรแยกให้ออกว่าสิ่งที่เรากระท าอยู่นั้นเรียกว่า

กระท าดีหรือกระท าไม่ดีถ้ากระท าดีผลที่เกิดขึ้นต้องให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่มีใครทั้งเราและผู้อ่ืน

ได้รับผลเสียจากการกระท านั้นส่วนการกระท าที่ไม่ดีก็จะให้ผลเสียแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ าย

บางครั้งผลของการกระท าอาจจะก่อให้เกิดผลที่ต่อเนื่องหลายขั้นตอนโดยบางขั้นตอนก็ท าให้

ความรู้สึกที่ดีกับผู้กระท าซึ่งหากไม่คิดอย่างรอบด้านแล้วอาจเข้าใจผิดคิดว่ามีประโยชน์ที่เกิดแก่ตน

โดยมองไม่เห็นผลเสียอย่างใหญ่หลวงที่จะเกิดข้ึนในภายภาคหน้าแต่ถ้าใช้หลักจินตนาการเข้าช่วยก็จะ

พิจารณาได้เองเช่นถ้าเรามีต าแหน่งมีอ านาจแล้วเห็นโอกาสว่ามีช่องทางทุจริตคิดมิชอบแล้วจะท าให้

เราได้รับเงินจ านวนมาก ถ้าก าลังคิดลองจินตนาการให้รอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจเช่นถ้าเราทุจริตได้

เงินมา 10 ล้านบาทมาปลูกบ้านใหม่ซื้อรถยนต์ใหม่ความรู้สึกนี้จะท าให้ เราเกิดความพอใจมีความสุข

แต่ถ้าคิดต่อไปว่าหากมีการตรวจสอบแล้วพบหลักฐานท าให้เราถูกจับได้ต้องพ้นจากต าแหน่งต้องติด

คุกบ้านที่ปลูกก็ไม่ได้อยู่แล้วชื่อเสียงวงศ์ตระกูลลูกหลานต้องอับอายขายขี้หน้าอีกยังจะท าอีกไหมลอง

ฝึกคิดฝึกจินตนาการให้รอบด้านถ้ายังเลือกที่จะท าไม่ดีอีกก็ถือว่าเป็นการเลือกที่เราเลือกเองก็แล้วกัน 
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แต่ควรปรึกษาภรรยาสามีบุตรและคนที่เกี่ยวข้องทุกคนให้รับทราบด้วยเพราะท้ายที่สุดเขาจะได้รับ

ผลกระทบด้วยส าหรับการที่จะเป็นคนมีจิตใจดีนั้นท่านพุทธทาสภิกขุท่านแนะน าว่าให้ครบแต่คนดีอยู่

ในสภาพแวดล้อมที่ดีและไปในสถานที่ที่ดีเท่านั้นเหมือนกับคบคนเช่นไรอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นไรอยู่

ในสถานที่เช่นไรบรรยากาศก็จะซึมซับให้เรากลายเป็นคนเช่นนั้นและในท านองเดียวกันถ้าเราเป็นคน

จิตใจดีเป็นคนดีก็เป็นเหตุปัจจัยให้จิตใจของคนที่มาคบเราดีไปด้วยเหมือนกับสรรพสิ่งล้วนเป็นเหตุ

และปัจจัยแก่กันและกันเพียงแต่ในด้านที่เป็นคนหรือโทษเท่านั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่อยู่ที่เราชอบอย่างไร

ก็เลือกอย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่ที่เราเลือก ไปเป็นเพราะเห็นถูกหรือเห็นผิด ต่างหากท่ีน่าเป็นห่วงก็คือเห็นผิด

เป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเพราะผลต่างกันมหาศาลเลยเทียบได้กับจะเดินไปทางสวรรค์แต่ท า ไมจึง

เคลื่อนที่ไปทางนรกท าไม 
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ศึกษาบทพูด 

เรื่อง การสื่อสารที่เข้าใจลดปัญหาความไม่เข้าใจ 

; โดยอาจารย์ เสน่ห์ ค าวินิจ  

กลวิธีลดความไม่เข้าใจ เป็นเรื่องของการจัดการกับ”คน”ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากท่ีสุดในการจัดการ

องค์กรเลยก็ว่าได้ ไม่ว่ายุคนั้นจะเป็นยุคที่คนง้องานหรือไม่ก็ตาม เพราะตราบใดที่คุณยังมีอารมณ์

ความนึกคิดก็ตีกรอบไม่ได้ ก็เป็นเรื่องยากท่ีจะท าให้คนทุกคนเป็นไปได้อย่างใจนึก 

“บ็อบ เดอลาเนย์” ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลชี้แนะว่าสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่จะมีคือการสื่อสารที่เป็นเลิศและความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งล้วนแต่เป็นหัวใจส าคัญของ
การจัดการที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการพูดและ
การสื่อสาร   

ในขณะพยายามลดเหตุแห่งความเข้าใจผิดซึ่งน ามาซึ่งความขัดแย้งสิ่งส าคัญประการแรกใน
การเริ่มต้นในการต่อกรกับปัญหาความขัดแย้งคือการท าความเข้าใจเทคนิคพิเศษทั้งหลายที่บรรจุอยู่
ใน “กล่องเครื่องมือ” ที่ใช้ในการลดปัญหาที่ถูกคุกคามจากความไม่ลงรอยในที่ท างานเพ่ือที่จะ
สามารถรับมือกับการปะทะได้อย่างดีแม้ว่าจะเริ่มปั่นป่วนมากข้ึนทุกทีก็ตาม 

เทคนิคที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เหมาะที่จะใช้  “กดชักโครก” ปัจจัยแห่ง “ต านานและ
ผลประโยชน์”  ในฐานะมักเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งต่างๆนานาต าแหน่งคือส่วนที่แข็งโป๊กยิ่งไม่
ค่อยได้ในขณะที่ผลประโยชน์แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของ ใคร อะไร ที่ไหนและอย่างไร ซึ่งซ่อนอยู่ใน
ความคิดของแต่ละคน 

แล้วเทคนิคที่ว่านั้นคืออะไร ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามีมูลเหตุแห่งความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงาน
ในองค์กรอยู่มากมายเรา จึงต้องการ “กล่องเครื่องมือ” ที่บรรจุเทคนิคต่างๆที่จะขยายเข้าไปดู
องค์ประกอบของต าแหน่งและผลประโยชน์อันก่อให้เกิดความขัดแย้ง ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
หน้าที่สร้างความช านาญและเหตุผลกระทบในแง่ลบที่ เกิดขึ้นในองค์กรความขัดแย้งและการโต้เถียง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีแต่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์”ราคาแพง”อันหมายรวมถึงการฟ้องร้องด าเนินคดีและการ
คว่ าบาตรของผู้ร่วมงาน 

แต่ด้วยความเข้าใจและการน าเอาเทคนิคไปประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธีเราก็สามารถเพ่ิมมู ลค่า
ให้กับผลลัพธ์ของการโต้แย้งได้การรับมือกับการขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถท าได้ด้วย
การปรึกษาหารือมุ่งพัฒนาและฝึกฝนการเข้าถึงปัญหาเราก็จะสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่าง
สูงที่สุดด้วยเช่นกันดังนี้ 

1. เทคนิคพ้ืนฐานในการรับมือความไม่เข้าใจก็คือ การสื่อสารด้วยค าพูดเมื่อใช้การสื่อสาร

ด้วยค าพูดต้องแน่ใจว่าเราจะใช้ค าพูดตรงตรงแต่ปราศจากท่าทางที่ดูถูกหรือเหยียดหยามการสื่อสาร
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ด้วยค าพูดจะต้องชัดเจนและตรงไปตรงมาประสิทธิภาพของการสื่อสารด้วยค าพูดมากได้รับอิทธิพล

จากปัจจัยดังนี้ 

 ระดับของการได้ยิน 

 ความเข้าใจเหตุการณ์พ้ืนฐาน 

 ความเชื่อถือส่วนตัว 

 ประเด็นของสาระสภาพแวดล้อมในขณะนั้นหมายถึงบรรยากาศแห่งการ

สื่อสารด้วยค าพูดนั่นเอง 

2. การสื่อสารโดยปราศจากค าพูดโดยทั่วไปเมื่อไม่ใช้ค าพูดก่อนจะสื่อสารผ่านสิ่งเหล่านี้ 

ใบหน้า มองหน้าคนที่เราก าลังสนทนาอยู่ด้วยเสมอ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราสนอกสนใจและ    

มีความจริงใจในการฟังท าให้ผู้พูดรู้สึกว่า ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่แต่พึงระวังการแสดงสีหน้าที่สื่อ

ได้หลายความหมายไว้ให้มาก ๆ ด้วยดวงตา อย่ากรอกตาไปมาระหว่างการสนทนา จะท าให้ดูไม่

จริงใจเราจะโฟกัสอยู่ที่คู่สนทนาและถ่ายทอดความสนใจผ่านดวงตาเท่าที่จะเป็นไปได้การเอียงตัวท่า

นั่งและการเรียงตัวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความไม่แน่ใจตัวอย่างเช่นขณะสนทนาอยู่ที่โต๊ะ  การ

เอียงตัวไปข้างหน้าพร้อมกับวงแขนที่เปิดกว้างบนโต๊ะจะท าให้ดูว่าก าลังสนใจมาก  ๆ น้ าเสียงซึ่ง

หมายถึงโทนของน้ าเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสาระที่จะถ่ายทอด 

3. เครื่องมือที่สาม ได้แก่ การตั้งค าถามเม่ือใช้ค าถามควรเปิดประโยคด้วยค าถามว่า ใครอะไร

ที่ไหน เมื่อไหร่ ท าไมและ อย่างไร ค าถามที่ขึ้นต้นด้วยค าหรือการพยายามหาค าตอบเหล่านี้จะท าให้

ค าตอบที่ ได้น้ าได้ เนื้อมากกว่าประโยคค าถามแบบปิดหรือที่ ร อเพียงค าตอบใช่ไม่ใช่ เท่านั้น    

นอกจากนี้ค าถามแบบปิดเป็นลักษณะของค าถามที่ยาวและไม่บ่งบอก ถึงสิ่งเกี่ยวพันใดใดและอาจท า

ให้เข้าใจผิดได ้

4. การถ่ายทอดข้อความเป็นเทคนิคที่ให้คุณภาพสูงส่งอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ด้วยการถ่ายทอดข้อความและพูดซ้ าประโยคเดิมของคนหนึ่ง ให้อีกคนหนึ่งฟังนั้นเราจะมีโอกาส

ถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจการถ่ายทอดท าให้เรามองเห็นประเด็นน าไปทุกท่ีเนื้อหาสาระส าคัญ 

