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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำ�นวน 394 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งขั้นตามขนาดของโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และ
แบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 อยู่ในระดับมาก
2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
อยู่ในระดับมาก
3. ตัวแปรภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้านคือ การคิดสร้างสรรค์ (X2)
การทำ�งานเป็นทีมและมีส่วนร่วม (X3) การบริหารความเสี่ยง (X5) และการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้
(X4) ร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของครูสงั กัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
27 ได้ร้อยละ 99.40 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
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Y´ = -0.062 + 0.448(X2) + 0.352(X3) + 0.168(X5) + 0.044(X4)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z´y = 0.633ZX2 + 0.372ZX3 + 0.265ZX5 + 0.056ZX4
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study innovative leadership of school
administrators under the Secondary Educational Service Area Office 27; 2) to investigate
the teachers operation competency under the Secondary Educational Service Area Office
27; and 3) to create a predictive equations of the innovative leadership of school
administrators affecting teachers operation competency under the Secondary Educational
Service Area Office 27. The sample comprised 394 school administrators and teachers
under the Secondary Educational Service Area Office 27, obtained through stratified
random sampling, classified by school size. The research instruments were five rating scales
questionnaires of innovative leadership and the teacher operation competency. Statistical
used to analyze data were mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient and Stepwise Multiple Regression.
The research finding are as follows:
1. The innovative leadership of school administrators under the Secondary Educational
Service Area Office 27 was at high level.
2. The teachers operation competency under the Secondary Educational Service
Area Office 27 was at high level.
3. There are four of school administrator innovative leadership variables, consist of
creative thinking (X2), team working and participation (X3), risk management (X5), and having
an ethics and transparency (X4), together predicted the competency of teachers’ operation
at .01 statistically significant. The predictive equation could be constructed as follows:
The predictive equation in raw score:
Y´=-0.062 + 0.448(X2) + 0.352(X3) + 0.168(X5) + 0.044(X4)
The predictive equation in standardized score:
Z´y=0.633ZX2 + 0.372ZX3 + 0.265ZX5 + 0.056ZX4
Keywords: Innovative leadership, School administrator, Teachers operation Competency,
Secondary Educational Service Area Office 27
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บทนำ�
องค์การในศตวรรษที่ 21 ทุกประเภทและ
ทุกระดับต่างต้องเผชิญกับสภาวการณ์เปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งที่พอคาด
การณ์ได้และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งเป็น
ผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี องค์การ
ต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและอย่าง
เหมาะสม ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความ
สามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนานวัตกรรม
และเรียนรู้ที่จะใช้นวัตกรรมในการจัดการองค์การ
ปรับเปลีย่ นมุมมองและวิธกี ารทำ�งาน อันจะนำ�มา
ซึง่ ความเจริญก้าวหน้า นวัตกรรมจึงมีความสำ�คัญ
และเป็นแรงผลักดันให้ทุกประเภทขององค์การ
ต่างต้องหันมาพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน
ที่มุ่งให้ความสำ�คัญและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานและผลผลิตให้
สูงขึ้น (อรอนงค์ โรจน์วัฒนะบูลย์, 2553: 3)
การเปลี่ยนแปลงองค์การจึงเป็นกระบวนการที่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การหรือ
พยายามปรับองค์การให้มคี วามก้าวหน้าโดยอาศัย
การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการดำ�เนิน
การจัดสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกระบวนการเปลีย่ นแปลงองค์การจะใช้เทคนิค
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา และวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายใน
องค์การไปสู่ทิศทางที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เรื่องเฉพาะขององค์การที่มีอายุยาวนาน แต่
องค์การที่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องการการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน ต้องมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้ง
โครงสร้าง กระบวนการดำ�เนินงาน เทคโนโลยี
หรือบุคลากรเพื่อให้องค์การเจริญเติบโตและ
พบกับสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ โดยแสวงหาโอกาส
ให้การอยูร่ อดและการเติบโตอย่างมัน่ คง (บุญมาก
ศิริเนาวกุล. 2556: 12)
สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบไม่ตา่ งจากองค์การประเภทอืน่ ๆ และต้อง

มีการปรับตัวเพือ่ รองรับเปลีย่ นเพือ่ ให้สามารถบรรลุ
พันธกิจขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ครูซึ่งมีบทบาทสำ�คัญโดยตรงต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รียนทีจ่ ะต้องมีสมรรถนะการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
