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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ คี วามมุง่ หมาย เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อ
ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต
2 และเพือ่ สร้างสมการพยากรณ์องค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 2 จ�ำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ.95 และความ
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน เท่ากับ.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ ด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร 2) ระดับความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ คือ ด้านการน�ำองค์การ และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือด้านการจัดกระบวนการ และด้านผลลัพธ์
การด�ำเนินการ 3) การสร้างสมการพยากรณ์องค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่าภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร (X4) ด้านการท�ำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม (X3) และด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร (X5) สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (Y) ได้ร้อยละ 79.60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เขียนสมการณ์พยากรณ์ได้ ดังนี้
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สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
Y´= 0.694 + 0.375X4 + 0.303X3 + 0.178X5
สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน
Z´y = 0.389ZX4 + 0.317 ZX3 + 0.206 ZX5
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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 (X4), teamwork and participation (X3), and creating Organizational Climate
(X5) 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 + 0.375X4 + 0.303X3 + 0.178X5
Predicting equation in standardized form:
Z´y = 0.389ZX4 + 0.317 ZX3 + 0.206 ZX5
Keywords: the Innovative leadership, high performance organization, School
Administrators
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บทนำ�
การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มีการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี
ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะการจัดการ
ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เปลี่ยนรูปแบบไป การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
มากขึ้น ซึ่งตอบสนองในเรื่องของเวลา เรียนรู้ได้
อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้มีจุดยืน มีเอกลักษณ์ บน
ฐานเศรษฐกิจความรู้ ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรม
น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้
กับทุกองค์กร ให้สามารถยืนหนึ่งแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ (อรอนงค์ โรจน์วฒ
ั นบูลย์, 2553: 2-8)
การศึกษายุค 4.0 เป็นยุคทีข่ บั เคลือ่ นโดย
นวัตกรรมโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา เป็น
ยุคแห่งการศึกษาผลิตภาพ เน้นทักษะปฏิบัติ และ
การลงมือท�ำจนเชี่ยวชาญแล้วออกมาเป็นผลผลิต
สู่สังคมโดยเน้นทักษะคุณลักษณะ 4 อย่าง ได้แก่
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดผลิตภาพ และทักษะความรับผิด
ชอบ ให้กับเด็กไทยเพื่อเตรียมพร้อมเป็นผลผลิต
ในยุคศตวรรษที่ 21 ตามโลกทัน และพร้อมก้าวไป
ข้างหน้าเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน (ไพทูรย์
สินลารัตน์, 2559: 7) ซึ่งถือได้ว่าการศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นส่วนหนีง่ ทีจ่ ะน�ำพาประเทศชาติ
ไปสู่ความส�ำเร็จจึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือ โดยเฉพาะครูตอ้ งปรับการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา(STEM) และ Active Learning
น�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
ทั้งผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็น ผู้น�ำวิชาการ การ
ปฎิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน โรงเรียนทุก
โรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกันภายใน 10 ปี
ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง และ
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0

สู่ศตวรรษที่ 21 เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็นพี่
เลี้ยง (Coach) การเรียนรู้แบบสหวิชาการ เชื่อม
โยงความรู้กับจินตนาการ น�ำนวัตกรรมเข้ามา
ขับเคลือ่ นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เปลีย่ นแปลง
ไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การ
ท�ำงานร่วมกัน คิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี
(ชวลิต โพธิ์นคร, 2560)
ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมเป็นการประยุกต์
ใช้ความสามารถของผู้บริหารในการน�ำองค์การ
ให้เป็นขีดสมรรถนะสูง โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์น�ำการเปลี่ยนแปลง การ
มีความคิดสร้างสรรค์ การสร้างบรรยากาศใน
องค์กรที่ดี การบริหารความเสี่ยงภายใต้ข้อจ�ำกัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์การอย่างสูงสุด รวมไปถึงการใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารเอง และ
การท�ำงานเป็นทีมและการมีสว่ นร่วม ผูบ้ ริหารต้อง
ใช้เป็นหลักส�ำคัญในการน�ำมาพัฒนาองค์กรให้ไปสู่
เป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดเอาไว้และการพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์การทางการแข่งขันขององค์การ
ให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งทาง
ด้านธุรกิจ ภาคเอกชน รวมไปถึงด้านการจัดการ
ศึกษาได้หันมาให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรม (พยัต
วุฒริ งค์, 2555: 26) ดังนัน้ กล่าวได้วา่ การจะพัฒนา
บริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบความส�ำเร็จและ
มีขีดสมรรถนะสูงและเกิดความยั่งยืน จ�ำเป็นที่จะ
ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการในทุกๆ ส่วน
จึงจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ในการน�ำนวัตกรรมมาผลักดันให้โรงเรียนเป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 187 มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
ให้เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง มีมาตรฐานสูส่ ากล
แต่ผลการทดสอบระดับชาติ ONET และ NT พบว่า
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โรงเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิใ์ นปี 2661 ค่อนข้าง
ต�ำ่ กว่าผลสัมฤทธิเ์ ฉลีย่ ระดับประเทศทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2, 2561) รวมถึงการแข่งขัน
ทางทักษะวิชาการในระดับประเทศที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศมีน้อยเมื่อเทียบกับเขตการศึกษาอื่น ผล
การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับเชิงคุณภาพมีน้อย
ซึง่ พบว่าสาเหตุเกิดจากผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการ
จัดการบริหารเชิงนวัตกรรมหรือน�ำนวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการศึกษาในระดับน้อยจึงท�ำให้ผลผลิต
ไม่เป็นไปตามคุณภาพที่ได้วางเอาไว้ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
จากสภาพปัญหาชี้ให้เห็นว่า การจัดการ
ศึกษาหัวใจหลักคือผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะน�ำพา
องค์การไปสู่ความส�ำเร็จ ทั้งนี้จะต้องขับเคลื่อน
โดยใช้นวัตกรรม ต้องเพิ่มขีดสามารถของสถาน
ศึกษาทางการปฏิบัติเพื่อให้ศักยภาพสถานศึกษา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง เพื่อผลัก
ดันและปรับตัวหาทิศทางให้มีความสามารถเหนือ
คู่แข่งทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยการบริหาร
สถานศึกษาให้มีขีดสมรรถนะสูงนั้น ผุ้บริหารต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหาร
สถานศึกษา รวมไปถึงต้องน�ำนวัตกรรมมาเป็น
ตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดเอาไว้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจและต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ
ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ผลการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ในการน�ำมาเป็นแนวคิดเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถ
บริหารโรงเรียนให้มสี มรรถนะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันใน
ระดับสากลต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาภาวะผูน้ ำ� เชิง
นวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อความ
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 2 ความมุ่งหมายในการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2. เพือ่ ศึกษาความเป็นองค์การขีดสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2
3. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส�ำ นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2

สมมติฐานของการวิจัย
ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลง
การมีความคิดสร้างสรรค์ การท�ำงานเป็นทีมและ
มีส่วนร่วม การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศแห่งองค์กร
อย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูง ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ�
เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์การเปลีย่ นแปลง
2)ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 3)ด้านการท�ำงาน
เป็นทีมและการมีสว่ นร่วม 4)ด้านเทคโนโลยีและการ
สือ่ สาร 5)ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร ทีส่ ง่ ผล
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ต่อความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
จ�ำนวน 2,173 คน จ�ำแนกเป็นผู้บริหารจ�ำนวน
187คน ครู จ�ำนวน 1,986 คน (ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2: ออนไลน์)

2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 2 จ�ำนวน 327 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารจ�ำนวน
28 คน ครู จ�ำนวน 299 คน ซึ่งการก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวใช้หลักการของ Krejcie
& Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 34) การ
ได้มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่างผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
Krejcie & Morgan พบว่าได้จำ� นวนประชากรกลุม่
ตัวอย่าง 327 คน
2. ก�ำหนดสัดส่วนกลุม่ ตัวอย่างตามขนาด
ของโรงเรียน
3. ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจากข้อ 2 โดย
การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากจนได้จ�ำนวนครบ
ตามต้องการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ ต�ำแหน่ง
จังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Type)
ตอนที่ 3 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับองค์การ
ขีดสมรรถนะสูง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert Type)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครู
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2
2. ด�ำเนินการแจกแบบสอบถามจาน
วน 327 ชุด ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2
3. เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามคืนครบถ้วน
ได้ทำ� การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ
4. น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส
ให้คะแนนตามน�ำ้ หนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึก
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ และ
น�ำมาด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ แล้วน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
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2. วิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วน�ำผลที่วิเคราะห์ได้แปลความหมายรายข้อ
รายด้านและความหมายในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2556: 121)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression)

