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56604929: สาขาวิชาการจัดการ 
คําสําคัญ:  นวัตกร/ นวัตกรรม/ ศักยภาพ 
 วสันต  สุทธาวาศ: การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร)างศักยภาพความเป*นนวัตกรการศึกษา.  
อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ธีระวัฒน   จันทึก และ รศ.ดร.พิทักษ   ศิริวงศ .  358  หน)า. 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของคุณลักษณะและการเสริมสร)าง
ศักยภาพความเป*นนวัตกรการศึกษา 2) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร)างศักยภาพความเป*นนวัตกรการศึกษา 
และ 3) ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม โดยงานวิจัยและพัฒนาเป*นแบบผสมผสานด)วยวิธี 1) การวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ด)วยการสร)างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 
จากบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญนวัตกรรม 
จํานวน 17 คน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ แบNงเป*น 2 สNวน คือ เพ่ือสร)างรายละเอียดโปรแกรม และเพ่ือ
การทดลองภาคสนามโดยใช)ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental) โดยกําหนด
กลุNมตัวอยNางเป*นนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. แบNงเป*น กลุNมทดลอง จํานวน 10 คน 
และกลุNมควบคุม จํานวน 10 คน และ 3) การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือการปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 
ด)วยการหาฉันทามติและข)อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู)บริหารระดับนโยบายด)านการศึกษา จํานวน 5 คน 
เก่ียวกับการนําไปใช)ประโยชน เชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยพบวNา คุณลักษณะความเป*นนวัตกรการศึกษามี 4 ด)าน (ADAB) ประกอบด)วย 
ความสามารถ ทักษะการค)นพบ เจตคติ และพฤติกรรม รวมถึงมีหลักการทํางานท่ีสําคัญ 4 ประการ 
(GIVE) ประกอบด)วย การกําหนดเปeาหมายท่ีเหมาะสม การบูรณาการ การสร)างคุณคNาท่ีแท)จริง และ         
การสNงเสริมให)เกิดนวัตกรรม โดยโปรแกรมพัฒนาจากแนวคิด ARM Model มีองค ประกอบเชิงระบบ         
3 โมดูล (3As) ได)แกN การเพิ่มพูนความพร)อม การประยุกต สร)างสรรค  และการประเมินคุณคNา      
เชิงนวัตกรรม โดยมีภารกิจ (Task) ที่ใช)การจําลองสถานการณ และประยุกต ใช)กับภาระงานจริง 
(Sim & Scene) เป*นตัวกระตุ)นศักยภาพ และใช)แนวคิด ARM Matrix ในการวิเคราะห แนวโน)ม
ศักยภาพ ท้ังนี้ ผลการเสริมสร)างศักยภาพ พบวNา คุณลักษณะความเป*นนวัตกรการศึกษาหลังการ
พัฒนาของกลุNมทดลองโดยรวมทุกด)าน มีคNาสูงกวNากNอนได)รับการพัฒนา รวมถึงสูงกวNากลุNมควบคุม 
แตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 รวมถึงมีข)อค)นพบเก่ียวกับชNวงเวลาแหNงการยอมรับ
นวัตกรรม (Moment in Innovation) สําหรับภาพรวมโปรแกรมนี้ได)รับการยอมรับเป*นฉันทามติเชิง
นโยบาย โดยได)คNาสัมประสิทธิ์ Cohen’s Kappa ในระดับดี (Substantial) ท่ี .634 นอกจากนี้ ได)
สังเคราะห และสรุปเป*นรูปแบบ เรียกวNา “วงรอบแหNงการพัฒนานวัตกรการศึกษา” และเป*น
ความสัมพันธ เชิงระบบ เรียกวNา “รูปแบบความเชื่อมโยงของโปรแกรมเสริมสร)างศักยภาพความเป*น 
นวัตกรการศึกษา” เพ่ือนําไปใช)ประโยชน ในวงกว)างตNอไป 
 
 
สาขาวิชาการจัดการ                                                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                          ปuการศึกษา 2558 
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56604929: MAJOR: MANAGEMENT 
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 WASAN  SUTTHAWART: DEVELOPMENT OF PROGRAM FOR REINFORCING THE 
EDUCATIONAL INNOVATOR POTENTIALITY. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. THEERAWAT 
CHANTUK, Ph.D. AND ASSOC. PROF. PHITAK SIRIWONG, Ph.D. 358 pp. 
 
 This research aims to 1) study the theoretical concepts of attributes and 
potentiality reinforcement of educational innovator, 2) develop reinforcement 
program for educational innovator, and 3) evaluate the efficiency of the program. 
This research and development includes 1) qualitative research in order to examine 
the theoretical framework by creating grounded theory from 17 persons in the Office 
of the Basic Education Commission (OBEC) 2) quantitative research which can be 
divided into two parts: to create program details and quasi-experimental research 
methodology with the operational academic educators working for OBEC: experimental 
group ten persons and control group ten persons and 3) quantitative research was to 
program improvement based on policy by the consentient feasibility and further 
comments concerning the suitability of the program and application on policy 
benefits from five educational policy executive educators. 

The findings revealed that the attributes of educational innovator consist 
of four categories (ADAB): ability, discovery skills, attitude, and behavior, four working 
principles (GIVE): goal optimization, integration, value creation, and encouragement of 
innovation, this program developed from ARM Model consists of three modules (3As): 
Acquiring, Applying and Appraising by the task “Simulation and Scenario” (Sim & 
Scene) and analyzed potentiality by ARM Matrix concept. The result showed that 
ADAB after the experimental group development was higher than before 
development and difference from the control group, statistically significant at .01 
level, and discovered the “Moment in Innovation”. Overall, the program was 
recognized as policy consensus at substantial level of Cohen’s Kappa coefficient 
value of .634. This study was synthesized and summarized as a "Lifecycle of 
Educational Innovator Development Model" and systematic relationship model 
called "Linkage Model of Educational Innovator Potentiality Reinforcement" in order 
to be used further in the future. 
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 วิทยานิพนธ�นี้สําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดีเพราะได�รับความกรุณาจาก ผู�ช�วยศาสตราจารย� 
ดร.ธีระวัฒน�� จันทึก อาจารย�ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ� และอาจารย�ท่ีปรึกษาร�วม รองศาสตราจารย� 
ดร.พิทักษ� ศิริวงศ��  ที ่สละเวลาให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก�ผู�วิจัยมาโดยตลอด พร�อมท้ังให�
ข�อเสนอแนะ และแก�ไขงานวิจัยจนสําเร็จสมบูรณ�ด�วยดี รวมท้ัง รองศาสตราจารย�� ดร.ไพโรจน� วิไลนุช 
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ� �  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา และผู�ช�วย
ศาสตราจารย� ดร.วรรณวีร� บุญคุ�ม กรรมการผู��ทรงคุณวุฒิ ท่ีให�คําปรึกษา คําแนะนํา และข�อเสนอแนะอัน
เป5นประโยชน�� ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย�างสุดซ้ึงในความกรุณาและจิตวิญญาณความเป5นครูอย�าง
แท�จริงของทุกท�านเป5นอย�างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท�านนนทิกร กาญจนะจิตรา ดร.กมล 
รอดคล�าย ดร.ชัยพฤกษ� เสรีรักษ� และดร.พิชัย สนแจ�ง ท่ีกรุณาเป5นผู�ทรงคุณวุฒิให�ข�อมูลเชิงลึกประยุกต�
ถอดบทเรียน รวมถึง ดร.สมพร ชูทอง ดร.ป9ยพงษ� สุเมตติกุล และ ดร.ธัญนันท� แก�วเกิด ท่ีกรุณาเป5น
ผู� เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมและหาคุณภาพเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมก�อนนําไปทดลองภาคสนาม พร�อมท้ัง ท�านพจมาน พงษ�ไพบูลย� ดร.วิภาพร 
นิธิปรีชานนท� ดร.พิธาน พ้ืนทอง ดร.สังคม จันทร�วิเศษ และดร.สมพร สามทองกล่ํา ท่ีกรุณาเป5น
ผู�ทรงคุณวุฒิให�ฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�เชิงนโยบาย เพ่ือทําให��วิทยานิพนธ��นี้
ถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณเจ�าของผลงานงานวิจัย หนังสือ วารสาร และเอกสารทุกฉบับท่ีช�วยทําให�
วิทยานิพนธ�นี้มีความสมบูรณ� และขอขอบคุณผู�ให�ข�อมูลหลักในการสร�างทฤษฎีฐานรากและสนทนา
กลุ�มทุกท�านท่ีให�ความร�วมมือเป5นอย�างดีในการให�ข�อมูลแก�ผู�วิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ พลเอก สุรเชษฐ� ชัยวงศ� (รมช.ศธ.) และผู�ใหญ�ทุกท�านท่ีเห็นถึง
ความสําคัญและให�โอกาสในการพัฒนาด�านการศึกษาแก�ข�าพเจ�า รวมถึงครูอาจารย�และผู�มีพระคุณทุก
ท�าน ขอบคุณจากหัวใจถึงการส�งเสริมอย�างเต็มท่ีจาก ดร.ธงชัย ทองมา และ ดร.ณรงค� ศรีเกรียงทอง 
รวมถึงพลังสนับสนุนจาก อ.วาสนา ศรีอัครลาภ อ.วุฒิชัย ผาสุขกานนท� อ.พสุธิดา ตันตราจิณ และ อ.
พัชรกันย� เมธาอัครเกียรติ ขอบคุณด�วยความซาบซ้ึงถึงกําลังกายและกําลังใจจากพ่ีน�องเพ่ือนร�วมงาน 
ร�วมมหาวิทยาลัย ร�วมชีวิต และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทุกคนในครอบครัวอันอบอุ�นและเป5นท่ีรักยิ่ง 
โดยเฉพาะคุณพ�อวิรัตน�และคุณแม�สุมาลี สุทธาวาศ ท่ีหล�อหลอมให�ผู�วิจัยมีวันนี้ 

 “..บุพการีคุณ คํ้าจุน ประเสริฐเกล�า ทัดเทียมเท�า ทัดเทพ วิเศษสอน 
 ดุจวิสุทธิ์ สุมาลี กลิน่ขจร  วิรัตน�พร เรืองริน รุ�งรุจี 
     ขอนบทศ นิ้วประนม ก�มกราบเท�า ลูกจักเฝBา จงรัก เป5นวิถี 
 ปณิธาน กาลประจักษ� จะภักดี สุดชีวี อนนัต�ปรีดิ์ กตเวทิตา..” 

 สุดท�ายนี้ผู��วิจัยหวังเป5นอย�างยิ่งว�า วิทยานิพนธ�เล�มนี้จะเป5นประโยชน�ต�อหน�วยงานทาง
การศึกษาและมีส�วนช�วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให�เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได�
นําไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาบุคลากรด�านนวัตกรรมได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล“สร�างนวัตกรรมได� 
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1 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 

“ทุกอย	างลวนมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือสิ่งนั้นไดดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุด 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนั้น จะกรุยทาง สู	วิถีใหม	เพ่ือการกาวเดินท่ีไม	สุดสิ้น” 

(Everything will change when it comes to an end, 
the change will open a way for it and the way will keep it going for long.) 

Yuduo and et. al. (2011) 
 

 จากปรัชญาท่ีเปHนภูมิปJญญาดั้งเดิมของจีน ไดสะทอนความหมายเชิงการสรางสรรคM 
พลวัต และการเดินทางสายนวัตกรรมที่กาวผ	านหวงเวลาอันไกลโพน พรอมๆ กับพัฒนาการของ
มนุษยชาติเรื่อยมา โดยนวัตกรรม (Innovation) ไดเติบโตมาอย	างยาวนานควบคู	กับการพัฒนาและ                
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก จากนวัตกรรมเชิงเกษตรกรรม เมื่อ 8,500 ปXก	อนคริสตกาล             
เปลี่ยนผ	านสู	นวัตกรรมเชิงการประดิษฐMบนฐาน แห	งความเจริญกาวหนาทางวิทยาการอย	างต	อเนื่อง 
(Capra, 1996) เรื่อยมาจนถึงในทศวรรษที่ 80 และ 90 ซึ่งเปHนช	วงเวลาของความเปลี่ยนแปลง           
ดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ท่ีเห็นไดเด	นชัด เช	น การผลิตแบบอุตสาหกรรม เศรษฐกิจเสรี 
บริษัทขามชาติ และเศรษฐกิจตลาดใหม	ในยุโรปตะวันออก การล	มสลายของระบอบคอมมิวนิสตMใน
ยุโรปตะวันออก รวมถึงประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกที่ประสบความยากลําบากดานความเจริญเติบโต 
ดานเศรษฐกิจและสังคม ปJญหาดานสงคราม และเปHนยุคที่มีอัตราการเติบโตอย	างมากของจํานวน
ประชากรท่ัวโลก (Diamond, 1997) ซ่ึงลวนเปHนแรงขับสู	การเปลี่ยนผ	านกระบวนทัศนM (Paradigm Shift) 
จากทัศนะท่ีมองมนุษยMเปHนเสมือนเครื่องจักร ทัศนะท่ีมองชีวิตในสังคมว	ามีลักษณะแก	งแย	งแข	งขัน
เพ่ือการดํารงอยู	 ความเชื่อท่ีว	าความกาวหนาทางวัตถุอย	างไรขีดจํากัดนั้น สามารถไดมาโดยอาศัย           
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี กําลังกลายเปHนทัศนะที่ถดถอยและถูกทบทวน
ปรับเปลี่ยนอย	างถึงรากถึงโคน (Kunh, 1962) สู	การพ่ึงพาอาศัยกันของประเทศต	างๆ และเชื่อมโยง
ระหว	างกันมากข้ึน กลายเปHนโลกไรพรมแดน และกาวเขาสู	ระยะแห	งการเปลี่ยนยุคสมัยท่ียิ่งใหญ	ท่ีสุด
ของประวัติศาสตรMโลกในยุคโลกาภิวัตนM คือ การพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย	างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) และนวัตกรรม (Capra, 1996) 

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล	าว ไดนําไปสู	ยุคแห	งความสับสนและความไม	แน	นอน รวมท้ัง          
การใหคุณค	าท่ีลึกซ้ึงในสรางสรรคMนวัตกรรม ทําใหประเทศต	างๆ ตองปรับตัวและพัฒนาหน	วยงาน
ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข	งขันอย	างต	อเนื่อง (Shafritz and Ott, 2001) 
สอดคลองกับแนวคิดดั้งเดิมของ Darwin (1859) ที่ยังคงทันสมัยว	า “..ไม	ใช	สิ่งท่ีฉลาดท่ีสุดหรือ
แข็งแรงท่ีสุดท่ีจะดํารงอยู	ได แต	หากเปHนสิ่งท่ีสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมไดดีท่ีสุดต	างหาก..” 
(McBride and et. al., 2009) ซ่ึงสะทอนภาพไดชัดเจนจากรายงาน World Competitiveness 



2 
 

Yearbook 2015 ท่ีนําเสนอผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข	งขันของประเทศต	างๆ ท่ัวโลก 
เปรียบเทียบองคMประกอบ 4 ปJจจัยหลัก (Competitiveness Factors) ไดแก	 ผลประกอบการ                  
ทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) 
ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) โดยมีนวัตกรรม
และการศึกษาเปHนปJจจัยย	อย (Sub-Factors) (IMD, 2015) พบว	าขีดความสามารถในการแข	งขัน                
มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู	เสมอ ซึ่งชี้ใหเห็นว	าตองปรับตัวและพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพ
ทางการแข	งขันของหน	วยงานภายในประเทศต	างๆ อย	างต	อเนื่อง ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 อันดับขีดความสามารถในการแข	งขันของประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟsก 

ประเทศ อันดับขีดความสามารถในการแข!งขัน 
2011 2012 2013 2014 2015 

ฮ	องกง 1 1 3 4 2 
สิงคโปรM 3 4 5 3 3 
ไตหวัน 6 7 11 13 11 

มาเลเซีย 16 14 15 12 14 
เกาหลี 22 22 22 26 25 
ญ่ีปุvน 26 27 24 21 27 
ไทย 27 30 27 29 30 

ฟsลิปปsนสM 41 43 38 42 41 
อินโดนีเซีย 37 42 39 37 42 

ท่ีมา: IMD, “World Competitiveness Yearbook 2015,” (International Institute for 
Management Development, World Competitiveness Center, 2015). 

