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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และ
ความต้องการจ�ำเป็นของภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพือ่ พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูสังกัด อาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอน จ�ำนวน 234 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก อยู่ระหว่าง
0.20-0.60 และมีค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง 0.91-0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความต้องการจ�ำเป็น ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จ�ำนวน 5 คน
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูสงั กัด อาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์
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มีความต้องการจ�ำเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ และด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ ตามล�ำดับ
2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) บทน�ำ 2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์ 4) ผู้เข้ารับการ พัฒนา 5) ระยะเวลาการพัฒนา 6) ขอบข่ายเนื้อหา 7) วิธีการพัฒนา
8) กิจกรรมทีใ่ ช้ในการพัฒนา 9) การประเมินผล และการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ:

การพัฒนาครู, ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรม

Abstract
The purpose of this research was to 1) study the current condition, desirable
condition, need of enhancing innovative leadership of teacher in vocational college Khon
Kaen under office of the vocational education commission and 2) development of program
for enhancing innovative leadership of teacher in vocational college Khon Kaen under office
of the vocational education commission. This research was divided into 2 phases: phases 1:
study the current state, desirable conditions and need need of enhancing innovative
leadership of teacher. The samples consisted of 234 people. The research instrument was
the questionnaire with an Index of Item Objective Congruence between 0.60-1.00,
discrimination between 0.20-0.60 and a Reliability between 0.91-0.99. The statistics used for
analyzing data were modified priority need index, mean and standard deviation. And phases 2:
Development of program for enhancing innovative leadership of teacher in vocational college
Khon Kaen under office of the vocational education commission. Focus group discussion
included 5 professionals as informants. The research instrument was the evaluation form.
The statistics used for analyzing data were mean and standard deviation.
The results are as followed:
1. The current state of enhancing innovative leadership of teacher overall and
considering each side were at a moderate. Desirable conditions of enhancing innovative
leadership of teacher overall and considering each side were at a highest level. Result of the
needs were in Creative Thinking have the most needs. Next is the pursuit of new knowledge,
create a learning environment and Role model respectively.
2. Result of a program of development for Enhancing Innovative Leadership of
Teacher in Vocational College Khon Kaen under Office of the Vocational Education
Commission were invented by 9 elements 1) Introduction 2) the principle and reason
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3) the objectives of the program 4) development participants 5) development period
6) content 7) development method 8) development activities and 9) evaluation. The result
by experts reported that the program’s possibility, suitability is at the most level.
Keywords: Teacher Development, Enhancing Innovative Leadership

บทนำ�
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลง
ที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการ
ด�ำรงชีวิต ดังนั้นคนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมี
ทักษะสูงในการเรียนรูแ้ ละปรับตัว การสร้างทักษะ
การ เรียนรู้และนวัตกรรม มีความจ�ำเป็นต้องเตรี
ยมความพร้อมและปรับตัวให้มีจุดยืนที่เข้มแข็งให้
เพิ่มขึ้น สอด คล้องกับระบบสังคมเศรษฐกิจโลก
(สุกญ
ั ญา แช่มช้อย, 2559) การสร้างสรรค์นวัตกรรม
จึงมี ความส�ำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก จ�ำเป็น
ต้องมีการพัฒนาเปลีย่ นแปลงจากระบบการศึกษาที่
มีอยู่ เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี และสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป อีก
ทั้งเพื่อ แก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างที่
เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับ จ�ำนวนผูเ้ รียนทีม่ ากขึน้ การพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนอง การเรียนรูข้ องมนุษย์ให้เพิม่ มากขึน้ ด้วย
ระยะเวลาทีส่ นั้ ลง (ศศิประภา ชัยประสิทธิ,์ 2553)
นวัตกรรมการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดรับกับแนวคิด
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 หมวด
9 เทคโนโลยีทางการศึกษา ก�ำหนดว่ารัฐจะต้อง
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนา
แบบเรียน ต�ำรา หนังสือทางวิชาการ สือ่ สิง่ พิมพ์อนื่
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น
โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัด
ให้มเี งินสนับสนุนการ ผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่

