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 ABSTRACT 
 

The purposes of this study were 1) to study the level of innovative leadership of school 
administrators in the opinions of the teachers under the supervision of Pathum Thani Primary 
Educational Service Area Office, and 2) to compare the innovative leadership of school 
administrators in the opinions of the teachers under the supervision of Pathum Thani Primary 
Educational Service Area Office classified by size of schools. 

The population was 351 teachers under the supervision of Pathum Thani Primary 
Educational Service Area Office in the academic year 2017. They were selected based on the 
Kregcie and Morgan’s sample size determination table.  The research instruments were interview 
forms and 5 point rating scale questionnaires.  The statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA and Scheffe's Double Test. And use the 
interview form as a tool. In the interview, 8 respondents by taking comments from the interview to 
analyze the content area. 

The results of the study showed that 1) the innovative leadership of school administrators 
in the opinions of the teachers under the supervision of Pathum Thani Primary Educational Service 
Area Office as a whole was at a high level both overall and among individual aspects, and 2) the 
comparison results of the innovative leadership of school administrators in the opinions of the 
teachers under the supervision of Pathum Thani Primary Educational Service Area Office classified 
by size of school as a whole and individual showed a statistically significant difference at the .05 
level. Except for it was found that there was no statistically significant difference at the .05 level 
between the innovative leadership of school administrators in medium and large schools. 
Keywords :innovative leadership, school administrators, Pathum Thani primary educational service  

area office 
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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  ในโลกยุคโลกาภิว ัฒน์ทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่                      

ต่างเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากความเจริญกา้วหน้าของ
เทคโนโลยี การแข่งขนัของเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ หรือปัญหาการขาดแคลน
ก าลงัแรงงาน อนัเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัให้ผูน้  าในองคก์รต่างๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มข้ึน เรียนรู้นวตักรรมการบริหารองค์กร เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ อนัจะน ามาซ่ึง
ความก้าวหน้าและเอาชนะคู่แข่ง (Tierney, Farmer and Graen, 1999; Jung et al, 2003) ประกอบกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีมีวิสัยทศัน์คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ โดยมีกรอบการปฏิรูปการศึกษาใน 4 ปัจจัย คือ 1)พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2)พฒันา
คุณภาพครูยุคใหม่ 3)พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4.พฒันาระบบการ
บริหารจดัการใหม่ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น.13-31) ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วของสังคมปัจจุบนัในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการเติบโต การพฒันาของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมต่าง ๆ ท าให้สังคมเป็นสังคมแห่งข้อมูล ข่าวสาร มีการเปล่ียนแปลงทางค่านิยม 
วฒันธรรม ความเช่ือ รวมทั้งแนวทางการด าเนินชีวิตอีกทั้ง ระดบัการศึกษา ความตอ้งการของบุคคล 
ซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริหารองค์กรในปัจจุบนัตอ้งมีการเตรียมพร้อมรับมือให้สามารถบริหารจดัการองคก์ร
ให้ด ารงอยูใ่นสังคมปัจจุบนัและอนาคตได ้(มทันา วงัถนอมศกัด์ิ, 2550, น.1) ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและทิศทางในการพัฒนาองค์กรท่ีมุ่งเน้นความแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวันวตักรรมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะผลกัดนังานท่ีปฏิบติัไปสู่ความส าเร็จ ผูน้  าจึงจ าเป็นตอ้งมี
ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม มีความช านาญในการประยุกต์ ทั้งวิธีการคิด วิธีการท างาน มีความซ่ือสัตย์
และเปิดรับขอ้มูลเพื่อเหตุผล หาวิธใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและตอ้งยอมลดบทบาท
ตนเองจากผูน้ าแบบเดิมๆ เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือในองค์กรและมีความย ัง่ยืนในองค์กรข้ึน 
การท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไดน้ั้น การปฏิรูปการศึกษา เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมุ่งให้มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาส
ให้นกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองให้กบันกัเรียนทุกคน ตลอดจนมีส่ืออุปกรณ์การ
เรียนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548, น.20)  
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การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาเปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม เพี่อให้
ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกทั้งเพี่อแกไ้ขปัญหา
ทางด้านการศึกษาบางอย่างท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษา  
จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมการศึกษาท่ีจะน ามาใชเ้พี่อแกไ้ขปัญหาทางดา้นการศึกษา
ในบางเร่ือง เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนผูเ้รียนท่ีมากข้ึน การพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั การผลิต
และพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหม่ ๆ ข้ึนมาเพี่อตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนให้เพิ่ม
มากข้ึนด้วยระยะเวลาท่ีสั้ นลง ซ่ึงการใช้นวตักรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจดัการด้าน
การศึกษาก็ มีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิประภา  
ขัยประสิทธ์ิ. 2553, หน้า 60) สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูลย์ สินลารัตน์ (2553) ท่ีกล่าวว่า
การศึกษาควรเป็นไปในทิศทางท่ีมีคุณค่าต่อตวัผูเ้รียน ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์มากข้ึนและเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาประเทศใหด้ ารงอยูใ่นภาวะสังคมโลกท่ีแข่งขนัอยา่งรุนแรงเช่นปัจจุบนั เราจึง
ควรเปล่ียนกระแสการศึกษาใหม่ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีก่อผลในทางปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม ก่อใหเ้กิด
ผลผลิตใหม่ในวงการศึกษา เป็นผลผลิตท่ีสร้างสรรค์ (Creative) ซ่ึงปัจจุบนัผูน้ าองคก์ารยุคใหม่ตอ้ง
เผชิญปัญหาท่ีหลากหลาย ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูน้  า
ตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเกิดจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเปิดให้มีอิสระ
ในการท างานมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการก็เช่นเดียวกนัจ าเป็นจะตอ้งอาศยัผูบ้ริหารการศึกษาและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหารและการจดัการศึกษาประสบความส าเร็จและ
เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค ์ดงันั้นการท่ีโรงเรียนจะพฒันาให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ปัจจยั
ส าคญัส่วนหน่ึงมาจากผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบั วาโร เพ็งสวสัด์ิ (2549 , น.1) ท่ีกล่าวว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นกลไกส าคญัและมีอิทธิพลสูงต่อผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบการศึกษา ประสิทธิภาพ
ของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลขององค์การทางการศึกษา อย่างไรก็ตามการท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะบริหารใหไ้ดผ้ลดีนั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการเสริมพลงัใหผู้บ้ริหารไดมี้โอกาสฝึกและใชค้วาม
เป็นผูน้ าหรือภาวะผูน้ า (Leadership) ได้อย่างเต็มศกัยภาพ เพื่อให้ผูบ้ริหารเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
ภาวะผูน้ าจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารทุกระดบั ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติังานร่วมกบั
ผูอ่ื้น โดยเพื่อนร่วมงานมีความเต็มใจ  พึงพอใจ  และในขณะเดียวกนัก็ได้ผลงานท่ีมีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ตามวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งไว ้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (อภิวฒัน์  เจนเช่ียวชาญ. 
2549, น.14) นอกจากน้ี วิโรจน์ สารรัตนะ (2545, น.38) ยงักล่าวว่า โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือ
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จนั้น ตอ้งอาศยัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเป็นแนวทาง ตอ้งอาศยัความ
ทุ่มเทพยายามในทุกด้านจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ต้องอาศยัความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ต้องอาศยั
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เป้าหมายท่ีชดัเจนและทา้ทาย มีทรัพยากรท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ ตอ้งอาศยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนและภาวะผูน้ าของคณะครู และยงัมีงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า  ซ่ึงพบว่า 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหารงานให้สัมฤทธ์ิผลความส าเร็จในผลงานมี
ส่วนสัมพนัธ์กบัความสามารถของผูบ้ริหารหรือภาวะผูน้ าเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมี
ลกัษณะการปฏิบติังานอยา่งไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัท่ีสุด
ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในความเป็นผูน้ า บริหารงานให้บุคลากรท่ีมีอยู ่ช่วยกนัท างานและรู้จกั
เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆเกิดประสิทธิผลและ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (สุวรรณา เทพประสิทธ์ิ, 2555) จงัหวดัปทุมธานี มีโรงเรียนในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 7 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอล าลูกกา  อ าเภอธญับุรี  
อ าเภอหนองเสือ  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอลาดหลุมแกว้ และอ าเภอสามโคก ประกอบดว้ยโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 จ านวน 170  โรงเรียน 
ซ่ึงแต่ละโรงเรียนมีบริบทท่ีแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ตลอดจนจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนนักเรียนอย่างต่อเน่ือง   อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของชุมชนเมืองมายงัเขต
ปริมณฑล จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นอยา่งยิง่  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา จึงท าให้ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนอยู่ในจงัหวดั
ปทุมธานี มีความสนใจและตอ้งการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของการศึกษาไทยในระดบัสากล เพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีเป็นก าลงัส าคญัใน
การขบัเคล่ือนโมเดล ไทยแลนด ์4.0 ต่อไป  

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
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1.3  ค ำถำมกำรวจิัย 
1.3.1  ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
1.3.2  ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั
หรือไม ่

 

1.4  สมมุติฐำนกำรวจิัย 
1.4.1  ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
1.4.2  ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 

1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
ในการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา คร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.5.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ ครูผู ้สอนในสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบดว้ย 4 อ าเภอ รวม 103 โรงเรียน ไดแ้ก่ อ าเภอ
เมืองปทุมธานี  จ  านวน 689 คน อ าเภอสามโคก จ านวน 288 คน อ าเภอคลองหลวง จ านวน 925 คน 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ จ านวน 306 คน รวม 2,208 คน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ประกอบดว้ย 3 อ าเภอ รวม 67 โรงเรียน ไดแ้ก่ อ าเภอธัญบุรี จ  านวน 627 คน อ าเภอ
ล าลูกกา จ านวน 579 คน อ าเภอหนองเสือ จ านวน 336 คน รวม 1,542 คน ทั้ งหมด 170 โรงเรียน  
รวมทั้งส้ิน 3,750 คน 

1.5.1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 351 คน โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จของเครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และใชก้าร
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สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในการแบ่งชั้นเพื่อเก็บขอ้มูลโดยแบ่งตามขนาด
สถานศึกษา และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลาก เลือกผูต้อบ
แบบสอบถาม  

1.5.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา    
ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
1.5.2.1 ตวัแปรตน้ คือ ขนาดสถานศึกษา (เกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน) 
1) ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 120 คน) 
2) ขนาดกลาง (121 – 600 คน) 
3) ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 
4) ขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คนข้ึนไป)    

1.5.2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูว้ิจยั 
ไดท้  าการสังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลง   
2) ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม   
3) ดา้นการคิดสร้างสรรค ์  
4) ดา้นการบริหารความเส่ียง   
5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
6) ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม  

 

1.6  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โดยผูว้ิจยัใชห้ลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม ของ Watt (2002) 
, Dave (2007) , Pollock (2008) , Lindegaard (2009) , Rose or la (2010) , Mc Millan (2010) , Horth 
and Vehar (2012) , George (2012) , Patel (2012) , จารุนันท์ อิทธิอาวชักุล (2551) , อรอนงค์ โรจน์
วฒันบูลย์ (2553) , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) , ขวญัชนก โตนาค (2556), อรวรางค์ จนัทร์เกษม 
(2556) , เวียงวิวรรธน์ ท าทูล (2557) , จุรีวรรณ จนัพลา (2557) , อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558) และ 
พิทกัษ ์ทิพยว์ารี (2558) จากขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์และก าหนดองคป์ระกอบมาเป็นตวัแปรท่ีใชใ้น
การศึกษา เน่ืองจากมีความสอดคล้องกบัการด าเนินงานของโรงเรียน มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่  
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1) ด้านการมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง  2) ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 3) ด้านการคิด
สร้างสรรค ์ 4) ดา้นการบริหารความเส่ียง 5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 6) ดา้น
การสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม โดยศึกษาและเปรียบเทียบตามตวัแปรขนาดของสถานศึกษา    
ดงัภาพท่ี 1.1 

 
      ตวัแปรตน้                      ตวัแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1.7  ค ำจ ำกดัควำมในงำนวจิัย 
1.7.1 ภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บ ริหารสถานศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้

ความสามารถของผูบ้ริหารในการน าองคก์ร ทั้งวธีิการคิด วธีิการท างาน แนวทางใหม่ ๆ เพื่อสร้างงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม โดย
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม การคิด
สร้างสรรค์ การบริหารความเส่ียง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการสร้าง
บรรยากาศองคก์รนวตักรรม 

1.7.1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปล่ียนแปลง หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ ท่ีทันสมัย 
สามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน กวา้งไกล แปลกใหม่ สอดคล้องกับสภาพองค์กร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบนัไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร เพื่อให้เกิดการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

ขนาดสถานศึกษา 
 

1. ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 120 คน) 
2. ขนาดกลาง (121 – 600 คน) 
3. ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คน 
 ข้ึนไป) 

 

ภำวะผู้น ำเชิงนวตักรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

1. ดา้นการมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลง 
2. ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
3. ดา้นการคิดสร้างสรรค ์
4. ดา้นการบริหารความเส่ียง 
5. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
6. ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม 
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และถ่ายทอดสู่แนวทางปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งรอบดา้น ยอมรับและ
เตรียมการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

1.7.1.2 ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม หมายถึง  การร่วมมือร่วมใจปฎิบติังาน     
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย เปิดโอกาสและโนม้นา้วให้บุคลากรและชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ร่วมกนัท างานเป็นทีม ช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ก าหนดบทบาท วางแผน มอบหมายงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน เปิดโอกาสให้
ทุกคนไดส้ร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าของนวตักรรมท่ีได้ร่วมกนัสร้างสรรค์ และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีท าให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์ รวมทั้ งน าพาทีมงานในองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมหรือร่วมงานกบัชุมชนอย่างเต็มใจ 
และเตม็ความสามารถ 

1.7.1.3 ดา้นการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง  ความสามารถในการคิดริเร่ิม คิดส่ิงใหม่ ๆ                 
หลากหลายรูปแบบ หลายแง่มุม คิดนอกกรอบ สร้างทางเลือกใหม่เพื่อหาแนวทางในการพฒันา 
และขบัเคล่ือนการด าเนินงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ าส่ิงใหม่ ๆ หรือสร้างนวตักรรมใหม่มาใช้
ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียนโดยอาศยัเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
มีการส ารวจหาขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าแนวคิด
แบบเดิมมาพฒันาต่อยอดให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร 
คิดสร้างสรรค์พฒันางานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรม ตลอดจนสนับสนุนสภาพการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ให้บุคลากรเสนอความคิดแล้วน ามาปฏิบติั รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีอิสระด้านความคิดในการวางแผนการท างาน สนับสนุนให้ประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ ๆ ตามบริบท 
ขององคก์ร และสามารถรวบรวมขอ้คิดเห็นมุมมองต่าง ๆ น ามาเป็นประโยชน์เพื่อสร้างแนวความคิด
ใหม ่ๆ ในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการสร้างสรรคน์วตักรรม 

1.7.1.4 ดา้นการบริหารความเส่ียง หมายถึง การจดัการบริหารปัจจยัและกระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ โดยมีการวางแผน วิเคราะห์ ระบุความเส่ียง ก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม
กิจกรรม เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ท าให้ระดบัความเส่ียงและผลกระทบจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตมีผลต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ก ากับและตรวจติดตาม 
การบริหารความเส่ียงอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยค านึงถึงเป้าหมายของ
องค์กรเป็นส าคญั พิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์ กลา้ท าบนความเส่ียงท่ีพอรับได ้ให้การ
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สนับสนุนทรัพยากรและแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
ประเมินผลและรายงานผลเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน วางแผนจดัการบริหารความ
เส่ียงในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนไปใช้ในการปฏิบติังานโดยไดรั้บการสนบัสนุนและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัในสถานศึกษา รวมทั้งวางมาตรการรองรับในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์
นอกเหนือจากแผนการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

1.7.1.5 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การมีความรู้ 
และทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เห็นความส าคัญและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ แสดงวิสัยทศัน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ ยอมรับ และน าไปสู่การปฏิบัติ  ปรับประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน สนบัสนุนให้มีการพฒันาคุณภาพและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทนัสมัย  พฒันาระบบบริหารจดัการ ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากรในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อการศึกษาและการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์ร  
จดัให้บริการความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางด้าน ICT ร่วมกัน ตลอดจนจดัท าระบบงานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยจดัเก็บเป็น
ฐานขอ้มูลส่วนกลางและสามารถเช่ือมโยงน าขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที 

1.7.1.6 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม หมายถึง  การก าหนดทิศทาง 
โครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มุ่งเน้นและผลกัดนัให้เกิดการสร้างวฒันธรรมภายใน
องคก์รดว้ยการเล็งเห็นคุณค่าของนวตักรรมเป็นส าคญั ให้ความส าคญักบัการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการสร้างสรรค์นว ัตกรรมใหม่ ๆ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้บุคลากรได้ผ่อนคลาย  
ไม่เคร่งเครียด ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ ไม่ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
มีน ้ าใจ และมีมารยาทในการท างานร่วมกนั สนบัสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้และทกัษะใหม่ ๆ
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปสร้างหรือพฒันานวตักรรมเป็นของตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากร 
รู้จกัเขา้สังคม เปิดโลกทศัน์ให้กวา้งข้ึน มีการส่ือสารพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดแนวคิด
นวตักรรมใหม่ ๆ น าไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิด 
การสร้างนวตักรรม และให้รางวลัหรือผลตอบแทนแก่บุคลากรท่ีสามารถบรรลุเป้าหมาย เพื่อเสริม
แรงจูงใจในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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1.7.2 ผู้บ ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู ้อ  านวยการสถานศึกษา ห รือผู ้รักษาการณ์  
(ในต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 และ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 

1.7.3 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการประจ าและบุคลากรท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ี
จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 

1.7.4 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ระดบัของสถานศึกษา ท่ีมีจ านวนนกัเรียนเป็นตวัก าหนด
ขนาดของโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 และ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 

 

1.8  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี รวมถึงโรงเรียนอ่ืน ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1.8.1 เพื่อทราบข้อมูลเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
1.8.2 เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา น าไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาตนเอง เพื่อเป็น

องคค์วามรู้ในการบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
1.8.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร ท าให้สามารถน าไป

ประยกุตใ์ชพ้ฒันาสถานศึกษาตามบริบทท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีดีข้ึน 
และของหน่วยงานอ่ืนต่อไป 

1.8.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวข้องทางการศึกษาสามารถน าผลการวิจยัไปเป็น
แนวทางในการด าเนินงานภายในหน่วยงานไดใ้นคร้ังต่อไป 

1.8.5 นกัวชิาการดา้นการศึกษาสามารถน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมใหมี้ศกัยภาพในการบริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การทบทวนวรรณกรรมในบทน้ี เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์วรรณกรรมจากการสืบคน้

ขอ้มูล ความรู้ จากทฤษฎี แนวคิด และผลการศึกษาวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีตอ้งการวิจยั ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจในองคค์วามรู้และประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 
ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรม ตามหวัขอ้ตงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 

2.2.1 ความเป็นมา 
2.2.2 วธีิการศึกษาภาวะผูน้ า 
2.2.3 ววิฒันาการและกระบวนทศัน์ของของภาวะผูน้ า ทฤษฎีภาวะผูน้ า 

2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1 งานวจิยัในประเทศ 
2.3.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น า 
ภาวะผูน้ าไดรั้บความสนใจ และมีการศึกษาเพื่อให้รู้วา่อะไรเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยให ้

ผูน้ ามีความสามารถในการน าหรือมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ไดมี้การศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ า 
(Traits) อ านาจของผู ้น า (Power) พฤติกรรมของผู ้น าแบบต่างๆ (Behavior) และสถานการณ์ 
(Contigency) ในปัจจุบนัก็ยงัมีการศึกษาภาวะผู'้น าอยูต่ลอดเวลา เพื่อพยายามหาผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล 
ในแต่ละองคก์าร ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ภาวะผูน้ า หมายถึง นักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศได้ให้ทศันะเก่ียวกบั
ความหมายภาวะผูน้ า ไวห้ลากหลาย ดังน้ี Hersey and Blanchard (1982) กล่าวว่าภาวะผูน้ าเป็น
กระบวนการท่ีใช้อิทธิพลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้ความพยายามในการปฏิบติังานในหน้าท่ีให้
บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์หน่ึง ส่วน Bass (1985) ระบุวา่ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงผูน้ าตอ้งเป็น ผูเ้ปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของผูต้ามให้ได้ผลเกินเป้าหมายท่ีก าหนด ทัศนคติ  
ความเช่ือมัน่และความตอ้งการของผูต้ามตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงจากระดบัต ่ากวา่ไปสู่ระดบัท่ีสูง
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กวา่ Goldman (1998) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ า วา่หมายถึงกระบวนการช้ีน า 
และจูงใจให้ ผูอ่ื้นปฏิบติัตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การ และเป็น
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารสามารถกระตุน้ให้เกิดสัมฤทธิของงานตามวตัถุประสงค์ขององคก์าร
โดยผ่านกระบวนการโน้มห้าว จูงใจให้สมาชิกในองค์การมีความร่วมมืออย่างเต็มท่ีเพื่อขบัเคล่ือน
นโยบาย การปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จ DuBrin and Yukl (2002) กล่าวสอดคล้องกันว่าภาวะผู ้น า  
เป็น  ความสามารถของผู ้น าในการชักจูงให้ บุคคลล่ืนท าตามในส่ิงท่ีตนเองต้องการได้จน 
ประสบความส าเร็จ Robbins (2005) อธิบายว่าภาวะผูน้ าเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลระหว่างผูน้ า 
(Leader) และผูต้าม (Follower) ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั เป็นการใช้
ลกัษณะเฉพาะ ของผูน้ าเพื่อสร้างอิทธิพลระหวา่งบุคคล (Interpersonal Influence) โนม้นา้วให้บุคคล
หรือกลุ่มท าในส่ิงท่ีผู'้น าตอ้งการ ภาวะผูน้ าจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูต้ามยอมใหผู้น้  าใชอิ้ทธิพลต่อตวัเขา 
ซ่ึงโดยทัว่ไปก็ต้องพิจารณาถึงระดบัความถูกต้องของอิทธิพลท่ีใช้ด้วยว่าไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจ 
เขา้ขู่เข็ญ หรือบีบบงัคบัให้ท าตาม เพราะถา้เป็นการเช่นนั้นก็ไม่ถือว่าผูน้  ามีภาวะผูน้ าได ้นอกจากน้ี  
Yukl (2010 อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556) ไดแ้สดงตวัอยา่งของค าจ ากดัความหรือความหมาย
ของภาวะผูน้ าซ่ึงมีการน าเสนอใน 50 ปีท่ีผา่นมา เป็น 10 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.1.1.1 ภาวะผูน้ า เป็นพฤติกรรมของบุคคลในการน ากิจกรรมของกลุ่มเพื่อไปสู่
เป้าหมาย ร่วมกนั จาก Hemphill and Coons (1957) 

2.1.1.2 ภาวะผู ้น า เป็นการเพิ่ม ข้ึนของอิทธิพลท่ีมีต่อและอยู่เหนือการยอมรับ 
อยา่ง อตัโนมติัต่อการช้ีน าอนัเป็นกิจวตัรขององคก์าร จาก Kanz and Kahn (1978) 

2.1.1.3 ภาวะผูน้ า เป็นการปฏิบติัเม่ือบุคคลได้รับการจดัการให้ท าบางส่ิงบางอย่าง 
ท่ี เก่ียวกบัสถาบนัการเมือง จิตวิทยา และแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะกระตุน้ให้เขา้มามีส่วนร่วม 
และจูงใจใหผู้ต้ามพึงพอใจ จาก Bums (1978) 

2.1.1.4 ภาวะผู ้น าเป็นการตระหนักถึงกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลหรือหลายคน 
สามารถประสบผลส าเร็จในความพยายามท่ีจะก าหนดและอธิบายความเป็นจริงของผู ้อ่ืน  
จาก Smircich and Morgan (1982) 

2.1.1.5 ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่มท่ีถูกจดัการ 
เพื่อใหก้ลุ่มบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย จาก Ranch and Behling (1984) 

2.1.1.6 ภาวะผูน้ า เป็นการท าให้วิสัยทัศน์ชัดเจนข้ึน ท าให้คุณค่ามีความชัดเจน  
และสร้างสภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงท าให้ส่ิงต่าง ๆ สามารถบรรลุถึงความส าเร็จได้ จาก Richards and 
Engle (1986) 
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2.1.1.7 ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการท่ีให้จุดหมาย (ทิศทางท่ีมีความหมาย) ท าให้เกิด 
ความพยายามร่วมกนัและความปรารถนาท่ีจะบรรลุจุดบุ่งหมาย จาก Jacobs and Jaques (1990) 

2.1.1.8 ภาวะผูน้ าเป็นความสามารถท่ีจะก้าวออกจากวฒันธรรม เพื่อท่ีจะเร่ิมต้น
กระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งมีววิฒันาการท่ีจะสามารถปรับตวัไตม้ากข้ึน จาก Schein (1992) 

2.1.1.9 ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการท่ีให้ความหมายกับส่ิงท่ีผูค้นก าลังท าร่วมกัน 
เพื่อท่ีคนจะไตเ้ขา้ใจและอุทิศตวั จาก Drath and Pales (1994) 

2.1.1.10 ภาวะผู ้น า เป็นความสามารถของบุคคลในการท่ีจะมีอิทธิพล จูงใจ 
และกระตุน้ใหผู้อ่ื้นสามารถท่ีจะช่วยสร้างองคก์ารมีประสิทธิผลและประสบผลส าเร็จ จาก House teal. 
(1999) 

ส่วนนกัวิชาการไทยท่ีไตใ้หค้  าจ  ากดัความหรือความหมายของภาวะผูน้ าท่ีผูว้ิจยัยกมา
กล่าวอา้งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมยศ นาวีการ (2546) ให้ความหมายวา่ การใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืน
ให้กระท าในส่ิงท่ีผู'้น าต้องการ วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือ กระบวนการท่ีมี
อิทธิพลซ่ึงกนัระหวา่งผูน้ าและผูต้ามเพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ สุเทพ พงษ์ศรีวฒัน์ 
(2550) ได้ก าหนดความหมายของภาวะผูน้ าไวว้่า เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหน่ึง
ตั้งใจใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ และ รัตติกรณ์  จงวิศาล (2556) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู ้น า 
เป็นคุณลกัษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์หรือเป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตของบุคคล ท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ
ปรารถนา ท าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตวั การใช ้ความสามารถ
อยา่งดีท่ีสุด และช่วยเพิ่มพลงัอ านาจผูอ่ื้น เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

จึงสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าคือ คุณลกัษณะ ความสามารถ พฤติกรรม หรือ กระบวนการท่ีบุคคล
ใช้ช้ีน า หรือมีอิทธิพลจูงใจให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและเต็มใจให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีองคก์ารวางไว ้

2.1.2 ลกัษณะภาวะผูน้ า 
2.1.2.1 จิรประภา อคัรบวร (2552) กล่าววา่ในยุคน้ีผูบ้ริหารจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งพฒันา

ภาวะ ผูน้ าท่ีจะสนับสนุนการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Leadership) และด าเนินการ 
เชิงระบบ สู่เป้าหมายองคก์ารผา่นวสิัยทศัน์พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ นอกจากน้ีไดเ้พิ่มเติมวา่ 
ผู ้น าท่ี มีภาวะผู ้น าต้องสร้างองค์การให้ เตรียมพร้อมกับการเปล่ียนแปลง การท่ีองค์การจะมี
ความสามารถ ปรับตวัในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไดป้ระสบความส าเร็จ ผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งสร้าง
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ความเป็นปีกแผ่นแก่บุคลากร และสามรถท าตามวตัถุประสงค์องค์การท่ีวางไว ้ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมี
ภาวะผูน้ าตอ้งมุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดสมดุลระหวา่งองคก์ารท่ีมีผลิตผล 
และผลิตภาพ (Innovation) ควบคู'กบัความก้าวหน้าของบุคลากร และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชน 
มีความเขม้แข็งและประเทศชาติสงบร่มเยน็และมีความสามรถในการแข่งขนั สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2555) ท่ีมองกระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหารการศึกษายุคโลกาภิวตัน์ว่า
ผูบ้ริหารต้องมีภาวะผูน้ าในเชิงสร้างสรรค์และเน้นผลิตภาพ (Creative and Innovative Leadership) 
เน่ืองจากสภาวการณ์โลก เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูน้ าจึงตอ้งเน้นการบริหารให้เปล่ียนแปลงไป
ตามเป้าหมายตามความคาดหมายขององคก์าร เป็นการสร้างพลงัโน้นน้าวและจูงใจในทุกคนร่วมมือ
กนัด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556)  
ให้ความหมายภาวะผูน้ าว่า เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเป็น
ปฏิสัมพนัธ์หรือเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล ท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตของผูอ่ื้น กลุ่มคน 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความปรารถนา ท าให้ เกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ 
ความพยายามอุทิศตัว การใช้ความสามารถอย่างท่ีสุด และช่วยเพิ่มพลังอ านาจของผูอ่ื้นเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.1.2.2 กลัยาณี สูงสมบติั (2550) กล่าววา่ ผูน้  า เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารหรือการ
จดัการ ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีวางแผนและจดัระเบียบให้งานด า เนินไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย 
แต่ผูน้ ามีหนา้ท่ีท าให้ผูอ่ื้นตาม และการท่ีคนอ่ืนตามผูน้ า ก็ไม่มีใครรับรองวา่ ผูน้  าจะน าไปในทิศทาง 
ท่ีถูกต้องเสมอ ดังนั้ น คนท่ีเป็นผูน้ าท่ีเข้มแข็ง ก็อาจจะไม่ใช่ผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารท่ีดีได้ หรือ 
ผูบ้ริหาร-ผูจ้ดัการท่ีดี ก็อาจไม่ใช่ผูน้  าท่ีดีก็ได ้ดงันั้น ถา้เป็นไปได ้องค์การหน่ึงองคก์ารใดท่ีตอ้งการ 
ประสบความส าเร็จ ก็ยอ่มตอ้งการผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้ า ดงัน้ี 

1) ตอ้งมีความฉลาด ผูน้ าจะตอ้งมีระดบัความรู้และสติปัญญาโดยเฉล่ียสูงกวา่
บุคคลท่ีให้เขาเป็นผูน้ า เพราะผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บุคคลท่ีฉลาด
เท่านั้นท่ีจะสามารถจดัการลบัปัญหาต่าง ๆ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้

2) ตอ้งมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวา้ง (Social Maturity and Achievement 
Drive) คือ จะตอ้งมีความสนใจส่ิงต่าง ๆ รอบตวัอย่างกวา้งขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตอ้งยอมรับ
สภาพต่าง ๆ ไม่วา่แพห้รือชนะ ไม่วา่ผิดหวงัหรือส าเร็จ ผูน้  าจะตอ้งมีความอดทนต่อความคบัขอ้งใจ
ต่าง ๆ พยายามขจดัความรู้สึกต่อตา้นสังคม หรือต่อตา้นคนอ่ืนให้เหลือน้อยท่ีสุด เป็นคนมีเหตุผล 
เป็นคนเช่ือมัน่ในตนเองและนบัถือตนเอง 
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3) ตอ้งมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation) ผูน้ าจะตอ้งมีแรงขบัท่ีจะท าอะไร
ให้เด่น ให้ส าเร็จอยู่เร่ือย ๆ เม่ือท าส่ิงหน่ึงส าเร็จก็ต้องการท่ีจะท าส่ิงอ่ืนต่อไป เม่ือท าส่ิงใดส าเร็จ 
ก็จะกลายเป็นแรงจูงใจทา้ทายใหท้ าส่ิงอ่ืนให้ส าเร็จต่อไป ผูน้ าจะตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งสูง เพราะ
ความรับผดิชอบจะเป็นบนัไดท่ีท าใหเ้ขามีโอกาสประสบความส าเร็จ 

4) ตอ้งมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Attitudes) ผูน้ า 
ท่ีประสบความส าเร็จนั้น เขายอมรับอยูเ่สมอวา่ งานท่ีส าเร็จนั้นมีคนอ่ืนช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดงันั้น 
เขาจะตอ้งพฒันาความเขา้ใจและทกัษะทางสังคมท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูน้ าจะตอ้งให้ความนบัถือ 
ผูอ่ื้นและจ าต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความส าเร็จในการเป็นผูน้ าข้ึนอยู่กบัความร่วมมือกับผูอ่ื้น และ  
การติดต่อกับบุคคลอ่ืนในฐานะท่ีเขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน
เท่านั้น ผูน้  าจะตอ้งยอมรับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืน และมีความสนใจร่วมกบัผูอ่ื้น 

2.1.2.3 ศิริพงษ์ ศรีชัยรมยรั์ตน์ (2542) ได้กล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ า 
วา่ควรมี คุณลกัษณะใน 9 ดา้น คือ 

1) ความรู้ (Knowledge) การเป็นผูน้ านั้น ความรู้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด ความรู้ 
ในท่ีนั้น มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีเท่านั้ น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้
เพิ่มเติมในด้านอ่ืน ๆ ด้วยการจะเป็นผูน้ าท่ีดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผูร้อบรู้ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด 
ฐานะแห่งความเป็นผูน้ าก็จะยิง่มัน่คงมากข้ึนเพียงนั้น 

2) ความริเร่ิม (Initiative) ความริเร่ิม คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติส่ิงหน่ึง 
ส่ิงใดในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยค าส่ิง หรือความสามารถแสดง 
ความคิดเห็นท่ีจะแก้ไขส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้ดีข้ึน หรือเจริญข้ึนไดด้ว้ยตนเองความริเร่ิมจะเจริญงอกงาม 
ได้ หัวหน้างาน จะตอ้งมีความกระตือรือร้น คือ มีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าท่ี มีพลงัใจ 
ท่ีตอ้งการ ความส าเร็จอยูเ่บ้ืองหนา้ 

3) มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้ง
ไม่กลัวต่ออันตราย ความยากล าบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้ งทางกาย วาจา และใจ ผู ้น าท่ีมี 
ความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้าหาญ 
และความเด็ดขาด ก็เป็นลกัษณะอนัหน่ึงท่ีจะตอ้งท่าให้เกิดมีข้ึนในตวัของผูน้ าเองตอ้งอยู่ในลกัษณะ
ของการ “กลา้ได ้กลา้เสีย” ดว้ย 

4) การมีมนุษยสัมพันธ์ ผู ้น าท่ี ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสาน
ประโยชน์ สามารถท่างานร่วมกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษาได ้ผูน้  าท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
จะช่วยใหปั้ญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได ้
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5) มีความยุติธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต (Fairness and Honesty) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้ง
อาศยัหลกัของความถูกตอ้ง หลกัแห่งเหตุผลและความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นเคร่ืองมือ
ในการวนิิจฉยัส่ิงการ หรือปฏิบติังานดว้ยจิตท่ีปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคพวก 

6) มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็นพลงัอนัหน่ึงท่ีจะผลกัดนังาน
ใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

7) มีความ ต่ืนตัวแต่ไม่ ต่ืน ตูม  (Alertness) ความ ต่ืนตัว หมายถึง ความ
ระมดัระวงั ความสุขมุรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยดืยาดขาดความกระฉบักระเฉง มีความฉบัไวใน
การปฏิบัติงาน ทันต่อเหตุการณ์ความต่ืนตัวเป็นลักษณะท่ีแสดงออกทางกาย แต่การไม่ต่ืนตูม  
เป็นพลงัทางจิตท่ีจะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รู้จกัใช้ดุลยพินิจท่ีจะพิจารณาส่ิง
ต่าง ๆ หรือเหตุต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พดูง่าย ๆ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งรู้จกัควบคุมตวัเองนัน่เอง (Self control) 

8) มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผู ้น าหรือหัวหน้าท่ี ดีนั้ น  จ  าเป็นต้องมี 
ความ จงรักภกัดีต่อหมู่คณะต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภกัดีน้ีจะช่วยให้หัวหน้าได้รับความ
ไวว้างใจ และปกป้องภยัอนัตรายในทุกทิศไดเ้ป็นอยา่งดี 

9) มีความสงบเส ง่ียมไม่ ถือตัว (Modesty) ผู ้น าท่ี ดีจะต้องไม่หยิ่งยโส  
ไม่จองหอง ไม่วางอ านาจ และไม่ภูมิใจในส่ิงท่ีไร้เหตุผล ความสงบเสง่ียมน้ีถา้มีอยูใ่นหวัหนา้งานคน
ใดแลว้ก็จะท าใหลู้กนอ้งมีความนบัถือ และใหค้วามร่วมมือเสมอ 

เม่ือพิจารณาลักษณะภาวะผู ้น าท่ีนักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นว่ามี 
ความแตกต่างกันอยู่และแยกเป็น 3 ลักษณะคือ ลักษณะภาวะผู ้น าท่ี เน้นกระบวนการท างาน 
และลกัษณะภาวะผูน้ า ท่ีดูจากบุคลิกภาพและภาวะผูน้ าท่ีดูจากพฤติกรรม 

2.1.3 วธีิการศึกษาภาวะผูน้ า  
การศึกษาภาวะผูน้ าไดก้ระท ากนัมานานแลว้ นักวิชาการท่ีศึกษาภาวะผูน้ าไดเ้สนอ 

แนวคิดทฤษฎีไวเ้ป็นจ านวนมาก และมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าจ  านวนมาก อย่างไรก็ตาม 
ในการศึกษาเหล่านั้น จะมีแนวทางในการศึกษาไม่แตกต่างกนัมากนกั ดงัท่ี ยุคล์ (Yukl, 2002 อา้งถึง
ใน กมลโสวาปี, 2556) ได้สรุปแนวทางการศึกษาภาวะผู ้น าของงานวิจัยออกเป็น  4 แนวทาง 
ดงัต่อไปน้ี คือ การศึกษาอ านาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) ของผูน้ า การศึกษาคุณลกัษณะ 
(Trait Approach) ของผูน้ าการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า (Behavior Approach) และศึกษาสถานการณ์
ของผูน้ า กล่าวคือ 

2.1.3.1 อ านาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) การศึกษาประสิทธิภาพ 
ของภาวะผูน้ าจาก อ านาจ-อิทธิพลของผูน้ า ส่วนใหญ่จะเน้นหรือพิจารณาท่ีขนาด ชนิดและการใช ้
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อ านาจของผูน้ าดงัท่ียอมรับกนัแล้วว่าอ านาจเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูน้ า เพราะนอกจากจะท าให้มี 
อิทธิพลต่อลูกน้องแล้ว ยงัสามารถมีอิทธิพลต่อเพื่อนผูน้ าในระดับเดียวกัน ต่อผู ้บังคับบัญชา 
ใน ระดับสูง รวมทั้ งบุคลากรภายนอกหน่วยงานและองค์การได้ ในการศึกษาวิจยัชนิดน้ีนักวิจยั 
มกัมี ค  าถามท่ีตอ้งการค าตอบอยูห่ลายค าถาม ไดแ้ก่ 

1) อะไรคือ  แห ล่ งอ าน าจของผู ้น า  ลักษณะเฉพ าะใดของผู ้น าและ 
ในสถานการณ์เช่นไรท่ีท าใหผู้น้  ามีอ านาจ 

2) ทิศทางการเพิ่มและการลดอ านาจ ของผูน้ าจากกระบวนการแลกเปล่ียน 
อิทธิพลเป็นอยา่งไร นอกจากนั้น การท่ีตอ้งวิเคราะห์อ านาจผูน้ าไปพร้อม ๆ กบัการวิเคราะห์อ านาจ 
ของหน่วยงานและกลุ่มคน ท าให้การประเมินประสิทธิภาพของภาวะผูน้ า มุ่งเน้นไปท่ีสามารถ 
ในการปรับตวัขององคก์ารต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอนัเน่ืองมาจากใชก้ลยทุธ์อิทธิพลของผูน้ า 

2.1.3.2 พฤติกรรม (Behavior Approach) การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะผู ้น า 
จาก พฤติกรรมหรือแบบของผูน้ า มกัมุ่งไปท่ีพฤติกรรมอะไรบา้งของผูน้ าท่ีใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ต่าง ๆ หรือผูน้ าท าอะไรบา้ง ในการปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา 
พฤติกรรมผูน้ าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยกลุ่มแรกท าการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ของงานบริหาร 
ของผู ้น าและเวลาท่ีผูน้  าใช้ในแต่ละชนิด เพื่อค้นหาพฤติกรรมของผูน้ าท่ีเหมาะสม หรือท าให ้
แต่ละภารกิจประสบความส าเร็จ ส าหรับงานวิจยักลุ่มท่ี 2 จะศึกษามุ่งเนน้ไปท่ีความแตกต่างระหวา่ง 
พฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพของผูน้ า โดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม 
ของผูน้ ากบัความพึงพอใจและผลการปฏิบติังานของผูต้าม พฤติกรรมของผูน้ าท่ีน ามาพิจารณามกัเป็น
พฤติกรรมท่ีส าคญั ๆ (Critical Incident) ของการบริหาร 

2.1.3.3 คุณลกัษณะ (Trait Appoarch) การศึกษาวิจยัแบบน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีคุณลกัษณะ 
เฉพาะของผูน้ า ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาเช่ือว่าผูน้  าท่ีประสบผลส าเร็จจะมีคุณสมบติัพิเศษเหนือกวา่ผูต้าม 
เช่น ท างานไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย การสามารถหยัง่รู้ใจคนได้ การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 
ได้อย่าง แม่นย  าอย่างน ามหัศจรรย์และมีพรสวรรค์ในการชักจูงคนได้อย่างเหลือเช่ือ การศึกษา
คุณลกัษณะของผูน้ ามีมากในระหวา่งปี ค.ศ. 1930 - 1940 แต่ก็ไม่มีงานวจิยัใดยนืยนัไดว้า่ คุณลกัษณะ
ของผู ้น า แต่คุณลักษณะมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของผู ้น าได้อย่างไร จึงท าให้นักวิจัย 
ให้ความสนใจในคุณลักษณะผูน้ าน้อยลงตามล าดับ อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามท่ีจะศึกษา
คุณลกัษณะของผูน้ า ชนิดท่ีจ าเป็นส าหรับงานของผูน้ าแต่ละประเภทอย่างไร และในสถานการณ์ 
ท่ีแตกต่างกบัคุณลกัษณะใด ท่ีจะช่วยใหผู้น้  าประสบความส าเร็จ 
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2.1.3.4 สถานการณ์ (Situation Approach) การศึกษาวิจัยสถานการณ์ท่ีมีผลต่อ 
ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ านั้น จะมุ่งเนน้ศึกษาสถานการณ์ท่ีส าคญัๆ เช่น อ านาจ หนา้ท่ี ความมัน่คง 
ของผูน้ า ลักษณะงานของผู ้น า ความสามารถและแรงจูงใจของผูต้าม สภาพแวดล้อมภายนอก  
ความ คาดหวงัและขอ้เรียกร้องต่าง ๆ เก่ียวกบังานของลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอกองค ์
การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัสถานการณ์น้ีแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยกลุ่มแรกจะมุ่งเนน้วา่ สถานการณ์
ใดท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมของผูน้ าอยา่งไร ดงันั้นการวิจยักลุ่มน้ีจึงตอ้งศึกษาว่า 
พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้ าองคก์าร ต่างระดบัเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ส าหรับกลุ่มท่ี 2 
มุ่งท่ีจะศึกษาว่า สถานการณ์ลักษณะใดจะมีส่วนท าให้พฤติกรรมหรือแบบของผู ้น า รวมทั้ ง
คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของภาวะผูน้ า เพราะนกัวิจยักลุ่มน้ีมีพื้นฐาน ความคิดท่ีวา่
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงไม่เหมาะสมส าหรับทุกสถานการณ์หรือประสิทธิภาพของ ผูน้ าข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ เหมาะสม  
กบัสถานการณ์ 

สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการของบุคคลหน่ึงพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้มี
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต้องการ ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ในการกล่าวถึงภาวะผูน้ า 
จะตอ้งพิจารณาส่ิงเหล่าน้ี 3 ประการ คือ ภาวะผูน้ าท่ีเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพล ภาวะผูน้ า 
อยู่ท่ีระดบัความถูกตอ้งท่ีผูต้ามจะตอ้งปฏิบติัตาม และการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผูน้  า คือ บุคคลท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดในกลุ่ม อาจจะมาจากการเลือกตั้ง การแต่งตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้เป็นผูช้ี้แนะ
ช่วยเหลือให้กลุ่มปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และมีวิธีศึกษา
ภาวะผูน้ า 4 แนวทาง คือ การศึกษาอ านาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) ของผูน้ าการศึกษา
คุณลกัษณะ (Trait Approach) ของผูน้ าการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า (Behavior Approach) และศึกษา 
สถานการณ์ของผูน้ า 

2.1.4 ววิฒันาการและกระบวนทศัน์ของของภาวะผูน้ า ทฤษฎีภาวะผูน้ า 
เร่ิมจากภาวะผูน้ าในเชิงมิติเดียว เป็นกระบวนการอยูภ่ายในของแต่ละปัจเจกบุคคล ซ่ึงสนใจ