 
 ประเทศไทยและหน	วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะหน	วยงานภาครัฐจึงไดรับ
ผลกระทบและตองปรับตัวอย	างเลี่ยงไม	ไดเช	นเดียวกัน หากพิจารณาจากแนวทางการพัฒนาประเทศ                
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และร	างฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีมุ	งเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอย	างเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ, 2558) จะเห็นไดว	าหน	วยงาน
ภาครัฐจําเปHนตองเร	งปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการงานใหมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย
สอดคลองกับสังคมยุคใหม	 เพ่ือใหระบบราชการมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันท่ีดีเพียงพอท่ีจะสราง
สภาพแวดลอม ใหเอ้ือต	อการเสริมสรางรากฐานที่แข็งแรง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหสามารถ
แข	งขันกับนานาประเทศได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) ดังประเด็น
ยุทธศาสตรMที่ 2 ของการพัฒนาระบบราชการไทยในช	วงระยะปX พ.ศ. 2556 – 2561 ท่ีไดให
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ความสําคัญกับการพัฒนาองคMการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปHนมืออาชีพ โดย
กําหนดกลยุทธMที่มุ	งเนนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ เพ่ิมผลผลิตในการ
ปฏิบัติราชการ และส	งเสริมนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) ซ่ึงการ
มุ	งเนนศักยภาพขององคMการเชิงสรางสรรคMเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดังกล	าว มีปJจจัยท่ีสําคัญ คือ คน 
ปJญญา ความรู และทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษยM (Hoy and Miskel, 2008) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษานวัตกรรม (Tepic et al., 
2013) ทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎีว	าดวยระบบ (Systems Theory) ทฤษฏีว	าดวยสถาบัน 
(Institutional Theory) ทฤษฏีอาศัยทรัพยากรเปHนฐาน (Resource – Based Perspective) และ
ทฤษฏีตนทุนทางสังคมและเครือข	าย (Social Capital and Network Theory) ซ่ึงเปHนทฤษฎีพ้ืนฐาน
ท่ีชี้ใหเห็นว	า นวัตกรรมเปHนการแนะนําสิ่งใหม	หรือวิธีการใหม	 รวบรวมการผสมผสาน หรือการ
สังเคราะหMความรูใหเกิดเปHนผลิตภัณฑM กระบวนการหรือบริการใหม	ท่ีมีคุณค	า ยิ่งไปกว	านั้น นวัตกรรม
ยังประกอบดวย ความคิดสรางสรรคM (Creativity) และการปฏิบัติงานจากการคิดอย	างอัจฉริยะของ
ปJจเจกพนักงาน หรือทีมงานเพ่ือใหเกิดสิ่งใหม	 แต	ท่ีสําคัญกว	าการคิดอย	างสรางสรรคM คือ การนําเอา
ความคิดใหม	 ลงไปสู	การปฏิบัติจริงเพื่อการปรับปรุงสินคา และบริการที่นําเสนอใหแก	ลูกคาหรือ          
การกําหนดกระบวนการท่ีดีกว	า มีประสิทธิภาพมากกว	าใหกับองคMการ (Lueeke and Katz, 2003) 
และหมายรวมถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรคM ทักษะ และ
ประสบการณMทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑM หรือกระบวนการผลิต           
หรือบริการใหม	 เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด (สํานักงานนวัตกรรมแห	งชาติ, 2557)              
และยังหมายถึงการทําสิ่งต	างๆ ดวยวิธีใหม	ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด           
การผลิต กระบวนการ หรือองคMการ ไม	ว	าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยน              
อย	างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต	อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต	างอย	างชัดเจน 
ระหว	างการประดิษฐMคิดคน ความคิดริเริ ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ ่มท่ีนํามา
ประยุกตMใชอย	างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) 
 การนําไปสู	การสรางนวัตกรรมข้ึนในองคMการไดนั้น ตองมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวของ
ท้ังในระดับบุคคล กลุ	มงาน และองคMการ โดยเฉพาะอย	างยิ่งพฤติกรรมสรางนวัตกรรมระดับบุคคลนั้น
เปHนผลของพฤติกรรมท่ีมีความซับซอน และประกอบดวยพฤติกรรมท่ีสําคัญ ไดแก	 การสรางความคิด 
(Idea Generation) การสนับสนุนความคิด (Idea Promotion) และการทําใหความคิดเปHนจริง 
(Idea Realization and Innovation) (Kanter, 1988) โดยการเกิดนวัตกรรมจะเริ่มจากการ
ตระหนักปJญหา แสวงหาสิ่งท่ีจะมาสนับสนุนความคิด สรางสิ่งสนับสนุน และผลิตตัวตนแบบ 
(Prototype) นวัตกรรมจึงเปHนสิ่งท่ีสัมผัสได ทําใหก	อเกิดแนวคิดท่ีสามารถผลิตผลงานและผลิตภัณฑM
ใหม	ท่ีมีประโยชนM (Zhou and George, 2001) นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบอีกว	า การสราง
นวัตกรรมเปHนผลลัพธMของการปฏิสัมพันธMระหว	างบุคคลกับสถานการณM และแสดงออกถึงกระบวน 
การคิด การนําเสนอความคิด และการผลักดันความคิดท่ีมีประโยชนMและแปลกใหม	 ท่ีเก่ียวกับงานท่ี
ตนไดรับมอบหมายใหกับองคMการไดใชประโยชนMต	อไป (ตรีทิพ บุญแยม, 2554) โดยจะเห็นไดว	า
ความรูความสามารถและประสบการณMการเรียนรู นับเปHนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางผลงานนวัตกรรม 
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เพราะความรูเกิดจากการประมวลและตกผลึกทางขอมูล และสารสนเทศ จนก	อใหเกิดความรูซ่ึงเปHน
พ้ืนฐานสําคัญ ในการสรางนวัตกรรม (เนาวนิตยM สงคราม, 2556) 
 ท้ังนี้ การพัฒนานวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคMการตองไดรับความร	วมมือและสนับสนุน             
อย	างจริงจังจากผูเก่ียวของท้ังหมด ไม	ว	าจะเปHนผูบริหารท่ีจะตองใหการสนับสนุนท้ังทางดานเงินทุน
และนโยบาย ซ่ึงไดแก	 การจัดเตรียมโครงการ (Structure) กระบวนการ (Process) และวัฒนธรรม 
(Culture) ใหเก้ือหนุนในการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ควรใหโอกาสที่ผูคิดคนนวัตกรรมในการ
พัฒนาและคิดคนนวัตกรรมอยู	เสมอ (อรอนงคM โรจนMวัฒนบูลยM, 2553) สําหรับบุคลากรในองคMการ          
ก็ตองหม่ันฝ�กฝนและพัฒนาความรู ความคิดสรางสรรคMของตนใหมีอยู	เสมอ และพยายามคิดนอกกรอบ 
เพ่ือเปHนการพัฒนาความคิดใหแตกต	างจากเดิม รวมถึงบุคลากรในฝvายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยM         
ก็ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อกระตุนใหบุคลากรมีความสามารถเชิงนวัตกรรม อันจะเปHนผลดี          
ต	อท้ังตัวบุคลากร และนําไปสู	ความเปHนองคMการนวัตกรรมได (Gibbons, 1997) โดยแนวทาง               
การสรางองคMการนวัตกรรมตองคํานึงถึง การมีผูนํานวัตกรรม (Innovative Leader) อันเกิด
จากส	วนผสมท่ีลงตัวระหว	างการเปHนผูนําเชิงวิสัยทัศนM (Visionary Leadership) และการเปHนผูนํา            
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซ่ึงผูนําเชิงวิสัยทัศนM คือ ผูนําท่ีมีความสามารถ
ในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพท่ีควรเปHนในอนาคตขององคMการ และผูนําแห	งการเปลี่ยนแปลง 
คือ ผูนําซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสามารถก	อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้นในองคMการ เปHนผูนําท่ีมี
ความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงโดยการสรางวิสัยทัศนMขององคMการพรอมกับการส	งเสริมให
เกิดการริเริ่มสรางสรรคM (McKeown, 2008) 
 โดยอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่สุดและตองคํานึงถึงเช	นกัน คือ การสรางคนนวัตกรรม 
(Innovative People) กล	าวคือ เปHนความสามารถในการระบุและการจัดการศักยภาพเชิงนวัตกรรม
ท่ีซ	อนอยู	ภายในตัวบุคลากร ซ่ึงมุ	งใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางศักยภาพของผูปฏิบัติงานตามท่ีองคMการ
ตองการต	อการสรางนวัตกรรม (Williamson, 2011) หากยอนกลับไปพิจารณาแกนกลางความเชื่อ
ของนักคิดกลุ	มมนุษยนิยม ท่ีไดใหความสําคัญต	อความสง	างามและคุณค	าในตัวตนมนุษยM ซ่ึงมีความดีงาม 
มีความสามารถ มีความคิด มีสมอง มีอารมณMความรูสึก และมีความตองการ รวมถึงมีแรงจูงใจภายใน
ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตน หากมีซ่ึงอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยMจะพยายามพัฒนาตนเองไปสู	ความ
เปHนมนุษยMท่ีสมบูรณM (Mann, 1996) จะเห็นไดว	าการใหความสําคัญดังกล	าวเปHนการตระหนักและเห็น
คุณค	าอย	างลึกซึ้งในเรื่องของทุนมนุษยM (Human Capital) ซึ่งเกี่ยวของกับความรู ทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรท่ีมีคุณค	าต	อการยกระดับขีดความสามารถใหแก	องคMการ โดยจะมุ	งเนนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยMท่ีกระตุกความสามารถหรือสมรรถนะภายในคน (Human Competency) 
ออกมาเปHนทรัพยMสินไม	มีตัวตน (Intellectual Asset) แต	เปHนฐานความรูความสามารถ ท่ีสรางคุณค	า
และมูลค	าเพ่ิมใหกับองคMการได (Snell and Bateman, 2014) หรือที่เรียกว	าทุนแห	งปJญญา 
(Intellectual Capital) ท่ีถูกยกใหเปHนธงชัยแห	งการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงทุกองคMการในยุคโลกาภิวัฒนM
อยากไดมาครอบครอง รวมถึงสรางและจัดการทุนทางปJญญานั้นอย	างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความ
ไดเปรียบทางการแข	งขันในระยะยาว นอกจากนี้ตองพิจารณาร	วมกับทุนทางสังคม (Social Capital) 
คือ คุณค	าในเชิงเครือข	าย รูปแบบ และวิธีการเสริมสรางบุคคลากร ใหสามารถเขาถึงและพัฒนา
ความรู ความสามารถ ทักษะได และทุนดานองคMการ (Organizational Capital) คือ คุณค	าในเชิง
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โครงสราง วัฒนธรรม ค	านิยม กลยุทธM และการนําองคMการท่ีส	งเสริมใหเกิดความรูความสามารถใน
องคMการ เปHนตน (Youndt and Snell, 2004) ดังนั้น หากองคMการตองการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ก็ตองมุ	งนําคุณค	าภายในทุนมนุษยMมาใชงาน ร	วมกับการพิจารณาทุนทางสังคมและทุนของ
องคMการไปพรอมกัน เพ่ือฉุดสมรรถนะแฝงใหมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนการทํางานไดอย	างมี
ประสิทธิภาพ (Harvard Business School, 2003) โดยสมรรถนะ (Competency) นั้น เปHน
ความสามารถในงานหรือเปHนคุณลักษณะท่ีอยู	ภายในบุคคลท่ีนําไปสู	การปฏิบัติงานใหเ กิด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย ความรู (Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องท่ีตองรูและเปHน
สาระสําคัญ ทักษะ (Skill) คือ สิ่งท่ีตองการใหทําไดอย	างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะท่ีเกิดนั้นมาจาก
พ้ืนฐานทางความรู ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – Concept) คือ เจตคติ ค	านิยม และ            
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณMของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว	าตนเองเปHน บุคลิกลักษณะประจําตัว
ของบุคคล (Traits) เปHนสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช	น ลักษณะเปHนผูนํา เปHนตน รวมถึงแรงจูงใจและ
เจตคติ (Motives and Attitude) เปHนแรงขับภายใน ซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ	งไปสู	
เป�าหมายท่ีดีกว	าหรือสูงกว	ามาตรฐาน (McClelland, 1973) 
 การพัฒนาศักยภาพเชิงนวัตกรรมของบุคลากร เพ่ือส	งเสริมผลักดันสมรรถนะท่ีแฝงอยู	
ภายในออกมาสรางสรรคMนวัตกรรมดังท่ีกล	าวมาแลว เปHนกาวย	างสําคัญสู	การสรางคนนวัตกรรม หรือ
เรียกว	า “นวัตกร” (Innovator) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ คือ เปHนผูท่ีชอบเสี่ยง (Venturesome) จะตอง
เปHนคนแรกในการกระทําสิ่งต	างๆ มีความรู เปHนนักประดิษฐMหรือมีความรอบรูเทคโนโลยี หลงใหลใน
การสรางนวัตกรรม มีความสัมพันธMอันดีกับเครือข	ายต	างๆ มีความสามารถในการเขาใจและประยุกตM
ความรูเชิงเทคนิคท่ีซับซอน สามารถรับมือกับสถานการณMท่ีไม	แน	นอนระหว	างการพัฒนานวัตกรรมไดดี 
(Rogers, 1983) โดยแบ	งไดเปHน 4 รูปแบบ ไดแก	 1) นวัตกรแบบผูรักษาประตู (Gatekeeper) เปHน        
ผูรวบรวมและส	งต	อขอมูลอย	างเหมาะสม 2) นวัตกรแบบผูสรางสรรคMความคิด (Idea Generator) 
เปHนผูท่ีชอบคิดสรางสรรคMอยู	ตลอดเวลา 3) นวัตกรแบบผูสนับสนุน (Coach) เปHนผูผลักดันใหนํา
ความคิดใหม	มาประยุกตM 4) นวัตกรแบบเจาพ	อ (Godfather) เปHนผูเชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จ
ดานการสรางสรรคMนวัตกรรมอย	างแทจริง (ปรีดา ยังสุขสถาพร, 2552) ท้ังนี้ นวัตกรตองมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะใน 5 ทักษะ คือ การเชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธMและทดลอง 
นอกจากนี้ ตองกลาทําสิ่งใหม	 ไม	พอใจกับสถานภาพปJจจุบัน กลาเสี่ยงอย	างชาญฉลาดในการทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือรนในการต้ังคําถามอีกดวย และท่ีสําคัญคือ นวัตกรตองมีความ
ฉลาดทางการคนพบ (Discovery Quotient: DQ) ประกอบดวย ทักษะการคนพบ ไดแก	 เชื่อมโยง
ความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธM และทดลอง รวมถึงทักษะการส	งมอบ ไดแก	 วิเคราะหM 
วางแผน ปฏิบัติตามรายละเอียด และปฏิบัติใหสําเร็จลุล	วงตามแผน (Dyer and et al, 2011) โดย
สะทอนออกทางบุคลิกภาพของนวัตกร (Innovator Personality) ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะมีพลังขับเคลื่อน
เชิงบวกในการทํางานเชิงสรางสรรคMใหประสบผลสําเร็จ และไม	ย	อทอต	อการทํางานหนัก ทํางานเชิง
รุกและรวดเร็ว อดทนต	อความกดดันไดดี (Landrum, 1991) โดยสังเกตไดจากกระบวนการทํางานท่ี
บ	งชี้ความเปHนนวัตกร คือ 1) คนหาขอมูลเชิงลึก 2) กําหนดปJญหาใหชัดเจน เพ่ือพิจารณาสิ่งท่ีสมควร
ทําดําเนินการ (Job to be Done) ไดอย	างเหมาะสม 3) พัฒนาแนวทางแกปJญหา และ 4) พัฒนา
รูปแบบเชิงกลยุทธM (Furr and Dyer, 2014) 
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 การพัฒนาบุคลากรสู	ความเปHนนักนวัตกรรมหรือ “นวัตกร” ก็ย	อมสมควรนํามาพิจารณา
กับหน	วยงานทางการศึกษาของประเทศ ท่ีตองเผชิญกับความทาทายของการเปลี่ยนแปลงเช	นเดียวกัน 
เนื่องจาก การศึกษาเปHนรากฐานสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ดวยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยMใหมีศักยภาพ อันเปHนฐานรากที่มีคุณค	าต	อความกาวหนาของประเทศ หน	วยงาน
ทางการศึกษาต	างๆ จึงจําเปHนตองสรางนวัตกรรมที่ช	วยยกระดับคุณภาพการศึกษาอย	างต	อเนื่อง 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปHนตัวชี้วัดระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ และ
มีหนาท่ีหนึ่งท่ีสําคัญโดยสรุป คือ การพัฒนาระบบการบริหารและส	งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เก่ียวของ (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) โดยกําหนดใหนักวิชาการศึกษาเปHนบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน
ภารกิจของหน	วยงาน มีฐานะเปHนผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการศึกษา มีหนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การศึกษา คนควา วิเคราะหM วิจัยและสรางองคMความรู เทคนิควิธีการและนวัตกรรมใหม	ๆ เก่ียวกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และนวัตกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 
เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย และพัฒนางานดานการศึกษา (สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ, 2551) ซ่ึงมุ	งเนนใหนักวิชาการศึกษาสรางสรรคMนวัตกรรมในดานต	างๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก	 
นวัตกรรมทางดานหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน นวัตกรรมการ
ประเมินผล และนวัตกรรมการบริหารจัดการ (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2552) 
 แต	ท้ังนี้ แมว	าการศึกษาเปHนองคMประกอบแรกท่ีมีความสําคัญ และเชื่อมโยงกับการผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยMทุกกลุ	มทุกช	วงวัยใหมีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข	งขัน เพ่ือเปHนฐานหลัก
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกดานอย	างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาและสรางนวัตกรรมอย	างต	อเนื่องนั้น 
กลับพบว	านวัตกรรมไม	ตอบสนองความตองการในระบบการศึกษาไดอย	างเพียงพอ ท้ังในดานจํานวน
ของนวัตกรรมในแต	ละดาน และการนํานวัตกรรมท่ีมีอยู	ไปประยุกตMใชประโยชนM (สํานักวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา, 2558) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาสภาพจริงเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม              
ในหน	วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว	า นักวิชาการศึกษาไดมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมสราง
นวัตกรรมในระดับบุคคล ซ่ึงเกิดจากปJจจัย คือ เครือข	ายทางสังคม การเปsดกวางทางความคิด และ
ลักษณะการคิดริเริ่ม แต	ยังกาวไม	ถึงความเปHนคนนวัตกรรม หรือความเปHนนวัตกรอย	างแทจริง 
กล	าวคือ บุคลากรยังไม	สามารถสรางผลงานของตนใหมีคุณค	าในระดับของความเปHนนวัตกรรมได          
ในจํานวนท่ีเหมาะสม นวัตกรรมท่ีมีอยู	ส	วนมากเกิดจากผูท่ีปฏิบัติราชการมาเปHนเวลานาน มีความรู
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย	างต	อเนื่อง 
รวมถึงมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหน	งงานระดับสูงขององคMการ จึงชี้ใหเห็นว	าการมี
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมเพียงอย	างเดียว ไม	สามารถสรางสรรคMใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในองคMการได ตองมี
องคMประกอบในดานอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการที่เขามาเสริมสรางศักยภาพสู	การเปHนนวัตกรการศึกษา
ได (วสันตM สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนทM, 2558) นอกจากนี้ยังพบว	า การส	งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถดานการสรางสรรคMนวัตกรรมยังไม	ท่ัวถึงและเพียงพอ จึงทําใหหน	วยงาน
ต	างๆ ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการศึกษานอย 
ส	งผลใหตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ท่ีสามารถนํามาใชในการแกปJญหา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมถึงส	งเสริมการสรางบุคลากร
และเครือข	ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสามารถสรางและนํานวัตกรรมท่ีมีอยู	ไปใชใหเกิด
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ประโยชนMอย	างเปHนรูปธรรม (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2556) โดยสามารถวิเคราะหM
สรุปสภาพปJญหาและผลกระทบเชิงนวัตกรรมการศึกษา ไดดังภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ความสัมพันธMของสภาพปJญหาเชิงผลกระทบดานนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
 จากท่ีกล	าวมาท้ังหมดนั้นไดชี ้ใหเห็นว	า นักวิชาการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกลุ	มนี้ใหสามารถสรางสรรคMนวัตกรรมไดอย	างเหมาะสม รวมถึงสามารถใชนวัตกรรมท่ีมีอยู	
หรือท่ีสรางข้ึนมาไดอย	างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเปHนฟJนเฟ�องสําคัญในระดับบุคคลสําหรับ
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ มีความจําเปHนทั้งในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ ท่ีจะตองสรางสรรคM
นวัตกรรม และผลักดันใหมีการนําไปใชประโยชนMเพื่อใหบรรลุสัมฤทธิผลและเป�าหมายการพัฒนา
การศึกษาสู	การพัฒนาคน สังคม และประเทศ โดยหากพิจารณาในการพัฒนาบุคลากรสู	ความเปHน 
นวัตกรในมิติการศึกษา พบว	า นวัตกรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาครัฐนั้น คือ ผูท่ีริเริ่ม ประดิษฐM
คิดคน สรางสรรคM และสนับสนุน ใหเกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานท่ี
เปHนนวัตกรรม สําหรับใชในการปฏิบัติงานของตนเอง องคMการ และส	งมอบไปยังระบบการจัด
การศึกษา ซ่ึงมีประโยชนM มีคุณค	า เหมาะสมต	อการพัฒนาและแกปJญหาทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 3 ดาน ไดแก	 ดานความสามารถ ประกอบดวย การแสวงหาความรู การ
ระดมทรัพยากร การมองเห็นปJญหาและโอกาส การคิดริเริ่มสรางสรรคM การเสนอ ผลักดัน และทํา
ความคิดใหเปHนจริง การสรางเครือข	าย การทํางานร	วมกับผูอื่น และการส	งมอบเชิงวิชาการ ดาน
พฤติกรรม ประกอบดวย ความกระหายในการคิดคนสิ่งใหม	ๆ ความช	างสังเกต การมีขอสงสัย ต้ัง
คําถาม และหาคําตอบ ความละเอียดรอบคอบ การเปsดใจและยอมรับฟJงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความ
มุ	งม่ันและปฏิบัติงานต	อเนื่อง ความอดทนไม	ย	อทอ การประพฤติตนเปHนตนแบบทางราชการและ
การศึกษา ดานเจตคติ ประกอบดวย การมีจิตอาสาและรักษาประโยชนMส	วนรวม การคิดเชิงบวก การ
เชื่อม่ันในงาน ผูร	วมงาน และตนเอง การใหเกียรติตนเองและผูอ่ืน การตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษาและเยาวชน การมีความภาคภูมิใจและซาบซ้ึงในคุณค	าความเปHนขาราชการ (วสันตM สุทธาวาศ 
และ พิทักษM ศิริวงศM, 2558) 
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 ดวยความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรสู	ความเปHนนวัตกร เพ่ือการพัฒนาของหน	วยงาน
ทางการศึกษาดังกล	าว สอดรับกับการศึกษาของ วสันตM สุทธาวาศ และ ธีระวัฒนM จันทึก (2559) ท่ี
แสดงใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาไดอย	างเหมาะสมนั้น ควรนํา
กรอบแนวคิด ARM Model มาพิจารณา ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 
(Attributes of Educational Innovator) ระบบเสริมสราง (Reinforcement System) และการ
จัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) ซ่ึงมี
ความสัมพันธMกันในลักษณะ ARM Matrix ท่ีจะบ	งชี้ถึงระดับการเสริมสรางคุณลักษณะของนวัตกร
การศึกษา ว	าจัดอยู	ในกลุ	มท่ีเอ้ือต	อการเปHนนวัตกรหรือไม	 หรือจัดอยู	ในกลุ	มใด และหากตองการพัฒนา
ใหบุคลากรเปHนนวัตกรตองส	งเสริมในดานใดใหสูงข้ึน โดยนิยามเปรียบเทียบเพ่ือการสื่อความหมาย
เทียบเคียงไว 4 กลุ	มดวยกัน คือ “กลุ	มแรก Star” เปHนกลุ	มท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรใน
ระดับสูง และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนในระดับสูงเช	นกัน (Innovativeness and 
Sustainability) ซ่ึงเปHนคุณสมบัติท่ีดีต	อการเสริมสรางศักยภาพนวัตกร (Innovator) “กลุ	มท่ีสอง 
Firework” เปHนกลุ	มท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรในระดับสูง แต	มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ี
ยั่งยืนในระดับท่ีไม	สูงมากนัก (Innovativeness and No Sustainability) จึงอยู	ในระดับของความเปHน
นักสรางสรรคM (Creator) “กลุ	มท่ีสาม Candle” เปHนกลุ	มท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรใน
ระดับท่ีไม	สูง แต	มีการจัดการเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนในระดับสูง (No Innovativeness and 
Sustainability) จึงอยู	ในระดับของผูปฏิบัติงาน (Administrator) และ “กลุ	มท่ีสี่ Match” เปHนกลุ	มท่ี
ไดรับการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรในระดับท่ีไม	สูง รวมท้ังมีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับ
ท่ีไม	สูงเช	นกัน (No Innovativeness and No Sustainability) จึงอยู	ในระดับของคนงาน (Labor) 
 จากความสัมพันธMกันในลักษณะ ARM Matrix นั้น สามารถนํามาประยุกตMใชในเปHน
แนวทางในการออกแบบวิธีการพัฒนานวัตกร การวัดประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกร และการ
วิเคราะหMบริบทองคMการแห	งนวัตกรรมได กล	าวคือ หากนักวิชาการศึกษาจะมีคุณลักษณะของนวัตกร
การศึกษาได ตองมีระบบการเสริมสรางในเชิงนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ดังท่ี Landrum (1991) ซ่ึงได
ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพของนวัตกร (Innovator Personality) ไดเสนอว	า การแสดงออกถึงการเปHนน
วัตกรนั้น เกิดจากการเสริมสรางบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรมไดตรงเป�าประสงคM หากการพัฒนานั้นๆ 
ไม	เหมาะสมก็ไม	อาจสรางบุคลิกภาพนวัตกรออกมาได เช	น หากตองการใหบุคลากรนําเสนอสิ่งใหม	ๆ 
ก็ตองพัฒนาดานความคิดสรางสรรคM ยิ่งกระบวนการพัฒนามีระดับดีมากเท	าใด ก็ยิ่งมีความคิด
สรางสรรคMมากข้ึนเช	นกัน เปHนตน สอดคลองกับ Furr and Dyer (2014) ท่ีเสนอว	ากระบวนการพัฒนา 
นวัตกรตองมีลักษณะเฉพาะสําหรับนวัตกร เพ่ือดึงศักยภาพเชิงนวัตกรรมออกมาใชประโยชนM โดย
องคMการตองสรางบรรยากาศที่เหมาะสมในการเปลี่ยนความคิดสรางสรรคMเปHนนวัตกรรม และหาก
พิจารณาในทางตรงขามแมว	าองคMการจะมีการสรางหรือจัดการองคMการไดอย	างเหมาะสมเพียงใด แต	
หากไม	มีกระบวนการท่ีเอ้ือใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนในเชิงนวัตกรรมหรือมีแต	ไม	เพียงพอ ก็
ไม	สามารถไปถึงระดับมี DNA นวัตกรได จะเปHนไดเพียงผูปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีดีเท	านั้น ซ่ึงเปHนไปใน
ทิศทางเดียวกับการศึกษาของ วสันตM สุทธาวาศ และ พิทักษM ศิริวงศM (2558) ท่ีแสดงใหเห็นว	า หาก
นักวิชาการศึกษาไม	ไดรับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมหรือพัฒนาเชิงนวัตกรรมในระดับตํ่า ก็จะไม	สามารถ
สรางนวัตกรรมได โดยตองพิจารณาร	วมกับระดับสภาพแวดลอมหรือการจัดองคMการท่ีเอ้ือต	อการ
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เปHนนวัตกรดวย สอดคลองกับการศึกษาของ กุศล ทองวัง (2553) ท่ีแสดงว	าองคMการแห	งนวัตกรรมมี
ความสัมพันธMไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการจัดการเชิงนวัตกรรมอย	างยั่งยืน โดยตองมีการจัดการ
ใหบุคลากรเกิดการเรียนรูอย	างต	อเนื่องร	วมดวย 
 สําหรับการพิจารณานักวิชาการศึกษาท่ีเปHนกลุ	มเป�าหมาย เพ่ือดึงศักยภาพเชิงนวัตกรรม
ออกมาใชประโยชนM ตอบสนองเป�าประสงคMไดอย	างมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผลสูงสุดนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2556) ไดเสนอแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางขีดสมรรถนะของบุคลากรในระบบราชการระดับต	างๆ โดยเฉพาะกลุ	ม
ขาราชการรุ	นใหม	 ท่ียังสามารถปลูกฝJง จูงใจ และเสริมสรางศักยภาพใหเปHนกลุ	มขาราชการผูบุกเบิก
หรือเปHนผูสรางสรรคMนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได ซึ่งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน	ง ก็คือ นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ, 
2551) ถือเปHนระดับแรกของการบรรจุเขารับราชการในสายงานดังกล	าว และส	วนมากจะเปHน
ขาราชการในช	วงอายุไม	มากนัก เหลือเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและประสบการณM
ไดเปHนเวลานาน โดยหากองคMการใหความสําคัญในการส	งเสริมพัฒนา ก็จะเปHนแรงผลักดันใหเกิดการ
ต่ืนตัวในการพัฒนานวัตกรรมได เนื่องจากบุคลากรรุ	นใหม	ถือเปHน New Generation ท่ีจะเขามามี
บทบาทต	อการดําเนินงานขององคMการในยุคปJจจุบันมากข้ึน จึงจําเปHนตองพัฒนาความเปHนมืออาชีพ
ในการทํางานและมีผลสัมฤทธิ์สูง (Haeberle and et al., 2009) รวมถึงบุคลากรรุ	นใหม	จําเปHนตองมี
วิสัยทัศนM พรอมท่ีจะเปHนผูผลักดันนวัตกรรมและความร	วมมือ อีกท้ังตองสวมบทบาทการเปHนวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในการทํางานและสรางสรรคMนวัตกรรม เพ่ือเปHนส	วนหนึ่งในการกําหนดความสําเร็จและ
ความเจริญเติบโตของหน	วยงานต	อไป (พสุธิดา ตันตราจิณ และ ธีระวัฒนM จันทึก, 2559) 
 จากแนวคิด ความเชื่อมโยง และความสัมพันธMในองคMประกอบต	างๆ ของการพัฒนาความ
เปHนนวัตกรการศึกษาดังท่ีกล	าวมาแลวนั้น เปHนฐานความรูสําคัญในออกแบบวิธีการพัฒนาศักยภาพ
ใหกับนักวิชาการศึกษา ซ่ึงเปHนวิชาชีพท่ีสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ 
เพ่ือมุ	งสู	ศักยภาพในการสรางสรรคMนวัตกรรม หรือที่เรียกว	า “นวัตกรการศึกษา (Educational 
Innovator)” จึงตองใชวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหมาะสมต	อการพัฒนาบุคลากร
ดังกล	าว ซ่ึงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เปHนรูปแบบหนึ่งท่ีสําคัญ
และไดรับการยอมรับในการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) โดยเปHนเรื่องเก่ียวกับการ
กระทําเพ่ือใหบุคคลไดรับเนื้อหามากข้ึนและใหมีศักยภาพท่ีสามารถทํางานไดอย	างมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (Ubben, Hughes and Norris, 2001) การวิจัยและพัฒนาเปHนการวิจัยท่ีมีจุดมุ	งหมายเพ่ือพัฒนา
ผลผลิตหรือนวัตกรรม ท่ีสะทอนใหเห็นถึงหลักการ เทคนิค หรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติท่ีชัดเจน โดยมี
กระบวนการในการพัฒนาผลผลิตหรือนวัตกรรมในรูปของ R1D1, R2D2, R3D3 …RiDi มีข้ันตอน
สุดทายใชรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Design) ในภาคสนามจริง และเพ่ือ
การปรับปรุงแกไข ตลอดจนมีการเผยแพร	เพ่ือนําไปใชในวงกวางต	อไป (วิโรจนM สารรัตนะ, 2554) 
กล	าวคือ สําหรับพัฒนาศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษานั้น ควรมุ	งเนนการศึกษา วิเคราะหM และ
สังเคราะหMประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยหรือท่ีตองการพัฒนาวิชาชีพ ใหสอดคลองกับ ARM Model ไดแก	 
1) คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) 2) ระบบเสริมสราง 
(Reinforcement System) เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา และ 3) การจัดการเพ่ือ



10 
 

ความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) ซ่ึงสามารถนํามาวิจัยและ
พัฒนา (R&D) เปHนแนวทาง รูปแบบ วิธีการ หรือโปรแกรมในการพัฒนาศักยภาพความเปHนนวัตกร
การศึกษาไดตามความเหมาะสม (วสันตM สุทธาวาศ และ ธีระวัฒนM จันทึก, 2559) โดยตองพิจารณาใน
หลายประเด็นท่ีสําคัญ เช	น การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การพัฒนาตัวบ	งชี้ความเปHนนวัตกร
การศึกษา การพัฒนาการปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือ คู	มือ เปHนตน รวมถึงนําไปทดลอง
ผ	านกลุ	มทดลองและกลุ	มควบคุม (ชนิสา ฮวดศรี, 2556) โดยมีการประเมินผลก	อน (Pre – Test) เขา
สู	ข้ันตอนการพัฒนา เปHนขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพก	อนและหลังการพัฒนา ท้ังนี้ วิธีการประเมินผล
จะเปHนไปตามจุดเนนของศักยภาพที่ตองการพัฒนา การตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการให
เปHนไปตามแผนท่ีกําหนด การประเมินผลหลัง (Post – Test) จากการพัฒนา ท้ังเชิงประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมีต	อเป�าหมาย
ขององคMการ (โชติชวัล ฟูกิจกาญจนM, 2556) ดังนั้น จากประเด็นปJญหาความสําคัญและแนวคิดการ
พัฒนาต	างๆ ท่ีเก่ียวของ เปHนการสรางความเขาใจในปรากฏการณMดังท่ีกล	าวมาแลว ซ่ึงสามารถใชเปHน
ขอมูลเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในตัวบุคคล และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน พรอม
ดวยเจตนารมณMท่ีมุ	งใหบุคลากรทุกคนเปHนผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเชิงนวัตกรรม คือ “สรางนวัตกรรมได ใช
นวัตกรรมเปHน” ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHน        
นวัตกรการศึกษา” ซ่ึงพบว	ายังไม	มีการจัดทําเปHนโปรแกรมการพัฒนาภายใตกรอบมาตรฐานการวิจัย
ท่ีชัดเจน โดยผูวิจัยมุ	งหมายใหเกิดองคMความรูใหม	ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเชิง
นวัตกรรมของบุคลากร และเปHนประโยชนMต	อหน	วยงานทางการศึกษา หน	วยงานภาครัฐ รวมถึง
หน	วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเปHนรากฐานสําคัญดานทรัพยากรมนุษยMท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองต	อเป�าหมาย
ในการพัฒนาประเทศต	อไป 
 
คําถามการวิจัย 

1. คุณลักษณะความเปHนนวัตกรการศึกษาประกอบดวยอะไรบาง 
2. โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา ประกอบดวยข้ันตอนและ

วิธีการอะไรบาง ท่ีจะนําไปสู	การเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาท่ีเหมาะสม 
3. โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ

หรือไม	 เพียงใด ในการวัดความเปHนนวัตกรการศึกษาเบ้ืองตน 
 
วัตถุประสงค/การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของคุณลักษณะและการเสริมสรางศักยภาพความเปHน    
นวัตกรการศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา  
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางความเปHนนวัตกรการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 
 คะแนนประเมินประสิทธิภาพตามภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพตามโปรแกรม
เสริมสรางความเปHนนวัตกรการศึกษา ท่ีทดลองกับนักวิชาการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในกลุ	มทดลองมีค	าคะแนนสูงกว	ากลุ	มควบคุม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา” 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

1. ขอบเขตด2านกลุ!มเป3าหมายท่ีศึกษา 
  กลุ	มเป�าหมายในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา 

แบ	งเปHน 3 กลุ	มตามกรอบแนวคิดการวิจัย คือ 
  กลุ	มแรก ตามข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ดวยการสราง
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ไดแก	 ขาราชการตําแหน	งนักวิชาการศึกษาหรือเคยดํารง
ตําแหน	งนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส	วนกลาง) ซึ่ง
รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาไม	ตํ่ากว	า 15 ปX มีความรูความเชี่ยวชาญ และมีผลงานทาง
วิชาการดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีประสบผลสําเร็จในการพัฒนา
การศึกษาอย	างต	อเนื่อง จํานวน 17 คน ผูวิจัยใชแบบแผนการเลือกตัวอย	างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ร	วมกับการเลือกตัวอย	างแบบสโนวMบอล (Snowball Sampling) รวบรวมขอมูลจน         
ไม	มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือขอมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) 
  กลุ	มท่ีสอง ตามข้ันตอนการสรางรายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHน 
นวัตกรการศึกษาและการทดลองภาคสนาม ไดแก	 นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดใหกลุ	มตัวอย	างมีจํานวน 2 กลุ	ม คือ กลุ	มทดลอง จํานวน 
10 คน และกลุ	มควบคุม จํานวน 10 คน 
  กลุ	มท่ีสาม ตามข้ันตอนการปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย ดวยการพิจารณาฉันทามติ 
ไดแก	 ผู บริหารระดับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 คน 
เก่ียวกับการนําโปรแกรมไปปรับใชในระดับนโยบาย  

2. ขอบเขตด2านพ้ืนท่ี 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้กําหนดใชพ้ืนท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (ส	วนกลาง) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปHนพ้ืนท่ีศูนยMกลางการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในระดับนโยบาย และมีฐานะตามโครงสรางองคMการเปHนบุคลากรหลัก
ของหน	วยงานดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยรวมของประเทศทั้งนี้ ตําแหน	งนักวิชาการศึกษาในหน	วยงานอื่น เช	น สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือสถาบันทางการศึกษาอ่ืนๆ นักวิชาการศึกษาจะมีฐานะเปHนบุคลากรสายสนับสนุน 
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3. ขอบเขตด2านเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกร
การศึกษา” ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาใน
เรื่องหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ไดแก	 1) แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 2) แนวคิดเก่ียวกับ
ศักยภาพ ความเปHนนวัตกรการศึกษา 3) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกร
การศึกษา  4) การจัดการท่ีเอ้ือต	อการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรและการสรางสรรคMนวัตกรรม 
5) การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา แบ	งเปHน 
5.1) หลักการวิจัยและพัฒนา 5.2) การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม และ 5.3) การเสริมสราง
ศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาดวยแนวคิด ARM Model และความสัมพันธMแบบ ARM Matrix  
6) บทสังเคราะหMโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา และ 7) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
นิยามศัพท/ 
 สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกร
การศึกษาผูวิจัยไดนิยามศัพทMเฉพาะและนิยามปฏิบัติการไวดังนี้ 
 นิยามศัพท/เฉพาะ 

1. นวัตกรการศึกษา (Educational Innovator) หมายถึง ขาราชการท่ีปฏิบัติ
ราชการ ในตําแหน	ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส	วนกลาง) กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีศักยภาพในการสรางสรรคMและขับเคลื่อนนวัตกรรมท่ีเพ่ิม
คุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน กล	าวคือ เปHนผูท่ีริเริ่ม ประดิษฐM
คิดคน สรางสรรคM  ต	อยอด และสนับสนุน ใหเกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือ
ผลงาน ท่ีเปHนนวัตกรรม สําหรับใชในการปฏิบัติงานของตนเอง องคMการ และส	งมอบไปยังระบบ
การศึกษาซ่ึงมีประโยชนM มีคุณค	า และเหมาะสมต	อการพัฒนาและแกปJญหาทางการศึกษา โดยมี
คุณลักษณะสําคัญ 4 ดาน ท่ีสะทอนความเปHนนวัตกรการศึกษา อันไดแก	 ดานความสามารถ ดาน
ทักษะ การคนพบ ดานเจตคติ และดานพฤติกรรม 
 ท้ังนี้ สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ การใชคําว	า “นักวิชาการศึกษา” ใหหมายความถึง 
“นักวิชาการศึกษาท่ีปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับส	วนกลาง” 
เพ่ือเปHนการลดคําท่ีฟุvมเฟ�อย ซํ้าซอน และอาจสรางความสับสนต	อเนื้อหางานวิจัยไดในบางกรณี 

2. คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) 
หมายถึง คุณลักษณะ 4 ดาน (ADAB) ซ่ึงเปHนตัวบ	งชี้ท่ีสําคัญของความเปHนนวัตกรการศึกษา ไดแก	                     
1) ดานความสามารถ (Ability) ประกอบดวย การแสวงหาความรู การระดมทรัพยากร และการส	ง
มอบเชิงวิชาการ 2) ดานทักษะการคนพบ (Discovery Skill) ประกอบดวย การเชื่อมโยงความคิด 
การต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธM และการทดลอง 3) ดานเจตคติ (Attitude) ประกอบดวย 
การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผูร	วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา และ 4) ดานพฤติกรรม (Behavior) ประกอบดวย ความกระหายการคิดคนสิ่งใหม	 การเปsด
กวางทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การมุ	งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเปHนตนแบบ 
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3. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา หมายถึง หลักคิดและแนวทางในการทํางาน
ของนักนวัตกรรม โดยตองมีรากฐานสําคัญ คือ รูปJญหา รูสาเหตุของปJญหา รูทางแกปJญหา และรู
กระบวนการแกปJญหา รวมถึงการมีอุดมการณMท่ีเขมแข็ง มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สามารถทํางาน
ไดรวดเร็วและกลมกลืน ซ่ึงนําไปสู	ความสามารถในการบริหารงาน แกไขปJญหา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดวยนวัตกรรมไดอย	างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทยM และตอบสนองต	อความตองการทางการ
ศึกษา ส	งผลใหผูเก่ียวของท้ังในระดับหน	วยงาน สถานศึกษา บุคลากร และผูเรียน ไดรับประโยชนM
สูงสุด โดยมีหลักการทํางานท่ีสําคัญ 4 ประการ (GIVE) ดังนี้ 

3.1 การกําหนดเป3าหมายท่ีเหมาะสม (Goal Optimization) หมายถึง การเขาใจ
และสามารถกําหนดเป�าหมายและทิศทางท่ีตองการแกปJญหาหรือพัฒนาไดอย	างชัดเจน สิ่งสําคัญคือ
การต้ังโจทยMท่ีชัดเจน แหลมคม มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม	ระบุใหกวางจนเกินไป ระบุถึงสิ่งท่ีจะ
กระทํา และนําไปสู	การกําหนดกิจกรรมรองรับไดชัดเจน เป�าหมายตองเปHนจริงได ไม	ง	ายจนเกินไป 
และตองมีความทาทาย เพ่ือนําไปสู	การคิดคน ริเริ่ม วิธีการใหม	ๆ อยู	เสมอ 

3.2 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การรวบรวมและหลอมรวมปJจจัยท่ี
เก่ียวของต	อความสําเร็จตามเป�าหมายของการทํางาน เช	น ยุทธศาสตรM แผนงาน โครงการ แนวคิด 
บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรต	างๆ รวมถึงการประสานความร	วมมือกับทุกภาคส	วนอย	างมี
ทิศทางและเป�าหมายหลักร	วมกันอย	างชัดเจน 

3.3 การสร2างคุณค!าท่ีแท2จริง (Value Creation) หมายถึง การมุ	งเนนการสราง
ผลงานท่ีเปHนคุณประโยชนM ตอบสนองความตองการไดตรงจุด แกปJญหาไดถึงรากถึงโคนหรือนําสู	การ
พัฒนาไดอย	างกาวกระโดด รวมถึงตองมีการต	อยอดคุณค	าใหเพ่ิมข้ึนอย	างต	อเนื่อง คุมค	ากับการ
เปลี่ยนแปลงของตนทุน งบประมาณ เวลา และความพยายาม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3.4 การส!งเสริมให2เกิดนวัตกรรม (Encouragement) หมายถึง การมีบทบาทเปHน         
ผูเชื่อมโยงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู เกิดเครือข	าย สรางกระบวนการมีส	วนร	วมและการ
ขยายผลในวงกวาง เกิดการทํางานในลักษณะเครือข	ายความร	วมมือ และสรางหุนส	วนในการทํางาน 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หมายถึง หน	วยงานภาครัฐ
ในระดับส	วนกลาง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีพันธกิจเก่ียวกับการพัฒนาและส	งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอย	างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผูเรียนเปHน
สําคัญเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปHนบุคคลที่มีความรู คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู	คุณภาพระดับสากล ท้ังนี้ สพฐ. เปHนศูนยMกลางการปฏิบัติงาน
ของนักวิชาการศึกษาในระดับนโยบาย ซ่ึงนักวิชาการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังกล	าว มีฐานะตาม
โครงสรางองคMการเปHนบุคลากรหลักของหน	วยงานดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ 
 นิยามปฏิบัติการ 

1. ระบบเสริมสร2างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (Reinforcement System) 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงคMการเรียนรูและขอบข	ายเนื้อหาของการ
พัฒนาไวอย	างชัดเจน มีการใชรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลายไดอย	างเหมาะสม มีการติดตามผลการ
พัฒนาอย	างเหมาะสม รวมถึงมีการสนับสนุนท่ีเหมาะสมดวย เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเปHนนวัตกร
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การศึกษา ไดสอดคลองกับความสามารถ พฤติกรรม และเจตคติ ท่ีพึงประสงคM ใหเปHนไปอย	างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายเชิงนวัตกรรม 

