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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำานวน 394 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งขั้นตามขนาดของโรงเรียน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และ
แบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผูน้ำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 อยู่ในระดับมาก 

2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
อยู่ในระดับมาก 

3. ตัวแปรภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้านคือ การคิดสร้างสรรค์ (X
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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 (X

2
), team working and participation (X

3
), risk management (X

5
), and having 

an ethics and transparency (X
4
), 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:
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The predictive equation in standardized score: 
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บทนำา

องคก์ารในศตวรรษที ่21 ทกุประเภทและ
ทกุระดบัตา่งตอ้งเผชญิกบัสภาวการณเ์ปลีย่นแปลง
ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งที่พอคาด
การณ์ได้และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งเป็น
ผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี องค์การ
ต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและอย่าง
เหมาะสม ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความ
สามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนานวัตกรรม 
และเรียนรู้ที่จะใช้นวัตกรรมในการจัดการองค์การ 
ปรบัเปลีย่นมมุมองและวิธกีารทำางาน อันจะนำามา
ซึง่ความเจรญิกา้วหนา้ นวตักรรมจงึมคีวามสำาคญั
และเป็นแรงผลักดันให้ทุกประเภทขององค์การ
ต่างต้องหันมาพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน
ท่ีมุ่งให้ความสำาคัญและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานและผลผลิตให้
สูงขึ้น (อรอนงค์ โรจน์วัฒนะบูลย์, 2553: 3) 
การเปลี่ยนแปลงองค์การจึงเป็นกระบวนการที่มี
วัตถปุระสงคเ์พือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารหรอื
พยายามปรบัองคก์ารให้มคีวามกา้วหน้าโดยอาศัย
การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการดำาเนิน
การจดัสรา้งวฒันธรรมองค์การอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยกระบวนการเปลีย่นแปลงองคก์ารจะใชเ้ทคนคิ
ทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์สังคมวทิยา และวจัิยเชิง
ปฏบิตักิารเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายใน
องค์การไปสู่ทิศทางที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ใช่เรื่องเฉพาะขององค์การที่มีอายุยาวนาน แต่
องค์การที่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องการการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน ต้องมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้ง
โครงสร้าง กระบวนการดำาเนินงาน เทคโนโลยี 
หรือบุคลากรเพื่อให้องค์การเจริญเติบโตและ 
พบกับสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ โดยแสวงหาโอกาส
ใหก้ารอยูร่อดและการเตบิโตอยา่งมัน่คง (บญุมาก  
ศิริเนาวกุล. 2556: 12)

สถานศกึษาเปน็องคก์ารทางสงัคมทีไ่ดร้บั
ผลกระทบไมต่า่งจากองคก์ารประเภทอืน่ๆ และตอ้ง

มกีารปรับตวัเพ่ือรองรับเปล่ียนเพ่ือใหส้ามารถบรรลุ
พันธกิจขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ครูซึ่งมีบทบาทสำาคัญโดยตรงต่อคุณภาพของ 
ผูเ้รยีนทีจ่ะตอ้งมสีมรรถนะการปฏบิตังิานในหนา้ที ่
(Functional Competency) ซึ่งได้แก่ การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบรหิารจดัการชัน้เรยีน การวเิคราะหส์งัเคราะห์
และการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน มภีาวะผูน้ำาคร ูและ
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือการจดัการเรียนรู้ (ประยทุธ ชูสอน, 2558: 35) 
สมรรถนะการปฏิบัติงานเหล่านี้จะส่งผลต่อการ
ปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยมุง่ใหม้กีารจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ เปดิโอกาสใหนั้กเรยีนไดคิ้ด
วเิคราะห ์จดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองใหก้บันกัเรยีน
ทุกคน ตลอดจนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
และมปีระสทิธิภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558: 
20) ทำานองเดียวกันกับ Robinson (2014: 8)  
ชีว้า่ การผลติบณัฑติของมหาวทิยาลยัในโลกปจัจบุนั 
รวมทั้งการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มีการ
ปฏริปูมาตลอดแต่กย็งัไมพ่อต้องมกีารปฏวิติัระบบ
การเรยีนการสอน ตอ้งมนีวตักรรมใหม ่การทำางาน
ที่ถูกตีกรอบมาหลายร้อยปีเมื่อทำางานก็ต้องทำาตา
มกรอบนั้น เป็นทาสของความคิดสามัญสำานึกโดย
คดิแคป่รับปรุงระบบทีม่อียูใ่นปจัจบัุนให้ดขีึน้เทา่นัน้ 

