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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น า            
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ผู้ให้ข้อมูลใน
แต่ละโรงเรียนแบ่งเป็นครูผู้สอน จ านวน 291 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามจ านวน 3 ตอน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และค่าดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น หรือ Modified Priority Needs Index : 
PNI Modified ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 1) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ โดยภาพรวมมีสภาพท่ีควรจะเป็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด สภาพท่ีเป็นอยู่ 
อยู่ในระดับมาก และด้านการให้รางวัลผลตอบแทนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีค่าดัชนีความส าคัญ
ของล าดับความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ ด้านการคัดเลือกคนเพื่อสร้างสรรค์
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การสร้างทีมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความถี่สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม 
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Abstract  

The purpose of this study were to study 1 )  the need for the 
development of innovative leadership of school administrators schools  under 
the Office of Nonthaburi Primary Educational Service Area 1 2) suggestion for the 
development of innovative leadership of school administrators Schools under 
the Office of Nonthaburi Educational Service Area, Area 1. The sample group in 
this study was schools under the Office of Nonthaburi Educational Service Area. 
The provider information in each school, divided into 2 9 1  teachers. The data 
collecting was a questionnaire of 3 parts. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, and order of importance index and Needs or 
Modified Priority Needs Index : PNI Modified. The results of the research revealed that 

1 ) The need for innovation leadership development of the school administrators 
consists of 7  components. It was at the highest level. The status was at a high level. In 
terms of reward for innovation, there was an index of importance of the highest priority 
first, followed by the selection of people for innovation. The aspect that has the 
importance index of priority in the last step was the team building innovation.  

2 )  The suggestion for the development of innovative leadership of the school 
administrators, the highest frequency was the school administrators that should promote 
and support teachers and personnel to receive innovative training workshops. 
Keywords : Developing  Innovative  Leadership, Need  Assessment, Innovative  Leadership 
 
บทน า (Introduction) 
 ในปัจจุบันโลกอยู่ในยุคศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลผลกระทบต่อการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาท่ีต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการ
แข่งขัน จึงจ าเป็นต้องพร้อมรับความท้าทายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังด้านก า ลังคน ความรู้ 
สมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดสร้างสรรค์ท่ีท าให้เกิดนวัตกรรม Saisirisuk (2018 : 1) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการจัดการศึกษาใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
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การแข่งขันของประเทศ โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและในยุทธศาสตร์ท่ี 3              
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
คลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและให้มีการจัดระบบการ
ให้บริการข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีผู้เรียนและผู้ใช้บริการ         
ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ Office of Education 
Council (2017 : 100) 

การท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมนั้น บุคคลท่ีจะช่วย
ขับเคล่ือนการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น คือ ผู้บริหารสถานศึกษา Saisirisuk (2018 : 1)             
กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีบทบาทในการจัดการและพฤติกรรมขององค์กร 
ตลอดจนต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าเป็นอย่างดี ต้องรู้ถึงเทคนิคใน
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ต้องพัฒนาทักษะ
อย่างต่อเนื่องเพื่อน าองค์กรให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ผู้น าท่ีดีต้องมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม  (Innovative 
leadership) ท่ีจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
สามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนฐานของการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ให้
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovative leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การด าเนินการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต พัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และการท างานในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมี
ความสามารถในการรับรู้และใส่ใจรายละเอียดของเหตุการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง 
และเปิดใจรับแนวคิดใหม่ กล้าคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังน าแนวคิดเก่ามาต่อยอด เพื่อหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างส่ิงใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการน า
นวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวิสัยทัศน์และก าหนดแนวทางในการน าเทคโนโลยีเข้ามาสู่สถานศึกษาและ
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใน
สถานศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม (Innovation School) Chaemmchoy  
(2018 : 130) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 32 
โรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้ศึกษา
เห็นว่าการท่ีจะสร้างก าลังคนของประเทศให้สามารถผลิตนวัตกรรมได้ ดังปรากฏในแผนการศึกษา

3 



 4 วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-มิถุนายน 

แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการจัดการศึกษาในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิต
และพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
จะต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ซึ่งจะเป็นก้าวท่ีส าคัญของผู้เรียนให้มีความสนใจ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และใฝ่หาความรู้ตามส่ิงท่ีตนสนใจแล้วสามารถต่อยอดเป็นการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆได้ต่อไป นั่นคือ การปลูกฝังแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับช้ัน
ปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  สถานศึกษาจึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะจุดประกายความฝัน 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีดังนั้นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษา และสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รวมทั้งต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในสถานศึกษา 

