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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของปัจจัยคัดสรร และเปรียบเทียบสมการท�านายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ของโรงเรียนเอกชน ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมและ
กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป กลุม่ตวัอย่างคือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน 
307 โรงเรยีน โดยเกบ็ข้อมลูจากครใูนโรงเรียนกลุม่ตวัอย่างรวม 1,112 คน ได้มาโดยการสุม่แบ่งกลุ่ม 
แบบเจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ของผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร บรรยากาศสภาพ
แวดล้อมของงาน และวัฒนธรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามของตัวแปร
แฝงทั้ง 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐานและใช้โปรแกรม LISREL 
8.72 ในการตรวจสอบองค์ประกอบ และสร้างสมการท�านายเปรียบเทียบผลการวิจัยปรากฏว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงทุกตัวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนทั่วไปคือ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของงาน และวฒันธรรมการเรยีนรู ้โดยสามารถอธบิายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 77 ส่วนกลุม่โรงเรยีนทีม่ผีลงานดีเด่นด้านความสร้างสรรค์และนวตักรรม ให้ปัจจยัด้านภาวะ
ผู้น�าของผู้บรหิาร และ บรรยากาศสภาพแวดล้อมของงาน ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
โรงเรียนในทางบวก โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 80 โดยสมการที่เหมาะสม ที่สุด
มีค่า χ2 เท่ากับ 1.424 ที่ df  เท่ากับ 3 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 แต่ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของผูบ้รหิารนัน้ส่งผลในทางตรงกนัข้ามในกลุม่โรงเรยีนทัว่ไปอย่างมนียัส�าคญั และไม่ได้ส่งผลอย่างมี
นัยส�าคัญกับกลุ่มโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ค�าส�าคัญ : ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน

ABSTRACT
 The purposes of this research were to study creativity and innovation of private 
schools in basic education level and factors effecting to the schools’ creativity and inno-
vation. Also the comparison between multiple regression models of general schools and 
creative and innovative schools was studied. The sample used to study was derived by 
means of purposive random sampling of creative and innovative schools and basic random 
sampling of general schools, and consisted of 307 private schools and 1,112 teachers. 
There were five latent variables namely, Creativity of Administrator, Achievement Motive 
of Administrator, Leadership of Administrator, Climate and Environment of Work, and 
Learning Culture. The research instrument was a questionnaire on the five latent variables. 
Data were analyzed by descriptive statistics, using SPSS and LISREL 8.72 was used for 
confirmatory factors analysis and comparison of multiple regression models between two 
groups of schools.
 The results of the research found that confirmatory factors analysis was consistent 
with empirical data for all the latent variables. The most fit multiple regression model was 
found to be: χ2 = 1.424, df = 3, RMSEA = 0.00. The variables in multiple regression model 
accounted for 77 percent of the variance in the creativity and innovation of the general 
private schools group and 80 percent of variance in the most performance creativity and 
innovation of the private schools group that were recognized as creative and innovative. 
However, achievement motive of administrator factor was affected significantly to creati- 
vity and innovation of the general private school in opposite direction and was affected 
insignificantly for the creative and innovative schools.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ภายใต้สภาพการแข่งขันที่เน้นคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ 
สถานศึกษาใดสามารถรับรู้ถึงสถานภาพที่แท้จริงของตนเองได้ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถพัฒนาสถานศึกษา
ไปสู่ความเป็นเลิศได้เช่นกัน (วิจารณ์ พาณิช, 2546) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาคเอกชน แรง
ผลักดนัให้ไปสูค่วามส�าเร็จ และความมัน่คงไม่ได้ขึน้อยูก่บัผลก�าไรเพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องมนีวตักรรม
ทางปัญญาด้วย ในยคุเศรษฐกจิฐานความรูค้วามท้าทายของการบรหิารถกูมุง่ไปทีก่ารส่งเสรมิ กระตุน้
นวัตกรรมในสถานที่ท�างานหรือในองค์กร ความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองในสภาพการเปลี่ยนแปลง
นี้ ทั้งองค์กรและสมาชิกในองค์กรต้องเต็มใจและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ส�าหรับ
องค์กรก็หมายถึงนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง (พิชิต  เทพวรรณ์, 2548) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้เน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษา 5 เรื่อง คือ 
ปฏิรูปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
ปฏริปูการสอนโดยใช้หลกัการบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัชัน้ ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาทุกปี และขอรับประกันคุณภาพภายนอก ทุก ๆ 5 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  
ดงัน้ันสถานศกึษาทกุแห่งและทกุระดับได้ด�าเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา และได้รบัการประเมนิ
ภายนอก จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 จากสรุปผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (รอบแรก พ.ศ. 2544-2548) ในภาพรวมของระดับประเทศ ผลสรุปสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพการการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ยังขาดผู้บริหารที่ให้ความส�าคัญกับ การบริหารวิชาการและ
หลักสูตร การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้รู้จักคิดด้วยตนเอง และการพัฒนา
สือ่นวตักรรมด้านการเรยีนรูข้องนกัเรยีน (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา, 
2549) ซึง่ต้องส่งเสรมิและกระตุน้การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของครแูละบคุลากรในองค์กรในการ
จดัการเรยีนรูแ้ละปฏบัิติงานในโรงเรียน ครูไม่ค่อยมกีารพฒันานวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงความ
คาดหวังของสังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาและครูที่มีคุณภาพ เป็นแรงผลักดันให้ ครูต้องมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ และมีความน่าสนใจในการท�าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธิท์ีดี่ขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมได้ (ส�านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549)
 การวจัิยน้ีได้มุง่ทีก่ารศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรยีนโดย
มุ่งเน้นที่สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั่วไป ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจและน�าไปพัฒนาสถานศึกษาของตนให้มีนวัตกรรมการศึกษา มีความ
สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาครู การเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรม 
และสนับสนุนความคิด สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของผู้
เรียน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์องค์กร ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล เป็นทีย่อมรับของผูป้กครอง ชุมชนและสงัคม เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาต ิซึง่
สอดคล้องกบัแนวคิดการบรหิารจดัการศกึษาทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตทิีมุ่ง่ให้
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สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการทีเ่น้นโรงเรยีนเป็นฐานอนัจะท�าให้สถานศกึษาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และผู้น�าการขับเคลื่อน
ตัวจริงก็คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครู

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรยีนเอกชน ประเภทสามัญศกึษาในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัคดัสรรทีม่ผีลต่อความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรยีนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เพือ่ทดสอบความสัมพันธ์เชิงท�านายของปัจจยัคดัสรรต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. เพื่อเปรียบเทียบโมเดลสมการท�านายความสร้างสรรค์และนวัตกรรมระหว่างโรงเรียนที่ได้
รับคัดเลือกดีเด่นด้านนวัตกรรมและโรงเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกด้านนวัตกรรม

ค�าถามในการวิจัย
 โมเดลสมการท�านายความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรยีนเอกชน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษามีความแตกต่างจากโรงเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลนวัตกรรมศึกษา
หรือไม่อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
 1. ขอบเขตเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาทั่วไป ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาจากการรับรู้ของครูผู้สอนระดับ
ต่างๆของโรงเรยีนเอกชนในก�ากบัส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนต่อผูบ้รหิาร
โรงเรยีนด้านความคดิสร้างสรรค์ ด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์และด้านภาวะผูน้�า ส่วนบรรยากาศโรงเรยีน
คือ ด้านสภาพแวดล้อมของงานและด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
 1. ประชากร ได้แก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในก�ากับ
ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน 1,952 โรงเรียน
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้
  2.1 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางค�านวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
แสดงจ�านวนประชากรและจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan (1970) จากจ�านวนครู
ผู้สอนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 322 
โรงเรียน
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  2.2 ผู้วิจัยได้แบ่งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในก�ากับส�านักงานบริหารงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation: OSOI) จากคุรุสภา หรือ
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับผลงานความสร้างสรรค์ของครูหรือผู้บริหารจากหน่วยงานอ่ืนและ 
2) กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมหรือกลุ่มโรงเรียนท่ัวไปโดยนับ
โรงเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลั ตัง้แต่ปี 2549-2551 มโีรงเรยีนประเภทสามญัศกึษา ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้รับรางวัล รวมเป็น 48 โรงเรียน
  2.3 สุม่ตวัอย่างโรงเรยีนจากสองกลุม่โดยจ�านวนรวมของกลุ่มโรงเรยีนตวัอย่างเท่ากบั 322 
โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนกลุ่มที่ได้รับรางวัลผลงานด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมจ�านวน 
48 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปจ�านวน 274 โรงเรียน ส�าหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานด้านความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมจ�านวน 48 โรงเรียน สุ่มครูต�าแหน่งแตกต่างกันโรงเรียนละ 8 คน เพื่อน�าไป
วิเคราะห์ รวมเป็นจ�านวน 384 คน ส�าหรับโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจ�านวน 274 
โรงเรียน สุ่มครูต�าแหน่งแตกต่างกันโรงเรียนละ 3 คน เพื่อน�ามาวิเคราะห์ รวมเป็นจ�านวน 822 คน 
แล้วน�าจ�านวนครูกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,206 คน มาวิเคราะห์
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู เป็นแบบสอบถามใช้สอบถามครโูรงเรยีนเอกชน ส�าหรบัโรงเรยีน
ที่ได้รับรางวัลผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือมีความเป็นเลิศในจัดการเรียนการสอนของครู
หรือผู้บริหารระดับภาคขึ้นไป และโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 
7 ตอน ดังนี้ 1) สอบถามสถานภาพของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) สอบถามด้านความคิด
สร้างสรรค์ของผู้บริหาร 3) สอบถามด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน 4) สอบถามด้าน
ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน 5) สอบถามด้านบรรยากาศสภาพแวดล้อมของงาน 6) สอบถามวัด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 7) สอบถามด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียน โดยตอนที่ 2-7 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 4 ระดับ
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ (Content Analysis) โดยตัดข้อความที่ซับซ้อนกัน และสรุปประเด็นเป็นกรอบค�าถามเพื่อ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อไป
 2. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ (Per-
centage) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กระท�าโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS for 
Windows
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้จากข้อค�าถามหลายข้อโดยการเก็บข้อมูล
จากครูในโรงเรียน ใช้วิธีการค�านวณค่าเฉลี่ย จากโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS และการหาค่าเฉลี่ยของ
โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ศึกษาวิจัย (unit of study) จากการเก็บข้อมูลจากครูในโรงเรียน โดยใช้วิธี
การ Aggregate ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS โดยหาค่าเฉลี่ยจากครูที่ตอบแบบสอบถามของแต่ละ
โรงเรียนเป็นค่าเฉลี่ยของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
 4. วเิคราะห์ภาพรวมความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรยีนทัง้หมดจากกลุ่มตวัอย่าง 322 
โรงเรยีน และวเิคราะห์แยกกลุม่โรงเรยีนทีม่รีางวลัด้านความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรยีน และ 
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กลุ่มโรงเรียนท่ีไม่ได้รับรางวัลด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) วิเคราะห ์
แยกองค์ประกอบแต่ละประเด็นของตัวแปรตาม คือ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนว่า 
ในแต่ละองค์ประกอบน้ันโรงเรยีนทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง โรงเรยีนกลุม่ทีไ่ด้รบัรางวัลความสร้างสรรค์
และนวัตกรรม และโรงเรียนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับรางวัล มีค่าความแตกต่างในค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ
เป็นอย่างไร
 5. วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเครือ่งมอืวัดทีส่ร้างขึน้ (Confirmatory factor analysis) เพือ่
ยนืยนัองค์ประกอบของปัจจยัคดัสรรทัง้ 5 ด้านและองค์ประกอบของตวัแปรตาม 1 ตวั ตามโครงสร้าง
ที่ก�าหนดไว้โดยใช้โปรแกรม LISRELversion 8.72 เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้กับ 
ตวัแปรแฝงแต่ละด้าน แล้วจงึท�าการวเิคราะห์หาค่าตวัแปรแฝงของปัจจยัแต่ละด้านโดยการใช้โปรแกรม 
LISREL และน�าไปวิเคราะห์หาค่าความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ต่อไป หลัง
จากหาค่าความสมัพันธ์ของปัจจยัทีส่่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรียนเอกชน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลสมการท�านาย ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียน
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม และโรงเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร โดยใช้โปรแกรม LISREL

สรุปผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถติพ้ืินฐานพบว่าโรงเรยีนเอกชนสามญัศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง
จ�านวน 307 โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 30.3 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
27 และโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 16 โดยเป็น
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลความสร้างสรรค์และนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.6 และโรงเรียนทั่วไปที่ยังไม่
ได้รับรางวัลด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ 84.4
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมของทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแยกกลุ่ม
โรงเรียน
 กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด 307 โรงเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของตัวแปรแฝง ความ
สร้างสรรค์ และนวตักรรม เท่ากบั 3.13 เมือ่แบ่งกลุม่โรงเรยีนตวัอย่างออกเป็นกลุม่โรงเรยีนท่ีไม่ได้รบั
รางวลัหรอืโรงเรยีนทัว่ไปมจี�านวน 259 โรงเรยีนและกลุม่โรงเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัมจี�านวน 48 โรงเรยีน 
ซึ่งมคี่าเฉลีย่เลขคณิตเทา่กับ 3.09 และ 3.34 ตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลฯ 
มีระดับความสร้างสรรค์และนวัตกรรม มากกว่ากลุ่มโรงเรียนทั่วไป
 ส�าหรบัตวัแปรสงัเกตได้ของตวัแปรแฝงความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรยีนเอกชน จาก
กลุ่มโรงเรียนทั่วไป 259 โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนตัวอย่างที่ได้รับรางวัล 48 โรงเรียน นั้นมีล�าดับค่า
เฉลีย่แต่ละองค์ประกอบเหมอืนกนักบัโรงเรยีนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 307 โรงเรยีน ด้านการมส่ีวนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม 
สามารถน�าไปปฏิบตัไิด้จรงิ, ด้านการใช้กระบวนการแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ในการด�าเนนิงาน, และด้าน

 
 
 



วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2556 - กันยายน 255648

ผลิตความคิด หรือวิธีการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
3.26  3.07  3.05  และ 2.98 ตามล�าดับส�าหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไป และ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
3.50  3.32  3.29  และ 3.24 ตามล�าดับ ส�าหรับกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม48 โรงเรียนซึ่งกลุ่มโรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด 307 โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.30  
3.11  3.09 และ 3.02 ตามล�าดับ
 จากค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด, กลุ่มโรงเรียนทั่วไป, และ
กลุม่โรงเรยีนตัวอย่างทีไ่ด้รบัรางวลั มอีนัดบัของค่าเฉล่ียเลขคณติของตวัแปรสงัเกตได้ทีเ่หมอืนกนั แต่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีค่าที่สูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล และกลุ่ม
โรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 52 ตัวแปร พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.214 ถึง 
0.753 โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้านการสร้างแรงจูงใจ
ด้านการดลใจ (X24) กับภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้านการเรียนรู้แบบทีม (X25) มีค่าสัมประสิทธ์สห-
สัมพันธ์เท่ากับ 0.753 และตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดได้แก่ บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ของงานด้าน การเล่น อารมณ์ขัน (X32) กับ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารด้านความคล่องในการ
คิด (X1) มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.214
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
ตวัแปรแฝงและการสร้างสเกลองค์ประกอบโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirma-
tory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.72 (LISREL 8.72) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน แบ่งออกเป็น 6 โมเดล โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบความตรงของโมเดล คือ ค่า p-value ≥ 
0.05, RMSEA ≤ 0.05, GFI และ AGFI  มีค่าเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) หรือ χ2 / df ≤ 2 (Byrne, 1991) พบว่าปัจจัยทุกตัวมีองค์
ประกอบที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทุกปัจจัย

ตัวแปร น�้าหนักองค์ประกอบ t R2

ตาราง แสดงผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัความสร้างสรรค์และนวตักรรม
 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 Y1 0.43** 30.31 0.66

 Y2 0.45** 28.05 0.60

 Y3 0.46** 34.77 0.79

 Y4 0.39** 29.20 0.61

              ** p<.01

χ2 = 1.45 df = 1   p = 0.228 RMSEA = 0.021 GFI = 1 AGFI = 0.99
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 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมการพยากรณ์ของโรงเรียนกลุ่มที่ได้รับรางวัล และ
โรงเรียนทั่วไป กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

χ2= 1.42  χ2 / df  = 0.473  RMSEA = 0.00

 ส�าหรบักลุม่โรงเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัความสร้างสรรค์และนวตักรรม (กลุม่ 1) ปัจจยัด้านภาวะผูน้�า
ของผู้บรหิาร และปัจจยัด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของงาน มอีทิธพิลต่อความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของโรงเรียนมากอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05 โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.249 และปัจจัยด้านบรรยากาศสภาพแวดล้อมของงาน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.719 และ
สมการนี้สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ได้ร้อยละ 80
กลุ่มที่ 1  กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Factor6 = 0.0368 + 0.249Factor3* + 0.7191Factor4*    (R2=0.80)