2. การจัดการเพื่อความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative 
Sustainability) หมายถึง การจัดการท่ีเอ้ือต	อการเรียนรูท่ีจะนําไปสู	การสรางสรรคMนวัตกรรมของ
บุคลากร ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ	ม และระดับองคMการโดยมุ	งเนนความสอดคลองเหมาะสมและ
ต	อเนื่องของการจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดองคMการแห	งการเรียนรู 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู	การสรางนวัตกรรมไดอย	างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. แนวทางการพัฒนานวัตกรการศึกษา ARM Model หมายถึง แนวทางความสัมพันธM
ระหว	าง 3 องคMประกอบท่ีควรพิจารณาในการเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา 
ประกอบดวย คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ซ่ึงจะ
สามารถนําไปต้ังตนเพ่ือออกแบบกระบวนการพัฒนา ร	วมกับการสนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือเรียกว	า
ระบบเสริมสราง (Reinforcement System) โดยมีรากฐานสําคัญ คือ การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิง
นวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) ท่ีมุ	งในหลักการจัดองคMการท่ีเอ้ือต	อการ
พัฒนาศักยภาพดานการสรางสรรคMนวัตกรรม 

4. ความสัมพันธ/แบบ ARM Matrix หมายถึง ความสัมพันธMของศักยภาพความเปHนนวัตกร
การศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะหMตามแนวทาง ARM Model ซ่ึงสามารถจําแนกแนวโนมศักยภาพความเปHน          
นวัตกรการศึกษาไดว	าบุคลากรมีศักยภาพอยู	ในกลุ	มใด โดยนิยามเปรียบเทียบ เพ่ือการสื่อความหมาย
เทียบเคียงไว 4 กลุ	มดวยกัน คือ กลุ	มท่ี 1 “Star” เปรียบเสมือนแสงดาวสกาวพราวฟ�า อยู	ในระดับท่ี
เหมาะสมต	อการมีคุณลักษณะของนวัตกร (Innovator) กลุ	มท่ี 2 “Fireworks” เปรียบเสมือนแสงพลุท่ีสวย
สว	างน	าต่ืนตาต่ืนใจ แต	อยู	ไดไม	นานก็ดับสลายไป อยู	ในระดับของความเปHนนักสรางสรรคM (Creator) กลุ	มท่ี 
3 “Candle” เปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีใหความสว	างแบบเรียบง	าย แต	คงอยู	เปHนเวลานาน อยู	ในระดับของ
ผูปฏิบัติงาน (Administrator) และกลุ	มท่ี 4 “Match” เปรียบเสมือนแสงไมขีดท่ีใหแสงสว	างเพียงวูบเดียว
แลวก็มอดดับไป อยู	ในระดับของคนงาน (Labor) 

5. โปรแกรมเสริมสร2างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา หมายถึง แนวทางพัฒนา
ศักยภาพของนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ส	วนกลาง) ใหมี
ความรู ความสามารถ พฤติกรรม และเจตคติ หรือมีสมรรถนะในการสรางสรรคMนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ 
กาวสู	การเปHนนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือเรียกว	า “นวัตกรการศึกษา” โดยนํา
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยMมาประยุกตMใชแบบผสมผสานและบูรณาการใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับบริบททางวิชาชีพ ประกอบดวย 

5.1 ประเด็นการเสริมสรางศักยภาพ คือ คุณลักษณะของความเปHนนวัตกร 4 ดาน 
(ADAB) ไดแก	 ดานความสามารถ ดานทักษะการคนพบ ดานเจตคติ และดานพฤติกรรม 

5.2 รูปแบบการเสริมสรางศักยภาพ มีลักษณะเปHนการฝ�กอบรมเขม (Intensive 
Training Course) แบ	งเปHน 3 โมดูล (3As) ไดแก	 

5.2.1 โมดูลการเพ่ิมพูนความพรอม (Acquiring) มีลักษณะเปHนกิจกรรมท่ีเนน
เสริมสรางความรู ความเขาใจ แรงบันดาลใจ และเจตคติ เกี่ยวกับความเปHนนวัตกรการศึกษา 
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ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การศึกษาจากเอกสารประกอบโปรแกรม การเรียนรูจากกรณีศึกษา การ
เรียนรูจากบุคคลตนแบบ การปรับเจตคติ การเรียนรูจากกระบวนการกลุ	ม 

5.2.2 โมดูลการประยุกตMสรางสรรคM (Applying) มีลักษณะเนนเสริมสรางศักยภาพ
ความเปHนนวัตกรการศึกษาโดยใชภารกิจ (Task) เปHนตัวกระตุน ผ	านการจําลองสถานการณM 
(Simulation: Sim) เก่ียวกับการสรางนวัตกรรมจากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และ
ประยุกตMใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน (Scenario: Scene) 

5.2.3 โมดูลการประเมินคุณค	าเชิงนวัตกรรม (Appraising) มีลักษณะเปHนการ
ประเมินและทบทวนผลการประยุกตMใชความรูสู	การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม ประกอบดวย การนําเสนอผล
การปฏิบัติ การร	วมอภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู และการวางแผนการสรางสรรคMนวัตกรรมข้ึนใหม	 

5.3 ผลลัพธMท่ีสําคัญ คือ บุคลากรสามารถสรางสรรคMนวัตกรรมทางการศึกษา ซ่ึงเปHน
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับ การประสาน ส	งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาอย	างมี
ประสิทธิภาพ แบ	งเปHน 

5.3.1 นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช	วยส	งเสริมการจัดการศึกษา และ
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอย	างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว	าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน 

5.3.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการ คือ เปHนการสรางนวัตกรรมเพ่ือแกไขปJญหา 
หรือเพ่ือการพัฒนาภายในหน	วยงานการศึกษา ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหาร
จัดการงานท่ีเก่ียวของ เช	น การจัดโครงการประชุม การจัดโครงการวิจัย และการอบรมสัมมนา เปHนตน 

  ท้ังนี้ สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ การใชคําว	า 1) “โปรแกรม” ใหหมายความถึง 
“โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา” เพื่อเปHนการลดคําท่ีฟุvมเฟ�อย ซํ้าซอน 
และอาจสรางความสับสนต	อเนื้อหางานวิจัยไดในบางกรณี และ 2) “โมดูล” ใหหมายความถึง 
องคMประกอบเชิงระบบเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของโปรแกรม 

6. การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาท่ีนําไปทดลองในภาคสนาม ดวยเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมใน 5 ประเด็นประกอบดวย 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของ
กลุ	มเป�าหมายต	อโปรแกรม 2) การประเมินความรูเก่ียวกับความเปHนนวัตกรการศึกษา 3) การประเมิน
คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4) การประเมินความเปลี่ยนแปลงขององคMการเชิงนวัตกรรม และ 
5) การประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน/ท่ีได2รับ 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาส	งผล
ใหเกิดประโยชนM ดังนี้ 

1. ประโยชน/ในเชิงนโยบาย 
  ผูบริหารท้ังระดับกลุ	มงาน สํานัก และผูบริหารระดับสูง มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร

เฉพาะทางในดานนวัตกรรม ซ่ึงถือเปHนมิติใหม	ในการพัฒนาบุคลากรเชิงระบบและองคMรวม บุคลากร
จะไดรับการพัฒนาในทุกมิติท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคMนวัตกรรม เกิดผลผลิตท่ีเปHนรูปธรรมท่ี
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บุคลากรสามารถนําไปประยุกตMใชในการปฏิบัติงาน โดยสามารถนําไปปรับใชทุกส	วนของโปรแกรม 
ประกอบดวย 

1.1 คุณลักษณะความเปHนนวัตกรการศึกษา สามารถนําไปพิจารณาร	วมกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหน	งและสมรรถนะในสายงาน โดยพัฒนาเปHนตัวบ	งชี้หรือสมรรถนะท่ีจําเปHนในการ
ปฏิบัติงานดานการสรางสรรคMนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรสู	ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเชิงนวัตกรรม รวมถึง
พิจารณาร	วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตําแหน	งของบุคลากร 

1.2 รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาและการประเมิน สามารถนําไปกําหนดนโยบายใหเปHน
หลักสูตรประจําสําหรับการพัฒนาบุคลากร ทั้งหน	วยงานทางการศึกษาที่สามารถกําหนดใหเปHน
นโยบายในระดับส	วนกลาง และประยุกตMใชในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา รวมถึงหน	วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต	างๆ โดยประยุกตMกําหนดเป�าหมายใหเหมาะสมบริบทของหน	วยงานนั้นๆ 

1.3 การนําไปเปHนแนวทางพัฒนาวิชาชีพดานนวัตกรรม หรือเปHน “วิชาชีพนวัตกร” ซ่ึง
จะเปHนการยกระดับใหการพัฒนานวัตกรรมเปHนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ถือเปHนการพิจารณาดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยMเปHนรากฐานสําคัญ ซ่ึงจะสามารถนําไปสู	การพัฒนาศักยภาพขององคMการให
เปHนองคMการแห	งนวัตกรรมไดอย	างยั่งยืน 

2. ประโยชน/ในเชิงวิชาการ 
  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา ถือเปHนจุดเริ่มตน

ท่ีสําคัญในการนําไปต	อยอดการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบอ่ืน ไดแก	 
2.1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรในหน	วยงานอ่ืน 

เช	น บุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนท่ี ครูและผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในหน	วยงานการศึกษาอ่ืน บุคลากรใน
หน	วยงานภาครัฐอ่ืน หรือบุคลากรในหน	วยงานภาคเอกชน เปHนตน 

2.2 การศึกษาคุณลักษณะความเปHนนวัตกรการศึกษา เปHนแนวทางพัฒนาตัวบ	งชี้ท่ี
เหมาะสมกับหน	วยงานต	างๆ ที่จะสามารถแสดงสภาพและลักษณะเชิงนวัตกรรมของบุคลากร
เป�าหมายใหสอดคลองกับบริบทของหน	วยงานไดอย	างแม	นยํา เพียงพอต	อการพัฒนาบุคลากรให
รองรับการพัฒนานวัตกรรมของหน	วยงานนั้นๆ ได 

2.3 การศึกษาปJจจัยความสําเร็จในการเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา
และนวัตกรในแวดวงต	างๆ ซ่ึงจะส	งผลต	อการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศนMMในการพัฒนาบุคลากร
และองคMการ ดวยจะทําใหทราบถึงหลักการ แนวทาง หรือวิธีการสู	ความสําเร็จดานนวัตกรรมท่ีเปHน
รูปธรรม และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในทุกระดับใหมุ	งไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4 การศึกษารูปแบบการฝ�กอบรม รูปแบบการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพความ
เปHนนวัตกรการศึกษา และนวัตกรในสาขาต	างๆ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยการ
นําไปประยุกตMกําหนดเปHนแผนที่ระบุเป�าหมาย และวิธีการในการพัฒนาตนเองดานนวัตกรรมท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรMขององคMการ และเปHนแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลใหมีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตําแหน	งท่ีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม 

 



17 
 

2.5 การศึกษาวิจัยรูปแบบการสนับสนุนและการจัดการท่ีเอ้ือต	อการสรางสรรคM
นวัตกรรมทางการศึกษาและนวัตกรรมอ่ืน ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ	ม และระดับองคMการ ซ่ึงควร
เปHนการศึกษาในพหุระดับ เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีช	วยกระตุนศักยภาพดานนวัตกรรมนอกเหนือจาก
การพัฒนาตามโปรแกรม ซ่ึงจะช	วยขับเคลื่อนองคMการในดานการพัฒนานวัตกรรมท่ีเปHนรูปธรรมและ
เกิดความยั่งยืน 

3. ประโยชน/ในเชิงการนําไปใช2 
  โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา ถือเปHนนวัตกรรมในการ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในแขนงอื่นๆ ซึ่งมีประโยชนMในดานการส	งเสริมใหมีการ
พัฒนานวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคMการ โดยสามารถนําไปประยุกตMใชไดดังนี้ 

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน	วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ส	วนกลาง หน	วยงานทางการศึกษาอ่ืน หน	วยงานราชการอ่ืน รวมถึงหน	วยงานภาคเอกชนต	างๆ 
สามารถนําโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาไปประยุกตMใชเปHนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

3.2 ผูเขาร	วมการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา 
จะช	วยพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพนักวิชาการศึกษา เนื่องจากผูมีศักยภาพสูงย	อมมีโอกาสไดรับ
การต	อยอดพัฒนาข้ันสูง และโอกาสไดรับการแต	งต้ังใหดํารงตําแหน	งท่ีสําคัญต	อองคMการ 

3.3 ผูบริหารหน	วยงานทางการศึกษา หน	วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีเครื่องมือท่ีมี
นัยยะสําคัญในการเทียบเคียง ติดตามและประเมินผล ในมิติเชิงนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยM การปฏิบัติงาน รวมถึงผลผลิต ท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ	ม และระดับองคMการ 

3.4 โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา จะช	วยใหผูเขาร	วมการ
พัฒนาทราบถึงระดับความรู ความสามารถและทักษะของตนรวมถึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
แสดงพฤติกรรมและเจตคติท่ีเหมาะสมต	อการสรางสรรคMนวัตกรรม 

3.5 โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา จะช	วยใหผูเขาร	วมการ
พัฒนาทราบถึงแนวทางการทํางานของนวัตกร ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตMใชปฏิบัติงานหนาท่ีไดอย	างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถต	อยอดสู	การสรางสรรคMนวัตกรรมได 

3.6 โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา จะเปHนแนวทาง          
เชิงประจักษMสําหรับการประยุกตMใช ในการออกแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในตําแหน	งอ่ืนๆ        
ทุกระดับไดอย	างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.7 โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา สามารถนําไปประยุกตMใช
เปHนแนวทางตนแบบในการสรางมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรดานนวัตกรรมในแวดวงวิชาชีพต	างๆ 
ท้ังในดานตัวบ	งชี้ รูปแบบ กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคM
เพ่ือแนวคิดเชิงทฤษฎีของคุณลักษณะและการเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา พัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
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ดังกล	าว โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ดวย
การพัฒนาและนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับกลุ	มเป�าหมาย ภายใตวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(Quasi – Experimental) ในรูปแบบการทดลองแบบสองกลุ	มมีกลุ	มควบคุม วัดก	อนและหลังการทดลอง 
(Pretest Posttest Control and Experimental Groups Design) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรม รวมถึงมีการทบทวนเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนสู	การปฏิบัติ (Implementation) ได
อย	างมีประสิทธิผล ท้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคM
นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลวนํามากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีข้ันตอน
การวิจัยแบ	งได 3 ข้ันตอน ไดแก	 ข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ข้ันตอนการ
สรางรายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษาและการทดลองภาคสนาม 
และข้ันตอนการปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 
 ผูวิจัยเริ่มตนในขั้นตอนที่ 1 คือ การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมมี
วัตถุประสงคMเพ่ือใหไดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการของกลุ	มเป�าหมายและหน	วยงาน โดยกําหนดประเด็นท่ีสําคัญในการพิจารณา คือ ตัวบ	งชี้ความ
เปHนนวัตกรการศึกษาท่ีเหมาะสม รวมถึงรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการเสริมสราง
ศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา กรอบโครงสรางความสัมพันธMท่ีเหมาะสมของโปรแกรม รูปแบบ
การประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม องคMประกอบที่เหมาะสมของโปรแกรม และ
ขอเสนออ่ืนๆ จากนั้น ผูวิจัยไดนําประเด็นดังกล	าวมาตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 
ดวยการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) มีผูใหขอมูลหลัก จํานวน 17 คน ซ่ึงรับผิดชอบ
เก่ียวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาไม	ต่ํากว	า 15 ปX มีความรูความเชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการดาน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยเก็บขอมูล 3 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณMระดับลึก (In-depth 
Interview) เพ่ือนําขอมูลไปสรางทฤษฎีฐานราก โดยผูวิจัยเปHนผูมีบทบาทหลักในการเก็บขอมูลดวย
แนวคําถามการสัมภาษณM (Interview Guide) 2) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-
note) ผูวิจัยเขาไปศึกษาขอมูลดวยการสังเกต โดยเลือกใชวิธีการสังเกตแบบไม	มีส	วนร	วม และ  
3) การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) เปHนการเตรียมตัวท้ังก	อนและระหว	างการเก็บรวบรวม
ขอมูล รวมถึงภายหลังท่ีเก็บขอมูลแลว เปHนการวิเคราะหMเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัยจากหลายแหล	ง 
(Theoretical Triangulation) จนขอมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) และไดขอสรุปเชิง
ทฤษฎี ซ่ึงทําใหไดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโปรแกรมในทุกมิติไดอย	างเหมาะสม 
และสอดคลองกับวัตถุประสงคMของการวิจัย 
 ต	อมาในข้ันตอนท่ี 2 คือ การสรางรายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนน
วัตกรการศึกษาและการทดลองภาคสนาม ผูวิจัยไดนําผลจากข้ันตอนท่ี 1 มาเปHนแนวทางในการสราง
รายละเอียดโปรแกรม พรอมท้ังจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม จากนั้นนําไปตรวจสอบและปรับปรุง
โปรแกรม โดยมีจุดม	งหมายใหมีการตรวจสอบความถูกตอง (Accuracy) ความเปHนไปได (Feasibility) 
ความสอดคลอง (Congruency) และความเปHนประโยชนM (Utility) แบ	งไดเปHน 3 ระยะ ไดแก	 ระยะท่ี 1 
การตรวจสอบเบ้ืองตนและการปรับปรุงแกไข (Preliminary Field Testing and Revision) โดยวิธีการ
จัดสนทนากลุ	ม (Focus Group Discussion) ผูเขาร	วมอภิปรายกลุ	มเปHนนักวิชาการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือผลงานเชิงประจักษM หรือมีประสบการณMเขาร	วม              
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การฝ�กอบรมพัฒนาในหลักสูตรข้ันสูง) จํานวน 1 กลุ	ม กําหนดขนาดของกลุ	มสมาชิกไว จํานวน 10 คน 
ระยะท่ี 2 การตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข (Main Field Testing and Revision) โดย
วิธีการสัมภาษณMเชิงลึกประยุกตMการถอดบทเรียน จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณM ประสบผลสําเร็จ
เปHนท่ียอมรับ (Well-Known) ดานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยM
ของหน	วยงานภาครัฐ หรือบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน และระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพ่ือ
การยืนยันและการปรับปรุงแกไข (Confirmative Checking and Revision) เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม ดวยการประยุกตMใชเทคนิคการวิเคราะหMหาค	าดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
แลวจึงสรางเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมสําหรับการทดลองภาคสนาม พรอมท้ัง
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน สําหรับการวิเคราะหMขอมูลไดประยุกตMใชวิธีการของ 
แมนวิทนียM (the Mann – Whitney U test) ร	วมกับวิธีการของแม็คเนมารM (McNemar Test) 
จากนั้นไดทดลองโปรแกรมในภาคสนาม โดยใชพ้ืนท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ส	วนกลาง) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปHนพ้ืนท่ีศูนยMกลางการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการศึกษาในระดับนโยบาย และมีฐานะตามโครงสรางองคMการเปHนบุคลากรหลักของหน	วยงาน
ดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาพรวมของ
ประเทศ โดยใชวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental) แบ	งเปHนกลุ	มทดลอง จํานวน 10 
คน และกลุ	มควบคุม จํานวน 10 คน เขาร	วมโปรแกรม ดวยการทดลองแบบสองกลุ	มมีกลุ	มควบคุม 
วัดก	อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest Control and Experimental Groups Design) 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา 
 หลังจากนําโปรแกรมทดลองภาคสนามและประเมินผลเสร็จแลว ไดเขาสู	ข้ันตอนท่ี 3 คือ 
การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย เพ่ือทราบถึงฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใชเชิง
นโยบายของโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา โดยเรียนเชิญผูบริหารระดับ
นโยบายท่ีเก่ียวของในดานการศึกษา จํานวน 5 คน ร	วมกันพิจารณาโปรแกรม แบ	งออกเปHน 2 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปHนไปไดเชิงนโยบายของโปรแกรมเสริมสราง
ศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา โดยใชหลักค	าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen's Kappa) 
โดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพองตองกัน ซ่ึงใชในการตรวจสอบความสอดคลอง (Consistency)          
ในเชิงความเหมาะสมในการนําไปใชเชิงนโยบายของโปรแกรม และตอนท่ี 2 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม          
ของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต	อโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปHนนวัตกรการศึกษา โดยผลดังกล	าวผูวิจัย
ไดนําไปปรับปรุงแกไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมใหมีความสมบูรณM เพ่ือการขับเคลื่อนสู	
การปฏิบัติ (Implementation) ไดอย	างมีประสิทธิผล จากข้ันตอนการวิจัยดังท่ีกล	าวมาแลว ผูวิจัยได
สรุปเปHนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งนี้ ผู�วิจัยได�
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องตามลําดับ ได�แก/ 1) แนวคิดเก่ียวกับ
นวัตกรรม 2) แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 3) แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 4) การจัดการท่ีเอ้ือต/อการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรและ
การสร�างนวัตกรรม 5) การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร 
การศึกษา 6) บทสังเคราะห8โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และ 7) งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�อง แสดงรายละเอียดตามลําดับได�ดังนี้ 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
 ในป;จจุบันองค8การท้ังภาครัฐและเอกชนได�ให�ความสําคัญกับนวัตกรรม ซ่ึงจะส/งผลต/อ
การขยายขีดความสามารถ เพ่ือทําให�หน/วยงานดําเนินงานได�บรรลุเปAาหมายและประสบความสําเร็จ 
โดยการศึกษาและทําความเข�าใจความเป�นนวัตกรรมในมิติต/างๆ เป�นสิ่งสําคัญต/อการสร�างสรรค8
นวัตกรรมได�อย/างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ความหมายของนวัตกรรมและความสําคัญ 
นวัตกรรม (Innovation) เป�นการทําให�ใหม/ข้ึนอีกครั้ง เป�นการปรับปรุงของเก/าและ

พัฒนาศักยภาพของบุคคล ตลอดจนหน/วยงานหรือองค8การนั้นๆ (Moutan, 1971) รวมถึงความคิด 
การกระทํา หรือสิ่งใหม/ ซ่ึงถูกรับรู�ว/าเป�นสิ่งใหม/ๆ ด�วยตัวบุคคลแต/ละคนหรือหน/วยอ่ืนๆ ของการ
ยอมรับในสังคม (Rogers, 1983) สอดคล�องกับ Lueeke and Katz (2003) ให�คําจํากัดความของ
นวัตกรรม โดยวิเคราะห8จากองค8ประกอบขององค8การว/า นวัตกรรม หมายถึง การนําเสนอสิ่งใหม/หรือ
วิธีการใหม/ นวัตกรรมเป�นการรวบรวมการผสมผสาน หรือการสังเคราะห8ความรู�ให�เกิดเป�นสินค�าหรือ
ผลิตภัณฑ8 กระบวนการใหม/ๆหรือบริการใหม/ท่ีให�คุณค/าแก/องค8การ สิ่งสําคัญไปกว/านั้นนวัตกรรมยัง
ประกอบด�วย ความคิดสร�างสรรค8 (Creativity) และการปฏิบัติงานท่ีมาจากความคิดท่ีฉายแววอัจฉริยะ
ของพนักงานรายบุคคล รวมถึงการเป�นทีมงานเพ่ือให�เกิดสิ่งใหม/ แต/ท่ีสําคัญกว/าการคิดอย/างสร�างสรรค8 
คือ การนําเอาความคิดใหม/ลงไปสู/การปฏิบัติจริงเพื่อการปรับปรุงสินค�าและบริการท่ีนําเสนอให�แก/
ลูกค�า หรือการกําหนดกระบวนการท่ีดีกว/า มีประสิทธิภาพมากกว/าให�กับองค8การ สําหรับ Plessis 
(2007) ได�ให�ความหมายของนวัตกรรมว/าเป�นการสร�างความรู�และความคิดใหม/เพ่ือให�ผลลัพธ8ใหม/ทาง
ธุรกิจ ซ่ึงให�ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจภายในองค8การ (Internal Business 
Process) และโครงสร�างธุรกิจ เพื่อสร�างสินค�าและบริการที่สร�างขึ้นตามความต�องการของตลาด 
นอกจากนี้ สํานักงานนวัตกรรมแห/งชาติ (2557) ได�ให�ความหมายของนวัตกรรมว/าเป�นสิ่งใหม/ท่ีเกิดจาก
การใช�ความรู� และความคิดสร�างสรรค8ที่มีประโยชน8ต/อเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมจึงเป�น
กระบวนการท่ีเกิดจากการนําความรู�และความคิดสร�างสรรค8มาผนวกกับความสามารถในการจัดการ 
เพ่ือสร�างให�เกิดเป�นนวัตกรรมอันจะนําไปสู/การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขันขององค8การได� 
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 จากความหมายของนวัตกรรมดังกล/าวได�สะท�อนให�เห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมท่ีมี
ต/อองค8การ ในมิติของสิ่งท่ีส/งเสริมสนับสนุนองค8การให�สามารถนําและทักษะความสามารถด�าน
เทคโนโลยี และประสบการณ8มาสร�างสรรค8ความแปลกใหม/ให�กับสินค�าและบริการ รวมท้ังวิธีการและ
กระบวนการในการสร�าง ผลิต และส/งมอบสินค�าและบริการให�กับลูกค�า (Tidd and et al., 2005) 
ซ่ึงสอดคล�องกับ Bean and et al. (2002) และ Lee and Chang (2008) ซ่ึงมีมุมมองว/านวัตกรรมมี
ส/วนช/วยในการพัฒนาองค8การในด�านต/างๆ ไม/เพียงเฉพาะด�านสินค�าและบริการเท/านั้น แต/สามารถ
พัฒนาควบคู/ไปกับส/วนอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกองค8การ สามารถท่ีจะเชื่อมโยงความสัมพันธ8    
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะนําไปสู/ความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท่ีจะสามารถสร�างคุณค/า และความ
ได�เปรียบในการดําเนินธุรกิจขององค8การได�ในระยะยาว จากการให�ความสําคัญของนวัตกรรม
ในองค8การ สามารถสร�างโอกาสในการพัฒนาด�านต/างๆ 10 ส/วน คือ การพัฒนาด�านการจัดการ 
(Management Development) การพัฒนาด�านกลยุทธ8 (Strategy Development) การพัฒนาพนักงาน 
(Employee Development) การพัฒนาสินค�าและบริการ (Product and Service Development) การ
พัฒนากระบวนการ (Process Development) การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool and 
Technology Development) การพัฒนาคู/ค�า (Supplier Development) การพัฒนาตลาด (Market 
Development) การพัฒนาช/องทางการจัดจําหน/าย (Distribution Development) และการพัฒนาตรา
สินค�า (Brand Development) 

 โดยสรุปแล�ว เม่ือพิจารณาจากนิยาม ความหมาย และความสําคัญดังท่ีกล/าวมาแล�ว 
พบว/า สิ่งท่ีถูกกล/าวถึงบ/อยท่ีสุด คือ ความคิดสร�างสรรค8 คิดใหม/ แตกต/าง การเรียนรู� มีคุณค/า ดังนั้น 
จึงสามารถสรุปความหมายได�ว/า นวัตกรรม คือ ผลิตภัณฑ8 รูปแบบ และกระบวนการทํางานใหม/ 
รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงให�ดีข้ึน ซ่ึงมีประโยชน8ในการเพ่ิมศักยภาพของหน/วยงาน องค8การ สังคม
และประเทศชาติกล/าวคือ นวัตกรรมมีความสําคัญต/อองค8การในด�านการสร�างสรรค8ผลิตภัณฑ8 
การบริการใหม/ๆ ซ่ึงมีคุณค/า หากองค8การพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสร�างให�เป�นจุดแข็งและ
โอกาส สามารถนํานวัตกรรมมาสร�างความได�เปรียบทางการแข/งขัน รวมถึงมีส/วนเชื่อมโยงไปสู/ผลการ
ดําเนินงานในระยะยาวขององค8การได� 
 ประเภทของนวัตกรรม 

 การจําแนกประเภทของนวัตกรรมนั้น สามารถพิจารณาได�หลากหลายแตกต/างกันตาม
บริบท โดยท่ีมีความน/าสนใจได�แก/ Jung, Wu and Chow (2008) เสนอว/านวัตกรรมแบ/งออกเป�น 2 
ประเภท คือ ประเภทแรก คือ นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ8 (Product Innovations) หมายถึง ผลิตภัณฑ8
หรือบริการรูปแบบใหม/ สินค�าตัวใหม/ และบริการใหม/ เหล/านี้จะได�รับการแนะนําให�แก/ลูกค�า เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของพวกเขาหรือความต�องการของตลาด นวัตกรรมด�าน ผลิตภัณฑ8นี้มีลักษณะท่ี
คล�ายคลึงกับนวัตกรรมด�านเทคนิค (Technical Innovations) นั่นคือ นวัตกรรมเหล/านี้ จัดเป�น
ส/วนประกอบของการปฏิบัติงาน (Operating Component) และมีผลกระทบต/อระบบทางเทคนิคของ
องค8การ รวมท้ังการรับเอาความคิดใหม/มาใช�เพ่ือผลิตสินค�าหรือบริการ (David, Ross and Terry, 2007) 
และประเภทท่ีสอง คือ นวัตกรรมด�านกระบวนการ (Process innovations) หมายถึง ส/วนประกอบใหม/ท่ี
ได�รับการนําเอามาใช�ในกระบวนการผลิตขององค8การหรือการบริการ โดยนวัตกรรมด�านกระบวนการ
มิได�ผลิตสินค�าหรือการบริการโดยตรง แต/มีอิทธิพลโดยอ�อมต/อการนําเอาสินค�าและบริการมาใช� 
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(Damanpour, 1991) นวัตกรรมด�านกระบวนการมีความคล�ายคลึงกับ นวัตกรรมด�านการจัดการ 
(Administrative Innovations) (Kimberly and Evanisko, 1981) นวัตกรรมด�านกระบวนการนี้ มี
ผลกระทบต/อสมาชิกขององค8การ และความสัมพันธ8ระหว/างสมาชิกภายในองค8การ ซ่ึงได�แก/ กฎระเบียบ 
บทบาทหน�าท่ี และโครงสร�าง การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนระหว/างสมาชิกภายในองค8การและระหว/าง
สภาพแวดล�อมกับสมาชิกขององค8การ 

