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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา 1) ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
2) ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาและ 3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะการคิ ด เชิ งนวั ต กรรมของผู้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษา
สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 1 จานวน 60 แห่ ง ผู้ให้ ข้อมู ลสถานศึ กษาละ 2 คน คื อ
ผู้ อ านวยการ 1 คน และครู 1 คน รวม 120 คน วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ าความถี่ ร้ อ ยละ มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ การระดมความคิดและการสืบค้น การถ่ายทอดจินตนาการ การรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน การ
สังเคราะห์ การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการเปลี่ยนการทางานเป็นเหมือนการเล่น ตามลาดับ
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ความทุ่มเทเวลาในการทางาน
ความคาดหวังที่สูง พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน ภาวะผู้นาด้านวิชาการ และความสัมพันธ์เชิ งบวกกับผู้ปกครอง ตามลาดับ 3) ทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บ ริหารสถานศึกษากับ ประสิท ธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานั กงานเขตการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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Abstract
The purposes of this research were to determine 1) the school administrator’s
innovative thinking skills, 2) the effectiveness of school and 3) the relationships between the
administrator’s innovative thinking skills and effectiveness of school under the Secondary
Educational Service Area Office 1. The sample was 60 schools under the Secondary Educational
Service Area Office 1. The two respondents from each school consisted of a school director and
a teacher, with the total of 120. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product–moment correlation
coefficient.
The research findings revealed that: 1) The school administrator’s innovative thinking
skills, collectively and individually, was at a high level. The arithmetic mean ranking from the
highest to the lowest were as follows; collaborative inquiry, imaging, paying attention, crafting,
personalizing and serious play. 2) The effectiveness of school, collectively and individually, was
at a high level. The arithmetic mean ranking from the highest to the lowest were as follows;
high time on task, a climate of high expectation, a clear school mission, a safe and orderly
environment, frequent monitoring of student progress, instruction leadership and positive
home-school relations. 3) The relationship between the administrator’s innovative thinking skills
and effectiveness of school under Secondary Educational Service Area Office was found
statistically significant at .01 level.
Keywords : Administrator’s Innovative Thinking Skills/ Effectiveness of School/ School Administrator
บทนา
โลกเรากาลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - based Economy) อย่างเต็มตัว และเป็นยุค
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมหาศาลในอั ต ราเร่ ง อย่ า งที่ ไ ม่ เคยมี ม าก่ อ นในประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
คาน (Khan, 2013: 11-12) ที่กล่าวไว้ว่าในปัจจุบันเป็นยุคที่ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก หากเรามีความคิดสร้างสรรค์
และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ และแน่นอนว่าสิ่งที่สาคัญ
สิ่ งหนึ่ งในยุ ค เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (Knowledge - based Economy) นั่ น ก็ คื อ “การศึ ก ษา” แต่ ท ว่าในทาง
กลับกันระบบการศึกษาของหลาย ๆ ประเทศ หรือแม้กระทั่งประเทศที่พัฒ นาแล้วแถวหน้าของโลกหลาย ๆ
ประเทศ กลับยังไม่พัฒนาด้านการศึกษาเท่าที่ควร และปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับ วิโรจน์
สารรั ต นะ (Sanrattana, 2013: 113) ได้ ก ล่ า วว่ าแต่ ล ะสั งคมจึ งจ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา สถานศึกษาจึงต้องเป็นประตูแห่งโลกการเรียนรู้ที่สาคัญ การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 นี้จึงต้องเน้นการเรียนรู้ในชีวิตจริง คิดสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการสืบค้นวิจัย เรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
เสรีภาพในการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลดังกล่าวได้นั้น ต้องอาศัยผู้บริหารที่เอาใจใส่และสนใจการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และร่วมกันทางานเพื่อให้บรรลุ พันธกิจของสถานศึกษา
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้นสอดคล้องกับศศิรดา แพงไทย (Phangthai, 2016: 711) ที่กล่าวว่าหากจะให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิผลตามที่กล่าวไปนั้น “ผู้บริหารสถานศึกษา” เป็น
