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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึกษาสุริน ทร 2) เพื่ อเปรียบเที ยบภาวะผูน ำเชิงนวัตกรรมของผูบ ริห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ
ประสบการณ ในการปฏิ บั ติ งาน กลุ มตั วอยางได แ ก ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาและครูผู ส อน สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุม
ตัวอยางจำนวน 350 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม มีคา IOC 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.721 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5
ระดั บ สถิ ติ วิ เคราะห ข อ มู ล โดยใช ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ F-test (ONE WAY
ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยภาพรวมและรอบดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนำเชิง
นวัต กรรมของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาสูงสุด คือ ดานการสรางเครือข ายเชิงนวัต กรรม รองลงมา คื อ ด านการสรา ง
บรรยากาศเชิงนวัตกรรมและภาวะผูน ำเชิงนวัต กรรมของผูบ ริห ารสถานศึ กษาต่ำสุด คื อ ดานการมีวิสัยทั ศ น เชิ ง
นวัตกรรม
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน
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2.1 การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ยกเวน
ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรมและดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คำสำคัญ: ภาวะผูเชิงนวัตกรรม, ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
The objectives of this research aims to 1) To study innovative leadership levels of
secondary school board administrators under The Secondary Educational Service Area Office. 2) To
compare the leadership Innovative of the school board administrators affiliated under The
Secondary Educational Service area office, Surin. Classified according to the size of the school and
experience in practice. The sample group are the school board administrators and teachers under
The Secondary Educational Service Area Office, Surin. Determine the sample group by use the
tables of Krejcie and Morgan. Got a sample of 350 people and stratified random sampling. The
research instrument was a questionnaire with an IOC value of 1.00 and a questionnaire reliability
value of 0.721. Characterized as an estimation scale with 5 statistical levels. Data were analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation, and F - test. (ONE WAY ANOVA))
The results showed that
1. Results of an innovative leadership study of secondary school board administrators
under The Secondary Educational Service area office, Surin. Overall, it is at a high level. And when
considering each aspect, it was found that the innovative leadership of the school highest board
administrators is creating innovative networks, followed by create an innovative climate and
innovative leadership. For the lowest level was the aspect of having an objective vision innovation.
2. Comparative results of innovative leadership of secondary school board
administrators under The Secondary Educational Service area office, Surin classified by school size
and classify according to work experience.
2.1 Comparison of the innovative leadership of secondary school board
administrators under The Secondary Educational Service area office, Surin classified by school size.
Overall and each aspect differed statistically at .05
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2.2 Comparison of innovative leadership of secondary school board administrators
under The Secondary Educational Service area office, Surin classified by operational experience.
Overall there are no different opinions, except for innovative networking building and innovation
creativity have different statistical significance at the .05
Keywords: Innovative leadership, Secondary school board administrator
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดวางแนวทางไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เปน ประเทศพั ฒ นาแลว ดวยการพั ฒ นาตามหลักปรัช ญา ของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” อันจะนำไปสูความสุขของคนไทยทุกคน อีกทั้งยังเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศตลอดจนถือเปน
สวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติ ลงสูแผนปฏิบัติการ จะมุงเนนการ
สรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2561) หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) คือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่
สมบู รณ มี วินั ย ใฝ รู มี ค วามรู มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สรางสรรค มี ทั ศ นคติที่ ดี รับ ผิด ชอบต อสั งคม มี คุณ ธรรมและ
จริยธรรม ทั้งนี้จุดเนนประการหนึ่ง คือ การพัฒนานวัตกรรมและการนำนวัตกรรมมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุงเนนการนำความคิดสรางสรรคและการพัฒ นานวัตกรรม (สำนักงาน
คณ ะกรรมการการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ , 2559) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารภายใต วิ สั ย ทั ศ น
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง” ของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)
ได มี ก ลไกการส งเสริ ม พลั งทางสั งคมให เข า มารวมและสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรโดยรูป แบบพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)
การศึ ก ษาคื อ การพั ฒ นาคน พั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น สถานศึ ก ษาจึ ง เป น แหล ง ผลิ ต พั ฒ นาคนให มี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) บุคคลที่มีบทบาท
สำคัญ อยางยิ่งที่จะนำพาการศึกษาไทยไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไดแก ครู บุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา ตองเปนบุคคลที่มีความเปนผูนำและมีภาวะผูนำที่เหมาะสม ทันสมัย
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งในปจจุบันเปนโลกยุคสังคมออนไลน (Social Network) ยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลง ตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหมๆ (New Normal) เพื่อความอยูรอดในสังคม มีการนำนวัตกรรมมา
ใชในทุกๆดาน ไมวาจะเปน ดานธุรกิจ การเมือง การธนาคาร สาธารณสุขหรือการศึกษา ตองนำเทคโนโลยีใหมๆเขามา
ชวยในการบริหารจัดการ จึงจะสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงนั้นได
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ที่มี
