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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาภาวะผูน้�าเชงินวัตกรรมของผูบ้รหิารสถานศึกษาอาชวีศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 2) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าเชงินวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษาท่ีส่งผลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื 3 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิารและครสูถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 3 จ�านวน 347 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษา เท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เท่ากับ 0.75 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
การท�างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 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�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
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บรหิารงานวชิาการ ของสถานศึกษาอาชวีศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 3 มีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกในระดบัมาก อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 4) ภาวะผู้น�าเชงินวตักรรมของผู้บรหิาร
สถานศึกษาด้านการท�างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม (X

2
) ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง (X

1
) 

ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (X
5
) และด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม (X

4
) ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้ร้อยละ 
49.50 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
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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 (X

2
), visionary of  

change (X
1
), creative thinking (X

5
), and moral and ethics (X

4
), 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 +.345X
2
 +.200X

1
 +.089X

5
 +.100X

4

A predictive equation in standard score

Z´
y
 = .391Z

X2
 +.224Z

X1
 +.166Z

X5
 +.156Z

X4

Keywords: Innovative leadership, Academic administration effectiveness, Private vocational 
schools

บทนำา

การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นปัจจัยใน
การพัฒนาคนให้มีศักยภาพเต็มความสามารถ มี
คณุภาพชวีติที ่เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาทรพัยากร
มนษุย์ให้มคีวามรูค้วามคดิ ทักษะในด้านต่างๆ ให้
เกิดแรงผลักดันที่ส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สงัคมจะเป็นตวัน�าให้เกิดผลในการพฒันาประเทศ
ชาต ิเพราะการจดัการศกึษาให้เหมาะสมกบัสภาพ
แวดล้อมและสงัคมเป็นการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ตามทีป่ระเทศชาตต้ิองการ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2546: 124) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 ได้ก�าหนดภารกิจการบริหารสถานศึกษา
ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารทั่วไป โดยถือว่าการบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลัก มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา 

มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามท่ีกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์สูก่ารปฏบัิตเิพือ่ให้ทกุฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจทิศทางการด�าเนินงานเพื่อน�า
ไปสู่เป้าหมายอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
3 ประการคือ การสร้างโอกาสทางการศึกษา การ
พฒันาการจดัการและการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้  
และการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ

การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการ
บรหิารกจิกรรมทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัปรงุ
การเรยีนการสอนให้ดขีึน้ ตัง้แต่การก�าหนดนโยบาย 
การวางแผนการปรบัปรงุพฒันาการเรยีนการสอน 
ตลอดจนการประเมนิผลการสอนเพือ่ให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการจัดการศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร  
วงศ์อนตุรโรจน์, 2544: 2) การบรหิารงานวชิาการ
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จึงเป็นงานที่ส�าคัญมาก เนื่องจากการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงกิจกรรมการสอนซึ่งเป็น 
จุดหมายหลักของสถานศึกษา ดังนั้นการบริหาร
งานวชิาการจงึเป็นกระบวนการบริหารกจิกรรมทุก
อย่างในการปรบัปรงุการเรยีนการสอนเพือ่ให้เป็นไป
ตามจดุมุง่หมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการ
ศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (เพียงเพ็ญ  
เพียรสันเทียะ, 2553: 1) การบริหารงานวิชาการ
จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษา
คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาน
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันการ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการจ�าเป็นอย่างยิ่งต้อง
อาศัยเทคโนโลยีและการน�านวัตกรรมและพัฒนา
นวตักรรมเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ 

นวตักรรมเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อวงการ
ศกึษาในสภาพการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารและสงัคมอย่างรวดเรว็ใน
ปัจจบุนั จงึมคีวามจ�าเป็นทีส่ถาบนัทางการศกึษาที่
เป็นรากฐานส�าคญัของการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
จะต้องส่งเสรมิและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้อง
ต่อการเปลีย่นแปลงดงักล่าวในรปูของกระบวนการ 
ขั้นตอน วีธีการ หรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องใช้ได้ ซึ่ง
ลักษณะส�าคัญของนวัตกรรมนั้นต้องมาจากความ
ตั้งใจที่ต้องการให้เกิดขึ้น ต้องมีความใหม่และน�า
มาใช้ได้ มเีป้าหมายเพือ่ก่อเกดิประโยชน์แก่องค์กร
หรือให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยการสร้างสถาบัน
ทางการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมจะเป็น
ส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ในการชงิความได้เปรยีบใน
ยคุฐานความรู ้ซึง่เป็นรากฐานทีม่ัน่คงในการพฒันา 
โดยขึ้นอยู่กับความสามารถการคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ค้นพบสิง่ใหม่และการสร้างนวตักรรมให้เกดิขึน้อาจ
เป็นการพฒันรปูแบบการจดัการศกึษา การบรหิาร
งาน รวมไปถงึการสร้างนิสัยนวัตกรรมให้เกดิขึน้กบั
คนในองค์กรทัง้ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา

ที่ต้องพัฒนาให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือสร้างรูปแบบการท�างาน 
การสร้างส่ือและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
การพฒันาหลกัสตูร รวมไปถงึการวดัและประเมนิ
ผล เพือ่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
และมีสมรรถนะพร้อมในการศึกษาต่อ การด�ารง
ชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(องค์อร ประจันเขตต์, 2557: 24-28)

ด้วยความส�าคญัของภาวะผูน้�าเชงินวตักรรม
และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดังกล่าว  
ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นครสูถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชน 
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สนใจที่จะท�า
วิจยัภาวะผูน้�าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร 
และการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาให้บรรลุ
ประสิทธิผลที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสทิธผิลการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา 
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น�า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
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ประสทิธผิลการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา 
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สมมติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในทางบวก

2. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
ด้านสร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรยีนรู้นวตักรรม 
ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการท�างานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วม และด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์
ประสทิธผิลการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา 
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วิจัยมุง่ศกึษาภาวะผู้น�า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง 2) ด้านการท�างานเป็นทีมและการ
มีส่วนร่วม 3) ด้านการสร้างบรรยากาศองค์การ
แห่งการเรียนรู้นวัตกรรม 4) ด้านการมีคุณธรรม
จริยธรรม และ 5) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 
และครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จ�านวน 1,537 คน 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิาร
และครสูถานศึกษาอาชวีศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอื 3 จ�านวน 347 คน จ�าแนกเป็นผูบ้รหิาร 
จ�านวน 41 คน และครู จ�านวน 306 คน ก�าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ�านวนประชากร
ทั้งหมดกับตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan (1970: 607-610) ใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยกลุ่มผู้บริหารและครู  
โดยกระจายสัดส่วนจ�านวนกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
เทียบจ�านวนประชากรแต่ละจงัหวัดกบักลุม่ตวัอย่าง
ทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนท่ี 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ ต�าแหน่ง 
จังหวัดท่ีตั้งของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�า
เชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษา
เอกชน มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert Type)

ตอนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบรหิารวชิาการ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคดิ
ของลิเคิร์ท (Likert Type)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ขอหนงัสอืจากคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3

2. ด�าเนินการแจกแบบสอบถามจาน
วน 347 ชุด ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ในสถานศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3. เมือ่ผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถามคนืครบถ้วน 
ได้ท�าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ 

4. น�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส
ให้คะแนนตามน�า้หนกัคะแนนแต่ละข้อและบนัทกึ
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 

2. วเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้�าเชงินวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสทิธผิลการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา 
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
โดยการค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบมข้ัีนตอน (Stepwise 
Multiple Regression) และสร้างสมการถดถอย
เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม

ผลการวิจัย

ผลการวิจับพบดังนี้

1. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนโดยรวม อยู่ในระดบั

มาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า

1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสดุ เมือ่พจิารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 8 ข้อ และ
อยู่ในระดับมากจ�านวน 1 ข้อ ซึ่งข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 
มากทีส่ดุ คือ ก�าหนดวสิยัทศัน์ทีเ่ป็นข้อความแสดง
ถึงความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม 

1.2 ด้านการท�างานเป็นทีมและการมี 
ส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เม่ือพจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 6 
ข้อ และอยู่ในระดับมากจ�านวน 4 ข้อ ซึ่งข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ครูสะท้อน 
ผลการท�างานและเสนอแนวทางในการท�างาน 
เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์การแห่ง
การเรยีนรูน้วัตกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ
จ�านวน 4 ข้อ และอยู่ในระดับมากจ�านวน 5 ข้อ 
ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี 

