
ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขดีสมรรถนะสงูโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษายโสธร 
เขต 2
Innovative Leadership of School Administrators Affecting High 
Performance Organization Under Yasothon Primary Educational 
Service Area Office 2

ศริญญา ผันอากาศ1, สมใจ ภูมิพันธุ์2

Sarinya Punarkat1, Somjai Pumipuntu2

บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้คีวามมุง่หมาย เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อ
ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสงูของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 
2 และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์องค์การขดีสมรรถนะสงูของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 จ�านวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ.95 และความ
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน เท่ากับ.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉล่ียมากท่ีสุดคอื ด้านเทคโนโลยแีละการสือ่สาร และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื ด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร 2) ระดับความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ดุคอื ด้านการน�าองค์การ และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอืด้านการจดักระบวนการ และด้านผลลพัธ์
การด�าเนินการ 3) การสร้างสมการพยากรณ์องค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่าภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร (X

4
) ด้านการท�างานเป็นทมีและมีส่วนร่วม (X
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) สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (Y) ได้ร้อยละ 79.60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เขียนสมการณ์พยากรณ์ได้ ดังนี้
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สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ

Y´= 0.694 + 0.375X
4
 + 0.303X

3
 + 0.178X

5

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน

Z´y = 0.389ZX
4
 + 0.317 ZX

3
 + 0.206 ZX
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คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม, องค์การขีดสมรรถนะสูง, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract 

This research aimed to study the Innovative leadership of school administrators  
affecting high performance organization under yasothon primary educational service area office 
2. The sample group was 327 administrators and teachers in yasothon Primary Educational 
Service Area Office 2. The tool used in this research was the Likert scale question. Reliability 
from the Likert scale question on the Innovative leadership of school administrators was.95 
and high-performance organization was.95 The statistics used in this research were mean, 
standard deviation, and Stepwise Multiple Regression analysis. 

The results of the research were as follows.1. the Innovative leadership of school  
administrators in Yasothon Primary Educational Service Area Office 2 in overall was high and 
each side also was also in high level as well. The side with the highest mean was technology 
and communication and the side with the lowest mean was commanding power creating 
Organizational Climate.2) The high performance organization in yasothon primary educational 
service area office 2. in overall was high and each side also was also in high level as well. 
The side with the highest mean was leading the organization and the side with the lowest 
mean was process management and action results. 3) The result from setting up equations  
predicting high performance organization in yasothon primary educational service area  
office 2. indicated that the Innovative leadership of school administrators in technology and  
communication (X

4
), teamwork and participation (X

3
), and creating Organizational Climate 

(X
5
) could predict high performance organization in yasothon primary educational service 

area office 2 (Y) to be 79.60% with statistical significance level.01 and the predicting  
equations could be written as follows.

Predicting equation in raw score form: 

Y´ = 0.694 + 0.375X
4
 + 0.303X

3
 + 0.178X

5

Predicting equation in standardized form: 

Z´y = 0.389ZX
4
 + 0.317 ZX

3
 + 0.206 ZX

5
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บทนำา

การจดัการศกึษาในยคุศตวรรษที ่21 มกีาร
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ เทคโนโลยี
ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะการจัดการ
ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนท่ี
เปล่ียนรูปแบบไป การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
มากขึ้น ซึ่งตอบสนองในเร่ืองของเวลา เรียนรู้ได้
อย่างไม่มีขีดจ�ากัด องค์กรจึงจ�าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง โดยการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้มีจุดยืน มีเอกลักษณ์ บน
ฐานเศรษฐกิจความรู้ ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรม
น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้
กับทุกองค์กร ให้สามารถยืนหนึ่งแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ (อรอนงค์ โรจน์วัฒนบลูย์, 2553: 2-8)

การศกึษายคุ 4.0 เป็นยคุทีข่บัเคลือ่นโดย
นวัตกรรมโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา เป็น
ยุคแห่งการศึกษาผลิตภาพ เน้นทักษะปฏิบัติ และ
การลงมือท�าจนเชี่ยวชาญแล้วออกมาเป็นผลผลิต
สู่สังคมโดยเน้นทักษะคุณลักษณะ 4 อย่าง ได้แก่ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการคิดผลิตภาพ และทักษะความรับผิด
ชอบ ให้กับเด็กไทยเพื่อเตรียมพร้อมเป็นผลผลิต
ในยคุศตวรรษที ่21 ตามโลกทนั และพร้อมก้าวไป
ข้างหน้าเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและชมุชน (ไพทรูย์  
สินลารัตน์, 2559: 7) ซึ่งถือได้ว่าการศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นส่วนหนีง่ทีจ่ะน�าพาประเทศชาติ
ไปสู่ความส�าเร็จจึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมอื โดยเฉพาะครตู้องปรบัการเรยีนการสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศกึษา(STEM) และ Active Learning  
น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  
ทั้งผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น�าวิชาการ การ
ปฎิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน โรงเรียนทุก
โรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกันภายใน 10 ปี 
ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง และ
การพฒันาการศกึษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 