 นอกจากแนวคิดในการแบ/งประเภทนวัตกรรมข�างต�น ยังมีการแบ/งประเภทนวัตกรรม
มากกว/า 2 ประเภท อาทิ Tidd, Bessant, and Pavitt (2005) ได�เสนอว/า นวัตกรรมในองค8การ
แบ/งเป�น 4 ประเภท ได�แก/ 1) นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ8 (Product Innovation) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ด�านสินค�าและบริการ 2) นวัตกรรมด�านกระบวนการ (Process Innovation) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ด�านกระบวนการผลิต การทํางานและการส/งมอบ 3) นวัตกรรมด�านตําแหน/ง ผลิตภัณฑ8 (Position 
Innovation) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข�องกับรูปแบบในการนําเสนอหรือ การวางตําแหน/งของ
สินค�าและบริการ และ 4) นวัตกรรมด�านกระบวนทัศน8 (Paradigm Innovation) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเก่ียวข�องกับกรอบความคิด (Mental model) และกระบวนทัศน8 (Paradigm) ท่ีองค8การต�องการจะเป�น 
ในขณะท่ีสํานักงานนวัตกรรมแห/งชาติ (2552) แบ/งนวัตกรรมออกเป�น 5 ประเภท คือ 1) นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ8 2) นวัตกรรมบริการ 3) นวัตกรรมกระบวนการ 4) นวัตกรรมการตลาด และ 5) นวัตกรรม
องค8การ โดยจากการทบทวนวรรณกรรม ยังพบอีกว/าสามารถจําแนกนวัตกรรมขององค8การตาม
ลักษณะของกิจกรรมท่ีสร�างคุณค/าขององค8การ โดยแบ/งออกเป�น 2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมประเภท
ท่ีอาศัยเทคโนโลยี และ 2) นวัตกรรมที่มิได�อาศัยเทคโนโลยี ซึ่งงานวิจัยด�านนวัตกรรมท่ีอาศัย
เทคโนโลยีส/วนใหญ/ให�ความสําคัญในด�านนวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ8 (Product Innovation) และ
นวัตกรรมด�านกระบวนการ (Process Innovation) (Damanpour, 1991)  

 นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยท่ีได�จําแนกนวัตกรรมโดยใช�ระดับของนวัตกรรม (The Degree 
of Innovation) โดยระดับของนวัตกรรมมีต้ังแต/นวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอย/างต/อเนื่องหรือแบบค/อย
เป�นค/อยไป (Incremental Innovation) และนวัตกรรมใหม/อย/างสิ้นเชิง (Radical Innovation) 
(Joaquin, Rafael and Ricardo, 2006) ระดับนวัตกรรมดังกล/าวมีความเก่ียวข�องกับความแตกต/างใน
ด�านต/างๆ เชิงทฤษฏี นวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอย/างต/อเนื่อง ทําให�เกิดแรงผลักดันด�านนวัตกรรม 
(Innovating Thrust) ซ่ึงสร�างความแข็งแกร/งท่ีมีอยู/ขององค8การให�ม่ันคงยิ่งข้ึน ขณะท่ีนวัตกรรมใหม/
อย/างสิ้นเชิง หรือ Transformational Innovations นั้นเป�นสิ่งที่สร�างความก�าวหน�าเชิงกลยุทธ8  
(Strategic Leap) ให�แก/องค8การ ทําให�เกิดการเติบโตอย/างยั่งยืนในองค8การด�านธุรกิจ (Herkema, 
2003) รวมไปถึง Oke (2007) ได�ศึกษาความสัมพันธ8ระหว/าง ประเภทของนวัตกรรม ความเป�น
นวัตกรรม และสมรรถนะของนวัตกรรม (Innovation Performance) โดยพิจารณานวัตกรรมใน
ลักษณะผลิตภัณฑ8ภาคบริการและการบริการ ร/วมกับความเป�นนวัตกรรม และแบ/งเป�น นวัตกรรมแบบ
ก�าวกระโดด นวัตกรรมแบบค/อยเป�นค/อยไป และนวัตกรรมเชิงเลียนแบบ (Me-too innovation) 
สําหรับแนวคิดของ Marion (2006) ท่ีได�แบ/งประเภทของนวัตกรรมออกเป�น นวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึน
จากความต�องการของตลาด (Market-Based Innovations) และนวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจาก
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี (Technology-Based Innovations) โดยนวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจาก 
การต�องการของตลาดนั้น เป�นตัวแทนของสินค�าที่แสดงให�เห็นถึงการถอยห/างออกมาจากตลาดท่ี 
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เป�นอยู/ในป;จจุบัน นอกจากนี้นวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ขึ้นจากความต�องการของตลาดประกอบด�วย 
เทคโนโลยีใหม/ท่ีแตกต/างกัน ซ่ึงตอบสนองค/านิยมของลูกค�าในตลาดใหม/ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดย Marion 
(2006) ได�ให�คํานิยามว/าเป�นนวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8อย/างไม/ต/อเนื่อง (Discontinuous Innovations) 
ส/วนนวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี (Technology-Based Innovations) 
เป�นการรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม/และเป�นเทคโนโลยีระดับสูง เพ่ือคืนกําไรให�แก/ลูกค�าซ่ึงมีความ
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ8ที่มีอยู/ ซึ่งที่สําคัญนั้นลูกค�าในตลาดป;จจุบันมองนวัตกรรมเหล/านี้ว/า เป�น
นวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนอย/างฉับพลัน (Radical Innovations) จากการศึกษาพบว/า นวัตกรรมท่ี
สร�างสรรค8ข้ึนจากความต�องการของตลาด (Market-Based Innovations) จะให�ความสําคัญอย/างมาก
กับการพัฒนาตลาด ในขณะท่ีนวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี (Technology-
Based Innovations) จะให�ความสําคัญอย/างมากกับด�านการผลิต 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับประเภทของนวัตกรรมข�างต�น จะพบว/าการแบ/ง
ประเภทของนวัตกรรมนั้นจะข้ึนอยู/กับมุมมองตามบริบทต/างๆ เช/น การพิจารณาในมิติการใช�งาน หรือ
มิติการสร�างสรรค8นวัตกรรม เป�นต�น ดังนั้น ควรทําความเข�าใจในประเภทของนวัตกรรมในทุกบริบท
เพ่ือสามารถนําไปประยุกต8ใช�ในการสร�างสรรค8นวัตกรรมในองค8การได� 
 การจัดการและการสร�างสรรค%นวัตกรรม 
 ในป;จจุบันการจัดการนวัตกรรม ไม/ได�ครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเท/านั้น แต/
ยังรวมไปถึงองค8การต/างๆ ท่ีใช�ฐานความรู� (Knowledge Base) สูงและใช�ความคิดสร�างสรรค8ใหม/ๆ 
ซ่ึงแสดงให�เห็นว/า แนวคิด การจัดการนวัตกรรมได�ขยายขอบเขตกว�างขวางข้ึน นวัตกรรมจึงไม/ได�
จํากัดอยู/ท่ีการคิดค�นสิ่งใหม/ ในลักษณะท่ีเป�นนวัตกรรมผลิตภัณฑ8ใหม/ หรือการให�บริการในรูปแบบท่ี
แตกต/างจากเดิมเท/านั้น การจัดการนวัตกรรมรูปแบบใหม/มีลักษณะการประยุกต8ใช�เทคโนโลยี
เอนกประสงค8 ซ่ึงส/งผลกระทบอย/างกว�างขวางต/อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนชีวิต
ความเป�นอยู/ของผู�คนมากข้ึน ซ่ึงการจัดการนวัตกรรมในยุคป;จจุบันนี้ สามารถสร�างความได�เปรียบเชิง
การแข/งขันให�แก/องค8การได�อย/างแท�จริง (Florida, 2002) ซ่ึงสอดคล�องกับ Howkins (2002) ท่ี
เสนอแนะว/าในป;จจุบัน การพัฒนาวิทยาศาสตร8เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม มีความสัมพันธ8ใกล�ชิดกับ
ความคิดสร�างสรรค8 ในการจัดการนวัตกรรมใหม/ 

 การพัฒนานวัตกรรมให�เกิดข้ึนในองค8การ ต�องได�รับความร/วมมือและสนับสนุนอย/าง
จริงจังจากผู�เก่ียวข�องท้ังหมด ไม/ว/าจะเป�นผู�บริหาร ท่ีจะจ�องให�การสนับสนุนท้ังทางด�านเงินทุนและ
นโยบาย ซ่ึงได�แก/ การจัดเตรียมโครงการ (Structure) กระบวนการ (Process) และวัฒนธรรม 
(Culture) ให�เก้ือหนุนในการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ควรให�โอกาสท่ีผู�คิดค�นนวัตกรรมในการ
พัฒนาและคิดค�นนวัตกรรมอยู/เสมอ สําหรับบุคลากรในองค8การ ก็ต�องหม่ันฝzกฝนและพัฒนาความรู� 
ความคิดสร�างสรรค8ของตนให�มีอยู/เสมอ และพยายามคิดนอกกรอบ เพ่ือเป�นการพัฒนาความคิดให�
แตกต/างจากเดิม นอกจากนี้ บุคลากรในฝ{ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 ก็ควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพ่ือกระตุ�นให�บุคลากรแสดงความคิดเชิงนวัตกรรม อันจะเป�นผลดีต/อท้ังตัวบุคลากรเองและ
ต/อองค8การ (อรอนงค8 โรจน8วัฒนบูลย8, 2553) โดยท่ี Harvard Business School (2003) ชี้ให�เห็นถึง
องค8การแห/งความคิดสร�างสรรค8และนวัตกรรมจะมีคุณลักษณะ คือ 1) ผู�บริหารกล�าเสี่ยงบนพ้ืนฐาน
ของเหตุและผล กล�าทดลองสิ่งใหม/ และเป|ดใจรับความคิดเห็นหรือความล�มเหลวท่ีอาจเกิดข้ึนได�เสมอ
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ในช/วงเวลาของการสร�างสรรค8นวัตกรรม 2) องค8การมีวิสัยทัศน8ว/านวัตกรรมเป�นส/วนหนึ่งของ
เปAาหมายการดําเนินงาน ไม/ใช/แค/กิจกรรมพิเศษหรือขับเคลื่อนโดยบุคลากรกลุ/มเดียว ต�องให�
ความสําคัญและสนับสนุนให�เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงส/งเสริมวิธีการใหม/ๆ ในการทํางาน 3) ระบบ
ข�อมูลสารสนเทศมีอิสระในการไหลเวียน โดยบุคลากรสามารถเข�าถึงข�อมูลข/าวสารท่ีจําเป�นได�
หลากหลายช/องทาง รวมถึงกระตุ�นให�บุคลากรได�มีโอกาสปฏิสัมพันธ8 หรือมีช/องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� ความคิด และข�อมูลข/าวสารระหว/างกันได�อย/างมีประสิทธิภาพ 4) ระบบการจัดการความรู�ท่ีมี
การจัดเก็บรวบรวมความรู�จากท้ังภายในองค8การและภายนอกองค8การ โดยพนักงานสามารถเข�าถึง
แหล/งความรู�ได�โดยง/าย ความรู�เหล/านี้จะมีความสําคัญในการกระตุ�นให�พนักงานเกิดความคิดใหม/และ
ผลักดันไปสู/การสร�างนวัตกรรม องค8การต�องส/งเสริมให�พนักงานนําความรู�จากภายในองค8การมาใช�ให�
เกิดประโยชน8 เช/น การสร�างกลุ/มของผู�ท่ีมีความสนใจร/วมกัน (Community of Interest) หรือกลุ/มท่ี
ไม/เป�นทางการท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพ่ือเป|ดโอกาสได�พบปะแลกเปลี่ยนความรู�ระหว/างกัน 
และส/งเสริมให�พนักงานใช�ประโยชน8จากแหล/งความรู�จากภายนอกองค8การ เช/น การจัดงานประชุม
หรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเป|ดโอกาสให�พนักงานได�พบปะกับผู�เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร8 
และลูกค�า รวมท้ังการเข�าเยี่ยมชมธุรกิจอ่ืนๆ 5) ผู�บริหารให�การสนับสนุนและดูแลปกปAองความคิดท่ีดี 
เพ่ือให�ความคิดนั้นสามารถผ/านกระบวนการพัฒนาจนสามารถนําไปใช�ประโยชน8ได� และ 6) การให�
รางวัลแก/ผู�สร�างสรรค8นวัตกรรม ซ่ึงอาจอยู/ในรูปแบบหลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของ
เวลาและองค8การ เช/น การให�โล/หรือปAายประกาศเกียรติคุณ หรือการประกาศยกย/องความสําเร็จของ
บุคคลหรือทีมงาน ซ่ึงถือเป�นการแสดงความยอมรับนับถือ รวมถึงการเป|ดโอกาสให�บุคคลหรือทีมงาน
มีส/วนร/วมในการตัดสินใจ การให�อํานาจ การฉลองให�กับความสําเร็จ เช/น การจัดงานเลี้ยงฉลอง
ความสําเร็จของการออกผลิตภัณฑ8ใหม/ การให�เวลาหยุดพักจากการทํางานในโอกาสอันควร หรือ
จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป�นต/อการดําเนินโครงการต/างๆ ได�อย/างเพียงพอ เป�นต�น 

 นอกจากนี้ Goffin and Mitchell (2005) ได�เสนอแนวคิดว/า การสร�างสรรค8นวัตกรรม
ไม/ว/าจะเป�นการ ผลิตสินค�า หรือการให�บริการ ต�องอาศัยแนวทางท่ีประกอบด�วยหลายมิติ (Multi– 
dimensional Approach) เปรียบเสมือนการแข/งขันกรีฑา 5 ประเภท (Pentathlon) ซ่ึงเป�นการ
เปรียบเทียบว/าเป�นการแข/งขันแบบมาราธอน คือ ใช�เวลาในการดําเนินการท่ียาวนาน เรียกว/า
องค8ประกอบท้ัง 5 ประการของ The Pentathlon Framework ซ่ึงจะให�ความสําคัญกับแต/ละข้ันตอน
ท่ีจะส/งผลดีให�กับขั้นตอนต/อไปและท�ายที่สุด คือ ความสําคัญของนวัตกรรมในองค8การ ท่ีไม/ใช/
กระบวนการทํางานเชิงเส�นตรง (Linear Process) แต/จะเป�นกระบวนการทํางานท่ีมีการย้ําและทําซํ้า 
รวมท้ังมีการทบทวนข้ันตอนต/างๆ ภายใน 5 ข้ันตอน ได�แก/ การสร�างกลยุทธ8ของการสร�างสรรค8
นวัตกรรม (Innovation Strategy) การบริหารความคิดสร�างสรรค8และความรู� (Managing Creativity 
and Knowledge) การจัดลําดับความสําคัญ และคัดเลือกความคิด (Priorities and Selecting 
Ideas) การนําความคิดไปปฏิบัติ (Implementing the Idea) และ การชักชวนพนักงานข�ามหน/วยงาน
ให�มีส/วนร/วมในการจัดการนวัตกรรม (Involving People from Across the Business) เพ่ือเป�น
ข้ันตอนให�กระบวนการทํางานสามารถดําเนินต/อไปได� แสดงความสัมพันธ8ของ The Pentathlon 
Framework ได�ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  องค8ประกอบ 5 ประการในการสร�างสรรค8นวัตกรรม The Pentathlon Framework 
ท่ีมา: K. Goffin, and R. Mitchell. (2005). Innovation Management: Strategy and Implementation 
using the Pentathlon Framework (Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2005). 
 

 จาก The Pentathlon Framework ดังกล/าว ประกอบด�วย 5 องค8ประกอบ ซ่ึงเป�น
ข้ันตอนในการสร�างสรรค8นวัตกรรม ได�แก/ องค8ประกอบท่ี 1 กลยุทธ8ของการสร�างสรรค8นวัตกรรม 
(Innovation Strategy) กลยุทธ8การสร�างสรรค8นวัตกรรม เป�นส/วนสําคัญท่ีสุดของกลยุทธ8ท้ังหมด 
กล/าวคือ เป�นองค8ประกอบหลักสําคัญท่ีทรงอิทธิพล และนําไปสู/การเปลี่ยนแปลงต/อองค8ประกอบ
ทั้งหมด ในการสร�างกลยุทธ8ของการสร�างสรรค8นวัตกรรม ความพึงพอใจของผู�มีส/วนได�ส/วน
เสียโดยเฉพาะอย/างยิ่ง ความพึงพอใจของลูกค�าจะต�องได�รับการพิจารณาเป�นอันดับแรก แนวคิด
เก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ8 (Strategic Planning) เช/น Porter’s Five Forces และ PEST 
Analysis จะช/วยเพ่ิมคุณค/ากับการสร�างกลยุทธ8ของนวัตกรรมได�มาก การใช�เครื่องมือเหล/านี้ในการ
วิเคราะห8สถานการณ8ป;จจุบัน จะทําให�องค8การสามารถตรวจสอบได�ว/า สิ่งท่ีองค8การเสนอให�อาจจะไม/
ตอบสนองความต�องการในอนาคตของลูกค�าก็ได� ในการพิจารณาแก�ป;ญหาดังกล/าว ผู�บริหารต�อง
พิจารณาว/าควรปรับปรุงแบบค/อยเป�นค/อยไป หรือควรมีการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ ซ่ึงระยะเวลาถือ
เป�นป;จจัยท่ีมีความสําคัญเช/นกัน ในส/วนองค8ประกอบท่ี 2 ของ The Pentathlon Framework คือ การ
บริหารความคิดสร�างสรรค8และความรู� (Managing Creativity and Knowledge) โดย Goffin and 
Mitchell (2005) แสดงให�เห็นว/า นวัตกรรมต�องอาศัยความคิดสร�างสรรค8 ซ่ึงมีความสัมพันธ8อย/างใกล�ชิด
กับความรู�ภายในองค8การ นวัตกรรมต�องอาศัยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพหลายวิธีในการตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�า และการคุ�มครองความคิดที่จะทําให�เกิดผลที่ตามมา ความสําคัญอยู/ท่ีความคิด
สร�างสรรค8ทางด�านธุรกิจ (Business Creativity) ซ่ึงตรงกันข�ามกับการประดิษฐ8หรือนวัตกรรมโดยตัว
ของมันเอง ความคิดสร�างสรรค8ทางด�านธุรกิจจําเป�นต�องอาศัยการสร�างความคิดซ่ึงมีคุณค/าในทาง
การค�า (Commercial Value) ซ่ึงภายในบริบทนี้มีนวัตกรรม 3 ประเภทที่จะต�องพิจารณาคือ          
1) ปทัสถานสังคม (Normative) ท่ีซ่ึงป;ญหาท่ีกําลังประสบอยู/หรือการร�องทุกข8ท่ีได�รับการคลี่คลาย 
2) การวินิจฉัย (Exploratory) ท่ีซ่ึงโอกาสใหม/ได�รับการศึกษาวิเคราะห8 และ 3) โชคในการพบสิ่งท่ี
ต�องการโดยบังเอิญ (Serendipitous) เป�นท้ังเรื่องของความโชคดีและความไม/คาดคิดผสมผสานกัน
อย/างลงตัวเพ่ือการสร�างสรรค8ความคิดใหม/ องค8การธุรกิจควรส/งเสริมนวัตกรรมท้ัง 3 ประเภทนี้ 
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ในขณะท่ีพนักงานอาจจะขับเคลื่อนการสร�างสรรค8นวัตกรรมในองค8การ เป�นสิ่งสําคัญในการปลูกฝ;ง
วัฒนธรรมท่ีส/งเสริมการสร�างสรรค8นวัตกรรม และการจัดบรรยากาศท่ีทีมงานสามารถทํางานร/วมกัน
เพ่ือการสร�างสรรค8ป;จจัยต/างๆ ซ่ึงจะส/งเสริมวัฒนธรรมท่ีมีความเหมาะสม ได�แก/ การสนับสนุนส/งเสริม
ความหลากหลาย (Diversity) การมอบหมายงานให�เหมาะสมท่ีจะรับผิดชอบให� เวลาในการพูดคุย
ป;ญหาและการดําเนินโครงการ การส/งเสริมการทํางานข�ามหน/วยงาน และการจัดหาทรัพยากรท่ี
เหมาะสม วัฒนธรรมของการคิดอย/างสร�างสรรค8ส/งเสริมการใช�เทคนิควิธีท่ีสร�างสรรค8หลายวิธี ท้ังนี้ 
การใช�ความคิดสร�างสรรค8มักจะอาศัยความรู�และความเข�าใจ ดังนั้น จึงเป�นสิ่งจําเป�นท่ีองค8การท่ีกําลัง
แสวงหาโอกาสในการสร�างสรรค8นวัตกรรม จะได�ให�ความสําคัญการบริหารจัดการ และสร�างโอกาส
ให�กับป;จเจกพนักงาน และทีมงานในการแบ/งป;นความรู� 

 สําหรับองค8ประกอบท่ี 3 Goffin and Mitchell (2005) กล/าวว/าคือ การจัดลําดับ
ความสําคัญ และคัดเลือกความคิด (Priorities and Selecting Ideas) หมายถึง การตัดสินคัดเลือกว/า
ความคิดใดสมควรจะได�รับการพิจารณาให�ดําเนินการก/อน และความคิดใดบ�างท่ีควรตัดท้ิง ผู�บริหาร
จะประสบความท�าทาย 2 ประการ ประการแรก คือ การตัดสินว/าโครงการใดท่ีจะมีคุณค/าในการ
ดําเนินการ ประการท่ีสองคือ การคัดเลือกกลุ/ม หรือ Portfolio ของกลุ/มซ่ึงสามารถตอบสนองความ
ต�องการขององค8การได�มากท่ีสุด การตัดสินใจจะต�องได�รับการพิจารณาในหลายข้ันตอน ดังนั้น จึง
เป�นสิ่งสําคัญท่ีองค8การจะต�องกําหนดวัตถุประสงค8ท่ีชัดเจนว/าควรตัดสินใจดําเนินการในเรื่องใด ความ
ล�มเหลวในการดําเนินการนี้มักจะนําไปสู/การสูญเสียท้ังเวลาและพลังงานโดยไม/ได�สิ่งใดกลับมา ในการ
คัดเลือกความคิดใดมาใช�ปฏิบัติจะต�องอาศัยการพิจารณาด�านต/างๆ พร�อมกัน เช/น การบริหารการเงิน 
การวางมาตรการเชิงประมาณ และการประเมิน รวมท้ังทักษะการบริหารจัดการเพ่ือการสร�างสรรค8
นวัตกรรม นอกจากนี้ Goffin and Mitchell (2005) ยังแสดงให�เห็นองค8ประกอบท่ี 4 คือ การนํา
ความคิดไปปฏิบัติ (Implementing the Idea) การนําความคิดใหม/ไปปฏิบัติให�เกิดประสิทธิผล ต�อง
อาศัยเทคนิคการบริหารจัดการโครงการที่เป�นมาตรฐาน (Standard Project Management 
Techniques) พร�อมด�วยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือบริหารความเสี่ยงและความไม/แน/นอน ซ่ึงมักจะ
เกิดข้ึนในขณะท่ีมีการสร�างสรรค8นวัตกรรม กล/าวคือ คุณลักษณะท่ีแยกโครงการสร�างสรรค8นวัตกรรม
ออกจากโครงการอ่ืนๆ คือ ระดับของความไม/แน/นอน (Level of Uncertainty) ท่ีนวัตกรรมจะเกิดข้ึนได� 
ดังนั้นวิธีการต/างๆ ของการประเมินและการรับมือกับความเสี่ยงจะต�องได�รับการจัดเตรียมในโครงการ
สร�างสรรค8นวัตกรรม ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การประเมิน (Appraisal) 
ประกอบด�วยการทําความเข�าใจประเภทของความเสี่ยง โดยการประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง 
และคาดประมาณความเป�นไปได�ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 2) การบรรเทาความรุนแรง (Mitigation) ใน
ข้ันตอนนี้ คือ การวางแผนและการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงเท/าท่ีสามารถกระทําได� 3) การตัดสินใจ 
(Decision) การพิจารณาความเสี่ยงกิจกรรมต/างๆ ในการดําเนินธุรกิจและผลกระทบของความเสี่ยงท่ี
มีต/อทิศทางการดําเนินธุรกิจ ว/าควรจะดําเนินธุรกิจต/อไปหรือไม/จะต�องได�รับการไตร/ตรอง และ 
4) การทบทวน (Reviewing) การควบคุมตรวจสอบการดําเนินการท้ัง 3 ข้ันตอนนี้ ควรกระทําอย/าง
ต/อเนื่องตลอดโครงการสร�างสรรค8นวัตกรรม 
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 ในส/วนขององค8ประกอบท่ี 5 คือ การชักชวนพนักงานข�ามหน/วยงานให�มีส/วนร/วมในการ
จัดการนวัตกรรม (Involving People from Across the Business) Goffin and Mitchell (2005) 
กล/าวว/า ข้ันตอนท่ี 5 ของ The Pentathlon Framework จะเน�นพนักงาน และองค8การจะเป�นแรงเสริม 
เนื่องจากพนักงานและองค8การจะช/วยส/งเสริมวัฒนธรรมการสร�างสรรค8นวัตกรรมภายในองค8การ หาก
องค8การปราศจากพนักงานท่ีมีแรงจูงใจ มีความรู�ความชํานาญและองค8การขาดประสบการณ8ในการ
ส/งเสริมการคิดอย/างสร�างสรรค8 องค8การท้ังหลายจะไม/มีความเป�นนวัตกรรมได�เลย โดยข้ันตอนสําคัญ
ข้ันตอนแรก คือ การปลูกฝ;งวัฒนธรรมการสร�างสรรค8นวัตกรรม (Innovation Culture) คือ การศึกษา
วิเคราะห8วัฒนธรรมท่ีเป�นอยู/อย/างละเอียด และวางแผนสําหรับสิ่งที่มีความจําเป�นท่ีจะต�องมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท่ีส/งเสริมการสร�างสรรค8นวัตกรรม จะต�องส/งเสริมวิธีการคิดเก่ียวกับการเป�น
ผู�ประกอบการ และการทําธุรกิจลักษณะท้ังหลายของการบริหารคน (People Management) ควรได�รับ
การพัฒนาหากองค8การต�องการปลูกฝ;งวัฒนธรรมการสร�างสรรค8นวัตกรรม จัดการสรรหาพนักงานในข้ัน
เริ่มต�น ไปจนถึงบริหารการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการให�รางวัล รวมท้ังการ
พัฒนาพนักงาน (Individual Development) ข้ันตอนท่ีสอง คือ การพัฒนาบรรยากาศซ่ึงพนักงาน
สามารถเรียนรู�และทดลองวิธีการทํางานใหม/ๆ ร/วมกันในทีมงานท่ีมีความคิดสร�างสรรค8 ไม/ว/าจะเป�น
ทีมงานในหน/วยงานเดียวกันหรือทีมงานท่ีข�ามหน/วยงาน การพบปะกันตัวต/อตัวหรือการติดต/อกัน
ทางการสื่อสารในห�องทํางานเสมือน (Virtual Workplace) เช/น การใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส8 มีความสําคัญ
จําเป�นหากองค8การต�องการส/งเสริมวัฒนธรรมของการสร�างสรรค8นวัตกรรม 

