ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
Innovative Leadership of School Administrators Affecting the
Academic Administration Effectiveness of Private Vocational
Schools in Northeast Region 3
อรุณี สุวรรณศรี1, โกวัฒน์ เทศบุตร2
Arunee Suwannasri1, Kowat Tesaputa2

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ 1) ศึกษาภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 2) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ส่งผลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 จ�ำนวน 347 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษา เท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เท่ากับ 0.75
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
การท�ำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม การสร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรม และด้าน
ที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรสถาน
ศึกษา และการนิเทศการศึกษา 3) ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
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บริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีความสัมพันธ์กนั
ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ 4) ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาด้านการท�ำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม (X2) ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง (X1)
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (X5) และด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม (X4) ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้ร้อยละ
49.50 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y´ = 1.206 +.345X2 +.200X1 +.089X5 +.100X4
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z´y = .391ZX2 +.224ZX1 +.166ZX5 +.156ZX4
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Abstract
This research aimed: 1) to study the innovative leadership of school
administrators of private vocational schools in Northeast Region 3 ; 2) to study the
effectiveness of academic administration of private vocational schools in Northeast Region
3 ; 3) to study the relationship between innovative leadership of school administrators and
the academic administration effectiveness of private vocational schools in Northeast Region
3 ; and 4) to create the prediction equation of innovative leadership of school administrators
affecting the academic administration effectiveness of private vocational schools in Northeast
Region 3. The samples of this research were 347 the school administrators and the teachers
of private vocational schools in Northeast Region 3. The research instrument was a 5-level
rating scale questionnaire with reliability of innovative leadership of school administrators
is 0.82 and the efficiency of academic administration is 0.75. The statistics used for data
analysis were mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient
and Stepwise Multiple Regression.
The research results were as follows: 1) The innovative leadership of school
administrators on overall was at a high level. When each aspect was considered, it was
found that three aspects were at the highest level that is visionary of change, teamwork and
participation, creating the climate of innovative learning organization, and two aspects were at
the high level that is moral and ethics, and creative thinking ; 2) The effectiveness of academic
administration on overall was at the highest level. When classify by aspect, it was found that
the aspects with highest level were learning process, development and use of educational
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media and innovative technology, measurement and evaluation and learning transfer ; and
at the high level were school curriculum, and educational supervision ; 3) The relationship
between innovative leadership of school administrators and the academic administration
effectiveness of private vocational schools in Northeast Region 3 correlated positively with
the statistically significant at.01 level ; 4) The teamwork and participation (X2), visionary of
change (X1), creative thinking (X5), and moral and ethics (X4), together predicted the
academic administration effectiveness of private vocational schools in the Northeast
Region 3 at 49.50 percent. The equation with raw score and standard score can be
written as follows:
A predictive equation in raw score
Y´ = 1.206 +.345X2 +.200X1 +.089X5 +.100X4
A predictive equation in standard score
Z´y = .391ZX2 +.224ZX1 +.166ZX5 +.156ZX4
Keywords: Innovative leadership, Academic administration effectiveness, Private vocational
schools

บทนำ�
การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นปัจจัยใน
การพัฒนาคนให้มีศักยภาพเต็มความสามารถ มี
คุณภาพชีวติ ที่ เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มคี วามรูค้ วามคิด ทักษะในด้านต่างๆ ให้
เกิดแรงผลักดันที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สังคมจะเป็นตัวน�ำให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศ
ชาติ เพราะการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมและสังคมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามทีป่ ระเทศชาติตอ้ งการ (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546: 124) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ได้กําหนดภารกิจการบริหารสถานศึกษา
ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารทั่วไป โดยถือว่าการบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลัก มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา

มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามที่กล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้ทกุ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจทิศทางการดําเนินงานเพื่อนํา
ไปสู่เป้าหมายอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
3 ประการคือ การสร้างโอกาสทางการศึกษา การ
พัฒนาการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
และการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดขี นึ้ ตัง้ แต่การก�ำหนดนโยบาย
การวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพือ่ ให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการจัดการศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 2) การบริหารงานวิชาการ
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จึงเป็นงานที่ส�ำคัญมาก เนื่องจากการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน
โดยเฉพาะการปรับปรุงกิจกรรมการสอนซึ่งเป็น
จุดหมายหลักของสถานศึกษา ดังนั้นการบริหาร
งานวิชาการจึงเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพือ่ ให้เป็นไป
ตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร จุดมุง่ หมายของการ
ศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (เพียงเพ็ญ
เพียรสันเทียะ, 2553: 1) การบริหารงานวิชาการ
จึงถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารสถานศึกษา
เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษา
คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาน
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันการ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้อง
อาศัยเทคโนโลยีและการน�ำนวัตกรรมและพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อวงการ
ศึกษาในสภาพการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารและสังคมอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบนั จึงมีความจ�ำเป็นทีส่ ถาบันทางการศึกษาที่
เป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะต้องส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้อง
ต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวในรูปของกระบวนการ
ขั้นตอน วีธีการ หรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องใช้ได้ ซึ่ง
ลักษณะส�ำคัญของนวัตกรรมนั้นต้องมาจากความ
ตั้งใจที่ต้องการให้เกิดขึ้น ต้องมีความใหม่และน�ำ
มาใช้ได้ มีเป้าหมายเพือ่ ก่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร
หรือให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยการสร้างสถาบัน
ทางการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมจะเป็น
ส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จในการชิงความได้เปรียบใน
ยุคฐานความรู้ ซึง่ เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงในการพัฒนา
โดยขึ้นอยู่กับความสามารถการคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ค้นพบสิง่ ใหม่และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ อาจ
เป็นการพัฒนรูปแบบการจัดการศึกษา การบริหาร
งาน รวมไปถึงการสร้างนิสยั นวัตกรรมให้เกิดขึน้ กับ
คนในองค์กรทัง้ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

ที่ต้องพัฒนาให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างรูปแบบการท�ำงาน
การสร้างสือ่ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงการวัดและประเมิน
ผล เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามศักยภาพ
และมีสมรรถนะพร้อมในการศึกษาต่อ การด�ำรง
ชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(องค์อร ประจันเขตต์, 2557: 24-28)
ด้วยความส�ำคัญของภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สนใจที่จะท�ำ
วิจยั ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้บรรลุ
ประสิทธิผลที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
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ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในทางบวก
2. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
ด้านสร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรูน้ วัตกรรม
ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการท�ำงานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วม และด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ�
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง 2) ด้านการท�ำงานเป็นทีมและการ
มีส่วนร่วม 3) ด้านการสร้างบรรยากาศองค์การ
แห่งการเรียนรู้นวัตกรรม 4) ด้านการมีคุณธรรม
จริยธรรม และ 5) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
และครู ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จ�ำนวน 1,537 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
และครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
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เฉียงเหนือ 3 จ�ำนวน 347 คน จ�ำแนกเป็นผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 41 คน และครู จ�ำนวน 306 คน ก�ำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ�ำนวนประชากร
ทั้งหมดกับตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie and Morgan (1970: 607-610) ใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยกลุ่ม ผู้บริหารและครู
โดยกระจายสัดส่วนจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
เทียบจ�ำนวนประชากรแต่ละจังหวัดกับกลุม่ ตัวอย่าง
ทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ ต�ำแหน่ง
จังหวัดที่ต้ังของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท
(Likert Type)
ตอนที่ 3 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารวิชาการ มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert Type)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครู
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3
2. ด�ำเนินการแจกแบบสอบถามจาน
วน 347 ชุด ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ในสถานศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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3. เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามคืนครบถ้วน
ได้ทำ� การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ
4. น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส
ให้คะแนนตามน�ำ้ หนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึก
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ส ถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
โดยการค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�ำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression) และสร้างสมการถดถอย
เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม

ผลการวิจัย
ผลการวิจับพบดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยรวม อยูใ่ นระดับ

มาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�ำนวน 8 ข้อ และ
อยู่ในระดับมากจ�ำนวน 1 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ คือ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทเี่ ป็นข้อความแสดง
ถึงความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม
1.2 ด้านการท�ำงานเป็นทีมและการมี
ส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�ำนวน 6
ข้อ และอยู่ในระดับมากจ�ำนวน 4 ข้อ ซึ่งข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ครูสะท้อน
ผลการท�ำงานและเสนอแนวทางในการท�ำงาน
เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา
1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์การแห่ง
การเรียนรูน้ วัตกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 4 ข้อ และอยู่ในระดับมากจ�ำนวน 5 ข้อ
ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
1.4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1 ข้อ และอยูใ่ นระดับ
มากจ�ำนวน 5 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สามารถสื่อสารความคิดของตนเองให้ครูเห็น
รายละเอียดและภาพชัดเจน
1.5 ด้านการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1 ข้อ และอยูใ่ นระดับ
มากจ�ำนวน 5 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

2.1 ด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย
2.2 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับ
มากที่สุดจ�ำนวน 5 ข้อ อยู่ในระดับมากจ�ำนวน
2 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูผลิตและ
พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีความหลากหลาย
2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
จ�ำนวน 6 ข้อ อยู่ในระดับมากจ�ำนวน 1 ข้อ ซึ่ง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวัดผล และประ
มินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
2.4 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดจ�ำนวน 2 ข้อ อยู่ในระดับ
มากจ�ำนวน 3 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา
2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1 ข้อ อยูใ่ นระดับมาก
จ�ำนวน 4 ข้อ ซึง่ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษามีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
3. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ
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มาก (rxy=.671) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับสูงสุด ได้แก่
ด้านการท�ำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม ด้าน
การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการมีความ
คิดสร้างสรรค์ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านการสร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้
นวัตกรรม ตามล�ำดับ
4. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ด้านการท�ำงานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วม (X2) ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ร้อยละ 38.90
เมื่อเพิ่มด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง (X1)
จะมีอำ� นาจในการพยากรณ์รอ้ ยละ 44.30 เพิม่ ขึน้
จากเดิมร้อยละ 5.40 เมือ่ เพิม่ ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ (X5) เข้าไปจะมีอำ� นาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 47.40 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3.10 และ
เมื่อเพิ่มด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม (X4) เข้าไป
มีอ�ำนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 49.50 เพิ่มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 2.10 ดังนัน้ ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมา
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เขียนเป็นสมการณ์พยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y´ = 1.206 +.345X2 +.200X1 +.089X5
+.100X4
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z´y = .391ZX2 +.224ZX1 +.166ZX5
+.156ZX4
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อภิปรายผล
จากการวิจัยภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ผู้วิจัยน�ำประเด็น
ข้อค้นพบส�ำคัญและน�ำมาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยรวมและราย
ด้าน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เกือบทุกด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง เป็นด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าการทีผ่ บู้ ริหาร
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการท�ำงาน
ผู้บริหารมีความสามารถในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่
เป็นข้อความแสดงถึงความปรารถนาในการสร้าง
นวัตกรรม ผู้บริหารมีความสามารถในการก�ำหนด
เป้าหมายสถานศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ในการเป็นองค์การนวัตกรรม ผู้บริหารมี
ความสามารถในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ทีม่ งุ่ บรรลุ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งยังสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ดั ง ที่ เ วี ย งวิ ว รรธน์ ท� ำทู ล (2557: 58-59)
ชีว้ า่ ผูบ้ ริหารต้องสามารถแสดงออกเกีย่ วกับการมุง่
เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาขององค์การไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการ ประกอบ
ด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ การสื่อสารวิสัยทัศน์ การ
ปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ และการเป็นแบบอย่างทีด่ เี พือ่
ให้บรรลุประสิทธิผลของสถานศึกษาและสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ศรีสนิท และโกวัฒน์
