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การปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 3) ความคิดริเริมของ
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ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย คือ เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ รองลงมา ปฏิบติังานของ
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การปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริ หารโรงเรียนดา้นปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา การสือความหมายดา้นภาษา และการเปลียนแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้น
ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒั นาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน การสือความหมายดา้นภาษา และการ
เปลียนแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้
เตม็ศกัยภาพ ความสามารถในการคิดแบบอเนกนยั และการเปลียนแปลงส่งผลต่อผลก ารปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
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การปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเ กิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็น
ลาํดบั, ดา้นปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร, ดา้นรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ, ดา้นปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ทีดี, ดา้นร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค,์ ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา, ดา้นเป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ , และ
ดา้นสร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์    
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 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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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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บบทที่ 1 

บทนํา 

การพัฒนาการศึกษาของชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศน้ัน  ตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา เพราะวาการศึกษาน้ีไมไดเปนของคนใด
คนหนึ่ง แตรวมถึงทุกคนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ซึ่ง โรงเรียนเปนหนวยงานที่มีหนาที่สําหรับการจัด
การศึกษา ดังจะเห็นไดจากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ไดกําหนดให โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาไดถึง 3 รูปแบบ ประกอบไปดวยคือ (1) การศึกษาในระบบโรงเรียน (2) 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ (3) การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุงเนนภารกิจหลักในการปฏิรูป
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนทุกคนเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรู คูคุณธรรมและอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ดวยเหตุนี้การที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปน เพื่อให โรงเรียน ทุกๆที่ 
สามารถจัดการ  ศึกษาไดสอดคลองกับภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 
ตามมาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 1 แต
การจะทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จนั้นตองอาศัยผูบริหาร โรงเรียน เปนหลัก หนวยงานระดับ
อ่ืนมีสวนไมมากนัก โดย  เฉพาะแนวโนมที่เปนอยู ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือข้ึ นไปกํากับ ติดตาม 
หรือมีอํานา จในการบริหารของผูบริหาร โรงเรียน ไดไมมากนัก  การบริหารและการจัดการศึกษาจะ
บรรลุตามเปาหมายของการศึกษายอมตองอาศัยความเปนมืออาชีพของผูบริหาร โรงเรียน เปนอยาง
มาก กลาวคือ จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลมีความรู ความสามารถ และคุ ณธรรม จริยธรรมเปนที่
ยอมรับ กอปรทั้งมคีวามฉลาดท้ังทาง สติปญญาทางอารมณ และความฉลาดทางคุณธรรม และปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหาร โรงเรียน  จึงจะนําการทํางาน ไปสูความมีสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา 2              

และจากภารกิจของ โรงเรียน เพ่ือเป นโรงเรียนมีคุณภาพพรอ มท้ังมีประสิทธิภาพไดถูก ระบุ ไว ใน

                                           
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด), 7. 
2 ธีระ รุญเจริญ, สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 136. 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 วา สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักการใหการศึกษาเพ่ือ เปนประโยชนตอผูเรียน และสังคมให บรรลุความมุงหมายกําหนด 
โรงเรียน ตองจัดใหมีการปฏิรูปการเรียนรูตามหลักการและแนวทางท่ีกําหนดไว 3 อีกท้ังการวาง
แนวทาง แผนปฏิบัติงานหาแนวทางการทํางานที่พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการทํางานของ
ผูบริหารโรงเรียนเอง ความคิดริเริ่มที่จะคิดคนสิ่งใหมในการทํางานใหมีแนวทางท่ีแตกตาง 

ความคิด ริเริ่ มเปน ความคิด ท่ีแปลกใหม ไมซํ้ากับความคิดเดิมที่มีอยู  ทอรแรนซ 
(Torrance) กลาววา ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิด
ธรรมดาและไมซ้ํากับความคิดท่ีมีอยูทั่วไป 4  กิลฟอรด (Guilford) กลาววา เปนลักษณะของความคิด
แปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา และไมซ้ํากับที่มีอยู มีลักษณะความคิดท่ีไมปกติและธรรมดา  
เปนความคิดที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ความคิดริเริ่ม อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิม
มาคิดดัดแปลงและประยุกตใชใหเกิดเปนสิ่งใหม 5 เมื่อรวมกับการทํางานของผูบริหาร โรงเรียนใหตรง
ตามมาตรฐานที่ไดกําหนด มาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ใน พ .ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ทั้งหมด 12 มาตรฐาน ประกอบดวย 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา, 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน , 3 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ , 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง , 5 พัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ , 6 ปฏิบัติงานขององค กรโดย
เนนผลถาวร , 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ , 8 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี , 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค , 10 แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา , 11 เปนผูนําและสรางผูนํา , 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
มาตรฐานทั้งหมดนี้ผูบริหารตองสามารถใช ความคิดริเริ่มมา บูรณาการใหเขากันไดทั้งหมด  เพ่ือสราง
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ  เพราะส่ิงที่จําเปนในการบริหารสถานศึกษาอยางสรางสรรคตองเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  เปนแนวทางในการทํางานท่ีจะทําให
สถานศึกษาประสบความสําเร็จทั้งการทํางานของครู และประสิทธิผลทางการศึกษาของผูเรียน 

  

                                           
3  ธีระ รุญเจริญ, ความเปนครูมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูป

การศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพขาวฟาง, 2550), 33.  
4  Paul E. Torrance, GGuilding Creative Talent (New Jersey : Prentice-Hall, 

1962), 16. 
5  Joy Paul Guilford, TThe Nature of Human Intelligence (New York : Mc-

Grew – Hill Book Co., 1968).  
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คความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูไดรับอํานาจตามกฎหมาย เปนผูที่ มีบทบาทหนาที่และความรับผิด  
ชอบในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.
2542 ดังนั้น ผูบริหาร โรงเรียนทุกคนจึงควรจะตองมีความรู มีความเขาใจและสามารถบริหารจัดการ  
ศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ อีกทั้งจะตองพัฒนาตนเองใหกา วทันตอการเปล่ียนแปลง ใน
ดานตางๆของโลกยุคขอมูลขาวสาร และจะตอง เปน ผูนําครู บุคลากรใน โรงเรียน  รวมทั้งผูเรียน 
ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชน ใหเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ื อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชความคิด ที่เหมาะสมในแตละสถานการณ ยิ่งในปจจุบันนี้การจัดการ
เรียนการสอนที่จะเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะสําเร็จไดก็ดวยค วามเอาใจใสของผูบริหาร โรงเรียนอยาง
จริงจัง โดยตองเร่ิมจากการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการเรียน รูใหมีความคิดริเริ่ม  
ใหกับโรงเรียน พรอมๆ กับการใหความรูสรางความเขาใจใหกับครูผูสอ น ทั้งนี้เพราะกา รมีเจตคติที่ดี
ตอการจัดการเรียน การสอนที่เนนความสําคญัของผูเรียนจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได 
โดยที่ผูบริหาร โรงเรียน จะตองเปนผูลงมือทํา  ใชความคิดใหมมาประยุกตใชใหเหมาะสมในแตละ
สถานการณ แนะนําครูผูสอนโดยสรางความตระหนัก ความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูรวมกัน
วางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยการจัดแผนพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน  ยิ่งถา
ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดริเริ่มในการสรางงานใหมๆ เพ่ือสงเสริมการศึกษาของ โรงเรียนใหพัฒนา ก็
จะทําใหเกิดสิ่งใหม ๆ ที่มีคุณคาทางการศึกษาแกเยาวชนของชาติไดอยางสรางสรรคเชนกัน การคิดสิ่ง
ใหมๆ ไมยึดติดรูปแบบเดิมๆ กลาเสนอความคิดที่ไมเหมือนคนอ่ืน ถือเปนคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร
ที่ตองสรางความเปล่ียนแปลงใหกับองคกร ซึ่งสังคมวัฒนธรรมไทย โดยทั่วไปเลี้ยงลูกใหอยูในกรอบมา
ตั้งแต เด็ก ใหการปกปองตลอดเวลา ขอดีคือเด็กมีความสุข อบอุนภายใตโลกท่ีพอแมสรางใหซึ่ง
บางครั้งไมเปนไปตามสภาพจริง  ทําใหเติบใหญมาเปนคนไมกลาคิดในสิ่งที่ตางจากท่ีเคยเห็นเคยเปน  

ตองฝกกันมาตั้งแตการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ผูใหญฝกก็ไดแตซึมซับยาก  ความคิดริเ ร่ิมเปนความคิด
จินตนาการประยุกต คือ ไมใชคิดเพียงอยางเดียวแตจําเปน ตองคิดสรางและหาทางทําใหเกิดผลงาน
ดวยกันไป6  

อน่ึงการบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จนั้น  มาจากผูบริหาร โรงเรียน ตองมี
ความคิดในการริเริ่มเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนนําความรูเกี่ ยวกับความคิดริเริ่ม ไปใชภายใน
โรงเรียน โดยการใหความสําคัญในการพัฒนาคร ูซ่ึงเปนผูรวมงานกับผูบริหารโรงเรียนที่ตองชวยกันใน
การพัฒนาสถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและภารกิจของ โรงเรียน  เมื่อผูบริหาร

                                           
6 ประพันธศิริ สุเสารัจ, การพัฒนาการคิด (กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิค พริ้นติ้ง, 2551), 8-
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โรงเรียนมีความคิดริเริ่ม จากนั้นสามารถถายทอดใหครูผูซึ่งเปนผูรวมงานไดรับรูแนวทางในการทํางาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผูบริหาร โรงเรียน  ใหตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาคือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่พึงประสงคใ นการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทา งการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติก็ เพ่ือใหเกิด
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหผูรับบริการจาก วชิาชีพ ไดวาเปน
บริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึ กษา และ
กําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม นั้น เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมีลั กษณะเฉพาะ ตองใชความรูทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ 7 นอกจากน้ีคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2543 ได
กําหนดลักษณะของผูบริหาร โรงเรียนตนแบบเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย างอิสระไววา ผูบริหาร
โรงเรียน ควรมีลักษณะ ความเปนผูนําที่เขมแข็ง มีการวางแผนในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีทักษะการบริหารงานที่ดีเยี่ยม มีประสบการณดานการบริหารเปนอยางดี สามารถปฏิบัติ
ตนในรูปแบบของการตัดสินใจแบบมีสวนรวมและบริหารงานโดยมุงเน นประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาการเรียนของผูเรียน8  

เหลานี้เปนส่ิงที่ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองใชความคิดวาจะทําอยางไรใหครู ปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานเพ่ือใหครูสามารถนําความรูที่ไดไปสอนนักเรียนใหเกิดความรู 
พัฒนาการเรียนของนักเรียนได ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความคิดริเริ่ม จะรูวิธีการที่จะหาแนวทางใน
การสงเสริมใหครูมีคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค เกิดความภาคภูมิใ จในอาชีพครู รักการ
ทํางาน พรอม จะทํางานที่ไดรับมอบหมายจากผู บริหาร โรงเรียน ไดอยางเต็มกําลัง ความสามารถ  
เสมือนเปนเจาของงาน พร อมทั้งใสใจในการสอนใหนักเรียนเกิดคว ามรูสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ยิ่งถาหากวาผูบริ หารโรงเรียนมีความคิดริเริ่ม ใหมๆ มีความคิดที่แตกตาง
ไปจากแนวทางเดิมๆแตสามารถทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จดวยแลว ครูและผูรวมงานทุกคน
ก็พรอมที่จะยึดแน วทางจากผูบริหาร โรงเรียนมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานครูใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตอโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยทั่วไปแลวการบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหารจึงตองใชความคิดเปนอยางมาก ก็เพ่ือครูก็จะสามารถปฏิบัติงานจนเกิ ดเปนผลสัมฤทธ์ิในการ
ทํางาน  สามารถกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในครูผูสอนและ
สถานศึกษาของนักเรียน 

                                           
7 “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,” (24 พฤษภาคม 

2546), รราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา. เลม 120 ตอนท่ี 52 ก (11 มิถุนายน 2546) หนา 1-30. 
8 ธีระ รุญเจริญและคณะ, การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

ขาวฟาง, 2545), 39-40.  
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ปปญหาของการวิจัย 

ผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนผูกําหนดทิศทางการเดินทางของผูอื่นใหเดินทางไปสูเปาหมาย
และความสําเร็จขององคกรรวมไปถึงโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
30 มีทั้งหมด 37 โรงเรียน จากการสอบถามผูบริหาร โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 บางโรงเรียน เกี่ยวกับความคิดริเริ่ม (Originality) เปนลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตาง
จากความคิดธรรมดา พบวา ผูบริหาร โรงเรียน บางแหง ไมสามารถใช ความรูควา มสามารถในการคิด
ริเริ่มในเรื่องของลักษณะทางผลิตผลทางการคิดริเริ่มทําสิ่งใหมใหแกสถานศึกษา ไดอยางเต็มที่  จาก
การสอบถามพบปญหาดังนี้ 1) ผูบริหารโรงเรียนมีภาระงา นมาก จึงไมสามารถคิดแผนงานใหมที่
แตกตางจากเดิม 2) ผูบริหารโรงเรียนมีการสับเปลี่ยนยายโรงเรียนอยูบอยครั้งจึงทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการทํางาน และผลิตงานที่แปลกใหม 3) ผูบริหารโรงเรียน ประสบปญหาในการทํางาน
รวมกับคณะครูในโรงเรียนมีความคิดและรูปแบบในการทํางานไมตรงกัน ซึ่งสงผลกระทบตอตัวผูเรียน
หากผูบริหารรงเรียนและครูมีปญหากัน ผลกระทบคือนักเรียน เพราะจะทําใหนักเรียนเสียประโยชน
ทางดานการศึกษา ครูอาจจะละท้ิงการสอน จากปญหาดังกลาวสงผลใหโรงเรียน สวนใหญ มีผลการ
ประเมิน ภายนอกโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุ ณภาพการศึกษา (สมศ ) ในดาน
มาตรฐานที่ 5 ดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตา มหลักสูตรไม ไดมาตรฐานคุณภาพ ของทุก
โรงเรียน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ) ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6  ปการศึกษา 2554-2555 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีคาเฉลี่ยนอยมากเม่ือ
เทียบกับระดับอื่นๆ (เฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู) ดังตารางที่ 1 และ 2 ขางลางน้ี  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

 คะแนนเฉลี่ยป 54 คะแนนเฉลี่ยป 55 ผลตางป 54-55 

ระดับประเทศ  40.91 42.50 1.59 

ระดับสังกัด  41.02 42.55 1.52 

ระดับจังหวัด  39.79 40.54 0.75 

ระดับเขตพื้นที ่ 39.33 41.35 2.02 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ปการศึกษา 2554 (มัธยมศึกษาปที ่3) (กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2555). 

      : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ปการศึกษา 2555 (มัธยมศึกษาปที ่3) (กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556) 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 คะแนนเฉลี่ยป 54 คะแนนเฉลี่ยป 55 ผลตางป 54-55 

รระดับประเทศ  334.95  336.70  11.76 

รระดับสังกัด  335.01  336.87  11.86 

รระดับจังหวัด  331.93  333.53  11.60 

รระดับเขตพื้นที ่ 332.55  334.22  11.67 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, รรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ปการศึกษา 2554 (มัธยมศึกษาปที ่6) (กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2555). 

      : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ปการศึกษา 2555 (มัธยมศึกษาปที ่6) (กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556).  

 จากตารางขางตนผลจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ) ใน
ดานมาตรฐานที่ 5 ดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 9 และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทําใหผูวิจัยพบเห็นปญหาของกระบวนการเริ่มตน  โดยความคิดริเริ่ม
ของผูบริหาร โรงเรียน ที่ตองหาวิธีการแนวทางใหมๆท่ีแตกตางจากเดิม ในการสงเสริม ที่จะทําใหผล
คะแนนการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนมีคะแนนเพิ่มมากขึ้น  เพราะคาเฉลี่ยคะแนนใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานอยกวาระดับประเทศ ซึ่งสงผลตอการสรางแนวทางใหมๆให โรงเรียน การที่
ผูบริหารโรงเรียนจะสรางองคความคิดที่เปนความคิดริเริ่มเปนแนวทางของตนเอง มีเอกลักษณ มี
ลักษณะการทํางานท่ีแปลกใหม สรางความสนใจใหแกคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน เปนสิ่งที่
เปนไปไมได เพียงแตวาตองใหโอกาสแกผูบริหารสถานศึกษาใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ 

 ยิ่งในสถานการณปจจุบันผูบริหาร โรงเรียนตองทํางานใหได มาตรฐาน เชนเดียวกับผูบริหาร
โรงเรียนท้ัง 37 โรงเรียน ตองมีหนาที่และปฏิบัติงานภารกิจในการบริหารจัด การสถานศึกษาใหสําเร็จ
ลุลวงตรงตามขอบังคับของ  พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 มาตรา 49 (2)10 

ไดกําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาท้ังหมด 12 มาตรฐาน เพื่อเปนกรอบ
และแนวทางในการทํางานใหยึดถือ ดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ

                                           
9  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) (กรุงเทพฯ : แม็ทชพอยท, 2553) 7. 
10 “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,” (24 พฤษภาคม 2546), 

ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา. เลม 120 ตอนท่ี 52 ก (11 มิถุนายน 2546) : 1-30. 
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บุคลากร ผูเรียน และชุมชน 3) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 4) พัฒนา
แผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 6) ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 7) รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบ บอยางท่ีดี 9) รวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนําและสราง
ผูนํา 12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ ตัวชี้วัดสําคัญอยางหนึ่งที่บงบอกการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 คือ ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ) ซ่ึงใหขอเสนอแนะและแนวทาง การทํางานตามมาตรฐานดานการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพภายในโรงเรียน ตอการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ของโรงเรียนสวนหนึ่ง ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยภาพรวมมีรายละเอียด
ประกอบดวยดังตอไปนี้  1) โรงเรียนควรวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกกลุมสาระการ เรียนรูสูงขึ้น ควรใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ในการประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานภายใตการนิเทศ กํากับติดตามอยางเขมแข็ง  2) ผูบริหารควรพัฒนาระบบการ
นิเทศใหเปนระบบอยางชัดเจนตอเนื่อง มีการประเมินผล ติดตามผล นําผลไปพัฒนาสงผลใหเกิดกับ
ผูเรียน 3) ควรพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในดานกระบวนการที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษา โดยทําการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและทิศทางการพัฒนา 
กําหนดกระบวนการการบริหาร จัดการและพัฒนาสถานศึกษา เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
และยึดหลักธรรมาภิบาลตามระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  4) ควรสงเสริมรงเรยีนใหรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในดานกระบวนการที่
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาในระดับดีมาก โดยดําเนินการ
จัดทําโครงการวิจัยและสรางนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษา 5) โรงเรียนควรพัฒนาและสงเสริมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานสู
ความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิ รูปการศึกษาในดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษาดวยการจัดเปนแหลงเรียนรูภายใน มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ ควรมีการประสานบุคลากรภายใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนาสภาพแวดลอม 
แปลงเกษตร และอาคารที่พักนักเรียน ใหเอื้อตอการหนวยงานตนสังกัด ดําเนินการกํากับ ดูแล นิเทศ 
วัดและประเมินผลอยางเปนระบบ และนําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเน่ือง  6) โรงเรียนควรเปด
โอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูแทนชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ รวมใหคําปรึกษา ตัดสินใจอยางแท จริงและเปนระบบชัดเจน  7) โรงเรียนควรชี้แจง ทําความ
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เขาใจกับบุคลากรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเรียนใหเกิดความเขาใจตรงกัน
เกี่ยวกับอัตลักษณ เอกลักษณ มาตรการสงเสริม และรวมกันพัฒนาอยางเปนระบบที่ตอเนื่อง เพื่อไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย 8) โรงเรียนควรวางแผนพัฒนาจุดเดน จุดเนน อัตลักษณของสถานศึกษาให
เกิดประสิทธิ ผลและตอยอดเพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและเดนชัดยิ่งขึ้น  9) ผูบริหารควรพัฒนา
ระบบการนิเทศติดตามงานโครงการ ใหมีการประเมินทั้งกระบวนการ ปฏิบัติ และการประเมิน
ความสําเร็จตามเปาหมาย มีก ารประเมินทัง้ในระหวางการปฏิบัติโครงการและประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ และขอมูลไปใชในการพัฒนาใหตอเนื่อง 10) สถานศึกษาควรกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จให
สอดคลองและครอบคลุมตัวบงชี้ของมาตรฐาน ประเมินผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมโดยการมี
สวนรวมของทุกฝายที่เก่ี ยวของ นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหเปนระบบอยางตอเน่ือง 11) 

สถานศึกษาควรจัดทํารายงานเรื่องจุดเสี่ยงภัยที่กอใหเกิดอันตรายในสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย 12) ควรประกาศโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของโรงเรียนใหชัดเจน 
รวมกับตัวบง ชี้อัตลักษณและเอกลักษณ กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา มีโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามเกณฑการประเมิน    

จากขอเสนอขางตนเปนขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการของ โรงเรียนบางแหงจากทั้งหมด 
37 โรงเรียนที่เปนเพียงตั วอยางที่ทําใหเห็นปญหาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ี สํานักงานรับรองมาต รฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ไดใหไวในการ
ประเมินภายนอกรอบท่ี 311 ซึ่งพบวาผูบริหารสถานศึกษามีปญหาในเรื่องผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันไป เชน ในขอที่ 9 รวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานอื่นอยางสรางสรรค หลายโรงเรียนตองมีการบริหารโดยดึงชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
เขามาเปนสวนรวมในการบริหารอยางแทจริง เปนตน 

ดวยเหตุผลดังกลาวที่กลาวมาท้ังหมดแลวนั้นทําใหผูวิจัยมีคว ามสนใจที่จะศึกษา ความคิด
ริเริ่มของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ ผลการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพ่ือนําผลการศึกษามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  อีกท้ังยัง
สามารถเปนแหลงขอมูลที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา 
  

 

                                           
11  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), บทสรุปของ

ผูบริหารสถานศึกษาของการประเมินภายนอกรอบที่ 3 เขาถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงได
จาก http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/index.php 
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ววัตถุประสงคของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือทราบความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 

2. เพ่ือทราบ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

3. เพ่ือทราบความคิดริเริ่ม ของผูบริห ารที่สงผลตอ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อยูใน
ระดับใด 

2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อยูในระดับใด 

3. ความคิดริเริ่ม ของผูบริหาร สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงา นของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือไม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อยูใน
ระดับปานกลาง 

2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อยูในระดับปานกลาง 

3. ความคิดริเริ่ม ของผูบริหาร สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
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ขขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (system approach)12 ตามแนวคิดของ 
แคทซ (Katz) และ คานซ (Kahn) เปนกรอบของการวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัย
นําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาวะแวดลอม 
(environment) ทั้งภายในและภายนอกขององคกร ซึ่งไมใชองคประกอบทางการศึกษา แตสามารถ
สงผลตอคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา  

ผูบริหารภายใน โรงเรียน มีอยูหลายสิ่ง ท่ีตองคิดและพิจารณาในเพ่ือการพัฒนา สงเสริม
ศักยภาพของ โรงเรียน  และชวยใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ แตเนื่องดวยการบริหารงานมี
ปญหาที่เกิดข้ึนมากมายท่ีตองแกไขและไมไดตายตัว ดังนั้นผูบริหารจึงควรพัฒนาค วามคิดริเริ่ม ในการ
สรางสิ่งใหมใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียน เพ่ือใหเกิดผลที่ดีอยางหลากหลายซ่ึง ทอรแรนซ (Torrance) ได
ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของผูที่มีความคิด ริเริ่ม ซึ่งอยู ในกระบวนการคิด สรางสรรค มีกระบวนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค (creative problem solving) ซึ่งมีท้ังหมด 5 ประการ ดังนี้คือ 1) 

ความรูสึกไวตอปญหา 2) ความคลองในการคิด  3) ความคิดริเริ่ม 4) ความยืดหยุนในการคิด 5) 

แรงจูงใจ13 และรวมนํามาเสนอเปนองคประกอบของความคิดสรางสรรค 3 องคประกอบ ดังนี้ 
1. ความคลองแคลวในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถ ของบุคคลในการคิดหา

คําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และสามารถสรางคําตอบไดในปริมาณในเวลาจํากัด 

2. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุ คคลในการคิดหา
คําตอบไดหลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 

3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะของ ความคิดแปลกใหม แตกตางจาก
ความคิดธรรมดาและไมซ้ํากับความคิดท่ีมีอยูทั่วไป  

และสําหรับ กิลฟอรด (Guilford) นําเสนอทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด 
(Guilford’s Structure of Intellect Model หรือ SI model)14 กิลฟอรด (Guilford) เปน
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดศึกษาองคประกอบตาง ๆ ของเชาวนปญญาที่มีผูศึกษาไวกอน โดยใชวิธี

                                           
12 Daniel Katz and Robert L.Kahn, TThe Social Pychology of Organization, 2nd 

ed. (New York: John Wiley and Sons, 1978), 20. 
13  Paul E. Torrance, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: หจก. ภาพพิมพ, 2532), 5-7. 
14  Joy Paul Guilford, TThe Nature of Human Intelligence (New York : Mc-Grew 

– Hill Book Co., 1968). 
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วิเคราะหองคประกอบเขาชวย ในที่สุดก็ไดเสนอโครงสราง หรือแบบจํา ลองสมรรถภาพทางสมองของ
มนุษยในรูป 3 มิติ ดังนี้   

มมิติที่ 1 เนื้อหา  (Content) หมายถึง มิติแทนขอมูลหรือสิ่งเราที่เปนสื่อในการคิดที่สมอง
รับเขาไปแลวกอใหเกิดความคิดหรือความรูสึก แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 

1. ภาพ หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปนรูปธรรมซึ่งบุคคลสามารถรับรูและสามารถทําให
เกิดความรูสึกนึกคิดได เชน ภาพ เปนตน 

2. สัญลักษณ  หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราตาง ๆ ที่อยูในรูปของเคร่ืองหมายหรือสัญญาณ
ตาง ๆ ใหบอกมาใหมาท่ีสุดเชน ตัวอักษร ตัวเลข โนตดนตรี รวมทั้งสัญญาณตาง ๆ ดวย 

3. การสือ่ความหมายดาน ภาษา หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่อยูในรูปของถอยคําที่มี
ความหมายตาง ๆ สามารถใชติดตอส่ือสารได เชน พอ แม เพื่อน ชอบ โกรธ เสียใจ เปนตน 

4. พฤติกรรม หมายถึง ขอมูลที่เปนการแสดงออกของบุคคล กิริยาอาการ การกระทําที่
สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรูการคิด เชน การยิ้ม การหัวเราะ การสั่นศรีษะ การแสดง
ความคิดเห็น เปนตน 

มิติที่ 2 วิธีการคิด (Operation)  หมายถึง มิติที่แสดงลักษณะกระบวนการปฏิบัติงาน 
กระบวนการคิดของสมอง แบงออกตามลําดับขั้นได 5 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การรูจักและเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการตีความของสมองเม่ือเห็นสิ่งเราแลว
เกิดการรับรู เขาใจสิ่งนั้นและบอกไดวาเปนอะไร  เชน  เมื่อเห็นของเลนรูปรางกลม ๆ ทําดวยยางผิง
เรียบก็บอกไดวาเปนลูกฟุตบอล 

2. การจํา หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีเก็บสะสมความรูไวแลวสามารถระลึก
ออกมาไดเมื่อมีสิ่งเรา เชน การจําหมายเลขประจําตัว การทองสูตรคูณ การชี้ตัวคนราย 

3. การคิดแบบอเนกนัย  เปนกระบวนการของสมองท่ีจะคิดไดหลายแงมุม หลายทิศทาง 
คิดหาคําตอบโดยไมจํากัดจํานวน ทําใหไดความคิดที่แปลกใหมจากสิ่งเราที่กําหนดให เชน 
หนังสือพิมพใชทําอะไรไดบาง ใหบอกมาใหมากท่ีสุด ผูที่คิดไดมาก แปลก  มีเหตุผล คือ ผูที่มีความคิด
โดยอเนกนัย ดังนั้น ความคิดอเนกนัยจึงเปนความคิดที่ Guilford ไดอธิบายวาเปนความคิดอเนกนัยนี้
เปนความคิดสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (ความสามารถที่จะคิดไดไมเหมือนใครหรือคิด
ในสิ่งดูเหมือนไมสัมพันธกันใหเขากันได) ความคลองในการคิด (ความสามารถในการคิดคําตอบไดเปน
จํานวนมาก ซึ่งเก่ียวของกับผลของการคิดในเรื่องหนวย ความสัมพันธและระบบ ) ความคิดยืดหยุน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

12 

(ความพรอมที่จะเปลี่ยนแนวทางหรือดัดแปลงขอมูล ) และความคิดละเอียดลออ (ความสามารถที่จะ
ตอเติมความคิดใหสมบูรณยิ่งขึ้น) 

4. การคิดแบบเอกนัย หรือความคิดแบบองครวม หมายถึง ความสาม ารถในการคิดหา
คําตอบที่ดีที่สุดจากขอมูลหรือส่ิงเราที่กําหนด และคําตอบท่ีถูกตองก็จะมีเพียงคําตอบเดียว เชน การ
เลือกคําตอบในการทําขอสอบแบบเลือกตอบ 

5. การประเมิน หมายถึง ความสามารถสรุปโดยอาศัยกฎเกณฑที่ดีที่สุด 

มมิติที่ 3 ผลของการคิด  (Product)   หมายถึง มิติที่แส ดงถึงผลที่ไดรับจากการใช
ความสามารถในการทํางานเมื่อสมองไดรับขอมูลจากมิติท่ี 2  และใชความสามารถในการตอบสนอง
ตอสิ่งเราผลที่ไดจะออกมาเปนมิติที่ 3 ซึ่งมี 6 ลักษณะ ดังนี้ 

1. หนวย หมายถึง สวนยอย       ๆ ที่ถูกแยกออกมีคุณสมบัติเฉพาะของตนเองท่ีแตกตาง
จากคนอ่ืน เชน คน แมว  บาน เปนตน 

2. จําพวก หมายถึง ประเภท หรือ จําแนกหรือกลุมของหนวยท่ีมีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะรวมกัน เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดแก คน แมว ชาง หรือ ประเภทผลไม ไดแก เงาะ มังคุด 
ลางสาด ลิ้นจี่ เปนตน 

3. ความสัมพันธ  หมายถึง ผลของการเชื่อ มโยงความคิดแบบตาง ๆ ตั้งแต 2  พวกเขา
ดวยกันโดยอาศัยลักษณะบางอยางเปนเกณฑ อาจอยูในรูปของหนวยกับหนวย จําพวกกับจําพวก 
ระบบกับระบบ เชน ปลาคูกับน้ํา ชายคูกับหญิง เปนตน 

4. ระบบ หมายถึง การเชื่อมความสัมพันธของผลที่ไดหลายๆ คูเขาดวยกันอยางมีระบบ 
เชน เลขชุด 1 3 5 7 9  จัดเปนระบบเลขคี่  สวน 2 4 6 8  จัดเปนระบบเลขคู 

5. การเปลี่ยนแปลง  หมายถึง การเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งตาง ๆ ให
ออกมาในรูปใหม เชน การเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมเปนเสนตรงสี่เสน การแปลความหมาย ยอความ เปนตน 

6. การประยุกต หมายถึง การคาดหวังหรือทํานายเรื่องบางอยางจากขอมูลที่กําหนดให
เกิดความแตกตางไปจากเดิม เชน เมื่อเห็น +  ก็คาดวาเปนสัญลักษณของสภากาชาด 

สรุปไดวา   ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ กิลฟอรด (Guilford) ไดอธิบาย
ความสามารถทางสมองของมนุษยออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติที่ 1 เนื้อหา หมายถึง มิติแทนขอมูลหรือ
สิ่งเราที่เปนสื่อในการคิดที่สมองรับเขาไปแลวกอใหเกดิความคิดหรือความรูสึก มี 4 ลักษณะ ไดแก 
ภาพสัญลักษณ ภาษา และพฤติกรรม   มิติที่ 2  วิธีคิด หมายถึง  มิติที่แสดงกระบวนการคิดของสมอง
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ตามลําดับขั้น มี 5 ขั้น ไดแก การรูจักและเขาใจ การจํา การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัย และ
การประเมิน มิติที่ 3  ผลของการคิด หมายถึง มิติที่แสงถึงผลที่ไดจากการท่ีสมองไดรับขอมูลจากมิติท่ี 
2 แลวใชความสามารถในการตอบสนองตอสิ่งเรา ผลที่ไดจะออกมาเปน 6 ลักษณะ ไดแก หนวย 
จําพวก ความสัมพันธ  ระบบ  การแปลงรูป  และการประยุกต  

จากโครงสรางทางสมอง  3 มิตินี้ กิลฟอรด (Guilford) มาเขียนเปนรูปลูกบาศก  (Three 

Faces of Intellect Model) ไดโครงสรางของเชาวนปญญาที่ประกอบดวยองคประกอบถึง  120 

องคประกอบ  แตละองคประกอบก็จะประกอบดวยมิติทั้ง  3 สามารถนามาเปนรูปแบบในการสราง
แบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางสมองในดานนั้น ๆ ได ดังเชน แทนองคประกอบของดานวิธีการ
คิดแบบอเนกนัยทางภาษาท่ีไดผลเปนการแปลงรูป (Divergent-Production Semantic 

Transformations) หรือ ปจจัยของความคิดริเริ่ม (Originality)15 กิลฟอรด (Guilford) ไดอาศัย
แนวคิดของทอรแรนซ (Torrence) ซึ่งอธิบายวาความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะของ
ความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา และไมซ้ํากับที่มีอยู มีลักษณะความคิดท่ีไมปกติ
ธรรมดา (Wide idea) เปนความคิดที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจาก
นําความรูเดิมมาคิดดัดแปล งและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมข้ึน  ซึ่งองคประกอบของความคิดริเริ่ม มี
ดังนี้16 

1. ความสามารถใน การคิดแบบอเนกนัย (Divergent-Production) หมายถึง เปน
ความหมายทางสมองข องบุคคลท่ีจะคิดหาวิธีการแกปญหาหลาย ๆ วิธีเมื่อตองเผชิญกับปญหาเปน
ความคิดท่ีเกิดจากการสรางความคิดรวบยอดในสมองจากส่ิงเราเราประสบมา และเปนผลใหสามารถ
คิดหาคําตอบ หรือวิธีการที่จะนํา มาแกปญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งเราได  เชน ใหบอกประโยชนของนํ้ามา
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ถาใครคิดไดมากและแปลกท่ีสุด และมีเหตุผลถือวาผูนั้นมีความสามารถใน
การคิดอเนกนัย 

2. การสื่อความหมายดานภาษา (Semantic) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่อยูในรูปถอยคํา
ที่มีความหมายตาง ๆ กัน สามารถใชติดตอส่ือสารได การบรรยายที่เปนระบบอยางมีความหมายของ
ประโยคโดยเฉพาะธรรมชาติของการใชภาษา  

3. การเปลี่ยนแปลง  (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ดัดแปลง 
ตีความ ขยายความ ใหนิยามใหม หรือการจัดองคประกอบของส่ิงเราหรือขอมูลออกมาในรูปแบบใหม 
เชน การเลนคําหรือสํานวนทางภาษา 

                                           
15 อารี รังสินันท, คความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพขาวฟาง, 2532), 5. 
16 Joy Paul Guilford, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: หจก. ภาพพิมพ, 2532), 5-7. 
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อีแวนส (Evans) ไดกลาววา ความคิดริเริ่มเปนความสามารถในการสราง ความคิดท่ีไม
เหมือนกับสิ่งทั่วไป แกไขปญหาในวิธีการที่ไมธรรมดา หรือใชสิ่งของหรือสถานการณ ในวิธีการที่ไมซ้ํา
ใคร ประกอบไปดวย 1) การสรางสรรคตอการตอบสนองไมธรรมดารายบุคคล  2) การเชื่อมโยง
ความคิดอยางเปนระบบ และ 3) ผลิตผลของการตอบสนองท่ีชาญฉลาด17   

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ.  2546    ซึ่งเปนกฎหมาย
เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม ประกอบดวย 1) 
วิชาชีพครู 2) วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 3) วิชาชีพผูบริหารการศึกษา 4) วิชาชีพควบคุมอ่ืนที่
กําหนดในกฎกระทรวง  ในมาตรา 49 (2) ไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  12 ขอ18  ซึ่งประกอบดวย 1) ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 3) มุงม่ันพัฒนาผู รวมงานให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) 

พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 6) ปฏิบัติงานขององคกร
โดยเนนผลถาวร 7) รายงานผลการพัฒน าคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ  8) ปฏิบัตตินเปน
แบบอยางที่ดี  9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 10 ) แสวง หาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนําและสรางผูนํา 12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบมาเปนขอบขายของการวิจัยของการวิจัยประ กอบดวย ปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
(Context) ซึ่งไมใชองคประกอบทางการศึกษาแตสามารถสงผลตอคุณภาพการศึกษา ไดแก สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน แตตัวปอนในระบบการศึกษา คือ  บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ นโยบาย เปนตน ปจจัยนําเขาเหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยน ดังปรากฏในแผนภูมิ
ที่ 1  

 

 

 

                                           
17  James R. Evans, CCreative Thinking (In the Decision and Management 

Sciences) (Ohio : South-Western Publishing Co., 1991), 43.  
18 “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,” (24 พฤษภาคม 2546), 

ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา. เลม 120 ตอนท่ี 52 ก (11 มิถุนายน 2546) หนา 1-30. 
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แผนภูมิที่ 1 : ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 

ที่มา  : Daniel Katz and Robert L.Kahn, TThe Social Pychology of Organization, 2nd 

ed. (New York : John Wiley and Sons, 1978), 20. 

 : จันทรานี สงวนนาม , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2551), 21. 

: Joy Paul Guilford, TThe Nature of Human Intelligence (New York : Mc-Grew – 

Hill Book Co., 1968). 

: “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546,” (24 พฤษภาคม 2546), 

ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา. เลม 120 ตอนท่ี 52 ก (11 มิถุนายน 2546) หนา 1-30. 

