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แบบการติดต่ อสื อสารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สํ านักงานเขตพืน* ทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร
Communication Form of Education Institute Administrator based on the Opinion of
Administrator and Teacher under Yasothon Primary Educational Service Area
สุ กลั ยา นามแก้ว 1, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ สุ ขเคหา 2, ดร.ธนัตถ์ ฐิติวรทัด 3
1
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
อาจารย์ประจํา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์
3
อาจารย์ประจํา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีความมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาแบบการสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร และ 2) เปรี ยบเทียบ
แบบการติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษายโสธร จํา แนกตาม เพศ ตํา แหน่ ง อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สถานภาพการสมรส
ประสบการณ์ ทาํ งาน วิทยฐานะ รายได้ต่อเดื อน เขตพืนทีการศึกษาและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ทีปฏิบตั ิหน้าทีในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2556 เครื องมือที
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.869 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยการทดสอบของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบการสื อสารของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทัศ นะผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายด้านส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถเรี ยงค่าเฉลียจากมาไปน้อย ดังนี 1) แบบมีชีวิตชี วา 2) แบบมีระเบียบ 3)
แบบเห็นอกเห็นใจ และ 4) แบบสังการ
2. การเปรี ยบเทียบแบบการติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร มีทศั นะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เมือจําแนกตาม เพศ ตําแหน่ งงาน อายุ วุฒิสูงสุ ดทางการศึกษา รายได้เฉลี ยต่อเดื อน เขตพืนทีการศึกษาที
ทํางาน และขนาดสถานศึกษาทีสังกัด ส่ วนประสบการณ์ทาํ งาน ไม่มีความแตกต่างกัน
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คําสํ าคัญ: แบบการติดต่อสื อสาร, ทัศนะของผูบ้ ริ หาร

Abstract
This research aimed to 1) study communication form of education institute administrator based on
the opinion of administrators and teachers under Yasothon Primary Educational Service Area and 2)
compare communication form of education institute administrator based on the opinion of administrator
and teacher under Yasothon Primary Educational Service Area classified by gender, position, age,
educational background, marriage status, working experience, academic standing, monthly salary,
educational service area and educational institute size. Sample group was educational institute
administrators and teachers who were working in the educational institute 2013. by Stratified Random
Sampling including 106 administrators and 246teachers. Questionnaire with reliability of 0.869 was used
as collecting data tool. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way
ANOVA and Scheffe’s method for pair of variance comparisonThe finding showed;
1. Overall, communication form of education institute administrator based on the opinion of
administrators and teachers under Yasothon Primary Educational Service Area was high. Each aspect was
ranked as follows 1) lively form 2) systematic form 3) sympathetic and 4) commanding form
2. comparison of communication form of education institute administrator based on the opinion
of administrator and teacher under Yasothon Primary Educational Service Area was significantly different
at.05 as classified by gender, position, age, educational background, monthly salary, educational service
area and educational institute size while there was no different as classified by working experience.
Keyword: Communication Form, Education Institute Administrator based on the Opinion
บทนํา
มนุ ษย์ทุกคนต้องมีการติ ดต่อสื อสารซึ งกันและกัน เพือการดําเนิ นชี วิตในสังคม และเพือการ
พัฒนาสังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิงขึน การติดต่อกันของมวลมนุ ษย์จะมีอยูต่ ลอดเวลาตังแต่เกิดจนตาย
ตังแต่ตืนนอนจนหลับ มนุ ษย์ได้ใช้ความพยายามอันยาวนานในการพัฒนาการติ ดต่อสื อสารระหว่างกัน