และเพ่ิมความเข้าใจที่ถูกต้อง การเล่าเรื่องซ้ าหรือการถ่ายทอดเรื่องราว ยังช่วยให้ผู้เล่ามีโอกาสได้

อธิบาย จุดที่เป็นประเด็นส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
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 นอกจากนี้การพูดซ้ ายังช่วยให้คนอ่ืนๆที่ได้ยินสิ่งที่เราพูดเก็บเอาสิ่งที่ได้ยินกลับไปคิดและท า

ความเข้าใจกับเหตุการณ์ได้อีกด้วย 

5. การรับฟังอย่างกระตือรือร้น การฟังอย่างกระตือรือร้นหมายถึงการมีอารมณ์ร่วม ความตั้ง

อกตั้งใจและการสบตา ซึ่งจะสามารถดึงเอาความรู้สึกท่ีแท้จริงของผู้พูดออกมาได้นอกจากจะท าให้ผู้

พูดรู้สึกดีแล้ว ยังท าให้เข้าใจเรื่องราวได้อย่างกระจ่างอีกด้วย 

 การสื่อสารจะเป็นวิธีใดก็ตามต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง อย่าบิดเบือนหรือประดิษฐ์

ถ้อยค าให้สูงส่งเกินความจริง มันคลาดเคลื่อนจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดกันแล้ว   เกิดแรงต้านอิสระ

ที่เรียกว่ามายามิติ รัก โลภ โกรธ หลงผิดใจกัน ในที่สุดลมหายใจเราจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วชีวิตในโลก

จะรื่นอภิรมย์ได้อย่างไรใช่ไหมครับท่าน. 
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ศึกษาการพูดในโอกาสส าคัญ 

บทบาทของผู้น าในการกล่าวรายงาน  

 ในการกล่าวรายงาน ผู้น าจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวในเรื่อง การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม 

รวมทั้งการเตรียมตัวที่จะต้องศึกษาอ่านค ากล่าวรายงานให้มีความเข้าใจ โดยปกติเจ้าของเรื่อง หรือ

เลขานุการจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องนี้ให้  ซึ่งผู้น ามืออาชีพ จะต้องไม่ประมาทคิดว่าอ่านได้ไม่ใช่

เรื่องยาก แท้ที่จริงแล้วการเตรียมตัวในเรื่องของการอ่านก่อนล่วงหน้าจะเป็นการดีที่สุด อย่างน้อย              

จะได้ไม่มีข้อผิดพลาด โดยเฉพาะงานที่มีบุคคลส าคัญมาเป็นประธาน การอ่านอักขรวิธีที่ถูกต้อง ถือ

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรมสัมมนา ครู นักเรียน ยิ่งจะต้องให้ความส าคัญไม่

น้อยไปกว่ากัน เทคนิคการสื่อสารผ่านกระจกคือยึดถือไว้ไม่มีเชย แต่ยุคดิจิทัล ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

หรือโทรศัพท์มือถือ กับขาตั้งกล้อง ฝึกพูดและบันทึกไว้ และปรับปรุงการพูดได้ และยังสามารถน าไป

สื่อสารผ่าน YouTube เพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย      
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ตัวอย่าง 
การสร้างแรงจูงใจในการจัดท าสื่อ 

ตัวอย่าง 
การเขียนบทสปอตความดีบ้านศรีล้อม 

ประ เ ด็ น โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ศรี ล้ อ มพ ร้ อม น า นั ก เ รี ย น สู่ วิ ถี ค น ดี  วั น ที่  สิ บ แป ด  สิ ง ห าค ม  
สอ งพั น ห้ า ร้ อ ย หกสิ บ เ อ็ ด  น้ อ ง  ๆ  นั ก เ รี ย นจั บ มื อ กั นท า ค ว าม ดี เ พื่ อพ่ อ  อ าส าช่ ว ย
พัฒนาวั ดศรี ล้ อม  พร้ อ ม ใจกั น พัฒนา โร ง เ รี ยน  ส ร้ า ง จุ ด เปลี่ ย นอนุ รั กษ์ พลั ง ง าน  ครู
ส ม นึ ก ต้ อ ง ก า ร ให้ นั ก เ รี ย น ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  จึ ง ไ ด้ ม อบ ห ม า ย ใ ห้
ค รู ผ ลิ ต  ส ป อต เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ร า ย ก า ร วิ ท ยุ  แ ล ะสื่ อ ท า ง สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  ค รู รั บ
โ จทย์ ม าด้ ว ยคว ามคิ ด ว่ า   ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ยน สั่ ง ก า รมอบหมายด้ ว ยค า พู ดที่ นุ่ ม นว ล
แล ะมี ค ว า ม ป ร ะส งค์ ใ น เ รื่ อ ง ที่ ดี  ต้ อ ง ก า ร ให้ เ ด็ ก  ๆ  ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  จึ ง
ร ั บ อ า ส า ที ่ จ ะ ด า เ น ิ น ก า ร ต ่ อ ย อ ด แ ล ะ ด า เ น ิ น ก า ร โ ด ย ไ ม ่ ค ิ ด ว ่ า จ ะ เ ป ็ น เ รื ่ อ ง
ย ากล าบาก อัน ใด เลย โดย เ ริ่ ม ด า เ นิ นการ  ดั งนี้  

1. ศึกษาองค์ความรู้ในเรืองของการผลิต สปอตจาก แหล่งเรียนรู้ หรือร่วมวงสนทนากับ
เพ่ือนครูและหรือ นักเรียน  

2. ให้นักเรียน หรือครูได้ร่วมกันออกแบบเขียน บทสปอต  
3. ลงมือบันทึกเสียง และผลิตสปอต ในขั้นตอนนี้ นักเรียนสามารถน าเครื่องมือสื่อสารมาใช้

ในการผลิต และฝึกทักษะการสื่อสาร การอ่าน และฝึกกระบวนการท างานเป็นทีมได้เป็น
อย่างดีด้วย  

4. แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน ผ่านการริพากษ ์ให้รางวัลความดี ชื่นชมยินดี 
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ตัวอย่าง 
    การจัดท าบทพิธีกร (คู่) 

งานเกษียณอายุราชการ 

พิธีกร พร้อมกันที่โพเดียม เวลา 08.00 น. 
พิธีกรหญิง เรียน ท่าน ผอ.อ านวยการ....../ รองผู้อ านวย /ผู้เกษียณอายุราชการ /แขกผู้มีเกียรติที
ร่วมงาน 

   มุทิตาจิตทุกท่านค่ะ (หากมีชื่องานให้พูดครบถ้วน) 
พิธีกรชาย  กระผม ................ /และคุณ……………………..  
พิธีกรหญิง เราสองคนรับหน้าที่พิธีกรในงานวันนี้ค่ะ  ในปีนี้เราจัดที่ห้องประชุม ................................. 
ฯ ซึ่งเป็นปีแรกที่เราจัดนอกสถานที่ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สดใส สบายตา อบอุ่น เพ่ือแสดงมุฑิตาจิต
และเป็นเกียรติส าหรับผู้เกษียณทุกท่าน   
พิธีกรชาย     ในปีนี้มี  เป็นผู้บริหาร ครู และพนักงานราชการ ในสังกัด  จ านวน  109  ท่านด้วยกัน
ครับ  
พิธีกรหญิง  ช่วงแรกเราทั้งสองจะขอน าเรียนก าหนดพิธีการให้กับทุกท่านได้ทราบก่อนดังนี้ค่ะ  
               (ก าหนดการ  สลับกันอ่าน ตาม)  
พิธีกรชาย    (อ่านตามข้อก าหนด สลับกัน) 
                                เมือ่ประธานมาถึงพร้อม //ตัดเข้าสู่พิธีการ 
พิธีกรหญิง เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ขณะนี้ท่านประธานในพิธีได้เข้าสู่บริเวณห้องพิธีแห่งนี้แล้ว  
ขอต้อนรับท่าน ประธานในพิธีด้วยความยินดียิ่งค่ะ  
พีกรชาย  เราทั้งสองจะขอน าทุกท่านเข้าสู่พิธีการ ณ บัดนี้ครับ   
พิธีกรหญิง เรียน  ผู้อ านวยการ …………….  ท่านประธานในพิธี (ขานนาม).................... 
                      ท่านผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ  
      ล าดับแรก จะขอเชิญทุกท่านรับชมวีที ประวัติผลงานของผู้เกษียณอายุรารชการ    

    (วีทีอา จบ) 
พิธีกรหญิง.นี่คือประวัติชีวิตและผลงานของผู้เกีษยณที่ภาคภูมิทั้ง 109 ท่านค่ะ น่าภูมิใจเป็นที่สุดค่ะ 
พิธีกรชาย ล าดับต่อไปจะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจากพ่อครูนิคม พรหมมาเทพ หมอขวัญ
ล้านนาผู้มีชื่อเสียง ท่านได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญา ขอเรียนเชิญท่านด าเนินพิธีด้วยฤกษ์ที่เป็น
มงคลนี้ค่ะ  
    (พิธีบายศรีสู่ขวัญ...จบแล้ว)   
พิธีกรชาย  พิธีบายศรีได้จบลงถือได้ว่าเป็นศิริมงคลแด่ผู้เกียณอายุราชการทุกท่าน  
พิธีกรหญิง ขอบคุณพ่อครู………………………… 
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พิธีกรชาย ล าดับต่อไปเป็นเวลา 1.30 ชมโดยประมาณ. ท่านจะได้พบกับแนวคิดของอดีตผู้อ านวยการ 
………………  ในการเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตใหม่หลังวัยเกษียณเป็นอย่างไร ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน
........ครับ 
 (บรรยายเสร็จ) 
พิธีกรหญิง ต้องขอขอบคุณท่าน.............หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดหลังเกษียณจะส่งผลต่อการน าไป
ปฏิบัติในโอกาสต่อไปนะคะ และรวมทั้งเราสองคนด้วยจะต้องเตรียมตัว 

(เข้าสู่พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ) 
พิธีกรชาย  ผอ.เขต ท่านผู้เกษียณท่ีเคารพครับ  ล าดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้
เกษียณอายุ จ านวน 109 ท่าน  โดยจะขอให้ท่านผู้มีเกียรติได้ปรบมือส าหรับท่านแรก  และล าดับที่ 
109   
พิธีกรหญิง  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการขึ้นสู่บนเวทีเพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้
เกษียณอายุ 
 
