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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาของ

โรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 2) ระดบัประสทิธผิลของโรงเรยีน
มาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 และ 3) ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า กลุ่มตวัอย่าง คอื ครูซึ่งปฏิบตัหิน้าที่
สอนในโรงเรยีนศกึษานาร ีโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั โรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม โรงเรยีนสตรวีทิยา โรงเรยีน
วดัราชโอรส และโรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 232 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (simple 
random sampling) สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณูแบบหลายขัน้ตอน  

ผลการวจิยัพบว่า 1) ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั 
“มาก” ไดแ้ก่ ดา้นการท างานเป็นทมีและมส่ีวนร่วม ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดา้นวสิยัทศัน์
การเปลีย่นแปลง ดา้นการสรา้งบรรยากาศองค์กรนวตักรรม ดา้นการคดิสรา้งสรรค ์และดา้นการบรหิารความเสี่ยง
ตามล าดบั 2) ประสทิธผิลโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั “มาก” ได้แก่ 
ด้านความสามารถในการผลตินักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง ด้านความสามารถในการพฒันาทัศนคติ
ทางบวก ด้านความสามารถปรบัเปลี่ยนและพฒันาโรงเรยีนใหเ้ขา้กบัสิง่แวดล้อม และด้านความสามารถในการ
แกปั้ญหาภายในโรงเรยีนตามล าดบั 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา (X) 
และประสทิธผิลโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั (Y) มคีวามสมัพนัธ์กนัเชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ 0.01 โดยภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั ม ี3 ด้าน คอื ด้านการท างานเป็นทมีและมส่ีวนร่วม (X2) ด้านการสร้างบรรยากาศ
องคก์รนวตักรรม (X6) และดา้นการบรหิารความเสีย่ง (X4) มคี่าอ านาจการพยากรณ์รอ้ยละ 67.80 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
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 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 
  Ŷ=1.625+0.339X2+0.180X6+0.122X4 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
  ẑY=0.432zX2

+0.258zX6
+0.178X4

 
 

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม ประสทิธผิลโรงเรยีน โรงเรยีนมาตรฐานสากล ยุคดจิทิลั 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study 1) Level of innovative leadership of school 

administrators of world class standard schools under the office of secondary educational Service area 1, 
2) The level of effectiveness of world class standard schools in the digital era, and 3) Innovative leadership 
of school administrators affecting the effectiveness of world class standard schools in the digital era under 
the secondary educational service area office 1. This research was a quantitative research using a 
questionnaire as a research tool. The sample consisted of teachers in Suksanari school, Suankularb 
Wittayalai school, Matthayom Wat Nongkhaem school, Satriwithaya school, Wat Raja-o-ros school and 
Panyawarakun school totally 232 teachers in 2019 from simple random sampling. The statistics used for 
data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results revealed that 1) the innovative leadership of the school administrators. The overall 
average was at high level as follows: teamwork and participation, information and communication 
technology, vision to change, creation of an innovative organization atmosphere, creative thinking and risk 
management. 2) The effectiveness of world class standard school in the digital era. The overall average 
was at high level as follows: ability to achieve high academic performance, ability to develop a positive 
attitude, ability to adjust and develop the school to be in accordance with the environment and ability to 
solve problems within the school. 3) There was a positive relationship with statistical significance at the 
level of 0.01 found between school administrators’ innovative leadership (X) and the effectiveness of world 
class standard schools in the digital era (Y). The regression equation of innovative leadership of the school 
administrators affecting world class standard schools effectiveness showed the acceptance in 3 areas 
which are teamwork and participation (X2), creation of an innovative organization atmosphere (X6), and risk 
management (X4) with the multiple correlation coefficient equal to 0.823. The prediction power was 67.80 
percent with statistical significance at the level of 0.05.   There was a standard deviation of 0.32 which is 
written in the form of raw scores and standard scores as follows: 
 Unstandardized Score 
    Ŷ=1.625+0.339X2+0.180X6+0.122X4  
 Forecasting equations in standard scores 
    ẑY=0.432zX2

+0.258zX6
+0.178X4

 
 

