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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาระดบัปัจจยัการบรหิาร 2) ศึกษาระดบัการเป็นองค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรม
ของสถานศึกษา 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม
ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน 
จ�านวน 297 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั แบบสอบถามปัจจยัการบรหิารมค่ีาอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง .380-.890 ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 
.979 และการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง .536-.939 ค่าความ 
เชือ่มั่นเท่ากับ .990 วิเคราะหข์้อมลูโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสทิธิ์
สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัและวเิคราะห์ถดถอยหพคุณูแบบขัน้ตอน ผลการวจิยัพบว่า 1) ปัจจยัการบริหาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัย
การบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน 4) ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ปัจจัยด้านบุคคล เป็นตัวพยากรณ์การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามธัยมศกึษาหนองคายทีด่ทีีส่ดุ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่มอี�านาจในการพยากรณ์ 
ได้ร้อยละ 46.50 เขียนสมการได้ดังนี้
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study level of administrative factors.  
2) study the level of innovative organizations of school. 3) study the relationship between  
administrative factors of school and innovative organizations of school. 4) create a  
predictive equation for administrative factors affecting innovative organizations under the 
Nongkhai Secondary Educational Service Area Office. The sample consisted of teachers in 
the to 297 people selected by using stratified random sampling technique. The research 
instrument was a 5 level-rating-scale questionnaire on the the administrative factors .380-
.890, reliability at .979 and innovative organizations of school with a discriminative power 
between. .536-.939 and reliability at .990. The statistical techniques employed in this analysis 
were frequency percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation 
coefficient and stepwise multiple regression analysis. The result were as follows: 1) Overall,  
the level of administrative factors, was found at a high level. 2) Overall, the level of  
innovative organizations of school, was found at a high level. 3) The relationship between  
administrative factors of school and innovative organizations of school were related.  
4) Administrative factors were Management process factors, Information technology  
factors, Material factors and Personal factors affecting innovative organizations of school 
under Nongkhai Secondary Educational Service Area Office at the .05 level of significance. 
The predicting power was 46.50. write the equation as follows:
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บทนำา

ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นการขบั 
เคล่ือนประเทศด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์ 
และนวตักรรมไปสูค่วาม “มัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืน” 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 3) 
การเตบิโต ของเทคโนโลยีและเศรษฐกจิดจิทิลัอย่าง 
ไม่หยุดยั้ง รวมถึงความตื่นตัวในเรื่ององค์ความรู ้
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ท�าให้องค์ความรู้เข้ามามี
บทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละประเทศ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หาก
ประเทศใดไม่สามารถปรบัตัวให้ก้าวทนัองค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ตลอดเวลาก็จะถกูทิง้
ไว้ในกลุ่มประเทศล้าหลังทันที (ส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้, 2560: 3) “นวัตกรรม” 
เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ คดิค้นพฒันา สามารถ 
น�าไปปฏิบัติจริงและมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน
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ในลักษณะของใหม่ที่ไม่มีมาก่อน หรือของเก่าที่
มีอยู่เดิม แต่ได้รับการปรับปรุง เสริมแต่ง พัฒนา
ขึ้นใหม่ (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552: 7) นอกจากนี้
ครอบคลุมทั้งในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับหน่วย งานอื่นๆ โดยรูปแบบ
ความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะทางการหรือไม่
เป็นทางการ ผ่านเครือข่ายความร่วมมอืเชงิพาณชิย์ 
หรือกระบวนการเรยีนรูแ้บบแปรผนั เช่น การเรยีนรู ้
โดยการใช้การเรียนรู้โดยการลงมือท�า การเรียนรู ้
โดยการแลกเปลีย่น (ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต,ิ 
2553: 1-2) 