FACTOR1

0.00
1.61

0.08

0.56

0.93

0.92

.65

0.13

0.06

0.07

0.68

.62

.51

0.63

0.25

0.72

0.00
0.19

0.00

0.74

FACTOR2

FACTOR3

FACTOR6

FACTOR4

FACTOR5

0.77

Chi-Square=1.42,  df=3,  P-value=0.69996,  RMSEA=0.000
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 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป (กลุ่ม 2) ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร (FACTOR1) ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร (FACTOR2) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (FACTOR3) 
ปัจจัยด้านบรรยากาศสภาพแวดล้อมของงาน (FACTOR4) และปัจจัยด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
องค์กร (FACTOR5) มีอิทธิพลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียน (FACTOR6) อย่างมี 
นัยส�าคัญ ที่ .05 โดยมีอิทธิพลเท่ากับ 0.113 -0.135 0.237 0.638 0.068 ตามล�าดับ ซึ่งจาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลในทางตรงข้ามเท่ากับ -0.135 และสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 77
กลุ่มที่ 2  กลุ่มโรงเรียนทั่วไป

Factor6 = -0.0080 + 0.113 Factor1* - 0.135 Factor2* + 0.237 Factor3* + 0.638 
                 Factor4* + 0.068 Factor5*(R2 = 0.77)