(Functional Competency) ซึ่งได้แก่ การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชัน้ เรียน การวิเคราะห์สงั เคราะห์
และการวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน มีภาวะผูน้ �ำ ครู และ
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพือ่ การจัดการเรียนรู้ (ประยุทธ ชูสอน, 2558: 35)
สมรรถนะการปฏิบัติงานเหล่านี้จะส่งผลต่อการ
ปฏิรปู การเรียนรูโ้ ดยมุง่ ให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้คดิ
วิเคราะห์ จัดการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองให้กบั นักเรียน
ทุกคน ตลอดจนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558:
20) ทำ�นองเดียวกันกับ Robinson (2014: 8)
ชีว้ า่ การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในโลกปัจจุบนั
รวมทั้งการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มีการ
ปฏิรปู มาตลอดแต่กย็ งั ไม่พอต้องมีการปฏิวตั ริ ะบบ
การเรียนการสอน ต้องมีนวัตกรรมใหม่ การทำ�งาน
ที่ถูกตีกรอบมาหลายร้อยปีเมื่อทำ�งานก็ต้องทำ�ตา
มกรอบนั้น เป็นทาสของความคิดสามัญสำ�นึกโดย
คิดแค่ปรับปรุงระบบทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้ดขี นึ้ เท่านัน้
การจะบรรลุสู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์การ
นวัตกรรม บุคลากรและผู้บริหารองค์การจะต้อง
ตระหนักในความสำ�คัญของการขับเคลือ่ นองค์การ
ด้วยนวัตกรรม บุคลากรครูทุกคนจะต้องพัฒนา
สมรรถนะของตนเองให้ได้ชื่อว่าเป็นครูมืออาชีพ
ในขณะเดียวกันผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีความ
เป็นมืออาชีพและมีภาวะผู้นำ�ที่ส่งเสริมสนับสนุน
กระตุ้นจูงใจให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ
งาน แสดงออกซึ่งความเป็น ผู้นำ�เชิงนวัตกรรม
อย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
มีความความสามารถในการคิดและพัฒนาวิธีการ
ทำ�งานทีด่ กี ว่า มีความซือ่ สัตย์และเปิดรับข้อมูลเพือ่
หาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ
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และยอมลดบทบาทตนเองจากผูน้ �ำ แบบเดิมๆ เพือ่
ประสานให้เกิดความร่วมมือในองค์การและเกิดความ
ยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนองค์การได้สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 บนพืน้ ฐาน
ของความเชือ่ มัน่ ในความเป็นไปได้ เป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์
ที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายแน่นอน สร้างขวัญกำ�ลังใจ
ที่ดีของการปฏิบัติงาน มีความสุขที่ได้ทำ�ในสิ่งที่ดี
เป็นแรงจูงใจทีท่ �ำ ให้ผบู้ ริหารนัน้ สามารถกระทำ�กา
รนัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำ�ให้ครูนนั้
มีแรงจูงใจอย่างผู้บริหารอีกด้วยเป็นผลดีกับทุกๆ
ฝ่ายทำ�ให้องค์กรนั้นเกิดการพัฒนา และส่งผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะในการทำ�งานของครู (ไพฑูรย์
เริงกมล, 2562: 25)
ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมเป็นการประยุกต์ใช้
ความสามารถของผู้บริหาร ในการนำ�องค์การโดย
คำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง การมีความคิดสร้างสรรค์การสร้าง
บรรยากาศในองค์การการบริหารความเสีย่ งจริยธรรม
ของผูบ้ ริหาร และการทำ�งานเป็นทีมและมีสว่ นร่วม
ปัจจัยเหล่านีท้ ผี่ นู้ �ำ ต้องใช้เป็นกระบวนการสำ�คัญใน
ด้าน อ่านการพัฒนาให้มขี ดี ความสามารถทางการ
แข่งขันขององค์การให้มากขึ้นซึ่งองค์การต่างๆ ใน
ประเทศไทยจำ�นวนมากทีห่ นั มาให้ความสำ�คัญกับ
นวัตกรรม (พยัต วุฒิรงค์, 2555: 19) ดังนั้นการ
บริหารจัดการโรงเรียนให้มขี ดี สมรรถนะสูงและเกิด
ความยั่งยืนผู้บริหารจึงจำ�เป็นต้องนำ�นวัตกรรมใน
การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะการปฏิบัติ
งานทีม่ งุ่ เน้นพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ซึง่ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึง่ ที่
มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งจะเห็นได้จากผู้บริหารได้ให้ความสำ�คัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะครูในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความตระหนักและเข้าใจ
ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้ส�ำ เร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย ตามทีส่ ถานศึกษากำ�หนด ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั งิ านของ

53

ครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อสนเทศในการ
พัฒนาภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
2. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะการปฏิบตั งิ านของ
ครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำ�
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีวิสัยทัศน์
การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการ
ทำ�งานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีจริยธรรม
และตรวจสอบได้ ด้านการบริหารความเสี่ยง และ
ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม อย่างน้อย
หนึง่ ด้านสามารถพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบตั งิ าน
ของครู สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 27

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 จำ�นวน 3,112 คน จำ�แนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาจำ�นวน 60 คน และครูจ�ำ นวน 3,052 คน
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ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 จำ�นวน 394 คน ได้มาโดยการเทียบจำ�นวน
ประชากรกับตาราง Krejcie and Morgan จำ�แนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำ�นวน 52 คน และครู
