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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจัิยแบบผสานวธิ ีมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัขององคก์าร

แห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิง
ปริมาณ ประกอบด้วย ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการ และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน จำานวน 600 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ และ การ
ศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ
ด้านนวัตกรรม จำานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
พื้นฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัจจุบันขององค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบค่า X2 = 587.01, ค่า P-value = 0.00, df = 240, CFI 
= 0.99, GFI = 0.93, AGFI = 0.90, ค่า RMSEA = 0.049 สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
เปน็องคก์ารแหง่นวตักรรมได้รอ้ยละ 93 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลทางตรงม ี6 ตวัแปร คอื ภาวะผู้นำาเชงินวัตกรรม 
การพัฒนานักนวัตกรรม การทำางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม วัฒนธรรม
องค์การที่ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรยากาศองค์การสร้างสรรค์ 3. รูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ คือ การ
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วางแผนองค์การ การนำาองค์การ การจัดการองค์การ และการควบคุมองค์การ และมี 8 ขั้นตอน คือ 
การเตรียมความพร้อมโดยผู้บริหาร กำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมเชิงนวัตกรรม วางแผนเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรม การจัดโครงสร้างองค์การ การมุ่งเน้นการดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม ตรวจสอบและประเมินผล และการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: องค์การแห่งนวัตกรรม โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การพัฒนารูปแบบ

Abstract
The research is a mixed method research which composes of quantitative research 

and qualitative research. The purpose of this research are 1) To study state condition of  
innovation organization for secondary schools under the office of basic education commission 
2) to develop the cause effect relation model which affects the innovation organization for 
secondary schools and 3) to develop model of innovation organization for secondary schools. 
The sample group is divided into 2 groups. The first group 600 persons are principals, vice 
principals and teachers who responsible for innovation developing in the schools. Multi-stage 
random sampling is performed to acquire the sample group. The instrument is 5 scales 
questionnaire. The second group is used in the qualitative session. The schools which did  
the best practice about innovation. The instrument in this stage is a structural interview  
protocol. SPSS is used to analyze the descriptive statistic. LISREL 8.72 is used to validate the 
model of innovation organization. The content analysis is used to analyze the qualitative data.

The current condition of the innovation organization for secondary schools under the 
office of basic education commission at the high level in general view. 

The cause-effect relation model was well-consistent with empirical data. (X2 = 587.01, 
P-value = 0.00, df = 240, CFI = 0.99, GFI = 0.93, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.049). All variables 
in the model can describe the variance of innovation organization at 93%. The factors that 
affect directly to the innovation organization are leadership of innovation, developing innovator, 
effective teamwork, good organizational structure, innovative culture, and creative climate.

Based on the qualitative study, there were 4 components. They were: 1) planning 
organization, 2) leading organization, 3) organizing, and 4) controlling organization. And 8 
steps there were: preparing by administrator, sharing vision of innovation, planning strategy, 
leadership of innovation, organizing structure, focusing strategy management, checking and 
evaluating, and improving and developing. The results of model evaluation were appropriate 
and potentialities at the high level. 
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บทนำา
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจ 

ฐานความรู้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ ที่ปัจจัยในการผลิต
และการแข่งขันกำาลังเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยที่ไม่อาจ 
จับต้องได้มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรม
จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกองค์การสร้าง
จุดยืนที่เข้มแข็งเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม โดย
มีเป้าหมายอยู่ที่ความอยู่รอด การเจริญเติบโต 
และการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
การบริหารกิจการที่ เกี่ยวกับสาธารณะในยุค 
โลกาภิวัตน์นี้ก็จำาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ 
ในการทำาให้กิจการดำาเนินการไปด้วยดี และบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ ไม่เว้นแม้ด้านการจัดการ
ศึกษาที่จำาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะ
ทำาใหก้ารบรหิารการศึกษาประสบความสำาเรจ็และ
เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 
2553: 41) และจากกระแสการเปล่ียนแปลง
ท่ีมุ่งเข้าสู่ยุคนวัตกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต 
และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความ
รู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสทิธภิาพ หากมกีารดำาเนนิการตามแนวคดิดัง
กลา่วจะทำาใหเ้กดิเปน็นวตักรรมทีส่ามารถนำามาใช้
กับการบริหารและการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

จากผลการดำาเนินการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ตามประกาศทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-
2561) ด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านระบบการ
เรียนรู้เมื่อศึกษาและพิจารณาคุณภาพในภาพ
รวม พบวา่ตัวบง่ชีแ้ละคา่เปา้หมายการดำาเนนิการ 
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วน

ใหญ่มีผลการดำาเนินการต่ำากว่าเกณฑ์และค่า 
เปา้หมายทีก่ำาหนดไวใ้นประกาศ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งด้านคุณภาพผู้เรียน (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557: 2-3) ทั้งนี้เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว คุรุสภาได้ดำาเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู อาจารย์ คณาจารย์ ทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน
ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
นวตักรรมการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา
ของชาติและศักยภาพของผู้เรียนในทุกช่วงชั้น แต่
จากการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่านวัตกรรมการ
ศึกษาของสถานศึกษา มีประเด็นที่ควรพัฒนาใน
หลายๆ มติ ิสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) พบว่า 
สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2560: จ) ด้วยเหตุนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาต้องให้
ความสำาคญัและมุง่พฒันาสูค่วามเปน็องคก์ารแหง่
นวัตกรรม โดยมุง่การปรบัปรงุกระบวนการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการ
ศึกษา อีกทั้งต้องมุ่งเน้นให้บุคลากรคิดสิ่งใหม่ๆ 
อยูเ่สมอทัง้สิง่ใหมท่ี่เปน็วิธกีารทำางาน และผลงาน  
เน้นการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการ วิธีการ 
และเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ (อัปสร  
เสถียรทิพย์, 2554: 5) ดังน้ันจึงมีความจำาเป็น
อย่างยิ่ งที่สถานศึกษาต่างๆ จะต้องพัฒนา
นวัตกรรม หรือนำานวัตกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีส่วนสำาคัญใน
การผลกัดนัใหม้กีารสรา้งพฒันา หรอืนำานวตักรรม
มาใชใ้ห้เกดิองคก์ารนวัตกรรมการศึกษากค็อื ผูน้ำา 
หรอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ามารถใชน้วตักรรมใน
การนำาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า  
ผู้นำาเชิงนวัตกรรมก็จะทำาให้สถานศึกษาเป็น 
องค์การแห่งนวัตกรรม โดยผลลัพธ์ดังกล่าวก็คือ 
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิด
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จากการบริหารเชิงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ  
(สุกัญญา แช่มช้อย, 2555: 119)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาและพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเชื่อมโยง
สูบ่รบิทขององคก์ารการศกึษาในระดับมธัยมศกึษา
ของประเทศไทย ทั้งสภาพปัจจัยที่มีผลต่อความ
เป็นองค์การนวัตกรรมการศึกษา และรูปแบบการ
เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์การ

แห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การ 
แห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง
นวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ก�รศึกษ�เชิงปริม�ณ

การวิจัยครั้ งนี้ มุ่งศึกษาโมเดลความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
องค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ดังนี้

1. ประชากรสำาหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ไดแ้ก ่1) ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน 2) รองผูอ้ำานวยการ  
3) ครูผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนานวัตกรรม 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 2,358 
โรงเรียน

2. กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการศึกษาวิจัย 
ในครั้งนี้ คือ 1) ผู้อำานวยการโรงเรียน 2) รอง
ผู้อำานวยการ 3) ครูผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนา
นวัตกรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทีไ่ด้
มาจากการกำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง มขีนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จำานวนรวมทั้งสิ้น 600 คน โดย
ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ด้วย

3.1 ตวัแปรอสิระ 6 ตวัแปร คอื โครงสรา้ง
องค์การที่เหมาะสม วัฒนธรรมองค์การส่งเสริม
นวัตกรรม บรรยากาศองค์การสร้างสรรค์ การ
พัฒนานักนวัตกรรม การทำางานเป็นทีมที่ มี
ประสิทธิภาพ และภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม 