อภิปรายผล
 1. ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
 ผลการวิจยัพบว่าส�าหรบักลุม่โรงเรียนทัว่ไป ความคดิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารมส่ีวนส่งผลท�าให้
โรงเรียนเอกชนเกิดความสร้างสรรค์ในการด�าเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมมากข้ึน ผู้บริหารท่ีจะ
จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผู้
บริหารโรงเรียนเอกชน ที่จ�าเป็นจะต้องปรับตัว พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของโรงเรียนให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ส�าหรับกลุ่มโรงเรียน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารนั้นยังไม่ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนที่มีความดีเด่นด้าน
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีความพร้อมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารดีอยู่แล้ว ซึ่งการ
เพ่ิมระดับความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารมากขึ้นก็อาจไม่ได้ช่วยให้ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม
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ของโรงเรยีนเพ่ิมขึน้ตามแล้วหรอืบคุลากรในโรงเรยีนกลุม่นี ้เชือ่ว่าความคดิสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารคน
เดียว อย่างเดียวคงจะไม่สามารถส่งผลถึงการท�าให้บุคลากรของโรงเรียนมีผลงานด้านการสร้างสรรค์
นวตักรรมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ถ้าปราศจากกระบวนการทีท่�าให้สามารถเกดิขึน้ได้จรงิ  กระบวนการ
บริหารนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรให้เป็นสมรรถนะหลัก โดยอาศัยปัจจัยด้านอื่น ๆ ช่วยสนับสนุน น่าจะ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนมากกว่าสอดคล้องกับ Vicari (1998) ที่กล่าวว่าความสร้างสรรค์ขององค์กร
ไมไ่ด้ขึน้กับความสรา้งสรรค์ของคนแตล่ะคนในองค์กรหรอืน�าความคดิสร้างสรรค์ของคนในองค์กรมา
รวมกันแต่เป็นผลมาจากสภาพหรือลักษณะขององค์กรนั้นๆ ที่ผสมผสานกัน
 2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิข์องผู้บรหิารของกลุม่โรงเรยีนทัว่ไปส่งผลในทางตรง
ข้ามกับการพยากรณ์ ระดับความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่ส่งผลต่อการพยากรณ์ระดับความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
โรงเรียนเอกชน ส�าหรับกลุ่มโรงเรียนสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้บริหารที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก
อาจไม่ได้เปิดโอกาสให้ความคิดที่ดูจะแตกต่างไม่เป็นแบบที่เคยท�ามาทดลองทฤษฎีลองผิดลองถูก 
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือ การมีแรงจูงใจภายนอกท่ีอาจเป็นผล
ตอบแทนหรืออื่นๆ ที่น่าสนใจกว่าแรงจูงใจภายในที่เกิดจากความสนใจของตนเองจริง ๆ ท�าให้การ
ก�าหนดเป้าหมายของงานมุ่งไปที่ผลลัพธ์ความส�าเร็จมากเกินไป จนผู้ท�างานขาดอิสระในการลองท�า
ส่ิงที่ไม่เคยท�าหรือสิ่งที่แปลกใหม่ไปจากเดิมนั่นก็ยากที่จะท�าให้มีความสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพิ่ม
ขึ้นในองค์กรสอดคล้องกับจินตนา บิลมาศ และ พรรณี บุญประกอบ (2008) กล่าวถึงผู้บริหารที่มี
แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิส์งู ย่อมเป็นผูท้ีมุ่ง่หวงัต่อผลสัมฤทธิข์องงานมากกว่าสิง่ใด ผูบ้รหิารมกัจะค�านึงถงึ 
ผลงานหรือเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการท�างาน คาดหวังในความส�าเร็จของงานผู้บริหารมีความ 
รับผิดชอบต่อความส�าเรจ็และล้มเหลวของงาน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องผู้บรหิาร ถ้ายิง่มมีากกจ็ะยิง่อาจ
ท�าให้ผู้บริหารนั้นไม่สามารถทนเห็นความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการท�างาน การแข่งขันแย่งชิง
เพือ่ท�าผลงานภายในโรงเรยีนเพ่ือสนองตอบความพงึพอใจในความส�าเรจ็ของผูบ้รหิารกเ็ป็นสิง่บัน่ทอน