Keywords : Innovation Leadership, Affecting the Effectiveness of School, World Class Standard Schools, 
Digital Era     
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ภมิูหลงั 
 ปัจจุบนัโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิโลกไรพ้รมแดน พลเมอืงของโลกสามารถตดิต่อสื่อสารไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่งผลกระทบต่อวถิี
ชวีติและวฒันธรรมความเป็นอยู่ของคนทุกชาตทิุกภาษา รวมทัง้ประเทศไทยทีต่อ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงท าให้
ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ซึง่เรยีกยุคนี้ว่า “ยุคดจิทิลั (Digital Era)”  
 ยุคดจิทิลั เป็นยุคที่เทคโนโลยมีคีวามเจรญิก้าวหน้า ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร การ
ส่งผ่านขอ้มลูขา่วสาร องค์ความรูต้่าง ๆ ในสงัคม ท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ทุกทีแ่ละ
ตลอดเวลาเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นทุกสรรพสิ่ง ( internet of things) อันเนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารทีม่อียู่จ านวนมหาศาล (big data) ผ่านการวเิคราะห ์
ประมวลผลอย่างรวดเรว็ และสะดวกต่อการใชง้าน [1] การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยนีี้ส่งผล
ต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ตลอดจนการศกึษาของประเทศ 
 การขบัเคลื่อนการศกึษาของประเทศไทยในยุคดจิทิลันัน้มกีารปรบัเปลี่ยนและเตรยีมพรอ้ม โดยส่งเสรมิ
การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหเ้ขา้ถงึแหล่ง
เรยีนรู ้โดยระบุไวใ้นหมวด 9 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้แต่มาตรา 
63 ถึง มาตรา 69 [2] เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการจดัการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและให้
ความส าคญักบัเทคโนโลยเีพื่อการศกึษามาโดยตลอด นอกจากนี้รฐับาลยงัใหค้วามส าคญักบัสถานศกึษาในฐานะ
แหล่งผลติเยาวชนใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษย์ทีจ่ะเป็นพลงัขบัเคลื่อนประเทศไทยใหม้คีวามกา้วหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
และยกระดบัคุณภาพทรพัยากรมนุษย์ใหเ้ป็นคนไทย 4.0 โดยใชก้ารศกึษา 4.0 ซึ่งต้องพฒันาใหผู้เ้รยีนสามารถ
สร้างผลงานที่เป็นผลผลติ (product) และเป็นผลผลติที่ดมีคีุณภาพ กล่าวได้ว่าเป็นการศกึษาเชงิสร้างสรรค์และ
ผลติภาพ (creative and productive education) [1] จะเหน็ไดว้่าแนวทางการจดัการศกึษา 4.0 นัน้เป็นการศกึษา
ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนพฒันาด้านความคดิสร้างสรรค์ เพื่อรงัสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เป็นจุดเริม่ต้นของการเรยีนรู้เพื่อ
สร้างนวตักรรม ทัง้นวตักรรมที่เกิดจากผู้เรยีน นวตักรรมเพื่อการจดัการเรียนรู้ของครู และนวตักรรมทา งการ
บรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษาสอดคล้องกบันโยบายการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม [1] ดงัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิไดก้ าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกบัการจดัการศกึษา โดยมเีป้าหมายใหค้นไทยมทีกัษะการคดิวเิคราะห์ คดิ
สรา้งสรรคอ์ย่างเป็นระบบ และไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพสงูตามมาตรฐานสากลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา
ของชาต ิพ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดคุณลกัษณะขัน้ต ่าในการพฒันาตนใหเ้ป็นผูร้่วมสรา้งสรรคน์วตักรรมเป็นผูม้ทีกัษะ
ทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วม
สรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยหีรอืสงัคม [3] 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานได้ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนมาตรฐานสากล” จากการ
ผลกัดนัโรงเรยีนทีม่คีวามพร้อมและมศีกัยภาพ มรีะบบพัฒนาผู้เรยีน สถานศกึษา แหล่งเรยีนรู้ สภาพแวดล้อม 
หลกัสตูร และการจดัการเรยีนรูท้ีเ่อือ้อ านวยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ [4] เพื่อ
จดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมศีกัยภาพทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) ความรูพ้ืน้ฐานในยุคดจิทิลั 2) ความสามารถคดิประดษิฐ์อย่าง
มีความสามารถในการปรบัตวั 3) ทกัษะการสื่อสารอย่างมปีระสิทธภิาพ 4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ  
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี [5] จากรายงานการวิจัย เรื่อง ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยส านักงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 
2560 พบว่า กระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (OBECQA) อยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิาร  
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 ในการขบัเคลื่อนการบรหิารจดัการโรงเรยีนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักบรหิารงานการ
มธัยมศกึษาตอนปลาย [6] ในฐานะหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ก ากบัดูแลโรงเรยีน ก าหนดใหม้กีารพฒันาสมรรถนะ
การบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาใหเ้ป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าเชงิวชิาการ มวีสิัยทศัน์ จะเหน็ว่าผูบ้รหิาร
สถานศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัและมอีิทธิพลต่อประสิทธภิาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศกึษา 
นักวชิาการหลายท่านมคีวามเหน็ตรงกนัว่าความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวทางการศกึษานัน้ ขึน้อยู่กบัผูบ้รหิาร [7] 
Reid, David & Peter [8] กล่าวว่า โรงเรยีนจะมปีระสทิธภิาพหรอืไม่นัน้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและวสิยัทศัน์
ของผู้บรหิารสถานศกึษา สอดคล้องกบั บรรลุ  ชนิน ้าพอง [9] กล่าวว่า สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษากับ
ประสทิธผิลของโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กนัเชงิบวก เฟ่ืองฟ้า  เรอืงเดช [10] กล่าวว่า พฤตกิรรมผูน้ าเชงิวชิาการ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ภมรวรรณ  แป้นทอง [11] กล่าวว่า สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศกึษามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธผิลการเรยีนรูแ้บบดจิทิลั และภาวชิ  ทองโรจน์ [12] พบว่า ผูบ้รหิาร
