
 

54252336 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : ทักษะการบริหาร / องคการนวัตกรรม 
     สุภาพร   เหลาทรัพยเจริญ : ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :     
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธ  และ อ.ดร.วรกาญจน   สุขสดเขียว.  170 หนา 
 

 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  2) ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ 3) ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการ
นวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางคือ 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 86 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน 
คือ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูล
ทั้งสิ้น 344 คน เครื่องมือท่ีใชวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของ เดรคและโรว (Drake and Roe) และความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา ของทิดด เบสเซ็นท และ    
พาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  คารอยละ คามัชฌิมเลข
คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน   
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ทักษะการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 
ดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน และทักษะ
ดานมโนภาพ 
 2. ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ทีมงานท่ี
มีประสิทธิภาพ การสื่อสาร โครงสรางองคการที่เหมาะสม บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค การฝกอบรมและ
พัฒนา บุคลากรท่ีมีความสําคัญ วิสัยทัศนรวม การมีสวนรวมในนวัตกรรม ปจจัยภายนอก และองคการแหงการ
เรียนรู 

3. ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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54252336 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD : ADMINISTRATIVE SKILLS / INNOVATIVE ORGANIZATION 

         SUPAPORN  LAOSUBCHAROEN : DIRECTOR’S ADMINISTRATIVE SKILLS AND 

INNOVATIVE ORGANIZATION IN KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2  

THESIS ADVISORS : SAMRERNG  ONSAMPANT, Ph.D. AND VORAKARN  SUKSODKIEW, Ph.D. 170 pp. 

  

 The purposes of this research were to find : 1) director’s administrative skills in 

Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2 ,2) innovative organization of school in 

Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2, and 3) the relationship between 

director’s administrative skills and innovative organization of school in Kanchanaburi Primary 

Educational Service Area Office 2. The samples were 86 schools in Kanchanaburi Primary 

Educational Service Area Office 2. The respondents in each school consisted of 4 persons : school 

director, deputy director and 2 teachers, with the total of 344. the instrument was a 

questionnaire regarding the administrative skill based on the theory of Drake and Roe and 

innovative organization based on the theory of Tidd, Bessant and Pavitt. The statistical used were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment 

correlation coefficient. 

 The results were found that 

 1) director’s administrative skills in Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 

2, as a whole and individual were found at a high level; ranking from the highest to the lowest as 

follow : human skills, cognitive skills, technical skills, educational and instruction skills and 

conceptual skills.  

 2) innovative organization of schools in Kanchanaburi Primary Educational Service Area 

Office 2, as a whole and individual were found at a high level; ranking from the highest to the 

lowest as follow : effective team working, communication, appropriate organization structure, 

creative climate, stretching training and development, key individual, shared vision, high 

involvement in innovation, external focus and the learning organization. 

3) director’s administrative skills and innovative organization of school in Kanchanaburi  

Primary Educational Service Area Office 2 was related with a statistically significant  at .01 level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดี โดยไดรับความอนุเคราะหและความกรุณาอยางยิ่งจาก 
อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธ อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ        
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ          
ดร.จตุรงค  อินทรรุง ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ    
จนสมบูรณ รวมทั้งคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดใหความรู แนวคิด และ
แนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร และคณะครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทุกทาน ซึ่งไดอํานวยความสะดวก ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณ ดร.ชัยนนท  นิลพัฒน  ดร.วรกาญจน  อินทรโสภา  ผศ.ตรึงตรา  แสนสมุทร 
ศน.กมลวรรธน มนตประสิทธิ์ และผอ.ปรีชา  ศรีนวล  ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน 31/1 ตลอดจนครอบครัวของ
ผูวิจัยทุกคนท่ีใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจดวยดีเสมอมา 
 สุดทายคุณประโยชนใดๆ ที่ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบแด บิดา มารดา และครู 
อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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