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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
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บทคัดย่อ
การวิิจัยั นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� 1) ศึึกษาระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของ
ครูู 2) ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม
ของครูู และ 3) ศึึกษาปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััด
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5  จัังหวััดอ่่างทอง  ใช้้แบบสอบถาม
เป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับเก็็บข้้อมููล ประชากรสำำ�หรัับการศึึกษา คืือ ครูู สัังกััดสำำ�นักั งาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง จำำ�นวน 692 คน สถิิติิที่่�ใช้้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
Factors Related to Innovative Thinking Skills of Teachers under the Office of Secondary Education
Service Area 5 in Ang Thong Province

วิิเคราะห์์ข้้อมููล คืือ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  วิิเคราะห์์
สััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์เพีียร์์สันั และการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณแบบเป็็นขั้้น� ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิิจััยพบว่่า ระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครููในสถานศึึกษา
สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง อยู่่�ในระดัับ
มาก  เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายทัักษะย่่อย พบว่่า ทัักษะการสื่่�อสารมีีผลการประเมิิน
สููงสุุด  และทัักษะการสร้้างสรรค์์มีีผลการประเมิินต่ำำ��สุดุ  ปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะ
การคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5
จัังหวััดอ่่างทอง พิิจารณาโดยรวมและรายด้้านอยู่่�ในระดัับมาก การศึึกษาความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู มีีความ
สััมพัันธ์์กัันทางบวกในระดัับสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 คืือ การ
ยอมรัับของสัังคม และความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ร่่วมงาน มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์
เท่่ากัับ 0.631 และ 0.599 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อนำำ�ปััจจััยการยอมรัับของสัังคม ความ
สััมพัันธ์์กัับผู้้�ร่่วมงาน  ผลตอบแทน บริิบทของการทำำ�งาน การพััฒนาตนเอง และ
ลัักษณะงาน ร่่วมกัันทำำ�นายทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นักั งานเขต
พื้้�นที่่�การศึึกษา มััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง พบว่่า สามารถร่่วมกัันทำำ�นาย
ได้้ร้้อยละ 50.60  โดยมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์พหุุคููณเท่่ากัับ 0.711 อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.1
คำำ�สำำ�คััญ : ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม; การยอมรัับของสัังคม; ความสััมพัันธ์์กัับ
ผู้้�ร่่วมงาน  
Abstract
The objectives of this research were to 1) investigate the level
of innovative thinking skills of the teachers under the Office of the
Secondary Educational Service Area 5, Ang Thong Province, 2) analyze
the relationship of the factors related to the teachers’ innovative
thinking skills, and 3) analyze the factors related to the teachers’
innovative thinking skills under the Office of the Secondary Educational
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Service Area 5, Ang Thong Province. The questionnaire was used as
a tool for collecting data. The population for the study was 692
teachers under the Secondary Educational Service Area Office 5, Ang
Thong Province. The statistics used to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Correlation
Coefficient Analysis and stepwise multiple regression analysis.
The results of the research showed that the level of innovative
thinking skills of the respondents were at high level. When considering
at each skill, the communication skills received the highest mean.
On the other hand, the creative skills received the lowest mean.
In terms of the factors related to the respondents’ overall and each
aspect of the innovative thinking skills, they were found at high
level. With regard to the relationship between factors involved in
the respondents’ innovative thinking skills, the factors of the society
acceptance, and the relationship with their colleagues were positively
related to the respondents’ innovative thinking skills at high level,
at the statistical significance of .01 level, (p = 0.631 and 0.599,
respectively. When adopting the factors of social acceptance,
relationship with colleagues, compensation, working context, selfdevelopment and collaborative work to predict the respondents’
innovative thinking skills, they were able to jointly predict 50.60
percent (r =  0.711) at statistically significant level of 0.1.
Keywords : Innovative Thinking Skills; Social Acceptance; Relationship
with Colleagues

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
Factors Related to Innovative Thinking Skills of Teachers under the Office of Secondary Education
Service Area 5 in Ang Thong Province