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ดังนั้นจึงเป็นผลให้ยิ่งผู้บริหารมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ระดับความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของกลุ่มโรงเรียนทั่วไปจึงต�่าลง แต่นั่นอาจจะไม่มีผลใดๆ ต่อกลุ่มโรงเรียน
ที่มีระดับการสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ดีอยู่แล้ว เพราะปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมไม่ได้อยู่ทีต่วัผูบ้รหิารเป็นหลกัแต่อาจเป็นเพราะบคุลากรทกุภาคส่วนของโรงเรยีน
ได้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนความสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กรไปแล้วซึ่งจะเป็นได้จากประเด็น
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเลิศ
 3. ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าส่งผลต่อการพยากรณ์ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
โรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้กลุ่มโรงเรยีนทัว่ไป และกลุม่โรงเรยีน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ประเภทของภาวะผู้น�าในการวิจัยนี้ ที่ผู้วิจัยศึกษาและเชื่อว่ามีผลต่อความ
สร้างสรรค์และนวตักรรมขององค์กร มอียู ่3 ประเภทคอื ภาวะผูน้�าแห่งการจดัการ ภาวะผูน้�าแห่งการ
เปลีย่นแปลง และ ภาวะผูน้�าแบบสร้างสรรค์ โดยภาวะผูน้�าเป็นความสามารถทีส่ร้างความเช่ือมัน่และ
การสนับสนุนให้เกดิขึน้ระหว่างบุคคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องต่อการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 1) ภาวะผูน้�า
แห่งการจดัการมกีารจงูใจให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาปฏบิตังิานในระดบัทีค่าดหวงั โดยให้ตระหนกัถงึความรบั
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ผิดชอบในงาน 2) ภาวะผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสามารถพิเศษหรือบารมี สามารถก่อให้
เกิดความภาคภูมิใจ ความศรัทธา และความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน มีวิสัยทัศน์ในการที่จะก่อให้
เกิดแรงบันดาลใจกับผู้อื่น อีกทั้งองค์ประกอบด้านการยอมรับคุณค่าแห่งปัจเจกบุคคล ของภาวะผู้น�า
แห่งการเปลีย่นแปลง ยังช่วยให้ผูบ้รหิารตระหนักถงึการพฒันาศกัยภาพของคนแต่ละคน ใส่ใจต่อความ
ต้องการของแต่ละคน  ลักษณะที่ส�าคัญอีกสองประการในภาวะผู้น�าแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลให้
เกดิการเปลีย่นแปลงขององค์กรในการเพ่ิมความสร้างสรรค์และนวตักรรมกค็อื การกระตุน้ทางปัญญา 
และการสร้างแรงจูงใจด้านการดลใจ ผู้บริหารที่สามารถเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ให้ผู้อื่นได้คิดทบทวนสิ่ง
ท่ีท�าอยู่เดิม ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานค้นหาวิธีการใหม่ในการท�างาน 3) ภาวะผู้น�าแบบสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของ Ash and Persall (2008) มีมุมมองว่าครูคือผู้น�า โดยมีครูใหญ่คือผู้น�าของผู้น�า โดยผู้
บริหารมีหน้าที่ส�าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและบุคลากร นอกเหนือจากส่งเสริมการเรียน
รู้ของนักเรียน ลักษณะภาวะผู้น�าแบบสร้างสรรค์น้ีมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารต้องมีทักษะในการเอื้ออ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับสูง ครูใหญ่
หรือผู้อ�านวยการเป็นหัวหน้าสูงสุดด้านการเรียนรู้ เนื่องจากต้องมีการท�างานแบบทีมในการสืบเสาะ
หาความรู้ เรียนรู้แบบทีม
 ดังน้ันภาวะผู้น�ารูปแบบนี้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการพยากรณ์ความสร้างสรรค์และ
นวตักรรมของโรงเรยีนเอกชนทัง้กลุม่ทีม่กีารพัฒนาความสร้างสรรค์และนวตักรรมทีด่อียูแ่ล้วกยั็งต้อง
มีความจ�าเป็นในการมีภาวะผู้น�าที่จะสามารถช่วยส่งเสริมระดับความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
โรงเรยีน และกลุม่โรงเรยีนทัว่ไปทีอ่าจต้องมรีะบบการพัฒนาเพิม่ความสามารถในการสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนต่อไป ให้มีระดับความสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากขึ้นในอนาคต
 4. บรรยากาศสภาพแวดล้อมของงาน