สู่ศตวรรษที่ 21 เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็นพี่
เลี้ยง (Coach) การเรียนรู้แบบสหวิชาการ เชื่อม
โยงความรู้กับจินตนาการ น�านวัตกรรมเข้ามา 
ขบัเคล่ือนกระบวนการจดัการเรียนรู้ เปล่ียนแปลง
ไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การ
ท�างานร่วมกัน คิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี 
(ชวลิต โพธิ์นคร, 2560)

ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเป็นการประยุกต์
ใช้ความสามารถของผู้บริหารในการน�าองค์การ
ให้เป็นขีดสมรรถนะสูง โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์น�าการเปลี่ยนแปลง การ
มีความคิดสร้างสรรค์ การสร้างบรรยากาศใน
องค์กรที่ดี การบริหารความเสี่ยงภายใต้ข้อจ�ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์การอย่างสงูสดุ รวมไปถึงการใช้หลกัคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารเอง และ
การท�างานเป็นทมีและการมส่ีวนร่วม ผูบ้รหิารต้อง
ใช้เป็นหลกัส�าคญัในการน�ามาพัฒนาองค์กรให้ไปสู ่
เป้าหมายท่ีได้ก�าหนดเอาไว้และการพฒันาขดีความ
สามารถขององค์การทางการแข่งขันขององค์การ
ให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งทาง
ด้านธุรกิจ ภาคเอกชน รวมไปถึงด้านการจัดการ
ศึกษาได้หันมาให้ความส�าคัญกับนวัตกรรม (พยัต  
วฒุริงค์, 2555: 26) ดงันัน้กล่าวได้ว่า การจะพฒันา 
บริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จและ 
มีขีดสมรรถนะสูงและเกิดความยั่งยืน จ�าเป็นที่จะ
ต้องใช้นวตักรรมเข้ามาบรหิารจดัการในทกุๆ ส่วน 
จึงจะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในการน�านวัตกรรมมาผลักดันให้โรงเรียนเป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง 

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
ประถมศกึษายโสธร เขต 2 มโีรงเรยีนในสงักดัจ�านวน
ทัง้สิน้ 187 มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาโรงเรยีนในสงักดั
ให้เป็นองค์การขดีสมรรถนะสงู มมีาตรฐานสูส่ากล 
แต่ผลการทดสอบระดบัชาต ิONET และ NT พบว่า 
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โรงเรยีนส่วนมากมผีลสมัฤทธิใ์นปี 2661 ค่อนข้าง
ต�า่กว่าผลสมัฤทธิเ์ฉลีย่ระดบัประเทศทกุกลุม่สาระ
การเรียนรู้ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2, 2561) รวมถึงการแข่งขัน
ทางทักษะวิชาการในระดับประเทศที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศมีน้อยเมื่อเทียบกับเขตการศึกษาอื่น ผล
การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับเชิงคุณภาพมีน้อย 
ซ่ึงพบว่าสาเหตเุกดิจากผูบ้รหิารสถานศกึษามกีาร
จัดการบรหิารเชงินวตักรรมหรอืน�านวตักรรมมาใช้
ในการจัดการศึกษาในระดับน้อยจึงท�าให้ผลผลิต 
ไม่เป็นไปตามคุณภาพที่ได้วางเอาไว้ (ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) 