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ส่ ว นส าคั ญ ที่ น าสถานศึ ก ษาไปสู่ ค วามส าเร็ จ บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารจึ งส าคั ญ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งรู้ เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ น ายอดเยี่ ย มปรั บ เปลี่ ย น
สถานศึ ก ษาให้ ทั น สมั ย พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรี ย นรู้ พั ฒ นากระบวนทั ศ น์ ใหม่ ให้ เกิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วยยุท ธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ ๆ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา (Education Quality Assurance, 2019:
166) กล่าวว่า ได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2555 – 2557) โดยได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ์ที่กาหนดมาทุกปี ซึ่งจากผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกสะท้อนปัญหาหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
เร่งรัดพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 5 อันดับตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน/ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2. ความสามารถในการคิดของนักเรียน
3. ทักษะในการแสวงหาความรู้ของนักเรียน 4. ทักษะในการทางานของนักเรียน 5. การจัดการเรียนการสอนของ
ครู การที่ผลการประเมินออกมาสะท้อนได้ ถึงการมีภาวะผู้นาและความสามารถด้านทักษะการคิดของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งนับเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด สอดคล้องกับฮอร์ทและบัคเนอร์ (Horth
and Buchner, 2014: 23) ที่กล่าวว่าการบริหารการศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักเรียน โดยผลลัพธ์
ดังกล่าวก็คือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการบริหารเชิงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ก็จะทาให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม และเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกนั้นสะท้อนปัญหาหรือจุดอ่อนที่จะต้องเร่งรัด
พัฒ นาหรือยกระดับคุณ ภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 5 อันดับตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วน
เกี่ยวข้องและส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาทั้งสิ้น เช่นเดียวกับลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and
Ornstein, 2012) ที่กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือ
ความพอใจในการทางานเท่านั้น แต่คือผลของความสามารถในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เกิดผล
ลัพธ์ที่ทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อหาความสัมพันธ์ของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้ดียิ่งขึ้น
สร้างความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่าง ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และสามารถเป็น
ผู้นาการจัดการมัธยมศึกษาและพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดให้มีมาตรฐานระดับมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ที่ได้
ตั้งไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทั กษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุ่งที่จะศึกษาเพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั กษะการคิ ดเชิงนวัต กรรมของผู้ บ ริห ารกับ ประสิท ธิผลของสถานศึกษา สั งกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งในส่วนของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ผู้วิจัยใช้แนวคิดฮอร์ทและบัค เนอร์
(Horth and Buchner, 2014: 23) ที่กล่าวถึง ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารประกอบด้วย 6 ทักษะ
ดั งนี้ 1) การรับ รู้ ร ายละเอี ย ดอย่ างถี่ ถ้ ว น (Paying Attention) 2) การเข้ าใจความแตกต่ างของแต่ ล ะบุ ค คล
(Personalizing) 3) การถ่ายทอดจินตนาการ (Imaging) 4) การเปลี่ยนการทางานเป็นเหมือนการเล่น (Serious
Play) 5) การระดมความคิดและการสืบค้น (Collaborative Inquiry) 6) การสังเคราะห์ (Crafting) ในส่วนของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นผู้วิจัยใช้แนวคิดของของลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein,
2012: 308) ซึ่งกล่าวว่าถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา 7 ประการคือ 1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย
(A Safe and Orderly Environment) 2) พัน ธกิจ ของสถานศึก ษามีค วามชัด เจน (A Clear School
Mission) 3) ภาวะผู้ น าด้ า นวิ ช าการ (Instruction Leadership) 4) ความคาดหวั งที่ สู ง (A Climate of High
Expectation) 5) ความทุ่ ม เทเวลาในการท างาน (High Time on Task) 6) การตรวจสอบความก้าวหน้ าของ
นักเรียน (Frequent Monitoring of Student Progress) 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Positive HomeSchool Relation)
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 จ านวนทั้ งสิ้ น
67 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 60 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) จาแนกตามกลุ่มสถานศึกษา
ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน และครู
1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 120 คน ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ม
สถานศึกษา
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
รวม