 นอกจากดังท่ีกล/าวมาแล�ว แนวคิดของ Gibbons (1997) และ McKeown (2008) ได�
ชี้ให�เห็นแนวทางการสร�างองค8การนวัตกรรมท่ีสอดคล�องกันใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การมีผู�นํา
นวัตกรรม (Innovative Leader) สิ่งหนึ่งท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความเหมือนกันของผู�นําท้ังหมดท่ีถูก
กล/าวถึง ได�แก/ ความเป�นผู�นํานวัตกรรมอันเกิดจากส/วนผสมท่ีลงตัวระหว/างการเป�นผู�นําเชิงวิสัยทัศน8 
(Visionary Leadership) และการเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู�นํา
เชิงวิสัยทัศน8 คือ ผู�นําท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพท่ีควรเป�นในอนาคตของ
องค8การ โดยเริ่มต�นจากการมีวิสัยทัศน8ส/วนตัวของผู�นําก/อนแล�วจึงหล/อหลอมให�กลายเป�นวิสัยทัศน8
ร/วมกับผู�ร/วมงานท้ังหลาย ในขณะท่ีผู�นําแห/งการเปลี่ยนแปลง จะมีคุณลักษณะท่ีสามารถก/อให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญข้ึนในองค8การ เป�นผู�นําท่ีมีความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงโดยการ
สร�างวิสัยทัศน8ขององค8การพร�อมกับการส/งเสริมให�เกิดการริเริ่มสร�างสรรค8 ประเด็นท่ีสอง การกําหนด
วิสัยทัศน8นวัตกรรม (Innovative Vision) แม�ว/าคําว/าวิสัยทัศน8จะหมายถึงเปAาหมายขององค8การใน
อนาคต แต/ในทางกลับกันการกําหนดวิสัยทัศน8มีความสําคัญอย/างยิ่งในฐานะจุดเริ่มต�น แนวคิดและ
ทฤษฎีการกําหนดวิสัยทัศน8ขององค8การเป�นสิ่งสําคัญท่ีสะท�อนให�เห็นถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยง 
ได�แก/ วิสัยทัศน8 ภารกิจ ค/านิยม ปรัชญา วัตถุประสงค8เปAาประสงค8 ยุทธศาสตร8 กลยุทธ8 กลวิธีและ
นโยบาย เป�นต�น ซ่ึงลักษณะดังกล/าวจะมีส/วนสําคัญในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให�บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน8
ซ่ึงเป�นเปAาหมายสูงสุดขององค8การตามที่ตั้งไว� โดยลักษณะของวิสัยทัศน8นวัตกรรมที่ดี ควร
ประกอบด�วย 1) มีมุมมองแห/งอนาคตท่ีสอดคล�องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังกล/าว
ข�างต�นรวมถึงสร�างแรงบันดาลใจ ทะเยอทะยาน สามารถกระตุ�นและสร�างความคาดหวังท่ีเป�นสิ่งพึง
ปรารถนาท่ีมองเห็นได� 2) เกิดจากผู�นําเชิงวิสัยทัศน8และการมีส/วนร/วมของสมาชิกซ่ึงก/อให�เกิดความ
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ผูกพันร/วมกันและพร�อมท่ีจะให�การสนับสนุนในทิศทางเดียวกัน 3) มีสาระครบถ�วนและชัดเจน โดย
การสะท�อนให�เห็นถึงจุดหมายและทิศทางที่จะก�าวไปในอนาคต สามารถทําให�สําเร็จได�ตรงตาม
เปAาหมาย สาระต/างๆ จะช/วยกระตุ�นและเป�นการกระตุ�นความท�ายความสามารถ ความรู�สึกนึกคิดของ
บุคลากรท่ีจะปฏิบัติงาน 4) มีแผนปฏิบัติท่ีแสดงให�เห็นวิธีการท่ีมุ/งสู/จุดหมายชัดเจนและเม่ือปฏิบัติ
ตามแล�วจะให�ผลคุ�มค/าในอนาคต ทั้งในด�านบุคคลและองค8การ ทั้งนี้จะต�องมีความสอดคล�องกับ
จุดหมายปลายทางท่ีกําหนดเป�นวิสัยทัศน8 ซึ่งสอดคล�องกับแนวคิดของ Oke, (2007) ที่เสนอ
องค8ประกอบท่ีสําคัญ ได�แก/ กลยุทธ8ทางนวัตกรรม (Innovation strategy) การจัดการความคิด
สร�างสรรค8 (Creativity and ideas management) การจัดการการสรรหาและผลงาน (Selection 
and portfolio management) การจัดการการดําเนินงาน (Implementation management) 
และการจัดการทรัพยากรมนุษย8 (Human resource management) ดังนั้น ลักษณะของวิสัยทัศน8ท่ี
องค8การกําหนดข้ึนมานั้นควรจะมีส/วนผสมหลักท่ีแสดงให�เห็นถึงความท�าทายและการตอบสนองต/อ
การเปลี่ยนแปลง ยิ่งท�าทายและสามารถตอบสนองได�มากเท/าไร กิจกรรมที่ตามมาก็ยิ่งต�องนําเอา
แนวคิดของนวัตกรรมด�านอ่ืนๆ มาประยุกต8ใช�มากข้ึนเท/านั้น เช/น การนําเอานวัตกรรมด�านระบบการ
จัดการ โมเดลการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอุปกรณ8ต/างๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต8
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน8นวัตกรรม 
 ในส/วนประเด็นสุดท�ายซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุด Gibbons (1997) และ McKeown (2008) 
กล/าวว/าคือ การสร�างคนนวัตกรรม (Innovative People) แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย8 
(Human Resources Management) หรือทุนมนุษย8 (Human Capital) ถือเป�นนโยบายอันดับต�นๆ 
ท่ีองค8การให�ความสําคัญ การเสริมสร�างแนวคิดองค8การแห/งการเรียนรู�เพ่ือสร�างพฤติกรรมนวัตกรรม
คือเครื่องมือสําคัญในการสร�างคนนวัตกรรม แนวคิด เรื่ององค8การแห/ง เรียนรู�  (Learning 
Organization) จัดเป�นนวัตกรรมในเชิงระบบรูปแบบหนึ่งท่ีถูกพัฒนาข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู�สภาวะของการเป�นผู�นําในองค8การ (Leadership) และการเรียนรู�ร/วมกันของคนใน
องค8การ (Team Learning) เพ่ือให�เกิดการถ/ายทอดแลกเปลี่ยนองค8การความรู� ประสบการณ8 ทักษะ
ร/วมกันและพัฒนาองค8การอย/างต/อเนื่อง ทันต/อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข/งขัน การเรียนรู�
ขององค8การและของแต/ละบุคคลนั้นจะเกิดข้ึนได� เม่ือองค8การให�ความสําคัญและส/งเสริมให�เกิดการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู�ภายใน อันเป�นป;จจัยสําคัญท่ีช/วยเสริมสร�างความได�เปรียบในการแข/งขันให�กับ
องค8การ (Competitive Advantage)  โดยในภาวะป;จจุบัน “ความรู�” ถือเป�นสินทรัพย8ท่ีสําคัญท่ีสุด
ขององค8การ เนื่องจากสินทรัพย8ทางป;ญญาหรือความรู� (Knowledge Assets) ซ่ึงหมายรวมถึงความรู� 
ความสามารถในการบริหารจัดการองค8การของผู�บริหารและพนักงานล�วนเป�นสิ่งท่ีคู/แข/งยากจะ
เลียนแบบได� การเอ้ือให�เกิดโอกาสในการหานวัตกรรมท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) จนสามารถนํา        
องค8ความรู�ไปสร�างเป�นฐานความรู�ท่ีเข�มแข็ง (Core Competence) เกิดการเรียนรู�อย/างไม/จํากัด รวม
ไปถึงอาจมีการเรียนรู�ข�ามสายงานกันได� แนวคิดขององค8การแห/งการเรียนรู� (Learning Organization) 
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 จากข�อมูลดังกล/าวข�างต�นได�ชี้ให�เห็นถึงแนวทางการจัดการและสร�างนวัตกรรมใน
องค8การซ่ึงจะเป�นเครื่องมือสําคัญสําหรับองค8การในการท่ีแสวงหาโอกาสและความได�เปรียบในการ
แข/งขัน ในการนี้ต�องมุ/งความสําคัญไปท่ีบุคคลท่ีทําหน�าท่ีในการขับเคลื่อนองค8การเพ่ือให�เกิดการพัฒนา
องค8การนวัตกรรมอย/างแท�จริง นั้นคือ “ผู�นํานวัตกรรม” ท่ีจะกําหนด “วิสัยทัศน8นวัตกรรม” ไป
ประยุกต8ใช�อย/างจริงจังและสามารถสะท�อนความสําเร็จในเชิงรูปธรรม และ “การสร�างคนนวัตกรรม” จะ
เป�นยุทธวิธีท่ีสําคัญท่ีจะทําให�องค8การอยู/รอดท/ามกลางการแข/งขันและการเปลี่ยนแปลงในป;จจุบันและ
อนาคต 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 
 การพัฒนาศักยภาพหรือการนําความรู�ความสามารถในตัวบุคลากรขององค8การมี
ความสําคัญอย/างยิ่ง เพราะเม่ือศักยภาพท่ีมีอยู/ในตัวบุคคลแต/ละคนได�รับการพัฒนาแล�ว ผลลัพธ8ท่ีจะ
ตามมา คือ ความสําเร็จขององค8การ การพัฒนาความรู�ความสามารถของมนุษย8ให�มีประสิทธิภาพมา
จากการรู�จักท่ีจะพัฒนาและตระหนักความรู�และความสามารถของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค8หลักคือ
ความสําเร็จและการบรรลุเปAาหมายขององค8การ โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 
 ศักยภาพระดับบุคคล 

 การส/งเสริมให�เกิดนวัตกรรมในองค8การนั้น ต�องมีการวางแผนกลยุทธ8 สามารถผลักดัน
งานให�สําเร็จ รู�จักใช�คนเก/งและพัฒนาให�เต็มศักยภาพ รวมถึงเข�าใจการพัฒนาทุนมนุษย8 (Ulrich, 
2012) กล/าวคือ บุคลากรจะเป�นเสมือนศูนย8กลางในการพัฒนานวัตกรรม โดยมี “ศักยภาพ” หรือ
สมรรถนะ เป�นพลังในการขับเคลื่อน เม่ือพิจารณาพบว/า ศักยภาพ (Potential) ตามความหมายของ
รูปศัพท8 คือ ภาวะแฝงอํานาจหรือคุณสมบัติท่ีมีแฝงอยู/ในสิ่งต/างๆ อาจทําให�พัฒนาหรือทําให�ปรากฏ
เป�นสิ่งท่ีประจักษ8ได� (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) และได�มีผู�เชี่ยวชาญรวมท้ังนักวิชาการกล/าวถึง
ความหมายของศักยภาพไว�ในลักษณะท่ีสอดคล�องกัน เช/น Dries, Vantilborgh, and Pepermans 
(2012) ซ่ึงศึกษาศักยภาพของบุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยให�แนวคิดว/า ศักยภาพเป�นสิ่งท่ีมีความ
เป�นไปได�ในการพัฒนา เป�นความพร�อมในตนที่เอื้อต/อการพัฒนาและการปรับปรุงให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป�นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาเรื่องศักยภาพในประเทศไทยท่ีนิยมใช�แนวทางของ 
เพชรน�อย ม/วงงาม (2539) ที่ได�ให�ความหมายว/า พลังที่แฝงอยู/และสามารถทําให�ปรากฏได� 
ความสามารถท่ีแสดงหรือปรากฏเป�นได�ท้ังเครื่องชี้หรือสะท�อนศักยภาพในอดีต และเป�นเครื่องบ/ง
บอกศักยภาพในอนาคต การปรากฏของพลังศักยภาพของสิ่งใดๆ จะเป�นเช/นใด ข้ึนอยู/กับป;จจัยอย/าง
น�อย 2 ส/วน คือ พลังความสามารถของสิ่งนั้นและเง่ือนไขบริบทท่ีเป�นไปได�ท้ังตัวขัดขวางหรือตัวหนุน
เสริม การปรากฏออกมาของศักยภาพนั้นท่ีสําคัญ คือเง่ือนไขเชิงบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู/เสมอ 
รวมถึง พิมพิมล พลเวียง (2543) ซ่ึงได�ศึกษาคําจํากัดความและค�นพบว/าศักยภาพเก่ียวข�องกับคําท่ี
สําคัญ 3 คํา คือ อํานาจ ความสามารถ และพลัง จากความหมายดังกล/าวจึงสรุปได�ว/า “ศักยภาพ” 
หมายถึง ความสามารถ ความพร�อมหรือคุณสมบัติที่แฝงท่ีจะส/งผลต/อผลสัมฤทธิ์ระดับสูงในการ
ทํางานของบุคลากร ซึ่งสามารถทําให�ปรากฏหากได�รับการพัฒนา กระตุ�นจากภายนอก หรือ
เสริมสร�างอย/างเป�นระบบ มีความสอดคล�องเหมาะสม 
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 จากความหมายของคําว/า ศักยภาพ ดังกล/าวแล�ว ยังมีนักวิชาการอีกหลายท/านให�
ความหมาย โดยจําแนกศักยภาพออกเป�นระดับต/างๆ ได�แก/ ระดับบุคคล ระดับองค8การ และศักยภาพ
ในการบริหาร โดยศักยภาพระดับบุคคล Dries, Vantilborgh and Pepermans (2012) ให�แนวคิด
ว/า หมายถึง พลังความสามารถของบุคคลท่ีซ/อนเร�นอยู/ภายในตน หากมีการกระตุ�นของบุคคลหรือ
สิ่งแวดล�อมจะสามารถแสดงพลังหรือความสามารถท่ีมีอยู/ออกมาได�หรือยับยั้งพลังท่ีมีอยู/มิให�เกิดข้ึน 
ส/วน Riccucci (2010) ได�เสนอว/า ศักยภาพระดับบุคคล หมายถึง ความสามารถท่ียังไม/ได�ทําให�เกิด
บรรลุผล ซึ่งขึ้นอยู/กับสมรรถนะของแต/ละบุคคล ที่จะมีความพร�อมหรือแนวโน�มที่จะแสดง
ความสามารถท่ีมีอยู/ให�ปรากฏ เม่ือมีโอกาสท่ีจะกระทําได�ในระดับบุคคล หรือได�รับการกระตุ�นจากสิ่ง
ภายนอกท่ีเหมาะสม ต/อการปลุกพลังสมรรถนะของบุคคลท่ีมีอยู/ในตนเองออกมาใช�เพ่ือดําเนินการ
หรือประกอบกิจการอย/างใดอย/างหนึ่งได�สําเร็จ 

 ดังท่ีกล/าวมาแล�วจึงสรุปได�ว/า ศักยภาพระดับบุคคล คือ พลังความสามารถของบุคคลท่ีมี
อยู/ในตัว ด�วยสภาวะความสมบูรณ8ท้ังด�านร/างกาย จิตใจ สติป;ญญา และอารมณ8ของบุคคลท่ีพร�อมจะ
ตอบสนองต/อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด�วยวิธีการเพ่ือให�เกิดการกระทําท่ีมีแนวโน�มจะทําให�เกิดความสําเร็จความ
พร�อมจะเกิดข้ึนได�ข้ึนอยู/กับวุฒิภาวะ ประสบการณ8ทางสังคม ความรู�เดิม ความสนใจ หรือแรงจูงใจ 
กล/าวคือเป�นคุณสมบัติท่ีแฝงอยู/ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และสามารถทําให�ปรากฏหากได�รับการ
พัฒนา หรือกระตุ�นจากภายนอก ซ่ึงป;จจุบันศักยภาพจึงมีบทบาทสําคัญต/อองค8การในอันท่ีจะส/งผลให�
องค8การมีการดําเนินการท่ีดีและยั่งยืน 
 ศักยภาพและคุณลักษณะบุคคล 

 แนวคิดเรื่องศักยภาพเก่ียวกับความสัมพันธ8ระหว/างคุณลักษณะท่ีดีของบุคคลในองค8การ 
(Excellent Performer) กับระดับทักษะ ความรู� ความสามารถ ซ่ึงมองว/า การวัดเฉพาะความรู� หรือ 
IQ และการทดสอบบุคลิกภาพไม/มีความเหมาะสมกับความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรใน
องค8การได�เพราะไม/ได�แสดงตัวตนของผู�บุคลากรออกมาชัดเจน โดย McClelland (1973) ได�ให�
ความหมายและองค8ประกอบศักยภาพไว� คือ บุคลิกลักษณะท่ีแอบแฝงอยู/ภายในของแต/ละคน ซ่ึง
สามารถผลักดันให�แต/ละคนนั้นสร�างสรรค8ให�เกิดผลการทํางานท่ีดี หรือเป�นไปตามเกณฑ8ท่ีถูกกําหนด
ข้ึนในเนื้องานท่ีต�องรับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพคือ กลุ/มของความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
และพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค8 (Attributes) ท่ีเก่ียวข�องกัน ซ่ึงมีผลกระทบต/องานหลักของตําแหน/งงาน
หนึ่งๆ โดยกลุ/มความรู� ทักษะ และพฤตินิสัยดังกล/าวมีความสัมพันธ8กับผลการปฏิบัติงานของตําแหน/ง
งานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป�นท่ียอมรับ และยังเป�นสิ่งท่ีสามารถเสริมสร�างข้ึน
ได�โดยผ/านการฝzกอบรมและการพัฒนา ซ่ึงมีองค8ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ทักษะ (Skills) 
หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําได�ดี และได�ฝzกปฏิบัติเป�นประจําจนเกิดความชํานาญ 2) ความรู� 
(Knowledge) หมายถึง ความรู�เฉพาะด�านของบุคคล เช/น ความรู�เก่ียวกับการบริหารจัดการด�าน
ทรัพยากรมนุษย8 ความรู�เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน เป�นต�น 3) มโนทัศน8เก่ียวกับตนเอง (Self - 
Concept) หมายถึง เจตคติ (Attitudes) ค/านิยม (Value) และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ8ของ
ตนเอง หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว/าตัวเองเป�น 4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) หมายถึง สิ่งท่ี
อธิบายถึงความเป�นตัวตนของบุคคลนั้น เช/น เป�นคนท่ีมีน้ําใจไมตรีเอ้ืออาทรต/อบุคคลอ่ืน หรือเป�นคน
ท่ียิ้มแย�มแจ/มใสร/าเริง เป�นต�น และ 5) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง เป�นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน 
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ซ่ึงทําให�บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ/งไปสู/เปAาหมายตามท่ีตั้งไว� เช/น การท่ีมุ/งถึงผลสําเร็จในงาน (Result 
Oriented)จะมีการต้ังเปAาหมายท่ีท�าทายเพื่อให�มีความพยายามให�สํา เร็จตามเปAาหมาย 
(McClelland, 1973) 

 จากแนวคิดดังกล/าวแสดงให�เห็นว/าศักยภาพของบุคคล คือ การแสดงคุณลักษณะ 
(Attributes) บางประการท่ีเก่ียวข�องกับการมีผลสัมฤทธิ์ในการทํางานระดับสูงของบุคคลนั้นออกมา 
ซ่ึงในวิชาการด�านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย8สมัยใหม/ เมื่อกล/าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบุคคล มักจะเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสมรรถนะหรือขีดความสามารถ 
(Competency) ดังตัวอย/างท่ีพบได�ในงานเขียนของ Shermon (2004) ท่ีกล/าวว/า สมรรถนะ 
(Competency) คือคุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristics) ของบุคคลคนหนึ่ง ท่ีจะช/วย
ให�คนๆ นั้นสามารถส/งมอบผลงานท่ียอดเยี่ยมออกมาได� อาจจะเรียกคุณลักษณะเช/นนี้ว/า “กลุ/ม
คุณสมบัติ” (Attribute Bundle) อันประกอบไปด�วยความรู� ทักษะลักษณะติดตัว (Traits) บทบาท
ทางสังคม (Social role) ภาพพจน8แห/งตน (Self - image) และแรงจูงใจพ้ืนฐาน (Motive) 
คุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล เช/น ความรู� ทักษะ ค/านิยม เจตคติ มักมีลักษณะเป�นนามธรรม แต/เม่ือ
ถูกแสดงออกมาให�เห็นเป�นธรรมผ/านทางการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงสามารถระบุชี้ชัด 
(Identification) หรือวัดได� (Measurable) สิ่งนี้จะเรียกว/า “สมรรถนะ” (Competency) Shermon 
(2004) เสนอแนวคิดเพ่ิมเติมว/า บทบาท ค/านิยม เจตคติ เป�นนามธรรม บทบาทเป�นจุดเริ่มต�นในการ
กําหนด ตลอดจนกํากับหรือชี้นําคุณลักษณะและนําไปสู/การแสดงพฤติกรรม ค/านิยมเป�นสิ่งท่ีบุคลากร
ขององค8การให�คุณค/าและความสําคัญ มีการพัฒนาและนําไปสู/การปฏิบัติร/วมกันจนกลายเป�น
วัฒนธรรมขององค8การ เป�นหลักยึดโยงองค8ประกอบอ่ืนๆ ขององค8การ ส/งเสริมและเอ้ืออํานวยการ
เกิดเอกภาพและความราบรื่นในการขับเคลื่อนองค8การและนําองค8การไปสู/เปAาหมายท่ีวางไว� ท้ังนี้ อาจ
กล/าวได�ว/าค/านิยมเป�นสิ่งสนับสนุนและนําไปสู/พฤติกรรม ส/วนเจตคติมีอิทธิพลต/อกรอบแนวคิดและ
พฤติกรรมของบุคคล นอกจากนั้น การรับรู�ถึงบทบาท ค/านิยมเจตคติ และมูลเหตุจูงใจหรือแรงดลใจ 
(Motive) ก็มีส/วนหรือเป�นตัวผลักดัน กํากับและทําให�บุคคลเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
 ศักยภาพหรือสมรรถนะ จึงเป�นการแสดงออกถึงคุณลักษณะหรือหรือสภาวะท่ีมีลักษณะ
พิเศษท่ีทําให�เกิดการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีโดดเด/นโดยมีความรู� ทักษะและสามารถ นําความรู�และ
ทักษะท่ีมีอยู/ออกมาใช�ประโยชน8เพื่อให�บรรลุเปAาหมายอย/างหนึ่ง สอดคล�องกับคําอธิบายของ 
Robbins (2005) ท่ีกล/าวถึง “คุณลักษณะ” ว/าเป�นสิ่งท่ีบุคคลแสดงออกเป�นพฤติกรรมพ้ืนฐานของ
บุคคลอันเป�นผลมาจากค/านิยม เจตคติ การรับรู�และการเรียนรู� บางอย/างสามารถสังเกตเห็นได�และ
สามารถวัดได� เช/น การเรียนรู� ความรู�และทักษะ แต/บางอย/าง เช/น ค/านิยม เจตคติ เป�นสิ่งท่ีแฝงเร�น
โดยตัวมันเองไม/สามารถแสดงออกให�เห็นได�ชัดแจ�งแต/เป�นตัวผลักดันให�เกิดพฤติกรรม นักวิชาการ
หลายท/านได�ศึกษาและอธิบายเก่ียวกับกับคําว/าคุณลักษณะไว� ในหลายประเด็นท่ีน/าสนใจ เก่ียวกับ
พัฒนาการทําความคิด เทคนิค วิธ ีการ และมุมมองที่เ กี่ยวข�องข�อง นับตั้งแต/มุมมองในเชิง
องค8ประกอบท่ัวไป เช/นคําว/า Attribute และ Characteristic หรือ คุณลักษณะในเชิงความสามารถ
ในการประกอบกิจกรรม เช/นคําว/า Ability กระท่ังมีการพัฒนาของแนวคิดด�านการบริหารจัดการ
สมัยใหม/ ทําให�เกิดการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีใหม/ๆ ด�านการบริหารจัดการ ดังเช/น การพัฒนาทาง
ความคิดของสํานักคิดด�านบริหารจัดการแนวเน�นทรัพยากร (Resource-Based School) ได�ทําการ
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คิดค�นแนวคิดใหม/ท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคลากรเพ่ือท่ีจะสร�างขีดความสามารถ ให�เกิดความ
ได�เปรียบในการแข/งขันขององค8การ หรือสํานักคิดด�านการเรียนรู� (Learning-Based School) ก็
พยายามค�นคิดแนวทาง เครื่องมือ เทคโนโลยี และกระบวนการการสร�างคุณลักษณะของบุคลากรให�
สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู�ได�อย/างเท/าทันในโลกยุคสังคมบนฐานความรู� เป�น ดังนั้นในแง/มุมของ 
“คุณลักษณะ” จึงมีความเก่ียวข�องกับคําสําคัญ เช/น สมรรถนะ (Competency) หรือ ขีด
ความสามารถ (Capability) รวมถึงเรื่องของคนเก/ง (Talent) กันอย/างแพร/หลาย (Robbins, 2005) 

 เม่ือพิจารณาแนวคิดของ McClelland (1973) ซ่ึงให�ความสําคัญกับ “คุณลักษณะของ
บุคลากร” ในเชิงของความสามารถในการปฏิบัติงานภายในองค8การ กล/าวคือ ความสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานได�ดีในระดับท่ีองค8การพึงประสงค8 โดยได�ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต/างระหว/างกลุ/มของ
ผู�ทีประสบผลสําเร็จในงานและกลุ/มของผู�ท่ีประสบความสําเร็จน�อยกว/า (กลุ/มปานกลาง) เพ่ือดูว/าสอง
กลุ/มนี้แตกต/างกันในเรื่องใด ซ่ึงมีวิธีการเก็บข�อมูลแบบเน�นท่ีความคิดและพฤติกรรมท่ีสัมพันธ8กันกับ
ผลลัพธ8ของงานที่ประสบผลสําเร็จ ดังนั ้น จึงได�เน�นความสําคัญของคําว/า “สมรรถนะ” 
(Competency) ว/าเป�นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีแฝงอยู/ในตัวบุคคล ซ่ึงมีความสัมพันธ8กับผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ8ท่ีกําหนด หรือผลการปฏิบัติงานท่ีดีเยี่ยมในงานๆ หนึ่งหรือใน
สถานการณ8หนึ่ง ดังนั้น สมรรถนะจึงหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลอันประกอบไปด�วยความรู� ทักษะ 
บทบาททางสังคม (Social Role) ภาพลักษณ8ของตนเอง (Self Image) คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ 
(Trait) และเหตุจูงใจหรือแรงดลใจ (Motive) ในการอธิบายเก่ียวกับสมรรถนะมักใช�ตัวแบบภูเขา
น้ําแข็ง (Iceberg Model) โดยเปรียบเทียบบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง โดยส/วนท่ีเห็นและพัฒนาได�ง/ายคือ
ส/วนท่ีลอยอยู/เหนือน้ํา ได�แก/ องค8ความรู�และทักษะต/างๆ ท่ีบุคคลมีอยู/ ส/วนใหญ/ท่ีมองเห็นได�ยากอยู/
ใต�ผิวนํา ได�แก/ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ8ภายในและบทบาทท่ีแสดงออกต/อสังคม ส/วนท่ีอยู/ใต�น้ํา
มีผลต/อพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอย/างมาก และเป�นส/วนที่พัฒนาได�ยาก การท่ีบุคคลจะมี
พฤติกรรมในการทํางานอย/างใด ข้ึนอยู/กับคุณลักษณะท่ีเป�นความรู� ทักษะ ความสามารถ (ส/วนท่ีอยู/
เหนือน้ํา) และคุณลักษณะอ่ืนๆ (ส/วนท่ีอยู/ใต�น้ํา) ของบุคคลนั้นๆ 
 สอดคล�องกับแนวคิดของ Woodruffe (1992) นักคิดอีกท/านหนึ่งท่ีใช�คําว/า สมรรถนะ 
เพ่ือบ/งบอกคุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคลากร ซึ่งให�ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บุคลากรว/าหมายถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องข�องกับงาน พฤติกรรมท่ีแสดงออกอย/างชัดเจน ทําให�บุคคล
สามารถทํางานได� โดยชี้ให�เห็นว/าสมรรถนะว/ามีความแตกต/างท่ีเป�นสาระสําคัญอยู/สองอย/าง คือ 
ลักษณะของงานท่ีคนสามารถทําได� (Competence) กับลักษณะของคนท่ีทําให�บุคคลสามารถทํางาน
ได� (Competency) ซ่ึงต/อมา Young and Dulewicz (2009) ได�พัฒนาต/อยอดความคิดนี้ โดยนํา
สมรรถนะท่ีมีความแตกต/างอย/างเป�นสาระสําคัญท้ังสองประการนั้น เชื่อมโยงเข�ากับผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) โดยได�อธิบายถึงสมรรถนะกับท่ีจะทํางานโดยพิจารณาว/าในตัวบุคคล ประกอบด�วยสิ่ง
ท่ีเขาเป�น คือ คุณลักษณะของบุคคล ได�แก/ แรงจูงใจ คุณลักษณะส/วนบุคคลหรืออุปนิสัย ภาพลักษณ8 
บทบาท และความรู�กับสิ่งท่ีบุคคลสามารถทําได� คือ พฤติกรรมอันได�แก/ทักษะท่ีแสดงออกมา ในส/วน
ของงานประกอบด�วยสิ่งท่ีต�องทํากับผลการปฏิบัติงาน ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 คุณลักษณะส/วนบุคคลส/งผลต/อพฤติกรรมท่ีแสดงออกและเชื่อมโยงกับงานท่ีต�องทําและ
นําไปสู/ผลการปฏิบัติงาน 

ท่ีมา: M. Young, and V. Dulewicz, “A Study into Leadership and Management 
Competencies Predicting Superior Performance in the British Royal Navy,” Management 
Development 28, 9 (2009):  794-820. 
 

 สําหรับแนวคิดท่ีเชื่อมโยงเรื่องของ “คุณลักษณะ” กับ “ผลการปฏิบัติงาน” ได�อย/างลง
ลึกก็คือ ผลงานการศึกษา Spencer and Spencer (1993) กล/าวถึงลักษณะพิเศษพ้ืนฐานท่ีแฝงอยู/ใน
ตัวบุคคล ซ่ึงความสัมพันธ8กับผลการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ8และหรือผลการปฏิบัติงานท่ีดี
เยี่ยมในงานๆ หนึ่งหรือในสถานการณ8หนึ่ง ท้ังนี้ ลักษณะพิเศษเฉพาะ หมายถึงความสามารถในส/วนท่ี
ลึกซ้ึงอย/างเหมาะสมและเป�นส/วนท่ีอยู/คงทนปรากฏในบุคลิกของคนๆ หนึ่ง และสามารถใช�ทํานาย
พฤติกรรมในสถานการณ8กว�างๆ และพฤติกรรมในการทํางาน ส/วนคําว/าความสัมพันธ8 หมายถึง
ความสามารถที่ทําให�เกิดหรือใช�ทํานายพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน ส/วนคําว/าตามเกณฑ8 
หมายถึง ความสามารถท่ีทํานายว/าใครทําบางสิ่งใดได�ดีหรือแย/ โดยวัดจากเกณฑ8ท่ีเป�นมาตรฐานหรือ
เกณฑ8ท่ีกําหนดข้ึนมาเฉพาะเจาะจง กล/าวโดยสรุปคุณลักษณะดังกล/าว ประกอบด�วย 1) มูลเหตุจูงใจ
หรือแรงดลใจ (Motive) ท่ีทําให�บุคคลคิดหรือต�องการกระทํา มูลเหตุจูงใจหรือแรงดลใจนี้จะเป�นตัว
ผลักดัน กํากับ และทําให�บุคคลเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให�บรรลุเปAาหมายซ่ึงเป�นพฤติกรรมท่ี
ต/างไปจากคนอ่ืนๆ 2) คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัย (Trait) เป�นลักษณะทางกายภาพ 
และปฏิกิริยาท่ีแสดงออกอย/างสมํ่าเสมอในสถานการณ8ต/างๆ หรือต/อข�อมูลท่ีได�รับ 3) ความรู�สึกนึก
คิดหรือกรอบแนวคิดของตนเอง (Self - Concept) ได�แก/ เจตคติ การให�คุณค/าต/อบุคคลและ
ภาพลักษณ8ของคน กล/าวคือ คนท่ีมีความม่ันใจในตนเองจะเชื่อว/าตนเองเป�นคนมีประสิทธิภาพใน
เกือบทุกสถานการณ8 นั่นคือส/วนท่ีเป�นแนวคิดเก่ียวกับการรับรู�ตนเอง 4) ความรู� (Knowledge) คือ 
ข�อมูลในเรื่องต/างๆ ท่ีบุคคลมี เป�นข�อมูลในขอบเขตเนื้อหาสาระเฉพาะเจาะจง และ 5) ทักษะ (Skill) 
คือความสามารถท่ีจะทํางานหนึ่งงานใด จนเกิดเป�นความชํานาญ เชี่ยวชาญชาญ เป�นความสามารถท่ี
จะทํางานท่ีใช�แรงกายหรืองานท่ีใช�สมอง สอดคล�องกับดังตัวแบบของ Lucia and Lepsinger (1999) 
ซ่ึงให�ความหมายว/า สมรรถนะของบุคคลประกอบด�วยพฤติกรรม ทักษะ ความถนัด เป�นลักษณะ
พิเศษเฉพาะบุคคลท่ีทําให�บุคคลมีประสิทธิภาพ ดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5  Pyramid Competency Model 
ท่ีมา: Anntoinette D. Lucia, and Richard Lepsinger, The Art and Science of Competency 
Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations (Sanfrancisco, 
California: Jossey-Bass, 1999). 
 