 

สภาพแวดลอม ((Context) 

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 สภาพทางสังคม 

 สภาพทางภูมิศาสตร 
       ฯลฯ 

ปจจัยนําเขา ((Input) 

 บุคลากร 
 งบประมาณ 

 วัสดุอุปกรณ 
 นโยบาย  

 

กระบวนการ ((Process) 

 การบริหาร 
   - ความคิดริเริ่มของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอน 

 การนิเทศ 

 การประเมินผล  
 
 

ผลผลิต ((Output) 

 ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ของผูเรียน 

ขอมูลยอนกลับ
Feedback 
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ขขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิด ความคิด ริเริ่ม ของ กิลฟอรด (Guilford) เสนอ  
ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา 
และไมซ้ํากับที่มีอยู มีลักษณะความคิดท่ีไมปกติธรรมดา (Wide idea) เปนความคิดที่เปนประโยชน
ทั้งตอตนเองและสังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากนําความรูเดิมมาคิดดัดแปลและประยุก ตใหเกิดเปน
สิ่งใหมขึ้น  ซึ่งองคประกอบของความคิดริเริ่ม มีดังนี้ 19 1. ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent-Production) หมายถึง เปนความหมายทางสมองของบุคคลท่ีจะคิดหาวิธีการแกปญหา
หลาย ๆ วิธีเมื่อตองเผชิญกับปญหาเปนความคิดที่เกิดจากการสรางความคิดรวบย อดในสมองจากส่ิง
เราเราประสบมา และเปนผลใหสามารถคิดหาคําตอบ หรือวิธีการที่จะนํา มาแกปญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่ง
เราได เชน ใหบอกประโยชนของนํ้ามาใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได ถาใครคิดไดมากและแปลกท่ีสุด 
และมีเหตุผลถือวาผูนั้นมีความสามารถในการคิดอเนกนัย  2. การสื่อความหมายดาน ภาษา 
(Semantic) หมายถงึ ขอมูลหรือสิ่งเราที่อยูในรูปถอยคําที่มีความหมายตาง ๆ กัน สามารถใช
ติดตอสื่อสารได การบรรยายที่เปนระบบอยางมีความหมายของประโยคโดยเฉพาะธรรมชาติของการ
ใชภาษา 3. การเปลี่ยนแปลง  (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปล งปรับปรุง ดัดแปลง 
ตีความ ขยายความ ใหนิยามใหม หรือการจัดองคประกอบของส่ิงเราหรือขอมูลออกมาในรูปแบบใหม 
เชน การเลนคําหรือสํานวนทางภาษา 

และไดนําเอา ในสวนของ มาตรฐาน การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา น้ัน ตามท่ี
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ในมาตรที่ 49 (2) โดยกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  12 ขอ ซึ่งประกอบดวย 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา, 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน , 3 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ , 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามาร ถปฏิบัติไดเกิดผลจริง , 5 พัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ , 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดย
เนนผลถาวร , 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ , 8 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี , 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค , 10 แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา , 11 เปนผูนําและสรางผูนํา , 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  

เปนตัวแปรตามของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2 

 

                                           
19 J Joy Paul Guilford, TThe Nature of Human Intelligence (New York: Mc-Grew – 

Hill Book Co., 1968). 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา : Joy Paul Guilford, TThe Nature of Human Intelligence (New York: Mc-Grew – 

Hill Book Co., 1968). 

: “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546,” (24 พฤษภาคม 2546), 

ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา. เลม 120 ตอนท่ี 52 ก (11 มิถุนายน 2546) หนา 1-30. 

ความคิดริเริ่ม 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

 (X tot ) 

 
1. ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย 

(Divergent-Production : X 1 ) 
2. การสื่อความหมายดานภาษา 

(Semantic : X 2 ) 
3. การเปลี่ยนแปลง  
4. (Transformation : X 3 ) 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (Y tot ) 

 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา ( Y 1 ) 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ
ชุมชน ( Y 2 ) 
3. มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานได
เต็มศักยภาพ ( Y 3 ) 

4. พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติได
เกดิผลจริง ( Y 4 ) 
5. พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงาน
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ( Y 5 ) 

6. ปฏบิัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร ( Y 6 ) 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยาง
เปนระบบ ( Y 7 ) 

8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ( Y 8 ) 

9. รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยาง
สรางสรรค ( Y 9 ) 

10. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา       
( Y 10 )  
11. เปนผูนําและสรางผูนํา ( Y 11 ) 
12. สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ      
( Y 12 ) 
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นนิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําท่ีใชในการศึกษาวิจั ยครั้งนี้ใหตรงกันจึงนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้ 

ความคิด ริเริ่มของผูบริหาร  หมายถึง การนําเสนอแนวทางการทํางาน ท่ีกอกําเนิด
สรางสรรคสิ่งใหมๆ แตกตางจากแนวทางแบบเดิม โดยอาศัยความรู และประสบการณ ที่สั่งสมมาเปน
พ้ืนฐานในการคิดดัดแป ลงและประยุกต ใหเกิดเปนสิ่งใหมๆ เปนประโยชน ตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่ง
องคประกอบ คือ ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (Divergent-Production) หมายถึง เปน
ความหมายทางสมองของบุคค ลที่จะคิดหาวิธีการแกปญหาหลายๆ  วิธีเมื่อตองเผชิญกับปญหาเปน
ความคิดท่ีเกิดจากการสรางความคิดรวบยอดในสมองจากส่ิงเราเราประสบมา และเปนผลใหสามารถ
คิดหาคําตอบ จนกระท่ังสามารถนํา มาแกปญหาที่เกิดข้ึนจากสิ่งเราได การสื่อความหมายดาน ภาษา 
(Semantic) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่อยูในรูปถอยคําที่มีความหมายตาง ๆ กัน สามารถใ ช
ติดตอสื่อสารได การเปลี่ยนแปลง  (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ดัดแปลง 
ตีความ ขยายความ ใหนิยามใหม หรือการจัดองคประกอบของส่ิงเราหรือขอมูลออกมาในรูปแบบใหม  

 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  หมายถึง แนวทาง
ในการรับผิดชอบงานและการบริหาร โรงเรียน ใหประสบความสําเร็จ และไดรับการยอมรับจากผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ .ศ. 2546 ประกอบดวย ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพั ฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒน าของบุคลากร 
ผูเรียน และชุมชน  มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหส ามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  พัฒนาแผนงานของ
องคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง
ขึ้นเปนลําดับ ปฏบิัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร รายงานผลการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาไดอยาง
เปนระบบ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่น อยางสรางสรรค            
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา เปนผูนําและสรางผูนํา  และสรางโอกาสในการพัฒนาได
ทุกสถานการณ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมายถึง หนวยงานที่ดูแลรับ ผิดชอบการ
จัดการศึกษาของ โรงเรียน มัธยมศึกษา ของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
ที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 37 โรงเรียน ในจังหวัดชัยภูม ิ
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บบทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 ในสวนของรายละเอียดวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการวิจัยในครั้งนี้ เปนการอธิบายจาก
ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรทีใชในการศึกษาจากบทท่ีแลว ซึ่งในบทนี้จะเปนการ
กลาวถึงวรรณกรรมจากแหลงตางๆ โดยในสวนแรกจะเปนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับความคิดริเริ่มของ
ผูบริหารสถานศึกษา  สวนที่สองจะเปนวรรณกรรมที่เก่ี ยวของกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  สวนที่สามเกี่ยวของกับขอมู ลสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และสวนสุดทายจะเปนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือ นการศึกษาของแตละ
สถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จตามความมุงหวังของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนองคกรหลักที่
เกี่ยวของกับการศึกษา แตการท่ีจะทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จนั้นตองขึ้นอยูกับวาผูบริหาร
สถานศึกษาใชความสามารถ ในการบริหารงาน  วางแผน คิดหาสิ่งใหม ที่เปนประโยชนแก สถานศึกษา
โดยการจะพัฒนาความคิดริเริ่มของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองใช ความสามารถใน
หลายๆดาน เชน การนําเสนอ ผูบริหารจะตองเรียนรูวิธี การนําเสนอ และจําเปนที่จะตองเรียนรูวิธีทํา
ใหคนฟงสนใจ วิธีรวบรวมความคิดของคุณ วิธีการเสริมสรางขอมูลและวิธีการนําเสนอ นั้นเปนสิ่งที่
สําคัญสิ่งหนึ่งสําหรับผูบริหารทุกคน ซึ่งมีอยู 3 สิ่งที่ตองคํานึงถึง ประกอบดวย  1.การเตรียมตัว 2.

เนื้อหา 3.การนําเสนอ 1 ความเปนผูนําที่มีพ้ืนฐานอยูบนปจจัยดังกลาวนั้นเปนทางเลือกท่ีไมเขาทา
สําหรับกลยุทธในการบริหารงานแบบเขมขน บางคนยังมีความคิดที่วา มีแตผูนําที่ออนแอเทานั้นที่จะ
เสียเวลาจดจออยูในเรื่องของศักยภาพ คุณคา การเสียสละและความพึงพอใจ 2 ซึ่งเปนความคิดท่ี
เกี่ยวกับการบริหารงานที่ดูเหมือนไมเปนสิ่งที่สมควร สําหรับผูบริหารที่มีความคิดริเริ่มจะมีวิธีการแนว
ทางการคิดเพ่ือการทํางานท่ีไมธรรมดาเหมือนทั่วไป 

 

                                           
1 สุวัจชัย เอมไพบูลย, ยอดนักบริหาร (กรุงเทพฯ : สยามมิตรการพิมพ, 2541), 260. 
2  Paul J. Meer & Rendy Slechta, แปลจาก The 5 pillar of leadership, หลัก 5 

ประการสูการเปนผูนํา แปลโดย จุมพจน เชื้อสาย (กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550), 87.7 
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คความหมายของความคิดริเริ่ม 
 ความคิดริเริ่ม (Originality) อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาดัดแปลงและประยุกตให
เกิดเปนสิ่งใหมข้ึน เชนการคิดเคร่ืองบินสําเร็จ ก็ไดแนวคิดจากการทําเคร่ืองรอน เปนตน ความคิด
ริเริ่มจึงเปนลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก เปนความคิดท่ีแปลกแตกตางจากความคิดเดิม และ
อาจไมเคยมีใครนึกหรือคิดถึงมากอน ความคิดริเริ่มจําตองอาศัยลักษณะความกลาคิด กลาลอง เพื่อ
ทดสอบความคิดของตน บอยครั้งที่ความคิดริเริ่มจําเปนตองอาศัยความคิดจินตนาการ คิดเรื่องและ
คิดฝนจากจินตนาการหรือท่ีเรียกวาเปนความคิดจินตนาการประยุกตคือไมใชคิดเพียงอยางเดียว แต
จําเปนตองคิดสรางและหาทางทําใหเกิดผลงานดวย ดังนั้น ความคิดจินตนาการและความพยายามท่ี
จะสรางผลงานจึงเปนสิ่งคูกัน ตัวอยางเชน เคยมีผูกลาววาคนที่คิดอยากจะบินนั้นประหลาด และไมมี
ทางเปนไปได แตตอมาพ่ีนองตระกูลไรทก็สามารถคิดประดิษฐเครื่องบินสําเร็จ เปนตน 

 บาเร็ธ (Bartlett) ไดศึกษาคนควาเรื่องลักษณะความคิดริเริ่มและสรุปไดวา ความคิดริเริ่ม
เปนความคิดที่นาตื่นเตน หรือท่ีเรียกวา “Adventurous thinking” ซึ่งเปนความคิดแตกออกไปจาก
ความคิดเกาหรือความคิดเดิม หรือจากแบบพิมพและนําไปสูความคิดใหม โดยอาศัยความไมมีอคติ 
หรือไมปดบังและไมสกัดก้ันความคิด แตยอมเปดรับความคิดและประสบการณใหม ซึ่งจะนําไปสู
ความคิดท่ีไมซ้ํากับความคิดเดิม3  

 ซิมปสัน (Simpson) ไดกลาววาความคิดริเริ่มของบุคคลจัดเปนความสามารถของสมองท่ี
พยายามคิดใหแตกตางไปจากกระสวนเดิม เพื่อนําไปสูความคิดใหมๆ และสตาคเวตเตอร 
(Starkweather) กลาววา ความคิดริเริ่มเปนลักษณะความคิดท่ีไมยอมคลอยตามความคิด (non-

conformity) ของผูอื่นอยางงายดาย แตจนกวาจะมีเหตุผลสมควรและพรอมกันนั้นก็ยังสามารถขยาย
ความคิดของผูอื่นใหเดนชัด และมีน้ําหนักขึ้นอีกดวย4    

 กิลฟอรด (Guilford) ไดอธิบาย ความคิดริเริ่ม (Originality) เปนลักษณะความคิดท่ีแปลก
ใหม แตกตางจากความคิดธรรมดา เปนความคิดที่เกิดจากการนําเอาความรูเดิมรวมไปถึง
ประสบการณมาดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น เปนลักษณะที่เ กิดข้ึนเปนครั้งแรก ตอง
อาศัยลักษณะ ความกลาคิด กลาลอง เพื่อทดสอบความคิดของตนบอยคร้ังตองอาศัยความคิด
จินตนาการ หรือที่เรียกวา ความคิดจินตนาการประยุกต คือไมใชคิดเพียงอยางเดียวแตจําเปนตองคิด 

                                           
3  Bartlett, TThinking (London : Cambridge University Press, 1958). 
4   Simpson & Starkweather, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 

3 (กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, 2532), 30. 
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สรางและหาทางทําใหเกิดผลงานดวย 5 และทอรแรนซ (Torrance) ความคิดริเริ่ม (Originality) 

หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดาและไมซ้ํากับความคิดท่ีมีอยู
ทั่วไป6 ดังนั้น ความคิดริเริ่มเปนความคิดท่ีแปลกใหม ไมซ้ําแบบใคร มีแนวทางการคิดเปนของตัวเอง 
ซึ่งเปนความคิดท่ีดีและมีประโยชน สามารถพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

พพฤติกรรมดานความคิดริเริ่ม 

ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม สรุปจากการศึกษาคนควาก็พบวาคนที่มีความคิด
ริเริ่มมักไมชอบความจําเจ ซ้ําซาก แตจะชอบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหงานของเขามีชีวิตชีวา และ
มีความแปลกให มกวาเดิม เขาจะเปนบุคคลที่มีความศรัทธาที่จะทํางาน ที่คอนขางซับซอน อาศัย
ความสามารถสูงใหสําเร็จได และเขาจะเปนบุคคลท่ีมุงมั่นและมีสมาธิแนวแนในการทํางานของตน 
โดยไมเห็นแกสินจางและเงินรางวัล แตเปนการทํางานท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน หรือความศรัทธา 
และพอใจ ท่ีจะทํางานนั้นๆ   พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม จึงมักเปนบุคคลที่กลาคิด กลา
แสดงออก กลาทดลอง กลาเสี่ยง และเลนกับความคิดของตน เขาจึงเปนบุคคลที่เอกลักษณของตนเอง 
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะไมขลาดกลัวตอสิ่งที่ลึกลับประหลาด คลุมเครือ แตกลับยั่วยุ  และทา
ทายใหอยากลอง และรูสึกพอใจและต่ืนเตนที่จะเผชิญกับสิ่งเหลานั้น จัดวาเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี
ทีเดียว  นอกจากนั้น ไวสเบอรก และ สปริงเกอร (Weisberg & Springer) ไดอธิบายเพิ่มเติมผลท่ี
จากการศึกษาวิจับลักษณะพฤติกรรมของเด็กวา เด็กที่มีความคิดริเริ่ มสูงจะมีความรูสึกดีเก่ียวกับ
ตนเอง มักเปนเด็กท่ีระลึกสิ่งตางๆไดงาย เปนคนมีอารมณขัน มีความเปนอิสระ มีความรูสึกเปนอิสระ 
มีความรูสึกไว ชางสังเกต มีความคิดแปลกใหม ชอบการผจญภัย เสี่ยง ชอบทดลอง มีนิสัยอยากรู
อยากเห็น กระหายใครรูอยูเสมอ ไมยอมคลอยตามความคิดของคนอ่ืนๆ อยางงายๆ7  
 

 

 

 

 

                                           
5 Joy Paul Guilford, TThe Nature of Human Intelligence (New York : Mc-Grew 

– Hill Book Co., 1968), 153. 
6 Paul E. Torrance, GGuiding Creative Talent (New Jersey : Prentice-Hall, 

1962), 37.    
7  Weisberg & Springer, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, 2532), 31. 
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ททฤษฎีความคิดริเริ่ม 

ทฤษฎีความคิดริเริ่ม ของ กิลฟอรด (Guilford) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกากลุมจิตมิติ 
(Psychologist) ที่มีชื่อเสียงและรูจักกันดีเกี่ยวกับงานการศึกษาของเขาดานสติปญญาของมนุษย  ได
เสนอมิติของโครงสรางทางสติปญญาของมนุษย ที่เรียกวา Structure of intellect หรือเรียกยอวา SI 

ประกอบดวยสามมิติ (Three Dimensional Model) ซึ่งแบบจําลองนี้ไดครอบคลุมสมรรถภาพทาง
สมองใน 3 มิติ ดังแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที่ 4 โครงสรางของสมรรถภาพทางสมอง ในลักษณะ 3 มิติ ดังภาพประกอบท่ีแสดงขางลาง 
ตอไปน้ี 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 แบบจําลองโครงสรางสมรรถภาพทางสมอง ในลักษณะ 3 มิติ ของกิลฟอรด (Guilford) 

ที่มา : Joy Paul Guilford, TThe Nature of Human Intelligence (New York : Mc-Grew – 

Hill Book Co., 1968).  
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จากโครงสรางของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอรด (Guilford) ไดอธิบายโครงสรางของ
สมรรถภาพทางสมองในลักษณะ 3 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ดานเนื้อหา (Contents) หมายถึง วัตถุ หรือ ขอมูลตาง ๆ ที่รับรูใชเปนสื่อ
กอใหเกิดความคิด ที่สองรับเขาไปคิด เนื้อหาแบงออกเปน 5 ชนิด ดังนี้                       
  1.1. เนื้อหาที่เปนรูปภาพ (Figural or Visual Content) หมายถึง วัตถุท่ีเปน
รูปธรรมตาง ๆ ซึ่งสามารถรับรูไดดว ยประสาทสัมผัส ทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดได เชน ภาพวาด 
ภาพถาย 

   1.2 เนื้อหาที่เปนเสียง (Auditory Content) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปน
นามธรรม เชน เสียงดนตรี เสียงเพลง เปนตน  

1.3 เนื้อหาที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Content) ไดแก ตัวเลข ตัวอักษร และ
สัญลักษณท่ีสรางข้ึน เชน พยัญชนะ ระบบจํานวน ซึ่งตามปกติเม่ืออยูตามลําพังจะปราศจาก
ความหมาย แตเนื่องจากเราต้ังความหมายขึ้นจึงใชสื่อความหมายได 
  1.4 เนื้อหาที่เปนการสื่อความหมายดาน ภาษา (Semantic Content) ไดแก ขอมูล
ขาวสาร ที่มักจะอยูในรูปความหมายซึ่งแทนดวยถอยคําหรือรูปภาพท่ีมีความหมาย 

  1.5 เนื้อหาที่เปนพฤติกรรม (Behavior Content) ไดแก สิ่งที่ไมใชถอยคําเปนการ
แสดงออกของมนุษย เจตคติ ความตองการ รวมถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคคล บางครั้งเรียกวา 
สติปญญาทางสังคม (Social intelligence)    
 

มิติที่ 2 วิธีการคิด (operations) หมายถึง มิติหรือกระบวนการคิดตาง ๆ ที่สรางข้ึนมา 
ซึ่งปฏิบัติงานของสมอง ประกอบดวยความสามารถ 6 ชนิด ดังนี้ 
  2.1 การรับรูและการเขาใจ (cognition) เปนความสามารถทางสติปญญาของมนษย
ในการรับรูและทําความเขาใจ กับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอ บ ๆ ตัว  เมื่อเห็นแลวเขาใจสิ่งนั้น บอกไดวาคือ
อะไร 
  2.2 การจํา (memory recording) เปนความสามารถทางสติปญญาของมนุษยใน
การสะสมเรื่องราว หรือขาวสารตางๆไวได 
  2.3 การเก็บความจํา (memory retention) เปนความสามารถในการเก็บสะสม
ขอมูลตางๆ ไวและสามารถระลึกไดเมื่อตองการ เชน สูตรคูณ  

2.4 การคิดอเนกนัย (Divergent thinking) เปนความสามารถในการตอบสนองตอ
สิ่งเรา และแสดงออกมาไดหลาย ๆ แบบ หลายวิธี ความคิดประเภทนี้มีความสําคัญตอความคิดริเริ่ม  
  2.5 การคิดเอกนัย (Convergent thinking) เปนความสามารถท่ีเนนเรื่องค วาม
ถูกตองของคําตอบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนคําตอบท่ีดีที่สุด 
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  2.6 การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินสิ่งที่รับรู จําได 
หรือ กระบวนการคิดนั้นมีคุณคา ความถูกตอง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไมอยางไร 

มิติที่ 3  ผลของการคิด (Products) หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน
มิติดานเนื้อหา และดานปฏิบัติการเขาดวยกันเปนผลผลิต เปนการทํางานหลังจากไดรับสิ่งเราจากมิติ
ที่ 1 และการตอบสนองตอขอมูลที่ไดจากสิ่งเราในมิติที่ 2 เมื่อสมองรับรูวัตถุ /ขอมูล ทําใหเกิดการคิด
ในรูปแบบตางๆ กัน ซึ่งสามารถใหผลออกตาง ๆ กัน 6 ชนิด ดังนี้ 
  3.1  แบบหนวย (Units) เปนสิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความแตกตางจากสิ่ง
อ่ืน ที่เปนลักษณะเฉพาะ 

  3.2  แบบกลุม (Classes) เปนกลุมของสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการรวมกัน 

  3.3  แบบความสัมพันธ  (Relations) เปนการเชื่อมโยง 2 สิ่งเขาดวยกัน เชน 
เชื่อมโยงลูกโซ เชื่อมโยงคํา เชื่อมโยงความหมาย 

  3.4  ระบบ (System) เปนแบบแผน หรือการรวมหนวยจําพวกขงขอมูลขาวสาร 
หรือการแสดงความสัมพันธที่ซับซอนของสวนปรกอบ ซึ่งอาจเปนทฤษฎี หลักการ   
  3.5 การเปลี่ยนแปลง  (Transformation) เปนการเปลี่ยนแปลงการหมุนกลับ การ
ขยายความขอมูลจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหน่ึง เปนตนวาการใหคําจํากัดความใหมหรือการคิด
แปลงขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวเสียใหม  
  3.6  การประยุกต (Implication) เปนผลการคิดที่คาดหวัง หรือการทําน ายจาก
ขอมูลที่กําหนดให 

จะเห็นไดวาโครงสรางของสมรรถภาพทางสมอง หรือการวัดเชาวนปญญาของกิลฟอรด 
แบงออกเปน 180 เซลล หรือ 180 องคประกอบ โดยในแตละตัวจะประกอบดวยหนวยยอยของสาม
มิติ เรียงจาก เนื้อหา วิธีการคิด ผลการคิด (content – operation - product) 
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อองคประกอบของความคิดริเริ่ม 

องคประกอบของความคิดริเริ่มตามแนวคิดของ กิลฟอรด (Guilford) ไดกลาววาปจจัย
ของความคิดริเริ่ม เปนความสามารถ อยางหนึ่งของความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ี
คิดไวกวางไกลหลายทิศทาง หรือเรียกวา ลักษณะการคิดอเนกนัย หรื อการคิดแบบกระจาย ซึ่ง
ประกอบดวยความคิดคลองตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) 
และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ในสวนของ ความคิดริเริ่มนั้น ประกอบดวย Divergent-

Production Semantic Transformations (DMT) มีดังนี้8 
1. ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (Divergent-Production) หมายถึง เปน

ความหมายทางสมองของบุคคลท่ีจะคิดหาวิธีการแกปญหาหลาย ๆ วิธีเมื่อตองเผชิญกับปญหาเปน
ความคิดท่ีเกิดจากการสรางความคิดรวบยอดในสมองจากส่ิงเราเราประสบมา และเปนผลใหสามารถ
คิดหาคําตอบ หรือวิธีการที่จะนํา มาแกปญหาที่เกิดข้ึนจากสิ่งเราได เชน ใหบอกประโยชนของนํ้ามา
ใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได ถาใครคิดไดมากและแปลกท่ีสุด และมีเหตุผลถือวาผูนั้นมีความสามารถใน
การคิดอเนกนัย 

2. การสื่อความหมายดานภาษา (Semantic) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่อยูในรู ปถอยคํา
ที่มีความหมายตาง ๆ กัน สามารถใชติดตอส่ือสารได การบรรยายที่เปนระบบอยางมีความหมายของ
ประโยคโดยเฉพาะธรรมชาติของการใชภาษา  

3. การเปลี่ยนแปลง  (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ดัดแปลง 
ตีความ ขยายความ ใหนิยามใหม หรือการจัดองคประกอบของส่ิงเราหรือขอมูลออกมาในรูปแบบใหม 
เชน การเลนคําหรือสํานวนทางภาษา 

 

ความหมายของความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 ความคิดริเริ่มสรางสรรคอาจแยกออกไดเปนสองคํา คือ ความคิดริเริ่มกับความคิด
สรางสรรค สําหรับความคิดริเริ่ม คือ ความสามารถท่ีจะสรางสิ่งใหม ๆ เปนควา มคิดเริ่มแรกท่ีไมซ้ํา
แบบใคร สวนความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถที่จะสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นโดยอาศัยประสบการณที่มี
อยูเดิม และพัฒนาขึ้นเปนความคิดใหมที่ตอเนื่องและมีคุณคา นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายของความคิดริเริ่มสรางสรรคไวดังนี้ 
 

 

                                           
8 Joy Paul Guilford, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, 2532), 5-7. 
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ลลักษณะตาง ๆ ของความคิดริเริ่มสรางสรรค 
            ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ในลักษณะกระบวนการ (Originality Process) ตามลักษณะนี้
ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนความสามารถในการแกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ซึ่งเปน
กระบวนการทํางานของสมองอยางเปนขั้นตอนตั้ งแตเริ่มตนจนสามา รถแกปญหาไดสําเร็จ ขั้นตอน
ตางๆ ของกระบวนการทํางานของสมองมีผูเสนอไวหลายแบบ  วอลลาส (Wallas) แบงข้ันตอนของ
กระบวนการเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้9 
            1. ขั้นเตรียม (Preparation) เปนขั้นเตรียมขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําหรือ
แนวทางท่ีถูกตองหรือขอมูลระบุปญหา หรือขอมูลที่เปนขอเท็จจริง 
            2. ขั้นฟกตัว (Incubation) เปนขั้นอยูในความวุนวายของขอมูลตาง ๆ ทั้งใหมและเกา 
สะเปะสะปะขาดความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสามารถจัดรูปแบบ หรือขมวดความคิดเปนกลุมกอน
ได จึงปลอยความคิดไวเงียบ ๆ 

            3. ขั้นความคิดกระจางชัด (Illumination) เปนขั้นที่ความคิดสับสนไดผานการเรียบเรียง
และเชื่อมโยงความสัมพันธตาง ๆ เขาดวยกัน ใหมีความกระจางชัดและมองเห็นภาพพจน มโนทัศน
ของความคิด 

            4. ขั้นพิสูจน (Verification) เปนขั้นตอนท่ีไดรับความคิดจากข้ันตอนทั้งสามข้ันขางตน เพ่ือ
พิสูจนวาเปนความคิดที่เปนจริงและถูกตอง 

            ทอแรนซและแมเยอร (Torance and Mayer) ไดแบงกระบวนการเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรคออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้10 

            1. การพบความจริง (Fact Finding) เปนขั้นที่เริ่มตั้งแตเกิดความกังวล มีความสับสน
วุนวายเกิดข้ึนในใจ 

            2. การคนพบปญหา (Problem Finding) เปนขั้นที่ไดพิจารณารอบคอบแลวจึงเขาใจและ
สรุปวาความกังวลใจ ความสับสนวุนวายนั้นก็คือการเกิดปญหาขึ้นนั่นเอง 
            3. การตั้งสมมติฐาน (Idia Finding) เปนขั้นที่พยายามคิดและต้ังสมมติฐานขึ้น รวบรวม
ขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการทดสอบสมมติฐานในขั้นตอไป 

            4. การคนพบคําตอบ (Solution Finding) เปนขั้นตอนการพบคําตอบท่ีไดจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นตอนท่ี 3 

                                           
9  Wallas, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: หจก. 

ภาพพิมพ, 2532), 4. 
10 Paul E. Torrance, GGuilding Creative Talent (New Jersey: Prentice-Hall, 

1962), 16.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
27 

            5. การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance Finding) เปนการยอมรับคําตอบท่ีไดจาก
การพิสูจนเรียบรอยแลววา จะแกปญหาสําเร็จไดอยางไร และตอจากจุดนี้จะนําไปสูหนทางที่ทําใหเกิด
แนวคิดหรือสิ่งใหมตอไป    

 

คความคิดริเริ่มสรางสรรคในลักษณะบุคคล  
           ตามลักษณะนี้เปนการมองดูบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค วามีลักษณะเปนอยางไร หรือ
ประกอบดวย ลักษณะอยางใดบาง ไดมีผูเสนอไวหลายลักษณะ เชน 

     โรเจอร (Roger) กลาวไววา บุคคลที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคจะมีลักษณะดังนี้ 11 1) เปน
ผูที่เผชิญกับปญหาตาง ๆ โดยไมถอยหนี รับประสบการณตาง ๆ โดยไมหลีกเลี่ยงหรือหลบถอย  2) 
เปนผูที่ทํางานเพ่ือความสุขของตนเอง มิใชเพื่อหวังการประเมินผล หรือการยกยองจากบุคคลอ่ืน  3) มี
ความสามารถในการคิดและประดิษฐสิ่งตาง ๆ 

            ฟรอมม (Fromm) กลาวถึงลักษณะของคนท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไววา 12 1) มี
ความรูสึก ประหลาดใจที่ไดพบไดเห็นสิ่งใหม ๆ ที่นาทึ่งนาประหลาดใจ สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นใหม ๆ หรือ
ของใหม ๆ 2) มีสมาธิสูง เปนผูที่สามารถใหความสนใจหรือมีสมาธิจิตใจจดจออยูกับเรื่องหน่ึงเรื่องใด
ที่สนใจไดเปนเวลานาน ๆ ไมวอกแวก เพื่อใชเวลานั้นไตรตรองหรือคิดในเรื่องที่กําลังสนใจอยู  3) 
สามารถยอมรับสิ่งตาง ๆ ได ยอมรับความไมแนนอน หรือสิ่งที่เปนขอขัดแยงและความตึงเครียด  4) มี
ความเต็มใจท่ีจะทําในสิ่งใหม ๆ มีความกลาหาญที่จะเผชิญกับสิ่งแปลกใหมไดทุกวัน  
 อนาตาสี (Anatasi) กลาวถึงผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรควา จะตองเปนผูที่มีลักษณะ
ตอไปน้ี13 1) มีความรูสึกไวตอปญหา  2) มองเห็นการณไกล  3) มีความเปนตัวของตัวเอง  4) มี
ความสามารถในการคิดหลายแงหลายมุม  5) มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดอยาง
คลองแคลว 
 การิสัน (Garison) กลาวถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไววา 14 1) เปน
คนที่สนใจปญหา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลาเผชิญปญหา กระตือรือรนที่จะแกปญหาและพยาย าม
หาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ  2) เปนคนที่มีความสนใจกวางขวาง ทันตอเหตุการณ
รอบดาน สนใจที่จะศึกษาเพ่ิมเติมอยูเสมอ ยอมรับฟงความคิดเห็นที่มีสารประโยชน และนําขอมูลมา
                                           

11  Rogers, E.M., DDiffusion of Innovation, 4th ed.. (New York: Free Press, 1995). 
12  Fromm อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคดิเชิงวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2548), 15. 
13  Anatasi อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2548), 18. 
14  Garison อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2548), 19. 
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ประกอบการพิจารณาปรับปรุงงานของตน  3) เปนคนที่ชอบคิดหาทางแกไขปญหาไวหลาย  ๆ ทาง 
เตรียมทางเลือกสําหรับการแกปญหาไวมากกวาหนึ่งเสมอเปนการชวยใหคลองตัวประสบผลสําเร็จ    
4) เปนคนที่มีสุขภาพสมบูรณ รางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีการพักผอนเพียงพอ เปนคนชางซักถาม
จดจําเรื่องราวไดแมน และสามารถนําขอมูลที่จดจําไดมาใชใหเกิดประโยชนได ดี 5) เปนคนที่ยอมรับ
และเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดลอมวามีผลกระทบตอความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงจัดบรรยากาศ 
และสถานที่ใหเหมาะสมกับการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและขจัดสิ่งรบกวนหรืออุปสรรค
ออกไป 

 

คความคิดริเริ่มสรางสรรคในลักษณะผลิตผล  
            ตามลักษณะนี้เปนการมองดูสิ่งที่เปนผลิตผลจากความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งอาจเปนไดทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม 

            นิวเวลล ชอว และซิมสัน (Newell Shaw and Simson) ไดกลาวถึงหลักการพิจารณาวา
ผลิตผลใดที่จะจัดเปนผลิตผลจากความคิดริเริ่มสรางสรรคไวดังนี้ 
            1. เปนผลิตผลที่แปลกใหม มีคาตอผูคิด สังคมและวัฒนธรรม 

            2. เปนผลิตผลที่ไมเปนไปตามปรากฏการณนิยม ในเชิงที่วามีการคิดดัดแปลงหรือยกเลิก
ผลผลิต หรือ ความคิดท่ีเคยยอมรับกันมากอน 

            3. เปนผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกา รไดรับการกระตุนอยางสูงและมั่นคงเปนระยะเวลายาวหรือ
ความพยายามอยางสูง 
 

ที่มาของความคิดริเริ่มสรางสรรค 
            ความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เกิดขึ้นหรือมีในบุคคลนั้น เมื่อพิจารณา ถึงท่ีมาแลวอาจจําแนก
ดังนี้ 
            1. ความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เกิดขึ้นเพราะความจําเปน ซึ่งแยกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
                1.1 ความจําเปนอันเนื่องมาจากสภาวะแวดลอม คือภาวะบางอยางทําใหเกิดความ
จําเปนที่คนจะตองคิดหาทางแกปญหาที่ไดประสบอยู วิธีการแกปญหามักจะคํานึงถึงสาเหตุที่เกิ ดของ
ปญหากอน การพิจารณาหาสาเหตุและทางแกปญหาหรือหาทางปองกันทําใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในเร่ืองนั้นขึ้นได เชน ฝนตกลงมาและหลังคาบานที่มุงดวยจากเกิดมีรูรั่วน้ําฝนไหลลงมาถูก
สิ่งของในบานเปยก เกิดความจําเปนที่จะตองแกไขปญหานี้ การเอาวัสดุใด ๆ เช น แผนกระดาษแข็ง
ไปแซมหลังคาแทนจากชั่วคราวเพื่อกันไมใหน้ํารั่วลงมา ก็นับวาเปนความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีแกไข
ปญหาได ยิ่งกวานั้น ถามีการนําวัสดุหลาย ๆ แบบมาใชกันน้ําฝน ก็นับวามีความคิดยืดหยุนในเรื่องนั้น 
ๆ ดวย 
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                1.2 ความจําเปนอันเนื่องมาจากคําสั่ง กฎเกณฑหรือระเบียบบังคับ บางคร้ังคนเราก็อาจ
ถูกบังคับใหทํา บางสิ่งบางอยางตามกฎเกณฑท่ีวางไว ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคขึ้นมาได เชน 
เมื่อไดรับมอบหมายใหทําโครงการหรือทํางานในโครงการที่มีอยูแลว บุคคลก็ตองพยายามหาวิถีทาง
ดําเนินงานตามทีไ่ดรับมอบหมายมาหาวิธีการตาง ๆทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคได แตอยางไรก็
ตาม บางครั้งคนเราก็อาจอยากจะฝาฝนกฎหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ดวยการพยายามหาทางเลี่ยง
กฎ ฝาฝนระเบียบ ก็อาจทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคไดเชนเดียวกัน 

 2. ความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เกิดจากความบังเอิญ 

            บอยครั้งที่ความบังเอิญกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยที่ไมจงใจที่จะทํา แตเมื่อ
ผลงานออกมามี ความแปลกใหม สามารถแกปญหาหรือใชไดดี ก็ไดรับการยอมรับวาเปนความคิด
ริเริ่มสรางสรรคได ความคิดริเริ่มสรางสรร คแบบน้ีตองอาศัยความชางสังเกตมากกวาปกติ จึงจะพบ
แนวคิดซึ่งเกิดจากความบังเอิญ เชน คนโบราณทําเนื้อหลนลงในกองไฟ เมื่อรีบหยิบออกมากินกอนที่
จะไหมพบวามีรสชาติดีขึ้น ซึ่งเปนที่มาของการปง ยางเนื้อใหสุกกอนรับประทานในทุกวันนี้ 
            3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เกิดจากความจงใจหรือตั้งใจ 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคแบบนี้นับวาเปนความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีแทจริง การที่มนุษยจะคิดทําอะไร
ก็ตอง มีการวิเคราะห สังเคราะห จนเกิดแนวคิดในการทําสิ่งนั้น ๆ ขึ้น 

 

ลลักษณะสําคัญ การพัฒนา และวิธีกระตุนของความคิดริเริ่มสรางสรรค  
 ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนตัวบงชี้ใหเห็น วา มีความพรอมที่จะพัฒนาความรู
ความสามารถ ใหดียิ่งขึ้นไปโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 1) เปนความคิดที่มีอิสระ และสรางใหเกิดเปน
แนวคิดใหม ๆ 2) ไมมีขอบเขตจํากัด หรือกฎเกณฑตายตัว และเป นแนวคิดท่ีเขาทา 3) เปนแนวคิดท่ี
อาศัยการมองท่ีกาวไกล สรางใหเกิดความคิดที่ตอเนื่อง 4) เปนความคิดที่อยูในลักษณะของ
จินตนาการ ซึ่งคนปกติจะไมคอยคิดกัน 5) ระบบของความคิดนี้จะกระจายไปไดหลายทิศทาง และ
หลายทางเลือก 6) เปนความคิดที่อยูในลักษณะแปลก และแห วกแนวออกไปจากความคิดปกติ       
7) สรางใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม นวัตกรรมใหม และมีการพัฒนาที่แปลกใหม 8) ความคิดนี้จะไม
กอใหเกิดความเสียหาย ถัดมาสําหรับการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคตองมีการฝกฝนจนเกิดความ
ชํานาญใหกลายเปนสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดเวลา การพัฒนาใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในตนเอง มี
ดังตอไปน้ี 1) ใหอิสระตนเอง 2) นําตนออกนอกขอบเขต กฏเกณฑ กรอบ และเกราะกําบังตาง ๆ 3) 
คิดใหมาก 4) อาศัยการใชสมาธิและสติใหอยูเหนืออารมณ 5) ปราศจากอคติ คานิยมสังคม และการ
ประเมิน 6) ตอสูกับคําตําหนิได 7) อยาใหเวลามาเรงรัดความคิดจนเกินไป 8) ไมมุงหวังผลกําไรจาก
ความคิด 9) มีทักษะในการฟง 10) หมั่นฝกฝนความคิดอยางสม่ําเสมอ  ยิ่งเปนการกระตุนใหบุคคล
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคไดนั้น ผูที่เปนตัวกระตุน อาทิเชน พอ แม ผูปกครอง ครู หรือ
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ผูบังคับบัญชา สามารถใชวิธีการตาง ๆ ตอไปนี้ใหเกิดการฝกใชความคิดอยางสรางสรรคได คือ 1)  
การระดมสมองอยางอิสระ 2)  การเขียนวิจารณความคิด 3)  การแยกความเหมือน -  ตาง 4)  การ
อุปมาอุปไมย 5)  การมีความคลุมเครือ 

  

อุปสรรคของความคิดริเริ่มสรางสรรค  
              1.  อุปสรรคจากตนเอง ไมมั่นใจในตนเอง  ใชความเคยชิน /สัญชาตญาณแกไขปญหา  ขี้
เกียจ  พอใจในคําตอบเดิม ๆ  ไมกลา กลัว (กลัวพลาด  ไมกลาเสี่ยง  ไมกลารับผิดชอบ )  ชอบสราง
ขอบเขตและกฎเกณฑใหตนเอง  ชอบเลียนแบบ แอบอางผูอื่น  ชอบเปนผูตาม  สามารถทําตามคําสั่ง
ไดดี  ไมแสวงหาความรู  ไมเสาะหาประสบการณ  ไมเปดใจ ปราศจากการยืดหยุน  ไมมีสมาธิ ไมมี
สติ(ยอมไมเกิดปญญา)       
              2.  อุปสรรคจากบุคคลอ่ืน ไมยอมรับฟง  มุงตําหนิ วิจารณ และปฏิเสธทุกประเด็น  อิจฉา 
เยาะเยย ถากถาง  ปดโอกาส  
              3.  สิ่งแวดลอมที่เปนอุปสรรค ขาดการกระตุนสงเสริม  ไมเปดโอกาส  มีการบั่นทอน
กําลังใจ  ปราศจากการยอมรับ  เนนผลกําไรจนเกินไป  มีความจํากัดดานเวลา ทรัพยากรอ่ืน ๆ  
 ดังนั้น การจะสรางใหตนเองมีความคิดสรางสรรค หรือสงเสริม กระตุนใหบุคคลเกิด
ความคิดริเริ่มสรางจึงควรจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวย พรอม ๆ กับการปองกัน และ
ขจัดอุปสรรคดังที่กลาวมาขางตนดวย 