ประชากร
(แห่ง)
10
14
11
11
11
10
67

กลุ่มตัวอย่าง
(แห่ง)
9
12
10
10
10
9
60

ผู้ให้ข้อมูล (คน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
9
12
10
10
10
9
60
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ครู
9
12
10
10
10
9
60

รวม
(คน)
18
24
20
20
20
18
120
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งปัจจุบัน และ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตาแหน่ง เป็นแบบตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้ (Forced Choice)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามแนวคิดของฮอร์ทและ
บัคเนอร์ (Horth and Buchner, 2014) ประกอบด้วย 6 ทักษะ คือ
1) การรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน (Paying Attention) (X1) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการ
ติดตามสถานการณ์จนเห็นความผิดสังเกต วิเคราะห์สถานการณ์ในมุมมองที่แตกต่าง
2) การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Personalizing) (X2) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารใน
การเข้าใจประสบการณ์ของแต่ละคน เข้าถึงผู้รับบริการและมีความเข้าใจว่าผู้รับบริการ
3) การถ่ายทอดจินตนาการ (Imaging) (X3) หมายถึง ความสามารถในการคิดให้เป็นรูปธรรมโดยการ
แสดงข้อมูลด้วยภาพ คาอุปมาอุปไมย และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การเปลี่ยนการทางานเป็นเหมือนการเล่น (Serious Play) (X4) หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้แนวคิดที่แปลกใหม่ สามารถคิดนอกกรอบ ใช้การสารวจ การผสมผสาน การทดลองมาช่วยในการ
ตัดสินใจการทางาน และสามารถนาความสนุกสนานมาใช้ในการทางาน
5) การระดมความคิ ด และการสื บ ค้ น (Collaborative Inquiry) (X5) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ตระหนักว่านวัตกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นได้ด้วยบุคคลเดียว รับฟังความคิดเห็น ใช้การระดมความคิด สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีอคติต่อความคิดของผู้อื่นในการสร้างนวัตกรรม
6) การสั งเคราะห์ (Crafting) (X6) หมายถึ ง ความสามารถในการรับ มื อ กั บ ปั ญ หาต่ างๆ แยกปั ญ หา
ออกเป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น พิจารณาความเป็นไปได้และคัดบางสิ่งออกอย่างมีเหตุผล
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับของประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของลูเนนเบิร์กและ
ออนสเตน (Lunenburg and Ornstein, 2012) มี 7 ประการ ดังต่อไปนี้
1) สภาพแวดล้ อ มเป็ น ระเบี ย บและปลอดภั ย (A Safe and Orderly Environment) (Y1) หมายถึ ง
สถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้เพียงพอต่อนักเรียน รักษาสื่ออุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ บรรยากาศอบอุ่น ครูและบุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการทางาน
2) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (A Clear School Mission) (Y2) หมายถึง ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดภารกิจของสถานศึกษา พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา
3) ภาวะผู้นาด้านวิชาการ (Instruction Leadership) (Y3) หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจงาน
วิชาการเป็นอย่างดี ส่งเสริมงานวิจัยและการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4) ความคาดหวังที่ สู ง (A Climate of High Expectation) (Y4) หมายถึ ง ผู้ บ ริห ารและครูส่ งเสริม ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็น ครูเ สริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความ
คาดหวังสูงต่อการถ่ายทอดให้นักเรียนบรรลุผลในการเรียนการสอน
5) ความทุ่ ม เทเวลาในการท างาน (High Time on Task) (Y5) หมายถึ ง บุ ค ลากรทุ่ ม เทเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอื่นนอกจากการสอนและการอบรม
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6) การตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของนั ก เรี ย น (Frequent Monitoring of Student Progress) (Y6 )
หมายถึง ครูปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหารสนับสนุนให้ช่วยเหลือแนะนานักเรียนเป็น
รายบุคคล รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Positive Home-School Relations) (Y7) หมายถึง ผู้ปกครอง
และบุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองสนับสนุนในภารกิจ
กิจกรรมของสถานศึกษาและช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มี ลั ก ษณะเป็ น แบบจั ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพ 5 ระดั บ
ตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert's five rating Scale) (Likert, 1961)
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
สร้างกระทงคาถาม ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ด้ ว ยเทคนิ ค IOC (Index of Item Objective Congruence) เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC
มากกว่า 0.6 ขึ้นไป นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้กับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 15 แห่ง 30 ฉบับ แล้วนาผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการ
คานวณค่าสัมประสิทธิอัลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1984) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.875
เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรณีได้รับไม่
ครบหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยเดินทางติดต่อที่สถานศึกษาเพื่อสอบถามข้อมูลเป็นกรณี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ รับ แบบสอบถามกลั บ คื น แล้ ว ได้ มี ก ารด าเนิ น การโดยการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม จัดระเบียบข้อมูลลงรหัส และนาข้อมูลดังกล่าวคานวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ ได้รับแบบสอบถามคืน 100 ฉบับ จากสถานศึกษา
50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 จาแนก ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งปั จจุบัน และประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อายุระหว่าง
31-40 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ระดับปริญญาโท
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ตาแหน่งของผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 50 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 50 และครู จานวน 50 คน คิด เป็ น ร้อยละ 50 ประสบการณ์ การปฏิ บั ติงานในตาแหน่ ง 1-10 ปี
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ทั ก ษะการคิ ด เชิงนวัต กรรมของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด สานั ก งานเขต
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิ มเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม
(n=50)