จากสภาพปัญหาชี้ให้เห็นว่า การจัดการ
ศกึษาหวัใจหลกัคอืผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีจะน�าพา
องค์การไปสู่ความส�าเร็จ ทั้งนี้จะต้องขับเคล่ือน
โดยใช้นวัตกรรม ต้องเพิ่มขีดสามารถของสถาน
ศึกษาทางการปฏิบัติเพื่อให้ศักยภาพสถานศึกษา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและคณุภาพตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง เพื่อผลัก
ดันและปรับตัวหาทิศทางให้มีความสามารถเหนือ
คู่แข่งทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยการบริหาร
สถานศึกษาให้มีขีดสมรรถนะสูงนั้น ผุ้บริหารต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหาร
สถานศึกษา รวมไปถึงต้องน�านวัตกรรมมาเป็น
ตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย
ทีก่�าหนดเอาไว้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจและต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ
ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนใน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ผลการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ในการน�ามาเป็นแนวคิดเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น�า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถ
บรหิารโรงเรยีนให้มสีมรรถนะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การศกึษาของชาต ิและเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัใน
ระดับสากลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาภาวะผูน้�าเชงิ
นวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อความ
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ความมุ่งหมายในการวิจัยดังนี้

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

2. เพือ่ศกึษาความเป็นองค์การขดีสมรรถนะ
สงูของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2

3. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2

สมมติฐานของการวิจัย

ภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
การมีความคิดสร้างสรรค์ การท�างานเป็นทีมและ
มีส่วนร่วม การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศแห่งองค์กร 
อย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูง ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวจิยัคร้ังนีผู้ว้จิยัมุง่ศกึษาภาวะผูน้�า 
เชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาประกอบด้วย 
5 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการมวีสิยัทศัน์การเปลีย่นแปลง 
2)ด้านการมคีวามคดิสร้างสรรค์ 3)ด้านการท�างาน
เป็นทมีและการมส่ีวนร่วม 4)ด้านเทคโนโลยแีละการ
สือ่สาร 5)ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร ทีส่่งผล
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ต่อความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
จ�านวน 2,173 คน จ�าแนกเป็นผู้บริหารจ�านวน 
187คน ครู จ�านวน 1,986 คน (ส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธรเขต 2: ออนไลน์)

2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 จ�านวน 327 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารจ�านวน 
28 คน ครู จ�านวน 299 คน ซึ่งการก�าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวใช้หลักการของ Krejcie 
& Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 34) การ
ได้มาซึง่กลุม่ตวัอย่างผูว้จิยัได้ด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

1. ก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางของ 
Krejcie & Morgan พบว่าได้จ�านวนประชากรกลุม่
ตัวอย่าง 327 คน

2. ก�าหนดสดัส่วนกลุม่ตวัอย่างตามขนาด
ของโรงเรียน

3. ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากข้อ 2 โดย
การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากจนได้จ�านวนครบ
ตามต้องการ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนที่ 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ ต�าแหน่ง 
จังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Type)

ตอนท่ี 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับองค์การ
ขีดสมรรถนะสูง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคดิ
ของลิเคิร์ท (Likert Type)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ขอหนงัสอืจากคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2

2. ด�าเนินการแจกแบบสอบถามจาน
วน 327 ชุด ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2

3. เมือ่ผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถามคนืครบถ้วน 
ได้ท�าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ 

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

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ และ
น�ามาด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
และหาค่าร้อยละ แล้วน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
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2. วเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้�าเชงินวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 โดยวเิคราะห์
หาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน�าผลที่วิเคราะห์ได้แปลความหมายรายข้อ 
รายด้านและความหมายในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลีย่ของกลุม่ดงันี ้(บญุชม  
ศรีสะอาด. 2556: 121)

3. การวเิคราะห์ข้อมลูภาวะผู้น�าเชงินวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยใช้การ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบมข้ัีนตอน (Stepwise 
Multiple Regression)

ผลการวิจัย

การวิจัยภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้
บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษายโสธรเขต 2 สามารถ 
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านเทคโนโลยแีละการสือ่สาร มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  
( =4.18) รองลงมาคือ ด้านการท�างานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร ซึ่งมีรายละเอียด
ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 
คือ ผู้บริหาร ส่งเสริมให้บุคลากร ติดต่อประสาน
งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เช่น Line และ Facebook และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีระบบสารสนเทศ
ที่บุคลากรสามารถเข้าถึง เพื่อการสืบค้น และ 
แบ่งปันความคิดใหม่ๆ 