 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคกับความเจริญกาวหนาของหนวยงาน 

            ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งตอหนวยงาน กลุมงานใดท่ีมีบุคลากรท่ี มี
คุณสมบัติพิเศษน้ี มาก ๆ ก็จะเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความคิดริเริ่มสรางสรรคนอกจากจะชวยใหสามารถแกปญหาหรือแนวทางการทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายแลวยังกอใหเกิดสิ่งตอไปน้ี คือ  1) ชวยสงเสริมบรรยากาศท่ีดี ในหนวยงาน     
2) สนองความตองการของบุคลากรในหนวยงานที่ความคิดของตนไดรับการยอมรับนําไปปฏิบัติ 
3) ชวยลดความขัดแยงในหนวยงาน  4) ชวยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหนวยงาน  5) ชวยให
บุคลากรยอมรับลักษณะการบริหารของผูนํามากข้ึน 
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คความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนคุณลักษณะที่อยูในตัวคนทุกคนและ
สามารถสงเสริมพัฒนาใหสูงขึ้นไดดังที่ อารี พันธมณี  ไดกลาวไวสอดคลองกับ อารี รังสินันทวา
ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัยอันนําไปสูการคนสิ่งแปลกใหม
ดวยการคิดดัดแปลงปรุงแตงจากความคิดเดิมผสมกันใหเกิดสิ่งใหม15 ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐคิดคนพบ
สิ่งตางๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลักการไดสําเร็จ 16 และในทํานองเดียวกัน สุวิทย มูลคํา กลาววา 
ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางปญญาท่ีสามารถขยายขอบเขตความคิดที่มีอยูเดิ มและเปน
ความคิดท่ีใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 17 ลักขณา สิริวัฒน และสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธ กลาวไว
สอดคลองกับกิลฟอรด (Guilford) วา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองในการคิดหลาย
ทิศทาง ซึ่งมีองคประกอบความสามารถในการริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุ นในการคิด 
และความสามารถในการแตงเติมและใหคําอธิบายใหมที่เปนการติดตามหลักเหตุผลเพ่ือหาคําตอบท่ี
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 18 แตองคประกอบท่ีสําคัญที่สุดของความคิดสรางสรรคคือความคิดริเริ่ม 19 
นอกจากนี้ กิลฟอรด เชื่อวา ความคิดสรางสรรคไมใชพรสวรรคที่บุคคลมี  แตเปนคุณสมบัติที่มีอยูใน
ตัวบุคคลซ่ึงมีมากนอยไมเทากัน และบุคคลแสดงออกมาในระดับตาง ๆ20 และทอรแรนซ (Torrance) 
กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไวตอปญหา ขอบกพรอง ชองวางในดาน
ความรู สิ่งที่ขาดหายไป หรือส่ิงที่ไมประสานกันและไวต อการแยกแยะ สิ่งตางๆ ไวตอการคนหา
วิธีการแกไขปญหา ไวตอการเดาหรือการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับขอบกพรอง ทดสอบและทดสอบอีก
ครั้งเก่ียวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถนําเอาผลที่ไดไปแสดงใหปรากฎแกผูอ่ืนได 21 สวน วอลลาซ
และโคแกน (Wallach and Kogan) อางถึงใน ลักขณา สิริวัฒน กลาวถึง ความคิดสรางสรรค วาเปน
ความสามารถในการคิดแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ กลาวคือ เมื่อระลึกถึงสิ่งใดไดก็จะเชื่อมโยงให

                                           
15 อารี พันธมณี, ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู (กรุงเทพฯ: ใยไหม ครีเอทีฟ กรุป จํากัด, 

2545), 6. 
16 อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพขาวฟาง, 2532), 5. 
17 สุวิทย มูลคํา, กลยุทธการสอนคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 

2547), 9.  
18 ลักขณา สิริวัฒน, การคิด (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2549), 137. 
19 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธ, เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2541), 2. 
20 Joy Paul Guilford, TThree Faces of Intellect, American Psychologist (1959), 

469-479.   
21  Paul E. Torrance, GGuilding Creative Talent (New Jersey: Prentice-Hall, 1962), 

16.  
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ระลึกถึงสิ่งอื่นในลักษณะสัมพันธเปนลูกโซตอไป 22 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาวถึง ความคิด
สรางสรรคในแงบวก มุงหมาย เพ่ือเสริมสรางใหดีขึ้น ตรงขามกับการคิดและการกระทําในเชิงลบที่มุง
ทําลายเปนลักษณะการเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและสามารถเอาไปใชได 23 และประพันธสิริ สุเสารัจ 
กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรูความคิดเดิม
อยางหลากหลายและรวดเร็ว แลวสรางเปนความรู ความคิดใหมของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได 
มีผลงานการคิด สามารถริเริ่มและสรางสรรคผลงานใหมๆได24 

 จากความหมายของ ความคิดริเริ่มและความคิดสรางสรรคที่นักวิชาการและนักการศึกษา
ไดใหไวสรุปไดวา ความคิดริเริ่มรวมไปถึง ความคิดสรางสรรคเป นความสามารถทางสมองท่ีคิดได
กวางไกลและนอกกรอบ และไมปกติธรรมดาเหมือนความคิดทั่วไป แตตองเปนไปในทางท่ีดี มีคุณคา 
เกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน เพ่ือทําใหผูบริหารสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางดีเยี่ยม  
  

ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรคที่เปนสิ่งสําคัญและมีคุณคาอยางยิ่งสําหรับมนุษยในสังคม เปนปจจัย
ในการสงเสริมความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ ผลจากความคิดสรางสรรคของมนุษยและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม นวัตกรรม และเทคโนโลยีจะทําใหมนุษยอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
และสามารถปรับตัวและรูจักคิดแกปญหาตางๆ เฉพาะหนาไดอยางรวดเร็วตลอดจนพัฒนาในดาน
ตางๆ ใหเจริญกาวหนา จากการศึกษาความสําคัญของความคิดสรางสรรคของนักการศึกษาและ
นักวิชาการ ไดกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคซึ่งสอดคลองกับสรุปไดดังนี้25  

1. คุณคาตอตัวเอง 
1.1 ทําใหผูสรางสรรคมีความพึงพอใจ มีความสุข 

1.2 ตอบสนองความตองการของมนุษย 
1.3 สามารถเผชิญปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                           
22 ลักขณา สิริวัฒน, การคิด (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,2549), 136 
23 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จํากัด, 2553), 2.  
24 ประพันธสิริ สุเสารัจ, การพัฒนาการคิด (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด 9119 เทคนิค  

พริ้นติ้ง, 2551), 178. 
25 ผุสดี กุฎอินทร, เพียงจิต ดานประดิษฐ, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, อางถึงใน ณรรชกร 

เอ่ียมขํา, “การพัฒนาความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหาอนาคตของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2552), 
30.   
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1.4 ชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จทั้งในดานครอบครัวและหนาที่การงาน 

1.5 ชวยใหปรับตัวเขากับสังคมไดดี 
1.6 พัฒนาบุคลิกภาพในดานความม่ันใจในตนเอง มีความภาค ภูมิใจในตนเองและ
พรอมที่จะสรางสิ่งตางๆ มีความพอใจท่ีไดทําในสิ่งตนเองอยากทํา เพราะไดลงมือทํา 
ไดทดลอง ไดเลนกับความคิดของตนเอง 

2. คุณคาตอสังคม 

2.1 กอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการในดานตางๆ 

2.2 ชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

2.3 ทําใหผูคนดํารงชีวิตอยางสงบสุข 

2.4 ชวยใหเกิดการคนพบสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ที่มีคุณประโยชนตอการดํารงชีวิตมนุษย 
2.5 ชวยใหสังคมมีความเจริญกาวหนา เกิดการพัฒนา 
2.6 ชวยใหเกิดรายไดแกประเทศชาติ 

 จากความสําคัญของความคิดสรางสรรค สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่มีคุ ณคา
ทั้งตอตนเองและสังคม ดังนั้นควรสนับสนุนและสงเสริมการปลูกฝงความคิดสรางสรรคภายในตัวของ
ผูบริหาร ทําเพื่อคิดคนสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพื่อนําไปสูการแกไขภายในสถานศึกษาตลอดเวลา เพราะ
การศึกษาตองมีการคิดคนสิ่งใหมเพ่ือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษ าใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
34 

ททฤษฎีความคิดสรางสรรค 
 นักการศึกษาและนักวิชาหลายทานไดพัฒนาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับความคิด
สรางสรรคไวดังนี้ 

ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ  ทอรแรนซ (Torrance) ไดใหคําอธิบายวาเปน
กระบวนการของความรูสึกไวตอปญหาหรือสิ่งที่บกพรองขาดหายไปแลวจึงรวบรวมความคิดตั้งเปน
สมมติฐานข้ึนตอจากน้ันก็ทําการรวบรวมขอมูลตางๆเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งข้ึน ขั้นตอไปจึงเปน
การรายงานผลที่ไดรับจากการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปนแนวทางใหมตอไป26 

 ทอรแรนซ เผยแพรผลที่ไดใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจอันเปนแนวทางคนพบสิ่งใหมตอไป ได
ใชแนวคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) มาเสนอเปนองคประกอบของความคิดสรางสรรค 3 
องคประกอบ ดังนี้ 
 1. ความคลองแคลวในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถข องบุคคลในการคิดหา
คําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และสามารถสรางคําตอบไดในปริมาณไกในเวลาจํากัด 

 2. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบคคลในการคิดหา
คําตอบไดหลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 

 3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะข องความคิดแปลกใหม แตกตางจาก
ความคิดธรรมดาและไมซ้ํากับความคิดท่ีมีอยูทั่วไป   

ความคิดสรางสรรคจึงเปนกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั่นเองและทอรแรนซ เรียก
กระบวนการลักษณะนี้วา กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค หรือ “Creative Problem 

Solving” ดังภาพประกอบขางลางนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
26  Paul E. Torrance, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, 2532), 5-7. 
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Acceptance - Finding 

 

 

 

 Solution – Finding 

 

 

      Mass  Fact – Finding 

 

 

       Problem – Finding 

 

 

  Idea - Finding 

 

แผนภูมิที่ 4 กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของทอรแรนซ 
ที่มา : Paul E. Torrence., and R.E. Myers. CCreative Learning and Teaching (New York : 

Dod, Mead and Company, 1972), 

 จากแผนภูมิ กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคแบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การพบความจริง (Fact - Finding) ในขั้นนี้เริ่มตั้งแตเกิดความรูสึกกังวลมีความ
สับสนวุนวาย (mess) พยายามต้ังสติและหาขอมูลพิจารณาดูสิ่งที่ทําใหกังวลใจนั่นคืออะไร 
 ขั้นที่ 2 การคนพบปญหา (Problem - Finding) ขั้นนี้เกิดตอจากข้ันที่ 1 เมื่อพิจารณาโดย
รอบคอบแลว ก็คือ การเกิดมีปญหาขึ้นนั่นเอง 
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 ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding) ขั้นนี้ตอจากข้ันที่ 2 เมื่อรูวามีปญหาเกิดข้ึน
พยายามคิดและต้ังสมมติฐาน รวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อทดสอบความคิด 

 ขั้นที่ 4 การคนพบคําตอบ (Solution – Finding) ในขั้นนี้จะพบคําตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นที่ 3  

 ขั้นที่ 5 ยอมรับผลการคนพบ (Acceptance - Finding) ขั้นนี้จะเปนการยอมรับคําตอบวา
จะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร การคนพบนี้จะนําไปสูหนทางที่จะทําใหเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหมตอไป
อีก 

  

องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
กิลฟอรด (Guilford) ไดอธิบายวาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองที่คิดได

อยางซับซอนกวางไกล หลายทิศทาง เรียกวา ความคิดอเนกนัยซึ่งประกอบดวย ความคิด 4 ลักษณะ27 
คือ 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะแปลกใหมแตกตางจากของเดิม คิด
ดัดแปลง ประยุกตเปนความคิดใหม หรือความคิดแตกตางจากบุคคลอ่ืน 

2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน 
ความคิดคลองแคลว แบงออกเปนดานยอยๆ ไดดังนี้ 

 2.1 ความคิดคลองแคลวดานถอยคํา (Word Fluency) ความสามารถใชคํา
หลากหลาย ใชประโยชนไดและไมซ้ําแบบผูอื่น 

2.2 ความคิดคลองแคลวดานการโยงความสัมพันธ  (Associational Fluency) เปน
ความสามารถคิดหาถอยคําเหมือนกันจากสิ่งที่คิดริเริ่มออกมาไดอยางเหมาะสม ภายในเวลาที่กําหนด 

2.3 ความคิดคลองแคลวดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปนความคิด
ที่สามารถกลานําเอา ความคิดริเริ่มนั้นมา แสดงออก ใหเห็นเปน รูปภาพไดอยางรวดเร็ว 

2.4 ความคิดคลองแคลวดานความคิด (Ideational Fluency) เปนการสราง
ความคิดใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว คิดไดทันที ที่ตองแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ความคิดยืดหยุน  (Flexibility) หมายถึง ประเภท หรือแบบของการคิดโดยแบงออก
ความเปนอิสระคิดไดหลายๆอยาง แบงออกเปน 

3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดข้ึนทันที่ (spontaneous flexibility) เปนความสามารถท่ี
จะพยายามคิดไดหลายทางอยางอิสระ บางคนที่มีความคิดยืดหยุนในดานนี้จะคิดไดเพียงทิศทางเดียว 

                                           
27 อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพขาวฟาง, 2532), 29. 
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3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (adaptor flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดัดแปลงความรูหรือประสบการณใหเกิดประโยชนที่หลายๆดาน ซึ่งมีประโยชน
ตอการแกปญหา คนที่มีความยืดหยุนที่จะคิดไมซ้ํากัน 

4. ความคิดสวยงามละเอียดละออ  (Elaboration) มีความรอบคอบ มีความคิดสวยงาม 
ดานคุณภาพ มีความประณีต ในความคิดสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีคุณภาพในทุกๆดาน 

กลาวโดยสรุปองคประกอบของความคิดสรางสรรคจะมีอยู 4 ประการ คือ ความคิดริเริ่ม 
(Originality) ความคิดคลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน  (Flexibility) และความคิดสวยงาม
ละเอียดละออ (Elaboration)  

  

กระบวนการคิดสรางสรรค 
กระบวน คิดสรางสรรค เปนกระบวนการทํางานของสมองอยางเปนขั้นตอนตั้งแตการ

คนพบปญหาจนถึงความสามารถในการคิดแกไขปญหาไดอยางสําเร็จอยางท่ี วอลลาซ (Wallach) ได
คนพบกระบวนการคิดสรางสรรค 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นเตรียม (preparation) เปนขั้นเตรียมขอมูล ตางๆ ขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา หรือ 
ขอมูลระบุปญหา หรือขอมูลที่เปนขอเท็จจริง 

2. ขั้นความคิดคุกรุนระยะฟกความคิด (incubation) เปนขั้นที่อยูในความวุนวายของ
ขอมูลตางๆ ทั้งใหมและเกา สะเปะ สะปะ ปราศจากความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสามารถจะขมวด
ความคิดนั้น จึงปลอยความคิดไวเงียบๆ 

3. ขั้นความคิดกระจาง (illumination) เปนขั้นที่ความคิดสับสนน้ันไดผานการเรียบเรียง
และเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆเขาดวยกันใหมีความกระจางชัด และมองเห็นภาพพจน มโนทัศนของ
ความคิด 

4. ขั้นพิสูจน (verification) เปนขั้นที่ใชความคิด 3 ขั้น จากขั้นตนเพ่ือพิสูจนวาเปน
ความคิดท่ีเปนจริง และถูกตอง28 

เกรแฮม วอลลิส (Graham Wallis) ยังแสดงความคิดเห็นวาในขั้นที่ 1 เตรียม และขั้นที่ 4 

พิสูจน เปนผลจากการทํางานของสมองซีก ซาย ที่สวนใหญจะใชในการคิดวิเคราะห สวนขั้นที่ 2 ฟก

                                           
28  Wallach, อางถึงใน อารี พันธมณี, ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู (กรุงเทพฯ: ใยไหม 

ครีเอทีฟ กรุป จํากัด, 2545), 8. 
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ความคิดและข้ันที่  3 ความคิดกระจาง เปนผลมาจากการทํางานของสมองซีกขวาท่ีใชในการ
จินตนาการ29 

นอกจากน้ีโรเจอร (Rogers) สรุปวา กระบวนการคิดสรางสรรคมี 7 ประการโดยแบงเปน
ระยะแหงการกอกําเนิด จะเปนระยะของ การกําเนิดของความคิด และระยะแหงการปฏิบัติจะเปน
ระยะของการดําเนินการและการประเมินผล30 โดยจะมีรายละเอียดดังนี้  

ระยะกอกําเนิดความคิด (Germinal Phase) 1) ขั้นการจูงใจ (motivation) ความคิด
สรางสรรคจะเกิดข้ึนก็ตองการกําลังใจ และพลังงานในรางกาย  2) ขั้นการคนหา (search) เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องราวที่ใกลเคียงหรืออ่ืนไกลก็ได 3) ขั้นจัดการ (manipulation) เปนการแปล
ความและพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรและความคิด เพื่อตัดสินสินอยางคอยเปนคอยไปวาสมมติฐานใด
ใชไดหรือไม 4) ขั้นการฟกความคิด (incubation) เปนการคุกรุนความคิด โดยที่ความคิดดีๆจะเกิดขึ้น
โดยไมตั้งใจ  5) ขั้นความคิดกระจางชัด (illumination) หรือเรียกวา ระยะอะฮาหรือยูเรกา ความคิด
ใหมอาจเกิดข้ึนในใจอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรรีบบันทึกไวพรอมกับการใหเวลาทบทวนความคิดไม
ควรทํางานหนักพรอมกับการไดพักผอนและนันทนาการบาง 

ระยะฝกปฏิบัติ (practical phase) 6) ขั้นประเมิน (evaluation) เปนขั้นตอนของการ
ตัดสินใจในความคิดนั้น  7) ขั้นการปฏิบัติ (action) เปนการทําใหกระบวนการสรางสรรคสมบูรณขึ้น 
โดยนําไปปฏิบัติจริงเพ่ือเปนการพิสูจนความคิดนั้น 

ตอมา เพอเซค (Plsek) ไดสังเคราะหกระบวนการคิดสรางสรรคจากผูที่คนความาแลวที่
ผานมามากกวา 80 ป จนไดแนวคิดท่ีเปนของเขาเอง มีลักษณะดังนี้  1) ขั้นเตรียม (preparation) ซ่ึง
จะเริ่มดวย การสังเกต (observation) การวิเคราะห (analysis) ปญหาและสภาพแวดลอม  2) ขั้น
จินต นาการ ( imagination) เปนการกําเนิดความคิด (generation) การรวบรวมความคิด 
(harvesting) 3) ขั้นพัฒนา (development) เปนการขยายความคิด (enhancement) รวมทั้งการ
ประเมินความคิดนั้นดวย (evaluation) 4) ขั้นปฏิบัติ (action) เปนการนําความคิดที่ไดไปสูการ
ปฏิบัติ (implementation) และนําไปใชในชีวิตประจําวัน (living with it) แลวหากพบปญหา
อุปสรรคใดก็เริ่มใหมไดที่การสังเกต (observation) และการวิเคราะห (analysis) ตอไป ดังแผนภาพ
ที่ 5 การสังเคราะหกระบวนการคิดสรางสรรคของ ขางลางนี้ 
 

                                           
29 Graham Wallis, อางถึงใน สุทธิวรรณ ควรประสิทธิ์, “การพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

เด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณแบบโครงการ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 41.   

30 C.R. Rogers, TTowards a Theory of Creative  (P.E. Vermon Creativity, 1970), 
159.  
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แผนภูมทิี่ 5 การสังเคราะหกระบวนการคิดสรางสรรคของ Plasek (1996) 

ที่มา: Paul E. Plsek, CCommon themes behind the models of the creative process 

[Online] Accessed 1 April 2013 Available from 

http://directedcreativity.com/pages/cycleFemeset.html. 

 

สรุปจากการศึกษากระบวนการคิดสรางสรรคของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาตางๆเปน
ที่นาสังเกตวากระบวนการคิดสรางสรรคประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ขั้น คือ ขั้นกําหนดปญหา ขั้นฟก
ความคิดหรือใชความคิด ขั้นความคิกชดกระจาง ซึ่งถือเปนการกําเนิดความคิดและข้ันปฏิบัติ คือ การ
นําความคิดท่ีไดคัดเลือกปฏิบัติ 

ขั้นตอนการเตรียมหรือข้ันกําหนดปญหาสอดคลองกับการระบุปญหา การวิ เคราะหสภาพ
ปญหาและสิ่งแวดลอมท่ีตนประสบอยู 

ขั้นฟกความคิด เปนขั้นที่ใชความคิดในการหาหนทางแกไขปญหา โดยการตั้งสมมติฐาน 
การคาดเดาคําตอบที่คาดวานาจะเปนไปได จัดวายังเปนระยะของการคุกรุนความคิดเรียบเรียงและ
จัดลําดับความคิดไวภายใน 

ขั้นความคิดกระจาง เปนขั้นของการกําเนิดความคิด รวบรวมและประเมินคาความคิดนั้น
ไดวาบรรดาสมมติฐานที่คิดไวนั้น สมมติฐานใดนาจะมีความเปนไปไดสามารถตอบคําถามไดมากท่ีสุด  

ขั้นปฏิบัติและยอมรับผลของการปฏิบัติ เปนการนําสมมติฐานที่เลือกไววานาจะเปนไป
ไดมาปฏิบัติ หากตอบคําถามไดก็ยอมรบัผลของการปฏิบัตินั้น หากตอบคําถามไมได ก็นําสมมติฐานท่ี
คิดวานาจะเปนไปไดมาทดสอบใหม 
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กการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
ทอรแรนซ (Torrance) บอกวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางจิตในระดับสูง 

ซึ่งจะพบในคนท่ีมีแรงจูงใจ สรางสรรค มีความจริงจัง และมีทักษะที่จําเปนในการสรางสรรคนั้น  หาก
อยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอ้ืออํานวย ความคิดสรางสรรคก็ยังก็ยังคงพัฒนาตอไปเร่ือยๆ31 

ฮอลลแมน (Hallman) ใหขอเสนอแนะสําหรับครูในการพัฒนาความสามารถในการ
สงเสริมความคิดสรางสรรคแกนักเรียน 32 ดังนี้ 1) ใหนักเรียนมีโ อกาสเรียนรูดวยความคิดริเริ่มของ
ตนเอง   จะเปนการกระตุนใหนักเรียนอยากคนพบและอยากทดลอง 2) จัดบรรยากาศการเรียนรูแบบ
เสรีใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงออกตามความสนใจและความสามารถของเขา  ครูไมตองทํา
ตัวเปนเผด็จการทางความคิด  3) สนับสนุนใหนักเรียนเรียนรู ดวยตนเองใหมากข้ึน  4) ยั่วยุใหนักเรียน
คิดหาความสัมพันธระหวางขอมูลในรูปแบบที่แปลกใหมจากเดิม  สงเสริมความคิดจินตนาการ  
สงเสริมใหคิดห าวิธีแกปญหาแบบแปลก ๆ  ใหม ๆ 5) ไมเขมงวดกับคําตอบหรือผลงานที่ไดจากการ
คนพบของนักเรียน  ครูตองยอมรับวา  ความผิดพลาดเปนเร่ืองปกติที่เกิดขึ้นได  6) ยั่วยุใหนักเรียนคิด
หาวิธีการหาคําตอบแกปญหาหลาย ๆ  วิธี  7) สนับสนุนใหนักเรียนรูจักประเมินผลสัมฤทธิ์และ
ความกาวหนาของตนดวยตนเอง  มีความรับผิดชอบและรูจักประเมินตนเอง  พยายามหลีกเลี่ยงการ
ใชเกณฑมาตรฐาน  8) สงเสริมให นักเรียนเปนผูไวตอการรับรูในสิ่งเรา  9) สงเสริมใหนักเรียนตอบ
คําถามประเภทปลายเปดที่มีความหมายและมีคําตอบที่เปนความจริงแนนอนตายตัว  10) เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเตรียมความคิดและเครื่องมือในการแกปญหาดวยตนเอง  11) ฝกใหนักเรียนตอสูความ
ลมเหลวและความคับของใจ สามารถจัดการปญหาไดอยางดี  12) ฝกใหนักเรียนพิจารณาปญหาใน
ภาพรวมมากกวาที่จะพิจารณาปญหายอย ใหรูจักบูรณาการ และเขาใจปญหา  

จากแนวคิดถึงองคประกอบของความสรางสรรค  สรุปไดวาดารเริ่มที่ความคิดสรางสรรค   
ความวองไว  ความคลองตัว  มาเปนพื้นฐานในการคิด  และท่ีสําคัญ  ถาเด็กไดรับการฝกใหรูจักคิดสิ่ง
ใหม ๆ  จะชวยใหเด็กแกปญหาไดดีข้ึน  อีกทั้งลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค  จะเปนผู
ตื่นตัวตลอดเวลา  ชอบแสดงออก  ในบทบาทของครูผูสอนจึงไดฟงขอเสน อแนะของฮอลลแมน มาใช  
คือ  จัดบรรยากาศในการเรียนแบบเสรี  อิสระในการคิด  ยั่วยุใหนักเรียนหาคําตอบเพื่อแกปญหาใน

                                           
31   E.P. Torrence, อางถึงใน นัยนา คลอยคลาย, “ผลของการฝกทักษะความคิดแบบ ซี ไอ 

เอส เอส ที ที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดธรรมาภิรดาราม 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2546), 19.   

32  Hallman, อางถึงใน ดิลก ดิลกานนท, “การฝกทักษะการคิดเพ่ือสงเสริมความคิด
สรางสรรค”, (วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร, 2534), 21. 
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หลายวิธีการ  อีกทั้งกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามแบบปลายเปด  เพื่อใหนักเรียนไดคิดในเชิงบวก  
เชิงสรางสรรคในแนวกวาง  นํามาสูบุคลิกภาพท่ีดี  ความฉลาดทางอารมณ  และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  

การสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน ไดแบงประเภทของบรรยากาศออกเปน 3 อยางคือ 

1.) บรรยากาศดานกายภาพ คือ การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน เชน การจัดที่นั่ง
สําหรับทํางานควรมีลักษณะยืดหยุนเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดไมควรยึดติดอยูกับ
รูปแบบ ๆ เดียว และในการจัดตกแตงสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน ควรมีความแปลกใหมมีคุณคา
และทาทายใหไดมีสวนรวมแสดงออกอยางกวางขวาง 

2.) บรรยากาศดานสมอง เปนบร รยากาศท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกร รมตาง ๆ เพื่อกระตุนให
ผูบริหารไดคิดแกปญหา คิดหาเหตุผล คิดยืดหยุน คิดแปลกใหม คิดจินตนาการกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ 
อาจนําการใชทายปญหาพาสนุกเขามาใชในที่ทํางานได เชน ปญหาพาสนุกเก่ียวกับตัวเลข ภาษา หรือ
รูปภาพและสัญลักษณ เปนตน ซึ่งเปนการกระตุนใหผูบริหารใชสมองในการคิดอยางสรางสรรคไดเปน
อยางดี 

3.) บรรยากาศดานอารมณ เปนบรรยากาศท่ี เกี่ยวของกับการชวยใหผูบริหาร เกิด
ความรูสึก มีคุณคา มีพลัง รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม เคารพ ตนเองและผูอ่ืน การทําให
ผูใตบั งคับบัญชาเกิดความรูสึกดังกลาว ควรตองมีเจตคติที่ดีตอ ทุกคน  ใจกวาง รับฟงปญหาให
ความรูสึกอบอุนและเปนกันเองกับทุกๆคน กลาคิด กลาแสดงออกอยางกวางขวาง33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
33  สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธ, เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2541), 2. 
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ลลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค 
ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคมีรายละเอียด  ดังนี้ 
แมคคินสัน (Mackinson)  ไดศึกษาบุคลิกของผูที่มีความคิดสรางสรรค พบวา ผูที่มี

ความคิดสรางสรรคจะเปนผูที่ตื่นตัวอยูตลอดเวลา มีสมาธิ มีความพยายามสามารถพินิจพิเคราะห
ความคิดอยางถี่ถวนในการแกปญหา นอกจากน้ียังมีลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงคือ เปน ผูเปดรับ
ประสบการณตาง ๆ ชอบแสดงออกมากกวาเก็บกด34 

ทอแรนซ (Torrance) ไดศึกษาบุคลิกลักษณะของ บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง พบวา  
คนที่มีความคิดสรางสรรคสูงเปนคนที่มีความคิดแปลกไปจากบุคคลอ่ืน มีผลงานไมซ้ําแบบใคร 

เรนวอเทอร (Rainwater)  ไดศึกษาเปรียบเที ยบบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงวาจะมี
ความสามารถในการแกปญหาไดดีกวาบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคต่ําหรือไม ผลการศึกษาพบวา 
บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง สามารถแกปญหาไดดีกวาบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคต่ํา 

อนัตตาซี (Anastasi) กลาวถึงลักษณะบุคลิกภาพของผูที่มีความคิดสรางสรรคไวคลายคลึง
กับกิลฟอรด (Guilford) วาลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรคจะมีความรูสึกไวตอปญหา มีความ
เปนตัวของตัวเองคิดไดหลากหลาย มีความยืดหยุน กลาที่จะเส่ียง อยากรูอยากเห็น สนุกกับการแกไข
ปญหา มีความคิดแปลกใหมและพัฒนาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

จากผลการศึกษาคนควาของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาเทาที่ยกตัวอยางมาแลวยังมี
ผูใหแนวคิดในเร่ืองพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคหลายแนว ดังนี้  1) เปน
ตวัของตัวเอง มีความคิดอิสระ ไมชอบตามอยางใคร กลาคิด กลาแสดงออก 2) รักท่ีจะกาวไปขางหนา 
เต็มใจทํางานหนัก อุทิศใหงาน มีความมานะบากบ่ันมี self concept 3) ไวตอปญหา รับรูเร็วและงาย 
มองการณไกล มีความสามารถในการคิดหลายแงมุม 4) มีความสามารถในการใชสมาธิ และพินิจ
พิเคราะหอยางถ่ีถวน  5) มีความคิดริเริ่ม ชอบคิด ชอบทําสิ่งที่ซับซอนและแปลกใหม ชอบความ
ยุงยากซับซอน  6) ยอมรับในสิ่งที่ไมแนนอนและส่ิงที่เปนขอขัดแยง อดทน ตอสิ่งที่ไมแนชัด ลึกลับนา
สงสัย 7) มีความอดทนตอความไมเปนระเบียบ ไมชอบทําตามกฎเกณฑ ไมชอบถูกบังคับ 8) มีอารมณ
ขัน ชอบคิดเลนไปเรื่อยๆ มีจินตนาการ  

สรุปไดวา คนที่มีความคิดสรางสรรคเปนคนที่เปนตัวของตัวเอง มักคิดอะไรท่ีแปลกใหม 
ไมซ้ํากับคนอ่ืนเพื่อจะทําใหสิ่งที่ตนเองคิดมีลักษณะเฉพาะที่สามารถทําไดงาย มีความคิดอิสระ 
อารมณขัน ใชสามัญสํานึกมากกวาเหตุผล ขี้เลน ไมชอบประเพณีนิยม ไมชอบผูมีอํานา จเหนือกวา ไม
ชอบงานซํ้าซาก 

 

                                           
34  Mackinson, อางถึงใน อารี พันธมณี, ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู (กรุงเทพฯ:            

ใยไหม ครีเอทีฟ กรุป จํากัด, 2545), 12.   
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กการวัดความคิดสรางสรรค 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความสนใจทาการศึกษาเร่ืองการวัดความคิด

สรางสรรคในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
ฮอพกินส และสแตนเลย (Hopkins; & Stanley) กลาวถึง แบบทดสอบความคิด

สรางสรรคไว สรุปไดวา แบบทดสอบความคิดสรางสรรคท่ีใชมาก คือ แบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ของ ทอรแรนซ (Torrance Tests of Creativity Test) และแบบทดสอบของ วอลลาช และโคแกน 
(Wallach & Kogan : Creativity Test) แบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับนี้มีทั้งสวนที่เขียนตอบและสวนท่ีใช
ภาพ คาถามท่ีใชในแบ บทดสอบก็เปนคาถามแบบอเนกนัยทั้งสิ้น การวัดความคิดสรางสรรค จะมุง
พิจารณาจากผลผลิตของการคิดมากกวากระบวนการคิด การสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคจึงตอง
ใชคาถามที่เปดกวาง ผูตอบสามารถคิดหาคาตอบท่ีถูกตองไดหลายคาตอบจากคาถามเดียวกัน35 

แบบทดสอบความคิดสรางสรรค ของ ทอรแรนซ (Torrence) แบบทดสอบนี้ปรับมาจาก
แบบทดสอบของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียใต เปนแบบทดสอบความคิดสรางสรรคซึ่งคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบนั้นคานึงถึงตัวประกอบตอไปนี้ คือ ความคลอง ความยืดหยุน ความริเริ่ม และความ
ประณีต การใหคะแนนในแตละตัวประกอบจึงไดคะ แนนในเทอมของตัวประกอบ 1, 2, 3 หรือ 4 ตัว
ประกอบดังกลาว36 

แบบทดสอบของทอรแรนซ ประกอบดวย 12 ชุด แบงเปนแบบทดสอบทางภาษา 
แบบทดสอบท่ีเปนรูปภาพและการฟง สวนประกอบ 3 สวน สวนที่หนึ่งคิ ดอยางมีความคิดสรางสรรค
ดวยคําพูด สวนที่สองคิดอยางสรางสรรคดวยภาพ สวนที่สามคิดอยางมีความคิดสรางสรรคดวยเสียง
คาพูด เรียกแบบทดสอบเหลานั้นวา “กิจกรรม” คาชี้แจงในแบบทดสอบจะเนนใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน ขจัดความกลัวเสริมสรางใหกลาคิดและกลาแสดงออก สรางความรูสึกอบอุนใจ 
แบบทดสอบน้ีใชไดตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา สวนประกอบท้ัง 3 สวนของแบบทดสอบ
ของทอรแรนซไดแก 

 

                                           
35 Hopkins; & Stanley, EEducational and Psychological Measurement and 

Evaluation.6th ed. Englewood Cliffs (New Jersey: Prentice-Hall, 1981). 
36 Paul E. Torrence, อางถึงในสุภาวดี ตั้งบุปผา. (2533). “การสรางแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
กรุงเทพมหานคร” ปริญญานิพนธ กศ.ม.การวัดผลการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
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สวนที่ 1 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาษาเปนสื่อ (Thinking Creativity 

with Words) ประกอบดวย กิจกรรม 7 กิจกรรม สามกิจกรรมแรกเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับก ารถาม
และการเดา (Ask and Guess) กิจกรรมน้ีใชรูปภาพใหผูสอบดูแลวตอบปญหาตางๆ 

สวนที่2 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพเปนสื่อ (Thinking Creativity 

with Picture) ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ การสรางภาพ การตอเติมรูปใหสมบูรณ การใชเสน
คูขนาน กิจกรรมทั้ง 3 นี้เนนการวาดภาพและใหแปลกและนาตื่นเตน 

สวนที่ 3 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคดวยเสียงและคาพูด ประกอบดวย 2 กิจกรรม
โดยใหฟงเคร่ืองบันทึกเสียง ใหเขียนความสัมพันธของเสียงในแตละครั้ง กิจกรรมน้ีใชวัดความคิดริเริ่ม
เทานั้น 

อารี พันธมณี  กลาววา การ วัดความคิดสรางสรรค ไมเพียงแตจะทาใหทราบระดับ
ความคิดสรางสรรคของเด็กและเปนขอมูลใหสามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอน และกิจกรรมให
สอดคลองเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กใหสูงยิ่งขึ้นเทานั้นแตยังสามารถสกัดก้ันอุปสรรคตอ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคไดด วย นับวาผลของการวัดความคิดสรางสรรค จะทาใหการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคใหสมบูรณขึ้น37 สําหรับวิธีการวัดความคิดสรางสรรคของเด็กนั้น อารี พันธมณี ได
สรุปไวดังนี้ 

1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิงสรางสรรค 
2. การวาดภาพ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากสิ่งเราที่กํา หนด เปนการถายทอด

ความคิดเชิงสรางสรรคออกมาเปนรูปธรรมและสามารถส่ือความหมายได สิ่งเราที่กาหนดใหเด็ก อาจ
เปนวงกลม สี่เหลี่ยม แลวใหเด็กวาดตอเติมใหเปนภาพ 

3. รอยหยดหมึก หมายถึง การใหเด็กไดดูภาพรอยหยดหมึกแลวคิดคาตอบจากภ าพท่ีเด็ก
เห็น มักใชกับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายไดดี 

4. การเขียนบรรยายถึงความงามทางศิลปะ หมายถึง การใหเด็กเขียนแสดง ความรูสึกตอ
ผลงานจากหัวขอที่กํา หนด และการประเมินจากงานศิลปะของ ความคิดเชิงสรางสรรคเด็กมี ความ
สนใจในการเขียนสรางสรรค และแ สดงออกเชิงสรางสรรคในงาน ศิลปะจากการศึกษาประวัติบุคคล
สาคัญของนักประดิษฐ นักวิทยาศาสตรเอกของโลก เชน นิวตัน เจมส ฮิลเลอร และปาสกาล พบวา
บุคคลเหลานี้ไดแสดงแววสรางสรรคดวยการประดิษฐและสรางผลงานชิ้นแรกเมื่ออยูใน วัย
ประถมศึกษาสวนใหญ 

 

                                           
37  อารี พันธมณี, คความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู (กรุงเทพฯ : ใยไหม ครีเอทีฟ กรุป 

จํากัด, 2545), 197-202. 
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5. แบบทดสอบ หมายถึง การใหเด็กทาแบบทดสอบความคิดสรางสรรคมาตรฐาน ซึ่งเปน
ผลมาจาการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสรางสรรค แบบทดสอบความคิดสรางสรรค มีทั้งใช
ภาษาเปนสื่อ และท่ีใชภาพเปนสื่อ เพื่อเราใหเด็กแสดงออกเชิงความคิดสรางสรรคแบบทดสอบ มีการ
กําหนดเวลาดวย ปจจุบันก็เปนที่นิยมใชกันมากขึ้น เชน แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด 
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ เปนตน 

ซึ่งในเรื่องของทักษะความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการทํางานของสมองโดยเกิดจาก
การสั่งสมประสบการณและความรูเดิม และเม่ือรวมกับการแกไขปญห าเฉพาะหนา การวิเคราะห
ขอมูล และการสังเคราะหขอมูล จนสามารถพิสูจนผลจากการตั้งสมมติฐานได  
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มมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญในวิชาชีพตนเองท่ีรับผิดชอบ เพราะวิชาชีพ

ทางการศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนไปเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา  ครู และนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางใน
การทํางานใหแกครู เพื่อสงผลไปยังนักเรียน และสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา การทํางานตอง
ใหเปน ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารเอง จะขาดอันใดอันหนึ่งมิไดเพราะอาจจะ
กอใหเกิดขอบกพรอง และอาจจะลุกลามกลายเปนปญหาในอนาคต นอกจากจะเปนวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทหนึ่งเชนเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน  เชน  แพทย  วิศวกร  สถาปนิก  ทนายความ  พยาบาล  
สัตวแพทย   ฯลฯ  ซึ่งจะตองประกอบวิชาชีพเพ่ือบริการตอสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้นๆ  
แลว    ยังมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ  กลาวคือ  1) สรางพลเมืองดี
ของประเทศ โดยการใหการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จะทําให ประชาชนเปนพลเมืองดีตามท่ีประเทศชาติ
ตองการ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 3) สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ   จากคนรุนหนึ่งไปอีก รุนหนึ่ง ใหมีการรักษาความเปนชาติ
ไวอยางมั่นคงยาวนาน เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นาพอ ใจ หรือ
อยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะเปนลักษณะขอตกลง
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
กําหนดมาตรฐานหลายๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ ดานคุณภาพ ดานระยะเวลา  ดานคาใชจาย 
หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องมาจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของ
ปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปแบบของคุณภาพองคการจึงจําเปนตองกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทน้ันๆ  ประโยชนของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีผูใหคุณคาและประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การ
เปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับท่ีควรจะเปน มีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐาน  ดานการสรางแรงจูงใจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะ
เกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานมุงความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผูปฏิบัติง านดีจะเกิด
ความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน
ทราบวาผลงานที่มีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทํา
ใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน แ ละชวยใหสามารถ
พิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพ่ิมผลผลิต  ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมาย
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อํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายข้ึน ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผนง ายขึ้น และควบคุมงาน
ไดดีขึ้น  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ชวยใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยให
ผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีขึ้น 

 

คความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอกําหนดเ กี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึง

ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติ
ตาม  เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการ
จากวิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไ ดวาการท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพ
ทางการศึกษา และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้นเนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะ ตองใช
ความรู    ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ .ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมีมาตร ฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย  1) 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน คุรุ
สภาจึงไดออกของบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ .ศ. 2548 เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 254838  

1. มาตรฐานความรูและประสบการ ณวิชาชีพ  หมายถึง  ขอกําหนดสําหรับผูที่จะ เขามา
ประกอบวิชาชีพ  จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบ วิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรู  
ความสามารถ  และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได  

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให
เกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกั บมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิ ดความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดั บคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่ กําหนดวามีความรู 
ความสามารถ และความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพต อไปได
หรือไมนั่นก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป 

3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบ
วิชาชีพ  โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือดํารงไว

                                           
38  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 

2549), 27-31. 
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ซึ่งชื่อเสียง  ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาจะกําหนดเปนขอบัง คับตอไป หากผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนจนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลว  ผูนั้นอาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี (1) ยกขอกลาวหา (2) 
ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ (4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน 5 ป (5) เพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54) 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สํารวจความคิดเห็น จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของ  ทั้งดานการผลิตการพัฒนาและการประกอบวิชาชีพรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํามากําหนด
เปนสาระสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม
ครั้งที่  5/2548 วันที่ 21 มีนาคม 2548 และท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งท่ี 6/2548 วันที่ 18 
เมษายน 2548 ไดอนุมัติใหออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เปนที่เรียบรอยแลว39   

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะตอง
ประพฤติปฏิบัติ เ พ่ือใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ อันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ใหสามารถ
นําไปใชในการประกอบวิชาชีพใหสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงและไดรับการยอมรับยกยองจากสังคม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
39  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 
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มมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร

การศึกษา คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารมืออาชีพ คือ การเขารวมเปนสมาชิกท่ี
ดีขององคกรวิชาชีพดวยการมีสวนรวมในกิจกร รมตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไดแก การ
เปนผูริเริ่ม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเปนผูเสนอผลงาน และเผยแพรผลงาน
ขององคกรเพ่ือใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการพัฒนาองคกร ตลอดจน
การนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม  

  มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒ นา
ของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี
ตอองคกร ผูรวมงาน  ผูเรียน และชุมชน ดวยการตัดสินใจในการทํางานตา งๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะ
เกิดข้ึนกับทุกฝาย การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
กระทํากับผลของการกระทํา  เนื่องจากการตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอองคกรโดยสวนรวม ผูบริหาร
จึงตองเลือกแตกิจกรรมที่จะนําไปสูผลดี ผลทางบวก ผลตอกา รพัฒนาของทุกฝายท่ีเก่ียวของและ
ระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้เพ่ือนําไปสูความไววางใจ ความศรัทธาและความรูสึก
เปนที่พ่ึงไดของบุคคลท้ังปวง  

  มาตรฐานที่ 3  มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ความสําเร็จ
ของการบริหาร อยูที่การดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในองคกร หรือ ผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเอง
อยางเต็มศักยภาพ  ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนาผูรวมงาน  โดยการศึกษาจุดเดน  จุดดอยของ
ผูรวมงาน  กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาดานนั้นๆ แล ว
ใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง  ให
ผูรวมงานรูศักยภาพ เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัตจินเปนผลใหศักยภาพของ
ผูรวมงานเพ่ิมพูนพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้งนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 4   พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ผูบริหารมืออาชีพ
วางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตร เหมาะสมกับเงื่อนไขขอจํากัดของผูเรียน ครู ผูรวมงาน 
ชุมชน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม สอดคลองกับนโยบายแนวทาง เปาหมายของการพัฒนา เพื่อนําไป
ปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง  แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญท่ีนําไปสูผลของการพัฒนา 
ความสอดคลองของเปาหมาย กิจกรรม และผลงาน ถือเปนคุณภาพสําคัญท่ีนําไปสูการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและเกิดผลอยางแทจริง  

มาตรฐานที่ 5  พัฒนาและใชนวัตกร รมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปน
ลําดับ นวัตกรรมการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหมๆ เลือกและ
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ปรับปรุง  ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภ าพการณ เงื่อนไข ขอจํากัดของงานและองคกรจน
นําไปสูผลไดจริง    เพื่อใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไม หยุดยั้ง ผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพของ
ตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน 

มาตรฐานที่ 6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจ
กรรมการบริหารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากรและองคกร จนบุคลากรมีนิสัยในการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารตองมีความเพียรพยายาม  กระตุน ยั่วยุ ทาทาย ใหบุคลากรมี
ความรูสึกเปนเจาของ และชื่นชมผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่ม การรวมพัฒนา การ
สนับสนุนขอมูล และใหกําลังใจใหบุคลากรศึกษา คนควา ปฏิบัติ และปรับปรุงงานตางๆ ไดดวย
ตนเอง จนเกิดเปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ  อันเปนบุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนาของ
บุคลากรและองคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคนช่ืนชมและศรัทธาในความสามารถของตน  

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ ผูบริหารมือ
อาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลวดวยการรายงานผลท่ีแสดงถึงการวิเคราะหงานอยาง
รอบคอบ ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผลที่
ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การนําเสนอรายงานเปนโอกาสที่ผูบริหารจะไดคิดทบทวนถึงงานท่ีได
ทําไปแลววามีขอจํากัด ผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีมิไดระวังไวอยางไร ถาผลงานเปนผลดี  จะชื่น
ชม ภาคภูมิใจไดในสวนใด นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนไดอยางไร ถาผลงานยังไมสมบูรณจะ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมไดอยางไร และจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร 
คุณประโยชนอีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การนําผลการประเมินไปใชในการประเมินตนเอง 
รวมทั้งการทําใหเกิดความรูสึกชื่นชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน การที่ผูปฏิบัติงานไดเรียนรู เกี่ยวกับ
ความสามารถและศักยภาพของตน เปนขั้นตอนสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน  

มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา ตักเตือน ควบคุม 
กํากับดูแลบุคลากรในองคกร การที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหารตองป ระพฤติปฏิบัติ
เปนแบบอยางท่ีดี มิฉะนั้น คําแนะนําตักเตือน หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญ ไม
เปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร ผูบริหารที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในทุกๆดาน เชน ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับขอ งบุคลากร ทําใหเกิด
ความเชื่อถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ  

มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค หนวยงานการศึกษา
เปนองคกรหนึ่งที่อยูในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมซ่ึงมีองคกรอื่นๆ เปนองคประกอบ  
ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหนาที่ ผูบริหารการศึกษา /ผูบริหาร
การศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชนท่ีจะชี้นําแนวทางการพัฒนาสังคมให
เจริญกาวหนาตามทิศทางท่ีตองการ ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นใน
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การเสนอแนวทาง ปฏิบัติ แนะนํา ปรับปรุงการปฏิบัติและแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น
เพ่ือใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวมในลักษณะรวมคิดรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ 
เต็มความสามารถ พรอมทั้งยอมรับความสามารถรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นไดใช
ความสามารถของตนอย างเต็มศักยภาพ  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือ
กันในสังคมนําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ  

มาตรฐานที่ 10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ความประทับใจของ
ผูรวมงานที่มีตอผูบริหารองคกรอยางหนึ่ง คือ ความเปน    ผูรอบรูทันสมัย ทันโลกรูอยางกวางขวาง
และมองไกล ผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกๆดาน จนสามารถ
สนทนากับผูอ่ืนดวยขอมูลขาวสารที่ทันสมัย และนําขอมูลขาวสารตางๆที่ไดรับ    มาใชในการพัฒนา
งานและผูรวมงาน การตื่นตัว การรับรู และการมีขอมูล ขาวสาร สารสนเทศเหลานี้    นอกจากเปน
ประโยชนตองานพัฒนาแลว ยังนํามาซึ่งการยอมรับและความรูสึกเชื่อถือของผูรวมงาน อันเปน
เงื่อนไขเบ้ืองตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซ้ึงตอเนื่องตอไป  

มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนํา ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรมขอ งองคกรดวย
การพูดนํา ปฏิบัตินํา และจัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมโดยการใหรางวัลแกผูที่ทํางานได
สําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนาตนเองคิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน 
ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรม ขององคกรเพ่ือให
ผูรวมงานมีความม่ันใจในการปฏิบัติ  จนสามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม 
แสดงออกและช่ืนชมไดดวยตนเอง ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบความสําเร็จใหแกบุคลากร
แตละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับ นําไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง  

มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ การพัฒนาองคกรใหกาวหนา
อยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้ง ผูบริหารจําเปนตอง
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงและสามา รถจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดสอดคลองสมดุลและเสริมสรางซึ่งกันและกัน ผูบริหารมืออาชีพจึงตองตื่นตัวอยู
เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดานรวมทั้งการเปล่ียนแปลงในอนาคต และกลาที่จะ
ตัดสินใจดําเนินการเพื่อผลในอนาคต อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงน้ี ยอมเปนสิ่งประกัน
ไดวาการเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดนอยลง    การที่องคกรปรับไดทันตอการเปลี่ยนแปลงนี้ 
ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับความกาวหนาของโลกตลอดไป  
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สสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ความเปนมา 

สภาการ ศึกษาไดเสนอรางแก ไขกฎหมาย  3  ฉบับ  ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น โดยขอแยกการ
บริหารงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากกัน คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ จึงได
นําเขาสูการพิจารณา ของรัฐสภาตาม ขั้นตอน ผลการพิจารณาขอ งรัฐภา อนุมัติใหแกกฎหมายท้ัง 3 
ฉบับ ประกอบดวย พระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศ ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  

นายชินวรณ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศต้ั งเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ .ศ. 2553 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 ทําใหเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมเปนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
 

ขอมูลพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สํานักงานท่ีตั้ง เลขท่ี 275/13 

ถนนองคการบริหารสวนจังหวัดสาย 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-816976 โทรสาร 044-816977 http://www.sesao30.go.th 

 

ขอมูลบุคลากร 
สํานักงาน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 คน 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 4 คน 

ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จํานวน 24 คน ครูชวยราชการ จํานวน 1 คน 

พนักงานพิมพดีด จํานวน 10 คน 

พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 คน 

พนักงานทําความสะอาด จํานวน 2 คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน 
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สถานศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 37 แหง 
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 37 คน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 61 คน 

ครูผูสอน จํานวน 2,131 คน 

 

การจําแนกขนาดสถานศึกษา 
- ขนาดเล็ก ( < 500 คน ) จํานวน 15 แหง 
- ขนาดกลาง (500-1,499 คน ) จํานวน 14 แหง 
- ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน ) จํานวน 4 แหง 
- ขนาดใหญพิเศษ ( >2,500 คน ) จํานวน 4 แหง 

 

จํานวนนักเรียน/หองเรียน 

 

ชั้น       จํานวนนักเรียน (คน)/จํานวนหองเรียน (หอง) 
นักเรียนชาย  นักเรียนหญิง  นักเรียนรวมทั้งสิ้น  หองเรียน 

มัธยมศึกษาปที่ 1  2,484   3,179   6,027    168 

มัธยมศึกษาปที่ 2  2,888   3,349   6,237    170 

มัธยมศึกษาปที่ 3  2,896   3,394   6,290    171 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน  8,632   9,922   18,554    509 

มัธยมศึกษาปที่ 4  2,361   3,396   5,757    151 

มัธยมศึกษาปที่ 5  2,251   3,514   5,765    165 

มัธยมศึกษาปที่ 6  2,041   2,981   5,022    150 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,653   9,891   16,544    466 

รวมทั้งสิ้น   15,285   19,814   35,099    975 
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งงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยในประเทศ 

ศศศร เดชะกุล ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลปสรางสรรค  แบบเทคนิคซิ
นเนคติกส  สาหรับเด็กหญิงระดับชั้นประถมศึกษา  ของสถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร  ซึ่งผล
ปรากฏวา  

1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค พบวานักเรียนที่เรียนรูตามแบบเทคนิคซินเนค
ติกส แตกตางกันกับนักเรียนที่เรียนรูตามแบบปกติ อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยนักเรียน
กลุมท่ีเรียนรูตามเทคนิคซินเนคติกส มีคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนแบบปกติ  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดานทักษะปฏิบัติทางทัศนศิลป  พบวา
นักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมทัศนศิลปสรางสรรคแบบเทคนิคซินเนคติกสกับกลุมที่เรียนรูแบบ
ปกติ แตกตางกันนักอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยนักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ทัศนศิลปสรางสรรคแบบเทคนิคซินเนคติกส  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดานเนื้อหาทางทัศนศิลป  
มากกวานักเรียนกลุมที่เรียนรูแบบปกติ40 

  

กัญญารัตน นามวิเศษ ไดศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะโดยใชแบบฝก
ทักษะความคิดสรางสรรค ของระดับปฐมวัย โรงเรียนบานหัวขัว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 2 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทั กษะความคิดสรางสรรคมีความคิด สรางสรรค
ทางศิลปะทั้ง 4 ดาน คือ ดานควา มคลองในการคิด คิดยืดหยุน คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0141 

 

รัชดาพร ชวรุง ไดศึกษาความคิดสรางสรรคในงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ โดยใชชุดการสอนสําเร็จรูป พบวา ความคิดสรางสรรคในงานศิลปะ
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะท่ีมาจากจินตนาการ 
การถายทอดความคิดความฝน ผานผลงานทางศิลปะ หลังจากท่ีไดเรียนรูดวยชุดการสอนสําเร็จรูป 
นักเรียนแตละคนแสดงออกใหเห็นถึงเอกลักษณ วิธีการ แรงบันดาล ใจในการสรางสรรคผลงาน การ
พัฒนาความงอกงามของการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน เมื่อไดรับความรู การมีอิสระทาง

                                           
40 ศศศร เดชะกุล, “การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลปสรางสรรค แบบเทคนิคซินเนคติกส 

สําหรับเด็กหญิงระดับชั้นประถมศึกษา ของสถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร” (ปริญญานิพนธ กศ.
ม. (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550). 

41 กัญญารัตน นามวิเศษ, “การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะโดยใชแบบฝกทักษะ
ความคิดสรางสรรค ของระดับปฐมวัย โรงเรียนบานหัวขัว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 
2” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549) 
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ความคิดจะทําใหผูเรียนกลาแสดงความคิดอยางอิสระ ตามความเขาใจ ความคิดฝนและจินตนาการ
ของตนเอง42 

 

อิสราภรณ  สุขีลักษณ  ไดศึกษาความตองการพัฒนาต นเองของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการ
พัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก โดยประเด็นองคประกอบในการพัฒนาตนเอง พบวาผูบริหาร
สถานศึกษามีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมากทุกดาน  เรื่ องลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอยคือ 
ดานวิชาการ  ดานการบริหารงาน  ดานบุคลิกภาพและดานสุขภาพ43 

 

วิเชียร  ประจงมูล ไดทําการศึกษาแนวทางปฏิบัติการสงเสริมงานกิจการนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก โดยพบวา แนวทางปฏิบัติการสงเสริมงาน
กิจการนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายกท่ีพัฒนาขึ้นตรงกับความ
ตองการมีความเหมาะสม และมีความเปนไปได ประกอบดวย 5 กิจกรรม 41 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน  7 ขั้นตอน เชน กําหนดจุดมุงหมายในการปฐมนิเทศนักเรียนไวอยาง
ชัดเจน ดําเนินการปฐมนิเทศโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา  
2) กิจกรรมการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 9 ขั้นตอนเชน กําหนดนโยบายดานการรักษาระเบียบ
วินัยของโรงเรียน จัดใหมีการประชาสัมพันธหรือยกยองชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี  3) 
กิจกรรมการจัดบริการสุขภาพ และอนามัยนักเรียน  8 ขั้นตอน เชน การวางแผนการจัดบริการ
สุขภาพและอนามัยนักเรียนในระดับโรงเรียนโดยขอความรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุข 4)  
กิจกรรมการจัดและบริการอาหารกลางวัน 10 ขั้นตอนเชนการจัดทําโครงการการจัด  และบริการ
อาหารกลางวั น  ประเมินผลตามโครงการการจัดและบริการอาหารกลางวัน 5)  กจิกรรม การจัด
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามควบคุมคุณภาพ
ระหวางปฏิบัติงาน44  
 

                                           
42 รัชดาพร ชวรุง, “ความคิดสรางสรรคในงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนชุมชนหนองเรือ โดยใชชุดการสอนสําเร็จรูป” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550). 

43 อิสราภรณ  สุขีลักษณ , “ความตองการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ” (วิทยานิพนธ  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิต-วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ,2549). 

44 วิเชียร  ประจงมูล , “แนวทางปฏิบัติการสงเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก ” (วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,2549). 
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แกวใจ อินทรเพชร  ไดศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรคดานศิลปะของนักเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา  โดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรค  กลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา  จํานวน 26 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2547 โรงเรียนบานมอเหนือ 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภ ูเครื่องมือที่ใชคือ แบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคทางศิลปะ  

แผนการจัดประสบการณ และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางศิลปะ  การดําเนินการวิจัย  ผูวิจัย
ไดดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดยใชรูปแบบกลุมเดียว  สอบกอน สอบหลังเรียน  (One group 

pretest-posttest design) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการทดสอบคาเฉลี่ยใช  t (t-test) 

ผลการวิจัยพบว า นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคมีคะแนนเฉล่ียความคิด
สรางสรรคทางศิลปะทั้ง 4 ดานคือ ความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดละออ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0545 

 

เหมพรรณ  โนทะยะ ไดทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรค
ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรคในดานความคิด
ริเริ่มความคิดคลองตัว และความคิดยืดหยุนจากการใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่  1 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2548 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) 

จํานวน 47 คน เปนกลุมทดลองท้ังหมด  ไดรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคในดานความคิดริเริ่ม  

ความคิดคลองตัว  และความคิดยืดหยุนจากการใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้  คือ แบบฝกทักษะความคิดสรางสรรควิชาภาษาไทยและแบบทดสอบความคิด
สรางสรรควิชาภาษาไทย ใชแบบแผนการทดลอง One Group Pretest - Posttest Design และการ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติ  t-test for Dependent Samples ผลการวิจัยสรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวย
แบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0146 

 

 

 

 

                                           
45  แกวใจ อินทรเพชร, “การพัฒนาความคิดสรางสรรคดานศิลปะของนักเรียนระดับกอน

ประถมศึกษา โดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรค” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2548). 

46  เหมพรรณ โนทะยะ, “การพัฒนาแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรควิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ” (สารนิพนธ กศ.ม (การมัธยมศึกษา). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549). 
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สอิ้ง มนติ๊บ ไดทําการศึกษา (1) พฤติกรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 (2) เปรียบเทียบพฤติ
กรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืน
การศึกษาตาก เขต 2 ที่เปดสอนในชวงชั้นที่ตางกันและมีสภาพภูมิศาสตรของสถานศึกษาท่ีตางกัน 
และ (3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 94 คนและครูผูสอนจํานวน 
212 คน รวมทั้งส้ิน 306 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีคาความเท่ียง .98 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา  (1) ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 มีพฤติ
กรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และพิจารณาเปนราย
มาตรฐานก็พบวา ทุกมาตรฐานมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (2) พฤติกรรมการบริหารตามกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปดสอนในชวงชั้นที่ตางกัน คือ ชวงชั้นที่ 1-2, ชวง
ชั้นที่ 1-3 และชวงช้ันที่ 3-4 ไมแตกตางกัน (3) พฤติกรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาสถานศึกษาท่ีมีสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกันคือ สถานศึกษาบนภูเขา และ
สถานศึกษาบนพ้ืนราบไมแตกตางกั น และ (4) ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตาก เขต 2 สวนมากเห็นดวยกับการพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ดวยวิธีการใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเขารับการประชุม 
อบรม สัมมนา และไดศึกษาดูงานจากสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จทางดานการบริหาร47  

 

ภัชริญญา คมขํา ไดทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับสภาพการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตและ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเ ห็นของพนักงานครูที่มีตอสภาพการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน กลุมตัวอยางใน
การวิจัย ไดแก พนักงานครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแด นภาคใต จํานวน 270 คน 

                                           
47  สอิ้ง มนติ๊บ, “พฤติกรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550).   
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คา
ความเชื่อมั่น  (Reliability) เทากับ .953 สถิติที่ใชคือ คาความถี่ คาเฉล่ีย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษาพบวา 

1. ระดับสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของพนักงานครูโดยภาพรวม
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวา มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช
นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ อยูในระดับปานกลางสวนมาตรฐานที่ 
1-4 และ 6 สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร สถานศึกษา อยูในระดับ
มาก 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสมาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของพนักงานครู ที่
มีตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน แตกตางกัน พบวาโดยภาพรวมทั้ง 6 มาตรฐาน ไม
แตกตางกัน48  

  

งานวิจัยตางประเทศ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยตางประเทศท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค ดังนี้ 
ฟอรเนอร (Fortner) ไดศึกษาการตรวจแบบฝกหัดของครู โดยอาศัย 

การเรียนรูตามธรรมชาติสมองในทฤษฎีพหุปญญาโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการตรวจสอบ  

ความสัมพันธระหวางแบบฝกและการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับกลางและผลการ  

เรียนรูของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6-8 โรงเรียนนอรฟอรดพับบลิก มีวิธีการคือ 

กรอกแบบสอบถามขอมูลที่เก่ียวของกับการศึกษาของประชากรและใชแบบสํารวจผลการใชแบบฝก  

การสอนที่สรางขึ้นโดยผูวิจัยเพื่อวัดแบบฝกของครูและวัดทักษะการส่ือสารของนักเรียนผลการวิจัย  

พบวา การใชทฤษฎีพหุปญญาในแบบฝกของครูมีสวนในการพัฒนานักเรียน49 

 

 

                                           
48 ภัชริญญา คมขํา, “ความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีตอสภาพการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต” (ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2553). 

49 ฟอรเนอร (Fortner), “การตรวจแบบฝกหัดของครู โดยอาศัยการเรียนรูตามธรรมชาติ
สมองในทฤษฎีพหุปญญา”.     
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หลี หมิง ลุย (Li-Ming Liu) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค  

ความสามารถในการวาดภาพ  ความฉลาด  : กรณีศึกษา นักเรียนเกรด  3 ประเทศใตหวัน  โดยมี
จุดมุงหมายในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาความสัมพันธของคุณภาพของความคิดสรางสรรคความสามารถ
ในการวาดภาพ  และความฉลาด  ของนักเรียนเกรด  3 ในพ้ืนที่ Hsinshu ประเทศใตหวัน ประชากรที่
ใชในการศึกษาคือนักเรียนเกรด 3 จํานวน 11,653 คน จากนักเรียน 99รัฐ และสุมมา 16 โรงเรียน 
กลุมตัวอยาง 427 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค The Milne Kasen Story 

Picture แบบสอบถาม The Young Visual Artists Checklist และแฟมสะสมงาน การประมวลผล
และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและ สถิติเชิงอางอิง ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธ
ระหวางศักยภาพของความคิดสรางสรรค ความสามารถทางศิลปะการวาดภาพ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีปจจัยคือ เพศ ชุมชน อายุ และเวลาในการทดสอบ การศึกษาในคร้ังนี้
สงผลตอการจัดการศึกษาในวิชาศิลปะระดับประถ มศึกษาและอาจจะมีผลตอการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปะในประเทศใตหวัน50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
50  ลุย หลี หมิง (Lui Li – Ming), “The Relationship Between Creativity, Drawing 

Ability, and Visual/spatial Intelligence: A Study of Taiwan’s Third – Grade Children.” 
Asia Pacific Education Review. 8(3) : 343 – 352, 2007. 
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สสรุป 

จากผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดริเริ่มของ
ผูบริหารและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน จะเห็นไดวาการ
บริหารโรงเรียนในปจจุบัน ตองใชความคิดเปนอยางมากโดยเฉพาะความคิดริเริ่ม เพื่อสรางสรรคสิ่ง
ใหมใหแกโรงเรียนเปนแนวทางท่ีเปนเอกลักษณและมีประโยชน  ความคิดริเริ่มเปนความคิดท่ีมีความ
ความสําคัญอยางหนึ่งของมนุษยทุกคนเพราะความคิดริเริ่มเปนก ารคิดที่เกิดเปนครั้งแรก  โดยเกิดจาก
การสั่งสมประสบการณและความรูเดิม และเม่ือรวมกับการแกไขปญหาเฉพาะหนา การวิเคราะห
ขอมูล และการสังเคราะหขอมูล จนสามารถพิสูจนผลจากการตั้งสมมติฐานไดเปนความคิดที่เปน
ประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ซึ่งผูบริหารจําเปนตองพั ฒนาใหเปนนิสัยติดตัว สามารถแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่กลาวมาเก่ียวกับความคิดริเริ่ม ตามแนวคิดของกิลฟอรด 
(Guilford) ประกอบดวย 1) ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (Divergent-Production) 2) การ
สื่อความหมายดาน ภาษา (Semantic) 3) การเปลี่ยนแปลง (Transformation) ในสวนของ ผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญ ลําดับแรกๆ  ตองเปด
โอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการคิดเสนอแนวความคิดดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลอยาง สรางสรรค รวมกับผูบริหาร  ประกอบไปดวยทั้งหมด  12 มาตรฐาน คือ 1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา , 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน , 3 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศัก ยภาพ , 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง , 5 
พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ, 6 ปฏิบัติงานขององคกร
โดยเนนผลถาวร , 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ , 8 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี , 9 รวมมือกั บชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค , 10 แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา , 11 เปนผูนําและสรางผูนํา , 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
ทั้งหมดเหลานี้จะทําใหผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมีผลลัพธที่เดนชัดมากยิ่งขึ้น ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
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บบทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือเพ่ือทราบ 1) ความคิดริเริ่มของผูบริหารสังกัด
สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ 3) ความคิดริเริ่มของ
ผูบริหาร ที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) ซึ่งใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ประชากรคือโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จํานวน 37 โรงเรียน แล ะ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางตามวิธีของเครจซีและมอรแกน (Krajcie and Morgan) ได
จํานวน 36 โรงเรียน  มีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คนไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน  และรองผู อํานวย
โรงเรียน  จํานวนรวม  2 คน หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน  จํานวนรวม  2 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา  จํานวนรวม  2 คน รวมทั้งสิ้น 216 คน โดยเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดริเริ่มตามแนวคิดของกิลฟอรด (Guilford) และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน 
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 มาตรา 49 (2) ซึ่งการดําเนินการ
วิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได

กําหนดรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนและจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับความคิดริเริ่ม ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของผูบริหารโรงเรียน และสภาพปญหา
ตางๆ จากเอกสาร ตํารา  กฎระเบียบ ขอมูลสถิติ ตาง ๆ รายงานการวิจัยที่เก่ียวของ นํามาจัดทําโครง
รางการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อเสนอโครงรางการวิจัยตอภาควิชา
เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ จากนั้นนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางส ถิติ  แปลผลการวิเคราะหขอมูล ประมวลผล และ
เสนอแนะ 
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ขขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอรายงานผลการวิจัย  โดย
การนํารางผลการวิเคราะห  แปลผล และอภิปรายผล มาจัดทํารายงานการวิจัยเพื่อนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบ ความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมั ติ
จบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย  ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ เก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและ
สถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบงานวิจัยใน
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental 

case - study)  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

  

เมื่อ   R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

  X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา ของรัฐ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ) ปการศึกษา 
2556 จํานวน 37 โรงเรียน 

                                                 O 

 

               R                                X 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

63 

กกลุมตัวอยางและการเลือกตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผูวิจัยใชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krajcie and Morgan)1 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 36 โรงเรียน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท  
(stratify random sampling)  

 

ผูใหขอมูล 

กําหนดผูใหขอมูล โรงเรียน แหงละ 6 คน ไดแก ผู อํานวยการโรงเรียน  และรองผู อํานวย
โรงเรียน  จํานวน รวม 2 คน หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน จํานวน รวม 2 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวนรวม 2 คน รวมทั้งส้ิน 216 คน ตามรายละเอียดของตารางท่ี 3 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดง จํานวนประชากร กลุมตัวอยางและ ผูใหขอมูล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
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ศึก
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รวม 

 

 

1 เล็ก  15 14 28 28 28 84 

2 กลาง 14 14 28 28 28 84 

3 ใหญ 4 4 8 8 8 24 

4 ใหญพิเศษ 4 4 8 8 8 24 

รวม  37  36  72  72  72  216  

 

                                           
1 Krajcie and Morgan, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวจิัยพฤติกรรมศาสตรและ

สังคมศาสตร พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 303.  
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ตตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล แบงออกเปนไดแก 

ดังนี้ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อายุราชการ  5) ตําแหนงหนาที่ 6) ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนง 7) ขนาดโรงเรียน 

2.  ตัวแปรตน คือ ตัวแปรที่เก่ียวของกับความคิดริเริ่มของผูบริหาร (X tot ) ตามแนวคิด
ของกิลฟอรด (Guilford) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ความคิดริเริ่ม (Originality : X tot ) หมายถึ ง ผูบริหาร โรงเรียน มีลักษณะของความคิด
แปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา และไมซ้ํากับที่มีอยู  ความคิดท่ีไมปกติธรรมดา (Wide idea) 

เปนความคิดที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากนําความรูเดิมมาคิด
ดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่ งใหมข้ึน เปนลักษณะที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก ตองอาศัยลักษณะ 
ความกลาคิด กลาลอง เพื่อทดสอบความคิดของตนบอยคร้ังตองอาศัยความคิดจินตนาการ หรือท่ี
เรียกวา ความคิดจินตนาการประยุกต คือไมใชคิดเพียงอยางเดียวแตจําเปนตองคิดสรางและหาทางทํา
ใหเกิดผลงานดวย มีดังตอไปน้ี2 

1. ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (Divergent-Production : X 1 ) 

หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนใชความสามารถทางสติปญญาที่จะคิดหาวิธีการแกปญหาในหลาย ๆ วิธีเมื่อ
ตองเผชิญกับปญหาสามารถประยุกตความ คิดท่ีเกิ ดจากการสรางความคิดรวบยอดจากส่ิงเรา หรือ
ปญหาที่ได ประสบมา และเปนผลใหสามา รถคิดหาคําตอบ หรือวิธีการที่จะนํา มาแกปญหาที่เกิดข้ึน
จากสิ่งเราได 

2. การสื่อความหมายดาน ภาษา (Semantic : X 2 ) หมายถึง ผูบริหารโรงเรียน
ใชขอมูลท่ีอยูในรูปถอยคําที่มีความหมายตางๆ กัน สามารถใชติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การเปลี่ยนแปลง  (Transformation : X 3 ) หมายถึง ผูบริหารโรงเรียน
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ดัดแปลง ตีความ ขยายความ ใหนิยามใหม หรื อการจัดองคประกอบ
ของขอมูลออกมาในรูปแบบใหมที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม  

3.  ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เก่ียวกับ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร โรงเรียน  (Y tot ) ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ที่
ประกอบไปดวยการดําเนินงาน 12 มาตรฐาน ดังนี้ 

                                           
2 Joy Paul Guilford, อางถึงใน อารี รังสินันท, ความคิดสรางสรรค, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, 2532), 5-7. 
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มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  
(Y 1 ) คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหน่ึงของผูบริหารมืออาชีพ หมายถึง การเขารวมเปนสมาชิกท่ี
ดีขององคกรวิชาชีพดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพ  ไดแก การ
เปนผูริเริ่ม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเปนผูเสนอผลงาน และเผยแพรผลงาน
ขององคกรเพ่ือใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการพัฒนาองคกร ตลอดจน
การนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม  

มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนา
ของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน  (Y 2 ) หมายถึง ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรั ก ความเมตตา และ
ความปรารถนาดีตอองคกร ผูรวมงาน  ผูเรียน และชุมชน ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ เพ่ือ
ผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝาย การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลของการกระทํา  เนื่องจากการตัดสินใจของ ผูบริหารมีผลตอ
องคกรโดยสวนรวม ผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมที่จะนําไปสูผลดี ผลทางบวก ผลตอการพัฒนา
ของทุกฝายที่เก่ียวของและระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้เพ่ือนําไปสูความไววางใจ 
ความศรัทธาและความรูสึกเปนที่พ่ึงไดของบุคคลท้ังปวง  

มาตรฐานที่ 3  มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (Y 3 ) 
หมายถึงความสําเร็จของการบริหาร อยูที่การดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในองคกร หรือ ผูรวมงานไดมี
การพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ  ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนาผู รวมงาน  โดยการศึกษา
จุดเดน  จุดดอยของผูรวมงาน  กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาดานนั้นๆ แลวใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง 
ประเมิน ปรับปรุง  ใหผูรวมงานรูศักยภาพ เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปนผล
ใหศักยภาพของผูรวมงานเพ่ิมพูนพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้งนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 4   พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  (Y 4 ) หมายถึง
ผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตร เหมาะสมกับเงื่อนไขขอจํากัดของ
ผูเรียน ครู ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม สอดคลองกับนโยบายแนวทาง เปาหมายของ
การพัฒนา เพ่ือนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง  แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญที่
นําไปสูผลของการพัฒนา ความสอดคลองของเปาหมาย กิจกรรม และผลงาน ถือเปนคุณภาพสําคัญท่ี
นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและเกิดผลอยางแทจริง  

มาตรฐานที่ 5  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปน
ลําดับ (Y 5 ) หมายถึง นวัตกรรมการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหมๆ 
เลือกและปรับปรุง  ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เงื่อนไข ขอจํากัดของงา นและ
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องคกรจนนําไปสูผลไดจริง    เพื่อใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ผูรวมงานทุกคนไดใช
ศักยภาพของตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน 

มาตรฐานที่ 6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (Y 6 ) หมายถึง ผูบริหารมืออาชีพ
เลือกแ ละใชกิจกรรมการบริหารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากรและองคกร จน
บุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารตองมีความเพียรพยายาม  กระตุน ยั่วยุ ทาทาย 
ใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ และชื่นชมผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่ม การรวม
พัฒนา การสนับสนุนขอมูล และใหกําลังใจใหบุคลากรศึกษา คนควา ปฏิบัติ และปรับปรุงงานตางๆ 
ไดดวยตนเอง จนเกิดเปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ  อันเปนบุคลิกภาพที่พึงปรารถนา
ของบุคลากรและองคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคนช่ืนชมและศรัทธาในความสามารถของตน  

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ (Y 7 ) หมายถึง
ผูบริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลวดวยการรายงานผลท่ีแสดงถึงการวิเคราะห
งานอยางรอบคอบ ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจ ริง และ
ผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การนําเสนอรายงานเปนโอกาสที่ผูบริหารจะไดคิดทบทวนถึงงาน
ที่ไดทําไปแลววามีขอจํากัด ผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีมิไดระวังไวอยางไร ถาผลงานเปนผลดี  จะ
ชื่นชม ภาคภูมิใจไดในสวนใด นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนไดอยางไ ร ถาผลงานยังไมสมบูรณจะ
ปรับปรุงเพิ่มเติมไดอยางไร และจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร 
คุณประโยชนอีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การนําผลการประเมินไปใชในการประเมินตนเอง 
รวมทั้งการทําใหเกิดความรูสึกชื่นชมของผูรวมปฏิบัติงานทุก คน การที่ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ความสามารถและศักยภาพของตน เปนขั้นตอนสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน  

มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y 8 ) หมายถึง ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา 
ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรในองคกร การที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหารตอง
ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี มิฉะน้ัน คําแนะนําตักเตือน หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาด
ความสําคัญ ไมเปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร ผูบริหารท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในทุกๆดาน 
เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร ทํา
ใหเกิดความเช่ือถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ  

มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค  (Y 9 ) หมายถึง
หนวยงานการศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่อยูในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมซ่ึงมีองคกรอื่นๆ 
เปนองคประกอบ ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหนาที่ ผูบริหารการศึกษา /
ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชนท่ีจะชี้นําแนวทางการพัฒนาสั งคมให
เจริญกาวหนาตามทิศทางท่ีตองการ ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นในการ
เสนอแนวทางปฏิบัติ แนะนํา ปรับปรุงการปฏิบัติและแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่นเพ่ือให
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เกิดผลดีตอสังคมสวนรวมในลักษณะรวมคิดรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ดวยความเต็ม ใจ เต็ม
ความสามารถ พรอมท้ังยอมรับความสามารถรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นไดใช
ความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกัน
ในสังคมนําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ  

มาตรฐานที่ 10  แสวงหาและใชขอมูลขาว สารในการพัฒนา (Y 10 ) หมายถึง ความ
ประทับใจของผูรวมงานที่มีตอผูบริหารองคกรอยางหนึ่ง คือ ความเปน    ผูรอบรูทันสมัย ทันโลกรู
อยางกวางขวางและมองไกล ผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกๆ
ดาน จนสามารถสนทนากับผูอ่ืนดวยขอมูลขาวสารที่ทันสมัย และนําขอมูลขาวสารตางๆที่ไดรับ    มา
ใชในการพัฒนางานและผูรวมงาน การตื่นตัว การรับรู และการมีขอมูลขาวสาร สารสนเทศเหลานี้    
นอกจากเปนประโยชนตองานพัฒนาแลว ยังนํามาซึ่งการยอมรับและความรูสึกเชื่อถือของผูรวมงาน  
อันเปนเงื่อนไขเบ้ืองตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซ้ึงตอเนื่องตอไป  

มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนํา  (Y 11 ) หมายถึง ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรม
ขององคกรดวยการพูดนํา ปฏิบัตินํา และจัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมโดยการใหรางวัลแก
ผูที่ทํางานไดสําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนาตนเองคิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนาไดเองของ
ผูรวมงานทุกคน ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรมของ
องคกรเพ่ือใหผูรวมงานมีความม่ันใจในการปฏิบัติ  จนสามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคล องกับ
วัฒนธรรม แสดงออกและช่ืนชมไดดวยตนเอง ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบความสําเร็จ
ใหแกบุคลากรแตละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับ นําไปสูองคกรแหงการ
เรียนรูอยางแทจริง  

มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ (Y 12 ) หมายถึง การพัฒนา
องคกรใหกาวหนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้ง 
ผูบริหารจําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงและสามารถ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดสอดคลองสมดุลและเสริมสรางซึ่งกันและกัน ผูบริหารมืออาชีพจึง
ตองตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดานรวมทั้งการเปล่ียนแปลงในอนาคต และ
กลาที่จะตัดสินใจดําเนินการเพื่อผลในอนาคต อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปน
สิ่งประกันไดวาการเสี่ยงในอนาคตจ ะมีโอกาสผิดพลาดนอยลง    การที่องคกรปรับไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับความกาวหนาของโลกตลอดไป  
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เเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 
ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูต อบแบบสอบถาม
ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อายุราชการ  5) ตําแหนงหนาที่ 6) ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนง 7) ขนาดโรงเรียน 

ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ตามแนวคิดของกิลฟอรด 
(Guilford) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อวัดระดับความคิดริเริ่มของผูบริหาร 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2  และตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ 
(Rating  Scale)   ซึ่งสามารถจัดลําดับคุณภาพได  5  ระดับ  โดยมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ  1  หมายถึง   ความคิดริเริ่มของผูบริหารหรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน 

ระดับ  2  หมายถึง   ความคิดริเริ่มของผูบริหารหรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย  มีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน 

ระดับ  3  หมายถึง   ความคิดริเริ่มของผูบริหารหรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  มีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน 

ระดับ  4  ความคิดริเริ่มของผูบริหารหรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐา นการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก  มีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 

ระดับ  5  หมายถึง   ความคิดริเริ่มของผูบริหารหรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน 
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กการสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

ขั้นที่  1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสราง ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

ขั้นที่  2  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  
โดยนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสราง ขึ้น จากนั้นมอบให ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาความ
สอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย  ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค  
IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence)  แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  ซึ่งจากการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิไดคาระหวาง 0.6 – 1.00 

ขั้นที่  3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียน ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 5 
โรงเรียน 

ขั้นที่  4 หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคนืมาโดยใชวิธี
ของครอนบาค  (Cronbach)3 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coeffient) โดยไดรับแบบสอบจาก
โรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยเก็บขอมูล
สถานศึกษาละ 6 คน ไดคา = 0.992 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทําแบบสอบถามของผูใหขอมูลใน
โรงเรียนกลุมตัวอยาง  36  โรงเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนคือ ทําหนังสือเรียนคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการ
โรงเรียนสังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือ
จาก ผู อํานวย การโรงเรียน  รอง ผู อํานวยการโรงเรียน  หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาใหชวยอนุเคราะห  ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้  และการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย ไดดําเนินการโ ดย ติดตามเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
โดยใหผูตอบแบบสอบถาม นําแบบสอบถามใสในชองตูเอกสารของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 
ที่ตั้งอยูในสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองเปนบาง
โรงเรียน  

                                           
3 Lee J. Cronbach , EEssentials  of  Psychological  Testing (New York : Harper & 

Row Publisher , 1974), 161.  
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กการวิเคราะหขอมูล 

หลังจากท่ีไดเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแลวพิจารณาตรวจหาความสมบูรณของ
แบบสอบถาม  แลวจึงมีการนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  และนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยใชสถิติการวิจัย ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาความถ่ี  (frequency)  
และคารอยละ  (percentage)   

2.  การวิเคราะหความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน วิเคราะหโดยใชคา มัชฌิมเลขคณิต  (X ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ซึ่งเปนการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของกลุม
ตัวอยางตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป โดยกลุมตัวอยางตองสุมมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ ทั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดขอ ง เบสท (Best)4 หากคามัชฌิมเลขคณิต อยู
ในชวงใดก็แสดงวา ความคิดริเริ่มของผูบริหารและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนเปนแบบนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

คามัชฌิมเลขคณิต   1.00  ถึง  1.49  แสดงวา  ความคิดริเริ่มของผูบริหาร หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 

คามัชฌิมเลขคณิต   1.50  ถึง  2.49  แสดงวา  ความคิดริเริ่มของผูบริหาร หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 

คามัชฌิมเลขคณิต   2.50  ถึง  3.49  แสดงวา  ความคิดริเริ่มของผูบริหาร หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

คามัชฌิมเลขคณิต   3.50  ถึง  4.49  แสดงวา  ความคิดริเริ่มของผูบริหาร หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 

คามัชฌิมเลขคณิต   4.50  ถึง  5.00  แสดงวา  ความคิดริเริ่มของผูบริหาร หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 

 

                                           
4 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970), 

190.  
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3.  เปรียบเทียบความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 การทดสอบคาที 
(t-test) และการทดสอบคาเอฟ (f-test) เปนการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแปรปรวน
ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม หรือเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป โดยกลุม
ตัวอยางตองสุมมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

4.  การวิเคราะหความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะใชการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
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สสรุป 

การวิจัย เรื่อง ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา   (descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ความคิดริเริ่มของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  2) ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30  และ 3) ความคิดริเริ่มของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หนวย
วิเคราะห ผูวิจัยเก็บขอมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จํานวน 37 โรงเรียน กลุมตัวอยาง  คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2556 จํานวน 36 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียน  และรองผู อํานวยการโรงเรียน  จํานวน รวม  2 คน หัวหนากลุมสาระ และ
ครูผูสอน จํานวน รวม  2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน รวม  2 คน รวมทั้งส้ิน 216 คน 
เครื่องมือทีใ่ชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดริเริ่ม ของผูบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของกิลฟอรด  
(Guilford) และ ผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี  (frequency)  คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต  (mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คาการทดสอบสมมุติฐาน คาที (t-test) คาการทดสอบสมมุติฐาน คาเอฟ  (F-test) 
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
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บบทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้มีวั ตถุประสงค 3 ประการ คือ  1) เพ่ือทราบควา มคิดริเริ่มของผูบริหา ร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 2) เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 3) เพ่ือ
ทราบความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยผูวิจัย ไดสรางเครื่องมือขึ้นเปน
แบบสอบถาม  และไดสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 36 แหง จํานวน 216 
ฉบับ โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนสมบูรณครบถวน 34 โรงเรียน จํานวน 204 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
94.44 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดริเริ่มของผูบริหา ร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 

ตอนท่ี 3 ผลการ วิเคราะหผลการปฏิบัติง านตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน  และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหา รโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคว ามแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร
และผลการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ตอนท่ี 4 ผลการ วิเคราะหควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร ที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัตงิานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางสถานศึกษา 36 แหง มี
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 204 คน ดังรายละเอียดตามตารางที ่5 นี้ 
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ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในตําแหนง และขนาดของการศึกษา 

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1 เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

113 

91 

 

55.39 

44.61 

รวม 204 100.00 

2 อายุ 
1. นอยกวา  30  ป 
2. 30 - 45  ป 
3. 46 - 59  ป 

 

28 

64 

112 

 

13.73 

31.37 

54.90 

รวม 204 100.00 

3 ระดับการศึกษา 
1. ปริญญาตรี 
2. ป. บัณฑิต  (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
3. ปริญญาโท 

4. ปริญญาเอก 

 

113 

1 

88 

2 

 

55.39 

0.49 

43.14 

0.98 

รวม 204 100.00 

4 อายุราชการ 
1. นอยกวา 10 ป 
2. 11-20 ป 
3. 21-30 ป 
4. 30 ปขึ้นไป 

 

83 

43 

50 

28 

 

40.69 

21.08 

24.51 

13.72 

รวม 204 100.00 

5 ตําแหนงหนาที่ 
1. ครูผูสอน / หัวหนากลุมงาน / หัวหนา

กลุมสาระ  
2. ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ โรงเรียน 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

68 

 

68 

68 

 

33.34 

 

33.33 

33.33 

รวม 204 100.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

75 

ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อายุราชการ ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในตําแหนง และขนาดของการศึกษา (ตอ) 

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
6 ประสบการณในตําแหนง 

1. นอยกวา  10  ป 
2. ตั้งแต  10  ป ขึ้นไป 

 

130 

74 

 

63.73 

36.27 

รวม 204 100.00 

7 ขนาดโรงเรียน 
1. ขนาดเล็ก 

2. ขนาดกลาง    
3. ขนาดใหญ 
4. ขนาดใหญพิเศษ  

 

84 

78 

24 

18 

 

41.18 

38.24 

11.76 

8.82 

รวม 204 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 113 คน คิดเปนรอย
ละ 55.39 เปนเพศหญิง 91 คน คิดเปนรอยละ 44.61 สําหรับอายุเปนผูที่มีอายุ 46-59 ปมากท่ีสุด 
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 54.90 รองลงมาอายุระหวาง 30-45 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอย
ละ 31.37 และอายุนอยกวา 30 ป นอยที่สุด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.73 สําหรับระดับ
การศึกษา มีระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 55.39 
รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 43.14 รองลงมาคือวุฒิ
การศึกษาระดับ ปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.98 และวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.49 สําหรับอายุราชการ เปนผูที่มี
อายุราชการ นอยกวา 10 ปมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 40.69 รองลงมา เปนผู
ที่มีอายุราชการ 21-30 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 24.51 รองลงมา เปนผูที่มีอายุราชการ 11-
20 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.08 และเปนผูที่มีอายุราชการ 30 ปขึ้นไปมีจํานวนนอยที่สุด 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.72 สําหรับตําแหนงหนาที่ พบวา ครูผูสอน  / หัวหนากลุมงาน / 
หัวหนากลุมสาระ มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 33.34 ในสวนของผูอํานวยการโรงเรียน / รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีจํานวนเทากันคือ 68 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 สําหรับประสบการณในตําแหนง พบวา ผูที่มีประสบการณในตําแหนงนอยกวา 10 ป มากท่ีสุด 
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 63.73 และผูที่มีประสบการณในตําแหนงตั้งแต 10 ปขึ้นไป นอยที่สุด 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 36.27 สําหรับขนาด โรงเรียน  พบวา โรงเรียน ขนาดเล็ก มีผูตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 41.18 รองลงมาคือ โรงเรี ยนขนาดกลาง 
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 38.24 รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
11.76 และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ นอยที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.82 
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ตตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 

 ในการวิเคราะหควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคา มัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุม
ตัวอยาง 34 โรงเรียน โดยการนําเทียบตามแนวความคิดของเบสท (Best) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จําแนกโดยภาพรวม 

       (n = 34)   

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  X S.D. ระดับ 

1. ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย ( X 1 ) 4.09 0.36 มาก 
2. การสื่อความหมายดานภาษา ( X 2 ) 4.14 0.30 มาก 
3. การเปลี่ยนแปลง ( X 3 ) 4.22 0.35 มาก 

รวม (X tot) 4.15 0.33 มาก 
  

จากตารางที่ 5 พบวาควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.15 , S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามรายดานพบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

อยูในระดับมากทุ กดาน โดยเรียงลําดับจากคา มัชฌิมเลขคณิต มากไปหานอยดังนี้ การ เปลี่ยนแปลง     
( X 3 ) (X = 4.22, S.D. = 0.35) รองลงมาการส่ือความหมายด านภาษา ( X 2 ) (X = 4.14, S.D. = 

0.30) และสุดทายความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย ( X 1 ) (X = 4.09, S.D. = 0.36) เมื่อ
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.30 - 0.35) 

แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 เมื่อวิเคราะหความคิดริเริ่มของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ในแตละดานเปนรายขอจะไดผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานความสามารถในการคิดแบบอเนก
นัย (X 1 ) 

                          (n = 34) 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารใชความสามารถในการคิดหรือวิธีการแกปญหาใน
หลายๆวิธ ี 

4.15 0.43 มาก 

2. ผูบริหารมีวิธีการแกไขปญหาหลายวิธี  4.12 0.38 มาก 

3. ผูบริหารสามารถประยุกตความคิดในแตละประเด็นปญหา 4.13 0.36 มาก 

4. ผูบริหารสามารถหาคําตอบหรือแนวทางในการแกปญหาได 4.02 0.36 มาก 

5. ผูบริหารหาวิธีการแกปญหาที่เกิดจากแรงกดดันของสถาน 
การณทั้งภายในและภายนอก 

4.02 0.42 มาก 

รวม 4.09 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 6 ในดานควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้  ความสามารถในการคิด
แบบอเนกนัย ( X 1 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดั บมากทุกขอ โดยผูบริหาร ใช
ความสามารถในการคิดหรือวิธีการแกปญหาในหลายๆวิธี มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเทากันคือ (X
= 4.15, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถประยุกตความคิดในแตละประเด็นป ญหา (X = 

4.13, S.D. = 0.36) ถัดมาคือ ผูบริหารมีวิธีการแกไขปญหาหลายวิธี (X = 4.12, S.D. = 0.38) ถัดมา
คือ ผูบริหารสามารถหาคําตอบหรือแนวทางในการแกปญหาได (X = 4.02, S.D. = 0.36) และ
สุดทายผูบริ หารสถานศึกษาหาวิธีการแกปญหาที่เกิดจากแรงกดดันของสถานการณท้ังภายในและ
ภายนอกมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ (X = 4.02 , S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.36 - 0.43) แสดงวาความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานการสื่อความหมายดานภาษา(X 2 ) 

                       (n = 34) 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารใชขอมูลที่อยูในรูปถอยคําหรือคําพูดที่มี
ความหมายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.06 0.31 มาก 

2. ผูบริหารสามารถใชถอยคําหรือคําพูดที่สื่อความหมาย
ใหเขาใจไดตรงกัน 

4.08 0.32 มาก 

3. ผูบริหารมีทักษะในการติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.28 0.36 มาก 

รวม 4.14 0.30 มาก 
    

จากตารางที่ 7 ในดานควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ดานการสื่อความหมายดานภาษา ( X 2 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดบัมากทุกขอ โดยผูบริหารมีทักษะในการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพมีคา มัชฌิมเลขคณิต
มากท่ีสุดคือ (X = 4.28, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถใชถอยคําหรือคําพูดที่สื่อ
ความหมายใหเขาใจไดตรงกัน (X = 4.08, S.D. = 0.32) และผูบริหารใชขอมูลที่อยูในรูปถอยคําหรือ
คําพูดที่มีความหมายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมีคา มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ (X = 4.06, S.D. 

= 0.31) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 

0.31 - 0.36) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานการเปลี่ยนแปลง ( X 3 ) 

                       (n = 34) 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถเปล่ียนแปลงปรับปรุงองคประกอบ
ของขอมูลออกมาในรูปแบบใหมที่เปนประโยชนทั้งตอตนเอง
และสังคม  

4.21 0.39 มาก 

2. ผูบริหารสามารถประยุกตใชขอมูลตางๆนําไปสูการใช
ประโยชนในการทํางานใหมที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและ
สังคม 

4.26 0.37 มาก 
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ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานการเปลี่ยนแปลง ( X 3 ) (ตอ) 

    (n = 34) 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  X S.D. ระดับ 

3. ผูบริหารสามารถตีความประเด็นไดอยางถูกตองและ
นําไปใชประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม  

4.18 0.36 มาก 

4. ผูบริหารสามารถอธิบายขอมูลตางๆใหเห็นภาพของ
การปฏิบัติตามแนวทางของขอมูลนั้นไดงาย 

4.23 0.37 มาก 

รวม 4.22 0.37 มาก 
รวม (X tot) 4.15 0.33 มาก 

 

จากตารางที่ 8 ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ดานการเปลี่ยนแปลง  ( X 3 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดย
ผูบริหารสามารถประยุกตใชขอมูลตางๆนําไปสูการใชประโยชนในการทํางาน ใหมที่เปนประโยชนทั้ง
ตอตนเองและสังคมมีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ (X = 4.26, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ผูบริหาร
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงองคประกอบของขอมูลออกมาในรูปแบบใหมที่เปนประโยชนทั้งตอ
ตนเองและสังคม (X = 4.23 , S.D. = 0.37) ผูบริหารสามารถอธิบายขอมูลตางๆใหเห็นภาพของการ
ปฏิบัติตามแนวทางของขอมูลนั้นไดงาย (X = 4.21 , S.D. = 0.38) และผูบริหารสามารถตีความ
ประเด็นไดอยางถูกตองและนําไปใชประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม (X = 4.18, S.D. = 0.36) เมื่อ
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.36 - 0.39) 

แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน     
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 ในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 34 โรงเรียน จําแนกรายดานและโดยภาพรวม โดยการ
นําเทียบตามแนวความคิดของเบสท (Best) ดังนี้ 
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 โดยภาพรวม       

               (n = 34) 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 

4.18 0.33 มาก 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับ
การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 

4.18 0.24 มาก 

3. มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 4.13 0.27 มาก 
4. พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4.12 0.31 มาก 

5. พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 

4.21 0.27 มาก 

6. ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 4.29 0.33 มาก 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 4.27 0.33 มาก 

8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 4.23 0.28 มาก 

9. รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 4.09 0.36 มาก 

10. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 4.10 0.32 มาก 

11. เปนผูนําและสรางผูนํา 4.30 0.32 มาก 

12. สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ เปนตัวแปรตาม
ของการวิจัย 

4.25 0.28 มาก 

รวม (Y tot) 4.19 0.26 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบวา ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 30 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (X = 4.19, 

S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาแยกตามรายดานพบวา ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ เปน
ผูนําและสรางผูนํา (X = 4.30 , S.D. = 0.32) รองลงมา ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร         
(X = 4.29, S.D. = 0.33) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  (X = 4.27 , S.D. = 0.33) 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ (X = 4.25 , S.D. = 0.28) ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี ( X = 4.23, S.D. = 0.28) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
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คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (X = 4.21 , S.D. = 0.27) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน (X = 4.18 , S.D. = 0.24) ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (X = 4.18 , S.D. = 0.33) มุงม่ันพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (X = 4.13, S.D. = 0.27) พัฒนาแผนงานขององคกร
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (X = 4.12, S.D. = 0.31) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
( X = 4.10 , S.D. = 0.32) และสุดทายคือ รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค (X = 

4.09 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูล
นอย (S.D. = 0.24 - 0.36) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 เมื่อวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในแตละดานเปนรายขอจะไดผลดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
30 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (Y 1 ) 

      (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนเปนผูริเริ่มในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพดานการบริหารการศึกษา  

4.13 0.36 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพทางดานการบริหารการศึกษา 

4.23 0.35 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนนําเสนอความรูใหมทางดานการบริหาร
การศึกษาในการประชุมอบรมหรือสัมมนา 

4.24 0.32 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนเผยแพรผลงานทางดานการบริหารการศึกษา 4.13 0.37 มาก 

รวม 4.18 0.33 มาก 
 

จากตารางที่ 10 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน           
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่กา รศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลกา ร
วิเคราะหเปนดังนี้ 

   ส
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ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (Y 1 ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารสถานศึกษานําเสนอความรูใหมทางดาน
การบริหารการศึกษาในการประชุมอบรมหรือสัมมนา มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (X = 4.24 , S.D. 

= 0.32) รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางดานการ
บริหารการศึกษา (X = 4.23 , S.D. = 0.35) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูริเริ่มในการจัดกิ จกรรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพดานการบริหารการศึกษา (X = 4.13 , S.D. = 0.36) และผูบริหารสถานศึกษาเผยแพร
ผลงานทางดานการบริหารการศึกษา มีคา มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.13 , S.D. = 0.37) เมื่อ
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.32 - 0.37) 

แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

  

ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน 
และชุมชน (Y 2 )   

                  (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

     1. ผูบริหารโรงเรียนนําขอคิดเห็นที่เก่ียวของมาใชตัดสินใจกิจกรรม
ของสถานศึกษา  

4.14 0.27 มาก 

     2. ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมในสถานศึกษาโดยคํานึงถึงผลที่เกิด
ขึ้นกับบุคลากร  ผูเรียนและชุมชน  

4.24 0.31 มาก 

     3. ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมที่มุงพัฒนาดานการเรียนการสอนครู  4.29 0.25 มาก 

     4. ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใน
ทุกๆดาน 

4.15 0.28 มาก 

     5. ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนสงเสริมใหคณะครูมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรโดยใหคํานึงถึงการพัฒนาชุมชน  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

4.08 0.31 มาก 

รวม 4.18 0.24 มาก 
 

จากตารางที่ 11 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน      
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะ
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เกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ื อพิจารณา
จําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผูเรียน และชุมชน (Y

2
) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารโรงเรียนจัด

กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาดานการเรียนการสอนครู มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (X = 4.29, S.D. = 0.25) 

รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมในสถานศึกษาโดยคํานึงถึงผลที่เกิดข้ึนกับบุคลากร  
ผูเรียนและชุมชน (X = 4.24, S.D. = 0.31) ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มีเปาหมายเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนในทุกๆดาน (X = 4.15 , S.D. = 0.28) ผูบริหารสถานศึกษานําขอคิดเห็นที่เก่ียวของมาใช
ตัดสินใจกิจกรรมของสถานศึกษา (X = 4.14, S.D. = 0.27) และผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุน
สงเสริมใหคณะครูมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยใหคํานึงถึงการพัฒนาชุมชน  หนวยงานที่
เกี่ยวของ มีคา มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.08, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.25 - 0.31) แสดงวาความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานมุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (Y 3 )   

                          (n = 34) 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนสังเกต  สอบถาม  ติดตามนิเทศเพ่ือคนควา
หาความรูความสามารถ  ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

4.13 0.37 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนใหบุคลากรหรือผูรวมงานไดประเมินงาน
ตนเอง  เพ่ือหาจุดเดน  จุดดอย 

4.17 0.30 มาก 

3.   ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมพัฒนาบุคลากร  ผูรวมงานดวย
วิธีการที่หลากหลาย  ตามความถนัดและความสนใจ 

4.11 0.28 มาก 

4.   ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมและพัฒนา โดยการมอบหมายงาน
ตรงกับความสามารถของบุคลากร 

4.19 0.35 มาก 

5.   ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร 

4.07 0.33 มาก 

6.   ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร  ศึกษา
คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูและแหลงสื่อตางๆ 

4.13 0.28 มาก 

รวม 4.13 0.27 มาก 

   ส
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จากตารางที่ 12 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน          
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการมุงมั่นพัฒนาผูรวมงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนก เปนรายขอพบ
ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  (Y
3
) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารโรงเรียนสงเสริมและพัฒนา โดยการมอบหมายงานตรงกับ
ความสามารถของบุคลากร  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X = 4.19 , S.D. = 0.35) รองลงมาคือ 
ผูบริหารสถานศึกษาใหบุคลากรหรือผูรวมงานไดประเมินงานตนเอง  เพื่อหาจุดเดน  จุดดอย ( X = 

4.17 , S.D. = 0.30)  ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร  ศึกษาคนควาหาความรูจา ก
แหลงเรียนรูและแหลงสื่อตางๆ  (X = 4.13 , S.D. = 0.28) ผูบริหารสถานศึกษาสังเกต  สอบถาม  
ติดตามนิเทศเพ่ือคนควาหาความรูความสามารถ  ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบุคลากร  (X = 

4.13 , S.D. = 0.37) ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมพัฒนาบุคลากร  ผูรวมงานดวยวิธีการที่หลากหลาย  
ตามความถนัดและความสนใจ  (X = 4.11 , S.D. = 0.28) ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรมีคา มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.07 , S.D. = 0.33) 
เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.28 - 

0.37) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

  

ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y

4
)   

    (n = 34) 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนมีการนําขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
ความตองการของบุคลากร  ผูเรียนและชุมชนมาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา  

4.09 0.36 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาแผนงานไดเหมาะสมกับ
สภาพการณของสถานศึกษา 

4.10 0.37 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาแผนงานไดสอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัด 

4.07 0.34 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ดานพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y

4
) 

(ตอ)    
     (n = 34) 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

4. ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทําแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.12 0.36 มาก 

5. ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทําแผนงานของสถานศึกษาท่ี
คํานึงถึงความคุมคา 

4.22 0.30 มาก 

รวม 4.12 0.31 มาก 
 

จากตารางที่ 13 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการพัฒนาแผนงานของ
องคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนราย ขอ
พบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y
4
) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทําแผนงานของสถานศึกษาท่ีคํานึงถึงความคุมคา  

มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X = 4.22 , S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนพัฒนา
แผนงานไดเหมาะสมกับสภาพการณของสถานศึกษา  (X = 4.12 , S.D. = 0.36) ผูบริหารโรงเรียนมี
การจัดทําแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  (X = 4.10, S.D. = 0.37) ผูบริหาร
โรงเรียน มีการนําขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของบุคลากร  ผูเรียนและชุมชนมา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา (X = 4.09 , S.D. = 0.36) และผูบริหารโรงเรียนพัฒนา
แผนงานไดสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัดมีคา มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.07 , 

S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย 
(S.D. = 0.30 - 0.37) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

86 

ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ  
(Y5)                                        
                                                   (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน  X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนมีการนํานวัตกรรมดานการบริหารการศึกษา
ใหมๆมาปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะกับสภาพสถานศึกษา  

4.06 0.28 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนเลือกหรือปรับปรุง  ใชนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาอยางหลากหลายเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

4.25 0.34 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนมีการนําผลการประเมินนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา  ไปใชพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

4.28 0.29 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอํานวยความสะดวกและบุคลากรใน
สถานศึกษาภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน 

4.26 0.29 มาก 

รวม 4.21 0.27 มาก 
 

จากตารางที่ 14 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผล การ
วิเคราะหเปนดังนี้ 

พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (Y
5
) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหาร โรงเรียน มีการนําผลการประเมิน
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ไปใชพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น มีคา มัชฌิมเลขคณิต มาก
ที่สุด (X = 4.28 , S.D. = 0.29) รองลงมาคือ ผูบริหาร โรงเรียนเปนผูอํานวยความสะดวกและ
บุคลากรในสถานศึกษาภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน (X = 4.26, S.D. = 0.29) ผูบริหารโรงเรียน
เลือกหรือปรับปรุง  ใชนวัตกรรมก ารบริหารการศึกษาอยางหลากหลายเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ( X = 4.25, S.D. = 0.34) และผูบริหาร โรงเรียนมีการนํานวัตกรรมดานการบริหาร
การศึกษาใหมๆมาปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะกับสภาพสถานศึกษา มีคา มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   
(X = 4.06 , S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของ
ขอมูลนอย (S.D. = 0.28 - 0.34) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (Y6)    

               (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุน  กระตุนสงเสริมใหคณะครู
พัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ  

4.28 0.39 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนมีการใหกําลังใจแกคณะครูในการริเริ่ม
สรางสรรคผลงานใหมๆ 

4.29 0.33 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนขอมูล  ใหแกคณะครูใน
การศึกษาคนควาเพ่ือปรับปรุงงานตางๆ 

4.34 0.37 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดคานิยมในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเอง 

4.27 0.33 มาก 

รวม 4.29 0.33 มาก 
 

จากตารางที่ 15 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร อยูในระดับมาก
ทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

ดานปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร  (Y
6
) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ

มากทุกขอ โดยผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนขอมูล  ใหแกคณะครูในการศึกษาคนควาเพื่อปรับปรุง
งานตางๆ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X = 4.34, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ผูบริหาร โรงเรียนมี
การใหกําลังใจแกคณะครูในการริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ (X = 4.29, S.D. = 0.33) ผูบริหาร
โรงเรียนมีการสนับสนุน  กระตุนสงเสริมใหคณะครูพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ  (X = 4.28, S.D. = 

0.39) และผูบริหาร โรงเรียนมีการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดคานิยมในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ของตนเอง มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.27, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.33 - 0.39) แสดงวาความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ (Y7)    

                   (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนมีการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
จากสถานศึกษานําเสนอตอเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.24 0.34 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนบอกผลดี  ผลเสียหรือผลกระทบตอการ
พัฒนางาน  เพื่อการประเมินคุณภาพงาน 

4.24 0.32 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนมีหลักฐาน  รองรอยการปฏิบัติที่แสดงถึง
ผล  และกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน 

4.31 0.38 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนมีการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  
แกไข  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 

4.29 0.35 มาก 

รวม 4.27 0.33 มาก 
 

จากตารางที่ 16 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปน
ระบบ อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ  (Y
7
) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหาร โรงเรียนมีหลักฐานรองรอยการปฏิบัติที่แสดงถึงผล  และ
กระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X = 4.31 , S.D. = 0.38) รองลงมาคือ 
ผูบริหาร โรงเรียน มีการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  แกไข  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
อนาคต ( X = 4.29, S.D. = 0.35) ผูบริหารโรงเรียนบอกผลดี  ผลเสียหรือผลกระทบตอการพัฒนา
งาน  เพ่ือการประเมินคุณภาพงาน (X = 4.23 , S.D. = 0.32) และสุดทายผูบริหาร โรงเรียนมีการ
รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจากสถานศึกษานําเสนอตอเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด ( X = 4.23 , S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามี
การกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.32 - 0.38) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y8)    

                    (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนแตงกายสุภาพเรียบรอย  วางตนเหมาะสม  4.34 0.31 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง  ใหเปนผูที่รูรอบอยูเสมอ  4.29 0.35 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนใชวาจาที่สุภาพกับผูรวมงาน  4.22 0.34 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 4.25 0.37 มาก 

5. ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักคุณธรรมในการครอง
ตนครองคน  และครองงาน 

4.23 0.29 มาก 

6. ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม 4.18 0.31 มาก 

7. ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรและผูรวมงานใหความยอมรับและ
ศรัทธาตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

4.11 0.33 มาก 

รวม 4.23 0.28 มาก 
 

จากตารางที่ 17 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี อยูในระดับมากทุกดาน และ
เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y
8
) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดย

ผูบริหารโรงเรียนแตงกายสุภาพเรียบรอย วางตนเหมาะสม  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X = 4.34 

, S.D. = 0.31) รองลงมาคือ ผูบริหาร โรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง  ใหเปนผูที่รูรอบอ ยูเสมอ (X = 

4.29, S.D. = 0.35) ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  (X = 4.25, S.D. = 0.37) 

ผูบริหารโรงเรียนใชวาจาที่สุภาพกับผูรวมงาน (X = 4.23 , S.D. = 0.29) ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงาน  
โดยยึดหลักคุณธรรมในการครองตนครองคน  และครองงาน  (X = 4.22 , S.D. = 0.34) ผูบริหาร
โรงเรียนปฏิบัติงานดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  (X = 4.18, S.D. = 0.31) และผูบริหารโรงเรียน 
บุคลากรและผูรวมงานใหความยอมรับและศรัทธาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน มีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.11, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามี
การกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.29 - 0.37) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

90 

ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค (Y9)    

                    (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนเขารวมประชุม  ปรึกษาหารือ  รวมมือวางแผน
พัฒนาชุมชนและหนวยงานอื่นๆ 

4.20 0.42 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนรวมมือกับชุมชน  ในการเสนอแนะแนวทาง  
ปรับปรุงและแกปญหาของชุมชน 

4.12 0.36 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนรวมปฏิบัติงานของชุมชน หรือ หนวยงานอื่นๆ
อยางเต็มความสามารถ 

4.03 0.45 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนใหชุมชนแสดงความคิดเห็น  ความสามารถ  
เพ่ือรวมมือการพัฒนาสถานศึกษา 

4.02 0.37 มาก 

5. ผูบริหารโรงเรียนสรางความยอมรับ  ศรัทธา  และความไววางใจ
จากชุมชนและหนวยงานอื่น 

4.05 0.36 มาก 

รวม 4.09 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 18 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค อยูใน
ระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค  (Y
9
) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหาร โรงเรียนเขารวมประชุม  ปรึกษาหารือ  รวมมือวางแผนพัฒนาชุมชน
และหนวยงานอื่นๆ  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X = 4.20, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ผูบริหาร
โรงเรียนรวมมือกับชุมชน  ในการเสนอแนะแนวทาง  ปรับปรุงและแกปญหาของชุมชน  (X = 4.12, 

S.D. = 0.36) ผูบริหาร โรงเรียน สรางความยอมรับ  ศรัทธา  และความไววางใจจากชุมชนและ
หนวยงานอื่น (X = 4.05, S.D. = 0.36) ผูบริหารโรงเรียนใหชุมชนแสดงความคิดเห็น  ความสามารถ  
เพ่ือรวมมือการพัฒนาสถานศึกษา  (X = 4.03, S.D. = 0.45) และผูบริหารโรงเรียนรวมปฏิบัติงาน
ของชุมชน หรือ หนวยงานอื่นๆอยางเต็มความสามารถ  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.02, 

S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย 
(S.D. = 0.36 - 0.45) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y10)     

                               (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนจัดทําระบบขอมูลขาวสาร พัฒนาความรูเพ่ือ
ทันตอเหตุการณ  และการเปล่ียนแปลงตางๆ  

4.09 0.33 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนจัดเก็บระบบขอมูล  สารสนเทศของโรงเรียน
อยางเปนปจจุบันและใหบริการแกผูมาขอรับขอมูลอยางรวดเร็ว 

4.04 0.37 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษาใหผูมี
สวนเกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

4.14 0.34 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนนําความทันสมัยของระบบสารสนเทศ มาใชใน
การปรับปรุงระบบการทํางาน 

4.13 0.37 มาก 

รวม 4.10 0.32 มาก 
 

จากตารางที่ 19 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา อยูในระดับ
มากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  (Y
10

) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ

มากทุกขอ โดยผูบริหารโรงเรียนนําความทันสมัยของระบบสารสนเทศ มาใชในการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (X = 4.14, S.D. = 0.34) รองลงมาคือ ผูบริหาร โรงเรียน
เผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษาใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเนื่อง  (X = 4.13, S.D. 

= 0.37) ผูบริหาร โรงเรียนจัดทําระบบขอมูลขาวสาร พัฒนาความรูเพ่ือทันตอเหตุกา รณ  และการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ( X = 4.09, S.D. = 0.33) และผูบริหารโรงเรียนจัดเก็บระบบขอมูล  สารสนเทศ
ของโรงเรียนอยางเปนปจจุบันและใหบริการแกผูมาขอรับขอมูลอยางรวดเร็ว มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุด ( X = 4.04, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจาย
ของขอมูลนอย (S.D. = 0.33 - 0.37) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ดานเปนผูนําและสรางผูนํา (Y11)           

       (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการไดทุก
สถานการณ กลาพูด กลาทํา กลาตัดสินใจและกลารับผิดชอบ  

4.30 0.32 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดระบบการทํางานท่ีชัดเจน และ
สอดคลองเหมาะกับความสามารถของผูรวมงาน 

4.31 0.30 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนมีการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลแกผูรวมงานที่
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.37 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนสงเสริม  สนับสนุนผูที่มีความรู  ความสามารถ
ใหเปนผูนําไดอยางเต็มที่ 

4.30  0.34 มาก 

รวม 4.30 0.32 มาก 
 

จากตารางที่ 20 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการเปนผูนําและสรางผูนํา อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

เปนผูนําและสรางผูนํา (Y
11

) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดย

ผูบริหาร โรงเรียน มีการจัดระบบการทํางานท่ีชัดเจน และสอดคลองเหมาะกับความสามารถของ
ผูรวมงาน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X = 4.31 , S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนมี
ความสามารถในการบริหารจัดการไดทุกสถานการณ กลาพูด กลาทํา กลาตัดสินใจและกลารับผิดชอบ  

(X = 4.30, S.D. = 0.32) ผูบริหารโรงเรียนสงเสริม  สนับสนุนผูที่มีความรู  ความสามารถใหเปนผู นํา
ไดอยางเต็มที่  (X = 4.30, S.D. = 0.34) และสุดทายผูบริหาร โรงเรียนมีการยกยองชมเชยหรือให
รางวัลแกผูรวมงานที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.29, S.D. = 

0.37) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 

0.30 - 0.37) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลการปฏิบัติงานตามมาตร 
ฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  ดานสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ เปนตัวแปรตามของการวิจัย 

(Y12)              

                                  (n = 34)  

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนา  ปรับปรุงสถานศึกษา  เพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

4.26 0.30 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนสามารถวางแผนพัฒนา  เพ่ือปรับปรุงงานให
เหมาะสมกับสภาพการณ 

4.26 0.31 มาก 

3. ผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารงานและจัดระบบงานได
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4.26 0.29 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนกลาตัดสินใจเพ่ือการดําเนินการตางๆโดย
คํานึงถึงการพัฒนา หรือ ความกาวหนาของสถานศึกษา 

4.24 0.32 มาก 

รวม 4.25 0.28 มาก 
  

จากตารางที่ 21 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  เปนตัวแปร
ตามของการวิจัย อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบผลการวิเคราะหเปน
ดังนี้ 

สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  เปนตัวแปรตามของการวิจัย  (Y
12

) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารงานและจัดระบบงานได
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (X = 4.26, S.D. = 0.29) 

รองลงมาคือ  ผูบริหาร โรงเรียน มีการพัฒนา  ปรับปรุงสถานศึกษา  เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  (X = 4.26, S.D. = 0.30) ผูบริหารโรงเรียนสามารถวางแผนพัฒนา  เพื่อ
ปรับปรุงงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ  (X = 4.26, S.D. = 0.31) และผูบริหารโรงเรียนกลา
ตัดสินใจเพ่ือการดําเนินการตางๆโดยคํานึงถึงการพัฒนา หรือ ความกาวหนาของสถานศึกษา  มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X = 4.24 , S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.29 - 0.32) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตตอนที่ 3.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ  

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหารและผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
เมื่อจําแนกตามสถานภาพคุณลักษณะ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ตําแหนงหนาที่ 
ประสบการณในตําแหนง ขนาด โรงเรียน  โดยการทดสอบคาที  (t-test) และการทดสอบคาเอฟ       
(F-test) ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเ ร่ิมของผูบริหารและ ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามเพศ 

                        (n =204) 
 

 
 

เพศ 
 

n 

 

X  

 

SS.D. 

 

F 

 

Sig. 

 

t-test 

 

df 

 

Sig. 

(2-tailed) 

ความคิดริเริ่มของ
ผูบริหาร 

ชาย 113 4.21 0.54 1.65 0.20 1.93 

1.91 

202 

180.83 

0.06 

0.06 หญิง 91 4.06 0.61 
ผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน 

ชาย 113 4.27 0.47 5.76 0.02 2.30 

2.25 

202 

169.56 

0.02 

0.03 หญิง 91 4.10 0.60 

 

จากตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบวา ความคิดเห็นดาน ความคิดริเริ่มของ
ผูบริหาร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีคา t-test = 1.93 , df=202 และ Sig = 0.06 ซึ่งหมายความวา
ไมแตกตางกัน และ โดยภาพรวมพบวา ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีคา  t-test = 2.30 , df=202 และ Sig = 0.02 ซึ่งหมายความวา
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน เมื่อจําแนกตามเพศ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามอายุ 

                                          (n =204) 
ตัวแปร อายุ n X   SS.D.  

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
 

นอยกวา  30  ป 28 4.03 0.47 

30 - 45  ป 64 4.10 0.58 

46 - 59  ป 112 4.20 0.57 

รวม 204 4.15 0.57 

 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน 

นอยกวา  30  ป 28 4.09 0.49 

30 - 45  ป 64 4.15 0.56 

46 - 59  ป 112 4.24 0.53 

รวม 204 4.19 0.53 
 

 ANOVA         (n =204) 
ตัวแปร แหลงความแปรปรวน Df SS MS F Sig 

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

201 

203 

0.81 

66.07 

66.88 

0.41 

0.33 

1.24 0.29 

ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารโรงเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

201 

203 

0.66 

57.18 

57.84 

0.33 

0.30 

1.16 0.32 

 

จากตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  มีคา F = 1.24 Sig = 

0.29 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ผูต อบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน ความคิดริเริ่มของผูบริหารไมแตกตาง
กัน ดานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน พบวา คา F = 1.16 Sig 

= 0.32 (>0.05) แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกัน มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา 

                                        (n =204) 
ตัวแปร ระดับการศึกษา n X   SS.D.  