พิธีกรชาย  (อ่านล าดับผู้รับตามล าดับ สลับ คนละ 3- 5 ราย............จนครบ ปรบมือ) 
พิธีกรหญิง  ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวปัจฉิมโอวาทแด่ผู้เกษียณขอเรียนเชิญค่ะ... 
พิธีกรชาย   ล าดับต่อไปขอเชิญตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก  ตามล าดับดังนี้ ครับ 
        ท่านแรกขอเรียนเชิญตัวแทนองค์กร....... เรียนเชิญท่าน.....(สลับกันพูด)   
พิธีกรหญิง  ตัวแทน ผู้บริหาร  เรียนเชิญอาจารย์……………………. 
พิธีกรชาย   ต าแทน ครูผู้สอน เรียนเชิญอาจารย์……………………… 
พิธีกรหญิง   และตัวแทนพนักงานราชการ เรียนเชิญอาจารย์................. .... 
               .(ห้ามกล่าวค าว่าคนสุดท้ายเด็ดขาดให้เชื่อมค าว่า  และ....)  
พิธีกรชาย   และเพ่ือบันทึกวัน เวลาของความทรงจ าที่พวกเราได้แสดงมุทตาจิตแด่ผู้เกษียณทุกท่าน   
ในวันนี้ ขอเรียนเชิญท่านประธาน บันทึกภาพร่วมกับผู้เกษียณ 7 ชุด  ตามล าดับ  ขอเรียนเชิญ ครับ  
      (ระหว่างบันทึกภาพ ฝ่ายโสต เปิดเพลงครู ระดับเสียง ปานกลาง ..บันทึกภาพเสร็จ) 

พิธีกรหญิง/ชาย บรรยายภาพบรรยากาศเป็นช่วง ๆ  

 (บันทึกภาพเสร็จ) 

พิธีกรชาย เรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหาร และหรือร่วมสังสันท์ตามช่วงเวลาที่ก าหนด     

พิธีกรหญิง กล่าวถึงส่วนร่วมส าคัญในการจัดงาน ขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุน และกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้

เกษียณส่งท้าย  “เราทั้งสองได้ท าหน้าที่จนครบถ้วนตามเวลาก าหนดแล้ว.... ขอให้ทุกท่านโดยทาง

กลับโดยสวัสดิภาพ ....สวสัดีค่ะ สวัสดีครับ/   
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หมายเหตุ 

ในงานพิธี หรือการจัดกิจรรมต่าง ๆ ผู้น าองค์กรควรได้รับรู้พิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดย

โครงสร้างและกิจกรรมในภาพรวม การติดตาม ก ากับ และการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งที่

ต้องด าเนินการประสานสอดคล้อง อย่างไรก็ตามการมอบหมายงานในหน้าที่ทุกส่วนหากอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ หากไม่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงเสียหาย ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งผู้น าไม่ควรไปก้าวล่วง

ช่วงของการท าหน้าที่ เพราะภาพลักษณ์ในขณะการด าเนินงานอาจท าให้ผู้ร่วมงานมองเห็นเป็น

ข้อบกพร่องของการบริหารจัดการ  เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้น ควรมีการติดตามความ

พร้อมก่อนล่วงหน้างานจริง  เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงได้ทัน  
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     หน่วยพัฒนาที่ 3           

  ผู้น ากับการรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล  

แนวคิดและหลักการ  

    สื่อสมัยใหม่ (Modern  Digital Media) เทคโนโลยีสื่อสาร/อินเทอร์เน็ตคือตัวหลักในการ
น าเสนอเผยแพร่ข่าวสาร   ซึ่งสื่อสมัยใหม่มีอิทธิพลและบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้น 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มือถือ ดาวเทียม เป็นต้น จนทุกคนรู้จักว่าเป็นยุคสังคมการสื่อสาร 
หรือ สังคมข่าวสาร แยกแยะตามความสนใจส่วนบุคคล ตามกลุ่มนิยม การส่ง-รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ต่อวินาที  ทั่ ว โลกรับทราบ  (Heather Yaxley.2012 : 221 ,The Public Relations Strategic 
Toolkit)  ปัจจุบัน เด็กและเยาวชน ใช้เวลาอยู่กับสื่อวันละไม่ต่่ากว่า 8 ชั่วโมง รวมๆ แล้วมากกว่า
เวลาเรียน มากกว่า เวลาที่อยู่กับครอบครัว แนวโน้มในอนาคต สื่อไอซีที สื่อออนไลน์ จะเข้ ามา
ครอบครองเวลาส่วนใหญ่ของ เด็กเยาวชนไปโดยไม่รู้ตัว ผู้น าทางการศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว เพ่ือมิให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันสื่อ ใช้สื่อได้ ใช้สื่อเป็น 
มองเห็นประโยชน์และ มองเห็นโทษที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมประเทศชาติหากใช้สื่อในทางที่
ผิด  

1. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเสริมสร้างกระแสการรับรู้ในการพัฒนาอย่างรู้เท่าทันสื่อ  
2. เพ่ือการพัฒนาทักษะ ความคิดด้านการผลิตสื่อของโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม  
3. เพ่ือน าเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. แนวทางในการพัฒนา  (บรรยายและฝึกปฏิบัติการจริง) 

1. วิทยากรกลุ่มสร้างความคุ้นเคย (วิเคราะห์วัตถุประสงค์เนื้อหาในการพัฒนา สิ่งที่
องค์กร/โรงเรียน พึงได้รับ) 

- วิทยากรจัดกิจกรรม บรรยายเนื้อหา 
-  แนวโน้มกระแสสื่อต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

2. น าสู่การปฎบัติจริง การก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงคุณธรรมโรงเรียน 
- จัดท าแผนการสื่อสารเชิงคุณธรรมโรงเรียน 
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3. น าสู่การผลิตสื่อสร้างสรรค์สื่อสารคุณธรรมความดี 
- การก าหนดประเด็นข่าวสื่อสารคุณธรรมความดี 

- การจัดท าคลิปสร้างสรรค์สื่อสารคุณธรรมความดี 

3. เนื้อหา  

1. แนวโน้มกระแสสื่อต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 
- ปัญญาประดิษฐ์ 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

2. การก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงคุณธรรมโรงเรียน 
- แผนการสื่อสารเชิงคุณธรรมโรงเรียน 

3.  การผลิตสื่อสร้างสรรค์สื่อสารคุณธรรมความดี  
- การก าหนดประเด็นข่าวสื่อสารคุณธรรมความดี 

- การจัดท าคลิปสร้างสรรค์สื่อสารคุณธรรมความดี  

4. สื่อและเครื่องมือในการพัฒนา 
- สื่อบุคคลวิทยากร 

- เอกสารความรู้ 

- กล้อง ภาพถ่าย โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง 

- ประเมินผลผลส าเร็จของสื่อท่ีน ามาเผยแพร่ชิ้นงานตามแผนทีด าเนินการจัดท า 
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ใบความรู้ที่ 3 

ผู้น าทางการศึกษากับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
 

แม้ว่า สื่อดิจิทัลจะมีคุณค่าต่อวิถีการด าเนินชีวิต แต่ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่ถือเป็นมุมมืดที่ส่งผล
ต่อคน และสังคม รวมทั้งเด็กและเยาวชน หรือแม้แต่ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย  ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็น
เรื่องท่ีผู้วิจัยน ามาก าหนดไว้เป็นกรอบการศึกษาด้วย  

การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง คือสมรรถนะวิสัย (ความรู้และทักษะ) อารมณ์ และปัญญาในการใช้
เนื้อหา ข้อมูลเทคโนโลยี ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์เนื้อหาออกมาเป็นสื่อที่มีคุณค่าด้วย
ความดีงาม เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และรวมทั้งการใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ภายใต้กฎหมายและความร่วมมือ
ร่วมใจกับชุมชน ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุงโลกและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของความเสี่ยง ที่เป็นข้อค้นพบ ด้านความเสี่ยงมี 3 ประเภท  
(Staksrud,livingstone,haddon,&olasson,2009)   

1) ความเสี่ยงด้านเนื้อหา (Contents risk) คือความเสี่ยงที่เปิดรับข้อมูลเนื้อหาที่ก้าวร้าว 
อันตราย ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมยุยงสร้างความเกลียดชัง ปลุกปั่น  

2) ความเสี่ยงในการติดต่อ (Contact risk) คือการติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการคุกคาม
ทางเพสผ่านสื่อ การใช้ค าพูดสื่อสารไม่เหมาะสม หยาบคาย ไร้คุณธรรม ความดีการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

3) ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม (Conduct risk) คือพฤติกรรมความหลอกลวงผ่านสื่อ การ
ตั้งใจให้ข้อมูลที่บิดเบือน การเผยแพร่ข้อมูลของคนอ่ืนด้วยเจตนาที่แอบแฝง ละเมิด
สิทธิบุคคลอ่ืน การพนัน การโจรกรรมข้อมูล การโหลดข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ทักษะ
ส าคัญในการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  
 

 
                 
                     
 
 

                          
 
แผนภาพ 1 ความเสี่ยงการใช้สื่อดิจิทัล 

 
 วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์ ได้อธิบายผ่านผลึกความคิดในการใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อว่า  จาก
ปรากฎการณ์ที่เป็นจริง ลักษณะสื่อส่วนมากจะเป็นรูปแบบภาพ (Visual form) หากจะรู้เท่าทันสื่อ

Content Contact 
Conduct 
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จะต้องมีทักษะในการมองเห็นภาพก่อนเพ่ือความเข้าใจในข่าวสารที่ส่งเข้ามาสื่อหลอมรวม 
(convergent) ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขั้นตอน เสียง เอฟเฟค กราฟฟิค การ
ออกแบบ รูปแบบ สัญลักษณ์ เทคนิคการน าเสนอ ซึ่งผู้รับสารจากสื่อจะต้องเข้าใจและตีความหมาย
ผ่านภาพ จากสื่อที่เรามองเห็นอย่างลึกซึ้งและเท่าทัน ชีวิตคือการสื่อสาร บุคคลสามารถสื่อสารได้ทั้ง
ระดับสัญชาตญาณ โดยใช้จิตใต้ส านึกสื่อสารความต้องการทางด้านร่างกาย ชีวภาพ การกิน การอยู่ 
อาหารและยา รวมทั้งการสืบพันธุ์  ระดับปรีชาญาณ โดยใช้จิตส านึกมีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็น
ผลผลิตทางสมอง  ระดับปัญญาญาณ โดยใช้จิตเหนือส านึก สื่อสารด้วยผลผลิตของจิตที่ผ่านการ
ฝึกฝนจนมีพลัง   ซึ่งผลกระทบของการสื่อสารต่อชีวิต ย่อมเกิดจากทุกองค์ประกอบของการสื่อสาร  
คือ ผู้ส่งสาร ระดับการสื่อสาร บริบทการสื่อสาร ทั้งส่วนบุคคล บริบทเชิงจิตวิทยา เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม เงื่อนไข เวลา สถานที่ การพิเคราะห์ต้องประมวลพร้อมกัน   และในการสื่อสารดิจิทัล นัก
สื่อสารที่มีประสิทธิผลจะต้องสามารถได้ยินเสียง แม้ผู้ส่งสารจะไม่ได้พูด สามารถอ่าน เนื้อห าใน
ช่องว่าง ระหว่างบรรทัด สร้างสามารถเห็นภาพที่ไม่ได้ถูกบันทึก สามารถเข้าใจกิริยาที่ปิดบังซ่อนเร้น 
และตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ผู้ส่งสารจงใจละเว้นที่จะไม่น าเสนอ อีกด้วย  

จากการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษา สรุปได้ว่า  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตามความคิดของ วิทยา 
ด ารงเกียรติศักดิ์ ได้ข้อสรุปว่า การสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง มีพัฒนาการจากสัญชาตญาณ ปรีชาญาณ และ
สู่ระดับปัญญาญาณ ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝน สั่งสม สังเกต พินิจพิเคราะห์ ด้วยความใส่ใจ
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  จนสามารถสู่การหยั่งรู้นั่นเองและหากผู้น าองค์กรหรือผู้น าทางการศึกษามี
สมรรถนะในการเป็นผู้รับสาร รู้ระดับของการสื่อสาร บริบทการสื่อสาร ทั้งส่วนตนและกลุ่มคนเข้าใจ
ในทุกบริบทเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดังกล่าวด้วยแล้ว  จึงสมควรที่จะน าไปก าหนดเป็นประเด็น
องค์ประกอบด้านองค์ความรู้และภาวะผู้น ารวมทั้งการบริหารจัดการด้านการสื่อสารเชิงคุณธรรมของ
ผู้น าทางการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ในครั้งนี้ด้วย 
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ทักษะจ าเป็นในการรู้เ ท่าทันสื่อ 

       ในความเป็นมนุษย์ย่อมจะต้องแสวงหาและพัฒนารวมทั้งการแก้ปัญหาเพ่ือสามารถยืน
อยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างสันติสุขบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและความร่วมมือ เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อสื่อดิจิทัล
ด้วย 5 ทักษะที่จ าเป็น ดังนี้ 

1) ทักษะการเข้าถึงสื่อ (Access)  การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการค้นหาและใช้
สื่ออย่างเชี่ยวชาญ และการแบ่งปันข่าวสารกับผู้อื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร 

2) ทักษะการวิเคราะห์และประเมินข่าวสาร (Analyze & Evaluate) การเข้าใจ
เนื้อหาของสารและการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์  การประเมินคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ บนพ้ืนฐาน
ความจริง ความถูกต้อง และทรรศนะต่าง ๆ ของเนื้อหา ร่วมถึงการคาดการณ์ การประเมินผลกระทบ
ของสารด้วย 

3) ทักษะการสร้างสื่อ (Create) การใช้ความคิดสร้างสรรค์สื่อ ด้วยความตระหนักรู้
ในจุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และการน าเสนอด้วยเทคนิควิธี 

4)  ทักษะการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบและมีศีลธรรม (Reflect) การใช้สื่อด้วยหลัก
จริยธรรมความรับผิดชอบ ตลอดจนถึงการแสดงพฤติกรรมการสื่อสาร 

5) ทักษะการแบ่งปันความรู้และแก้ปัญหา (Act) ทั้งส่วนตน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ประเทศชาติ 

       สิ่งท่ีควรรู้ในยุคดิจิทัล (Think Should Know in A Digital Word) เพ่ือการอยู่ในโลก
ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน มีความสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุข สิ่งที่ควรเรียนรู้ในโลกดิจิทัล  

1) แหล่งข้อมูล วิธีค้นหา วิธีจัดระบบที่ดีที่สุด การแยกแยะความจริงออกจาก 
ความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างระมัดระวัง  

2)    วิธีการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ประยุกต์ใช้ การน าไปเป็นพลังขับเคลื่อน การ 
จ าแนก แยกแยะคุณค่าของข้อมูล  

3) พ้ืนที่  ความสัมพันธ์ของเวลาและพ้ืนที่ในโลกเสมือนจริง และโลกเสมือน 
 ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารส่วนบุคคล กับการสื่อสารดิจิทัล  

4)  ความสัมพันธ์ทางสังคม ต้องรู้ผลกระทบของการแบ่งปันสื่อดิจิทัล วิธีการ 
แบ่งปัน ข้อมูล วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ ต้องยอมรับว่าโลกดิจิทัลคือความเร่งรีบ การสื่อสารดิจิทัลต้องมี
กฎ กติกา มารยาท และความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

5) การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล การโพสต์ภาพ แบ่งปัน ข้อมูลและการแสวงหา ต้อง 
ค านึงถึงกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ต้องรู้จักแยกแยะข้อมูลส่วนตัว กับข้อมูลทางสังคม รู้จักให้ รู้จักรับ 
รู้จักแบ่งปันในโลกความจริงอย่างมืออาชีพ  

6) การใช้สื่อเทคโนโลยี ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด ท าให้ชีวิตดีขึ้น สังคมดีขึ้น  
ความสัมพันธ์ของการใช้เครื่องมือ  
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7) ค านึงถึงผู้รับสารเสมอ  ค านึ่งผู้ชม ผู้ฟัง ต้องเรียนรู้ในความแตกต่าง ภาษา  
โครงสร้าง น้ าเสียง ตรงจุดประสงค์ แยกแยะคุณภาพ ออกจาก ความนิยม   

8) กฎทางสังคม ต้องรู้ว่าสารจะถูกสังคมตรวจสอบ ความถูกต้อง ความทันสมัย  
คะแนนนิยมไม่ได้บ่งบอกความส าคัญและผลกระทบ ผู้เชี่ยวชาญกับการจัดการตนเอง การรู้จักเลือก
เพ่ือน แยกแยะผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 

9)  การเผยแพร่ ต้องรู้ชนิดของข่าวสารที่บุคคลค้นหาในอินเตอร์เน็ต รู้แยกแยะ 
ว่าอะไรควรแชร์ และการแบ่งปัน ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ระหว่างสังคม ระดับโลก  
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      ใบกิจกรรมที่ 3 

การก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงคุณธรรมโรงเรียน 

 วิทยากร หรือผู้น า ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดท ายุทธศาสตร์การสื่อสารของ

องค์กรและร่วมกันพิจารณาน าสู่การปฏิบัติในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารเชิงคุณธรรมที่มี

องค์ประกอบด้าน วิสัยทัศน์ ด้านพันธกิจ ด้านกลุยทธ์การสื่อสาร ด้านแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องใน

มิติการพัฒนาการสื่อสารและมิติกิจกรรมคุณธรรม และสรุปรวมเล่มเป็นเอกสารก ากับการด าเนินงาน 

 

  

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจการสื่อสารเชิงคุณธรรม 

 

 แผนภูมิโครงสร้างผู้รับผิดชอบโรงเรียน เงื่อนไขเวลาปฏิบัติ  

โครงการพัฒนาการสื่อสารเชิง
คุณธรรม 

 

พันธกิจการสื่อสารเชิงคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ด้านการสื่อสารเชิงคุณธรรม 

โรงเรียน - ............... 
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ใบกิจกรรมที่ 4  

เทคนิคและการพัฒนาการสื่อสาร 

 วิทยากร หรือผู้น า หรือครู/บุคลากร น าสู่การก าหนดกิจกรรมด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์

คุณธรรมความดี หลังจากท่ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กร ที่มีองค์ประกอบด้าน 

วิสัยทัศน์ ด้านพันธกิจ ด้านกลยุทธ์การสื่อสาร ด้านแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในมิติการพัฒนาการ

สื่อสารและมิติกิจกรรมคุณธรรม  

 

 ใบกิจกรรมที่ 5 

                                การก าหนดโครงสร้างการบริหารการสื่อเชิงคุณธรรม 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการด าเนินงานการสื่อสารเชิงคุณธรรมสู่ความส าเร็จ ผู้น า

ทางการศึกษา จะต้องพิจารณาก าหนดเส้นทางในการขับเคลื่อน จัดท าโครงสร้างการบริหารและการ

จัดการที่ชัดเจน ออกค าสั่งก าหนดตัวผู้รับผิดชอบหลัก  การเชื่อมโยงการบริหารการจัดการ  เพ่ือการ

ก ากับติดตามในภาพรวมเกิดประสิทธิผลความการส าเร็จ  ท าหนังสือเชิญที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายมามี

ส่วนร่วม 

 

 

 

       คณะกรรมการเครือขา่ย  

สหภาคี  เอกชน/ภาครัฐ/นร. 
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 การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

เพื่อการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์  
การจัดท าหนังสือเชิญสื่อมวลชน 

 เมื่อโรงเรียนก าหนดด าเนินการจัดกิจกรรม ให้จัดท าหนังสือราชการเพ่ือแจ้งความประสงค์ 

ก าหนด วัน เวลา ในการด าเนินกิจกรรม จัดส่งให้สื่อมวลชนโดยจัดส่งให้หัวหน้าศูนย์ข่าวในจังหวัด 

หรือกรณีที่มีนักข่าวประจ าในพ้ืนที่ก็สามารถจัดส่งและประสานงานทางตรงล่วงหน้าได้ เพ่ือเข้าร่วม

กิจกรรมท าข่าว ทั้งนี้ ก่อนการด าเนินกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เนื่องจากสื่อมวลชนมีวาระ

ประจ าที่จะต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

                                 
  

การจัดท าทะเบียนการติดต่อสื่อมวลชน 

 การจัดท าทะเบียนสื่อมวลชนไว้ เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร ในปัจจุบันง่ายที่สุดก็คือการ

ใช้ในระบบไลน์ ซึ่งผู้น าทางการศึกษาควรที่จะได้จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ไว้ในท าเนียบสื่อเพ่ือง่ายต่อการ

ติดต่อสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่า จะเป็นยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มาแรง แต่ผู้น าก็ไม่ควรละเลยในสื่อ

บุคคล หรือนักข่าว ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นต่อ

กลุ่มเป้าหมายด้านการศึกษา  ผู้น าทางการศึกษาที่สามารถเชื่อมสื่อมวลชนได้ดี จะท าให้ผลงาน

ปรากฏในสื่อได้มาก ยิ่งมากเท่าไรก็หมายความถึงกระแสการรับรู้และเข้าใจในภารกิจการศึกษามาก

ยิ่งขึ้น 
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การจัดแถลงข่าว 
การสื่อสารเชิงคุณธรรม  

 ในการจัดแถลงข่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความส าคัญในการสื่อสาร ที่ผู้น าจะต้อง

เตรียมการในเรื่องของข้อมูล วัตถุประสงค์ของการแถลงข่าว ก าหนดผู้ให้การแถลงข่าว วัน เวลา 

