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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา1) ระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง นวั ต กรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีว ศึกษาจังหวั ด
นครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 205 คน โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie & Morgan และได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายตาม
สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่า
ความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item– Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.80 - 1.00
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ระดั บ ภาวะผู้น าเชิ งนวั ตกรรมของผู้บ ริหารสถานศึก ษาโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุด คื อ ด้ า นการปฏิ บั ติ งาน รองลงมาคื อ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพภายนอก
ด้านมิตรสัมพันธ์ และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบุคลิกภาพภายใน 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงคือความสาเร็จของงาน รองลงมาคือลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกัน ในระดับน้อยถึงสูง
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นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
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ด้านมิตรสัมพันธ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพภายนอก
และด้านบุคลิกภาพภายใน ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 ทุกค่า และเป็นไปตามสมมติฐาน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม,ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน,สถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
Abstract
The research purposes were 1) to study relationship level of innovative leadership of school
administrators of educational institutions under the jurisdiction of Nakhonratchasima Vocational
Education Office, 2) to study the satisfaction of government teachers performance in educational
institutions under the jurisdiction of Nakhonratchasima Vocational Education Office, and 3) to
relationship between innovative leadership of school administrators and satisfaction of government
teachers performance in educational institutions under the jurisdiction of Nakhonratchasima
Vocational Education Office.
The research sample was the 205 government teachers in educational institutions under the
jurisdiction of Nakhonratchasima Vocational Education Office, selected the Krejcie&Morgan table, and
used the proportion simple random sampling method.The research instrument was
the 5-levels
estimate rating scale questionnaire, with IOC between 0.80 -1.00 and reliability 0.85. The data analysis
statistics were the percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient.
The research findings were: 1) The data analysis results of relationship level of innovative
leadership of school administrators found the overall and each aspect had the performance level
was at the highest level; the highest mean was the operational aspect, followed by the external
personality aspect, the friendliness aspect, and the lowest mean was the internal personality aspect.
2) The data analysis results of the performance satisfaction of government teachers found the overall
and each aspect had the performance level was at the highest level; the highest mean was the
success aspect, followed by the job description aspect, and the progress aspect, and the lowest
mean was the to be respected aspect. 3) The data analysis results of correlation between overall of
innovative leadership of school administrators versus satisfaction (Y) of government teachers
performance in educational institutions under the jurisdiction of Nakhonratchasima Vocational
Education Office had the same direction of relationship the friendliness aspect had the highest
correlation coefficient followed by the operational aspect , the external personality aspect , and the
internal personality aspect with statistical significance level .01 for all values and followed the
hypothesis.
Keywords: Innovation Leadership, performance satisfaction ,Educational institutions under
the jurisdiction of Nakhonratchasima Vocational Education Office
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ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การบริหารจัดการการศึกษาของไทย ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่ า ง
ต่อเนื่อง และรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะปฏิรูปการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเกษตร
อุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก าร เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มเผชิ ญ กั บ สภาวะเศรษฐกิ จ และก ารขยายตั ว ด้ า น
อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษา กระทรวงศึกษาธิ การ เห็นความจาเป็นอย่า งยิ่ งที่จ ะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ทั้งในหลักการ ความมุ่งหมาย แนวนโยบายและแนวทางการจัด การศึ กษา เพื่อให้
การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เ ป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ เหมาะสมแก่
กาลเวลาและบริ บ ทของสั ง คมไทย แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยมีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา
เพื่อ
พัฒนาคุณภาพคนของประเทศ อีกทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญคือเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งทางด้านกาย จิตใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกร นักคิด และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง (ยุทธศาสตร์ชาติ. 2561: 9)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตกาลังคนระดับกลางและ
นัก
เทคโนโลยีที่เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนภาคการผลิตที่เป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน จึง
จาเป็นต้องมีการปฏิรูปทั้งระดับโครงสร้างและวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้ผลผลิตของการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพและ
มีสมรรถนะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่าการอาชีวศึกษามีบทบาทใน การเตรียมบุคคลให้มี
อาชีพที่ดีและมั่นคงเหมาะสมกับความต้องการของประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ยังได้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งมีกลยุทธ์หลักที่สาคัญประการหนึ่ง คือ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับการการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับ
กับการพัฒนาประเทศ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเรียน การสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นาของบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สาคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษา (แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา. 2560 : ฉ) กล่าวคือ ทุนมนุษย์จะเน้นที่คุณค่า
ของคน เป็นสินทรัพย์ที่มีเพิ่มมูลค่าในตัวได้ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือความชานาญไม่มีค่าเสื่อมราคา ให้
ความสาคัญของความรู้และการใช้สติปัญญา (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2560 : 23)
ดังนั้น โครงสร้างการบริหารงานตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริห าร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 จึงมีผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด ทาหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรใน
สถานศึกษา บริหารภารกิจของสถานศึกษา วางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กากับดูแลเกี่ยวกับงานฝ่ายต่าง ๆ และได้
แบ่งการบริหารงาน ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการ
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นักเรียนนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีรองผู้อานวยการทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยช่วยในการบริหารงานของวิทยาลัย การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแล
เกี่ยวกับ การบริหารของแต่ละฝ่ายงานของตนเอง (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 5) สถานศึกษา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถกาลังผลิตคนออกสู่สังคม
สามารถนาความรู้ที่ตนเองได้รับไปช่วยเหลือในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ
ดั งนั้ น ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของประเทศจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ สถานศึ ก ษาเป็ น ส าคั ญ ประสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้
ความสาเร็จของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะอยู่รอดและมั่นคงได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ประสิทธิผล
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถดาเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดและวัดความสาเร็จกับวัตถุประสงค์
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2561 : 5 - 6) และประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้อง
ทาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี วิสัยทัศน์ และกาหนดแนวทางในการนาเทคโนโลยี การ
จัดการนวัตกรรมเข้ามาสู่สถานศึกษา สู่ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ทั้งผู้เรี ยนและครู
รวมทัง้ นวัตกรรมใน การบริหารสถานศึกษาใหม่ๆจากการบูรณาการเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรมสู่การปฏิบัตทิ ี่เป็น
เลิ ศ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ การเป็น สถานศึก ษาแห่งนวัต กรรมที่ สามารถรับ มือ กั บการเปลี่ย นแปลงอย่ างยั่ งยืนของ
สถานศึกษานั้นเอง (สุกัญญา แช่มช้อย. 2561 : 42-43)
ผู้บริหารถือเป็นผู้ที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรนั้นให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ จึงว่าเป็นกุญแจที่สาคัญในการดาเนินงานขององค์ กรแม้ว่า ในความเป็นจริ งแล้วผู้ปฏิบัติเป็ นกาลังหลัก ใน การ
ดาเนินงานก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่ในการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นผู้บริหารมีโอกาสมากกว่าคนอื่น
ในการที่จะก่อให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งที่ตนเองต้องตระหนัก ซึ่งในบางครั้งอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปอย่างที่สังคม
ต้องการหรือไม่ก็ตาม หากผู้บริหารยึดตนเองเป็นฐานในการตัดสินใจทุกเรื่องโดยขาดภาวะผู้นาถือว่าเป็นผู้นาที่ยังขาด
ความเข้าใจใน การบริหารองค์กร โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะมีปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา
แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร การบริหารสถานศึกษาเป็นลักษณะของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสังคมในอนาคต การดาเนินการจึงมีความเกี่ยวพันกับหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
เสมอ เพราะนอกจากจะทาให้การตัดสินใจแม่นยาแล้วยังมีประโยชน์ช่วยให้ครู มีขวัญกาลังใจและยอมรับในการ
ตัดสินใจนั้น การให้โอกาสครู ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายและเรื่องที่สาคัญของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (สมาน อัศวภูมิ. 2553 : ข) และ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ตามความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจาวัน และสภาพภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
ความต้องการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมถึงสภาพจิตใจที่เป็นความสุขส่วนตัว และความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขตลอดชีวิต ความพึงพอใจเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลเป็นความปรารถนาเป็นพลังผลักดันภายในของแต่
ละคน ที่จะเร่งให้บุคคลมีพฤติกรรมบางอย่าง พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นการปรับปรุงสร้างสรรค์หรือทาอะไรที่ผิด
แปลกไปจากเดิม การสร้างแรงจูงใจจึงมีความสาคัญมาก เพราะความพอใจหรือแรงจูงใจจะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคล
ทางานเต็มที่ขึ้น การจูงใจที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งดึงดูดความรูส้ ึกและจิตใจของผู้ที่ทางานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์กรที่ตนทางานอยู่ เมื่อบุคคลมีความพอใจในองค์กรของตนแล้ว ก็จะทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กับองค์กรของตน
ท าให้ ก ารปฏิบั ติงานขององค์ก รมีป ระสิท ธิผลและประสิท ธิ ภาพยิ่ งขึ้น และผู้ บ ริหารต้อ งแสดงพฤติก รรมใน การ
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บริ ห ารงานในทางที่ จ ะกระตุ้ น และสร้ า งแรงจู งใจให้ แ ก่ ค รู ทุ ก คน เกิ ด ขวั ญ ก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สถานศึกษา ทาให้ครูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาก็จะก่อให้เกิด
ความผูกพันในองค์กรหรือสถานศึกษา การสร้างความพึงพอใจในสถานศึกษานั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะสามารถ
สร้างความรัก ความศรัทธา ความผูกพัน และความพึงพอใจข้าราชการครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เกิด
กับสถานศึกษา เพื่อให้ครูเกิดความจงรัก ภักดีต่อสถานศึกษา และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและอุทิศเวลาให้กับ
งานในหน้าที่ที่เกิดความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2553