การจะบรรลุสู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์การ
นวัตกรรม บุคลากรและผู้บริหารองค์การจะต้อง
ตระหนักในความสำาคญัของการขับเคลือ่นองคก์าร
ด้วยนวัตกรรม บุคลากรครูทุกคนจะต้องพัฒนา
สมรรถนะของตนเองให้ได้ชื่อว่าเป็นครูมืออาชีพ 
ในขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งมคีวาม
เป็นมืออาชีพและมีภาวะผู้นำาที่ส่งเสริมสนับสนุน 
กระตุ้นจูงใจให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ
งาน แสดงออกซ่ึงความเป็นผู้นำาเชิงนวัตกรรม
อย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ  
มีความความสามารถในการคิดและพัฒนาวิธีการ
ทำางานท่ีดกีว่า มีความซ่ือสตัย์และเปิดรบัขอ้มูลเพือ่
หาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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และยอมลดบทบาทตนเองจากผูน้ำาแบบเดมิๆ เพือ่
ประสานใหเ้กดิความรว่มมอืในองค์การและเกิดความ
ยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนองค์การได้สอดคล้องกับ
การพฒันาประเทศไปสูไ่ทยแลนด ์4.0 บนพืน้ฐาน
ของความเชือ่มัน่ในความเปน็ไปได ้เปน็ผูม้วีสิยัทศัน์
ที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายแน่นอน สร้างขวัญกำาลังใจ
ที่ดีของการปฏิบัติงาน มีความสุขที่ได้ทำาในสิ่งที่ดี
เปน็แรงจงูใจทีท่ำาให้ผู้บริหารนัน้สามารถกระทำากา
รนัน้ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และยงัทำาใหค้รนูัน้
มีแรงจูงใจอย่างผู้บริหารอีกด้วยเป็นผลดีกับทุกๆ 
ฝ่ายทำาให้องค์กรนั้นเกิดการพัฒนา และส่งผลต่อ
การพฒันาสมรรถนะในการทำางานของคร ู(ไพฑรูย ์
เริงกมล, 2562: 25) 

ภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรมเปน็การประยกุตใ์ช้
ความสามารถของผู้บริหาร ในการนำาองค์การโดย
คำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง การมีความคิดสร้างสรรค์การสร้าง
บรรยากาศในองคก์ารการบรหิารความเสีย่งจรยิธรรม
ของผูบ้ริหาร และการทำางานเปน็ทมีและมสีว่นรว่ม
ปัจจยัเหลา่น้ีทีผู่น้ำาตอ้งใชเ้ปน็กระบวนการสำาคญัใน
ดา้น อา่นการพฒันาใหม้ขีดีความสามารถทางการ
แข่งขันขององค์การให้มากขึ้นซึ่งองค์การต่างๆ ใน
ประเทศไทยจำานวนมากทีห่นัมาใหค้วามสำาคญักบั
นวัตกรรม (พยัต วุฒิรงค์, 2555: 19) ดังนั้นการ
บรหิารจดัการโรงเรยีนใหม้ขีดีสมรรถนะสงูและเกดิ
ความยั่งยืนผู้บริหารจึงจำาเป็นต้องนำานวัตกรรมใน
การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะการปฏิบัติ
งานทีมุ่ง่เนน้พฒันานวตักรรมเพือ่ใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน ซึง่จงัหวดัรอ้ยเอด็เปน็จงัหวดัหนึง่ที ่
มุ่งเนน้การพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
ซึ่งจะเห็นได้จากผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะครูในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความตระหนักและเข้าใจ 
ในเร่ืองของการจัดการเรียนการสอน สามารถ
จดัการเรยีนการสอนใหส้ำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคห์รอื 
เปา้หมาย ตามทีส่ถานศกึษากำาหนด ผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรมของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลตอ่สมรรถนะการปฏบิตังิานของ

คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อสนเทศในการ
พัฒนาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

2. เพือ่ศึกษาสมรรถนะการปฏบิตังิานของ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีวิสัยทัศน์
การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการ
ทำางานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีจริยธรรม
และตรวจสอบได้ ด้านการบริหารความเสี่ยง และ
ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม อย่างน้อย 
หนึง่ดา้นสามารถพยากรณส์มรรถนะการปฏบิตังิาน 
ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27

วิธีการดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 27 จำานวน 3,112 คน จำาแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศกึษาจำานวน 60 คน และครจูำานวน 3,052 คน
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ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 จำานวน 394 คน ไดม้าโดยการเทยีบจำานวน
ประชากรกบัตาราง Krejcie and Morgan จำาแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 52 คน และครู
จำานวน 342 คน และทำาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดของโรงเรียน

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ 
ตำาแหนง่ปจัจบุนั และขนาดสถานศกึษา มลีกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

ตอนที ่2 ขอ้คำาถามภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2) การ
คิดสร้างสรรค์ 3) การทำางานเป็นทีมและมีส่วน
ร่วม 4) การมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 5) การ
บรหิารความเสีย่ง และ 6) บรรยากาศแหง่องคก์าร
นวัตกรรม มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 

ตอนที่ 3 ข้อคำาถามสมรรถนะการปฏิบัติ
งานของครู ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การบรหิารหลกัสตูร
และการจดัการเรียนรู ้2) การพฒันาผูเ้รยีน 3) การ
บรหิารจดัการชัน้เรียน 4) การวเิคราะห์สังเคราะห์
และการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 5) ภาวะผูน้ำาคร ูและ 
6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชมุชนเพือ่การจดัการเรยีนรู ้มคีา่ความเชือ่มัน่ 0.97

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ทำาหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เก็บรวบรวม
ขอ้มลูเพือ่การวจิยัจากคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้อำานวยการโรงเรียนที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างเพื่อติดต่อประสานงานและขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. สง่แบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืขอความ
อนุเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยไปยังโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย แล้วนำาไปใส่ไว้ในช่องรับ
เอกสารของแตล่ะโรงเรยีนทีส่ำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และโทรศัพท์ประสาน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ธุรการของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยตนเอง เพื่อชี้แจงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

3. นำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ท้ังหมด 349 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 มาตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของการตอบ ปรากฏว่าสมบูรณ์ 
ทุกฉบับ จึงนำาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัดำาเนนิการตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถาม
ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด และบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แล้วทำาการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. วเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และสมรรถนะการปฏบิตัิ
งานของคร ูโดยหาคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปล
ความหมายค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ต่อไปน้ี (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553: 26)

 ค่าเฉลี่ย ระดบัภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรม
ของผูบ้รหิาร/ระดบัสมรรถนะ
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. วเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย

1. ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การมีจริยธรรม
และตรวจสอบได้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด
ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ของแต่ละด้านพบว่า

1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีอยู่ 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การ
รับฟังความคิดเห็นของครูและผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ส่วนข้ออื่นๆ อยู่
ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดมี 2 ข้อคือ 
ขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์สู่แผน
งานและกจิกรรมการปฏบิตัใิหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษา 
และสง่เสรมิใหค้รมูกีารใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง
ในสถานศึกษา 

1.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ทำางานอยู่อย่างสม่ำาเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำา
สุดได้แก่ ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อพัฒนางานให้มีประสิทธิผล

1.3 ดา้นการทำางานเปน็ทมีและมสีว่นรว่ม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ที่เหลืออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การให้
คำาแนะนำาปรึกษาและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติ
งานของทีมงานต่างๆ ในสถานศึกษา และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศการ
ทำางานท่ีบุคลากรยอมรบัในคณุคา่ของเพือ่นรว่มงาน