จากเหตุผลข้างต้น สรุปได้ว่าภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนส าคัญ
ท่ีท าให้สถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง
ต้องการทราบข้อมูลภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้น าหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีน าพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 

1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

2. เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (ResearchMethods) 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 1,209 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 32 โรงเรียน โดยเปิดตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie & Morgan ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 291 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
(proportionate sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม พิจารณาจากองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

   1. ด้านการสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
   2. ด้านการคัดเลือกคนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  
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   3. ด้านการสร้างทีมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   4. ด้านการจัดการทีมนวัตกรรม  
   5. ด้านการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
   6. ด้านการค้นหาแหล่งสนับสนุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

    7. ด้านรางวัลผลตอบแทนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)                    
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ านวน 57 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
และมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 และตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 7 ข้อ 
การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล  สถิ ติ ท่ี ใช้  ได้ แก่  ค่ าความถี่  (frequency) ค่ าร้อ ยละ  (percentage)                
ค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น
หรือ Modified Priority Needs  Index : PNI Modified 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ท าวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

   1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (frequency) และการหาค่าร้อยละ (percentage)  

   2. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นจากแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นใน 
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น หรือ Modified Priority Needs 
Index : PNI Modified 

   3. ข้อมูลจากข้อค าถามปลายเปิด ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ 
เนื้อหา (Content Analysis) โดยพิจารณาค าตอบจ าแนกเป็นรายบุคคล จากนั้นน าข้อมูลมาจัด
หมวดหมู่รายด้าน แล้วหาค่าความถ่ี (frequency) และการหาค่าร้อยละ (percentage)  
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า ระดับ
สภาพท่ีควรจะเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.94, S.D. = 0.26) ส่วนระดับสภาพท่ีเป็นอยู่ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 3.74, 
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S.D. = 0.83) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) 
พบว่า โดยภาพรวมของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีค่าเท่ากับ 
0.32 หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
ในด้านการให้รางวัลผลตอบแทนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นล าดับแรก (PNI Modified= 0.32) 
รองลงมาคือ ด้านการคัดเลือกคนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (PNI Modified= 0.31) ส่วนด้าน                   
การสร้างทีมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น า                  
เชิงนวัตกรรมเป็นล าดับสุดท้าย (PNI Modified= 0.25) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  

    โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ด้าน
ท่ี 

รายละเอียด 

ระดับสภาพ 
ที่ควรจะเป็น 

ระดับสภาพ 
ที่เป็นอยู ่

PNI ล าดับ 

 S.D. 
แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล 

1. การสร้างบรรยากาศ
ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

4.94 0.18 มาก
ท่ีสุด 

3.93 0.77 มาก 0.26 
 

6 

2. การคัดเลือกคนเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.91 0.25 มาก
ท่ีสุด 

3.76 0.83 มาก 0.31 2 

3. การสร้างทีมในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.95 0.18 มาก
ท่ีสุด 

3.95 0.82 มาก 0.25 7 

4. การจัดการทีม
นวัตกรรม 

4.94 0.21 มาก
ท่ีสุด 

3.92 0.86 มาก 0.26 5 

5. การพัฒนาทักษะใน
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

4.93 0.24 มาก
ท่ีสุด 

3.88 0.84 มาก 0.27 4 

6. การค้นหาแหล่ง
สนับสนุนในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.96 0.16 มาก
ท่ีสุด 

3.81 0.75 มาก 0.30 3 
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ด้าน
ท่ี 

 
รายละเอียด 

ระดับสภาพ 
ที่ควรจะเป็น 

ระดับสภาพ 
ที่เป็นอยู ่ PNI ล าดับ 

 S.D.  S.D.  S.D. 