จำ�นวน 342 คน และทำ�การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดของโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ
ตำ�แหน่งปัจจุบนั และขนาดสถานศึกษา มีลกั ษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อคำ�ถามภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2) การ
คิดสร้างสรรค์ 3) การทำ�งานเป็นทีมและมีส่วน
ร่วม 4) การมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 5) การ
บริหารความเสีย่ ง และ 6) บรรยากาศแห่งองค์การ
นวัตกรรม มีค่าความเชื่อมั่น 0.95
ตอนที่ 3 ข้อคำ�ถามสมรรถนะการปฏิบัติ
งานของครู ซึง่ ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผูเ้ รียน 3) การ
บริหารจัดการชัน้ เรียน 4) การวิเคราะห์สงั เคราะห์
และการวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน 5) ภาวะผูน้ �ำ ครู และ
6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพือ่ การจัดการเรียนรู้ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ 0.97
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1. ทำ�หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือ่ การวิจยั จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพื่อติดต่อประสานงานและขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยไปยังโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแนบซองเปล่าติดแสตมป์
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย แล้วนำ�ไปใส่ไว้ในช่องรับ
เอกสารของแต่ละโรงเรียนทีส่ �ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และโทรศัพท์ประสาน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ธุรการของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยตนเอง เพื่อชี้แจงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
3. นำ�แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ทัง้ หมด 349 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบ ปรากฏว่าสมบูรณ์
ทุกฉบับ จึงนำ�ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการตรวจให้คะแนนแบบสอบถาม
ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แล้วทำ�การวิเคราะห์ดังนี้
1. วิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และสมรรถนะการปฏิบตั ิ
งานของครู โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2553: 26)
ค่าเฉลี่ย
ระดับภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม
ของผูบ้ ริหาร/ระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู
4.51-5.00 มากที่สุด
3.51-4.50 มาก
2.51-3.50 ปานกลาง
1.51-2.50 น้อย
1.00-1.50 น้อยที่สุด
2. วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การมีจริยธรรม
และตรวจสอบได้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด
ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ของแต่ละด้านพบว่า
1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีอยู่ 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การ
รับฟังความคิดเห็นของครูและผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ส่วนข้ออื่นๆ อยู่
ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดมี 2 ข้อคือ
ขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์สู่แผน
งานและกิจกรรมการปฏิบตั ใิ ห้เกิดขึน้ ในสถานศึกษา
และส่งเสริมให้ครูมกี ารใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
ในสถานศึกษา
1.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ทำ�งานอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�
สุดได้แก่ ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อพัฒนางานให้มีประสิทธิผล
1.3 ด้านการทำ�งานเป็นทีมและมีสว่ นร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ที่เหลืออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การให้
คำ�แนะนำ�ปรึกษาและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติ
งานของทีมงานต่างๆ ในสถานศึกษา และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศการ
ทำ�งานทีบ่ คุ ลากรยอมรับในคุณค่าของเพือ่ นร่วมงาน
1.4 ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 6 ข้อ และระดับมาก 3
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การเสนอความ
คิดเห็น ตัดสินใจและกระทำ�การใดๆ บนพื้นฐาน
ของหลักการและระเบียบกฎหมายโดยยึดถือผล
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต่ำ�สุดได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรมและ
ไม่เบียดบังเวลาราชการ
1.5 ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่
ดูแลจัดการให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ านตรงกับสาขาวิชา
ทีส่ �ำ เสร็จการศึกษา และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่�ำ สุดได้แก่
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ดำ�เนินงานของสถานศึกษา
1.6 ด้านการมีบรรยากาศแห่งองค์การ
นวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรมีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดมี 2 ข้อ ได้แก่ มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศทีแ่ ท้จริงขององค์การทีเ่ น้นนวัตกรรม และ
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างเหมาะสม
2. สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของครู สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้านคือ ด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน นอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ได้แก่ การบริหาร
จัดการชั้นเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดได้แก่
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อของ
แต่ละด้าน พบว่า
2.1 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 3 ข้อ นอกนัน้ อยู่
