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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2) ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำานวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา เทา่กบั .94 และแบบสอบถามประสทิธผิล
ของสถานศึกษา เทา่กบั .87 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก ่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือการถดถอยพหุคูณแบบ 
มีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เหลืออีก 2 ด้านอยู่ในระดับมาก 
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 3 ด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เหลืออีก 1 ด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการมีบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม ด้านการมีความ
คดิสรา้งสรรค ์ดา้นการมคีณุธรรม จรยิธรรม และดา้นการมวีสิยัทศัน ์ซึง่เขยีนเปน็สมการพยากรณไ์ดด้งันี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
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Abstract

This research aimed: 1) to study the innovative leadership of school administrators 
under Roi Et Primary Educational Service Area office 3, 2) to investigate the effectiveness of 
schools under Roi Et Primary Educational Service Area office 3. and 3) to create equations  
of school administrator innovative leadership for predicting effectiveness of the schools  
under Roi Et Primary Educational Service Area office 3. A sample used in this research 
was administrators and teachers in Roi Et Primary Educational Service Area office 3, a total 
337. The research instruments for collecting data were five-rating scale questionnaires. The  
reliability research instrument of the innovative leadership of school administrators is .94 and 
the effectiveness of schools is .87. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient. The stepwise 
multiple regression was used for testing hypothesis. 

The research findings were as follows: 1) the overall innovative leadership of school 
administrators under Roi Et Primary Educational Service Area Office 3 was at the highest 
level. When considering each aspect, it was found that 3 aspects at the highest level, the 
remaining 2 aspects were at high level ; 2) the overall Effectiveness of schools under Roi Et 
Primary Educational Service Area Office 3 was at the highest level. When considering each 
aspect, it was found that 3 aspects at the highest level, the remaining 1aspect was at high 
level ; 3) Innovative leadership of school administrators affecting effectiveness of schools 
under Roi Et Primary Educational Service Area Office 3, comprised 4 aspects: innovation 
organization, creativity, morality and ethics, and vision. The prediction equations could be 
written as follows:

The regressive equation in the form of raw score (Unstandardized Score)
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The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score)
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บทนำา 

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการแข่งขัน
กันสูงของประเทศต่างๆ และกำาลังเปลี่ยนไปด้วย
ปัจจัยที่ไม่อาจจับต้องได้มากขึ้น ได้แก่ ความรู้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการคา้ขาย ขา้มประเทศ
ที่อาศัยวัฒนธรรมเป็นสื่อ ดังนั้นองค์การต่างๆ จึง
มีความจำาเป็นต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว
ให้มีจุดยืนที่มั่นคงในระดับหนึ่งบนเวทีเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ การพัฒนานวัตกรรมก็จะเป็นหนทาง
หนึ่งท่ีจะช่วยให้ทุกองค์การสร้างจุดยืนที่เข้มแข็ง
ให้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับระบบสังคมเศรษฐกิจโลก
กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 43-44) ซึ่งปัจจุบัน
ผูน้ำาองคก์ารยคุใหมต้่องเผชญิปญัหาทีห่ลากหลาย 
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็น
ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำาต้องมีภาวะผู้นำาที่เอื้อ
ต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกิดจากผู้ใต้
บังคับบัญชาและเปิดให้มีอิสระในการทำางานมาก
ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการก็เช่นเดียวกัน จำาเป็นจะ
ต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถาน
ศึกษา มืออาชีพ จึงจะทำาให้การบริหารและการ
จัดการศึกษาประสบความสำาเร็จและเป็นไปตาม
แนวทางที ่พงึประสงคด์งันัน้การศกึษาจงึจำาเปน็ทีจ่ะ
ตอ้งมกีารปฏริปูใหเ้ปน็การศกึษา 4.0 ผูเ้รยีนสรา้ง
นวตักรรมไดโ้ดยมุ่งเนน้การผลติและพัฒนากำาลงัคน
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดี ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย สำานักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา (2560: 112-113) ภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมจึงเป็นการประยุกต์ใช้ความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำาพาสถานศึกษา
ไปสู่ประสิทธิผล โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
การมีวิสัยทัศน์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การ
ทำางานเป็นทีม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการ
มีบรรยากาศองค์การแห่งนวัตกรรม ปัจจัยเหล่านี้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใชเ้ปน็กระบวนการสำาคญั
ในด้านการพฒันาใหเ้กดิประสทิธผิลในสถานศกึษา
ให้มากขึ้น เตือนใจ ดลประสิทธิ์ (2552: 79-80) 
ดังนั้นการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิผล

และเกิดความยั่งยืน ผู้บริหารต้องนำานวัตกรรมมา
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างผลผลิตและพัฒนา
สถานศึกษาในการบริหารจัดการที่นำาไปสู่ความ
สำาเร็จตามเป้าหมายจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
รวดเร็วและทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นความแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
นวตักรรมจงึเปน็สิง่จำาเปน็ทีจ่ะผลกัดนังานทีป่ฏบิตัิ
ไปสูค่วามสำาเร็จ ผู้บริหารจำาเป็นตอ้งมภีาวะผู้นำาเชิง
นวตักรรม ม ีความชำานาญในการประยกุตท์ัง้ในวธิี
การคิด วิธีการทำางาน มีความซื่อสัตย์และเปิดรับ
ขอ้มลูเพือ่หาเหตุผล หาวธีิใหม่ๆ  เพือ่สรา้งผลงานที่
มปีระสทิธภิาพและต้องยอมลดบทบาทตนเองจาก
ผูน้ำาแบบเดมิๆ เพือ่ประสานใหเ้กดิความรว่มมือใน
องค์กรและมีความยั่งยืนในองค์การขึ้น

ประสิทธิผลของสถานศึกษาถอืเปน็ตวัชีวั้ด 
ในการบรหิารจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพ บรรลเุปา้หมาย 
ที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นเครื่อง
มือในการตัดสินใจว่าการบริหารสถานศึกษาได้
มาตรฐานและมีคุณภาพหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ  
Hoy and Miskel (1991: 31) กล่าวว่า ผลสำาเร็จ 
ที่บรรลุตามจุดประสงค์ขององค์การทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ประสิทธิผลมีความสำาคัญ
ต่อองค์การ คือ 1) ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์
กับการจัดตั้งองค์การ 2) ประเมินผลการดำาเนิน
งานกบัแผนงานทีก่ำาหนด 3) ประเมนิผลสำาเรจ็กบั
วัตถุประสงค์ ในปัจจุบันของสถานศึกษาในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ 
เขต 3 ที่ยังคงประสบปัญหาทั้งด้านบริหารจัดการ 
การมีวิสัยทัศน์ การมีคุณธรรมจริยธรรม การร่วม
มอืกนัทำางานเปน็ทมีและการสรา้งบรรยากาศแหง่
องคก์ารนวตักรรม สภาพการจดัเรยีนการสอนยงัไม่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของการจดัการศกึษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยัจงึมีความสนใจ
ที่จะศึกษาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารส่ง
ผลตอ่ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
เพื่อจะได้นำาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
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พัฒนาด้านภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษา ใหส้ามารถมีภาวะผูน้ำาท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้เกิดคุณภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อสถาน
ศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

2. เพือ่ศกึษาประสทิธิผลของสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

สมมติฐานงานวิจัย 

1. ภาวะผูน้ำาเชิงนวตักรรมของผู้บรหิารสถาน
ศกึษาดา้นการมวีสิยัทศัน ์การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
การทำางานเป็นทีม การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

2. ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาสามารถพยากรณป์ระสทิธผิลของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาภาวะผูน้ำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบ
ดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นการมวีสิยัทศัน ์2) การมี
ความคดิสร้างสรรค์ 3) การทำางานเปน็ทมี 4) การ