บทนำ�
การคิิดเชิิงนวััตกรรมเป็็นทัักษะสำำ�คัญ
ั ในศตวรรษที่่� 21 เป็็นการพััฒนาความ
สามารถของตนเองในการคิิดค้้นสิ่่�งใหม่่ ๆ โรงเรีียนควรเป็็นแหล่่งที่่�มีีการส่่งเสริิม
การสร้้างนวััตกรรมการเรีียนรู้้�ให้้กัับนัักเรีียน ครููมีีบทบาทสำำ�คััญด้้านการสอน
จึึงถืือได้้ว่่าครูู คืือ แหล่่งสร้้างนวััตกรรมที่่ต้� ้องทำำ�ให้้นัักเรีียนขยายองค์์ความรู้้�และ
สร้้างนวััตกรรมเชิิงบวก (ธงชััย โรจน์์กัังสดาล, 2559) ครููเสมืือนเป็็นตััวขัับเคลื่่�อน
ในการออกแบบนวััตกรรมหลัักสููตร (innovative curriculum design) เพื่่�อใช้้ใน
การพััฒนาระบบการศึึกษาของประเทศ โดยที่่ห� ลัักสููตรมีีความสอดคล้้องกัับสภาพ
การทางสัังคมและวััฒนธรรม เศรษฐกิิจ การเมืือง เทคโนโลยีี ภายใต้้เงื่่�อนไขหรืือ
ข้้อจำำ�กััดต่่าง ๆ เป็็นโจทย์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของนัักพััฒนานวััตกรรมหลัักสููตรจะต้้อง
ศึึกษาค้้นคว้้า วิิจััย คิิดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ ประเมิินค่่า และที่่�สำำ�คััญที่่สุ� ุด คืือ การ
มีีการคิิดสร้้างสรรค์์ในปััจจุุบััน (มารุุต พััฒผล, 2562) สอดคล้้องแนวคิิดตาม
พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 และ ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 4)
พ.ศ. 2562 มาตรา 24 การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้สถานศึึกษา และหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องดำำ�เนิินการฝึึกทัักษะ กระบวนการคิิด การจััดการ การเผชิิญสถานการณ์์
และการประยุุกต์์ความรู้้�มา ใช้้เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา และจััดกิิจกรรมให้้
ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์จริิง ฝึึกการปฏิิบััติิให้้ทำำ�ได้้ คิิดเป็็น ทำำ�เป็็น รััก
การอ่่านและเกิิดการใฝ่่รู้อ้� ย่่างต่่อเนื่่อ� ง  นอกจากนี้้�แผนการศึึกษาชาติิ พ.ศ. 25602579 ได้้ชี้้แ� นะแนวทางการพััฒนายุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ว่่าควรพััฒนารููปแบบการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21 โดยส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และการคิิด
ของผู้้เ� รีียนมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดเป็็นนวััตกรรม (สำำ�นักั งานเลขาธิิการสภาการศึึกษา, 2560)
และแผนอุุดมศึึกษาระยะยาว 15 ปีี ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2551 -2565) ได้้กำำ�หนดเป้้า
หมายในการผลิิตบัณ
ั ฑิิตให้้สามารถพััฒนานวััตกรรมได้้ (สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
อุุดมศึึกษา, 2550) สอดคล้้องแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12
ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาความสามารถของเยาวชนในด้้านวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี นวััตกรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์ และโมเดลประเทศไทย 4.0 ยัังได้้
ระบุุว่่าการที่่�คนไทยจะนำำ�พาประเทศไปสู่่�ความยั่่�งยืืนได้้นั้้�น จะต้้องพััฒนาและ
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจด้้วยนวััตกรรม (กองบริิหารงานวิิจััยและประกัันคุุณภาพ
การศึึกษา, 2560)
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ปัั จ จัั ย เชิิ ง สาเหตุุ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การพัั ฒ นาความสามารถในการคิิ ด เชิิ ง
นวััตกรรมของครููส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานของครูู  ความพึึงพอใจใน
การทำำ�งาน และทััศนคติิต่่าง ๆ ของบุุคคล โดยขึ้้�นอยู่่�กัับแรงจููงใจที่่�เป็็นสิ่่�งกระตุ้้�น
ให้้แต่่ละคนทำำ�งานทั้้�งปััจจััยภายนอกและปััจจััยภายใน ปััจจััยภายนอก ได้้แก่่
สิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน เช่่น สถานที่่� ระเบีียบกฎเกณฑ์์ของสถานที่่�ทำำ�งาน ด้้าน
เศรษฐกิิจ ได้้แก่่ ค่่าจ้้าง ค่่าแรง เงิินเดืือน โบนััส  การเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงานและ
สัังคม ตำำ�แหน่่งงาน หน้้าที่่ก� ารงานการยอมรัับจากสัังคม ทำำ�ให้้บุคุ คลนั้้�นเกิิดความ
ภาคภููมิิใจ มีีความรัับผิิดชอบมากขึ้้น�  ส่่วนปััจจััยภายใน ได้้แก่่ เจตคติิต่อ่ งาน ความ
รู้้�สึึกว่่างานนั้้�นมีีคุุณค่่าเป็็นการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ตนเอง
และสัังคมก็็จะทำำ�ให้้บุุคคลนั้้�นภาคภููมิิใจ มีีความรัับผิิดชอบมากขึ้้�น เป็็นมููลเหตุุให้้
คนตั้้�งใจทำำ�งานและมีีความสุุขในการทำำ�งาน (สมหวััง  พิิธิิยานุุวััฒน์์ และคณะ,
2543)
ด้้วยเหตุุผลนี้้� ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจศึึกษาระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม
ของครูู และปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นักั งาน
เขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา มััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง เพื่่อ� เป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับ
ผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษาและผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการศึึกษาจะนำำ�ไปใช้้พิจิ ารณาเป็็น
แนวทางในการให้้การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมในการพััฒนาครููให้้มีีความสามารถใน
การคิิดเชิิงนวััตกรรม และเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม นำำ�ไปสู่่�
การผลิิตนักั เรีียนเป็็นนััก นวััตกรในการขัับเคลื่่อ� นประเทศไปสู่่�การเติิบโตและสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัันภายใต้้เศรษฐกิิจและสัังคมยุุคดิิจิิทััล   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่�อศึึกษาระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขต
พื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง
2. เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิง
นวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััด
อ่่างทอง
3. เพื่่�อศึึกษาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ทัั ก ษะการคิิ ด เชิิ ง นวัั ต กรรมของครููอย่่ า งน้้ อ ย
1 ตััวแปร มีีความสััมพัันธ์์กัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง
2. ปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ทัั ก ษะการคิิ ด เชิิ ง นวัั ต กรรมของครููอย่่ า งน้้ อ ย
1 ตััวแปร ที่่�สามารถทำำ�นายทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครููได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเป็็นฐานคิิดและแนวทางใน
การใช้้ศึึกษาปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นักั งาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง ผู้้�วิิจััยทำำ�การศึึกษาปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม 10 ตััวแปร ตามกรอบทฤษฎีแี ละแนวคิิด
ดัังรููปภาพที่่� 1
ตััวแปรอิิสระ
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- บริิบทของการทำำ�งาน
- นโยบายขององค์์กร
- การสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร
- การพััฒนาตนเอง   
- ผลตอบแทน
- ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ร่่วมงาน
- ลัักษณะงาน
- ความก้้าวหน้้าในงาน
- การยอมรัับของสัังคม
- การสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�

ตััวแปรตาม
ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู

รููปภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดการวิิจััย
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม เป็็นกระบวนการสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ใหม่่ๆ ที่่ทำ� ำ�ให้้ชีีวิติ
ความเป็็นอยู่่�ของมนุุษย์์ดีีขึ้้�น นวััตกรรมใหม่่ ๆ (พููลพงษ์์   พงษ์์วิิทยภานุุ, 2557)
เป็็นความสามารถในการจััดการเรีียนรู้้แ� ละนำำ�ความรู้้ไ� ปใช้้ในการคิิดได้้อย่่างหลาก
หลายและแปลกใหม่่จากเดิิม โดยการแสวงหาความรู้้�และฝึึกทัักษะด้้านต่่าง ๆ
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคิิดค้้นและสร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่�แปลกใหม่่ (อรชร ปราจัันทร์์, 2560)  
องค์์ประกอบของทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม กล่่าวถึึงทัักษะการเรีียนรู้้�และ
นวััตกรรมสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 จุุดเน้้นอยู่่�บนพื้้�นฐานแห่่งการ
สร้้างสรรค์์ การคิิดแบบมีีวิิจารณญาณ การสื่่อ� สาร และการมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�งาน
โดยความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม ประกอบด้้วย การคิิดสร้้างสรรค์์   เป็็น
เทคนิิคการสร้้างสรรค์์ทางการคิิดที่่�เปิิดกว้้าง เช่่น การระดมสมอง การสร้้างสรรค์์
สิ่่ง� แปลกใหม่่ และเสริิมสร้้างคุุณค่่าทางความคิิดและสติิปัญ
ั ญา และมีีความละเอีียด
รอบคอบต่่อการคิิดวิิเคราะห์์และประเมิินแนวความคิิดเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุง
และพััฒนางานในเชิิงสร้้างสรรค์์การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่น่� ได้้อย่่างสร้้างสรรค์์ เป็็นการ
พััฒนาเน้้นปฏิิบััติิและสื่่�อสารแนวคิิดใหม่่ ๆ ไปสู่่�ผู้�อื่้ ่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การ
คิิดเชิิงวิิพากษ์์และการแก้้ไขปััญหา ประกอบด้้วย ประสิิทธิิภาพของการใช้้เหตุุผล
มีีรููปแบบที่่� ชัั ด เจนในเชิิ ง เหตุุ ผ ลทั้้� ง ในเชิิ ง นิิ ร นัั ย และอุุ ป นัั ย ได้้ เ หมาะสมตาม
สถานการณ์์ต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� การใช้้วิธีีคิ
ิ ดิ เชิิงระบบเป็็นการคิิดวิิเคราะห์์จากส่่วนย่่อย
ไปหาส่่วนใหญ่่ได้้อย่่างเป็็นองค์์รวมทั้้�งหมดและเป็็นระบบครบวงจรในวิิธีีคิิดหรืือ
กระบวนการคิิดประสิิทธิิภาพในการตััดสิินใจ เป็็นการสร้้างประสิิทธิิภาพในการ
วิิเคราะห์์ การประเมิินสถานการณ์์ เพื่่อ� สร้้างการยอมรัับและความน่่าเชื่่อ� ถืือ มีีการ
สัังเคราะห์์และเชื่่�อมโยงระหว่่างข้้อมููล การสื่่�อสารและการมีีส่่วนร่่วม ประกอบ
ด้้วยการสื่่�อสารได้้ชััดเจนมีีประสิิทธิิภาพ การสร้้างความชััดเจนในการสื่่�อความ
หมายทั้้�งการพููด การเขีียน มีีประสิิทธิิภาพทางการรัับฟัังที่่�สามารถสร้้างทัักษะ
สำำ�หรัับการถอดรหััสความหมาย การสรุุปเป็็นความรู้้� สร้้างคุุณค่่า ทััศนคติิ และ
เกิิดความสนใจใฝ่่รู้้�  (อนุุชา  โสมาบุุตร, 2556)
ปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม  ทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม ทฤษฎีีสองปััจจััยของ เฮอร์์ซเบอร์์ก
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Herzberg and et al (1959) ได้้สรุุปว่่า มีีปััจจััยสำำ�คััญ 2 ประเภท คืือ ปััจจััยจููงใจ
เป็็นปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�งานโดยตรง เป็็นปััจจััยที่่จูู� งใจให้้คนรัักงานและชอบ
งาน รวมทั้้�งเป็็นตััวการสร้้างความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิงานของบุุคคลในองค์์กร
ให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น� 5 ประการ คืือ 1) ความสำำ�เร็็จ
ในการทำำ�งานของบุุคคล 2) การได้้รัับการยอมรัับนัับถืือ   3) ลัักษณะของงานที่่�
ปฏิิบััติิ 4) ความรัับผิิดชอบ 5) ความก้้าวหน้้า และปััจจััยค้ำำ��จุุน ปััจจััยที่่�เอื้้�อและ
ช่่วยค้ำำ��จุุนให้้แรงจููงใจในการทำำ�งานของบุุคคล มีีดัังนี้้� 1) นโยบายและการบริิหาร          
2) การปกครองบัังคัับบััญชา 3) ความสััมพัันธ์์กับั เพื่่อ� นร่่วมงาน 4) สภาพการทำำ�งาน
และความมั่่�นคง และ 5) ผลประโยชน์์ตอบแทน ส่่วน เสนาะ  ติิเยาว์์ (2551) ได้้
กล่่าวว่่า สิ่่�งจููงใจสุุดท้้ายของผู้้�ปฏิิบััติิงานจะอยู่่�ที่่�ผลตอบแทนที่่�ได้้รัับ ค่่าตอบแทน
หรืือรางวััลตอบแทนจากการทำำ�งานเป็็นสิ่่ง� ที่่แ� สดงว่่าผลปฏิิบัติั งิ านหรืือผลจากการ
ทำำ�งานเป็็นสิ่่ง� ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่า ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านจึึงได้้รับั รางวััลเป็็นการตอบแทนที่่ทำ� ำ�งานนั้้�น
รางวััลตอบแทนมีี 2 อย่่าง คืือ 1) รางวััลตอบแทนภายนอก เป็็นค่่าตอบแทนจาก
การทำำ�งานในรููปของ เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง การเลื่่อ� นขั้้น� เลื่่อ� นตำำ�แหน่่ง การได้้รับั มอบ
หมายงานพิิเศษ และ 2) รางวััลตอบแทนภายใน เป็็นค่่าตอบแทนที่่�เกิิดจากการก
ระทำำ�ของตััวเอง เกิิดขึ้้น� ตามธรรมชาติิจากการทำำ�หน้้าที่่ข� องมนุุษย์์ รางวััลตอบแทน
ได้้จากการกระทำำ�โดยตรงของบุุคคล เช่่น มีีความสามารถสููงขึ้้�น มีีพััฒนามากขึ้้�น
มีีความรู้้ม� ากขึ้้น� ควบคุุมตััวเองได้้ ภาคภููมิิใจกัับการทำำ�งานหรืือทำำ�ประโยชน์์ให้้กับั
ส่่วนรวม
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง วศิิน  ชููชาติิ (2559) ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
ความสามารถในการจััดการเรีียนรู้้�ของครููเพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
แห่่งศตวรรษที่่� 21 จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี เป็็นทัักษะที่่สำ� ำ�คัญ
ั หนึ่่�งในนั้้�น คืือ ทัักษะการ
คิิดเชิิงนวััตกรรม ผลการศึึกษา พบว่่า ระดัับความสามารถในการจััดการเรีียนรู้้ข� อง
ครููเพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนแห่่งศตวรรษที่่� 21 จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
อยู่่�ในระดัับมากทัักษะที่่มีีค่
� า่ เฉลี่่ย� สููงสุุด คืือ ทัักษะการร่่วมมืือ ทำำ�งานเป็็นทีีม รอง
ลงมา คืือ ทัักษะการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและทัักษะที่่มีีค่
� า่ เฉลี่่ย� ต่ำำ��ที่สุ่� ดุ  คืือ ทัักษะ
การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและทัักษะการสื่่อ� สารสารสนเทศ ปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อความ
สามารถในการจััดการเรีียนรู้้�ของครููเพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนแห่่ง
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ศตวรรษที่่� 21 จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี พบว่่า ปััจจััยด้้านความสามารถในการทำำ�วิจัิ ยั ใน
ชั้้�นเรีียน ปััจจััยด้้านการพััฒนาตนเอง ปััจจััยด้้านการสนัับสนุุนจากผู้้�บัังคัับบััญชา
และปััจจััยด้้านแรงจููงใจ มีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�นายร่่วมกัันต่่อ ความสามารถใน
การจััดการเรีียนรู้้�ของครููผู้้�สอนเพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนแห่่ง
ศตวรรษที่่� 21 จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี  ได้้ร้้อยละ 55.10 ส่่วน ศรััณยูู  ศิิริิเจริิญธรรม
(2556) ศึึกษาเกี่่ย� วกัับปััจจััยจููงใจที่่ส่� ง่ ผลต่่อความเป็็นครููมืืออาชีีพของครููในสถาน
ศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัันทบุุรีี ผลการ
ศึึกษาพบว่่า ระดัับปััจจััยจููงใจที่่�ส่่งผลต่่อความเป็็นครููมืืออาชีีพของครููในสถาน
ศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัันทบุุรีี โดยรวม
อยููในระดัับมาก ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยจููงใจกัับความเป็็นครููมืืออาชีีพของครูู
ในสถานศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัันทบุุรีี 
มีีความสััมพัันธ์์กัันทางบวกในระดัับค่่อนข้้างสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยเมื่่�อเรีียงตาม
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััจจััยจููงใจ ประกอบด้้วย การยอมรัับของสัังคม ลัักษณะ
งาน และความก้้าวหน้้าในงานส่่งผลต่่อความเป็็นครููมืืออาชีีพของครููในสถานศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน  สำำ�หรัับ วสัันต์์  สุุทธาวาศ และ ประสพชััย  พสุุนนท์์ (2558) ได้้ศึึกษา
เกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่ส่� ่งผลต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมระดัับบุุคคลในสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน โดยศึึกษา 3 ปััจจััย ได้้แก่่ 1) เครืือข่่ายทางสัังคม
2) การเปิิดกว้้างทางความคิิด และ 3) ลัักษณะการคิิดริิเริ่่�ม ผลการศึึกษาพบว่่า
ทั้้�ง  3 ปััจจััยล้้วนส่่งผลต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมระดัับบุุคคลในสำำ�นักั งานคณะ
กรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน โดยสามารถนำำ�ผลจากการศึึกษานี้้�มาประยุุกต์์ใช้้
ในการวางกลยุุทธ์์ด้้านการจััดการทรััพยากรบุุคคลได้้ต่่อไป
วิธีการวิจัย
ประชากร คืือ ครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต  5  
จัังหวััดอ่่างทอง จำำ�นวน 692 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย คืือ แบบสอบถามเกี่่�ยว
กัับปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง เป็็นแบบสอบถามที่่�ผู้้�วิิจััยได้้พััฒนา
แบบสอบถามขึ้้น� เอง ประกอบด้้วย แบบสอบถามเกี่่ย� วกัับปััจจััยส่่วนบุุคคล ระดัับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
Factors Related to Innovative Thinking Skills of Teachers under the Office of Secondary Education
Service Area 5 in Ang Thong Province

ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม และปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม
ของครูู สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง โดย
กำำ�หนดค่่าคะแนนแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating scale) 5 ระดัับ ได้้แก่่
มากที่่สุ� ุด มาก ปานกลาง น้้อย และน้้อยที่่สุ� ุด
การตรวจสอบคุุ ณ ภาพของเครื่่� อ งมืือ การตรวจสอบความเที่่� ย งตรง
แบบสอบถามที่่�ผู้้�วิิจััยได้้กำำ�หนดขึ้้�นเสนอให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 3 ท่่าน พิิจารณา
ตรวจสอบความถููกต้้องด้้านเนื้้�อหา (content validity) และภาษาที่่�ใช้้เพื่่�อให้้มีี
ความสมบููรณ์์ แล้้วนำำ�ไปวิิเคราะห์์ค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (IOC) เพื่่�อพิิจารณา
คุุณภาพของข้้อคำำ�ถาม ค่่าดััชนีีความสอดคล้้องมีีค่่าอยู่่�ในระหว่่าง 0.67-1.00 จึึง
สามารถนำำ�ข้อ้ คำำ�ถามนั้้�นไปใช้้ได้้ การตรวจสอบความเชื่่อ� มั่่น� ของแบบสอบถามด้้วย
วิิ ธีี หาค่่ า สัั ม ประสิิ ท ธิ์์� แ อลฟาของครอนบาค โดยนำำ� เครื่่� อ งมืือไปทดสอบกัั บ
ประชากรที่่มีี� ความใกล้้เคีียงกัับประชากรที่่จ� ะศึึกษาจริิง (Try Out) จำำ�นวน 30 คน
ผลวิิเคราะห์์ค่่าความเชื่่�อมั่่�นแต่่ละตััวแปรมีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.70 ขึ้้�นไป และมีีค่่าความ
เชื่่�อมั่่�นรวมของแบบสอบถามเท่่ากัับ 0.97
วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยทำำ�หนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์ในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลจากภาควิิชาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และชุุมชน มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน เพื่่�อขอความอนุุเคราะห์์ในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลจากสถานศึึกษาสัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต  5
จัังหวััดอ่่างทอง จำำ�นวน 692 ชุุด นััดหมายเวลาเพื่่�อรัับแบบสอบถามกลัับคืืน เมื่่�อ
ครบตามจำำ�นวนแล้้วผู้้�วิิจััยนำำ�แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบููรณ์์และนำำ�มา
วิิเคราะห์์ด้้วยโปรแกรมทางสถิิติิ
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสำำ�หรัับการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้สถิติิ ใิ นการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ดัังนี้้�
1) วิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม ได้้แก่่ เรื่่�อง เพศ อายุุ วุุฒิิ
การศึึกษาสููงสุุดระดัับวิิทยฐานะ ประสบการณ์์การสอน กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ที่่�
รัับผิิดชอบ  ขนาดโรงเรีียน และจำำ�นวนชั่่�วโมงสอน  สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ คืือ
ค่่าความถี่่� (frequency) และค่่าร้้อยละ (percentage)
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2) วิิเคราะห์์ระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขต
พื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง และวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ ทัั ก ษะการคิิ ด เชิิ ง นวัั ต กรรมของครูู สัั ง กัั ด สำำ�นัั ก งานเขตพื้้� น ที่่� ก ารศึึกษา
มััธยมศึึกษา เขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ คืือ ค่่าเฉลี่่�ย (µ)
และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (σ) เป็็นรายด้้านและรายข้้อ
3) การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิง
นวััตกรรมของครููสัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััด
อ่่างทอง ใช้้การวิิเคราะห์์ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สััน (rxy) และการ
วิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครููสัังกััดสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง ใช้้การวิิเคราะห์์การถดถอย
พหุุคููณแบบขั้้�นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการแปล
ผลความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู
สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง มีีการกำำ�หนด
เกณฑ์์การแปลความหมาย 5 ระดัับในกรณีีที่่�มีีค่่า rxy เป็็นบวก (Davis, 1971 อ้้าง
ใน ผ่่องพรรณ ตรััยมงคลกููล, 2555) ดัังนี้้�
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์มีีค่า่ มากกว่่า 0.70 มีีความสััมพัันธ์์ในระดัับสููงมาก
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์มีีค่า่ ตั้้ง� แต่่ 0.50 – 0.69 มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับสููง
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์มีีค่า่ ตั้้ง� แต่่ 0.30 - 0.49 มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับ
ปานกลาง
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์มีีค่า่ ตั้้ง� แต่่ 0.10 - 0.29 มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับต่ำำ��
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์มีีค่า่ ตั้้ง� แต่่ 0.01 - 0.09 มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับ
ต่ำำ��มาก
ผลการวิจัย
ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของ
ครููสัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง แบ่่งได้้
ดัังนี้้�  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
Factors Related to Innovative Thinking Skills of Teachers under the Office of Secondary Education
Service Area 5 in Ang Thong Province

1. การวิิเคราะห์์ระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครููในสถานศึึกษา สัังกััด
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง พบว่่า ทัักษะการ
คิิดเชิิงนวััตกรรมของครููอยู่่�ในระดัับมาก (µ =3.79, σ =0.56) เมื่่�อพิิจารณาเป็็น
รายทัักษะย่่อย พบว่่า ทุุกทัักษะอยู่่�ในระดัับมาก โดยด้้านทัักษะ การสื่่�อสารมีีค่่า
เฉลี่่�ยสููงสุุด (µ = 3.98, σ = 0.44) รองลงมาคืือ ด้้านทัักษะการสร้้างเครืือข่่าย (µ
= 3.89,σ =0.57) และด้้านทัักษะการสัังเกต (µ =3.83, σ = 0.46) ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนทัักษะที่่มีี� ผลการประเมิินต่ำำ��สุุด คืือ ทัักษะการสร้้างสรรค์์ (µ =3.68, σ =
0.62) ดัังตารางที่่� 1   
ตารางที่่� 1 ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา
มััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง
รายการ

1. ทักษะการสื่อสาร
2. ทักษะการสังเกต
3. ทักษะการตั้งคำ�ถาม
4. ทักษะการทดลอง
5. ทักษะการสร้างเครือข่าย
6. ทักษะการเชื่อมโยง
7. ทักษะการวิพากษ์
8. ทักษะการสังเคราะห์
9. ทักษะการประยุกต์
10. ทักษะการสร้างสรรค์
รวม

µ
3.98
3.83
3.73
3.71
3.89
3.80
3.75
3.71
3.79
3.68
3.79

σ
0.44
0.46
0.55
0.59
0.57
0.55
0.61
0.59
0.62
0.62
0.56

(n=692)

