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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุม

ตัวอยางจำนวน 350 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม มีคา IOC 1.00 และมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 0.721 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับสถิติวิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (ONE WAY 

ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลการศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยภาพรวมและรอบดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนำเชิง

นวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด คือ ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม รองลงมา คือ ดานการสราง

บรรยากาศเชิงนวัตกรรมและภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาต่ำสุด คือ ดานการมีวิสัยทัศนเชิง

นวัตกรรม 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน 
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  2.1 การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

  2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ยกเวน 

ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรมและดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.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) ไดวางแนวทางไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง” อันจะนำไปสูความสุขของคนไทยทุกคน อีกท้ังยังเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศตลอดจนถือเปน

สวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติ ลงสูแผนปฏิบัติการ จะมุงเนนการ

สรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคงเศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

ชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2561) หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-

2564) คือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ี

สมบูรณ  มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและ

จริยธรรม ท้ังนี้จุดเนนประการหนึ่ง คือ การพัฒนานวัตกรรมและการนำนวัตกรรมมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ

เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุงเนนการนำความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม (สำนักงาน

คณ ะกรรมการการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ , 2559) กระทรวงศึกษาธิการภายใต วิสั ย ทัศน  

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มี

คุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง” ของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) 

ไดมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหเขามารวมและสนับสนุนทรัพยากรโดยรูปแบบพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) 

 การศึกษาคือการพัฒนาคน พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สถานศึกษาจึงเปนแหลงผลิต พัฒนาคนใหมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) บุคคลท่ีมีบทบาท

สำคัญอยางย่ิงท่ีจะนำพาการศึกษาไทยไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไดแก ครู บุคลากร

ทางการศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา ตองเปนบุคคลท่ีมีความเปนผูนำและมีภาวะผูนำท่ีเหมาะสม ทันสมัย 

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงในปจจุบันเปนโลกยุคสังคมออนไลน (Social Network) ยุคแหงการ

เปลี่ยนแปลง ตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหมๆ (New Normal) เพ่ือความอยูรอดในสังคม มีการนำนวัตกรรมมา

ใชในทุกๆดาน ไมวาจะเปน ดานธุรกิจ การเมือง การธนาคาร สาธารณสุขหรือการศึกษา ตองนำเทคโนโลยีใหมๆเขามา

ชวยในการบริหารจัดการ จึงจะสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงนั้นได 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ท่ีมี

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับเด็กเพ่ือเตรียมท่ีจะเขาสูระดับอุดมศึกษา ผูบริหารตองมีภาวะผูนำและมีทักษะการ
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บริหารในศตวรรษท่ี 21 มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ มาใชบริหารจัดการงานแตละดานในสถานศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมมีความสำคัญกับสถานศึกษาเปนอยางมาก ซ่ึงจะสงผลใหสามารถปฏิบัติงานใหได

นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษา สามารถพัฒนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพบนฐานของการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา ซ่ึงผูนำท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการสราง พัฒนา และเปนแรงผลักดันสำคัญท่ีทำ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาก็คือผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง ซ่ึงหากผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณลักษณะหรือ

มีทักษะความเปนผูนำเชิงนวัตกรรมแลว ก็จะทำใหการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือกาวไปสูเปาหมายไดยากย่ิงขึ้น (ธีระ รุญ

เจริญ, 2557) 

 การเปลี่ยนแปลงเปนเร่ืองท่ีไมอาจหลีกเลี่ยง จำเปนอยางย่ิงท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชเทคนิค  ในการ

บริหารจัดการและความเปนผูนำ เพ่ือนำพาองคกรไปสูความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นเพ่ือใหการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองยอมรับและเรียนรูแนวคิดและวิธีการใหมๆ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การคิดอยางมีวิสัยทัศน การขับเคลื่อนสถานศึกษาดวยแผนงานหรือกุลยุทธใหมๆ และนำสูการสรางนวัตกรรม 

ซ่ึงผูบริหารจะตองมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมอยางปฏิเสธไมได การกาวสูความสำเร็จของการเปนผูบริหารสถานศึกษาใน

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพัฒนาตนเองสูการเปนผูนำท่ีครองตน ครองคนและครองงาน 

ไดเปนอยางดี ซ่ึงตองอาศัยการบริหารจัดการสมัยใหมอยางมีศิลปะในการทำงานท้ังศาสตรและศิลป ในการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาคนทางความคิดเพ่ือใหคนพัฒนางานใหประสบผลสำเร็จ ซ่ึงตอง

อาศัยผูบริหารท่ีมีเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม มาขับเคลื่อนองคกร

ไปสูทิศทางท่ีสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  

 จากความสำคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงจะสงผลตอ

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ

การศึกษาไทยในระดับสากลตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร จำนวน 3,799 คน ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารจำนวน 420 คน และครูจำนวน 3,379 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร จำนวน 350 คน ซ่ึงผูวิจัยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตาราง Krejcie and Morgan 

(Krejcie and Morgan, 1970) โดยใชเทคนิคการวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

ใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางจากผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 85 คน ครูผูสอน จำนวน 265 คน รวม 350 คน 

2. เนื้อหา  

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของเพ่ือกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. องคประกอบของภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม ไดจากการสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีของ Dave (2007), 

Lindegaard (2009), Horth and Vehar (2012), Georeg (2012), Petal (2012), ไพฑูรย สินลารัตน (2555), ขวัญ

ชนก โตนาค (2556), เวียงวิวรรธน ทำทูล (2557), จุรีวรรณ จันพลา (2557), อนุสรา สุวรรณวงศ (2558) และ 

ฐิตินันท นันทะศรี (2563) ซ่ึงมีองคประกอบดวย 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 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน 

ประกอบดวย 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจรายการ (Checklist)  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale)  

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยบันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมาเพ่ือขอความอนุเคราะหออกหนังสือ จำนวน 

2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 ขอความอนุเคราะหจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสถานศึกษาในสังกัด ฉบับท่ี 2 ขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากครูในสถานศึกษาท่ีไดกำหนดเปนกลุมตัวอยาง  

2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียตามจำนวนกลุมตัวอยาง 350 ฉบับ และนัดหมายเพ่ือขอรับ

คืนภาย 2 สัปดาห ท่ีฝายงานสารบรรณของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร กรณีท่ียังไมไดรับแบบสอบถามคืนตามท่ีกำหนด ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

3. นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพ่ือดำเนินการวิเคราะหขอมูลในลำดับ

ตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน ของกลุมตัวอยางท่ีตอบสอบถาม โดยหาความถี่ (Frequency) เปนรอยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยหาคาเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน และ

โดยรวม แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

  3. การแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยนำคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด  

   4. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน การศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ ONE WAY ANOVA) ถาพบความ
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แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบวิธีเชฟเฟ (Scheffe,s post 

hoc comparison) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยภาพรวมและรายดาน 

ตารางที่ 1  ค า เฉลี่ ย และส วน เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐาน ขอ งภ าวะผู น ำ เชิ งน วัตก รรมขอ งผู บ ริห าร โรง เรียน             

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยภาพรวมและรายดาน  
 

ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ระดับภาวะผูนำ 

 S.D. แปลผล อันดับ 

1. การมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม   3.96 0.01 มาก 4 

2. การสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม 4.21 0.01 มาก 1 

3. การสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม 4.16 0.03 มาก 2 

4. การคิดสรางสรรคนวัตกรรม 4.08 0.01 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.01 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( =4.10, S.D.=0.01) และเม่ือพิจารณารายดานพบวา 

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. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณการ

ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F  

1. ดานการมีวิสัยทัศนเชิง

นวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

29.637 

117.953 

147.589 

3 

346 

349 

9.879 

.341 

28.978*  

2. ดานการสรางเครือขาย

เชิงนวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

38.602 

116.269 

154.871 

3 

346 

349 

12.867 

.336 

38.291*  

3. ดานการสราง

บรรยากาศเชิงนวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

38.862 

103.400 

142.262 

3 

346 

349 

12.954 

.299 

43.348*  

4. ดานการคิดสรางสรรค

นวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

35.619 

64.920 

100.538 

3 

346 

349 

11.873 

.188 

63.279*  

ภาพรวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

35.383 

80.398 

115.781 

3 

346 

349 

11.794 

.232 

50.759*  

       
         *p < .05 

 

  จากตารางท่ี 2 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 3  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F  

1. ดานการมีวิสัยทัศนเชิง

นวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.362 

146.227 

147.589 

2 

347 

349 

.681 

.421 

1.617  

2. ดานการสรางเครือขาย

เชิงนวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.718 

152.153 

154.871 

2 

347 

349 

1.359 

.438 

3.099  

3. ดานการสราง

บรรยากาศเชิงนวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.775 

140.487 

142.262 

2 

347 

349 

.888 

.405 

2.192  

4. ดานการคิดสรางสรรค

นวัตกรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.747 

97.791 

100.538 

2 

347 

349 

1.374 

.282 

4.874  

ภาพรวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.869 

113.912 

115.781 

2 

347 

349 

.935 

.328 

2.847  

  
  

 จากตารางท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นไม

แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรมและดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีดานการมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรมและดานการสราง

บรรยากาศเชิงนวัตกรรมไมมีความแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

 1. ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีวิสัยทัศนท่ีทันสมัย มีความต่ืนตัวอยูเสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน
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และมีการสงเสริมใหบุคลากรไดสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูและทักษะใหมๆจาก

แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความเปนอิสระดานความคิดในการวางแผนการทำงานของตนเองอยาง

สรางสรรค มุงเนนใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันไปสูการสรางนวัตกรรมในองคกรเพ่ือใหองคกรเกิด

การพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น และสงเสริมใหบุคลากรรูจักเขาสังคมเปดโลกทัศนใหกวางข้ึน มีการสื่อสารพูดคุย

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือตอยอดแนวคิดนวัตกรรมใหมๆ  โดยคอยเปนผูเอ้ืออำนวยตอการเปลี่ยนแปลงในองคกรและเปน

ผูมีภาวะผูนำในการจัดการและสรางแรงบันดาลใจใหแกครู สอดคลองกับ อรอนงค  โรจนวัฒนบูลย (2553 : 214) 

เกี่ยวกับองคประกอบคุณลักษณะดานบทบาทหนาท่ี ประกอบดวย  บทบาทการเปนผูนำความคิด เปนแบบอยางท่ีดี 

บทบาทการเปนผูนำทีม การมีสวนรวม การสรางบรรยากาศ องคการแหงการเรียนรู การเปนผูอำนวยความสะดวก ให

รางวัลความสำเร็จและผูจุดประกายสรางแรงบันดาลใจ สอดคลองกับ Adair (1996) โดยการใหรางวัลและผลตอบแทน

ตางๆ แกบุคลากรท่ีสามารถบรรลุเปาหมายดานนวัตกรรมขององคกร เพ่ือเสริมแรงจูงใจในการสรางนวัตกรรมใหมๆ

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และนวัตกรรม จะเกิดข้ึนไดตองอาศัยบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร ซ่ึงหมายถึงครูตองไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ซ่ึงจะ

เกิดข้ึนไดโดยผูบริหารควรใหการสนับสนุนและกระตุนใหเกิดการมีความคิดสรางสรรคและการสรางเครือขายเชิง

นวัตกรรม และเม่ือพิจารณารายดานพบวา 

  1.1 ดานการมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีพฤติกรรมเนนไปท่ีการกำหนดวิสัยทัศน 