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การระดมความคิดและการสืบค้น (X5)
2. การถ่ายทอดจินตนาการ (X3)
3. การรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน (X1)
4. การสังเคราะห์ (X6)
5. การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล (X2)
6. การเปลี่ยนการทางานเป็นเหมือนการเล่น (X4)
รวม (Xtot)

4.19
4.14
4.14
4.13
4.12
4.08
4.13

S.D.
0.79
0.74
0.85
0.75
0.86
0.81
0.80

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.13, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การระดมความคิดและการสืบค้น ( =4.19,
S.D.=0.79) การถ่ า ยทอดจิ น ตนาการ ( =4.14, S.D.=0.74) การรั บ รู้ ร ายละเอี ย ดอย่ า งถี่ ถ้ ว น ( =4.14,
S.D.=0.85) การสังเคราะห์ ( =4.13, S.D.=0.75) การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล ( =4.12, S.D.=0.86)
การเปลี่ยนการทางานเป็นเหมือนการเล่น ( =4.08, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.86 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตการศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ กษา สั ง กั ด
สานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม
(n=50)

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
1. ความทุ่มเทเวลาในการทางาน (Y5)
2. ความคาดหวังที่สูง (Y4)
3. พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2)
4. สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (Y1)
5. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y6)
6. ภาวะผู้นาด้านวิชาการ (Y3)
7. ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7)
รวม (Ytot)

4.31
4.28
4.21
4.18
4.17
4.16
4.08
4.20
167

S.D.
0.62
0.70
0.74
0.75
0.59
0.81
0.68
0.70

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิท ธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงค่ามัชฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปน้ อย ดังนี้ ความทุ่ม เทเวลาในการท างาน ( =4.31, S.D.=0.62) ความ
คาดหวังที่สูง ( =4.28, S.D.=0.70) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน ( =4.21, S.D.=0.74) สภาพแวดล้อม
เป็นระเบียบและปลอดภัย ( =4.18, S.D.=0.75) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ( =4.17, S.D.=0.59)
ภาวะผู้ น าด้ านวิ ช าการ ( =4.16, S.D.=0.81) และความสั ม พั น ธ์เชิ งบวกกั บ ผู้ ป กครอง ( =4.08, S.D.=0.68)
เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.81 แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product – Moment Correlation Coefficient) ปรากฏผลดังตารางที่ 4