แปลผล
  มาก
  มาก
  มาก
  มาก
  มาก
  มาก
  มาก
  มาก
  มาก
  มาก
มาก

2. การวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครููสัังกััด
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา มััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง ทั้้�งหมด 10 ปััจจััย
พบว่่า ทุุกปััจจััยมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััด
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สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง อยู่่�ในระดัับมาก
โดยนโยบายองค์์กรมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงสุุด (µ = 4.31, σ = 0.52) รองลงมา คืือ การ
สนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร (µ = 4.29, σ = 0.56) และลัักษณะงาน (µ = 4.28, σ
= 0.58) ส่่วนปััจจััยที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��สุุด คืือ ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ร่่วมงาน (µ = 3.90,
σ = 0.62)  ดัังตารางที่่�  2     
ตารางที่่� 2 ปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ทัั ก ษะการคิิ ด เชิิ ง นวัั ต กรรมของครูู สัั ง กัั ด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง
รายการ
1. บริบทของการทำ�งาน
2. นโยบายขององค์กร
3. การสนับสนุนจากผู้บริหาร
4. การพัฒนาตนเอง   
5. ผลตอบแทน
6. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
7. ลักษณะงาน
8. ความก้าวหน้าในงาน
9. การยอมรับของสังคม
10. การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้

µ

σ

4.20
4.31
4.29
4.26
4.15
3.90
4.28
4.16
3.92
4.16

0.50
0.52
0.56
0.51
0.60
0.62
0.58
0.54
0.59
0.55

(n=692)

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิง
นวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััด
อ่่างทอง การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครููกัับ
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง 10 ตััวแปร คืือ บริิบทของการทำำ�งาน นโยบายองค์์กร การ
สนัับสนุุนจากผู้้บ� ริิหาร การพััฒนาตนเอง ผลตอบแทน ความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ร่ว่ มงาน
ลัักษณะงาน ความก้้าวหน้้าในงาน การยอมรัับของสัังคม และการสร้้างเครืือข่่าย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
Factors Related to Innovative Thinking Skills of Teachers under the Office of Secondary Education
Service Area 5 in Ang Thong Province

ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�  พบว่่า ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง มีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกใน
ระดัับสููงที่่ร� ะดัับนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่ิ ่� 0.01 กัับตััวแปร จำำ�นวน 2 ตััวแปร ได้้แก่่ การ
ยอมรัับของสัังคม (r = 0.631, p < 0.01) และความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ร่่วมงาน
(r = 0.599, p < 0.01) มีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกในระดัับปานกลางที่่ร� ะดัับนััยสำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิที่่� 0.01 กัับตััวแปร จำำ�นวน 1 ตััวแปร ได้้แก่่ การสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนแห่่ง
การเรีียนรู้้� (r = 0.313, p < 0.01) มีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกในระดัับต่ำำ�ที่
� ่�ระดัับนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.01 กัับตััวแปร จำำ�นวน 4 ตััวแปร ได้้แก่่ บริิบทของการทำำ�งาน
(r = 0.201, p < 0.01) การพััฒนาตนเอง (r = 0.166, p < 0.01) ความก้้าวหน้้า
ในงาน (r = 0.126,  p < 0.01) และการสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร (r = 0.102,
p < 0.01)  ดัังตารางที่่� 3
กำำ�หนดให้้
X1
แทน บริิบทของการทำำ�งาน
X2
แทน นโยบายองค์์กร   
			
X3
แทน การสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร
			
X4
แทน การพััฒนาตนเอง     
			
X5
แทน ผลตอบแทน
		
X6
แทน ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ร่่วมงาน   
		
X7
แทน ลัักษณะงาน
			
X8
แทน ความก้้าวหน้้าในงาน
			
X9
แทน    การยอมรัับของสัังคม
			
X10 แทน การสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�  
Y
แทน ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู 
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ตารางที่่� 3 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม
ของครูู สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััด
อ่่างทอง
X1
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Y

1

X2 0.646** 1

3

X3 0.555** 0.796** 1
X4 0.479** 0.601** 0.642** 1
X5 0.484** 0.633** 0.659** 0.615** 1
X6 0.257** 0.270** 0.285** 0.274** 0.345** 1
X7 0.510** 0.607** 0.601** 0.601** 0.623** 0.288** 1
X8 0.480** 0.630** 0.645** 0.599** 0.743** 0.370** 0.679** 1
X9 0.201** 0.213** 0.247** 0.239** 0.240** 0.702** 0.255** 0.360** 1
X10 0.391** 0.486** 0.499** 0.559** 0.483** 0.366** 0.587** 0.575** 0.527** 1
Y

0.201** 0.092* 0.102** 0.166** 0.039 0.599** 0.084* 0.126** 0.631** 0.313**

หมายเหตุุ **  =  มีีระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.01
         *  =  มีีระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05

1

4. การวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััด
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา มััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง โดยการนำำ�ตัวั แปร
ทั้้�งหมด 10 ตััว เข้้าสมการถดถอยพหุุคููณแบบมีีขั้้�นตอนเพื่่�อทำำ�นายปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู (Y) พบว่่า มีีตััวแปรทั้้�งหมด 6 ตััว
คืือ การยอมรัับของสัังคม (X9) ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ร่่วมงาน (X6) ผลตอบแทน (X5)
บริิบทของการทำำ�งาน (X1) การพััฒนาตนเอง (X4) และลัักษณะงาน (X7) สามารถ
ร่่วมกัันอธิิบายทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การ
ศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง ได้้เท่่ากัับ 0.506 หรืือร้้อยละ 50.60  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
Factors Related to Innovative Thinking Skills of Teachers under the Office of Secondary Education
Service Area 5 in Ang Thong Province
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โดยมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์พหุุคููณ (R) เท่่ากัับ 0.711 สามารถเขีียนเป็็นสมการ
ในรููปแบบคะแนนดิิบ และสมการรููปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้้ดัังนี้้�
สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนดิิบ
Y = 1.657 + 0.324 X9 + 0.277 X6 - 0.207X5 + 0.131X1+0.118X4 – 0.093X7
สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.408 ZX9 + 0.362 ZX6 -0.264 ZX5+0.150 ZX1+0.128 ZX4- 0.113 ZX7
โดยมีีรายละเอีียด ดัังตารางที่่� 4   
ตารางที่่� 4 การวิิเคราะห์์ค่า่ สััมประสิิทธิ์์ก� ารถดถอยพหุุคููณของปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การ
ศึึกษา มััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง
ตัวแปร

R

2
chang

B

S.E.