 จากผลการวจิยัพบว่าปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของงานนัน้ส่งผลต่อระดบัความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชนในทางเดียวกัน และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดใน
บรรดาปัจจัยคัดสรรทั้ง 5 ปัจจัย ทั้งกลุ่มโรงเรียนเอกชนทั่วไปและกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัล
ดเีด่นด้านความสร้างสรรค์และนวตักรรม องค์กรทีม่บีรรยากาศทีท่�าให้บคุลากรมเีวลาคดิ ทดลองแนว
ความคดิ ลองเสีย่ง มีบรรยากาศทีเ่ปิดโอกาสให้คนกล้าคดิ กล้าแสดงความคดิเหน็ อภปิรายแลกเปลีย่น
ข้อมลูอย่างอสิระ มกีารสนับสนุนให้ขวญัก�าลงัใจ หรอืรางวัลแก่ผูป้ฏบิตังิานทีม่ผีลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ
หรือผลิตผลงานที่เป็นนวัตกรรมให้แก่องค์กร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะได้แรงจูงใจภายนอกที่อยู่ใน
รูปรางวัลต่างๆ แล้ว แรงจูงใจภายในที่รู้สึกภาคภูมิใจ การได้รับเกียรติยกย่อง และความสุขในความ
ส�าเร็จเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรที่ส�าคัญสอดคล้องกับ Ekvall and 
Ryhammar (1999) ที่กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถก�าหนดการกระท�าของคนใน
องค์กร มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์กร เช่น การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน 
การติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือ และการควบคุม
 บรรยากาศ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สมาชิก บุคลากร ครูในโรงเรียน
มีทัศนะคติที่ดีต่อโรงเรียน และพึงพอใจที่จะอยู่ในโรงเรียนนั้น ถ้าผู้บริหารหรือผู้อ�านวยการโรงเรียน 
สร้างบรรยากาศแบบปิดไม่ค�านึงถึง ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้ระเบียบที่เคร่งครัดมากจนเกินไป  
มีโครงสร้างการท�างานที่ซับซ้อน หรือ มุ่งเน้นหน้าที่งานที่ตายตัวและสร้างกรอบเขตแดนของวิชาชีพ 
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อาจท�าให้เกิดความเครียด เกิดการต่อต้านและทัศนคติไม่พึงประสงค์ หรือไม่เกิดความยืดหยุ่นใน
การท�างาน ในทางกลับกันถ้าผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนร่วมกันสร้างบรรยากาศแบบเปิด 
ให้โอกาสและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ให้ค�าแนะน�า วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ก็จะเกิด
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของผู้ปฏิบัติงาน มีบรรยากาศของความไว้ใจซึ่งกันและกัน ให้
อิสระในกระบวนการท�างานอย่างเหมาะสม ก็จะได้แนวคิดใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Halpin 
(1966) กล่าวถึงบรรยากาศแบบเปิดและสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และสนบัสนุนการพัฒนานวตักรรมได้ดังน้ัน ทัง้กลุม่โรงเรียนทัว่ไปและกลุ่มโรงเรยีนทีมี่ระดบัการพฒันา
ด้านนวตักรรมทีด่ ีบรรยากาศสภาพแวดล้อมของงานนัน้จงึเป็นปัจจยัสนบัสนนุช่วยพยากรณ์การเพิม่
ระดับความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนได้ทั้งสองกลุ่มและเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่ง
 5. วัฒนธรรมการเรียนรู้
 จากผลการวจิยัพบว่าวฒันธรรมการเรยีนรูส่้งผลในทางบวกต่อความสร้างสรรค์และนวตักรรม
ของโรงเรยีนของกลุ่มโรงเรยีนทัว่ไปอย่างมนียัส�าคญั แต่วัฒนธรรมการเรยีนรูส่้งผลต่อความสร้างสรรค์
และนวตักรรมของกลุม่โรงเรยีนทีม่คีวามดเีด่นด้านความสร้างสรรค์และนวตักรรมอย่างไม่มนียัส�าคญั
การที่องค์กรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้นั้นมีลักษณะมองอนาคตและแหล่งภายนอกใช้เป็นทรัพยากรของ
องค์กร มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างอิสระเพื่อพัฒนาความรู้ มีการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการ
เรยีนรูข้องคนทกุระดับอย่างต่อเน่ืองจากผูบ้รหิารระดบัสงู ให้คุณค่าแก่คนให้ความส�าคัญกับความหลาก
หลายของความคิด ไว้วางใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ข้อผิดพลาดโรงเรียนทั่วไปนั้นควรจะต้องมี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของหน่วยงาน และรวมเป็นทีมงานแห่งการเรยีนรู ้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ความรูป้ระสบการณ์ซึง่กนั