เทศบุตร (2563: 24) ท�ำการวิจยั เรือ่ งภาวะผูน้ ำ� ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 พบว่า ภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยเฉพาะด้านกระบวนการเรียนรู้เป็นด้านที่มีค่า
เฉลีย่ สูงสุด ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาเห็น
ถึงความส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
จึงเน้นที่จะให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย โดยครูออกแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้
อีกทัง้ ครูมกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยจัดเนือ้ หา
ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน
และครูได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนให้จดั การเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ซึง่ ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูง ดังที่ กิตติมา ปรีดีดิลก (2532: 61) ชี้ว่าการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นหน้าที่โดยตรงของ
ผูบ้ ริหารและครูทจี่ ะต้องท�ำการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ หมาะสมมีการเรียนการสอนทีถ่ กู ต้องตลอดจนมี
การอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ หลักส�ำคัญในการจัดการ
เรียนการสอนคือ ควรจัดความรู้และคุณสมบัติอื่น
ที่ต้องการให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เนื้อหาที่สอนยืดหยุ่นตามสถานการณ์สภาพท้อง
ถิ่นที่เรียนเพื่อให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผลการวิจัยสอดคล้องกับกมล ภู่ประเสริฐ
(2555: 6) ทีพ่ บว่า งานวิชาการเป็นงานทีเ่ กีย่ วกับ
การเรียนการสอนซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นผูท้ มี่ คี วามส�ำคัญ
ผูเ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้เกิดการสร้าง
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ในขณะเดียวกันกระบวนการ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษา
จะต้องใช้วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริงมากขึ้น
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำเชิง
นวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 มีความ
สัมพันธ์กันทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงสุด โดยด้านที่มีความสัมพันธ์
ระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการท�ำงานเป็นทีมและการ
มีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
การมีคุณธรรมจริยธรรม ตามล�ำดับ ผลการวิจัยที่
เป็นเช่นนี้เพราะสถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จ
ทางด้านการจัดการศึกษานั้น องค์ประกอบส�ำคัญ
ของความส�ำเร็จในอันดับต้นๆ นัน้ คือผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาที่มีทักษะและแบบแผนในการท�ำงาน โดย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาก�ำหนดเป้าหมายสถานศึกษาใน
อนาคตทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้ในการเป็นองค์การ
นวัตกรรม โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาก�ำหนดวิสยั ทัศน์
ที่แสดงถึงความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม
ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถสื่อสารวิสัย
ทัศน์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมแก่ครูและชุมชน เพื่อปฏิบัติตามวิสัย
ทัศน์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์
อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะครูแสวงหาความความรู้และทักษะใหม่ๆ
และกระตุ้นความคิดของครูให้เกิดจินตนาการใน
การวาดฝันให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาร่วมกัน อีก
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เกิดความเชื่อ
มั่น น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ ยอมรับใน
กระบวนการท�ำงานของคณะครูทกุ คนทีท่ ำ� งานร่วม
กันและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
จากการมอบหมายงาน และเปิดโอกาสให้ครูสะท้อน
ผลการท�ำงานและเสนอแนวทางในการท�ำงานเพือ่
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส่งผล
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ให้สถานศึกษาประสบความส�ำเร็จทางด้านการ
จัดการศึกษาตลอดมา ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นิกญ
ั ชลา ล้นเหลือ (2554: 124) ได้
ศึกษาเรื่องโมเดลการสร้างภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เวียงวิวรรธน์ ท�ำทูล และวัลลภา
อารีรัตน์ (2557: 31-38) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การขีด
มรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในระดับ “มาก”
และผลการศึกษาการเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 พบว่าในภาพรวมค่าเฉลีย่ ของ
การปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก”
4. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จากตัวแปรทั้งหมด 5
ตัวแปร มีตัวแปรที่ทดสอบแล้วมีความสามารถใน
การพยากรณ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
จ�ำนวน 4 ตัวแปร ตามล�ำดับคือ ด้านการท�ำงาน
เป็นทีมและการมีสว่ นร่วม ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์การ
เปลีย่ นแปลง ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และด้าน
การมีคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นว่าองค์ประกอบ
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการท�ำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องร่วมกับคณะครูในการวางแผน เพือ่
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และเปิดโอกาสให้ครูสะท้อน
ผลการท�ำงานและเสนอแนวทางในการท�ำงานเพือ่
สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา รวมทัง้ ยอมรับและ
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมงานในการ

114

Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University Volume 12 Number 3 September - December 2021