มีคุณธรรม จริยธรรม และ 5) การมีบรรยากาศแห่ง
องคก์ารนวตักรรม ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำานวน 
2,439 คน 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 จำานวน 337 คน 
จากการเทียบจำานวนประชากรกับตาราง Krejcie 
and Morgan (1970: 607-610) และกระจาย
สัดส่วนเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 28 คน 
และครจูำานวน 309 คน แลว้จงึทำาการสุม่ตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
ตามขนาดสถานศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ได้แก่

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
และขนาดสถานศึกษา

ตอนที่ 2 คำาถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Type)

ตอนที ่3 คำาถามเกีย่วกบัประสทิธผิลของ
สถานศกึษา มลีกัษณะเปน็แบบมาตรสว่นประมาณคา่  
(Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
ลิเคิร์ท (Likert Type)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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1. ขอหนงัสอืจากคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 3

2. ดำาเนินการแจกแบบสอบถามจำานวน 
337 ชุด ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูใน
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

3. เมือ่ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามคนืครบถว้น 
ไดท้ำาการตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถาม 
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ 

4. นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส
ให้คะแนนตามน้ำาหนกัคะแนนแตล่ะข้อและบันทกึ
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ 

2. วิเคราะห์ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยหาคา่เฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยรวม และรายด้าน

3. วิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
โดยหาคา่เฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยรวม และรายด้าน

4.วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสทิธิผลของสถานศกึษา โดยหาคา่สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

5. วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอ็ด เขต 3 โดยการ

วเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) และสรา้งสมการ
ถดถอยเพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบดังนี้

1. ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

1.1 ดา้นการมวีสิยัทศันอ์ยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ จำานวน 
4 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะครู 
ในการกำาหนดเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามเกณฑ์

1.2 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดจำานวน 3 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก  
ซ่ึงขอ้ท่ีมคีา่เฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา
มกีารคดิวเิคราะหแ์ละการแกป้ญัหาอยา่งเปน็ระบบ

1.3 ด้านการทำางานเป็นทีมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด จำานวน 7 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สง่เสรมิการปฏบิตังิานรว่มกนัของครใูหแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูน้วตักรรมกบัหนว่ยงานอืน่ในรปูแบบเครอืขา่ย 

1.4 ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จำานวน 7 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถาน
ศกึษากลา้เปลีย่นแปลงโดยคำานงึถงึความเปน็ธรรม
และถูกกฎหมาย 

1.5 ดา้นการมีบรรยากาศแห่งองค์การอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด จำานวน 12 ข้อ ที่เหลืออยู่ใน
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ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูแสวงหา 
ความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ  จากแหลง่เรยีนรูท้ัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนเพื่อนำาไปสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรมเป็นของตนเอง 

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า 

2.1 ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด จำานวน 2 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การบรหิารและจดัการศกึษา

2.2 ดา้นผลสัมฤทธิข์องผูเ้รยีนอยูใ่นระดับ
มากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด จำานวน 5 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ข้อที่มี 
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำาหนดไว้ 

2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
จำานวน 3 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรทกุดา้นและครมูคีวาม
รู้ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.4 ดา้นองคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด จำานวน 8 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ข้อที่
มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง
บรรยากาศองค์การให้มีความกระตือรือร้น ในการ
แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

3. ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิล
ของสถานศึกษาในระดับสูงมาก (r = .881) อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณา 
รายดา้น พบวา่ทกุดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก

ในระดับสูงถึงสูงมาก (r=0.743-0.835) อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
โดยการคัดเลือกตัวแปรเพื่อพยากรณ์ใช้วิธีแบบมี
ขั้นตอน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(R) ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษา เรียงลำาดับจากตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด 
มี 4 ด้าน คือด้านการมีบรรยากาศแห่งองค์การ
นวตักรรม (X

5
) ดา้นการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์(X

2
) 

ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม (X
4
) และด้านการ

มีวิสัยทัศน์ (X
1
) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณสะสมของทั้ง 4 ด้านเท่ากับ.886 มีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทั้ง 4 ด้านรวม
กันสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ร้อยละ 78.50 เมื่อนำาค่าสถิติ
ตา่งๆ มาสรา้งสมการพยากรณไ์ดส้มการพยากรณ์
ภาวะผู้นำาเชงินวตักรรมของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่
ผลตอ่ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่
ดีที่สุดในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้

Y´ = 0.724 + 0.288(X
5
) + 0.213(X

2
) 

+ 0.180(X
4
) + 0.163(X

1
)

หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน

Zy = 0.320(Z
X5

) + 0.258(Z
X2

) + 
0.216(Z

X4
) + 0.175(Z

X1
)

อภิปรายผล

ผลการวิจัยภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้
บรหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีประเด็นที่สำาคัญสามารถ
นำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ



26 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 11 Number 1 January - April 2020

มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมี
บรรยากาศแห่งองคก์ารนวตักรรม ดา้นการมคีณุธรรม
จรยิธรรม และดา้นการทำางานเปน็ทมี อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่สถานศกึษาในสังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็
เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งสง่เสริมสนับสนุนใหค้ณะครู 
แสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ 
ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพือ่นำาไปสรา้ง
และพฒันานวตักรรมใหเ้ปน็ของตนเอง นอกจากนัน้
ผูป้ฏบิตังิานเองก็ตอ้งมกีารยอมรบัความคดิเหน็ของ
บุคคลอื่นอยู่เสมอ ตลอดจนอาศัยการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันที่จะสร้างการศึกษาให้โดดเด่น สอดคล้อง
กบัโครงสร้างใหม่ๆ  ทีป่ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิ
ประโยชนแ์ละมคีณุค่าสงูสดุ การสร้างวฒันธรรมและ
บรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรม ผู้บริหารต้อง
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศ
ที่ทำางานมีคุณธรรมจริยธรรมและทำางานร่วมกันที่
จะช่วยให้บุคลากรสามารถสร้างหรือนำานวัตกรรม
ใหม่ๆ มาสู่สถานศึกษา ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2550: 114) อธบิายลกัษณะและบทบาทของผูน้ำา
ในยคุนีว้า่ ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามสามารถ มทีกัษะ มี
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสม รูจ้กัสถานการณ์และต้องเปน็
ผูน้ำาดว้ยตนเอง ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศึกษาควรสรา้ง
บรรยากาศท่ีแปลกใหม่เปลี่ยนกระแสการจัดการ
ศึกษาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นไป 
ในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติตนที่เกิด 
รปูธรรมในการจดัการศกึษา และกอ่ใหเ้กดิผลผลติ
อย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษา สอดคล้องกับผล
การวจิยัของ อรอนงค ์โรจนว์ฒันบลูย ์(2553: 89)  
พบวา่ บรบิทภายนอกสถานศกึษามกีารเปลีย่นแปลง
อย่างมาก ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับ
ทัศนคติและกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้
ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบ
อย่างยั่งยืน บริบทภายในสถานศึกษาด้านการให้
บริการแห่งองค์การนวัตกรรมส่งผลต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 

ผู้บรหิารสถานศกึษาในสงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 มภีาวะผูน้ำาเชงิ
นวตักรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาใหม้ปีระสทิธผิลทีด่ี
ทีจ่ะสง่ผลดีตอ่ตวันกัเรยีนคร ูและบคุลากรทางการ
ศกึษา ทา่มกลางกระแสการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
เทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ กชรัตน์ ทวีวงศ์ (2553: 124) ได้ทำาการ
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาในอำาเภอแกลง สังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาระนองเขต 2 ซึ่งผลการศึกษาโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เวยีงววิรรธน ์ทำาทลู (2557: 144) ได้ทำาการศกึษา
เกีย่วกบัภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาทีส่ง่ผลตอ่องคก์ารสมรรถนะสงูของโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 
21 โดยทำาการสังเคราะหอ์งค์ประกอบของผูน้ำาเชงิ
นวตักรรม ไดอ้งคป์ระกอบดังนี้คอื การมีวิสยัทศัน์
การเปลีย่นแปลง การคดิสรา้งสรรค ์การทำางานเปน็
ทีมและมีส่วนร่วมการมีจริยธรรมและตรวจสอบ
ได้ การบริหารความเสี่ยงบรรยากาศแห่งองค์การ
นวัตกรรม ซึ่งภาวะผู้นำาแต่ละองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็
เขต 3 พบวา่ ประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และรายดา้นอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ เนือ่งจากสถานศกึษาในสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็เขต 3 เปน็
สถานศกึษาทีม่กีารบรหิารจดัการศกึษาตามระบบ
คุณภาพที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนือ่ง สง่เสรมิดำาเนนิงานเปน็ขัน้ตอนและเปน็ระบบ 
โดยมเีปา้หมายในการทำางานทีช่ดัเจนเปน็ประจกัษแ์ก่
สาธารณชน มกีารนำาเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พือ่ใหก้าร
ดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล 
สงูขึน้ ดงัที ่อธปิ ศรบีรรเทา, โกวฒัน ์เทศบตุร และ
นริาศ จนัทรจติร (2561) ชีว้า่องคก์ารสมยัสมยัใหม่
ปฏิเสธบทบาทของเทคโนโลยไีมไ่ด ้เพราะเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์คีวาม
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สำาคญัตอ่ประสทิธผิลของสถานศกึษา เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากสถานศึกษามีการสร้าง
บรรยากาศขององค์การให้มีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรูแ้ละประสบการณม์กีารพฒันา
ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากร 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแสวงหาความรู้แนวคิด
ใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นงลักษณ์ เรือนทอง (2552: 145) ได้ศึกษารูป
แบบการบรหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล พบวา่ 
องคป์ระกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาทีม่ี
ประสิทธผิล ไดแ้ก ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ มีการบริหารจัดการ
และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เน้นการ
เรียนการสอน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิง
นวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษากับประสทิธผิล
ของสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็เขต 3 พบวา่ คา่สมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก 
ในระดับสูงมากอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครูแสวงหาความรู้
และทักษะใหม่ๆ จากทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อัมพร อิสสรารักษ์ (2547: 97) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำากบัประสทิธผิลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก ผลการ
วิจัยพบว่า ภาวะผู้นำากับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์
กนัทางบวก อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และผลการวจิยัของ วนัชยั นพรตัน ์(2540: 138) 
ไดศ้กึษาเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารโรงเรยีนที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ในเขตการศึกษา 12 พบว่า ภาวะผู้นำา
ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่าง
องค์ประกอบภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาและประสทิธิผลของสถานศกึษาสงักัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็
เขต 3 จากทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธ์
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จำานวน 4 องค์
ประกอบตามลำาดบัดงันีค้อื องคป์ระกอบดา้นดา้น
การมบีรรยากาศแหง่องคก์ารนวตักรรม ดา้นความคดิ 
สร้างสรรค์ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านการมีวิสัยทัศน์ จะเห็นว่าองค์ประกอบภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารการศึกษาด้านการ
มีบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม แสดงให้เห็น
ถึงความสำาคัญและความจำาเป็นที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ต้องส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ 
สร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาที่ทำาให้รู้สึกถึง
ความเท่าเทียมกัน จัดการพัฒนาสมรรถนะทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำาเอาเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทและสามารถให้ครูบุคลากรผู้เรียน
เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว 
องค์ประกอบภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าหากผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา
สถานศึกษาของตนเองให้มีประสิทธิผลมากข้ึน
ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
ทีส่ถานศกึษาจะพฒันาไปสูป่ระสทิธผิลของสถาน
ศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ควรตระหนักเสมอใน
การใชอ้ำานาจโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลในหนว่ยงาน 
สร้างจิตสำานึกที่ดี ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า เมื่อ
มีตัวแปรภาวะผูน้ำาเชิงนวัตกรรมของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษา จะเห็นได้ว่าการที่สถานศึกษาจะพัฒนา
ไปสู่การมีประสิทธิผลของสถานศึกษาและได้รับ
ความเชือ่มัน่จากบคุลากร ผูป้กครอง ผูบ้รหิารตอ้ง 
มีวิสัยทัศน์ที่แปลกใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544: 60) ได้อธิบาย
คุณลักษณะของผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ประกอบด้วย  
1)การสร้างวิสัยทัศน์ 2)วิสัยทัศน์สู่การเผยแพร่  
3)ปฏิบตัติามวสิยัทศัน ์4)การมคีวามคดิเชงิกลยทุธ ์
5)การเปน็แบบอยา่งทีด่จีากผลการวจิยัพบวา่มตีวัแปร
ภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาที่
ถูกตดัออกจากสมการอำานาจการพยากรณจ์ำานวน 1 
ตวัแปร คอืตวัแปรดา้นการทำางานเปน็ทมี ทัง้นีอ้าจ
เปน็เพราะการบรหิารหรอืการทำางานของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่
ที่มากจนเกินไป มีการมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับ 
บทบาทหนา้ที ่ทำาใหก้ารประสานงานการปฏบิตังิาน 
รว่มกนัไมม่คีวามราบรืน่ ไมเ่ปดิโอกาสใหค้รบูคุลากร
ไดว้เิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากการทำางานเพือ่สะทอ้น
ผลการทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ฉันทนา จันทร์บรรจง (2542: 70)  
ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่ำาคญัในการทำางาน
เปน็ทมีทีเ่กือ้หนนุการทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ไดแ้ก ่1) มจีดุมุง่หมายและความมุง่หมาย 
ทีจ่ะบรรลคุวามสำาเรจ็รว่มกนั 2) ผูน้ำามคีณุลักษณะ
ที่เหมาะสม 3) สมาชิกมีลักษณะที่เหมาะสม  
4) มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหวา่งสมาชกิ 5) วธิกีารทำางาน
ทีใ่หค้วามสำาคญักบัขอ้มลู และ 6) บรรยากาศของ
กลุ่มเป็นกันเอง 