และกนั ท�าให้โรงเรียนทัว่ไปหรอืโรงเรยีนทียั่งไม่สามารถสร้างสรรค์นวตักรรมได้สามารถยกระดบัความ
สามารถในการพัฒนาความสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ดีมากขึ้นสอดคล้องกับ Hoy & Miskel (2001) ที่
กล่าวถงึ องค์การแห่งการเรยีนรูท้ีก่ระตุน้ให้สมาชกิมแีนวคดิแปลกๆ ใหม่ ๆ  กระตุน้ให้สมาชกิมคีวาม
ทะเยอทะยาน มแีรงบนัดาลใจ และได้เรยีนรูแ้ลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั ท�าให้องค์การขยายศกัยภาพใน
การแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรอย่างเดียวก็ยังไม่ได้รับรองว่าองค์กรนั้นจะ
สามารถมีการสร้างนวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรแล้ว แต่
ไม่มีสิง่กระตุ้นให้เกดิระบบการสร้างความคดิใหม่ ๆ  ให้สามารถเกดิเป็นรปูธรรมได้จรงิและมปีระโยชน์
ในการด�าเนินงาน การจัดการศึกษา โดยอาจจะขาดผู้น�าที่ผลักดันให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมในการพัฒนา
ให้เกิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ไม่มีโครงสร้าง หรือระบบงานที่เอื้อต่อการให้ทรัพยากร ไม่มี
บรรยากาศให้ทดลองเสี่ยง สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการท�างานใหม่ ๆ และการสนับสนุนของคนใน
องค์กรหรือในโรงเรียนว่าเราจะมีร่วมกันสร้างนวัตกรรมในทุกระดับมีน้อย ก็เป็นการยากที่จะท�าให้
องค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ แต่ไม่มีปัจจัยอ่ืนสนับสนุนสามารถยกระดับความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมให้สูงยิง่ขึน้ได้ ดงันัน้วฒันธรรมการเรยีนรูน้ัน้มส่ีงผลในทางบวกกบัการเพิม่ระดบั
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มโรงเรียนธรรมดาทั่วไป แต่ไม่ได้ส่งผลอย่างมี
นัยส�าคัญต่อกลุ่มโรงเรียนที่มีความสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ดีอยู่แล้ว
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1. การจัดการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนของส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถน�าโมเดลจากการวิจัยในคร้ังนี้ไปเป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
การอบรมที่ส่งเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน และสามารถแบ่งกลุ่ม
โรงเรยีนโดยพจิารณาจากระดบัการสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรยีน แล้วสามารถสร้างหลกัสตูร
การพัฒนาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นฐานความจ�าเป็นได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
 2. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถน�าองค์
ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรในโรงเรียนไป
ประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนให้มคีวามสามารถในการแข่งขันในธรุกจิการศกึษามากยิง่
ข้ึนโดยรูห้ลกัการเพ่ิมระดับความสามารถ และศกัยภาพของบุคลากรในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์
นวัตกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
 1. การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ การวิจัยต่อไปสามารถน�าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโรงเรียนอื่นในบริบทที่แตกต่างกันต่อไปได้
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชนโดยใช้การ
วเิคราะห์เส้นทางของแต่ละปัจจัยทีส่่งผลทางตรงและส่งผลทางอ้อมต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ของโรงเรียน และควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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Sometimes you wish you could just fast forward time.
Just to the see if in the end it’s all worth it.

บางครั้งเราก็อยากให้เวลาผ่านไปเร็ว ๆ
เพื่อจะได้รู้ว่าที่เราพยายามเพื่ออนาคตนั้นมันคุ้มค่าหรือไม่
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