1.4 ดา้นการมจีรยิธรรมและตรวจสอบได ้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบวา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 6 ขอ้ และระดบัมาก 3 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การเสนอความ
คิดเห็น ตัดสินใจและกระทำาการใดๆ บนพื้นฐาน
ของหลักการและระเบียบกฎหมายโดยยึดถือผล
ประโยชนข์องสว่นรวมเปน็หลกั และขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่
ต่ำาสุดได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรมและ
ไม่เบียดบังเวลาราชการ

1.5 ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่อยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
ดแูลจดัการใหบ้คุลากรปฏบิตังิานตรงกบัสาขาวชิา
ทีส่ำาเสรจ็การศกึษา และขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุไดแ้ก ่
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ดำาเนินงานของสถานศึกษา

1.6 ด้านการมีบรรยากาศแห่งองค์การ
นวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรมีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยทุธใ์นการพฒันาองคก์าร และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดมี 2 ข้อ ได้แก่ มุ่งเน้นความ
เปน็เลศิทีแ่ทจ้รงิขององคก์ารทีเ่นน้นวตักรรม และ
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างเหมาะสม

2. สมรรถนะการปฏบิตังิานของคร ูสงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้านคือ ด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน นอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุไดแ้ก ่การบรหิาร
จัดการชั้นเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ 
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ของ
แต่ละด้าน พบว่า

2.1 ด้านการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 3 ขอ้ นอกน้ันอยู่
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ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สร้าง
และใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ำาสุด ได้แก่  
เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนมส่ีวนรว่มในการกำาหนดกจิกรรม
และการประเมินผลการเรียนรู้

2.2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ใน 
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
มากที่สุด 2 ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ จัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน และข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ นำาข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ
พฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนรู ้และปรบัพฤตกิรรม
เป็นรายบุคคล

2.3 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 5 ข้อ และระดับมาก 2 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ส่งเสริมการมี
ปฏสัิมพันธท่ี์ดรีะหวา่งครกูบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบั
ผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ แก้ปัญหา/
พัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินัย โดยการสร้างวินัย
เชิงบวกในชั้นเรียน

2.4 ดา้นการวเิคราะห์สงัเคราะห์และการ
วจัิยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 
ข้อ นอกน้ันอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุไดแ้ก ่นำาผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นบรบิทที่
ใกล้เคียงกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ มีการ 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส  
เพื่อนำาไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

2.5 ดา้นภาวะผู้นำาครู โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด 4 ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่าง
สรา้งสรรคก์บัผูอ้ืน่ โดยมุง่เนน้การเรยีนรูแ้ละพฒันา
วิชาชีพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ ยอมรับ
ข้อมูลย้อนกลับในการคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้

2.6 ดา้นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่อยู่
ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ประสานงานกับ 
ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เขา้มามสีว่นรว่มในการประเมนิผลการจดัการศกึษา

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ได้รับการคัด
เลือกเข้าสมการ คือ การคิดสร้างสรรค์ (X

2
) การ

ทำางานเปน็ทมีและมสีว่นรว่ม (X
3
) การบรหิารความ

เสี่ยง (X
5
) และการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 

(X
4
) สามารถพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครู (Y) ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
คือ .448, .352, .168 และ.044 ตามลำาดับ และ
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
คือ .633, .372, .265 และ .056 ตามลำาดับ โดย
ตวัแปรทัง้ 4 รว่มกนัพยากรณส์มรรถนะการปฏบิตัิ
งานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 ได้ ร้อยละ 99.40 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความคลาด
เคลือ่นมาตรฐานของการพยากรณ ์(S.E.est)=.021  
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y´= -0.062 + 0.448(X
2
) + 0.352(X

3
) 

+ 0.168(X
5
) + 0.044(X

4
)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z´y = 0.633ZX
2
 + 0.372ZX