เฉพาะบุคลิกภาพ คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมผู ้น าเท่านั้ น  ต่อจากนั้ นจึงเร่ิมสนใจเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์รายคู่ท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากับคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากนั้นก็มีความสนใจ 
ในเร่ือง สถานการณ์แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้าม รวมถึงเร่ือง
กระบวนการกลุ่ม ขั้นตอนการพฒันาท่ีส าคญัเกิดข้ึนเม่ือเขา้สู่ยุคของสถานการณ์ ซ่ึงทฤษฎีภาวะผูน้ า
ค่อย ๆ เคล่ือนจากการศึกษาเชิงมิติเดียวไปสู่การศึกษาในหลายมิติท่ีศึกษาปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูน้ า 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสถานการณ์ จากนั้นทฤษฎีไตก้า้วหนา้ต่อไปเม่ือจุดท่ีให้ ความส าคญัเปล่ียนจาก
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ภาวะผู ้น าส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการจากข้างบนไปข้างล่าง (Top - down process) ไปเป็น
กระบวนการจากข้างล่างสู่ข้างบน (Bottom-up) เร่ืองของสถานการณ์และปัจจยัท่ีไม่ใช่ภาวะผูน้ า  
(Non leadership factors) ไดมี้การน ากลบัมาศึกษาใหม่ แต่ในมุมท่ีเป็นเชิงท่ีเป็นบูรณาการในยุคของ
วฒันธรรมเกิดจากปัจจยัทางสถานการณ์ท่ีรวมเอาอิทธิพลของภาวะผูน้ าในระดบัสูงสุดกบัการริเร่ิม
และการเปล่ียนแปลงขององค์การ ในยุคนั้นยงัขยายขอบเขตของภาวะผูน้ า จากปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม
ไปถึงปฏิสัมพนัธ์ขององคก์ารทั้งหมด และสุดทา้ยก็ไปถึงยคุภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ า
แนวใหม่ซ่ึงมองว่าภาวะผูน้ าเกิดข้ึนในทุกระดบัขององค์การ และมีผลกระทบต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้ งในสถานการณ์และอิทธิพลท่ีพวกเขามีต่อกันและกัน เป็นการศึกษา ภาวะผู ้น าท่ี เร่ิมจะมี
กระบวนการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ไปสู่การท่ีผูน้ าต้องมีวิสัยทัศน์ พร้อมท่ีจะเส่ียง สามารถ
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง ให้ความสนใจกับการน าไปสู่เป้าหมายท่ีดีข้ึน โดยการเปล่ียนแปลง 
ความพยายามของผูต้ามให้สูงข้ึนกวา่ความคาดหวงั มีการพฒันาความสามารถของผูต้ามไปสู่ระดบัท่ี
สูงข้ึน ผูน้ าตอ้งเต็มใจท่ีจะมอบหมายอ านาจหรือเสริมสร้างพลงัจูงใจ (Empowerment) ใหค้วามส าคญั
กบัการสร้างนวตักรรม ผูน้ าต้องเป็นแบบอย่างทั้ งในเร่ืองของค่านิยม เป้าหมาย และ วฒันธรรม
องค์การรวมถึงการตระหนกัถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อองค์การ นอกจากนั้น ผูน้  าจะตอ้ง
กระตุ้นผู ้ตามให้มีความเป็นผู ้น าด้วย รวมทั้ งเร่ิมสนใจความเป็นผู ้มี คุณธรรม (Moral agent)  
(Van Seters and Field, 1990; Mosley et al.,1996; Bass, 1999 อ้างอิงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556) 
การศึกษาภาวะผู ้น าในแต่ละยุค จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการพบว่า ความเข้าใจแนวทฤษฎียุคนั้ น 
ไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผูน้ า และไม่สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได ้และทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีจะสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดส้ าหรับผูบ้ริหาร
นั้น Van Seters and Field เสนอว่า นักวิจยัและผูท่ี้ศึกษาเก่ียวคบัภาวะผูน้ าควรตระหนักรู้ เร่ืองท่ี
เก่ียวกับภาวะผู ้น า ดังน้ี  1) ภาวะผู ้น าเป็นส่ิงท่ี มีความซับซ้อน (Complex) เป็นกระบวนการ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และสถานการณ์เชิงแวดล้อม 2) ภาวะผูน้ าไม่ได้พบ 
เฉพาะตวัผูน้ า แต่สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในบุคคล รายคู่ กลุ่มและระดบัองค์การ 3) ภาวะผูน้ าสามารถ 
ส่งเสริมใหมี้มากข้ึนไดจ้ากระดบัล่างขององคก์ารข้ึนไปเท่า ๆ กบัท่ีสามารถส่งเสริมไดจ้ากระดบัท่ีสูง
กว่าลงไป 4) ภาวะผูน้ าเกิดจากภายในปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ามเช่นเดียวกันกับท่ีเกิดจาก
ภายนอกในสถานการณ์สภาพแวดลอ้ม และ 5) ภาวะผูน้ ามีการจูงใจคนดว้ยแรงจูงใจภายใน ไม่ใช่จาก
แรงจูงใจภายนอกท่ีมาจากระบบการให้รางวลัเท่านั้น ขณะท่ีมีตวัแปรใหม่ ๆ ถูกน าเขา้สู่กรอบแนวคิด
ภาวะผูน้ า เป็นไปได้ว่าในยุคท่ีสิบ คือ ยุคทฤษฎีภาวะผูน้ าในอนาคตจะมีการเพิ่มตวัแปรมากข้ึน  
ซ่ึงคาดว่าจะช่วยให้ความเข้าใจในเร่ืองภาวะผูน้ ากวา้งข้ึน ขณะท่ียงัคงรักษาโครงสร้างและมีการ
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เช่ือมโยงกันของทฤษฎีท่ีมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีในปัจจุบัน และอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคต 
จะเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งบูรณาการ พร้อมมีการขยายทฤษฎีของภาวะผูน้ า โดยน าไปบูรณาการ 
กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส าคัญ เก่ียวข้องกับองค์การ เช่น เป้าหมาย ความซับซ้อนของเทคโนโลย ี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว บริบทของวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายรวมถึงจริยธรรม ส่ิงท่ีส าคญั
ส าหรับทฤษฎีภาวะผูน้ าในยุคนั้นคือ โครงสร้างของกรอบแนวคิดท่ีมีการผสมผสานและเช่ือมแนวคิด
ท่ีแตกต่างกันเขา้ไวด้้วยกัน ซ่ึงจะช่วยให้ทฤษฎีภาวะผูน้ ามีการพฒันาอย่างกวา้งขวาง และส่ิงท่ีมี
ความส าคญั ประการหน่ึง คือ การตระหนักว่า ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสามารถตดัสินได้มากกว่า
หน่ึงแนวทาง และสามารถประเมินได้จากปฏิสัมพนัธ์ของตวัแปรชนิดต่าง ๆ ท่ีอยู่ในกรอบแนวคิด  
จะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงผลลพัธ์เหล่านั้นได ้นอกเหนือจากนั้นยงัมีนกัวชิาการและนกัวิจยัท่ีพยายาม
ศึกษาและน าแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าแนวใหม่อีกจ านวนมาก เช่น บางกลุ่มน าเสนอเป็นแนวคิด 
หลังทฤษฎีภาวะผู ้น าเชิงบารมี และภาวะผู ้น าการเปล่ี ยนแปลง (Post - Charismatic and Post - 
Transformational Leadership) มุ่งเน้นการน าแนวคิดภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงไปใช้เทียบเคียง 
และไปช่วยเสริมในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงในองค์การในยุคท่ีมีการแข่งขนักนัเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในส่วนต่าง ๆ ของโลกอย่างดุเดือด องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จ าเป็นตอ้งปรับโครงสร้างองค์การ หรือยกเคร่ืององคก์ารเป็นการใหญ่ในการปรับตวัเอง การอยู่รอด
หรือเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้ผูต้ามมีภาวะผูน้ า เช่น แนวคิดภาวะผูน้ าท่ีเป็นเลิศ (Superleadership) 
ภาวะผูน้ าในตนเอง (Self-Leadership) และแนวคิดใหม่ท่ีมุ่งเน้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical 
Leadership) เช่น ภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้ ภาวะผูน้ าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) ภาวะผูน้ า 
ท่ีแทจ้ริง (Authentic Leadership) (Yukl, 2010 อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวศิาล, 2556) 

จากการทบทวนวิวฒันาการของภาวะผูน้ า สามารถสรุปทฤษฎีภาวะผูน้ าในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่
แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั ทฤษฎีภาวะผูน้ าสามารถแบ่งกวา้ง ๆ เป็น 6 แนวทาง คือ 1) ทฤษฎี คุณลกัษณะ 
2) อ านาจและอิทธิพล 3) ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม 4) ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ 5) ภาวะ ผูน้ าเชิงบารมี
และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ 6)ทฤษฎีภาวะผูน้ าแนวใหม่ ตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 สรุปวิวฒันาการของทฤษฎีภาวะผูน้ ายคุต่าง ๆ 
 

แนวทางทฤษฎี ยคุทฤษฎีภาวะผูน้ า ตวัอยา่งทฤษฎี/ผูน้ าเสนอทฤษฎีและปีท่ีน าเสนอ 

ทฤษฎี 
คุณลกัษณะ 

ท ฤ ษ ฎี วี ร บุ รุ ษ ผู ้
ยิ่งใหญ่  (Great Man 
Theory) 

Carlyle, 1841; Galton, 1869; Bowden, 1927 

ทฤษฎีคุณลกัษณะ 
(Trait Theory) 

Bingham, 1927; Stogdill, 1948, 1974; Mann, 1959; 
Lora et at, JLirKpatncK a n d  LOCKC, 1991; Yukl, 
1994; Dubrin, 1989 

อ านาจ และ 
อิทธิพล 

แนวคิดอ านาจ และ 
อิทธิพล (Power and 
Influence) 

แนวคิดฐานอ านาจ 5 ประการ (Five Bases of Power 
Approach) (French & Raven, 1959) ผู ้น าท่ีมีอ านาจ
เหนือกวา่  (Leader  Dominance) (Schenk, 1928) 

ภาวะผูน้ าเชิง 
พฤติกรรม 

ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม  
(Behavioral 
Leadership) 
 

 
 
 

รูปแบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยั Iowa (Leadership 
Style:University of Iowa) (KurtLewinet a l, 1930 ); 
รูปแบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยั Ohio (Leadership 
Style:University of Ohio)  (Fleishman,H a rris , a n d 
Burtt, 1955); รูปแบบภาวะผู ้น าของมหาวิทยาลัย 
Michigan ( Leadership Style:  University of 
Michigan) (Likert,1961 , 1 9 6 7 ); ต าข่ ายบ ริห าร 
(Managerial Grid) (Blake & Mouton,1964); ทฤษฎี X 
และทฤษฎี Y (McGregor, 1960, 1966); ทฤษฎีภาวะ
ผู ้น า แ บ บ  PM  (PM Leadership)  (M isum i a n d 
Peterson, 1985) 
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ตารางที ่2.1 สรุปวิวฒันาการของทฤษฎีภาวะผูน้ ายคุต่าง ๆ (ตอ่) 

แนวทางทฤษฎี ยคุทฤษฎีภาวะผูน้ า ตวัอยา่งทฤษฎี/ผูน้ าเสนอทฤษฎีและปีท่ีน าเสนอ 

ภาวะผูน้ าเชิง 
สถานการณ์ 

ภ า ว ะ ผู ้ น า น า ต า ม
สถานการณ์ (Ituation 
Leadership) และภาวะ 
ผูน้ าท่ีแปรผนัตาม 

ทฤษฎีภาวะผู ้น าตามสถานการณ์ของ Hersey and 
B la n c h a rd  (H e rse y  a n d  Blanchard Situational 
L ed ae rsh ip  T h eo ry ) (H e rsey  and  Blanchard, 
1969,1977); โมเดลเชิงสภาพการณ์ของ Vroom 

 เหตุการณ์หรือภาวะผูน้ า 
เชิงสถานการณ์ 
(Contigency 
Leadership) 

Yettton (Vroom-Yetton Contigency Model) (Vroom 
and Yetton, 1973); ทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมาย (Path-
Goal Theory)  (Evan, 1 9 7 0 ;  House, 1971) ; ค ว าม
ต่อ เน่ื อ งของพ ฤ ติก รรม ผู ้น าต าม แน ว คิ ดของ 
Tannenbaum and Schmidt ( Tannenbaum-Schmidt 
Continuum of Leader Behavior)  (Tannenbaum a n d 
Schmidt, 1973) 
 ทฤษฎีภาวะ ผูน้ า

แนวใหม่ 
ภาวะผูน้ าท่ีเป็นเลิศ 
(Superleadership) และ 

ภาวะผูน้ าในตนเอง (SelfLeadership) 

ทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีเป็นเลิศ (Superleadership Theory) 
(Manz and Sims, 1989), (Sims and Lorenzi, 1992) 
ทฤษฎีภาวะผูน้ าในตนเอง (Self-Leadership Theory) 

(Manz, 1983; Neck, 1992) 
 ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

(Ethical Leadership) 
Kriger and Seng (2005) ภาวะผูน้ าท่ีแทจ้ริง 
(Authentic Leadership) (George, 2003; Shamir and 
Eilam, 2005; Avolio, Walumbwa 

 ภาวะผูน้ าเชิงวตักรรม
(Innovative Leadership) 

Kirton’s adaptive-innovative theory (KAI) (Kirton, 
1976) Innovative Thinking Skill (Horth & Buchner, 
2009) A - to - F Model (Trias De Bes & Kotler, 
2011) Blocks for Innovation Leadership (Horth and 
Vehar, 

2012)  
ทีม่า : รัตติกรณ์ จงวศิาล (2556) 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผู ้น า มีการจ าแนกและมีรายละเอียด 
แต่ละ แนวคิดทฤษฎีค่อนขา้งมาก ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงบางทฤษฎีท่ีส าคญั เช่น ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 
ในแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงนวตักรรม 

2.2.1 ความเป็นมา ทฤษฎีภาวะผูน้ าเป็นความพยายามท่ีจะใช้วิธีการวิจยัเพื่ออธิบายแง่มุม 
ใดแง่มุมหน่ึง ของภาวะผูน้ าในเชิงปฏิบติัเพื่อจะให้สามารถเขา้ใจ ท านายหรือควบคุมการท างานของ
ผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าจ  าแนกออกเป็นกระบวนทศัน์หลกั คือ กระบวนทศัน์ภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ 
(Trait leadership theory paradigm) เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1930 - 1940 เป็นระยะแรกของการศึกษา  

2.2.1.1 ภาวะผูน้ าท่ีมีความเช่ือว่า ภาวะผูน้ าติดตัวมาตั้งแต่เกิด งานวิจยัส่วนใหญ่
มุ่งเน้นตรวจสอบหาคุณลักษณะของผูน้ าและผูต้ามท่ีมีประสิทธิผล กระบวนทัศน์ภาวะผูน้ าเชิง
พฤติกรรม (Behavioral leadership theory paradigm) ปลายทศวรรษท่ี 1940 นักวิจยัได้เปล่ียนความ
สนใจจากกระบวนทศัน์ เชิงคุณลกัษณะมาเป็นกระบวนทศัน์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงเนน้ศึกษาถึงส่ิงท่ีผูน้ า
พูดและส่ิงท่ีผูน้  าท า โดยมุ่งหาแบบพฤติกรรมท่ีดีท่ีสุดในการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงพฒันาการ
ของทฤษฎีในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ แบบภาวะผูน้ าของมหาวทิยาลยัไอโอวา และจ าแนกยอ่ยไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
แบบภาวะผู ้น าเชิงอ านาจนิยม และแบบภาวะผู ้น าเชิงประชาธิปไตยนิยม แบบภาวะผู ้น า  
ของมหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ จ าแนกพฤติกรรมภาวะผูน้ าออกเป็น 2 แบบ เช่นเดียวกนั คือ แบบมุ่ง
งานและแบบมุ่งผูป้ฏิบติังาน แบบท่ี 3 แบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน จ าแนกภาวะผูน้ า
เช่นเดียวกบัแบบภาวะผูน้ าของ มหาวิทยาลยัโอไฮโอ และแบบภาวะผูน้ าสุดทา้ยคือ ตาข่ายภาวะผูน้ า 
โดยใชแ้บบภาวะผูน้ าของ มหาวทิยาลยัโอไฮโอและมหาวิทยาลยัมิชิแกนเป็นพื้นฐานสามารถจ าแนก
แบบภาวะผูน้ าไดม้ากถึง 81 แบบ กระบวนทศัน์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (Contigency Leadership 
Theory Paradigm) เป็นการศึกษาวิจยัภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะและเชิงพฤติกรรม เพื่ อหาแบบภาวะ
ผูน้ าท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์ จ าแนกยอ่ยออกไปไดอี้ก 5 ตวัแบบ คือ ตวัแบบ
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ตวัแบบภาวะผูน้ าบนเส้นต่อเน่ือง ตวัแบบภาวะผูน้ าเส้นทางและจุดหมาย
ตวั แบบภาวะผูน้ าเชิงปทัสฐาน และตวัแบบภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์  กระบวนทัศน์ภาวะผู ้น า 
เชิงบูรณาการ ซ่ึงในกระบวนทศัน์ท่ี 4 น้ี เป็นการรวมทฤษฎีเป็นการรวมทฤษฎีทั้งสามกระบวนทศัน์ 
ท่ี 1 กระบวนทศัน์ท่ี 2 และกระบวนทศัน์ท่ี 3 เขา้ดว้ยลนั เพื่ออธิบายถึงการมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ 
ระหว่างผูน้ าและผูต้ามท่ีมีประสิทธิผล ทฤษฎีกระบวนทัศน์น้ีเร่ิมข้ึนกลางทศวรรษท่ี 1970 เช่น  
ภาวะผูน้ าเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าเชิงยทุธศาสตร์ (วิโรจน์สารรัตนะ, 
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2547) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมหรือความเป็นผูน้ านวตักรรม เกิดจากส่วนผสมท่ีลงตวัระหวา่งการเป็น
ผูน้ าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) และการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Ducker อ้างถึงใน  
อรรธิกา พงังา, 2555) เม่ือน าภาวะผูน้ ามาใช้ทางด้านการบริหารการศึกษาพบว่า วตักรรมทางการ 
บริหารการศึกษาส่วนใหญ่เป็นหลกัการแนวคิด หรือ ทฤษฎี การจะน ามาใช้มีหลายวิธี โดยอาจจะ 
น ามาใช้โดยตรง (adopt) หรืออาจน ามาปรับใช้ (adapt) หรืออาจริเร่ิมข้ึนมาใหม่ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2556) ดงันั้น การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมท่ีจดัอยู่ในทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงบูรณาการ หรือภาวะ
ผูน้ าแนวใหม่ เป็นความพยายามของนักวิจยัท่ีพยายามศึกษาถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ท่ีประยุกต์รูปแบบการบริหารของทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ ทั้งทางธุรกิจและทางการศึกษาเข้า
ด้วยกัน  รูปแบบภาวะผู ้น าท่ีน ามาประยุกต์ ร่วมกัน คือ ภาวะผู ้น าเชิงวิสั ยทัศน์  ภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมเป็นเร่ืองท่ีใหม่ส าหรับวงการศึกษา
ในประเทศไทย  

2.2.1.2 ผู ้ท  าวิจัยในด้าน น้ีน้อยมากแต่ใน ต่างประเทศผลวิจัยด้าน น้ี เร่ิม ข้ึน 
กลางทศวรรษท่ี 1970 โดย เคอร์ตัน (Kirton) ได้สร้าง Kirton’s adaptive-innovative theory (KAI)  
ข้ึนเพื่ออธิบายแนวโนม้ ความคิดและรูปแบบการแกปั้ญหา ส าหรับผูป้รับเปล่ียน (adaptor) ตอ้งการท า
ในส่ิงท่ีดีกวา่แต่คนท่ีเป็นนกันวตักรรมตอ้งการท าในส่ิงท่ีแตกต่าง KAI เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบาย
ความแตกต่างในความคิดสร้างสรรคแ์ละความเขา้ใจ สร้างการท างานร่วมกนัมากข้ึนและความร่วมมือ
ระหวา่ง สมาชิกในทีม ทฤษฎีการปรับตวักบันวตักรรมของ Kirton (KAI) ไดบ้นัทึกมโนภาพของผูน้ า 
นักวิชาการและผูจ้ดัการเป็นเวลาสามทศวรรษท่ีผ่านมา ทฤษฎี KAI ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดท่ีว่า  
แต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเป็นของตวัเอง ส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ  
องค์ความรู้และการก าหนดวิธีการท่ีคนใช้แก้ปัญหา (Stum, 2009) และใช้ค  าว่า ภาวะผู ้น าเชิง
นวตักรรม ในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงเน้ือหาจะประกอบด้วย ความหมายภาวะผู ้น าเชิงนวตักรรม 
ความหมายของ นวตักรรม และองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 

2.2.2 ความหมายของนวัตกรรม  (Innovation ) มี ความหมายตามพ จน านุ กรม 
ราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า “ส่ิงท่ีท าข้ึนใหม่ หรือแปลกจากเดิม ซ่ึงอาจจะเป็นความคิด วิธีการ 
หรืออุปกรณ์ เป็นตน้” มาจากค า บาลีสันสกฤต นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึง เช่น 
Drucker (1985) ได้นิยามไวใ้นมุมมองของผูป้ระกอบการว่า เป็นเคร่ืองมือส าหรับผูป้ระกอบการ
ส าหรับหาผลประโยชน์และ โอกาสจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการท่ีแตกต่าง
จากคู่แข่ง Roger (1995) ได้ให้ความหมายคือ ความคิดการปฏิบติั หรือส่ิงของท่ีเป็นส่ิงใหม่ส าหรับ
บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีน าไปใช้เป็นกระบวนการแสวงหา ด าเนินงาน จัดเก็บ ตลอดจน 
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ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านการสร้างความรู้ การวิจัยและพัฒนา การผลิต การพานิชย์ และ 
การอยู่รอดของธุรกิจ Perez-Bustamante (1999) เป็นการใช้ความคิด หรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
ในองคก์ารและนวตักรรมสามารถสามารถ เป็นไดท้ั้งผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือเทคโนโลยใีหม่ 
ซ่ึงอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงแบบใน ลกัษณะเฉียบพลนัหรือค่อยเป็นต่อยไป Herkema (2003) หรือ
เป็นเร่ืองของการน าความคิดไปใช้ในเชิงปฏิบติั เพื่อให้ไดส่ิ้งใหม่หรือกระบวนการใหม่ และ Geoff 
(2006) ให้ความหมายสั้น ๆ วา่เป็น ความคิดใหม่ในการท างาน และ Richard (2009) ไดใ้ห้ความหมาย
วา่ การท าให้ปรากฏเป็นรูปธรรม การผสมผสาน และ/หรือ การสังเคราะห์รวบรวมความรู้เดิม ให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการใหม่ท่ีมีคุณค่าและมีความส าคัญ ส่วนนักวิชาการไทย 
หลายท่ านได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ได้แก่  วรกัท ร์ ภู่ เจริญ (2550) ระบุความหมาย 
ของนวตักรรมหมายถึง การกระท าต่าง ๆ ท่ีน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาท าให้เกิดขีดความสามารถ 
ใหม่ ๆ ในทางท่ีดีข้ึน หรือการน าแนวคิดใหม่ หรือการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชแ้ลว้ปัญหา
ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการท างาน ส่วน จิรประภา อัครบวร (2552) กล่าวว่า
นวัตกรรมคือการคิดส ร้างสรรค์ ส่ิ งใหม่ห รือการคิด ต่อยอดจากความคิดเก่ า แต่ ท่ีส าคัญ 
ตอ้งเป็นความคิดท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นงานไดจ้ริง ซ่ึงในวงการธุรกิจมองวา่น่าจะครอบคลุม  
4 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Productive/Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ 
(Corporate Process Innovation) น วัตกรรม เชิ งกลยุท ธ  (Strategy Innovation) และ  นวัตกรรม 
การจดัการองค์การ (Organization Effectiveness) ซ่ึง Horth (2009) กล่าวว่า ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า 
และวสิัยทศัน์ตอ้งมองการเปล่ียนแปลงเป็นโอกาสขององคก์ารในการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างส่ิงใหม่ ๆ 
ซ่ึงนวตักรรม (Innovation) จะเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานบุคลากร ทั้งหน่วยงาน 
 เม่ือองค์การไตรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มภายนอกบุคลากรทุกคน ตอ้งปรับตวั 
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนสู่ประสิทธิผลและองค์การตอ้งถูกพิจารณาปรับปรุงไม่ว่าจะ
เป็นโครงสร้างระบบบรรยายและวฒันธรรม รวมทั้งการบริหารงานของ ผูน้ าเพื่อใหส้อดคลอ้งกนั 

สรุปไดว้่า นวตักรรม หมายถึง กระบวนการ หรือ วิธีการ ท่ีน ามาปรับใช้ประโยชน์
ในการบริหารจดัการเพื่อใหง้านท่ีปฏิบติัอยูเ่ปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน หรือไดส่ิ้งใหม่ ๆ 

2.2.3 ความหมายของภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บ ริหาร คุณลักษณะภาวะผู ้น า 
เชิงนวตักรรมท่ีสามารถขบัเคล่ือนนวตักรรมในองคก์าร 

2.2.3.1 Quinn (1991) ไดน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างนวตักรรมในองคก์ารไวว้า่นวตักรรมจะเกิดข้ึนไดใ้นองคก์ารนั้น 
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1) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งเห็นความส าคญัของนวตักรรม 
2) การบริหารงานดว้ยระบบค่านิยมและมีบรรยากาศท่ีสนบัสนุนและกระตุน้

ใหบุ้คลากรในองคก์ารสร้างสรรคน์วตักรรม 
3) มีวิสัยทศัน์และวตัถุประสงค์ในการสร้างนวตักรรมท่ีชัดเจนและมีความ

เป็นไปไดจ้ริงตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 
2.2.3.2 Higgins (1995) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู ้บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการสร้างนวตักรรมในองค์การไวว้่า ลักษณะภาวะผูน้ าท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัขององค์การ
นวตักรรม มีดงัน้ี 

1) ก ารส ร้างวิสั ยทัศ น์ และความ มุ่ งมั่นท างกลยุท ธ์  (Strategic Intent)  
ผูน้ าจะต้องมีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่พนักงาน ซ่ึงเป็นทักษะหน่ึงท่ีมีความส าคัญ 
ของผูน้ าเพื่อท าใหพ้นกังานมีพนัธะสัญญากบัวสิัยทศัน์ดา้นนวตักรรมขององคก์าร 

2) ผูน้  าจะตอ้งอดทนและยอมรับกบัความผิดพลาดหรือล้มเหลวท่ีจะเกิดข้ึน
จากการสร้างนวตักรรม ผูน้ าจะตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานกลา้เส่ียงในการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

3) การให้เวลาในการตดัสินความคิดใหม่ ผูน้  าจะตอ้งรู้จกัการรอคอย ไม่ด่วน
ตดัสินความคิดของพนกังานวา่ถูกหรือผดิ ควรใหเ้วลากบัพนกังานในการริเร่ิมด าเนินการต่อไป 

4) การมอบอ านาจและกระจายอ านาจหน้าท่ีให้กับพนักงานในการสร้าง
นวตักรรมท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในการสร้างนวตักรรมและความส าเร็จ 
ขององคก์าร และจะส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

5) ผูน้  าในองค์การนวตักรรมจะตอ้งมุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือเกิด
ความผิดพลาดหรือลม้เหลวในการท างาน ผูน้ าจะตอ้งพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้รีบ
แกไ้ข และผูน้ าตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานท่ีท าผดิพลาดหรือลม้เหลว 

6) มีการใช้ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนรูป (Transformational Leadership) รูปแบบ
ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนรูปมีความเหมาะสมในการจดัการนวตักรรมและบุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
ดงันั้นผูน้ าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ ความมัน่ใจในตวัเอง มีความกล้าหาญท่ีจะทา้ทายความส าเร็จ  
มีคุณสมบัติพิ เศษท่ีดึงดูดใจผู ้อ่ืน (Charisma) และผู ้สร้างบรรทัดฐาน (Norm) ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์ารประสบผลส าเร็จ 

7) การจัดการบุคลากรด้านนวัตกรรม  เช่น  การสอนงาน  (Coaching)  
การพัฒนาความเช่ียวชาญของพนักงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อการเพิ่ม 
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ผลิตภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมีการจัดการด้วยตนเอง (Self Management) ส่งเสริมการส่ือสาร 
กบัผูบ้งัคบับญัชา (Upward Communication) และการใหร้างวลัและการยอมรับ 

2.2.3.3 Adair (1996) กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างนวตักรรม
ในองค์การไวว้่า ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการสร้างนวตักรรม เน่ืองจากผูบ้ริหารมีส่วนส าคญั
อย่างยิ่งในการผลกัดนัให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม และสนับสนุนการปฏิบติังานของบุคลากร 
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ผูน้ าจะต้องเป็นผูท่ี้เอ้ืออ านวยต่อการเปล่ียนแปลงในองค์การ และมีบทบาท 
เป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ผูน้ าต้องเป็นผูท่ี้มีวิสัยทัศน์กวา้งไกลและมีภาวะผูน้ าในการจัดการและสร้าง 
แรงบนัดาลใจให้แก่บุคลากรในองคก์าร 

2.2.3.4 Sherwood (2001) กล่าวว่าถึงบทบาทของผูบ้ริหารในการสร้างนวตักรรม 
ให้เกิดข้ึนในองค์การว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทท่ีส าคญัมากในการสร้างนวตักรรมให้เกิดข้ึนในองค์การ 
เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจในการบริหาร ผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญัและตั้งใจจริงในการ
ส่งเสริมและมีส่วนรวมในกระบวนการนวตักรรม ทั้ งน้ีบทบาทของผู ้บริหารในกระบวนการ
นวตักรรมก็คือผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้ปกป้องความคิดสร้างสรรค์ จนกระทั่งความคิดนั้นได้รับการ
ประเมิน พร้อมกนัน้ีตอ้งสละเวลาในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นนวตักรรมต่าง ๆ และแสดงใหพ้นกังาน
ทุกคนเห็นวา่นวตักรรมมีความส าคญัต่อการอยูร่อดหรือการแข่งขนัขององคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งสามารถ
ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงและถ่ายทอดเร่ืองราวในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัพนกังาน ผูบ้ริหารควรมี 
ใจเปิดกวา้งและอนุญาตให้บุคลากรสร้างสรรค์ ส่ิงต่าง ๆ และอดทนต่อการค้นควา้หรือทดลอง 
ของพนักงาน นอกจากน้ีผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจว่าการสร้างนวตักรรมตอ้งการเงินทุนในการสนบัสนุน
และแผนงบประมาณท่ีมีความยืดหยุ่น ดงันั้นตอ้งลงทุนในการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเป็นผูส้ร้างสรรค์
นวตักรรมใหมี้ความพร้อมทั้งทางดา้นความรู้และทกัษะดา้นนวตักรรม 

2.2.3.5 Tidd and others (2001) ได้เสนอคุณลักษณะของผู ้น าท่ีจะสามารถสร้าง
นวตักรรมในองคก์ารวา่ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ร่วม ภาวะผูน้ า และความตั้งใจท่ีจะมุ่งไปสู่นวตักรรม 
(Shared Vision, Leadership and the Will to Innovate) ผู ้น าจะต้องส่ือสารและสร้างความชัดเจน 
ในการรับรู้วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และกลยุทธ์ใหม่แก่พนักงานในองค์การ รวมทั้ งต้องกระจาย 
และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ด้านนวตักรรม 
ขององคก์าร  

2.2.3.6 Kuczmarski (2003) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู ้น าท่ีจะสร้างนวตักรรม 
ในองค์การไว้ดังน้ี  1) ผู ้บ ริหารมีทัศนคติท่ี ดีและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 2) ผู ้บ ริหาร 
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ด้านนวตักรรม (CIO) มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างนวตักรรมด้วยความพยายาม 3) จดัตั้ งทีม 
ขา้มสายงานส าหรับพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และ 4) สร้างวฒันธรรมและค่านิยมนวตักรรม 

2.2.3.7 Hay Group (2005) กบันิตยสาร Fortune ส ารวจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การในองค์ประกอบด้านภาวะผู ้น า พบว่าจะต้องเป็นผู ้ท่ีก  าหนดทิศทาง 
และวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคีภายในทีมงาน สร้างความผกูพนัและสร้างความคิด 
เป็นผู ้สอนงาน  (Coaching) โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาบุคคลในระยะยาว การมีการมอบอ านาจ 
(Empowerment) สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) และสร้างทีมงาน (Teamwork) 

2.2.3.8 Von Stamm (2008) ไดเ้สนอรูปแบบผูน้ า (Leadership Style) ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการสร้างนวตักรรมในองค์การไวว้่า ผูน้  าองค์การตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมนวตักรรม มีความ
ทุ่มเทมุ่งมัน่ดว้ยใจจริงในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มที่ส่งเสริมให้พนกังานกลา้ทดลอง คน้หา ร่วมมือ 
และอดทนกบัความลม้เหลว ผูน้ าลกัษณะน้ีควรจะมีอยู่ในทุกระดบัขององค์การ โดยควรจะเร่ิม 
ท่ีผูน้  าระดบัสูงขององค์การก่อน 

2.2.3.9 Center for Creative Leadership (2009) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูน้ าเชิง
นวตักรรมไว ้ดงัน้ี 

1) ให้การสนับสนุนและสร้างความมั่นใจในการท างานและเห็นคุณค่าของ
พนกังานแต่ละคน 

2) ดูแลและสนบัสนุนพนกังานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
3) ปกป้องและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการนวตักรรมด้วยการ

เปล่ียนแปลงคนท่ีมีทศันคติทางลบ 
4) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพื่อจะได้พ้นจากระบบและการ

ตอบสนองการท างานแบบเดิมท่ีจะเป็นส่ิงท่ีท าลายนวตักรรม 
2.2.3.10 Ahmed (1998) ศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมพบวา่มีคุณลกัษณะ

ดงัน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงมีพนัธสัญญาในการสร้างนวตักรรม ผูน้ ามีวิธีการท างานแบบเดินตรวจสอบ
และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และยดึมัน่ในวสิัยทศัน์และพนัธกิจ 

2.2.3.11 Sununta and Bechter (2001) กล่าวว่าภาวะผู ้น าในองค์การเป็น ส่ิ งท่ี มี
ความส าคัญโดยผู ้น าต้องท าหน้าท่ีในการตั้ งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ท่ี เน้นการเติบโต 
ขององคก์าร อีกทั้งสร้างความเช่ือและค่านิยมท่ีช่วยสร้างวฒันธรรมนวตักรรม 

2.2.3.12 Institute of Work Psychology (2003) กล่าวว่า ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญั
กบัการกระตุน้และสร้างความมัน่ใจให้กับพนักงานในการลองท าส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงจะท าให้พนักงาน 
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มีความรู้ มีทักษะและความสามารถใหม่ ๆ ในการท่ีจะน าไปใช้สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนวตักรรมจะเกิดข้ึนได้ตอ้งอาศยับรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือต่อการ 
มีความคิดสร้างสรรค ์  ซ่ึงหมายถึงพนกังานจะตอ้งไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารควรให้การ
สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากน้ีองค์การควรท่ีจะมีโครงสร้าง 
และกระบวนการท างานท่ีสนบัสนุน  การถ่ายโอนความรู้ใหม่ ๆ 

2.2.3.13 Jong and Den Hartog (2007) ท าการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีต่อการ 
เพิ่มพฤติกรรมนวตักรรมของพนกังาน 13 ประการ ไดแ้ก่ 

1) การท าตนเป็นแบบอย่างดา้นนวตักรรมดว้ยการแสดงพฤติกรรมการสร้าง
นวตักรรมการแสวงหาโอกาสและคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ 

2) กระตุ้นให้พนักงานให้ความส าคญักับปัญหาและการหาแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา 

3) การกระตุ้น ให้ เผยแพ ร่ความ รู้  ด้วยการให้ มี การส่ือสารแบบ เปิด  
มีการส่ือสารท่ีช่วยสนบัสนุนและมีการประชุมการท างานแบบไม่ทางการ 

4) การให้วิสัยทัศน์ มีการส่ือสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และให้แนวทาง 
การปฏิบติัและด าเนินกิจกรรมในอนาคต 

5) การเป็นท่ีปรึกษา โดยผูน้ าให้ค  าแนะน าการตดัสินใจและความคิดต่าง ๆ 
ผูน้ าตอ้งพดูคุยและใหค้  าปรึกษาแลกเปล่ียนกบัพนกังาน 

6) การกระจายงาน การใหอ้ านาจแก่พนกังานในการรับผิดชอบงานของตนเอง
อยา่งเป็นอิสระ 

7) ผูน้  าต้องช่วยเหลือพนักงานและไม่ลงโทษพนักงานท่ีท างานผิดพลาด  
ใหม้องวา่ความผดิพลาดเป็นโอกาสของการเรียนรู้ 

8) การจดัการขอ้มูลป้อนกลบั ผูน้ าควรมีการให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีสร้างสรรค์
แก่พนักงาน เพราะจะช่วยให้พนักงานพฒันาปรับปรุงตนเอง พร้อมทั้งการขอขอ้มูลป้อนกลบัจาก
ลูกคา้เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 

9) การนับถือ การช่ืนชม หรือแสดงความนับถือพนักงาน โดยการชมเชย  
การใหร้างวลัหรือการเฉลิมฉลองในความส าเร็จ 

10) การให้รางวลัส าหรับผลการปฏิบติังานด้านนวตักรรม ทั้งรางวลัท่ีเป็น 
ตวัเงินและวตัถุต่าง ๆ จะช่วยใหพ้นกังานมีความพยายามในการสร้างนวตักรรมมากข้ึน 

11) การใหท้รัพยากรทั้งเวลาและเงิน 
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12) ผูน้  าต้องคอยติดตามกระบวนการท างานของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่า 
งานนั้นจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

13) การมอบหมายงานท่ีทา้ทายให้กบัพนกังาน และให้พนกังานมีความมุ่งมัน่
ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2.3.14 Kriengsak and Others (2008) ศึกษาภาวะผูน้ า ท่ีส่งเสริมนวตักรรม ดังน้ี 
การสร้างความส าเร็จดา้นนวตักรรม การสร้างแรงบนัดาลใจและการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
และการมีความผกูพนัและสนบัสนุนนวตักรรม 

2.2.3.15 Ailin and Lindgren (2008) กล่าววา่ภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรมตอ้งมีวิสัยทศัน์ 
เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านนวตักรรมและต้องมีความเช่ือว่านวตักรรมเป็นกลไกลท่ีส าคญัท่ีท าให้
องค์การประสบความส าเร็จ มีพนัธสัญญาท่ีมุ่งมัน่ในการริเร่ิมการสร้างนวตักรรม ดงันั้นภาวะผูน้ า
ดา้นนวตักรรมจะตอ้งมีบทบาทในระดบักลยุทธ์และระดบัปฏิบติัการดา้นนวตักรรม คือตอ้งมีเทคนิค
ในการจดัการนวตักรรม และผูน้ าจะตอ้งตระหนักถึงความส าคญัของการมีเครือข่ายและพนัธมิตร 
ดา้นนวตักรรมดว้ย 

สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง การประยกุต์ใช้
ความสามารถของผูบ้ริหารในการน าองคก์ร ทั้งวิธีการคิด วิธีการท างาน แนวทางใหม่ๆเพื่อสร้างงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายน าไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรม  
โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ การมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม  
การคิดสร้างสรรค์ การบริหารความเส่ียง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการสร้าง
บรรยากาศองคก์รนวตักรรม 

2.2.4 องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูล 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู ้น าเชิ งนวัตกรรมของผู ้บ ริหาร  
จากนกัวชิาการต่างๆ ประกอบดว้ย Watt (2002) ; Dave (2007) ; Pollock (2008) , Lindegaard (2009) ; 
Rose or la (2010) ; Mc Millan (2010) ; Horth & Vehar (2012) ; George (2012) ; Patel (2012) ; 
จารุนันท์  อิทธิอาวชักุล (2551) ; อรอนงค์  โรจน์วฒันบูลย ์ (2553) ; ไพฑูรย ์  สินลารัตน์ (2553) ; 
ขวญัชนก โตนาค (2556) ; อรวรางค์  จนัทร์เกษม (2556) ; เวียงวิวรรธน์ ท าทูล (2557) ; จุรีวรรณ   
จันพลา (2557) ; อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558) และ พิทักษ์  ทิพย์วารี (2558)  มาท าการจัดกลุ่ม 
และท าการสังเคราะห์ แลว้น ามาแจกแจงความถ่ีตามนกัวิชาการท่ีมีความเห็นตรงกนั  ดงัรายละเอียดท่ี
แสดงตามตารางท่ี 2.2  การสังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร (Innovative Leadership) 
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ตารางที ่2.2 การสังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร (Innovative Leadership) 
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การมีวสิัยทศัน์การ
เปล่ียนแปลง                14 * 

การท างานเป็นทีมและ
มีส่วนร่วม                13 * 

การคิดสร้างสรรค ์                11 * 

การมองโลกในแง่ดี                3  

การมีจริยธรรมและ
ตรวจสอบได ้

               4  

การบริหารความเส่ียง                12 * 

การวดัและประเมินผล                5  

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

               10 * 

การตดัสินใจและ
แกปั้ญหา 
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การกระจายอ านาจ                2  

การสนบัสนุนและ
สร้างแรงจูงใจ 

               9  

การสร้างเครือข่ายและ
สายสัมพนัธ ์                8  

การพฒันาบุคลากร                4  

การประสานงาน                4  

การมัน่ใจและมุ่งมัน่                6  

การมีความรับผิดชอบ                3  

การวางแผนการ
ท างาน 

               3  

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี                2  

การไวว้างใจ                1  

การสร้างบรรยากาศ
องคก์ร                14 * 
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จากการสังเคราะห์งานวิจยัขา้งตน้พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารนั้น 
มีประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาอยู่หลายประเด็นด้วยกัน เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัย 
ได้ท าการเลือกภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารท่ีมีค่าความถ่ีตั้ งแต่ 10 ข้ึนไป ดังนั้ น ตวัแปร 
ท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษา และน ามาก าหนดองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร ให้มีความ
เหมาะสมตามหัวขอ้ท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษารวมทั้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และมีงานวิจยั
สนับสนุน ได้องค์ประกอบจ านวนทั้ งส้ิน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปล่ียนแปลง   
2) ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 3) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 4) ด้านการบริหารความเส่ียง   
5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ 6) ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวตักรรม โดยผูว้จิยัขออธิบายความหมายในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

2.2.4.1 ดา้นการมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลง (Vision to Change) 
1) Hickman and Silva (1984)  ได้กล่าวถึงผู ้น าท่ี มีวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นการ 

เสาะแสวงหาอุดมคติ แนวคิด และวธีิการของการคิดท่ีชดัเจนจนวิสัยทศัน์นั้นตกผลึก การท าวสิัยทศัน์
ให้ชัดเจนเพื่อให้ ง่ายต่อการยึดติดกับปรัชญาท่ีบูรณาการทิศทางของกลยุทธ์และความเช่ือ 
ทางวฒันธรรม การกระตุน้สมาชิกในองคก์รให้รับเอาวิสัยทศัน์โดยผา่นการโนม้นา้วท่ีถาวรและจดัท า
ตวัอย่างให้ดูส าหรับงานท่ียาก การสร้างพนัธะสัญญากบัสมาชิกในองค์การในทุกระดบั พยายาม 
ให้ความเขา้ใจในความเก่ียวขอ้งและผลกระทบของวิสัยทศัน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัพวกเขา การแสดงออก
ในทางอบอุ่นเก้ือหนุน การแปลความหมายวิสัยทศัน์สู่เหตุผลส าหรับความเป็นอยู่ส าหรับสมาชิก 
แต่ละคน ให้ความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองของแต่ละความรู้สึกของบุคลากรให้ความเป็นห่วงกังวล 
ในงาน การสร้างความมัน่ใจใหก้บัผลส าเร็จของวสิัยทศัน์  

2) Bennis (1989) ไดก้ล่าวถึงหลกั 5 ประการของความเป็นผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ 
ดงัน้ี 1) ความเป็นผูน้ าในการท างานท่ีทา้ทาย สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมผูอ่ื้นให้มีความคิด
ริเร่ิมใหม่ ๆ ท่ีทา้ทาย 2) มีแรงบนัดาลใจและกระตือรือร้นโดยการท าให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมกบัผูอ่ื้น  
3) ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้การสนบัสนุนผูอ่ื้น 4) ท าตนเป็นตน้แบบตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 5) น ามา
ซ่ึงการบรรลุความส าเร็จสูงสุดในการท างานจากจิตวญิญาณอยา่งแทจ้ริง 

3) LeSourd (1990) อา้งถึงใน นิกญัชลา ล้นเหลือ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ภาวะผู ้น าเชิงวิสั ยทัศน์ของผู ้บ ริหารโรงเรียน พบว่า ภาวะผู ้น าเชิงวิสั ยทัศน์ของผู ้บ ริหาร 
จะมีพฤติกรรมเนน้ไปท่ีการก าหนดวิสัยทศัน์สร้างแรงจูงใจสูงดว้ยความเช่ือส่วนบุคคล มีความมุ่งมัน่
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน การใหค้วามส าคญักบัค่านิยม อุดมการณ์ของโรงเรียนจากการมีส่วน
ร่วม มุ่งเนน้สู่นวตักรรมใหม่ ๆ มองเห็นภาพในอนาคตท่ีดีกวา่  
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4) Quinn (1991) ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผู ้น าเชิง
นวตักรรมท่ีสามารถขบัเคล่ือนนวตักรรมในองคก์าร วา่ตอ้งมีวิสัยทศัน์และวตัถุประสงคใ์นการสร้าง
นวตักรรมท่ีชดัเจนและมีความเป็นไปไดจ้ริงตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 

5) Higgins (1995) ไดก้ล่าวถึง การสร้างวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ทางกลยุทธ์ 
ไวว้า่ ผูน้  าจะตอ้งมีการส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปสู่พนกังาน ซ่ึงเป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ของผูน้ าเพื่อท าใหพ้นกังานมี พนัธะสัญญากบัวสิัยทศัน์ดา้นนวตักรรมขององคก์าร 

6) Watt (2002) เห็นว่า ผูน้  าท่ีมีวิสัยทัศน์ คือ ผูน้ าท่ีบริหารจัดการโดยเน้น
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลง การก ากบั ติดตาม และช่วยเหลือขณะก าลงัด าเนินการ
เปล่ียนแปลงและเนน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

7) Leonard (2008) ได้อธิบายถึงผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ไวว้่า เป็นผูน้ าท่ีมีลกัษณะ
เป็นเยี่ยมในด้านการติดต่อส่ือสารและด้านการก าหนดวิสัยทศัน์ แล้วปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไว ้
และยงัเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
โดยเร่ิมตน้ลงมือปฏิบติัแลว้กระตุน้ขอความร่วมมือขอรับการสนับสมุนจากบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อน าพา
วิสัยทศัน์ไปสู่ความส าเร็จ ผูน้  าท่ีมีวิสัยทศัน์จะสามารถคิดนอกกรอบและสามารถมองเห็นภาพรวม
ของส่ิงท่ีต้องการจะเป็นในองค์กรได้ทั้ งหมด ซ่ึงประกอบด้วย ความเป็นผู ้มีความรับผิดชอบ 
ต่อวิสัยทศัน์ เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และแรงบนัดาลใจท่ีเด่นชดัส าหรับองคก์ร เป็นผูท่ี้เสริมสร้างพลงัอ านาจ
ในด้านความสัมพนัธ์ของคนในองค์กรและเป็นท่ีเคารพนับถือของผูต้าม เป็นผูท่ี้อุทิศตนเพื่อการ
เปล่ียนแปลง เป็นผู ้ท่ี มีความกล้าต่อการลงมือปฏิบัติ เป็นผู ้ท่ี มีแนวคิดสร้างสรรค์พร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลง  