ภาพรวม (Ytot)

7.ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผู้ปกครอง (Y7)

6.การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน (Y6)

5.ความทุ่มเทเวลาในการทางาน
(Y5)

4.ความคาดหวังที่สูง (Y4)

3.ภาวะผู้นาด้านวิชาการ (Y3)

ทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

2.พันธกิจของสถานศึกษามีความ
ชัดเจน (Y2)

ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา

1.สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย (Y1)

ตารางที่ 4 การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องทั ก ษะการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

1.การรั บ รู้ ร ายละเอี ย ดอย่ า งถี่ ถ้ ว น
(X1)
2.การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล (X2)
3.การถ่ายทอดจินตนาการ (X3)
4.การเปลี่ยนการทางานเป็น เหมือน
การเล่น (X4)
5.การระดมความคิดและการสืบ ค้น
(X5)
6. การสังเคราะห์ (X6)

.638** .729** .609** .602** .751** .666** .653** .692**

ภาพรวม (Xtot)

.735** .815** .719** .717** .775** .758** .764** .795**

.670** .774** .656** .677** .725** .659** .690** .727**
.689** .755** .699** .689** .737** .722** .723** .753**
.736** .814** .730** .728** .739** .774** .762** .796**
.732** .771** .704** .702** .711** .730** .758** .768**
.778** .830** .760** .746** .787** .820** .815** .835**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร (Xtot) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
(Ytot) สังกัดสานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพั นธ์กันในระดับสูง (rxy=.795**)
อย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 เมื่ อพิ จารณาถึ งความสัม พั น ธ์ ระหว่างทั กษะการคิ ดเชิงนวัต กรรมของ
ผู้บริหาร (X1-6) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Y1-7) สังกัดสานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ด้านการสังเคราะห์ (X6) สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านพันธกิจ
ของสถานศึกษามีความชัดเจน (Ytot) มี ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy=.830**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ด้านการรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้ วน (X1) กับประสิทธิผลของ
สถานศึ ก ษา ด้ า นความคาดหวั งที่ สู ง (Y4) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ต่ าที่ สุ ด มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ปานกลาง
(rxy=.602**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ทั ก ษะการคิ ด เชิ งนวั ต กรรมของผู้ บ ริห าร สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ ทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่าน
กระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับบทความทางวิชาการของ สงวน อินทร์รักษ์
(Inrak, 2016: 17-31) ที่ได้กล่าวว่า ทักษะการคิดถือไดเป็นทักษะที่สาคัญที่สุดที่ช่วยให้ผู้ บริหารสถานศึกษาไดรับ
ความสาเร็จในการบริหาร ทักษะการคิดเป็นต้นทางของทักษะด้านคนที่ต้องใช้ทั้งด้านความรู้เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้
เกิดประโยชนไดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะการคิดที่เป็นที่มาของการกระทาทุกอย่างในทุกขั้นตอนของ
การบริหารและการทางานผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ไดนาองค์กรไปสูเป้าหมาย
ปลายทางได้อย่างสาเร็จและคนรอบข้างมี ความสุข วิธีการการคิดแบบนักบริหารต้องคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง
มุ่งความสาเร็จ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของอรชร ปราจันทร์ (Prajan, 2018: 156-169) เรื่องรูปแบบการบริหาร
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารวิธีการแบบนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม มีผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ใน
การนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
หากพิจารณาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้ งนี้ด้านการระดมความคิดและการสืบค้น มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุด ซึ่งแสดงได้ว่าการระดมความคิดและการสืบค้นถือเป็นสิ่งสาคัญ ของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหาร อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงว่านวัตกรรมส่วนมากไม่ได้สร้างขึ้นได้ด้วยบุคคลเดียว