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ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สร้าง
และใช้เครื่องมือวัดและประเมิน ผลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด ได้แก่
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดกิจกรรม
และการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด 2 ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ จัดกิจกรรมได้หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน และข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำ�สุดได้แก่ นำ�ข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ
พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านการเรียนรู้ และปรับพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล
2.3 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 5 ข้อ และระดับมาก 2
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ส่งเสริมการมี
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างครูกบั ผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับ
ผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดได้แก่ แก้ปัญหา/
พัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินัย โดยการสร้างวินัย
เชิงบวกในชั้นเรียน
2.4 ด้านการวิเคราะห์สงั เคราะห์และการ
วิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2
ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ นำ�ผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่
ใกล้เคียงกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดได้แก่ มีการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส
เพื่อนำ�ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
2.5 ด้านภาวะผูน้ �ำ ครู โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด 4 ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์กบั ผูอ้ นื่ โดยมุง่ เน้นการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
วิชาชีพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดได้แก่ ยอมรับ
ข้อมูลย้อนกลับในการคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้

2.6 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ประสานงานกับ
ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำ�สุดได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ได้รับการคัด
เลือกเข้าสมการ คือ การคิดสร้างสรรค์ (X2) การ
ทำ�งานเป็นทีมและมีสว่ นร่วม (X3) การบริหารความ
เสี่ยง (X5) และการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้
(X4) สามารถพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครู (Y) ได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ
คือ .448, .352, .168 และ.044 ตามลำ�ดับ และ
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
คือ .633, .372, .265 และ .056 ตามลำ�ดับ โดย
ตัวแปรทัง้ 4 ร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบตั ิ
งานของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 ได้ ร้อยละ 99.40 อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความคลาด
เคลือ่ นมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est)=.021
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y´= -0.062 + 0.448(X2) + 0.352(X3)
+ 0.168(X5) + 0.044(X4)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z´y = 0.633ZX2 + 0.372ZX3 +
0.265ZX5 + 0.056ZX4

อภิปรายผล
1. ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูใ่ นระดับ
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มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ การมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ การ
ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
บริหารจัดการองค์การในปัจจุบัน รวมทั้งสถาน
ศึกษาได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจาก
บทบาทของเทคโนโลยี ซึง่ สถานศึกษาจะต้องมีการ
ปรับตัวให้ทนั และสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ้น ต้องพัฒนาวิธีการทำ�งานและนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารในฐานะผูน้ �ำ ในสถานศึกษา
จะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนซึง่ การนำ�เชิงนวัตกรรม
นอกเหนือจากนี้ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและ
ตรวจสอบได้ ไม่เช่นนั้นอาจถูกตรวจสอบจาก
หลากหลายช่องทาง จึงทำ�ให้การปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ้ ง
ตระหนักและยึดหลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต เทีย่ งตรง
และเที่ยงธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ไม่เบียดบังทรัพย์สนิ ของทางราชการเพือ่ นำ�
ไปใช้แสวงหาประโยชน์สว่ นตน ไม่ใช้อ�ำ นาจหน้าที่
ความสัมพันธ์ส่วนตัว การเสนอให้ประโยชน์ หรือ
การกระทำ�อืน่ ใดเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่
สามารถให้คำ�ปรึกษาและบริการแก่ผขู้ อรับบริการ
และเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต และ
ยุตธิ รรม มุง่ มัน่ อุทศิ ตน เสียสละปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
เสนอความคิดเห็น ตัดสินใจและกระทำ�การใดๆ
บนพืน้ ฐานของหลักการและระเบียบกฎหมาย โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ร่วมใน
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อ
เนื่อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรมและไม่เบียดบัง
เวลาราชการ ดังที่ ธานินทร์ กรัยวิเชียร และชัยพร
วิชชาวุธ (2552: 45) กล่าวว่า จริยธรรมหรือความ
เทีย่ งธรรมขององค์กร (Integrity of organization)
แสดงให้สงั คมรับทราบได้จากการกำ�หนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมและการบังคับใช้ รวมทัง้ ระบบ
