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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุร ีเขต 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบรหิาร

สถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณทำงาน 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางประกอบดวยครูผูสอนกลุมพระยาจักรสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 97 คน ไดมาโดยการเทียบตารางของเครจซี่และมอรแกนเครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคาที และคาเอฟ  

ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจาก

มากไปหานอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม รองลงมาคือดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงและดานท่ีมี

คาเฉลี ่ยนอยที ่ส ุด คือ ดานการบริหารความเสี ่ยงตามลำดับ (2) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศและ

ประสบการณทำงานของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 โดยรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

คำสำคัญ: ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมผูบรหิารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were: (1) to study Innovative leadership of administrators in Prayajuk 

school group under. Suphanburi Primary Educational Service Area 2; (2) to compare the Innovative 

leadership of administrators in Prayajuk school group under. Suphanburi Primary Educational Service Area 

2, classified by gender and work experience. 

The sample group consisted of 97 teachers of Phraya Chak group under the Office of Suphanburi 

Primary Educational Service Area 2. As the tables of Crazy & Morgan. The instrument used was a 5-level 

estimation scale questionnaire. Frequency the ststistic used: Percentage, Mean, Standard Deviation. t-

test and F-tests 
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The results of the research were. (1) Innovative leadership of administrators in Prayajuk school 

group under Suphanburi Primary Educational Service Area 2 in all aspects were at high level. When 

considering each aspect; in descending order: create an innovative corporate atmosphere. Followed by 

change vision and the aspect with the least average was risk management, respectively; (2) Comparison of 

difference gender and work experience of Phrayajuk school administrators under the Office of Suphanburi 

Primary Educational Service Area 2 in overall was not different difference. And when considering each 

aspect, found that creativity There was a statistically significant difference at the .01 level. 

Keywords: Innovative leadership, School Administrato 

 

บทนำ 

การกาวยางเขาสูศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางมากมายในยุคไทยแลนด 4.0 ในองคกร

จำเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองใชท้ังเทคนิคในการบริหารจัดการ (Management) และความเปนผูนำ (Leadership) เพ่ือ

นำพาองคกรสูความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญ และเปนเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด

กันอยูเปนประจำ รวมถึงมีการคนควาหาวิธีการเพ่ือพัฒนา "ผูนำเชิงนวัตกรรม "(Innovative Leadership) ในรูปแบบใหม 

ๆ ตลอดเวลา นักการศึกษาไดแสดงเรือ่งราวเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยที่ 'สลิงชอท' ไดทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี

ช่ือเสียงแหงหน่ึง ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาผูนำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) โดยงานวิจัยช้ินน้ีทำการศึกษา

วา ปจจัยอะไรที่จะชวยใหผูนำเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหม ๆ ได โดยวิธีการวิจัยนอกจากศึกษาคนควาจาก

ทฤษฎีดานภาวะผูนำ(Leadership) และนวัตกรรม (Innovation) แลว ยังเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Literature 

Review) และสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่ง ทำใหไดพบขอมูลที่นาสนใจ ไดแก 1)

สิ่งจำเปนสำหรับผูนำคนไทยท่ีแตกตางจากผูนำตางชาติในการสรางนวัตกรรม คือ การเปดชองใหความคิดสรางสรรค หรือ 

ไอเดียใหม ๆ จากพนักงานระดับลางไหลลื่นขึ้นมาถึงขางบนได 2) ความคิดริเริ่มสรางสรรคมากกวา 80% เกิดมาจาก

พนักงานระดับปฏิบัติการ 3) องคกรตองโปรโมตความลมเหลว ไมใชชื่นชมแต (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2562:1) อยางไรก็

ตาม ไดมีผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนำหลายทานพูดถงึกระบวนการพัฒนาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมไวอยางเปนขั้นเปนตอนวา 

ตองเริ่มจาก 1) การนำสูการเรียนรู (Leading to Learn) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ใน

งานที่มุงเนนการเปดใจยอมรับแนวคิด 2) การนำสูการคิด (Leading to Think) การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นจะ

ทำใหไดแนวคิดและวิธีการทำงานใหมและการนำมาประยุกตใชที่ไดผลลัพธที่ดีนั้น จำเปนจะตองนำผลของการเรียนรู ท่ี

ไดมาวิเคราะหความเหมือนและความตาง เพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของแตละองคกร ผูบริหารจะตองคิดอยางมีวิสยัทศัน 