8) Lindegaard (2009) ได้กล่าวว่า ความเช่ือในการเปล่ียนแปลง สามารถ
เช่ือมโยงความอยากรู้อยากเห็นไปยงัการเปล่ียนแปลง เพราะทุกอยา่งมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง 

9) จารุนันท์  อิท ธิอาว ัชพล (2551) กล่าวถึง การวิ เคราะห์สถานการณ์ 
และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยู่เสมอ เพี่อเตรียมความพร้อมให้ทีมงาน ร่วมระดม
ความคิดในการปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน และการปลดล็อกเง่ือนไขต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้าง
หน่วยงานและการจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

10) สมชาย เทพแสง (2552) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ดา้นวิสัยทศัน์ คือ ความสามารถของผูน้ าในการก าหนดวิสัยทศัน์และการกระจายวิสัยทศัน์ให้บุคคล
น าไปปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีทกัษะและความสามารถในการจูงใจเป็นท่ีปรึกษา และ 
ให้ก าลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับและไวว้างใจ สร้างการยอมรับและ 
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ความน่าเช่ือถือให้กบับุคลากร เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความเพียรพยายามและ
มุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อให้ประสบความส าเร็จ เป็นผูมี้จิตใจในด้านการบริการพร้อมปรับปรุง 
พฒันาการบริการให้เกิดความประทบัใจ เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์จริงใจในการท างานให้ความไวว้างใจ
ในการท างานโดยปราศจากการควบคุม ให้อิสระในการท างาน เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์มีความคิด
เชิงกลยุทธ์ สามารถพัฒนาระบบความคิดและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ให้ความใกล้ชิด 
กบับุคลากร มีความเป็นกนัเอง สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร มุ่งเน้นการกระจายและเพิ่มพลงัอ านาจ 
แก่บุคลากร มอบหมายงานให้ทัว่ถึงและมีความเป็นธรรม เป็นผูท่ี้ด าเนินงานอยา่งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
ท าใหบุ้คลากรด าเนินงานไปถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

11) สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552) กล่าวถึง ผูน้  าเชิงวิสัยทศัน์ไวว้่า วิสัยทศัน์ท่ีดี
และเหมาะสม คือ 1) ตอ้งพฒันาส่ิงใหม่ ๆ มาสู่องค์กร สร้างนวตักรรมต่างๆ ในองค์การ 2) ตอ้งมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน สร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั 3) มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือผูอ่ื้นเคารพ
ผูบ้งัคบับญัชา และมีการท างานเป็นทีม 4) ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดี 5) ปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ 

12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (2553) ได้ก  าหนด
คุณลกัษณะภาวะผูน้ าวิสัยทศัน์ ไวด้งัน้ี 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษาทั้งสภาพจริงในปัจจุบนัและสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขั้นในอนาคต 2) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาก าหนดค่านิยมของโรงเรียนในการท างานให้มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบติังานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสู่อนาคต 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระบบ 
ให้บุคลากรได้ใช้ศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ีภายใตก้ารกระจายอ านาจและการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวตักรรม 
เพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพการปฏิบติังานและให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 6) จดัระบบส่ือสารเพื่อให้ทราบ
และเกิดการยอมรับในวสิัยทศัน์ ค่านิยมและผลการด าเนินการท่ีคาดหวงัของโรงเรียนแบบสองทิศทาง
อย่างหลากหลายรูปแบบ 7) ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิด 
การปรับปรุงผลการด าเนินการบรรลุพนัธกิจ และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมและก ากบั
ใหบุ้คลากรประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และมีจริยธรรม 

13) ไพฑูรย์ สินลารัตน์  (2553) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ด้านวิสัยทศัน์ไวว้่า ตอ้งมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดสาระตามเป้าหมาย และ
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ก าหนดวิธีการตามเป้าหมายและสาระนั้น การเป็นผูน้ าในด้านวิสัยทัศน์จึงต้องมีความเก่ง รอบรู้  
มีวธีิการพร้อมกนัไป ไม่ใช่ช านาญเฉพาะวธีิการบริหารแต่ขาดความรู้ในทิศทางหรือวสิัยทศัน์ 

14) วนัเพ็ญ รัตนอนันต์ (2555) ได้กล่าวไวว้่า ผูน้  าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ 
และถ่ายทอดวิสัยทศัน์นั้นไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เขา้ใจชัดเจน จูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความ
มุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เผชิญกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีเจตคติท่ีดีในการท างาน  
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายและแตกต่างอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนโดยใชเ้หตุผล มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

15) ขวัญชนก โตนาค (2556) ได้ให้ ความหมายว่า  วิสั ยทัศน์ เพี่ อการ
เปล่ียนแปลง หมายถึง การสร้าง เป้าหมายหรือวิสัยทศัน์ขององคก์รท่ีชดัเจน กวา้งไกล มุ่งเน้นให้เกิด
การพฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบนั เพี่อให้องค์กรเกิดการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน น าไปสู่ 
การพฒันาเปล่ียนแปลงในอนาคต  

16) เวี ย ง วิ ว ร ร ธ น์  ท าทู ล  (2557) ไ ด้ ให้ ค ว าม ห ม าย ว่ า  วิ สั ย ทั ศ น์ 
การเปล่ียนแปลง หมายถึง การท่ีผูบ้ริหาร มุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ขององค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ประกอบดว้ย 1) การสร้างวิสัยทศัน์ เป็นการสร้างภาพอนาคต
ของสถานศึกษาท่ีเป็นอตัลกัษณ์ เพื่อขบัเคล่ือนสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 2)  การส่ือสาร
วสิัยทศัน์  คือการส่ือสารภาพลกัษณ์ในอนาคตของสถานศึกษาสู่ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  3) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ เป็นการน าวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนไปสู่การปฏิบติัจริง 
ภายในองค์การ เพื่อให้วิสัยทศัน์นั้นประสบความส าเร็จ ซ่ึงประกอบด้วย การก าหนดยุทธศาสตร์  
การจดัโครงสร้างองค์การให้พร้อม การกระจายอ านาจ การเก็บรวบรวมและศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ การสนับสนุนให้มีการน าเอานวตักรรมมาใช้ในการน าเอาวิสัยทศัน์  
ไปใช้ในการพฒันาโรงเรียนและมีการประเมินผลเพื่อปรับเปล่ียนวิธีด าเนินงานให้วิสัยทศัน์บรรลุ
เป้าหมาย  4) การเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยแสดงออกอย่างสม ่าเสมอท่ีสามารถสังเกตได ้และเป็นการ
แสดงตนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดบัสูงตามค่านิยม คุณธรรมและวฒันธรรมอนัดีงาม 
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละยติุธรรม และการสร้างครูตน้แบบในดา้นต่าง ๆ 

17) คมศิลป์  ประสมสุข (2557) ได้กล่าวถึง การมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง 
คือ ผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยใช้กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเป็น  
องค์รวมระหว่างผูน้ าผูต้ามและสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกระบบการศึกษาเพื่อให้มีทศันคติ 
มีความยืดหยุ่น ในการมองปัญหาตลอดจนมีการส่ือสารและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  มีการก าหนด
วสิัยทศัน์และเป้าประสงคโ์ดยผูบ้ริหารร่วมกบับุคลากรในโรงเรียนร่วมก าหนดวิสัยทศัน์เพื่อให้บรรลุ
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เป้าหมายสูงสุดของสถานศึกษาท าให้เกิดความไวว้างใจความเช่ือมัน่ความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน 
กลยุทธ์การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึง
การน าวิสัยทัศน์ท่ีสร้างข้ึนไปสู่การปฏิบัติจริง โดยก าหนดเป้าหมาย แผนและกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และการน าเสนอวิสัยทัศน์เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงการส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจถึงวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนโดยการ
เชิญชวนให้บุคคลเหล่าน้ีเขา้มามีส่วนร่วม รวมทั้งเกิดการยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุตามวสิัยทศัน์ 

18) อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558) กล่าวว่า การน าสู่การเปล่ียนแปลง คือ  
การขับ เค ล่ือนสถานศึกษาด้วยแผนงานหรือกลยุท ธ์ใหม่ๆ  จะน ามาซ่ึ งการเป ล่ียนแปลง 
ในขณะเดียวกันการเป ล่ียนแปลงก็จะน ามาซ่ึ งความขัดแย้งอย่างห ลีก เล่ียงไม่ ได้  ดังนั้ น  
การเปล่ียนแปลงท่ีดีจะต้องเร่ิมจากกระบวนการปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้บุคลากรทุกคน 
มีทิศทางการท างานร่วมกันผ่านการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์ ผู ้บริหารมีบทบาทในการโน้มน้าว 
และเจรจาเพื่อให้ครูทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนส่งผลกระทบเชิงบวก 
ต่อบุคลากรอยา่งไร เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูจะช่วยแกปั้ญหาการจดัการชั้นเรียนไดอ้ยา่งไร 
กลยุทธ์การสอนของครูท่านอ่ืนจะช่วยพฒันาตนเองอยา่งไร แผนงานเชิงนวตักรรมของสถานศึกษา
นั้นจะส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าได้อย่างไร ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
วฒันธรรมนวตักรรมใหก้บัสถานศึกษา 

19) สุพิชชา พู่กันงาม (2559) กล่าวว่า ภาวะผู ้น าเชิงวิสัยทัศน์  หมายถึง 
ความสามารถของผูน้ าในการคาดการณ์อนาคตขององคก์ร คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์ร 
สร้างแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเหมาะสมตามเป้าหมาย การด าเนินงานสร้างวสิัยทศัน์ขององคก์ร
ไปสู่การปฏิบัติ  สร้างโอกาสคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรให้ เป็น ท่ียอมรับ ประกอบด้วย  
1) การก าหนดวิสัยทศัน์ 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 3) การปฏิบติัจามวิสัยทศัน์ และ 4) การปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

จากนิยามของนักวิชาการ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง 
หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ท่ีทนัสมยั สามารถวิเคราะห์แนวโนม้ทิศทางการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษา 
ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ีชดัเจน กวา้งไกล แปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัสภาพองคก์ร 
โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบนัไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร เพื่อให้
เกิดการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน และถ่ายทอดสู่แนวทางปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีต้องการสร้าง
โอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ สามารถมองเห็น
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การเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ยอมรับและเตรียมการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

2.2.4.2 ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม (Team Work and Participant) 
1) Fullan (2006) กล่าวว่า การสร้างการท างานเป็นทีมและความร่วมมือ 

ในการท างาน (Teamwork and Collaboration) คือ ผู ้น าต้องเป็นผู ้ท่ี รู้จักการท างานเป็นทีมและ 
การท างานร่วมกนั มีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรในการท างาน สร้างจิตวญิญาณในการท างาน 

2) Yukl  ;  Katzenbach  ;  Khan  (2010)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ ด้านการ
ปฏิบติังานของทีม หมายถึง การรวมพลงัและก าลงัความสามารถในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานของทีมงานบรรลุเป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม (Participation)  
หมายถึง กระบวนการให้สมาชิกในทีมเข้ามา มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด  
ตดัสินใจ ร่วมแกไ้ขปัญหาของทีม โดยมุ่งเนน้ประโยชน์และความเขม้แข็งของทีมงาน การรับผิดชอบ
ในผลงานและและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของทีมอย่างต่อเน่ือง มีตวับ่งช้ีย่อย ดังน้ี   
1)  สมาชิกในทีมมีการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมินผลงานของทีม 2) สมาชิกในทีม
ท างานร่วมกนัโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของทีมงานเป็นส าคญั 3) สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการสร้าง
ทีมงานและการพฒันาทีมงานให้เข้มแข็ง 4) สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลงาน 
ของทีม 5) สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน  

3) สุเทพ พงศรีวฒัน์  (2550) ได้กล่าวว่า การท างานเป็นทีมมีความส าคัญ 
ในทุกองค์กร เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน  
การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของกลุ่ม
สมาชิกเป็นอย่างดี ลักษณะท่ีส าคัญของทีมมี 4 ประการ ได้แก่ 1) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ของบุคคล หมายถึง  การท่ีสมาชิกตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปมีความเก่ียวข้องกันในกิจการของกลุ่ม/ทีม  
ตระหนกัในความส าคญัของกนัและกนั  แสดงออกซ่ึงการยอมรับการให้เกียรติกนั ส าหรับกลุ่มขนาด
ใหญ่มกัมีปฏิสัมพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายมากกว่าการติดต่อกนัตวัต่อตวั 2) มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ร่วมกนั หมายถึง การท่ีสมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุน้ให้ เกิดกิจกรรมร่วมกนัของทีม/กลุ่ม โดยเฉพาะ
จุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร มกัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จของการท างานไดง่้าย 
3) การมีโครงสร้างของทีม/กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรมซ่ึงเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือมติของกลุ่ม ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal  Group) หรือกลุ่มแบบ
ไม่เป็นทางการ  (Informal  Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่ม จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
เป็นอยา่งดี สมาชิกกลุ่มยอ่ย  อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนมกนัอยา่งใกลชิ้ด
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ระหว่างสมาชิกด้วยกัน 4) สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาทท่ีมั่นคง 
ในแต่ละทีม/กลุ่ม จะมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก 
โดยมีการจัดแบ่งบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้ความสามารถ 
และความถนดัของสมาชิก 

4) เกศสรินทร์  ตรีเดช  (2552  :  52)  ได้สรุปว่า การท างานเป็นทีม คือ การ 
ท่ีกลุ่มบุคคลเขา้มาปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีการก าหนดบทบาท 
ของสมาชิก  การมอบหมายงานการวางแผนร่วมกัน  มีการติดต่อ ส่ือสารประสานงานกัน  
มีการตดัสินใจร่วมกนั เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย การท างานเป็นทีมมีความส าคญัดว้ยเหตุผล
และความจ าเป็น เพราะล าพงัคน ๆ เดียวจะท างานให้ส าเร็จไดย้าก โดยจะตอ้งมีหลกัการท างาน ดงัน้ี 
1) การมีเป้าหมายร่วมกัน 2) การมีส่วนร่วม 3) การติดต่อส่ือสาร 4) การร่วมมือประสานงาน  
5) การจดัสรรผลประโยชน์ และ 6) การตดัสินใจร่วมกนั 

5) ทองทิพภา วิ ริยะพัน ธ์  (2555) กล่าวถึง การส ร้างสรรค์นว ัตกรรม 
อยา่งเป็นทีม คือ บูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพี่อให้เกิดผลส าเร็จท่ีดีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการ
คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบทุกดา้น เพราะเปิดโอกาส ให้ทุกคนไดส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกัน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ท าให้ผูมี้ส่วนร่วมเห็นคุณค่าของนวตักรรมท่ีได้ร่วมกัน
สร้างสรรคน์ั้น และยงัท าให้รู้สึกดีว่า ตนมีคุณค่าท่ีสามารถ เป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ ท าให้เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความรักศรัทธาในผลงาน ท าใหเ้พิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ และศกัยภาพยิง่ข้ึน 
อนัจะเป็นผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยตรง 

6) ขวญัชนก โตนาค (2556) กล่าววา่ การท างานเป็นทีม คือ การร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบติังานกบัสมาชิก บุรณาการความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย สนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีม 
มุ่งเน้นให้บุคลากรเห็นถึงความส าคญัของการท างานเป็นทีม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมสมอง 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั แบ่งปันความคิดท่ีกวา้งขวางโดยไม่มีอคติ ร่วมมือรวมพลังคิดคน้สืบค้น  
มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และการมีส่วนร่วม เป็นความสามารถในการโน้มน้าว ให้บุคลากรหรือผูอ่ื้น 
รวมถึงสังคม ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง ด้วยความ 
เต็มใจ จริงใจ ใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ ท างานไดส้ าเร็จและบรรลุเป้าหมาย และ
เม่ือสังคมหรือชุมชนมีงานใด ๆ ผูบ้ริหารก็เข้าไปส่วนร่วมกับสังคม ด้วยความเต็มใจ ตั้ งใจ และ
ร่วมงานกบัสังคมอยา่งเตม็ความสามารถ 

7) ไอรินทร์ ดอนแหยม (2556) ได้สรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ  
การบริหารงานตามวตัถุประสงค์ เป็นส่ิงส าคญัในการบริหารในองคก์รเป็นอยา่งมาก เพราะผูบ้ริหาร
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งานระดบัสูงเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน และมีอิสระในการ
ท างาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ซ่ึงลักษณะดังกล่าว 
ยอ่มเป็นแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพอใจและมีผลการปฏิบติัท่ีสูงข้ึน 

8) เวียงวิวรรธน์ ท าทูล (2557) ได้ให้ความหมายว่า การท างานเป็นทีมและ 
มีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริมการท างานเป็นทีมของครูภายในโรงเรียน ประกอบดว้ย 1) บทบาท
ของสมาชิก คือการท่ีสมาชิกภายในทีมปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีได้รับเพื่อท าให้ผูบ้ริหารและ  
ครูมีการท างานร่วมกัน รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได้  2) การส่งเสริมทกัษะ 
ในการท างานเป็นทีม คือการส่งเสริมการปฏิบติังานร่วมในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้
นวตักรรม เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 3) การมีเป้าหมายร่วมกนั 
คือการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดให้ครูสะท้อนการท างานร่วมกนั
อย่างต่อเน่ือง และเสนอแนะแนวทางในการท างาน เพื่อสร้างนวตักรรมของการจัดการศึกษา 
ในรูปของผลลพัธ์ส าคญัท่ีตอ้งการ 4) การสร้างส้มพนัธภาพ คือการสร้างและธ ารงรักษาความสัมพนัธ์
ท่ีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูและระหวา่งครูดว้ยกนัเอง 

9) คมศิล ป์  ป ระสม สุข  (2557) ก ล่ าวว่า  การบ ริห ารแบบ มี ส่ วน ร่วม 
ประกอบดว้ย 1) การมีจริยธรรมในการท างานโดยผูบ้ริหารมีแบบแผนการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งส าหรับเป็น
เคร่ืองน าทางไปสู่การประพฤติปฏิบติัท่ีถูกหลกัศีลธรรมท่ีสามารถเห็นและวดัได ้2) การพฒันาทีมงาน
โดยผู ้บ ริหารส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันท างานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค ์
ตามขอบข่ายงานท่ีก าหนด 3) การพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ืองโดยผูบ้ริหารใช้หลกัการมีกลัยาณมิตร 
ใหค้วามเป็นอิสระในการตดัสินใจมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองส่งเสริมให้มีดวามตระหนกัในตนเองและ
มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย และ 4) การมีภาวะผู ้น า แบบผู้รับใช้โดยผู ้บริหาร 
มีคุณลกัษณะท่ีสนใจและให้ความส าคญัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากกว่าความส าคญัขององค์การและ 
ใหคุ้ณค่าต่อความดีงามคุณธรรมจริยธรรมมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด 

10) พิทกัษ์  ทิพยว์ารี (2558) ได้กล่าวว่า ในการสร้างนวตักรรมด้วยทีมงาน 
ท่ีเขม้แข็ง จ  าเป็นจะตอ้งมีผูน้ าทีมท่ีสามารถปฏิบติัให้เป็นแบบอยา่งของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และ
สามารถถ่ายทอดเผยแพร่แบ่งปันความรู้ การเป็นพี่เล้ียงผูส้อนงานแก่ผูบ้ริหารท่ีจะกา้วข้ึนมาสืบทอด
ต าแหน่ง การเป็นผูส้ร้างทีมงานท่ีร่วมกันด าเนินการภายใต้ความมีประสิทธิผลสูง ด้วยการสร้าง
บรรยากาศแห่งความไวว้างใจ การเป็นผูส้ร้างบุคลากรใหเ้ป็นผูส้อนและเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ดว้ยการ
สนับสนุนให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ทั้งจากการสอนโดยตรงและน าความรู้มาจดัเก็บไวใ้นระบบ
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เพื่อให้คนอ่ืนไดเ้รียนรู้ เป็นผูน้ าท่ีคอยให้ค  าปรึกษาให้ค  าแนะน า ให้แนวทางและให้ความรู้เก่ียวกบั
การสร้างนวตักรรม การเป็นผูจ้ดัรูปแบบโครงสร้างใหย้ดืหยุน่ไปตามแผนการสร้างนวตักรรม 

11) บุณรดา ทรงบุญศาสตร์ (2559) กล่าวว่า การท างานเป็นทีม  (Teamwork)  
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ียึดมั่น 
ในทิศทางและจุดหมายการท างานอย่างเป็นระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร 
มีการท างานร่วมกนัเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษาและรับฟังปัญหา
ในการปฏิบติังานของทีมงานต่าง ๆ มีการจดัการฝึกอบรมประจ าการ (In – service  training) ในเร่ือง
เก่ียวกับการสร้างความเขา้ใจและการบริหารความเปล่ียนแปลง สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการท างาน โดยมีตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 1) มีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกัน  
2) การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั 3) มีการติดต่อส่ือสารท่ี ดี 4) การสร้างความร่วมมือระหวา่ง
สมาชิกในทีมงาน 5) มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมต้องอาศัย 
การมีส่วนร่วม  (Participation) ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้ ทุกคนมองเห็น
ความส าคญัของงาน  พร้อมใจท่ีช่วยงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

จากนิยามของนกัวิชาการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
หมายถึง การร่วมมือร่วมใจปฏิบติังาน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เปิดโอกาส
และโนม้นา้วให้บุคลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ร่วมกนัท างานเป็นทีม ช่วยกนั
คิด ช่วยกันระดมสมอง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ก าหนดบทบาท วางแผน 
มอบหมายงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกนั ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เห็นคุณค่าของนวตักรรมท่ีไดร่้วมกนัสร้างสรรค์ และ
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีท าให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ รวมทั้ งน าพาทีมงานในองค์กรเข้าไป 
มีส่วนร่วมหรือร่วมงานกบัชุมชนอยา่งเตม็ใจและเตม็ความสามารถ 

2.2.4.3 ดา้นการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
1) Ezendu (2010) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต ไวว้่า 

จะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดทิศทางท่ีมีความทนัสมยั และความสามารถในการใชน้วตักรรม
ไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบไปดว้ย 1) การรู้แนวทาง 2) การคิดนอกกรอบ 3) ความสามารถในการควบคุม 
และ 4) การมีจินตนาการ  

2) จิต ติมา วรรณศรี (2550) ได้ส รุปว่า  ความคิดส ร้างสรรค์  หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการคิดการท าส่ิงใหม่เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัการบูรณาการ
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เช่ือมโยงจากความรู้และประสบการณ์เดิม ซ่ึงประกอบด้วยความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด  
ความยดืหยุน่ในการคิดและความละเอียดลออในการคิด 

3) พัชนี  จันท ร์น้อย และคณะ (2551) ให้ความหมายของ จิตแห่งการ
สร้างสรรค ์สร้างนวตักรรมน าไปสู่ความส าเร็จ หมายถึง การมีกระบวนการทางความคิดในการสร้าง
ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์และหลุดออกจากกรอบวิธีการคิดแบบเดิม ๆ ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ใช่
พรสวรรค์ ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ และไม่ได้คิดข้ึนมาอย่างฉับพลันเหมือนกับปาฏิหาริย์ แต่ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นทกัษะท่ีสามารถสร้างและพฒันาไดด้ว้ยเทคนิคต่าง ๆ จิตแห่งการสร้างสรรคส์ะทอ้น
ให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลง และสร้างความแตกต่างจากส่ิงเดิมหรือแนวทางเดิมท่ีมีอยู่ ด้วยการ
เปิดรับจากภายในและภายนอก จากการมองปัญหาในมุมท่ีแตกต่าง ช่วยขยายมุมมองใหม่ ๆ  
ทางความคิด และแนวทางการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและถูกตอ้ง ซ่ึงอาจท าให้สามารถ
แกปั้ญหาไดต้รงจุด 

4) นิกญัชลา ลน้เหลือ (2554, น. 178) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์(creativity) 
เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงการคิดการท าส่ิ งใหม่  
เพี่ อแก้ปัญหาท่ี เกิด ข้ึน โดยอาศัยการบูรณาการเช่ือมโยงจากความรู้และประสบการณ์ เดิม 
ประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความละเอียดอ่อน 
ในการคิด 

5) เทียนประพนัธ์ พนัธลิขิต (2554, น. 162-171) ได้ให้แนวคิดผูน้ าความคิด
สร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมีความโดดเด่นจนประสบความส าเร็จ  
คิดส่ิงใหม่ท่ีทา้ทายและเป็นส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ให้กบัส่วนร่วมมากกว่าตนเอง ความคิดสร้างสรรค์
เกิดข้ึนไดจ้ากการจินตนาการ คิดกวา้ง คิดใหม่ สามารถกล่าวได ้ดงัน้ี 1) จินตนาการ เป็นภาพท่ีเกิดข้ึน
ในความคิดเป็นเหมือนความฝันท่ีไม่เคยเห็นภาพท่ีเกิดข้ึนมาก่อน จินตนาการจึงเป็นเพียงความคิด 
ความนึกคิดของคนตามท่ีจินตนาการออกมา   2)  การคิดเร็ว เป็นความคิดท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
เป็นการทา้ทายทางความคิด เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และส่ิงนั้นจะกลายเป็นผลงานทางความคิด 3) การคิด
ไกลคิดกวา้ง เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของการคิดสร้างสรรค ์การใชค้วามสามารถทางความคิดการมองภาพ
ให้ไกลออกไปจากความเป็นจริง และมีความเป็นไปได้ว่าท่ีส่ิงนั้นจะเกิดข้ึน 4) การสร้างความคิด
ข้ึนมาใหม่ เป็นความคิดท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค
จะสามารถคิดตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื่อให้ผา่นปัญหานั้นไปได ้5) การคิดอยา่งละเอียด เป็นการคิด
อยา่งรอบคอบ มีกระบวนการขั้นตอนทางความคิด เรียนรู้เร่ืองราวใกลต้วัน ามาเป็นแนวทางในการคิด
อยา่งสร้างสรรคใ์หม ่ๆ 
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6) ขวัญชนก โตนาค  (2556) ก ล่าวว่า  ความ คิดส ร้างสรรค์  หมายถึ ง 
ความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม ไม่ยึดติดกับกรอบงาน 
หรือวิธีการกระบวนการรูปแบบเดิม มีความต่ืนตวักับข้อมูลหรือส่ิงใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ส ารวจ 
หาข้อมูลความรู้ท่ีสร้างสรรค์ หยิบใช้ข้อมูลสารสนเทศใหม่ ๆ ประกอบการพัฒนาความคิด  
การตดัสินใจ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ ส่ิงเก่า ๆ มาพฒันาต่อยอด แตกต่างจากของเดิม  
เพื่อเกิดแนวคิดเหนือความคาดหวงั น าไปสู่การสร้างนวตักรรมและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

7) สุ วิทย์ ยอดสละ (2556) ได้ให้ ความหมายว่า  ความคิดส ร้างสรรค ์
(Creativity) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการคิด การท า ส่ิงใหม่ ท่ีแตกต่างไป 
จากเดิม โดยอาศยัการบูรณาการเช่ือมโยงจากความรู้และประสบการณ์เดิม  และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

8) นนทิพร สาน้อย (2557) ได้สรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิด
นอกกรอบ คิดส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงแตกต่างไปจากเดิม แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ข้ึนอยูก่บับุคคลนั้น ๆ ดว้ย แลว้น ามา
เช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่พื่อแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย ความคิดคล่อง 
ยดืหยุน่ ริเร่ิม และละเอียดอ่อน 

9) สุพิชชา พู่กันงาม (2559) ได้สรุปแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ไวว้่า  
เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน คิดกวา้ง คิดไกล คิดอย่างสร้างสรรค์ มองส่ิง 
ท่ีเกิดข้ึนต่างไปจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน สามารถคิดไดอ้ยา่งรวดเร็วรอบคอบ มุ่งการท างานร่วมกนั
เป็นทีม ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีมนุษยสัมพนัธ์และทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ให้ความส าคญั 
กบัผูรั้บบริการ ประกอบไปดว้ย 1) มีจินตนาการ 2) มีวสิัยทศัน์ 3) มีความยดืหยุน่ 

10) บุณรดา  ทรงบุญศาสตร์ (2559) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค ์ 
(Creativity)  หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษาค้นควา้ของผูเ้รียน กระตุ้น 
ครูและบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความ
คล่องแคล่วในการท างานด้วยความกระฉับกระเฉงรวดเร็วท่ีทันสมัยได้อย่างช านาญ โดยอาศัย 
การบูรณาการเช่ือมโยงจากความรู้และประสบการณ์เดิมมีความสามารถในการบริหารมีความเฉลียว
ฉลาดไหวพริบดี คิดอย่างมีระบบ ผูบ้ริหารส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความกล้า 
ท่ีจะริเร่ิมสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ โดยการระดมพลงัสมองหรือวิธีการอ่ืนอยู่เสมอ โดยมีตวับ่งช้ี  
1) ความคิดริเร่ิม 2)  ความคล่องแคล่วในการคิด 3) ความยืดหยุ่นในการคิด 4) ความละเอียดอ่อน 
ในการคิด 
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จากนิยามของนักวิชาการ ผู ้วิจ ัยสรุปได้ว่า การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถในการคิดริเร่ิม คิดส่ิงใหม่  ๆ หลากหลายรูปแบบ หลายแง่มุม คิดนอกกรอบ  
สร้างทางเลือกใหม่เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคล่ือนการด าเนินงาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์น าส่ิงใหม่ ๆ หรือสร้างนวตักรรมใหม่มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้
ของผูเ้รียนโดยอาศยัเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทนัสมยั มีการส ารวจหาขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใช้
ประกอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าแนวคิดแบบเดิมมาพัฒนาต่อยอดให้เกิด 
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์พฒันางานใหม่ ๆ 
เพื่อใหเ้กิดนวตักรรม ตลอดจนสนบัสนุนสภาพการณ์ท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์เช่น ให้บุคลากร
เสนอความคิดแลว้น ามาปฏิบติั รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระด้านความคิดในการวางแผน 
การท างาน สนับสนุนให้ประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ ๆ ตามบริบทขององค์กร และสามารถรวบรวม
ข้อคิดเห็นมุมมองต่าง ๆ น ามาเป็นประโยชน์เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ในการขับเคล่ือน 
ใหเ้กิดการสร้างสรรคน์วตักรรม 

2.2.4.4  ดา้นการบริหารความเส่ียง  (Risk Management) 
1) จารุนนัท์ อิทธิอาวชักุล (2551) กล่าวถึง ผูน้  าเชิงนวตักรรมในองค์กรควรมี

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง โดยส่งเสริมให้ทีมงานทุกคนมีอิสระในการคิด และกลา้ท า
บนความเส่ียงท่ีพอรับได้ โดยให้การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในการสร้างนวตักรรมนั้น ๆ และ
แสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

2) ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้กล่าวว่า การบริหารความเส่ียง หมายถึง  
การจดัการกระบวนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการวางแผน วิเคราะห์ ก ากบั 
พฒันาทางเลือกในการบริหารความเส่ียง ตรวจติดตามและควบคุมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

3) กัญชลี จ านงวงศ์ (2551, น. 17) ให้ความหมายว่า การบริหารเส่ียง คือ 
กระบวนการท่ีใช้ในการระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง เป็นกระบวนการใช้ปัจจัยควบคุม 
การจดักิจกรรมต่างๆท่ีก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดโอกาส 
ท่ีอาจท าให้สถานศึกษาเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดบัความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 

4) ขวญัชนก โตนาค (2556) กล่าววา่ ค ว าม ก ล้ า เ ส่ี ย ง  เป็ น ก า ร ก ล้ า ท า 
หรือปฏิบัติงาน ในรูปแบบใหม่ ๆ แปลกใหม่ ชอบความท้าทาย กล้าเส่ียงบนหลักของเหตุและ 
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ผลผา่นกระบวนการ พิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน ในการตดัสินใจ 
เพี่อใหเ้กิดนวตักรรม 

5) นันทนิตย ์ท่าโพธ์ิ (2556) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารความเส่ียง คือ 
วิธีการบริหารจัดการโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความร่ัวไหล ความสูญเปล่า  
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน 
ไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของสถานศึกษา ทั้ งในด้าน
ยทุธศาสตร์ และการปฏิบติังาน 

6) สมชิต บรรทิต  (2556) ได้ส รุปว่า  การบ ริหารความ เส่ี ยง  หมายถึง  
การบริหารปัจจยัและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุ 
แต่ละโอกาสท่ีองค์การจะเกิดความเสียหายเพื่อให้ระดบัของความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองค์การรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ย่างมีระบบ 
และค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ารเป็นส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบ 

7) ประวติั ยงบุตร (2556) ไดส้รุปว่า การบริหารความเส่ียง คือ กระบวนการ 
ท่ีคณะกรรมการผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร ใช้ในการระบุความเส่ียง การวิเคราะห์ 
ความเส่ียง และการก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมความเส่ียง เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง  
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์ารยอมรับได ้โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั 

8) เวียงวิวรรธน์  ท าทูล (2557) กล่าวว่า  การบริหารความเส่ียง หมายถึง  
การบริหารเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือเกิดข้ึนแลว้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
บรรลุเป้าหมาย หรือภารกิจขององค์การโดยควบคุมกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 1) การระบุความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์สาเหตุจากปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก  
ท่ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโรงเรียนหรือการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ปัจจยัเส่ียง 
ประเภทความเส่ียง เป้าหมายความเส่ียง และประเด็นหรือสาระความเส่ียง   2) การประเมินความเส่ียง 
เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบความเส่ียง เพื่อพิจารณาระดับความเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเส่ียง 
แต่ละประเภท ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี การก าหนดเกณฑ์และการประเมินมาตรฐาน การประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดล าดับความเส่ียง   
3) การจัดการความเส่ียง เป็นการลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายหรือลดขนาดผลกระทบของ 
ความเสียหายจากความเส่ียง เช่น มาตรการควบคุมความเส่ี ยง การปรับปรุงกระบวนงาน 
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ลดความซับซ้อน หรือ การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานแต่ละข้ึนตอน การหลีกเส่ียง 
ความเส่ียง การกระจายหรือการถ่ายโอนความเส่ียง เป็นตน้ 4) การติดตามประเมินผลและรายงาน  
เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ในการด าเนินงานการจดัสรรทรัพยากร การใชท้รัพยากรในโครงการ
กบัผลผลิตของโครงการ ร่วมกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 
หรือแผนงานวา่ การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตามข้ึนตอน ตามกฎเกณฑ ์และตามเวลาท่ีก าหนด 

9) กัญญา ฤทธ์ิสาคร (2557) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารความเส่ียง 
หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ี ใช้ในการ
บริหารปัจจยั ควบคุมการปฏิบติังาน ก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดโอกาส
ท่ีจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย และเพื่อให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีสถานศึกษายอมรับได ้ประเมินไดแ้ละควบคุมได ้ตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ 
โดยค านึ งถึงการบรรลุ เป้ าหมาย กลยุท ธ์  การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและช่ือเสียง  
ของสถานศึกษาเป็นส าคัญ การบริหารความเส่ียงต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานทุกระดบัในสถานศึกษา 

10) อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558) ไดก้ล่าวถึง การกล้าเส่ียงกล้าลอง ผูบ้ริหาร
จะตอ้งสนับสนุนให้ครูลองน าวิธีการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
ในห้องเรียนอย่างต่อเน่ือง ครูสามารถค้นพบวิธีการหรือแนวคิดใหม่ในระหว่างการทดลองใช้ได ้
อยา่งไม่มีขอ้จ ากดั จนกระทัง่เกิดผลลพัธ์เชิงประจกัษว์า่วธีิการดงักล่าวใชแ้ลว้ไดผ้ลจริงจึงจะสามารถ
เรียกวิธีการหรือแนวคิดใหม่ๆเหล่านั้นได้ว่าเป็นนวตักรรม ทั้ งน้ีผูบ้ริหารและครูจะต้องร่วมกัน
วางแผนบริหารความเส่ียงในการน านวตักรรมไปทดลองใช้ ตลอดจนวางมาตรการรองรับในกรณี  
ท่ีเกิดสถานการณ์นอกเหนือจากแผนการด าเนินงาน 

จากนิยามของนักวิชาการ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การบริหารความเส่ียง หมายถึง  
การจดัการบริหารปัจจยัและกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยมีการวางแผน วิเคราะห์ ระบุความเส่ียง 
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมกิจกรรม เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ท าให้
ระดบัความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตมีผลต่อการปฏิบติังาน
นอ้ยท่ีสุด ก ากบัและตรวจติดตามการบริหารความเส่ียงอยา่งมีระบบ ให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับ
ได้ โดยค านึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ พิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์ กล้าท า 
บนความเส่ียงท่ีพอรับได ้ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรและแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผดิชอบ
ต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน ประเมินผลและรายงานผลเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
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วางแผนจัดการบริหารความเส่ียงในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัในสถานศึกษา รวมทั้งวางมาตรการ
รองรับในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์นอกเหนือจากแผนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปสู่ 
การสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

2.2.4.5 ด้านการใช้ เทคโนโลยีส ารสน เทศและการส่ือสาร  (Information and 
Communication Technology) 

1) Bateman and Snell (1999) ให้ทศันะเก่ียวกบัความหมายการส่ือสารว่าเป็น
การส่งมอบสารสนเทศและส่ิงท่ีมีความหมายต่าง ๆ จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง โดยการใช้
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั 

2) จิติมา วรรณศรี (2550) ไดก้ล่าววา่ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการติดต่อ
รับส่งขอ้มูล ข่าวสารระหวา่งผูส่้งสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความร่วมมือ
ในการด าเนินงานซ่ึงประกอบด้วย ทกัษะการส่ือสาร ช่องทางการส่ือสาร และรูปแบบการส่ือสาร 
ดงันั้นการส่ือสารจึงมีลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ีคือ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดความหมายแก่ผูฟั้ง 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่งขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยการใชค้  า สัญลกัษณ์ หรือกฎหมายใด ๆ 
ท่ีก าหนดข้ึน ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อให้ผูรั้บ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ เตือนหรือการชักน าให้
บุคคลคล้อยตามกันหรือเห็นด้วยกับข้อมูลนั้ น ซ่ึงต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารท่ีดี เหมาะสม และ 
ใชก้ระบวนการท่ีรวดเร็ว น่าเช่ือถือ มีประสิทธิภาพ 

3) กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 1-4)  ไดก้ าหนดนโยบายและมาตรฐาน
การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารข้ึนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการน ามาใชบ้ริหาร
จดัการ และใช้ในการสอน มีการสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา และ
ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดา้นบริหารจดัการภายในสถานศึกษา ดงัน้ี  
1) มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) มีการสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน 3) มีการส่งเสริมและประสาน
เครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีต่างได้รับประโยชน์ร่วมกนั 4) มีระบบก ากบัติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานผลอยา่งต่อเน่ือง 5) มีระบบงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัตามมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 6) มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โดยตรง 
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4) นิ กัญชลา ล้น เห ลื อ  (2554 , หน้ า  177 -178) ก ล่ าวถึ ง  ก าร ส่ื อส าร 
(communication) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงกระบวนการ
ติดต่อ รับส่งขอ้มูลข่าวสารระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษากบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
และความร่วมมือในการด าเนินงาน เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง เน่ืองจากผูบ้ริหาร 
ต้องสามารถใช้การส่ือสารเพื่อเพิ่มความสามารถในการท างานให้กับองค์การและขณะเดียวกัน 
ก็สร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างสมาชิกในองค์การ การส่ือสารท่ีดีประกอบดว้ย การมีทกัษะในการ
ส่ือสารทั้ งทักษะในการพูดทักษะในการเขียน ทักษะในการฟังหรือใช้ภาษา ท่าทาง และการใช้
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมทั้งโดยการพูด การเขียน การใชส้ัญลกัษณ์หรือการแสดงออก รวมทั้ง
การใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะการส่ือสารแบบสองทาง การส่ือสารท่ีดีและเหมาะสม
ยอ่มท าให้สมาชิกเกิดการยอมรับและเห็นคลอ้ยตาม รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจก่อให้เกิดการปฏิบติั
ตามแนวทางท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะน าสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

5) วิโรจน์  สารรัตนะ  (2556)  ได้กล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21  
ซ่ึ งเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญในการปฏิบัติงานส าหรับผู ้บ ริหาร คือ ทักษะด้านการส่ือสาร  
(Communication) ซ่ึงมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 1) การส่ือสารทางวาจา (Oral Communication) คือ
ความสามารถในการน าเสนอข้อเท็จจริงและแนวคิดทางวาจาอย่างชัดเจน 2) การส่ือสารทาง 
ลายลกัษณ์อกัษร (Written Communication) คือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นโดยการเขียน
อยา่งชดัเจน และเขียนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับุคคลต่าง ๆ เช่น นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 3) การใช้เทคโนโลยีและดิจิตอล (ICT and  Digital) คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่เพื่อการบริหารจดัการ การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและดิจิตอล 

6) สุวิทย ์ยอดสละ (2556) ไดก้ล่าววา่ การส่ือสาร (Communication) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการติดต่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียน 
กับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

7) กาญจนา  ศิลา (2556) กล่าวว่า การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี คือ  
การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนมีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้เร่ืองเคร่ืองมือสมัยใหม่ส าหรับการจัดการศึกษา และ 
มีความกระตือรือร้น ตลอดจนเปิดใจให้กวา้งส าหรับเทคโนโลยีใหม่ มีทศันคติท่ีดีในการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร มีความเขา้ใจพื้นฐานของระบบเทคโนโลย ี
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงพฒันาทกัษะการส่ือสาร ส่งเสริม
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกบัยุคสังคมแห่งการเรียนรู้โดยขอ้มูลข่าวสาร  
มีสาระ มีความชัดเจน น่าเช่ือถือ สร้างความเช่ือมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ  
เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบสองทาง 

8) นนทิพร สาน้อย (2557) สรุปได้ว่า การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการ 
ในการติดต่อข่าวสารต่าง ๆ ผา่นวิธีการต่าง ๆ จากบุคคลหรือกลุ่มหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงอาจจะ
ใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม ทั้งการพูดและการเขียน เพี่อท่ีจะสามารถ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือสารไปสู่บุคคลอ่ืนใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับ รวมทั้งการเป็นผูฟั้งท่ีดี
เพี่อการแลกเปล่ียนความคิดกบับุคคลอ่ืน  

9) เวียงวิวรรธน์  ท าทูล (2557) ได้กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
การเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้ใชเ้ครือข่ายเทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีช่วย
สนับสนุนคนในองค์การเขา้ถึงความรู้และมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการเรียนรู้ซ่ึงกันและ 
กนั โดยรวมไปถึงตวัระบบและกระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างของความร่วมมือ  
ท่ีจะท าใหเ้กิดทกัษะในการประสานงาน การสอนงานและทกัษะเก่ียวกบัความรู้ดา้นอ่ืน ๆ 

10) นิธิพงษ์  โรจนดุล (2559) ได้กล่าวถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว ้5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยกระดบั
ความสามารถของผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมสนบัสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางก ารศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนบัสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ 5) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อการศึกษา 

11) ณพิชญา  กิจจสัจจา (2559) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารหมายถึง กระบวนการในการจดัการ ประมวลผล จดัเก็บ เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล ท่ีท างานร่วมกันในสถานศึกษาเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือ 
ของผูท่ี้เก่ียวข้องทางการศึกษาทุกฝ่าย ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้ งไว ้ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ 
ทรัพยากรการเรียนรู้ และความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อสนบัสนุน
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งบประมาณและส่งเสริมประสานงานให้ หน่วยงานต่าง ๆ น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาใช้ในการด าเนินงานในสถานศึกษา เช่น  มีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน รวมทั้ งมีการก าหนด ผูรั้บผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารโดยตรง  โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน คน้ควา้เพิ่มเติมได้อย่างเพียงพอและทนัสมยั ทั้งระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในห้องเรียน ห้องปฏิบติัการและจุดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายทัว่ถึงภายใน
สถานศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ท่ีจ  าเป็นและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิรวมทั้ งมีการดูแล 
บ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบ  การเรียนการสอน หมายถึง สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นส่ือ 
การเรียนรู้ของ ผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย โดยค านึงถึงกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง 
มีระบบแนะแนวให้ค  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนและผูรั้บบริการ  กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษา 
มีการส่งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้  
ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษาจดัหาทรัพยากร 
การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เช่น การจดัท าเวบ็ไซต ์แหล่งการเรียนรู้ คลงัส่ือ
และนวตักรรม และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน หมายถึง 
สถานศึกษาให้การสนับสนุน ประสานกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน ในการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในสถานศึกษา เพื่อให้การบริการและรับบริการ  
มีประสิทธิภาพ 

จากนิยามของนกัวิชาการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร หมายถึง การมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เห็นความส าคญัและ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ  
แสดงวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ ยอมรับ  
และน าไปสู่การปฏิบัติ  ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน สนับสนุนให้มีการพฒันา
คุณภาพและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั  พฒันาระบบบริหารจดัการ ถ่ายทอด 
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร
ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษาและการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆใหก้บัองคก์ร  จดัใหบ้ริการความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
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การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้น ICT ร่วมกนั ตลอดจนจดัท าระบบงานขอ้มูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยจดัเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนกลางและสามารถเช่ือมโยงน าข้อมูล 
ไปใชไ้ดท้นัที 

2.2.4.6 ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม (Innovative Organization) 
1) Grigsby (1991) กล่าววา่ บรรยากาศองคก์าร เป็นสภาพแวดลอ้มในองคก์าร

กบัการท างานของบุคคล คือ ความผกูพนั การยดึติดกบักลุ่ม การสนบัสนุนจากการบริหาร การก าหนด
งาน ความกดดนัจากงาน การควบคุมและนวตักรรม ซ่ึงบุคคลในองคก์ารไดรั้บรู้และไดรั้บการจูงใจ
จากผูบ้ริหาร 