ผลการวิจัย
การวิจัยภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้
บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 สามารถ
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
( =4.18) รองลงมาคือ ด้านการท�ำงานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร ซึ่งมีรายละเอียด
ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือ ผู้บริหาร ส่งเสริมให้บุคลากร ติดต่อประสาน
งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์
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เช่น Line และ Facebook และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีระบบสารสนเทศ
ที่บุคลากรสามารถเข้าถึง เพื่อการสืบค้น และ
แบ่งปันความคิดใหม่ๆ
1.2 ด้านการท�ำงานเป็นทีมและมีสว่ นร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ผู้บริหารมอบหมายอ�ำนาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ได้ชัดเจนมีความสอดคล้องกับ
การปฏิบตั งิ านร่วมกัน และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
คือ ผูบ้ ริหารร่วมกับครูจดั ระบบขัน้ ตอน และจัดสรร
ทรัพยากรการท�ำงาน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกัน และผู้บริหารร่วมกับครูจัดระบบขั้นตอน
และจัดสรรทรัพยากรการท�ำงาน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผน
การปฏิบตั งิ าน ท�ำให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ทวี่ างไว้
และมีขอ้ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหารมีความ
สามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์แห่งการเปลีย่ นแปลง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหารตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ทรัพยากรบุคคลต่อความส�ำเร็จของการเปลีย่ นแปลง
และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์สู่องค์การ
แห่งนวัตกรรม
1.5 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุก
ข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
ผู้บริหารมุ่งผลักดันแนวคิดให้เกิดนวัตกรรมที่เป็น
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ประโยชน์ต่อสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ แนวคิดของผู้บริหารท�ำให้ได้สิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์
2. ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของ
โรงเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการน�ำองค์การ รองลง
มาคือด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดกระบวนการ
และด้านผลลัพธ์การด�ำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียด
ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการน�ำองค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
สถานศึกษามีการก�ำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และคณะกรรมการสถานศึกษา และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก�ำกับติดตาม ตรวจสอบ
2.2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์โดยรวม
และรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์
ที่ก�ำหนดกระบวนการขั้นตอนหรือกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานที่น�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามพันธ
กิจพร้อมตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ สถานศึกษาแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติราชการที่รองรับการเปลี่ยนแปลง และ
สร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน
2.3 ด้านการจัดกระบวนการ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารที่เชื่อม
โยมกระบวนการ และตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จ เพือ่ มุง่ สู่

ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ
สถานศึกษาการประเมินผลความคุม้ ค่าคุม้ ทุนของ
การด�ำเนินงาน เพื่อน�ำไปสู่การลดค่าใช้จ่าย และ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการ โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือ สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อน�ำมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนเชิงรุกในการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของ
กลุ่มผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.5 ด้านการวัดและการจัดการความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษามี
การใช้ความรูแ้ ละองค์ความรูข้ องสถานศึกษาในการ
แก้ปัญหา และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันเวลาและเชิงรุก และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ
สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศและระบบการท�ำงานให้เป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้
2.6 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือ สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง และข้อทีม่ คี า่
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรให้กา้ วทันเทคโนโลยีและมีทกั ษะแก้ปญ
ั หา
2.7 ด้านผลลัพธ์การด�ำเนินการ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สถานศึกษาผลการด�ำเนินงานที่สะท้อนความ
สามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนา และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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น้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีการตั้งเป้าหมายที่มี
ความท้าทาย
3. ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น�ำเชิง
นวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านเทคโนโลยี
และการสือ่ สาร (X4) ด้านการท�ำงานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม (X3) และด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
(X5) สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะ
สูง (Y) สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของ
คะแนนดิบ คือ 0.375, 0.303, และ 0.178 ตาม
ล�ำดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน คือ 0.389, 0.317, และ 0.206