“องค์กรนวัตกรรม” เป็นกระบวนการที่
เกิดจากการน�าความรู้ ทักษะและความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์มาผสมผสานกบัความสามารถทาง ด้าน
การบรหิารจดัการของผู้น�าองค์กร เพือ่ให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ประโยชน์และตอบ สนองความพึงพอใจให้กับ 
ผู้บริโภค (ศศิประภา ชัยประสิทธิ์, 2553: 61) 
หากพิจารณาในมุมมองขององค์กรทางการศึกษา
หรอืสถานศึกษา การเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม คอื 
การที่สถานศึกษาน�าความรู้ ทักษะ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มาผสมผสานกับความ สามารถ
ทางด้านการบริหารจัดการ ของผู้น�าองค์กร เพ่ือ
พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
รวมทัง้การตอบสนองความต้องการของผูป้กครอง 
ชมุชน และผูท้ี่มสีว่นเกี่ยวข้อง (สกุัญญา แช่มชอ้ย, 
2555: 125) สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงาน  
ทีส่�าคญัมากทีส่ดุ ในการจดัการศกึษาให้แก่พลเมอืง
ของประเทศชาตแิละยงัเป็นหน่วยงานทีต้่องน�าแนว 
นโนบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติมากที่สุด 
สถานศกึษาจงึมภีารกจิทีจ่ะต้องจดัการศกึษาให้ได้
มาตรฐานให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานา
ประเทศ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 1) 
เพราะโลกอนาคตเป็นพืน้ทีส่�าหรบัคนทีม่ศีกัยภาพ
ในการสร้าง สรรค์นวัตกรรม ทุกสาขาอาชีพมี

ความต้องการบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์
และสามารถแปลงความคิดสร้างสรรค์นั้นไปเป็น
นวตักรรมได้ ด้วยเหตนุีก้ารพฒันาผูเ้รยีนจงึจ�าเป็น
ต้องเน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามคดิสร้างรรค์และสามารถ
น�าความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมได้จริง เรียกว่า “ทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม” (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 
2562: 1) และการที่องค์กรการศึกษาหรือสถาน
ศกึษาจะประสบความส�าเรจ็และอยู่รอดท่ามกลาง
ความเปลีย่นแปลงของโลกอย่างรวดเรว็ดังกล่าวนัน้ 
ขึ้นอยู่กับการมีความ คิดสร้างสรรค์ การค้นพบ 
สิ่งใหม่ๆ และการสร้างนวัตกรรม พัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาการบริหาร งานใหม่ๆ รวมไปถึง
การสร้างนิสัยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กร 
ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างรูปแบบ
การท�างาน สร้างสื่อการสอน และวิธีจัดการเรียน
การสอนใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาสถาบัน การ
ศึกษา เพราะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ถือเป็นจุด
ก�าเนิดของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กร ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางปัญญาทีไ่ม่อาจจบัต้อง
ได้แต่มค่ีา มหาศาลมากกว่าทรพัย์สนิทางกายภาพ  
(องค์อร ประจันต์เขตต์, 2557: 46)

จากความเป็นมาและความส�าคัญข้างต้น 
แม้ว่าสถานศึกษาในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคายทุกสถานศึกษาจะมีการน�า
แนวคิดริเริ่มใหม่ๆ หรือนวัตกรรมมาใช้ในสถาน
ศกึษา แต่สถานศกึษายงัขาดข้อมูลทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ 
ในการ เป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ  
จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวตักรรมของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส�าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ 
น�าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดเป็นองค์กรนวัตกรรม
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สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาหนองคาย ปีการศกึษา 2564 จ�านวน 
1,289 คน จาก 31 สถานศึกษา

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษาหนองคาย โดยก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง
ด้วยการเปิดตารางของเครซซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970: 607-610) ได้กลุม่ตวัอย่าง 
จ�านวน 297 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

2. ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย 

ตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัยการบริหาร 5 
ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านบคุคล ปัจจัยด้านงบประมาณ
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ
บรหิารจดัการ และปัจจยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตวัแปรเกณฑ์ คอื การเป็นองค์กรนวตักรรม
ของสถานศึกษา 7 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์และ 
กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านภาวะผู้น�าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการท�างานเป็นทีม และ
ด้านการติดต่อสื่อสาร

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้คอื แบบสอบ 
ถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งประกอบ
ด้วยค�าถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์การท�างานและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ปัจจยัการบรหิารของสถานศกึษา แบ่งเป็น 5 ปัจจยั 
ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) 

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัระกบัการ
เป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา แบ่งเป็น 7 
ด้านลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale)
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4. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