1.4 ด้านการมีความคดิสร้างสรรค์ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดจ�านวน 1 ข้อ และอยูใ่นระดบั
มากจ�านวน 5 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ สามารถสื่อสารความคิดของตนเองให้ครูเห็น 
รายละเอียดและภาพชัดเจน 

1.5 ด้านการมคีณุธรรมจรยิธรรม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดจ�านวน 1 ข้อ และอยูใ่นระดบั
มากจ�านวน 5 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
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2.1 ด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉล่ีย 
มากที่สุด คือ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย 

2.2 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบั
มากที่สุดจ�านวน 5 ข้อ อยู่ในระดับมากจ�านวน  
2 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูผลิตและ
พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา
ที่มีความหลากหลาย 

2.3 ด้านการวดัผล ประเมนิผลและเทยีบ
โอนผลการเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
จ�านวน 6 ข้อ อยู่ในระดับมากจ�านวน 1 ข้อ ซึ่ง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวัดผล และประ
มินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

2.4 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 2 ข้อ อยู่ในระดับ
มากจ�านวน 3 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
หลกัสตูรมคีวามสอดคล้องกบัวิสยัทัศน์ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุจ�านวน 1 ข้อ อยูใ่นระดบัมาก
จ�านวน 4 ข้อ ซึง่ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีสุ่ด คอื ระบบ
การนเิทศภายในสถานศึกษามคีวามเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

3. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษากบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ

มาก (r
xy
=.671) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยด้านท่ีมีความสัมพันธ์ระดับสูงสุด ได้แก่ 
ด้านการท�างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม ด้าน
การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการมีความ
คิดสร้างสรรค์ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านการสร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้
นวัตกรรม ตามล�าดับ

4. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ด้านการท�างานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วม (X

2
) ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบรหิารงานวชิาการ ของสถานศกึษาอาชวีศกึษา
เอกชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 3 ร้อยละ 38.90 
เมื่อเพิ่มด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง (X

1
) 

จะมอี�านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 44.30 เพิม่ข้ึน
จากเดิมร้อยละ 5.40 เม่ือเพิม่ ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ (X

5
) เข้าไปจะมอี�านาจในการพยากรณ์ 

ร้อยละ 47.40 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3.10 และ
เมื่อเพิ่มด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม (X

4
) เข้าไป

มีอ�านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 49.50 เพิ่มขึ้น
จากเดมิร้อยละ 2.10 ดงันัน้ภาวะผูน้�าเชงินวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมา  
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 เขียนเป็นสมการณ์พยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y´ = 1.206 +.345X
2
 +.200X

1
 +.089X

5
 

+.100X
4

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z´
y
 = .391Z

X2
 +.224Z

X1
 +.166Z

X5
 

+.156Z
X4
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อภิปรายผล

จากการวิจัยภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิาร
งานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ผู้วิจัยน�าประเด็น 
ข้อค้นพบส�าคัญและน�ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้

1. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยรวมและราย
ด้าน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเกือบทกุด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง เป็นด้านที่มี 
ค่าเฉลีย่สงูสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการทีผู่บ้รหิาร
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการท�างาน  
ผู้บรหิารมีความสามารถในการก�าหนดวสิัยทัศน์ที่
เป็นข้อความแสดงถึงความปรารถนาในการสร้าง
นวัตกรรม ผู้บริหารมีความสามารถในการก�าหนด
เป้าหมายสถานศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ในการเป็นองค์การนวัตกรรม ผู้บริหารมี
ความสามารถในการก�าหนดยทุธศาสตร์ ทีมุ่ง่บรรลุ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งยังสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
ดังที่เวียงวิวรรธน์ ท�าทูล (2557: 58-59)  
ชีว่้าผูบ้รหิารต้องสามารถแสดงออกเกีย่วกับการมุง่
เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศกึษาขององค์การไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการ ประกอบ
ด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ การสื่อสารวิสัยทัศน์ การ
ปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ และการเป็นแบบอย่างทีด่เีพือ่
ให้บรรลุประสทิธผิลของสถานศึกษาและสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ศรีสนิท และโกวัฒน์  
เทศบตุร (2563: 24) ท�าการวจิยัเรือ่งภาวะผูน้�าของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 พบว่า ภาวะผู้น�าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะด้านกระบวนการเรียนรู้เป็นด้านที่มีค่า
เฉลีย่สงูสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าสถานศกึษาเหน็
ถึงความส�าคัญของการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
จึงเน้นที่จะให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย โดยครูออกแบบการจดัการเรียน 
การสอนที่ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
อกีทัง้ครมูกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยจัดเนือ้หา 
ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
และครไูด้รบัการส่งเสรมิสนับสนุนให้จดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ซึง่ส่งผลให้กระบวนการ
จดัการเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาเกดิประสทิธภิาพ
สูง ดังที่ กิตติมา ปรีดีดิลก (2532: 61) ชี้ว่าการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นหน้าที่โดยตรงของ 
ผู้บริหารและครูท่ีจะต้องท�าการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่หมาะสมมกีารเรยีนการสอนทีถ่กูต้องตลอดจนมี
การอ�านวยความสะดวกเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมปีระสทิธิภาพ หลกัส�าคญัในการจดัการ
เรียนการสอนคือ ควรจัดความรู้และคุณสมบัติอื่น
ที่ต้องการให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เนื้อหาที่สอนยืดหยุ่นตามสถานการณ์สภาพท้อง
ถิ่นที่เรียนเพ่ือให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผลการวิจัยสอดคล้องกับกมล ภู่ประเสริฐ 
(2555: 6) ทีพ่บว่า งานวิชาการเป็นงานทีเ่ก่ียวกับ
การเรียนการสอนซ่ึงมีการเปลีย่นแปลงกระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญั 
ผูเ้รยีนเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัจิรงิเพือ่ให้เกดิการสร้าง 
องค์ความรูด้้วยตนเอง ในขณะเดยีวกนักระบวนการ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษา
จะต้องใช้วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริงมากขึ้น 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิง
นวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิล
การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา อาชวีศกึษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 มีความ
สัมพันธ์กันทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงสุด โดยด้านที่มีความสัมพันธ์
ระดบัสงูสดุ ได้แก่ ด้านการท�างานเป็นทมีและการ
มีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
การมีคุณธรรมจริยธรรม ตามล�าดับ ผลการวิจัยที่
เป็นเช่นนี้เพราะสถานศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ
ทางด้านการจัดการศึกษานั้น องค์ประกอบส�าคัญ
ของความส�าเรจ็ในอนัดบัต้นๆ นัน้คอืผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาที่มีทักษะและแบบแผนในการท�างาน โดย 
ผูบ้รหิารสถานศึกษาก�าหนดเป้าหมายสถานศกึษาใน
อนาคตทีเ่หมาะสมและเป็นไปได้ในการเป็นองค์การ
นวตักรรม โดยผูบ้ริหารสถานศกึษาก�าหนดวสัิยทศัน์
ที่แสดงถึงความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม 
ก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถสื่อสารวิสัย
ทัศน์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมแก่ครูและชุมชน เพื่อปฏิบัติตามวิสัย
ทัศน์ที่สร้างข้ึนเพ่ือให้สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์
อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะครูแสวงหาความความรู้และทักษะใหม่ๆ 
และกระตุ้นความคิดของครูให้เกิดจินตนาการใน
การวาดฝันให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาร่วมกัน อีก
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เกิดความเช่ือ
มั่น น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ ยอมรับใน
กระบวนการท�างานของคณะครทูกุคนทีท่�างานร่วม
กันและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
จากการมอบหมายงาน และเปิดโอกาสให้ครสูะท้อน
ผลการท�างานและเสนอแนวทางในการท�างานเพือ่
สร้างและพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา ส่งผล

ให้สถานศึกษาประสบความส�าเร็จทางด้านการ
จัดการศึกษาตลอดมา ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ นกิญัชลา ล้นเหลอื (2554: 124) ได้
ศึกษาเร่ืองโมเดลการสร้างภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เวียงวิวรรธน์ ท�าทูล และวัลลภา 
อารีรัตน์ (2557: 31-38) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น�า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การขีด 
มรรถนะสงูของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในระดับ “มาก” 
และผลการศึกษาการเป็นองค์การขดีสมรรถนะสงู
ของโรงเรยีนในสังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 พบว่าในภาพรวมค่าเฉลีย่ของ
การปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” 

4. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงาน
วิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จากตัวแปรทั้งหมด 5 
ตัวแปร มีตัวแปรที่ทดสอบแล้วมีความสามารถใน
การพยากรณ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 
จ�านวน 4 ตัวแปร ตามล�าดับคือ ด้านการท�างาน
เป็นทมีและการมส่ีวนร่วม ด้านการมวีสัิยทศัน์การ
เปลีย่นแปลง ด้านการมคีวามคดิสร้างสรรค์และด้าน
การมีคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นว่าองค์ประกอบ
ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการท�างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม แสดง
ให้เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นท่ีผู้บริหาร
สถานศกึษาต้องร่วมกบัคณะครใูนการวางแผน เพือ่
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และเปิดโอกาสให้ครูสะท้อน
ผลการท�างานและเสนอแนวทางในการท�างานเพือ่
สร้างนวตักรรมการจดัการศกึษา รวมทัง้ยอมรับและ
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมงานในการ
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ท�างานร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ อ�านวย  
มสีมทรพัย์ (2553:12) กล่าวว่าการท�างานเป็นทมี
ไว้ว่าการท�างานเป็นทมี สมาชิกทกุคนน้ันจะต้องมี
เป้าหมายเดยีวกนัจะท�าอะไรแล้วทกุคนต้องยอมรบั
ร่วมกัน มกีารวางแผนการท�างานร่วมกนั ซึง่จ�าเป็น
ส�าหรบัการบรหิารงานในทุกองค์การ องค์ประกอบ
ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการมวีสิยัทศัน์การเปลีย่นแปลง แสดงให้เหน็ถงึ
ความส�าคัญและความจ�าเป็นทีผู่บ้รหิารสถานศึกษา
ต้องมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อความแสดงถึง 
ความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม ก�าหนด 
เป้าหมายกลยุทธ์การสร้างนวตักรรมของสถานศกึษา
และก�าหนดเป้าหมายสถานศกึษาในอนาคตทีเ่หมาะสม 
และเป็นไปได้ในการเป็นองค์การนวตักรรม ผูบ้รหิาร
ต้องสามารถสือ่สารวสิยัทศัน์ทีมุ่ง่ยกระดบัคณุภาพ
การจดัการศกึษาอย่างเป็นรปูธรรมแก่ครแูละชมุชน
เพื่อจะได้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น เพื่อให้
สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ขวัญชนก โตนาค (2556: 79) กล่าวว่า การ
มวีสัิยทศัน์การเปล่ียนแปลงคอื การสร้าง เป้าหมาย
หรอืวสิยัทศัน์ขององค์กรทีช่ดัเจน กว้างไกล มุง่มัน่
ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบัน 
เพือ่ให้องค์กรเกดิการพฒันาไปในทางทีด่ขีึน้ น�าไป
สู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์ประกอบ
ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการมคีวามคดิสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถงึความ
ส�าคญัและความจ�าเป็นท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาต้อง
เสนอความคดิแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดเดมิ
หรือต่อยอดความคิดเดิมเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม โดย 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถสื่อสารความคิด
ของตนเองให้ครูเห็นรายละเอียดและภาพชัดเจน
และโน้มน้าวให้บคุลากรพร้อมร่วมมอืในการปฏบิตัิ
พร้อมทัง้สร้างทางเลือกใหม่ๆ เพือ่เป็นแนวทางใน
การพฒันาและขบัเคลือ่นการท�างานและเปิดโอกาส
ให้ครแูสดงความคิดเหน็เพ่ือให้เกดิจินตนาการและ