2) เดฟ (Dave, 2007) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู ้น าเชิงนวัตกรรม  ไว้ว่า  
ควรฝักใฝ่การเปล่ียนแปลงเพี่อความกา้วหนา้ ผูน้  าเชิงนวตักรรมตอ้งสร้างองคก์ารและเชิดชูวฒันธรรม
ท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิม ผูน้  าต้องท าให้แน่ใจว่าองค์การต้องเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเหมาะสม ค่อย ๆ 
พฒันา และปรับปรุง วตัถุประสงค์แรกของผูน้ าคือการเตรียมการรับมีกบัการเปล่ียนแปลงท่ีวุ่นวาย 
ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตวัผูน้ าเอง ท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงของผูบ้งัคบับญัชา 

3) Yukl , Katzenbach  ,  Khan  (2010)  ได้กล่าวถึงการสร้างบรรยากาศท่ีดี  
หมายถึง  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในองคก์ร ผอ่นคลาย ไม่เคร่งเครียดในงานมากเกินไป มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของกนัและกนั ร่วมสร้างความภูมิใจในหน้าท่ีการงานของตนเอง สร้างมิตรภาพในท่ี
ท างานและไม่ยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  รู้จกัเขา้สังคม เปิดโลกทศัน์ให้กวา้งข้ึน มีน ้ าใจ พูดจาไพเราะ 
อ่อนหวาน มีมารยาทในการท างานร่วมกัน และมีความคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างาน 
ใหส้นุกสนานอยูเ่สมอ 

4) สมจิต สงสาร (2552) สรุปว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง เป็นการรับรู้
หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมขององค์การท่ีตนก าลงัปฏิบติังานอยู่ รวมทั้งระบบ 
การบริหารงานขององค์การซ่ึงมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการท างานของผูป้ฏิบัติงาน 
ในองคก์ารให้มีลกัษณะเฉพาะตวัหรือเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละองคก์าร ท่ีจะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
ท างานและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าเร็จขององคก์าร 

5) ศศิประภา ชัยประสิท ธ์ิ  (2553 , หน้า 61) กล่าวว่า การสร้างองค์กร 
แห่งนวตักรรม (Innovative Organization) ประกอบไปด้วย 1) มีการก าหนดทิศทาง วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกลยุทธ์ท่ีชดัเจนท่ีสามารถพฒันาองคก์รให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม รวมถึง
ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผูบ้ริหาร และเม่ือทิศทางและความมุ่งมั่นของผูบ้ริหารมีความชัดเจน 
แล้วต้องมีลักษณะโครงสร้างองค์กรท่ีสามารถกระตุ้นและก่อให้เกิดนวตักรรมภายในองค์กร
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโครงสร้างองค์กร ท่ีมีความยึดหยุ่นในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุน้ให้เกิด
นวตักรรมภายในองค์กรได้ 2) ผูบ้ริหารควรมุ่งเน้นและผลักดนัให้เกิดการสร้างวฒันธรรมภายใน
องค์กรด้วยการเล็งเห็นคุณค่าของนวตักรรมเป็นส าคัญและต้องมีบุคลากรส าคัญท่ีจะท าหน้าท่ี 
ตามบทบาทต่าง ๆ ภายใตก้ระบวนการนวตักรรม ไม่วา่จะเป็นการก าหนดต าแหน่ง ผูน้ าในการด าเนิน
โครงการนวตักรรมและผูส้นับสนุน อีกทั้ง บุคลากรภายในองค์กรยงัตอ้งมุ่งเน้นการท างานร่วมกนั
เป็นทีม มากกวา่การมุ่งเน้นส่วนบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากนวตักรรมจะมีโอกาสเกิดข้ึนไตจ้ากการท างาน
ร่วมกนัของบุคคลท่ีมีพื้นฐานท่ีหลากหลาย (Cross-functional) ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้ความส าคญั
กบัการพฒันาบุคลากร เน่ืองจากการท่ีบุคลากรจะเป็นผูท่ี้สามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ๆได้ บุคลากรเอง
จะตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีเหมาะสม  3) ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ี เอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์โดยท่ีการตกแต่งและ 
การวางแผนผงัส านักงาน (Lay out) แบบเห็นหน้าเห็นตากันและพบปะกัน (Interactive) ถือเป็น
เค ร่ืองมือส าคัญอย่างห น่ึงท่ี ช่วยให้ บุคลากรมีการส่ือสาร พูดคุยสร้างความไว้วางใจและ 
น าสู่การแลกเปล่ียนเพี่อการต่อยอดแนวคิดใหม่ ๆ 4) ผูน้ าองค์กรต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริงและการจะเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมได้นั้ น 
ความเช่ือมโยงกับปัจจัยภายนอกองค์กรก็จัดว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีส าคัญ เน่ืองจากหลายคร้ัง 
ท่ีนวตักรรมท่ีส าคัญภายในองค์กรไม่ได้เกิดข้ึนจากภายในแต่เป็นการเช่ือมโยงแนวคิดต่าง ๆ  
จากภายนอกเขา้มาสู่องคก์ร ไม่วา่จะเป็นจากนกัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญ ผูค้า้และพนัธมิตรทางธุรกิจรวมถึง
จากความ ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

6) ขวัญ ชนก  โตนาค  (2556) ได้ก ล่ าวว่ า  ก ารส ร้างบรรยากาศสั งคม 
แห่งการเรียนรู้ คือการสร้างบรรยากาศให้เกิดการแปลกเปล่ียนความรู้ในทุก ๆ ฝ่าย เกิดการพูดคุย
ปรึกษาหารือ ระดมสมอง สร้างบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มีพื้นท่ี ได้พบปะ 
เห็นหน้าและพูดคุยส่ือสารกนั พร้อมด้วยทรัพยากร ต่างๆ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีพร้อมจะสนับสนุน 
ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ ความคิด จนเกิดรวบรวม เช่ือมโยง เกิดการพดูคุย ปรึกษาหารือ ระดม
สมองความรู้ต่าง ๆ ผลกัดนัใหเ้กิดการจดัการความรู้ในองคก์รอยา่งจริงจงั มีการท ากิจกรรมการจดัการ
ความรู้ (KM) อยา่งต่อเน่ือง 

7) สุวิทย์ ยอดสละ (2556) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ (Organization 
climate) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร โรงเรียนในการรับรู้ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมี 
ต่อสถานท่ีท างาน ท่ีจะส่งผลต่อการท างาน เป็นตวักระตุน้ให้เกิดผลการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
และการทุ่มเทในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
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8) สุภาพ ฤทธ์ิบ ารุง (2556) กล่าวว่า การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง 
เป็นองค์การท่ีส่งเสริมให้สมาชิกมีการพฒันาตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมระหว่างสมาชิก 
ในองคก์าร มีรูปแบบความคิดในการ สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีน าไปสู่การพฒันาและการเปล่ียนแปลง
ในส่ิงใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกนั โดยพิจารณาจากกระบวนการ
เรียนรู้ การกระตุน้เร่งเร้าและจูงใจ บรรยากาศการพฒันาการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงองค์การ และ
ประสิทธิผลขององคก์าร 

9) เวียงวิวรรธน์  ท าทูล  (2557) ให้ความหมาย บรรยากาศแห่งองค์การ
นวตักรรม ไวว้า่ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษาต่อ
สภาวะแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 1) การให้ความส าคญัต่อบุคคล คือการส่งเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ครูหรือบุคลากรเป็นรายตวัในการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันานวตักรรมและสร้างผลงาน  
ท่ีมีคุณภาพให้แก่สถานศึกษา 2) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือการสร้างบรรยากาศสนับสนุน
กระตุ้นให้ครูและบุคลากรเกิดการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกันเต็มศักยภาพของ 
แต่ละบุคคลอยา่งต่อเน่ือง 

10) พิทกัษ์  ทิพยว์ารี (2558) ได้กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
นวตักรรมในองค์กรเกิดไดจ้ากการเรียนรู้ของบุคลากร ดงันั้นหากมีบรรยากาศขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ย่อมมีการสร้างนวตักรรม ผูน้ าจึงจ าเป็นตอ้งสร้างให้มีบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ดว้ยการมีการตั้งวงสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
การเป็นแบบอย่างและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ให้โอกาสผูร่้วมงานเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม 
กบัตน และลงมือปฏิบติัจนพฒันาน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จนเกิดภาพความเป็นผูน้ า 
ในทุกระดบั 

จากนิยามของนักวิชาการ ผู ้วิจ ัยสรุปได้ว่า การสร้างบรรยากาศองค์กร
นวตักรรม   หมายถึง การก าหนดทิศทาง โครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มุ่งเน้น 
และผลกัดนัให้เกิดการสร้างวฒันธรรมภายในองคก์รดว้ยการเล็งเห็นคุณค่าของนวตักรรมเป็นส าคญั 
ให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศท่ี เอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรค์นว ัตกรรมใหม่  ๆ  
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้บุคลากรได้ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ ไม่ยึด
ตนเองเป็นศูนยก์ลาง รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีน ้ าใจ และมีมารยาทในการท างานร่วมกนั 
สนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปสร้าง 
หรือพฒันานวตักรรมเป็นของตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จกัเขา้สังคม เปิดโลกทศัน์ให้กวา้งข้ึน  
มีการส่ือสารพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดแนวคิดนวตักรรมใหม่ ๆ น าไปสู่การสร้างชุมชน
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แห่งการเรียน รู้  จัด กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่ อกระตุ้นให้ เกิดการส ร้างนวัตกรรม  และให้ รางว ัล 
หรือผลตอบแทนแก่บุคลากรท่ีสามารถบรรลุเป้าหมาย เพื่อเสริมแรงจูงใจในการสร้างนวตักรรม 
ใหม ่ๆ อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 
2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1 งานวจิยัในประเทศ 
2.3.1.1 สมศกัด์ิ (2545) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรคส์ าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มโดยใชห้ลกัการจดักิจกรรมตามแนวมนุษยนิ์ยมและ
การเพิ่มพลงัศกัยภาพตนเองของ แอนโทน่ี ร็อบบินส์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้หลกัการจดักิจกรรมตามแนว
มนุษย์นิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของ แอนโทน่ี ร็อบบินส์ ใช้วิธีการวิจัยก่ึงทดลอง  
โดยรูปแบบการทดลองมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเขา้ร่วมโปรแกรม 
การจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มพลงัศกัยภาพบุคคลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือ การเขา้ร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบติัการหลักสูตร “การพฒันาพลังศกัยภาพบุคคลส าหรับ  SMEs” และส่วนท่ี 2 คือ  
การท าแบบฝึกหดัใน “โปรแกรม 21 วนัสู่พลงัศกัยภาพบุคคล” โดยจะเป็นการท ากิจกรรมดว้ยการน า
ตนเองและตอ้งท าแบบฝึกหัดวนัละ 1 บท ทุกวนัเป็นเวลา 21 วนัติดต่อกนั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ แบบวดัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ค ะแนนภาวะผู ้น า เชิ งส ร้ างส รรค์ ด้ ว ย วิ ธี ก ารท ดสอบค่ า ที  ผลก ารวิ จัยพ บ ว่ าค ะแนน 
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ระยะหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง สูงกวา่กลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.3.1.2 รัตติกรณ์ (2550) ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย  
โดยเร่ิมศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างชุดแรกจ านวน 30 คน ท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
ในการประกอบธุรกิจโดยใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคญั เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาสร้างและพฒันาเป็นเคร่ืองมือวดัภาวะผูน้ า และน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตัวอย่างชุดท่ีสอง จ านวน 544 คน น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบและหาคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือวดัภาวะผูน้ าจากนั้นน าไปใช้ในการศึกษาภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย  
โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีสามจ านวน 1,064 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและเชิงยืนยนั ผลการวิจัยพบว่า เคร่ืองมือวดัภาวะผู ้น า 
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ของผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การส่งเสริมแรงบันดาลใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น การมีศีลธรรมในการประกอบการ ความสามารถ
ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างจิตส านึกต่อสังคม และการเปิดกวา้งยอมรับส่ิงต่าง ๆ และ
พบว่าผู ้ประกอบการท่ีมีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจต่างกันมีภาวะผู ้น าแตกต่างกัน โดย
ผูป้ระกอบการท่ีมีความส าเร็จสูงจะมีภาวะผูน้ าสูงกวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีความส าเร็จต ่าอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และพบวา่ภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ SMEs ไทยมีภาวะผูน้ ารวมอยูใ่นระดบัมาก 

2.3.1.3 วุฒิพงษ์ (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวตักรรม: 
กรณีศึกษาองค์การท่ีไดรั้บรางวลัด้านนวตักรรม การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาคุณลกัษณะ 
ขององค์การนวตักรรมท่ีสะท้อนบริบททางการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยเป็นการศึกษาวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  (Interview) ผู ้เช่ียวชาญจากส านักงาน
นวัตกรรมแห่ งชาติ  นักวิช าการจากหลัก สู ตรการศึกษ าและห น่ วยงานด้านนวัตกรรม 
ของสถาบันการศึกษา และนักปฏิบัติในองค์การท่ีได้รับรางวลัด้านนวตักรรม และใช้การศึกษา 
แบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยท าการศึกษาจากบริษัทท่ีได้รับรางวลัสุดยอดบริษทันวตักรรม 
(Thailand Most Innovative Company) จ  านวน  5 องค์การ ได้แก่  บ ริษัท  บ ารุงราษฎร์ อิน เตอร์
เนชนัแนล จ ากดั (มหาชน) บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด (มหาชน) บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาคุณลกัษณะขององค์การนวตักรรม พบวา่ คุณลกัษณะขององคก์ารนวตักรรม 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย โครงสร้างองค์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
การให้รางวลัและการยอมรับ การส่ือสาร การจดัการความรู้และขอ้มูลข่าวสารทรัพยากร การประเมิน
และการล าเลียงความคิด และผูน้ าบุคลากร เครือข่าย วฒันธรรมและค่านิยมร่วม 

2.3.1.4 อรอนงค์  (2554) ศึกษ าเร่ือง  ก ารพัฒนาตัวแบบผู้น า เชิ งนวัตกรรม  
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลกัษณะของผูน้ าเชิงนวตักรรมขององค์การธุรกิจเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม ศึกษาแนวทางการพฒันาผูน้ าเชิงนวตักรรม 
พฒันาตวัแบบผูน้ าเชิงนวตักรรม โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ าและแนวคิดการพฒันานวตักรรม  
เป็นฐานคติในการศึกษาเพื่อคน้หาปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีผลต่อการพฒันา
นวตักรรมในองค์การ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูน้ าองค์การท่ีมีผลิตภณัฑ์กระบวนการ 
หรือบริการซ่ึงเป็นผลจากการสร้างสรรค์ท่ีมีลักษณะความเป็นนวตักรรม ใช้วิธีการศึกษาแบบ 
Grounded Theory และวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีโดยใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบวา่ 
บริบทภายนอกองค์ การท่ีมีความเปล่ียนแปลงมากข้ึนส่งผลกระทบต่อการปรับทิศทางและกลยุทธ์ 
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ในการน าองค์การกดดนัให้ผูน้  ามุ่งเน้นการพฒันานวตักรรมมากข้ึนเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน บริบทภายในองค์การดา้นวฒันธรรมองคก์ารและบรรยากาศ
ภายใน องค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผูน้ า รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้และระบบ 
การจดัการความรู้ท่ีมีกระบวนการชัดเจน และใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลงัความรู้ การส่งเสริม 
การเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันานวตักรรม โครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม 
คือโครงสร้างองคก์ารแบบทีมงานขา้มสายงาน ระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีการบริหารคนเก่ง
และมีระบบพี่เล้ียง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจเป็นระบบท่ีส่งผล 
เชิงบวกต่อแนวทางการพฒันาผูน้ าเชิงนวตักรรม 

2.3.1.5 ศิวพร (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูน้ าและสภาพแวดลอ้มการท างาน 
ท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรคใ์นงานของบุคลากร : กรณีศึกษาองคก์ารธุรกิจไทยท่ีมีนวตักรรมยอดเยีย่ม 
ปี 2552 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมของผูน้ าสภาพแวดล้อมการท างาน และ  
ความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรองค์การธุรกิจไทยท่ีได้รับรางวลัองค์การท่ีมีนวตักรรม 
ยอดเยี่ยมปี  2552 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู ้น าสภาพแวดล้อมการท างาน 
กับความส ร้างส รรค์ ใน งานของบุ คลากร และ ศึกษ า อิท ธิพ ลของพฤ ติกรรมของผู ้น า  
และสภาพแวดล้อมการท า งานท่ีมีต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร การศึกษาใช้วิธีการวิจยั 
เชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรของบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ผลการศึกษาพบว่า 
องค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวตักรรมยอดเยี่ยมปี 2552  มีพฤติกรรมของผูน้ า สภาพแวดล้อมการท างาน 
ท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค ์และความสร้างสรรคใ์นงานของบุคลากรอยูท่ี่ระดบัสูง พฤติกรรมของผูน้ า 
สภาพแวดลอ้มการท างาน และความสร้างสรรคใ์นงาน มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ พฤติกรรมของผูน้ าและสภาพแวดล้อมการท างานมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสร้างสรรค ์
ในงานของบุคลากร และทั้งสองตวัแปร ยงัมีอิทธิพลร่วมต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร  
ในกรณีท่ีพฤติกรรมผูน้ าแบบเนน้งานร่วมกบัสภาพแวดลอ้มการท างานดา้นจิตใจ พฤติกรรมผูน้ าแบบ
เน้นความสัมพัน ธ์ ร่วมกับสภาพแวดล้อมการท างานด้านสั งคม และพฤติกรรมผู ้น าแบบ 
เนน้การเปล่ียนแปลงร่วมกบัสภาพแวดลอ้มการท างานดา้นสังคม 

2.3.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
2.3.2.1 Hay Group (2005) ศึกษาเร่ือง องค์กรนวัตกรรม : บทเรียนจากบริษัท 

ยอดนิยม ผลการวิจยัพบว่าผูน้ าตอ้งสร้างวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกบัปัจจุบนัและพฒันาวฒันธรรม
ไปสู่อนาคตโดยวฒันธรรมต้องสนับสนุนบุคคลและทีมงาน เพราะทั้ง 2 ปัจจยัเป็นแนวคิดพฒันา
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นวัตกรรมจากผลการวิจัยพบว่า 54-72% ของความแตกต่างของบรรยากาศองค์การมาจาก 
ความแตกต่างในรูปแบบบริหาร บรรยากาศองคก์ารมีผลต่อความเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม ในการสร้าง
บรรยากาศความคิดสร้างสรรค ์ผูน้  าตอ้งใชอ้  านาจท่ีเหมาะสมมีความยดืหยุน่ มีล าดบัขั้นในการบงัคบั
บญัชาต ่ายอมรับความคิดใหม่ของบุคลากรในองคก์าร บุคคลตอ้งไดรั้บการยอมรับวา่ท าในส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
ท าให้เกิดความเขา้ใจในวตัถุประสงค์และความคาดหวงั บรรยากาศท่ีมีประสิทธิภาพจะสนับสนุน
ผลงานเฉพาะบุคคลได้ดี และในการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศจะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
อนัก่อใหเ้กิดนวตักรรมท่ีดีเยีย่ม 

2.3.2.2 Gliddon (2006) ศึกษาเร่ือง การสร้างตวัแบบขีดความสามารถ (Competency 
Model) ของผู ้น านวัตกรรม (Innovative Leader) โดยการศึกษาจากผู ้เช่ี ยวชาญ ท่ี มีภาวะผู ้น า 
ดา้นนวตักรรม ซ่ึงผลการศึกษาสามารถแบ่งขีดความสามารถของผูน้ าดา้นนวตักรรมออกเป็น 10 ดา้น 
ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเป็นผู ้ก  าหนดนวตักรรม ด้านการน ากลุ่มและทีมงาน 
ประกอบดว้ยการเป็นการจดัการความคาดหวงั การน า โดยปฏิบติัเป็นตวัอยา่ง ดา้นระดบัพลงังานและ
การจูงใจประกอบดว้ย การมีความรู้สึกจ าเป็นเร่งด่วน ดา้นการจดัการและการมอบหมาย ประกอบดว้ย
ความสามารถในการวางแผนและการจัดการโครงการ ด้านการส่ือสาร ประกอบด้วย ทักษะ  
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความฉลาดทางดา้นอารมณ์ ดา้นการมีพนัธสัญญาและความรู้สึก
การเป็นเจ้าของ ด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้านบทบาท อ านาจ และการเมือง  
ดา้นวสิัยทศัน์และพนัธกิจ และดา้นความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

2.3.2.3 Jong and Den Hartog (2007) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีต่อการเพิ่ม
พฤติกรรมนวตักรรมของพนักงาน รวมไปถึงความคิดและการประยุกต์ใช้นวตักรรมดว้ย ผลการศึกษา
คร้ังน้ีจึงไดพ้ฤติกรรมของผูน้ า 13 ประการ ได้แก่ การท าตนเป็นแบบอย่างดา้นนวตักรรม การกระตุน้
สติปัญญาการกระตุน้ให้เผยแพร่ความรู้ การให้วิสัยทศัน์และการส่ือสารวิสัยทศัน์ การเป็นท่ีปรึกษา  
การกระจายงาน การสนับสนุนนวตักรรม การจัดการข้อมูลป้อนกลับ การนับถือและการช่ืนชม  
การให้รางวลัการให้ทรัพยากรสนับสนุน การติดตามกระบวนการท างานของพนักงาน การมอบหมาย
งานท่ีทา้ทาย 

2.3.2.4 Ailin and Lindgren (2008) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ าด้านนวตักรรมท่ีสนบัสนุน
ให้องค์การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าด้านนวตักรรมต้องมี
วิสัยทศัน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านนวตักรรมและต้องส่งเสริมและเช่ือว่านวตักรรมเป็นกลไกล 
ท่ีส าคญัท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ภาวะผูน้ าด้านนวตักรรมจะตอ้งมีพนัธสัญญาท่ีมุ่งมัน่ 
ในการริเร่ิมการเป็นภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรม ซ่ึงจะไดรั้บมุ่งเน้นสนับสนุนภาวะผูน้ าในเชิงกลยุทธ์ 
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จากกิจกรรมนวตักรรมขององค์การ มีบทบาทในระดบักลยุทธ์และระดบัปฏิบติัการด้านนวตักรรม  
มีเทคนิคในการจดัการนวตักรรม และการมีเครือข่ายและพนัธมิตรดา้นนวตักรรม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดว้่า ผูน้ าหรือผูบ้ริหาร
เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างนวตักรรมในองคก์าร โดยผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 
จะมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และจูงใจหรือใช้อิทธิพลให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกิดแนวคิด 
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการท างานใหม่ ๆ ข้ึนในองคก์ร โดยภาวะผูน้ า
เชิงนวตักรรมนั้นจะประกอบดว้ยองค์ประกอบทางการบริหารจดัการหลายประการ ทั้งในส่วนของ
การก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ท่ี มุ่งสู่นว ัตกรรม เพราะจะแสดงให้ เห็นว่าองค์การเหล่านั้ น 
มีจุดมุ่งหมายทางด้านนวตักรรมอย่างแท้จริง โดยสามารถก าหนดไวใ้นทุกระดับของจุดมุ่งหมาย 
ขององค์การ การจดัโครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนการสร้างองค์การ ซ่ึงควรเป็นโครงสร้างท่ีและ  
ในการปฏิบัติงานควรสนับสนุนให้ เกิดการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะทีมแบบข้ามสายงาน  
เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน การสร้างแรงจูงใจท่ีสนับสนุนให้บุคลากร 
ในองคก์ารสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ สามารถใชปั้จจยัจูงใจท่ีหลากหลาย ทั้งปัจจยัจูงใจภายในและปัจจยั
จูงใจภายนอก การสร้างวฒันธรรมและค่านิยมขององค์การท่ีจะสนับสนุนให้เกิดนวตักรรม และ 
การควบการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่นวตักรรม โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีสร้างสรรค์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ มีการวจิยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมในการบริหารจดัการสถานศึกษาไม่มากนกั 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น 
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 



บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี และ
เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.7 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากร หมายถึง ประชากรท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบดว้ย 4 อ าเภอ รวม 103 โรงเรียน ไดแ้ก่ อ าเภอ
เมืองปทุมธานี  จ  านวน 689 คน อ าเภอสามโคก จ านวน 288 คน อ าเภอคลองหลวง จ านวน 925 คน 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ จ านวน 306 คน รวม 2,208 คน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ประกอบดว้ย 3 อ าเภอ รวม 67 โรงเรียน ไดแ้ก่ อ าเภอธญับุรี จ  านวน 627 คน อ าเภอ
ล าลูกกา จ านวน 579 คน อ าเภอหนองเสือ จ านวน 336 คน รวม 1 ,542 คน ทั้งหมด170 โรงเรียน  
รวมทั้งส้ิน 3,750 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในปีการศึกษา 2560  
จ านวน 170 โรงเรียน ได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นครูผูส้อน จ านวน 351 คน โดยก าหนด
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ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเร็จของ เครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และใช ้
การสุ่มแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในการแบ่งชั้ นเพื่อเก็บข้อมูลโดยแบ่งตาม
ขนาดสถานศึกษา และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลากเลือก
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 

 
ตำรำงที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดสถานศึกษา 

 จ านวน 
สพป.ปทุมธานี ประชากร  

(คน) 
กลุ่มตวัอยา่ง  

(คน) เขต1 เขต2 

ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 120 คน) 267 84 351 33 
ขนาดกลาง (121 – 600 คน) 920 683 1,603 150 
ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 864 293 1,157 108 
ขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คนข้ึนไป) 157 482 639 60 

รวม 2,208 1,542 3,750 351 
 

ทีม่ำ :  ขอ้มูลสารสนเทศ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2560)  
 ขอ้มูลสารสนเทศ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2560) 

 
3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนภายใตก้รอบแนวคิด
และทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ประสบการณ์ท างาน และขนาดสถานศึกษา  ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List ) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนน 
แต่ละระดบัมีความหมาย ดงัน้ี 

5   หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3   หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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2   หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
1   หมายถึง  มีมีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.2.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้จิยัศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี
แนวคิด รวมถึงเอกสารต่างๆเพื่อออกแบบข้อค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview Questions)  
เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด โดยมีสาระตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมกรอบแนวคิดในการ
วิจัย เพื่อสอบถามครูผูส้อนตามขนาดสถานศึกษาต่าง ๆ ขนาดละ 2 คน รวมทั้ งหมด 8 คน ท่ีมี 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยถามขอ้มูลดงัน้ี 

3.2.2.1 บริบทของขนาดสถานศึกษา 
3.2.2.2 ลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1) ดา้นการมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลง 
2) ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
3) ดา้นการคิดสร้างสรรค ์
4) ดา้นการบริหารความเส่ียง 
5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
6) ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม 

 3.2.2.3 ปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษา 
3.2.2.4 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาสถานศึกษา 

 

3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมอื 
3.3.1 ศึกษาทฤษฏี หลกัการ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาวะ

ผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร 
3.3.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาเพื่อด าเนินการ

สร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุมเน้ือหา และกรอบแนวคิดของการวจิยั 
3.3.3 วิเคราะห์ข้อค าถาม เพื่อสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถาม

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และแบบสัมภาษณ์(Interview) 
3.3.4 เสนอแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหาและส านวนภาษาท่ีใช้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์เพื่อน าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 



 
 

71 

 

3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
3.4.1 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา  

จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือ ความถูกตอ้ง
ของรูปแบบ (Format)  ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) และให้ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข
ปรับปรุงใหเ้หมาะสม ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

3.4.1.1 ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง  อาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
3.4.1.2 ดร.สุรัตน์ ขวญับุญจนัทร์  อาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
3.4.1.3 ดร.ลินฐัฎา กุญชรินทร์  อาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
3.4.1.4 ดร.รติกรณ์ นิยมจนัทร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาด้านวิชาการ บริษทั ซี.เอ.อินโฟมีเดีย 

จ ากดั 
3.4.1.5 นางพชัรินทร์ ฉตัรนารัตน์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัขมุแกว้ 

3.4.2 น ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา โดยใชสู้ตร ดงัน้ี  

IOC =
R

N

  
เม่ือ           IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม 

R  หมายถึง คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
∑𝑅 หมายถึง ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

N  หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 การใหค้ะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

 

+1 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา  
  0 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจในค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
- 1 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา 
 

เกณฑ์ ในการพิ จารณ าเลือกข้อค าถาม  พิ จารณาจากข้อค าถาม ท่ี มี ค่ าดัช นี 
ความสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.60 ซ่ึงผลปรากฏวา่ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.94 

3.4.3 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้ (Try out)  
กับครูผู ้สอนซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
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(Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach)  ไดค้่าความเท่ียงของแบบสอบถามเท่ากบั 0.99 

3.4.4 ด าเนินการน าเคร่ืองมือในการวิจยัท่ีมีความสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
3.5.1 ติดต่อประสานงานจากบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลไปยงัสถานศึกษา 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3.5.2  น าแบบสอบถามพร้อมทั้ งส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม จ านวน 351 ฉบบั จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พร้อมทั้งก าหนด วนั เวลา เพื่อเก็บแบบสอบถามคืน โดยผูว้ิจยัเดินทางไปเก็บข้อมูล 
ดว้ยตนเองท่ีสถานศึกษาและส่งผ่านทางช่องรับส่งเอกสารของแต่ละสถานศึกษาในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ได้ข้อมูลกลับคืนมา 351 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

3.5.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติต่อไป 

3.5.4 น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์กบัครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ประกอบดว้ย
สถานศึกษาขนาดเล็ก 2 คน  ขนาดกลาง 2 คน  ขนาดใหญ่ 2 คน และขนาดใหญ่พิ เศษ 2 คน 
รวมทั้งส้ิน 8 คน เพื่อน ามาอา้งอิงขอ้มูลประกอบการสรุปผลและอภิปรายผลงานวจิยั 

 

3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
3.6.1 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แต่ละฉบบั

และลงรหัส เพื่อน าข้อมูลมาประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ทางการวจิยั 
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3.6.2  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ(Checklist) วเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ตอนท่ี 2 การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหา  

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั  
(Semantic Differential)  เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยดึเกณฑ์ ของเบสต ์และ คานน์ (Best and Kahn, 
1989. อา้งถึงใน วริาพร พงษอ์าจารย,์ 2542 : 100) ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึง   มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง   มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะระดบัมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง   มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะระดบัปานกลาง                                
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง   มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายถึง   มีการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะระดบันอ้ยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ด้วยการทดสอบ F-test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One way 
Anova) และเปรียบเทียบรายคู่ ตามวธีิของ  เชฟเฟ่  (Scheffe’) 

 

3.7  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.7.1  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่   

 3.7.1.1  ค่าความถ่ี (Frequency)   
 3.7.1.2  ค่าร้อยละ (Percentage)    
 3.7.1.3  ค่าเฉล่ีย  (Mean)   
 3.7.1.4  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.2  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 
ของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 

 3.7.2.1  เปรียบเทียบความแตกต่างตามขนาดสถานศึกษาด้วยการทดสอบ F – test 
โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) 

 3.7.2.2  การทดสอบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)  



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

การศึกษาภาวะผู ้น าเชิงนวตักรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา คร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไดเ้สนอผลการวเิคราะห์และแปลความหมายของขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2  ล าดบัขั้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.4  ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ตามขนาดสถานศึกษา 
4.5  ดา้นภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมในการบริหารงานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารตามขนาด

สถานศึกษา 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะห์

ขอ้มูลและตวัแปร ค่าสถิติ ผูว้จิยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชแ้ทนตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
x̄  แทน คะแนนเฉล่ีย 
S.D. แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
N   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t   แทน  ค่าสถิติการทดสอบค่า t 
F   แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบ F 
p   แทน ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมุติฐาน 
Sig.  แทน ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
df    แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
SS    แทน ค่าผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนแต่ละตวัยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS   แทน ค่าค่าความแปรปรวน (Mean of Square) 
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4.2 ล าดับขั้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

4.2.2 ผลการศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

4.2.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

4.2.4 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานภาพทัว่ไปดว้ยสถิติพื้นฐาน  ปรากฏผลดงั ตารางท่ี  4.1    
 

ตารางที่ 4.1   จ  านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิง
นวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ท่ีเป็นกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 

ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย      
          หญิง 

 
90 

261 

 
25.6 
74.4 

รวม 351 100.0 
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ตารางที่ 4.1   จ  านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิง
นวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ท่ีเป็นกลุ่มประชากรตวัอยา่ง (ต่อ) 

ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
2. อาย ุ
           นอ้ยกวา่ 30 ปี              
           ระหวา่ง 30 – 39 ปี 
           ระหวา่ง 40 - 49 ปี       
           ตั้งแต่ 50 ปี ข้ึนไป 

 
90 

113 
57 
91 

 
25.6 
32.2 
16.2 
25.9 

รวม 351 100.0 
3. ประสบการณ์ท างาน 
           นอ้ยกวา่ 5 ปี                 
           ระหวา่ง 5 – 10 ปี 
           ระหวา่ง 11 - 19 ปี       
           ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป 

 
118 
96 
58 
79 

 
33.6 
27.4 
16.5 
22.5 

รวม 351 100.0 
4. ขนาดสถานศึกษา 
           ขนาดเล็ก                      
           ขนาดกลาง 
           ขนาดใหญ่                   
           ขนาดใหญ่พิเศษ 

 
33 

150 
108 
60 

 
9.4 

42.7 
30.8 
17.1 

รวม 351 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.4 อายุ

ระหวา่ง 30–39 ปี มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 32.2  ประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 33.6 และขนาดสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.7 
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ตอนท่ี 2  วิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

  2.1 ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม          
 
ตารางที่ 4.2   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม  (N = 351) 

ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ดา้นการมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลง 4.21 0.65 มาก 1 
2. ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 4.17 0.72 มาก 3 
3. ดา้นการคิดสร้างสรรค ์  4.16 0.73 มาก 4 
4. ดา้นการบริหารความเส่ียง   4.06 0.78 มาก 6 
5. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 4.19 0.72 มาก 2 
6. ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม 4.13 0.78 มาก 5 

รวมเฉล่ีย 4.15 0.68 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.2  พบว่าภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 (x̄= 4.15, S.D.= 0.68) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปล่ียนแปลง ( x̄= 4.21, S.D.= 0.65)  รองลงมา คือ  
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  (x̄= 4.19, S.D.= 0.72)  และภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต ่าสุด คือ ดา้นการบริหารความเส่ียง  (x̄= 4.06, S.D.= 0.78) 

ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี รายดา้น ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.3 – 4.8 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.3   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ในด้านการมีวิสั ยทัศน์ 
การเปล่ียนแปลง  (N = 351) 

ขอ้ท่ี ดา้นการมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลง 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์ท่ีทนัสมยั 4.23 0.72 มาก 2 
2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  และน ามา
ก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รได ้

4.18 0.72 มาก 7 

3 ผู้บ ริห ารสถาน ศึกษามีการก าหนดวิสั ยทัศ น์  
พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ขององคก์รท่ีชดัเจน 

4.23 0.73 มาก 3 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดวิสัยทัศน์  
พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ขององค์กรท่ีกวา้งไกล 
ทา้ทาย และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพองคก์ร 

4.19 0.77 มาก 6 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดวิสัยทัศน์  
พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ขององค์กรท่ีมุ่งเน้นให้
เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบนัไปสู่
การสร้างนวตักรรมในองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิด
การพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

4.21 0.69 มาก 4 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานทั้ ง
ระบบ จนเกิดผลลพัธ์ตามท่ีองคก์รตอ้งการได ้

4.14 0.76 มาก 8 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างโอกาสในการ
พฒันาไดทุ้กสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

4.21 0.80 มาก 5 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ มองเห็น
การเป ล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน  ยอม รับและ
เตรียมการรับมือกับการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่
การพฒันาสถานศึกษาในอนาคตได ้

4.28 0.81 มาก 1 

รวมเฉล่ีย 4.21 0.65 มาก  
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จากตารางท่ี 4.3  พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการมีวิสัยทัศน์ 
การเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.21, S.D.= 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง
สูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ มองเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งรอบดา้น ยอมรับ
และเตรียมการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถานศึกษาในอนาคตได ้(x̄= 4.28, 
S.D.= 0.81) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย  (x̄= 4.23, S.D.= 0.72) และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ขององคก์รท่ีชดัเจน (x̄= 4.23, 
S.D.= 0.73) ตามล าดับ  ส่วนระดับภาวะผู ้น าเชิงนวตักรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการ 
มีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลงต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย  
ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานทั้ งระบบจนเกิดผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรต้องการได้ (x̄= 4.14,  
S.D.= 0.76)   

 
 ตารางที่ 4.4  ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการท างานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม  (N = 351) 

ขอ้ท่ี ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

บุคลากรและชุมชน โดยมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.16 0.90 มาก 6 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสามารถโน้ม
น้าวให้บุคลากรรวมถึงชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน เพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์
ตามขอบข่ายงานท่ีก าหนด 

4.17 0.83 มาก 5 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุ ค ล าก ร ร่ วม กัน ท าง าน เป็ น ที ม  ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด 

4.24 0.77 มาก 1 
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ตารางที่ 4.4  ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการท างานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม  (N = 351) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิด

การช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง โดยใชศ้กัยภาพ
ของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้ท างานได้
ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได ้

4.19 0.88 มาก 4 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมกนัก าหนด
เป้าหมายวางแผนงานและบทบาทหน้าท่ี เพื่อสร้าง
ภารกิจในการปฏิบัติงานตามความสามารถของ
บุคลากร 

4.20 0.83 มาก 3 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ไดช้ดัเจน มีความสอดคลอ้ง
ในการปฏิบติังานร่วมกนั 

4.21 0.77 มาก 2 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น
หรือตดัสินใจ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน 

4.15 0.75 มาก 7 

8 ผู้บ ริห ารสถาน ศึกษาส่ งเส ริมให้ บุคลากรได้
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมท่ี เป็นประโยชน์
ร่วมกนัและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของความส าเร็จ   

4.12 0.72 มาก 10 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูล
เก่ียวกบันวตักรรมท่ีพฒันาร่วมกนั 

4.15 0.85 มาก 9 
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ตารางที่ 4.4  ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการท างานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม  (N = 351) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
10 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าพาตนเองหรือ

ทีมงานในองค์กรเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนอย่าง
เตม็ใจและร่วมงานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.15 0.79 มาก 8 

รวมเฉล่ีย 4.17 0.72 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.4  พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในดา้นการท างานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.17, S.D.= 0.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
สูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกนัท างานเป็นทีม ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนด (x̄= 4.24, S.D.= 0.77)  รองลงมา คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ไดช้ดัเจน  มีความสอดคล้องในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั (x̄= 4.21, S.D.= 0.77)  ส่วนระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมต ่ าสุด คือ ผู ้บ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ บุคลากร 
ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของความส าเร็จ  (x̄= 4.12, S.D.= 0.72)   
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ตารางที่ 4.5   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ในด้านการคิดสร้างสรรค ์ 
(N = 351) 

ขอ้ท่ี ดา้นการคิดสร้างสรรค ์
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดริเร่ิม 

ส่ิงใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายแง่มุม  

4.20 0.80 มาก 2 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความคิดนอกกรอบ โดยไม่
ยดึติดกบักรอบงานหรือวิธีการท างานรูปแบบเดิมๆ 
และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ๆ เพื่อหาแนวทาง
ในการพฒันาและขบัเคล่ือนการด าเนินงานได ้

4.17 0.84 มาก 4 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ น า
ส่ิงใหม่ๆหรือสร้างนวตักรรมใหม่ มาใช้ในการ
บริหารและส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียนโดย
อาศยัเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

4.13 0.81 มาก 9 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการส ารวจ
หาข้อมูลสารสนเทศความรู้ใหม่ๆท่ีแตกต่างมาใช้
ประกอบการพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆอยูเ่สมอ 

4.16 0.75 มาก 5 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวคิด วิธีการ 
รูปแบบ เดิม  มาพัฒนาต่อยอด ท าให้ เกิดการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่และมีคุณค่ามากข้ึน 

4.14 0.84 มาก 7 

6 ผู้บ ริหารสถานศึกษาส่งเส ริมและสนับส นุน
บุคลากรให้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  คิดค้น
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการพัฒนางานใหม่ๆ 
เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมการท างาน 

4.16 0.76 มาก 6 
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ตารางที่ 4.5   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ในด้านการคิดสร้างสรรค ์ 
(N = 351) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ดา้นการคิดสร้างสรรค ์
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
7 ผู ้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรเกิด

ความคิดสร้างสรรค ์และสามารถน ามาปฏิบติัได ้
4.21 0.76 มาก 1 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความ
เป็นอิสระด้านความคิดในการวางแผนการท างาน
ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบใน
การท างานใหป้ระสบความส าเร็จอยูเ่สมอ 

4.14 0.86 มาก 8 

9 ผู้บ ริห ารสถาน ศึกษาสนับส นุนให้ บุ คลากร
ประยกุตใ์ชว้ิธีการปฏิบติังานใหม่ๆท่ีสร้างสรรค ์ให้
มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและบริบทของ
องคก์ร 

4.13 0.84 มาก 10 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถรวบรวมข้อคิดเห็น
มุมมองต่างๆ เพื่อน ามาเป็นประโยชน์ไปสู่การสร้าง
แนวความคิดใหม่ๆในการขับเคล่ือนให้เกิดการ
สร้างนวตักรรมได ้

4.18 0.87 มาก 3 

รวมเฉล่ีย 4.16 0.73 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.5  พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในดา้นการคิดสร้างสรรค ์
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.16, S.D.= 0.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ระดบัภาวะผูน้ า
เชิงนวตักรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการคิดสร้างสรรค์สูงสุด คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน ามาปฏิบติัได้ (x̄= 4.21, S.D.= 0.76)  
รองลงมา คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดริเร่ิม ส่ิงใหม่  ๆ วิธีการใหม่ ๆ  
ไดห้ลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม  (x̄= 4.20, S.D.= 0.80)  ส่วนระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคิดสร้างสรรค์ต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค์ น าส่ิงใหม่ๆหรือสร้างนวตักรรมใหม่ มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้
ของผู ้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  (x̄= 4.13, S.D.= 0.74) และผู ้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์ ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและบริบทขององคก์ร  (x̄= 4.13, S.D.= 0.84) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.6   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการบริหารความเส่ียง  
(N = 351) 

ขอ้ท่ี ดา้นการบริหารความเส่ียง 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผน วิเคราะห์ และ

ระบุความเส่ียงในด้านต่างๆ ร่วมกบับุคลากรใน
สถานศึกษา  เช่น  ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการ
ปฏิบติังาน  ดา้นการเงิน เป็นตน้ 

4.06 0.82 มาก 6 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการควบคุมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิด
ความ เสี ยห าย  ท าให้ ระดับ ความ เส่ี ย งและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต มีผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 

4.08 0.81 มาก 1 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก ากบั ตรวจติดตามการ
บริหารความเส่ียง อย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดบัท่ี
องคก์รยอมรับได ้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์รเป็นส าคญั 

4.07 0.90 มาก 4 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาไตร่ตรอง 
ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การตดัสินใจ เพื่อให้น าไปสู่การสร้างนวตักรรม
ในองคก์ร 

4.08 0.88 มาก 3 
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ตารางที่ 4.6   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการบริหารความเส่ียง  
(N = 351) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ดา้นการบริหารความเส่ียง 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
5 ผูบ้ริหารสถานศึกษากลา้ด าเนินงานบนความเส่ียง

ท่ียอมรับได้  โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรท่ี
ตอ้งใชใ้นการสร้างนวตักรรม 

4.05 0.86 มาก 7 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์บนความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึน 

4.02 0.86 มาก 9 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลและรายงาน
ผล เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน
ตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนด 

4.08 0.84 มาก 2 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกนัวางแผน
บ ริห ารค ว าม เส่ี ย งใน ก ารน าน วัต ก รรม ท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนไปใช้ในการปฏิบัติงานและวาง
มาตรการรองรับ ในกรณี ท่ี เกิ ดสถานการณ์
นอกเหนือจากแผนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

4.02 0.85 มาก 8 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการความเส่ียง โดย
ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดบัในสถานศึกษา 

4.06 0.81 มาก 5 

รวมเฉล่ีย 4.06 0.78 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.6  พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการบริหาร 
ความเส่ียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.06, S.D.= 0.78) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการบริหารความเส่ียงสูงสุด คือ ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษามีการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน 
หรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิดความเสียหาย ท าให้ระดับความเส่ียงและผลกระทบจาก
เหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต มีผลต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด (x̄= 4.08, S.D.= 0.81) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลและรายงานผล เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนด (x̄= 4.08, S.D.= 0.84) และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณา
ไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ เพื่อให้น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร (x̄= 4.08, S.D.= 0.88)  รองลงมา คือ ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีการก ากับ  
ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง อย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้  โดยค านึงถึง 
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคญั  (x̄= 4.07, S.D.= 0.90)  ส่วนระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการบริหารความเส่ียงต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ร่วมกนัวางแผนบริหารความเส่ียงในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนไปใช้ในการปฏิบติังานและ 
วางมาตรการรองรับในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์นอกเหนือจากแผนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายไปสู่การสร้างนวตักรรมในองค์กร (x̄= 4.02, S.D.= 0.85)  และผู ้บริหารสถานศึกษา
แสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์บนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  (x̄= 4.02,  
S.D.= 0.86)  ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.7   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (N = 351) 

ขอ้ท่ี ดา้นการบริหารความเส่ียง 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
1 ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการน าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

4.27 0.80 มาก 2 

2 ผู้บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ าส าม ารถ ป ระยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีส ารสน เทศและการ ส่ื อส ารเป็ น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการสถานศึกษาได ้

4.20 0.80 มาก 5 
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ตารางที่ 4.7   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (N = 351) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ดา้นการบริหารความเส่ียง 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
3 ผู้บ ริหารสถานศึกษาสามารถแสดงวิสัยทัศน์

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ  
และน าไปสู่การปฏิบติัได ้

4.11 0.86 มาก 11 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปรับประยุกตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์หรือเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา 

4.20 0.81 มาก 6 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัย  มาใช้ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

4.18 0.80 มาก 7 

6 ผู้บ ริหารสถานศึกษาส่งเส ริมให้ มีการพัฒนา
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ส ถ าน ศึ ก ษ า  ใ ห้ มี ค ว าม ทั น ส มั ย  ทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพื่อ
น าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมในสถานศึกษา 

4.20 0.77 มาก 4 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการการเรียนรู้และองคค์วามรู้ภายในสถานศึกษา 
รวมถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี
และนวตักรรม ไปยงัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