 
 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
 

ปริญญาตรี 113 4.14 0.64 

ป.บัณฑิต 1 3.58 0.00 

ปริญญาโท 88 4.18 0.48 

ปริญญาเอก 2 3.46 0.41 

รวม 204 4.15 0.57 

 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียน 

ปริญญาตรี 113 4.21 0.56 

ป.บัณฑิต 1 3.05 0.49 

ปริญญาโท 88 4.20 0.11 

ปริญญาเอก 2 3.90 0.53 

รวม 204 4.19 0.53 
  ง   

  ANOVA        (n =204) 
ตัวแปร แหลงความแปรปรวน Df SS MS F Sig 

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

200 

203 

1.36 

65.53 

66.88 

0.45 

0.33 

1.38 0.25 

ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารโรงเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

200 

203 

1.49 

56.35 

57.84 

0.50 

0.28 

1.76 0.16 

 

จากตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  มีคา F = 

1.38 Sig = 0.25 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดริเริ่ม
ของผูบริหารไมแตกตางกัน  ดานผลการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน 
พบวา คา F = 1.76 Sig = 0.16 (>0.05) แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี ระดับการศึกษาตางกัน มี
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามอายุราชการ 

                                         (n =204) 
ตัวแปร อายุราชการ n X   SS.D.  

 
 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
 

นอยกวา 10 ป 83 4.10 0.56 

11-20 ป 43 4.03 0.64 

21-30 ป 50 4.26 0.47 
30 ปขึ้นไป 28 4.25 0.67 

รวม 204 4.15 0.57 
 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียน 

นอยกวา 10 ป 83 4.16 0.57 

11-20 ป 43 4.11 0.51 

21-30 ป 50 4.26 0.48 
30 ปขึ้นไป 28 4.29 0.55 

รวม 204 4.19 0.53 
ง   

  ANOVA        (n =204) 
ตัวแปร แหลงความแปรปรวน Df SS MS F Sig 

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

200 

203 

1.57 

65.31 

66.88 

0.52 

0.33 

1.60 0.19 

ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารโรงเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

200 

203 

0.87 

56.97 

57.84 

0.29 

0.29 

1.02 0.39 

 

จากตารางที่ 25 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามอายุราชการ  พบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  มีคา F = 1.60 

Sig = 0.19 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี อายุราชการ ตางกัน มีความคิดริเริ่มของ
ผูบริหารไมแตกตางกัน ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน พบวา คา 
F = 1.02 Sig = 0.39 (>0.05) แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี อายุราชการ ตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่ 

                                           (n =204) 
ตัวแปร ตําแหนงหนาที ่ n X   SS.D.  

 

ความคิดริเริ่มของ
ผูบริหาร 

ครูผูสอน / หัวหนากลุมงาน / หัวหนากลุมสาระฯ 68 4.03 0.56 

ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการโรงเรียน 68 4.21 0.45 

คณะกรรมการสถานศึกษา 68 4.19 0.68 

รวม 204 4.15 0.57 

ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียน 

หัวหนากลุมสาระฯ / ครูผูสอน  68 4.06 0.56 

ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการโรงเรียน 68 4.21 0.47 

คณะกรรมการสถานศึกษา 68 4.30 0.55 

รวม 204 4.19 0.53 
ง    

 ANOVA         (n =204) 
ตัวแปร แหลงความแปรปรวน Df SS MS F Sig 

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

201 

203 

1.30 

65.58 

66.88 

0.65 

0.33 

2.00 0.14 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร

โรงเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

201 

203 

1.96 

55.88 

57.84 

0.98 

0.28 

3.52 0.03 

 

จากตารางที่ 26 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  มีคา F = 2.00 

Sig = 0.14 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีควา มคิดริเริ่มของ
ผูบริหารไมแตกตางกัน ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน พบวา คา 
F = 3.52 Sig = 0.03 (<0.05) แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี ตําแหนงหนาที่ ตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ดังนั้น จึงทําการวิเคราะห หาความแตกตาง รายคู โดยทําการทดสอบดวยสถิติ Scheffe 

ไดผลตามตารางที่ 27 ขางลางดังตอไปน้ี  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 ผลการทดสอบดวยสถิติ Scheffe เพ่ือหาความแตกตางรายคู 
 95%Confidence 

interval 
Dependent 

variable 
(I) ตําแหนง (J) ตําแหนง Mean 

Different 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร
โรงเรียน 

ครูผูสอน / 
หัวหนากลุมงาน 
/ หัวหนากลุม
สาระฯ 

ผูอํานวยการ
โรงเรียน / รอง
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

-0.124 0.096 0.436 -0.36 0.11 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

-0.261 0.096 0.027 -0.50 -0.02 

ผูอํานวยการ
โรงเรียน / รอง
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

ครูผูสอน / หัวหนา
กลุมงาน / หัวหนา
กลุมสาระฯ 

0.124 0.096 0.436 -0.11 0.36 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

-0.137 0.095 0.357 -0.37 0.10 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ครูผูสอน / หัวหนา
กลุมงาน / หัวหนา
กลุมสาระฯ 

0.261 0.096 0.027 0.02 0.50 

ผูอํานวยการ
โรงเรียน / รอง
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

0.137 0.095 0.357 -0.10 0.37 

 

จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบดวยสถิติ Scheffe เพ่ือหาความแตกตางรายคู  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนแตกตางกัน โดยพบความแตกตางของ ครูผูสอน / หัวหนากลุมงาน / หัวหนากลุมสาระฯ กับ 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีคา Sig = 0.03 ซึ่งแสดงใหเห็นวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามประสบการณในตําแหนง 
              (n =204) 

 

ตัวแปร 
 

ประสบการณ
ในตําแหนง 

 

n 

  

X   

  

SS.D.  

 

F 

 

Sig. 

 

t-test 

 

df 

 

Sig. 

(2-

tailed) 
 

ความคิดริเริ่มของ
ผูบริหาร 

 

นอยกวา 10 ป 130 4.13 0.60 1.14 0.29 -0.63 

-0.65 

202 

168.47 

0.53 

0.52 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป 74 4.18 0.53 

ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน 

นอยกวา 10 ป 130 4.19 0.56 0.70 0.40 -0.05 

-0.06 

202 

166.98 

0.96 

0.96 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป 74 4.20 0.50 

 

จากตารางที่ 28 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตาม ประสบการณในตําแหนง  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณในตําแหนงตางกัน ดานความคิดริเริ่มของผูบริหาร ทั้งประสบการณในตําแหนงนอยกว า 
10 ป และตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีคา t-test = -0.63 , df=202 และ Sig = 0.53 (Sig > 0.05) ซ่ึงพบวา
มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน และ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน  ทั้งประสบการณในตําแหนงนอยกวา 10 ป และตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีคา t-test = -0.05 , 
df=202 และ Sig = 0.96 (Sig > 0.05) ซึ่งหมายความวามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

  
 

    
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความแตกตางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

                                         (n =204) 
ตัวแปร ขนาดสถานศึกษา n X   SS.D.  

 

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 

ขนาดเล็ก 84 4.06 0.55 

ขนาดกลาง 78 4.16 0.62 

ขนาดใหญ 24 4.26 0.56 

ขนาดใหญพิเศษ 18 4.32 0.48 

รวม 204 4.15 0.57 

 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 84 4.18 0.49 

ขนาดกลาง 78 4.15 0.60 

ขนาดใหญ 24 4.32 0.50 

ขนาดใหญพิเศษ 18 4.30 0.48 

รวม 204 4.19 0.53 
ง     

   ANOVA           (n =204) 
ตัวแปร แหลงความแปรปรวน Df SS MS F Sig 

 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

200 

203 

1.44 

65.44 

66.88 

0.48 

0.33 

1.47 0.23 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร

โรงเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

200 

203 

0.80 

57.04 

57.84 

0.27 

0.29 

0.94 0.43 

 

จากตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความแตกตางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตาม ขนาดสถานศึกษา  พบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  มีคา        
F = 1.47 Sig = 0.23 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี ขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิด
ริเริ่มของผูบริหาร ไมแตกตางกัน  ดานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนพบวา คา F = 0.94 Sig = 0.43 (>0.05) แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี ขนาดโรงเรียน
ตางกัน มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ  
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 ในการวิเคราะหความสัมพันธของความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s product correlation - coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 30 

 

ตารางที่ 30 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความคิดริเริ่มของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 X
1
 X

2
 X

3
 Y

tot
 

X
1
 1    

X
2
 .763** 1   

X
3
 .731** .747** 1  

Y
tot

 .688** .658** .734** 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 30 พบวา ความสัมพันธระหวางความคิดริเริ่มของผูบริหาร [ (X
1
), (X

2
), (X

3
) ]  

กับความคิดริเริ่มของผูบริหาร (Y
tot

) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา

ความสัมพันธกันในทางบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน (r
x1y

 = .688),                  

(r
x2y

 = .658), และ (r
x3y

 = .734) 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร  [ (X
1
), (X

2
), (X

3
) ] พบวา 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) มีความสัมพันธในทางบวกกับควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร  

ในดานตางๆ ดังนี้ การสื่อความหมายดานภาษา (X
2
) (r = .763) การเปลี่ยนแปลง (X

3
) (r = . 731)  

 ดานสื่อความหมายดาน ภาษา (X
2
) มีความสัมพันธในทางบวกกับควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร

ในดานการเปลี่ยนแปลง (X
3
) (r = .747) 

 โดยความสัมพันธของควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร  [ (X
1
), (X

2
), (X

3
) ] ทั้งหมดนั้นมีความ   

สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 4.1) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดย
ภาพรวม (Y

tot
) ปรากฏตามตารางที่ 31 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 31 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวม (Y

tot
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 33.977 16.988 143.112 .000 

Residual 201 23.860 0.119   

Total 203 57.837    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.766 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.587 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.583 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.345 
 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

T Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

1.255 

0.442 

0.262 

0.176 

0.059 

0.054 

 

0.496 

0.325 

7.131 

7.478 

4.898 

.000 

.000 

.000 

  

จากตารางที่ 31 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน โดยภาพรวม (Y
tot

) 

เทากับ 0.766 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.587 ซึ่งหมายความว า การ
เปลี่ยนแปลง  (X

3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X

1
) สามารถทํานายผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน โดยภาพรวม (Y
tot

) ไดรอยละ 58.70 คา
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ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.583 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.345 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย 

(X
1
) สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม (Y

tot
)  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
tot

 = 1.255 + 0.442 (X
3
) + 0.262 (X

1
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหารโรงเรียน ดานการเปลี่ยนแปลง  และความสามารถในการ
คิดแบบอเนกนัย  สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน โดย
ภาพรวม 

 

4.2) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (Y

1
) ปรากฏตามตารางท่ี 

32 ดังนี้ 
 

ตารางที ่32 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกั บการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา (Y

1
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 3 49.461 16.487 121.773 .000 

Residual 200 27.078 0.135   

Total 203 76.539    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.804 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.646 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.641 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.368 
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ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

การสื่อความหมายดานภาษา (X
2
)  

0.556 

0.513 

0.211 

 

0.144 

0.193 

0.070 

0.065 

 

0.072 

 

0.501 

0.227 

 

0.144 

2.875 

7.335 

3.241 

 

1.991 

.004 

.000 

.001 

 

.048 
 

จากตารางที่ 32 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X

1
) และการสื่อความหมายดานภาษา (X

2
) โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา (Y

1
) เทากับ 0.804 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 

0.646 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X

1
) และการสื่อ

ความหมายดานภาษา (X
2
) สามารถทํานายผลดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพการบริหารการศึกษา (Y
1
) ไดรอยละ 64.60 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 

(Adjusted R Square) เทากับ 0.641 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.368 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X

1
) 

และการสื่อความหมายดานภาษา (X
2
) สงผลตอผลดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพการบริหารการศึกษา (Y
1
) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ

วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
1
 = 0.556 + 0.513 (X

3
) + 0.211 (X

1
) + 0.144 (X

2
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร ดานการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการคิดแบบอเนก
นัย และการสื่อความหมายดานภาษา สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
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4.3) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ
ชุมชน (Y

2
) ปรากฏตามตารางที่ 33 ดังนี้ 

 

ตารางที ่33 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน (Y

2
) 

แแหลงความแปรปรวน DDff  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 29.914 14.957 122.138 .000 

Residual 201 24.615 0.122   

Total 203 54.529    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.741 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.549 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.544 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.350 
 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การสื่อความหมายดานภาษา (X
2
) 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

1.343 

0.338 

0.341 

0.183 

0.061 

0.062 

 

0.399 

0.394 

7.320 

5.589 

5.522 

.000 

.000 

.000 

 

จากตารางที่ 33 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การสื่อความหมาย
ดานภาษา (X

2
) และการเปลี่ยนแปลง  (X

3
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายดาน

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุ คลากร ผูเรียน และ
ชุมชน (Y

2
) เทากับ 0.741 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.549 ซึ่งหมายความ
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วา การสื่อความหมายดานภาษา (X
2
) และการเปลี่ยนแปลง  (X

3
) สามารถทํานายผลดานตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน (Y
2
) 

ไดรอยละ 54.90 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.544 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.350 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การสื่อความหมายดานภาษา (X
2
) และการเปลี่ยนแปลง  (X

3
) 

สงผลตอผลดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผูเรียน และชุมชน (Y

2
) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห

การถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
2
 = 1.343 + 0.338 (X

2
) + 0.341 (X3)  

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร ดานการสื่อความหมายดานภาษา และการเปลี่ยนแปลง  

สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ดานตัดสินใจปฏิบั ติ
กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 

 

4.4) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (Y

3
) ปรากฏตามตารางที่ 34 ดังนี้ 

 

ตารางที ่34 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐ านการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานได
เต็มศักยภาพ (Y

3
) 

แแหลงความแปรปรวน DDff  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 27.151 13.575 86.066 .000 

Residual 201 31.704 0.158   

Total 203 58.854    
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.679 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.461 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.456 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.397 
 

 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 
การสื่อความหมายดานภาษา (X

2
) 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

1.472 

0.431 

0.208 

0.208 

0.069 

0.070 

 

0.489 

0.231 

7.071 

6.276 

2.965 

.000 

.000 

.003 
 

จากตารางที่ 34 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การสื่อความหมาย
ดานภาษา (X

2
) และการเปลี่ยนแปลง  (X

3
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายดาน

มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (Y
3
) เทากับ 0.679 คาประสิทธิภาพใน

การทํานาย (R Square) เทากับ 0.461 ซึ่งหมายความวา การสื่อความหมายดานภาษา (X
2
) และการ

เปลี่ยนแปลง (X
3
) สามารถทํานายผลดานมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 

(Y
3
) ไดรอยละ 46.10 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 

0.456 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.397 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การสื่อความหมายดานภาษา (X
2
) และการเปลี่ยนแปลง  (X

3
) 

สงผลตอผลดานมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (Y
3
) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
3
 = 1.472 + 0.431 (X

2
) + 0.208 (X

3
) 

 จึงสรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดาน การสื่อความหมายดานภาษา และการ
เปลี่ยนแปลง สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ งานของผูบริหาร โรงเรียนดานมุงมั่น
พัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
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4.5) การวิเคราะหของความคิดริเริ่ มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y

4
) ปรากฏตามตารางที่ 35 ดังนี้ 

 

ตารางที ่35 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง (Y

4
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 37.466 18.733 104.292 .000 

Residual 201 36.104 0.180   

Total 203 73.569    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.714 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.509 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.504 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.424 
 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 
standardize 
Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 
คาคงท่ี 
ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X

1
) 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

1.075 
0.366 
0.367 

0.216 
0.066 
0.073 

 
0.402 
0.365 

4.967 
5.558 
5.041 

.000 

.000 

.000 

 

จากตารางที่ 35 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ ความสามารถใน
การคิดแบบอเนกนัย (X

1
) และการเปลี่ยนแปลง  (X

3
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y
4
) เทากับ 0.714 คา

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.509 ซึ่งหมายความวา ความสามารถในการคิด
แบบอเนกนัย (X

1
) และการเปลี่ยนแปลง  (X

3
) สามารถทํานายผลดานพัฒนาแผนงานขององคกรให
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สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y
4
) ไดรอยละ 50.90 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 

(Adjusted R Square) เทากับ 0.504 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.424 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) และการเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) สงผลตอผลดานพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y

4
) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
4
 = 1.075 + 0.366 (X

1
) + 0.367 (X

3
)  

 

 สรุปไดวาคว ามคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย และการ
เปลี่ยนแปลง  สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ดาน
พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 

44.6) การวิเคราะหของควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร ที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (Y

5
) ปรากฏตามตารางที่ 

36 ดังนี้ 
 

ตารางที ่36 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 30 ดานพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (Y

5
) 

แหลงความแปรปรวน df  Sum of Squares  Mean Square  F  Sig  

Regression 2 36.568 18.284 84.424 .000 

Residual 201 43.531 0.217   

Total 203 80.099    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.676 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.457 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.451 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.465 
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ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

1.164 

0.463 

0.268 

0.238 

0.080 

0.072 

 

0.442 

0.282 

4.897 

5.801 

3.701 

.000 

.000 

.000 

  

จากตารางที่ 36 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (Y
5
) เทากับ 

0.676 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.457 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) สามารถทํานายผลดานพัฒนาและใชนวัตกรรม

การบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (Y
5
) ไดรอยละ 45.70 คาประสิทธิภาพในการ

ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.451 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ 0.465 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) สงผลตอผลดานพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (Y

5
) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
5
 = 1.164 + 0.463 (X

3
) + 0.268 (X

1
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการเปลี่ยนแปลง  และความสามารถในการคิดแบบ
อเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ดานพัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
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4.7) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบั ติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (Y

6
) ปรากฏตามตารางที่ 37 ดังนี้ 

 

ตารางที ่37 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารสถานศึกษาท่ี
สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผล
ถาวร (Y

6
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 31.938 15.969 52.800 .000 

Residual 201 60.790 0.302   

Total 203 92.728    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.587 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.344 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.338 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.550 
 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

T Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

1.455 

0.398 

0.284 

0.281 

0.094 

0.085 

 

0.352 

0.278 

 

5.183 

4.214 

3.320 

.000 

.000 

.001 

 

 จากตารางที่ 37 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (Y
6
) เทากับ 0.587 คาประสิทธิภาพในการทํานาย 

(R Square) เทากับ 0.344 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง  (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

113 

อเนกนัย (X
1
) สามารถทํานายผลดานปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (Y

6
) ไดรอยละ 34.40 คา

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.338 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.550 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) สงผลตอผลดานปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (Y

6
) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
6
 = 1.445 + 0.398 (X

3
) + 0.284 (X

1
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการเปลี่ยนแปลง  และความสามารถในการคิ ดแบบ
อเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ดานปฏิบัติงาน
ขององคกรโดยเนนผลถาวร 
 

4.8) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ (Y

7
) ปรากฏตามตารางที่ 38 ดังนี้ 

 

ตารางที ่38 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
อยางเปนระบบ (Y

7
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 35.602 17.801 54.717 .000 

Residual 201 65.391 0.325   

Total 203 100.994    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    .594 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     .353 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .346 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .570 
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ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

1.227 

0.405 

0.313 

0.291 

0.098 

0.089 

 

0.344 

0.294 

4.385 

4.140 

3.535 

.000 

.000 

.001 

 

จากตารางที่ 38 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ (Y
7
) เทากับ 0.594 คา

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.353 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง  (X
3
) และ

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X
1
) สามารถทํานายผลดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไดอยางเปนระบบ (Y
7
) ไดรอยละ 35.30 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 

(Adjusted R Square) เทากับ 0.346 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.570 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) สงผลตอผลดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ (Y

7
) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
7
 = 1.227 + 0.405 (X

3
) + 0.313 (X

1
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการเปลี่ยนแปลง  และความสามารถในการคิดแบบ
อเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ดานรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
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4.9) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y

8
) ปรากฏตามตารางที่ 39 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 39 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y

8
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 22.565 11.283 52.007 .000 

Residual 201 43.606 0.217   

Total 203 66.172    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.584 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.341 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.334 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.466 
 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

1.845 

0.331 

0.241 

0.238 

0.080 

0.072 

 

0.348 

0.280 

7.759 

4.146 

3.333 

.000 

.000 

.001 

 

จากตารางที่ 39 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y
8
) เทากับ 0.584 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 

เทากับ 0.341 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) 

สามารถทํานายผลดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y
8
) ไดรอยละ 34.10 คาประสิทธิภาพในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

116 

ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.334 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ 0.466 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) สงผลตอผลดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y

8
) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง

สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
8
 = 1.845 + 0.331 (X

3
) + 0.241 (X

1
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการคิดแบบ
อเนกนัย สงผลตอผลดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

 

4.10) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานต ามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค (Y

9
) ปรากฏตามตารางที่ 40 ดังนี้ 

 

ตารางที ่40 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยาง
สรางสรรค (Y

9
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 39.766 19.883 66.797 .000 

Residual 201 59.830 0.298   

Total 203 99.596    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.632 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.399 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.393 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.546 
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ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

0.906 

0.479 

0.283 

0.279 

0.094 

0.085 

 

0.409 

0.268 

3.254 

5.111 

3.344 

.001 

.000 

.001 

 

 จากตารางที่ 40 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค (Y
9
) เทากับ 0.632 คาประสิทธิภาพใน

การทํานาย (R Square) เทากับ 0.399 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง  (X
3
) และความสามารถใน

การคิดแบบอเนกนัย  (X
1
) สามารถทํานายผลดานร วมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 

(Y
9
) ไดรอยละ 39.90 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 

0.393 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.546 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) ไมสงผลตอผลดานรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค (Y

9
) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
9
 = 0.906 + 0.479 (X

3
) + 0.283 (X

1
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร ดานการเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิด

แบบอเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาดาน
รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
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4.11) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y

10
) ปรากฏตามตารางที่ 41 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 41 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา(Y

10
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 45.125 22.563 90.608 .000 

Residual 201 50.052 0.249   

Total 203 95.177    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.689 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.474 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.469 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.499 
 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

0.706 

0.541 

0.272 

0.255 

0.086 

0.078 

 

0.473 

0.263 

2.771 

6.312 

3.507 

.006 

.000 

.001 

 

จากตารางที่ 41 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y
10

) เทากับ 0.689 คาประสิทธิภาพในการ

ทํานาย (R Square) เทากับ 0.474 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง  (X
3
) และความสามารถในการ

คิดแบบอเนกนัย (X
1
) สามารถทํานายผลดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y

10
) ไดรอย
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ละ 47.40 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.469 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.499 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) สงผลตอผลดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y

10
) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
10

 = 0.706 + 0.541 (X
3
) + 0.272 (X

1
)  

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการเปลี่ยนแปลง  และความสามารถในการคิดแบบ
อเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ดานแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 

4.12) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานเปน
ผูนําและสรางผูนํา (Y

11
) ปรากฏตามตารางที่ 42 ดังนี้ 

 

ตารางที ่42 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอ ผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดานเปนผูนําและสรางผูนํา (Y

11
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 42.957 21.478 91.223 .000 

Residual 201 47.325 0.235   

Total 203 90.282    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.690 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.476 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.471 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.485 
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ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

0.994 

0.632 

0.157 

0.248 

0.083 

0.075 

 

0.568 

0.156 

4.012 

7.589 

2.084 

.000 

.000 

.038 

 

จากตารางที่ 42 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานเปนผูนําและสรางผูนํา (Y
11

) เทากับ 0.690 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 

เทากับ 0.476 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) 

สามารถทํานายผลดานเปนผูนําและสรางผูนํา (Y
11

) ไดรอยละ 47.60 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่

ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.471 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ 0.485 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) สงผลตอผลดานเปนผูนําและสรางผูนํา (Y

11
) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถ

เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
11

 = 0.994 + 0.632 (X
3
) + 0.157 (X

1
) 

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการเปลี่ยนแปลง  และความสามารถในการคิดแบบ
อเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ดานเปนผูนํา
และสรางผูนํา 
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4.13) การวิเคราะหของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาน
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ (Y

12
) ปรากฏตามตารางที่ 43 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 43 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดานสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ(Y

12
) 

แแหลงความแปรปรวน ddf  SSum of Squares  MMean Square  FF  SSig  

Regression 2 36.060 18.030 80.652 .000 

Residual 201 44.935 0.224   

Total 203 80.995    
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.667 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.445 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.440 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.473 
 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรพยากรณ Unstandardize 

Coefficients 

standardize 

Coefficients 

t Sig 

β Std. Error 

คาคงท่ี 

การเปลี่ยนแปลง (X
3
) 

ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย (X
1
) 

1.219 

0.556 

0.168 

0.241 

0.081 

0.073 

 

0.528 

0.176 

5.048 

6.856 

2.291 

.000 

.000 

.023 

 

จากตารางที่ 43 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การเปลี่ยนแปลง  

(X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  (X

1
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ

ทํานายดานสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ (Y
12

) เทากับ 0.667 คาประสิทธิภาพในการ

ทํานาย (R Square) เทากับ 0.445 ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลง  (X
3
) และความสามารถในการ

คิดแบบอเนกนัย (X
1
) สามารถทํานายผลดานสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ (Y

12
) ไดรอย
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ละ 44.50 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.440 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.473 

ในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง (X
3
) และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  

(X
1
) สงผลตอผลดานสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ (Y

12
) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y
12

 = 1.219 + 0.556 (X
3
) + 0.168 (X

1
)   

 สรุปไดวาความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการเปลี่ยนแปลง  และความสามารถในการคิดแบบ
อเนกนัย  สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ดานสราง
โอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

จากขอคนพบในขางตน ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถ
สรุปตามแผนภูมิที่ 6 ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 หมายถึง ตัวแปรที่ถูกเลือกเขาสมการทํานาย 
 หมายถึง ตัวแปรที่ถูกเลือกเขาสมการทํานายเปนลําดับถัดมา 
ß (Y) หมายถึง คาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่สงผลตอ Y( ) 
แผนภูมิที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ความสามารถใน
การคิดแบบอเนก

นัย (X1) 

ß Ytot = .262 

ß Y1 = .211 

ß Y4 = .366 

ß Y5 = .268 

ß Y6 = .284 

ß Y7 = .313 

ß Y8 = .241 

ß Y9 = .283 

ß Y10 = .272 

ß Y11 = .157 

ß Y12 = .168 

 
 

การ
เปลี่ยนแปลง 

(X3) 

ß Ytot = .442 

ß Y1 = .513 

ß Y2 = .341 
ß Y3 = .208  
ß Y4 = .367 
ß Y5 = .463 
ß Y6 = .398 
ß Y7 = .405 

ß Y8 = .331 

ß Y9 = .479 

ß Y10 = .541 

ß Y11 = .632 

ß Y12 = .556 

 
การสื่อความหมาย
ดานภาษา(X2) 

ß Y1 = .144 

ß Y2 = .338 

ß Y3 = .431 

 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  (Y
tot

) 

Y
tot          

  X
3
, X

1
 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  (Y
1
) 

      Y
1              

X
3
, X

1
, X

2
 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผูเรียน และชุมชน (Y

2
) 

        Y
2          

    X
2
, X

3
 

มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  (Y
3
) 

 Y
3          

      X
2
, X

3
 

พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  (Y
3
) 

Y
4        

     X
1
, X

3
 

พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ  (Y
5
) 

Y
5        

    X
3
, X

1
 

ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (Y
6
) 

Y
6        

    X
3
, X

1
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ  (Y
7
) 

Y
7        

    X
3
, X

1
 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Y
8
) 

Y
8        

    X
3
, X

1
 

รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค (Y
9
) 

Y
9        

    X
3
, X

1
 

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y
10

) 

Y
10        

    X
3
, X

1
 

เปนผูนําและสรางผูนํา (Y
11

) 

Y
11        

    X
3
, X

1
 

สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ (Y
12

) 

Y
12        

    X
3
, X

1
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บบทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือเพ่ือทราบ 1) ความคิดริเริ่มของผูบริหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 30 3) ความคิดริเริ่มของ
ผูบริหาร ที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยผูวิจัย ไดสรางเครื่องมือขึ้นเปนแบบสอบถาม 
และไดส งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 36 โรงเรียน  จํานวน 216 ฉบับ ผูตอบ
แบบสอบถามประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูหรือหัวหนากลุมงาน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มาครบ 204 ฉบับ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม ของผูบริหารของ กิลฟอรด 
(Guilford) และผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ของ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ในมาตรที่ 49 (2) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฉิมเลขคณิต  (mean) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความแตกตางหรือเปรียบเทียบคา มัชฉิมเลขคณิตของกลุมตัวอยาง 
2 กลุม (t-test) คาความแตกตางหรือเปรียบเทียบคา มัชฉิมเลขคณิ ตของกลุมตัวอยาง มากกวา 2 
กลุม (F-test) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression 
analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะหขอมูล มีขอคนพบสรุปผลของการวิจัยไดดังนี้ 
1. ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 30 โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 
ดังนี้ การเปลี่ยนแปลง การสื่อความหมายดานภาษา และสุดทายความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย 

2.  ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยผูวิจัย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระ ดับมาก โดย
เรียงลําดับตามคามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ เปนผูนําและสรางผูนํา รองลงมา ปฏิบัติงาน
ขององคกรโดยเนนผลถาวร สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการ ณ เปนตัวแปรตามของการวิจัย  
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  พัฒนาและใช
นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษากับตัดสินใจปฏิบัติ กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิ ด
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม 
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ศักยภาพพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารใน
การพัฒนา การรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหาร 
จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษากับตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  พัฒนา
แผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไ ดเกิดผลจริง  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
สุดทายรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
เมื่อจําแนกตามสถานภาพคุณลักษณะ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ตําแหนงหนาที่ 
ประสบการณในตําแหนง ขนาด โรงเรียน  โดยการทดสอบคาที  (t-test) และการทดสอบคาเอฟ      
(F-test) พบวา ไมพบความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามสถานภาพคุณลักษณะ ยกเวนการเปรี ยบเทียบ
ความแตกตางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา 
เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นในเรื่องของ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนที่แตกตางกัน และ เม่ือจําแนกตามตําแหนงหนาที่ มีความคิดเห็นในเรื่องของ ผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนที่แตกตางกัน  จึงทําการวิเคราะหความ
แตกตางรายคู พบวา  กลุมครูผูสอน / หัวหนากลุมงาน / หัวหนากลุมสาระฯ  กับ กลุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญท่ี .05  

4. ความคิดริเริ่มของผูบริหาร ทุกดาน ประกอบดวย  ดานการเปลี่ยนแปลง  ความสามารถใน
การคิดแบบอเนกนัย และการสื่อความหมายดานภาษาที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา ร
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในภาพรวม
และพิจารณาในแตละดานพบวา  

4.1 ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการ เปลี่ยนแปลง  สงผลตอ การปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา การตัดสินใจ ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน การมุงม่ันพัฒนาผูรวมงานให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ การพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น เปนลําดับ การปฏิบัติงานของ
องคกรโดยเนนผลถาวร การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ การปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี การรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค การแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา การเปนผูนําและสรางผูนํา การสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  

4.2 ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  สงผลตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา การพัฒนาแผนงานของ
องคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การ พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ การปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร การรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การรวมมือกับชุมชนและ
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หนวยงานอื่นอยางสรางสรรค การแสวงหาและใชขอมูลขา วสารในการพัฒนา การเปนผูนําและสราง
ผูนํา การสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  

4.3 ความคิดริเริ่มของผูบริหาร  ดานการสื่อความหมายดาน ภาษา สงผลตอ การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน การมุงม่ันพัฒนาผูรวมงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
  

การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มี ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเพ่ือใหทราบสภาพที่
แทจริงที่เปนไปไดและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยอยูในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายดาน ทั้งนี้ มีผลมาจากการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดเนนยุทธศาสตรเชิงรุก ใ นการผลักดันใหผูบริหาร โรงเรียน  เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถที่หลากหลายสามารถปรับตัวใหเขากับปญหาในโรงเรียน โดยใชความคิดที่เปนไปอยาง
สรางสรรค เนนความคิดริเริ่มในการทําสิ่งใหมใหกั บโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนสามารถพัฒนาตัวเองได
ตลอดเวลา ยิ่งในป พ .ศ. 2558 กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกลุมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปน
ปจจัยที่สงผลจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายอยาง ยกตัวอยางเชน นักเรียนในโรงเรียนจะมี
ความหลากหลายของนักเรียนเกิดข้ึน มีนักเรียนตางชาติเขามาเรียนในโรงเรียน การประชุม อบรม 
สัมมนา และกา รศึกษาดูงานของผูบริหาร โรงเรียน ทั้งในและนอกประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ระดมทรัพยากรทุกดานในการพั ฒนาศักยภาพของผูบริหาร
โรงเรียน  โดยเฉพาะในเร่ืองความคิดริเริ่ม ใหเปน ไปอยางสรางสรรค เพ่ือใหผูบริหาร โรงเรียน นํา
ความคิดไปกําหนด เปนวิสัยทัศน พันธกิจที่ตองกระทําในสถานศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม 
อยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิด ของกิลฟอรด (Guilford) ที่กลาววา บุคคลท่ีมีความคิด
สรางสรรคจะมีความสามารถในการ คนหาแนวทางใหมๆ หรือวิธีการแปลงๆ แตกตางกันออกไปมาใช
ในการแกปญหา ความคิดริเริ่มเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบริหารจําเปนที่
จะตองแสวงหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาที่เปลี่ยนแปรไป นอกจากจะตองแสวงหาแนวทางใหมๆ 
แลว ยังจําเปนจะตองปรับปรุง แนวทางใหมๆ เหลานี้มาชวยแกไขปญหาที่คิดขึ้นในสภาพการณใหมๆ 
ดังนั้น นักบริหารจําเปนจะตองสราง “ความคิดริเริ่ม ” ใหเกิดข้ึน ที่กลาววาความคิดริเริ่มเปนสิ่งที่
จําเปนสําหรับนักบริหารในวงการธุรกิจ ก็เนื่องมาจากวาการประกอบธุรกิจนั้นมีการแขงขั้นกันมาก 
โดยเฉพาะในดานการผลิตสินคาใหเปนที่ตองการของตลาด ใหมีความแปล กใหม คุณภาพดี และราคา
ถูก ซึ่งความคิดริเริ่มจะชวยแกปญหาตางๆ เหลานี้ไดมาก 

แยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปลี่ยนแปลง การสื่อความหมายดานภาษา และ
ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยอยูในระดับมาก เหตุ ที่การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากเปน
ลําดับแรกทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 มีการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาอยูบอยครั้ง ผูบริหาร โรงเรียน จํานวนนอยที่อยูบริหาร โรงเรียน
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มากกวา 4 ป เมื่อเปน เชนนี้ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
จึงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ตองไปสานงานตอจากคนกอน และตองมีความคิดริเริ่ม
เพ่ือที่จะทํางานใหมใหสอดคลองกับบริบทของ โรงเรียนน้ันๆ  ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองเรียนรู
วิถีการทํางานในสถานที่แหงใหม พรอมท้ังสามารถปรับตัวให เขากับการเปลี่ยนแปลงใน โรงเรียนแหง
ใหม จึงกลาวไดวา ผูบริหารโรงเรียนตองเขาใจบริบทสถานศึกษาแหงนั้นและเปลี่ยนแปลงแนวทางใน
การทํางานและวิธีการคิดในการทํางานใหเหมาะสมกับ โรงเรียน ที่ตองยาย ไปทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ พรอมทั้งมีการทํางานท่ีเปนเอกลักษณเปนของตัวเอง  สอดคลองกับ แนวคิดของกิลฟอรด 
(Guilford) กลาวไววา การเปลี่ยนแปลง คือ การปรับปรุง ดัดแปลง ตีความ ขยายความ กอใหเกิดเปน
รูปแบบใหม หรือการจัดองคประกอบของปจจัยในการทํางานหรือขอมู ลขาวสารออกมาในรูปแบบที่
แปลกใหม ลําดับถัดมา คือ การสื่อความหมายดานภาษา มีสาเหตุมาจากผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจใน
การสั่งการใหคณะครูปฏิบัติงาน ตามหนาที่ มีความรับผิดชอบ การถายทอดทางดานภาษาจึงเปนสิ่งที่
จําเปนมากตอผูบริหารโรงเรียน การสื่อความหมายดานภาษา  มีทั้งภาษาพูด หรือ ภาษาเขียน เมื่อสื่อ
ความออกไป ตองไดใจความกระชับ เกิดความเขาใจตอคณะครูในโรงเรียนไดงาย ไมเกิดความสงสัยใน
การสั่งการใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ยิ่งในฐานะผูนําแลว การสื่อความหมายดานภาษา
กอใหเกดิการทํางานทั้งในดานบวกดานลบ หากไมรูจักการเรียงรอยถอยคําสื่อเปนความหมายแลว จะ
ทําใหคณะครูไมเกิดความเชื่อถือตอตัวผูบริหารโรงเรียน สงผลตอความนาเชื่อถือ และไววางใจของ
คณะครูที่ทํางานอยูรวมกัน  การสื่อความหมายดานภาษา เปนเครื่องมือในการติดตอกับ
ผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารโ รงเรียน ถาใชเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ ก็ยอมจะเกิดประสิทธิผลใน
การทํางานภายในโรงเรียน คณะครูไดรับขอมูลที่สมบูรณถูกตองจากผูบรหิารโรงเรียน 

ขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีทักษะในการติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็ยอมไดรับความไววางใจและความเชื่อถือของคณะครูทุกทาน ถัดมา ผูบริหารโรงเรียน
สามารถใชถอยคําหรือคําพูดที่สื่อความหมายใหเขาใจไดตรงกัน ระหวางผูบริหารโรงเรียนและคณะครู  
และสุดทาย ผูบริหาร โรงเรียน ใชขอมูลที่อยูในรูปถอยคําหรือคําพูดที่มีความหมายตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็เปนสิ่งจะชวยใหการทํางาน โดยผานสื่อกลางในการสื่อความระหวางกันใหเกิดผลดียิ่ง
ตอการทํางาน ในสวนของ ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย อยูในระดับมาก เปนลําดับสุดทาย  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตอง
ทํางานภายใตกรอบขอบังคับมาตลอดเวลาและเปนเวลานานทําใหความสามารถที่จะคิดนอกกรอบ
หรือหาแนวทางในการทํางานท่ีแปลกๆใหมท่ีเปนประโยชนแ ละไมซ้าํแบบใคร จึงเกิดขึ้นลําบาก  ซ่ึง
จากขอมูลการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูบริหาร โรงเรียน ใชความสามารถในการคิดหรือวิธีการแกปญหาใ น
หลายๆวิธี เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนทําไดดี สงผลใหคณะครูภายในโรงเรียนทราบถึงแนวทางการคิด
การทํางานท่ีจะสงผลตอการพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา แตพบวา ผูบริหาร โรงเรียน หาวิธีการ
แกปญหาที่เกิดจากแรงกดดันของสถานการณท้ังภายในและภายนอก  เปนสิ่งที่ตองพัฒนาใหเกิดเพ่ิม
มากข้ึนในงานทํางาน เนื่องดวยวาปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทํางานเปนไปอยาง
รวดเร็ว กระท่ังผูบริหารไมสามารถใชแนวทางการทํางานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอทางโรงเรียนอยาง
ทันเวลา ซึ่งอาจจะเปนเพียง  สอดคลองกับแนวคิดของ  กิลฟอรด (Guilford) ไดกลาวา ความสามารถ
ในการคิดแบบอเนกนัย เปนสิ่งที่สมองของแตละบุคคลท่ีจะคิดหาวิธีการแกปญหาหลาย ๆ วิธีเมื่อตอง
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เผชิญกับปญหาเปนความคิดที่เกิดจากการสรางความคิดรวบยอดในสมองจากส่ิงที่เขามา ประสบมา 
และเปนผลใหสามารถคิดหาคําตอบ หรือวิธีการที่จะนํา มาแกปญหาที่เกิดข้ึนได   