3) การนำสูการเปลี่ยนแปลง (Leading to Change) การเปลี่ยนแปลงที่ดีตองเริ่มจากกระบวนการปรับทัศนคติเชิงบวก 

เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีทิศทางการทำงานรวมกันผานการสื่อสารเชิงสรางสรรค ผูบริหารมีบทบาทในการโนมนาวและเจรจา 

เพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกันวา การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสงผลกระทบเชิงบวกตอบุคลากรอยางไร 4) การนำสูการ

สรางสรรคนวัตกรรม (Leading to Innovate) เมื่อบุคลากรภายในตระหนักถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงแลวผูบริหาร

จะตองสนับสนุนปจจัยที่สงเสริมตอการเรียนรูเชิงนวัตกรรม เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูออนไลน สื่อและ

อุปกรณ เปนตนเรื่องของการพัฒนา ทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเปนผูนำดานนวัตกรรมได แตตองไม

หลงลืมภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการคนหาสิ่งดี ๆ ท่ีรายลอมอยูรอบตัวเรา (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2562: 2) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา จึงทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสนใจและตองการศึกษาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา

กลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศและประสบการณใน
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การทำงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนซึ่งจะสงผลตอการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ

การศึกษาไทยในระดับสากล เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนโมเดล ไทยแลนด 4.0 ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัยใชหลักการและแนวคิดท่ี

เก่ียวของกับภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม ของ พิทักษ ทิพยวารี (2558) นำมาประยุกตปรับปรุงใหเขากับบริบทของกลุมพระยา

จักร ตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 - ชาย 

 - หญิง 

2.ประสบการณทำงาน 

 - ต่ำกวา 5 ป 

 - ตั้งแต 6-10 ป 

 - มากกวา 11 ปข้ึนไป 

 ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระ

ยาจักรสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 คือ 

1. ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง 

2. ดานการทํางานเปนทีมและมสีวนรวม 

3. ดานการคิดสรางสรรค  

4. ดานการบริหารความเสีย่ง 

5. ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. ดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนกลุมพระยาจักรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 129 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก ครูผูสอนกลุมพระยาจักรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 97 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejice and 

Mogan, 1970 pp. 607-608) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Liket ซึ่งแบบสอบถาม

แบงเปน 3ตอนดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ และประสบการณทำงาน มี

ลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check list)  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปเก่ียวกับ ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุม

พระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale)โดยจำแนกเปน6ดาน คือ 1. ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง 2. ดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวม 

3. ดานการคิดสรางสรรค 4. ดานการบริหารความเสี่ยง 5. ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6. ดานการ

สรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม 

ตอนท่ี 3การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สงักัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

แบบสอบถาม มีการตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่กำหนดไว โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 3 ทานโดยคัดเลือก

ขอคำถามที่มีคาเฉลี่ยตัง้แต 0.67 ทุกขอคำถาม นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

คือผูบริหารโรงเรียนกลุมโภคาราม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 30 คน เพ่ือ

หาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือทั้งฉบับ โดยใชวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ r =0.67-1.00 และนำมาหาคาอำนาจจำแนกรายขอ ดวยวิธีการ

การหาคาสัมประสิทธิ์อยางงาย แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.98 ผลการวิเคราะหในกระบวนการน้ี

ไดคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูในระดับท่ียอมรับไดนำไปจัดพิมพเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยใชความถ่ี 

(Frequence) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยคำบรรยาย 

 2. วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย (Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปนรายดานและ

โดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยใชคาt-test แบบ Independent 

 4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จำแนกตามประสบการณทำงาน โดยใชคา One-way ANOVA analysis of 

variance ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงนำคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดยวิธีเชพ

เฟ (Scheffe’s Method) การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ีวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุ มพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหา

นอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงดานการทํางานเปนทีมและมีสวน
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รวมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดานการคิดสรางสรรคและดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการ

บริหารความเสี่ยงตามลำดับ 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานพบวา

เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 3. การเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ ระหวางประสบการณทำงานกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิง

นวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายดาน พบวาดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวม ความแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 4. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ ตามประสบการณทำงานกับภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 2 ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ปและตั้งแต 6-10 ป มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 5. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ ตามประสบการณทำงานกับภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

2ดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวมที่มีประสบการณทำงานตั้งแต 6-10 ปและมากกวา 11 ปขึ้นไป มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 มีบางประเด็นท่ีตองทำความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุ มพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหา

นอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงดานการทํางานเปนทีมและมีสวน

รวมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานการคิดสรางสรรคตามลำดับและดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ดานการบริหารความเสี่ยง 

 ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย

เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรมรองลงมาคือดานการมีวิสัยทัศนการ

เปลี่ยนแปลงดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวมแสดงวาผูบริหารโรงเรียนกลุมพระยาจักร ตองการสรางวัฒนธรรม

องคกรใหนาอยูอยางมีความสุข ซึ่งเนนไปทางการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม โดยใหครูผูสอนในกลุมพระยาจักร 

ทำงานอยางมีความสบายใจ ถือไดวาผูบริหารโรงเรียนของกลุมพระยาจักรมีวิสัยทัศน ใชหลักการบริหารที่สามารถทำให

บรรยากาศในโรงเรียนนาดู นาอยู นาเรียนนอกจากนี้ยังเปดวิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลง กลาตัดสินใจ กลาทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเพ็ญนภา ศรีภูธร (2562: บทคัดยอ) การศึกษาภาวะผูนำเชิง

สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานพบวา
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เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและ

รายดานพบวาเพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวา ดานการคิด

สรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตองมีปจจัยท่ีสำคัญท่ีทำใหเกิดความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับ ความสามารถในการคิดริเริ่ม คิดสิ่งใหม ๆ หลากหลายรูปแบบ หลาย

แงมุม คิดนอกกรอบ สรางทางเลือกใหมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคนําสิ่งใหม ๆ หรือสรางนวัตกรรมใหมมาใช ในการบริหารและสงเสริมการศึกษาคนควาของผูเรียนโดยอาศัย

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มีการสํารวจหาขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

สามารถนําแนวคิด แบบเดิมมาพัฒนาตอ-ยอดใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมที่มีคุณคา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร คิด

สรางสรรคพัฒนางานใหม ๆ เพื่อใหเกิดนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนสภาพการณที่กอใหเกิด ความคิดสรางสรรค เชน ให

บุคลากรเสนอความคิดแลวนํามาปฏิบัติ รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากร มีอิสระดานความคิดในการวางแผนการทํางาน 

สนับสนุนใหประยุกตใชวิธีการใหม ๆ ตามบริบท ขององคกร และสามารถรวบรวมขอคิดเห็นมุมมองตาง ๆ นํามาเปน

ประโยชนเพื่อสรางแนวความคิดใหม ๆ ในการขับเคลื่อนใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัษฎากรอัครจันทร (2560) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำเชิง

สรางสรรคของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสรางสรรคของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีภาวะผูนํา โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3. การเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) ระหวางประสบการณทำงานกับระดับความคิดเห็นภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

2 โดยรวมและรายดาน พบวาดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวม ความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) ระหวางประสบการณทำงานกับ

ระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยรวมและรายดาน พบวาดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และดานการทํางานเปนทีม

และมีสวนรวม ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ประสบการณทำงานกับระดับ

ความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมพระยาจักร สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อจะไดนำมาเปนแนวทางในภาวะผูนําเชิง

นวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2ซึ่ง

ผูวิจัยไดนำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ดังน้ี 
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ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยที่คนพบจะเห็นไดวาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมผูบริหารโรงเรียนไดใหความสำคัญตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนในกลุมพระยาจักร ตามกรอบงานวิจัยทั้ง 6 ดาน คือ 1) ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง 2) ดานการ

ทํางานเปนทีมและมีสวนรวม 3) ดานการคิดสรางสรรค 4) ดานการบริหารความเสี่ยง 5) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และ 6) ดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรมอยางเต็มท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ผลการวิจัยในสิ่งที่เปนประโยชนตอการบริหารหารงานโรงเรียนในกลุมพระยาจักรหนวยงานตนสังกัดควร

นำไปประชาสัมพันธ และใหโรงเรียนนำไปประยุกตใชกับสภาพบริบทของแตละโรงเรียน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยที่คนพบวาการบริหารงานโรงเรียนในกลุมพระยาจักร และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้ง

ตอไปตามลำดับดังน้ี 

1. ภาวะผู นําเชิงนวัตกรรมของผู บริหารสถานศึกษากลุ มพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ท้ัง 6 ดาน ควรมีการวิจัยใชตัวแปรอ่ืน หรือเปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียนใกลเคียงท่ีมีขนาด

เดียวกันเพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย 

2. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

 3. ควรมีการวิจัยโดยใชตัวแปรแฝงพหุ ใชการวิเคราะหองคประกอบ หรือการใชการวิเคราะหเชิงยืนยัน เปนตน 
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