สถานที่ในการแถลงข่าว ส าคัญอย่างยิ่งคือประเด็นเนื้อหากิจกรรมเชิงคุณธรรมความดี ที่หน่วยงานได้

ด าเนินการ  หากเป็นสถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ครู ชมชน ย่อมเป็นสิ่งที่น่ายก

ย่องส่งเสริมที่ต้องการเพ่ือให้สื่อมวลชนน าไปเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  ในกรณีที่แถลงกับส่วน

ราชการในระดับจังหวัด ที่มีประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าของเรื่อง หน่วยงานสถานศึกษา

จะต้องจัดท าหนังสือแจ้งประเด็นการแถลง รายชื่อผู้แถลง พร้อมกับจัดส่งไฟล์ข้อมูลที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์ เพ่ือจะให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดก าหนดไว้ในวาระต้น ๆ   

การน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

เมื่อผู้ศึกษาด าเนินการพัฒนา เกิดผลส าเร็จในกิจกรรมการสื่อสารเชิงคุณธรรม  สิ่งส าคัญคือ

การน าเผยแพร่บอกต่อ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้มีส่วนร่วม อีกท้ังเป็นการตอกย้ ากระแสให้เกิด

ความส านึกและตระหนักในคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมความดี ซึ่งสามารถจัดแสดงผลงานกิจกรรม

ในรูปแบบต่าง ๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมในการับรู้จากเครือข่ายด้วย   
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ผู้น าควรศึกษาระเบียบกฎหมาย        

    ที่เกี่ยวข้องการสื่อสารต่าง ๆ  
 

ประเด็นการพัฒนา กระบวนการพัฒนา ผลลัพธ์ 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  

 

 
ผู้น ากลุม่ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้
ประเด็นการน าไปใช้และผลกระทบ 
 ต่อครูและนักเรยีน  
   

 
ก าหนดกลยุทธ์การปฏิบตั ิ

ความเสีย่ง 
 
 

สร้างค่านิยมร่วม 
 
 
 
 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับและแนวทางการ
ปฏิบัติในองค์กร  

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์

 

อัตลักษณด์้านการสื่อสารเชิง
คุณธรรม 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 

 
แบบอย่างผู้น ารู้เท่าทันสื่อ 

 

ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการ

สื่อสาร 

 

 

ประเมินติดตาม 
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ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ 

                                          สังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
ผลงานและเกียรติยศ รางวลัระดบัชาติ  MOE AWARD เผยแพร่เกียรติคุณครู: 

โครงการตามไปดูครูท าดี  
   รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่นระดบัภาค  
                                         ส านกังานการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ส านกังานการประถมศึกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าพูน 

   ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ส านกังานการประถมศึกษา  
อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือการวจัิย (แบบสัมภาษณ์ภาคสนาม) ฉบับที ่1 

เร่ือง : รูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15 
    ---------------------------------  

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนทศัน์ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 15 ขอ้มูลท่ีได ้จะน ามาวิเคราะห์ก าหนดเป็นองคป์ระกอบดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ า
ทางการศึกษา เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดั
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัความตอ้งการและสามารถปฏิบติั           
ไดจ้ริง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาใหข้อ้มูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ 4 ตอน ดงัน้ี 
             ตอนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษา 
ดา้นความส าคญัของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสารมิติการเขา้ถึงและเขา้ใจ การให้คุณค่าความ
ความหมาย การสร้างความน่าเช่ือถือศรัทธา   
 ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เก่ียวกบัภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าการศึกษาในมิติ
การส่ือสารแนวทางพระพุทธศาสนา ตามแนวทางแห่งพระบรมราโชวาทในรัชกาลท่ี 9  ท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดัส านกังานศึกษาธิการภาค 15   
 ตอนที่  4 สัมภาษณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม ในมิติ การใช้เคร่ืองมือส่ือสาร การสนับสนุนเคร่ืองมือส่ือสาร การบริการ
เคร่ืองมือส่ือสารส่ือสารเชิงคุณธรรม การพฒันาเคร่ืองมือส่ือสาร   
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลใน
การ ใหข้อ้มูลตามแบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการพฒันามา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 

(นางกรศิริ กรองสุดยอด) 
นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาผูน้ าทางการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
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ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ ……………………………………………………………………………….………………… 
เพศ   ชาย      หญิง 
อาย.ุ...............................  
บทบาทหนา้ท่ี ต าแหน่งปัจจุบนั  
………………………………………………………………………………………………………. 
ระดบัระดบัการศึกษา………………………………………………………………………………... 
สถานท่ีท างาน หรือบา้นเลขท่ี 
……………………………………………………………………….……………………………… 
ประสบการณ์ท างาน ดา้นการบริหารและจดัการองคก์ร ............................ ปี 
 
ตอนที ่2 สัมภาษณ์เกีย่วกบักระบวนทศัน์ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา  
ประเด็นค าถามหลกั 
1.1 การส่ือสารส าคญัอยา่งไร ? 

 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

1.2 ผู ้น าทางการศึกษาควรมีการบูรณาการด้านการส่ือสารกับคุณธรรมภายใต้สภาพการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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1.3 ท่านคิดวา่ผูน้ าทางการศึกษาควรมีคุณลกัษณะดา้นองคค์วามรู้มิติการส่ือสารดา้นใดบา้ง 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
1.4 การส่ือสารเชิงคุณธรรมตามมุมมองของท่านควรจะเป็นอยา่งไร 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 
ตอนที ่3. สัมภาษณ์เกีย่วกบัภาวะผู้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าการศึกษา  
 3.1  องคป์ระกอบภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมตามมุมมองของท่านท่ีควรมี 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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3.2  วธีิการท่ีจะนอ้มน าค าสอนในทางพระพุทธศาสนา และพระบรมราโชวาทมิติ การส่ือสารมาใช้
ในการพฒันาภาวะผูน้ าใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งไร 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
              ................................................................................................................................  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 

 3.2  แนวทางส่งเสริมภาวะผูน้ าทางการศึกษาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมควรเป็นอยา่งไร   
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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3.3 ท่านคิดวา่มีปัจจยัส าคญัอะไรบา้งท่ีจะน ามาสู่ความส าเร็จในการพฒันาภาวะผูน้ า 
                    เชิงการคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนือยา่งไร 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
         

ตอนที่ 4 สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษาที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 
 4.1 ท่านคิดวา่หลกัการบริหารจดัการดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัควรเป็นเช่นไร 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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 4.2 ผูน้  าทางการศึกษาในทุกบทบาทควรใหใ้หค้วามส าคญัในการน าเคร่ืองมือส่ือสารดิจิทลั    
มาใชม้ากนอ้ยเพียงใด  และรูปแบบใดท่ีท่านเห็นวา่เป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
    ผูส้ัมภาษณ์โดย : นางกรศิริ กรองสุดยอด โทร 0819511819 

           E mail : konsiri04@gmail.com 
          Id line prcme2  , face book : konsiri krongsudyod  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konsiri04@gmail.com
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ตอนที ่3   เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อท่านไดใ้หค้วามคิดเห็นโดยอิสระ 
 ค าช้ีแจง    ขอใหท้่านพิจารณาวา่นอกเหนือจากการบริหารการส่ือสารเชิงคุณธรรมยคุดิจิทลัท่ี
ก าหนดไวใ้นตอนท่ี 2 แลว้ สถานศึกษาควรมีการบริหารดา้นการส่ือสารใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร
อยา่งไรบา้งโปรดเขียนลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้

1. ด้านองค์ความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้บริหารในยุคดิจิทลัของผู้บริหารสถานศึกษา
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

2. ด้านภาวะผู้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 
3.  ด้านการบริหารด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้บริหารในยุคดิจิทลั

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  
เร่ือง รูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 

สังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15   
...................................................................................................... 

จุดมุ่งหมาย 
       1 .เพื่อศึกษาองคป์ระกอบดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดั
ส านกังานศึกษาธิการภาค 15       
       2. เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทางการศึกษาในสังกดั
ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 
ค าช้ีแจง 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  การส่ือสารเชิงคุณธรรม หมายถึง การท่ีองคก์ร ผูน้ าองคก์ร บุคลากรใน
องคก์ร ไดมี้การก าหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนงานโครงการ กิจกรรมดา้นคุณธรรม โดยใช้
กระบวนการส่ือสารและเคร่ืองมือส่ือสารมาใช ้โดยมีกรอบการศึกษาท่ีครอบคลุม ดา้นองคค์วามรู้ 
ดา้นภาวะผูน้ า  และดา้นการบริหารจดัการส่ือสารเชิงคุณธรรม  
 แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลของท่าน ขอใหท้่านกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่านเอง 
       ตอนที่ 2 เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็น ดา้นองค์ความรู้ดา้นการส่ือสารเชิง
คุณธรรมของผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผูบ้ริหาร และดา้นการบริหาร
ดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหาร การแสดงความคิดเห็นมีระดบัความเห็นดว้ย  แบ่งเป็น 5 
ระดบั ดงัน้ี 
 5 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบัมาก 
 3 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่3… 
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 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ท่านไดแ้สดงความคิดเห็นโดยอิสระ ดงันั้น ขอความ
กรุณาท่านให้ขอ้มูลให้ตามระดบัความเห็นของท่าน ผูว้ิจยัขอเรียนวา่การให้ขอ้มูลของท่านจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาการท างาน และผูน้ าทางการศึกษาในองคก์รการศึกษา
และจะมิใหเ้กิดผลกระทบเสียหายใด ๆ ต่อท่าน 
 
       ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 
                           นางกรศิริ กรองสุดยอด 
                                    นิสิตปริญญาเอก สาขาวชิาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
                                                            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1   ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองลงใน         ท่ีอยูห่นา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบั 
                 ตวัท่าน 
 

1. เพศ                                             ชาย 
                        หญิง 

2. อาย ุ       30 – 39  ปี 
           40 – 49 ปี 

    50 – ปีข้ึนไป 
 

3. วฒิุการศึกษา      ปริญญาตรี 
              ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 
              อ่ืน ๆ 

4. ต าแหน่ง ระดบั วทิยฐานะ 
                               ผูอ้  านวยการโรงเรียน    

ปฏิบติัการ           ช านาญการ          ช านาญการพิเศษ          เช่ียวชาญ 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  