β

T

(n = 692)
p-value

การยอมรับของสังคม (X9)

0.398

0.324

0.030

0.408

10.757

0.000**

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (X6)

0.480

0.277

0.030

0.362

9.261

0.000**

ผลตอบแทน (X5)

0.310

-0.207

0.030 -0.264

-6.868

0.000**

บริบทของการทำ�งาน (X1)

0.017

0.131

0.029

0.150

4.560

0.000**

การพัฒนาตนเอง (X4)

0.005

0.118

0.034

0.128

3.468

0.001**

ลักษณะงาน (X7)

0.006

-0.093

0.031 -0.113

-2.987

0.003**

ค่าคงที่ (a) = 1.657, R = 0.711, R2 = 0.506

หมายเหตุุ **  p < 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิิจััย พบว่่า ระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สำำ�นัักงานเขต
พื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง อยู่่�ในระดัับมาก สอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ อรชร  ปราจัันทร์์ (2560) ที่่�พบว่่า ผลการศึึกษาทัักษะการคิิดเชิิง
นวััตกรรมของครููอยู่่�ในระดัับมากเช่่นเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะการกำำ�หนด
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กลยุุทธ์์เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพครููและบุุคลากรทางการศึึกษา และพััฒนาระบบ
การบริิหารจััดการและการมีีส่่วนร่่วมของสัังกััด (สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
มััธยมศึึกษา เขต 5, 2561) เมื่่�อพิิจารณาทัักษะย่่อยที่่�เป็็นองค์์ประกอบของทัักษะ
การคิิดเชิิงนวััตกรรม พบว่่า ทั้้�ง 10 ทัักษะย่่อยอยู่่�ในระดัับมาก โดยทัักษะการ
สื่่�อสารมีีผลการประเมิินสููงสุุด รองลงมา คืือ ทัักษะการสร้้างเครืือข่่าย และทัักษะ
การสัังเกต ตามลำำ�ดับั  ส่่วนทัักษะที่่มีี� ผลการประเมิินต่ำำ��สุดุ  คืือ ทัักษะการสร้้างสรรค์์  
การที่่�ทัักษะการสื่่�อสารมีีผลการประเมิินสููงสุุด อาจเป็็นเพราะพระราช
บััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562
หมวด 9 เทคโนโลยีีทางการศึึกษา มาตราที่่� 64 ที่่�กำำ�หนดว่่ารััฐจะต้้องส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้มีีการผลิิต และพััฒนาแบบเรีียน ตำำ�รา หนัังสืือทางวิิชาการ สื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์
อื่่�น ๆ วััสดุุอุุปกรณ์์ และเทคโนโลยีีเพื่่�อการศึึกษาอื่่�น ๆ โดยเร่่งรััดพััฒนาขีีดความ
สามารถในการผลิิต จััดให้้มีีเงิินสนัับสนุุนการผลิิต และมีีการให้้แรงจููงใจแก่่ผู้้�ผลิิต  
และพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อการศึึกษามากยิ่่�งขึ้้�น ส่่วนทัักษะที่่�มีีผลการประเมิินต่ำำ��
สุุด คืือ ทัักษะการสร้้างสรรค์์ อาจเป็็นเพราะทัักษะการสร้้างสรรค์์เป็็นความ
สามารถในการมองเห็็นความสััมพัันธ์์ของสิ่่ง� ต่่าง ๆ การค้้นหาคำำ�ตอบให้้กับั ปััญหา
โดยการคิิดที่่�หลากหลาย คิิดได้้อย่่างกว้้างไกลเพื่่�อขยายขอบเขตความคิิดเดิิมที่่�มีี
อยู่่�ไปสู่่�ความคิิดใหม่่เพื่่�อสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ ๆ สอดคล้้องตามแนวคิิด ชยาภา  
วรรณชยานนท์์ (2558) ที่่�ว่่า ความริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์เป็็นการประยุุกต์์ความรู้้�เพื่่�อ
เรีียนรู้้�ทัั ก ษะด้้ า นการคิิ ด อย่่ า งมีีวิิ จ ารณญาณ การแก้้ ปัั ญ หาและความริิ เริ่่� ม
สร้้างสรรค์์ไปพร้้อม ๆ กัับการเรีียนเนื้้�อหา และสอดคล้้องกัับผลของมาตรฐานที่่�
4 ผู้้�เรีียนมีีความสามารถคิิดวิิเคราะห์์ คิิดสัังเคราะห์์ มีีวิิจารณญาณ มีีความคิิด
สร้้างสรรค์์ คิิดไตร่่ตรองและมีีวิิสััยทััศน์์   โดยภาพรวมทั้้�งประเทศได้้คะแนน
ร้้อยละต่ำำ��มาก ได้้คะแนนเพีียงร้้อยละ 11.1 (สำำ�นัักงานรัับรองมาตรฐานและ
ประเมิินคุุณภาพการศึึกษาองค์์การมหาชน, 2555)
การศึึกษาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััด
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง ทั้้�งหมด 10 ปััจจััย
พบว่่า ทุุกปััจจััยมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง อยู่่�ในระดัับมาก
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โดยนโยบายองค์์กรมีีค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด ส่่วนปััจจััยที่่มีีค่
� า่ เฉลี่่ย� ต่ำำ��สุดุ  คืือ ความสััมพัันธ์์
กัับผู้้�ร่ว่ มงานสำำ�หรัับนโยบายองค์์กรและความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ร่ว่ มงานล้้วนเป็็นปััจจััย
ค้ำำ��จุุน (Maintenance Factor) ทั้้�งสิ้้�นตามทฤษฎีีสองปััจจััยของ เฮอร์์ซเบอร์์ก
Herzberg and et al (1959) แต่่การที่่�นโยบายองค์์กรมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงสุุด ทั้้�งนี้้�อาจ
เพราะนโยบายองค์์กรเป็็นปััจจััยเริ่่ม� ต้้นที่่จ� ะส่่งผลต่่อปััจจััยค้ำำ��จุนุ ตััวอื่่น� ๆ นโยบาย
องค์์กรจะช่่วยเอื้้�อและช่่วยค้ำำ��จุุนให้้แรงจููงใจในการทำำ�งานของบุุคคล สอดคล้้อง
กัับ สมยศ  นาวีีการ (2549) องค์์กรควรต้้องมีีนโยบายการบริิหารงานที่่ชั� ดั เจนและ
สามารถทำำ�ให้้ปฏิิบััติิตััวได้้โดยไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งาน นโยบายที่่�ดีีจะช่่วย
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง านได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง านได้้ อ ย่่ า งเต็็ ม ความสามารถมีีผลทำำ� ให้้
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้�น  
การศึึกษาความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ทัั ก ษะการคิิ ด เชิิ ง
นวััตกรรมของครูู  พบว่่า ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู
สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง มีีความ
สััมพัันธ์์เชิิงบวกในระดัับสููง ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.01 กัับตััวแปร จำำ�นวน
2 ตััวแปร ได้้แก่่ การยอมรัับของสัังคม (r = 0.631, p < 0.01) และความสััมพัันธ์์
กัับผู้้�ร่่วมงาน (r = 0.599, p < 0.01) การยอมรัับของสัังคมมีีส่่วนที่่ทำ� ำ�ให้้ครููเกิิด
แรงกระตุ้้�นที่่�จะประพฤติิและปฏิิบััติิ จะทำำ�ให้้คนมีีความคิิดเชิิงบวก จะช่่วย
สนัับสนุุนให้้คนกล้้าคิิดกล้้าทำำ� จนนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายของงานและความสำำ�เร็็จในชีีวิิต
ได้้ สอดคล้้องกัับ เฮอร์์ซเบอร์์ก และคณะ (Herzberg and et al, 1959) กล่่าว
ว่่ า การได้้ รัั บ การยอมรัั บ อยู่่�ในรููปของการยกย่่ อ งชมเชย แสดงความยิิ น ดีี 
การให้้กำำ�ลัังใจที่่�ส่่อให้้เห็็นถึึงการยอมรัับในความสามารถ  เมื่่�อได้้ทำำ�งานอย่่างใด
อย่่างหนึ่่�งบรรลุุผลสำำ�เร็็จ การยอมรัับนัับถืือนี้้�จะแฝงอยู่่�กัับความสำำ�เร็็จในงาน
สอดคล้้องกัับ ศรััณยูู  ศิิริเิ จริิญธรรม (2556) ได้้ทำำ�การวิิจัยั เรื่่อ� ง ปััจจััยจููงใจที่่ส่� ง่ ผล
ต่่อความเป็็นครููมืืออาชีีพของครููในสถานศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษาประถมศึึกษาจัันทบุุรีี  พบว่่า การยอมรัับของสัังคมส่่งผลต่่อความเป็็น
ครููมืืออาชีีพของครููในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ส่่วนความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ร่ว่ มงานเป็็นปฏิิสัมั พัันธ์์ที่เ่� กิิดจากการร่่วมมืือ รวมพลััง
ในการทำำ�งาน แสดงถึึงความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อกััน มีีความเข้้าใจซึ่่�งกัันและกััน ทำำ�ให้้
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