เป็นปัจจยัส าคญัยิง่ในการปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะการน าเอาเทคโนโลยขี ัน้สงูมาชว่ยในการบรหิารจดัการเรยีนรู ้
ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์กรจึงเป็นหวัจกัรส าคญัที่ก่อให้เกิดผลผลิตและประสิทธิผลของ
โรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั  
 ผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนมาตรฐานสากลจงึควรปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการบรหิารสถานศกึษาให้
สอดคล้องกบัยุคดจิทิลั ซึ่งผูบ้รหิารจะต้องสนใจใฝ่รู ้และพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้คีุณลกัษณะของผูน้ า
ท าให้ตนเองสามารถปฏิบตัิงานได้โดดเด่นกว่าบุคคลอื่น โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของ
ตนเอง ครู และผู้เรยีนในสถานศกึษา สอดคล้องกบั Horth & Buchner [13] กล่าวว่า ผู้บรหิารสถานศกึษาในยุค
ดิจิทัลควรมีทักษะที่จ าเป็น คือ ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking skills) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องหมัน่ฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญจนกลายเป็นทักษะพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมของ
สถานศกึษา ดงันัน้การพฒันาคุณภาพการศกึษาไปสู่นวตักรรมนัน้ผู้บรหิารต้องพฒันาตนเองให้มภีาวะผูน้ าเชงิ
นวตักรรม (innovative leader) เพื่อจูงใจให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพฒันาแนวทางการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูใ้นยุคดจิทิลั 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 [14] มหีน้าทีบ่รหิารและจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบั
มธัยมศกึษา ครอบคลุมเขตปกครองในกรุงเทพมหานครทัง้สิน้ 23 เขต 67 โรงเรยีน และเขา้ร่วมโครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากลรุ่นที ่1 และ 2 จ านวน 39 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 58.21 ของจ านวนโรงเรยีนในสงักดัทัง้หมด และ
ผ่านการประเมนิตามเกณฑร์างวลัการบรหิารจดัการระบบคุณภาพระดบัโรงเรยีน School Quality Award (ScQA) 
มโีรงเรยีน จ านวน 7 โรงเรยีน ผ่านเกณฑ์รางวลัการบรหิารจดัการระบบคุณภาพระดบัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน Office of Basic Education Commission Quality Award (OBECQA) ในปีงบประมาณ 
2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ได้จดัตัง้คณะกรรมติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรยีนทัง้ 22 โรงเรยีนซึ่งเขา้ร่วมโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล รุ่นที ่3 เพื่อใหโ้รงเรยีนในโครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล รุ่นที ่3 ผ่านการประเมนิตามเกณฑร์างวลัการบรหิารจดัการระบบคุณภาพระดบัโรงเรยีน School 
Quality Award (ScQA) ทุกโรงเรยีน  
 จากการศกึษาวรรณกรรมผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่
ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
1 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการบรหิารสถานศกึษาของผูบ้รหิารและเป็นขอ้มลูให้หน่วยงานตน้สงักดั
พจิารณาส่งเสรมิ สนับสนุนเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของโรงเรยีนในยุคดจิทิลัจากการบรหิารสถานศกึษาของผูบ้รหิารที่
มภีาวะผูน้ าเชงินวตักรรม 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. ศึกษาระดบัภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1         
 2. ศกึษาระดบัประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลัสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 
 3. ศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในยุคดจิทิลัสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจยั เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ประกอบดว้ยวธิดี าเนินการวจิยั 
ขัน้ตอน 5 ดังนี้  ข ัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั ขอบเขตดา้นเนื้อหา ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง โดยประชากร คอื ครู  
จ านวน 832 คน ซึง่ปฏบิตังิานสอนในโรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
1 และได้รบัรางวลัรางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (OBEC Quality Awards : 
OBECQA) ปีงบประมาณ 2558-2560 ปีการศกึษา 2562 [15-16] จ านวน 6 โรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้ ไดแ้ก่ ครูซึ่งปฏบิตัหิน้าทีส่อนในโรงเรยีนศกึษานาร ีโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั โรงเรยีนมธัยมวดัหนอง
แขม โรงเรยีนสตรวีทิยา โรงเรยีนวดัราชโอรส และโรงเรยีนปัญญาวรคุณ ปีการศกึษา 2562 สุ่มตวัอย่างโดยใชก้าร
สุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จของ Krejcie and 
Morgan [17] จ านวน 265 คน ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนประชากร (proportional) ขัน้ตอนที ่2 สรา้ง
เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) ประกอบด้วย 3 ตอน คอื 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา และตอน
ที ่3 ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั หลงัจากนัน้ตรวจสอบความตรงของเครื่องมอื (validity) 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัและประเมินผล วิจยั และบริหารการศึกษา จ านวน 5 ท่าน พบว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 ผู้วิจ ัยปรับแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วน า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.97  ขัน้ตอนที ่3 ส่ง
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง หลงัจากนัน้รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่า มแีบบสอบถามทีส่มบูรณ์ 
จ านวน 232 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 87.55 ขัน้ตอนที ่4 วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู SPSS 
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณแบบหลายขัน้ตอน ขัน้ตอนที ่5 น าผลการวเิคราะห์มา
สรุป อภปิรายผล และเสนอขอ้เสนอแนะ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 การวิจยั เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ผู้วจิยัสรุปผลการวจิยัตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 

1.  ผลการศกึษาระดบัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนมาตรฐานสากลสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาของ
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โรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่การปฏบิตัิ
ในระดบั “มาก” ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ดา้นการท างานเป็นทมีและมส่ีวนร่วม ดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดา้นวสิยัทศัน์การเปลีย่นแปลง ดา้นการสรา้งบรรยากาศองค์กรนวตักรรม 
ดา้นการคดิสรา้งสรรค ์และดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดงัแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1  ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
 เขต 1 โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

(n = 232) 

รายการ ระดบัความคิดเหน็ 

�̅� S.D. ระดบัการปฏิบติั 
1. ดา้นการท างานเป็นทมีและมส่ีวนร่วม 3.96 0.72 มาก 
2. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3.94 0.81 มาก 
3. ดา้นวสิยัทศัน์การเปลีย่นแปลง 3.92 0.76 มาก 
4. ดา้นการสรา้งบรรยากาศองคก์รนวตักรรม 3.87 0.81 มาก 
5. ดา้นการคดิสรา้งสรรค ์ 3.86 0.80 มาก 
6. ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 3.83 0.82 มาก 

รวม 3.90 0.73 มาก 
2.  ผลการศึกษาระดบัประสิทธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดิจทิลัสงักดัส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลัสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยในระดบั “มาก” ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คอื ด้านความสามารถในการผลตินักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง ด้านความสามารถในการพฒันา
ทศันคตทิางบวก ดา้นความสามารถปรบัเปลีย่นและพฒันาโรงเรยีนใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม และดา้นความสามารถใน
การแกปั้ญหาภายในโรงเรยีน ดงัแสดงในตาราง 2 
ตาราง 2  ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
 เขต 1 โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

(n = 232) 

รายการ ระดบัความคิดเหน็ 

�̅� S.D. ระดบัประสิทธิผล 
1. ดา้นความสามารถในการผลตินักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิ ์
 ทางการเรยีนสงู 

4.29 0.55 มาก 

2. ดา้นความสามารถในการพฒันาทศันคตทิางบวก 4.17 0.62 มาก 
3.  ดา้นความสามารถปรบัเปลีย่นและพฒันาโรงเรยีนให ้
 เขา้กบัสิง่แวดลอ้ม 

4.06 0.65 มาก 

4.  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรยีน 4.00 0.69 มาก 
รวม 4.13 0.56 มาก 

3.  ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
ยุคดิจิทลั สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิาร
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สถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั 3 ดา้น จาก 6 ดา้น คอื ดา้นการท างาน
เป็นทีมและมส่ีวนร่วม ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม และด้านการบรหิารความเสี่ยง น าเข้าไปใน
สมการที่มีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.823 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 ตัว ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 สามารถพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 67.80 ดงัแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่่งผล  
 ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   มธัยมศกึษา เขต 1 

(n = 232) 

ตวัแปร B S.E.b    t p-value 
(constant) 
ดา้นการท างานเป็นทมีและมส่ีวนร่วม (X2)   
ดา้นการสรา้งบรรยากาศองคก์รนวตักรรม (X6) 
ดา้นการบรหิารความเสีย่ง (X4) 

1.625 
0.339 
0.180 
0.122 

0.119 
0.059 
0.060 
0.052 

- 
0.432 
0.258 
0.178 

13.650 
5.705 
2.995 
2.345 

0.000 
0.00 
0.003 
0.020 

R = 0.823, R2 = 0.678, Adj. R2 = 0.673, S.E. est = 0.32, F = 159.664* 

*มนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
  และเขยีนสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 

Ŷ=1.625+0.339X2+0.180X6+0.122X4 และ ẑY=0.432zX2
+0.258zX6

+0.178X4
 

 

อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัจากขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
 1.  ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จากผลการวจิยั พบว่า ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาใน
ภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก อาจเนื่องจากการประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (OBECQA) นัน้มแีนวคดิมาจากค่านิยมและแนวคดิหลกั 11 ประการ [5] โดยหนึ่งในค่านิยมและแนวคดิ
หลักข้างต้นคือ การจัดการเพื่อนวัตกรรม (managing for innovation) กล่าวคือ การให้ความส าคญักับการใช้
นวัตกรรมในการปฏิบัติการ ตลอดจนน ามาใช้ในการสร้างระบบการด าเนินงานของโรงเรียนท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมในระดบัสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมมี
ค่าเฉลี่ยในระดบัมากอยู่ในอนัดบัสูงสุด สอดคล้องกบั ภมรวรรณ  แป้นทอง [11] ศกึษาวจิยั เรื่อง สมรรถนะของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการเรยีนรูแ้บบดจิทิลัในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และด้านการ
ท างานเป็นทมีอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
ยุคดจิทิลันัน้มคีวามจ าเป็นต้องอาศยัการท างานร่วมกบับุคลากร โดยสนับสนุนใหค้รูดงึความสามารถ ศกัยภาพ
ของตนเองในการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั สนับสนุนใหค้รเูกดิการถ่ายทอดความรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรา้งสรรค์
ผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศกึษาร่วมกนั ตลอดจนการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัทีม่คีวามสามารถมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศกึษา ท าใหค้รูรู้สกึมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานหรอืนวตักรรมนัน้ ๆ 
สอดคลอ้งกบั ไอรนิทร ์ ดอนแหยม [18] กล่าวว่า หากผูบ้รหิารระดบัสงูเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามส่ีวน
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ร่วมในการบรหิารงาน และมอีสิระในการท างาน ตลอดจนมสีทิธทิีจ่ะเสนอความคดิเหน็เพื่อร่วมกนัแก้ปัญหา ซึ่ง
ลกัษณะดงักล่าวนัน้ย่อมจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกดิความพอใจและมผีลปฏบิตังิานทีสู่งขึน้  