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเด็กเพื่อเตรียมที่จะเขาสูระดับอุดมศึกษา ผูบริหารตองมีภาวะผูนำและมีทักษะการ
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บริหารในศตวรรษที่ 21 มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ มาใชบริหารจัดการงานแตละดานในสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมมีความสำคัญกับสถานศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งจะสงผลใหสามารถปฏิบัติงานใหได
นวั ต กรรมหรื อ สิ่ ง ที่ เป น ประโยชน ต อ สถานศึ ก ษา สามารถพั ฒ นาการศึ ก ษาได อ ย า งมี คุ ณ ภาพบนฐานของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา ซึ่งผูนำที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการสราง พัฒนา และเปนแรงผลักดันสำคัญที่ทำ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาก็คือผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง ซึ่งหากผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณลักษณะหรือ
มีทักษะความเปนผูนำเชิงนวัตกรรมแลว ก็จะทำใหการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกาวไปสูเปาหมายไดยากยิ่งขึ้น (ธีระ รุญ
เจริญ, 2557)
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่ไมอาจหลีกเลี่ยง จำเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชเทคนิค ในการ
บริหารจัดการและความเปนผูนำ เพื่อนำพาองคกรไปสูความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นเพื่อใหการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองยอมรับและเรียนรูแนวคิดและวิธีการใหมๆ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู การคิดอยางมีวิสัยทัศน การขับเคลื่อนสถานศึกษาดวยแผนงานหรือกุลยุทธใหมๆ และนำสูการสรางนวัตกรรม
ซึ่งผูบริหารจะตองมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมอยางปฏิเสธไมได การกาวสูความสำเร็จของการเปนผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพัฒนาตนเองสูการเปนผูนำที่ครองตน ครองคนและครองงาน
ไดเปนอยางดี ซึ่งตองอาศัยการบริหารจัดการสมัยใหมอยางมีศิลปะในการทำงานทั้งศาสตรและศิลป ในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาคนทางความคิดเพื่อใหคนพัฒนางานใหประสบผลสำเร็จ ซึ่งตอง
อาศัยผูบริหารที่มีเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม มาขับเคลื่อนองคกร
ไปสูทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
จากความสำคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
การศึกษาไทยในระดับสากลตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแ ก ผูบ ริห ารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัด สำนัก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร จำนวน 3,799 คน ซึ่งประกอบดวยผูบริหารจำนวน 420 คน และครูจำนวน 3,379 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร จำนวน 350 คน ซึ่งผูวิจัยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตาราง Krejcie and Morgan
(Krejcie and Morgan, 1970) โดยใชเทคนิคการวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางจากผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 85 คน ครูผูสอน จำนวน 265 คน รวม 350 คน
2. เนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของเพื่อกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. องคประกอบของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม ไดจากการสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีของ Dave (2007),
Lindegaard (2009), Horth and Vehar (2012), Georeg (2012), Petal (2012), ไพฑูรย สินลารัตน (2555), ขวัญ
ชนก โตนาค (2556), เวีย งวิวรรธน ทำทู ล (2557), จุ รีว รรณ จั น พลา (2557), อนุ ส รา สุ ว รรณวงศ (2558) และ
ฐิตินันท นันทะศรี (2563) ซึ่งมีองคประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) การมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม 2) การสรางเครือขาย
เชิงนวัตกรรม 3) การสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม 4) การคิดสรางสรรคนวัตกรรม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน
1. ขนาดสถานศึกษา
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ
4. ขนาดใหญพิเศษ
2. ประสบการณการปฏิบัติงาน
1. นอยกวา 5 ป
2. 5–10 ป
3. มากกวา 10 ปขึ้นไป
3.2 ตัวแปรตาม
ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม
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2. ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม
3. ดานการสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม
4. ดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมู ลเปนแบบสอบถาม แบงออกเป น 2 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale)
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยบันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อขอความอนุเคราะหออกหนังสือ จำนวน
2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ขอความอนุเคราะหจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสถานศึกษาในสังกัด ฉบับที่ 2 ขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากครูในสถานศึกษาที่ไดกำหนดเปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียตามจำนวนกลุมตัวอยาง 350 ฉบับ และนัดหมายเพื่อขอรับ
คืนภาย 2 สัป ดาห ที่ฝายงานสารบรรณของโรงเรียน ในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร กรณีที่ยังไมไดรับแบบสอบถามคืนตามที่กำหนด ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
3. นำแบบสอบถามที่ไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพื่อดำเนินการวิเคราะหขอมูลในลำดับ
ตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน ของกลุมตัวอยางที่ตอบสอบถาม โดยหาความถี่ (Frequency) เปนรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุริน ทร โดยหาค าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป น รายข อ รายดาน และ
โดยรวม แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
3. การแปลผลค าเฉลี่ ยความคิ ด เห็ น ของครูเกี่ ยวกั บ ภาวะผู น ำเชิงนวัต กรรมของผู บ ริ ห ารโรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยนำคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ ในการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ ONE WAY ANOVA) ถาพบความ
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แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบวิธีเชฟเฟ (Scheffe,s post
hoc comparison)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยภาพรวมและรายดาน
ตารางที่ 1 ค าเฉลี่ ย แล ะส วน เบี่ ยงเบ น ม าต รฐาน ขอ งภ าวะผู น ำเชิ งน วั ต ก รรม ขอ งผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยภาพรวมและรายดาน
ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
1. การมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม
2. การสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม
3. การสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม
4. การคิดสรางสรรคนวัตกรรม
รวมเฉลี่ย