เกิิดการบููรณาการระหว่่างกระบวนการทำำ�งานและกระบวนการเรีียนรู้้เ� ข้้าด้้วยกััน
มีีประโยชน์์ต่่อ การพััฒนาตนเอง พััฒนาวิิชาชีีพครูู เช่่น ด้้านความรู้้� ด้้านทัักษะที่่�
ใช้้ในการสอน สอดคล้้องกัับ วสัันต์์  สุุทธาวาศ และ ประสพชััย  พสุุนนท์์ (2558)
ได้้ ศึึ กษาเกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ พฤติิ ก รรมสร้้ า งนวัั ต กรรมระดัั บ บุุ ค คลใน
สำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน เป็็นการศึึกษาระดัับพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมระดัับบุุคคลและปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมระดัับบุุคคล
ในสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน โดยศึึกษา 3 ปััจจััย ได้้แก่่              
1) เครืือข่่ายทางสัังคม 2) การเปิิดกว้้างทางความคิิด และ 3) ลัักษณะการคิิดริิเริ่่�ม
ผลการศึึกษา พบว่่า ทั้้�ง 3 ปััจจััย ล้้วนส่่งผลต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมระดัับ
บุุคคลในสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
จากการวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่ส� ามารถทำำ�นายทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู 
สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง สามารถ
อภิิปรายผลการวิิจััยได้้ ดัังนี้้�
1) การยอมรัับของสัังคมเป็็นตััวแปรสำำ�คััญตััวหนึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการ
คิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5
จัังหวััดอ่่างทอง ด้้วยการยอมรัับของสัังคมเป็็นปััจจััยที่่�จููงใจให้้คนรัักงานและชอบ
งาน รวมทั้้�งเป็็นตััวการสร้้างความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิงานของบุุคคลในองค์์กร
ให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น การยอมรัับของสัังคมอาจมา
ในรููปของการยกย่่องชมเชย แสดงความยิินดีี การให้้กำ�ลั
ำ ังใจ หรืือการแสดงออก
อื่่�น ๆ ที่่�ส่่อให้้เห็็นถึึงการยอมรัับในความสามารถ เมื่่�อได้้ทำำ�งานอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
บรรลุุผลสำำ�เร็็จ การยอมรัับนัับถืือจะแฝงอยู่่�กัับความสำำ�เร็็จในงาน ทำำ�ให้้ครููมีีความ
มั่่�นคงในอาชีีพเป็็นไปตามแนวความคิิดของ เฮอร์์ซเบอร์์ก และคณะ (Herzberg
and et al, 1959) สอดคล้้องกัับแนวความคิิดของ มาสโลว์์  (Maslow, 1970 อ้้าง
ใน ธงชััย สัันติิวงษ์์, 2542) การยอมรัับของสัังคมเป็็นความต้้องการที่่�จะมีีความ
รู้้�สึึกภาคภููมิิใจในตนเอง เกิิดจากการยกย่่องและนัับถืือจากบุุคคลอื่่�น ความรู้้�สึึก
ภาคภููมิิใจนั้้�นอาจมาจากชื่่�อเสีียงเกีียรติิยศ และการชื่่�นชมจากสัังคม การมีีหน้้าที่่�
การงานและรายได้้มั่่�นคง มีีตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� และมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับของกลุ่่�ม
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2) ความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ร่ว่ มงานเป็็นอีีกตััวแปรสำำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการ
คิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5
จัังหวััดอ่่างทอง เป็็นการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดจากการร่่วมมืือ ทำำ�ให้้เกิิดการบููรณา
การระหว่่างกระบวนการทำำ�งานและกระบวนการเรีียนรู้้เ� ข้้าด้้วยกััน ซึ่่ง� มีีประโยชน์์
ต่่อการพััฒนาตนเอง การพััฒนาวิิชาชีีพครูู  เช่่น ด้้านความรู้้� ด้้านทัักษะที่่�ใช้้ใน
การสอน  สอดคล้้องกัับ วัักส์์แมน (Kwakman, C. H. E. , 2003)  ที่่�กล่่าวว่่า
การเรีียนรู้้�จากการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในการทำำ�งานเป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดจากความร่่วม
มืือ และรวมพลัังในการปฏิิบััติิงาน ทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ และข้้อมููลสารสนเทศ
ใหม่่ ๆ เป็็นการช่่วยสร้้างวััฒนธรรมของการเรีียนรู้้�และสร้้างแหล่่งการเรีียนรู้้�   
3) ผลตอบแทน เป็็นอีีกตััวแปรสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิง
นวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััด
อ่่างทอง เป็็นปััจจััยที่่จูู� งใจให้้คนรัักงานและชอบงาน รวมทั้้�งเป็็นตััวการสร้้างความ
พึึงพอใจในการปฏิิบััติิงาน สอดคล้้องกัับ สมยศ   นาวีีการ (2549) กล่่าวว่่า
ผลตอบแทนมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการปฏิิบัติั งิ านของผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านในด้้านขวััญ และกำำ�ลังั
ใจในการทำำ�งาน การที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานได้้รัับเงิินเดืือนและผลประโยชน์์ตอบแทนใน
การทำำ�งานที่่�เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบย่่อมทำำ�ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานทำำ�งานได้้อย่่าง
เต็็มประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับ สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา (2555)
กล่่าวว่่า แนวทางการพััฒนาครููของประเทศญี่่�ปุ่่�นในศตวรรษที่่� 21 คืือ การจััดให้้
มีีกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญ เช่่น การสร้้างระบบการเพิ่่�มเงิินเดืือน และรางวััลสำำ�หรัับครููดีี
เด่่น เช่่นเดีียวกัันกัับ ศรััณยูู  ศิิริิเจริิญธรรม (2556) กล่่าวถึึง การที่่�ครููได้้รัับผล
ประโยชน์์ตอบแทน ได้้รัับเงิินเดืือนในการทำำ�งานเป็็นที่่�น่่าพอใจ โดยเหมาะสมกัับ
ความรัับผิิดชอบของงานการสร้้างระบบการเพิ่่�มเงิินเดืือนและรางวััล จะช่่วย
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนโครงการในการจััดการศึึกษา
4) บริิบทของการทำำ�งาน  เป็็นอีีกตััวแปรสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิด
เชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา มััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััด
อ่่างทอง  บริิบทของการทำำ�งานเป็็นสภาพแวดล้้อมและบรรยากาศในการทำำ�งาน
ส่่งผลต่่อขวััญและกำำ�ลัังใจที่่�ก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน สอดคล้้อง
กัับ ทฤษฎีีสองปััจจััยของ เฮอร์์ซเบอร์์ก (Herzberg) ที่่�ได้้กล่่าวว่่า สภาพแวดล้้อม
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ทางกายภาพ และความรู้้�สึึกถึึงความมั่่�นคงในการทำำ�งาน การสร้้างความยั่่ง� ยืืนของ