2. ผูว้จิยัขอหนงัสือ เสนอผูอ้�านวยการส�านกั 
งานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาหนองคาย เพือ่
ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือบุคลากรคร ู
ผู้สอนในสังกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
พร้อมซองติดแสตมป์ที่มีชื่อที่อยู่ของผู้วิจัย พร้อม
ด้วยหนงัสอืขอความร่วมมอื ถึงกลุม่ตัวอย่างจ�านวน 
297 ฉบับ บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเองโดยการนัดหมายวัน เวลาในการรับ
แบบ สอบถามคืน

4. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
และโทรประสานขอรับแบบสอบถามตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของแบบสอบถามและน�าไปวเิคราะห์
ข้อมูลต่อไป

5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบ 
สอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบ สอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ การท�างานและขนาดสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage)

2. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหาร  
ผูวิ้จยัด�าเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์กร
นวัตกรรม ของสถาน ศึกษา ผู้วิจัยด�าเนินการ
วเิคราะห์ ข้อมลูโดยใช้การวเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐาน  
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถาน
ศึกษา ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment  
Correlation Coefficient) 

5. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ โดยวิเคราะห์
การวิเคราะห์การ ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ต�ร�งท่ี 1 ระดับปัจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 

ปัจจัยก�รบริห�รสถ�นศึกษ� S.D. แปลผล

1. ปัจจัยด้านบุคคล 3.76 0.17 มาก

2. ปัจจัยปัจจัยด้านงบประมาณ 3.71 0.18 มาก

3. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.97 0.23 มาก

4. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.94 0.23 มาก

5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.97 0.22 มาก

รวม 3.87 0.12 ม�ก
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ผลการวิจัย

1. ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัการบรหิาร
ของสถานศกึษาสงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยม ศกึษาหนองคาย จากตารางที ่1 พบว่า ปัจจยั
การบริหารของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาหนองคาย ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =3.87) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย
การบรหิารด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื วสัดอุปุกรณ์ 
( =3.97) และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
( =3.97) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ( =3.94) ปัจจัย
ด้านบุคคล ( =3.76) และปัจจัยด้านงบประมาณ 
( =3.71) ตามล�าดับ

2. ระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย พบว่า การเป็นองค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( =3.89) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมากโดยการ
เป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 
( =4.00) รองลงมาคือ ด้านการท�างานเป็นทีม  
( =3.97) ด้านการติดต่อสื่อสาร ( =3.91) ด้าน
บรรยากาศองค์กร ( =3.89) ด้านวฒันธรรมองค์กร 
( =3.87) ด้านวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ ( =3.81) และ
ด้านโครงสร้างขององค์กร ( =3.80) ตามล�าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ระดบัการเปน็องคก์รนวตักรรมของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
หนองคาย 

ปัจจัยก�รบริห�รสถ�นศึกษ� S.D. แปลผล

1. ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 3.81 0.26 มาก

2. ด้านโครงสร้างขององค์กร 3.80 0.25 มาก

3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.87 0.23 มาก

4. ด้านบรรยากาศองค์กร 3.89 0.27 มาก

5. ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 4.00 0.33 มาก

6. ด้านการท�างานเป็นทีม 3.97 0.27 มาก

7. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.91 0.25 มาก

รวม 3.89 0.18 ม�ก
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ต�ร�งที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

Y Tolerance VIF

X
1

1.000 .093 .001 .045 .042 .120* .990 1.010

X
2

1.000 .051 .266** .108 .213** .919 1.088

X
3

1.000 .396** .386** .436** .779 1.284

X
4

1.000 .404** .602** .720 1.388

X
5

1.000 .490** .775 1.290

Y 1.000

* p < .05, ** p < .01

3. สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
สถาน ศึกษากับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย จากตารางที่ 3 พบว่า 
ปัจจัยการบริหารทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา (Y) 
โดยมีปัจจัยด้านกระบวน การบริหารจัดการ (X

4
) 

(r=0.602) มีความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (X

5
) (r=0.490), ปัจจยั

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X
3
) (r=0.436) มีความสัมพันธ์

กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 ถัดมาคือ ปัจจัยด้านงบประมาณ (X

2
) 

(r=0.213) มคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัค่อนข้างต�า่ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ปัจจัย

ด้านบุคคล (X
1
) (r=0.120) มีความสัมพันธ์กันใน

ระดบัต�า่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่
พจิารณาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ด้วย
กันแล้วความสัมพันธ์ (r) ระหว่าง X