: 8-7)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ งานของข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งาน
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ว่าครูมีความพึงพอใจผู้บริหารในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การวิจัยในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับ ปรุงพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารในอนาคต ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่กาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอันจะส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับความพึ งพอใจในการปฏิบั ติงานของข้ าราชการครู ในสถานศึ กษาสังกั ดสานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ยครั้งนี้ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการครู ในสั งกั ด สถานศึ ก ษาสานัก งานอาชี ว ศึ กษาจังหวัด
นครราชสีมาจากสถานศึกษา 12 แห่ง 434 คน (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา. 2563)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู ในสังกัดสถานศึกษาสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาจากสถานศึกษา 12 แห่ง โดยคานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซีและ มอร์แกน
(Krejcie & Morgan. 1970 : 607- 610) แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามขนาดสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ และเก็บข้อมูลจากข้าราชการแต่ละขนาดสถานศึกษาวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง จานวน 205 คน ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น
ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานะภาพของผู้ ต อบ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในปฏิบัติงาน ตาแหน่งงานปัจจุบัน ขนาดสถานศึกษา ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของWeiss and
Legrand, 2011 (อ้างใน ขวัญชนก โตนาค, สุกัญญา แช่มช้อย และอนุชา กอนพ่วง (2557) ประกอบด้วยคุณลักษณะ
4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพภายใน ด้านบุคลิกภาพภายนอก ด้านการปฏิบัติงาน และ ด้านมิตรสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) และได้กาหนดค่าคะแนนของคะแนนช่วงน้าหนักเป็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสถานศึกษา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวคิด ทฤษฏีสองปัจจัย (Two - factors theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก
และคณะ (Herzberg et al,1959) คือ ความสาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรับผิดชอบ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale)
และได้กาหนดค่าคะแนนของคะแนนช่วงน้าหนักเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
2. สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC :
Index of Item– Objective Congruence) ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00
4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่า ง
จานวน 30 คน
5 นาแบบสอบถามที่หาค่าอานาจจาแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (A - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (Conbach, 1990 : 202203) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทาหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. น าแบบสอบถามพร้อ มทั้ งหนังสือ ขอความอนุเ คราะห์ไปยั งสถานศึก ษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกาหนดวัน เวลา เพื่อเก็บแบบสอบถามคืน โดยผู้วิจัยเดินทางไปเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง
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3. เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามได้ ทั้ ง หมดจ านวน 205 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 แล้ ว น า
แบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และลงรหัส
เพื่อนาข้อมูลมาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการวิจัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง นวั ต กรรม ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพภายใน 2)บุคลิกภาพ
ภายนอก 3) การปฏิบัติงาน และ 4) มิตรสัมพันธ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การให้ความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ซึ่งกาหนดตามแนวทางของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 69 -71) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ใ น
สถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) ความสาเร็จของงาน 2) การได้รับ
การยอมรับนับถือ 3) ความก้าวหน้า 4) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ5) ความรับผิดชอบ โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการให้ความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating
scale) ซึ่งกาหนดตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 69 -71) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
นาข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 มาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมกับ
ความพึงพอในในการปฏิบัติงานของข้า ราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดย
การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2556) คือ มาก ปานกลาง น้อย คล้อยตามกัน
และลักษณะตรงกันข้ามหรือผกผันกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัด สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 57.56 ประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 52.20 มีตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างาน ร้อยละ 35.12 อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ร้อยละ 65.37
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1. ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ
ด้านบุคลิกภาพภายนอก ด้านมิตรสัมพันธ์ และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบุคลิกภาพภายใน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ระดับการปฏิบัติ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ข้อที่
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านบุคลิกภาพภายใน
4.55
0.37
มากที่สุด
2. ด้านบุคลิกภาพภายนอก
4.66
0.35
มากที่สุด
3. ด้านการปฏิบัติงาน
4.73
0.28
มากที่สุด
4. ด้านมิตรสัมพันธ์
4.64
0.27
มากที่สุด
รวม
4.65
0.25
มากที่สุด

ลาดับที่
4
2
1
3

จากตารางที่ 1 พบว่าภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้าน
บุคลิกภาพภายนอก ด้านมิตรสัมพันธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลิกภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.65, S.D.= 0.25)
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความสาเร็จของงาน รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การได้รับ
การยอมรับนับถือ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา
ระดับการปฏิบัติ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านที่
ของข้าราชการครู
S.D.