3.2 ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ได้แก่ ความ
เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 

4 .  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาโมเดลความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
องค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  
Scale) ที่ ผู้วิจัยสร้างข้ึนจำานวน 7 ชุด ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 
จำานวน 15 ข้อ 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
ที่ส่งเสริมนวัตกรรม จำานวน 15 ข้อ 3) ปัจจัยด้าน
บรรยากาศองค์การสร้างสรรค์ จำานวน 15 ข้อ  
4) ปัจจัยด้านการพัฒนา นักนวัตกรรม จำานวน 
15 ข้อ 5) ปัจจัยด้านการทำางานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ จำานวน 15 ข้อ 6) ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรม จำานวน 20 ข้อ และ 7) สภาพ
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ปัจจุบันของความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
จำานวน 30 ข้อ แต่ละชุดมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ .92,.93,.94,.94,.95,.96 และ.97 
ตามลำาดับ

5. การดำาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้

5.1 สร้างกรอบแนวคิดความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.2 สร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Structural  
Equation Model: SEM) ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้ง 7 ตัวแปร

5.3 สร้างแบบสอบถาม เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงแบบจำาลอง

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความเบ้ และ
ค่าความโด่ง

6.2 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหวา่งตัวแปรสงัเกตได้ในโมเดลความสมัพันธ์เชิง
สาเหตโุดยหาคา่สมัประสทิธิแ์บบเพยีรส์นั ทำาใหไ้ด้
เมทริกช์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

6.3 ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
สมการโครงสรา้งตามทฤษฎีกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป LISREL 8.72 และ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด 
(Maximum Likelihood = ML)

ก�รศึกษ�เชิงคุณภ�พ

การวิจัยนี้มุ่งพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง
นวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีดังนี้

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ผู้อำานวยการ
โรงเรียน 2) รองผู้อำานวยการ 3) ครูผู้รับผิดชอบ
ดา้นการพฒันานวัตกรรม จำานวน 9 คน โดยผูวิ้จยั
เลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ทางด้านการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและได้รับรางวัลนวัตกรรม
ระดับชาติ จำานวน 3 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นขนาด
เล็กในภาคเหนือ ขนาดกลางในภาคกลาง และ
ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง และแบบประเมนิความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

3. การดำาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้

3 .1 การสร้างรูปแบบองค์การแห่ง
นวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ศึกษาเชิงปริมาณ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

3.2 การสร้างรูปแบบองค์การแห่ง
นวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3 ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 9 คน แล้วปรับปรุงและนำาเสนอรูปแบบ
องค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานที่สมบูรณ์
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4. การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยการ
วเิคราะหเ์น้ือหา และการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ
ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยหาคา่สถิติพ้ืนฐาน คอื คา่เฉลีย่ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
การศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์การ

แห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า สภาพปัจจุบันขององค์การแห่งนวัตกรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.26) โดยสภาพปัจจุบันของ
องค์การแห่งนวัตกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การมุ่งเน้นความสำาคัญของบุคลากรและด้าน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ
มาก ( =4.30) รองลงมาคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์
และเป้าหมายร่วม ( =4.29) ด้านการปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ ( =4.25) ด้านการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ ( =4.24) และด้านการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ( =4.19) ตามลำาดับ

การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชงิสาเหตุ
ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ความเปน็องคก์าร แหง่นวตักรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์
ดี ผลการทดสอบ ค่า X2 = 587.01, ค่า P-value 
= 0.00, df = 240, CFI = 0.99, GFI = 0.93, 
AGFI = 0.90, ค่า RMSEA = 0.049 และค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ ความ
เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม มีค่าเท่ากับ 0.93 
แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรความเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม ได้ร้อยละ 93 และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมมี 6 
ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม 
ปัจจัยด้านการพัฒนานักนวัตกรรม ปัจจัยด้าน
การทำางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัย
ด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม ปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองคก์ารทีส่ง่เสรมินวตักรรม และปจัจยั
ด้านบรรยากาศองค์การสร้างสรรค์ ตามลำาดับ  
ดังภาพที่ 1
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การพฒันารูปแบบองคก์ารแหง่นวตักรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า รูปแบบ
มี 4 องค์ประกอบ 8 ขั้นตอน คือ องค์ประกอบ
ที่ 1 การวางแผนองค์การ มี 3 ขั้นตอน ประกอบ
ด้วย ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมโดยผู้
บริหาร ได้แก่ 1) การรับรู้และการสนับสนุนการ
เปล่ียนขององค์การ 2) การปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร และ 3) การ
วเิคราะหส์ภาพการณป์จัจุบนัขององค์การ ขัน้ตอน