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถาน
ศกึษาควรคำานงึถงึบรบิทและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาในอนาคตเพื่อให้
ทราบเป้าหมายร่วมกัน  

2. ดา้นการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาควรให้ความสำาคัญสร้างทางเลือกให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีเวทีนำาเสนอผลงาน 
ชว่ยกระตุน้ใหบ้คุลากรเกดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละ

ประสิทธิภาพในการทำางานอย่างต่อเนื่อง 

3. ดา้นการทำางานเปน็ทมี ผู้บรหิารสถาน
ศกึษาควรจดัให้มกีารนำาเสนอผลการปฏบัิติงานใน
แตล่ะรอบภาคเรยีน เพือ่สะท้อนผลและเปิดโอกาส
ให้มีการซักถาม

4. ดา้นการมคีณุธรรม จรยิธรรม ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาควรยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรมในการ
ทำางาน กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง โดยคำานึงถึงความ
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

5. ด้านการมีบรรยากาศแหง่องค์การนวัตกรรม 
ผู้บรหิารสถานศกึษาควรคิดค้นกระบวนการทำางาน
หลากหลาย นำาเอาเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้คุลากร
และผู้เรียนได้ศึกษา 

6. ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูต้องได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาทางวิชาการและความรู้อยู่เสมอ แสดงให้
เห็นว่าโดยรวมของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ยังขาดการสนับสนุน
การพัฒนาทางด้านวิชาการ ควรจัดให้มีการอบรม
การพัฒนาวิชาการและความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

2. ควรมกีารศกึษาภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านอื่นๆ 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ 
หรือปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
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