3
 + 

0.265ZX
5
 + 0.056ZX

4

อภิปรายผล

1. ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดบั
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มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ การมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ การ
ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
บริหารจัดการองค์การในปัจจุบัน รวมทั้งสถาน
ศึกษาได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจาก
บทบาทของเทคโนโลย ีซึง่สถานศกึษาจะตอ้งมีการ
ปรบัตวัให้ทนัและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงที ่
เกิดขึ้น ต้องพัฒนาวิธีการทำางานและนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้รหิารในฐานะผูน้ำาในสถานศกึษา
จะตอ้งแสดงออกอยา่งชัดเจนซึง่การนำาเชิงนวัตกรรม 
นอกเหนือจากนี้ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและ
ตรวจสอบได้ ไม่เช่นนั้นอาจถูกตรวจสอบจาก
หลากหลายชอ่งทาง จงึทำาใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีต่อ้ง
ตระหนกัและยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ เทีย่งตรง 
และเที่ยงธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ไมเ่บยีดบงัทรพัย์สนิของทางราชการเพือ่นำา
ไปใช้แสวงหาประโยชนส์ว่นตน ไมใ่ชอ้ำานาจหนา้ที ่
ความสัมพันธ์ส่วนตัว การเสนอให้ประโยชน์ หรือ
การกระทำาอืน่ใดเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ่ื้น 
สามารถใหค้ำาปรึกษาและบริการแก่ผูข้อรับบริการ
และเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต และ
ยตุธิรรม มุง่มัน่ อทุศิตน เสยีสละปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ย
ความรบัผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เสนอความคิดเห็น ตัดสินใจและกระทำาการใดๆ 
บนพืน้ฐานของหลกัการและระเบยีบกฎหมาย โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ร่วมใน
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อ
เนื่อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรมและไม่เบียดบัง
เวลาราชการ ดังที่ ธานินทร์ กรัยวิเชียร และชัยพร 
วชิชาวธุ (2552: 45) กลา่ววา่ จรยิธรรมหรอืความ
เทีย่งธรรมขององคก์ร (Integrity of organization) 
แสดงใหส้งัคมรบัทราบไดจ้ากการกำาหนดมาตรฐาน
คณุธรรม จรยิธรรมและการบังคบัใช้ รวมทัง้ระบบ
หรอืกระบวนการในการปฏบิตัติาม ซึง่ไดผ้ลในทาง

ปฏบิตัสิงูสดุ มาตรฐานจริยธรรมจะตอ้งคงที ่สมาชกิ
ขององคก์รจะตอ้งยดึถือเปน็หลกัภายในจติใจ และ
ปฏิบัติกันอย่างเป็นนิสัยในการทำางาน จนกระท่ัง
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์รวมขององค์กร ทำานอง
เดียวกันกับ นิรันดร์ เนตรภักดี (2553: 29) ชี้ว่า
ผู้นำาจะต้องมีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ ยุติธรรม คิด
และตัดสินใจโดยมีหลักการ มีความใส่ใจคนและ
สงัคมรอบขา้ง และมพีฤตกิรรมโดยรวมทีเ่ปน็แบบอ
ยางทีด่ ีสอดคลอ้งผลการวจิยัของ จรีาภา ประพนัธ์
พัฒน์ (2562: 65) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า 1) ภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานอียูใ่นระดบัมาก ทัง้โดยรวม
และรายด้าน และผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ศรีสนิท 
และโกวฒัน ์เทศบตุร (2563: 24) เรือ่งภาวะผูน้ำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบ
วา่ ภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา
อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. สมรรถนะการปฏบิตังิานของคร ูสงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาเปน็รายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้ดา้นการ
บรหิารจดัการชัน้เรยีน การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเชน่
นี้อาจเนื่องมาจาก ครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 27 ไดม้กีารพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองทัง้จากสถานศึกษาเองและหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐได้ให้ความสำาคัญ
ในการพัฒนาครูโดยจัดสรรงบประมาณให้ครูได้
พัฒนาตนเองในลักษณะของคูปองครู จึงทำาให้
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก 
และมากท่ีสุดในด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
ท่ีช่วยให้ครูมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน
กล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุยโต้ตอบในสิ่งที่ 
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อยูใ่นบทเรยีน สง่เสรมิการมปีฏิสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง
ครูกับผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนมสีว่น
ร่วมในการกำาหนดกฎ กติกาและข้อตกลงในชั้น
เรียน จัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนด้าน
ระเบียบวินัย โดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 
นำาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รยีน
ได้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ประเมินการ
กำากับดูแลชั้นเรียนและนำาผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อุทัย เถาพันธ์ (2551: 49) ที่
พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มกีารจดัสภาพ
แวดล้อมทัง้ภายในภายนอกทีเ่อื้อต่อการเรยีนการ
สอน ซึ่งส่งผลต่อการทำางานของบุคลากรทางการ
ศกึษา และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อรกาญจน ์ 
เฉยีงกลาง (2562: 9) ไดศ้กึษาเรือ่ง ความสมัพนัธ์
ระหว่างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษากบัสมรรถนะการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
ผลการวิจัยของ ธาริณี จินดาธรรม (2561: 63) 
ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉนัทนา บญุมาก (2555: 56) ได้ศึกษาและเปรียบ
เทียบสมรรถนะครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี พบว่า
สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ตาม
ความรบัรูข้องผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา 
จำาแนกตามส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  
พบว่า 1) สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนอนุบาล
ชลบุรีตามความรับรู้ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ
จัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงลำาดับตามสมรรถนะในแต่ละด้านจาก 