อาชีีพขององค์์กร จะช่่วยค้ำำ��จุุนให้้แรงจููงใจในการทำำ�งานของบุุคคล เช่่นเดีียวกัับ
ศรััณยูู  ศิิริเิ จริิญธรรม (2556) กล่่าวถึึง บริิบทของการทำำ�งานว่่าเป็็นสภาพแวดล้้อม
ภายในการสร้้างบรรยากาศในการทำำ�งาน การมีีห้้องทำำ�งานหรืือห้้องเรีียนที่่ดีี มีีสิ่่
� ง�
ที่่�อำำ�นวยความสะดวกสบาย มีีเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ในการทำำ�งานครบครััน รวมไปถึึง
การมีีบุุคลากรที่่�เพีียงพอ ชั่่�วโมงในการสอน และภาระงานที่่�ครููได้้รัับเหมาะสมจะ
ช่่วยส่่งเสริิมการทำำ�งาน
5) การพััฒนาตนเอง เป็็นอีีกตััวแปรสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิง
นวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััด
อ่่างทอง เป็็นการส่่งเสริิมเพิ่่�มโอกาสให้้ได้้พััฒนาความรู้้�  ความสามารถ  ความ
ชำำ�นาญ ด้้วยการฝึึกอบรม ทััศนศึึกษา ดููงานนอกสถานที่่� การสัับเปลี่่ย� นหมุุนเวีียน
งาน และการสร้้างเสริิมประสบการณ์์ในการทำำ�งานด้้านต่่าง ๆ สอดคล้้องกัับ วศิิน  
ชููชาติิ (2559) ได้้ศึึกษาเกี่่ย� วกัับ ปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อความสามารถในการจััดการเรีียน
รู้้�ของครููเพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนแห่่งศตวรรษที่่� 21 จัังหวััด
สุุพรรณบุุรีี  พบว่่า ปััจจััยด้้านความสามารถในการทำำ�วิิจััยในชั้้�นเรีียน ปััจจััยด้้าน
การพััฒนาตนเอง ปััจจััยด้้านการสนัับสนุุนจากผู้้�บัังคัับบััญชา และปััจจััยด้้านแรง
จููงใจ มีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานร่่วมกัันต่่อความสามารถในการจััดการเรีียนรู้้�
ของครููผู้้�สอนเพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนแห่่งศตวรรษที่่� 21 จัังหวััด
สุุพรรณบุุรีี ได้้ร้้อยละ 55.10
6) ลัักษณะงาน เป็็นอีีกตััวแปรหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิง
นวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััด
อ่่างทอง เป็็นการได้้ทำ�ำ งานในสิ่่�งที่่ต� นรััก ถนััด และสนใจมีีความท้้าทาย เป็็นการ
เสริิมแรงจููงใจให้้ครููได้้เป็็นอย่่างดีี เป็็นไปตามแนวความคิิด เฮอร์์ซเบอร์์ก และคณะ
(Herzberg and et al, 1959) ที่่ก� ล่่าวว่่า การทำำ�ให้้คนชอบและรัักงาน เป็็นตััวการ
สร้้างความพึึงพอใจให้้บุคุ คลในองค์์กรปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
ความพึึงพอใจที่่�เกิิดขึ้้�นจากการได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบงานใหม่่ ๆ และมีี
อำำ�นาจในการรัับผิิดชอบได้้อย่่างเต็็มที่่� สอดคล้้องกัับ สมยศ นาวีีการ (2549)
ที่่�กล่่าวว่่า แต่่ละคนมีีความรู้้�ความสามารถที่่�แตกต่่างกััน รวมถึึงความสนใจใน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
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ลัักษณะงานตามที่่ต� นถนััด การที่่ค� นเราได้้ทำำ�งานตรงกัับลัักษณะงานที่่ต� นเองชอบ
หรืือถนััด ย่่อมมีีผลทำำ�ให้้คนเรามีีความกระตืือรืือร้้นและมีีความภาคภููมิิใจเมื่่อ� งาน
ที่่ต� นรัับผิิดชอบบรรลุุเป้้าหมาย สอดคล้้องกัับ ศรััณยูู ศิิริเิ จริิญธรรม (2556) ศึึกษา
เกี่่�ยวกัับปััจจััยจููงใจที่่�ส่่งผลต่่อความเป็็นครููมืืออาชีีพของครููในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�น
ฐาน สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัันทบุุรีี ผลการศึึกษาพบว่่า
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยจููงใจกัับความเป็็นครููมืืออาชีีพของครูู มีีความสััมพัันธ์์
กัันทางบวกในระดัับค่่อนข้้างสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั โดยเมื่่อ� เรีียงตามลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั
ของปััจจััยจููงใจ ประกอบด้้วย การยอมรัับของสัังคม ลัักษณะงาน และความ
ก้้าวหน้้าในงานส่่งผลต่่อความเป็็นครููมืืออาชีีพของครููในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึึกษาวิิจัยั พบว่่า ปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม
ของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง มีี
ทั้้�งหมด 6 ปััจจััย คืือ การยอมรัับของสัังคม ความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ร่ว่ มงาน ผลตอบแทน
บริิบทของการทำำ�งาน การพััฒนาตนเอง และลัักษณะงาน ทั้้�ง 6 ปััจจััย มีี
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานร่่วมกัันต่่อทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง ที่่�จะนำำ�ไปใช้้
พิิจารณาเป็็นแนวทางในการให้้การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมในการพััฒนาครููให้้มีี
ความสามารถในการคิิดเชิิงนวััตกรรม  พััฒนาความสามารถในการคิิดค้้นสิ่่ง� ใหม่่ๆ
เข้้ามาปรัับใช้้ในสถานการณ์์ปััจจุุบััน สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�เรีียน
ให้้เกิิดการเรีียนรู้้� และเพื่่�อใช้้ในการพััฒนาระบบการศึึกษาของประเทศ  
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิิจััยเกี่่�ยวกัับระดัับทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครููสัังกััด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต 5 จัังหวััดอ่่างทอง ที่่�พบว่่า ทัักษะ
ย่่อยที่่�ครููต้้องพััฒนา คืือ ทัักษะการสร้้างสรรค์์ ผู้้�บริิหาร เพื่่�อนครูู และผู้้�ที่่�มีีส่่วน
เกี่่ย� วข้้องต้้องร่่วมกัันหาแนวทางการพััฒนาให้้ทักั ษะการสร้้างสรรค์์ของครููเพิ่่�มมาก
ยิ่่�งขึ้้�น โดยผ่่านกระบวนการหลากหลายวิิธีี
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2. จากผลการวิิจััยของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู  
สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง มีีทั้้�งหมด
6 ปััจจััย คืือ การยอมรัับของสัังคม ความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ร่ว่ มงาน ผลตอบแทน บริิบท
ของการทำำ�งาน การพััฒนาตนเอง และลัักษณะงาน ทั้้�ง 6 ปััจจััย มีีประสิิทธิิภาพ
ร่่วมกัันต่่อทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมของครูู สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
มััธยมศึึกษาเขต  5 จัังหวััดอ่่างทอง ควรนำำ�ปััจจััยดัังกล่่าวไปส่่งเสริิมและพััฒนา
ทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรมให้้เกิิดขึ้้�นในสถานศึึกษาอื่่�น ๆ ต่่อไป
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