3.96
4.21
4.16
4.08
4.10

ระดับภาวะผูนำ
S.D. แปลผล
0.01
มาก
0.01
มาก
0.03
มาก
0.01
มาก
0.01
มาก

อันดับ
4
1
2
3

จากตารางที่ 1 แสดงวา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ในภาพรวม อยูในระดับ มาก ( =4.10, S.D.=0.01) และเมื่อพิ จารณารายดานพบวา
ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด คือ ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม ( =4.21, S.D.=0.01)
รองลงมา คือ ดานการสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม ( =4.16, S.D.=0.03) และภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาต่ำสุด คือ ดานการมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม ( =3.96, S.D.=0.01)
2. ผลการวิเคราะห เพื่ อ เปรียบเที ย บภาวะผูน ำเชิ งนวัตกรรมของผูบ ริห ารโรงเรียนมั ธยมศึก ษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณ การ
ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษา

ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมีวิสัยทัศนเชิง
นวัตกรรม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานการสรางเครือขาย ระหวางกลุม
เชิงนวัตกรรม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
3. ดานการสราง
บรรยากาศเชิงนวัตกรรม ภายในกลุม
รวม
4. ดานการคิดสรางสรรค ระหวางกลุม
นวัตกรรม
ภายในกลุม
รวม
ภาพรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