2.  ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 จากผลการวจิยั พบว่า ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั ในภาพรวม มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก อาจเป็นเพราะการด าเนินงานตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีแนวทางที่ชดัเจน ท าให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผูเ้กี่ยวขอ้งมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาเพื่อ
พฒันาสู่ความส าเรจ็ 5 ประการ คอื 1)  ความเป็นเลศิทางวชิาการ 2)  สื่อสารสองภาษา 3)  ล ้าหน้าทางความคดิ 
4)  ผลติงานอย่างสรา้งสรรค ์5)  ร่วมกบัรบัผดิชอบต่อสงัคมโลก สอดคลอ้งกบั อตพิร  เกดิเรอืง [19] เสนอแนวคดิ
เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูเ้รยีนในยุคดจิทิลั 4 ประการ คอื 1)  การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัยุคดจิทิลั (digital age literacy) 
2)  การคิดสร้างสรรค์ (inventive thinking) 3)  การสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ (effective communication) และ 4)  
ผลิตภาพที่มีคุณภาพสูง (high productivity) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะโรงเรยีนมกีารจดักจิกรรม 
โครงการสนับสนุนการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน เช่น กจิกรรมเพื่อยกระดบัผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) กจิกรรมพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ กจิกรรมสนับสนุนให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ เป็นต้น ท าให้นักเรยีนสามารถศกึษาต่อในระดบัสูงขึ้นได้ มคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์
สอดคล้องกับลกัษณะของผู้เรียนซึ่งมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามภาพความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกบั เชาวนี  อยู่รอด [20] ศกึษาวจิยั เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร
กบัประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ีเขต 1 พบว่า 
ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากล ดา้นความสามารถในการผลตินักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูอยูใ่น
ระดบัมาก 
 3.  ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากล
ในยุคดจิทิลัสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จากผลการวจิยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั ทุกดา้นมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
อาจเป็นเพราะว่าประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลัมุ่งเน้นพฒันาโรงเรยีนใหส้ามารถจดัการเรยีน
การสอนเพื่อสร้างพลเมอืงดจิทิลัเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์นวตักรรม สอดคล้องกับแนวคดิของ Prensky [1] ว่า
บทบาทของผูเ้รยีนในยุคดจิทิลัในฐานะทีเ่ป็นหุน้ส่วนการเรยีนรู ้(partnering) ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 1)  เป็นนักวจิยั 2)  
เป็นผูใ้ชแ้ละเชีย่วชาญทางเทคโนโลย ี3)  เป็นนักคดิและนักสื่อความคดิ 4)  เป็นผูเ้ปลีย่นโลก และ 5)  เป็นครขูอง
ตนเอง ประกอบกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในยุคดจิทิลัตอ้งเป็นผูน้ าทีส่ามารถน าพาสถานศกึษาไปสู่องคก์รนวตักรรม
หรอืสถานศกึษาแห่งนวตักรรม (innovation school) ซึ่งทกัษะทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาในยุคดจิทิลัควรม ีคอื ทกัษะ
การคดิเชงินวตักรรม ซึง่ Horth & Buchner [13] กล่าวว่าทกัษะการคดิเชงินวตักรรมประกอบดว้ย 6 ทกัษะ คอื 1)  
การใส่ใจหรอืการเอาใจใส่ 2)  การเห็นคุณค่าของคุณลกัษณะส่วนบุคคล 3)  การจนิตนาการ 4)  การเล่นอย่าง
จรงิจงั 5)  การร่วมมอืในการสบืคน้ และ 6)  การปัน้แต่ง จากขอ้มลูขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลัซึ่งเสมอืน
การพฒันาขดีสมรรถนะขององค์กรให้เป็นองค์กรขดีความสามารถสูง สอดคล้องกบั เวยีงววิรรธน์  ท าทูล [21] 
ศกึษาวจิยั เรื่อง ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อองคก์รขดีสมรรถนะสงูของโรงเรยีน ใน
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 พบว่า ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา
กบัการเป็นองคก์รขดีสมรรถนะสงูมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั “สงู”  
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 ผลการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขัน้ตอน พบว่า ตัวแปรต้นด้านภาวะผู้น าเชิง
นวตักรรม จ านวน 3 ดา้น จากทัง้หมด 6 ดา้นส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการท างานเป็น
ทมีและมส่ีวนร่วม ดา้นการสรา้งบรรยากาศองคก์รนวตักรรม และดา้นการบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัภาวะผูน้ าเชงิ
นวตักรรม ดา้นการมวีสิยัทศัน์การเปลี่ยนแปลง ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ และดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารไม่มใีนสมการพยากรณ์อาจเป็นเพราะการท างานในระบบราชการทีม่กีารบงัคบับญัชา ต้องปฏบิตัติาม
กฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบั นโยบายและปัจจยัภายนอกทีม่กีารเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้ท าใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาไม่
สามารถก าหนดวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนจนน าไปสู่การปฏบิตัจินส าเรจ็ได ้ตลอดจนการสื่อสาร โน้มน้าว จงูใจคร ูบุคลากร
เพื่อน าวสิยัทศัน์ไปสู่การปฏิบตัิจนประสบความส าเร็จต้องใช้เวลา แต่พบว่าปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงผู้บรหิาร
สถานศึกษาบ่อยครัง้ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ความชดัเจนด้านวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั การบรหิารในลกัษณะการสัง่การท าใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาไม่ไดป้ฏบิตัหิน้าที่โดย
ใชค้วามคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างเตม็ที ่ส่วนดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า โรงเรยีนในสงักดั
มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศกึษา แต่อาจขาดกระบวน แนวปฏบิตัใินการน าขอ้มลูสารสนเทศนัน้ไปใช้
ในการบรหิารทีช่ดัเจน เป็นรูปธรรม บางครัง้ขาดการใหข้อ้มลูผูเ้กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวท าให้
ไม่สามารถจดัท าขอ้มลูไดค้รอบคลุมทัง้โรงเรยีน ผูเ้กีย่วขอ้งไม่สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
บางครัง้เมื่อเทคโนโลยเีสยี ไม่สามารถใชง้านไดต้อ้งใชเ้วลานานในการซ่อม หรอืพฒันาส่งผลใหข้าดขอ้มูลทีใ่ชใ้น
การบรหิารจดัการในช่วงดงักล่าว สถานศกึษาจงึต้องน าวธิกีารอื่นมาบรหิารจดัการแทน ส่งผลถงึความชดัเจนใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของผูบ้รหิารสถานศกึษาและพบว่าทัง้สามดา้นมคีวามสมัพนัธภ์ายใน
ระหว่างดา้นของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในระดบัสูง สอดคล้องกบั เวยีงววิรรธน์  ท าทูล 
[21] ศกึษาภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การขดีความสามารถสูงของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 พบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวตักรรม ของภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาส่งผลต่อการเป็นองค์การขดีสมรรถนะสูงของ
โรงเรยีนและด้านความคดิสร้างสรรค์ของภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาไม่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การขดีสมรรถนะสูงของโรงเรยีน เนื่องจากตวัแปรดา้นความคดิสรา้งสรรค์มคีวามสมัพนัธภ์ายในตวัแปรภาวะ
ผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในระดบัสงู และสอดคลอ้งกบั ภูมสิษิฐ ์ สุคนธวงศ ์[22] ศกึษาปัจจยัเชงิ
สาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลโรงเรยีนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศกึษา พบว่า พฤตกิรรมการบรหิาร ภาวะ
ผูน้ า การสรา้งบรรยากาศองคก์ารเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลโรงเรยีนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศกึษา และ