                               ปฏิบติัการ          ช านาญการ            ช านาญการพิเศษ           เช่ียวชาญ      

                 ครู    

    ปฏิบติัการ             ช านาญการ             ช านาญการพิเศษ           เช่ียวชาญ 

  ศึกษานิเทศก ์  

                             ปฏิบติัการ ช านาญการ             ช านาญการพิเศษ         เช่ียวชาญ 

 บุคลากรทางการศึกษา 

            ปฏิบติัการ              ช านาญการ         ช านาญการพิเศษ           เช่ียวชาญ 

5. ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

   นอ้ยกวา่ 5                       5-15 ปี             16-25 ปี             26 ปีข้ึนไป  
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 
ในสังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ใน 3 ด้าน คือ ดา้นองคค์วามรู้การส่ือสารเชิงคุณธรรม ดา้น
ภาวะผูน้ าการส่ือสารเชิงคุณธรรมและดา้นการบริหารจดัการการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผูน้ าทาง
การศึกษา   
ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดในด้านการ
บริหารดา้นการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 ระดบัความเหมาะสมดงัน้ี 
  5 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบัมาก 
 3 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง ขอ้ความนั้น มีความเห็นดว้ย ในระดบันอ้ยท่ีสุด     

 
ขอ้ 

 
เน้ือหาและรายละเอียด 

  ระดบัความคิดเห็น  
  ขอ้เสนอแนะ 
 5 4 3 2 1 

1. องค์ความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา   
1. มีความรู้ความเขา้ใจในกระแสการเปล่ียนแปลงดา้น

ส่ือเทคโนโลยท่ีีจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาองคก์ร
การศึกษา 

      

2. มีความรู้และทกัษะการการใชเ้คร่ืองมือ ส่ือสังคม
ออนไลนใ์นการคน้หาขอ้มูล 

      

3. มีเครือข่าย Social Network เพื่อใชใ้นการบริหารงาน       
4. มีการใชส่ื้ออยา่งรับรับผดิชอบต่อสังคมและแสดง

พฤติกรรมการส่ือสารสะทอ้นกลบัในฐานะผูรั้บสาร 
      

5. มีความรู้ความเขา้ใจ ระบบคอมพิวเตอร์ Hardware, 
Software, Network และเครือข่ายไร้สาย 

      

6. มีความเขา้ใจความหมายและคุณค่าของการส่ือสาร       
7. มีการสร้างวฒันธรรมการท างานและบรรยากาศ

ภายในองคก์รใหมี้การใช ้อยา่งแพร่หลาย 
      

8. มีการวเิคราะห์สาร (เน้ือหา) ในฐานะผูส่้งสาร ก่อนพูด  
แชร์ หรือโพสต์  
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ขอ้ 

 
เน้ือหาและรายละเอียด 

  ระดบัความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ 

5 4 3 2 1  

9. มีการนอ้มน า ศาสตร์พระราชา การเขา้ถึง เขา้ใจและ
พฒันามาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ   

      

10. มีความสามารถในการเรียนรู้ เขา้ใจ ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงดา้นการส่ือสารและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองคก์ร 

      

11. มีความรู้และเขา้ใจหลกัการพูดในท่ีสาธารณะ       

12. มีความรู้เทคนิควธีิการใชค้  าพูดเพื่อการโนม้นา้วใจ        
13. มีความรู้หลกัธรรมค าสอนเพื่อการส่ือสารอ       
14. มีความรู้และเขา้ใจพฤติกรรมเชิงลบท่ีอาจส่งผลต่อการ

ส่ือสาร 
      

15. มีความรู้และเขา้ใจทฤษฏีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
อยา่งชดัเจน 

      

16. มีความเขา้ใจในวฒันธรรมดา้นการส่ือสารองคก์ร
การศึกษาภาค 15   

      

17. มีตน้แบบในการส่ือสารเชิงคุณธรรมเพื่อยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน 

      

18. มีการใชค้วามคิดเชิงวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ ความ
จริง ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ 

      

19. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  
เทคโนโลยกีารส่ือสารและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

      

20. มีความรู้เชิงนโยบายภาครัฐดา้นการส่ือสารกบั
การศึกษาท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั 
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ขอ้ 

 
เน้ือหาและรายละเอียด 

 ระดบัความ
คิดเห็น 

 
ขอ้เสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

   2.  ภาวะผู้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 

21. อุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานในองคก์รการศึกษา       

22. มีเมตตา กรุณา มีความรับผดิชอบ ยติุธรรมซ่ือสัตย ์       

23. มีวสิัยทศัน์ในการบริหารและการจดัการศึกษาให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลง 

      

24. มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง        

25. มีความเป็นประชาธิปไตย       

26. ยดึถือกฎระเบียบ มีความยติุธรรม โปร่งใส       

27. มีการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานและภาคีมีส่วนร่วม       

28. มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั       

29. มีเป้าหมายของการพฒันาองคก์รท่ีใชก้ารส่ือสาร
เชิงคุณธรรมมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ี
ชดัเจน 

      

30. มีความสามารถในการจุดประกายใหผู้ป้ฏิบติัเกิด
ความรู้และเขา้ใจ พร้อมท่ีจะท างานอยา่งเตม็ท่ี   

      

31. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรร่วมวิพากย ์วจิารณ์การ
ปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนัดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง 

      

32. มีการติดตามประเมินผลการท างานของบุคลากร
อยา่งเป็นระบบ 

      

33. มีการติดตามประเมินผลการท างานของบุคลากร

อยา่งเป็นระบบ 
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ขอ้ 

 
เน้ือหาและรายละเอียด 

   ระดบัความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ 5 4 3 2 1 

34. มีการจดัลงนามความร่วมมือดา้นการส่ือสารเชิง
คุณธรรมโดยน านวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาใช้
ในการพฒันา 

      

35. มีการประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่ง
บุคลากรอยา่งทัว่ถึงในดา้นการส่ือสาร 

      

36. มีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
รายบุคคลดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมของ
บุคลากรเพื่อการต่อยอดท่ีย ัง่ยนื 

      

37. มีการส่งเสริมการศึกษาดูงานดา้นการส่ือสารเชิง
คุณธรรม หรือไดรั้บโอกาสในการส่งเสริมปฏิบติั 

      

38. มีการเทียบเคียงผลการปฏิบติังานเพื่อการปรับปรุง
และพฒันา 

      

39. จดัท าสรุปผลรายงานประเมินเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองท าใหส้ถานศึกษาเป็นท่ีไวว้างใจของ
ชุมชนในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

      

40. จดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผลรายงานต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
และสาธารณชน 

      

3.  การบริหารด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 

41. มีการประชุมวางแผนก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบดา้นการส่ือสารองคก์ร  

      

42. มีแผนปฏิบติัการส่งเสริมพฒันาใหบุ้คลกรใน
องคก์รดา้นการส่ือสารเชิงคุณธรรมท่ีสนองตอบ
ทิศทางการพฒันา 
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ขอ้  
เน้ือหาและรายละเอียด 

   ระดบัความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ 5 4 3 2 1 

43. มีระบบจดัการฐานขอ้มูลเพื่อการส่ือสารเพื่อการ

ตดัสินใจในการบริหารงานจดัการท่ีเป็นปัจจุบนั  

      

44. สนบัสนุนใหเ้กิดการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รเพื่อการบริหารจดัการการศึกษา 

      

45. ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันามุ่งเนน้คุณธรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

      

46. ส่งเสริมความร่วมมือการจดักิจกรรมการเทิดทูน
สถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ภาคีภาครัฐและเอกชน
มากกวา่ 5 หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

      

47. จดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาใหไ้ด้
อยา่งเหมาะสม คุม้ค่าและเพียงพอต่อการใชง้าน 

      

48. มีการติดตามประเมินผลงานดา้นการส่ือสารและ
สารสนเทศในหว้งเวลาท่ีชดัเจน ทุกไตรมาศ 

      

49. จดัให้มีการพฒันาบริเวณภายในโรงเรียนให้ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีปลอดภัยและมีแหล่งเรียน รู้อย่าง
หลากหลาย 

      

50. จดัใหมี้บุคลากรในการดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยี       
ในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
สะดวกและปลอดภยั 

      

51. มีการจดับรรยากาศสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยมีส่ืออุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยแีก่นกัเรียน
ใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 

      

52. จดัใหมี้การด าเนินงานดา้น ICT สามารถ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลต่างๆ ในโลกดิจิทลัดว้ย
ความรับผดิชอบไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
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         / ตอนที ่3 … 
 

 
ขอ้ 

 
เน้ือหาและรายละเอียด 

 ระดบัความ
คิดเห็น 

 
ขอ้เสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
53. สนบัสนุนทุกคนใชแ้ละเขา้ถึงส่ือ ICT ใชง้าน

เช่ือมโยงขอ้มูลความรู้จากโลกภายนอกโดย
เครือข่าย Internet   

      

54. สนบัสนุนใหเ้กิดการประสานความร่วมมือระหวา่ง
ครูและบุคลากรในงานดา้นการศึกษา 

      

55. มีระบบจดัการฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเพื่อการ
ตดัสินใจในการบริหารงานของผูบ้ริหาสถานศึกษา 
ในการสั่งงานหรือการบริหารท่ีเป็นทางการควรใช้
ส่ือท่ีเหมาะสม   

      

56. มีระบบการก ากบัติดตามและการใหค้  า ปรึกษา
เก่ียวกบัระบบส่ือสารสองทาง 

      

57. มีความตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารดา้น
เทคโนโลย ี

      

58. มีการก าหนดนโยบายขององคก์รใหมี้ความ
เช่ือมโยงของภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

      

59. ก าหนดแผนงานในการดา้นการส่ือสารอยา่งชดัเจน
และส่งเสริมการท างานเป็นทีมเวคท่ีเขม้แขง็ 

      

60. ประสานความร่วมมือในการพฒันาดา้นการส่ือสาร
เชิงคุณธรรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์รใน
ทุกระดบั ทั้งระดบัทอ้งถ่ินฯ ชุมชน  
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ตอนที ่3   เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อท่านไดใ้หค้วามคิดเห็นโดยอิสระ 
 
ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านพิจารณาวา่นอกเหนือจากการบริหารการส่ือสารเชิงคุณธรรมท่ีก าหนดไวใ้น
ตอนท่ี 2 แลว้ สถานศึกษาควรมีการบริหารดา้นการส่ือสารใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รอยา่งไรบา้ง
โปรดเขียนลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้  
 

1. ด้านองค์ความรู้ด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ............. 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................…………… 
 

2.   ด้านภาวะผู้น าด้านการส่ือสารเชิงคุณธรรม ของผู้น าทางการศึกษา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. ด้านรูปแบบการพฒันาการส่ือสารเชิงคุณธรรมของผู้น าทางการศึกษา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................…………………………
……………………………………………………………………….................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................ ........................................... ................................................ 
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ภาคผนวก ง 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. ดร.ปาริชาติ  เภสัชชา     

ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

2. อาจารยธี์รภทัร วรรณฤมล 

คณบดีคณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3. ผศ.บงกช สุทศัน์ ณ อยธุยา 

ประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ดร.ทว ี อุปสุขิน  

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

5. ดร.สมนึก  นาห้วยทราย  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นศรีลอ้ม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ภาคผนวก จ 
 

    รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

กลุ่มส่ือมวลชนและผู้ประกอบการ  

1.  ดร.บุญทา ชยัเลิศ    กรรมการผูจ้ดัการหา้งหุ้นส่วนจ ากดัปางชา้งแม่แตง 
 2. นายสนธยา ศรีเวยีงธวชั             ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพ STC   

3. นายเจตตน์า เมืองลือ    รักษาการหวัหนา้ศูนยข์่าวไทยรัฐทีว ี 
 4 นายสัมพนัธ์ ชา้งทอง   ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัแพร่ 
 5. นางนนัทนา อินหลี    หวัหนา้ฝ่ายรายการสถานีวทิยโุทรโทศน์เชียงใหม่ 
 6. นางสาวชนิสา ชมศิลป์  ผูอ้  านวยการสถานีวทิยแุห่งประเทศไทยจงัหวดัเชียงใหม่ 
 7. นายธงชยั ยนืสา   ผูป้ระกอบการธุรกิจวชิาช่าง    
 กลุ่มผู้น าในระดับสถานศึกษาคุณธรรม 

1. นางพรรณี สหเสวยีนต ์ ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนธีรวธัน์บ าเพญ็  
2. ดร.สมนึก นาห้วยทราย ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศรีลอ้ม    
3. นายสมาน โปธิปัน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน วดัพระนอนหนองผึ้ง    
4. นายสงดั ดุษฎีวทิิต   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับวกครกเหนือ อ.สารภี    
5. ดร.บุญสม ยานะธรรม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวัริน    
6. นางสาวนารี โนภิระ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทรายมูล    
7. ดร.จ าเนียร ไตรมาตร   ผูอ้  านวยการโรงเรียน.บา้นเชิงดอย    
8. นางวารี ภทัรวณิชย ์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ (สช.)   
9. นางทศันียา ไชยสมบติั      ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าบง   

กลุ่มครูผู้น าสาผู้สอนและศึกษานิเทศก์ 
1. ดร.วารุณี  โพธาสินธ์  
2. ดร.ดารณี  พยคัฆก์ุล  
3. ดร.จนัทรา  อา้ยจนัแกว้ 
4. นายววิฒัน์  แกว้เสมอตา  
5. นายพงษสุ์วรรณ  โพธาสินธ์ิ   
6. นายเจษฏา  กอ้งสาคร 
7. นายปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง  
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                              ภาคผนวก ฉ  
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
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นวก ง 

      หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก ช 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 
  
 
 

 



293 
 

 

  

                                                                                                                                                                        



294 
 

 

 

                                                                                                                                                                                

 



295 
 

 

 

                                                                                                                                                                  



296 
 

 

 

                                                                                                                                                               



297 
 

 

 

ภาคผนวก ซ 

 

รายนามและประวตัิผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลกึ 

ช่ือ – นามสกุล นายนคร ตงัคภิภพ 

วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 14  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษในหลักสูตรมหาบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ,

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

   การศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา

ภาวะในการส่ือสารของผูบ้ริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 ผลงานโดยสังเขป 

 ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญพิเศษ ระดบั 10 คนแรกของประเทศไทย 
 ผู ้บ ริหารสถานศึกษาต้นแบบ  โดยได้รับการประเมินจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (สกศ.) ในการ
คดัเลือกให้เป็นผูบ้ริหารตน้แบบ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เม่ือปี 
2544 

 บุคคลดีเด่น โดยจงัหวดัเพชรบุรี ได้คดัเลือกให้นายนคร ตงัคะ
พิภพเป็น “คนดีศรีแผ่นดินเพชรบุรี” ปี 2549 เพราะมีผลงานทั้ง
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและบ ารุงเพื่อสังคมดีเด่น เป็นท่ี
ประจกัษแ์ก่ชาวจงัหวดัเพชรบุรี 

ข้อคิดเชิงการส่ือสาร  

“การส่ือสาระส าคญักบัทุกระดบั ผูส่้งสารตอ้งเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน การเป็นองคก์รท่ีดีมี

คุณธรรมคือแบบอยา่งการส่ือสารท่ีจะท าใหส้ังคมรับรู้...”  
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ช่ือ – นามสกุล ดร.บุญรักษ ์ยอดเพช็ร  

วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 10  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วุฒิการศึกษา   

ระดบัปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ - มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

พิษณุโลก 

ระดบัปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา - มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ระดบัปริญญาเอก ดา้นการศึกษา - Sadar Patel University 

  
 ผลงานโดยสังเขป 

 ผูช่้วยหวัหนา้การประถมศึกษาอ าเภอชาติตระการจ.พิษณุโลก 
 หวัหนา้การประถมศึกษาก่ิงอ าเภอบุ่งคลา้ จ.หนองคาย 
 หวัหนา้การประถมศึกษา ก่ิงอ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดั หนองคาย  
 หวัหนา้การประถมศึกษาอ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั  
 หวัหนา้การประถมศึกษาอ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดั สุโขทยั  
 รองผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั 

เขต 1  
 ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  

เขต 1 และ 3  
 ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

      “... ส่ือสารถือว่าเป็นเส้นเลือดหลกัในการท่ีจะน านโยบาย ขอ้สั่งการ องค์ความรู้เทคนิควิธีการ 

แม้กระทัง่ทิศทางในการจดัการศึกษา ในแต่ละช่วงแต่ละสถานการณ์ในขณะนั้นเพื่อเป้าหมาย

ในทางปฏิบติั..ตอ้งรวดเร็ว.” 
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ช่ือ – นามสกุล นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ 

วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์  4   มิถุนายน   พ.ศ.2561 

วนั เดือน ปี เกดิ 6 มีนาคม 2509 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ คศ. 3  

โรงเรียนสันมหาพนวทิยา  อ าเภอ  แม่แตง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 

วุฒิการศึกษา  

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ผลงานโดยสังเขป 

 นายกสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาอ าเภอแม่
แตง ปี 2556-ปัจจุบนั  

 รองประธานสมาพนัธ์ครูเชียงใหม่ ปี 2560 -ปัจจุบนั  
 ประธานสมาพนัธ์ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ปี 

2560-ปัจจุบนั  
 เลขาธิการสหพนัธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ปี 2560-ปัจจุบนั 

ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

“การส่ือสาร เป็นการเช่ือมต่อระหว่างบุคคลให้เขา้ใจกัน ให้เกิดความส าเร็จผล การส่ือสารเป็น

เคร่ืองมือ ในการบริหาร ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร หรือผูน้ า ครู นกัเรียน จะตอ้งมีทกัษะในการพูดท่ีดี พูด

ถูก พูดชอบ...”   



300 
 

 

                                         ช่ือ – นามสกุล นางพรรณี สหเสวยีนต์ 

  วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 1   พฤษภาคม   พ.ศ.2561 

 ต าแหน่ง ผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้  านวยการโรงเรียนธีระวธัน์บ าเพญ็  

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา   

                                        จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่     

 ผลงานและประสบการณ์ 

 ผลงานและประสบการณ์ รางวลั MOE AWARDS ระดบัดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษา  สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

 โล่พระราชทานฯ รางวลัสถานศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ชนะเลิศ
ระดบัประเทศ ประเภทประถมศึกษา โดยกรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม 

 โล่เกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนท่ีพฒันาคุณธรรมจริยธรรมดีเยีย่ม” 
ต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2556, 2557, 2558, 2560 โดย ศูนยเ์ผยแผธ่รรม
จงัหวดัเชียงใหม่  

 เป็นอุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  
  เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่                                            
ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

“...การส่ือสารคุณธรรมสร้างปัญญา สร้างความรัก สร้างการเรียนรู้ ผูน้  าทางการศึกษาส่ืออยา่งไรให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกดีมีความอบอุ่น มีก าลงัใจ..” 
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 ช่ือ – นามสกุล ดร.จิรัฐ์ แจ่มสวา่ง 

 วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 14   พฤษภาคม   พ.ศ.2561 

 ต าแหน่ง ครูเช่ียวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยันนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พลศึกษา   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 ปริญญาโท สาขานิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร  

 ผลงานและประสบการณ์ 

 ครูรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี ปี พ.ศ. 2560  “ครูผูส้ร้างนวตักรรม
ทางการศึกษาท่ีมีพฒันาการอยา่งย ัง่ยนื” 

 ครูผูบุ้กเบิกการมใช ้ICT ในดา้นการศึกษา  
 
ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 
“การส่ือสารส าคญัไม่ใช่แค่การพูดคุย ตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัทั้งผูรั้บผูใ้ห ้ตอ้งส่ือสารให้ทุกคนไดเ้ห็น
พอ้งตอ้งกนั ตอ้งพยายามตั้งเป้าหมายของการส่ือสารในประเด็นท่ีจะส่ือสารใหช้ดั  “การส่ือสารมนั
ไม่ใช่เพียงการพูดคุยแต่เป็นเร่ืองของแอค็ชัน่ body language เป็นแบบอยา่งท่ีดีก็คือการส่ือสาร...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://203.147.9.217:8800/001/index.php/2014-11-22-06-18-45/2014-11-22-06-27-07/611-2017-05-03-22-44-10.html
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 ช่ือ – นามสกุล ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ 

 วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 9  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

 ต าแหน่ง กรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ   / ประธานคณะอนุกรรมการ

เผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ  / นายกสมาคมประชาสัมพนัธ์ไทย   

 วุฒิการศึกษา  

ส าเร็จปริญญาเอก: สาขาบริหาร,การจดัการส่ือสาร 

ปริญญาโท  : MBA,การเงิน,การตลาดและพฒันาสังคม 

ปริญญาตรี : ส่ือสารมวลชน, โสตทศันศึกษา 

 ผลงานและประสบการณ์ 

 นกับริหารการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ ท่ีมีผลงานและประสบการณ์ การ
บริหารงานส่ือสารระดบับุคคล องคก์รจนถึงระดบัชาติ มากวา่ 25 ปี  

 บริหารภาพลกัษณ์ การตลาด BRAND การประชาสัมพนัธ์ 
ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ การส่ือสารภายในองคก์ร การบริหารส่ือโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย งานรัฐสัมพนัธ์สัมพนัธ์ การจดัการภาวะวกิฤต 
กิจกรรมชุมชน กิจกรรมองคก์รเพื่อสังคมเป็น 

 
ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 
“การส่ือสารมีความส าคญัในทุกมิติ แต่ส าคญัยิง่ก็คือผูน้ าตอ้งเรียนรู้ท่ีจะน ากลยทุธ์การส่ือสารมาใช้