1.2 ด้านการท�างานเป็นทมีและมส่ีวนร่วม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ผู้บริหารมอบหมายอ�านาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ได้ชัดเจนมีความสอดคล้องกับ
การปฏบิตังิานร่วมกนั และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 
คอื ผูบ้รหิารร่วมกบัครจูดัระบบขัน้ตอน และจดัสรร
ทรพัยากรการท�างาน เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ร่วมกัน และผู้บริหารร่วมกับครูจัดระบบขั้นตอน 
และจัดสรรทรัพยากรการท�างาน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผน
การปฏบิตังิาน ท�าให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ 
และมข้ีอทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ผูบ้รหิารมคีวาม
สามารถในการสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรปฏิบตังิาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ด้านการมวีสิยัทศัน์แห่งการเปลีย่นแปลง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ดุ คอื ผูบ้รหิารตระหนกัถงึความส�าคญัของ
ทรพัยากรบคุคลต่อความส�าเรจ็ของการเปลีย่นแปลง 
และขอ้ที่มีคา่เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์สู่องค์การ 
แห่งนวัตกรรม 

1.5 ด้านการมีความคดิสร้างสรรค์ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ทกุ
ข้ออยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ 
ผู้บริหารมุ่งผลักดันแนวคิดให้เกิดนวัตกรรมที่เป็น
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ประโยชน์ต่อสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ แนวคิดของผู้บริหารท�าให้ได้สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

2. ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของ
โรงเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการน�าองค์การ รองลง
มาคือด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดกระบวนการ 
และด้านผลลัพธ์การด�าเนินการ ซึ่งมีรายละเอียด
ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

2.1 ด้านการน�าองค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการก�าหนดทิศทางท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และคณะกรรมการสถานศกึษา และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ 
น้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ บุคลากร  
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการก�ากับติดตาม ตรวจสอบ

2.2 ด้านการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์โดยรวม
และรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ 
ที่ก�าหนดกระบวนการขั้นตอนหรือกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานที่น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามพันธ
กิจพร้อมตัวบ่งชี้ความส�าเร็จ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุดคือ สถานศึกษาแปลงแผนกลยุทธ์สู ่
แผนปฏิบัติราชการที่รองรับการเปลี่ยนแปลง และ
สร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน

2.3 ด้านการจัดกระบวนการ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารที่เชื่อม
โยมกระบวนการ และตวับ่งชีค้วามส�าเรจ็ เพือ่มุง่สู่

ผลลพัธ์ทีต้่องการ และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 
สถานศกึษาการประเมนิผลความคุม้ค่าคุม้ทนุของ
การด�าเนินงาน เพื่อน�าไปสู่การลดค่าใช้จ่าย และ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิาร โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ
คือ สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อน�ามาปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนเชิงรุกในการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของ
กลุ่มผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

2.5 ด้านการวัดและการจัดการความรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษามี
การใช้ความรูแ้ละองค์ความรูข้องสถานศึกษาในการ 
แก้ปัญหา และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทนัเวลาและเชงิรกุ และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 
สถานศกึษามกีารปรบัปรงุการบรหิารจดัการข้อมลู
สารสนเทศและระบบการท�างานให้เป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 

2.6 ด้านการมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ
คือ สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จรยิธรรมของบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง และข้อทีม่ค่ีา
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
บคุลากรให้ก้าวทนัเทคโนโลยแีละมทีกัษะแก้ปัญหา 

2.7 ด้านผลลัพธ์การด�าเนินการ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าทกุ
ข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สถานศึกษาผลการด�าเนินงานที่สะท้อนความ
สามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนา และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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น้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีการตั้งเป้าหมายท่ีมี
ความท้าทาย 

3. ภาวะผู้น�าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาทีส่่งผลต่อความเป็นองค์การขดีสมรรถนะสงู
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น�าเชิง
นวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา ด้านเทคโนโลยี
และการสือ่สาร (X

4
) ด้านการท�างานเป็นทมีและมี

ส่วนร่วม (X
3
) และด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร 

(X
5
) สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขดีสมรรถนะ

สงู (Y) สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของ
คะแนนดิบ คือ 0.375, 0.303, และ 0.178 ตาม
ล�าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน คอื 0.389, 0.317, และ 0.206 
ตามล�าดับ โดยตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าว สามารถ
ร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
ได้ร้อยละ 79.60 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 
.01 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความ
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ความเป็นองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ใน 
รูปของคะแนนดิบ

Y´ = 0.694 + 0.375X
4
 + 0.303X

3
 

+ 0.178X
5

สมการพยากรณ์ความเป็นองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ใน 
รูปของคะแนนมาตรฐาน