2. จากผลการวิจัยพบวา ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยอยูในระดับมากทั้งในภาพรวม 
และรายดาน ทั้งนี้ มีผลมาจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2546 มาตรา 
49 กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน คุรุสภาจึงไดออกของบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ .ศ. 2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2548 โดยเฉพาะ
มาตรฐานการปฏิบัติ งานที่จะทําใหผูบริหาร ตองมีการพัฒนาตนเอง ตามกรอบและแนวทางท่ีกําหนด 
เพราะหากบกพรองในการปฏิบัติงานจะสงผลตอการตอใบอนุญาตใ บประกอบวิชาชีพผูบริหาร
โรงเรียน  ยิ่งไปกวานั้นการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนตองไดรับ
การประเมินในทุกป โดยหนวยงานตนสังกัด คือ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตนสังกัด หนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียน คือ เปนผูนําและสรางผูนํา  ตองสามารถ
ทํางานในฐานะของผูริเริ่ม ในการทํางาน หากผูบริหารโรงเรียน ไมสั่งกา รในการทํางาน คณะครูก็ไม
สามารถจะกําหนดแนวทางการทํางานเพ่ือ ใหสอดคลองกับผูบริหารโรงเรียน ได ถัดมาปฏิบัติงานของ
องคกรโดยเนนผลถาวร ในฐานะผูบริหารโรงเรียน ตองทํางานเต็มกําลังสุดความสามารถเพ่ือใหเ กิดผล
ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน เพ่ือใหยั่งยืนถาวรแกคนรุนถัดๆไป  ถัดมาคือสรางโอกาสในการพัฒนาได
ทุกสถานการณ คือ ไมวาจะอยูภายใตสถาวะที่ถูกปญหาเขามาก็พรอมที่จะหาทางออกใหกับโรงเรียน
ไดเปนอยางดี ถัดมาคือ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ  ผูบริหารโรงเรียน
ตองไดรับการประเมินในทุกป โดยหนวยงานตนสังกั ด คือ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตนสังกัด  ถัดมาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ในฐานะที่เปนผูนําตองเปน
ตนแบบในการวางตนใหเหมาะสมในโรงเรียน ถัดมาคือตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู เรียน และชุมชน  ในการอยูรวมกับชุมชนท่ีอยูรอบๆโรงเรียน
ตองพยายามดึงชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน เพราะตางฝายตองพ่ึงพาชวยเหลือกันแหละกัน ดัง
ตัวอยางของโรงเรียนที่ขาพเจาไดนํานักเรียนไปชวยเหลือชาวบานคราวน้ําทวมใหญ และชาวบานก็ได
กลับมาชวยทอดผ าปาแกทางโรงเรียนเพื่อการสรางถนนรอบโรงเรียน  ถัดมาคือปฏิบัติกจิกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  กิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นก็เพ่ือสรางความเปน
เอกลักษณในการทํางานของผูบริหารโรงเรียน ถัดมาคือมุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานได
เต็ม ศักยภาพ  ในฐานะผูอําน วยการทํางานของครูทุกคนในโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน ตอง
สนับสนุนใหครูทุกทานไดแสดงศักยภาพ ความสามารถที่อยูภายในตัวตน ใหเปนที่ประจักษแกคนทุก
คน ทําใหครูทุกคนเคารพรักและเขาไปอยูกลางใจของคนทุกคน ตอมาน้ัน พัฒนาแผนงานขององคกร
ใหสามาร ถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  เนื่องดวยทุกๆปทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายที่ตองการ
ยกระดับการศึกษาใหดีขึ้น ผูอํานวยการโรงเรียนตองนํานโยบายมาใชใหเกิดผลไดจริงตามที่เปนไปของ
แนวทางท่ีถูกกําหนดขึ้น  ตอมาคือแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  ตองนําความรูขาวสาร
ใหมมากระจายใหครูทุกคนไดทราบแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหดียิ่งขึ้น และ
สุดทายคือ รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค  เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียน ตองนํามา
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ปฏิบัติใชใหเกิดประโยชนไดอยางจริงแทและแนนอน เพราะการคิดสรางสรรคเปนพลัง ความคิดใน
ทางบวกที่จะทําใหโรงเรียน สามารถพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สอ้ิง 
มนติ๊บ พบวา  (1) ผูบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 มีพฤติกรรมการบริหารตาม
กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และพิจารณาเปนรายมาตรฐานก็พ บวา ทุก
มาตรฐานมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (2) พฤติกรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานกา ร
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนที่เปดสอนในชวงช้ันที่ตางกัน คือ ชวงชั้นที่ 1-2, ชวงชั้นที่ 1-3 และ
ชวงชั้นที่ 3-4 ไมแตกตางกัน (3) พฤติกรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานก ารปฏิบั ติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีสภาพภูมิ ศาสตรที่แตกตางกันคือ โรงเรียนบนภูเขา และ โรงเรียนบนพื้นราบไม
แตกตางกัน และ (4) ผูบริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 สวนมากเห็นดวย
กับการพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน 
ดวยวิธีการใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเขารับการประชุม อบรม สัมมนา และไดศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จทางดานการบริหาร และเปนการพัฒนาความสามารถของผูบริหารใหมี
ความพรอมในการทํางาน อยางไมมีขอบเขต จากผลการวิจั ยท่ีพบทําใหรูวา ผูบริหาร โรงเรียนตองมี
การพัฒนาความรูความสามารถใหเปนไปตามกรอบการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนตามท่ีกําหนด 
เพ่ือเปนการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีผลเปนที่นาพึงพอใจแกโรงเรียน 
 แยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเปนผูนําและสรางผูนํา  อยูในลําดบัแรกทั้งนี้เปนเพราะ 
ผูบริหารสถานศึกษาตองสามารถทํางานในฐานะของผูริเริ่มในการทํางาน หากผูบริหารสถานศึกษาไม
สั่งการในการทํางาน คณะครูก็ไมสามารถจะกําหนดแนวทางการทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับผูบริหาร
สถานศึกษาได ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําตามตําแหนงในการปฏิบั ติงานและตองเปนผูนําทางดาน
จิตวิญญาณตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับคณะครูทุกคน พรอมทั้งตองสอนแนวทางใน
การทํางานใหคณะครูเพ่ือเปนแบบอยางในการทํางาน คอยชวยเหลือแนะนําวิธีการทํางาน เพื่อให
คณะครูที่มีความพรอมจะเปนผูนําเรียนรูและไดสอนและถายทอดการทําง านใหแกบุคคลรุนตอไป  
จากขอมูลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดระบบการทํางานท่ีชัดเจน และสอดคลองเหมาะ
กับความสามารถของผูรวมงาน  เปนสิ่งที่ผูบริหารตองรักษาการทํางานในแนวทางนี้ไวเพื่อพัฒนาให
เกิดความชํานาญในการพัฒนาคณะครูในโรงเรียนใหไดแสดงศักยภาพ ในการทํางานไดอยางเต็มที่ ถัด
มานั้นการที่ ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการไดทุกสถานการณ กลาพูด กลาทํา 
กลาตัดสินใจและกลารับผิดชอบ  ก็บงบอกถึงศักยภาพคามเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่ตองนํา
ออกมาใชใหถูกท่ีถูกเวลา เพ่ือใหเกิดประโยชนตอโร งเรียนอยางสูงสุด อีกทั้งการท่ี ผูบริหารโรงเรียน
สงเสริม สนับสนุนผูที่มีความรู ความสามารถใหเปนผูนําไดอยางเต็มที่ ก็เหมือนแรงผลักดันที่ทําให
โรงเรียนประสบความสําเร็จ ผูบริหารโรงเรียนตองเลือกใชความสามารถของคณะครูใหเหมาะสมกับ
งานที่ทําเพ่ือใหงานที่และมี ประสิทธิภาพ พรอมทั้งครูก็เกิดกําลังใจ ความพยายามในการทํางาน
เพราะวาทํางานในสิ่งที่ตนเองตองการจะทํา ในสวนผูบริหารโรงเรียนมีการยกยองชมเชยหรือใหรางวัล
แกผูรวมงานที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนสิ่งที่กอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน อยางดี 
ดานปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร  สิ่งแรกคือ ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนขอมูล  ใหแก
คณะครูในการศึกษาคนควาเพื่อปรับปรุงงานตางๆ  เพ่ือเปนการกระจายและแบงปนขอมูลที่เปน
ประโยชนในการทํางานใหเกิดผลดีตอทางโรงเรียน ถัดมาผูบริหารโรงเรียนมีการใหกําลังใจแกคณะครู
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ในการริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แนวทาง 
กระบวนการทํางานใหมีความแปลกใหมและมีคุณคาตอนักเรียน อีกท้ัง ผูบริหาร โรงเรียน มีการ
สนับสนุน กระตุนสงเสริมใหคณะครูพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ  เชน การสงเสริมใหครูศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงยิ่งขึ้น เพื่อนําความรู นํามาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
สุดทายนั้น ผูบริหาร โรงเรียน มีการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดคานิยมในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ของตนเอง เพ่ือใหเห็นคุณคาของการทํางานและงานท่ีตนเองไดทํา ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเปนระบบ  สิ่งแรก ผูบริหาร โรงเรียน มีหลักฐาน  รองรอยการปฏิบัติที่แสดงถึงผล  
และกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน  เพ่ือแสดงถึงศักยภาพในการทํางานของผูบริหารโรงเรียน ถัดมา
ผูบริหารโรงเรียนมีการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไข เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต  
เพราะตองวางแผนการทํางานท่ีจะสงผลตอโรงเรียน และเพ่ือรับมือตอการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
ผูบริหารโรงเรียนบอกผลดี ผลเสียหรือผลกระทบตอการพัฒนางาน เพ่ือการประเมินคุณภาพงาน  ซ่ึง
เปนสิ่งที่แสงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนควรจะทํางานในสวนใดเปนสวนแรกและลําดับถัดๆไป สุดทาย
คือ ผูบริหาร โรงเรียน มีการรายงานผลที่เ กิดจากการปฏิบัติจริงจาก โรงเรียน นําเสนอตอเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อจะไดนําไปรวบรวมเปนแนวทางในการ
กําหนอนาคตการศึกษาของชาติ ดานสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถ านการณ ลําดับแรกผูบริหาร
โรงเรียน สามารถบริหารงานและจัดระบบงานไดเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เพ่ือสราง
แนวทางในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพตอการทํางานในโรงเรียน ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน มีการ
พัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษา เพ่ือใหสอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เนื่องดวยสถานการณ
ของโลกในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรว ดเร็วตองสามารถรับมือ ไดอยาง มมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สุดทาย ผูบริหาร โรงเรียน กลาตัดสินใจเพ่ือการดําเนินการตางๆโดยคํานึงถึงการพัฒ นา หรือ 
ความกาวหนาของโรงเรียน ตองอาศัยขอมูลจากทุกดานมาประกอบเพ่ือกอใหเกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุด 
ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  สิ่งแรกผูบริหาร โรงเรียนแตงกายสุภาพเรียบรอย  วางตนเหมาะสม  
เพราะวาคณะครูทุกคน มองผูบริหารโรงเรียนในฐานะตนแบบในการวางตัว การตางกายและ
ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก ถัดมาผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง ใหเปนผูที่รูรอบอยู
เสมอ เพราะวาผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองใชความคิดเปนอยางมาก จึงตองเรียนรูหา แนวทางใหมมา
พิจารณาประกอบการทํางาน ถัดมาผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ในฐานะผูนําของ
รงเรียนตองกลาแสดงความรับผิชอบท้ังของตนเอง และคณะครูทุกคน ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน
ปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักคุณธรรมในการครองตนครองคน  และครองงาน  ตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
พระพุทธศาสนา มาเปนแนวทางในการทํางานโดยยึดหลักธรรมะ ถัดมา ผูบริหารใชวาจาที่สุภาพกับ
ผูรวมงาน  เพ่ือใหคณะครูมีความสบายใจในการทํางานแกกันและกัน ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน
ปฏิบัติงานดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  เพ่ือสรางความเปนธรรมในการทํางาน ตามหลักธรรมาภิบาล
และสุดทายผูบริหารโรงเรียนบุคลากรและผูรวมงานใหความยอมรับและศรัทธาตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน คือการสรางความเชื่อมั่นในการทํางานตอกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานให
เขมแข็ง ดานพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ  สิ่งแรกนั้น
ผูบริหารโรงเรียนมีการนําผลการปร ะเมินนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ไปใชพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากเปนตัวบงชี้ใหเห็นไดชัดวาโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาสิ่งใดกอนหลัง และสิ่ง
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ใดที่ตองทําอยางเรงดวน ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน เปนผูอํานวยค วามสะดวกและบุคลากรใน โรงเรียน
ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  ตองคอยใหความชวยเหลือแนะนํา แนวทางในการทํางาน สงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการเรียนการสอนของคณะครู ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน เลือกหรือ
ปรับปรุง  ใชนวัตกรรมการบริหารการศึกษ าอยางหลากหลายเหมาะสมกับสภาพข องโรงเรียน ซึ่งไม
สามารถที่จะใชเพียงแนวทางเดียวในการทํางาน แตตองประยุกตใหเหมาะสมกับความตองการและ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และสุดทาย ผูบริหาร โรงเรียน มีการนํานวัตกรรมดานการบริหาร
การศึกษาใหมๆมาปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะกับสภาพของโรงเรียน ซึ่งตองเรียนรูสิ่ งใหมๆท่ีจะเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทุกคนใน
โรงเรียนเพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโรงเรียน ดาน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน  สิ่งแรกผูบริหาร โรงเรียน จัด
กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาดานการเรียนการสอนครู  ตองออกแบบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนที่เนน
ใหครูมุงเนนการสอนอยางสําคัญเปนลําดับแรก ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน จัดกิจกรรมใน โรงเรียน โดย
คํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับบุคลากร  ผูเรียนและชุมชน  เพ่ือใหทุกคนท่ี มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนไดรับ
ประโยชนอยางสูงสุดในการจัดกิจกรรม และเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน   
ถัดมาน้ันคือ ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆดาน  โดยอาศัยความ
รวมมือกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อใหเปนไปตาม แนวทางเพ่ือพัฒนาเปนอันเดียวกัน ถัดมา ผูบริหาร
โรงเรียนนําขอคิดเห็นที่เก่ียวของมาใชตัดสินใจกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการบริหารจัดการศึกษา ทําใหทุกคนมีสวนรวมกับโรงเรียน และสุดทาย ผูบริหาร
โรงเรียน สนับสนุนสงเสริมใ หคณะครูมีการพัฒนาศักยภาพของบุคล ากรโดยใหคํานึงถึงการพัฒนา
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยการอบรมพัฒนาตามความตองการเพ่ือจะ ยกระดับขีด
ความสามารถของโรงเรียนใหเจริญกาวหนา ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา  ลําดับแรก ผูบริหารโรงเรียน นําเสนอความรูใหมทางดานการบริหาร
การศึกษาในการประชุมอบรมหรือสัมมนา  เพ่ือเปนการขยายผลการนําความรูมาใหแกคณะครูใน
โรงเรียนไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน ถัดมา ผูบริหารโรงเรียนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางดาน การบริหารการศึกษา  ในฐานะทีเปนผูนําในโรงเรียน
ตองเขาไปมีสวนรวมเพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการรงเรียน เพ่ือใหเปนไปตาแนวทางการ
ทํางานของผูบริหารโรงเรียน ถัดมา ผูบริหารโรงเรียน เปนผูริเริ่มในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ดานการบริหารการศึกษา  การแสดงบทบาทความเปนผูนําในโรงเรียน ตองมีแนวทางการทํางานที่
แปลกใหม แตเปนประโยชนตอโรงเรียนอยางสูงสุด และสุดทาย ผูบริหาร โรงเรียน เผยแพรผลงาน
ทางดานการบริหารการศึกษา  เปนการขยายผลการบริหารจัดการศึกษาแกโรงเรียนรอบขาง หรือผูที่
ตองการนําประโยชนที่มาจ ากโรงเรียนไปพัฒนาตอการพัฒนาผูเรียน ดานมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ลําดับแรกผูบริหารโรงเรียนสงเสริมและพัฒนา โดยการมอบหมาย
งานตรงกับความสามารถของบุคลากร  เปนการวางคนใหตรงกับงาน ตามความสามารถของครูที่มี
ความพรอมในการทํางาน ถัดม าผูบริหาร โรงเรียน ใหบุคลากรหรือผูรวมงานไดป ระเมินงานตนเอง  
เพ่ือหาจุดเดน จุดดอย  เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง ถัดมา ผูบริหาร
โรงเรียน สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร  ศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูและแหลงสื่อตางๆ  
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พรอมทั้งการเตรียมแหลงการเรียนรู สรางแหลงสืบคนที่มีแหลงอางอิงที่มีมาตรฐานที่เก่ียวของกับการ
พัฒนาการศึกษา ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน สังเกต สอบถาม  ติดตามนิเทศเ พ่ือคนควาหาความรู
ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของบุ คลากรในโรงเรียนเปนไปอยางตอเนื่อง และสุดทาย ผูบริหาร โรงเรียน สงเสริมพัฒนา
บุคลากร ผูรวมงานดวยวิธีการที่หลากหลาย  ตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือใชความสามารถของ
ครูใหเกิ ดประโยชนตอการจัดการศึกษา เพราะครูอาจจะมีความสามารถหลากหลายแนวทางท่ีจะ
พัฒนาผูเรียนและสงเสริมศักยภาพของโรงเรียนใหเจริญรุดหนาตอไป และสุดทายผูบริหารโรงเรียนจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร  ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีครูทุกคน เกิดการเรียนรู
และการทํางานรวมกัน ดานพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  ลําดับแรก
ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทําแผนงานของโรงเรียนที่คํานึงถึงความคุมคา  เพ่ือใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดแตกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางโรงเรียน ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน มีการจัดทําแผนงานที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองอาศัยบริบทของโรงเรียนในการจัดทําแผ นงานที่
เปนประโยชนแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนและชุมชนรอบขาง ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน พัฒนา
แผนงานไดเหมาะสมกับสภาพการณของ โรงเรียน เพื่อปรับใหเปนตามความเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันของประเทศชาติ ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน มีการนําขอมูลเกี่ยวกับสภา พปญหาแ ละความ
ตองการของบุคลากร ผูเรียนและชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  ใหเกิดผลอยาง
ยั่งยืน และสุดทาย ผูบริหาร โรงเรียน พัฒนาแผนงานไดสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  
ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ลําดับแรกผูบริหารโรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเนื่อง  ถัดมาผูบริหาร โรงเรียน นําความทันสมัยของ
ระบบสารสนเทศ มาใชในการปรับปรุงระบบการทํางาน  ถัดมาผูบริหาร โรงเรียน จัดทําระบบขอมูล
ขาวสาร พัฒนาความรูเพ่ือทันตอเหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงต างๆ และสุดทายผูบริหารโรงเรียน
จัดเก็บระบบขอมูล  สารสนเทศของโรงเรียนอยางเปนปจจุบันและใหบริการแกผูมาขอรับขอมูลอยาง
รวดเร็ว  และสอดคลองกับสถานก ารณปจจุบัน สุดทาย ดานรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยาง
สรางสรรค ลําดับแรกคือผูบริหารโรงเรียนเขารวมประชุม ปรึกษาหารือ รวมมือวางแผนพัฒนาชุมชน
และหนวยงานอื่นๆ  ถัดมาผูบริหารโรงเรียนรวมมือกับชุมชน ในการเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงและ
แกปญหาของชุมชน  เพ่ือนํามาปรับใชกับความตองการของโรงเรียน ถัดมา ผูบริหาร โรงเรียน สราง
ความยอมรับ ศรัทธา และความไววางใจจากชุมชนและ หนวยงานอื่น  ถัดมาน้ันผูบริหารโรงเรียนรวม
ปฏิบัติงานของชุมชน หรือ หนวยงานอื่นๆอยางเต็มความสามารถ  ชวยเหลืองานอยางเต็มกําลัง และ
ผูบริหาร โรงเรียน ใหชุมชนแสดงความคิดเห็น ความสามารถ เพ่ือรวมมือการพัฒนา โรงเรียนเปนลับ
สุดทายในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน           

3. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร โรงเรียน
และผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามสถานภาพคุณลักษณะ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุราชการ ตําแหนงหนาที่ ป ระสบการณในตําแหนง ขนาด โรงเรียน  พบวา ไมมีความแตกตางกัน 
เนื่องดวยวา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีรูปแบบ
ของแตละโรงเรียนไมแตกตางกัน เนื่องดวยวาทุกโรงเรียนอยูในเขตจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด ไมเหมือนกับ
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บางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ีตองรวม 2 ถึง 4 จังหวัดเปนสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาแหงเดียว  ยกเวนการเปรีย บเทียบความแตกตางควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร
โรงเรียนและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น
ในเรื่องของผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนที่แตกตางกัน และ เมื่อ
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวา ผลการวิเคราะห ครูผูสอน / หัวหนากลุมงาน / หัวหนากลุมสาระฯ 
กับ คณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับการผลการวิจัยของ ภัช
ริญญา คมขํา ผลการศึกษาพบวา  1. ระดับสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของพนักงาน
ครูโดยภาพรวมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวา มาตรฐานที่ 
5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคณุภาพสูงขึ้นเปนลําดับ อยูในระดับปานกลาง
สวนมาตรฐานที่ 1-4 และ 6 สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน 
อยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลส มาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของพนักงานครู ที่มี
ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน แตกตางกัน พบวาโดยภาพรวมทั้ง 6 มาตรฐาน ไม
แตกตางกัน 
 แยกพิจารณาจําแนกตามสถานภาพคุณลักษณ ะ ความคิดริเริ่มของผูบริหาร โรงเรียนและผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อจําแนกตามเพศชายและเพศหญิง พบวา ในเรื่องของความคิดริเริ่มไม
แตกตางกัน เพราะวา ไมวาเพศชายและหญิงมองวา ความคิดริเริ่มเปนสิ่งที่แปลกใหมในกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา ทุกคนสามารถมีความคิดริเริ่มเหมือนกัน มากนอยขึ้นอยูกับประสบการณในการ
ทํางาน ยิ่งหากมีประสบการณที่มากแลวยอมสงผลใหความคิดริเริ่มมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในดาน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน เพศชายและเพศหญิง มีความ
คิดเห็นที่แตกตา งกัน นั้นเปนเพราะวา ในเชิงลึกของการปฏิบัติงานสวนใหญแลวเปนเพศชายท่ีมี
บทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนมากกวาและผูบริหารโรงเรียนเปนเพศชาย  กอใหเกิดการทํางาน
ที่มีแนวคิดท่ีแตกตางกัน มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดการบริหารการศึกษาท่ีมีรูปแบบที่แตกตางกัน 
เพศหญิงสามารถมองการทํางานไดอยางละเอียดลออ แตในสวนของเพศชายนั้นสามารถมองงานหรือ
กําหนดแนวทางการทํางานในภาพรวมได ถัดมาเม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ทุกชวงอายุของผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิดริเริ่มของผูบริหาร โรงเรียนและ ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนไมแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากการรับรูขอมูลขาวสาร 
การขยายผลการศึกษา ทําใหทราบถึงแนวทางการคิด กระบวนการทํางาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอคณะครูสามารถนําความรูที่รับทราบมาปรับปรุงแนวทางใน
การทํางานใหมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้นไป ลําดับตอมาเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของผูบริหารโรงเรียนและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร โรงเรียน ไมแตกตางกัน เปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูทุกคนไดศึกษา
ตอ หรือเขารับการอบรม สัมมนา ที่จะชวยใหเ ปนการยกระดับความรูความสามารถและพัฒนา
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ศักยภาพของครูผูสอนไดอยางเต็มที่ ซึ่งครูทุกทานศึกษาตอในรับปริญญาโทและปริญญาเอก เปน
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ตองการใหครูไดศึกษา ถึงแมวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจะเปนปริญญาตรี แตอาจจะกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโทอยูเปนสวนมาก 
จึงทําใหมีแนวคิดท่ีไมแตกตางกัน ถัดมาเม่ือจําแนกตามอายุราชการ พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดริเริ่มของผูบริหาร โรงเรียนและ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหา ร
โรงเรียน ไมแตกตางกัน นั้นเปนเพราะวา คณะครูไมวาจะทํางานมามากนอยเพียงใด แตการสนใจใน
การรับรูขอมูลขาสารเกี่ยวกับการบริหารไมเปลี่ยนแปลงไป เพราะครูตองอยูรงเรียนแหงหนึ่งแหงเปน
เวลานาน ซึ่งแตกตางจากผูบริหารโรงเรียนที่ตองหมุนเวียนเปลี่ยนโรงเรียน ทําใหมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ถึงแมวาจะมีอายุราชการที่แตกตางกัน สวนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมในโรงเรียนที่มีการ
กระทําสืบเนื่องกันมา ทําใหเห็นเปนแนวทางในการทํางานท่ีมีความคลายคลึงกัน ถายทอดจากรุนหนึ่ง
ไปยังอีกรุนหน่ึง ลําดับตอมาเม่ือจําแนกตามตําแหนงหนาที่ พ บวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิด
ริเริ่มของผูบริหาร โรงเรียน ที่ไมแตกตางกัน แต ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร โรงเรียนน้ันแตกตางกัน ในความคิดเห็นระหวาง ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมี
สาเหตุมาจาก การที่คณะครูทํางานใกลชิดกับผูบริหารโรงเรียนอยูทุกวัน จึงทราบถึงขอดี ขอบกพรอง
ของผูบริหารรงเรียนของตนเอง แตคณะกรรมการสถานศึกษา เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทํางานใน
โรงเรียนคอนขางนอย ไดพบเจอกับผูบริหารโรงเรียนนอยคร้ัง เชน การประขุมกรรมการสถานศึกษา 
เปนตน ทําใหไมสามารถเขาใจบริ บทการทํางานภายในโรงเรียนวาเปนเชนไร การรับรูขอมูลขาวสาร
เพียงบางสวนก็จะทําใหไมสามารถขอมูลในเชิงลึกของโรงเรียน ไมเทากับคณะครูที่ปฏิบัติการสอน
ภายในโรงเรียน มีความคิดเห็นที่ไมเปนไปในแนวทางเดียวกันระหวางบุคคล 2 กลุม คือ คณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษ า ถัดมาเม่ือจําแนกตามประสบการณในตําแหนง พบวา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคิดริเริ่มของผูบริหาร โรงเรียนและ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร โรงเรียน ไมแตกตางกัน นั้นเปนเพราะวา ผูตอบแบบสอบถามเขาใจและตระหนักถึงแนว
ทางการทํางานของผูบริหารโ รงเรียน ที่มีการเปลี่ยนแปลงการทํางานการกําหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการโรงเรียน เชน ครูที่รับการแตงตั้งเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ก็ตองเคยเปนครู
ผูนอยมากอน จึงทําใหมีแนวคิดหรือวิถีแนวทางในการปฏิบัติการสอนที่ไมแตกตางจากครูมากอน และ
อีกประการหน่ึงคือ  การที่ผูบริหารโรงเรียน สามารถกําหนดการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพการ
ทํางานในแตละชวงวัยของครูแตคนใน โรงเรียน กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพการสอนเต็มกําลังและ
ความสามารถ  ลําดับสุดทายเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิด
ริเริ่มของผูบริหารโรงเรียนและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ไม
แตกตางกัน นั้นเปนเพราะวา ขนาดโรงเรียนไมมีผลตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน 
เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนที่ตองการจะนําความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
โรงเรียนไป ปรับใชใหเกิดความเหมาะสมในการทํางานในแตละขนาดของโรงเรียนจนทําใหเกิดการ
ยอมรับจากคณะครูและนักเรียนและรวมไปถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของรง
เรียน เปนการใชทรัพยากรของรงเรียนใหเกิดความคุมคาตอการศึกษาของผูเรียนทุกคนในโรงเรียน          

4. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
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ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทั้งนี้ มีผลมาจาก การที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การ ศึกษา ตองประเมินสถานศึกษาทุกๆ 5 ปเปนการประเมินในทุกๆดานรวมไปถึงประเมิ น
ความสามารถของผูบริหาร โรงเรียน  ใหเปนไปตามมาตรฐานการวิชาชีพพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย 1) 
มาตรฐานความรูแล ะประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
เพ่ือใหผูบริหารยกระดับและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหผานเกณฑที่ตั้งไว จนเห็นเปนรูปธรรม ทํา
ใหคณะครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท่ีเกี่ยวของภายใน โรงเรียน เห็นไดอยางชัดเจน มีการทํางานที่
รวมมือกันในโรงเรียน ปฏิบัติหนาที่ ความรับผิดชอบอยางแทจริง มีการกระจายการทํางานใหกับคณะ
ครูในโรงเรียนอยางทั่วถึง อีกท้ังโรงเรียนตองการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น ตองการให
ผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกป ญหาเปน ทําใหผูบ ริหารโรงเรียน ตองใชความคิดริเริ่มใ หหลากหลาย มา
บริหารงานภายในโรงเรียนเพ่ือเปนการพัฒนาความรู ความสามารถในการทํางานพัฒนางานวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล รวมไปถึงการบริหารงานงบประมาณตองเปนไปโดยอาศัย
ความคิดริเริ่มในการทํางานใหประสบความ สําเร็จโดยเปนไปอยาง สรางสรรค และเปนไปตามก รอบ
ของมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหาร โรงเรียนในเรื่องของมาตรฐานการปฏิบัติ เชน ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา , ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน , มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ,  พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง เปนตน 

เมื่อแยกพิจารณาเปนแตละดาน พบวา การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการ คิดแบบ
อเนกนัย และการสื่อความหมายดานภาษา สงผลตอ ผลการปฏิบัติงานตามมาต รฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในทุกดาน และโดย
ภาพรทั้งหมด  ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธย มศึกษา 
เขต 30 สามารถเรียนรูวิธี หาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํา งานใหเหมาะสมกับ โรงเรียน
แตละแหงไดอยางเปนระบบ ปรับแนวคิดในการทํางานเม่ือเจอการเปลี่ยนแปลงตางๆไดอยางเปน
ระบบและมีรูปแบบที่เห็นไดชัด จนสงผลตอการปฏิบัติงานในฐานะผูบริหาร โรงเรียน เปนผูนําใหแก
คณะครูและนักเรียนไดพึงพิง ซึ่งเมื่อเจอปญหาผูบริหาร โรงเ รียนสามารถหาแนวทางในการแกไข
ปญหาการคิดเพ่ือริเริ่มทําสิ่งใหมๆใหแกโรงเรียนซ่ึงเปนความสามารถในการคิดอเนกนัย เมื่อเจอโจทย
ก็สามารถหาแนวทางในการทํางานไดอยางหลากหลายและแปลกใหม นั้นเปนผลจากการที่ผูบริหาร
โรงเรียนไดเรยีนรูแนวทางในการบริหาร โรงเรียนในแตละแหงจนเกิดเปนประสบการณ  สอดคลองกับ
แนวคิดของ กิลฟอรด (Guilford) ไดกลาววา ความสามารถแตละอยางเปลี่ยนแปรไดดวยการฝกหัด
และการเรียนรู เพราะแตละคนจะเรียนรูวิธีในการทํางานจนกระท่ังเกิดผลสําเร็จ  ถัดมาพบวา การ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย และการสื่อความหมายดานภาษา สงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ในดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
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30  ใหความรวมมือกับตนสังกัดในการเขาประชุมอบรมพัฒนาความสามารถทางดานการบริหาร
โรงเรียน  พรอมทั้งนําความรูที่ไดนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมใหประสบความสําเร็จ เชน การ
เขาประชุม อบรม การจัดระบบชวยเหลือนักเรียน หรือ การประชุมดูแลการบริหารเงินงบประมาณใน
โรงเรียน เปนสิ่งที่ผูบริหาร โรงเรียนไดใชความคิดริเริ่มทุกดานในการคิดเพ่ือหาแนว ทางในการทํางาน
ไดอยางมีจุดมุงห มายท่ีชัดเจน ใหสอดคลองกับการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภายใน โรงเรียน ใหไดผลที่ดี  
สอดคลองกับ แนวคิด ของวอลลาซ (Wallach) ไดกลาววา คนที่มีความคิดริเริ่มจะเปนคนที่มี
เอกลักษณของตนเองเช่ือมั่น ใจตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ไมขลาดกลัว ตอความไมแนนอน เต็ม
ใจที่จะเผชิญและเสี่ยงตอสภาพการณดังกลาว และเปนคนที่มีสุขภาพจิตดีดวย  ลําดับถัดมาพบวาการ
สื่อความหมายดานภาษา  และการเปลี่ยนแปลง  สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในดาน
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย คํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ
ชุมชน ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
สามารถตีความ และมองอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจใหเปนในแบบรูปธรรม และกลาตัดสินใจ
เพ่ือการเปล่ียนแปลงที่จะทําใหเกิดประโยชนและเกิดผลดีตอทุกฝายท่ีเก่ียวของกับ โรงเรียน พรอมทั้ง
การตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน การเขารวมงานประจําปของทางอําเภอ ที่ตองการสราง
ความสมานฉันท เปนสิ่งที่ทําใหคณะครู บุคลากร และนักเรียนจะไดเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกั น
กับชุมชนและทุกคนท่ีเก่ียวของทําให โรงเรียนไดรับความชวยเหลือจากชุมชนกลับมาเชนเดียวกัน ซึ่ง
ผูบริหา รโรงเรียน บางครั้งตองเลือกความ เหมาะสมของงานท่ีจะเขารวม  สอดคลองกับ แนวคิดของ
วอลลาซ (Wallach) ไดกลาววา ผลงานที่เกิดจากการคิดริเริ่มเปนงานที่แปลกใหม ไม เคยปรากฏมา
กอน มีคุณคาตอตนเองและสังคม คุณคาของงานมีตั้งแตระดับตน เชน งานที่เกิดจากความตองการ
แสดงความคิดอยางอิสระ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจของตนเอง แลวคอยๆพัฒนาขึ้นเปนชิ้นงานประดิษฐที่
แปลกใหม ไมซ้ํากับใคร และพัฒนาใหดีขึ้นจนถึงข้ันสูงสุด  ลําดับถัดมาพบวา การสื่อความหมายดาน
ภาษา และการเปลี่ยนแปลง  สงผลตอผลการป ฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในดานมุงม่ันพัฒนาผูรวมงานให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการประยุกตแนวทางในการทํางานใหเหมาะสมกับผูรวมงานไดอยาง
เหมาะสม นอกจากน้ียังสามารถถายทอดกระบวนการการทํางานใหแกคณะครู ไดอยางเปนระบบ 
สามารถวางคนใหตรงกับงาน มีการเลือกใชคําพูดที่เหมาะสมกับกา รชักจูงคณะครูใหทํางาน พรอมทั้ง
สงเสริมใหคณะครูไดไปอบรมในเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอครูและ โรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนใหคณะ
ครูใหศึกษาตอในระดับป ริญญาโท หรือระดับท่ีสูงขึ้น เพื่ อจะไดนําความรูกลับมาพัฒนา โรงเรียนและ
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นักเรียนตอไปอยางยั่งยืน สอดคลองกับแนวคิดของวอลลาซ (Wallach) ไดกลาววา ผลงานที่เกิดจาก
การคิดริเริ่มเปนงานที่แปลกใหม ไมเคยปรากฏมากอน มีคุณคาตอตนเองและสังคม คุณคาของงานมี
ตั้งแตระดับตน เชน งานที่เกิดจากความตองการแสดงความคิดอยางอิสระ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง แลวคอยๆพัฒนาขึ้นเปนชิ้นงานประดิษฐที่แปลกใหม ไมซ้ํากับใคร และพัฒนาใหดีขึ้นจนถึงข้ัน
สูงสุด ลําดับตอมาพบวา ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย และการเปล่ียนแปลง สงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ในดาน พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ทั้งนี้เปน
เพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถหา
แนวทางท่ีหลากหลายที่จะนําแผนงานที่วางไว จนนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมมากที่สุด การคิดหา
แนวทางในการทํางานในการทํางานไมไดมีแควิธีการเดียวเทานั้น แตมีวิธีการที่หลากหลายและหลาย
แนวทางท่ีจะนั้ นข้ึนอยูกับความเหมาะสมและบริบทของ โรงเรียนที่จะสงผลดีตอคณะครูและนักเรียน 
ในอดีตอาจจะเคยประสบปญหาในการนําสิ่งที่วางไวมาปฏิบัติ แตเมื่อไดเรียนรูงานการมีความคิดที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนการคิดริเริ่มเพ่ือหาแนวทางท่ีแปลกใหม ที่สามารถนําไปประยุกตใชให
เกิดผลจริง  สอดคลองกับแนวคิดของวอลลาซ (Wallach) ไดกลาววา ความคิดริเริ่มเกิดจากการนํา
ความคิดเดิมมาดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้นเปนลักษณะที่เกิดขึ้นครั้งแรก ตองอาศัย
ความคิดจินตนาการ คือไมใชการคิดเพียงอยางเดียวแตตองคิดสรางและหาทางใหเกิดเปนผลงานใ หม
ดวย ลําดับตอมาพบวา การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย สงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ในดานพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปน
ลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
สามารถพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารงานโดยใชความคิดที่หลากหลายแนวทางท่ีมีอยูอยางไม
จํากัดแตเลือกใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสมกับงานที่ทําจนเกิดผลที่ดี และสูงขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ การใชความสามารถในการคิดท่ีสงเสริมใหเกิดแนวทางใหมที่จะทําใหเกิดการ
บริหาร งานในสถานศึกษาไดผลท่ีดี นอกจาก น้ีการจะพัฒนานวัตกรรมก็ตองรูจักการเรียนรูการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทําในอดีตที่อาจจะดีหรือไมดีนํากลับมาทําใหมใหมีแนวทาง ท่ีเปนเอกลักษณเปน
ของตนเองและ แปลกใหมท่ีไมซ้ํากับใคร สงผลใหครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจในส่ิงที่ผูบริหาร
โรงเรียนไดทํา สอดคลองกับแนวคิดของกิลฟอรด (Guilford) ไดกลาววา ความคิดริเริ่มเปนความคิด
มากหลากหลาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะเช่ือวาลักษณะความคิ ดอเนกนัยจะเปนหนทางให
คนพบความคิดท่ีดีมีคุณภาพความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยมีสิ่งเราเปน
ตัวกระตุน ทําใหเกิดความคิดใหมตอเนื่องกันไป  ลําดับตอมาพบวา การเปลี่ยนแปลง  และ
ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของ
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ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในดานปฏิบัติงานของ
องคกรโดยเนนผลถาวร ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ไดมองภาพรวมในอนาคตวาการเปลี่ยนแปลงการทํางานก็เ พ่ือเปลี่ยนไปเพ่ือให
เกิดผลที่ดีและผลนั้นก็จะยั่งยืนผลจนกลายเปนรากฐานที่ดีในการจัดการเรียนการสอนใน โรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ตองไดรับความรวมมือกับคณะครูจน
กลายเปนการยอมรับในแนวทางในการทํางานทําใหคณะครูไดปฏิบัติตามแนวทาง ที่วางไว รวมไปถึง
แนวทางการคิดในการประยุกตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแตทําใหเกิดประสิทธิผลท่ีสูงแก โรงเรียน  
ซึ่งตองคิดเพ่ืออนาคต นําไปปฏิบัติไดจริงไมใชการแกไขปญหาเฉพาะหนา จนสามารถหาแนวทางที่ดี
และเหมาะสมกับโรงเรียนไดอยางมั่นคงถาวร  สอดคลองกับแนวคิดของกิลฟอรด (Guilford) ไดกลาว
วา ความคิดริเริ่มเปนกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัยเปนความสามารถทางสมองท่ี
สามารถคิดไดหลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล ดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตงทําใหเกิดความคิดใหม
ตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมท้ังการคนพบวิธีการแกปญหาไดสําเร็จ   ลําดับ
ตอมาพบวา การเปลี่ยนแปลง และ ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  สงผลตอผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ในดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดเปลี่ยนแปลงแนวทางในการ
ทํางานคือ มีรูปแบบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ทําใหการทํางานมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อยางมีระบบและมีระเบียบที่ชัดเจนมีกระบวนการทํา งานจากบนลงลาง มีการคิดหาแนวทางท่ีจะทํา
ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปไดอยางมีระบบและหลากหลาย จนกระท่ังกลั่นกรองไดอยาง
เหมาะสมจนเปนงานที่มีเอกลักษณและแนวทางท่ีชัดเจน จนกระท่ังสามารถรายงานผลกลับไปใหตน
สังกัดและสามารถตรวจสอบไดอยางดี มีระบบที่เดนชัด  สอดคลองกับแนวคิดของวอลเลซ  (Wallach) 
ไดกลาววา ลักษณะกระบวนการความคิดริเริ่มเปนกระบวนการคิดและสามารถแตกความคิดออกจาก
เดิมไปสูความคิดใหมที่ไมซ้ํากับของเดิม ลําดับตอมาพบวา การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการ
คิดแบบอเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งนี้เปน
เพราะวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถสรางการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดอยางชัดเจนภายใน โรงเรียนจนกระท่ังคณะครูนักเรียนใหการยอมรับ นํามาเปน
แบบอยางในการทํางาน อีกทั้งผูบริหาร โรงเรียนยังสามารถหาแนวทางในการทํางานท่ีหลากหลายใน
การทํางานใหแกคณะครูเพ่ือเปนแบบอยางท่ีเหมาะสมใหการทํางานออกมาดีมีประสิทธิภาพสูง และ
เกิดผลตอนักเรียนและ โรงเรียน ในภาพรวม ความคิดยอมมีอยูอยางหลากหลายแตการเลือกให
เหมาะสมเปนความสามารถโดยสวนบุคคลที่จะทําใหเกิดผลที่ดีสูงสุด  สอดคลองกับ แนวคิด ของ     
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วอลเลซ  (Wallach) ไดกลาววา ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มคนท่ีมีความคิดริเริ่มจะเปนคนที่มี
เอกลักษณของตนเองเช่ือมั่นใจตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ไมขลาดกลัวตอความไมแนนอน เต็มใจ
ที่จะเผชิญและเสี่ยงตอสภาพการณดังกลาว บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเปนคนที่มีสุขภาพจิตดีดวย  
ลําดับตอมาพบวา การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย สงผลตอผล การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ในดานรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค ทั้งนี้เปนเพราะวา 
ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดใหควา มชวยเหลือกับ
ชุมชนและหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ โรงเรียน  เพราะตางฝายตางชวยเหลือ กัน 
และปจจุบันมี โครงการอีกมากมายหลายอยางท่ีไดทํางานรวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน 
คณะครู และ โรงเรียน  เชน การรวมมือกับทางอําเภอและชมรมรักในหลวงทําโ ครงการ ถวายความ
จงรักภักดีเพือ่สรางจิตสํานึกใหแกนักเรียนและบุคคลในชุมชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นําแนวทางท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูนํามาใช โดยหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน เพ่ือใหเกิดผลดีที่สุดเหมาะ
แกการนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและชุมชน  สอดคลองกับง านวิจัยของธนิตตา  นิลสดใส   
ไดกลาววา ความคิดริเริ่มเปนกระบวนการคิดที่สรางสรรค สิ่งที่แปลกใหม มีคุณคา กอใหเกิด
ประโยชน แกตนเองและผูอ่ืน โดยอาจมีการดัดแปลงจากสิ่งทีม่ีอยูเดิม  ลําดับตอมาพบวา การ
เปลี่ยนแปลง และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในดาน
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถหาแนวทางในก ารรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เชน การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น จึงตองหาขอมูลขาวสารที่
จะตองนํามาเผยแพรใหแกคณะครูไดรับทราบวา ตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการทํางานอยางไรให
เหมาะสมกับแนวทางการทํางาน ขอมูลขาวสารเปนสิ่งทําจําเป นมาก ผูบริหาร โรงเรียนตองหาขอมูล
ขาวสารที่ละเอียดถี่ถวนท่ีมาสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน 
ความสามารถในการคิดหาแนวทางในการทํางานท่ีหลากหลายตองตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร
ที่เหมาะสม และหาแนวทางในการพัฒนาใหเกิดผลที่ มั่นคงถาวร สอดคลองกับแนวคิดของทอรแรนซ 
(Torrance) ไดกลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่งแปลกใหม โดย
บุคคลสามารถมีความคิดสรางสรรคในหลายแบบ และผลท่ีไดไมจํา เปนตองเปนสิ่งที่สมบูรณอยาง
แทจริง อาจเปนผลิตผลทางศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดีหรืออาจเปนเพียงกระบวนการเทานั้น ซึ่ง
เกิดจากการรวบรวมเอาความรูตางๆ ที่ไดจากประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม  
ลําดับตอมาพบวา การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  สงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 30 ในดานเปนผูนําและสรางผูนํา ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เขาใจวาโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นการที่ผูบริหาร โรงเรียนตองแสดงบทบาทผูนํา ซึ่งโดยตําแหนงที่ตองเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน  ตองใหความชวยเหลือคณะครูหาวิธีการตางๆท่ีจะพัฒนาความรูความสามารถของคณะครู 
อํานวยความสะดวกในการทํางานของคณะครู และเลือกทรัพยากรทางการศึกษาท่ีดีที่สุดใหแก
นักเรียน มีความเช่ือม่ันในการตัดสิน ใจในการทํางานเพ่ือกอใหเกิดสิ่งที่ดีท่ีสุดแกสถานศึกษา และ
ความสามารถในการคิดหาแนวทางในการเปนผูนําและสังเกตผูที่มีบุคลิกจะเปนผูนํามาชวยงานเปน
หัวหนากลุมงานหรือหัวหนากลุมสาระ ที่คอยดูแลคณะครู สอดคลองกับ แนวคิด ของวอลเลซ  
(Wallach) ไดกลาววา ลักษณะบุค คลที่มีความคิดริเริ่มคนที่มีความคิดริเริ่มจะเปนคนที่มีเอกลักษณ
ของตนเองเช่ือมั่นใจตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ไมขลาดกลัวตอความไมแนนอน เต็มใจที่จะเผชิญ
และเสี่ยงตอสภาพการณดังกลาว บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเปนคนที่มีสุขภาพจิตดีดวย  และลําดับ
สุดทายพบวา การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย สงผลตอผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ในดานสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สํานั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง ในการทํางานให
เหมาะสมกับสถานการณ ในการทํางานไดอยางเหมาะสม รูจักการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสที่จะสราง
ผลท่ีดีแกโรงเรียน เชน การที่โรงเรียนจะเขาสูประชาคมอาเซียนภายในปหนา ทําใหผูบริหารเขาใจถึ ง
การเปลี่ยนแปลง จึงตองคิดหาแนวทางใหมที่แตกตางจากเดิมท่ีจะทํา อาจจะเปนการจางครูตางชาติ
มาสอน ทําใหเกิดการสนทนาฝกทักษะการพูดภาษาตางประเทศ นอกจากนักเรียนจะไดฝกการใช
ภาษาแลว ผูบริหาร โรงเรียน รวมไปถึงคณะครู ก็จะไดฝกเชนเดียวกัน หรืออาจจะเปนการรับ
อาสาสมัครครูสอนภาษา เชน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี เปนตน สิ่งเหลานี้จะทําให โรงเรียน ได
ประโย ชนอยางมาก สอด คลองกับ แนวคิด ของวอลเลซ  (Wallach) ไดกลาววา ความคิดริเริ่มเปน
ความคิดท่ีแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มเกิดจากการนําความคิดเดิมมา
ดัดแปลง  และประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมข้ึนเปนลักษณะที่เกิดขึ้นครั้งแรกตองอาศัยความคิด
จินตนาการ คือไมใชการคดิเพียงอยางเดียวแตตองคิดสรางและหาทางใหเกิดเปนผลงานใหมดวย   
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ขขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ความคิดริเริ่ม และผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริห ารโรงเรียน ในการปฏิบัติงานของ โรงเรียน และใหกับผูบริหาร โรงเรียน ใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากการศึกษาควา มคิดริเริ่มของผูบริหาร ที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา ร
ปฏิบัติงานของผูบริหา รโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดริเริ่มทั้ง 3 ดาน เนื่องดวยวา
องคประกอบท้ัง 3 ดานดังกลาวมีความสัมพันธในทางบวกอยางมากตอผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน  และประสิทธิผลของโรงเรียน  เพราะจะชวยเปนการกระตุนกระบวนการคิดท่ีเนนหลักการ
วิเคราะหโดยอาศัยประสบการณในการทํางาน 
 2. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกหนวยงาน เชน กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตองมีการติดตามผลกา ร
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน อยางตอเนื่องเพ่ือใหผู บริหารโรงเรียน เกิดการต่ืนตัวในการพัฒนา
ความสามารถและยกระดับขีดความสามารถในการทํางาน พรอมทั้ งสงเสริมใหผูบริหาร โรงเรียนมีการ
พัฒนาในเรื่องของความคิดริเริ่มตอไปในอนาคต  อีกท้ังการศึกษาบริบทของผูที่สวนเกี่ยวของในการ
จัดการเรียนการสอนวาจะมีผลที่แตกตางหรือไมแตกตางทางดานความคิดเห็นในรูปแบบจัดการศึกษา 