แรงจงูใจในการท�างาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
นันทิพร สาน้อย (2557:92) กล่าวว่าความคิด 
สร้างสรรค์ว่าความคดิสร้างสรรค์ คอื การคดิ นอก
กรอบ คิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม แต่
ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลน้ันๆ ด้วยแล้วน�ามา
เช่ือมโยงกับองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ความคิด 
คล่อง ยืดหยุ่น ริเริ่ม และละเอียดอ่อน และ 
องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม แสดง
ให้เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาควรตระหนักถึงการใช้อ�านาจตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคในการปฏิบัติงานและ 
ยดึหลักธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิาน ประพฤตปิฏบัิติ
ทีด่ทีัง้ต่อหน้าทีแ่ละต่อวชิาชพียดึมัน่ในหลกัวชิาชพี
และจรรยาบรรณตลอดจนการรกัษามาตรฐานการ
ท�างานทีม่ีคณุภาพและตรวจสอบได้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ รุ่งอรุณ เขียวพุ่มพวง (2557: 12) 
กลา่ววา่การมคีุณธรรมจรยิธรรม คอื สิ่งที่มคีุณค่า 
มีประโยชน์ เป็นลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทาง
จติใจ เป็นสภาพคณุงามความดทีีส่ัง่สมอยู่ในจิตใจ
ของมนุษย์เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระตุ้นให้มี
การประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม คุณธรรม
เป็นสิง่ทีด่งีามทางจติใจ เป็นคณุค่าของชวีติในการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนมนุษย์
ให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต 

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. จากการวิจัยพบว่าภาวะผู ้น�าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่นๆ แต่
กลับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถาน
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ศึกษาควรยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรมในการท�างาน 
กล้าเปลีย่นแปลง โดยค�านงึถงึความเป็นธรรมและ 
ถกูกฏหมายรวมทัง้บรหิารงานอย่างเป็นกลัยาณมติร

2. จากการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการ
บริหารงานวชิาการของสถานศกึษา ด้านการนเิทศ
การศกึษามค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าด้านอืน่ๆ ดงันัน้ สถาน
ศกึษาควรมกีารจดัการนเิทศภายในสถานศกึษาให้
มคีณุภาพทัว่ถึงและต่อเนือ่งเป็นระบบ ให้ผู้บรหิาร
มอบหมายให้ศกึษานเิทศก์ได้ช่วยครแูละบคุลากรใน
การปรบัปรงุการเรยีนการสอนท�าให้ผลสมัฤทธิท์าง
เรยีนของนักเรยีนดขีึน้ ด�าเนนิการตามแผนโครงการ
นิเทศ โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับงานและผู้รับ
การนิเทศอย่าสม�่าเสมอและทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป 

1. ควรท�าการวจิยัพฒันารปูแบบการพฒันา
ภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่
น�าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมให้สูงยิ่งขึ้น

2. ควรศึกษาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ 
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ 

3. ควรท�าการศกึษาภาวะผูน้�าเชิงนวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระเบียบวิธีวิจัยและ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากหลายๆ พื้นที่ ใน
สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ได้ผลวิจัย
เชิงลึกที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งในแง่
ปัจจัยเงื่อนไข กระบวนการ ยุทธศาสตร์และผล
สืบเนื่องที่เกิดขึ้น

เอกสารอ้างอิง

กมล ภู่ประเสริฐ. (2544). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ทิปส์พับลิเคชั่น.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาตพิทุธศักราช 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที่2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กติมิา ปรดีดีลิก. (2532). กระบวนการบรหิารและการนเิทศการศกึษาเบือ้งตน้. กรงุเทพฯ: อกัษรบณัฑติ.

ขวญัชนก โตนาค. (2556). การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผู้นำาเชงินวตักรรมสำาหรบัผูบ้ริหารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ณัฐวุฒิ ศรีสนิท และโกวัฒน์ เทศบุตร. (2563). ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3. วารสารการบรหิารและนเิทศการศึกษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,
11(1), 20-30.

นนทิพร สาน้อย. (2557). การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
(การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นิกัญชลา ล้นเหลือ. (2554). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). การบริหารวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท.



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

เพียงเพ็ญ เพียรสันเทียะ. (2553). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อำาเภอตาพระเยา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา.

รุง่อรุณ เขยีวพุม่พวง. (2557). กจิกรรมนนัทนาการเพ่ือพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรมของเด็ก. กรงุเทพฯ: 
เอส ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์.

เวียงวิวรรธน์ ท�าทูล และวัลลภา อารีรัตน์. (2557). ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผล 
ต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 37(3), 31-38

องค์อร ประจันเขตต์. (2557). โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นพของพฤติกรรมการท�างานที่มุ่งนวัตกรรม
ของอาจารย์พยาบาลในสถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 15(3), 371-381.

อ�านวย มสีมทรพัย.์ (2553). การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการทำางานเปน็ทมีกับการบริหารงานวชิาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ์ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.  
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Likert, R.R. (1962). New pattern of Management. New York: McGraw-Hill.