 โดยสรุปแล�ว อาจกล/าวได�ว/า ในทางวิชาการ ได�มีการศึกษาวิจัยมาอย/างต/อเนื่องเก่ียวกับ
องค8ประกอบของคําว/า คุณลักษณะ ซ่ึงสามารถพบได�ท้ัง องค8ประกอบทางคุณลักษณะท่ีเห็นได�ง/าย 
(Visible Qualities) เช/น พฤติกรรม ความรู� ทักษะ และองค8ประกอบทางคุณลักษณะท่ีเห็นได�ยาก 
(Hidden Qualities) เช/น ค/านิยม เจตคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย เป�นต�น อีกท้ัง เม่ือนําเอาคําว/า 
คุณลักษณะ มาใช�ในบริบทของการบริหารจัดการสมัยใหม/ ได�มีการพัฒนาต/อยอดคําว/าคุณลักษณะนี้มา
อย/างต/อเนื่องในแวดวงวิชาการด�านการบริหารจัดการ โดยมุ/งเน�นไปท่ีการเชื่อมโยงคุณลักษณะไปสู/เรื่อง
ของการเพ่ิมขีดสมรรถนะ (Competencies) และการยกระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance) ใน
บริบทของการบริหารจัดการระบบและองค8การ ดังนั้น โดยท่ัวไปแล�วจะเห็นว/าในป;จจุบันจะมีการใช�คํา
ว/า คุณลักษณะหรือขีดสมรรถนะ จะมีความหมายไปในแนวทางเดียวกัน 
 ศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 
 จากการศึกษาท่ีผ/านมาพบว/า ศักยภาพของบุคคลก็คือการแสดงออกถึงคุณลักษณะบาง
ประการท่ีพึงประสงค8ให�เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค8การ ซ่ึงในมิติของศักยภาพความเป�นนวัตกรนั้นจึง
เป�นการแสดงออกถึงการพัฒนาศักยภาพเชิงนวัตกรรมของบุคลากร เพ่ือส/งเสริมผลักดันสมรรถนะท่ี
แฝงอยู/ภายในออกมาสร�างสรรค8นวัตกรรมดังท่ีกล/าวมาแล�ว เป�นก�าวย/างสําคัญสู/การสร�างคนนวัตกรรม 
หรือเรียกว/า “นวัตกร” (Innovator) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ คือ เป�นผู�ท่ีชอบเสี่ยง (Venturesome) 
จะต�องเป�นคนแรกในการกระทําสิ่งต/างๆ มีความรู� เป�นนักประดิษฐ8หรือมีความรอบรู�เทคโนโลยี 
หลงใหลในการสร�างนวัตกรรม มีความสัมพันธ8อันดีกับเครือข/ายต/างๆ มีความสามารถในการเข�าใจและ
ประยุกต8ความรู�เชิงเทคนิคท่ีซับซ�อน สามารถรับมือกับสถานการณ8ที่ไม/แน/นอนระหว/างการพัฒนา
นวัตกรรมได�ดี (Rogers, 1983) โดยแบ/งได�เป�น 4 รูปแบบ ได�แก/ 1) นวัตกรแบบผู�รักษาประตู 
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(Gatekeeper) เป�นผู�รวบรวมและส/งต/อข�อมูลอย/างเหมาะสม 2) นวัตกรแบบผู�สร�างสรรค8ความคิด 
(Idea Generator) เป�นผู�ท่ีชอบคิดสร�างสรรค8อยู/ตลอดเวลา 3) นวัตกรแบบผู�สนับสนุน (Coach) เป�นผู�
ผลักดันให�นําความคิดใหม/มาประยุกต8 4) นวัตกรแบบเจ�าพ/อ (Godfather) เป�นผู�เชี่ยวชาญและประสบ
ความสําเร็จด�านการสร�างสรรค8นวัตกรรมอย/างแท�จริง (ปรีดา ยังสุขสถาพร, 2552) ท้ังนี้ นวัตกรต�องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 5 ทักษะ คือ การเชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ8และทดลอง 
นอกจากนี้ ต�องกล�าทําสิ่งใหม/ ไม/พอใจกับสถานภาพป;จจุบัน กล�าเสี่ยงอย/างชาญฉลาดในการทําให�เกิด
การเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร�นในการต้ังคําถามอีกด�วย และท่ีสําคัญคือ นวัตกรต�องมีความ
ฉลาดทางการค�นพบ (Discovery Quotient: DQ) ประกอบด�วย ทักษะการค�นพบ ได�แก/ เชื่อมโยง
ความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ8 และทดลอง รวมถึงทักษะการส/งมอบ ได�แก/ วิเคราะห8 วางแผน 
ปฏิบัติตามรายละเอียด และปฏิบัติให�สําเร็จลุล/วงตามแผน (Dyer and et al, 2011) โดยสะท�อนออก
ทางบุคลิกภาพของนวัตกร (Innovator Personality) ซ่ึงมีแนวโน�มท่ีจะมีพลังขับเคลื่อนเชิงบวกในการ
ทํางานเชิงสร�างสรรค8ให�ประสบผลสําเร็จ และไม/ย/อท�อต/อการทํางานหนัก ทํางานเชิงรุกและรวดเร็ว 
อดทนต/อความกดดันได�ดี (Landrum, 1991) โดยสังเกตได�จากกระบวนการทํางานท่ีบ/งชี้ความเป�น
นวัตกร คือ 1) ค�นหาข�อมูลเชิงลึก 2) กําหนดป;ญหาให�ชัดเจน เพ่ือพิจารณาสิ่งท่ีสมควรทําดําเนินการ 
(Job to be Done) ได�อย/างเหมาะสม 3) พัฒนาแนวทางแก�ป;ญหา และ 4) พัฒนารูปแบบเชิงกลยุทธ8 
(Furr and Dyer, 2014) นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาในมิติของกรอบความคิด (Mindset) จะมี
รูปแบบท่ีแตกต/างอย/างเห็นได�ชัดเจน ได�แก/ Fixed Mindset จะเชื่อว/าความสามารถ สติป;ญญา และ
พรสรรค8 มีอยู/อย/างจํากัด และ Growth Mindset เชื่อว/าความสามารถ สติป;ญญา และพรสวรรค8 
สามารถพัฒนาได� แต/สําหรับบุคคลท่ีเป�นนวัตกรจะมีกรอบความคิดท่ีเรียกว/า Innovator Mindset คือ
เชื่อว/าความสามารถ สติป;ญญา และพรสวรรค8 สามารถพัฒนาได� และสามารถนําไปสร�างสรรค8สิ่งใหม/
หรือความคิดสร�างสรรค8ท่ีดีกว/าเดิมได� (Couros, 2015) 
 โดยหากพิจารณาบทบาทของนวัตกรในเชิงผลสัมฤทธิ์แล�วจะพบว/า เป�นผู�ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
สูงหรือมีสมรรถนะในการสร�างสรรค8นวัตกรรมให�เกิดขึ้นในองค8การ โดยตามมุมมองของ Berger 
(2004) กล/าวว/า ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึงผู�ท่ีมีศักยภาพสูงหรือเรียกว/า Super Keepers เป�นผู�ท่ีมี
ผลงานโดดเด/นเกินความคาดหวัง และสร�างแรงดลใจให�ผู�อ่ืนสร�างผลงานท่ีดีได� ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงจะ
แสดงออกซ่ึงสมรรถนะ และคุณค/าที่องค8การต�องการ เป�นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ 
Robertson and Abby (2003) ท่ีแสดงให�เห็นว/าว/า ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงคือ ผู�ถูกคาดหวังว/าจะสร�างผล
การปฏิบัติงานได�ดีกว/าบุคคลอ่ืน ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงจะมีความคิดสร�างสรรค8และต�องการการเติบโตไม/ว/า
จะมีการสนับสนุนจากองค8การหรือไม/ก็ตาม ในขณะท่ี Michaels and et al. (2001) กล/าวว/า ผู�มี
ผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึงบุคคลท่ีมีแนวคิดในเชิงกลยุทธ8 มีภาวะผู�นําสามารถควบคุมอารมณ8 มีทักษะ
การสื่อสารท่ีดีและสร�างแรงบันดาลใจให�แก/ผู�อ่ืน ซ่ึงสอดคล�องกับ Sears (2003) ท่ีกล/าวว/าผู�มี
ผลสัมฤทธิ์สูงต�องการประสบความสําเร็จในหน�าที่งาน มักจะแสดงให�เห็นว/าตนเองมีทักษะและ
ความสามารถในการทํางานท่ีได�รับมอบหมาย โดยในส/วนของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ได�ให�ความหมายซ่ึงใกล�เคียงกับนักคิดท่ีได�ให�คํานิยามไว�ข�างต�นว/าหมายถึง ผู�ท่ีมีผลงาน
โดดเด/นเป�นท่ีประจักษ8 เป�นท่ียอมรับของผู�บังคับบัญชาและเพ่ือนร/วมงานและมีผลการปฏิบัติงานโดย
เฉลี่ยในระดับดีมาก เป�นผู�ท่ีมีศักยภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพ่ือก�าวข้ึนสู/ตําแหน/งในระดับท่ี
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สูงข้ึน เป�นผู�มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณของการเป�นข�าราชการท่ีดี จน
เป�นท่ียอมรับโดยท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2556) 

 นอกจากนี้ ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ยังมีคุณลักษณะท่ีสําคัญหลายประการ ดังเช/น ฐิตติพร ชมพูคํา 
(2548) สรุปไว�ว/า เป�นบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ เป�นบุคคลท่ีมีผลการทํางานโดดเด/นเหนือบุคคล
อ่ืนๆ ท้ังนี้ อาจมีคุณลักษณะท่ีแตกต/างกันไปในแต/ละองค8การขึ้นอยู/กับลักษณะงาน นโยบาย 
วัฒนธรรมองค8การ และกลยุทธ8ขององค8การ อย/างไรก็ตาม โดยท่ัวไปบุคลากรท่ีมีศักยภาพนั้น จะมี
คุณสมบัติท่ีจะนําตนเองไปสู/บทบาทท่ีมีความรับผิดชอบ สามารถจัดการหรือแก�ป;ญหา รวมท้ังเรียนรู�
ได�อย/างรวดเร็ว มีความกระตือรือร�น มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค8 มีความเป�นผู�นํา มีวิสัยทัศน8 และ
ทํางานร/วมกับผู�อ่ืนได�เป�นอย/างดี ในส/วนของ พรรัตน8 แสดงหาญ (2556) ระบุว/าคนเก/งในองค8การคือ 
พนักงานเกรด A ซ่ึงมีเพียงร�อยละ 10 ในแต/ละระดับงาน ลักษณะของบุคลากรท่ีมีศักยภาพหรือคน
เก/ง ได�แก/ มี IQ สูงต้ังแต/ 130 ข้ึนไป สามารถเรียนรู�ได�เร็ว มีทักษะในการเป�นผู�นํา มีความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค8 มีพลังในการทํางาน สามารถทํางานได�มากกว/า 55 ชั่วโมงต/อสัปดาห8 ไม/ย/อท�อต/ออุปสรรค
ป;ญหา มีแรงบันดาลใจในการทํางาน เข�าใจและตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�ดี ให�คําปรึกษา
แนะนําในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับผู�อ่ืนได� ให�ความร/วมมือและให�ความสําคัญกับเปAาหมายการทํางานของ
ทีม มีประวัติการทํางานดี ผลการปฏิบัติงานสูงกว/ามาตรฐานท่ีกําหนด มีคุณธรรม ยึดม่ันในสิ่งท่ี
ถูกต�อง และมีทักษะการสื่อสารดีท้ังการพูดและการเขียน สอดคล�องแนวคิดเรื่องคุณลักษณะของ Best 
innovators ซ่ึงประกอบด�วย 1) รู�เปAาหมายท่ีจะมุ/งไปสู/ความสําเร็จ 2) มองทิศทางอนาคตได�อย/าง
แตกฉาน 3) ระบุนวัตกรรมท่ีต�องการได�อย/างเหมาะสม 4) จัดการผลผลิตได�ตอบสนองต/อความต�องการ 
5) รู�ความสามารถของตนเองและเปAาหมายการพัฒนา และ 6) สามารถทําแผนท่ีนวัตกรรมได�อย/าง
ชัดเจนกับ (Engel et al., 2015) 
 สําหรับคุณลักษณะผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือมีสรรถนะเชิงนวัตกรรม ในมิติของหน/วยงานทาง
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป�นตัวชี้วัดระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ 
และมีหน�าท่ีหนึ่งท่ีสําคัญโดยสรุป คือ การพัฒนาระบบการบริหารและส/งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเก่ียวข�อง (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) จะมีบุคลากรตําแหน/งนักวิชาการศึกษาท่ีเป�นบุคลากร
หลักในการขับเคลื่อนภารกิจของหน/วยงาน มีฐานะเป�นผู�เชี่ยวชาญพิเศษทางด�านการศึกษา มีหน�าท่ี
สําคัญประการหนึ่ง คือ การศึกษา ค�นคว�า วิเคราะห8 วิจัยและสร�างองค8ความรู� เทคนิควิธีการและ
นวัตกรรมใหม/ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และนวัตกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนํามา
พัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย และพัฒนางานด�านการศึกษา (สํานักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ, 2551) ซ่ึงมุ/งเน�นให�นักวิชาการศึกษาสร�างสรรค8นวัตกรรมในด�าน
ต/างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก/ นวัตกรรมทางด�านหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน 
นวัตกรรมการประเมินผล และนวัตกรรมการบริหารจัดการ (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 
2552) โดยการศึกษาคุณลักษณะของนักวิชาการศึกษาในเชิงการสร�างสรรค8นวัตกรรมดังกล/าวนั้น 
ต�องพิจารณาการศึกษาท่ีสอดคล�อง ดังเช/น การศึกษาของ วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8 (2558) 
ท่ีได�ศึกษาเก่ียวกับความเป�น นวัตกรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาครัฐ พบเป�นผู�ท่ีริเริ่ม ประดิษฐ8คิดค�น 
สร�างสรรค8 และสนับสนุน ให�เกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานท่ีเป�น
นวัตกรรม สําหรับใช�ในการปฏิบัติงานของตนเอง องค8การ และส/งมอบไปยังระบบการจัดการศึกษา ซ่ึงมี
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ประโยชน8 มีคุณค/า เหมาะสมต/อการพัฒนาและแก�ป;ญหาทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีคุณลักษณะท่ี
สําคัญ 3 ด�าน ได�แก/ ด�านความสามารถ ด�านพฤติกรรม และด�านเจตคติ 

 รวมถึงการศึกษาของ วสันต8 สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท8 (2558) ได�ระบุว/าป;จจัย
ท่ีส/งผลต/อพฤติกรรมสร�างนวัตกรรมระดับบุคคลของนักวิชาการศึกษา ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจํานวน 3 ป;จจัย ได�แก/ 1) เครือข/ายทางสังคม คือ มีการเชื่อมโยงระหว/างบุคคล
กับบุคคล หรือระหว/างบุคคลกับกลุ/ม หน/วยงาน หรือองค8การต/างๆ ท้ังในด�านความหนาแน/นของ
เครือข/ายและความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข/าย ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ Smith and 
Shalley (2003) ท่ีศึกษาเครือข/ายทางสังคมใน 3 ประเด็น ได�แก/ ความถ่ีในการติดต/อ ความใกล�ชิด 
และความคงทนของความสัมพันธ8 ซ่ึงหากบุคคลมีเครือข/ายทางสังคมแบบเป|ด ไม/ว/าจะมีรายละเอียด
ความสัมพันธ8แบบใดใน 3 รูปแบบข�างต�น ก็พบว/า มีความสัมพันธ8กับผลงานสร�างสรรค8ท้ังสิ้น 2) การ
เป|ดกว�างทางความคิด คือ มีการเป|ดรับของบุคคลเก่ียวกับข�อมูลใหม/ ความรู�ใหม/ และประสบการณ8
ใหม/ โดยเป|ดกว�างและยอมรับท่ีจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิม หากมีหลักฐานหรือข�อโต�แย�งท่ี
สมเหตุสมผล ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ Riquelma (2000) ท่ีได�ศึกษาการเป|ดกว�างทางความคิด 
สามารถสนับสนุนและสร�างความเข�มแข็งให�กับระดับของจินตนาการ และความสร�างสรรค8หรือ
นวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ8 ตลอดจนผลท่ีได�รับจากกระบวนการวางแผน รวมถึงทดสอบ
เทคนิคในการสนับสนุนความสร�างสรรค8ร/วมด�วย ซ่ึงพบว/า กลุ/มควบคุมท่ีเป�นผู�ท่ีมีลักษณะเป|ดกว�างทาง
ความคิด แม�ไม/ได�รับเทคนิคการสนับสนุนความสร�างสรรค8 เพ่ือสร�างแผนกลยุทธ8การตลาด แต/ก็ยัง
สามารถผลิตชิ้นงานท่ีมีความสร�างสรรค8ได� และยังแสดงให�เห็นว/า ความสร�างสรรค8สามารถสนับสนุนให�
เกิดเพ่ิมข้ึนได� แม�ในกลุ/มของผู�ที่มีคุณลักษณะป|ดทางความคิด และ 3) ลักษณะการคิดริเริ่ม คือ 
ลักษณะการคิดของบุคคลท่ีแสดงให�เห็นความคิดท่ีแปลกใหม/ และมีประโยชน8ต/อตนเอง กลุ/ม หน/วยงาน 
และองค8การ ประกอบด�วยมิติด�านการสร�างสรรค8ความคิด และการแสดงให�เห็นความสามารถในการคิด
ท่ีแปลกใหม/ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ Monoz-Doyague and et al (2008) ท่ีทําการศึกษาป;จจัย
ท่ีมีผลต/อความสร�างสรรค8ของบุคคล โดยใช�แบบวัดความคิดสร�างสรรค8ของบุคคล ท่ีมีคุณลักษณะ
สะท�อนความต้ังใจในการแสดงออกถึงการสร�างนวัตกรรม ซ่ึงในการวิเคราะห8พบว/าลักษณะการคิดริเริ่มนี้ 
สามารถพยากรณ8ความสร�างสรรค8ของบุคคลได�อย/างมีนัยสําคัญ และเป�นตัวชี้วัดบุคคลท่ีมีลักษณะ
สะท�อนความเป�นนวัตกรได� 

 หากพิจารณาในมิติของด�านความสามารถ ด�านพฤติกรรม และด�านเจตคติ ของศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น จะเรียกได�ว/าเป�นคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of 
Educational Innovator) ท่ีต�องนําไปออกแบบกระบวนการพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวบุคลากร
ออกมาใช�ประโยชน8 บนฐานความรู�ความสามารถท่ีสร�างคุณค/าและมูลค/าเพ่ิมเชิงนวัตกรรม ได�อย/าง
ถูกต�อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล�องกับความต�องการขององค8การ 
(วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก, 2559) ซ่ึงได�แก/ ด�านความสามารถ (Ability) เป�นทักษะและ
ความชํานาญในทางปฏิบัติท่ีจําเป�น ในระดับของความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ประกอบด�วย 1) การ
แสวงหาความรู� คือ ความสามารถในการรวบรวม ศึกษา ค�นคว�าหาความรู� และสามารถสร�างความรู�
ใหม/เพ่ิมเติมได�จากแหล/งต/างๆ แล�วนํามาวิเคราะห8 สังเคราะห8 เป�นแนวทางแก�ไขป;ญหาและพัฒนา
การศึกษาได�อย/างตรงเปAาประสงค8 จากการได�มาซ่ึงองค8ความรู�ท่ีไม/หยุดนิ่ง มีความทันสมัย ทันต/อ
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เหตุการณ8 มีคุณภาพและลุ/มลึก 2) การระดมทรัพยากร คือ ความสามารถในการรวบรวม เงิน สิ่งของ 
วัสดุอุปกรณ8 รวมถึงกําลังคนท่ีมีความรู�ความสามารถท่ีเก่ียวข�อง ให�เพียงพอต/อการปฏิบัติงานอย/างมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต/อ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาได�อย/างต/อเนื่อง 3) การมองเห็น
ป;ญหาและโอกาสคือ ความสามารถในการท่ีไม/ละเลยป;ญหาในทุกมิติ เข�าใจถึงความเชื่อมโยงของป;ญหา
ต้ังแต/ระดับผู�เรียน ผู�สอน โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับกระทรวง โดยลงมือปฏิบัติด�วยการ
มองป;ญหานั้นเป�นโอกาสในการแก�ไข พัฒนา และสร�างสรรค8สิ่งใหม/ 

 สําหรับองค8ประกอบต/อมา ได�แก/ 4) การคิดริเริ่มสร�างสรรค8 คือ ความสามารถในการคิดท่ี
มีความแปลกใหม/ คิดนอกกรอบ และหลุดจากการครอบงําทางความคิดขององค8การภาครัฐและ
องค8การทําการศึกษาเดิมๆ สามารถนําความรู�ทางการศึกษา และความรู�อ่ืน มาดัดแปลง ผสมผสาน ให�
เป�นความคิดท่ีมีมุมมองใหม/ท่ีสามารถตอบสนองต/อเหตุการณ8หรือป;ญหาทางการศึกษาได�ดีข้ึน 5) การ
เสนอ ผลักดัน และทําความคิดให�เป�นจริง คือ ความสามารถในการนําเสนอความคิด ให�เหตุผลท่ีเป�นท่ี
ยอมรับ เพ่ือให�เกิดการสนับสนุนแนวคิดสู/การปฏิบัติจริง เป�นความสามารถเชิงการเชื่อมโยง ความคิด 
การปฏิบัติ และผลลัพธ8 ให�เกิดเป�นรูปธรรม 6) การสร�างเครือข/าย คือ ความสามารถในการเชื่อมโยง
ระหว/างบุคคลกับบุคคล หรือระหว/างบุคคลกับกลุ/ม หน/วยงาน ท้ังภายในและภายนอก รวมถึงองค8การ
ทําการศึกษาอ่ืนและองค8การต/างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ท้ังเป�นทางการและไม/เป�นทางการ เพ่ือให�เกิดการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ 7) การทํางานร/วมกับผู�อ่ืน คือ ความสามารถในการมีส/วน
ร/วมกับบุคคลหรือกลุ/ม ภายใต�ความสอดคล�องของวัตถุประสงค8ทางการศึกษา เพ่ือการปฏิบัติงาน
ร/วมกันทุกฝ{ายได�อย/างมีประสิทธิภาพ หรือเกิดข�อขัดแย�งน�อยท่ีสุด และ 8) การส/งมอบเชิงวิชาการคือ 
ความสามารถในการถ/ายทอดผลผลิตท่ีได�การปฏิบัติงาน เช/น รูปแบบการพัฒนา องค8ความรู� หรือ
นวัตกรรม เป�นต�น โดยถ/ายทอดได�อย/างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบททาง
การศึกษา ด�วยกระบวนการท่ีเหมาะสม ท้ังภายในหน/วยงานและการส/งมอบภายนอก (วสันต8 สุทธาวาศ 
และ พิทักษ8 ศิริวงศ8, 2558) 

 ด�านท่ีสอง ได�แก/ ด�านพฤติกรรม (Behavior) เป�นการกระทําหรือลักษณะท่ีแสดงออกมา
ให�สังเกตเห็นได�อย/างชัดเจน ในระดับของความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ประกอบด�วย 1) ความ
กระหายในการคิดค�นสิ่งใหม/ๆ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงสัญชาติญาณแห/งการอยากได�อยากมีสิ่ง
ใหม/ๆ ท้ังป;จจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ8 ซ่ึงมีความต�องการอย/างยิ่งท่ีจะแสวงหาและ
กระตือรือร�น มีความต่ืนเต�นท่ีจะเรียนรู�สิ่งใหม/ๆ ท่ีจะเป�นประโยชน8ในการปฏิบัติงานอย/างต/อเนื่อง      
2) ความช/างสังเกต คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความละเอียดลออ จากการปฏิสัมพันธ8กับสภาพแวดล�อม 
ไวต/อความเป�นอยู/ ปฏิกิริยา และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมทางการศึกษาในภาพรวม รวมท้ัง 
องค8การ บุคคล และการปฏิบัติงาน 3) การมีข�อสงสัย ต้ังคําถาม และหาคําตอบ คือ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีข�อสงสัยกับสิ่งรอบตัวและต้ังคําถามกับสิ่งนั้นอยู/เสมอ เช/น กระบวนการพัฒนา
การศึกษาที่ใช�อยู/มีประสิทธิภาพหรือไม/? เป�นความสําเร็จที่แท�จริงหรือไม/? อะไรที่เป�นป;จจัย
ความสําเร็จ? เป�นต�น ซ่ึงจะนําไปสู/วงจรในการค�นหาคําตอบ เพ่ือค�นหาแนวทางการพัฒนาและแก�ไข
ป;ญหาท่ีดีข้ึนอยู/เสมอ 4) ความละเอียดรอบคอบ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให�ความสําคัญกับ
รายละเอียดของการปฏิบัติงานในทุกแง/มุมอย/างรอบด�าน พินิจพิเคราะห8 และตรวจสอบความถูกต�อง
แม/นยําของข�อมูล กระบวนการ รวมถึงผลลัพธ8และผลกระทบ จากการดําเนินงานและผลผลิตท่ีส/งมอบ
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ไปยังระบบการศึกษา 5) การเป|ดใจและยอมรับฟ;งความคิดเห็นของผู�อ่ืน คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง 
ความเข�าอกเข�าใจและยอมรับเหตุผลของผู�อ่ืน รับฟ;งความคิดเห็นท่ีแตกต/างด�วยใจท่ีปราศจากอคติ ท้ัง
กับผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร/วมงาน ลูกน�อง และผู�เก่ียวข�อง 6) ความมุ/งม่ันและปฏิบัติงานต/อเนื่อง คือ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจจะปฏิบัติราชการให�ดี หรือให�เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว� ด�วยความ
เพียรและทุ/มเทเวลาให�กับการปฏิบัติงานอย/างสมํ่าเสมอ โดยไม/ละทิ้ง และไม/ลดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน 7) ความอดทนไม/ย/อท�อ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงจิตใจอันหนักแน/น ม่ันคง มีใจสู� กายสู� 
พร�อมท่ีจะปฏิบัติงานท่ียาก และเผชิญเหตุการณ8ต/างๆโดยไม/รู�สึกหวั่นไหวอดทนต/อสภาพแวดล�อมของ
องค8การภาครัฐ ความอดทนต/อความคับแค�นใจ อดทนต/อการเชื่อฟ;ง และอดทนต/อความเหนื่อยยาก
จากการทํางาน และ 8) การประพฤติตนเป�นต�นแบบทางราชการและการศึกษาคือ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการและองค8การ
ทําการศึกษา กล�าหาญยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง และประพฤติปฏิบัติตนได�ควรค/าแก/การยกย/องสรรเสริญ
ให�เป�นแบบอย/างท่ีดี (วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8, 2558) 

 ด�านสุดท�าย คือ ด�านเจตคติ (Attitude) เป�นความรู�สึก ความคิดเห็น และการรู�ของบุคคล
ท่ีมีต/อ สิ่งของ บุคคล องค8การ สถานการณ8 และข�อเสนอใดๆ ซ่ึงมีผลต/อปฏิกิริยาตอบสนองเชิง
พฤติกรรมในระดับของความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ประกอบด�วย 1) การมีจิตอาสาและรักษา
ประโยชน8ส/วนรวม คือ การมีความตระหนักรู� และคํานึงถึงสังคมส/วนรวม มีความรับผิดชอบต/อการ
กระทําของตัวเองท้ังในฐานะของข�าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพร�อมท่ีจะเสียสละ
ประโยชน8ส/วนตนเพ่ือรักษาผลประโยชน8ของส/วนรวม 2) การคิดเชิงบวก คือ การมองสิ่งต/างๆ อย/าง
เข�าใจ และยอมรับได�ในด�านลบ มองป;ญหา ความทุกข8 ความไม/ราบรื่นเป�นเรื่องธรรมดา รู�จักเลือกใช�
ประโยชน8จากด�านบวกท่ีแฝงอยู/ในสิ่งนั้น มองอุปสรรคเป�นโอกาส รวมถึงไม/กลัวต/อการเปลี่ยนแปลง
จากบริบทแวดล�อมต/างๆ 3) การเชื่อม่ันในงาน ผู�ร/วมงาน และตนเองคือ การปฏิบัติงานด�วยความไว�ใจ
และความม่ันใจต/อศักยภาพ ความถูกต�อง และคุณค/าของงานท่ีทํา เพ่ือนร/วมงานและตนเอง 4) การให�
เกียรติตนเองและผู�อ่ืน คือ การตระหนักถึงความมีค/าของตนเอง เพ่ือนร/วมงาน และผู�อ่ืน รู�จักถ/อมตน
และยอมรับในความสามารถของผู�อ่ืน ใช�กริยาวาจาสุภาพ อ/อนน�อม ประพฤติปฏิบัติต/อผู�อ่ืนด�วยความ
เคารพ ไม/กดทับผู�อ่ืน 5) การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและเยาวชน คือ การมีทัศนะต/อ
การศึกษาว/าเป�นรากฐานท่ีส/งเสริมความเจริญม่ันคงทุกของประเทศชาติโดยมีเยาวชนเป�นทรัพยากร
มนุษย8และเป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และ 6) การมีความภาคภูมิใจและซาบซ้ึงใน
คุณค/าความเป�นข�าราชการ คือ การมีใจรัก เต็มใจ และตระหนักถึงคุณค/าภาระสําคัญในการรับใช�ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย8 ทุ/มเทและเสียสละปฏิบัติหน�าท่ีตามรอยพระยุคลบาท โดยมุ/งประโยชน8ของ
นักเรียน ระบบการศึกษา และประชาชนส/วนรวม (วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8, 2558) 

 จากการศึกษาบทความ งานวิจัย งานวิชาการ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องทางด�าน
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามท่ีได�ข�อมูลข�างต�นนั้น ผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห8องค8ประกอบ
ท่ีสําคัญ เพ่ือค�นหาคุณลักษณะท่ีสําคัญ ตามแนวคิดของนักวิชาการท้ังของไทยและต/างประเทศ เพ่ือ
นําไปวิเคราะห8ประกอบในการพัฒนาศักยภาพตามโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห8องค8ประกอบสําคัญของคุณลักษณะที่บ/งชี้ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

 
 

 
 
ที่ 

 
 

องค%ประกอบของคุณลักษณะที่บMงชี้
ศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 
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1 เป�นผู�ที่ชอบเสี่ยง กล�าทํา ริเริ่มสิ่งใหม/ � - - - - - � - - - - - - - � 3 
2 เป�นนักประดิษฐ8 ชอบทดลอง � - - - - - � - - - - - - - - 2 
3 หลงใหลในการสร�างนวัตกรรม � - - - - - - - - - - - - - - 1 
4 มีความสัมพันธ8 อันดี กับเครือข/ ายต/ างๆ 

ทํางานร/วมกับผู�อื่นได�ดี มีปฏิสัมพันธ8 
� - - - - - � - - - - - � � � 5 

5 เข�าใจและประยุกต8ความรู� เชิ งเทคนิคที่
ซับซ�อน มีความรู�เทคโนโลยี 

� - - - - - - - - � - - - - - 2 

6 สามารถรับมือสถานการณ8 ที่ ไม/แน/นอน
ระหว/างการพัฒนานวัตกรรมได�ดี 

� - - - - - - - - - - - - - � 2 

7 สามารถรวบรวมและส/งต/อข�อมูลอย/าง
เหมาะสม 

- - - - - - - - - - � - - - � 2 

8 ชอบคิดสร�างสรรค8อยู/ตลอดเวลา - - - � - - - - - � � - � � � 6 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห8องค8ประกอบสําคัญของคุณลักษณะที่บ/งชี้ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ต/อ) 

 
 
ที่ 

 
 

องค%ประกอบของคุณลักษณะที่บMงชี้
ศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 
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9 สามารถผลักดันให� นํ าความคิดใหม/มา
ประยุกต8 

- - - - - - - - - - � - - - � 2 

10 เชี่ยวชาญด�านการสร�างสรรค8นวัตกรรม - - - - - - � - - - � - - - - 2 
11 การเชื่อมโยงความคิด เรียนรู�เร็ว - - - - - - � - - � - - � - � 4 
12 ชอบตั้งคําถาม  - - - - - - � - - - - - - - � 2 
13 ช/างสังเกต - - - - - - � - - - - - - - � 2 
14 มีความกระตือรือร�น - - - - - - � - - � - - - - - 2 
15 สามารถส/งมอบและบรรลุเปAาหมาย - - - - � - � - - - - - - - � 3 
16 มีพลังขับเคลื่อนเชิงบวกในการทํางานเชิง