เพือทีจะให้ผูอ้ ืนเข้าใจตนและให้ตนเข้าใจผูอ้ ืนจนเกิ ดการติดต่อสื อสารกันในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ภาษาพูด
ภาษาเขียน ภาษาใบ้ เป็ นต้น จะเห็นว่าการเกิ ดภาษาทีใช้ติดต่อกันในแบบต่าง ๆ เนื องมาจากความพยายาม
ของมนุ ษ ย์ที จะเอาชนะอุ ป สรรคต่ า งๆ ทางการสื อสาร (วรั ท พฤกษากุ ล นัน ท์ , 2550,หน้า 2) ในการ
ติ ดต่ อสื อสารของมนุ ษ ย์นันไม่ เ พี ย งแต่ จะติ ดต่ อสื อสารในภาษาเดี ย วกันได้เข้า ใจเท่ า นัน แต่ ม นุ ษ ย์ย งั
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ถ่ายทอดความรู ้ สึกนึ กคิดออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ กันอีกด้วย ทําให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันดียิงขึน ซึ ง
จําเป็ นอย่างยิงที ผูร้ ับส่ งสารจะต้องทราบความต้องการผูอ้ ื นหรื อแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น ตลอดจนความ
เข้าใจอันดีต่อกัน (วนิดา นามบุตร, 2543,หน้า19) กิจกรรมการติดต่อสารจากบุคคลหนึ งไปยังอีกบุคคลหนึ ง
จากแหล่งหนึ งไปยังแหล่งหนึ ง ด้วยรู ปแบบและลักษณะการสื อสารที แตกต่างกันออกไป(เพ็ญศรี ทับทิ ม
,2541,หน้า1)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลทีมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิงในสถานศึกษา ทีจะต้อง
แสดงบทบาทพฤติกรรมผูน้ าํ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ,2546,หน้า 66 ; วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547,หน้า 3)
ประกอบกับ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้อ งเป็ นผูน้ ํา โดยตํา แหน่ ง ซึ งนอกจากต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ด้า นการ
บริ หารงานแล้วยัง ต้องรั บ ผิด ชอบต่ อผลของความสํา เร็ จ ของงานทังปวงภายในสถานศึ ก ษาด้ว ย (วีร ะ
ประเสริ ฐศิลป์ , 2546, หน้า 12)และในการทีผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะดําเนิ นการบริ หารการศึกษาให้สามารถ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างมีคุณภาพนัน ยังมีองค์ประกอบหลายด้านทีสําคัญนอกจากการจัดโครงสร้ างงาน
อย่างเหมาะสมแล้ว บุ คลากรต้องมี ความรู ้ ความสามารถและมี ความรั บผิดชอบในภารกิ จหน้าที สู งด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูม้ ีศกั ยภาพต้องสามารถแสดงลักษณะผูน้ าํ ในการบริ หารสถานศึกษาเพราะ
ลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเป็ นปั จจัยทีสําคัญอย่างยิงในการบริ หารการศึกษา ซึ งถ้ามี การบริ หารและการ
จัดการทีดีสถานศึกษาก็สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะการบริ หารและการจัดการทีดี
เป็ นปั จจัยชีขาดความสําเร็ จ(สุ วรรณ ทองคํา,2545,หน้า1)
ทังนี ผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ หนดบทบาท นโยบาย เป้ าหมาย ตลอดจนการดําเนิ นงานของสถานศึกษา
เพือให้การบริ หารสถานศึกษาสามารถดําเนิ นการตามแนวทางทีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (นิ ราศ
สร่ างนิ ทร,2543,หน้า10) ลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็ จ
เนื องด้วยการบริ หารสถานศึกษามี วตั ถุ ประสงค์เพือต้องการประสิ ทธิ ภาพและให้มีประสิ ทธิ ผลต่อผูเ้ รี ยน
ตลอดจนเพื อความมันคงของสถานศึ ก ษาในที สุ ด ในสถานศึ ก ษาผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาจะต้องให้ค วาม
ตระหนักในเรื องของการสื อสาร ทังนีเนืองจากการสื อสารระหว่างบุคคลค่อนข้างจะเป็ นปั ญหามากจึงต้องมี
การฝึ กฝนจนเกิ ดความเชี ยวชาญและมีผลการวิจยั ชีให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารทีดี ทีสุ ด คือ ผูท้ ีสามารถสื อสารได้ดี
การสื อสารทีดีมีความสัมพันธ์กบั สิ งต่างๆ เช่นสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ทําให้การร้องทุกข์มีนอ้ ยลง ทําให้
มีความคิดหลากหลายในการปรับปรุ งวิธีการทํางานตลอดจนสามารถเสริ มสร้างสัมพันธ์ภาพในการทํางาน
ให้ดีขึนได้ และนอกจากนียังสามารถช่ วยให้เกิ ดความพึงพอใจในตนเองให้ดว้ ย (สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การศึกษา,2541,หน้า 28-31) บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องมีความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ในด้านการ
สื อสารทังภาษาพูดและภาษาเขียนพร้อมกับต้องรู ้จกั ทีจะใช้สือต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ในการติดต่อสื อสาร
กับ บุ ค คลทังภายนอกและภายในหน่ วยงาน เพื อให้ เ กิ ด ความเข้า ใจในข่ า วสารข้อมู ล ได้ชัด เจนยิงขึ น
นอกจากนี ยังต้องมีความสามารถในการเลือกใช้ทฤษฎีการสื อสารมาเพือประกอบการบริ หารงานและมีการ
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ประชาสัมพันธ์เพือให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพด้วย(Keaevich,1984,pp.16-18) ในการปฏิ บตั ิงานเพือให้