ที่ 2 การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมเชิงนวัตกรรม ได้แก่ 
1) การตั้งคณะกรรมการเพื่อสร้างองค์การแห่ง
นวตักรรม 2) การวเิคราะหส์ภาพโรงเรยีน 3) การ
กำาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท่ีจะนำาไปสู่องค์การ
แห่งนวัตกรรม และ 4) การสื่อสารและถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ข้ันตอนที่ 
3 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การกำาหนด
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และ 2) การจัดทำาแผน
พฒันาและ แผนปฏบิตักิารประจำาป ีองคป์ระกอบ
ที่ 2 การนำาองค์การ มี 1 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 

ภ�พที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โมเดลประหยัด
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ดานการพัฒนานักนวัตกรรม ปจจัยดานการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ปจจัยดาน
โครงสรางองคการที่เหมาะสม ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม และปจจัย
ดานบรรยากาศองคการสรางสรรค ตามลําดับ ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chi-Square = 587.01,  df = 240,   2/ df  = 2.45 ,  P-value = 0.00, CFI = 0.99, 
RMSEA = 0.049 

 
ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยทีส่งผลตอความเปนองคการแหงนวัตกรรมของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โมเดลประหยัด  
 

3. การพัฒนารูปแบบองคการแหงนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา รูปแบบมี 4 องคประกอบ 8 ข้ันตอน 
คือ องคประกอบที่ 1 การวางแผนองคการ มี 3 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 การ
เตรียมความพรอมโดยผูบริหาร ไดแก 1) การรับรูและการสนับสนุนการเปลี่ยนขององคการ 
2) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสรางแรงจูงใจแกบุคลากร และ 3) การวิเคราะห
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บรรยากาศท่ีมีความอบอุน 0.65 
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วัฒนธรรมองคการ       
สงเสริมนวัตกรรม 

มีวิสัยทัศนฯ 

ปรับปรงุโครงสราง 

มุงเนนบุคลากร 

พัฒนาบคุลากร 
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4 ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม ได้แก่ 1) บุคลิกภาพ
ของผู้บริหาร 2) ทักษะของผู้บริหาร 3) บทบาท
ของผู้บริหาร และ 4) บทบาททางสังคมของผู้
บริหาร องค์ประกอบที่ 3 การจัดการองค์การ มี 
2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 5 การจัด
โครงสรา้งองคก์าร ได้แก ่1) การกำาหนดโครงสร้าง
ขององค์การ 2) การจัดต้ังคณะทำางานร่วมกัน
ทำางานตามโครงการต่างๆ 3) การสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ 4) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในองค์การ ขั้นตอนที่ 6 การมุ่งเน้น
การดำาเนินงานเชงิกลยุทธส์ูค่วามเปน็องค์การแห่ง
นวตักรรม ไดแ้ก ่1) การมุง่พัฒนาบคุลากรสู่ความ
เป็นนักนวตักรรม 2) การพัฒนาประสทิธภิาพการ
ทำางานเป็นทีม 3) การจัดบรรยากาศการทำางานที่
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ และ 4) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม และองค์ประกอบ
ที่ 4 การควบคุมองค์การ มี 2 ขั้นตอน ประกอบ
ด้วย ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบและประเมินผล 