ผูผ้ ลิต และผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ฉะนัน้
จึงมีความจ�ำเป็นอย่าง ยิง่ ทีส่ ถานศึกษาต่างๆ จะต้อง
พัฒนานวัตกรรม หรือน�ำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้เพือ่
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2553) และเป็นไปตามการแถลงนโยบาย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นโยบายด้านที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ส่งเสริม อาชีวศึกษาและการศึกษา
ระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความ ต้องการแรงงาน
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชือ่ มโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ (วิทยาลัยการอาชีพวังน�ำ้ เย็น,
2557)
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบนั นัน้
กระแสนวัตกรรมได้กลายมาเป็นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
และคุณภาพของบุคลากรและสถานศึกษา ทั้งนี้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาของสถาน
ศึกษา จึงจ�ำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่
ของครูและบุคลากรเพือ่ ยกระดับสถานศึกษาสูก่ าร
เป็น โรงเรียนนวัตกรรม (Innovative School) ใน
ส่วนของสถาบันการอาชีวศึกษา จัดตัง้ ขึน้ โดยอาศัย
อ�ำนาจ ตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 มาตรา 13 ก�ำหนดให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษา สามารถรวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ค�ำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีพันธกิจ
ดังนี้ 1) เพื่อ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ

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

อาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล 2) เสริมสร้าง
โอกาสทางการ อาชีวศึกษาแนวใหม่ให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และ3) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการ อาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนสถาบันการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (สถาบันการ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น, 2559)
บทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาก็คือ ครูผู้สอน ที่ต้องเป็นผู้น�ำ เป็นผู้มีวิสัย
ทัศน์ เชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน เป็นผู้น�ำที่มีความ
สามารถใน การเข้าถึงปัญหา หรือโอกาสทีส่ ลับซับ
ซ้อน และค้นพบแนวทางในการด�ำเนินการใหม่ๆ
หรือไม่เคยเกิด ขึ้นมาก่อน โดยผู้น�ำหรือครูผู้สอน
จะต้องมีความฉลาดทางนวัตกรรม (Innovative
Intelligence) เพื่อ ช่วยให้สามารถตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ดีขึ้น และช่วยให้
เกิดนวัตกรรมใน องค์การมากขึ้นอีกด้วย (Weiss
and Legrand, 2011) จากข้อเสนอแนะการ
บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของครูและ
พนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่าง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ยังมีอุปสรรค
ต่อการบริหารทรัพยากรใน สถานศึกษา ครู และ
พนักงานราชการมีความคิดเห็นว่า ฝ่ายวิชาการ ควร
มีการจัดท�ำแผนการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ทุก แผนกวิชา ส่งเสริม
ให้ครู นักเรียน นักศึกษาใช้ห้องสมุดและศูนย์การ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และควร
มีการจัดท�ำแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่สนองความสามารถความสนใจ และความถนัด
ของนักเรียน นักศึกษาให้อย่างเหมาะสม (ธวัช
แบขุนทด, 2560) ดังนัน้ จึงควรหา แนวทางพัฒนา
สถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของ
ครู เพื่อให้เป็นผู้น�ำเชิงนวัตกรรมใน สถานศึกษา
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ขึ้น (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552)
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคของอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา จ�ำนวน
มากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีเพราะได้
รับการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ท�ำให้เมือ่ เปรียบเทียบ
กับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว ผู้จบอาชีวศึกษาจะมี
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานน้อยกว่า ซึง่ ส่งผล
ต่อโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมของครอบครัว
รายได้น้อย ในส่วนของภาคธุรกิจประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงานทักษะ ส่งผลให้จ�ำเป็นต้องจ้าง
แรงงานไร้ทักษะหรือแรงงานที่มีทักษะไม่ตรงกับ
ความ ต้องการ ความสามารถในการแข่งขันตกต�ำ่ ลง
(ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์, 2557) สาเหตุดังกล่าว
เป็นผล พวงจากความสามารถในการเป็นผู้น�ำเชิง
นวัตกรรมของครูในสถานศึกษา จากข้อมูลเกีย่ วกับ
ปัญหาของ ครู พบว่า ครูขาดการสร้างองค์ความรู้
และการน�ำองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาตนเอง เนื่องจากขาดความ
เข้าใจในเรื่องการท�ำผลงานในเชิงสร้างสรรค์หรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาการสอน จึง
ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนของครูยงั ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จเท่าที่ควร (นิวรรณ ไชยรัตน์, 2552)
ซึ่งตรงกับการศึกษาของธวัช แบขุนทด ที่ศึกษา
เรือ่ ง ปัญหาและเสริมสร้าง ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
พบว่า ความสามารถของผู้น�ำยังขาดการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและ
ใช้ได้ผลดียงิ่ ขึน้ จากผลการศึกษา ข้อเสนอแนะการ
บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูและ
พนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่าง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาค ตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งพบว่า ยังมีอุปสรรคต่อการบริหาร
ทรัพยากรในสถานศึกษา ครู และพนักงาน ราชการ
มีความคิดเห็นว่า ฝ่ายวิชาการ ควรมีการจัดท�ำแผน
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรูท้ กุ แผนกวิชา ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา
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ใช้หอ้ งสมุดและศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และควรมีการจัดท�ำ แผนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรทีส่ นองความสามารถความ
สนใจและความถนัดของนักเรียน นักศึกษาให้อย่าง
เหมาะสม (ธวัช แบขุนทด, 2560) ดังนั้น จึงควร
หาแนวทางพัฒนาสถานศึกษา มีการ ปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าทีข่ องครู เพือ่ ให้เป็นผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ในสถานศึกษาขึ้น (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552)
ในการสร้างหรือการพัฒนาสิ่งใหม่ต้อง
เริ่มต้นจากผู้น�ำ ผู้น�ำต้องมีคุณลักษณะของความ
เป็นผู้น�ำ เชิงนวัตกรรมเสียก่อน แล้วค่อยคิดที่จะ
พัฒนาคุณลักษณะของผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมแก่บคุ คล
อืน่ โดยทีต่ อ้ ง มีองค์ประกอบทีเ่ ป็นคุณลักษณะเพือ่
เป็นปัจจัยเบื้องต้นนั่นคือในการสร้างหรือพัฒนา
นวัตกรรมทาง การศึกษา มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นความสามารถใน
การเปิดใจยอมรับ แนวคิด/วิธีการท�ำงานใหม่ๆ
รับการเรียนรูใ้ นมุมมองทีห่ ลากหลาย มีความรูด้ า้ น
นวัตกรรม และเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 2) ความคิด
สร้างสรรค์โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้น สิ่งเร้าให้เกิดความ
คิดใหม่ๆ 3) การท�ำงานเป็นทีม เป็นการท�ำงาน
ร่วมกันตามบทบาทภาระหน้าที่ที่ รับผิดชอบ เพื่อ
ให้บรรลุตามเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 4) การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยสร้าง แรงผลักดัน
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัว
บุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท�ำงาน ใน
การจูงใจให้มีประสบการณ์ ทักษะใหม่ และความ
สามารถใหม่ และ 5) การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ เป็นแสดงออกของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ในบทบาทหน้าที่การส่งเสริมต่อ
การเรียนรู้เชิง นวัตกรรม จัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพผลักดันการริเริ่มของบุคคล ส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ (พสุ
เดชะรินทร์, 2553 ; อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์,
2553 ; Bessant, 2010 ; Chuange, 2010 ;