บรรลุ เป้ าหมายการจัดการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับบทบาทความเป็ นผูน้ าํ ในการ
สื อสารโดยต้อ งทํา การสื อสารให้ มี ค วามชัด เจนได้ใ จความเข้า ใจง่ า ยสื อสารตรงตามเป้ าหมายหรื อ
วัตถุ ประสงค์ของภารกิจงาน ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีเทคนิ คในการสื อสารและปั จจัยองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ด
ของการสื อสาร คื อการสร้ า งอารมณ์ ความรู ้ สึก และความพึ งพอใจเพราะความสํา เร็ จของการสื อสาร
ย่อมขึนอยู่กบั ทักษะของผูส้ ื อสารและความพึงพอใจของผูร้ ับสาร ทังนี หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถ
สื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพงานก็จะราบรื นและในทางตรงกันข้ามถ้าการสื อสารได้ดีปฏิ สัมพันธ์ทีมีต่อ
ผลลัพธ์ทีได้จากการสื อสารก็จะทําให้งานล้มเหลวได้ (รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี ,2548,หน้า 264) โดยสอดคล้อง
กับ (วริ นธร กาญจนระวีกุล, 2541,หน้า 31)ทีกล่าวว่าประสิ ทธิ ภาพขององค์การปั จจัยหนึ งมาจากความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกภายในหน่วยงานนัน ๆ
ดัง นันผูว้ ิจ ัย เห็ น ถึ ง ปั ญหาที เกิ ดขึ นกับ ข้า ราชการครู ใ นสั ง กัดสํ า นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษายโสธรจากข้อมูล ในการสัม ภาษณ์ หัวหน้ากลุ่ มบริ หารงานบุ คคล ของสํา นักงานเขตพืนที
การศึกษายโสธร อาทิตย์ ไตรเสมา. (2554, พฤศจิกายน 11) พบว่าปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในสถานศึกษาต่าง ๆ นัน
ส่ งผลกระทบต่อการบริ หารการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ซึ งปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดมาจากพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและของผูท้ ี เกี ยวข้องที มี พื นฐานปั ญหามาจากการสื อสารที ไม่เข้า ใจซึ งกันและกัน
เพราะปั ญหาต่ า งๆ ที เกิ ดขึ นในสถานศึ ก ษาล้วนมี ค วามสั มพันธ์ เกี ยวข้องกับ การบริ หารการจัดการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ปั ญหาต่าง ๆ บางส่ วนทีกล่าวมานันมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ(สมหวัง
พิธิยานุวฒั น์ ,2548,หน้า 1) การบริ หารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวนัน มีผลมาจากแบบ
การสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ทํา ให้ผูว้ ิจยั มี ค วามต้อ งการที จะศึ ก ษาแบบการติ ดต่ อสื อสารของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษายโสธร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาแบบการสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร
2. เพือเปรี ยบเที ยบแบบการติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร จําแนกตาม เพศ ตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา
สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ ท าํ งาน วิ ท ยฐานะ รายได้ต่ อ เดื อ น เขตพื นที การศึ ก ษาและขนาด
สถานศึกษา
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ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ทีปฏิ บตั ิหน้าทีในสถานศึ กษา ปี
การศึกษา 2556 ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชัน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 106 คน และ ครู
จํานวน 246 คน รวมจํานวนทังสิ น 352 คน ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) ได้แก่ เพศ ตําแหน่ง อายุ
วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ทาํ งาน วิทยฐานะ รายได้ต่อเดื อน เขตพืนทีการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษาตัวแปรตาม (dependent variables) คือ ทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษายโสธรเกียวกับ แบบการติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หาร 4 แบบ ได้แก่ 1) แบบสังการ 2) แบบมีชีวิตชี วา
3) แบบเห็นอกเห็นใจ และ 4) แบบมีระเบียบ
การทบทวนวรรณกรรม
แบบการติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษายโสธร ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา เอกสาร และงานวิจยั เกียวข้อง เพือเป็ นพืนฐานในการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี
1. การบริ หารสถานศึกษา
การบริ หารของผูบ้ ริ หารเป็ นวิธีการทีผูบ้ ริ หารใช้ศาสตร์ และศิลป์ ทีประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีของ
ศาสตร์ และการพัฒนาบุ คลิ กภาพของตนเองในการนําไปใช้ให้มี ความเหมาะสมระหว่างคนกับคน และ
ระหว่างคนกับงาน ด้วยการระดมทรัพยากรทางการบริ หารต่าง ๆ เพือให้บุคคลหรื อกลุ่มของบุคคลร่ วมกัน