สรางแรงจูงใจสูงดวยความเชื่อสวนบุคคล มีความมุงม่ันท่ีจะบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ผูนำท่ีบริหารจัดการโดยเนน

วิสัยทัศน พันธกิจ ความเขาใจการเปลี่ยนแปลง การกำกับติดตามและชวยเหลือขณะกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงและ

เนนแลกเปลี่ยนเรียนรู การใหความสำคัญกับคานิยมอุดมการณของโรงเรียนจากการมีสวนรวม มุงเนนสูนวัตกรรมใหมๆ 

มองเห็นภาพในอนาคตท่ีดีกวา (LeSourd, 1990) อางอิงใน นิกัญชลา ลนเหลือ (2554) สามารถวิเคราะหแนวโนม ทิศ

ทางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา กวางไกล แปลกใหม สอดคลองกับสภาพองคกรโดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันไปสูการสรางนวัตกรรมในองคกรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 

  1.2 ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีการกำหนดเปาหมายวางแผนงาน

และบทบาทหนาท่ีเพ่ือสรางภารกิจในการปฏิบัติงานตามความสามารถของบุคลากร  และเปดโอกาสใหทุกคนไดมี

สรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทำใหครูรูสึกมีสวนรวมและเห็นคุณคาของนวัตกรรม

ท่ีไดรวมสรางสรรคนั้น สอดคลองกับ ทองทิพภา วิริยะพันธ (2555) นอกจากนี้ผูบริหารยังสามารถกระตุนใหบุคลากร

เกิดการชวยกันคิดชวยกันระดมสมองโดยใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหทำงานไดสำเร็จและ

บรรลุเปาหมายได 

1.3 ดานการสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีวิสัยทัศนในการสราง

สภาพแวดลอมท่ีดีในองคกร รวมสรางความภูมิใจในหนาท่ีการงานของตนเอง สรางมิตรภาพในท่ีทำงานและไมยึด
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ตัวเองเปนศูนยกลาง รูจักเขาสังคม เปดโลกทัศนใหกวางข้ึน มีน้ำใจ พูดจาไพเราะออนหวาน มีมารยาทในการทำงาน

รวมกันและมีความคิดริเร่ิมสิ่งใหมๆมาปรับปรุงการทำงานใหสนุกสนานอยูเสมอ Yukl, Katzenbach, Khan (2010) 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พิทักษ  ทิพยวารี (2558) ไดกลาววา การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูนวัตกรรมใน

องคกรเกิดไดจากการเรียนรูของบุคลากร ดังนั้นหากมีบรรยากาศขององคกรแหงการเรียนรูยอมมีการสรางนวัตกรรม

ผูนำจึงจำเปนตองสรางใหมีบรรยากาศขององคกรแหงการเรียนรู สอดคลองกับ ขวัญชนก  โตนาค (2556) ไดกลาววา 

การสรางบรรยากาศสังคมแหงการเรียนรู คือ กระบวนการสรางบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุก ๆ ฝาย 

ดวยการมีการต้ังวงสนทนาอยางสรางสรรคเพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสารกันเปนแบบอยาง

และเขารวมสัมมนาทางวิชาการใหโอกาสผูรวมงานเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนเองและลงมือปฏิบัติจนพัฒนา

นำไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูจนเกิดภาพความเปนผูนำในทุกระดับ 

  1.4 ดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีความกระตือรือรน มีความคิดท่ี

หลากหลาย คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ อยูเสมอ และเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีอิสระดานความคิดในการวางแผนการ

ทำงานของตนเองอยางสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทำงานใหประสบความสำเร็จอยูเสมอ ซ่ึงนำไปสู

กระบวนการคิดในสิ่งท่ีแปลกใหม สอดคลองกับ นิกัญชลา ลนเหลือ (2554) ไดกลาววา ความคิดสรางสราง เปน

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงการคิดทำสิ่งใหมเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัยหลัก

การบูรณาการเชื่อมโยงจากความรูและประสบการณเดิม อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคและเปน

ประโยชนตอสวนรวม  สอดคลองกับ เพ็ญนภา ศรีภูธร (2562) กลาววา การมีความคิดสรางสรรค เปนความสามารถ

ของผูบริหารในการสรางมโนภาพท่ีเดนชัดไวในจิตใจ  มีเหตุผล  มีการแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีจิตนา

การและสรางนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารและสงเสริมการศึกษาคนควาของผูเรียน กระตุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเกิดความกลาท่ีจะริเริ่มสรางสรรคความคิดใหมๆ โดยการระดมสมองหรือวิธีการอ่ืนอยูเสมอ 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีขนาดตางกันซ่ึงมีผลตอการมีภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร ท้ังใน

ดานผูบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย ไปถายทอดแนวทางการปฏิบัติงานท้ังระบบจนเกิด

ผลลัพธตามท่ีองคกรตองการไดนั้น ซ่ึงสอดคลองกับ จีราภา ประพันธพัฒน (2560) ท่ีศึกษา ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบวา ผล

การเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึง

โรงเรียนขนาดเล็กการทำงานในสวนตางๆ อาจจะยังไมคอยเปนระบบท่ีชัดเจนอาจเนื่องดวยขอจำกัดดานบุคลากรและ

ทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูจำกัดกวาโรงเรียนขนาดใหญ อีกท้ังการสรางชุมชนแหงการเรียนรู การมีความต่ืนตัวอยูเสมอ 
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มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน ยอมรับและเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำไปสูการพัฒนา

สถานศึกษาในอนาคต ซ่ึงในโรงเรียนขนาดเล็กจะเกิดข้ึนไดยากกวาในโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีพรอมท้ังทรัพยากรและ

บุคคล 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึง

ไมสอดคลองกับ จุฑาทิพย ชนะเคน (2559) ท่ีศึกษา การศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามประสบการณทำงาน พบวา 

ประสบการณทำงานท่ีแตกตางกันจะมีคุณลักษณะภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกองคประกอบ ยกเวนดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรมและดานการคิดสรางสรรค

นวัตกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ดานการมีวิสัยทัศนเชิงนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธ

กิจ กลยุทธ เปาหมายขององคกรท่ีชัดเจน มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรควรกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมายขององคกรท่ีชัดเจนเพ่ือเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสูการคิดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

(2) ดานการสรางเครือขายเชิงนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากร

หรือชุมชนมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตัดสินใจเพ่ือรวมแกไขปญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ทำงาน มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

ควรใหชุมชนและบุคลากรรวมกันกำหนดเปาหมายวางแผนงานและบทบาทหนาท่ีเพ่ือสรางภารกิจในการปฏิบัติงาน

ตามความสามารถของบุคลากร 

(3) ดานการสรางบรรยากาศเชิงนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศ

สภาพแวดลอมท่ีดีในสถานศึกษา เพ่ือทำใหบุคลากรผอนคลาย ไมเครงเครียดในการทำงานมากเกินไป มีคาเฉลี่ยต่ำ

ท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรควรสรางบรรยากาศท่ี

ดีในองคกร สรางมิตรภาพในท่ีทำงาน ไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง มีการรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีน้ำใจและมี

มารยาทในการทำงานรวมกันและสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร  

(4) ดานการคิดสรางสรรคนวัตกรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดนอกกรอบโดยไม

ยึดติดกับกรอบงานหรือวิธีการทำงานรูปแบบเดิม ๆ และสามารถสรางทางเลือกใหมๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา

และขับเคลื่อนการทำงานได มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทรควรคิดริเร่ิมสรางสรรคนำสิ่งใหมๆ หรือสรางนวัตกรรมใหม มาใชในการบริหารและสงเสริม

การศึกษาคนควาของผูเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะหองคประกอบอ่ืนๆ ถึงปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

(2) ควรศึกษาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ 
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