...หาไม่แลว้องคก์รก็ไปไม่รอด...”     
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 ช่ือ – นามสกุล นายสมหมาย ปาริจฉตัต ์

   วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

 ต าแหน่ง รองประธานกรรมการมติชนจ ากดั(มหาชน) 

 วุฒิการศึกษา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมหาบณัฑิต     

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผลงานและประสบการณ์ 

 2553 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ.มติชน 
 2547 - เม.ย.2553 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.มติชน 
 2545 - 2547 บรรณาธิการอ านวยการ นสพ.มติชน บมจ.มติชน 
 2543 - 2544 บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน บมจ.มติชน 
 2541 - 2543 บรรณาธิการอาวโุส นสพ.มติชน บมจ.มติชน 
 2536 บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน บมจ.มติชน 
 2535 บรรณาธิการ นสพ.มติชน บ.มติชน จ ากดั 

  

ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

 “การส่ือสารมีผลสองทาง การส่ือสารมีประสิทธิภาพท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเกิดทศัคติ 
ค่านิยม ท่ีดีส่งผลการด าเนินกิจการ บรรลุวตัประสงค ์การด ารงชีวิตมีคุณค่า  ตรงกนัขา้มหากการ
ส่ือสารไร้ประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ ความบาดหมางขดัแยง้ เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
กิจการและการด าเนินชีวิตในสังคมได”้ 
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   ช่ือ – นามสกุล นายสนธยา ศรีเวยีงธวชั 
 วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 10  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาการพูดและบุคลิกภาพ STC 

   วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (วชิาเอก 

วทิยกุระจายเสียง) 
 ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
 หลกัสูตร MICRO M.B.A ส าหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยั 

รามค าแหง  
 ผลงานและประสบการณ์ 

 จดัรายการเพื่อสังคม รายการมุมสนทนา รายการเก็บข่าวมาเล่า  
 ผูป้ระกาศข่าวพิเศษ สถานีวทิย ุอสมท. 
 วทิยากรบรรยาย ผูบ้ริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 ผูเ้ขียนหลกัสูตรการอบรมของนกัประชาสัมพนัธ์ 
 ดา้นวทิยแุละโทรทศัน์ อาจารยส์อนคณะนิเทศศาสตร ในมหาวทิยาลยั

เกริก มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ราชภฏัพระนคร 
  หวัหนา้ผูใ้หค้วามรู้โครงการพฒันาบุคลากรสถานบนัการ

ประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริการหลกัสูตรเทคนิคการเป็นวทิยากรหลกัสูตร
พิธีกรมืออาชีพ หลกัสูตรการพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการพูดในท่ี
สาธารณะ  

 วทิยากรบรรยายทั้งในและต่างประเทศ 
 
ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

“การส่ือสารส าคญัตอ้งมาจากใจ บุคลิกภาพดี ใจท่ีดี กายดี ค าพูดดี การส่ือสารพฒันาไดด้ว้ย

กระบวนการท่ีถูกตอ้ง”  
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ช่ือ – นามสกุล นางนิภาพร อิทธิรส 

  วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 11  พฤษภาคม  พ.ศ.256 

 ต าแหน่ง นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 

 วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ผลงานและประสบการณ์ 

 หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ผูด้  าเนินรายการวทิยุเพื่อการศึกษา  
 พิธีกรและวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ดา้นการส่ือสารและงาน

ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัองคก์รหน่วยงานทางการศึกษาเป็นท่ี 
ยอมรับ   

 

 ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

 “การส่ือสารส าคญัตั้งแต่แรกเกิดความจริงตั้งแต่ในทอ้งเลยแม่ตอ้งส่ือสารกบัลูกในทอ้ง 

การส่ือสารเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทุกคนรอบตวัเรา แมก้ระทัง่ตวัเราเองตอ้งส่ือสารกบัตวัเราเองดว้ย”    
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   ช่ือ – นามสกุล นายสุมนต ์มอนไข่ 

 วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 8   มิถุนายน   พ.ศ.2561 

 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  

 วุฒิการศึกษา 

 วฒิุการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา 
 ผลงานและประสบการณ์  

  ผลงานและประสบการณ์ เร่ิมรับราชการในต าแหน่ง ครู  2  โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 รวมเวลาใน
การรับราชการจนถึงปัจจุบนั 36 ปี 1เดือน ขบัเคล่ือนการบริหารจดั
การศึกษาส่งเสริมวชิาชีพเพื่อการมีงานท าเติมเตม็โอกาสทาง
การศึกษามีผลงานท่ีโดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์สร้างโมดลการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน ตามล าดบัอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาการ
บริหารจดัการ ล่าสุดไดรั้บรางวลัดีเด่นในระดบัชาติเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง  ไดรั้บรางวลัโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการ
นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรางวลัชนะเลิศและรางวลั
ท่ีภาคภูมิใจและรางวลัท่ีภาคภูมิใจยิง่ รางวลัผูอ้  านวยการสถานศึกษา   
ยอดเยีย่ม OBEC AWARDS ประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ดา้น
บริหารจดัการประจ าปี พุทธศกัราช 2558 

 ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

“การส่ือสารส าคญัมาก หากไม่มีการส่ือสารก็จะไม่สามารถน านโยบายสู่การปฏิบติัได ้การเขา้ถึง
ชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เพิ่มพูนศกัยภาพในการ
เรียนรู้”  
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   ช่ือ – นามสกุล นายจกัรินทร์ วงัววิฒัน์ 

 วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์  21  พฤษภาคม   พ.ศ.2561 

   ต าแหน่ง  

 ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ชาระมิงค ์จ  ากดั  บริษทัชา
สยาม จ ากดั ลานนานทั จ ากดั 

  รองกรรมการผูจ้ดัการบริษทัสยามนิสสันเชียงใหม่ จ  ากดั   
 และรองประธานกรรมการ บริษทัเอฟแอนดอ์าร์ จิวเวอร์ร่ีจ  ากดั  
 รองประธานกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

กงสุลกิตติมศกัด์ิแคนาดาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่และ17 จงัหวดั
เชียงใหม่  

 วุฒิการศึกษา  

 มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด University of New Haven, Connecticut, 

USA. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจจากเอแบค สาขาคอมพิวเตอร์ 

 ผลงานและประสบการณ์ 

 ไดรั้บพระราชทานราชานุญาตใชต้ราสัญลกัษณ์เพื่อเป็นท่ีระลึก  เน่ืองใน

การจัด กิ จกรรมตามโครงการเฉ ลิมพระเกี ยรติ  สม เด็ จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวลัหน่วยงานสร้างโอกาส  รางวลั

แทนคุณแผน่ดิน 36 ตน้แบบคนดี สู่ 60 ลา้นคนดีทัว่ไทย  

              

ข้อคิดเชิงการส่ือสาร  

                “...ในองคก์รธุรกิจ ไดก้ าหนดการส่ือสารองคก์รใหมุ้่งเป้าหมาย ตอ้งชดั  ภาษา  คือ

เคร่ืองมือส าคญั เช่ือมต่อทุกชนชั้นชาติพนัธุ..” 
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ช่ือ – นามสกุล ดร.พระมหาดวงจนัทร์ คุตตสีโล  

  วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง ผูช่้วยเลขานุการเจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่ รองเจา้คณะต าบล 

พระสิงห์ เจา้อาวาสวดัพนัแหวน และ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสงฆเ์ชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระครู

สัญญาบตัร เทียบผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) 

ในราชทินนามท่ี “พระครูสิริปริยตัยานุศาสก ์

วุฒิการศึกษา  

 ป.ธ.5.พธ.บ. (ศาสนา)  
 M.A. (Buddhist Studies)  
 Ph.D (Buddhist Studies) 

 ผลงานและประสบการณ์ 

 พระครูสัญญาบตัร เทียบผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้น
พิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามท่ี “พระครูสิริปริยตัยานุศาสก”์ 

 เป็นพระนักวิชาการ นักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียง และยงัมีผลงานเขียน
หนงัสือ อาทิ ไตรสิกขา ระบอบการศึกษาแบบพุทธ คืนก าไรให้
สังคม เล่าเร่ืองเมืองอินเดีย ประวติัอ าเภอแม่แจ่ม วาทะธรรมสม
สมยั วาทะธรรมน าพาสุข และล่าสุด เขียนคมความคิด  1-2 โดย
รวบรวมข้อเขียนของท่านจาก face book มารวมเล่ม แจกเป็น
ธรรมทานไดรั้บความสนใจจากนกัอ่านจ านวนมาก  

 
 ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

“เป็นผูน้ าตอ้งาการส่ือสารในสังคม ตอ้งออกมาทางจิตใจ พร้อมทั้งเรียบ เรียงค าพูด   แลว้ตอ้งให้
ออกมามีความสุข ตอ้งมีจิตเมตตาต่อกนันัน่ คือความส าคญัของการ ส่ือสารนั้นคือต่ืนแลว้ท าให้
เกิดความสะอาดไม่วา่จะเป็นทางกายวาจาและตอ้งเป็นไปดว้ยใหค้นมีความสุข” 
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   ช่ือ – นามสกุล นายณรงค ์อภยัใจ 

 วนั เดือน ปีทีใ่ห้สัมภาษณ์ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองก้ึด 

วุฒิการศึกษา  

 วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาผูน้ าทางการศึกษาและ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์    มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  

 การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 ผลงานและประสบการณ์ 

 ประสบการณ์และผลงาน ยอดครูผูมี้อุดมการณ์ ระดบัจงัหวดั 
ประจ าปี 2557  ตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผูมี้อุดมการณ์
และจิตวญิญาณครู รางวลัระดบัเหรียญทองดา้นการจดัการและ
บริหารสถานศึกษา หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรม รางวลัเหรียญ
ทองระดบั ผูบ้ริหารสถานศึกษาขยายโอกาส เป็นผูน้ าทาง
การศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมประสบการณ์วชิาชีพในโรงเรียนเพื่อเติม
เตม็โอกาสการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนดว้ยความเสมอภาค 

 ข้อคิดเชิงการส่ือสาร 

  “... ผูน้ าท่ีรู้จกัเลือกใชร้ะบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมจะส่งผลใหรั้บการ         
                            สนบัสนุนจากภาคี เป็นโอกาสท่ีดีในการพฒันา...”        
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ภาคผนวก ฌ 

 
ภาพการเกบ็ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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                                                  ภาพการเกบ็ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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ภาพการเกบ็ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

                                      

           สัมภาษณ์นายจักริน วังวิวฒัน์ 
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ภาคผนวก ญ 

ภาพบรรยากาศการสนทนากลุ่ม 
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ภาพการสนทนากลุ่ม (ต่อ) 
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     บรรยากาศการสนทนากลุ่ม (ต่อ) 
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