ดําเนิ นกิ จกรรมให้สําเร็ จตามเป้ าหมายทีองค์การกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเพือนร่ วมงาน โดยอาศัยปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ คน เงิ น วัสดุ และวิธีการบริ หารจัดการทีดี สําหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องมี บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการจัดการศึ กษาต้องมีการดําเนิ นการตาม
วัตถุ ประสงค์ของสถานศึ กษาเป็ นการใช้ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานเพือให้บรรลุ ผลสําเร็ จตามที ตัง
ความหวังไว้ ซึ งต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายทีเกี ยวข้อง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องแสดงบทบาท
การเป็ นผูบ้ ริ หารทีดี มีภาวะผูน้ าํ เพราะมีผลต่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างผูร้ ่ วมงานตลอดจนจะสามารถช่วย
ให้เกิดการร่ วมแรงร่ วมใจในการทํางานเพือให้การปฏิบตั ิงานสามารถบรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้ได้อย่างมี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพบังเกิดประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษา
2. แนวคิดการติดต่อสื อสาร
การติดต่อสื อสาร (Communications) เป็ นกระบวนการทีทําให้ผรู ้ ับสารมีความรู ้สึกนึ กคิด
และมี ค วามเข้าใจเหมื อนกับ ความคิ ด หรื อความเข้าใจของส่ ง สาร ตามธรรมชาติ ของมนุ ษย์การได้รับ
ข่าวสารอย่างเดี ยวกันมาก ๆ แต่อาจจะมีความเข้าใจและความรู ้ สึกนึ กคิดทีแตกต่างกันไป การสื อสารทีดี
จะต้องสามารถช่วยให้ผรู ้ ับสารเกิดความรู ้สึกนึ กคิดและการปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน การติดต่อสื อสาร
767

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

เป็ นสิ งจําเป็ นต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นทังการรับส่ งข้อมูลข่าวสารทีมีผลต่อการตัดสิ นใจของคู่
สนทนา ดังนัน มนุษย์เป็ นสัตว์สังคมพฤติกรรมของมนุษย์ทีสําคัญประการหนึงคือการกําหนดความรู ้ร่วมกัน
ซึ งเกิดความจากการมีความเข้าใจร่ วมกัน การมีความสัมพันธ์ติดต่อสื อสารร่ วมกันเป็ นกระบวนการส่ งผ่าน
หรื อสื อความหมายระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล สังคมมนุษย์เป็ นสังคมทีสมาชิกสามารถใช้ความสามารถของ
ตนสื อความหมายให้ผูอ้ ื นเข้า ใจได้ เป็ นกระบวนการพืนฐานของความสั มพันธ์ ระหว่า งมนุ ษ ย์และการ
ทํางานของระบบสังคม ทังนี โดยแสดงออกในรู ปของความต้องการ ความปรารถนา ความรู้ สึกนึ กคิ ด
ความรู ้ และประสบการณ์ต่าง ๆ จากบุคคลหนึ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ ง การติดต่อสื อสารมีความสําคัญสําหรับ
ทุกคนเพราะการสื อสารเป็ นศูนย์กลางแห่ งสถานการณ์ ทงปวง
ั
มนุ ษย์สามารถส่ งข่าวสารไปยังมนุ ษย์อีกผู ้
หนึ งซึ งทํา หน้าที เป็ นผูร้ ั บ (receiver) โดยที ผูส้ ่ ง (sender) เจตนาที จะให้เกิ ดผลกระทบต่ อพฤติ กรรมของ
มนุษย์ทีทําหน้าทีเป็ นผูร้ ับ การติดต่อสื อสารจึงเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิง
3. แบบการติดต่ อสื อสาร
แบบการติดต่อสื อสารตามแนวคิดของรุ สโซ (Russo) ในงานวิจยั ฉบับนี จะทบทวนเอกสารที
กล่าวถึ งการติดต่อสื อสารภายในโรงเรี ยน โดยเน้นทีผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีลกั ษณะการบริ หารงานแบบการ
ติดต่อสื อสาร 4 แบบคือ แบบสังการ แบบมีชีวิตชี วา แบบเห็นอกเห็นใจ และแบบมีระเบียบ โดยใช้แนวคิด
ของ รุ สโซ (Russo, 1995, pp. 33-39)
3.1 การติดต่อสื อสารแบบสังการ หมายถึง ผูน้ าํ แบบนีมีลกั ษณะเป็ นผูท้ ีมีการสังการ บงการ
ภาษาทีใช้เด็ดขาด พูดตรง พูดเร็ ว เสี ยงดังฟั งชัด ภาษาทางการ สัมผัสมือหนักแน่น มองน่าเกรงขาม เป็ นผู ้
แสดงพฤติกรรมการสื อสารทีมีความเชื อมันสู ง แสดงออกทางความรู ้ สึกตํา ซึ งภาษาพูด จะเป็ นลักษณะ
ตัดสิ นในแน่วแน่พดู จาตรงไปตรงมา เอ่ยปากทักทายเสมอ ส่ วนลักษณะการพูด จะมีลกั ษณะพูดเร็ ว พูดเสี ยง
ดัง พูดอย่างเป็ นทางการ ทางด้านภาษากาย จะมีลกั ษณะของ การสบตาโดยตรง จับมือทักทาย มีท่าทางกล้า
หาญ และด้านการจัดพืนทีส่ วนตัวจะมีลกั ษณะรักษาระยะห่ างไว้ วางปฏิ ทินแผนงานไว้ โต๊ะทํางานดู
กว้างขวาง
3.2 แนวคิ ดเกี ยวกับการติ ดต่อสื อสารของผูน้ าํ แบบมี ชีวิตชี วาว่าจะมี ลกั ษณะของการยืนยัน
อย่างมันใจ (assertiveness) ในระดับสู ง อีกทังมีการแสดงออก (expressiveness) ในระดับสู งด้วย ผูน้ าํ แบบนี
มีลกั ษณะเป็ นผูท้ ีพูดเสี ยงสู งตําขึนลงทําอะไรรวดเร็ ว สัมผัสมืออย่างรวดเร็ ว การทํางานมีลกั ษณะวุน่ วาย
เป็ นผูแ้ สดงพฤติกรรมการสื อสารทีมีความเชื อมันสู ง แสดงออกทางความรู ้สึกสู ง โดยพฤติกรรมด้านภาษา
พูดจะมีลกั ษณะของการแสดงความคิดเห็นทันที พูดกว้างๆ พูดจูงใจ ส่ วนด้านลักษณะการพูด มักจะพูดเล่น
ระดับเสี ยงมีชีวติ ชีวา เสี ยงดัง ส่ วนด้านภาษากายจะมีปฏิกิริยารวดเร็ ว การเคลือนไหวกระฉับกระเฉง ทักทาย