4.17 0.83 มาก 8 
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ตารางที่ 4.7   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (N = 351) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ดา้นการบริหารความเส่ียง 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
8 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณท่ี

เหมาะสมเพียงพอต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมถึงการสร้างสรรค์
นวตักรรมในสถานศึกษา 

4.21 0.85 มาก 3 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากร
พฒันาตนเองในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ
ใหก้บัสถานศึกษา 

4.16 0.80 มาก 9 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการให้บริการ
ความรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษารวมถึงชุมชนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือและมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทางด้าน 
ICT ร่ วมกัน  เช่ น   Facebook  Line  Website  E-
mail  เป็นตน้ 

4.28 0.80 มาก 1 

11 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการให้จดัท าระบบงานขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
ส่วนกลางและสามารถเช่ือมโยงน าขอ้มูลไปใช้ได้
ทนัที 

4.15 0.82 มาก 10 

รวมเฉล่ีย 4.06 0.78 มาก  
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จากตารางท่ี  4.7  พบว่าระดับภาวะผู ้น า เชิ งนวัตกรรมของผู ้บ ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในด้านการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄= 4.19, S.D.= 0.72) และ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับภาวะผู ้น าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้มีการให้บริการ
ความรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษารวมถึงชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เป็นเคร่ืองมือและมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทางด้าน ICT ร่วมกนั เช่น  Facebook  Line  Website   
E-mail  เป็นต้น  (x̄= 4.28, S.D.= 0.80)  รองลงมา คือ ผู ้บ ริหารเห็นความส าคัญของการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานศึกษา   (x̄= 4.27, 
S.D.= 0.80)  ส่วนระดับภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแสดงวิสัยทศัน์เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้บุคลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ และน าไปสู่การปฏิบติัได ้ (x̄= 4.11, 
S.D.= 0.86)   

 
ตารางที่ 4.8   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์ร
นวตักรรม (N = 351) 

ขอ้ท่ี ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง โครงสร้าง

องคก์รและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ในการพฒันาองคก์ร
ใหมุ่้งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรม 

4.05 0.85 มาก 10 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการ
สร้างวฒันธรรมภายในองค์กร ดว้ยการเล็งเห็นคุณค่า
ของนวตักรรมเป็นส าคญั 

4.09 0.85 มาก 8 

3 ผู ้บ ริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ
สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ 
ในองคก์ร 

4.11 0.84 มาก 6 
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ตารางที่ 4.8   ระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์ร
นวตักรรม (N = 351) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม 
ระดบัภาวะผูน้ า 

x̄ S.D. แปลผล อนัดบั 
4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีดี

ในสถานศึกษา เพ่ือท าให้บุคลากรได้ผ่อนคลาย ไม่
เคร่งเครียดในงานมากเกินไป  

4.11 0.92 มาก 7 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การสร้างมิตรภาพใน
ท่ีท างาน ไม่ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีการรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีน ้ าใจ และมีมารยาทในการ
ท างานร่วมกนั 

4.09 0.97 มาก 9 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหา
ความรู้และทักษะใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือน าไปสร้างหรือพฒันานวตักรรมเป็นของตนเอง 

4.20 0.88 มาก 2 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรรู้จกัเขา้สังคม
เปิ ด โลกทัศน์ ให้ กว้า ง ข้ึ น  มี ก าร ส่ื อส ารพู ด คุ ย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดแนวคิดนวตักรรมใหม่ๆ  

4.17 0.84 มาก 3 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
เข้าถึงความรู้และหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

4.21 0.86 มาก 1 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดักิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและเป็นการกระตุ้น ให้ เกิดการส ร้าง
นวตักรรมในสถานศึกษา เช่น การประกวดผลงาน
นวตักรรมของบุคลากร 

4.12 0.84 มาก 5 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการให้รางวลัและผลตอบแทน
ต่างๆแก่บุคลากรท่ีสามารถบรรลุ เป้ าหมายด้าน
นวตักรรมขององค์กร เพ่ือเสริมแรงจูงใจในการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.87 มาก 4 

รวมเฉล่ีย 4.13 0.78 มาก  
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จากตารางท่ี 4.8  พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในดา้นการสร้างบรรยากาศ
องค์กรนวตักรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄= 4.13, S.D.= 0.78) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าระดับภาวะผู ้น าเชิงนวตักรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวตักรรมสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้ถึงความรู้และหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (x̄= 4.21, S.D.= 0.86)  รองลงมา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อน าไปสร้างหรือพฒันานวตักรรมเป็นของตนเอง   (x̄= 4.20, S.D.= 0.88)  ส่วนระดบั
ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมต ่าสุด คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองคก์รและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ในการพฒันา
องคก์รใหมุ้่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรม  (x̄= 4.05, S.D.= 0.85)   

 
ตอนท่ี 3  วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา      

  
ตารางที่ 4.9  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา       

ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ดา้นการมีวิสัยทศัน์การ
เปล่ียนแปลง 

ระหวา่งกลุ่ม 56.043 3 18.681 67.576* .000 
ภายในกลุ่ม 95.926 347 .276   

รวม 151.969 350    
2. ดา้นการท างานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม 

ระหวา่งกลุ่ม 76.443 3 25.481 84.098* .000 
ภายในกลุ่ม 105.139 347 .303   

รวม 181.582 350    
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ตารางที่ 4.9  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา (ต่อ) 

ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

3. ดา้นการคิดสร้างสรรค ์ ระหวา่งกลุ่ม 96.383 3 32.128 123.365* .000 
ภายในกลุ่ม 90.368 347 .260   

รวม 186.751 350    
4. ด้านการบริหารความ
เส่ียง 

ระหวา่งกลุ่ม 107.242 3 35.747 116.984* .000 
ภายในกลุ่ม 106.034 347 .306   

รวม 213.275 350    
5. ด้านการใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร
ส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 96.457 3 32.152 126.915* .000 
ภายในกลุ่ม 87.908 347 .253   

รวม 184.365 350    
6. ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
บ ร ร ย า ก า ศ อ ง ค์ ก ร
นวตักรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 105.630 3 35.210 112.746* .000 
ภายในกลุ่ม 108.366 347 .312   

รวม 213.996 350    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 87.982 3 29.327 133.882* .000 

ภายในกลุ่ม 76.011 347 .219   
 รวม 163.993 350    
*p< .05 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม 

ขนาดสถานศึกษา 

 
x̄ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

(2.69) (4.30) (4.13) (4.64) 
ขนาดเล็ก 2.69 - -1.61* -1.44* -1.95* 
ขนาดกลาง 4.30 - - .17 -.34* 
ขนาดใหญ่ 4.13 - - - -.51* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.64 - - - - 
*p< .05 

จากตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูน้ าเชิง
นวตักรรมต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดกลาง  , สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ โดยท่ีสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมต ่ากวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ , สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่
พิเศษ โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ, 
สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ โดยท่ีสถานศึกษาขนาดกลางมีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 
ต ่ากวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดใหญ่พิเศษ โดยท่ีสถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมต ่ากวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ส่วนสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษ าป ทุมธานี  จ าแนกตามขนาดสถาน ศึกษา  ด้านการมี วิสั ยทัศน์ 
การเปล่ียนแปลง 

ขนาดสถานศึกษา 

 
x̄ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

(3.09) (4.28) (4.18) (4.69) 
ขนาดเล็ก 3.09 - -1.19* -1.09* -1.60* 
ขนาดกลาง 4.28 - - .10 -.41* 
ขนาดใหญ่ 4.18 - - - -.51* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.69 - - - - 
*p< .05 

จากตารางท่ี 4.11  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
กบัขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่กบัขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  ด้านการท างานเป็นทีม 
และมีส่วนร่วม 

ขนาดสถานศึกษา 

 
x̄ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

(2.85) (4.38) (4.06) (4.60) 
ขนาดเล็ก 2.85 - -1.53* -1.21* -1.76* 
ขนาดกลาง 4.38 - - .32* -.22 
ขนาดใหญ่ 4.06 - - - -.54* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.60 - - - - 
*p< .05 

จากตารางท่ี 4.12  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
กับขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลางกับขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่กับขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดา้นการคิดสร้างสรรค ์

ขนาดสถานศึกษา 

 
x̄ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

(2.59) (4.31) (4.19) (4.61) 
ขนาดเล็ก 2.59 - -1.72* -1.6* -2.02* 
ขนาดกลาง 4.31 - - .12 -.30* 
ขนาดใหญ่ 4.19 - - - -.42* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.61 - - - - 
*p< .05 

จากตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการคิดสร้างสรรค์ พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ ขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่พิเศษ ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่กบัขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน้สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดา้นการบริหารความเส่ียง 

ขนาดสถานศึกษา 

 
x̄ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

(2.41) (4.20) (4.10) (4.55) 
ขนาดเล็ก 2.41 - -1.79* -1.69* -2.14* 
ขนาดกลาง 4.20 - - .10 -.35* 
ขนาดใหญ่ 4.10 - - - -.45* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.55 - - - - 
*p< .05 
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จากตารางท่ี 4.14  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดา้นการบริหารความเส่ียง พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ ขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่พิเศษ ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่กบัขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน้สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ขนาดสถานศึกษา 

 
x̄ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

(2.41) (4.20) (4.10) (4.55) 
ขนาดเล็ก 2.67 - -1.53* -1.43* -1.88* 
ขนาดกลาง 4.33 - - .23 -.22* 
ขนาดใหญ่ 4.17 - - - -.38* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.74 - - - - 
*p< .05 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิง
นวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ 
ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่กบัขนาดใหญ่พิเศษ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  ดา้นการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวตักรรม 

ขนาดสถานศึกษา 

 
x̄ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

(2.52) (4.30) (4.11) (4.64) 
ขนาดเล็ก 2.52 - -1.78* -1.59* -2.12* 
ขนาดกลาง 4.30 - - .19 -.34* 
ขนาดใหญ่ 4.11 - - - -.53* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.64 - - - - 
*p< .05 

จากตารางท่ี 4.16  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม  พบว่า ภาวะผู ้น า 
เชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่ ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่กบัขนาดใหญ่
พิเศษ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้สถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตอนท่ี 4  วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บ ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา จ านวน  8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบก่ึงโครงสร้าง สามารถวิเคราะห์ 
ผลได ้ดงัน้ี  
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4.4 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามขนาดสถานศึกษา 
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการ จ านวน  

1 คน โดยมีประสบการณ์ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ เป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 1-2 ปี เน่ืองจาก 
เพิ่งไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง มีครูจ านวนประมาณ 4-6 คน มีนกัเรียนจ านวนประมาณ 100-120 คน 
เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  นกัเรียนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ของโรงเรียน ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจา้ง โรงเรียนขาดความพร้อม 
ในด้านอาคารสถานท่ีและส่ือการเรียนการสอน เน่ืองจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ตลอดจน
ครูผูส้อนมีจ านวนต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดและสอนไม่ตรงวชิาเอก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉล่ียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนยงัไม่ค่อยมีผลงานดีเด่น 
ในดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นพิเศษ          

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า มีผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการ จ านวน  
1 คน โดยมีประสบการณ์ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ เป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 8-10 ปี แต่ปฏิบติังาน
ท่ีโรงเรียนปัจจุบนั เป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 3-5 ปี มีครูจ านวนประมาณ 18-23 คน มีนักเรียน
จ านวนประมาณ 300-400 คน เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 นกัเรียนส่วนใหญ่ 
มีภูมิล าเนาอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีของโรงเรียน ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งและพนกังาน
โรงงาน โรงเรียนขาดความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย แต่ยงั 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอแต่ได้รับการสนับสนุน 
จากผูป้กครองและชุมชน ดา้นครูผูส้อน มีจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ยงัมีบางระดบัชั้นและ
บางวิชาท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอก ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อม ซ่ึงบริบทสภาพแวดลอ้ม
แตกต่างกัน การบริหารงานก็ย่อมแตกต่างกันด้วย ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 
อาจมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ในบางวิชาและโรงเรียนมกัจะมีผลงานดีเด่นในด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมากกว่าทางดา้นวิชาการ  
ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษได้รับรางวลัจากการประกวดแข่งขนัในโอกาส 
ต่าง ๆ มากมาย      

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า มีผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการ จ านวน   
1 คน และต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ จ านวน 1 คน โดยมีประสบการณ์ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ  
เป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 15-20 ปี แต่มีปฏิบติังานท่ีโรงเรียนปัจจุบนั เป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 
4-5 ปี มีครูจ านวนประมาณ 40-50 คน มีนกัเรียนจ านวนประมาณ 800-1,000 คน โรงเรียน จ เปิดสอน
ในระดบัชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนโรงเรียน ฉ เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาลถึงมธัยมศึกษา
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ปีท่ี 3 นกัเรียนส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีของโรงเรียน บางส่วนยา้ยตามสถานท่ีท างาน
ของผูป้กครองซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งและพนกังานโรงงาน โรงเรียนมีความพร้อมในดา้น
อาคารสถานท่ีมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ค่อนข้างเพียงพอต่อความตอ้งการ เน่ืองจากได้รับ
งบประมาณเพียงพอและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและชุมชนเพิ่มเติม ดา้นครูผูส้อนมีจ านวน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในบางวิชาและโรงเรียนมีผลงานดีเด่นในด้านผลงานนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า มีผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการ 
จ านวน 1 คน และต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ จ านวน 3-4 คน โดยมีประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร  
เป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 18-23 ปี แต่ปฏิบติังานท่ีโรงเรียนปัจจุบนั เป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ  
8-10 ปี  มีครูจ านวนประมาณ 80-100 คน  มีนักเรียนจ านวนประมาณ 1,500-1,800 คน เปิดสอน 
ในระดับชั้ นอนุบาลถึงประถมศึกษาปี ท่ี  6 ส่วนบางโรงเรียนมีเปิดสอนในระดับชั้ นอนุบาล 
ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  นกัเรียนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีของโรงเรียน  ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน เจา้ของธุรกิจส่วนตวัและขา้ราชการ โรงเรียนมีความพร้อม 
ในด้านอาคารสถานท่ี มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากได้รับ
งบประมาณเพียงพอและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและชุมชน โดยเฉพาะไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจาก อบจ. ปทุมธานี ดา้นครูผูส้อนมีจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในบางวิชาและโรงเรียน
มีผลงานดีเด่นในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาหลายรายการ เช่น รางว ัลหน่ึงโรงเรียน 
หน่ึงนวตักรรมของคุรุสภา  รางวลั OBEC Awards และผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป็นตน้ นอกจากน้ีนกัเรียนยงัไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัต่าง ๆ ทั้งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดบัประเทศหลายรายการ   

 

4.5 ด้านภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในการบริหารงานในสถานศึกษาของผู้บริหารตามขนาด
สถานศึกษา 

4.5.1 ดา้นการมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลง 
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีก าหนดวิสัยทศัน์  

พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ตามแนวทางท่ีส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัก าหนดไว ้ โดยยงัไม่ค่อย
ไดว้ิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาเพื่อน ามาก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
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เท่าใดนัก แต่เปิดโอกาสให้ครู และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้เขา้มามีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบนัไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร เพื่อให้องคก์รเกิดการพฒันา
ไปในทางท่ีดีข้ึน แต่ยงัไม่สามารถด าเนินการได้เต็มท่ีเน่ืองจากบริบทยงัท่ีมีข้อจ ากัด นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารพยายามท่ีจะเตรียมการรับมือกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันาโรงเรียน 
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรท่ีชัดเจน โดยน าแนวทางท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดั
ก าหนดมาปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน โดยสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษา และน ามาก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลง
จากสภาพปัจจุบนัไปสู่การสร้างนวตักรรมภายใตบ้ริบทของโรงเรียนขนาดกลาง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
ได้พยายามขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ให้บุคลากรน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อให้เกิดผล
ลัพธ์ตามท่ีตั้ งไว ้นอกจากน้ีพยายามท่ีจะแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาส 
ในการพฒันาโรงเรียน ทั้ งในด้านวิชาการ และด้านอาคารสถานท่ีเพื่อน าไปสู่การพฒันาสถานศึกษา 
ในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรท่ีชดัเจน โดยมีการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
และน ามาก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน ซ่ึงไดมี้การก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการโดยเฉพาะท่ีได้
เน้นการมีส่วนร่วมและให้เกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบันไปสู่การสร้างนวตักรรม 
ในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเกิดการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไดมี้การขบัเคล่ือน
ในการน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติังานทั้งระบบ จนเกิดผลลพัธ์
ตามท่ีองค์กรตอ้งการโดยใชก้ระบวนการ PDCA โดยมีการประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัมีความต่ืนตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ยอมรับและ
เตรียมการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง เนน้การบริหารแบบเชิงรุกในการพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ของโรงเรียนท่ีมีความกวา้งไกล ทา้ทาย เป็นไปได้ และเหมาะสมสอดคล้อง 
กบัสภาพขององคก์ร  ตลอดจนมีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดั
ก าหนดไว  ้โดยมีการเพิ่มจุดเน้นและเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามแนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลง 
ทางการศึกษา ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ท่ีไดมุ้่งเนน้ให้เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพ
ปัจจุบนัไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ทั้งในด้านการบริหารจดัการสถานศึกษาและในด้านการจดัการ
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เรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้โรงเรียนเกิดการพฒันาตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ีร่วมกนั
ก าหนดไว ้จนเกิดผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี
ผู ้บริหารสถานศึกษายงัสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ยอมรับและเตรียมการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลง โดยใช้กระบวนการ PDCA ท่ี เช่ือมโยงกับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล และงานประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการส่งนวตักรรมเขา้ประกวดแข่งขนัในเวที
ระดบัชาติอยา่งต่อเน่ือง  

4.3.2 ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษา ได้ส่งเสริมและ

สนบัสนุนให้บุคลากรร่วมกนัท างานเป็นทีม โดยพยายามเปิดโอกาสให้บุคลากรช่วยกนัคิด ช่วยกนั
ระดมสมอง มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตดัสินใจ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่ง
เต็มความสามารถ ตลอดจนโน้มน้าวให้บุคลากรรวมถึงชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย เน่ืองจากบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีขอ้จ ากดั 
ทั้ งในด้านของงบประมาณและอัตราก าลัง เพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีตั้ งไว้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามแม้ว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรจะร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนงานและบทบาทหนา้ท่ี เพื่อสร้างภารกิจในการปฏิบติังานตามความสามารถ
ของบุคลากร แต่ก็พบว่าการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบยงัขาดความชัดเจน 
เน่ืองจากมีบุคลากรจ ากดั ภาระงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่าง ๆ จึงมีความซ ้ าซ้อนกนับา้ง จึงได ้
มีการปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสม  

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันท างานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ 
ตามท่ีก าหนดไว ้โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี โดยในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเปิดโอกาสและโนม้นา้วให้บุคลากรรวมถึงชุมชน เขา้มามีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังาน  ตลอดจนกระตุ้นให้บุคลากรช่วยกนัคิด ช่วยกันระดมสมอง มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นหรือตดัสินใจ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อให้ท างาน
ไดส้ าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดร่้วมกนัก าหนด วางแผนงานและบทบาทหน้าท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาได้พยายามท่ีจะสร้างนวตักรรมในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
ตามบริบท เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมทั้ งส่งเสริม 
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ให้ บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่ อให้ท างานได้ส าเร็จและ 
บรรลุเป้าหมาย 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่  พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม 
และสนบัสนุนให้บุคลากรร่วมกนัท างานเป็นทีม ดว้ยการท่ีมีบุคลากรจ านวนมากจึงสามารถมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ชัดเจนและไม่ซ ้ าซ้อนกัน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาได้เปิด
โอกาสและโน้มน้าวให้ บุคลากรรวมถึงชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยมีการ 
บูรณาการความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายในการช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง ร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย 
วางแผนงานและบทบาทหนา้ท่ี ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นหรือตดัสินใจ เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานโดยใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้ท างานได้
ส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงไดจ้ดัให้มีการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูเ่สมอ  
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนวตักรรม 
ท่ีพฒันาร่วมกนั 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญั 
กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันท างานเป็นทีมเป็นอย่างมาก การมีบุคลากร 
จ านวนมาก ทั้ งผูบ้ริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี ท าให้สามารถมอบหมายงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ชัดเจน มีความสอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการ
บริหารงานผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ช้กระบวนการ PDCA ในการขบัเคล่ือน โดยโนม้นา้วให้บุคลากร
รวมถึงชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรร่วมกนั
ท างานเป็นทีมบูรณาการความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ทั้งร่วมกนั
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนงานและบทบาทหนา้ท่ี เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นหรือตดัสินใจ เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน
เพื่อให้ท างานได้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ ส่ิงท่ีส าคญัและเป็นจุดเด่นคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัและเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ ซ่ึงเห็นไดช้ดัเม่ือโรงเรียนมีการประเมินผลงานเพื่อเขา้รับ
รางว ัลต่าง ๆ นอกจากน้ีผู ้บริหารสถานศึกษายงัสนับสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมท่ีพฒันาร่วมกนัอีกดว้ย  

4.3.3 ดา้นการคิดสร้างสรรค ์  
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการ

คิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ภายใตบ้ริบทของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
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และบุคลากรท่ีไม่มากนัก ท าให้ยงัไม่สามารถคิดริเร่ิมได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม  
ส่วนใหญ่ย ังคงยึดติดกับกรอบงานหรือวิธีการท างานรูปแบบเดิม ๆ ตามวัฒนธรรมองค์กร 
และแนวทางการด าเนินงานท่ีผ่านมา  อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะน าส่ิง
ใหม่ ๆ หรือสร้างนวตักรรมใหม่ ซ่ึงได้แนวทางจากการศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืนๆ แล้วน าแนวคิด 
วธีิการ รูปแบบเดิม มาพฒันาต่อยอดท าให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และมีคุณค่ามากข้ึน เพื่อน ามา
ปรับใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษาค้นควา้ของผูเ้รียนตามบริบทของโรงเรียน โดยอาศยั
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  เช่น การใช้ DLTV/DLIT  การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์   
การพฒันาห้องสมุดท่ีมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  ในส่วนของบุคลากรพบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัไม่ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดค้นทางเลือก 
ท่ีหลากหลายในการพฒันางานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรมการท างานเท่าไรนกั ส่วนใหญ่เป็นเพียง
การปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบเน่ืองจากบุคลากรมีจ ากดัและมีภาระงานมาก แต่ก็พยายาม
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเป็นอิสระด้านความคิดในการวางแผนการท างานของตนเองอย่าง
สร้างสรรค ์โดยอาศยัการมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื่อความกา้วหนา้ของโรงเรียน 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดกลาง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบัการคิด
ริเร่ิม ส่ิงใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ในการพฒันาสถานศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม 
เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีความพร้อมในระดับหน่ึง ท าให้
สามารถน าส่ิงใหม่ๆหรือสร้างนวตักรรมใหม่ มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการจดัการศึกษาได ้ 
ทั้งในลกัษณะของการน าแนวคิด วิธีการ รูปแบบเดิม มาพฒันาต่อยอด ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่และมีคุณค่ามากข้ึน ตลอดจนการส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
คิดคน้ทางเลือกท่ีหลากหลายในการพฒันางานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรมการท างาน ซ่ึงจะเห็นได้
จากโรงเรียนมีนวตักรรมในการบริหารรูปแบบใหม่ ๆ ในขณะท่ีครูก็มีนวตักรรมการเรียนการสอน 
ท่ีช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนวธีิการ
ท างานรูปแบบเดิม ๆ และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคล่ือน 
การด าเนินงานของโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวมข้อคิดเห็นมุมมองต่าง ๆ ของครู 
เพื่อน ามาเป็นประโยชน์ไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ในการขับเคล่ือนให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมนั้นยงัเป็นไปแบบไม่เป็นทางการ จะเป็นไปในลกัษณะของการประชุมประจ าเดือนท่ีเปิด
โอกาสใหค้รูและบุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั  

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่และตั้งใจ 
ในการคิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ ๆ วธีิการใหม่ ๆ ไดห้ลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม โดยมกัจะน าแนวคิด 
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วิธีการ รูปแบบของผูบ้ริหารท่านเดิมหรือส่ิงท่ีเคยท าท่ีโรงเรียนเดิมแลว้ประสบความส าเร็จมาพฒันา
ต่อยอด ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และมีคุณค่ามากข้ึนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานได ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ในดา้นการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทนัสมยั
มาใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ เกิดเป็นนวัตกรรมตามบริบท 
ของโรงเรียน นอกจากน้ียงัสนับสนุนทั้งในดา้นการจดัอบรมให้ความรู้  การสนับสนุนงบประมาณ  
การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ ให้บุคลากรประยุกตใ์ช้วิธีการปฏิบติังานใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์ ให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะงานและบริบทขององค์กร โดยได้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นมุมมองต่าง ๆ  
แบบเป็นทางการ เช่น การท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี น ามาเป็นประโยชน์ไปสู่
การสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมของโรงเรียนไดต้่อไป  

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้มีการก าหนด
นโยบายให้โรงเรียนตอ้งมีนวตักรรมในการบริหารจดัการสถานศึกษาและครูตอ้งมีนวตักรรมในการ
จดัการเรียนการสอน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความคิดนอกกรอบ โดยไม่ยึดติดกบักรอบงานหรือวิธีการ
ท างานรูปแบบเดิม ๆ และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริม
ให้น าแนวคิด วิธีการ รูปแบบเดิม มาพฒันาต่อยอด ท าให้เกิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่และมีคุณค่ามาก
ข้ึน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาและขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ดังนั้ นจึงได้มีการส ารวจหาข้อมูล
สารสนเทศ หาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่าง มาใช้ประกอบการพฒันาความคิดและสร้างสรรค์อยู่เสมอ 
ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดคน้ทางเลือกท่ีหลากหลาย
ในการพฒันางานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรมการท างานท่ีมีความสอดคล้องกบัลกัษณะงานและ
บริบทขององคก์รและสามารถน ามาปฏิบติัได ้ซ่ึงพยายามเช่ือมโยงการพฒันานวตักรรมใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ และโครงการท่ีเขา้ร่วม เช่น โรงเรียนแกนน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมาตรฐานสากล STEM Education ฯลฯ ส่งผลให้โรงเรียนและครูมีผลงาน
ดีเด่นดา้นนวตักรรมมากมายทั้งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัประเทศ  

4.3.4 ดา้นการบริหารความเส่ียง   
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา่ ผูบ้ริหารค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

แต่ยงัไม่มีแนวทางในการวางแผน วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในด้านต่างๆ ร่วมกับบุคลากร 
ในสถานศึกษา  เช่น ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน อย่างชัดเจน ข้อจ ากัด 
ดา้นจ านวนบุคลากรท่ีมีไม่มากนัก ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูก้  าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการควบคุมการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดบั ในสถานศึกษาเพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิดความเสียหาย โดยมีการ
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ก ากบั ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียงจากการพิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์ 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดเ้นน้การสร้างนวตักรรมในองคก์รเท่าไรนกั 

 จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามีการวางแผน 
วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา  เช่น ด้านยุทธศาสตร์  
ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการเงิน เป็นตน้ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนดแนวทางหรือมาตรการใน
การควบคุมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และกล้าด าเนินงานบนความเส่ียงท่ียอมรับได้  เพื่อป้องกัน 
หรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิดความเสียหาย ซ่ึงไดมี้การก าหนดครูท่ีดูแลรับผดิชอบในเร่ือง
การบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะ และผูบ้ริหารสถานศึกษาจะก ากบั ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง 
ตลอดจนพิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ พร้อมท่ีจะ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์บนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
เป็นส าคญั  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนด แต่ยงัขาดการรายงานผลอยา่งเป็นระบบ 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้ความส าคญักบัการ
บริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงภายใตข้อบข่ายของงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาได้มีการวางแผน วิเคราะห์  และระบุความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากร 
ในสถานศึกษา  เช่น ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบติังาน  ด้านการเงิน ด้านบุคลากร โดยก าหนด
แนวทางหรือมาตรการในการควบคุมการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้
สถานศึกษาเกิดความเสียหาย ท าให้ระดบัความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในอนาคต มีผลต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง 
ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจบนความเส่ียงท่ียอมรับได้ ตลอดจน 
มีการก ากับ ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได ้ 
เพื่อให้น าไปสู่การสร้างนวตักรรมท่ีค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั ทั้งน้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรไดร่้วมกนัวางแผนบริหารความเส่ียงในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นไป
ใช้ในการปฏิบติังานและวางมาตรการรองรับ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในการส ร้าง
นวตักรรม โดยได้ก าหนดให้งานตรวจสอบภายในประเมินผลและรายงานผล เพื่อตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเป็นโรงเรียน
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มาตรฐานสากล ท่ีตอ้งมีการประเมิน ScQA และ OBECQA  ซ่ึงมีตวัช้ีวดัด้านการบริหารความเส่ียง
เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา  ดงันั้นโรงเรียนจึงไดมี้การก าหนดเป็นส่วนหน่ึงภายใตข้อบข่ายของงาน
ตรวจสอบภายใน และเช่ือมโยงเขา้กบัระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มีการวางแผน วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา  เช่น  
ดา้นยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบติังาน  ด้านการเงิน  ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานท่ี  ดา้นนักเรียน 
โดยใช้กระบวนการ PDCA ในขั้น Plan จะร่วมกันก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม  
โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในการสร้างนวตักรรม ขั้น DO เป็นการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิดความเสียหาย ท าให้ระดับความเส่ียงและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต มีผลต่อการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด ขั้น Check 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะมีการก ากบั ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง อย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดบั 
ท่ีองค์กรยอมรับได้  โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคญั และพิจารณาไตร่ตรอง 
ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ ขั้น Act จะเป็นการประเมินผลและ
รายงานผล เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนดผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรจะร่วมกนัวางแผนบริหารความเส่ียงในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นไป
ใชใ้นการปฏิบติังานและวางมาตรการรองรับ โดยอาศยัการสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดบัในสถานศึกษา 

4.3.5 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นความส าคญัของการ

น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานศึกษา  
ทั้งในดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษาและในการจดัการเรียนการสอน โดยไดมี้การปรับประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์หรือเป้าหมายการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา ตลอดจนสร้างความตระหนักเพื่อให้บุคลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ และน าไปสู่ 
การปฏิบติัได้  แต่ด้วยบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ และความพร้อม 
ดา้นเทคโนโลยี จึงส่งผลให้โรงเรียนยงัไม่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชไ้ด้
อย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารมีความพยายามท่ีจะจดัหา ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันา
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเองในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษาและการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ทั้งน้ีผูบ้ริหาร
ได้มีนโยบายให้จดัท าระบบงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน จดัเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง 
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และสามารถเช่ือมโยงน าข้อมูลไปใช้ได้ทันที รวมทั้ งการใช้ Facebook  Line  Website  E-mail  
เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดให้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจ แผนกลยุทธ์และเป้าหมาย 
การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีไดก้  าหนดไว ้แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั มาใช ้
ให้เป็นประโยชน์ในสถานศึกษาทั้งในการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่ 
การสร้างสรรค์นวตักรรมในสถานศึกษา ซ่ึงเร่ิมตน้จากการจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
ต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แลว้จึงส่งเสริมสนบัสนุน
ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาและ  
การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ภายใตบ้ริบทของโรงเรียน
ขนาดกลางท่ีมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ระดับหน่ึง นอกจากน้ีผู ้บริหารยงัได้ให้ความส าคัญ 
กบัใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเช่น  Facebook  Line  Website  E-mail  เป็นเคร่ืองมือ 
ในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนการเรียนรู้และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนให้บริการ
ความรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษารวมถึงชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงไดมี้การจดัท าระบบงานขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน จดัเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนกลางและสามารถเช่ือมโยงน าข้อมูลไปใช ้
ไดท้นัที 

จากก ารสั มภ าษ ณ์ ค รูโรง เรียนขนาดให ญ่  พบว่า  ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษ ามุ่ ง เน้ น 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นอย่างมาก ด้วยความพร้อมของโรงเรียน 
ในด้านงบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดและผูป้กครอง  
ท าให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงนอกจากโรงเรียนจะก าหนดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในวิสัยทศัน์  พนัธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีของโรงเรียนแลว้ ยงัไดด้ าเนินโครงการต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อนโยบายดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น DLTV  DLIT  
และการจดัสรรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั มาใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษาและ 
ในการจดัการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดทิศทาง 
ในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนให้บุคลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ 
และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม
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ในสถานศึกษา นอกจากน้ียงัได้ให้ความส าคัญกับการจัดอบรมพัฒนาครูในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการตามบริบทของครูแต่ละท่าน ตลอดจนจดัให้มีระบบบริหารจดัการการเรียนรู้และ 
องค์ความรู้ภายในสถานศึกษา รวมทั้งจดัท าระบบงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั จดัเก็บเป็น
ฐานขอ้มูลส่วนกลางและสามารถเช่ือมโยงน าขอ้มูลไปใช้ได้ทนัที เช่น ได้มีการน า Line Facebook 
และ Website มาใช้ในการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานและประชาสัมพนัธ์ถึงภายนอกหน่วยงาน 
ใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เป็นตน้  

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญั
กบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใช้ในโรงเรียนเป็นอยา่งมาก โดยมี
การจดัหาและจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานและลดการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึงโรงเรียนไดก้ าหนดให้มีกลุ่มงานเทคโนโลยี ท่ีดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์
และส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี
โรงเรียนยงัได้รับการสนับสนุนส่ือและอุปกรณ์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้ง สพฐ.  ผูป้กครองและชุมชน  ส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมเป็นอยา่งมาก 
ในขณะเดียวกนับุคลากรก็มีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสร้าง
เป็นนวตักรรมทั้ งในการบริหารจดัการและในการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงการด าเนินการต่าง ๆ 
เหล่าน้ีลว้นก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์  พนัธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน 
แสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ท่ีไม่ใช่เพียงแค่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเท่านั้ น แต่มีเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ 
การสร้างสรรคน์วตักรรมในสถานศึกษา ท่ีรองรับดว้ยระบบบริหารจดัการการเรียนรู้และองค์ความรู้
ภายในสถานศึกษา เช่น ระบบ File Sharing และระบบ intranet  รวมถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้
ทางเทคโนโลยีและนวตักรรม ไปยงัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน โดยใช้ Facebook  Line  Website   
E-mail เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงการใช้ระบบดงักล่าว
ส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี 
ยงัท าให้โรงเรียนมีระบบงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั และสามารถเช่ือมโยงน าขอ้มูลไปใช้  
ไดท้นัทีอีกดว้ย 

4.3.6 ดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรม 
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเน้นในการบริหาร

จดัการสถานศึกษาตามนโยบายและกรอบการด าเนินงานของหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงเป็นการบริหาร
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เชิงรับมากกวา่เชิงรุก เน่ืองจากบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีขอ้จ ากดัต่างๆ ดงันั้นจึงเกิดบรรยากาศ
องค์กรนวตักรรมไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารสถานศึกษาก็ได้มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิด 
การสร้างวฒันธรรมภายในองค์กรภายใตบ้ริบทของโรงเรียนตนเอง โดยพยายามสร้างบรรยากาศ  
และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆในองค์กร ทั้ งน้ีเน่ืองด้วย
โรงเรียนขนาดเล็กมีครูจ านวนไม่มาก ผูบ้ริหารและครูจึงท างานร่วมกนัแบบครอบครัว ท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการสร้างมิตรภาพในท่ีท างาน ไม่ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีการรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีน ้ าใจ และมีมารยาทในการท างานร่วมกัน นอกจากน้ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาไดส้นบัสนุนใหบุ้คลากรแสวงหาความรู้และทกัษะใหม่ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการส่งใหค้รู
ไดรั้บการพฒันาท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก และการเขา้รับการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. 
เน่ืองจากโรงเรียนไม่มีงบประมาณเฉพาะในการพฒันาครู แล้วน าส่ิงท่ีได้รับกลับมาแลกเปล่ียน 
ซ่ึงกันและกัน สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนให้ครูส่งผลงานนวตักรรม 
เขา้ร่วมการประกวดท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามโอกาส  

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความพยายาม 
ในการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองคก์รและวตัถุประสงค ์ในการพฒันาองคก์รให้มุ่งสู่การเป็นองคก์ร
นวัตกรรมตามบริบทของโรงเรียนขนาดกลาง ซ่ึงผู ้บ ริหารได้ช้ีให้ บุคลากรได้เห็นถึงคุณค่า 
ของนวัตกรรมท่ี มีต่อการพัฒนาโรงเรียนเพื่ อสร้างความตระหนัก และได้สร้างบรรยากาศ 
และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เช่น ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการ
พัฒนาตามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน และการเข้ารับการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. 
เน่ืองจากโรงเรียนไม่มีงบประมาณเฉพาะในการพฒันาครู แลว้ใชก้ระบวนการ PLC หรือชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจดัการความรู้และพฒันานวตักรรมร่วมกนั ทั้งน้ีดว้ยบริบทของโรงเรียน
ขนาดกลางท่ีมีจ านวนครูไม่มากนกั  ท าให้บรรยากาศในการท างานเป็นไปดว้ยความใกลชิ้ด ผูบ้ริหาร
เองก็ให้ความเป็นกนัเองกบัครู ท าให้ครูไดผ้อ่นคลาย ไม่เคร่งเครียดในงานมากเกินไปเกิดมิตรภาพท่ีดี
ในท่ีท างาน มีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีน ้ าใจ และมีมารยาทในการท างานร่วมกัน  
ส่งผลให้ครูมีความสุขในการท างาน และรักองค์กร มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
ท่ีอยากท าให้องค์กรพฒันา นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษายงัมีการให้รางวลัและผลตอบแทนต่าง ๆ 
แก่บุคลากร เช่น ความดีความชอบแก่บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่นท่ีสามารถบรรลุเป้าหมาย
ด้านนวัตกรรมขององค์กร เพื่ อ เส ริมแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  
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จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จดัการท่ีเป็นมาตรฐานท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนในการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยท่ีการด าเนินงานต่างๆ สอดคลอ้งและเป็นไป
ตามโครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นการพฒันาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กร
นวตักรรม ผูบ้ริหารไดก้ าหนดให้มีการประชุมครูเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงไดก้  าหนดให้ครูไดน้ าเสนอ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ซ่ึงกนัและกนั แลว้น าไปสู่การพฒันานวตักรรมโดยใชก้ระบวนการ PLC ทั้งน้ีผูบ้ริหารไดมี้การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการพฒันานวตักรรมของครูอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นและ
ผลักดันให้เกิดการสร้างวฒันธรรมภายในองค์กรแบบกัลยาณมิตร ท่ีมีการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆนอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวตักรรมในสถานศึกษา เช่น  
การประกวดผลงานนวัตกรรมของบุคลากร การประกวด Best Practice และส่งเส ริมให้ครู 
ต่อยอดนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปส่งประกวดในระดบัประเทศ ส่งผลให้ครูไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากมาย 
ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาไดมี้การเสริมแรงแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญั
และมุ่งเน้นการสร้างนวตักรรม โดยมีการก าหนดรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นให้เกิดนวตักรรม 
ตามบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงมีความพร้อมทั้งในดา้นงบประมาณ  ดา้นบุคลากร ดา้นการสนบัสนุน
จากผูป้กครอง และชุมชน โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองค์กรและ
วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการพฒันาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวตักรรมมีความสอดคลอ้งกบั 
การด าเนินการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 
OBECQA  ในหมวดท่ี 6 มุ่งเนน้การด าเนินการ และในหมวดท่ี 7 ผลลพัธ์ อีกทั้งโรงเรียนยงัมีเป้าหมาย
ในการพฒันานวตักรรมเป็นประจ าทุกปีเพื่อส่งเข้าประกวดรางวลัหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม 
ของคุรุสภา การด าเนินการต่าง ๆ เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเน้นและ
ผลกัดนัให้เกิดการสร้างวฒันธรรมภายในองคก์ร ดว้ยการให้ความส าคญักบัการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรค์นว ัตกรรมใหม่ๆในองค์กร แม้ว่าในบริบท 
ของโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีบุคลากรจ านวนมาก  มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน  
แต่ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้มีการสร้างมิตรภาพในท่ีท างาน มีการรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนัแบบกลัยาณมิตร  ตลอดจนมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างนวตักรรมในสถานศึกษา  อีกทั้งการส่งเสริม สนบัสนุน  ให้บุคลากรแสวงหาความรู้และทกัษะ
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ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น การจดัให้มีห้องสมุดครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้  การเชิญ
วทิยากรภายนอกมาจดัอบรมตามความตอ้งการของครู   และภายนอกสถานศึกษา เช่น  ส่งเสริมให้ครู
เข้ารับการพัฒนาตามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนและการเข้ารับการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
ของ สพฐ. เป็นต้น ทั้ งน้ี เพื่อให้ครูรู้จักเข้าสังคมเปิดโลกทัศน์ให้กว้างข้ึน มีการส่ือสารพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดแนวคิดนวตักรรมใหม่ ๆ สามารถน าไปสร้างหรือพฒันานวตักรรม 
เป็นของตนเองด้วยกระบวนการ PLC และในทุกส้ินปีการศึกษาจะมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวตักรรมในสถานศึกษา เช่น การประกวดผลงานวิจัย   
การประกวดส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูส่งผลงานเข้าแข่งขัน 
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัประเทศ ส่งผลให้ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูไดรั้บรางวลั
มากมาย และมีโรงเรียนอ่ืน ๆ มาศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง 



บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 58 ขอ้ ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั .94 และค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .99 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นครูผูส้อนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ านวน 351 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย (x̄)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) การทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงผู ้วิจ ัยสรุปผลการศึกษา 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

5.1 สรุปผล 
ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั
ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1.1  ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.15, 
S.D.= 0.68) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
(x̄= 4.21, S.D.= 0.65)  รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ( x̄= 4.19, 
S.D.= 0.72)  และดา้นการบริหารความเส่ียง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  (x̄= 4.06, S.D.= 0.78)  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
5.1.1.1 ด้านการมีวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  

(x̄= 4.21, S.D.= 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
มองเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งรอบดา้น ยอมรับและเตรียมการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่
การพฒันาสถานศึกษาในอนาคตได้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x̄= 4.28, S.D.= 0.81) รองลงมา คือ ผูบ้ริหาร



114 

สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย  (x̄= 4.23, S.D.= 0.72) และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนด
วิสั ยทัศน์  พันธกิจ กลยุท ธ์  เป้ าหมายขององค์กรท่ีชัด เจน  (x̄= 4.23, S.D.= 0.73) ตามล าดับ   
และผูบ้ริหารสถานศึกษาน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติังาน
ทั้งระบบจนเกิดผลลพัธ์ตามท่ีองคก์รตอ้งการได ้   มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (x̄= 4.14, S.D.= 0.76)  

5.1.1.2 ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 
(x̄= 4.17, S.D.= 0.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้บุคลากรร่วมกันท างานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนด  
มีค่ าเฉ ล่ียสู งท่ี สุด (x̄= 4.24, S.D.= 0.77)  รองลงมา คือ ผู ้บ ริหารสถานศึกษามอบหมายงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบไดช้ัดเจน มีความสอดคล้องในการปฏิบติังานร่วมกนั (x̄= 4.21, 
S.D.= 0.77)  และผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกันและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด   
(x̄= 4.12, S.D.= 0.72)   

5.1.1.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (x̄= 4.16,  
S.D.= 0.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้บ ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากร 
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน ามาปฏิบัติได้ มี ค่าเฉล่ียสูงท่ี สุด (x̄= 4.21, S.D.= 0.76)  
รองลงมา คือ ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการคิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ๆ วิ ธีการใหม่  ๆ  
ไดห้ลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม  (x̄= 4.20, S.D.= 0.80)  และผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ น าส่ิงใหม่ๆหรือสร้างนวตักรรมใหม่ มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษา
ค้นควา้ของผูเ้รียนโดยอาศยัเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมยั  (x̄= 4.13, S.D.= 0.74) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้ บุคลากรประยุกต์ใช้วิ ธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ท่ีส ร้างสรรค์  ให้ มี 
ความสอดคล้องกับลักษณะงานและบริบทขององค์กร  (x̄= 4.13, S.D.= 0.84) มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
ตามล าดบั   

5.1.1.4 ด้านการบริหารความเส่ียง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (x̄= 4.06, 
S.D.= 0.78) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีการก าหนดแนวทาง 
หรือมาตรการในการควบคุมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษา
เกิดความเสียหาย ท าให้ระดบัความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
มีผลต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด (x̄= 4.08, S.D.= 0.81) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผล 
และรายงานผล เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนด  
(x̄= 4.08, S.D.= 0.84) และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์ 
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หรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ เพื่อให้น าไปสู่การสร้างนวตักรรมในองค์กร (x̄= 4.08, 
S.D.= 0.88) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ตามล าดบั   รองลงมา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก ากบั ตรวจติดตาม
การบริหารความเส่ียง อย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั  (x̄= 4.07, S.D.= 0.90)  และ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกนั
วางแผนบริหารความ เส่ี ยงในการน านวัตกรรม ท่ีส ร้างสรรค์ ข้ึนไปใช้ในการป ฏิบัติ งาน 
และวางมาตรการรองรับในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์นอกเหนือจากแผนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายไปสู่การสร้างนวตักรรมในองค์กร (x̄= 4.02, S.D.= 0.85)  และผู ้บริหารสถานศึกษา
แสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์บนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  (x̄= 4.02,  
S.D.= 0.86) มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ตามล าดบั   

5.1.1.5 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมและรายข้อ 
อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.19, S.D.= 0.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้มีการให้บริการความรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษารวมถึงชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือและมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทางดา้น ICT ร่วมกนั เช่น  
Facebook  Line  Website  E-mail  เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x̄= 4.28, S.D.= 0.80)  รองลงมา คือ 
ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในสถานศึกษา  (x̄= 4.27, S.D.= 0.80)  และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแสดงวิสัยทศัน์
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้บุคลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ และน าไปสู่ 
การปฏิบติัได ้ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (x̄= 4.11, S.D.= 0.86)   