29.637
117.953
147.589
38.602
116.269
154.871
38.862
103.400
142.262
35.619
64.920
100.538
35.383
80.398
115.781

3
346
349
3
346
349
3
346
349
3
346
349
3
346
349

9.879
.341

28.978*

12.867
.336

38.291*

12.954
.299

43.348*

11.873
.188

63.279*

11.794
.232

50.759*

*p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานการสรางเครือขาย ระหวางกลุม
เชิงนวัตกรรม
ภายในกลุม
รวม
3. ดานการสราง
ระหวางกลุม
บรรยากาศเชิงนวัตกรรม ภายในกลุม
รวม
4. ดานการคิดสรางสรรค ระหวางกลุม
นวัตกรรม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม
ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมีวิสัยทัศนเชิง
นวัตกรรม

SS

df

MS

F

1.362
146.227
147.589
2.718
152.153
154.871
1.775
140.487
142.262
2.747
97.791
100.538
1.869
113.912
115.781

2
347
349
2
347
349
2
347
349
2
347
349
2
347
349

.681
.421

1.617

1.359
.438

3.099

.888
.405

2.192

1.374
.282

4.874

.935
.328

2.847

จากตารางที่ 3 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรมและดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม
แตกต างกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ในขณะที่ ด า นการมี วิ สั ย ทั ศ น เชิ งนวั ต กรรมและด า นการสรา ง
บรรยากาศเชิงนวัตกรรมไมมีความแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีวิสัยทัศนที่ทันสมัย มีความตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน
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และมีการสงเสริมใหบุคลากรไดสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูและทักษะใหมๆจาก
แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความเปนอิสระดานความคิดในการวางแผนการทำงานของตนเองอยาง
สรางสรรค มุงเนนใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันไปสูการสรางนวัตกรรมในองคกรเพื่อใหองคกรเกิด
การพั ฒ นาไปในทางที่ ดี ขึ้ น และส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรรู จั ก เข า สั ง คมเป ด โลกทั ศ น ให ก ว า งขึ้ น มี ก ารสื่ อ สารพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อตอยอดแนวคิดนวัตกรรมใหมๆ โดยคอยเปนผูเอื้ออำนวยตอการเปลี่ยนแปลงในองคกรและเปน
ผูมีภาวะผูนำในการจัดการและสรางแรงบันดาลใจใหแกครู สอดคลองกับ อรอนงค โรจนวัฒ นบูลย (2553 : 214)
เกี่ยวกับองคประกอบคุณลักษณะดานบทบาทหนาที่ ประกอบดวย บทบาทการเปนผูนำความคิด เปนแบบอยางที่ดี
บทบาทการเปนผูนำทีม การมีสวนรวม การสรางบรรยากาศ องคการแหงการเรียนรู การเปนผูอำนวยความสะดวก ให
รางวัลความสำเร็จและผูจุดประกายสรางแรงบันดาลใจ สอดคลองกับ Adair (1996) โดยการใหรางวัลและผลตอบแทน
ตางๆ แกบุคลากรที่สามารถบรรลุเปาหมายดานนวัตกรรมขององคกร เพื่อเสริมแรงจูงใจในการสรางนวัตกรรมใหมๆ
อยางตอเนื่ องและมี ป ระสิท ธิภ าพ และนวัตกรรม จะเกิดขึ้น ได ตองอาศัยบรรยากาศและสภาพแวดล อมที่ เอื้อต อ
กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร ซึ่งหมายถึงครูตองไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะ
เกิดขึ้น ไดโดยผูบ ริหารควรใหการสนับ สนุน และกระตุน ใหเกิดการมีความคิดสรางสรรคและการสรางเครือขายเชิง
นวัตกรรม และเมื่อพิจารณารายดานพบวา
1.1 ดานการมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีพฤติกรรมเนนไปที่การกำหนดวิสัยทัศน
สรางแรงจูงใจสูงดวยความเชื่อสวนบุคคล มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ผูนำที่บริหารจัดการโดยเนน
วิสัยทัศน พันธกิจ ความเขาใจการเปลี่ยนแปลง การกำกับติดตามและชวยเหลือขณะกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงและ
เนนแลกเปลี่ยนเรียนรู การใหความสำคัญกับคานิยมอุดมการณของโรงเรียนจากการมีสวนรวม มุงเนนสูนวัตกรรมใหมๆ