หรือกระบวนการในการปฏิบตั ติ าม ซึง่ ได้ผลในทาง
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ปฏิบตั สิ งู สุด มาตรฐานจริยธรรมจะต้องคงที่ สมาชิก
ขององค์กรจะต้องยึดถือเป็นหลักภายในจิตใจ และ
ปฏิบัติกันอย่างเป็นนิสัยในการทำ�งาน จนกระทั่ง
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์รวมขององค์กร ทำ�นอง
เดียวกันกับ นิรันดร์ เนตรภักดี (2553: 29) ชี้ว่า
ผู้นำ�จะต้องมีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ ยุติธรรม คิด
และตัดสินใจโดยมีหลักการ มีความใส่ใจคนและ
สังคมรอบข้าง และมีพฤติกรรมโดยรวมทีเ่ ป็นแบบอ
ยางทีด่ ี สอดคล้องผลการวิจยั ของ จีราภา ประพันธ์
พัฒน์ (2562: 65) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะ
ผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า 1) ภาวะผู้นำ�
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ โดยรวม
และรายด้าน และผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ศรีสนิท
และโกวัฒน์ เทศบุตร (2563: 24) เรือ่ งภาวะผูน้ ำ�
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบ
ว่า ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของครู สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
บริหารจัดการชัน้ เรียน การทีผ่ ลการวิจยั ปรากฏเช่น
นี้อาจเนื่องมาจาก ครูในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้มกี ารพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ จากสถานศึกษาเองและหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐได้ให้ความสำ�คัญ
ในการพัฒนาครูโดยจัดสรรงบประมาณให้ครูได้
พัฒนาตนเองในลักษณะของคูปองครู จึงทำ�ให้
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก
และมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่ช่วยให้ครูมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน
กล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุยโต้ตอบในสิ่งที่
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อยูใ่ นบทเรียน ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
ครูกบั ผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนมีสว่ น
ร่วมในการกำ�หนดกฎ กติกาและข้อตกลงในชั้น
เรียน จัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนด้าน
ระเบียบวินัย โดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
นำ�ข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
ได้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ประเมินการ
กำ�กับดูแลชั้นเรียนและนำ�ผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อุทัย เถาพันธ (2551: 49) ที่
พบวา ครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีการจัดสภาพ
แวดลอมทัง้ ภายในภายนอกทีเ่ อื้อตอการเรียนการ
สอน ซึ่งสงผลตอการทำ�งานของบุคลากรทางการ
ศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรกาญจน์
เฉียงกลาง (2562: 9) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำ�เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษากับสมรรถนะการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
ผลการวิจัยของ ธาริณี จินดาธรรม (2561: 63)
ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฉันทนา บุญมาก (2555: 56) ได้ศกึ ษาและเปรียบ
เทียบสมรรถนะครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี พบว่า
สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ตาม
ความรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการศึกษา
จำ�แนกตามส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
พบว่า 1) สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนอนุบาล
ชลบุรีตามความรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงลำ�ดับตามสมรรถนะในแต่ละด้านจาก

ค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน การทำ�งานเป็นทีม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบริการที่ดี และ
การพัฒนาตนเอง ตามลำ�ดับ 2) สมรรถนะประจำ�
สายงานของครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ตามความรับ
รูข้ องผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการศึกษาโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับ ตามสมรรถนะ
ในแต่ละด้านจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์สงั เคราะห์และการ
วิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน การสร้างความสัมพันธ์และ
การร่วมมือกับชุมชน การพัฒนาผู้เรียนและภาวะ
ผู้นำ�ครู ตามลำ�ดับ
3. ตัวแปรภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าสมการ คือ การคิดสร้างสรรค์ (X2)
การทำ�งานเป็นทีมและมีสว่ นร่วม (X3) การบริหาร
ความเสี่ยง (X5) และการมีจริยธรรมและตรวจ
สอบได้ (X4) โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่วมกันพยากรณ์
สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของครู (Y) สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 การที่ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การคิดสร้างสรรค์
(X2) เป็นเงื่อนไขสำ�คัญของการก่อเกิดนวัตกรรม
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จำ�เป็นต้องมีภาวะ
ผู้นำ�เชิงนวัตกรรม มีการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ�งาน
ของเพือ่ นร่วมงาน ริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ ทีส่ ามารถเกิดขึน้
ได้จริง เห็นผลจริง และเป็นประโยชน์ต่องานที่ทำ�
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนา
งานให้มปี ระสิทธิผล พยายามมองหาวิธกี ารใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของสถานศึกษา
อย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการ
ทำ�งานอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ มองหาวิธีการใหม่ๆ ที่