5.1.1.6 ดา้นการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบั
มาก (x̄= 4.13, S.D.= 0.78) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุน
ให้บุคลากรเข้าถึงความรู้และหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  
(x̄= 4.21, S.D.= 0.86)  รองลงมา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้ 
และทักษะใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อน าไปสร้างหรือพัฒนา
นวตักรรมเป็นของตนเอง  (x̄= 4.20, S.D.= 0.88)  และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง 
โครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน ในการพฒันาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวตักรรม  
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (x̄= 4.05, S.D.= 0.85)  

5.1.2  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการทดสอบค่าเฉล่ีย 
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เป็นรายคู่ โดยรวม พบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมต ่ากว่า
สถานศึกษาขนาดกลาง  , สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูน้ า
เชิงนวตักรรมต ่ ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ , สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่พิเศษ โดยท่ี
สถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ , สถานศึกษา 
ขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษ โดยท่ีสถานศึกษาขนาดกลางมีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมต ่ ากว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดใหญ่กับขนาดใหญ่พิเศษ โดยท่ีสถานศึกษา 
ขนาดใหญ่มีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมต ่ากวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ส่วนสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

5.2 อภิปรายผล  
จากการสรุปผลการวิจยั ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  
5.2.1 ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี 
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นว ัตกรรมโดยมีวิสัยทัศน์ ท่ีชัดเจนในการท่ีจะเปล่ียนแปลง 
การปฏิบติังานแบบเดิมๆ ใหมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขา้มาใชใ้นการสร้างสรรค์
งานมากข้ึน โดยให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ท างานเป็นทีม และสนับสนุน 
การปฏิบติังานของครูใหมี้คุณภาพยิ่งข้ึน โดยเป็นผูท่ี้เอ้ืออ านวยต่อการเปล่ียนแปลงในองคก์ร เป็นผูท่ี้
มีวิสัยทัศน์กวา้งไกลและมีภาวะผู ้น าในการจัดการและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู (Adair, 1996) 
นอกจากน้ีพฤติกรรมและการปฏิบติัตนของผูบ้ริหารสถานศึกษายงัส่งผลต่อความคิดเห็นของครู 
อีกด้วย สอดคล้องกับ Institute of Work Psychology (2003) ท่ีกล่าวว่า การให้ความส าคัญกับการ
กระตุน้และสร้างความมัน่ใจให้กบัครูในการลองท าส่ิงใหม่ ๆ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จะท าให้ครู 
มีความรู้ มีทักษะและความสามารถใหม่ ๆ ในการท่ีจะน าไปใช้สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนวตักรรมจะเกิดข้ึนได้ตอ้งอาศยับรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือต่อการ 
มีความคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงหมายถึงครูจะต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารควรให้การ
สนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กิดการมีความคิดสร้างสรรค ์ และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  
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5.2.1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปล่ียนแปลง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
ส่วนใหญ่มีการก าหนดวิสัยทศัน์สร้างแรงจูงใจสูงดว้ยความเช่ือส่วนบุคคล มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน การให้ความส าคญักับค่านิยม อุดมการณ์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วม 
มุ่งเน้นสู่นวตักรรมใหม่ๆมองเห็นภาพในอนาคตท่ีดีกว่า (LeSourd, 1990 อ้างถึงใน นิกัญชลา  
ลน้เหลือ ,2554) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า การขบัเคล่ือน
สถานศึกษาด้วยแผนงานหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ จะน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  
ครูส่วนใหญ่มองว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทในการโน้มน้าวและเจรจาเพื่อให้ครูทุกคนเขา้ใจ
ตรงกนัวา่การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบุคลากรอยา่งไร เช่น การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของครูจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการชั้ นเรียนได้อย่างไร กลยุทธ์การสอนของครูท่านอ่ืน 
จะช่วยพฒันาตนเองอย่างไร แผนงานเชิงนวตักรรมของสถานศึกษานั้นจะส่งเสริมให้ครูก้าวหน้า 
ได้อย่างไร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างนวตักรรมให้กับสถานศึกษา 
ท่ีเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วม นอกจากนั้นยงัสอดคล้องกบัครูโรงเรียนขนาดกลาง เห็นความว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรท่ีชดัเจน โดยน า
แนวทางท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัดก าหนดมาปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน  
โดยสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และน ามาก าหนดวิสัยทศัน์ 
ของโรงเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบนัไปสู่การสร้าง
นวตักรรมภายใต้บริบทของโรงเรียนขนาดกลาง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาได้พยายามขับเคล่ือน
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ให้บุคลากรน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ีตั้งไว ้
นอกจากน้ีพยายามท่ีจะแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันา
โรงเรียน ทั้งในดา้นวชิาการ และดา้นอาคารสถานท่ีเพื่อน าไปสู่การพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

5.2.1.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมและรายข้อ 
อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ส่วนใหญ่มีการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาในการบริหารจดัการ
สถานศึกษาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ มีความรู้เร่ืองเคร่ืองมือสมยัใหม่ส าหรับการจดัการศึกษา และมีความ
กระตือรือร้น ตลอดจนเปิดใจให้กวา้งส าหรับเทคโนโลยีใหม่ มีทศันคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงพฒันาทักษะ 
การส่ือสาร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วสอดคลอ้งกบัยุคสังคมแห่งการเรียนรู้
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โดยขอ้มูลข่าวสาร มีสาระ มีความชัดเจน น่าเช่ือถือ สร้างความเช่ือมัน่และเขา้ใจในความตอ้งการ 
ของฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การติดต่อส่ือสาร 
แบบสองทาง (กาญจนา  ศิลา ,2556 ) สอดคลอ้งกบั นิกญัชลา ลน้เหลือ  (2554) ท่ีไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อเพิ่มความสามารถในการท างานให้กับ
โรงเรียนและขณะเดียวกนัก็สร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการยอมรับและเห็นคลอ้ยตาม รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจ
ก่อให้เกิดการปฏิบติัตามแนวทางท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะน าสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าบางสถานศึกษายงัมีข้อจ ากัดในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ียงัขาด 
ความพร้อมทั้งในเร่ืองของอุปกรณ์ โปรแกรมและบุคลากรเฉพาะดา้น ตลอดจนโครงสร้างระบบงาน
เครือข่าย นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัครูโรงเรียนขนาดใหญ่ เห็นความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเนน้
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นอยา่งมาก ดว้ยความพร้อมของโรงเรียนในดา้น
งบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดและผูป้กครอง ท าให้
สามารถด าเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงนอกจากโรงเรียนจะก าหนดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในวิสัยทัศน์  พนัธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานประจ าปี 
ของโรงเรียนแล้ว ยงัได้ด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อนโยบายด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น DLTV  DLIT  
และการจดัสรรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั มาใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษาและ 
ในการจดัการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดทิศทาง 
ในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนให้บุคลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ 
และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม
ในสถานศึกษา นอกจากน้ียงัได้ให้ความส าคัญกับการจัดอบรมพัฒนาครูในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการตามบริบทของครูแต่ละท่าน ตลอดจนจดัให้มีระบบบริหารจดัการการเรียนรู้และ 
องค์ความรู้ภายในสถานศึกษา รวมทั้ งจัดท าระบบงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน จัดเก็บ 
เป็นฐานขอ้มูลส่วนกลางและสามารถเช่ือมโยงน าขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที เช่น ไดมี้การน า Line Facebook 
และ Website มาใช้ในการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานและประชาสัมพนัธ์ถึงภายนอกหน่วยงาน 
ใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
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5.2.1.3 ดา้นการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
ส่วนใหญ่มีการสร้างสรรค์นวตักรรมอยา่งเป็นทีม โดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพี่อให้
เกิดผลส าเร็จท่ีดีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบทุกด้าน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั ท าให้ครูรู้สึกมีส่วนร่วม 
และเห็นคุณค่าของนวตักรรมท่ีได้ร่วมกนัสร้างสรรค์นั้น (ทองทิพภา วิริยะพนัธ์, 2555) สอดคล้อง 
กับ  ไอ รินท ร์  ดอนแหยม (2556) ท่ี ได้ก ล่ าวว่า หากผู ้บ ริหารงานระดับ สู งเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน และมีอิสระในการท างาน ตลอดจนมีสิทธิในการ
เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวยอ่มเป็นแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
เกิดความพอใจและมีผลการปฏิบติัท่ีสูงข้ึน จึงส่งผลให้ครูมีความคิดเห็น ด้านการท างานเป็นทีม 
และมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก แต่เป็นล าดบัรองจากด้านการมีวิสัยทศัน์ 
การเปล่ียนแปลงและดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เน่ืองจากระดบัของการมีส่วน
ร่วมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาและผูบ้ริหารแต่ละคน นอกจากนั้ น 
ยงัสอดคลอ้งกบัครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เห็นความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบัการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกนัท างานเป็นทีมเป็นอย่างมาก  การมีบุคลากรจ านวนมาก  
ทั้งผูบ้ริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและเจา้หน้าท่ี ท าให้สามารถมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบได้ชัดเจน มีความสอดคล้องในการปฏิบติังานร่วมกนั ในการบริหารงานผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดใ้ชก้ระบวนการ PDCA ในการขบัเคล่ือน โดยโนม้นา้วใหบุ้คลากรรวมถึงชุมชน  เขา้มา
มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรร่วมกนัท างานเป็นทีมบูรณา
การความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ทั้งร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
วางแผนงานและบทบาทหน้าท่ี  เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 
ความคิดเห็นหรือตดัสินใจ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานเพื่อให้
ท างานไดส้ าเร็จและบรรลุเป้าหมายได ้ส่ิงท่ีส าคญัและเป็นจุดเด่นคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส่้งเสริม
ให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ 
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ ซ่ึงเห็นไดช้ดัเม่ือโรงเรียนมีการประเมินผลงานเพื่อเขา้รับรางวลัต่าง ๆ 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษายงัสนบัสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมท่ีพฒันาร่วมกนัอีกดว้ย 

5.2.1.4 ด้านการคิดสร้างสรรค์ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ส่วนใหญ่ 
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เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน คิดกวา้ง คิดไกล คิดอย่างสร้างสรรค์ มองส่ิงท่ี
เกิดข้ึนต่างไปจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วรอบคอบ มุ่งการท างานร่วมกนั 
เป็นทีม ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีมนุษยสัมพนัธ์และทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน (สุพิชชา  พู่กนังาม, 
2559) นอกจากน้ีพฤติกรรมและการปฏิบัติของผูบ้ริหารสถานศึกษา แสดงออกถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน  
กระตุ้นครูและบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่โดยอาศยัเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
มีความคล่องแคล่วในการท างานดว้ยความกระฉบักระเฉงรวดเร็วท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งช านาญ โดยอาศยั
การบูรณาการเช่ือมโยงจากความรู้และประสบการณ์เดิม มีความสามารถในการบริหารมีความ  
เฉลียวฉลาดไหวพริบดี  คิดอยา่งมีระบบ  ผูบ้ริหารส่งเสริมและกระตุน้ให้ครูและบุคลากรมีความกลา้
ท่ีจะริเร่ิมสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ โดยการระดมพลงัสมองหรือวธีิการอ่ืนอยูเ่สมอ (บุณรดา  ทรงบุญ
ศาสตร์ ,2559) นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัครูโรงเรียนขนาดเล็ก เห็นความว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
มีความสามารถในการคิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ภายใต้บริบทของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะน าส่ิงใหม่ ๆ หรือสร้างนวตักรรมใหม่ ซ่ึงได้แนวทาง 
จากการศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืนๆ แล้วน าแนวคิด วิธีการ รูปแบบเดิม มาพฒันาต่อยอดท าให้เกิด 
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และมีคุณค่ามากข้ึน เพื่อน ามาปรับใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษา
ค้นควา้ของผูเ้รียนตามบริบทของโรงเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  เช่น  
การใช้ DLTV/DLIT  การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  การพัฒนาห้องสมุดท่ีมีการน าเทคโนโลยีมา  
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  ในส่วนของบุคลากรผูบ้ริหารพยายามเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเป็นอิสระ
ด้านความคิดในการวางแผนการท างานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาเพื่อความกา้วหนา้ของโรงเรียน 

5.2.1.5 ดา้นการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม  โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบั
มาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ส่วนใหญ่สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในทุกๆ ฝ่าย เกิดการพูดคุย
ปรึกษาหารือ ระดมสมอง สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มีพื้นท่ีไดพ้บปะ 
เห็นหนา้และพูดคุยส่ือสารกนั พร้อมดว้ยทรัพยากรต่างๆ เคร่ืองมือท่ีพร้อมจะสนบัสนุน ส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันความรู้ ความคิด จนเกิดรวบรวม เช่ือมโยง เกิดการพูดคุย ปรึกษาหารือ ระดมสมองความรู้
ต่าง ๆ ผลกัดนัให้เกิดการจดัการความรู้ในองคก์รอยา่งจริงจงั (ขวญัชนก โตนาค, 2556) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ  สุวิทย์ ยอดสละ (2556) ท่ี ได้กล่ าวว่า ความสามารถของผู ้บ ริหารโรงเรียนในการรับ รู้ 
หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสถานท่ีท างานจะส่งผลต่อการท างานเป็นตวักระตุน้ให้เกิดผลการ
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ปฏิบติังาน ก่อให้เกิดแรงจูงใจและการทุ่มเทในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ดงันั้น จึงส่งผลให้ครู 
มีความคิดเห็นดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั
ครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เห็นความว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญัและมุ่งเน้นการสร้าง
นวตักรรม โดยมีการก าหนดรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดนวตักรรมตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน ในการ
พฒันาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรมมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินการตามเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งโรงเรียนยงัมีเป้าหมายในการพฒันา
นวตักรรมเป็นประจ าทุกปีเพื่อส่งเข้าประกวดรางวลัหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรมของคุรุสภา  
การด าเนินการต่าง ๆ เหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเน้นและผลกัดนัให้เกิด
การสร้างวฒันธรรมภายในองคก์ร ดว้ยการให้ความส าคญักบัการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆในองค์กร ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวตักรรมในสถานศึกษา  อีกทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรแสวงหาความรู้และทกัษะใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น การจดัให้มีห้องสมุดครูประจ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การเชิญวิทยากรภายนอกมาจดัอบรมตามความตอ้งการของครู   และภายนอก
สถานศึกษา เช่น  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดข้ึนและการเข้ารับ 
การพฒันาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ครูรู้จกัเขา้สังคมเปิดโลกทศัน์ให้กวา้ง
ข้ึน มีการส่ือสารพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดแนวคิดนวตักรรมใหม่ๆ สามารถน าไปสร้าง 
หรือพัฒนานวตักรรมเป็นของตนเองด้วยกระบวนการ PLC และในทุกส้ินปีการศึกษาจะมีการ 
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวตักรรมในสถานศึกษา เช่น  
การประกวดผลงานวิจยั  การประกวดส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครู 
ส่งผลงานเขา้แข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัประเทศ ส่งผลให้ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูไดรั้บรางวลัมากมาย และมีโรงเรียนอ่ืนๆ มาศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง 

5.2.1.6 ดา้นการบริหารความเส่ียง โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ส่วนใหญ่มีการ
สนบัสนุนให้ครูลองน าวธีิการหรือแนวคิดใหม่ๆ ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน
อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนให้ครูสามารถคน้พบวธีิการหรือแนวคิดใหม่ในระหวา่งการทดลองใชไ้ดอ้ยา่ง
ไม่มีขอ้จ ากดั จนกระทัง่เกิดผลลพัธ์เชิงประจกัษว์า่วิธีการดงักล่าวใชแ้ลว้ไดผ้ลจริง จึงจะสามารถเรียก
วธีิการหรือแนวคิดใหม่ๆเหล่านั้นไดว้า่เป็นนวตักรรม โดยผูบ้ริหารและครูไดร่้วมกนัวางแผนบริหาร
ความเส่ียงในการน านวตักรรมไปทดลองใช้ ตลอดจนวางมาตรการรองรับในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์
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นอกเหนือจากแผนการด าเนินงาน (อนุสรา  สุวรรณวงศ์, 2558) นอกจากน้ีพฤติกรรมและการปฏิบติั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีครูมองว่าเป็นการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นันทนิตย ์ท่าโพธ์ิ 
(2556) ท่ีได้กล่าวว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  
ความเสียหาย ความร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าประสงค ์และ
เป้าหมายของสถานศึกษา ทั้งในดา้นยุทธศาสตร์ และการปฏิบติังาน นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัครู
โรงเรียนขนาดใหญ่ เห็นความว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักับการบริหารความเส่ียง  
โดยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงภายใตข้อบข่ายของงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาได้มี
การวางแผน วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในด้านต่างๆ ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา  เช่น  
ดา้นยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบติังาน  ดา้นการเงิน ด้านบุคลากร โดยก าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการควบคุมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าใหส้ถานศึกษาเกิดความเสียหาย 
ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์หรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนมีการก ากับ ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างมีระบบเพื่อให้น าไปสู่การสร้าง
นวตักรรมท่ีค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคญั ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ได้ร่วมกนัวางแผนบริหารความเส่ียงในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนไปใช้ในการปฏิบติังาน 
และวางมาตรการรองรับ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการสร้างนวตักรรม โดยได้
ก าหนดให้งานตรวจสอบภายในประเมินผลและรายงานผล เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลให้ครูมีความคิดเห็นดา้นการบริหาร
ความเส่ียง อยูใ่นระดบัมาก แต่เป็นล าดบัต ่าท่ีสุดของภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เน่ืองจากการบริหารความเส่ียง  เป็นประเด็นท่ียากต่อการพิจารณา อีกทั้ งบริบทของโรงเรียน 
และผูบ้ริหารแต่ละคนก็มีความแตกต่างกนั 

5.2.2  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีขนาด
ต่างกัน ได้รับแนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร ตามนโยบายและเป้าหมายท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไวเ้ป็นแนวทางเดียวกนัหมด ขนาดสถานศึกษาเป็นเพียง
การก าหนดขอบเขตการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้ ซ่ึงในการบริหารงาน 
ยอ่มแตกต่างกนัตามบริบทของแต่ละขนาดสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพิชชา พู่กนังาม 
(2559) ท่ีศึกษาการวเิคราะห์แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา จงัหวดัปทุมธานี สังกดัส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบัครูโรงเรียนขนาดกลาง เห็นความวา่ โรงเรียนขาดความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ี  
มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมยั แต่ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากได้รับงบประมาณ 
ไม่เพียงพอแต่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและชุมชน ดา้นครูผูส้อน มีจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดแต่ยงัมีบางระดับชั้ นและบางวิชาท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอก ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่ 
มีความพร้อม ซ่ึงบริบทสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน การบริหารงานก็ย่อมแตกต่างกันด้วย ท าให้
โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางอาจมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในบางวชิาและโรงเรียนมกัจะมีผลงานดีเด่นในดา้นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนมากกวา่ทางดา้นวิชาการ ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษไดรั้บรางวลั
จากการประกวดแข่งขนัในโอกาสต่างมากมาย 

    

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัแบ่งเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช้และขอ้เสนอแนะ

ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
5.3.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวจิยัไปใช ้

5.3.1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปล่ียนแปลง  จากผลการวิจัยพบว่า ผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติังานทั้งระบบจน
เกิดผลลพัธ์ตามท่ีองค์กรตอ้งการได ้ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ของโรงเรียน ไปถ่ายทอดให้กบับุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงจะส่งผลท าใหเ้กิดผลลพัธ์หรือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

5.3.1.2 ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม จากผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษาส่งเส ริมให้ บุคลากรได้ส ร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมท่ี เป็นประโยชน์ ร่วมกัน 
และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ  มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดังนั้ น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ เช่น  
การประกวดผลงานนวตักรรมการสอนของครูในโรงเรียน หรือการส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงาน 
เขา้ประกวดแข่งขนัตามโอกาสต่างๆของหน่วยงานการศึกษา โดยมีการให้รางวลัหรือเกียรติบตัร 
ในการประกวดเพื่อเป็นขวญัก าลังใจและท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึง 
ของความส าเร็จ 
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5.3.1.3 ดา้นการคิดสร้างสรรค์ จากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุน
ให้บุคลากรประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบติังานใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์ ให้มีความสอดคล้องกบัลกัษณะงาน 
และบริบทขององค์กร  มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรเกิดการสร้างสรรค์งาน โดยการสนับสนุนให้มีการอบรมเทคนิคการสอนหรือค้นควา้ 
หาแนวทางใหม่ๆเพื่อให้บุคลากรได้น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอย่างสร้างสรรค์ และมีการ
นิเทศติดตามการปฏิบติังานของบุคลากรในการน าวธีิการปฏิบติังานใหม่ๆท่ีสร้างสรรค ์มาประยุกตใ์ช้
ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานและบริบทขององคก์ร 

5.3.1.4 ด้านการบริหารความเส่ียง จากผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษา
แสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อผลลพัธ์บนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมวางแผนร่วมกบับุคลากร ในการจดัท าระบบควบคุม
ภายในเพื่อพิจารณาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นดา้นๆ เช่น ความเส่ียง
ด้านการจดัการเรียนการสอน ความเส่ียงด้านการเงิน และความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อหา
แนวทางปฏิบติัหรือมาตรการป้องกนัต่อความเส่ียงต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนขององคก์ร โดยมีการรายงาน
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

5.3.1.5 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากผลการวิจัยพบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแสดงวิสัยทศัน์เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้
บุคลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ และน าไปสู่การปฏิบติัได ้มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรมีการประชุมร่วมกบับุคลากรเพื่อช้ีแจงถึงวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใช้ในบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆในสถานศึกษา และจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการ 
หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจ ยอมรับในวสิัยทศัน์ และสามารถน าไปปฏิบติั
ได้ถูกต้อง พร้อมกับมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและบริบท 
ขององคก์ร 

5.3.1.6 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน ในการพฒันาองค์กร 
ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวตักรรม มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนด
ทิศทาง โครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบับรรยากาศองค์กรนวตักรรม โดยจดัท า
เป็นแผนพฒันาการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทราบและเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ร
ใหมุ้่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรม 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะในการ 
ท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  

5.3.2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา                      

5.3.2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา                                  
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เร่ือง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวจิยั 
เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถามการวจิยั 

เน่ืองด้วยขา้พเจา้ นางสาวจีราภา  ประพนัธ์พฒัน์  นักศึกษาปริญญาโท ได้ท าการวิจยัเร่ือง 

การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังาน

เขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์จากท่านโปรดตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ตอน ตาม

รายละเอียดดงัน้ี 

ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 4 ขอ้ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีลกัษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 58 ขอ้ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลเป็นความลบัและจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ซ่ึงจะไม่เกิด

ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่าน และโปรดส่งแบบสอบถามคืนผูป้ระสานงานโรงเรียนของท่าน

ภายใน 1 สัปดาห์เพื่อผูว้ิจยัจะไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถาม และท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง

มา ณ โอกาสน้ี 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
 

            นางสาวจีราภา  ประพนัธ์พฒัน์ 
                นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  การศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

 

แบบสอบถามชุดท่ี   
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   ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1. เพศ 
 1. ชาย     2. หญิง 

 
2. อายุ 

   1. นอ้ยกวา่ 30 ปี                 2. ระหวา่ง 30 – 39 ปี 
   3. ระหวา่ง 40 - 49 ปี              4. ตั้งแต่ 50 ปี ข้ึนไป 

 
3. ประสบการณ์ท างาน 

   1. นอ้ยกวา่ 5 ปี                   2. ระหวา่ง 5 – 10 ปี 
 3. ระหวา่ง 11 - 19 ปี              4. ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป 

 
 4. ขนาดสถานศึกษา 
   1. ขนาดเล็ก                        2. ขนาดกลาง 
   3. ขนาดใหญ่                      4. ขนาดใหญ่พิเศษ 
 

 

 

 

 

  

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าช้ีแจง   :    โปรดอ่านขอ้ความในแบบสอบถามแลว้พิจารณาในแต่ละขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน  
      แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
 

  5   หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
3   หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  2   หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1   หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านการมีวสัิยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์ท่ีทนัสมยั      
2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวเิคราะห์แนวโนม้ทิศทางการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษา และน ามาก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รได ้
     

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมายขององคก์รท่ีชดัเจน 

     

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมายขององคก์รท่ีกวา้งไกล ทา้ทาย เป็นไปได ้และเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพขององคก์ร 

     

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมายขององคก์รท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลงจาก
สภาพปัจจุบนัไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร เพื่อให้องคก์รเกิด
การพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

     

  

ตอนที ่2   แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ไป
ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติังานทั้งระบบ จนเกิดผลลพัธ์ตามท่ี
องคก์รตอ้งการได ้

     

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้ก
สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

     

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ มองเห็นการเปล่ียนแปลง 
อยา่งรอบดา้น ยอมรับและเตรียมการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง  
เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถานศึกษาในอนาคตได ้

     

 ด้านการท างานเป็นทมีและมีส่วนร่วม  

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฎิบติังานร่วมกบับุคลากรและชุมชน 
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากร
รวมถึงชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน เพื่อใหอ้งคก์ร
บรรลุวตัถุประสงคต์ามขอบข่ายงานท่ีก าหนด 

     

11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรร่วมกนั
ท างานเป็นทีม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี
ก าหนด 

     

12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดการช่วยกนัคิด 
ช่วยกนัระดมสมอง โดยใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็
ความสามารถ เพื่อใหท้  างานไดส้ าเร็จและบรรลุเป้าหมายได ้

     

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย วางแผน
งานและบทบาทหนา้ท่ี เพื่อสร้างภารกิจในการปฏิบติังานตาม
ความสามารถของบุคลากร 

     

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ ไดช้ดัเจน มีความสอดคลอ้งในการปฏิบติังานร่วมกนั 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรหรือชุมชน มีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะความคิดเห็นหรือตดัสินใจ เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 

     

16 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน
นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของความส าเร็จ   

     

17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมท่ีพฒันาร่วมกนั 

     

18 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าพาตนเองหรือทีมงานในองคก์รเขา้
ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็ใจและร่วมงานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

     

 ด้านการคิดสร้างสรรค์   

19 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ๆ  
วธีิการใหม่ๆ ไดห้ลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม  

     

20 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความคิดนอกกรอบ โดยไม่ยดึติดกบักรอบ
งานหรือวธีิการท างานรูปแบบเดิมๆ และสามารถสร้างทางเลือก
ใหม่ๆ เพื่อหาแนวทางในการพฒันาและขบัเคล่ือนการด าเนินงานได ้

     

21 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าส่ิงใหม่ๆหรือ
สร้างนวตักรรมใหม่ มาใชใ้นการบริหารและส่งเสริมการศึกษา
คน้ควา้ของผูเ้รียนโดยอาศยัเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

     

22 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการส ารวจหาขอ้มูล
สารสนเทศ ความรู้ใหม่ๆท่ีแตกต่าง มาใชป้ระกอบการพฒันา
ความคิดและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆอยูเ่สมอ 

     

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวคิด วธีิการ รูปแบบเดิม มา
พฒันาต่อยอด ท าให้เกิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่และมีคุณค่ามากข้ึน 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรใหมี้ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดคน้ทางเลือกท่ีหลากหลายในการพฒันางาน
ใหม่ๆ เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมการท างาน 

     

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิดความคิดสร้างสรรค ์
และสามารถน ามาปฏิบติัได ้

     

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีความเป็นอิสระดา้น
ความคิดในการวางแผนการท างานของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์และ
คิดนอกกรอบในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จอยูเ่สมอ 

     

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรประยกุตใ์ชว้ธีิการ
ปฏิบติังานใหม่ๆท่ีสร้างสรรค ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน
และบริบทขององคก์ร 

     

28 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถรวบรวมขอ้คิดเห็นมุมมองต่างๆ เพื่อ
น ามาเป็นประโยชน์ไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ๆในการ
ขบัเคล่ือนให้เกิดการสร้างนวตักรรมได ้

     

 ด้านการบริหารความเส่ียง   

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผน วเิคราะห์ และระบุความเส่ียงใน
ดา้นต่างๆ ร่วมกบับุคลากรในสถานศึกษา  เช่น ดา้นยทุธศาสตร์ ดา้น
การปฏิบติังานดา้นการเงิน เป็นตน้ 

     

30 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
ควบคุมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้
สถานศึกษาเกิดความเสียหาย ท าใหร้ะดบัความเส่ียงและผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต มีผลต่อการปฏิบติังาน
นอ้ยท่ีสุด 

     

31 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก ากบั ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง 
อยา่งมีระบบ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ โดยค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

32 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์
หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ เพื่อให้น าไปสู่การสร้าง
นวตักรรมในองคก์ร 

     

33 ผูบ้ริหารสถานศึกษากลา้ด าเนินงานบนความเส่ียงท่ียอมรับได ้  
โดยใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างนวตักรรม 

     

34 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผดิชอบต่อ
ผลลพัธ์บนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

     

35 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลและรายงานผล เพื่อตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนด 

     

36 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกนัวางแผนบริหารความเส่ียง
ในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นไปใชใ้นการปฏิบติังานและวาง
มาตรการรองรับในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์นอกเหนือจากแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

     

37 ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการความเส่ียง โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัในสถานศึกษา 

     

 ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

38 ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในสถานศึกษา 

     

39 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการสถานศึกษาได ้

     

40 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแสดงวสิัยทศัน์เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจ ยอมรับ 
และน าไปสู่การปฏิบติัได ้
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ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

41 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปรับประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์หรือเป้าหมายการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

     

42 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั มาใชใ้นการ
ปฏิบติังานในสถานศึกษา 

     

43 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การพฒันาคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ใหมี้ความทนัสมยั ทนัต่อ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรคน์วตักรรมในสถานศึกษา 

     

44 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการพฒันาระบบบริหารจดัการการเรียนรู้และ 
องคค์วามรู้ภายในสถานศึกษา รวมถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ 
ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไปยงัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

     

45 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อ
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพื่อน าไปสู่ 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงการสร้างสรรคน์วตักรรมใน
สถานศึกษา 

     

46 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเองใน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาและการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ
ใหก้บัสถานศึกษา 

     

47 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหมี้การใหบ้ริการความรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษารวมถึงชุมชน โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือและมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทางดา้น 
ICT ร่วมกนั เช่น  Facebook  Line  Website  E-mail  เป็นตน้ 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

48 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใหจ้ดัท าระบบงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบนั จดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลส่วนกลางและสามารถเช่ือมโยงน า
ขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที 

     

 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม  

49 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองคก์รและ
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ในการพฒันาองคก์รใหมุ้่งสู่การเป็นองคก์ร
นวตักรรม 

     

50 ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเนน้และผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างวฒันธรรม
ภายในองคก์ร ดว้ยการเล็งเห็นคุณค่าของนวตักรรมเป็นส าคญั 

     

51 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆใน
องคก์ร 

     

52 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีดีใน
สถานศึกษา  
เพื่อท าใหบุ้คลากรไดผ้อ่นคลาย ไม่เคร่งเครียดในงานมากเกินไป  

     

53 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การสร้างมิตรภาพในท่ีท างาน ไม่
ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มี
น ้าใจ และมีมารยาทในการท างานร่วมกนั 

     

54 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรแสวงหาความรู้และทกัษะ
ใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อน าไป
สร้างหรือพฒันานวตักรรมเป็นของตนเอง 

     

55 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรรู้จกัเขา้สังคมเปิดโลกทศัน์
ใหก้วา้งข้ึน มีการส่ือสารพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดแนวคิด
นวตักรรมใหม่ๆ  
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ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

56 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ถึงความรู้และ 
หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

     

57 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมในสถานศึกษา เช่น 
การประกวดผลงานนวตักรรมของบุคลากร 

     

58 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใหร้างวลัและผลตอบแทนต่างๆแก่
บุคลากรท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายดา้นนวตักรรมขององคก์ร เพื่อ
เสริมแรงจูงใจในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

     

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

 
 

     ขอขอบพระคุณท่ีท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
1 เพศ 

 1. ชาย       2. หญิง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 อาย ุ
 1. นอ้ยกวา่ 30 ปี              2. ระหวา่ง 30 – 39 ปี 
 3. ระหวา่ง 40 - 49 ปี       4. ตั้งแต่ 50 ปี ข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ประสบการณ์ท างาน 
 1. นอ้ยกวา่ 5 ปี                 2. ระหวา่ง 5 – 10 ปี 
 3. ระหวา่ง 11 - 19 ปี        4. ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ขนาดสถานศึกษา 
 1. ขนาดเล็ก                      2. ขนาดกลาง 
 3. ขนาดใหญ่                    4. ขนาดใหญ่พิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องและความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา ( ค่า 
IOC ) 

เร่ือง  การศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
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ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 
ด้านการมีวสัิยทัศน์การเปลีย่นแปลง 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิสัยทศัน์ท่ีทนัสมยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโนม้ทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และน ามาก าหนด
วิสยัทศัน์ขององคก์รได ้

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กล
ยทุธ์ เป้าหมาย ขององคก์รท่ีชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดวิสยัทศัน์  
พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ขององคก์รท่ีกวา้งไกล  
ทา้ทาย เป็นไปได ้และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ
ขององคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
กลยทุธ์ เป้าหมาย ขององคก์รท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันา
เปล่ียนแปลงจากสภาพปัจจุบนัไปสู่การสร้างนวตักรรม
ในองคก์ร เพ่ือให้องคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติังานทั้งระบบ 
จนเกิดผลลพัธ์ตามท่ีองคก์รตอ้งการได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างโอกาสในการพฒันา
ไดทุ้กสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ มองเห็นการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรอบดา้น ยอมรับและเตรียมการ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปสู่การพฒันา
สถานศึกษาในอนาคตได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม  
9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฎิบติังานร่วมกบั

บุคลากรและชุมชน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากหลายๆฝ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสามารถโนม้นา้ว
ให้บุคลากรรวมถึงชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคต์าม
ขอบข่ายงานท่ีก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 
11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากร

ร่วมกนัท างานเป็นทีม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถกระตุน้ให้บุคลากรเกิด
การช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง โดยใชศ้กัยภาพของ
ตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือให้ท  างานไดส้ าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายได ้

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมกนัก าหนด
เป้าหมายวางแผนงานและบทบาทหนา้ท่ี เพ่ือสร้างภารกิจ
ในการปฏิบติังานตามความสามารถของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ ไดช้ดัเจน มีความสอดคลอ้งในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือชุมชน 
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตดัสินใจ 
เพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

16 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรไดส้ร้างสรรค์
ผลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัและเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
นวตักรรมท่ีพฒันาร่วมกนั 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

18 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าพาตนเองหรือทีมงาน
ในองคก์รเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็ใจและ
ร่วมงานอยา่งเตม็ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการคดิสร้างสรรค์   
19 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดริเร่ิม  

ส่ิงใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ  ไดห้ลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายแง่มุม  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

20 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความคิดนอกกรอบ โดยไม่ยดึ
ติดกบักรอบงานหรือวิธีการท างานรูปแบบเดิมๆ และ
สามารถสร้างทางเลือกใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางในการ
พฒันาและขบัเคล่ือนการด าเนินงานได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 
21 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าส่ิง

ใหม่ๆหรือสร้างนวตักรรมใหม่ มาใชใ้นการบริหาร
และส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียนโดยอาศยั
เทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

22 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการส ารวจหา
ขอ้มูลสารสนเทศความรู้ใหม่ๆท่ีแตกต่างมาใช้
ประกอบการพฒันาความคิดและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
อยูเ่สมอ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวคิด วิธีการ รูปแบบ 
เดิม มาพฒันาต่อยอด ท าให้เกิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่
และมีคุณค่ามากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรให้
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดคน้ทางเลือกท่ี
หลากหลายในการพฒันางานใหม่ๆ เพ่ือให้เกิด
นวตักรรมการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถน ามาปฏิบติัได ้

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเป็น
อิสระดา้นความคิดในการวางแผนการท างานของ
ตนเองอยา่งสร้างสรรค ์และคิดนอกกรอบในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรประยกุตใ์ช้
วิธีการปฏิบติังานใหม่ๆท่ีสร้างสรรค ์ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและบริบทขององคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

28 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถรวบรวมขอ้คิดเห็นมุมมอง
ต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นประโยชน์ไปสู่การสร้าง
แนวความคิดใหม่ๆในการขบัเคล่ือนให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการบริหารความเส่ียง   
29 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผน วิเคราะห์ และระบุ

ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ร่วมกบับุคลากรในสถานศึกษา  
เช่น ดา้นยทุธศาสตร์ ดา้นการปฏิบติังาน  ดา้นการเงิน 
เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 
30 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดแนวทางหรือ

มาตรการในการควบคุมการจดักิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิด
ความเสียหาย ท าให้ระดบัความเส่ียงและผลกระทบจาก
เหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต มีผลต่อการ
ปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

31 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก ากบั ตรวจติดตามการ
บริหารความเส่ียง อยา่งมีระบบ ให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์ร
ยอมรับได ้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร
เป็นส าคญั 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

32 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาไตร่ตรอง ประเมิน
สถานการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
เพ่ือให้น าไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

33 ผูบ้ริหารสถานศึกษากลา้ด าเนินงานบนความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้ โดยให้การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้น
การสร้างนวตักรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

34 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วม
รับผิดชอบต่อผลลพัธ์บนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

35 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลและรายงานผล 
เพ่ือตรวจสอบความกา้วหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนงานตามเวลาท่ีก าหนด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

36 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกนัวางแผน
บริหารความเส่ียงในการน านวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์น
ไปใชใ้นการปฏิบติังานและวางมาตรการรองรับใน
กรณีท่ีเกิดสถานการณ์นอกเหนือจากแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายไปสู่การสร้าง
นวตักรรมในองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

37 ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการความเส่ียง โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดบัในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
38 ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการน าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 
39 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการสถานศึกษาได ้

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

40 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแสดงวิสยัทศัน์เก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือให้บุคลากรมี
ความเขา้ใจ ยอมรับ และน าไปสู่การปฏิบติัได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

41 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปรับประยกุตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
หรือเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

42 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการพฒันา
และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั 
มาใชใ้นการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

43 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพฒันาคุณภาพ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
ให้มีความทนัสมยั ทนัต่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
ในยคุปัจจุบนั เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

44 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการพฒันาระบบบริหารจดัการ
การเรียนรู้และองคค์วามรู้ภายในสถานศึกษา รวมถึง
การถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ไปยงัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

45 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัสรรงบประมาณท่ี
เหมาะสมเพียงพอต่อการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมถึงการสร้างสรรค์
นวตักรรมในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

46 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากร
พฒันาตนเองในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการศึกษาและการปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
ให้กบัสถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 
47 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้มีการให้บริการความรู้

ร่วมกนัภายในสถานศึกษารวมถึงชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือและ
มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทางดา้น ICT ร่วมกนั เช่น  
Facebook  Line  Website  E-mail  เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

48 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการให้จดัท าระบบงานขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลส่วนกลาง
และสามารถเช่ือมโยงน าขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม  
49 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง โครงสร้าง

องคก์รและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ในการพฒันาองคก์ร
ให้มุ่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

50 ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเนน้และผลกัดนัให้เกิดการ
สร้างวฒันธรรมภายในองคก์ร ดว้ยการเล็งเห็นคุณค่า
ของนวตักรรมเป็นส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

51 ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบัการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ
สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆในองคก์ร 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

52 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ในสถานศึกษา เพ่ือท าให้บุคลากรไดผ้อ่นคลาย  
ไม่เคร่งเครียดในงานมากเกินไป  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

53 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการสร้างมิตรภาพใน
ท่ีท างาน ไม่ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีการรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีน ้าใจ และมีมารยาท 
ในการท างานร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

54 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรแสวงหา
ความรู้และทกัษะใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อน าไปสร้างหรือพฒันา
นวตักรรมเป็นของตนเอง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

55 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรรู้จกัเขา้สงัคม
เปิดโลกทศัน์ให้กวา้งข้ึน มีการส่ือสารพดูคุยแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพ่ือต่อยอดแนวคิดนวตักรรมใหม่ๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

56 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากร
เขา้ถึงความรู้และหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 
57 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดักิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม

สนบัสนุนและเป็นการกระตุน้ให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมในสถานศึกษา เช่น การประกวดผลงาน
นวตักรรมของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

58 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการให้รางวลัและผลตอบแทน
ต่างๆแก่บุคลากรท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายดา้น
นวตักรรมขององคก์ร เพ่ือเสริมแรงจูงใจในการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 

Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดับภาวะผู ้น าเชิง

นวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 58 ขอ้ 
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แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
 

เร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

 
ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีใช้สัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลในการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อน าผลการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ สรุปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
ลกัษณะของแบบสัมภาษณ์จะเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
วนั/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ …………………………………… เวลา ..………………….………..……… 
สถานท่ี ………….……………………………………………………………..……………………… 
ผูส้ัมภาษณ์  นางสาวจีราภา ประพนัธ์พฒัน์   นกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ-สกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………………….………. อาย ุ…………….…ปี  
2. ต าแหน่งในปัจจุบนั …………………………………………………………………..……………  
3. ขนาดสถานศึกษา……………………………………………………………….………………….. 
4. ประสบการณ์ในการท างาน…………………………………………………………..…………… 
 
ส่วนที ่2  ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
 
2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
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3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
 
4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
 
5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
 
6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
 
7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
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8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
 
9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่1 

เป็นเพศชาย ต าแหน่งครู คศ.1 สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีประสบการณ์ในการท างาน 
ท่ีโรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 3 ปี  จากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ไดรั้บค าถามตามประเด็นค าถาม
ดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“ผมเพิ่งมาบรรจุท่ีโรงเรียนน้ีและผา่นจากครูผูช่้วยเป็นครู คศ.1 ครับ ส าหรับโรงเรียนน้ีก็เป็น

โรงเรียนเล็กๆ ครับ เปิดสอนอนุบาลถึง ป.6 จ  านวนเด็กแต่ละปีก็พอๆกนั  ครูก็ไม่พอครับเพราะพอ
ยา้ยไดก้็ยา้ยกลบับา้นกนัหมด  งานเลยหนกัพอสมควร ผอ. ก็เพิ่งมาบรรจุท่ีโรงเรียนน้ีครับ แกเคยเป็น
รองฯ โรงเรียนมธัยมมาก่อน เลยเอาระบบอะไรหลายๆอย่างของมธัยมมาใช้ โรงเรียนเราก็ไม่ค่อย
พร้อมเท่าไหร่ครับ ยงัตอ้งการพฒันาอีกหลายเร่ือง แต่ดีท่ีชุมชนช่วยสนบัสนุนดีมาก ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ก็จบจากท่ีน่ี เลยเอาลูกหลานมาเรียนท่ีน่ีดว้ย ส่วนเร่ืองคะแนน O-NET ของเด็กเราก็ยงัไม่ค่อย
โอเคครับ ค่อนขา้งต ่า ก็พยายามช่วยๆกนัอยูค่รับ”  

2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. แกก็พยายามเอาวิธีการท่ีเคยท าสมยัเป็นรองฯ ท่ีโรงเรียนมาใช้ในการก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์ อะไรพวกน้ีอยูน่ะครับ ก็ถามครู  ถามผูป้กครอง  ถามกรรมการฯ วา่จะเอายงัไงดี แต่
สุดทา้ยก็ท าตามท่ี สพป. ปทุมธานี ก าหนดไวแ้ลว้เอามาปรับนิดหน่อยให้เขา้กบับริบทและสภาพของ
โรงเรียนครับ ก็ดูวา่ ผอ.แกพยายามพฒันานู่นพฒันาน่ีอยูน่ะครับ แบบค่อยๆ ท าไปเร่ือยๆ ครับ” 

3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ท่ีน่ีเราท างานกนัเป็นทีมมากๆเลยครับ แบบวา่ครูเราก็มีกนัอยูไ่ม่ก่ีคนดงันั้นมีงานอะไรเราก็
ช่วยกนัหมด ไม่ไดแ้บ่งต าแหน่งหน้าท่ีกนัชดัเจนหรอกครับ ใครท าอะไรได ้ถนดัดา้นไหนก็รับเป็น
เจ้าภาพไป ผอ . แกก็ช่วยด้วยครับ แกซัพพอร์ตดีมาก มีอะไรก็จะถามครู ผู ้ปกครอง  กรรมการ
สถานศึกษา แบบว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน โดยเฉพาะแกเขา้กบัชุมชนดีมาก ขอ
ความช่วยเหลืออะไรก็ไดห้มด ” 
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4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. แกก็คิดท านูน้ท าน่ีอยูต่ลอดเลยครับ แบบวา่บางทีครูยงัพูดกนัวา่ ผอ. แกคิดไดไ้ง ขนาด
โรงเรียนเราคนก็ไม่ค่อยพอ เงินก็ไม่ค่อยมี แต่แกก็ท าจนได้ ถึงแมว้่าจะไม่ไดส่้งประกวดได้รางวลั
อะไรใหญ่โตเพราะเน้นท าตามวิธีการท างานแบบเดิมๆ ผอ. แกชอบพาครูไปดูงานพอไดไ้อเดียอะไร
ใหม่ๆ ก็จะน ามาต่อยอดท ากับท่ีโรงเรียน ยิ่งพวกเร่ืองไอทีน่ี ผอ. จะชอบมากครับ ทั้ งให้ครูใช ้
DLTV/DLIT ตามนโยบาย สพฐ.  พฒันาห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดให้เด็กใช้เพื่อการเรียนรู้  ครูเองก็
ชอบครับแต่ได้แค่น ามาใช้ ยงัไม่ถึงพฒันาเป็นนวตักรรมอะไรหรอกครับ เพราะทุกวนัน้ีแค่สอนก็
แน่นแลว้ครับ”  

5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ก็เคยไดย้ิน ผอ. แกพูดเร่ืองความเส่ียงอยู่เหมือนกนันะครับ แต่ก็ยงัไม่ไดมี้แนวทางในการ
วางแผน วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในดา้นต่างๆ ชดัเจนนะครับ ส่วนใหญ่ ผอ. ก็ดูแลและจดัการ
เร่ืองน้ีเองครับ คอยควบคุมอยู่ห่างๆ  ประเมินเป็นระยะๆ ส่วนครู  ผูป้กครองเองก็ช่วยๆกันดูแล 
ป้องกนัท่ีจะไม่ท าใหโ้รงเรียนเกิดความเสียหาย” 