คา่เฉลีย่มากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่ดา้นการมุง่ผลสมัฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน การทำางานเป็นทีม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบริการท่ีดี และ
การพฒันาตนเอง ตามลำาดบั 2) สมรรถนะประจำา
สายงานของครูโรงเรียนอนบุาลชลบรีุ ตามความรับ
รูข้องผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่อยู่
ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรยีงลำาดบั ตามสมรรถนะ
ในแตล่ะดา้นจากคา่เฉลีย่มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารหลักสูตร และ
การจดัการเรียนรู้ การวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละการ
วจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน การสรา้งความสมัพนัธแ์ละ
การร่วมมือกับชุมชน การพัฒนาผู้เรียนและภาวะ
ผู้นำาครู ตามลำาดับ

3. ตัวแปรภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมที่ได้รับ
การคดัเลอืกเขา้สมการ คอื การคดิสรา้งสรรค ์(X

2
) 

การทำางานเปน็ทมีและมส่ีวนรว่ม (X
3
) การบรหิาร

ความเสี่ยง (X
5
) และการมีจริยธรรมและตรวจ

สอบได้ (X
4
) โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่วมกันพยากรณ์

สมรรถนะการปฏบิตังิานของคร ู(Y) สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การที่ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การคิดสร้างสรรค์ 
(X