ตามล�ำดับ โดยตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าว สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ได้รอ้ ยละ 79.60 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความ
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 2 ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ความเป็นองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ใน
รูปของคะแนนดิบ
Y´ = 0.694 + 0.375X4 + 0.303X3
+ 0.178X5
สมการพยากรณ์ความเป็นองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ใน
รูปของคะแนนมาตรฐาน
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Z´y = 0.389ZX4 + 0.317 ZX3 +
0.206 ZX5

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษากับความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยสามารถน�ำมา
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผูบ้ ริหารใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีใน
การจัดการกับข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสือ่ สาร
การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรเพื่อช่วยสนับสนุนคนในองค์การให้
เข้าถึงความรู้และมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
และการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และมีส่วนร่วมต่างๆ ทางสังคมออนไลน์ ตลอด
จนการประสานงาน การสอนงานและทักษะเกี่ยว
กับความรู้ด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สองคล้องกับงานวิจัยของปริวัฒน์ ยืนยิ่ง (2563:
330-344) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อยู่ในระดับมากโดยรวมและรายด้าน การบริหาร
องค์กรนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความสามารถในการวินิจฉัยองค์กร ส่งเสริมให้
บุคลากรคิดค้นและปรับปรุงสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการความรู้ น�ำระบบ
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ใน
การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง และสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ปวีณา กันถิน และคณะ (2560:
1833 -1848 ) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขต
พื้นที่การศึกประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยมี
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐมีระดับภาวะ
ผู้น�ำโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับดังนี้
การมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรง
จูงใจให้กับบุคลากร การมีส่วนร่วมในการท�ำงาน
และท�ำงานเป็นทีม การมีคุณธรรมจริยธรรม การ
สร้างบรรยากาศแห่งการส่งเสริมองค์การนวัตกรรม
และการคิดสร้างสรรค์ ตามล�ำดับ 2) ข้อเสนอ
แนะในการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ซึ่งพบว่า
1) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรจัดให้มกี ารอบรม
เกีย่ วกับกระบวนการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองเพื่อให้
เป็นบุคคลที่เรียนรู้อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาความ
คิดริเริมสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 3) ผู้บริหารสถาน ศึกษา
ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนครูและบุคลากร
ในโรงเรียนได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม
ที่ และเปิดโอกาสให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
รวมทั้งให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและด�ำเนิน
งานของสถานศึกษา 4) ผู้บริหารสถานศึกษาควร
อ�ำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือและให้
ค�ำแนะน�ำที่ดีแก่ครูที่ประสบปัญหาในการท�ำงาน
รวมทั้งให้การยกย่องหรือชมเชยแก่ครูที่ท�ำงาน
ประสบความส�ำเร็จเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจใน
การท�ำงาน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้
2. ผลการศึกษาความเป็นองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ

การน�ำองค์การ รองลงมาคือ การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ การวัดและการจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดกระบวนการ
และด้านผลลัพธ์การด�ำเนินการ ตามล�ำดับ ด้าน
การน�ำองค์การ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
อาจเนือ่ งมาจากการทีโ่ รงเรียนมีการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนา มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางการ
พัฒนาให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้
มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของสถานศึกษา ให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการและ
ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างบรรยากาศองค์การให้เอื้อต่อ
การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ มีการก�ำกับดูแล
ตนเองทีด่ ี และด�ำเนินการเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรียะ ทวีบุญญาวัตร และประเสริฐ อินทร์รักษ์
(2559: 795-814) วิจัยเรื่อง รูปแบบองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลของการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงาน คณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารแบบมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 2) การน�ำองค์การตามหลักธร
รมาภิบาล 3)การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) การ
บริหารแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และ 5) การบริหาร
แบบมุง่ เน้นผลส�ำเร็จขององค์การ และพบว่า ความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบการน�ำองค์การตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริหาร
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และการบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลส�ำเร็จขององค์การ
3. ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นองค์การขีดสมรรถนะ
สูง พบว่าภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารทัง้ 3
ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร ด้านการ
ท�ำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม และด้านการสร้าง
บรรยากาศองค์กร สามารถร่วมกันพยากรณ์ความ
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เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 2 ได้ร้อยละ 79.60 ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริหาร ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร เป็นตัวแปร
ทีส่ ามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะ
สูงได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ด้านการท�ำงานเป็นทีม
และมีสว่ นร่วม และด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
ตามล�ำดับ การทีต่ วั แปรพยากรณ์ดา้ นเทคโนโลยีและ
การสือ่ สาร สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การขีด
สมรรถนะสูงได้ดีที่สุด อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการติดต่อสือ่ สาร สร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
และมีการส่งเสริมให้บุคลากร ติดต่อประสานงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลส�ำคัญและน�ำกลับมาใช้งานใหม่ วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงนวัตกรรม น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
อุปกรณ์ มาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ครู
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และทักษะความรูด้ า้ นอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
สามารถก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของครู
ในองค์การ ขับเคลือ่ นสูค่ วามเป็นองค์การขีดสมรรถนะ
สูง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐิตนิ นั ท์ นันทะศรี
และคณะ (2563: 11-20) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริหารจะต้องมีภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ในการก้าวสู่ความส�ำเร็จของการเป็น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไป ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองสูก่ าร
เป็นผู้นำ� ทีค่ รองตน ครองคน และครองงานได้เป็น
อย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการสมัยใหม่
อย่างมีศิลปะในการท�ำงานทั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส�ำคัญ
คือการพัฒนาคนทางความคิดเพื่อให้คนพัฒนา
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งานให้ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่
มีเทคนิคการบริหารจัดการ สมัยใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรมมาขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ
1) ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์เชิงนวัตกรรม 2) การท�ำงาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วม เชิงนวัตกรรม 3) การ
มีทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 4) การแสดง
บทบาทหน้าทีเ่ ชิงนวัตกรรม และ 5) การมีบคุ ลิกภาพ
เชิงนวัตกรรม หากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้น�ำเชิงนวัตกรรมดังกล่าวจะกลายเป็นตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จและคุณภาพการบริหาร จัดการ
คุณภาพของบุคลากรและสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผล
ต่อการการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
สถานศึกษาได้ในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัย ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำเชิง
นวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร ดังนัน้ ผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรภายในองค์การ ท�ำให้เกิดค่านิยม
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างคุณค่าให้กบั องค์การ และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน ซึ่งสามารถส่งผล
ต่อประสิทธิภาพขององค์กรนั้นได้
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1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนใน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือด้านการจัดกระบวนการ
และด้านผลลัพธ์การด�ำเนินการ ดังนั้นการที่จะ
สร้างองค์การขีดสมรรถนะสูงให้เกิดขึน้ กับโรงเรียน
โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่
ต้นจนจบ และน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ
และการให้บริการ มีการลดต้นทุน ค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการน�ำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะ
สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของวัตถุประสงค์หลัก
ของสถานศึกษา
1.3 จากผลการวิจยั ภาวะผูน้ ำ� เชิงนวัตกรรม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูง พบว่าภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ด้านการท�ำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
และด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร สามารถร่วม
กันพยากรณ์ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รอ้ ยละ 79.60 ดังนัน้
ผู้บริหารจึงควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำเชิงนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
มากที่สุด รองลงไปคือ ด้านด้านการท�ำงานเป็น
ทีมและมีส่วนร่วม และด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร ตามล�ำดับ

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 2 เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการ
ศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเขตพื้นที่การ
ศึกษาอืน่ เพือ่ จะได้นำ� ผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความเป็นองค์การขีดสมรรถนะ
สูงของโรงเรียน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้อง
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะสูง
ที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
ขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนซึ่งท�ำให้โรงเรียน
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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