นวัตกรรมมักได้มาจากการแบ่งปันความคิดที่กว้างขวางและไม่มีอคติ ได้รับความร่วมมือด้านการสืบค้น ทาให้เกิด
เป็ น กระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและยั่ งยื น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ฮั น เตอร์ (Hunter, 2013) ที่ พู ด ถึ งการคิ ด เชิ ง
นวัตกรรมไว้ว่า คือการนาความคิดสร้างสรรค์ การกระทาหรือความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งเก่า ๆ
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โดยการคิดเชิงนวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ 10 ประการ หนึ่งในนั้นคือต้องทางานร่วมกับผู้อื่น ช่วยกันคิดจากแหล่ง
เรียนรู้หลาย ๆ แห่งเพื่อให้นวัตกรรมเกิดประสิทธิผลสูงสุด รองลงมาอีกคือ ด้านการรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน
อาจเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สามารถติดตามสถานการณ์ ต่าง ๆ จนเห็นความผิดสังเกต วิเคราะห์
สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยความเฉียบคม พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งทาให้ผู้บริหารได้มาซึ่ง
มุมมองใหม่และความชัดเจนในสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น สอดคล้องกับที่สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (Bureau
of Educational Innovation Development, 2019: Online) กล่าวว่า กระบวนการพั ฒ นาการทั กษะคิดเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหาร มี 4 ขั้น คือ การนาสู่การเรียนรู้, การนาสู่การเปลี่ยนแปลง, การคิดเชิงกลยุทธ์, รวมถึงการ
นาสู่การคิด ที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นจะทาให้ได้แนวคิดหรือวิธีการทางานใหม่ซึ่งการนามาประยุกต์ใช้ที่
ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นจาเป็นจะต้องนาผลของการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ความเหมือนและความต่างเพื่อให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา ลาดับต่อมา ด้านการถ่ายทอดจินตนาการ ผู้บริห ารสถานศึกษาในสังกัดมีความสามารถใน
การคิดเป็นรูปธรรมโดยการแสดงข้อมูล เรื่องราวความประทับใจด้วยภาพและคาอุปมาอุปไมย ซึ่งทาให้เข้าใจได้
ง่ายและมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ลีและเบนซ่า (Lee and Benza, 2015: 43-50) ที่กล่าวว่า
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร จะต้องประกอบด้วย เนื้อหาพื้นฐาน 3 ประการ คือ การคิด การคิดที่เน้น
ถึงนักเรียนและการแก้ปัญหา การลงมือทาการเรียนรู้ผ่านการทดลองทาและลงมือทาอย่างจริงจัง ที่สาคัญคือการ
บอกกล่าวซึ่งการบอกเล่าเรื่องราวต่อบุคคลอื่นต้องมีวิธีการที่ดีชัดเจนเห็นภาพได้ง่ายอย่างเป็นรูปธรรม ลาดับต่อมา
ด้านการสังเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สามารถรับมือกับความคิดต่าง ๆ ขณะที่ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
นวัตกรรม ซึ่งเป็นการคิดและการพิจารณาภาพรวม รวมถึงความคิดเห็นขัดแย้งเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับทาง
แนวคิดอื่น ๆ เป็นการคิดโดยแยกปัญหาเป็นส่วน ๆ ทั้งข้อเท็จจริงและสมมติฐาน สามารถพิจารณาความเป็นไปได้
และการตัดบางสิ่งออกอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (Network Training Center,
2019: Online) ซึ่งกล่าวว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมจะสาเร็จได้โดยเทคนิค 4D ซึ่ง ได้แ ก่ กาหนดเป้า หมาย,
พัฒ นาทางเลือ กใหม่ , จั ด ให้ เ หมาะสม รวมถึ ง การตั ด สิ น ใจ คือ กลั่นกรองและตัดสินใจ เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์
ที่สุดและตัดบางอย่างทิ้ง คานึงถึงการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่คิดได้ว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนตอบสนองได้ดี
หรือไม่ ลาดับถัดไป ด้านการเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้ความสาคัญและ
ทาความเข้าใจกับประสบการณ์ของแต่ละคน เข้าถึงความรู้และประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ นามาประยุกต์ใช้ใน
งาน เข้าใจผู้รับบริการในแต่ละบุคคล เข้าถึงผู้รับบริการ เข้าใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้รับบริการ ซึ่งความเข้า
ใจความต่างแต่ละบุคคลเหล่านี้ได้นาไปสู่ความคิดใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร สอดคล้องกับ
ศศิมา สุขสว่าง (Suksawang, 2019: Online) ที่กล่าวว่าการคิดเชิงนวัตกรรมต้องเริ่มจากการพัฒ นาบุคลากร
นวัตกรรม ทาความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากบุคคลแต่
ละคนมีความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรนาประสบการณ์เหล่านั้นดึงมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ลาดับสุดท้ายด้านการเปลี่ยนการทางานเป็นเหมือนการเล่น ถึงแม้ค่ามัชฌิมเลขคณิตของด้านนี้
จะจัดอยู่ในลาดับท้ายสุด แต่ค่ามัชฌิมเลขคณิตก็ยังจัดอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารในสังกัดสามารถพัฒนานวัตกรรม
และมีแนวคิดนอกกรอบบ้าง เพื่อสร้างความแตกต่างใช้ความสนุกสนานบ้าง ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์ที่สร้างสรรค์ทา
ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการยอมรับสอดคล้องกับ พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ (Pongvithayapanu, 2018:
Online) ที่กล่าวถึงการคิดเชิงนวัตกรรมว่า การคิดเชิงนวัตกรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งทาให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น นวัตกรรมใหม่จะไม่สามารถสร้างขึ้นได้หากขาดความหลงใหลและความชอบ นวัตกรรม
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มักเป็นสิ่งต่างที่ แตกต่างกับสิ่งอื่นเสมอ ดังนั้นการกระทาใดที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์บ้างมักทาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ
ที่ดีขึ้น
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูในสถานศึกษาในสังกัดร่วมกัน
พัฒนาวิธีดาเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
สามารถดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งการบริหารการจัดการเรียนการสอนจนสามารถทาให้นักเรียนส่วนใหญ่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมถึงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทาให้ผู้ปกครองพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร
ช่อชิต (Chotchit, 2012) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อย ดังนี้
ความมีประสิทธิภาพและขั้นตอนการทางานที่เชื่อถือได้ ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร นวัตกรรมและ
การปรั บ ตั ว ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามล าดั บ เช่ น เดี ย วกั บ ผลการวิ จั ย ของวราวุ ธ หมุ น โย (Munyo, 2016) เรื่ อ ง
แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 1 พบว่า ระดับ
ประสิทธิผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด
หากพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นราย
ด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น ทั้ ง นี้ ด้ า นความทุ่ ม เทเวลาในการท างานมี ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต มากที่ สุ ด
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดมักทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานหรือภารกิจของสถานศึกษา ให้เวลานักเรียน
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ถึงแม้จะมีงานอื่น ๆ
นอกเหนื อ จากการสอนและการอบรมก็ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ดี และยั ง แนะน าสั่ ง สอนนั ก เรี ย นในเรื่ อ ง
นอกเหนือจากการเรียนได้ ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสอดคล้องกับ วีระยุทธ
ชาตะกาญจน์ (Chatakan, 2013) ที่กล่าวว่า การจัดการทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษานั้นต้อง
ประกอบด้วย 20 ปัจจัย รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความทุ่มเทในการทางานในด้านต่าง ๆ ส่วนด้าน
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง แม้จะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในลาดับน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองและบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ สนั บ สนุ นในภารกิจและกิจกรรมของสถานศึกษา ให้ ความช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ร่วมกันพัฒ นาผลสัมฤทธิ์และดูแลพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้ช่ องทางการประชุมผู้ปกครองซึ่งเกิดขึ้นในทุก
ภาคเรียนเป็นสื่อกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอมรา เมฆฉาย (Mekchai, 2015) เรื่องพฤติกรรมผู้นาของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมีภาวะผู้นา
ทางวิชาการ และด้านพันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก
3. ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิท ธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีการระดมความคิดในการทางาน สามารถ
รับรู้รายละเอียดต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้ง