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อย่างกระตือรื อร้น และทางด้านการจัดพืนทีส่ วนตัว จะมีลกั ษณะของการแบ่งพืนทีการทํางานเป็ นช่อง มีคาํ
ขวัญส่ วนตัวในทีทํางาน ชอบระยะทีใกล้ชิดกัน
3.3 การติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารแบบเห็นอกเห็นใจหรื อการบริ หารทีคิดถึงความคิดของผูอ้ ืน
เป็ นสําคัญ ผูบ้ ริ หารแบบเห็นอกเห็นใจจะมีการยืนยันอย่างมันใจ (assertiveness) ในระดับตํา แต่จะมีการ
แสดงออกในระดับสู ง นันคือ เป็ นรู ปแบบบริ หารทีมีความอบอุ่นในทีมงาน มีการสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารรู ปแบบนีจะมีทกั ษะในการให้คาํ ปรึ กษาทีดีกบั ลูกน้องและมักจะมีคนเข้า
หาเพือให้ความช่วยเหลือหรื อขอคําปรึ กษา เนื องจากผูบ้ ริ หารรู ปแบบนีมีคุณลักษณะเป็ นผูฟ้ ั งทีดี ผูบ้ ริ หาร
แบบเห็ นอกเห็ นใจจะทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนอย่างร่ าเริ ง พวกเขาได้รับความเชื อถื อและเป็ นทีพึงพาได้อย่าง
สมําเสมอเพราะผูบ้ ริ หารแบบนีจะให้ความสําคัญกับความรู ้สึกของผูอ้ ืนเหนือสิ งอืนใด
3.4 การติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารแบบมีระเบียบคือ ผูบ้ ริ หารแบบมีระเบียบจะมีการยืนยัน
อย่างมันใจ (assertiveness) ในระดับตําและมีการแสดงออก (expressiveness) ตําด้วยเช่นกัน นันคือ ผูบ้ ริ หาร
แบบนี จะให้นําหนัก กับ ความสํา คัญของความถู ก ต้อง เที ยงตรงเป็ นสํา คัญ และมุ่ ง ทํา งานให้บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ พวกเขาจะตัดสิ นใจของความเป็ นจริ งและมักจะไม่ใช้อารมณ์ ความรู ้ สึกเข้ามาร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารแบบนีจะใช้ขอ้ มูลทีเชือถือได้มาเป็ นฐานคิดในการแก้ปัญหา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั งนี มี ความมุ่งหมายเพือศึ กษา แบบการติ ดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามทัศนะ
ผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและ
ครู สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําเครื องมือเป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภท
ปลายปิ ด (closed form) ทีเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับซึ งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนเอง
โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดขององค์ประกอบของระบบและแนวคิดต่าง ๆ ประมวลเข้าด้วยกัน จากนัน ได้
ขอรับคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือนํามาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม
การหาคุณภาพของเครืองมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการหาคุณภาพของเครื องมือตามขันตอน ดังนี
1. หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Validity) นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็ จแล้ว เสนอประธานและ
กรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน ช่วยพิจารณาทัง
ในด้านเนื อหาสาระของโครงสร้างและการใช้ภาษาของข้อคําถาม แล้วจึงนํามาตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) (สุ วรี ย ์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 243-244) เพือตรวจสอบ
ความเทียงตรงของเนือหาเครื องมือ ถึงความสมบูรณ์ครอบคลุมโดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00
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2. นําแบบสอบถามทีได้รับคืนจากการทดลองใช้ทุกฉบับมาหาค่าความเชื อมันด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิyแอลฟ่ า (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1971, p. 160) ได้ค่าความเชือมัน 0.869
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอนดังนี
1. ขอความอนุ เคราะห์ จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ กษา
ยโสธร ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามให้ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อนสถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 15 วัน
2. ตรวจสอบจํานวนของแบบสอบถาม ทีผูว้ ิจยั ได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง ทําการตรวจนับ
และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
ผลการศึกษา
แบบการติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษายโสธร ผูว้ จิ ยั สรุ ปดังนี
1. แบบการสื อสารของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทัศ นะผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายด้านส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถเรี ยงค่าเฉลียจากมาไปน้อย ดังนี 1) แบบมีชีวิตชี วา 2) แบบมีระเบียบ 3)
แบบเห็นอกเห็นใจ และ 4) แบบสังการ