2
) เป็นเงื่อนไขสำาคัญของการก่อเกิดนวัตกรรม 

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จำาเป็นต้องมีภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรม มีการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำางาน
ของเพือ่นร่วมงาน ริเร่ิมสิง่ใหม่ๆ ท่ีสามารถเกดิขึน้
ได้จริง เห็นผลจริง และเป็นประโยชน์ต่องานที่ทำา 
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพัฒนา
งานใหม้ปีระสทิธผิล พยายามมองหาวธิกีารใหม่ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของสถานศึกษา
อยา่งตอ่เนือ่ง พฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญในการ
ทำางานอยู่อย่างสม่ำาเสมอ มองหาวิธีการใหม่ๆ ที่
ดีกว่าเดิมในการทำางานของสถานศึกษา พิจารณา
หาทางเลอืกทีห่ลากหลาย กอ่นท่ีจะตดัสนิใจเลอืก
ทางเลือกและลงมือทำาเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จ ดังที่  
สพุชิชา พูกั่นงาม (2559: 63) กลา่วว่า พฤตกิรรม
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และการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศึกษาแสดงออก
ถงึความคดิริเร่ิมสรา้งสรรคแ์ละการสรา้งนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อนำามาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการ
ศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน กระตุ้นครู และบุคลากร
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ โดยอาศัย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความคล่องแคล่วใน
การทำางาน ความกระฉบักระเฉงรวดเรว็ทีท่นัสมยั
ได้อย่างชำานาญ โดยอาศัยการบูรณาการเชื่อมโยง
จากความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ มีความสามารถ
ในการบริหาร มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี  
คิดอย่างมีระบบ ผู้บริหารส่งเสริมและกระตุ้นให้
ครูและบุคลากรมีความกล้าที่จะริเริ่มสร้างสรรค์
ความคิดใหม่ๆ โดยมีการระดมพลังสมองหรือ 
วิธีการอื่นๆ อยู่เสมอ ทำานองเดียวกันกับ บุณรดา  
สง่บญุศาสตร ์(2559: 59) ชีว้า่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
มคีวามสามารถในการคดิรเิริม่สิง่ใหม่ๆ  วธิกีารใหม่ๆ   
ภายใต้บริบทของโรงเรียน อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
สถานศกึษามคีวามพยายามทีจ่ะนำาสิง่ใหม่ๆ  หรอื
สร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งได้แนวทางจากการศึกษา 
ดงูานโรงเรยีนอืน่ๆ แลว้นำาแนวคดิ วธิกีาร รปูแบบ
เดิมมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่และมีคุณค่ามากขึ้น เพื่อนำามาปรับใช้ใน
การบริหารและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของ 
ผูเ้รยีนตามบรบิทของโรงเรยีน โดยอาศยัเทคโนโลยี
และสารสนเทศทีท่นัสมยั เชน่ การใช ้DLTV/DLIT 
การพฒันาหอ้งคอมพวิเตอร ์การพฒันาห้องสมดุท่ี
มีการนำาเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เปิด
โอกาสใหบ้คุลากรมคีวามเปน็อสิระดา้นความคดิใน
การวางแผนการทำางานของตวัเองอยา่งสรา้งสรรค ์
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความ
ก้าวหน้าของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ การคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้
บรหิารจะตอ้งพฒันาตนเองในหลากหลายรปูแบบ
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และควรต้องมีการ
สนับสนุน ส่งเสริม และเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชนต์อ่การทำางานของเพือ่นรว่มงาน รเิริม่สิง่
ใหม่ๆ  ทีส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ เหน็ผลจรงิและเปน็
ประโยชนต์อ่งานทีท่ำา คน้ควา้หาขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อพัฒนางานให้มีประสิทธิผล พยายาม
มองหาวิธกีารใหม่ๆ มาประยกุต์ใชใ้นการพฒันางาน
ของสถานศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง จะตอ้งพฒันาความรู ้
ความเชีย่วชาญในการทำางานอยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอใน
การทำางานของสถานศึกษา 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ต่ำาที่สุด คือ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วม
มือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้นการที่
ครูจะมีสมรรถนะที่ดีในด้านนี้ครูจะต้อง มีการนำา
เสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่างๆ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุก
ภาคส่วน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ปราชญ์ 
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
เปดิโอกาสใหผู้ป้กครองและชมุชนเขา้มาแลกเปลีย่น
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้ 
เขา้มามีสว่นร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างครูผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอ
ผลงานการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่างๆ ของชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
ทุกภาคเรียน และสุดท้ายจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการประเมนิผล
การจัดการศึกษา

1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหาร สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านที่สามารถ
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พยากรณ์สมรรถนะการปฏบิตังิานของคร ูไดด้มีคีา่
สัมประสทิธิส์หสมัพนัธใ์นระดบั สงูมาก คอืการคดิ
สร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีการสนับสนุน 
สง่เสรมิท่ีเป็นประโยชนต์อ่การทำางานของเพือ่นรว่ม
งาน พยายามมองหาสิง่ใหม่ๆ  รเิริม่สิง่ใหม่ๆ  วธิกีาร
ใหม่ๆ  และเปดิมมุมองใหม่ๆ  ทีส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ 
เห็นผลจริงและเป็นประโยชน์ต่องานที่ทำา ค้นคว้า
หาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิผล มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ของสถานศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง พฒันาความรู้ความ
เชีย่วชาญในการทำางานอยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอ พจิารณา
หาทางเลอืกทีห่ลากหลาย กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจเลอืก
ทางเลือกและลงมือทำาเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยและพัฒนาการคิด
สร้างสรรคข์องของผูบ้ริหารสถานศกึษา เพื่อจะได้
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
นำามาใชพ้ฒันาภาวะผูน้ำาเชงินวตักรรมของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาให้สูงขึ้น

2.3 ควรศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อใช้
ในการพฒันาสมรรถนะใหส้งูยิง่ขึน้เพือ่ประสทิธผิล
การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
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