แปลผล ลาดับที่
X
1. ความสาเร็จของงาน
4.72
0.32
มากที่สุด
1
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
4.58
0.28
มากที่สุด
5
3. ความก้าวหน้าในตาแหน่ง
4.63
0.29
มากที่สุด
3
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4.66
0.29
มากที่สุด
2
5. ความรับผิดชอบ
4.62
0.31
มากที่สุด
4
รวม
4.65
0.21
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความสาเร็จของงาน รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การได้รับ
การยอมรับนับถือ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D.=0.21)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับน้อย และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.021 ถึง 0.769 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมิตรสัมพันธ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด (rx4y
=0.769) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงาน rx3y =0.587) ด้านบุคลิกภาพภายนอก (rx2y =0.475) และด้านบุคลิกภาพ
ภายใน (rx1y =0.021) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา
x1
x2
x3
x4
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
y
ของผู้บริหารสถานศึกษา (x)
บุคลิกภาพภายใน (x1 )
1.000
บุคลิกภาพภายนอก (x2 )
0.169
1.000
การปฏิบัติงาน (x3 )
0.043 0.405** 1.000
มิตรสัมพันธ์ (x4 )
0.010 0.454** 0.536** 1.000
ความพึงพอในในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
0.021 0.475** 0.587** 0.769** 1.000
ครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา (y)
จากตารางที่ 3 พบว่าภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสี ม า ด้ า นมิ ต รสั ม พั น ธ์ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั มพั น ธ์ (r) มากที่ สุ ด (rx4y =0.769) รองลงมาคื อ ด้ า นการ
ปฏิบัติงาน rx3y =0.587) ด้านบุคลิกภาพภายนอก (rx2y =0.475) และด้านบุคลิกภาพภายใน (rx1y =0.021) ตามลาดับ
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อยและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.021 ถึง 0.769
อภิปรายผล
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ทุกตัวเป็นตัว
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสี ม า และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ น้ อ ยถึ ง สู ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ระดั บ .01 ซึ่ ง เรี ย งล าดั บ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จากมากไปน้อยดังนี้ 1) ด้านมิตรสัมพันธ์ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านบุ คลิกภาพ
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ภายนอก และ 4) ด้านบุคลิกภาพภายใน โดยสามารถพยากรณ์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยถึงสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.021 - 0.769
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
นครราชสี ม า พบว่ า โดยรวมความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสาเร็จของงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึ กษา สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านได้ ส าเร็ จ มี ค วามพึ ง พอใจในความส าเร็ จ ของผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ในการปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษา และได้รับการสนับสนุนในการทางานจากเพื่อน
ร่วมงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือ นั่นคือ การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ทางานที่สาคัญและให้ช่วยแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา การได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา มีความภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของท่าน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการใช้เทคนิคในการบริหารงานทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อที่จะนาพาผู้ใต้บังคับบัญชา
ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คอยให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางและให้ความสาคัญกับครูในการปฏิบัติงาน มี
การยกย่องชมเชยให้แรงเสริมเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
(2) ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการดูแลเอาใจใส่ให้ขวัญกาลังใจ ชมเชย
มีการเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ ยึดหลักในการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายโดยยึดงานเป็นหลัก มีการตัดสินใจร่วมกันเน้ นผล
ของงานเป็นสาคัญและร่วมประเมินความสาเร็จพร้อมกัน
(3) ผู้บริหารเป็นกัลยาณมิตรกับครูทุกคน มีคาสั่งร่วมเป็นคณะทางานในการบริหารงานของโรงเรียนตาม
กรอบงานทั้ ง 4 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยบริห ารทรั พยากร ฝ่ า ยแผนงานและความร่ว มมื อ ฝ่ า ยพั ฒ นากิ จการนั ก เรีย น และ
ฝ่ายวิชาการ เพื่อให้งานเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเพือ่ นาไปปรับปรุง
การบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
(2) ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเพื่ อนาผลไปปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนในสถานศึกษา
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