ท�ำงานร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ อ�ำนวย
มีสมทรัพย์ (2553:12) กล่าวว่าการท�ำงานเป็นทีม
ไว้วา่ การท�ำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนนัน้ จะต้องมี
เป้าหมายเดียวกันจะท�ำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับ
ร่วมกัน มีการวางแผนการท�ำงานร่วมกัน ซึง่ จ�ำเป็น
ส�ำหรับการบริหารงานในทุกองค์การ องค์ประกอบ
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์การเปลีย่ นแปลง แสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา
ต้องมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อความแสดงถึง
ความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม ก�ำหนด
เป้าหมายกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมของสถานศึกษา
และก�ำหนดเป้าหมายสถานศึกษาในอนาคตทีเ่ หมาะสม
และเป็นไปได้ในการเป็นองค์การนวัตกรรม ผูบ้ ริหาร
ต้องสามารถสือ่ สารวิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแก่ครูและชุมชน
เพื่อจะได้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น เพื่อให้
สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ขวัญชนก โตนาค (2556: 79) กล่าวว่า การ
มีวสิ ยั ทัศน์การเปลีย่ นแปลงคือ การสร้าง เป้าหมาย
หรือวิสยั ทัศน์ขององค์กรทีช่ ดั เจน กว้างไกล มุง่ มัน่
ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบัน
เพือ่ ให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ น�ำไป
สู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์ประกอบ
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญและความจ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาต้อง
เสนอความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดเดิม
หรือต่อยอดความคิดเดิมเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถสื่อสารความคิด
ของตนเองให้ครูเห็นรายละเอียดและภาพชัดเจน
และโน้มน้าวให้บคุ ลากรพร้อมร่วมมือในการปฏิบตั ิ
พร้อมทัง้ สร้างทางเลือกใหม่ๆ เพือ่ เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและขับเคลือ่ นการท�ำงานและเปิดโอกาส
ให้ครูแสดงความคิดเห็นเพือ่ ให้เกิดจินตนาการและ

แรงจูงใจในการท�ำงาน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
นันทิพร สาน้อย (2557:92) กล่าวว่าความคิด
สร้างสรรค์วา่ ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิด นอก
กรอบ คิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ ด้วยแล้วน�ำมา
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ความคิด
คล่อง ยืดหยุ่น ริเริ่ม และละเอียดอ่อน และ
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรตระหนักถึงการใช้อ�ำนาจตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคในการปฏิบัติงานและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ าน ประพฤติปฏิบตั ิ
ทีด่ ที งั้ ต่อหน้าทีแ่ ละต่อวิชาชีพยึดมัน่ ในหลักวิชาชีพ
และจรรยาบรรณตลอดจนการรักษามาตรฐานการ
ท�ำงานทีม่ ีคณ
ุ ภาพและตรวจสอบได้ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ รุ่งอรุณ เขียวพุ่มพวง (2557: 12)
กล่าวว่าการมีคุณธรรมจริยธรรม คือ สิ่งที่มคี ุณค่า
มีประโยชน์ เป็นลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตใจ เป็นสภาพคุณงามความดีทสี่ งั่ สมอยูใ่ นจิตใจ
ของมนุษย์เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระตุ้นให้มี
การประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม คุณธรรม
เป็นสิง่ ทีด่ งี ามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวติ ในการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์
ให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าด้านอื่นๆ แต่
กลับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถาน

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

ศึกษาควรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท�ำงาน
กล้าเปลีย่ นแปลง โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมและ
ถูกกฏหมายรวมทัง้ บริหารงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร
2. จากการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการนิเทศ
การศึกษามีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ สถาน
ศึกษาควรมีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้
มีคณ
ุ ภาพทัว่ ถึงและต่อเนือ่ งเป็นระบบ ให้ผบู้ ริหาร
มอบหมายให้ศกึ ษานิเทศก์ได้ชว่ ยครูและบุคลากรใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนท�ำให้ผลสัมฤทธิท์ าง
เรียนของนักเรียนดีขนึ้ ด�ำเนินการตามแผนโครงการ
นิเทศ โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับงานและผู้รับ
การนิเทศอย่าสม�่ำเสมอและทั่วถึง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรท�ำการวิจยั พัฒนารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่
น�ำไปใช้พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมให้สูงยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ
3. ควรท�ำการศึกษาภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระเบียบวิธีวิจัยและ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากหลายๆ พื้นที่ ใน
สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ได้ผลวิจัย
เชิงลึกที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งในแง่
ปัจจัยเงื่อนไข กระบวนการ ยุทธศาสตร์และผล
สืบเนื่องที่เกิดขึ้น
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