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บุคลากรและผู้รับการบริการ ทาให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการยอมรับ ซึ่งทาให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็น
ที่น่าพึงพอใจและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีมาก ดังนั้นสถานศึกษาจะบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง
ไว้หรือไม่นั้นส่วนผลักดันสาคัญส่วนหนึ่งคือ ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ ในทางเดียวกัน
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารก็สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากประสิทธิผลของสถานศึกษาเช่นเดียวกัน
สอดคล้ อ งกั บ สุ กั ญ ญา แช่ ม ช้ อ ย (Chamchoy, 2012: 117-128) ที่ เขี ย นบทความวิ ช าการเรื่ อ ง แนวคิ ด เชิ ง
นวัตกรรมสาหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งเป็นทักษะความคิด
พื้นฐานในการทาให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร รวมทั้งการที่ผู้บริหารใช้นวัตกรรมในการนาองค์ก รอย่างมีสร้างสรรค์
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ คือ คุณภาพผู้เรียน โดยใช้
แนวคิด วิธีการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องก็จะทาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ได้ตั้งไว้
เมื่ อ พิ จ ารณ ารายด้ า น พบว่ า ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของผู้ บ ริ ห าร ด้ า นการสั ง เคราะห์
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจนมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งมาจาก ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสามารถรับ มื อ กั บ ความคิ ด ต่ าง ๆ ขณะที่ ป ฏิ บั ติ งานเพื่ อ ให้ เกิ ด นวัต กรรม
ซึ่งเป็นการคิดและการพิจารณาภาพรวม รวมถึงความคิดเห็นขัดแย้งเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับทางแนวคิดอื่น ๆ
เป็นการคิดโดยแยกปัญหาเป็นส่วน ๆ ทั้งข้อเท็จจริงและสมมติฐาน พิจารณาความเป็นไปได้และการตัดบางสิ่งออก
อย่างมีเหตุผลได้ ทาให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของวีสและเลแกรนด์
(Weiss and Legrand, 2011) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรนาความคิดและวิธีการในรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้การค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ชัดเจนเหมาะสมและสามารถใช้งานได้ ซึ่งจะเป็น
สะพานนาไปสู่ความสาเร็จได้ และเมื่อพันธกิจของสถานศึกษาที่มีความชัดเจนทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรสามารถดาเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ทักษะการคิดเชิง
นวั ต กรรมมาบริ ห ารและพั ฒ นาสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ศศิ ป ระภา ชั ย ประสิ ท ธิ์
(Chaiprasit, 2010: 60-63) ที่กล่าวว่า การกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์เป้าหมาย พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
สามารถพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมรวมถึงเสริมสร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเทของผู้บริหารที่จะใช้
การคิดแบบนวัตกรรมให้ถูกจุด ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรซึ่งทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลของการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ด้านการเข้าใจความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในลาดับท้าย ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรให้ความสาคัญในด้านการเข้าใจความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น
2. จากผลของการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครองมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตน้อยที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความสาคัญในด้านความสัมพันธ์เชิงบวก
กั บ ผู้ ป กครอง ส่ งเสริม ให้ ค รู มี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู้ ป กครองอย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ งการสื่ อ สารทางเดี ย วเช่ น จุ ล สาร
วารสาร ฯลฯ และการสื่ อ สารสองทาง เช่ น การพบปะผู้ ป กครองทั้ งแบบกลุ่ ม ใหญ่ แ ละแบบกลุ่ ม ย่ อ ย ดึ งให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น เชิญให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนการจัดระบบความ
ปลอดภัยและการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดในอื่น
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
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