ได้แก่ 1) การดำาเนินการศึกษาข้อมูลการดำาเนิน
งานเชิงกลยุทธ์สู่องค์การแห่งนวัตกรรม 2) การ
ตรวจสอบคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 3) การดำาเนิน
การประเมินผลและติดตามผลการดำาเนินงาน 4) 
การดำาเนินการจัดทำารายงานผลการตรวจสอบ
และประเมิน และ 5) การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขั้นตอนที่ 8 การปรับปรุง
และพัฒนา ได้แก่ 1) การปรับปรุงผลการดำาเนิน
งาน และ 2) การพฒันาผลการปฏบัิตงิานทีป่ระสบ
ผลสำาเร็จ ดังภาพที่ 2 ทั้งนี้จากการประเมินความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องรปูแบบ พบวา่ มี
ค่าเฉี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.21) 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( =4.06) 
โดยองคป์ระกอบทีม่คีวามเหมาะสมสงูสดุคอื องค์
ประกอบที่ 1 และ 4 อยู่ในระดับมาก ส่วนองค์
ประกอบทีมี่ความเปน็ไปไดสู้งสดุคอื องคป์ระกอบ
ที่ 4 อยู่ในระดับมาก
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การนําองคการ 

การควบคุม
องคการ 

 
ข้ันตอน  
 
 
ข้ันตอน  
 
 
 
ข้ันตอน  
 
 
ข้ันตอน  
 
 
 
ข้ันตอน  
 
 
ข้ันตอน  
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอน  
 
 
  

ข้ันตอน  
 

ภาพที่ 2 รูปแบบองคการแหงนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

การวางแผนองคการ 
การเตรียมความพรอมโดยผูบริหาร 

1. รับรูและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 2. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสรางแรงจูงใจ 
3. วิเคราะหสภาพการณปจจุบันขององคการ 

การกําหนดวิสัยทัศนรวมเชิงนวัตกรรม 
1. ตั้งคณะกรรมการเพื่อสรางองคการแหงนวัตกรรม  2. วิเคราะหสภาพโรงเรียน 
3. กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ  4. สื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน และกลยุทธ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ 
1. กําหนดแผนกลยุทธของโรงเรียน  2. การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 

ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม 
1. บุคลิกภาพของผูบริหาร  2. ทักษะของผูบริหาร 
3. บทบาทของผูบริหาร  4. บทบาททางสังคมของผูบริหาร 

การจัดการ การจัดโครงสรางองคการ 
1. การกําหนดตัวบุคลากรและขอบขายหนาที่  2. การจัดตั้งคณะทํางานรวมกัน 
3. การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

การจัดบรรยากาศท่ี
สงเสริมการสรางสรรค 
1. บรรยากาศที่อบอุน 
2. บรรยากาศใหรางวัล 
3. บรรยากาศเปดกวาง 

การพัฒนาประสิทธิภาพ              
การทํางานเปนทีม 

1. สรางทีมขามสายงาน 
2. สรางทีมแกปญหา 
3. การเรียนรูของทีม 
 

การมุงพัฒนา                 
นักนวัตกรรม 

1. ฝกอบรมและพัฒนา 
2. การเสริมแรงจูงใจ 
3. การสรางความผูกพัน 

การสรางวัฒนธรรม
ท่ีสงเสริมนวัตกรรม 
1. แบบการปรับตัว 
2. แบบเครือญาติ 
3. แบบมุงผลสําเร็จ 

การตรวจสอบ และประเมินผล 
1. ศึกษาขอมูลการดําเนินงาน  2. ตรวจสอบคุณภาพทั่วทั้งองคการ 
3. ประเมินผลและติดตามผล  4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

5. สรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การปรับปรุง
และพัฒนา 

1. การปรับปรุง 
2. การพัฒนา องคการแหงนวัตกรรม 

การมุงเนนการดําเนินงานเชิงกลยุทธสูองคการแหงนวัตกรรม 

ภ�พที่ 2 รูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 216 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561