3. ผูบริหาร โรงเรียน ควรใหความสําคัญกับความคิดริเริ่มอยูตลอด เพื่อใหเกิ ดผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ในทางดีอยูเรื่อยๆ ซึ่งเปนการแสดงถึง
ความตองการในการพัฒนาโรงเรียนใหสูงยิ่งๆขึ้นไป  เนื่องมาจากในฐานะผูบริหารโรงเรียนจําเปนตอง
ใชทักษะการคิดในหลากหลายแงมุม เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของโรงเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับ ความคิดละเอียดลออ ความคิดคลอง และความคิดยืดหยุน ซึ่งเปน
องคประกอบของความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของกิลฟอรด (Guilford) 
 2. ควรศึกษาผลกา รปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน ที่เก่ียวของกั บมาตรฐานวิชาชีพของ
ผูบริหารโรงเรียน 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนทั้งในทางตรงและทางออมเพ่ือนํา
ผลมาพัฒนาโรงเรียนตอไป 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

142 

รรายการอางอิง 
ภาษาไทย 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติ

แหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2543.  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545. 

กรมสามัญศึกษา. การประกันคุณภาพสถานศึกษา กรมสามัญศึกษาเลม 1. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 
2542. 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ . คูมือการบริหารจัดการแนะแนว . กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2545. 

กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิตบิุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุ, 2546. 

กระทรวงศึกษาธิการ . กรมวิชาการ . คูมือการพัฒนาสื่อการเรียนรู . กรุงเทพฯ  : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2545. 

กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบชุดฝกอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ชุดที่ 1 ราง
แนวทางการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2545. 

กองเทพ  เคลือบพณิชกุลและคณะ. รวมกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ . กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพภูมิบัณฑิต, 2549. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. การคิดเชิงสรางสรรค. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, 
2553.  

กลุมวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับส งสินคาและพัสดุภัณฑ 
(ร.ส.พ.), 2547. 

แกวใจ อินทรเพชร , “การพัฒนาความคิดสรางสรรคดานศิลปะของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
โดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรค ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548),  

ฆนัท  ธาตุทอง. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, 2552. 

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2544. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

143 

ชารี   มณีศรี. กการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2542. 
นัยนา คลอยคลาย. “ผลของการฝกทักษะความคิดแบบ ซี ไอ เอส เอส ที ที่มีตอความคิดสรางสรรค

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดธรรมาภิรดาราม เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2546. 

ณรรชกร เอี่ยมขํา. “การพัฒนาความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหาอนาคตของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหา” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.   

บังอร  สาคลาไคล. “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม” วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550. 

ดิลก ดิลกานนท. “การฝกทักษะการคิดเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค” วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
2534. 

ดุสิต  ทิวถนอม. การนิเทศการศึกษา หลักการและการปฏิบัต.ิ นครปฐม : ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.  

ทิศนา  แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ : บริษัทสุทธา-การ
พิมพ 2548. 

ธนู   ฤทธิ์กุล. “การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง”. วารสารวิชาการ 2.        
6 มิถุนายน 2542.  

ธีระ รุญเจริญ. ความเปนครูมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพขาวฟาง, 2550.  

                 . สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545.  

ประพันธศิริ สุเสารัจ. การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิค พริ้นติ้ง, 2551. 

ประวิทย  บึงสวาง. รวมคิดรวมเขียนปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญที่สุด , สํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2543. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพดี จํากัด, 2553. 
                 . การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 2553. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

144 

พงษพันธ พงษโสภา. จจิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพัฒนาการศึกษา, 2542. 
พนม พงษไพบูลย. การศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2541. 
พรอมพรรณ อุดมสิน . แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูเพื่อรองรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู . 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 
พวงรัตน  ท วีรัตน . วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด ),

กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร,2543. 

ภัชริญญา คมขํา , “ความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีตอสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต” (ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2553) 

รุง   แกวแดง. โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2546. 
รัญจวน  คําวชิรพิทักษ และคณะ. การแนะแนวในระดับมธัยมศึกษา. นนทบุรี :โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542. 
ลักขณา สิริวัฒน. การคิด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,2549. 
วนิช สุธารัตน. ความคิดและความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 2547. 

วัฒนาพร  ระงับทุกข. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544. กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545. 

                . การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ : บริษัทเลิฟ แอนด ลินเพลส  
จํากัด, 2541. 

วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. การพัฒนานิสิต นักศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

สดี กุฎอินทร, เพียงจิต ดานประดิษฐ, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, อางถึงใน ณรรชกร เอี่ยมขํา, 
“การพัฒนาความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหาอนาคตของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหา” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552. 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ . รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ป
การศึกษา 255 2 ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3). กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2553. 

                . รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2553 ชวงชั้นที่3 
(มัธยมศึกษาปที่3). กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

145 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ . รรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ป
การศึกษา 255 2 ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 6). กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2553. 

                . รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2553 ชวงชั้นที่4 
(มัธยมศึกษาปที่6). กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2554. 

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธ. เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ไทยวัฒนา
พานิช จํากัด, 2541. 

สมนึก  ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ, 2549.  
สมบูรณ  ตันยะ. การประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2545. 
สุชาติ วงศยงศิลป. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนตอสภาพแวดลอมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  

สุวัจชัย เอมไพบูลย. ยอดนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สยามมิตรการพิมพ, 2541. 

สุวิทย มูลคํา. กลยุทธการสอนคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2547. 

สุวรรณา  โชติสุกานต. การนิเทศการศึกษา . ปทุมธานี: คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2547. 

สอิ้ง มนติ๊บ. “พฤติกรรมการบริหารตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2” ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหาร
การศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. 

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ. หนวยศึกษานิเทศก. เอกสารชุดพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนในการบริหารหลักสูตร, 2547. 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ . การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : รุง-

ศิลปการพิมพ, 2543. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ . เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง หลักสูตร

ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา . กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคา
และพัสดุภัณฑ  (ร.ส.พ.), 2545. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ . คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
(ร.ส.พ.),2546. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

146 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. กการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ : 
หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2545. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รวมปฏิรูปการเรียนรูกับครูตนแบบ การปฏิรูปการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การสอนแบบกระบวนการเรียนรู. กรุงเทพฯ : หางหุนสวน
จํากัดภาพพิมพ, 2544. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รวมปฏิรูปการเรียนรูกับครูตนแบบ การปฏิรูปการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบซิปปา. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 
2545. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อ
พรอมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2543. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542. บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. การใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2547. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ . การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู กรุงเทพฯ : โรง
พิมพกรมการศาสนา, 2543. 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา 
2549. 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2549. 
เหมพรรณ โนทะยะ. “การพัฒนาแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ” สารนิพนธ กศ.ม (การมัธยมศึกษา). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 

อารี พันธมณี. ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู. กรุงเทพฯ : ใยไหม ครีเอทีฟ กรุป จํากัด, 2545. 
อารี รังสินันท. ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง, 2532. 
อํารุง  จันทวานิช. การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542.  
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

147 

ภภาษาตางประเทศ 
Anastasi. อางถึงใน อารี พันธมณี ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู. กรุงเทพฯ : ใยไหม ครีเอทีฟ 

กรุป จํากัด, 2545.   
Best, John W. Research in Education. New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1970.  
Harris, Ben M. SSupervisory Behavior in Education. Third Edition. New Jersey: Prentice 

Hall, 1985, 11-12. 

Blankenship, Dallas James. AA Study of The Effect of Creativity Thaining Upon the Self-

Concept, Achievement and Creative Performance of the First Grade 

Pupils. 1976. 

Christensen, P.R and Guilford Joy Paul. AAn experimental study of fluency factors, 

British Journal of Statistical Psychology, 1963. อางถึงใน ณรรชกร เอี่ยมขํา, 
“การพัฒนาความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหาอนาคตของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหา.” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.      

Cronbach, Lee J. EEssentials  of  Psychological  Testing. New York : Harper & Row 

Publisher , 1974. 
Dale Edgar. AAuto-Visual Methods in teaching New York : Rinchart and Winston, 1975. 
Dull, Lloyd W. SSupervision : School Leadership Handbook. Ohio : Charles E. Merrill 

Publishing Co.,1981. 

Erickson, Calton W.. AAdministering Instruction Media Programmes. New York : RR. 

Bouker  Co., 1970. 

Goldhammer Robert and Others. CClinical Supervision. New York : Holt Rine hart and 

Winston, 1980. 
Glickman, C.D. DDevelopmental Supervision : Altermative Practice for Helping Teachers 

Jmprove  Instruction. Washington D.C : Association for Supervision and 

Curriculum Development, 1981. 

Guilford, J.P. TThe Nature of Human Intelligence. New York: Mc-Grew – Hill Book Co., 

1968. 
Guilford, J.P. TThree Faces of Intellect. American Psychologist (1959), 469-479. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

148 

Guilford, Joy Paul. อางถึงใน อารี รังสินันท. คความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง, 
2532. 

                 . TThree Faces of Intellect, American Psychologist, 1959.  Hopkins & 

Stanley. Educational and Psychological Measurement and Evaluation.6th 

ed. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall. 

Hullfish H. DDemocracy in the Administration of Higher Education. New York : Harpers  

&  Row Publishers, Inc., 1950. 

Katz, Robert L. SSkill of an Effective Administrator, Harvard Business Review (1955)., 

31(5). 

Kiakland G. “Elaborated and Restricted Language Usage: Its Relationship to Creative 

Thinking Ability of Four Olds.” Dissertation Abstracts International 44 (08): 

2350-A ; February, 1970. 

Lui Li – Ming, “The Relationship Between Creativity, Drawing Ability, and Visual/spatial 

Intelligence: A Study of Taiwan’s Third – Grade Children.” Asia Pacific 

Education Review. 8(3) : 343 – 352, 2007. 

Marshall, John C. and Halls Loy W. EEssential of Testing. Massachusetts : Addison   

Wesley Publishing, 1972. 

Mackinson. อางถึงใน จารุพันธ  สุทธิสานนท. “การฝกกระบวนการคิดสรางสรรคขั้นพ้ืนฐานดวย
ทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/8  โรงเรียนเลยพิทยาคม.” 2547.  

Meer, Paul J. and Slechta Rendy. แปลจาก TThe 5 pillar of leadership, หลัก 5 ประการสู
การเปนผูนํา. แปลโดย จุมพจน เชื้อสาย. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550. 

Miller Van. TThe  Public Administration of American School System. New York: The 

Macmillan Company, 1965. 

Plsek, Paul E., CCommon themes behind the models of the creative process, 

[Online] Accessed 1 April 2013 Available from 

http://directedcreativity.com/pages/cycleFemeset.html. 

Proctor, William M. PPrinciples of  Guidance. New York : Thomas Y.Crowell Co., 1983.  
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

149 

Roger, C.R. TToward a Theory of Creativity in Creativity and Its Cultivation. Anderson, 

H. Harold, editor. Harper and Row Publishers(1959). อางถึงใน เหมพรรณ     

โนทะยะ“การพัฒนาแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ”. (สารนิพนธ กศ.ม (การมัธยมศึกษา). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2549). 

Sergiovanni, Thomas J. and Others. EEducational Governance and Administration. New 

Jersey: Prentice-hall, 1980. 

Santrock, John W. EEducational Psychology. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill 

Companies, Inc., 2006.    

Torrance, P.E. GGuilding Creative Talent. New Jersey: Prentice-Hall, 1962. 

Wallis Graham. อางถึงใน สุทธิวรรณ ควรประสิทธิ์. “การพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดประสบการณแบบโครงการ” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

151 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

152 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

153 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

154 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

155 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

156 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

157 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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รรายชื่อโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 โรงเรียน อําเภอ 

1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมือง 
2 โรงเรียนภูเขียว ภูเขียว 
3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เมือง 
4 โรงเรียนแกงครอวิทยา แกงครอ 
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส 
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง 
7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล 
8 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คอนสาร 
9 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง 
10 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เทพสถิต 
11 โรงเรียนบานแทนวิทยา บานแทน 
12 โรงเรียนคอนสวรรค คอนสวรรค 
13 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เมือง 
14 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว 
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมือง 
16 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน บานเขวา 
17 โรงเรียนบานคายวิทยา เมือง 
18 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา แกงครอ 
19 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล 
20 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เทพสถิต 
21 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา จัตุรัส 
22 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว 
23 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค บําเหน็จณรงค 
24 โรงเรียนทามะไฟหวานวิทยาคม แกงครอ 
25 โรงเรียนสามหมอวิทยา คอนสวรรค 
26 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร 
27 โรงเรียนหวยแยวิทยา หนองบัวระเหว 
28 โรงเรียนคูเมืองวิทยา หนองบัวแดง 
29 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค 
30 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัตุรัส 
31 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น บานแทน 
32 โรงเรียนบางอําพันธวิทยาคม บําเหน็จณรงค 
33 โรงเรียนเรงิรมยวิทยาคม บําเหน็จณรงค 
34 โรงเรียนภูพระวิทยาคม เมือง 
35 โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย คอนสวรรค 
36 โรงเรียนชีลองวิทยา เมือง 
37 โรงเรียนกุดตุมวิทยา เมือง 
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ภาคผนวก ง 
 คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
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RReliability 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.992 68 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q1 279.33 2059.126 .841 .992 

Q2 279.37 2059.137 .854 .992 

Q3 279.33 2076.023 .736 .992 

Q4 279.43 2064.599 .860 .992 

Q5 279.37 2069.137 .656 .992 

Q6 279.37 2061.137 .788 .992 

Q7 279.33 2060.782 .819 .992 

Q8 279.30 2059.666 .822 .992 

Q9 279.40 2060.041 .815 .992 

Q10 279.30 2058.286 .840 .992 

Q11 279.30 2057.597 .849 .992 

Q12 279.27 2061.926 .823 .992 

Q13 279.53 2063.085 .849 .992 

Q14 279.40 2067.972 .842 .992 

Q15 279.50 2061.983 .842 .992 

Q16 279.40 2065.697 .780 .992 
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Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q18 279.20 2057.821 .821 .992 

Q19 279.43 2072.944 .696 .992 

Q20 279.40 2070.869 .798 .992 

Q21 279.33 2067.057 .736 .992 

Q22 279.60 2068.800 .730 .992 

Q23 279.57 2061.220 .773 .992 

Q24 279.53 2068.671 .770 .992 

Q25 279.63 2065.068 .729 .992 

Q26 279.50 2062.328 .759 .992 

Q27 279.33 2060.575 .822 .992 

Q28 279.53 2059.913 .847 .992 

Q29 279.47 2060.326 .891 .992 

Q30 279.43 2067.082 .823 .992 

Q31 279.50 2061.569 .897 .992 

Q32 279.40 2063.007 .863 .992 

Q33 279.50 2061.362 .808 .992 

Q34 279.57 2065.426 .794 .992 

Q35 279.57 2062.047 .841 .992 

Q36 279.40 2061.490 .885 .992 

Q37 279.33 2060.092 .828 .992 

Q38 279.30 2056.631 .862 .992 

Q39 279.40 2062.731 .867 .992 

Q40 279.37 2056.378 .891 .992 

Q41 279.33 2061.402 .773 .992 

Q42 279.47 2067.775 .744 .992 

Q43 279.40 2063.421 .771 .992 

Q44 279.43 2060.254 .828 .992 

Q45 279.20 2062.097 .804 .992 

Q46 279.20 2061.338 .858 .992 

Q47 279.17 2062.626 .755 .992 

Q48 279.27 2062.271 .745 .992 
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Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q49 279.20 2061.545 .811 .992 

Q52 279.33 2064.575 .810 .992 

Q53 279.33 2060.437 .867 .992 

Q54 279.23 2058.737 .781 .992 

Q55 279.20 2054.234 .830 .992 

Q56 279.17 2061.385 .808 .992 

Q57 279.47 2060.947 .836 .992 

Q58 279.43 2064.047 .819 .992 

Q59 279.23 2063.840 .831 .992 

Q60 279.50 2065.155 .798 .992 

Q61 279.23 2067.633 .738 .992 

Q62 279.43 2056.806 .833 .992 

Q63 279.30 2057.872 .808 .992 

Q64 279.23 2063.564 .835 .992 

Q65 279.23 2064.530 .822 .992 

Q66 279.23 2063.151 .797 .992 

Q67 279.30 2061.941 .833 .992 

Q68 279.20 2063.338 .830 .992 
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ภาคผนวก จ  
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

THE ORIGINALITY OF ADMINISTRATOR THAT AFFECTING THE PERFORMANCE 
STANDARDS OF SCHOOL ADMINISTRATOR’S OVERALL PERFORMANCE UNDER 
JURISDICTION OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 30 

………………………………………………………………………………………………………………… 
              แบบสอบถามฉบับนี้   มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบร วมขอมูล
สําหรับการทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  “ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30” ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยทําใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับ
และใชในการวิจัยเทานั้น ขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือ โรงเรียน ของทานแต
ประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอ  
                       แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 3 ตอน คือ 
                       ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
                       ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
                       ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
    เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดสงแบบสอบถามน้ีคืนใหเจาหนาที่ผู
ประสานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของทาน เพื่อเจาหนาที่จะไดรวบรวมใสซองท่ีผูวิจัยได
จัดเตรียมไวแลว และโปรดจัดสงแบบสอบถามน้ีคืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยไดแนบซองมาพรอมกันนี้
แลว  
             ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 
 
 

(นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน) 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอที่เปนจริง 

1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

2. อายุ (เศษท่ีเกิน 6 เดือนนับเพิ่มเปนอีก 1 ป) 
 นอยกวา  30  ป 
 30 - 45  ป 
 46 - 59  ป 

3. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ป. บัณฑิต  (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

4. อายุราชการ (เศษปที่เกิน 6เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)  
 นอยกวา 10 ป 
 11-20 ป 
 21-30 ป 
 30 ปขึ้นไป 

5. ตําแหนงหนาที่ 
 ครูผูสอน / หัวหนากลุมงาน / หัวหนากลุมสาระฯ  
 ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 

6. ประสบการณในตําแหนง 
 นอยกวา  10  ป 
 ตั้งแต  10  ป ขึ้นไป 

7. ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก   คือ   มีจํานวนนักเรียนตั้งแต     1 – 500   คน 
 ขนาดกลาง   คือ   มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 501 – 1,500   คน 
 ขนาดใหญ   คือ   มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,501 – 2,500 คน 
 ขนาดใหญพิเศษ คือ   มีจํานวนนักเรียนตั้งแต  2,501 คนข้ึนไป 
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ตตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของผูบริหาร 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 

คําชี้แจง โปรดอานขอความในรายการตอไปน้ีวาความคิดริเริ่มของผูบริหารอยูในระดับใด โดยกา
เครื่องหมาย √ ลงในชองระดับการปฏิบัติ ตามความเปนจริง 
ระดับ  5 หมายถึง ความคิดริเริ่มของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง ความคิดริเริ่มของผูบริหารอยูในระดับมาก 
ระดับ  3 หมายถึง ความคิดริเริ่มของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ  2 หมายถึง ความคิดริเริ่มของผูบริหารอยูในระดับนอย 
ระดับ  1 หมายถึง ความคิดริเริ่มของผูบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 

 
 

ขอที่ 

 
 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 

ระดับ 

(5) 
มาก
ที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอย
ที่สุด 

 ความสามารถในการคิดแบบอเนกนยัย      
1. 
 

ผูบริหารใชความสามารถในการคิดหรือวิธีการแกปญหา
ในหลายๆวิธี 

     

2. ผูบริหารมีวิธีการแกไขปญหาหลายวิธี       

3. 
 

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประยุกตความคิดในแตละ
ประเด็นปญหา 

     

4. 
 

ผูบริหารสามารถหาคําตอบหรือแนวทางในการแกปญหา
ได 

     

5. ผูบริหารหาวิธีการแกปญหาที่เกิดจากแรงกดดันของ
สถานการณทั้งภายในและภายนอก 

     

 ภาษา      
6. 
 

ผูบริหารใชขอมูลที่อยูในรูปถอยคําหรือคําพูดที่มี
ความหมายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     

7. 
 

ผูบริหารสามารถใชถอยคําหรือคําพูดที่สื่อความหมายให
เขาใจไดตรงกัน 

     

8. ผูบริหารมีทักษะในการติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ขอที่ 

 
 

ความคิดริเริ่มของผูบริหาร 

ระดับ 

(5) 
มาก
ที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอย
ที่สุด 

 กการแปลงรูป      
9. 
 
 

ผูบริหารสามารถเปล่ียนแปลงปรับปรุงองคประกอบของ
ขอมูลออกมาในรูปแบบใหมที่เปนประโยชนทั้งตอตนเอง
และสังคม  

     

10. 
 
 

ผูบริหารสามารถประยุกตใชขอมูลตางๆนําไปสูการใช
ประโยชนในการทํางานใหมที่เปนประโยชนทั้งตอตนเอง
และสังคม 

     

11. 
 

ผูบริหารสามารถตีความประเด็นไดอยางถูกตองและ
นําไปใชประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม 

     

12. ผูบริหารสามารถอธิบายขอมูลตางๆใหเห็นภาพของการ
ปฏิบัติตามแนวทางของขอมูลนั้นไดงาย 
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ตตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

คําชี้แจง โปรดอานขอความในรายการตอไปน้ีวาทานไดปฏิบัติอยูในระดับใด โดยกาเคร่ืองหมาย √ ลง
ในชองระดับการปฏิบัติ ตามความเปนจริง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
ระดับ  3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปาน
กลาง 
ระดับ  2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
ระดับ  1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
 

 
ขอที่ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับ 

(5) 
มาก
ที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอย
ที่สุด 

 
 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ  
การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

     

13. 
 

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูริเริ่มในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพดานการบริหารการศึกษา  

     

14. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพทางดานการบริหารการศึกษา 

     

15. 
 

ผูบริหารโรงเรียนนําเสนอความรูใหมทางดานการบริหาร
การศึกษาในการประชุมอบรมหรือสัมมนา 

     

16. 
 

ผูบริหารโรงเรียนเผยแพรผลงานทางดานการบริหาร
การศึกษา 

     

 
 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 

     

17. 
 

ผูบริหารโรงเรียนนําขอคิดเห็นท่ีเก่ียวของมาใชตัดสินใจ
กิจกรรมของสถานศึกษา  

     

18. 
 

ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมในสถานศึกษาโดยคํานึงถึง
ผลท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากร  ผูเรียนและชุมชน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ 

 
ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับ 

(5) มาก
ที่สุด 

(4) มาก (3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอยท่ีสุด 

19. 
 

ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมที่
มุงพัฒนาดานการเรียนการ
สอนครู  

     

20. 
 

ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมที่
มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ในทุกๆดาน 

     

21. ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุน
สงเสริมใหคณะครูมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรโดยให
คํานึงถึงการพัฒนาชุมชน  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

 มมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานให
สสามารถปฏิบัติงานไดออยาง
เต็มทที ่ 

     

22. 
 

 

ผูบริหารโรงเรียนสังเกต  สอบถาม  
ติดตามนิเทศเพื่อคนควาหาความรู
ความสามารถ  ความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร  

     

23. 
 

ผูบริหารโรงเรียนใหบุคลากรหรือ
ผูรวมงานไดประเมินงานตนเอง  
เพื่อหาจุดเดน  จุดดอย 

     

24. 
 

ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมพัฒนา
บุคลากร  ผูรวมงานดวยวิธีการที่
หลากหลาย  ตามความถนัดและ
ความ 

     

25. 
 

ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมและ
พัฒนา โดยการมอบหมายงานตรง
กับความสามารถของบุคลากร 

     

26. 
 

ผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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27. ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนสงเสริม
ใหบุคลากร  ศึกษาคนควาหา
ความรูจากแหลงเรียนรูและแหลง
สื่อตางๆ 

     

 
ขอที่ 

 
ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับ 

(5) มาก
ที่สุด 

(4) มาก (3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอยท่ีสุด 

 พพัฒนาแผนงานขององคกรให
สสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

     

28. 
 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการนําขอมูล
เกี่ยวกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคลากร  ผูเรียนและ
ชุมชนมาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนา  

     

29. 
 

ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาแผนงานได
เหมาะสมกับสภาพการณของ 

     

30. 
 

ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาแผนงานได
สอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด 

     

31. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทํา
แผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

32. ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทํา
แผนงานของสถานศึกษาท่ีคํานึงถึง
ความคุมคา 

     

 
 

พพัฒนาและใชนวัตกรรมการ
บบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 

     

33. 
 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการนํา
นวัตกรรมดานการบริหาร
การศึกษาใหมๆมาปรับปรุงและ
พัฒนาใหเหมาะกับ  

     

34. 
 
 

ผูบริหารโรงเรียนเลือกหรือ
ปรับปรุง  ใชนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาอยางหลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับ 

(5) 
มาก
ที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอย
ที่สุด 

 ปปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร      
35 ผูบริหารโรงเรียนมีการนําผลการประเมินนวัตกรรมการบริหาร

การศึกษา  ไปใชพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
     

36 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอํานวยความสะดวกและบุคลากรใน
สถานศึกษาภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน 

     

37. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุน  กระตุนสงเสริมใหคณะครู
พัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ  

     

38. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการใหกําลังใจแกคณะครูในการริเริ่ม
สรางสรรคผลงานใหมๆ 

     

39. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนขอมูล  ใหแกคณะครูใน
การศึกษาคนควาเพื่อปรับปรุงงานตางๆ 

     

40. ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดคานิยมในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเอง 

     

 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ      

41. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการรายงานผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงจาก
สถานศึกษานําเสนอตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

42. 
 

ผูบริหารโรงเรียนบอกผลดี  ผลเสียหรือผลกระทบตอการพัฒนา
งาน  เพื่อการประเมินคุณภาพงาน 

     

43. 
 

ผูบริหารโรงเรียนามีหลักฐาน  รองรอยการปฏิบัติที่แสดงถึงผล  
และกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน 

     

44. ผูบริหารโรงเรียนมีการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  แกไข  
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 

     

 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      
45. 

 
ผูบริหารโรงเรียนแตงกายสุภาพเรียบรอย  วางตนเหมาะสม       

46. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง  ใหเปนผูที่รูรอบอยู
เสมอ 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับ 

(5) 
มาก
ที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอย
ที่สุด 

47. ผูบริหารโรงเรียนใชวาจาที่สุภาพกับผูรวมงาน       

48. ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ      

49. 
 

ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักคุณธรรมใน
การครองตนครองคน  และครองงาน 

     

50. ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม      

51. ผูบริหารโรงเรียนบุคลากรและผูรวมงานใหความยอมรับ
และศรัทธาตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

     

 รรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค      
52. 

 
ผูบริหารโรงเรียนเขารวมประชุม  ปรึกษาหารือ  รวมมือ
วางแผนพัฒนาชุมชนและหนวยงานอื่นๆ  

     

53. 
 

ผูบริหารโรงเรียนรวมมือกับชุมชน  ในการเสนอแนะ
แนวทาง  ปรับปรุงและแกปญหาของชุมชน 

     

54. 
 

ผูบริหารโรงเรียนรวมปฏิบัติงานของชุมชน หรือ 
หนวยงานอื่นๆอยางเต็มความสามารถ 

     

55. 
 

ผูบริหารโรงเรียนใหชุมชนแสดงความคิดเห็น  
ความสามารถ  เพ่ือรวมมือการพัฒนาสถานศึกษา 

     

56. ผูบริหารโรงเรียนสรางความยอมรับ  ศรัทธา  และความ
ไววางใจจากชุมชนและหนวยงานอื่น 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับ 

(5) 
มาก
ที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอย
ที่สุด 

 แแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา      
57. 

 
ผูบริหารโรงเรียนจัดทําระบบขอมูลขาวสาร พัฒนา
ความรูเพื่อทันตอเหตุการณ  และการเปล่ียนแปลงตางๆ  

     

58. 
 
 

ผูบริหารโรงเรียนจัดเก็บระบบขอมูล  สารสนเทศของ
โรงเรียนอยางเปนปจจุบันและใหบริการแกผูมาขอรับ
ขอมูลอยางรวดเร็ว 

     

59. 
 

ผูบริหารโรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษา
ใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

     

60. ผูบริหารโรงเรียนนําความทันสมัยของระบบสารสนเทศ 
มาใชในการปรับปรุงระบบการทํางาน 

     

 เเปนผูนําและสรางผูนํา      

61. 
 

 

ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการได
ทุกสถานการณ  กลาพูด  กลาทํา  กลาตัดสินใจและกลา
รับผิดชอบ  

     

62. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดระบบการทํางานท่ีชัดเจน และ
สอดคลองเหมาะกับความสามารถของผูรวมงาน 

     

63. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลแก
ผูรวมงานที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

64. 
 

ผูบริหารโรงเรียนสงเสริม  สนับสนุนผูที่มีความรู  
ความสามารถใหเปนผูนําไดอยางเต็มที่ 

     

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับ 

(5) 
มาก
ที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
นอย
ที่สุด 

 สสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ      

65. 
 

ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนา  ปรับปรุงสถานศึกษา  
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

     

66. 
 

ผูบริหารโรงเรียนสามารถวางแผนพัฒนา  เพ่ือปรับปรุง
งานใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

     

67. 
 

ผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารงานและจัดระบบงานได
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

68. ผูบริหารโรงเรียนกลาตัดสินใจเพ่ือการดําเนินการตางๆ
โดยคํานึงถึงการพัฒนา หรือ ความกาวหนาของ
สถานศึกษา 

     

 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ปประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน 

วัน/เดือน/ป  14 พฤศจิกายน 2530 

ที่อยู   65 หมู 8 บานหนองนาแซง ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อําเภอหนองบัวระเหววิทยาคาร 
   จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

   จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

 พ.ศ.2549 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

 พ.ศ.2554 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 
   วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2554 ครูผูชวย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
อําเภอหนองบัวระเหววิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ.2556 ครู ค.ศ.1 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
อําเภอหนองบัวระเหววิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 
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