6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
 “มีครับ ผอ. แกส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีมาก ทั้งใช้ในการท างานต่างๆ และให้
ครูใช้ในการจดัการเรียนการสอน เห็นว่าแกก าหนดไวใ้นแผนงานของโรงเรียนเลยนะครับ เวลามี
อบรมอะไรเก่ียวกบัเทคโนโลยี ผอ. ก็จะส่งครูไปอบรมตลอดแลว้กลบัมาขยายผล ถึงโรงเรียนเราจะ
ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอะไรมากมาย แต่ก็พยายามใชต้ามท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผอ. ก็ไป
ขอสนบัสนุนมาจากชุมชนบา้ง จากโรงเรียนเก่าสมยัแกเป็นรองฯ บา้ง ตอนน้ีก็พยายามช่วยๆกนัจดัท า
ระบบงานขอ้มูลสารสนเทศ แล้วก็ใช้พวก Facebook  Line  เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร เพื่อ
น าไปสู่การสร้างนวตักรรมตามสภาพท่ีพอท าไดข้องโรงเรียนครับ”  

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ถึงโรงเรียนเราจะค่อยข้างขาดแคลนทั้ งคน ทั้ งเงิน ทั้ งสถานท่ี แต่ผมคิดว่าครูทุกคนอยู่
ร่วมกนัท่ีน่ีอยา่งมีความสุขครับ เราท างานกนัแบบครอบครัว ผอ. ก็เป็นกนัเองและดูแลช่วยเหลือกนัดี
ครับ ผอ. จะบอกเสมอว่าท าให้เต็มท่ี ให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีเราท าได้ ท าไปตามนโยบาย ผมก็เห็นว่า ผอ. 
พยายามสร้างบรรยากาศใหค้รูสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ นะครับ แต่มนัก็ไม่ไหวจริงๆ แค่น้ีงานเราก็
หนกัแลว้ ปีท่ีผา่นมา ผอ. ก็สนบัสนุนใหค้รูไปใชง้บคูปอง 10,000 เพื่อพฒันาตนเองแลว้น าส่ิงท่ีไดรั้บ
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กลับมาแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน ท า PLC พัฒนาวิทยฐานะและถ้ามีผลงานเจ๋งๆ  ผอ . ก็เชียร์ไป
ประกวดครับ แต่ก็ไม่ค่อยมีใครส่งหรอกครับ”  

8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “ปัญหาคงจะเป็นเร่ืองบุคลากรน่ีแหละครับ พอมาบรรจุท่ีน่ีถึงเวลายา้ยไดก้็ยา้ยกลบับา้น ท า
ให้ขาดคนท างานต่อเน่ือง พอคนใหม่มาก็ตอ้งสอนงานกนัใหม่อีก อีกเร่ืองก็คงเป็นเร่ืองงบประมาณ
ครับ เป็นปัญหาโลกแตกของโรงเรียนขนาดเล็ก ถา้มีงบประมาณเพียงพอก็คงท าอะไรไดม้ากกวา่น้ี” 

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “ท่ี ผอ. ท าอยูก่็ดีอยูแ่ลว้ครับ ก็อยากจะให้ ผอ. อยูท่ี่โรงเรียนน้ีนานๆ  พฒันาโรงเรียนร่วมกบั
ครู และอยากใหพ้าครูท างานโดยเนน้เร่ืองยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครับ” 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่2 

เป็นเพศหญิง ต าแหน่งครูช านาญการ สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีโรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 5 ปี  จากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ไดรั้บค าถามตามประเด็น
ค าถามดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“ดิฉนัก็สอนอยูโ่รงเรียนน้ีมาได ้5 ปีแลว้ค่ะ เป็นโรงเรียนเล็กๆ อยูด่ว้ยกนัแบบครอบครัว เปิด

สอนตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6 มีครูอยู่แค่ 4-5 คน เด็กนักเรียนก็จ  านวนลดลงทุกปีๆ เพราะเด๋ียวน้ีการ
เดินทางสะดวก ผูป้กครองเคา้ก็ส่งไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ส่วนใหญ่เด็กท่ีมาเรียนก็อยูใ่นหมู่บา้นแถว
น้ีเพราะพ่อแม่ก็ท  านาท าไร่อยูท่ี่น่ีมานานก็เลยให้ลูกเรียนโรงเรียนแถวๆน้ี ท่าน ผอ. ก็เพิ่งมาบรรจุได้
ท่ีน่ีได้สักปีสองปีเองค่ะ ท่านก็พยายามพฒันาโรงเรียน แต่ก็อย่างว่าแหละค่ะโรงเรียนขนาดเล็กงบ
อะไรก็ไม่ค่อยมี ผลสัมฤทธ์ิเด็กก็ยงัไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ น่ีก็ช่วย ๆ กนัอยู ่งานก็เยอะมากค่ะ  ”  

2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ก็เห็น ผอ. ท่านก็ใชพ้วกวิสัยทศัน์อะไรอนัเก่าตามท่ี ผอ. ท่านก่อนท าไวน้ะคะ แต่ก็ปรับนิด
หน่อยตามนโยบายของเขตฯ ช่วงปิดเทอม ผอ. ก็เชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาประชุมวา่จะพฒันา
โรงเรียนยงัไงต่อไป  ในท่ีประชุมครูเราก็คุยกนัค่ะ ก็คงค่อยๆ ท าไปเพราะงบประมาณไม่ค่อยมี ครูก็
ขาด แต่ก็ดู ผอ. ท่านก็พยายามอยูค่่ะ ” 
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3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. ท่านให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากค่ะ คนเรามีนอ้ยเวลามีอะไร หรือจะท าอะไรก็ช่วยกนั
คิด ช่วยกนัท าทั้งโรงเรียนเลยค่ะ ใครเก่งอะไร ถนดัดา้นไหน คิดเห็นอยา่งไรก็แสดงไดเ้ตม็ท่ี ผอ. ท่าน
เปิดโอกาสเต็มท่ีเลยค่ะ แต่เวลาท างานก็ไม่ได้แบ่งบทบาทหน้าท่ีอะไรชัดเจนหรอกนะคะ เน้น
ช่วยๆกนัค่ะเพราะครูเรามีอยูก่นัแค่ไม่ก่ีคน ไม่เหมือนโรงเรียนใหญ่ๆ  เวลาโรงเรียนตอ้งการอะไร ผอ. 
ท่านก็จะไปขอความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน ก็ไดรั้บการตอบรับและใหค้วามร่วมมือดีค่ะ” 

4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. ท่านก็คอยคิดท าอะไรใหม่ๆ อยูน่ะคะ แต่พอจะท าอะไรทีพอไม่มีงบก็ล าบากค่ะ คนท่ีจะ
มารับงานใหม่ก็หายากเพราะแค่งานทุกวนัน้ีก็หนัก ท ากนัไม่ไหวแล้วค่ะ สุดทา้ยก็ท าตามเดิมท่ีเคย
ปฏิบติักนัมา ผอ. ท่านก็สนับสนุนเร่ืองไอทีนะคะ พวกส่ืออะไรท่ีได้รับจดัสรรมาจาก สพฐ. ท่านก็
คอยบอกให้ครูใช ้เช่น DLTV น่ีช่วยครูไดม้ากเลยค่ะ และท่านก็คอยย  ้าวา่ครูตอ้งพฒันานวตักรรมการ
สอน  ท าวิจยัด้วยนะ จะท าอะไรท่านก็สนับสนุนอยู่ แต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยได้ท าหรอกค่ะ แค่สอน
ตามปกติก็หนักแล้ว บางทีท่านก็พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืนๆ แล้วก็เอามาใช้กับโรงเรียนตาม
บริบท” 

5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “จริงๆแล้วโรงเรียนเราก็มีความเส่ียงหลายเร่ืองนะคะ เท่าท่ีเห็น ผอ. ท่านก็เคยพูดถึงอยู่
เหมือนกนั แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดมาวางแผนแบ่งหน้าท่ีกนัหรอกค่ะ เราก็มีกนัอยู่แค่น้ี ท่านฝากให้ครู
ดว้ยกนัดูแล ป้องกนัมากกวา่ หลกัๆ ผอ. ท่านก็จะเป็นคนดูแลจดัการเร่ืองน้ีเอง เพื่อให้ครูไดส้อนเตม็ท่ี
และท างานอ่ืนๆ ก็ช่วยๆท ากนัไปไม่ไดมี้อะไรมากมายหรอกค่ะ” 

6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
 “ผอ. ท่านก็พยายามหาส่ือไอทีอะไรมาให้ครูใชห้ลายอยา่งนะคะ  และคอยย  ้าว่าให้ครูใชเ้พื่อ
พฒันาการสอน เพราะส่ือแบบน้ีเด็กเค้าชอบ สนใจ แล้วก็น าพวกระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ท างานมากข้ึนดว้ยค่ะ เพราะช่วยประหยดัเวลาและช่วยให้ท างานไดส้ะดวกรวดเร็ว เร่ืองไอทีน้ี ผอ. 
ท่านก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์เลยนะคะ  พยายามท าโครงการ  จดัสรรงบประมาณมาพฒันาดา้นน้ีทุก
ปี ค่อยๆท าไปตามบริบทค่ะ เวลามีจดัอบรมเก่ียวกบัพวกน้ี ผอ. ก็จะส่งครูไปอบรมแล้วน าความรู้
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กลบัมาพฒันาการสอนสร้างนวตักรรมเท่าท่ีครูท าได ้ การส่ือสารในโรงเรียนเด๋ียวน้ีก็สะดวกค่ะ ก็มี
การใชไ้ลน์  ใชเ้ฟซ ในการประสานงานต่างๆ แลว้ยงัเป็นช่องทางส่ือสารกบัผูป้กครองดว้ยค่ะ  ” 

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“ก็อยา่งท่ีบอกน่ะค่ะ โรงเรียนเรามีครูไม่มาก เลยอยูร่่วมกนัแบบครอบครัว ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั มี

อะไรก็พูดคุยกนั  บรรยากาศการท างานก็แบบสบายๆ ค่ะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเชิงรับมากเชิงรุก
นะคะ โรงเรียนเล็ก ขอ้จ ากดัมนัเยอะ จะท าอะไรทีก็ยากค่ะ ท่ีผา่นมาก็เนน้ตามนโยบายของ สพฐ. และ 
ผอ. เองก็ส่งเสริมให้ครูไปอบรมพฒันาตนเอง เวลามีหน่วยงานไหนเชิญมาก็ให้ไปค่ะ แค่แลกคาบ
สอนใหเ้รียบร้อยและกลบัมาก็ให้ขยายผลกบัครูคนอ่ืนดว้ย เวลามีเร่ืองประกวดนวตักรรมอะไรอยา่งน้ี
เขา้มา  ผอ. ก็อยากใหส่้งนะคะ แต่เราไม่มีอะไรไปส่งหรอกค่ะ แค่งานตามหนา้ท่ีก็แยแ่ลว้ค่ะ ฮ่าๆ  ” 

8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “ก็คงเป็นเร่ืองงบประมาณน่ีแหละค่ะ คือจะคิดจะท าอะไรแต่ละที พอไม่มีงบประมาณก็ท าได้
ยาก อีกอยา่งก็คงเป็นเร่ืองบุคลากร พอมีคนน้อยแต่มีปริมาณงานท่ีตอ้งท ามาก แต่ละคนจึงตอ้งดูแล
รับผิดชอบหลายอย่าง จึงค่อนข้างหนักมากๆ ส่วน ผอ. ก็เข้าใจท่านนะคะ ท่านก็พยายามพัฒนา
โรงเรียนอยา่งเตม็ท่ี” 

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “ก็อยากให้ทางเขต เขา้มาดูแล  นิเทศติดตามบ่อยๆ ค่ะ บางทีเราไม่รู้วา่งานท่ีเราท ามนัถูกตอ้ง
หรือเปล่า อยากได้ค  าแนะน าและแนวทางในการด าเนินงาน ส่วนเร่ืองอบรมพฒันาตนเอง เด๋ียวน้ีก็
เลือกได้ตามท่ีสนใจตามโครงการคูปอง 10,000 บาท ก็พยายามจะเลือกอบรมหลกัสูตรท่ีคิดว่าจะ
น ามาใชพ้ฒันาการสอนไดจ้ริงๆ  ค่ะ” 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่3 

เป็นเพศชาย ต าแหน่งครู คศ.2 สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง มีประสบการณ์ในการท างาน
เป็นเวลา 10 ปี  แต่เพิ่งยา้ยมาท่ีโรงเรียนปัจจุบนัไดเ้พียง 1 ปี จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ไดรั้บค าถามตามประเด็นค าถามดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“โรงเรียนน้ีก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับ ผมวา่แบบน้ีก าลงัดี เด็กก็ข้ึนๆลงๆ แลว้แต่ปี ตั้งแต่ผมยา้ยมา

อยู่ท่ีโรงเรียนน้ี ก็เห็นวา่ เด็กท่ีน่ีเป็นเด็กหมู่บา้นครับ ไม่ไดร้ ่ ารวยอะไร  พ่อแม่ก็ท  ามาหากินแถวๆน้ี 



167 
 

รู้จกักนัหมด  ส่งให้มาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบ ป.6 เลย ท่ีน่ีถือว่าครูพอนะครับ  ไม่ค่อยยา้ย มีแต่
เกษียณไปตามเวลา ผอ. ก็มาด ารงต าแหน่งท่ีน่ีไดไ้ม่ถึงสองปี ก่อนหนา้น้ีก็เคยเป็นครูโรงเรียนในปทุม
น่ีแหละ เพราะฉะนั้นจะคุน้เคยกันดี แกไม่ค่อยเน้นเร่ืองวิชาการเท่าไหร่แต่จะเน้นทางสถานท่ีซะ
มากกวา่ จนมีแต่งานเก่ียวกบัการก่อสร้าง พสัดุ งบประมาณรายรับรายจ่าย ตามท่ีท่านอยากจะพฒันา
นัน่แหละครับ” 

2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “เร่ืองวิสัยทศัน์อะไรน่ีผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกครับ แต่เท่าท่ีเห็น ผอ. ก็มีการก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของโรงเรียนชดัเจนอยูน่ะครับ  เด๋ียวน้ีอะไรใหม่ๆในวงการศึกษามนั
เยอะ ผอ. ท่านก็ติดตามและน ามาก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนทนัสมยัอยู่ตลอด  แลว้แกก็ลุยขบัเคล่ือน
และติดตามเองเลย ขาดเหลืออะไร ผอ. ก็สนับสนุนเต็มท่ี ขอจากคนนู้นคนน้ี สร้างโอกาสในการพฒันา
โรงเรียน ทั้งดา้นวชิาการ อาคารสถานท่ี จนเด๋ียวน้ีโรงเรียนเราก็มีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนครับ” 

3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “เอาง่ายๆ นะครับ ผมน่ีมีส่วนร่วมทุกงานเลยเวลาโรงเรียนมีงานอะไร เราช่วยกนัหมด กวา่จะ
ได้ขอ้สรุปอะไรออกมาสักเร่ือง ผอ. ก็จะประชุมระดมความคิดเห็นจากครู ผูป้กครอง ชุมชน แมแ้ต่
นักเรียนเองบางที ผอ . ท่านก็ให้ความส าคัญนะครับ ในการท างานน่ีท่านให้ท างานมุ่งเป้าไปท่ี
ความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดร่้วมกนัก าหนดไว ้ภาระงานต่างๆ ก็มีโครงสร้างผูรั้บผิดชอบ
ท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน เวลาท างานจึงง่ายและคล่องตวัดีครับ อย่างล่าสุดน่ีก็เพิ่งช่วยกนัสร้าง ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพราะโรงเรียนเรามีท่ีเยอะ เลยมีความคิดเห็นร่วมกนัวา่น่าท าแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรไวใ้นโรงเรียน แล้วยงัสามารถน าผลผลิตมาให้นักเรียนได้ทานในโครงการอาหาร
กลางวนัไดด้ว้ยครับ” 

4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. แกก็คิดท านูน้ท าน่ีอยูต่ลอดเลยครับ แบบวา่บางทีครูยงัพูดกนัวา่ ผอ. แกคิดไดไ้ง ขนาด
โรงเรียนเราคนก็ไม่ค่อยพอ เงินก็ไม่ค่อยมี แต่แกก็ท าจนได้ ถึงแมว้่าจะไม่ไดส่้งประกวดได้รางวลั
อะไรใหญ่โตเพราะเน้นท าตามวิธีการท างานแบบเดิมๆ ผอ. แกชอบพาครูไปดูงานพอไดไ้อเดียอะไร
ใหม่ๆ ก็จะน ามาต่อยอดท ากับท่ีโรงเรียน ยิ่งพวกเร่ืองไอทีน่ี ผอ. จะชอบมากครับ ทั้ งให้ครูใช ้
DLTV/DLIT ตามนโยบาย สพฐ.  พฒันาห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดให้เด็กใช้เพื่อการเรียนรู้  ครูเองก็
ชอบครับแต่ไดแ้ค่น ามาใช้ ยงัไม่ถึงพฒันาเป็นนวตักรรมอะไรหรอกครับ เพราะครูในโรงเรียนเรา
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ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถนดัและยงัขาดความเขา้ใจในการสร้างสรรคง์าน ยงัตอ้งมีการพฒันาเรียนรู้เพิ่มเติม
ครับ”  

5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผมเป็นครูมาหลายปีก็เพิ่งมารู้สมยั ผอ. คนน้ีแหละครับว่า เออ…โรงเรียนเราก็มีความเส่ียง 
ผมว่ามันเป็นเร่ืองท่ีส าคญัแต่หลายคนมองข้าม โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณน่ีเส่ียงมากเลย ถ้าไม่
บริหารจดัการ วางแผนดีดี ซ่ึง ผอ. ท่านมีการวางแผน วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในด้านต่างๆ 
ร่วมกบัครูในโรงเรียนตลอดครับ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายข้ึนกบัโรงเรียน ผมเองก็ไดเ้รียนรู้
ไปดว้ย  หลงัจากประชุมและร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเรียบร้อย ผอ. ท่านก็ก าหนดเป็นแนวทางเลย
ครับ แล้วแบบท่านกลา้ด าเนินงานบนความเส่ียงท่ีทุกฝ่ายยอมรับได้จริงๆ แถมยงัคอยจ้ี ติดตามการ
บริหารความเส่ียง ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจตลอด  ผอ.จะคอยบอกว่าถา้มวัแต่
กลวัโน่นกลวัน่ีแลว้เม่ือไหร่โรงเรียนจะพฒันา” 

6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
 “ผอ. ผมน่ีเรียกไดว้า่ ไฮเทคมากครับ ขนาดโรงเรียนเราไม่ค่อยมีงบอะไรสักเท่าไหร่ แต่ท่านก็
ไปหาพวกคอมพิวเตอร์มาจนได ้และท่านจะคอยบอกวา่ ผอ. อุตส่าห์หามาให้แลว้ก็พยายามใชก้นัให้
คุม้ค่าหน่อยนะ คือท่านก็พยายามผลกัดนัเร่ืองส่ือไอซีทีมากครับ เคยเห็นแวบ๊ๆ วา่ท่านเขียนโครงการ
พฒันาเร่ืองไอซีทีน้ีไวใ้นแผนงานดว้ย เวลามีแอปอะไรใหม่ๆ ผอ. ท่านจะพูดในท่ีประชุมและให้ครู
ลองใช ้บางทีท่านมีอะไรดีดีเป็นประโยชน์ก็จะแชร์มาให้ครูทางไลน์  เวลาสั่งงานหรือสอบถามอะไร
บางทีก็ใช้ทางไลน์เน่ียแหละครับ  แล้วท่านก็ให้เอาพวกระบบออนไลน์มาใช้มากข้ึน อย่างระบบ
จดัซ้ือจดัจา้ง  ระบบผลการเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระบบงานขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อจดัเก็บ
เป็นฐานขอ้มูลส่วนกลาง เวลาจะใช้อะไรก็น าขอ้มูลไปใช้ไดท้นัที ช่วยในการท างานของครูไดเ้ยอะ
เลยครับ แถม ผอ. ก็พยายามผลกัดนัให้ครูพฒันานวตักรรมการสอนใหม่ๆ  ท่ีใช้เทคโนโลยีด้วยนะ
ครับ”   

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผมวา่โรงเรียนน้ีก็โอเคอยูน่ะ คือเราท างานกนัแบบพี่นอ้ง จ านวนครูไม่มาก ท าให้บรรยากาศ
ในการท างานสบายๆ ชิวๆ ถึงแมว้า่ผอ. เองจะค่อนขา้งเคร่งเครียดกบัการท างาน แต่ในทุกงานก็จะให้
ครูไดแ้สดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีน ้ าใจ และมีมารยาทในการท างาน
ร่วมกนั ครูท่ีน่ีก็อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขในระดบัหน่ึงนะผมวา่  ก็อยากท าใหโ้รงเรียนพฒันา  ผอ. ก็
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ทั้งผลกั ทั้งดนัเต็มท่ีอยากให้ครูสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อพฒันาการสอน ใครมีผลงานเด่นๆ ก็จะให้
น าเสนอในท่ีประชุม คอยให้รางวลับา้ง ท่านก็พยายามให้ครูเช่ือมโยงงานท่ีท ากบัความก้าวหน้าใน
วชิาชีพ ให้ไปช็อปป้ิงคูปอง 10,000 บาท แลว้กลบัมาท า PLC ก็เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ของโรงเรียนครับ” 

8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “งานเยอะมากครับ นโยบายใหม่ๆ มีเขา้มาตลอดครูคนนึงรับหลายงาน ท าใหส้อนไดไ้ม่เตม็ท่ี 
โรงเรียนขนาดกลางอย่างเราจะเอาเงินไปจา้งเจา้หน้าท่ีมาท างานสนับสนุนการสอนคงไม่ได้หรอก
ครับก็พยายามช่วยๆกนัไปตามหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด”  

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “อยากให ้ผอ. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นสนามกีฬาใหม้ากข้ึนครับ เด็กเรามีแววหลายคน แต่
พอไม่มีอุปกรณ์ดีดี  สนามกีฬาดีดี ก็เลยไม่ไดพ้ฒันาไดเ้ตม็ท่ี อีกอยา่งก็อยากให ้ผอ. พฒันาเร่ืองระบบ
อินเตอร์เน็ตใหเ้ร็วข้ึนจะดีมาก เพราะบางทีเวลาใชพ้ร้อมๆกนัแลว้อืดมากเลยครับ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่4 

เป็นเพศหญิง ต าแหน่งครู คศ.2 สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง มีประสบการณ์ในการท างาน
ท่ีโรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 8 ปี  จากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ไดรั้บค าถามตามประเด็นค าถาม
ดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“พี่ก็อยู่ท่ีโรงเรียนน้ีมา เคยสอนมาทุกวิชาตั้งแต่ อนุบาลถึง ป.6 แต่ก่อนเด็กก็ไม่ค่อยเยอะ

เท่าไหร่ค่ะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มาช่วงปีหลงัๆน่ีเด็กเขา้มาเรียนเยอะข้ึน ขยายเป็นโรงเรียนขนาด
กลางค่ะ โดยเฉพาะสมัย ผอ. คนน้ี ท่านก็อยู่มา 4-5 ปีแล้ว เด็กท่ีน่ีก็น่ารักดีค่ะ ส่วนใหญ่ยา้ยตาม
ผูป้กครองมาท างานโรงงานแถวน้ีก็เยอะ  และบา้นอยู่แถวน้ีแต่ไหนแต่ไรก็เยอะ ครูเราก็มีเพียงพอ 
ก าลงัพอดีๆ ค่ะแต่สอนกนัหลายวิชา  ไม่ตรงเอกเหมือนโรงเรียนมธัยมหรอกค่ะ ส่วนผลสัมฤทธ์ิก็ถือ
วา่โดยรวมพอใช ้แต่ก็อยากจะยกระดบัใหเ้พิ่มข้ึนนะคะ” 
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2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ท่านเรียกไดว้า่เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงเลยล่ะค่ะ  ท่านใหค้วามส าคญักบักระบวนการจดัท า
วิสัยทศัน์ ก าหนดนโยบายต่างๆของโรงเรียนมาก ท่านท าตามแนวทางของ สพป. แลว้ก็เพิ่มเติมตาม
ความพร้อม ความตอ้งการของครู นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน  อยา่งปีท่ีผา่นมาน่ีทาง สพฐ. ให้เนน้
สะเต็ม ท่านก็ผลกัดนัเร่ืองน้ีเต็มท่ี  ท่านก็พฒันาทั้งด้านอาคารสถานท่ี  ด้านบุคลากร  ด้านวิชาการ
ควบคู่กนัไปค่ะ” 

3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. ท่านเน้นการท างานแบบบูรณาการค่ะ ถึงโรงเรียนเราจะมีบุคลากรไม่เยอะ แต่ก็มีการ
แบ่งบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบงานกนัชดัเจนค่ะ ผอ. จะให้เลือกท างานท่ีถนดัหรือสนใจก่อนแต่ถึงเวลา
ท างานทุกคนก็จะมาช่วยกนั  ยิง่เวลามีงานโรงเรียนเช่น  ทอดผา้ป่า  กีฬาสี ทุกคนจะช่วยกนัอยา่งเตม็ท่ี 
ใครมีไอเดียอะไรก็เสนอได้ ผอ. เค้าก็รับฟัง แล้วก็เวลามีงานท่านก็พยายามดึงผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า 
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
ผอ. ท่านชอบพฒันานูน้พฒันาน่ีอยูต่ลอดค่ะ แต่ก็ไม่ไดคิ้ดเองท าเองนะคะ ท่านจะมีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนเสมอ  อย่างตอนนั้นเราก็ตกลงกันว่าจะท าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงข้ึนในโรงเรียนของเรา ทุกคนก็ช่วยกนัจนส าเร็จค่ะ” 

4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. แกก็คิดท านูน้ท าน่ีอยูต่ลอดเลยค่ะ แบบวา่บางทีครูก็ยงัตามไม่ทนัวา่แกคิดตอนไหน คิด
ไดไ้ง ผอ.ท่านก็พยายามส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนช่วยกนัคิดโครงการต่างๆท่ีจะเป็นประโยชน์เพื่อ
สร้างสรรคง์านให้แปลกใหม่ น่าสนใจ ถึงแมว้า่จะไม่ไดส่้งประกวดไดร้างวลัอะไรมากมายแต่ครูทุก
คนก็พยายามท่ีจะคิดและสร้างสรรคง์านตามความสามารถของแต่ละคน ผอ.ท่านก็ชอบลองผิดลองถูก 
เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการท างานแต่ละงาน เพราะถา้ไม่ลองก็ไม่รู้ แต่บางทีครูก็เหน่ือยนะคะ แต่
เพื่อโรงเรียนเราก็ท างานเตม็ท่ีค่ะ”  

5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “จริงๆแลว้เร่ืองความเส่ียงอะไรเน่ีย ครูเราก็ไม่ค่อยรู้หรือสนใจสักเท่าไหร่ค่ะ แต่ ผอ. ท่านก็
ให้ความรู้กบัครู ให้เราเห็นความส าคญัและร่วมกนัก าหนดแนวทาง วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงใน
ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นความปลอดภยัของนกัเรียน ดา้นการเงิน อะไรประมาณน้ีอ่ะค่ะ 
ผอ. ท่านจะ ก าหนดมาตรการมาเลย แต่งตั้งเลยว่าให้ครูคนไหนรับผิดชอบในเร่ืองการบริหารความ
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เส่ียงโดยเฉพาะ แล้ว ผอ. ก็คอยก ากับ ตรวจติดตามเป็นระยะๆ แต่ก็ไม่ได้บงัคบัให้ตอ้งท ารายงาน
อะไรออกมาเป็นรายงานประจ าปีหรอกนะคะ แต่ถา้ท าไดก้็จะดีค่ะ เพราะเป็นส่ิงท่ีควรจะท า” 
6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
 “ผอ. ท่านเนน้เร่ืองน้ีมากค่ะ ใส่ไวใ้นพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนเลย ทุกปีงบท่านก็จะ
แบ่งงบส่วนหน่ึงมาพฒันาในส่วนน้ี อยา่งพี่อยูใ่นส่วนวิชาการ ท่านก็จะมีนโยบายสนบัสนุนพวกส่ือ
เทคโนโลยีเต็มท่ี เพื่อให้ครูน ามาใชใ้นการเรียนการสอน อยา่งตอนน้ีไดค้รุภณัฑ์จาก DLTV มาหลาย
อยา่ง ท่านก็ให้ไปติดตั้งตามห้องเรียนให้ครูใช้กนั แลว้ก าชบัให้พี่ไปคอยนิเทศติดตามและให้พฒันา
ครูเร่ืองกรใช้ไอซีทีอยู่ตลอด  แลว้อย่างเร่ืองการบริหารงานเด๋ียวน้ี ผอ. ก็ให้ใช้พวกระบบออนไลน์
มากข้ึนค่ะ พี่ก็ว่ามนัสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระงานของเราไปได้เยอะ  บางที ผอ. ก็ประชุม 
ระดมความเห็นทาง Line ค่ะ ภาพกิจกรรมโรงเรียนก็ข้ึน Facebook และเว็บไซต์  ผูป้กครองจะได้
ทราบวา่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบา้ง ” 

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ส าหรับพี่ พี่รู้สึกวา่โรงเรียนเรามีบรรยากาศองคก์รนวตักรรมนะ คือ ผอ. ท่านก็พยายามสร้าง
นวตักรรมอะไรใหม่ๆ เป็นแบบอยา่งให้ครูสร้างนวตักรรมการสอนบา้ง ทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เช่น ท่านท าห้องให้ครูมานัง่คุยและท างานร่วมกนัแบบ
เป็นกันเอง มีคอมพิวเตอร์  ปร้ินเตอร์ น ้ าชา กาแฟ ซัพพอร์ตให้ทุกอย่าง รวมทั้งส่งเสริมให้ครูไป
อบรมตามหน่วยงานต่างๆ ท่ีจดัข้ึน และการเขา้รับการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. เพราะวา่
เราไม่มีงบพฒันาครู แลว้ปีหนา้ก็จะเนน้เร่ือง PLC  มากข้ึนเพราะตอ้งท าวทิยฐานะกนั กบั ผอ. น้ีครูเรา
ก็รักและเคารพท่านมาก ท่านใจดี  เป็นกนัเอง  มีอะไรก็ขอให้บอก พี่สอนท่ีน่ีมาหลายปีก็มีความสุข
มาก และคิดวา่จะเกษียณท่ีน่ีค่ะ” 

8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “ส าหรับพี่โดยรวมก็โอเคแลว้นะคะ แค่ท าให้ส่ิงท่ีด าเนินการอยูเ่กิดความย ัง่ยืน ก็น่าจะท าให้
โรงเรียนของเราพฒันาข้ึนค่ะ”  

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “อยากให้ ผอ. ท าโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกบา้งค่ะ เช่น เป็นโรงเรียนคู่
พฒันากบัโรงเรียนท่ีมีความพร้อม หรือท า MOU กบัมหาวิทยาลยั ในการช่วยพฒันาครู  พฒันาเด็ก 
โรงเรียนเราจะไดมี้โอกาสในการพฒันาให้ดียิง่ข้ึน” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่5 
เป็นเพศชาย ต าแหน่งครู คศ.1 สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างานท่ี

โรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 6 ปี  จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ไดรั้บค าถามตามประเด็นค าถาม
ดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“อยูท่ี่โรงเรียนน้ีตั้งแต่บรรจุแลว้ครับ พอดีบา้นอยูแ่ถวน้ี โรงเรียนน้ีก็มีช่ือเสียงพอสมควรนะ

ครับ ผูป้กครองและชุมชนให้ความไวว้างใจส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน ผูป้กครองส่วนใหญ่ก็คา้ขาย
หรือไม่ก็ท  างานโรงงานแถวน้ีครับ ผอ. ท่านน้ีท่านก็อยู่ท่ีโรงเรียนน้ีมาไดห้ลายปีแลว้ เปิดสอนตั้งแต่
อนุบาลถึง ป.6 เด็กก็มีแนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึน  โรงเรียนเราก็ถือวา่พร้อมระดบันึงนะครับทั้งอาคารเรียน 
ส่ือ  ครูผูส้อนก็เพียงพอครับ ไดส้อนตามวิชาเอก  ปีน้ี ผอ. เนน้ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิและเนน้ส่งเด็กเขา้
แข่งขนัศิลปหตัถกรรมใหไ้ดร้างวลัเพิ่มข้ึนครับ” 

2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. คนน้ีวสิัยทศัน์เยีย่มมากครับ ตั้งแต่ท่านมาอยูก่็สามารถพฒันาโรงเรียนไปหลายกา้ว เวลา
ท่านจะก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะยาวหรือประจ าปี ก็จะเชิญทั้งครู ทั้งผูป้กครอง  ทั้ง
ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษามาประชุมและก าหนดแนวทางร่วมกนั พอดีว่าผมเองก็ได้มี
โอกาสเขา้ไปร่วมดว้ย ช่วงน้ี ผอ. ก็จะเน้นเร่ือง 4.0 ตามนโยบาย เลยเอามาใส่ไวใ้นวิสัยทศัน์ดว้ย ใน
การบริหาร ผอ.ก็จะย  ้าตลอดว่าต้องใช้ PDCA ในการท างาน  ซ่ึงเราแบ่งหน้าท่ีตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนเราชัดเจนมาก และอีกอย่างท่านก็ท างานแบบเชิงรุก ลุยเต็มท่ีเพื่อพฒันา
โรงเรียนครับ” 

3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ดว้ยการท่ีโรงเรียนของเราก็มีครูมากพอสมควร ท าให้ตอ้งแบ่งภาระงานตามบทบาทหน้าท่ี
ให้เป็นธรรม คือก่อนหน้าน้ีโรงเรียนเราก็มีโครงสร้างโอเคระดับนึงแล้วครับ แต่พอ ผอ. ท่านก็
พยายามวางระบบงานมนัเป็นระบบมากข้ึน แลว้แบบว่าท่านมีวิธีจูงใจให้คนท างาน  คอยซัพพอร์ต
ลูกนอ้งตลอดเลย แลว้ก็ให้ความส าคญักบัความคิดเห็นของลูกนอ้งและชุมชนมาก ท่านเปิดโอกาสให้
เสนอแนะความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจ  เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการท างาน โดยให้เราใช้
ความสามารถของตวัเองอยา่งเต็มท่ี เพื่อใหท้  างานไดส้ าเร็จและบรรลุเป้าหมาย”  
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4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “เท่าท่ีผมไดร่้วมงานกบัท่านมา ผมคิดวา่ ผอ. ครีเอทมากครับ แบบวา่บางทีครูเราก็นึกไม่ถึง
ว่า ผอ. ท่านจะคิดได ้อย่างเช่นเร่ือง การเปิดห้องคอมให้เด็กใช้บริการตอนพกักลางวนัและหลงัเลิก
เรียนบริการปร้ินถูกๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ เพราะเด็กเราบา้นไม่ได้มีคอมทุกคน 
หรือการท าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในโรงเรียน ก็รู้สึกไดว้่า ผอ. มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการคิดริเร่ิม ส่ิง
ใหม่ๆ ในโรงเรียนของเรามาก  อยา่งบางเร่ืองเช่นเร่ืองห้องสมุด ผอ. ท่านก็ต่อยอดไอเดียจากผูบ้ริหาร
ท่านเดิมท่ีเคยท าแลว้ประสบความส าเร็จมาพฒันาต่อยอด ท าใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่และมีคุณค่า
มากข้ึน  ครูเองท่านก็สนบัสนุนนะครับ ใครอยากท าส่ือ ท านวตักรรมอะไร ท่านจะให้ทางฝ่ายบุคคล
ส ารวจและจดัให้เลย เพราะเรามีงบส่วนน้ีอยู่แล้ว  ถ้าจะผลิตส่ือการสอนอะไร ก็มีงบให้ เบิกได ้ 
กระดาษสี  กาว กรรไกรอะไรก็มีให ้ครูเองชอบเลยครับแบบน้ี ท าใหเ้ราอยากคิดอยากท าอะไรใหม่ๆ” 

5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“ผอ. ท่านให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงภายใตข้อบข่าย

ของงานตรวจสอบภายในเลยนะครับ ทุกปีเราก็จะมาวางแผน วเิคราะห์ และระบุความเส่ียงในดา้นต่างๆ 
ร่วมกบัครูในโรงเรียนของเราครับ   เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้โรงเรียนเกิดความเสียหาย 
ท าให้ระดับความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต มีผลต่อการ
ปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด ผอ.ท่านก็ใช ้PDCA ตลอดค่ะ บางเร่ืองท่านก็พร้อมท่ีจะเส่ียง เพราะถา้มวัแต่กลวั
นู้นกลัวน่ีนวตักรรมใหม่ๆ ก็ไม่เกิดท่าน ผอ. ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายเป็นส าคญัครับ  ทุกส้ิน
ปีงบประมาณ งานตรวจสอบภายในก็ตอ้งประเมินผลและรายงานผล เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ใน
การด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้ห ้ผอ. ทราบดว้ยครับ” 

6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
 “ผอ. ของเราท่านเด่นชดัมากในเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยีเลยล่ะครับ ในฐานะท่ีเป็นครูคนหน่ึง
ในโรงเรียนน้ีบอกได้เลยว่า ผอ. ให้ความส าคญัมาก คือจริงๆ โรงเรียนของเราก็มีความพร้อมเร่ือง
เทคโนโลยีอยูแ่ลว้ในระดบัหน่ึง ดว้ยความพร้อมในดา้นงบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนการไดรั้บ
การสนับสนุนจากต้นสังกัดและผูป้กครองด้วย  อย่างวิสัยทัศน์ล่าสุดท่ีเพิ่งเปล่ียนไปก็เน้นเร่ือง
เทคโนโลยีน่ีแหละครับ ดงันั้นจะมีโครงการท่ีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารงานและในการ
จดัการเรียนการสอนหลายโครงการเลย แลว้ยงัมีพวกโครงการของ สพฐ. เช่น DLTV  DLIT  และการ
จดัสรรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอีกนะครับพวกส่ือโซเชียล Line Facebook รวมทั้ง Website โรงเรียน 
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ผอ. ท่านก็ผลกัดนัให้ใชเ้ต็มท่ี แต่ ผอ. ก็ไม่ไดคิ้ดเองเออเอง ท่านก็ถามความตอ้งการของครูดว้ยครับ 
ซ่ึงส่วนใหญ่ครูก็เห็นดว้ยครับ เห็นว่าปีหน้า ผอ. จะให้วิชาการจดัประกวดนวตักรรมของครูดว้ยนะ
ครับ ก็ถือวา่เป็นนิมิตหมายท่ีดีครับ”  

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จริงนะครับ แต่ในการท างานเรารู้สึกว่ามนัโอเคมาก 
แบบว่าช่วยกนัท างาน แลว้ท างานแบบมีความสุขดว้ยเพราะ ผูบ้ริหารทั้ง ผอ. และรองฯ ก็ดูแลดี เป็น
กนัเอง  รับฟังปัญหา  คอยก ากบัติดตาม และคอยซัพพอร์ตเราในการท างานต่างๆ ท าให้เราท างานได้
อย่างเต็มท่ีและรู้สึกสนุกกบังานครับ  ซ่ึงเร่ืองพวกน้ีกลุ่มบริหารงานบุคคลก็จะดูแลรับผิดชอบเป็น
หลกัรวมไปถึงการพฒันาบุคลากรดว้ย  ทุกเดือนโรงเรียนเราก็จะมีประชุมครูประจ าเดือน ผอ.ก็ได้
ก าหนดให้ครูไดน้ าเสนอความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้รับการอบรมพฒันาตนเอง เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั แลว้น าไปสู่การพฒันานวตักรรมโดยใช้ PLC ดว้ย ซ่ึงผมคิดว่ามนัดี
และไดป้ระโยชน์มากเลยครับ ส่งผลให้ครูเราหลายท่านไดรั้บรางวลัต่างๆมากมาย ทั้งระดบัเขต และ
ระดบัประเทศ ผอ.ก็คอบใหก้ าลงัใจและช่ืนชมตลอดครับ” 

8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “คงจะเป็นปัญหาเร่ืองนกัเรียนครับ หรือนกัเรียนยา้ยเขา้ยา้ยออกบ่อย บางทียา้ยกลางภาคเรียน
ก็มีครับ มนัส่งผลกระทบต่อโรงเรียนหลายๆเร่ือง แต่ก็เขา้ใจผูป้กครองถึงความจ าเป็นครับ”  

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “อยากให้ทางศึกษานิเทศก์ สพป. ช่วยมาดูแลและให้ค  าแนะน าเราหน่อยครับ บางเร่ืองเราไม่
ช านาญหรือไม่รู้จริง  ก็ท  าไปแบบวา่ไม่แน่ใจวา่ถูกตอ้งหรือเปล่า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่6 

เป็นเพศหญิง อายุ 58 ปี ต าแหน่งครู คศ.3  สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ใน
การท างานท่ีโรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 15 ปี  จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ได้รับค าถามตาม
ประเด็นค าถามดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“พี่ย ้ายมาจากโรงเรียนเดิม มาอยู่โรงเรียนน้ีได้ 15 ปีแล้ว ตั้ งแต่มาอยู่ก็ เห็นโรงเรียนน้ี

พฒันาข้ึนเร่ือยๆ เด็กนกัเรียนแต่ละปีก็มียอดข้ึนๆลงๆ เพราะเด็กยา้ยตามท่ีท างานของผูป้กครอง ท่ีน่ีมี
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ผูบ้ริหารสองคน เป็น ผอ. คนนึง และรองฯ คนนึง พี่วา่โรงเรียนน้ีก็โอเคแหละ ครูก็พอ  สอนตรงเอก 
ส่วนใหญ่ก็อยู่กนัจนเกษียณเลย  อาคารสถานท่ีก็พอใช้สอน แต่ถา้อนาคตเด็กเยอะข้ึนก็คงจะไม่พอ 
เด็กท่ีน่ีค่อนขา้งพร้อมนะ พี่ฝึกเด็กไปแข่งศิลปหตัถกรรมไดรั้บรางวลัระดบัเขตทุกปีเลย” 

2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “พี่ก็อยู่มาหลาย ผอ. แลว้นะมาเจอคนน้ีคือ ท่ีเรียกว่าผูน้  าการเปล่ียนแปลงเลยล่ะ ผอ. แกจะ
ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของโรงเรียนชดัเจนมาก มีการวิเคราะห์ SWOT ดูจุดเด่น จุด
ดอ้ยของโรงเรียน เพื่อน ามาก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนดว้ยนะ  เร่ืองน้ีคือแกจะตั้ง กลุ่มแผนงานมาท า
โดยเฉพาะเลย  แลว้แต่โปรเจค ผอ. แกก็จะเน้นการมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้โรงเรียนเกิด
การพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน ผอ. แก Active มาก  นโยบายใหม่ๆ อะไรมาแกก็ขบัเคล่ือนไดห้มด” 

3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 

“อย่างพี่เน้ียเป็นหัวหน้าอาคารสถานท่ี เวลาจะจดังานอะไรแต่ละทีน้ี ผอ. แกจะลงมาลุยเอง
เลย ใครมีความคิด มีข้อเสนอแนะอะไรดีดีก็จะมาคุยกนั คือแกอยากให้ทุกปีมีอะไรใหม่ๆ ไม่ซ ้ า
แบบเดิม แกก็จะชอบเล่าวา่โรงเรียนเก่าท่ีแกเคยอยู่มาท าแบบนั้นแบบน้ี แลว้ก็เปิดโอกาสให้พวกเรา
ช่วยกันคิด แสดงความคิดเห็นบางทีก็เห็นด้วย  บางทีก็ไม่เห็นด้วย แกก็ไม่ได้ว่าอะไร คืออย่าง
โรงเรียนเราเน่ียมีครูเยอะ ก็เป็นธรรมดาอ่ะนะ พวกท างานก็มี  พวกไม่ค่อยท างานก็มี ผอ. แกก็พยายาม
กระจายงาน ให้ทั่วถึงและไม่ซ ้ าซ้อนกัน ใช้ PDCA มาขับเคล่ือน ผอ. แกจะจัดประชุมครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูต่ลอด เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมท่ีพฒันาร่วมกนั พี่วา่เร่ืองน้ี ผอ. แกโอเคเลยล่ะ” 

4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“พี่ว่า ผอ. แกไอเดียบรรเจิดมาก อย่างเร่ืองอาคารสถานท่ีเน่ีย บางทีแกไปไหนมาไหนเจอ

อะไรดีดีแกก็จะถ่ายรูปแลว้ส่งมาในไลน์โรงเรียนให้ครูเห็นว่าท่ีอ่ืนเคา้มีแบบน้ี จะเอามาปรับใช้กบั
โรงเรียนเราไดไ้หม หรืออะไรเดิมๆ ท่ีโรงเรียนเคยท ามานานแลว้ ผอ. แกก็อยากให้ช่วยกนัคิดริเร่ิม ส่ิง
ใหม่ๆ วธีิการใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่มุม  โดยเฉพาะ ผอ. แกจะมุ่งเนน้ในดา้นการน า
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
เป็นนวตักรรมตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงทุกปีก็จะให้กลุ่มแผนงานและสารสารสนเทศจดัท ารายงาน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี น ามาเป็นประโยชน์ไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ในการ
ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมของโรงเรียนไดต่้อไป”  
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5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “พี่น่ีดว้ยความอาวุโส มีอะไร ผอ. ก็มกัจะเรียกพี่ไปปรึกษาหารือตลอด บางเร่ืองท่ีพี่เห็นว่า
เส่ียงพี่ก็จะเรียนให้ ผอ. ทราบและหาแนวทางแก้ไข  ซ่ึง ผอ. แกตั้ งงานตรวจสอบภายในไวใ้น
โครงสร้างอยู่แลว้ แกก็จะไปวางแผน วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นยุทธศาสตร์ 
ดา้นการปฏิบติังาน  ดา้นการเงิน ดา้นบุคลากร จากนั้นก็จะก าหนดมาตรการออกมาป้องกนั เพื่อลด
ความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ หลายๆ คร้ังพี่ก็ทว้งแกนะ วา่จะดีหรอ ผอ. มนั
เส่ียงนะ ผอ. แกก็จะบอกวา่อะไรท่ีมนัเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ต่อโรงเรียน ก็ตอ้งเส่ียง มีอะไรเด๋ียว ผอ. 
รับผิดชอบเอง  แลว้อีกอยา่งท่ีพี่เห็นวา่ดี คือ ผอ. แกให้งานตรวจสอบภายในประเมินผลและรายงานผล 
เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนดไวด้ว้ย มนัเลยช่วยลด
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไปไดม้ากเลย” 