1
 - X

5
 มีความ

สัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.120-0.602 ปัจจัยด้าน
บคุคล (X

1
) ปัจจยัด้านงบประมาณ (X

2
) ปัจจยัด้าน

วัสดุอุปกรณ์ (X
3
) ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร

จัดการ (X
4
) และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(X
5
) มี Tolerance มากกว่า 0.1 แสดงว่าไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity และ Variance Inflation  
Factor (VIF) ไม่เกิน 10 แสดงว่าทุกตัวแปร  
ไม่มีความสัมพันธ์กันเองจึงท�าให้ไม่เกิดปัญหา  
Multicollinearity (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548: 
173)

ต�ร�งท่ี 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ สัมประสิทธิ์การถดถอยและความคลาดเคล่ือนของการ
ประมาณค่าตัวแปรโดยวิธี Stepwise Muttiple Regression Analysis 

ลำ�ดับขั้นตัวพย�กรณ์ R R2 Adj-R2 Std.E F P-values

1. (X
4
) .602 .362 .360 .14313 167.525 .000

2. (X
4
), (X

5
) .660 .435 .431 .13492 37.994 .000

3. (X
4
), (X

5
), (X

3
) .676 .457 .452 .13249 11.892 .001

4. (X
4
), (X

5
), (X

3
), (X

1
) .682 .465 .458 .13172 4.445 .036*

* p < .05
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4. ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูปัจจยั
การบริหารท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม
ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จากตารางที่ 4 เมื่อ
น�าตัวแปรปัจจัยการบริหารมาพยากรณ์การเป็น
องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดย
วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบ
ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ (X

4
) 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X
5
) ปัจจัยด้าน

วัสดุอุปกรณ์ (X
3
) และปัจจัยด้านบุคคล (X

1
) เป็น

ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลการเป็นองค์กรนวัตกรรม
ของสถาน ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาหนองคายที่ดีที่สุด อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .616 สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .465 
หรือ มีอ�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 46.50 และ
จากตารางที่ 5 เขียนสมการได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 = .868 +.339 (X
4
) + .201 (X

5
) + 

.134 (X
3
) + .095 (X

1
)

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

 = .431 (X
4
) + .247 (X

5
) + .171 (X

3
) 

+ .090 (X
1
)

อภิปรายผล

1.ปัจจยัการบริหารของสถานศกึษา สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาหนองคาย
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้
ความส�าคัญกับปัจจัยการบริหารด้านต่างๆ มีการ
วางแผนในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและ
พฒันาบคุลากรในสถานศกึษา บริหารจดัการเรือ่ง
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้ม
ค้าและมีประสิทธิภาพ โดยการน�าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา มีการติดตามประเมินผล ในการบริหาร
ปัจจัยการบรหิารต่างๆ ของสถานศกึษา เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้องกบัแนวคดิของ ธรีะ รุญเจริญ 
(2557: 11-12) ที่ได้ให้ทัศนะไว้ว่า เมื่อพิจารณา
ภารกิจของสถานศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษามี
ภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาและการบริหาร

ต�ร�งท่ี 5 ค่าคงที่ของตัวแปรต้นที่เป็นตัวพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่สมการถดถอย