2. การเปรี ยบเทียบแบบการติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร มีทศั นะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เมือจําแนกตาม เพศ ตําแหน่ งงาน อายุ วุฒิสูงสุ ดทางการศึกษา รายได้เฉลี ยต่อเดื อน เขตพืนทีการศึกษาที
ทํางาน และขนาดสถานศึกษาทีสังกัด ส่ วนประสบการณ์ทาํ งาน ไม่มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาแบบการติ ดต่ อสื อสารของผู ้บริ หารสถานศึ กษาตามทัศนะผู ้บริ หารและครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร ผูว้ จิ ยั มีหวั ข้อในการอภิปรายผล ดังนี
1. การติ ด ต่ อ สื อสารแบบสั งการ พบว่ า ในภาพรวมและทุ ก รายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เนืองมาจากบริ บทของคนไทยคิดว่าการพูดจาตรงไปตรงมาถือว่าเป็ นคนแข็งกร้าว แต่การพูดจาแบบสังการ
ทีมี การยืนยันอย่างมันใจ(Assertiveness) นี เป็ นทียอมรั บเชิ งบวกของแนวคิ ดการบริ หารแบบอเมริ กนั
สิ งคโปร์ หรื อยุโรปนอกจากนี รุ สโซ (Russo, 2006, Online) ยังได้ให้แนวคิดเสริ มอีกว่าวัฒนธรรมทีอ่อน
น้อม เอืออารี และเป็ นมิตร หากพวกเขาจะพูดอะไรตรงไปตรงมาอาจจะกระทบต่อความรู ้สึกของคนอืนก็ได้
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พวกเขาจึงมักจะหลีกเลียงทีจะพูดตรงๆ โดยการพูดอ้อมๆ หรื อบางครังก็ไม่พูดซะเลยดีกว่า แต่การไม่พูด
อย่างตรงไปตรงมา บางครังจะทําให้เกิ ดปั ญหาตามมาภายหลัง ซึ งสอดคล้องกับ สถาบันราชภัฏลําปาง
(2546, หน้า1) ได้นาํ เสนอจุดอ่อนของการบริ หารแบบสังการคือการขาดซึ งการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
และไม่เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้รับประโยชน์ หรื อผูร้ ่ วมงานได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร ได้แก่ คณะ
ครู อาจารย์ บุคลากร คณะทํางาน ผูป้ กครอง นักเรี ยนและชุ มชน ได้รับการติดต่อสื อสารในลักษณะแนวดิง
ทําให้ขาดความหลากหลายในแนวคิด ขาดเอกภาพทีจะนําสู่ ความเข้มแข็งของหน่วยงาน และทําให้ไม่เกิด
ความรู ้สึกทีทําให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวบุคคลทีร่ วมงาน
2. การติ ดต่ อ สื อสารแบบมี ชี วิ ต ชี ว า พบว่า ในภาพรวมและรายข้อส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ มาก
เนื องมาจากผูบ้ ริ หาร และครู จะเห็นว่าผูบ้ ริ หารแบบมีชีวิตชี วาจึงมีจุดแข็งในการปฏิบตั ิหน้าทีการงานคือ มี
ความกระตือรื อร้นและมีความรักต่อเพือนพ้อง ง่ายต่อการติดต่อพูดคุยแบบฉันท์มิตร มักจะปฏิสัมพันธ์กบั
บุคคลรอบข้างเป็ นบุคคลทีผูอ้ ืนมักจะเข้าหา พูดคุย ด้วยเหตุนี ผูบ้ ริ หารแบบนี จึงสามารถสร้างแรงจูงใจและ
กระตุน้ ให้ผูอ้ ืนปฏิบตั ิงานให้บรรลุความสําเร็ จได้ง่าย พวกเขามีบุคลิกทีเหมาะต่อการออกสู่ สังคมหรื อการ
แสดงตัวต่อสาธารณะชน ทําให้มีจุดแข็งในการติดต่อสื อสารทังส่ วนบุคคลและระดับหน่วยงาน ผูบ้ ริ หาร
แบบนีจึงมีเสน่ห์ต่อการเจรจาพูดคุยกับบุคคลในองค์การและนอกองค์การ ทําให้ได้รับการสนับสนุ นจากทุก
คน เพือการดําเนิ นงานจะได้ผลสําเร็ จ นอกจากนี ถ้าผูบ้ ริ หารทีมีรูปแบบการติดต่อสื อสารแบบมีชีวิตชี วามี
ลักษณะเป็ นนักปฏิบตั ิอีกด้วย นันคือเป็ นคนทีมีความขยันขันแข็ง กระตือรื อร้น อุทิศตน มีความริ เริ ม เอาใจ
ใส่ ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ืน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์
(2548, หน้า 133-134) ได้เสนอหลักการของผูบ้ ริ หารทีมีพฤติกรรม การบริ หารแบบมีชีวิตชี วาโดยได้ศึกษาจาก
นักจิตวิทยาตลอดจนผูน้ าํ ทังหลายในยุคปั จจุบนั ได้ให้ความสนใจและยอมรับถึงความสําคัญของความฉลาด
ทางอารมณ์ ซึ งเป็ นความสามารถทีเชื อมโยงกับความมีประสิ ทธิ ผลของมนุ ษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ มี
ความสําคัญเป็ นสองเท่าของความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) รวมกับทักษะทางเทคนิคในการช่วยให้ทาํ งานได้
สําเร็ จ นอกจากนี บุคคลยิงมีตาํ แหน่งสู งขึนในองค์การ ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์ยิงทวีตาม
ความสู งของตําแหน่ งนัน ทังนี เพราะการมีทกั ษะและความเข้าใจทางอารมณ์ จะช่ วยเป็ นตัวขับเคลื อน
ความคิดและการตัดสิ นใจตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ืนของผูน้ าํ มีผลการวิจยั ทีมหาวิทยาลัยแค
ลิฟอเนีย:UCLA พบว่า ร้อยละ 7 ของความสําเร็ จในการเป็ นผูน้ าํ มีส่วนเกียวข้องกับความฉลาด ส่ วนอีกร้อย
ละ 93 เป็ นผลจาก คุณสมบัติอืนๆ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความมีสมดุล การรับรู ้ความเป็ นจริ ง ความซื อสัตย์
ความเป็ นอยู่ และการมีอาํ นาจเหนื อ คุณสมบัติดา้ นเชาวน์ปัญญาเหล่านี เป็ นทีมีของ EQ หรื อความฉลาดทาง
อารมณ์ ทงสิ
ั น นักวิจยั ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ได้ช่วยทําให้คาํ นิ ยามทีแจ่มชัดขึนของคําว่าความฉลาด