พบว่าการสร้างบรรยากาศองค์กรเป็นองค์ประกอบของปัจจัยพฤติกรรมการบริหารที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสทิธผิลโรงเรยีนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศกึษามากทีสุ่ด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวจิยั เรื่อง ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน
มาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ผูว้จิยัมขีอ้คน้พบทีค่วรน ามา
เป็นขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
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 1. ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิารสถานศกึษา จากผลการวจิยั ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูม้ี
ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมสอดคล้องกบับรบิทการบรหิารสถานศกึษาในยุคดจิทิลัตามองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชงิ
นวตักรรมทัง้ 3 ดา้นดงักล่าว โดยเริม่จากการเปิดใจยอดรบัแนวคดิ วธิกีารท างานใหม่ ๆ พรอ้มเรยีนรูใ้นมุมมองที่
หลากหลาย เช่น หากสถานศึกษาของตนมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาอาจศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหาจากสถานศกึษาอื่น ในขณะเดยีวกนัอาจพูดคุย แลกเปลี่ยนเพื่อศกึษาแนวทางการแก้ปัญหาของ
หน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน แล้วน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างเพื่อให้
เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาตนเอง ทัง้นี้ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องคดิ วเิคราะห์อย่างมวีสิยัทศัน์หรอืการคดิ
เชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดเป็นแผนงาน และกลยุทธ์ในการพัฒนา
สถานศกึษา สื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจกบัครู บุคลากรในสถานศกึษาให้มทีศิทางการท างานร่วมกนัผ่านการ
สื่อสารเชงิสรา้งสรรค ์โดยโน้มน้าวใหเ้หน็ถงึผลกระทบเชงิบวกทีจ่ะเกดิขึน้ต่อคร ูบุคลากร และสถานศกึษา เมื่อครู 
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
สนับสนุนปัจจยัที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงนวตักรรม การใช้นวตักรรม เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อน าไปสู่การใช้และสร้างนวัตกรรมของสถานศึกษา ระหว่างด าเนินการผู้บริหาร
สถานศกึษาตอ้งมแีผน กระบวนการก ากบั ตดิตาม บรหิารความเสีย่ง ประเมนิเพื่อช่วยเหลอื พฒันาอย่างต่อเน่ือง
อย่างชดัเจน สรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทมีและมส่ีวนร่วม สรา้งขวญัและก าลงัใจ 
จดัเวทใีหเ้กดิการน าเสนอ แลกเปลี่ยน แนวคดิตลอดจนนวตักรรมทีเ่กดิขึน้และเผยแพร่นวตักรรมไปยงัหน่วยงาน
อื่น ๆ  
 2. ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสงักดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สามารถน าผล
วจิยันี้ไปใชใ้นการก าหนดนโยบาย วางแผน ปรบัเปลีย่นรปูแบบการฝึกอบรมพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้ภีาวะ
ผู้น าเชงินวตักรรม โดยเฉพาะการท างานเป็นทมี การมส่ีวนร่วม การสร้างบรรยากาศองค์กรนวตักรรม และการ
บรหิารความเสีย่ง ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งในยุคดจิทิลันัน้นอกจากเป็นกระบวนการจดัการเพื่อป้องกนั แกไ้ข
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แล้ว ต้องพฒันาใหผู้บ้รหิารสถานศกึษากล้าคดิ กล้าท าสิง่ใหม่ ๆ บนพืน้ฐานของการใชข้อ้มลู
สารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ นอกจากนี้จากผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดงันัน้ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชผ้ลการวจิยัสนับสนุนแนวคดิ
ในพจิารณาภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาคดัเลอืกผู้บริหาร
สถานศกึษาเขา้สู่ต าแหน่งผูอ้ านวยการหรอืรองผูอ้ านวยการของโรงเรยีนมาตรฐานสากลจะท าใหส้ามารถพฒันา 
ต่อยอดประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
ใหส้งูขึน้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. เนื่องจากการศกึษาพบว่าภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา ด้านการมวีสิยัทศัน์การ
เปลี่ยนแปลง ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ และดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่ส่งผลต่อประสทิธผิล
ของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จงึควรมกีารศกึษา 
วจิยัในเชงิลกึถงึสาเหตุทีท่ าใหไ้ม่ส่งผล และแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้ 
3 ดา้น 
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 2.  ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน  
 3.  ควรศกึษาเพื่อพฒันาตวัแบบและตวัชีว้ดัดา้นภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผล
ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลัเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และเป็นเกณฑ์ประกอบการพจิารณาคดัเลอืกผูบ้รหิารสถานศกึษาเพื่อเขา้ไปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีน
และรองผูอ้ านวยการโรงเรยีนในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 4.  ควรศกึษาแนวทางการพฒันาประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากลในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านการพฒันาผู้เรยีนให้เป็นผู้เรยีนในยุคดจิทิลั ซึ่งมลีกัษณะ คอื 1) มี
ความรูด้า้นภาษา การคดิค านวณ ทกัษะดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 2) มคีวามรูเ้ท่าทนัและ
สามารถประเมนิสารสนเทศจากสื่อต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย 3) มส่ีวนร่วมในการท างานและการเรยีนรูทุ้กดา้น และ 4) 
เขา้ใจในวฒันธรรมเชงิพหุและตระหนักในความเป็นไปของสงัคมโลก 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] สุกญัญา  แชม่ชอ้ย.  (2561).  การบรหิารสถานศกึษาในยุคดจิทิลั.  พมิพค์รัง้ที ่1.  กรุงเทพมหานคร:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
[2] ราชกจิจานุเบกษา.  (2545).  เล่มที ่119  ตอนที ่123 ก, หน้า 16-21. 
[3] ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  (2561).  มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2561.  สบืคน้เมื่อ  
 15 ตุลาคม 2562, จาก http://www.sesa17.go.th/site/images/Publish2.pdf  
[4] กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2553). แนวทางการด าเนินงานโรงเรยีนมาตรฐานสากล.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์
 การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
[5] ส านักบรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย.  (2559).  เกณฑร์างวลัคุณภาพแหง่ส านักงาน คณะกรรมการ
 การศกึษาขัน้พื้นฐาน OBECQA ปี 2559-2560.  กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
 ประเทศไทย. 
[6] ส านักบรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย.  (2561).  แนวทางการด าเนินงานโรงเรยีนมาตรฐานสากล  
 ปรบัปรุง พ.ศ.2561.  สบืคน้เมื่อ 14 ตุลาคม 2562, จาก http://online.pubhtml5.com/ysxd/raom/ 
[7] บรรจง  ลาวะล.ี  (2560, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในยุคไรพ้รมแดน.  วารสาร 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตรอ้ยเอด็.  6(2): 200-215. 
[8] อุมาพร  สนัตจติร.  (2552). ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการบรหิารสถานศกึษาเอกชน ระดบัปฐมวยั 
 ในจงัหวดันครศรธีรรมราช.  วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา).   
 นครศรธีรรมราช: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช. 
[9] บรรลุ  ชนิน ้าพอง.  (2556, มกราคม-มนีาคม).  สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลตอ่ประสทิธผิลของ 
 โรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น.  วารสารศกึษาศาสตร ์ฉบบับณัฑติศกึษา 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 7(1): 92-103. 
[10] เฟ่ืองฟ้า  เรอืงเดช.  (2558, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  ปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน 
 มาตรฐานสากล สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร.  วารสารบรหิาร 
 การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 12(23): 71-83. 