7. การให้รางวัล
ผลตอบแทนในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.94 0.23 มาก
ท่ีสุด 

3.74 0.83 มาก 0.32 1 

รวม 
4.94 0.26 มาก

ที่สุด 
3.74 0.83 มาก 0.32  

 
 2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา            
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ท่ีมีความถี่สูงสุด คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านนวัตกรรม ล าดับรองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรคัดเลือกครูและบุคลากรตามความถนัด
ของแต่ละบุคคล และล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย เพื่อให้ทีมนวัตกรรมได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันและผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรเสริมแรงบวกสร้างแรงจูงใจให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อ การสร้างสรรค์นวัตกรรม         
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  

   โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ความถ่ี 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับ              

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม 
22 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรคัดเลือกครูและบุคลากรตามความถนัดของ            
แต่ละบุคคล  

17 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ                     
มีการประชุมแลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็น 

13 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท าโครงการนวัตกรรมเพื่อให้หน่วยงานภายนอก
หรือเครือข่าย เข้ามาสนับสนุนทุนในการพัฒนานวัตกรรม 

13 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรประกาศยกย่อง มอบเกียรติบัตรหรือช่อดอกไม้ 
แสดงความยินดีแก่ครูและบุคลากรท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 

12 
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ท่ี ข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ความถ่ี 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้ทีมนวัตกรรมได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
9 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมแรงบวก สร้างแรงจูงใจ ให้มีทัศนคติเชิงบวก         
ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

9 

 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

จากการศึกษาระดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดย
ท าการศึกษาท้ังหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2) ด้านการคัดเลือกคนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) ด้านการสร้างทีมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม          
4) ด้านการจัดการทีมนวัตกรรม 5) ด้านการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6) ด้าน              
การค้นหาแหล่งสนับสนุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 7) ด้านรางวัลผลตอบแทนในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลการศึกษา พบว่า ด้านการให้รางวัลผลตอบแทนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นด้าน
ท่ีมีระดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด
เป็นอันดับแรก อาจเนื่องมาจากว่า การให้รางวัลผลตอบแทนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ใน
การเอาชนะการต่อต้านการเปล่ียนแปลงได้ หากผู้ปฏิบั ติงานยอมรับและให้ความร่วมมือ              
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในหน่วยงาน องค์กรก็จะตอบแทนด้วยการให้รางวัลผลตอบแทน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทินกร บัวชู (2560 : 80) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งพบว่าด้านการให้รางวัลผลตอบแทน                
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งวิธีการนี้อยู่บนทฤษฎีภาวะผู้น า
แบบแลกเปล่ียน (Transactional  Leadership) โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปล่ียน 
(Exchange Theory) ธวัช  บุณยมณี (2550 : 94) กล่าวว่า ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange  
Theory) เน้นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์กันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ผู้น าและผู้ตามจะถ้อยทีถ้อย
อาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผู้น าแบบแลกเปล่ียนจะให้ บางส่ิงบางอย่างท่ีผู้ตามต้องการเพื่อ
แลกเปล่ียนกับส่ิงท่ีผู้น าต้องการ   

จากการศึกษา พบว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ท่ีมีความถี่
สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เนื่องมาจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้ครูและบุคลากรได้พัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ (2553 : 23) 
กล่าวว่า การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร อีกท้ังการฝึกอบรมระหว่าง          
การท างาน (In-service training) ย่อมช่วยในการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาการท างานของ
บุคลากรร่วมกับเครื่องมือ เทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีถูกน ามาปรับใช้ในองค์กร 
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องคค์วามรู้ใหม่ (Originality and Boby of Knowledge) 
 1. จากผลการศึกษา ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม พบว่า ด้าน
การให้รางวัลผลตอบแทนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสูงเป็นล าดับแรก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้ความส าคัญกับ การให้รางวัลผลตอบแทนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมท่ีโดดเด่นหรือได้รับรางวัลระดับต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
ควรน าผลจากการศึกษาไปวางแผนในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม มีข้อค้นพบท่ีหลากหลาย ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ              
ด้านนวัตกรรม  ควรคัดเลือกครูและบุคลากรตามความถนัดของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ มีการประชุมแลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็น จัดท าโครงการนวัตกรรม
เพื่อให้หน่วยงานภายนอกหรือเครือข่าย เข้ามาสนับสนุนทุนในการพัฒนานวัตกรรม ประกาศยกย่อง 
มอบเกียรติบัตรหรือช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ครูและบุคลากรท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม
สนับสนุนให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อให้ทีมนวัตกรรมได้แสดงความคิดเห็น  เสนอ
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันและควรเสริมแรงบวก สร้างแรงจูงใจ ให้มี ทัศนคติเชิงบวกต่อ                   
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อเสนอแนะนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับ                
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยท าการศึกษาแนวทางจากผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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