มองเห็นภาพในอนาคตที่ดีกวา (LeSourd, 1990) อางอิงใน นิกัญชลา ลนเหลือ (2554) สามารถวิเคราะหแนวโนม ทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา กวางไกล แปลกใหม สอดคลองกับสภาพองคกรโดยมุงเนนใหเกิดการพัฒ นา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันไปสูการสรางนวัตกรรมในองคกรเพื่อใหเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
1.2 ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีการกำหนดเปาหมายวางแผนงาน
และบทบาทหนาที่เพื่อสรางภารกิจในการปฏิบัติงานตามความสามารถของบุคลากร และเปดโอกาสใหทุกคนไดมี
สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทำใหครูรูสึกมีสวนรวมและเห็นคุณคาของนวัตกรรม
ที่ไดรวมสรางสรรคนั้น สอดคลองกับ ทองทิพภา วิริยะพันธ (2555) นอกจากนี้ผูบริหารยังสามารถกระตุนใหบุคลากร
เกิดการชวยกันคิดชวยกันระดมสมองโดยใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถเพื่อใหทำงานไดสำเร็จและ
บรรลุเปาหมายได
1.3 ดานการสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ ริ น ทร มี วิ สั ย ทั ศ น ในการสร า ง
สภาพแวดลอมที่ดีในองคกร รวมสรางความภูมิใจในหนาที่การงานของตนเอง สรางมิตรภาพในที่ทำงานและไมยึด
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ตัวเองเปนศูนยกลาง รูจักเขาสังคม เปดโลกทัศนใหกวางขึ้น มีน้ำใจ พูดจาไพเราะออนหวาน มีมารยาทในการทำงาน
รวมกันและมีความคิดริเริ่มสิ่งใหมๆมาปรับปรุงการทำงานใหสนุกสนานอยูเสมอ Yukl, Katzenbach, Khan (2010)
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พิทักษ ทิพยวารี (2558) ไดกลาววา การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูนวัตกรรมใน
องคกรเกิดไดจากการเรียนรูของบุคลากร ดังนั้นหากมีบรรยากาศขององคกรแหงการเรียนรูยอมมีการสรางนวัตกรรม
ผูนำจึงจำเปนตองสรางใหมีบรรยากาศขององคกรแหงการเรียนรู สอดคลองกับ ขวัญชนก โตนาค (2556) ไดกลาววา
การสรางบรรยากาศสังคมแหงการเรียนรู คือ กระบวนการสรางบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุก ๆ ฝาย
ดวยการมีการตั้งวงสนทนาอยางสรางสรรคเพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสารกันเปนแบบอยาง
และเขารวมสัมมนาทางวิชาการใหโอกาสผูรวมงานเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองและลงมือปฏิบัติจนพั ฒ นา
นำไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูจนเกิดภาพความเปนผูนำในทุกระดับ
1.4 ดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ ริ น ทรมี ค วามกระตื อ รื อ ร น มี ค วามคิ ด ที่
หลากหลาย คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ อยูเสมอ และเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีอิสระดานความคิดในการวางแผนการ
ทำงานของตนเองอย า งสร า งสรรค แ ละคิ ด นอกกรอบในการทำงานให ป ระสบความสำเร็ จ อยู เสมอ ซึ่ ง นำไปสู
กระบวนการคิดในสิ่งที่แปลกใหม สอดคล องกับ นิกัญ ชลา ลน เหลือ (2554) ไดกล าววา ความคิดสรางสราง เปน
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการคิดทำสิ่งใหมเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลัก
การบูรณาการเชื่อมโยงจากความรูและประสบการณ เดิม อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคและเปน
ประโยชนตอสวนรวม สอดคลองกับ เพ็ญนภา ศรีภูธร (2562) กลาววา การมีความคิดสรางสรรค เปนความสามารถ
ของผูบริหารในการสรางมโนภาพที่เดนชัดไวในจิตใจ มีเหตุผล มีการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตนา
การและสรางนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารและสงเสริมการศึกษาคนควาของผูเรียน กระตุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเกิดความกลาที่จะริเริ่มสรางสรรคความคิดใหมๆ โดยการระดมสมองหรือวิธีการอื่นอยูเสมอ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีขนาดตางกันซึ่งมีผลตอการมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร ทั้งใน
ดานผูบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย ไปถายทอดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระบบจนเกิด
ผลลัพธตามที่องคกรตองการไดนั้น ซึ่งสอดคลองกับ จีราภา ประพันธพัฒน (2560) ที่ศึกษา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบวา ผล
การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
โรงเรียนขนาดเล็กการทำงานในสวนตางๆ อาจจะยังไมคอยเปนระบบที่ชัดเจนอาจเนื่องดวยขอจำกัดดานบุคลากรและ
ทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูจำกัดกวาโรงเรียนขนาดใหญ อีกทั้งการสรางชุมชนแหงการเรียนรู การมีความตื่นตัวอยูเสมอ
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มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน ยอมรับ และเตรียมการรับมื อกับ การเปลี่ยนแปลง เพื่ อนำไปสูการพัฒ นา
สถานศึกษาในอนาคต ซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กจะเกิดขึ้นไดยากกวาในโรงเรียนขนาดใหญที่มีพรอมทั้งทรัพยากรและ
บุคคล
2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่ง
ไมส อดคลองกับ จุฑ าทิ พย ชนะเคน (2559) ที่ศึกษา การศึกษาคุณ ลักษณะภาวะผูน ำเชิงนวัตกรรมของผูบ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามประสบการณทำงาน พบวา
ประสบการณทำงานที่แตกตางกันจะมีคุณลักษณะภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกองคประกอบ ยกเวนดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรมและดานการคิดสรางสรรค
นวัตกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ดานการมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ กลยุทธ เปาหมายขององคกรที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรควรกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมายขององคกรที่ชัดเจนเพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสูการคิดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
(2) ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากร
หรือชุมชนมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตัดสินใจเพื่อรวมแกไขปญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทำงาน มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
ควรใหชุมชนและบุคลากรรวมกันกำหนดเปาหมายวางแผนงานและบทบาทหนาที่เพื่อสรางภารกิจในการปฏิบัติงาน
ตามความสามารถของบุคลากร
(3) ดานการสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบ ริหารสถานศึ กษาสรางบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษา เพื่อทำใหบุคลากรผอนคลาย ไมเครงเครียดในการทำงานมากเกินไป มีคาเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรควรสรางบรรยากาศที่
ดีในองคกร สรางมิตรภาพในที่ทำงาน ไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง มีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีน้ำใจและมี
มารยาทในการทำงานรวมกันและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร
(4) ดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดนอกกรอบโดยไม
ยึดติดกับกรอบงานหรือวิธีการทำงานรูปแบบเดิม ๆ และสามารถสรางทางเลือกใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
และขับเคลื่อนการทำงานได มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ ก ษาสุ ริน ทรค วรคิ ด ริเริ่ม สรางสรรค น ำสิ่ งใหม ๆ หรือสรางนวัต กรรมใหม มาใชในการบริห ารและส งเสริม
การศึกษาคนควาของผูเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ถึงปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร
และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
(2) ควรศึกษาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ
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