
55252368 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั : ความคิดริเริม / ผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 เกียรติเกรียงไกร บุญทน : ความคิดริเริมของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ. ดร. สาํเริง อ่อนสมัพนัธ์ และ ผศ . วา่ที พ.ต. ดร. 
นพดล เจนอกัษร. 182 หนา้. 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1) ความคิดริเริมของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 2) ผล
การปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 3) ความคิดริเริมของ
ผูบ้ริหารทีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
กลุ่มตวัอยา่งทีใช ้คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 จาํนวน 34 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล
โรงเรียนละ 6 คน รวมทงัสิน 216 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัความคิดริเริมของผูบ้ริหาร ตามแนวคิด
ของกิลฟอร์ด (Guilford) และผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 (2) สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (f-test) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความคิดริเริมของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปนอ้ย คือ การเปลียนแปลง การสือความหมายดา้นภาษา และความสามารถในการคิดแบบอเนกนยั 
 2. ผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย คือ เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ รองลงมา ปฏิบติังานของ
องคก์รโดยเนน้ผลถาวร สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ รายงานผลการพฒันาคุ ณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งทีดี พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลที จะ
เกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒั นาวิชาชีพการบริหารการศึกษา มุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ พฒันาแผนงานขององคก์รให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการ
พฒันา และสุดทา้ยคือ ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์
 3. ความคิดริเริมของผูบ้ริหารทุกดา้น ส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดยความสามารถในการคิดแบบอเนกนยั การสือความหมายดา้นภาษา และการเปลียนแปลงส่งผลต่อผล
การปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริ หารโรงเรียนดา้นปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา การสือความหมายดา้นภาษา และการเปลียนแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้น
ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒั นาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน การสือความหมายดา้นภาษา และการ
เปลียนแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้
เตม็ศกัยภาพ ความสามารถในการคิดแบบอเนกนยั และการเปลียนแปลงส่งผลต่อผลก ารปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนดา้นพฒันาแผนงานขององคก์รให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง การเปลียนแปลง และความสามารถในการคิดแบบอเนกนยัส่งผลต่อผล
การปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเ กิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็น
ลาํดบั, ดา้นปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร, ดา้นรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ, ดา้นปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ทีดี, ดา้นร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค,์ ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา, ดา้นเป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ , และ
ดา้นสร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์    
 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา         บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา ……………………                            ปีการศึกษา 2557  
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1. ……………… 2. ……………… 
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55252368: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD: ORIGINALITY / STANDARDS OF SCHOOL ADMINISTRATOR'S PERFORMANCE 

 KIATKRIANGKRAI BOONTON: ORIGINALITY OF ADMINISTRATOR THAT AFFECTING STANDARDS OF 

SCHOOL ADMINISTRATOR'S PERFORMANCE UNDER JURISDICTION OF THE SECONDARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 30. THESIS ADVISORS: SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D., AND ASST.PROF.MAJ.NOPADOL 

CHENAKSARA,RTAR,Ph.D. 182 pp. 

The purpose of this research is to investigate 1) originality of school administrators under the Education Service Area 

office 30 2) standards of school administrator’s performance under jurisdiction of the Secondary Education Service Area Offic e 

30 3) originality of administrator that affecting standards of school administrator’s performance under jurisdiction of the 
Secondary Education Service Area office 30. The samples were consisted of 34 government schools under the Secondary 

Education Service Area office 30. There were 6 people from each school to give the information. The total of the sample were 216 

people. The questionnaires following the theory of Guilford were distributed to collect the information about originality of 

administrator and performance standards of school administrator’s overall performance through government teacher and 
education personnel council section 49 (2). The statistics that used to analyze are frequency, percentage, mean, t -test, f-test, and 

stepwise regression analysis. 

The result found that: 

 1. The originality of school administrators under the Education Service Area office 30 were overall at the highest level 

by ordering from the highest to the lowest number of transformation, semantic, and divergent -production 

 2. The performance standards of school administrator’s overall performance under jurisdiction of the Secondary 
Education Service Area Office 30 were overall at the highest level by ordering from the highest to the lowest number of mean.  

They could the leader and supported others to be leader. The second was the performance of the organization by focusing on the 

permanent result, creating and developing for all situations, reporting on the development of quality education in an efficie nt way, 

behaving as a good model for development and implement, practicing for academic activities with the development of staff, 

students and the community, achieve the development plans of the organization, seek and use information to develop.  

3. The originality of school administrators that affecting the performance standards of school administrator’s overall 
performance under jurisdiction of the Secondary Education Service Area Office 30  especially on the language communication 

skill and the development of performance on the academic activities focusing on the performance of staff in the school, students 

and community. The main reason of language communication was to develop the action and performance effectively. The result 

of the initiative of school administrators affected the standard of the organization in developing technology, effective products, 

organization’s system, development reporting, information developing, leadership and chance to develop skills.    
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์เรือง “ความคิดริเริมของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30” ฉบบันีสาํเร็จ
สมบูรณ์ไดด้ว้ยความเมตตาและความดูแลของอาจารย ์ดร.สาํเริง อ่อนสัมพนัธ์ุ อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ทีพนัตรี ดร . นพดล เจนอกัษร อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย ์ดร . 
นุชนรา รัตนศิระประภา ประธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ ดร . วรรณะ บุษบา ผูท้รงคุณวฒิุ ที
ไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ  การชีแนะแนวทาง การสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ และช่วยเหลือแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ของวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสนี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านทีประสิทธิประสาทวชิาความรู้ดา้นการบริหารการศึกษาอยา่งดียงิ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร .วงษเ์ดือน สาระวทิย ์ผอ .สิทธิพร บาํเพญ็เพียร อาจารยป์ระสบ หาญรบ 
อาจารยศิ์ริวลัย ์ศรีสะเทียน และ อาจารยช์านน สรรเสริญ ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความ
เทียงตรงของเครืองมือที ใชใ้นการวจิยั พร้อมทงัแนะนาํและใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยั 
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครังนีเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณนกัศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา รุ่นที 32/1 
คณะครูโรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคารทุกท่าน และ นางสาวกรชนก แยม้อุทยั ทีเป็นกาํลงัใจใน
การศึกษาอยา่งดีเสมอมา 
 คุณประโยชน์ของงานวจิยัครังนีผูว้จิยัขอบมอบแด่ ผอ .ใบบุญ บุญทน คุณครูนิพาภรณ์   บุญทน 
นายธีรกานต ์บุญทน ครอบครัว และครูอาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิประสาทวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั จนประสบ
ความสาํเร็จและทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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