ปัจจัยก�รบริห�รสถ�นศึกษ� b S.E.
b β t P-values

ค่าคงท่ี (Constant) .868 .240 3.622 .000

(X
4
) .339 .038 .431 8.823 .000

(X
5
) .201 .040 .247 5.075 .000

(X
3
) .134 .038 .171 3.523 .000

(X
1
) .095 .045 .090 2.108 .036*

R = .682 R2 = .465 Adj-R2 = .458 S.E. = .13172 F = 4.445  P-values = .036*

* p < .05
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ซึ่งต้องใช้ทั้งกระบวนการและปัจจัยจึงบรรลุผลใน
กระบวนการจะต้องอาศยัทัง้ผูบ้ริหารโรงเรยีนและครู
ผูบ้ริหารจะต้องมีศกัยภาพหลายด้านจึงจะน�าสถาน 
ศกึษาให้ประสบความส�าเรจ็ได้ ซึง่ปัจจยัการบรหิาร
สถานศกึษาประกอบไปด้วย บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่หน่วยงานและองค์กร 
และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ ปรชัญา เวสารัชช์ 
(2554: 39) ที่ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การบริหารสถาน
ศกึษาเป็นการจดัการทีม่รีะบบและด�าเนนิการอย่าง
ต่อเนือ่ง ต้องมบุีคคลและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเข้า
ร่วมด�าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกา และวิธี
ด�าเนนิการ มทีรพัยากรสนบัสนนุ และมกีระบวนการ 
ประเมินผลการศึกษาเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ซ่ึง
ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ ผลการ
วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทิพวรรณ 
ส�าเภาแก้ว (2560: 86-100) ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัการ
บริหารของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมและ 
รายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก และยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ วริศรา อรุณกิตติพร (2561: 
74-88) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศกึษาตราด ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวม
และรายด้านอยูใ่นระดบัมากปัจจยัการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก

2. การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศกึษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เช่น เดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษา
มวีสิยัทศัน์และเป้าหมายท่ีชดัเจนสถานศกึษาและ

บคุลากรในสถานศกึษาสามารถปรับตวัให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็ น�าเอานวตักรรม
เข้ามาใช้ในการด�าเนนิงานการจัดการเรยีนการสอน
และการบริหารสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่รูปแบบใหม่ ทางด้านการบริหารจัดการ ทาง
ด้านความคิด เน้นเป็นการสร้าง บรรยากาศและ
วฒันธรรมภายในองค์กร ให้เหมาะ ต่อการสร้างสรรค์
แนวคดิใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลาเพือ่การบรหิารองค์กร
ทีม่ปีระสิทธิภาพและเกดิประสทิธผิล สอดคล้องกบั
แนวคิดของ แแม็กคีโอน (McKeown, 2008: 84) 
ทีใ่ห้ทศันะว่า เนือ่งจากสถานศกึษามกีารเปลีย่นแปลง
และปรับตัวสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมท่ีได้
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ
ทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและ
เป็นประโยชน์ขึ้นมา ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ อนุพงษ์ ชุมมแวงวาปี (2560: 
247-250) ศึกษาการพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง
นวตักรรมของโรงเรยีนมธัยมศึกษาสังกดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา
พบว่า สภาพปัจจุบันขององค์การแห่งนวัตกรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมมสีภาพ
การด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ปานชนก ด้วงอุดม (2562: 
91-95) ศกึษาสภาพการเป็นองค์กรนวตักรรมของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผลการศึกษา 
พบว่า สภาพการเป็น องค์กรนวัตกรรมของสถาน
ศึกษาตามความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิาร 
สถานศกึษากบัการเป็นองค์กรนวตักรรมของสถาน 
ศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
หนองคาย พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ทกุด้านมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการเป็นองค์กร
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นวัตกรรมของสถานศึกษา เป็นไปตามสมมติฐาน 
ข้อที ่1 ทีก่�าหนดว่าปัจจัยการบรหิารมคีวามสมัพนัธ์
กบัการเป็นองค์กรนวตักรรมของสถานศกึษาสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาหนองคาย 
ท้ังนีแ้สดงให้เหน็ว่าปัจจยัการบรหิารสถานศึกษาน้ัน 
มส่ีวนช่วยให้สถาน ศึกษาสังกัดส�านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมีการเป็นองค์กร
นวัตกรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่ม ี
ส่วนเกีย่วข้องจ�าเป็นต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
ปัจจยัการบรหิาร ด�าเนนิการวาง แผนจดัสรรพฒันา
ปัจจยัการบรหิารให้มปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ (2551: 
7) ท่ีได้ กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาจะช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาให้ 
สูงข้ึน การได้ผลผลิตที่ดีต้องมีตัวป้อนที่ดีด้วย  
ซึง่ได้แก่ปัจจยัการบรหิารสถานศึกษาประกอบไปด้วย 
คน เงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ
และเวลา ผลการวจิยัคร้ังนีส้อดคล้องกบัผลการวจิยั 
ของ Siengthai and Bechter (2001: 35-57)  
ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง กลยทุธ์การจดัการทรพัยากรมนษุย์
และนวัตกรรมองค์การ โดยศึกษาจากองค์การ 
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นโยบาย
และการปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
มีบทบาทส�าคัญในการ เพิ่มขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมขององค์การ คือ มีความ สัมพันธ์กัน 
กับระดับนวัตกรรมขององค์การ