ทางอารมณ์หรื อ Emotional Intelligence จะช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบต่อภาวะแวดล้อมของการทํางาน
โดยเห็นว่าควรให้คาํ นิ ยามใหม่วา่ “ความฉลาดทางอารมณ์” หมายถึง การบรรลุเป้ าหมายของบุคคล โดยใช้
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ความสามารถบริ หารจัดการกับความรู ้สึกและอารมณ์ของตนเอง มีความสามารถรับรู ้ไว และมีอิทธิ พลต่อ
บุคคลสําคัญอืนๆ และมีความสามารถในการสร้างสมดุลของภาวะจูงใจและแรงขับของตนด้วยพฤติกรรม
อย่างผูม้ ีสติสัมปชัญญะและมีจริ ยธรรม และสอดคล้องกับชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2549,หน้า 101-112) ได้
นําเสนอรู ปแบบการบริ หารของผูบ้ ริ หารทีใช้การติดต่อสื อสารแบบมีชีวิตชี วา (Spirited Communication)
ผูบ้ ริ หารแบบนีใช้หลักการบริ หารทีเน้นถึงการเป็ นผูน้ าํ ด้วยจิตวิญาณ โดยมีการแสดงออกจากภายในจิตใจสู่
ภายนอก นันคือ การมีแรงบันดาลใจทีจะปฏิบตั ิงานด้วยชีวติ ชีวา ฉะนัน เขาจะแนะนําผูอ้ ืนให้ปฏิบตั ิงานด้วย
ความรวดเร็ วกระตือรื อร้น และมองโลกในแง่บวก ผูบ้ ริ หารแบบนี จะมีแรงบันดาลใจให้ผูอ้ ืนค่อนข้างสู ง
โดยจะเน้นอารมณ์ความรู ้สึกชัวขณะให้ใส่ ใจต่อสิ งทีกระทําอยู่ ผูบ้ ริ หารแบบนี มักจะไม่นาํ เรื องราวต่างๆ ที
เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานมาเป็ นเครื องกีดขวางต่อการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารแบบมีชีวิตชี วามักจะ
มีวิสัยทัศน์ ติดต่อสื อสารกับผูอ้ ืนในภาพทีกว้าง มีความรู ้สึกว่าตนและผูอ้ ืนเป็ นส่ วนรวมทีต้องมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคมและรู ้สึกว่าต้องเป็ นผูใ้ ห้บริ การและมอบคืนประโยชน์ให้แก่ผอู ้ ืนของชุมชน
3. การติ ดต่อสื อสารแบบเห็ นอกเห็ นใจ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี เพราะผูบ้ ริ หาร
และครู จะเห็นว่าเป็ นรู ปแบบบริ หารทีมีความอบอุ่นในทีมงาน มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ น
อย่างดี ผูบ้ ริ หารรู ปแบบนี จะมีทกั ษะในการให้คาํ ปรึ กษาทีดีกบั ลูกน้องและมักจะมีคนเข้าหาเพือให้ความ
ช่วยเหลือหรื อขอคําปรึ กษา เนื องจากผูบ้ ริ หารรู ปแบบนีมีคุณลักษณะเป็ นผูฟ้ ั งทีดี ผูบ้ ริ หารแบบเห็นอกเห็น
ใจจะทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนอย่างร่ าเริ ง พวกเขาได้รับความเชื อถื อและเป็ นทีพึงพาได้อย่างสมําเสมอเพราะ
ผูบ้ ริ หารแบบนีจะให้ความสําคัญกับความรู ้สึกของผูอ้ ืนเหนือสิ งอืนใด ผูบ้ ริ หารแบบนี จะทํางานได้ดีทีสุ ดใน
สภาพแวดล้อมทีต้องการความเป็ นหนึ งเดี ยวในการทํางานเป็ นทีม เนื องจากความสามารถของพวกเขาที
พิเศษคือ การช่วยเหลื อผูอ้ ืน ฉะนันรู ปแบบของภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารแบบเห็ นอกเห็ นใจ (considerate
leadership style) เป็ นลักษณะของผูน้ าํ ทีสนใจในความเป็ นไปสถานะ และความเป็ นอยูข่ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ตัวอย่างเช่น ชมเชยเมือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทํางานดีไม่มอบหมายงานทีเกินความสามารถ ช่วยแก้ปัญหาส่ วนตัว
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นมิตรและรับฟังให้รางวัลเมือทํางานดี โดยสรุ ปก็คือ ผูน้ าํ ประเภทนี จะใส่ ใจถึงสภาพ
การทํางานและบังคับบัญชาด้วยความเป็ นมิตร ผูน้ าํ ประเภทนี จะใช้ทงพระเดชและพระคุ
ั
ณในการปกครอง
เพือให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความเคารพและนับถือ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ นนั ท์ เลิศฤทธิy พงศ์ (2547,
หน้า 38) ผูบ้ ริ หารแบบนี จึงมีความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานและลูกน้องเป็ นอย่างดี มีความไว้วางใจซึ งกันและ
กัน เคารพในความคิดเห็นและใส่ ใจในความรู ้สึกผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความห่ วงใยในความเป็ นอยู่ และเข้าถึง
การปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับสุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2548, หน้า 254-259) ได้เสนอ
หลัก การของผูบ้ ริ หารที มี พ ฤติ ก รรมการบริ หารแบบเห็ นอกเห็ นใจจะมี ล ัก ษณะคอยให้ค วามช่ วยเหลื อ
อํานวยความสะดวก ตลอดจนให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานของลูกน้อง ผูบ้ ริ หารจะ
เข้าไปร่ วมตัดสิ นใจในฐานะสมาชิกคนหนึง โดยไม่เข้าไปควบคุม กํากับ หรื อสังการแบบเผด็จการ ผูบ้ ริ หาร
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แบบนีจึงมีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการมุ่งความสัมพันธ์สูง แต่มุ่งงานตํา เนื องจากมีความเมตตาและเห็นใจ
ลูกน้องมาก จึงไม่ค่อยเรี ยกร้องให้ลูกน้องทํางานอย่างเต็มความสามารถเท่าไรนัก ฉะนัน การติดต่อสื อสาร