Z´y = 0.389ZX
4
 + 0.317 ZX

3
 + 

0.206 ZX
5
 

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้�าเชงินวัตกรรมของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษากับความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของ
โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยสามารถน�ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผูบ้รหิารใช้กระบวนการทางเทคโนโลยใีน
การจดัการกบัข้อมลูข่าวสารและการตดิต่อสือ่สาร 
การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรเพื่อช่วยสนับสนุนคนในองค์การให ้
เข้าถึงความรู้และมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
และการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
และมีส่วนร่วมต่างๆ ทางสังคมออนไลน์ ตลอด
จนการประสานงาน การสอนงานและทักษะเกี่ยว
กับความรู้ด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สองคล้องกับงานวิจัยของปริวัฒน์ ยืนยิ่ง (2563: 
330-344) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานี 
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานี 
อยู่ในระดับมากโดยรวมและรายด้าน การบริหาร
องค์กรนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความสามารถในการวินิจฉัยองค์กร ส่งเสริมให้
บุคลากรคิดค้นและปรับปรุงสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ให้ความส�าคญักบัการจดัการความรู ้น�าระบบ
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยทีางการศกึษามาใช้ใน
การพฒันานวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ปวีณา กันถิน และคณะ (2560: 
1833 -1848 ) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขต
พื้นที่การศึกประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยมี 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ 
ผูบ้รหิารสถานศึกษาโรงเรยีนประชารฐัมรีะดบัภาวะ
ผู้น�าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับดังนี้ 
การมีวิสัยทัศน์สู่การเปล่ียนแปลง การสร้างแรง
จูงใจให้กับบุคลากร การมีส่วนร่วมในการท�างาน
และท�างานเป็นทีม การมีคุณธรรมจริยธรรม การ
สร้างบรรยากาศแห่งการส่งเสรมิองค์การนวตักรรม
และการคิดสร้างสรรค์ ตามล�าดับ 2) ข้อเสนอ
แนะในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ซึ่งพบว่า  
1) ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรจดัให้มกีารอบรม
เกีย่วกบักระบวนการพฒันาภาวะผูน้�าเชงินวตักรรม  
2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองเพ่ือให้
เป็นบุคคลที่เรียนรู้อันจะน�าไปสู่การพัฒนาความ
คิดริเริมสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 3) ผู้บริหารสถาน ศึกษา
ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนครูและบุคลากร
ในโรงเรยีนได้พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเตม็
ท่ี และเปิดโอกาสให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองเพือ่น�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมแห่งการเรยีนรู้  
รวมทั้งให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและด�าเนิน
งานของสถานศึกษา 4) ผู้บริหารสถานศึกษาควร
อ�านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือและให้ 
ค�าแนะน�าที่ดีแก่ครูที่ประสบปัญหาในการท�างาน 
รวมทั้งให้การยกย่องหรือชมเชยแก่ครูท่ีท�างาน
ประสบความส�าเร็จเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจใน
การท�างาน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้

2. ผลการศึกษาความเป็นองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก โดยด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

การน�าองค์การ รองลงมาคือ การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ การวัดและการจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดกระบวนการ 
และด้านผลลัพธ์การด�าเนินการ ตามล�าดับ ด้าน
การน�าองค์การ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
อาจเนือ่งมาจากการท่ีโรงเรียนมกีารก�าหนดทิศทาง
การพัฒนา มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางการ
พัฒนาให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้  
มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของสถานศกึษา ให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและ
ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างบรรยากาศองค์การให้เอื้อต่อ
การสร้างนวตักรรมและการเรยีนรู ้มกีารก�ากบัดแูล
ตนเองทีด่ ีและด�าเนนิการเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรียะ ทวีบุญญาวัตร และประเสริฐ อินทร์รักษ์ 
(2559: 795-814) วิจัยเรื่อง รูปแบบองค์การขีด
สมรรถนะสงูของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลของการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงาน คณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารแบบมุ่งเน้น 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ 2) การน�าองค์การตามหลักธร
รมาภิบาล 3)การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) การ
บริหารแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และ 5) การบริหาร
แบบมุ่งเน้นผลส�าเรจ็ขององค์การ และพบว่า ความ
สมัพนัธ์ขององค์ประกอบการน�าองค์การตามหลกั
ธรรมาภิบาล มีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริหาร 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และการบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลส�าเร็จขององค์การ 

3. ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร 
สถานศกึษาทีส่่งผลต่อความเป็นองค์การขดีสมรรถนะ
สงู พบว่าภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารทัง้ 3 
ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยแีละการสือ่สาร ด้านการ
ท�างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม และด้านการสร้าง
บรรยากาศองค์กร สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความ
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เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ได้ร้อยละ 79.60 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ 
ผูบ้รหิาร ด้านเทคโนโลยแีละการสือ่สาร เป็นตวัแปร
ทีส่ามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขดีสมรรถนะ
สูงได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ด้านการท�างานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม และด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร 
ตามล�าดบั การทีต่วัแปรพยากรณ์ด้านเทคโนโลยีและ
การสือ่สาร สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขดี
สมรรถนะสูงได้ดีที่สุด อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการตดิต่อส่ือสาร สร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
และมีการส่งเสริมให้บุคลากร ติดต่อประสานงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยใีนการสร้างการจดัเกบ็
ข้อมูลส�าคัญและน�ากลับมาใช้งานใหม่ วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงนวัตกรรม น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
อุปกรณ์ มาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ครู 
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และทกัษะความรู้ด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนือ่ง 
สามารถก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของครู
ในองค์การ ขบัเคลือ่นสูค่วามเป็นองค์การขดีสมรรถนะ
สงู สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ฐตินินัท์ นนัทะศรี  
และคณะ (2563: 11-20) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�า
เชงินวัตกรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ผลการวจิยั 
พบว่า ผู้บริหารจะต้องมภีาวะผูน้�าเชงินวตักรรมอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ในการก้าวสู่ความส�าเร็จของการเป็น
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป ผูบ้รหิารสถานศึกษาจะต้องพฒันาตนเองสู่การ
เปน็ผู้น�าทีค่รองตน ครองคน และครองงานได้เปน็
อย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการสมัยใหม่
อย่างมีศิลปะในการท�างานท้ังศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส�าคัญ
คือการพัฒนาคนทางความคิดเพื่อให้คนพัฒนา

งานให้ประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงต้องอาศัยผู้บริหารท่ี
มีเทคนิคการบริหารจัดการ สมัยใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมมาขบัเคลือ่นองค์กร
ไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ  
1) ด้านการมวีสิยัทศัน์เชงินวตักรรม 2) การท�างาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วม เชิงนวัตกรรม 3) การ
มีทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 4) การแสดง
บทบาทหน้าทีเ่ชงินวตักรรม และ 5) การมบีคุลกิภาพ 
เชิงนวัตกรรม หากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้น�าเชิงนวัตกรรมดังกล่าวจะกลายเป็นตัวชี้วัด 
ความส�าเร็จและคุณภาพการบริหาร จัดการ 
คุณภาพของบุคลากรและสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผล
ต่อการการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อ 
สถานศึกษาได้ในที่สุด

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิง
นวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร ดงันัน้ ผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้�าเชงินวตักรรม 
ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานของบคุลากรภายในองค์การ ท�าให้เกดิค่านิยม 
ทีน่�าไปสูก่ารสร้างคณุค่าให้กบัองค์การ และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการท�างาน ซ่ึงสามารถส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพขององค์กรนั้นได้
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1.2 จากผลการวจิยัพบว่า ความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนใน สังกัดส�านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 ด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือด้านการจัดกระบวนการ 
และด้านผลลัพธ์การด�าเนินการ ดังนั้นการที่จะ
สร้างองค์การขดีสมรรถนะสงูให้เกดิขึน้กบัโรงเรยีน 
โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการ 
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่
ต้นจนจบ และน�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีต้่องการ มกีารสร้าง
นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ 
และการให้บรกิาร มกีารลดต้นทนุ ค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนนิงานและการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มีการน�าเทคโนโลยี มาใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะ 
สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของวตัถปุระสงค์หลกั
ของสถานศึกษา 

1.3 จากผลการวิจยั ภาวะผูน้�าเชงินวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูง พบว่าภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ด้านการท�างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
และด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร สามารถร่วม
กันพยากรณ์ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษายโสธร เขต 2 ได้ร้อยละ 79.60 ดงันัน้  
ผู้บริหารจึงควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาภาวะ
ผู้น�าเชิงนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
มากที่สุด รองลงไปคือ ด้านด้านการท�างานเป็น
ทีมและมีส่วนร่วม และด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร ตามล�าดับ

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครขูองสถานศกึษาในสงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการ
ศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเขตพื้นที่การ
ศกึษาอืน่ เพือ่จะได้น�าผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของความเป็นองค์การขีดสมรรถนะ
สูงของโรงเรียน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีถูกต้อง
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อองค์การขดีสมรรถนะสงู
ที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนซึ่งท�าให้โรงเรียน 
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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