6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
 “พี่น่ีเป็นครูยคุเก่า ไม่ค่อยเก่งเร่ืองไอทีเท่าไหร่ แต่เด๋ียวน้ีเด็กๆยกใหพ้ี่เป็นครูไอที เพราะ  ผอ. 
คนน้ีน่ีแหละ คือแกท าให้ครูรู้สึกว่า เฮ้ย เราต้องพัฒนาตัวเอง  เราต้องใช้ไอทีให้เป็น แล้วแกก็
สนับสนุนดีมาก   ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์ อินเตอร์เน็ตแรงๆ ให้ครูคอมในโรงเรียนจดั
อบรมใหด้ว้ย บางทีก็ไปเชิญวิทยากรภายนอกมา หลงัมาน่ีพี่ก็เห็นวา่ครูเราใชพ้วกส่ือไอทีมากข้ึนนะ ที
น้ีแกก็ให้มองต่อไปอีกว่า ครูอยากไดอ้ะไร  อยากพฒันาอะไร คือแกเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและก าหนดทิศทางในการพฒันาโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีทั้งระบบบริหาร  ระบบการ
เรียนการสอน  ระบบสารสนเทศ  ระบบติดต่อส่ือสาร ซ่ึงพี่ก็รู้สึกวา่ครูเรามีความเขา้ใจ ยอมรับ และก็
น าไปสู่การปฏิบติัไดดี้ทีเดียวแหละ ทีน้ีก็ตอ้งมาดูกนัต่อไปวา่จะน าไปสู่การสร้างเป็นนวตักรรมของ
โรงเรียนเราไดย้งัไง” 

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“พี่ไม่แน่ใจนะวา่ค าว่า บรรยากาศองคก์รนวตักรรม ในท่ีน้ีหมายถึงอะไร แต่ถา้ให้พี่ตอบจาก

ความเขา้ใจ  ตอบจากความรู้สึกก็จะบอกวา่ พี่เป็นครูมาจนจะเกษียณแลว้ พี่มีความสุขกบัการท างาน กบั 
ผอ. คนน้ี และนอ้งๆ  ในโรงเรียน แบบวา่พี่สบายใจ รู้สึกเป็นกนัเอง ท างานอะไรมนัก็รู้สึกไม่โดดเด่ียว 
มีผูบ้ริหารและนอ้งๆ คอยดูแลช่วยเหลือดีมาก จากท่ีเม่ือก่อนพี่สอนไปวนัๆ รอเกษียณแต่เด๋ียวน้ีพี่รู้สึก
อยากพฒันาตนเอง  อยากท าอะไรใหม่ๆ เพื่อพฒันาเด็ก  พฒันาโรงเรียน เวลาติดขดัตรงไหน มีปัญหา
อะไร ผอ.แกก็จะคอยถาม คอยนิเทศ ติดตาม ตลอดเลย จนสุดทา้ยครูแก่ๆอยา่งพี่ก็ท  านวตักรรมแบบคน
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อ่ืนเคา้ไดเ้หมือนกนันะ  พี่ๆ นอ้งๆ ผอ. รองฯ  ก็คอยให้ก าลงัใจและช่ืนชมกบัผลท่ีเกิดข้ึน ยิ่งนอ้งๆ รุ่น
ใหม่ๆ เก่งมาก ไดร้างวลัต่างๆ มากมายเลย พี่เห็นแลว้ก็ปล้ืมแทน ดีใจท่ีโรงเรียนเรามาถึงจุดน้ี” 

8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “ปัญหาเร่ืองพฤติกรรมของเด็ก เด็กสมยัน้ีไม่ค่อยมีวนิยัในตนเอง คุยเก่ง  งานไม่ค่อยส่ง  ขาด
ความรับผดิชอบ ยิง่เด็ก ม.ตน้ ขยายโอกาสดว้ยนะยิง่แลว้ใหญ่ คงตอ้งมาหาทางแกปั้ญหาน้ีร่วมกนั” 

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “พี่ก็อยากเสนอให้โรงเรียนเรา สร้างนวตักรรมเจ๋งๆ ท่ีเป็นจุดเด่นของโรงเรียน แบบว่าบอก
นึกถึงจงัหวดัปทุมธานี ตอ้งนึกถึงโรงเรียนเรา  ถา้ท าไดก่้อนท่ีพี่จะเกษียณน่ีคงจะเยีย่มเลยนะ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่7 

เป็นเพศหญิง ต าแหน่งครูผูช่้วย สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีโรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 3 ปี  จากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ไดรั้บค าถามตามประเด็น
ค าถามดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“หนูมาบรรจุท่ีโรงเรียนน้ีไดส้ามปีแล้วค่ะ สอนและท างานตามค าสั่งอ่ืนๆด้วยค่ะ โรงเรียน

ของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีนกัเรียนจ านวนประมาณ 1,500 คน เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 มีครูและบุคลากรประมาณเกือบร้อยคนค่ะ มีผูบ้ริหารเป็น ผอ. 1 ท่าน และรอง ผอ. 2 ท่าน 
ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการและท างานบริษทัเอกชน โรงเรียนเรามีผลงานดีเด่นมากมายค่ะ 
ผลสัมฤทธ์ิก็สูงกว่าค่าเฉล่ียระดบัประเทศ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดบั ScQA แลว้ค่ะค่อนขา้งมีความพร้อมในดา้นต่างๆ พอสมควร input ของเราก็ดี
คะ่”  

2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. มีการท า SWOT จนถึงการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและโครงการของ
โรงเรียน ซ่ึงตรงน้ีโรงเรียนเราจะปรับตลอดตามนโยบายและความตอ้งการของผูป้กครอง  ผอ. ย  ้าเสมอว่า
วิสัยทศัน์เราตอ้งทนัสมยั เท่าทนัการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ท่ีส าคญัตอ้งสอดคล้องกบันโยบายของ สพฐ.  
ซ่ึง ผอ. จะใชก้ระบวนการ PDCA  ท่ีเช่ือมโยงกบัการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
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งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนของเราเกิดการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายท่ีร่วมกนัก าหนดไว ้จนเกิดผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะ” 

3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 

“ในฐานะท่ีหนูท าแผนงานนะคะ ท าให้หนูได้เห็นเลยว่า ผอ. ท่านเน้นการท างานเป็นทีม
มากๆ เปิดโอกาสให้ครู  บุคลากร  เจา้หนา้ท่ี  ผูป้กครอง ชุมชม  ศิษยเ์ก่ามีส่วนร่วมตลอด ผอ. จะให้มี
ส่วนร่วมทั้งแบบ Top-Down และแบบ Bottom-Up เลยค่ะ ในการมอบหมายงาน ผอ. ก็จะบอกเสมอวา่  
Put the right man on the right job แม้โรงเรียนเราจะมีบุคลากรจ านวนมากแต่ก็มอบหมายงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานอยา่งชดัเจน มีการจดัท าค าสั่งแต่งตั้ง และมี Job description ชดัเจน ผอ. ท่าน
ก็จะคอยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เราร่วมกนัท างานเป็นทีม บูรณาการความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย
ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานเพื่อให้ท างานไดส้ าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวค้่ะ สุดทา้ยท า
ใหเ้ราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จค่ะ”  

4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“ดว้ยการท่ีโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนชั้นน าของจงัหวดัปทุมธานี ผูป้กครองและชุมชนมี

ความไวว้างใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนท่ีน้ี  จึงเป็นแรงผลกัดนัให้ผูบ้ริหารตอ้งน าพาคณะครู
ร่วมกนัสร้างนวตักรรมใหม่ๆและสร้างผลงานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง ผอ. ท่านก็ท าไดดี้เยี่ยมค่ะ ผอ. 
ได้พาคณะครูร่วมกันพัฒนานวตักรรมทางด้านส่ิงแวดล้อม จนได้รับรางวลัหน่ึงโรงเรียน หน่ึง
นวตักรรมของคุรุสภา” แล้วยงัมีโปรเจคต่างๆ อีกหลายเร่ืองเลยค่ะท่ี ผอ. ก าลงัด าเนินการอยู่  โดย
ส่วนตวัหนูมองว่า ผอ. มีความคิดสร้างสรรค์มากๆ เลยค่ะ  แถมยงัส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสร้าง
นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนดว้ยนะคะ โดยพยายามให้น านโยบายท่ีโรงเรียนตอ้งท าอยูแ่ลว้
พวกสะเต็ม  โครงงาน  เศรษฐกิจพอเพียง มาท าเป็นนวตักรรม แบบว่ายิงปืนนดัเดียว ไดน้กหลายตวั
เลยคะ  จนท าใหโ้รงเรียนเราไดร้างวลัต่างๆ มากมายค่ะ” 

5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “คือโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีตอ้งมีการประเมิน ScQA และ OBECQA  ซ่ึง
มีตวัช้ีวดัดา้นการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาอยูแ่ลว้  ผอ. จึงไดมี้การก าหนดเป็นส่วน
หน่ึงภายใตข้อบข่ายของงานตรวจสอบภายใน และเช่ือมโยงเขา้กบัระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ค่ะ ทุกปี ผอ. ก็จะให้มีการวางแผน วิเคราะห์ และระบุความเส่ียงในด้านต่างๆ ร่วมกับบุคลากรใน
สถานศึกษา  เช่น ดา้นยทุธศาสตร์ ดา้นการปฏิบติังาน  ดา้นการเงิน  ดา้นบุคลากร  ดา้นอาคารสถานท่ี  
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ดา้นนกัเรียน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถป้องกนัความเส่ียง ลดโอกาสในการเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้
ดีทีเดียวค่ะ”  

6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
 “โรงเรียนเราใช้เทคโนโลยีเยอะมากเลยค่ะ ทั้งในการบริหารจดัการและในการจดัการเรียน
การสอน ผอ. น าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นโรงเรียนทั้งระบบ ซ่ึงหนูอยูแ่ผนงานก็จะรู้ว่า ผอ. ไดก้ าหนด
ไวแ้ล้วในวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการใช้เทคโนโลยี  ท าให้เร่ือง
เทคโนโลยีของโรงเรียนเราพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทั้ งการพัฒนาด้าน Hardware Software และ
Peopleware รวมทั้ ง Infrastructure ต่างๆ ด้วย และท่ีโดดเด่นคือ ผอ. ท่านให้ใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อส่ือสารเชิงรุก เพื่อประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นทาง Line  Facebook  และ Website 
อยา่งหลากหลาย ซ่ึง Feedback ดีมากค่ะ” 

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “ผอ. ท่านซัพพอร์ตครูดีมาก  ท่านรองฯ ก็ดีค่ะ ครูตอ้งการอะไรก็ไปบอกท่านไดต้ลอด ท่าน
จะก าหนดไวเ้ลยว่าทุกปีการศึกษาครูทุกคนตอ้งมีนวตักรรมคนละ 1 เร่ือง แล้วให้แต่ละกลุ่มสาระ
คดัเลือกมา อนัไหนท่ีดีท่ีสุด น่าสนใจ ถูกตอ้งทางวิชาการ ก็จะไดร้างวลัของโรงเรียน  บางทีก็ส่งไป
แข่งขนัต่อในระดบัเขต ระดบัประเทศด้วยค่ะ ผอ. ท่านให้ความส าคญักบัการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ของครูและของโรงเรียนมากค่ะ  ถึงโรงเรียนจะเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก  แต่ก็มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน 
ผูบ้ริหารทั้ง ผอ. และรองฯ ก็ส่งเสริมให้มีการสร้างมิตรภาพท่ีดีในการท างาน  รับฟังความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนัแบบกลัยาณมิตร และจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดการสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ อยา่งท่ีโรงเรียนเราจะจดัศึกษาดูงานและ OD ทุกปีเลยค่ะ เร่ืองจดัอบรมก็มีทุกปีค่ะ แลว้แต่วา่ครู
ตอ้งการพฒันาเร่ืองอะไร ผอ. ก็จะให้โหวตแล้วท่านก็จะหาวิทยากรเก่งๆ มาให้ ส่วนใครจะสนใจ
อะไรเป็นพิเศษก็ไปเลือกอบรมใชสิ้ทธ์ิคูปอง 10,000 บาทเอาเองค่ะ ดว้ยความพร้อมของโรงเรียนใน
ทุกๆด้าน ท าให้โรงเรียนเราไดรั้บรางวลัใหญ่ๆ หลายรางวลัเลยค่ะ เช่น ScQA , หน่ึงโรงเรียน หน่ึง
นวตักรรม ปีหนา้ก็ตั้งเป้าจะตอ้งได ้OBECQA  ทุกคนก็ช่วยกนัเตม็ท่ีค่ะ”   
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8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “ก็คงจะเป็นปัญหาเร่ืองสถานท่ีค่ะ คือตอนน้ีโรงเรียนเราเด็กเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่พื้นท่ีเรามีจ ากดั 
ขยายไม่ออกแลว้ค่ะ เลยดูค่อนขา้งอึดอดัไปหน่อย จ านวนเด็กขนาดน้ีก็ก าลงัดีแลว้ค่ะ เกรงวา่ถา้เด็ก
เพิ่มข้ึนอีกในปีหนา้ อาคารสถานท่ีจะไม่เพียงพอค่ะ”  

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “อยากให้โรงเรียนมีความร่วมมือกบัโรงเรียนในต่างประเทศค่ะ ในการแลกเปล่ียนครูและ
นกัเรียนเป็นประจ าทุกปี มนัเป็นโอกาสท่ีดีมากค่ะ จะไดส้มกบัเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือถา้
ต่างประเทศไม่ไดก้็ขอแค่ท า MOU กบัมหาวทิยาลยัในประเทศก็โอเคแลว้ค่ะ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่8 

เป็นเพศหญิง  ต าแหน่งครู คศ.3 สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีโรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 25 ปี  จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ได้รับค าถามตาม
ประเด็นค าถามดงัน้ี   

1. บริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆตามขนาดสถานศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
“พี่บรรจุท่ีน่ีและก็สอนท่ีน่ีมา 25 ปี จนจะเกษียณแลว้ค่ะ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มี ผอ.                   

1 คน และต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ 4 คน มีครูร้อยกวา่คนไดค้่ะ นกัเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กปทุมค่ะ 
ผูป้กครองก็ท างานโรงงานแถวๆน้ี ขา้ราชการก็มีบางส่วนค่ะเพราะส่วนใหญ่จะส่งไปเรียนโรงเรียน
เอกชนมากกว่า โดยรวมแล้วพี่คิดว่าโรงเรียนเรามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานท่ี ดา้นครูผูส้อน  
ด้านงบประมาณ และด้านการจดัการเรียนการสอนพอสมควรค่ะ เพราะได้รับการสนับสนุนจาก
ผูป้กครองและชุมชน โดยเฉพาะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจาก อบจ . ปทุมธานี ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของเด็กเราบางวิชาก็สูงกว่าคะแนนเฉล่ียนของเขต  บางวิชาก็ต  ่ากวา่ค่ะ โรงเรียนมีผลงานดีเด่น
ในดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษาหลายรายการ เช่น รางวลัหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรมของคุรุ
สภา  รางวลั OBEC Awards และผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบั ScQA ด้วยนะคะ  
ผลงานเด็กก็เยอะค่ะ ทั้งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัประเทศหลายรายการ   

2. ผูบ้ริหารของท่านมีวสิัยทศัน์การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“ผอ. ของพี่เน่ียนะคะ บอกเลยวา่ท่านสุดยอดมากๆ คือโรงเรียนพี่จะมีกลุ่มบริหารนโยบายและ

แผน ท่ีท าหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ของโรงเรียนท่ีมีความเป็นไปได้ และ
สอดคลอ้งกบัสภาพของโรงเรียนและนโยบายของ สพฐ. โดยมีการเพิ่มจุดเน้นและเอกลกัษณ์ของโรงเรียน
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ตามแนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ซ่ึง ผอ. ท่านก็
จะเน้นให้อัพเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายท่ีร่วมกนัก าหนดไว ้จนเกิดผลลพัธ์ตามท่ีเราไดร่้วมกนัก าหนดไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน  
ScQA ดว้ยค่ะ ตอนน้ีก็ก าลงัจะเตรียมประเมิน OBECQA แลว้ค่ะ”   

3. ผูบ้ริหารของท่านมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 

“ส าหรับพี่ พี่มองวา่ผอ. ท่านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรดีมากค่ะ ดว้ยบริบท
ของโรงเรียนเราท่ีมีครูตั้งแต่อนุบาล  ประถม และมธัยม ทุกระดบัชั้น มีครูจ านวนมาก ภาระงานก็มาก
ดว้ย โรงเรียนเราน่ีรับนโยบายจากเขต และ สพฐ. เยอะมาก แต่ ผอ. ก็สามารถกระจายงานและบทบาท
หน้าท่ีตามความเหมาะสมไดเ้ป็นอย่างดี  ท่านมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบได้
ชดัเจน มีความสอดคลอ้งในการปฏิบติังานร่วมกนัค่ะ เวลา ผอ. จะคิดจะท าอะไรข้ึนมาสักหน่ึงเร่ือง 
ท่านจะเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตดัสินใจ เพื่อ
ร่วมแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานเพื่อใหท้  างานไดส้ าเร็จค่ะ ส่ิงหน่ึงท่ีพี่มองวา่
เป็นจุดเด่นของ ผอ. เลย คือ ท่านส่งเสริมให้ครูไดส้ร้างนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนร่วมกนั และเวลาโรงเรียนมีการประเมินผลงานเพื่อเขา้รับรางวลัต่างๆ จะเห็นไดว้่าครูเราจะรวม
พลงั ช่วยกนัอยา่งเตม็ท่ีส่งผลใหโ้รงเรียนของเรามีผลงานดีเด่นมากมายเลยค่ะ” 

4. ผูบ้ริหารของท่านมีความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงานต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 “การท่ีโรงเรียนของเรากา้วมาถึงวนัน้ี พี่บอกไดเ้ลยว่าส่วนหน่ึงเกิดจาดความคิดสร้างสรรค์
ของ ผอ.ท่านน้ีค่ะ ท่ีโรงเรียนของเราไดร้างวลั ผลงานต่างๆ มากมายก็เพราะวา่ ผอ. ไดก้ าหนดนโยบาย
ให้โรงเรียนตอ้งมีนวตักรรมในการบริหารจดัการและให้ครูตอ้งมีนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน
ค่ะ  ผอ. พยายามไม่ให้เราไม่ยึดติดกบักรอบงานเดิมๆ วิธีการท างานรูปแบบเดิมๆ  บางทีท่านก็พาเรา
ไปศึกษาดูงาน  บางทีก็เชิญวิทยากรมาอบรมและท่านก็จดัหาขอ้มูลสารสนเทศ หาความรู้ใหม่ๆท่ี
แตกต่าง มาใช้ประกอบการพฒันาความคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้เราได้แนวคิดใหม่ๆ มาพฒันาต่อ
ยอด ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ตามบริบทของโรงเรียนเราค่ะ พี่อยากบอกว่า ผอ. ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์  ส่งผลให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์และส่งผลให้นักเรียนมีความสร้างสรรค์ไปด้วยค่ะ 
ผลงานท่ีไดก้ารันตีไดค่้ะ” 
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5. ผูบ้ริหารของท่าน มีการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“พี่มีโอกาสได้ช่วยงานตรวจสอบภายในของโรงเรียนอยู่ค่ะ ผอ. ได้ให้นโยบายว่าให้เราใช้

กระบวนการ PDCA ในการบริหารความเส่ียง อย่างในขั้น Plan เน่ียจะร่วมกนัก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการควบคุม โดยให้การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างนวตักรรม ส่วนขั้น DO 
ก็จะเป็นการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิดความเสียหาย ท า
ให้ระดบัความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต มีผลต่อการปฏิบติังาน
น้อยท่ีสุด ขั้น Check  ขั้นน้ี ผอ. ก็จะมีการก ากบั ตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง อยา่งมีระบบค่ะ 
ผอ. จะบอกเสมอว่าให้นึกถึงเป้าหมายของโรงเรียนท่ีเราร่วมกนัก าหนดไว ้แล้วดูผลลพัธ์ว่ามนัเป็น
ย ังไง และสุดท้ายในขั้ น  Act น่ีนะคะจะเป็นการประเมินผลและรายงานผล เพื่ อตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีก าหนดค่ะ สุดทา้ยก็เอาน านวตักรรมท่ีสร้าง
ข้ึนไปใช้ในการปฏิบติังานและวางมาตรการรองรับความเส่ียง โรงเรียนเราก็ท าประมาณน้ี ท าให้
โรงเรียนไม่ค่อยมีความเส่ียงท่ีเป็นปัญหาเท่าไหร่เลยค่ะ” 

6. ผูบ้ริหารของท่าน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 

“ใช้สิคะ  ใช้เยอะด้วย แบบว่าโรงเรียนเรามีความพร้อมดา้นไอทีน้ีมากค่ะ ผอ.ก่ียุคก่ีสมยัก็เน้น
เร่ืองน้ีมาตลอด พอมาถึงยคุ ผอ.คนน้ีท่านยิ่งสนบัสนุนมาก โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนเน่ีย 
ท่านส่งเสริมเต็มท่ีเลยค่ะ อย่างพี่เองแต่ก่อนก็ใช้อะไรไม่ค่อยเป็นหรอก แต่ ผอ. ท่านจดัอบรมให้ ให้ครู
คอมในโรงเรียนอบรมให้บา้ง บางทีก็เชิญวทิยากรขา้งนอกมาอบรมใหบ้า้ง จนเด๋ียวน้ีพี่ใชไ้อทีในการสอน
คล่องเลยล่ะค่ะ แลว้โรงเรียนเราก็ไดรั้บการสนบัสนุนจาก สพป. และผูป้กครองดว้ยค่ะ ท าให้สามารถ
ด าเนินการต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีซ่ึงนอกจากท่าน ผอ. จะก าหนดให้การใช้ไอซีทีเป็นส่วนหน่ึงใน
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียนแล้ว ก็ได้ด าเนินโครงการ
ต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อนโยบายของ สพฐ . ด้วยนะคะ เช่น DLTV  DLIT  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ตอนน้ีเน็ตโรงเรียนเราแรงมากค่ะ จะเปิดยูทูปให้เด็กดูคลิปก็สะดวกมากๆ ครูอยากไดอ้ะไรก็บอก ผอ. 
ได ้ท่านเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดทิศทางในการพฒันาไอซีทีของโรงเรียน
เราค่ะ  เร่ืองการบริหาร ผอ. ท่านก็เอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้มากข้ึน เด๋ียวน้ีเวลาท างานสะดวกมาก 
ประหยดัเวลาและประหยดักระดาษไปไดเ้ยอะเลยค่ะ ยิ่งระบบไฟล์แชร์ร่ิงน่ีดีมาก มีขอ้มูลอะไรก็โยน
เขา้ไป  จะใช้เม่ือไหร่ก็ดึงออกมาได้ ท าให้เก็บขอ้มูลต่างๆไดเ้ป็นระบบดีนะคะพี่ว่า  พออะไรๆ มนั
พร้อมครูเราก็อยากจะพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เหมือนมนัมีเวลาให้เราได้คิดอะไรมาพฒันาการสอน 
และรู้สึกวา่ผูบ้ริหารซัพพอร์ตเราดีอ่ะค่ะ แลว้เวลามีเร่ืองอะไรเราก็ส่ือสารกนัรวดเร็ววอ่งไวมากเลยค่ะ
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เด๋ียวน้ี มีทั้ง Line กลุ่มครูในโรงเรียน เวลามีกิจกรรมก็ไปดูภาพในแฟนเพจโรงเรียนไดเ้ลยค่ะ เวบ็ไซต์
ก็มี  อีเมลก็มี พี่รู้สึกวา่โรงเรียนเราทนัสมยัดีค่ะ”    

7. ผูบ้ริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศองคก์รนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
“โรงเรียนพี่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงตอ้งประเมิน OBECQA อยูแ่ลว้ค่ะ เป็นรางวลัของ 

สพฐ. ท่ีเน้นการด าเนินการอย่างมีคุณภาพสู่ผลลพัธ์ท่ีมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น ผอ. 
ท่านจะ ก าหนดทิศทาง โครงสร้างองค์กรและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนในการพฒันาองค์กรให้มุ่งสู่การ
เป็นองค์กรนวตักรรมท่ีความสอดคล้องกบั OBECQA  ในหมวดท่ี 6 มุ่งเน้นการด าเนินการ และใน
หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ คือ ผอ. กับ รองฯ ท่านจะมุ่งเน้นและผลกัดนัให้เกิดการสร้างวฒันธรรมภายใน
องค์กร ด้วยการให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ
สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ค่ะ โรงเรียนสนบัสนุนครูมากๆ อยากไดอ้ะไรบอก  ถา้จดัหาใหไ้ดจ้ะจดัให้
ทนัที เพราะงบเรามีอยูแ่ลว้ค่ะ ผูป้กครอง   อบจ. ท่ีพร้อมจะสนบัสนุนก็มีค่ะ  อยา่งตอนน้ีโรงเรียนเรามี
ห้องสมุดครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้  มีห้อง Resource Center ส าหรับครูในการพฒันาส่ือและ
นวตักรรม แลว้ก็ส่งเสริมใหค้รูไปอบรมคูปอง 10,000 ค่ะ เพื่อให้ครูรู้จกัเขา้สังคมเปิดโลกทศัน์ให้กวา้ง
ข้ึน ได้พูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดแนวคิดนวตักรรมใหม่ๆ แล้วน าไปสร้างหรือพัฒนา
นวตักรรมเป็นของตนเองได ้พี่วา่ดีมากๆ เลยค่ะ แลว้เราก็จะมา  PLC กนัตลอดปีการศึกษาเลย และใน
ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนก็จดัประกวดผลงานวิจยั  ส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนของครูดว้ย
ค่ะ พี่ก็เคยไดร้างวลันะคะ ถา้ผลงานไหนเขา้ตากรรมการก็ให้ส่งไปแข่งขนัต่อระดบัเขต ระดบัประเทศ 
ท าใหโ้รงเรียนเรามีผลงาน รางวลัเยอะแยะไปหมดเลยโรงเรียนอ่ืนมาศึกษาดูงานโรงเรียนเราเยอะค่ะ”  

8. ท่านคิดวา่ในสถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร 
 “คือตอนน้ีครูท่ีน่ีเกษียณไปเยอะมากค่ะ ส่วนใหญ่เป็นครูรุ่นใหม่ๆ เพิ่งบรรจุไดไ้ม่ก่ีปี ซ่ึงบาง
ทีน้องๆเคา้ก็เก่งนะคะ แต่ยงัขาดประสบการณ์ บางทีอาจมีปัญหาดา้นการสอนหรือการควบคุมชั้น
เรียน แลว้นอ้งใหม่ๆ เหล่าน้ีพี่ๆ ตอ้งสอนงานเพื่อใหน้อ้งเป็นงาน บางทีพอเป็นงานแลว้ก็ยา้ยค่ะ ท าให้
ตอ้งฝึกคนข้ึนมาบ่อยๆ งานเลยไม่ค่อยต่อเน่ือง ค่อนขา้งเป็นปัญหาเหมือนกนั”  

9. ท่านมีแนวทางหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีอยากจะพฒันาสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
 “ในฐานะพี่เป็นครูเก่าแก่นะคะ ก็อยากจะให้รุ่นน้องๆ ช่วยกนัพฒันาโรงเรียนของเราต่อไป  
กวา่โรงเรียนเราจะพฒันามาถึงวนัน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย การรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของโรงเรียนไวเ้ป็น
ส่ิงท่ียากกวา่ ซ่ึงทุกคนตอ้งช่วยกนั  ผอ. บางคนเคา้มาอยูไ่ม่นานเคา้ก็ไป แต่ครูเราน่ีสิคะท่ีตอ้งอยูก่นั
ท่ีน่ีบางคนก็อยูจ่นเกษียณ ดงันั้นครูเราตอ้งรักโรงเรียนและตอ้งช่วยกนัค่ะ”  
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.995 58 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ขอ้ท่ี1 225.83 2446.075 .692 .995 
ขอ้ท่ี2 225.87 2445.361 .627 .995 
ขอ้ท่ี3 225.83 2469.592 .307 .995 
ขอ้ท่ี4 225.93 2448.064 .629 .995 
ขอ้ท่ี5 225.77 2474.599 .286 .995 
ขอ้ท่ี6 226.07 2440.478 .661 .995 
ขอ้ท่ี7 225.97 2439.275 .649 .995 
ขอ้ท่ี8 225.93 2403.789 .938 .994 
ขอ้ท่ี9 226.00 2396.483 .949 .994 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ขอ้ท่ี10 225.97 2404.654 .948 .994 
ขอ้ท่ี11 225.80 2432.097 .881 .994 
ขอ้ท่ี12 226.03 2397.551 .925 .994 
ขอ้ท่ี13 225.90 2400.576 .921 .994 
ขอ้ท่ี14 225.77 2421.013 .854 .994 
ขอ้ท่ี15 225.87 2426.395 .838 .995 
ขอ้ท่ี16 225.77 2431.289 .871 .994 
ขอ้ท่ี17 226.00 2398.138 .932 .994 
ขอ้ท่ี18 225.83 2425.661 .828 .995 
ขอ้ท่ี19 225.93 2403.789 .938 .994 
ขอ้ท่ี20 225.83 2398.213 .950 .994 
ขอ้ท่ี21 226.07 2400.823 .944 .994 
ขอ้ท่ี22 225.93 2430.202 .833 .995 
ขอ้ท่ี23 225.97 2397.413 .922 .994 
ขอ้ท่ี24 225.77 2432.875 .847 .995 
ขอ้ท่ี25 225.77 2431.771 .864 .995 
ขอ้ท่ี26 225.93 2404.478 .931 .994 
ขอ้ท่ี27 226.03 2400.033 .931 .994 
ขอ้ท่ี28 226.00 2406.000 .916 .994 
ขอ้ท่ี29 226.13 2401.844 .945 .994 
ขอ้ท่ี30 226.00 2403.862 .940 .994 
ขอ้ท่ี31 226.17 2378.282 .939 .994 
ขอ้ท่ี32 225.97 2396.447 .932 .994 
ขอ้ท่ี33 226.13 2379.775 .933 .994 
ขอ้ท่ี34 226.10 2376.024 .928 .994 
ขอ้ท่ี35 225.97 2404.171 .953 .994 

  



186 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ขอ้ท่ี36 226.13 2402.671 .936 .994 
ขอ้ท่ี37 226.00 2407.172 .941 .994 
ขอ้ท่ี38 225.87 2405.982 .917 .994 
ขอ้ท่ี39 225.83 2400.833 .923 .994 
ขอ้ท่ี40 226.10 2381.197 .906 .994 
ขอ้ท่ี41 225.90 2402.921 .930 .994 
ขอ้ท่ี42 226.00 2410.966 .898 .994 
ขอ้ท่ี43 225.90 2426.990 .805 .995 
ขอ้ท่ี44 226.07 2402.340 .928 .994 
ขอ้ท่ี45 226.03 2375.068 .931 .994 
ขอ้ท่ี46 225.93 2403.168 .910 .994 
ขอ้ท่ี47 225.87 2402.464 .920 .994 
ขอ้ท่ี48 226.03 2404.654 .916 .994 
ขอ้ท่ี49 226.20 2405.338 .889 .994 
ขอ้ท่ี50 226.10 2372.783 .935 .994 
ขอ้ท่ี51 226.10 2373.610 .948 .994 
ขอ้ท่ี52 226.17 2372.833 .942 .994 
ขอ้ท่ี53 226.13 2367.154 .954 .994 
ขอ้ท่ี54 226.03 2378.999 .898 .994 
ขอ้ท่ี55 226.03 2372.861 .929 .994 
ขอ้ท่ี56 225.87 2405.637 .886 .994 
ขอ้ท่ี57 225.97 2400.654 .920 .994 
ขอ้ท่ี58 226.10 2373.059 .953 .994 

 
แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
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Frequencies 
 

Statistics 
 เพศ อาย ุ ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา 
N Valid 351 351 351 351 

Missing 0 0 0 0 
Mean 1.74 2.42 2.28 2.56 
Std. Deviation .437 1.131 1.152 .883 

 
Frequency Table 

 
เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ชาย 90 25.6 25.6 25.6 

หญิง 261 74.4 74.4 100.0 
Total 351 100.0 100.0  

 
อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอ้ยกวา่ 30 ปี 90 25.6 25.6 25.6 

ระหวา่ง 30-39 ปี 113 32.2 32.2 57.8 
ระหวา่ง 40-49 ปี 57 16.2 16.2 74.1 
ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 91 25.9 25.9 100.0 
Total 351 100.0 100.0  
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ประสบการณ์ท างาน 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นอ้ยกวา่ 5 ปี 118 33.6 33.6 33.6 

ระหวา่ง 5-10 ปี 96 27.4 27.4 61.0 
ระหวา่ง 11-19 ปี 58 16.5 16.5 77.5 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 79 22.5 22.5 100.0 
Total 351 100.0 100.0  

 
ขนาดสถานศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ขนาดเล็ก 33 9.4 9.4 9.4 

ขนาดกลาง 150 42.7 42.7 52.1 
ขนาดใหญ่ 108 30.8 30.8 82.9 
ขนาดใหญ่พิเศษ 60 17.1 17.1 100.0 
Total 351 100.0 100.0  

 
แสดงระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมทั้ง 6 ดา้น 
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Frequencies 

 
แสดงระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการมีวสัิยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
 

Frequencies 
Statistics 

 
 ขอ้ท่ี1 ขอ้ท่ี2 ขอ้ท่ี3 ขอ้ท่ี4 ขอ้ท่ี5 ขอ้ท่ี6 ขอ้ท่ี7 ขอ้ท่ี8 
N Valid 351 351 351 351 351 351 351 351 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.23 4.18 4.23 4.19 4.21 4.14 4.21 4.28 
Std. Deviation .724 .724 .727 .775 .698 .761 .802 .812 

 
แสดงระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการท างานเป็นทมีและมีส่วนร่วม 
 
 

Statistics 
 

 

ดา้นการ 
มีวสิัยทศัน์

การ
เปล่ียนแปลง 

ดา้นการ
ท างานเป็น
ทีมและมี
ส่วนร่วม 

ดา้นการคิด
สร้างสรรค ์

ดา้นการ
บริหาร

ความเส่ียง 

ดา้นการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

ดา้นการ
สร้าง

บรรยากาศ
องคก์ร

นวตักรรม 

ภาพรวม 

N Valid 351 351 351 351 351 351 351 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.21 4.17 4.16 4.06 4.19 4.13 4.15 
Std. Deviation .659 .720 .730 .781 .726 .782 .685 
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Frequencies 
Statistics 

 
 ขอ้ท่ี9 ขอ้ท่ี10 ขอ้ท่ี11 ขอ้ท่ี12 ขอ้ท่ี13 ขอ้ท่ี14 ขอ้ท่ี15 ขอ้ท่ี16 ขอ้ท่ี17 ขอ้ท่ี18 
N Valid 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.16 4.17 4.24 4.19 4.20 4.21 4.15 4.12 4.15 4.15 
Std. Deviation .900 .839 .771 .883 .834 .772 .753 .728 .851 .797 

 
แสดงระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการคิดสร้างสรรค์ 
 

Frequencies 
Statistics 

 
 ขอ้ท่ี19 ขอ้ท่ี20 ขอ้ท่ี21 ขอ้ท่ี22 ขอ้ท่ี23 ขอ้ท่ี24 ขอ้ท่ี25 ขอ้ท่ี26 ขอ้ท่ี27 ขอ้ท่ี28 
N Valid 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.20 4.17 4.13 4.16 4.14 4.16 4.21 4.14 4.13 4.18 
Std. Deviation .806 .842 .813 .752 .847 .767 .764 .861 .846 .870 

 
แสดงระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการบริหารความเส่ียง 
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Frequencies 
Statistics 

 
 ขอ้ท่ี29 ขอ้ท่ี30 ขอ้ท่ี31 ขอ้ท่ี32 ขอ้ท่ี33 ขอ้ท่ี34 ขอ้ท่ี35 ขอ้ท่ี36 ขอ้ท่ี37 
N Valid 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.06 4.08 4.07 4.08 4.05 4.02 4.08 4.02 4.06 
Std. Deviation .822 .815 .906 .889 .865 .862 .846 .850 .812 

 
แสดงระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

Frequencies 
Statistics 

 
 ขอ้ท่ี38 ขอ้ท่ี39 ขอ้ท่ี40 ขอ้ท่ี41 ขอ้ท่ี42 ขอ้ท่ี43 ขอ้ท่ี44 ขอ้ท่ี45 ขอ้ท่ี46 ขอ้ท่ี47 ขอ้ท่ี48 
N Valid 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.27 4.20 4.11 4.20 4.18 4.20 4.17 4.21 4.16 4.28 4.15 
Std. Deviation .805 .801 .865 .817 .802 .777 .832 .856 .800 .806 .827 

 
แสดงระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม 
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Frequencies 
Statistics 

 
 ขอ้ท่ี49 ขอ้ท่ี50 ขอ้ท่ี51 ขอ้ท่ี52 ขอ้ท่ี53 ขอ้ท่ี54 ขอ้ท่ี55 ขอ้ท่ี56 ขอ้ท่ี57 ขอ้ท่ี58 
N Valid 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.05 4.09 4.11 4.11 4.09 4.20 4.17 4.21 4.12 4.15 
Std. Deviation .859 .858 .844 .924 .971 .882 .842 .862 .841 .878 

 
แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
 

จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ANOVA  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ดา้นการมีวสิัยทศัน์
การเปล่ียนแปลง 

Between Groups 56.043 3 18.681 67.576 .000 
Within Groups 95.926 347 .276   
Total 151.969 350    

ดา้นการท างานเป็น
ทีมและมีส่วนร่วม 

Between Groups 76.443 3 25.481 84.098 .000 
Within Groups 105.139 347 .303   
Total 181.582 350    

ดา้นการคิด
สร้างสรรค ์

Between Groups 96.383 3 32.128 123.365 .000 
Within Groups 90.368 347 .260   
Total 186.751 350    

ดา้นการบริหารความ
เส่ียง 

Between Groups 107.242 3 35.747 116.984 .000 
Within Groups 106.034 347 .306   
Total 213.275 350    
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ANOVA  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ดา้นการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

Between Groups 96.457 3 32.152 126.915 .000 
Within Groups 87.908 347 .253   
Total 184.365 350 

   

ดา้นการสร้าง
บรรยากาศองคก์ร
นวตักรรม 

Between Groups 105.630 3 35.210 112.746 .000 
Within Groups 108.366 347 .312   
Total 213.996 350    

ภาพรวม Between Groups 87.982 3 29.327 133.882 .000 
Within Groups 76.011 347 .219   
Total 163.993 350    

 
เปรียบเทยีบรายคู่ ตามวธีิของ  เชฟเฟ่  (Scheffe’) 

 
Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
Scheffe   

Dependent 
Variable 

(I) ขนาด
สถานศึกษา 

(J) ขนาด
สถานศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ดา้นการมี
วสิัยทศัน์การ
เปล่ียนแปลง 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -1.192* .101 .000 -1.48 -.91 
ขนาดใหญ่ -1.087* .105 .000 -1.38 -.79 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-1.599* .114 .000 -1.92 -1.28 
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Dependent 
Variable 

(I) ขนาด
สถานศึกษา 

(J) ขนาด
สถานศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 1.192* .101 .000 .91 1.48 
ขนาดใหญ่ .105 .066 .475 -.08 .29 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.406* .080 .000 -.63 -.18 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.087* .105 .000 .79 1.38 
ขนาดกลาง -.105 .066 .475 -.29 .08 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.511* .085 .000 -.75 -.27 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ขนาดเล็ก 1.599* .114 .000 1.28 1.92 
ขนาดกลาง .406* .080 .000 .18 .63 
ขนาดใหญ่ .511* .085 .000 .27 .75 

ดา้นการท างาน
เป็นทีมและมีส่วน
ร่วม 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -1.530* .106 .000 -1.83 -1.23 
ขนาดใหญ่ -1.215* .109 .000 -1.52 -.91 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-1.751* .119 .000 -2.09 -1.42 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 1.530* .106 .000 1.23 1.83 
ขนาดใหญ่ .315* .069 .000 .12 .51 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.221 .084 .076 -.46 .01 

 ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.215* .109 .000 .91 1.52 
ขนาดกลาง -.315* .069 .000 -.51 -.12 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.536* .089 .000 -.79 -.29 
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Dependent 
Variable 

(I) ขนาด
สถานศึกษา 

(J) ขนาด
สถานศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ขนาดเล็ก 1.751* .119 .000 1.42 2.09 
ขนาดกลาง .221 .084 .076 -.01 .46 
ขนาดใหญ่ .536* .089 .000 .29 .79 

ดา้นการคิด
สร้างสรรค ์

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -1.712* .098 .000 -1.99 -1.44 
ขนาดใหญ่ -1.597* .102 .000 -1.88 -1.31 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-2.016* .111 .000 -2.33 -1.71 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 1.712* .098 .000 1.44 1.99 
ขนาดใหญ่ .115 .064 .363 -.07 .30 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.304* .078 .002 -.52 -.09 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.597* .102 .000 1.31 1.88 
ขนาดกลาง -.115 .064 .363 -.30 .07 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.419* .082 .000 -.65 -.19 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ขนาดเล็ก 2.016* .111 .000 1.71 2.33 
ขนาดกลาง .304* .078 .002 .09 .52 
ขนาดใหญ่ .419* .082 .000 .19 .65 

ดา้นการบริหาร
ความเส่ียง 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -1.789* .106 .000 -2.09 -1.49 
ขนาดใหญ่ -1.685* .110 .000 -1.99 -1.38 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-2.139* .120 .000 -2.48 -1.80 
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Dependent 
Variable 

(I) ขนาด
สถานศึกษา 

(J) ขนาด
สถานศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 1.789* .106 .000 1.49 2.09 
ขนาดใหญ่ .104 .070 .526 -.09 .30 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.350* .084 .001 -.59 -.11 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.685* .110 .000 1.38 1.99 
ขนาดกลาง -.104 .070 .526 -.30 .09 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.454* .089 .000 -.70 -.20 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ขนาดเล็ก 2.139* .120 .000 1.80 2.48 
ขนาดกลาง .350* .084 .001 .11 .59 
ขนาดใหญ่ .454* .089 .000 .20 .70 

ดา้นการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -1.651* .097 .000 -1.92 -1.38 
ขนาดใหญ่ -1.494* .100 .000 -1.78 -1.21 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-2.061* .109 .000 -2.37 -1.75 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 1.651* .097 .000 1.38 1.92 
ขนาดใหญ่ .156 .064 .111 -.02 .33 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.411* .077 .000 -.63 -.19 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.494* .100 .000 1.21 1.78 
ขนาดกลาง -.156 .064 .111 -.33 .02 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.567* .081 .000 -.79 -.34 
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Dependent 
Variable 

(I) ขนาด
สถานศึกษา 

(J) ขนาด
สถานศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ขนาดเล็ก 2.061* .109 .000 1.75 2.37 
ขนาดกลาง .411* .077 .000 .19 .63 
ขนาดใหญ่ .567* .081 .000 .34 .79 

ดา้นการสร้าง
บรรยากาศองคก์ร
นวตักรรม 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -1.781* .107 .000 -2.08 -1.48 
ขนาดใหญ่ -1.596* .111 .000 -1.91 -1.28 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-2.122* .121 .000 -2.46 -1.78 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 1.781* .107 .000 1.48 2.08 
ขนาดใหญ่ .185 .071 .078 -.01 .38 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.341* .085 .001 -.58 -.10 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.596* .111 .000 1.28 1.91 
ขนาดกลาง -.185 .071 .078 -.38 .01 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.526* .090 .000 -.78 -.27 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ขนาดเล็ก 2.122* .121 .000 1.78 2.46 
ขนาดกลาง .341* .085 .001 .10 .58 
ขนาดใหญ่ .526* .090 .000 .27 .78 

ภาพรวม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -1.609* .090 .000 -1.86 -1.36 
ขนาดใหญ่ -1.446* .093 .000 -1.71 -1.18 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-1.948* .101 .000 -2.23 -1.66 

  



198 
 

Dependent 
Variable 

(I) ขนาด
สถานศึกษา 

(J) ขนาด
สถานศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 1.609* .090 .000 1.36 1.86 
ขนาดใหญ่ .163 .059 .055 .00 .33 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.339* .071 .000 -.54 -.14 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.446* .093 .000 1.18 1.71 
ขนาดกลาง -.163 .059 .055 -.33 .00 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

-.502* .075 .000 -.71 -.29 

 ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ขนาดเล็ก 1.948* .101 .000 1.66 2.23 
ขนาดกลาง .339* .071 .000 .14 .54 
ขนาดใหญ่ .502* .075 .000 .29 .71 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ภาพรวม 
Scheffea,b   

ขนาดสถานศึกษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
ขนาดเล็ก 33 2.69   
ขนาดใหญ่ 108  4.13  
ขนาดกลาง 150  4.30  
ขนาดใหญ่พิเศษ 60   4.64 
Sig.  1.000 .276 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 63.597. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 
Homogeneous Subsets 
 

ด้านการมีวสัิยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
Scheffea,b   

ขนาดสถานศึกษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
ขนาดเล็ก 33 3.09   
ขนาดใหญ่ 108  4.18  
ขนาดกลาง 150  4.28  
ขนาดใหญ่พิเศษ 60   4.69 
Sig.  1.000 .736 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 63.597. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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ด้านการท างานเป็นทมีและมีส่วนร่วม 
Scheffea,b   

ขนาดสถานศึกษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
ขนาดเล็ก 33 2.85   
ขนาดใหญ่ 108  4.06  
ขนาดกลาง 150   4.38 
ขนาดใหญ่พิเศษ 60   4.60 
Sig.  1.000 1.000 .164 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 63.597. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 
ด้านการคิดสร้างสรรค์ 

Scheffea,b   

ขนาดสถานศึกษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
ขนาดเล็ก 33 2.59   
ขนาดใหญ่ 108  4.19  
ขนาดกลาง 150  4.31  
ขนาดใหญ่พิเศษ 60   4.61 
Sig.  1.000 .655 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 63.597. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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ด้านการบริหารความเส่ียง 
Scheffea,b   

ขนาดสถานศึกษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
ขนาดเล็ก 33 2.41   
ขนาดใหญ่ 108  4.10  
ขนาดกลาง 150  4.20  
ขนาดใหญ่พิเศษ 60   4.55 
Sig.  1.000 .769 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 63.597. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 
ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

Scheffea,b   

ขนาดสถานศึกษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
ขนาดเล็ก 33 2.67   
ขนาดใหญ่ 108  4.17  
ขนาดกลาง 150  4.33  
ขนาดใหญ่พิเศษ 60   4.74 
Sig.  1.000 .383 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 63.597. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม 
Scheffea,b   

ขนาดสถานศึกษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
ขนาดเล็ก 33 2.52   
ขนาดใหญ่ 108  4.11  
ขนาดกลาง 150  4.30  
ขนาดใหญ่พิเศษ 60   4.64 
Sig.  1.000 .325 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 63.597. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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