จึงเป็ นแบบมุ่งความสัมพันธ์สูง หัวหน้าและลูกน้องรู ้ใจกันและกันจริ งในด้านความรู ้สึกแต่ไม่เน้นปริ มาณ
และคุ ณ ภาพงานมากนัก การติ ด ต่ อ สื อสารแบบนี จะเกิ ด ประโยชน์ สู ง ถ้า ผูบ้ ริ ห ารใช้ก ับ ลู ก น้อ งที มี
ความสามารถสู ง และขยันทํางาน เนื องจากลูกน้องสามารถออกความคิดเห็ นของตนและมีอิสระในการ
ทํางาน อีกทังความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในด้านการติดต่อสื อสารมีความเข้าใจกันดี
4. การติ ดต่ อ สื อสารแบบมี ร ะเบี ย บ พบว่า ในภาพรวมและรายข้อ ส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นระดับ มาก
เนื องมาจากผูบ้ ริ หาร และครู คณะกรรมการเห็ นว่าผูบ้ ริ หารแบบนี จะให้นาหนั
ํ กกับความสําคัญของความ
ถูกต้อง เทียงตรงเป็ นสําคัญ และมุ่งทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ พวกเขาจะตัดสิ นใจของความเป็ นจริ งและ
มักจะไม่ใช้อารมณ์ ความรู ้สึกเข้ามาร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารแบบนีจะใช้ขอ้ มูลที
เชือถือได้มาเป็ นฐานคิดในการแก้ปัญหา ฉะนันผูบ้ ริ หารแบบนี จะเหมาะกับการทํางานทีมีระเบียบกฎเกณฑ์
ทีชัดเจน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ สิ มะโชคดี (2548, หน้า 100) ได้กล่าวถึงการบริ หารงานแบบมี
ระเบียบวินยั คือผูบ้ ริ หารจะต้องกําหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อบังคับทีชัดเจน หากขัดขืนจะต้องมีการ
ลงโทษทีเหมาะสม และผูบ้ งั คับบัญชามักได้รับความลําเอียงจากข้อบังคับ เพราะมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจของฝ่ ายบริ หารไว้อย่างชัดเจน รวมทังสิ ทธิ ในการสังการทีอาจทําให้พนักงานรู ้ สึกว่าตนได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไข อันเป็ นผลมาจากการร้องเรี ยนของพนักงานอีกด้วย
และสอดคล้องกับสุ นนั ท์ เลิศฤทธิy พงศ์( 2547, หน้า 39) ผูบ้ ริ หารทีใช้การติดต่อสื อสารแบบมีระเบียบมักจะ
เป็ นนักอนุ รักษ์นิยม เจ้าระเบียบยึดคําสังหรื อกฎเกณฑ์เป็ นหลักบริ หารงานแบบปลีกตัว ระมัดระวัง และ
หลี กเลี ยงการแสดงอารมณ์ ผูบ้ ริ หารแบบนี เป็ นผูค้ ุ ม กฎ เป็ นผูท้ ี ไม่ ให้ความสนใจในเรื องการงานและ
สัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงานมากนัก ความสําเร็ จของงานเกิดจากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานอย่าง
เคร่ งครัด มีการตรวจสอบรายละเอียดของงาน ขอบเขต ชอบอ้างเหตุผล แต่มีความยุติธรรม ไม่ชอบเข้ายุง่
เกียวกับปั ญหาของผูอ้ ืน ชอบทํางานประจํายิงกว่างานทีต้องใช้ความคิด
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึ กษา เรื องแบบการติ ดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามทัศนะผูบ้ ริ หารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายโสธรผูว้ ิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารมีรูปแบบการสื อสารทีนํามาใช้ในการ
ติดต่อสื อสารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนี
1. การติ ด ต่ อ สื อสารแบบสั งการ พบว่า ผูบ้ ริ ห ารและครู เ ห็ น ว่า ควรต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรทีจะมีการตัดสิ นใจด้วยตนเองอยูเ่ สมอ ซึ งจะส่ งผลให้ผใู ้ ต้บงั คับชาเกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วม
ในการทํางานในสถานศึกษาให้มากกว่าเป็ นอยู่
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2. การติ ดต่อสื อสารแบบมี ชีวิตชี วา พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู เห็ นว่าหากจะให้การสื อสารแบบมี
ชี วิตชี วาเพิมมากขึน ผูบ้ ริ หารควรมีการแสดงออกทางความรู ้สึกในระดับสู ง ให้มากขึน เพราะหากสังงาน
อย่างเด็ดขาดเกิดไป มีการสภาพความเป็ นกันเองหรื อมีชีวิตชี วาในการสังงาน ย่อมทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เกิดความเครี ยดขึนได้
3. การติดต่อสื อสารแบบเห็ นอกเห็นใจ พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู เห็นว่าผูบ้ ริ หารควรจะเพิมการพูด
ให้กาํ ลังใจอยูบ่ ่อย ๆ ซึ งจะทําให้ครู รู้สึกอยากจะทํางานให้เสร็ จ ตามทีได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หาร
4. การติ ดต่ อสื อสารแบบมี ระเบี ย บ พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู เห็ นว่าผูบ้ ริ หารควรบทลงโทษมี ที
ชัดเจน ประกอบกับการออกคํา สัง เพราะหากในการปฏิ บ ตั ิ ง านไม่ มี กาํ หนดระยะเวลาหรื อผลของการ
ปฏิบตั ิงาน ย่อมไม่สามารถกระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทําให้ให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายได้ เพราะไม่ทราบว่างาน
นีต้องการให้สาํ เร็ จเมือไร แล้วจะนําไปใช้ในเวลาใด ดังนัน ผูบ้ ริ หารควรมีคาํ สังทีชัดเจน รวมถึงบทลงโทษ
ทีชัดเจนด้วย
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