Keith, 2011) แนวทางการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิง
นวัตกรรมของครูสงั กัดอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น
นั้น การพัฒนาโปรแกรมเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่มี
องค์ประกอบโปรแกรมที่ชัดเจน ในมุ่งเน้นพัฒนา
สมรรถนะครู เพือ่ ให้เป็นไปตามจุดมุง่ หมายทีว่ างไว้
อย่างเป็นระบบขัน้ ตอน หรือมี รายละเอียดของการ
พัฒนา และการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพือ่ ให้บริการ
ตามความต้องการของบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ
จนน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมและเกิด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยด�ำเนินการ
พัฒนาโปรแกรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการ
เสริมสร้าง ขั้นที่ 2 ออกแบบโปรแกรม และขั้นที่ 3
ประเมินโปรแกรม โดยการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัย
ก�ำหนดองค์ประกอบโปรแกรม ไว้ 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์
3) เนือ้ หาของโปรแกรม และ4) การวัดและประเมิน
ผลโปรแกรม (Boone, 1992 ; Caffarella, 2002)
จากความส�ำคัญและปัญหาที่กล่าวมา
นั้น ชี้ให้เห็นว่าผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูในสถาน
ศึกษา นั้น มีบทบาทส�ำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนและ
ศักยภาพของสถานศึกษาให้ประสบความส�ำเร็จและ
บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูผู้สอนจ�ำเป็นต้องส่ง
เสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน
โดยพัฒนา ขีดความสามารถของผู้เรียน รวมทั้ง
สนับสนุนและสร้างแรงกระตุน้ ให้เกิดแก่ผเู้ รียน เป็น
ผูพ้ ฒ
ั นา เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในสถานศึกษา น�ำ
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยใน
ฐานะทีเ่ ป็น ผูป้ ฏิบตั งิ านได้ตระหนักและเห็นความ
ส�ำคัญของการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม อีกทัง้
ยังเกิดข้อ สงสัยว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์อยูใ่ นระดับใด และมีโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิง นวัตกรรมของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไร จึงสนใจที่จะศึกษา
โปรแกรมเสริมสร้าง ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นนี้ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นของภาวะผูน้ ำ�
เชิงนวัตกรรมของครูสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูสงั กัดอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการวิจยั เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง โดยประชากร คือ ครูผู้สอนในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 580 คน กลุม่
ตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น จ�ำนวน 234 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะ ผู้น�ำเชิง
นวัตกรรมของครูสงั กัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถาม
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก�ำหนด การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แล้วน�ำมาเทียบกับเกณฑ์
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
1. การศึกษาวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู จ�ำนวน 3 แห่งๆ
ละ 2 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน�ำแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ด�ำเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. การประเมินโปรแกรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
ใช้แบบประเมินโปรแกรมที่สร้างขึ้น การวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้การสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ และ
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากแบบประเมินโปรแกรม

ผลการศึกษา
1. สภาพปัจจุบนั ของภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูสังกัด อาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้านความคิด
สร้างสรรค์ มีความต้องการจ�ำเป็นมากทีส่ ดุ รองลง
มาคือ ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ และด้านการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ตามล�ำดับ (ดังตาราง 1)
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แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และความต้องการ
จำ�เป็นในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม
สภาพปัจจุบัน

ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรม

S.D.

แปลผล

PNImodified

ลำ�ดับ
ความ
ต้องการ
จำ�เป็น

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.

แปลผล

1. ด้านการแสวงหา
ความรู้ใหม่

2.39 0.75

น้อย

4.65 0.44 มากที่สุด

0.7406

2

2. ด้านความคิดสร้างสรรค์

2.48 0.59

น้อย

4.61 0.47 มากที่สุด

0.8589

1

3. ด้านการทำ�งานเป็นทีม

3.83 0.69

มาก

4.53 0.39 มากที่สุด

0.1828

4

4. ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้

4.59 0.55

มากที่สุด

4.93 0.24 มากที่สุด

0.0741

5

4.06 0.45

มาก

4.84 0.29 มากที่สุด

0.1921

3

5. ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
โดยรวม

3.47 0.61 ปานกลาง 4.71 0.37 มากที่สุด

2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของครูสงั กัดอาชีวศึกษา จังหวัด ขอนแก่น โปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น มี องค์ประกอบ ดังนี้
1) บทน�ำ 2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม 4) ผูเ้ ข้ารับ การพัฒนา 5) ระยะเวลา
การพัฒนา 6) ขอบข่ายเนือ้ หา โปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ซึง่ มีขอบข่ายเนือ้ หาแบ่ง ออกเป็น
5 Module ได้แก่ Module 1 การแสวงหาความรู้
ใหม่ Module 2 ความคิดสร้างสรรค์ Module 3
การท�ำงานเป็นทีม Module 4 การสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ และModule 5 การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ 7) วิธกี ารพัฒนา 8) กิจกรรมทีใ่ ช้ในการ
พัฒนา และ9) การประเมินผล และการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครู
สังกัด อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยรวมและ
รายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น�ำเชิง
นวัตกรรมของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึง
ประสงค์ของภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้านความ
คิดสร้างสรรค์ มีความต้องการจ�ำเป็นมากทีส่ ดุ รอง
ลงมาคือ ด้านการแสวงหาความรูใ้ หม่ และด้านการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ตามล�ำดับ เหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะ หน่วยงานได้ให้ความส�ำคัญกับภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม ในฐานะทีเ่ ป็นคุณสมบัตสิ ว่ นตัว
ของผู้น�ำแต่ละคนที่แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผรู้ ว่ มด�ำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย

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

ที่วางไว้ ภาวะผู้น�ำเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมให้เกิดขึ้นได้
และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (บุญเลิศ
อ่อนกูล, 2545) ซึง่ องค์กรทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
จะส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
มีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ให้ครูสามารถออกแบบแผนงานหรือโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศการท�ำงานที่เอื้อ
ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อนุสรา สุวรรณวงศ์,
2560) จึงส่งผลให้สถานศึกษามีการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมอย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ยังเห็นว่าภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมยังคงต้องได้
รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านความ
คิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑาทิพย์
ชนะเคน (2559) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การศึกษา
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องงานวิจัยของวัลลภ
ปุยสุวรรณ์ (2560) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง การพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจยั พบว่า สภาพ
ปัจจุบนั ของภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มากและสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของของภาวะผูน้ ำ� ทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวม และเป็น
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการศึกษาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัด ขอนแก่น โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของครูสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น มี องค์ประกอบ ดังนี้ 1) บทน�ำ 2) หลัก
การและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
4) ผู้เข้ารับ การพัฒนา 5) ระยะเวลาการพัฒนา
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6) ขอบข่ายเนื้อหา โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งมีขอบข่ายเนื้อหาแบ่ง ออกเป็น 5
Module ได้แก่ Module 1 การแสวงหาความรู้
ใหม่ Module 2 ความคิดสร้างสรรค์ Module 3
การท�ำงานเป็นทีม Module 4 การสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ และModule 5 การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ 7) วิธกี ารพัฒนา 8) กิจกรรมทีใ่ ช้ในการ
พัฒนา และ 9) การประเมินผล และการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมมีความเหมาะ
สมในระดับปานกลาง และมีความเป็นไปได้ในระดับ
มากทีส่ ดุ เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะ โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ มีรายละเอียดของแนวการจัดประสบการณ์เพือ่
พัฒนาผูร้ บั การเสริมสร้างให้เป็นไปตามจุดมุง่ หมาย
ที่วางไว้มากที่สุด ระบุขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสร้าง
การเปลีย่ นแปลงอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ให้กบั ผูเ้ สริมสร้างจากความสามารถหรือพฤติกรรม
ในระดับกว้าง (Rothwell and Cookson, 1997)
ใช้วธิ กี ารพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ ำ� มีการฝึกอบรม
การจัดกิจกรรมทีม่ กี ารก�ำหนดระยะเวลา หลักสูตร
เนือ้ หาทีแ่ น่นอน รวมทัง้ การก�ำหนดสถานทีใ่ นการใช้
โปรแกรมด้วย (วิเชียร วิทยอุดม, 2550) ได้ให้ความ
หมายโปรแกรม หมายถึง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวัลลภ ปุยสุวรรณ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า โปรแกรม
การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์เนื้อหา
วิธีการพัฒนา และการประเมิน ผล ส่วนผลการ
ประเมินโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ ผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของกนกอร กวานสุพรรณ (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะ
การเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อ สร้างสรรค์
ด้วยปัญญาและการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองส�ำหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร พบว่า โปรแกรมเสริมสร้าง ทักษะการ
เรียน มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 6 ประการ คือ
(1) แนวคิดพืน้ ฐาน (2) หลักการ (3) วัตถุประสงค์
(4) เนื้อหา (5) กระบวนการและ (6) การ
วัดและประเมิน ผลกระบวนการของโปรแกรม
และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ยอดอนงค์
จอมหงส์พิพัฒน์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรม พัฒนาครูผู้น�ำการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า โปรแกรม
การพัฒนาครูมี องค์ประกอบที่ส�ำคัญ 7 ประการ
คือ (1) วิสัยทัศน์ (2) หลักการ (3) วัตถุประสงค์
(4) เนื้อหา (5) กระบวนการ (6) โครงสร้าง
(7) การวัดและประเมินผลกระบวนการของโปรแกรม

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 การน�ำโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูสงั กัดอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น ไปใช้ในการพัฒนาครูน้ัน ผู้บริหารและ
ครูควรท�ำความเข้าใจให้ชัดเจน ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาควรตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างจริงจัง
1.2 การน�ำโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูสงั กัดอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น ไปใช้ในการพัฒนาครูในสถานศึกษาต่างๆ
ควรปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ และ
ปฏิบัติอย่างจริงจังตามโปรแกรมที่วางไว้
1.3 เวลาที่ในการพัฒนาแต่ละขั้นตอน
อาจยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสมและควรพัฒนา
ให้ครบทุกขั้นตอนตามโปรแกรมที่วางไว้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั การพัฒนาครูและนักศึกษา
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการท�ำงานเป็นทีม
2.2 ควรมีการวิจยั ผลการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูและนักศึกษาตามโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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