http://www.sesa17.go.th/site/images/Publish2.pdf
http://online.pubhtml5.com/ysxd/raom/


12 
 

[11] ภมรวรรณ  แป้นทอง.  (2561).  สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการเรยีนรูแ้บบ 
 ดจิทิลัในสถานศกึษาสงักดั ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบุร ีเขต 2.  วทิยานพินธ ์
 ครุศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา).  เพชรบุร:ี มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร.ี 
[12] จณิณวตัร  ปะโคทงั.  (2561).  ภาวะผูน้ ายคุดจิทิลัส าหรบัผูบ้รหิารมอือาชพี.  พมิพค์รัง้ที ่1.  อุบลราชธาน:ี  
 ศริธิรรมออฟเซท็. 
[13] Horth, D. & Buchner, D.  (2009).  Innovation Leadership; How to use innovation to lead effectively,  
 work collaboratively and drive results.  Retrieved October 13, 2019, from  
 http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/innovationleadership.pdf 
[14] ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1.  (2561).  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.   
 สบืคน้เมื่อ 5 เมษายน 2563, จาก  
 https://backup.sesao1.go.th/www/2561/media/files/actionplan2562.pdf 
[15] ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2558). ประกาศรายชือ่โรงเรยีนมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัรางวลั 
 คุณภาพแหง่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (OBEC Quality  Awards : OBECQA)  
 ปีงบประมาณ 2558. 26 ตุลาคม 2558. 
[16] ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2561). ประกาศรายชือ่โรงเรยีนมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัรางวลั 
 คุณภาพแหง่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (OBEC Quality  Awards : OBECQA)  
 ปีงบประมาณ 2559 - 2560. 9 กรกฎาคม 2561. 
[17] ธรีวุฒ ิ เอกะกุล.  (2543).  ระเบยีบวธิวีจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์  อุบลราชธานี: สถาบนัราช 
 ภฎัอุบลราชธานี. 
[18] จริประภา  อคัรบวร.  (2552).  คุณค่าคน คุณค่างาน.  กรุงเทพฯ: เต๋า. 
[19] อตพิร  เกดิเรอืง.  (2560, มกราคม-มถิุนายน).  การส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่รองรบัสงัคมไทย 
 ในยุคดจิทิลั.  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง.  6(1): 173–184.  
[20] เชาวนี  อยู่รอด.  (2557).  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของ 
 โรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ีเขต 1.  งานนพินธ ์
 การศกึษามหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา) ชลบุร:ี มหาวทิยาลยับูรพา. 
[21] เวยีงววิรรธน์  ท าทลู.  (2557).  ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อองคก์รขดีสมรรถนะสงูของ 
 โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21.  วทิยานิพนธศ์กึษาศาสตร 
 มหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา).  ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
[22] ภมูสิษิฐ ์ สุคนธวงศ.์  (2559).  ปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธผิลต่อประสทิธผิลโรงเรยีนมาตรฐานสากล ระดบั 
 มธัยมศกึษา.  วทิยานิพนธศ์กึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ (การบรหิารการศกึษา). กรุงเทพฯ:  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/innovationleadership.pdf
https://backup.sesao1.go.th/www/2561/media/files/actionplan2562.pdf