ดีกว่าเดิมในการทำ�งานของสถานศึกษา พิจารณา
หาทางเลือกทีห่ ลากหลาย ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและลงมือทำ�เพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จ ดังที่
สุพชิ ชา พูก่ นั งาม (2559: 63) กล่าวว่า พฤติกรรม
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และการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาแสดงออก
ถึงความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อนำ�มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการ
ศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน กระตุ้นครู และบุคลากร
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยอาศัย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความคล่องแคล่วใน
การทำ�งาน ความกระฉับกระเฉงรวดเร็วทีท่ นั สมัย
ได้อย่างชำ�นาญ โดยอาศัยการบูรณาการเชื่อมโยง
จากความรูแ้ ละประสบการณ์เดิม มีความสามารถ
ในการบริหาร มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี
คิดอย่างมีระบบ ผู้บริหารส่งเสริมและกระตุ้นให้
ครูและบุคลากรมีความกล้าที่จะริเริ่มสร้างสรรค์
ความคิดใหม่ๆ โดยมีการระดมพลังสมองหรือ
วิธีการอื่นๆ อยู่เสมอ ทำ�นองเดียวกันกับ บุณรดา
ส่งบุญศาสตร์ (2559: 59) ชีว้ า่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ วิธกี ารใหม่ๆ
ภายใต้บริบทของโรงเรียน อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
สถานศึกษามีความพยายามทีจ่ ะนำ�สิง่ ใหม่ๆ หรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งได้แนวทางจากการศึกษา
ดูงานโรงเรียนอืน่ ๆ แล้วนำ�แนวคิด วิธกี าร รูปแบบ
เดิมมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
สิ่งใหม่และมีคุณค่ามากขึ้น เพื่อนำ�มาปรับใช้ใน
การบริหารและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของ
ผูเ้ รียนตามบริบทของโรงเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยี
และสารสนเทศทีท่ นั สมัย เช่น การใช้ DLTV/DLIT
การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ การพัฒนาห้องสมุดที่
มีการนำ�เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้บคุ ลากรมีความเป็นอิสระด้านความคิดใน
การวางแผนการทำ�งานของตัวเองอย่างสร้างสรรค์
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความ
ก้าวหน้าของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำ�เชิง
นวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด คือ การคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้
บริหารจะต้องพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และควรต้องมีการ
สนับสนุน ส่งเสริม และเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การทำ�งานของเพือ่ นร่วมงาน ริเริม่ สิง่
ใหม่ๆ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้จริง เห็นผลจริงและเป็น
ประโยชน์ตอ่ งานทีท่ �ำ ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อพัฒนางานให้มีประสิทธิผล พยายาม
มองหาวิธกี ารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง จะต้องพัฒนาความรู้
ความเชีย่ วชาญในการทำ�งานอยูอ่ ย่างสม่�ำ เสมอใน
การทำ�งานของสถานศึกษา
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำ�ที่สุด คือ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วม
มือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้นการที่
ครูจะมีสมรรถนะที่ดีในด้านนี้ครูจะต้อง มีการนำ�
เสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่างๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุก
ภาคส่วน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ปราชญ์
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ผปู้ กครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้
เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างครูผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอ
ผลงานการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่างๆ ของชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
ทุกภาคเรียน และสุดท้ายจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผล
การจัดการศึกษา
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำ�เชิง
นวัตกรรมของผู้บริหาร สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านที่สามารถ

60

Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 11 Number 2 May - August 2020

พยากรณ์สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของครู ได้ดมี คี า่
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ในระดับ สูงมาก คือการคิด
สร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีการสนับสนุน
ส่งเสริมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การทำ�งานของเพือ่ นร่วม
งาน พยายามมองหาสิง่ ใหม่ๆ ริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ วิธกี าร
ใหม่ๆ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้จริง
เห็นผลจริงและเป็นประโยชน์ต่องานที่ทำ� ค้นคว้า
หาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิผล มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญในการทำ�งานอยูอ่ ย่างสม่�ำ เสมอ พิจารณา
หาทางเลือกทีห่ ลากหลาย ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและลงมือทำ�เพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทำ�การวิจัยและพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ของของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
นำ�มาใช้พฒ
ั นาภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาให้สูงขึ้น
2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะให้สงู ยิง่ ขึน้ เพือ่ ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
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