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและ
สร้างสมการพยากรณ์การเป็นองค์กรนวตักรรมของ
สถาน ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย พบว่ามี 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านกระบวน การบริหารจัดการ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ปัจจยัด้านวสัดุอปุกรณ์ และ
ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาหนองคาย 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อ ที ่2 ทีก่�าหนดไว้ว่า ปัจจยั
การบริหารอย่างน้อย 1 ด้านสามารถพยากรณ์การ
เป็นองค์กรนวตักรรมของสถาน ศกึษาสงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาหนองคายได้ แสดง
ให้เหน็ถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นทีส่ถานศกึษา
ต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ที่มีประสิทธิภาพ น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในกระบวนการจัดการ สนับสนุนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่
สอดคล้องและเพียงพอต่อความต่อความต้องการ 
โดยยึดหลักความคุ้มค่า มีประโยชน์ มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ด�าเนินการวางแผนอัตราก�าลัง  
มอบหมายการปฏบิติังานของบคุลากรในสถานศกึษา 
ที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมบุคลากร 
ในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ
และพัฒนาวิชาชีพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลการ วิจัยของ รัตติญา ละเต็บซัน สิริภักตร์  
ศิริโท และวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (2560: 160-
161) ได้ศึกษาความเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถาบัน อุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญระดับมากกับ
ปัจจัยสนับสนุนความเป็นองค์กรนวัตกรรม ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และความรู ้และมคีวามคดิเห็น
ต่อระดับความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถาบัน 
อุดม ศึกษาไทยในภาพรวมในระดับ ค่อนข้างมาก 
ปัจจยัสนบัสนนุความเป็นองค์กรนวตักรรมทีส่ามารถ
เป็นตวั ท�านายระดบัความเป็นองค์กรนวตักรรมได้
มี นวัตกรรมได้มี 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้าน
วัฒนธรรม ด้านการส่ือสารระหว่างบุคคล ด้าน 
เครือ่งมือและเทคโนโลยี และด้านความคดิสร้างสรรค์ 
โดยร่วมกนัท�านายระดับความเป็นองค์กรนวตักรรม
ได้ ร้อยละ 56.3 
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ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รนำ�ผล ก�ร
วิจัยไปใช้ 

1.1 สถานศกึษาควรมกีารจัดสรรและการ
ระดมทรพัยากร เพือ่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา มีการวางแผน 
งบ ประมาณ ควบคมุ ตรวจสอบ และมกีารประเมนิ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้การใช้งบประมาณมี
ระบบและประสทิธิภาพเพือ่ให้เกดิประสทิธผิลสงูสุด

1.2 สถานศึกษาควรการก�าหนดความ 
สัมพันธ์อย่างระหว่างบุคคล โดยการจัดสายงาน 
การกระจายอ�านาจและโครงสร้างองค์กรต้อง 
มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

1.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ สถาน 
ศึกษาควรวางแผน จัดสรร ส่งเสริมและพัฒนา
ปัจจยัการบริหารของสถานศกึษาให้บคุลากรทกุคน 
มส่ีวนร่วม โดยการน�าเอานวตักรรมเข้ามาประยุกต์
ใช้ในการบริหารสถานศึกษามากขึ้น

1.4 จากผลปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา สถาน
ศึกษาควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริหาร

จัดการ ด�าเนิน งานอย่างมีแบบแผนและป็นระบบ 
มีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นที่เอื้อต่อการด�าเนิน
งานอย่างเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้าน
งบประมาณ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่นด้านอื่น ดังนั้น 
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรหาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานงบประมาณ เพื่อให้น�าไปสู่
การเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

2.2 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า การเป็นองค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษา โครงสร้างองค์กรณ์ 
อยู่ในระดับต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ดังน้ัน  
การศึกษาวิจยัครัง้ต่อไปจงึควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อโครงสร้างองค์กร เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างสถานศึกษาให้น�าไปสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรม

2.3 การวจิยัครัง้ต่อไปอาจมกีารศกึษาถงึ
ตัวแปรอื่นๆ ที่ร่วมกับตัวปัจจัยการบริหารที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรนวตักรรมของสถานศกึษาต่อไป 
โดยอาจท�าการวิจัยในลักษณะของการวิเคราะห ์
เส้นทางหรือการหาโมเดลสมการโครงสร้า
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