อภิปรายผล
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์การ

แห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันขององค์การ
แห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการ
มุ่งเน้นความสำาคัญของบุคลากรและด้านการส่ง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมีวิสัยทัศน์
และเป้าหมายร่วม ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การ ด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามลำาดับ 
ท้ังนี้เนื่องจากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมที่มี
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ
ทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและ
เป็นประโยชน์ขึ้นมา (McKeown, 2008: 84) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวน ภารังกูล 
(2556: 71-73) ว่าความเป็นองค์กรนวัตกรรม
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งโดยภาพ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ โครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสม วิสัยทัศน์ร่วม ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก การมีส่วนร่วมใน
นวัตกรรม องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ
สรา้งสรรค ์บคุคลสำาคัญ การสือ่สาร การฝกึอบรม
และการพัฒนา

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัย
ทั้งหมดมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรม ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำาเชิง

นวัตกรรม ปัจจัยด้านการพัฒนานักนวัตกรรม 
ปัจจัยด้านการทำางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมนวัตกรรม และ
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การสร้างสรรค์ ตาม
ลำาดับ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ก่อให้
เกิดการสร้างสิ่งใหม่ หรือมีการพัฒนาดัดแปลง
สิ่งเดิมทั้งรูปแบบ วิธีการทำางาน และการจัดการ
เรียนการสอน แล้วทำาให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ องค์การมีวิสัย
ทัศน์และเป้าหมายร่วม มีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การ มีการมุ่งเน้นความสำาคัญของบุคลากร 
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Ahmed 
(1998: 30-43) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือส่ง
ผลตอ่วฒันธรรมและบรรยากาศสำาหรบันวตักรรม 
ลักษณะภาวะผู้นำาท่ีมีพันธสัญญาและมีส่วนร่วม
ในนวัตกรรม คือ ผู้บริหารระดับสูงมีพันธสัญญา
ในการสร้างนวัตกรรม ผู้นำามีวิธีการทำางานแบบ
เดินตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ และยึดมั่น
ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ อีกทั้ง Tabor (2007:  
Abstract) ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นำา วัฒนธรรม 
และนวัตกรรมองค์การ: กรณีศึกษาธนาคาร
พาณิชย์ พบว่า องค์การสามารถสนับสนุน
นวัตกรรมองค์การได้โดยผู้นำานั้นจะต้องเข้าใจ
และมีส่วนร่วมกับองค์การ ผู้นำาต้องมีความเข้าใจ
อย่างแจ่มชัดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำาต้อง
มีส่วนร่วมกับองค์การ ทั้งบุคลากร กระบวนการ 
องค์การ ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศ และพบ
ว่านวัตกรรมในองค์การถูกสร้างโดยบทบาทภาวะ 
ผู้นำา นอกจากนี้ Panuwatwanich et. al. (2008:  
407-422) พบว่า ภาวะผู้นำาที่ส่งเสริมนวัตกรรม
สง่ผลและมอีทิธพิลทางบวกโดยตรงตอ่บรรยากาศ
ที่ส่งเสริมนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การที่ 
ส่งเสริมนวัตกรรม
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3. การพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง
นวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 
4 องค์ประกอบ 8 ขั้นตอน คือ องค์ประกอบที่ 
1 การวางแผนองค์การ มี 3 ขั้นตอน คือ การเต
รียมความพร้อมโดยผู้บริหาร การกำาหนดวิสัย
ทัศน์ร่วมเชิงนวัตกรรม และการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ องค์ประกอบที่ 2 การนำาองค์การ มี 1 ขั้น
ตอน คือ ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม องค์ประกอบ
ที่ 3 การจัดการองค์การ มี 2 ขั้นตอน คือ การ
จัดโครงสร้างองค์การ และการมุ่งเน้นการดำาเนิน
งานเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
และองค์ประกอบที่ 4 การควบคุมองค์การ มี 2 
ขั้นตอน คือ การตรวจสอบและประเมินผล และ
การปรับปรุงและพัฒนา โดยภาพรวมของรูปแบบ
องค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย 
แบบผสานวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่ถูกต้องชัดเจนและได้องค์ความรู้ที่สามาถนำาไป
สู่การใช้ประโยชน์ได้ กรอบแนวคิดสำาคัญของการ
พฒันารปูแบบทีม่คีวามหลากหลายและครอบคลมุ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย อีกทั้งการศึกษาเชิง
ปริมาณด้วยการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ซึ่งโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยผลการ
วิจัยเชิงปริมาณที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศทางด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
จำานวน 3 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ ่แลว้ประเมนิความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ของรูปแบบเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้รูปแบบฉบับสมบูรณ์ รวมถึง
ลักษณะของรูปแบบมีความสำาคัญและสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความ

เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม คือ องค์ประกอบ
ที่ 1 การวางแผนองค์การ เป็นกระบวนการ
จัดการองค์การแห่งนวัตกรรมมีจุดเริ่มต้นด้วย
การวางแผนองค์การโดยการเตรียมความพร้อม
ของคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
สอดคล้องกบัสำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(2553: 
433-436) ได้กล่าวถึงการรับรู้และสนับสนุน
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร จะทำาให้บุคลากร
มีการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมองคก์าร ซึง่องคก์ารทีม่ผู้ีนำาหรือผู้บริหาร
ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจะมีส่วนช่วยให้
องคก์ารสรา้งนวตักรรมรวดเรว็ขึน้ องคป์ระกอบที ่
2 การนำาองคก์าร ประกอบดว้ยขัน้ตอนที ่4 ภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรม ผู้บริหารโรงเรียนอำานวยการ
และประสานงาน เพือ่ใหบ้คุลากรปฏิบตังิานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยภาวะผู้นำาของ 
ผู้บริหาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรอนงค์ 
โรจน์วัฒนบูลย์ (2554: 219-223) ได้พบว่า  
ตัวแบบผู้นำาเชิงนวัตกรรม มีองค์ประกอบที่สำาคัญ 
4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านสมรรถนะ 
3) ด้านบทบาทหน้าที่ 4) ด้านลักษณะทางสังคม 
เป็นระบบที่ส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนา
ผู้นำาเชิงนวัตกรรม องค์ประกอบที่ 3 การจัดการ
องค์การ โรงเรียนที่พัฒนาความเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรมได้มุ่งเน้นการจัดการองค์การที่มี
การดำาเนินการอย่างเป็นระบบ เน้นกระบวนการ
ทำางานเป็นทีม เน้นการจัดการโครงสร้างองค์การ
ที่มีความยืดหยุ่น การกระจายอำานาจ การมี 
ส่วนร่วม และความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของชวน ภารังกูล  
(2556: 23-37) ได้สรุปปัจจัยสู่องค์การแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ โครงสร้างองค์การที่
เหมาะสมทีเ่อือ้อำานวยในการทำางานดา้นนวตักรรม
และเอือ้ตอ่การสรา้งนวตักรรม และองคป์ระกอบที ่
4 การควบคมุองคก์าร โรงเรยีนทีม่กีารพฒันาเปน็
องค์การแห่งนวัตกรรมนั้นให้ความสำาคัญกับการ
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ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเปรียบเทียบผลการ
ดำาเนินงานกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีกำาหนด สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(2553: 437-439) ได้เสนอการปรับปรุงอย่าง
ตอ่เนือ่งขององคก์ารเปน็สิง่ทีมี่อทิธพิลระดับสงูต่อ
การสร้างนวตักรรมและ มผีลโดยตรงต่อนวตักรรม

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าหากจะนำา
รูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนมัธยมสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
ควรมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน ทั่วทั้งองค์การ การ
พัฒนาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม และการสร้างและ
พัฒนาการทำางานเป็นทีม 

1.2 การวิจัยครั้งนี้พบว่าบุคลากรมีความ

สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
องค์การแห่งนวัตกรรม ควรให้ความสำาคัญในการ
มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ ทำางานเป็นทีม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา
ผลการดำาเนินงาน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการนำา
รูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานไปทำาการวิจัยทดลอง ใช้จริง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
วจิยัเกีย่วกบัรปูแบบการพฒันาโรงเรยีนสู่ความเปน็
องค์การแห่งนวัตกรรมในแต่ละระดับการจัดการ
ศึกษา และแต่ละสังกัด
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