สร�างสรรค8ให�ประสบผลสําเร็จ 
- � - - � - - - - - - - - - � 4 

17 ไม/ย/อท�อต/อการทํางานหนัก - � - - - - - - - - - - � - � 3 
18 ทํางานเชิงรุกและรวดเร็ว - � - - - - - - - � - - � - � 4 
19 อดทนต/อความกดดัน ควบคุมอารมณ8ได�ดี - � - - - - - - - - - - - - � 2 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห8องค8ประกอบสําคัญของคุณลักษณะที่บ/งชี้ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ต/อ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

องค%ประกอบของคุณลักษณะที่บMงชี้
ศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 
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20 ค�นหาข�อมูลเชิงลึก - - - - - - - � - - - - - - - 1 
21 กําหนดป;ญหาชัดเจน แก�ป;ญหาได�เร็ว - - - - - - - � � � - - - - � 4 
22 พิจารณาสิ่ งที่สมควรดําเนินการได�อย/าง

เหมาะสม ละเอียด รอบคอบ 
- - - - - - - � - - - - - - � 2 

23 พัฒนารูปแบบเชิงกลยุทธ8 - - - - - - - � � - - - - - - 2 
24 ผลงานโดดเด/นเกินความคาดหวัง - - - � - � - - � � - - � - - 5 
25 มีแรงบันดาลใจในตน ดึงดูดและสร�างแรง

บันดาลใจให�แก/ผู�อื่น 
- - � - - � - - - - - - � - - 3 

26 ต�องการเติบโตและประสบความสําเร็จใน
หน�าที่งาน 

- - - � � - - - - - - - - - - 2 

27 แนวคิดในเชิงกลยุทธ8 - - � - - - - - � - - - - - - 2 
28 มีภาวะผู�นําและวิสัยทัศน8 - - � - - - - - - � - - � - - 3 
29 มีทักษะการสื่อสารที่ดี - - � - - - - - - - - - � - - 2 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห8องค8ประกอบสําคัญของคุณลักษณะที่บ/งชี้ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ต/อ)  

ที่มา จากการสังเคราะห8เนื้อหาและการสรุปความของผู�วิจัย   หมายเหตุ:  เครื่องหมาย (�) หมายถึง มีข�อมูลที่สอดคล�อง, ( - ) หมายถึง ไม/มีข�อมูลสอดคล�อง 

 
 
ที่ 

 
 

องค%ประกอบของคุณลักษณะที่บMงชี้
ศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 
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30 มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความ
ประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - � � - � 3 

31 มีความรับผิดชอบ - - - - - - - - - � - - - - � 2 
32 เข�าใจ ให�คําปรึกษา และตอบสนองความ

ต�องการของผู�เกี่ยวข�องได�ดี 
- - - - - - - - - - - - � - - 1 

33 เป|ดกว�างทางความคิด - - - - - - - - - - - - - � � 2 
34 การแสวงหาความรู� - - - - - - - - - - - - - - � 1 
35 การระดมทรัพยากร - - - - - - - - - - - - - - � 1 
36 การมองเห็นป;ญหาและโอกาส - - - - - - - - � - - - - - � 2 
37 การมีจิตอาสาและรักษาประโยชน8ส/วนรวม - - - - - - - - - - - - - - � 1 
38 เชื่อมั่นในงาน ผู�ร/วมงาน และตนเอง - - - - - - - - - - - - - - � 1 
39 ให�เกียรติตนเองและผู�อื่น - - - - - - - - - - - - - - � 1 
40 ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา - - - - - - - - - - - - - - � 1 
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 จากตารางท่ี 2 พบว/า จากการสังเคราะห8องค8ประกอบสําคัญของคุณลักษณะท่ีบ/งชี้
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการ จํานวน 15 คน มีจํานวน 6 คน ท่ีให�
ความสําคัญในองค8ประกอบการมีความคิดสร�างสรรค8มากที่สุด รองลงมาจํานวน 5 คน คือ 
ความสัมพันธ8อันดีกับเครือข/ายต/างๆ มีปฏิสัมพันธ8 และทํางานร/วมกับผู�อ่ืนได�ดี รวมถึงการเชื่อมโยง
ความคิด การเรียนรู�ได�อย/างรวดเร็ว ทํางานเชิงรุก การมีพลังขับเคลื่อนเชิงบวกในการทํางานเชิง
สร�างสรรค8ให�ประสบผลสําเร็จ ความสามารถในการสร�างผลงานท่ีโดดเด/นเกินความคาดหวัง กําหนด
ป;ญหาชัดเจน แก�ป;ญหาได�เร็ว จํานวน 4 คน และองค8ประกอบอ่ืนๆ ในเชิงนวัตกรรม ท้ังนี้ จาก
การศึกษาได�แสดงให�เห็นได�ว/าองค8ประกอบสําคัญในการพิจารณาคุณลักษณะท่ีเก่ียวข�อง แบ/งเป�น 3 
กลุ/ม คือ ความสามารถ (Ability) พฤติกรรม (Behavior) และเจตคติ (Attitude) ดังนั้น เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น เป�นการมุ/งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให�สอดคล�องกับคุณ
ลักษณะเฉพาะเชิงนวัตกรรม หรือคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational 
Innovator) โดยต�องพิจารณาถึงความสามารถ พฤติกรรม เจตคติ ดังกล/าว เพ่ือสามารถนําไป
ออกแบบกระบวนการพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวบุคลากรออกมาใช�ประโยชน8ได�อย/างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร�างศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 

 หนึ่งในประเด็นท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการสร�างสรรค8นวัตกรรมให�เกิดข้ึนในองค8การ 
Gibbons (1997) และ McKeown (2008) กล/าวว/าคือ การสร�างคนนวัตกรรม (Innovative 
People) ซ่ึงทําให�แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย8 จึงถือเป�นเรื่องอันดับต�นๆ ท่ีองค8การ
ต�องให�ความสําคัญ โดยการพัฒนา คือ กระบวนการท่ีมุ/งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงผ/านข้ันตอนต/างๆ 
เพ่ือการปรับปรุงให�ดีข้ึน และเป�นไปตามทิศทางท่ีพึงปรารถนา (Mankin, 2009) โดยในส/วนของการ
พัฒนาคน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 ซ่ึงอาจ
เรียกได�แตกต/างกัน แต/โดยนัยคือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 (Human Resource 
Development) โดย อนันต8 พันนึก (2554) ได�รวบรวม วิเคราะห8 และสังเคราะห8 ความหมายของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย8ของนักวิชาการท้ังของไทยและต/างประเทศ พอสรุปความหมายได� 3 
ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 หมายถึง การดําเนินการให�บุคลากรได�รับ
ประสบการณ8และการเรียนรู�ในช/วงเวลาหนึ่งเพ่ือนํามาปรับปรุงความสามารถในการทํางานโดยมี
วิธีดําเนินการ 3 ประการ คือ 1) การฝzกอบรม (Training) เป�นกิจกรรมการเรียนรู� มุ/งเน�นเก่ียวกับงานท่ี
ปฏิบัติอยู/ในป;จจุบัน เปAาหมายคือ การยกระดับความรู� ความสามารถ ทักษะของบุคลากรในขณะนั้นให�
สามารถทํางานในตําแหน/งนั้นๆ ได� ผู�ผ/านการอบรมไปแล�วสามารถนําความรู�ไปใช�ได�ทันท่ี 2) การศึกษา 
(Education) เป�นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8โดยตรง เพราะการศึกษาเป�นการเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ 
ทัศนะคติ ตลอดจนเสริมสร�างความสามารถในการปรับปรุงตนเองในทุกๆ ด�านให�กับบุคลากรและ  
3) การพัฒนา (Development) เป�นกระบวนการปรับปรุงองค8การให�มีประสิทธิภาพ เป�นกิจกรรมการ
เรียนรู�ท่ีไม/ได�มุ/งเน�นท่ีตัวงาน แต/มีจุดเน�นเพ่ือให�มีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีองค8การต�องการ ลักษณะท่ี 2 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 หมายถึง การนํากิจกรรมท่ีมีการกําหนดและวางรูปแบบอย/างมีระบบมา
ใช�เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ความสามารถและปรับปรุงพฤติกรรมบุคลากรให�ดีข้ึน โดยมุ/งเน�นการ
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พัฒนา 3 ส/วน คือ 1) การพัฒนาบูรณาการ (Individual Development) 2) การพัฒนาสายอาชีพ 
(Career Development) และ 3) การพัฒนาองค8การ (Organization Development) ซ่ึงการ
ดําเนินการพัฒนาดังกล/าวมีจุดหมายร/วมกัน คือ การปรับปรุงการทํางานของบุคลากรให�ดีข้ึน ลักษณะ
ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 คือ การพัฒนาองค8การให�เป�นองค8การแห/งการเรียนรู� (Learning 
Organization) ซ่ึงเป�นการบูรณาการระหว/างการเรียนรู�และงานเข�าด�วยกัน ให�สามารถรวมกันได�
อย/างต/อเนื่องและเป�นระบบใน 3 ส/วนคือ ในระดับบุคคล ระดับกลุ/มหรือทีมผู�ปฏิบัติงาน และระดับ
ระบบโดยรวม ซ่ึงกระบวนการเรียนรู�แบ/งออกเป�น 3 ประเภท คือ 1) การเรียนรู�จากประสบการณ8ใน
อดีต 2) การเรียนรู�ท่ีจะปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ8ในป;จจุบันและ 3) การเรียนรู�เพื่อเตรียมตัว
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 สําหรับการมุ/งพัฒนาบุคลากรด�านการศึกษานั้น ถือเป�นการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
ให�มีศักยภาพท่ีตอบสนองต/อความต�องการของหน/วยงานด�านการศึกษา สอดคล�องกับแนวทางการ
ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ท่ีมุ/งเน�นการพัฒนาวิชาชีพ และมุ/งหวังให�บุคลากรภาครัฐมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีความเป�นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการทํางาน คือ มุ/ง
ผลสัมฤทธิ์ ทํางานเป�นทีมและมีความรู�เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ 2) มีความเป�นนานาชาติ 
(International) คือ มีความเป|ดกว�างทางความคิด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ และมีทักษะการ
ทํางานในบริบทสากล 3) มีความเป�นผู�สนับสนุน (Facilitator) คือ มีภาวะผู�นําเชิงรุก และการบริการ
ท่ีเป�นเลิศ 4) เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คือ มีการต่ืนตัวในการรับรู�ในวงกว�างและ
ในเชิงลึก สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพร�อมท่ีจะเผชิญหน�ากับความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต/างๆ 
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง และสามารถทําให�ผู�อื่นเข�าใจในการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น เพื่อหา
แนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได� (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2556) 
รวมถึงได�ชี้ให�เห็นขอบเขตและประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ คือ การบริหารงานภาครัฐท่ีประสบ
ผลสําเร็จ ประกอบด�วย การมีผู�นําท่ีมีสมรรถนะสูง มีผู�ปฏิบัติงานท่ีมีความรู� ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
ท่ีเหมาะสม และมีการบริหารจัดการท่ีดี 

 แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงค/านิยมในการพัฒนาวิชาชีพหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8
ดังกล/าว ได�เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมเป�นการบริหารการพัฒนาด�วยกลยุทธ8เชิงรุกมากกว/าเชิงรับ 
หมายความว/า หน/วยงานต�องคิดล/วงหน�าว/าจะต�องจัดการพัฒนาเรื่องใดบ�างตามความสามารถหรือ
สมรรถนะท่ีต�องการเพ่ือจะได�จัดโปรแกรมหรือหลักสูตรการพัฒนาให�สอดคล�องกับความสามารถท่ี
กําหนดข้ึน (อาภรณ8 ภู/วิทยพันธ8, 2548) สอดคล�องกับ วิโรจน8 สารรัตนะ (2554) ท่ีกล/าวถึง แนวคิด
การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม/ ไว�ว/าแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพในป;จจุบันแตกต/างจากในอดีต ซ่ึงเดิมนัก
การศึกษามีมุมมองเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพในวงแคบ แต/มุมมองในการพัฒนาวิชาชีพแบบใหม/มี
ทัศนะท่ีกว�างข้ึน ท้ังในเรื่องของกิจกรรม (Activity) และกระบวนการ (Process) เพ่ือพัฒนาความรู� 
ทักษะ และเจตคติของบุคลากรทางการศึกษา โดยลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 3 ประการ 
ได�แก/ ประการแรก การพัฒนาวิชาชีพเป�นกระบวนการท่ีมีจุดมุ/งหมาย (Purposeful Process) ซ่ึงจะ
ช/วยให�การกําหนดเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ8 กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติ ตลอดจนแนวการประเมิน 
เป�นไปอย/างมีประสิทธิผลข้ึน ซ่ึงก็มีแนวทาง ดังนี้ 1) การกําหนดจุดมุ/งหมายท่ีชัดเจนเป�นจุดเริ่มต�นท่ี
สําคัญ เป�นการพัฒนาวิชาชีพท่ีมุ/งให�เกิดผลลัพธ8 (Results – Driven Professional Development) 
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2) การทําให�ม่ันใจว/าจุดมุ/งหมายนั้นมีคุณค/า มีความหมาย ดังนั้นจะต�องมีวิธีการตรวจสอบความสําคัญ
หรือความมีคุณค/าของจุดมุ/งหมายนั้น และ 3) การกําหนดวิธีการประเมินผลตามจุดมุ/งหมายท่ี
คํานึงถึงการมีตัวบ/งชี้ท่ีหลากหลาย (Multiple Indicators) ประการท่ีสอง การพัฒนาวิชาชีพเป�น
กระบวนการต/อเนื่อง (Ongoing Process) เพ่ือให�เกิดความรู�และความเข�าใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม/ๆ ต�อง
มีการเรียนรู�อยู/ตลอดเวลา จะต�องสํารวจถึงความมีประสิทธิผลของสิ่งท่ีตนเองกําลังทําอยู/ ประเมินถึง
สภาพปฏิบัติงานในป;จจุบัน พยายามหาทางเลือกหรือโอกาสใหม/ๆ เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขอยู/อย/าง
ต/อเนื่อง และประการท่ีสาม การพัฒนาวิชาชีพเป�นกระบวนการเชิงระบบ (Systemic Process) ซ่ึง
จะต�องพัฒนาทุกส/วนอย/างสอดคล�องและเป�นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังในระดับรายบุคคล ระดับกลุ/ม 
และระดับองค8การ (Guskey, 2000) 

 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรการศึกษา 
 สําหรับการออกแบบกระบวนการพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวบุคลากรออกมาใช�

ประโยชน8ได�อย/างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควรพิจารณาถึงความสามารถ 
พฤติกรรม เจตคติ ดังท่ีกล/าวมาแล�ว ผู�วิจัยจึงได�นําเสนอรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8ต/างๆ 
เพ่ือเป�นแนวทางในการกําหนดรูปแบบเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา เพ่ือเสริมสร�าง
บุคลากรให� “สร�างนวัตกรรมได� ใช�นวัตกรรมเป�น” ดังนี้ 

 จากการสังเคราะห8งานวิจัยของนักวิชาการในต/างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดย โชติชวัล ฟูกิจกาญจน8 (2556) ได�เสนอรูปแบบการพัฒนาดังกล/าวไว� 
7 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบการฝzกอบรม (Training Model) เช/น การนําเสนอและการอภิปรายผลงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การสาธิต หรือการจําลองสถานการณ8 เป�นต�น 2) รูปแบบการ
สังเกตหรือการประเมิน (Observation or Assessment Model) เป�นการสังเกตคนอ่ืนหรือคนอ่ืน
สังเกตตัวเรา อาจเป�นรายเด่ียวหรือเป�นกลุ/ม เพ่ือให�ได�ผลสะท�อนกลับ (Feedback) เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 3) รูปแบบการมีส/วนเกี่ยวข�องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง (Involvement 
in a Development or Improvement Process Model) ซ่ึงผู�ท่ีเข�ามามีส/วนร/วมนั้นต�องศึกษาหา
ความรู�และพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีโอกาสในการทํางานเป�นกลุ/ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนมี
การตัดสินใจร/วม 4) รูปแบบการศึกษาเป�นกลุ/ม (Study Groups Model) โดยศึกษาวิเคราะห8
ประเด็นป;ญหาในส/วนของกลุ/ม มีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนผลการศึกษา 5) รูปแบบการสืบค�นหรือ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Inquiry or Action Research Model) เพื่อแก�ป;ญหาหรือหาคําตอบท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ/ม หรือระดับองค8การ 6) รูปแบบการพัฒนา
ตนเอง (Individually Guided Activities Model) โดยแต/ละบุคคลจะกําหนดจุดมุ/งหมายในการ
พัฒนาตนเอง แล�วเลือกกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติที่เชื่อว/าจะช/วยให�บรรลุผลสําเร็จ สามารถกําหนด
ทิศทางและริเริ่มการเรียนรู�ด�วยตนเองได� และ 7) รูปแบบการเป�นพ่ีเลี้ยง (Mentoring Model) เป�น
การจับคู/กันระหว/างผู� ท่ีมีประสบการณ8และประสบผลสําเร็จแล�วกับบุคคลท่ีเริ่มงานใหม/หรือมี
ประสบการณ8น�อยกว/า โดยให�มีการอภิปรายถึงจุดมุ/งหมายในการพัฒนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และกลยุทธ8ในการทํางาน รวมถึงการสะท�อนวิธีการท่ีใช�กันอยู/ การสังเกตการณ8ทํางาน และการใช�
เทคนิคเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 
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 ประเด็นท่ีน/าสนใจและควรให�ความสําคัญจากการสังเคราะห8ดังกล/าว คือการแสดงให�
เห็นว/านอกจากกระบวนการพัฒนาแล�ว ยังต�องมีการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย8 โดย โชติชวัล ฟูกิจกาญจน8 (2556) ได�สังเคราะห8งานวิจัยของนักวิชาการในต/างประเทศท่ี
เก่ียวข�อง พบว/าแบ/งเป�น 4 วิธี ได�แก/ 1) การฝzกสอน (Coaching) มีจุดเน�นเพ่ือฝzกทักษะ รวมถึง
ช/วยเหลือ ปรับปรุงแก�ไข และขัดเกลาจนบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐานท่ีกําหนด หรือ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 2) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) คือ การท่ีผู�มีประสบการณ8
ทํางานมากกว/าหรือผู�บังคับบัญชาคอยให�คําแนะนํา สนับสนุนช/วยเหลือ และให�กําลังใจอย/างต/อเนื่อง
กับผู�ท่ีมีประสบการณ8น�อยกว/า 3) การให�คําปรึกษา (Counseling) คือ การที่ผู�บังคับบัญชา ผู�มี
ประสบการณ8 หรือผู�เชี ่ยวชาญให�คําแนะนําที่มีประโยชน8ต/อผู�ขอคําแนะนําอย/างต/อเนื่อง เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในป;จจุบันให�ดีข้ึน ตลอดจนเพ่ือแก�ไขป;ญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในป;จจุบัน 
และคาดว/าจะเกิดข้ึนในอนาคต และ 4) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) คือ การสลับสับเปลี่ยน
หน�าท่ีความรับผิดชอบของแต/ละตําแหน/งงาน ซ่ึงจะส/งผลให�บุคลากรมีความสัมพันธ8ในการประสานงาน
ท่ีดีข้ึน มีความรู�เข�าใจในตําแหน/งหน�าท่ีรับผิดชอบอ่ืน ท้ังนี้ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8เชิง 
กลยุทธ8 ควรจะต�องเริ่มจากการวิเคราะห8สภาพแวดล�อมภายในองค8การ โดยแสดงเป�นจุดแข็ง และ
จุดอ/อนขององค8การ และการวิเคราะห8สภาพแวดล�อมภายนอกองค8การ โดยแสดงเป�นโอกาสและ
อุปสรรคขององค8การ จากนั้นจึงนํามาสังเคราะห8เป�นแผนกลยุทธ8ขององค8การ และเชื่อมไปสู/การ
ประเมินความจําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 โดยการกําหนดเป�นขอบเขต ด�านและระดับของการ
พัฒนา จากนั้นจึงออกแบบการพัฒนา และประเมินผลก/อนการพัฒนา แล�วดําเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว� และเม่ือเสร็จสิ้นจะต�องมีการประเมินการพัฒนาท้ังเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือนําข�อมูล
ไปปรับปรุงพัฒนาการทรัพยากรมนุษย8ในโอกาสต/อไป ดังภาพท่ี 6 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8เชิงกลยุทธ8 
ท่ีมา: โชติชวัล ฟูกิจกาญจน8, “กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8เชิงกลยุทธ8,” วารสาร
มนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% 4, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2556): 33-45. 
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 การจําแนกรูปแบบการพัฒนาออกเป�น 7 รูปแบบดังกล/าว มีความครอบคลุมและ
หลากหลาย แม�จะมีนักวิชาการรายอ่ืนได�กล/าวถึง ก็จะอยู/ในกรอบรูปแบบการพัฒนาดังกล/าวมาแล�ว
ข�างต�น เช/น Hughes (1999) ได�จําแนกรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาออกเป�น 5 
รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบการพัฒนาตนเอง (Individually Guided Staff Development Model) 2) 
รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน (Observation or Assessment model) 3) รูปแบบการให�มีส/วน
เก่ียวข�องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง (Involvement in a Development or 
Improvement Process Model) 4) รูปแบบการฝzกอบรม (Training Model) และ 5) รูปแบบการ
สืบค�น (Inquiry Model) ในขณะท่ี Yukl (2010) ได�เสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําโดยใช�โปรแกรม
การฝzกอบรม ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ/นใหม/เพ่ือมุ/งสู/องค8การแห/งการ
เรียนรู� เป�นกระบวนการจัดการการเรียนรู�และวิธีการท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค8ของโปรแกรม และมี
ข้ันตอนท่ีสําคัญในการกําหนดองค8ประกอบรูปแบบการฝzกอบรมท่ีชัดเจน ได�แก/ 1) กําหนดเนื้อหา
วัตถุประสงค8ของการเรียนรู�ให�ชัดเจน 2) กําหนดเนื้อหาท่ีชัดเจน 3) การจัดลําดับเนื้อหาท่ีเหมาะสม         
4) การผสมผสานวิธีการฝzกอย/างเหมาะสม 5) โอกาสสําหรับการฝzกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 6) การ
ประเมินผลการฝzกอบรมท่ีถูกเวลา 7) การเพ่ิมความม่ันใจในตนเองให�กับผู�เข�ารับการอบรม และ 8) การ
ให�มีกิจกรรมในการติดตามผลอย/างเหมาะสม ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแล�วส/วนใหญ/พบว/าใช�วิธีการฝzกอบรม
ซ่ึงเป�นวิธีการออกแบบเพ่ือให�ผู�เรียนได�มีความรู� เพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และเจตคติ 
การฝzกอบรมจะเป�นในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรู� และเป�นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย/างเป�นระบบ เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ มีความสามารถท่ีจําเป�น 
และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค8การ (Mondy and Noe, 2005) โดยในกรณีของ 
Dessler (2002) กล/าวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีมุ/งเน�นการสร�างประสบการณ8การทํางาน ประกอบด�วย 
การฝzกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เป�นการใช�ในเรื่องเทคนิคการหมุนเวียนงาน 
(Job rotation) การสอนงาน (Coaching) หรือวิธีการศึกษาจากงานจริง และการฝzกอบรมนอกการ
ปฏิบัติงาน (Off the Job Training) สามารถใช�วิธีต/างๆ เช/น วิธีการใช�กรณีศึกษา (Case Study) เกม
การบริหาร (Managerial Game) การสัมมนาภายนอก (Public Training) การใช�บทบาทสมมติ (Role 
Playing) และการใช�โมเดลพฤติกรรม (Behavior Model) 

 โดยประเด็นการได�มาซ่ึงความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8 
(2558) ได�กล/าวว/า เป�นรูปแบบและองค8ประกอบของกระบวนการท่ีหล/อหลอมและสนับสนุนให�เกิด
คุณลักษณะสําคัญบางประการ ในระดับบุคคลท่ีส/งผลต/อการเป�นนวัตกรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ภาครัฐ ประกอบด�วย 6 ป;จจัย ได�แก/ 1) การโยกย�ายและเลื่อนตําแหน/งงาน คือ กระบวนการหลักท่ีเกิด
การเปลี่ยนแปลง ท้ังในระนาบเดียวกันกับตําแหน/งเดิมและการเปลี่ยนแปลงในตําแหน/งท่ีสูงข้ึน โดย
หมุนเวียนเปลี่ยนงานอย/างเป�นระบบและมีความเหมาะสมของคนกับงาน ซ่ึงในตําแหน/งงานใหม/นั้นๆ 
หากมีป;จจัยสนับสนุนท่ีเหมาะสม ก็จะช/วยเพ่ิมและพัฒนาความรู�ความสามารถ ประสบการณ8 ความ
ชํานาญ ความประพฤติ เจตคติ และความรับผิดชอบของบุคลากร ซ่ึงส/งผลโดยตรงต/อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ถือเป�นวงจรท่ีทําให�เกิดพลวัตการพัฒนาสู/ความเป�นนวัตกร
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความต/อเนื่อง 2) การได�รับมอบหมายงานท่ีท�าทาย คือ ป;จจัยสนับสนุน
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ในการพัฒนาศักยภาพท่ีสําคัญ กล/าวคือ เป�นการเพ่ิมคุณค/าในงานท่ีทํา โดยมากลักษณะงานจะมี
ความสําคัญในระดับนโยบายของกระทรวง ซ่ึงบุคลากรจะมีอิสระในการบริหารจัดการและได�เรียนรู�
อย/างใกล�ชิดกับผู�มีความสามารถและผู�บริหารระดับสูง ส/งผลให�เกิดความชํานาญในงานท่ีหลากหลาย
ข้ึน เกิดความรับผิดชอบในงานของตน เกิดความแปลกใหม/ เกิดการพัฒนาและการแสวงหาทักษะ
ความชํานาญท่ีมากขึ้น ได�พัฒนาสัมพันธภาพและเครือข/ายใหม/ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค8การ 
3) การศึกษาดูงานและฝzกอบรมพัฒนาสมรรถนะ เป�นป;จจัยสนับสนุนในการเป|ดโลกทัศน8 ซ่ึงจําเป�น
ต/อบุคลากร ท่ีจะได�เพ่ิมพูนองค8ความรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ8ทางด�านการจัดการศึกษาใหม/ๆ 
เป�นโอกาสในการพัฒนาความรู� ความสามารถ และทักษะ สร�างความพร�อมในการปฏิบัติงาน อันจะ
นําไปสู/การยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให�สูงข้ึน 4) การพัฒนาเจตคติและแรงจูงใจ เป�นป;จจัยสนับสนุนให�
เกิดแรงกระตุ�นท่ีจะช/วยดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได�อย/างเต็มท่ี โดยต�องทําให�บุคลากรรู�สึกว/า
ตนเองมีคุณค/าและมีความสําคัญต/อองค8การ เชื่อม่ันในศักยภาพของตน สร�างให�เกิดความภาคภูมิใจใน
งานด�านการศึกษา สร�างแรงบันดาลใจ และการยอมรับจากเพ่ือนร/วมงานและผู�บังคับบัญชา รวมถึง
ต�องไม/กลัวการเปลี่ยนแปลง พร�อมเผชิญทุกอุปสรรคและโอกาส ซ่ึงนอกจากจะถือเป�นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรจากภายในจิตใจแล�ว ยังเป�นการรักษาคนดี คนเก/ง ให�อยู/กับองค8การ ด�วยความ
ผูกพันในองค8การ ผูกพันในงาน ผูกพันในความเป�นบุคลากรทางการศึกษาและข�าราชการ และ
สามารถทํางานร/วมกับผู�อ่ืนอย/างมีความสุข 

 สําหรับป;จจัยท่ี 5 วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8 (2558) กล/าวว/า คือ การทบทวน
การปฏิบัติงาน เป�นป;จจัยสนับสนุนท่ีจะช/วยถอดบทเรียนและองค8ความรู� ท่ีได�จากการปฏิบัติงาน มาเป�น
ข�อมูลเพ่ือประยุกต8ใช�ให�สามารถทํางานนั้นและงานอ่ืนได�ดีข้ึนในครั้งต/อไป โดยต�องทบทวนการ
ปฏิบัติงานอย/างสมํ่าเสมอ ท้ังด�านความสําเร็จและป;ญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะทําให�ทราบว/าตนเองและ
องค8การต�องแก�ไข ส/งเสริม พัฒนา อะไรและอย/างไร เพ่ือนํามากําหนดเป�นแนวทางการดําเนินงานท่ีดีต/อ
การบรรลุเปAาหมายทางการศึกษา และป;จจัยท่ี 6 คือ การเผชิญกับสิ่งแวดล�อมในองค8การทําการศึกษา
ภาครัฐ เป�นป;จจัยสนับสนุนท่ีถูกเสริมแรงจากการกระทําของสิ่งแวดล�อมภายในองค8การ เช/น ด�าน
วัฒนธรรมองค8การ ค/านิยม ท่ีมีลักษณะเฉพาะตามโครงสร�างองค8การแบบราชการและองค8การด�าน
การศึกษา รวมถึงด�านเพ่ือนร/วมงาน เก่ียวกับเรื่องของอุปนิสัย ความคิด เจตคติ ภูมิหลังในการทํางาน 
และช/องว/างระหว/างวัย ด�านความพร�อมของเครื่องมือและอุปกรณ8 ในการทํางาน ด�านรูปแบบการ
ดําเนินงาน เป�นต�น ซ่ึงจะส/งผลต/อความเป�นนวัตกรทางการศึกษาจาก 2 แง/มุม ท่ีมีความสุดโต/งของ
สิ่งแวดล�อม กล/าวคือ สิ่งแวดล�อมท่ียอดเยี่ยมจะเอ้ือต/อการสร�างสรรค8และพัฒนานวัตกรรม และอีก
แง/มุม คือ สิ่งแวดล�อมท่ีแย/ก็จะเป�นแรงขับในการสร�างสรรค8และพัฒนานวัตกรรมได�เช/นเดียวกัน ซ่ึงจาก 
6 ป;จจัยแสดงให�เห็นว/า การพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น ต�องมีกระบวนการพัฒนาท่ีมี
การกําหนดวัตถุประสงค8การเรียนรู�และขอบข/ายเนื้อหาของการพัฒนาไว�อย/างชัดเจน มีการใช�รูปแบบ
การพัฒนาท่ีหลากหลายได�อย/างเหมาะสม มีการติดตามผลการพัฒนาอย/างเหมาะสม 
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 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาในแต/ละรูปแบบการดําเนินการท่ีมีความแตกต/างกัน 
การนํารูปแบบการพัฒนาไปใช�อย/างผสมผสานหรือบูรณาการ (Combination or Integration) จะ
ช/วยให�การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป�นไปอย/างมีประสิทธิผลมากข้ึน ด�วยเหตุผลดังกล/าวในการ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามโปรแกรมในครั้งนี้ ผู�วิจัยจะได�นํารูปแบบการ
พัฒนามาใช�แบบผสมผสานและบูรณาการกัน เพื่อให�การเสริมสร�างศักยภาพดังกล/าวบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค8ของโปรแกรม นอกจากนี้ จากการศึกษาข�างต�นพบว/าการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพนั้น 
นอกจากรูปแบบท่ีเหมาะสมของการพัฒนาแล�ว ยังต�องมีองค8ประกอบอ่ืนร/วมด�วยท่ีสําคัญได�แก/ การ
ประเมินผล กล/าวคือ เป�นการสร�างความสอดคล�องระหว/างระบบย/อยและการวัดผลลัพธ8 ซ่ึงเป�นการ
สร�างบริบทท่ีเอ้ือต/อการพัฒนาอย/างเป�นระบบ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาความรู� ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จําเป�นต/อหน�าท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาท ซ่ึงการพัฒนาและสนับสนุนดังกล/าวประกอบด�วย 3 
ข้ันตอน คือ 1) การประเมินและจัดทําแผนการพัฒนา (Assess and Plan Development) 2) การ
สร�างทักษะต/างๆ และความรู� (Build Skills and Knowledge) และ 3) การประยุกต8ใช�และผลักดัน
ให�เกิดผลการปฏิบัติงาน (Apply to Drive Performance) (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพล
เรือน, 2558) ดังนั้น การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาจะไม/ได�เป�นเพียงการพัฒนา
สมรรถนะเพียงอย/างเดียว แต/จะพิจารณาถึงองค8ประกอบต/างๆ เพ่ือให�เกิดการเก้ือหนุนหรือส/งเสริม
อย/างเป�นระบบ ซึ่งรวมถึงการนําความรู�ทักษะความรู�ที่ได�ไประยุกต8ใช� และการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือนําข�อมูลไปประกอบการพัฒนาได�อย/างมีประสิทธิผล 

 การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาวิชาชีพสามารถดําเนินการได�หลากหลายรูปแบบแต/ละรูปแบบ การมีวิธีการ

ดําเนินการแตกต/างกันไปโดยผู�ท่ีดําเนินการพัฒนาต�องเลือกรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือให�การ
ดําเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค8ท่ีต้ังไว� ซ่ึงในการท่ีจะทราบว/าประสบผลสําเร็จมากน�อย
เพียงใดจะต�องมีการประเมินผลการพัฒนา และในท่ีนี้จะได�นําเสนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผล 
การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาจากแนวคิดของนักวิชาการเพ่ือนําไปสู/แนวคิดการประเมิน 
ประสิทธิผลโปรแกรมต/อไป 

 หนึ่งในแนวคิดการประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาท่ีสําคัญ ได�แก/ 
Guskey (2000) ท่ีได�เสนอแนวคิดการประเมินดังกล/าวไว� 5 ประเภท คือ 1) การประเมินปฏิกิริยา
จากผู�มีส/วนร/วม (Participants’ Reaction) เพ่ือการปรับปรุง 2) การประเมินการเรียนรู�ของผู�มีส/วน
ร/วม (Participants’ Learning) ในความรู�และทักษะใหม/ท่ีได�รับ 3) การประเมินการสนับสนุนและ
การเปลี่ยนแปลงขององค8การ (Organization Support and Change) 4) การประเมินการใช�ความรู�
และทักษะใหม/ของผู�มีส/วนร/วม (Participants’ Use of New Knowledge and Skills) และ 5) การ
ประเมินผลลัพธ8การเรียนรู�ของผู�เรียน (Student Learning Outcomes) ในส/วนของ Schuler and 
Jackson (2007) ได�เสนอแนวทางการประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา ไว� 2 
ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ประเมินผลกระทบระยะสั้น (Short- Term Effects) ซ่ึงจะประเมินในด�าน
ปฏิกิริยาต/อกิจกรรมการฝzกอบรมและพัฒนา (Reaction to Training and Development Activity) 
ด�านความรู�ความเข�าใจและการเรียนรู� (Cognitive / Learning) ด�านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ     
เจตคติ (Change in Behavior and Attitude) และด�านผลงานตามภารกิจ (Performance on a Task) 
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ระยะท่ี 2 ประเมินผลลัพธ8ระยะยาว (Long – Term Outcomes) โดยแบ/งการประเมินออกเป�น 2 
ส/วน คือ ส/วนท่ี 1 ประเมินผลลัพธ8ผลลัพธ8ระยะยาวท่ีเก่ียวข�องกับองค8การ (Long– Term Outcomes 
for the Organization) ได�แก/ การปรับปรุงผลผลิต (Improved Productivity) ต�นทุนตํ่าลง (Lower 
Cost) การปรับปรุงการบริการลูกค�า (Improved Customer Service) ผู�นําท่ีมีความสามารถ (Pool 
of Competent Global Leaders) การคงสภาพการพัฒนา (Improved Retention Rate) และการ
เพ่ิมข้ึนของผู�สมัคร (Applicant Pool Increases) และส/วนท่ี 2 ประเมินผลลัพธ8ระยะยาวท่ีเก่ียวข�อง
กับบุคลากรรายบุคคล (Long – Term Outcomes for Individual Employees) ซ่ึงได�แก/ การลด
ความเครียดในการปฏิบัติงาน (Reduced Stress) ความพึงพอใจในงานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
(Increased Job Satisfaction) ความก�าวหน�าในวิชาชีพของบุคลากร (Career Advancement) ความ
พึงพอใจของครอบครัว (Family Satisfaction) และความสามารถของบุคลากร (Employability) เป�น
ต�น นอกจากนั้น Werner and DeSimone (2011) ได�สรุปรูปแบบและกรอบแนวคิดของการประเมิน
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 โดยนําเสนอได�ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  รูปแบบและกรอบแนวคิดการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 

รูปแบบ (Model) เกณฑ%การประเมินการฝXกอบรม (Training Evaluation Criteria) 
Kirkpatrick 
(1967,1987,1994) 

4 ระดับ ได�แก/ ปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction) การเรียนรู� (Learning) การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Job Behavior) และผลลัพธ8 (Result) 

CIPP (Galvin.1983) 4 ระดับ ได�แก/ บริบท (context) ป;จจัยนาเข�า (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (product) 

Brinkerhoff (1987) 6 ระดับ ได�แก/ การตั้งเปAาหมาย (Goal Setting) การออกแบบโปรแกรม 
(Program Design) การนําโปรแกรมไปปฏิบัติ (Program Implement) ผลลัพธ8
ระยะสั้น (Immediate Outcomes) ผลลัพธ8ระยะกลาง (Intermediate or 
Usage Outcomes) และผลกระทบหรือความคุ�มค/า (Impact and Worth) 

Kraiger, Ford and 
Salas (1993) 

ได�แบ/งประเภทของผลลัทธ8จาการเรียนรู�ไว� 3 ประเภท ความรู� (Cognitive) 
ทักษะ (Skill) และทางด�านอารมณ8 (Affective) เสนอแนะโดยเอกสารและ
ข�อเสนอการประเมินและการวัดผลที่เหมาะสมแต/ละประเภทของผลลัพธ8 

Holton (1996) ระบุไว� 5 ประเภทระหว/างความสัมพันธ8ของตัวแปร ได�แก/ สภาพการจูงใจ 
(Secondary Influences Motivation Elements) สภาพแวดล�อม 
(Environmental Elements) ผลลัพธ8(Outcomes) ทักษะและ
ความสามารถ (Ability and Enabling Elements) 

Phillips (1996) 5 ระดับ ได�แก/ ปฏิกิริยาตอบสนองและการปฏิบัติตามแผน (Reaction and 
Planed Action) การเรียนรู� (Learning) การประยุกต8ใช�การปฏิบัติงาน 
(Applied Learning on the Job) ผลลัพธ8ทางธุรกิจ (business Result) และ
ความคุ�มค/าในการลงทุน (Return on Investment) 

 
ท่ีมา: Jon M. Werner, and Randy L. DeSimone, Human Resource Development 
(Mason, OH: South- Western Cengage Learning, 2001). 
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 จากการวิเคราะห8รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพท่ีกล/าวมาแล�วนั้น 
ผู�วิจัยจึงได�คัดสรรและนําใช�รูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ Guskey (2000) มาประยุกต8ใช�
รูปแบบในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ท้ังนี้
เป�นเพราะรูปแบบการประเมินดังกล/าวเหมาะสมท่ีจะนํามาประเมินประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษา เพราะนอกจากจะประเมินผู�มีส/วนร/วมในการพัฒนาแล�ว ยังมีการประเมินผล
ลัพธ8ซ่ึงเป�นผลจากการท่ีผู�เข�ารับการพัฒนานําความรู� ทักษะใหม/ไปปฏิบัติ ซ่ึงถือเปAาหมายสูงสุดของ
การพัฒนาวิชาชีพ โดยออกแบบเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความ
เป�นนวัตกรการศึกษาในครั้งนี้ไว� 6 ประเภท ดังนี้ 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต/อโปรแกรม       
2) การประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา 3) การประเมินคุณลักษณะของนวัตกร
การศึกษา 4) การประเมินการประยุกต8ใช�ความรู�และคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาในภาคทฤษฎีสู/
การปฏิบัติงาน 5) การประเมินความเปลี่ยนแปลงขององค8การเชิงนวัตกรรม และ 6) การประเมินผล
งานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาวรรณกรรมข�างต�น เป�นแนวทางสําคัญในการออกแบบการเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ท่ีต�องพิจารณาให�ครบทุกมิติ กล/าวคือ ต�องมีกระบวนการพัฒนาท่ี
มีการกําหนดวัตถุประสงค8การเรียนรู�และขอบข/ายเนื้อหาของการพัฒนาไว�อย/างชัดเจน มีการใช�รูปแบบ
การพัฒนาท่ีผสมผสานหลากหลายได�อย/างเหมาะสม มีการติดตามผลการพัฒนาอย/างเหมาะสม ท้ังยัง
สอดคล�องกับการศึกษาของ วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก (2559) ท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับวิธี
พัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ถึงแนวทางว/านอกจากมีกระบวนการพัฒนาแล�ว ต�องมีการ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมด�วย หรือเรียกโดยรวมได�ว/าเป�นระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�สอดคล�องกับความสามารถ พฤติกรรม และเจตคติ ท่ีพึง
ประสงค8 ให�เป�นไปอย/างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปAาหมายเชิงนวัตกรรม 

 
4. การจัดการท่ีเอ้ือตMอการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรและสร�างนวัตกรรม 
 การแข/งขันบนฐานองค8ความรู� ความคิดสร�างสรรค8 และนวัตกรรมเพ่ือสร�างมูลค/าเพ่ิม
ให�กับหน/วยงาน จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ/านมานักวิชาการหลายท/านได�แสดงให�เห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว/า บุคลากรเป�นหัวใจสําคัญในการสร�างสรรค8นวัตกรรมให�เกิดข้ึน โดยผ/านกระบวนการพัฒนา
ท่ีถูกต�องเหมาะสมในเชิงนวัตกรรม และการจัดการท่ีเอ้ือต/อการสร�างสรรค8นวัตกรรม หรือเรียกได�ว/า
เป�นองค8การแห/งนวัตกรรม เพ่ือส/งเสริมให�เกิดกระบวนกาพัฒนาและตัวบุคคลให�มีศักยภาพเชิง
นวัตกรรม โดยการจัดการดังกล/าวนั้น Holder and Matter (2008) ได�เสนอองค8ประกอบท่ีน/าสนใจ 
ประกอบด�วย 1) วิสัยทัศน8ขององค8การ (Organizational Visioning) คือ การมุ/งเน�นสิ่งแวดล�อมและ
ความสัมพันธ8ของผู�มีส/วนได�ส/วนเสียขององค8การนวัตกรรม ท่ีจะกําหนดทิศทางในอนาคตท่ีมีพ้ืนฐาน
มาจากความเป�นจริงในป;จจุบัน องค8การนวัตกรรมมุ/งไปสู/ตลาดโลกและการมองหาโอกาสใหม/ๆ ท่ีไม/ 
มีคู/แข/ง เปAาหมายทางการเงินระยะยาว ผู�บริหารระดับสูงจะต�องมีการสื่อสารและแสดงถึงวิสัยทัศน8ท่ี
ชัดเจนเพ่ือชี้ให�เห็นความมุ/งเน�นและการสนับสนุนนวัตกรรม 2) วัฒนธรรมองค8การ (Culture) คือ 
ความเป�นองค8การนวัตกรรม มีวัฒนธรรมท่ีเป�นกรอบนําไปสู/ความมุ/งม่ันในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต�อง
มุ/งเน�นความสําคัญของการทํางานเป�นทีม ส/งเสริมให�มีการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค8การ 
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และทําให�สมาชิกรู�สึกเป�นส/วนหนึ่งขององค8การ ทีมงานและอาชีพ มีการกระจายอํานาจ (Share 
Authority) ทําให�พนักงานรับรู�ถึงความปลอดภัย (Personal Security) มีอิสระทางความคิด
สร�างสรรค8 กล�าได�กล�าเสีย ยอมรับและเรียนรู�จากความผิดพลาด วัฒนธรรมขององค8การนวัตกรรม 
จะต�องมุ/งไปสู/เปAาหมายในการทํางานขององค8การ วัฒนธรรมจะต�องสนับสนุนให�เกิดความคิดใหม/ๆ 
ทําให�รู�สึกว/าการทํางานเป�นเรื่องสนุกซ่ึงจะเป�นป;จจัยสําคัญในการสร�างแรงจูงใจให�พนักงานใน
องค8การเกิดความคิดสร�างสรรค8 3) ระบบข�อมูลข/าวสาร (Information System) ผู�บริหารระดับสูง 
จะต�องตระหนักถึงความสําคัญของระบบข�อมูลข/าวสาร ควรจะต�องมีการปรับปรุงข�อมูลข/าวสารอย/าง
ต/อเนื่องโดยการเชื่อมโยงกับผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงข�อมูลข/าวสารเหล/านี้จะช/วยในการ
ตัดสินใจ ระบบข�อมูลข/าวสารที่ดีจะต�องไม/จํากัดการเข�าถึงข�อมูลของพนักงาน และส/งเสริมให�มี
เครือข/ายในการแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว/างกันซ่ึงจะช/วยในการทําให�ได�มาซ่ึงข�อมูล (Collection) และ
การเผยแพร/ (Dissemination) องค8การควรหาช/องทางการแลกเปลี่ยนข�อมูลให�กับพนักงานใน
องค8การ เช/น ระบบคอมพิวเตอร8ผู�ช/วยในการระดมสมอง (Computer-Assisted Brainstorming) 
ระบบผู�เชี่ยวชาญ (Expert system) 

 นอกจากนี้ Holder and Matter (2008) ได�เสนอต/อในประการท่ี 4 คือ กิจกรรมท่ี
ส/งเสริมนวัตกรรม (Energy and Activity Flow) องค8การนวัตกรรมต�องแสดงให�เห็นว/ากิจกรรมต/างๆ 
นั้น ไม/ได�เป�นแนวเส�นตรงเหมือนกับองค8การในยุคคลื่นลูกท่ีสอง องค8การจะต�องมีกิจกรรมท่ีส/งเสริม
ความคิดสร�างสรรค8ท่ีนอกเหนือจากงานประจําอยู/ตลอดเวลา 5) การพัฒนาพลังงานในทรัพยากร
มนุษย8 (Human Energy Development) การพัฒนาพลังงานทรัพยากรมนุษย8จะเชื่อมโยงสัมพันธ8
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8เก่ียวข�องกับการเรียนรู�อย/างต/อเนื่อง การทดลอง นวัตกรรม ความ
สนุกสนาน ความคิดสร�างสรรค8และการพัฒนาบุคคลในองค8การ การพัฒนาพลังงานทรัพยากรมนุษย8
จะเน�นในการพัฒนาทักษะทางด�านเทคโนโลยี การเรียนรู�และพัฒนาตนเอง (Intrapersonal) และ
มนุษยสัมพันธ8 การสนับสนุนให�มีการปฏิสัมพันธ8กันระหว/างบุคคลที่มีความแตกต/างในด�านองค8การ
วัฒนธรรม วิชาชีพ 6) รูปแบบองค8การ (Organizational Form) คือ จะต�องมีรูปแบบการทํางานท่ี
เป�นอิสระ และการทํางานท่ีมีความหลากหลายของทีม (Multifunctional) เพ่ือความสําเร็จของงาน 
7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) จะต�องใช�รูปแบบของการประเมินท่ี
เชื่อมโยงกับความสําเร็จของภาระหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวข�องกับนวัตกรรม โดยเน�นการประเมิน
เพ่ือให�เกิดการพัฒนา มุ/งให�พนักงานมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตน ผู�มีส/วนได�ส/วนเสียจะ
ได�รับประโยชน8จากความสําเร็จขององค8การ และ 8) ผู�นํา (Leader) ผู�บริหารจะต�องสังเกตการณ8และ
ร/วมค�นหาความคิดใหม/ของพนักงานแล�วช/วยสนับสนุน ให�พนักงานได�สร�างสรรค8ความคิดใหม/อยู/เสมอ 

 สอดคล�องกับแนวคิดของ Von Stamm (2008) ได�เสนอองค8ประกอบขององค8การ
นวัตกรรมไว�ดังนี้ 1) กลยุทธ8และวิสัยทัศน8 (Strategy and Vision) จะต�องมีความชัดเจนสามารถบอก
ได�ว/าท่ีองค8การต�องการก�าวหรือเติบโตไปในทิศทางใดในอนาคต 2) รูปแบบผู�นํา (Leadership Style) 
ผู�นําองค8การต�องให�การสนับสนุนและส/งเสริมนวัตกรรม มีความต้ังใจและมุ/งม่ันท่ีจะพัฒนาสิ่งแวดล�อม
ท่ีส/งเสริมให�พนักงานกล�าทดลอง ค�นหา ร/วมมือ และอดทนต/อความล�มเหลว ผู�นําลักษณะนี้ควรจะมี
อยู/ในทุกระดับขององค8การ โดยควรจะเริ่มท่ีผู�นําระดับสูงขององค8การก/อนเป�นลําดับแรก 3) กระบวนการ 
(Process) องค8การควรมีกระบวนการที่เอื้อต/อการสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม 4) วัฒนธรรม
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องค8การ (Culture) เป�นสิ่งสําคัญในการผลักดันพฤติกรรมของผู�นํา ซ่ึงจะได�รับการสนับสนุนจาก
เครื่องมือและการทํางานของฝ{ายบุคคล ความท�าทายจากสถานการณ8ป;จจุบัน การร/วมมือ การทดลอง 
และการเรียนรู�จากความล�มเหลว สิ่งนี้เป�นสัญญาณของวัฒนธรรมนวัตกรรม 5) สิ่งแวดล�อมทาง
กายภาพของการทํางาน (Physical Environment) สามารถมีบทบาทในการสนับสนุนพฤติกรรมเพ่ือ
นําไปสู/การสร�างนวัตกรรมในองค8การ เช/น การร/วมมือ โอกาสในการเผชิญหน�ากับบุคคลอ่ืนๆ การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมในการทํางานจะเป�นสัญญาณท่ีแท�จริงของการเปลี่ยนแปลงท่ีถาวร 
 จากแนวคิดของ Holder and Matter (2008) และ Von Stamm (2008) เป�นไป
ทิศทางเดียวกับ Dundon (2002) ท่ีได�เสนอว/าองค8การนวัตกรรมประกอบด�วยองค8ประกอบ 8 มิติ 
คือ มิติแรก คือ การสร�างวิสัยทัศน8และกลยุทธ8ร/วมในการสร�างนวัตกรรม (Shared Innovation 
Vision and Strategy) บุคลากรทุกระดับในองค8การต�องมีส/วนร/วมในการสร�างนวัตกรรม จึงต�องมี
การสร�างวิสัยทัศน8และกลยุทธ8ร/วมกันของพนักงานทุกคนในองค8การด�านการสร�างนวัตกรรม ด�วย
แนวทางท่ีสําคัญ ได�แก/ 1) ร/วมกันการกําหนดแนวคิด การสร�างนวัตกรรมท่ีจําเป�น และสอดคล�องกับ
ความต�องการของบุคลากรในองค8การ 2) การกําหนดวิสัยทัศน8มุ/งเน�นการสร�างนวัตกรรม 3) พัฒนา
กลยุทธ8ด�านนวัตกรรมสําหรับการบูรณาการไปสู/กิจกรรมด�านนวัตกรรมท่ีหลากหลายขององค8การ โดย
กําหนดให�กิจกรรมและแผนงานมีสอดคล�องกับเปAาหมายและวิสัยทัศน8ขององค8การ 4) มีระบบการ
ติดต/อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�บุคลากรได�ทราบถึงเกี่ยวกับจุดมุ/งหมายขององค8การและมี
โอกาสในการเข�าร/วมสร�างนวัตกรรมขององค8การ สําหรับมิติท่ีสอง คือ สิ่งแวดล�อมท่ีสนับสนุนการสร�าง
นวัตกรรม (Innovation Environment Support) บรรยากาศนวัตกรรมท่ีดีจะทําให�พนักงานมี
ความรู�สึกเป�นอิสระท่ีจะท�าทายกับสิ่งต/างๆ และการทดลองหาแนวทางใหม/ๆ มีการยอมรับความ
หลากหลายทางความคิด ผู�นําแห/งนวัตกรรม (Innovation Leader) จะต�องสร�างสิ่งแวดล�อมท่ี
ปลอดภัยท่ีทําให�พนักงานรู�สึกมีอิสระในการค�นคว�าและทดลอง ไม/กลัวการถูกลงโทษเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดล�มเหลว ผู�นําต�องยกเลิกการใช�วิธีตัดสินใจแบบเหมารวม (Consensus) ในการสร�าง
สิ่งแวดล�อมท่ีส/งเสริมนวัตกรรมจะต�องระบุ พิจารณาและขจัดอุปสรรคของการคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Thinking) และสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีมีความปลอดภัยท่ีสนับสนุนการค�นคว�าและทดลอง
ของพนักงาน เป|ดโอกาสให�แสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปสู/การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู/สิ่งท่ีดีกว/า 
และต�องสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องแก/บุคลากรว/าทุกคนท่ีส/วนสําคัญอย/างยิ่งต/อการสร�างสรรค8
นวัตกรรม รวมท้ังการชี้แจงให�เข�าใจถึงประโยชน8ของนวัตกรรม การให�รางวัลท่ีจะส/งผลต/อแรงจูงใจใน
การทํางานให�มีคุณภาพ การให�ความสําคัญต/อบุคลากรในการเน�นส/วนสําคัญในการพัฒนาองค8การ 
องค8การต�องมีสิ่งแวดล�อมท่ีให�อิสระในด�านความคิดการแสดงออกทางความคิดท่ีแตกต/างจากคนอ่ืน 
ซ่ึงผู�บริหารต�องเป�นผู�ริเริ่มส/งเสริมและชักจูงให�บุคลากรมีการสร�างสรรค8นวัตกรรม โดยการสร�างความ
ร/วมมือในบุคลากรให�มีการพัฒนาความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ8ความรู� เพ่ือให�มีความคิดท่ี
หลากหลายนําไปสู/การพัฒนางานท่ีมีคุณภาพ 

 สําหรับในมิติท่ีสาม Dundon (2002) ให�แนวคิดเพ่ิมเติมว/าคือ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
นวัตกรรม (Innovation Resource Allocation) องค8การนวัตกรรมจะเกิดข้ึนไม/ได�ถ�าไม/ได�รับการ
สนับสนุนด�านทรัพยากรท่ีเพียงพอทรัพยากรท่ีมีความสําคัญต/อการสร�างนวัตกรรม คือ เวลา บุคลากร 
ข�อมูลสารสนเทศ และงบประมาณสนับสนุน การจัดสรรทรัพยากรในการสร�างและสนับสนุนนวัตกรรม
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ในองค8การมี แนวทางปฏิบัติ คือ 1) ควรให�เวลาจํานวนมากกับกระบวนการนวัตกรรม โดยเฉพาะ
ระหว/างช/วงแรกของข้ันการค�นหาโอกาสและความคิดใหม/ๆ 2) ควรให�เวลาจํานวนมากกับผู�สร�าง
ความสําเร็จด�านนวัตกรรม (Innovation Champions) ในการนําและร/วมมือกับทีมงานของพวกเขาใน
การสร�างนวัตกรรม 3) ควรมีการวางแผนงานและงบประมาณท่ีมีความยืดหยุ/นในการสํารวจ พัฒนา
และนําความคิดใหม/ๆ ไปสู/การปฏิบัติ และ 4) ควรขยายช/องทางในเข�าถึงการลงทุนสนับสนุน 
โดยเฉพาะความคิดท่ีเป�นเมล็ดพันธ8ทางความคิดท่ีพร�อมจะงอกงามเป�นนวัตกรรมในอนาคต พนักงาน
ทุกคนสามารถมีความคิดเชิงผู�ประกอบการ (Entrepreneurial Idea) และมองหางบประมาณสนับสนุน
สําหรับการพัฒนาเมล็ดพันธ8ทางความคิดนั้นให�เป�นนวัตกรรม ในส/วนของมิติที่สี่ คือ เครือข/าย
กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process Network) องค8การต�องส/งเสริมให�มีการแลกเปลี่ยน
ความคิด (Idea Sharing) แบบข�ามสายงานหรือองค8การจัดต้ังระบบจับความคิด (Idea Capture 
System) มีการจัดเก็บความคิดท้ังหมดของพนักงานไว�ในฐานข�อมูลความคิด (Idea Database) มีการ
ประเมินความคิดเพ่ือจะได�นําเอาความคิดท่ีดีไปสู/การพัฒนา องค8การควรจัดให�มีการให�ข�อเสนอแนะ
ของพนักงานต/อองค8การ เพราะจะทําให�องค8การได�ความคิดใหม/ที่เป�นประโยชน8ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงองค8การ โดยจะต�องสร�างช/องทางการมีส/วนร/วมในการเสนอความคิดให�กับพนักงาน ซ่ึงอาจจะ
สร�างเว็บไซท8หรือฐานข�อมูล และสร�างความชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกความคิดของพนักงาน 
ควรสร�างความเข�าใจในเกณฑ8การประเมินให�แก/พนักงานทุกคนเพ่ือปAองกันความขัดแย�ง ความเข�าใจผิด 
และการต/อต�านกระบวนนวัตกรรม มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 1) การนําเทคโนโลยีเข�ามาใช� เป�นช/อง
ทางการเสนอและเก็บรวมรวบความคิดหรือทําให�เกิดความรวดเร็วในกระบวนการพัฒนาความคิด 
2) การให�อํานาจการตัดสินใจแก/ผู�บริหารระดับตํ่าลงมา ลดเวลาในการรออนุมัติของผู�บริหารระดับสูง 
ซ่ึงจะทําให�เกิดความรวดเร็วในกระบวนการ 3) การใช�เทคนิคกระบวนการแบบคู/ขนาน การรอให�
กระบวนการแรกจบลงก/อนแล�วจึงสามารถเริ่มต�นกระบวนการท่ีสองซ่ึงต�องใช�เวลาจํานวนมากใน
กระบวนการพัฒนา ดังนั้นจึงควรดําเนินการในท้ังสองกระบวนการไปพร�อมๆ กัน 

 ในส/วนของมิติท่ีห�า คือ การกําหนดโครงการสร�างนวัตกรรม (Innovation Programs) 
โครงการนวัตกรรมเป�นการออกแบบท่ีเฉพาะเจาะจงมุ/งเน�นความสนใจของทุกคนในการปรับปรุงและ
ธํารงรักษานวัตกรรม โครงการนั้นเป�นการรณรงค8ที่มีเปAาหมายตั้งแต/ระยะเริ่มต�นจนถึงระยะสิ้นสุด 
โดยมิติท่ีหก คือ การพัฒนาทักษะในการสร�างนวัตกรรม (Innovation Skill Development) 
ความคิดเชิงนวัตกรรมเป�นทักษะท่ีสามารถสอน ฝzกหัด และปรับปรุงได� ถ�าสมาชิกทีมงานมีทักษะก็จะ
ทําให�เขามีความม่ันใจในการค�นหา พัฒนา ความคิดใหม/ได�อย/างเต็มความสามารถ การพัฒนาทักษะ
ด�านนวัตกรรมมีวัตถุประสงค8เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมให�เป�นขีดความสามารถหลักของพนักงานทุกคน
ในองค8การ ซ่ึงโปรแกรมการฝzกอบรมมีองค8ประกอบ คือ 1) การฝzกอบรมด�านความคิดสร�างสรรค8 
(Creative Thinking) เป�นการสอนให�พนักงานทราบถึงทิศทางหรือแนวโน�ม และการค�นหาวิธีการใหม/ 
2) การฝzกอบรมด�านความคิดเชิงกลยุทธ8 (Strategic Thinking) ทําให�พนักงานมีทักษะในการพัฒนา
ความคิดสร�างสรรค8ท่ีจะนามาซ่ึงมูลค/าให�กับองค8การ ทําให�เข�าใจกระบวนการทํางานซ่ึงเป�นสิ่งสําคัญ
ต/อพนักงานทุกคนในองค8การ โดยเฉพาะพนักงานในฝ{ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) และ 3) การ
ฝzกอบรมด�านความคิดเชิงการเปลี่ยนรูป (Transformational Thinking) จะทําให�พนักงานตระหนัก
ถึงความสัมพันธ8ภายในระหว/างเจตคติและพฤติกรรม สามารถค�นหาแนวทางใหม/ๆ เพื่อสนับสนุน



57 

 

นวัตกรรมขององค8การ รวมถึงมิติที่เจ็ด คือ การยอมรับและสร�างแรงจูงใจในการสร�างนวัตกรรม 
(Innovation Reward and Recognition) การให�รางวัล (Reward) เก่ียวกับนวัตกรรม จะต�อง
ต้ังเปAาหมายให�มีความชัดเจนและสนับสนุนการสร�างนวัตกรรมขององค8การ สิ่งท่ีสําคัญก็คือ การ
กําหนดให�นวัตกรรมเป�นเปAาหมายของทุกแผนก ทุกตําแหน/งงาน และพนักงานทุกคน ในขณะเดียวกัน
การให�รางวัลอาจจะส/งผลลบต/อองค8การก็ได� เช/น ถ�าพนักงานมีการแข/งขันเพ่ือการได�รับรางวัลสูงก็จะ
ทําให�พนักงานไม/แบ/งป;นความรู�หรือการเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน การยอมรับ (Recognition) ในความ
พยายามของบุคคลและกลุ/มนั้นเป�นการยอมรับแบบไม/เป�นทางการ และมิติสุดท�าย คือ บุคคลภายนอก
ท่ีมีส/วนเก่ียวข�องกับการสร�างนวัตกรรม (External Stakeholder Innovation) การสร�างนวัตกรรมให�
ประสบความสําเร็จนั้น นอกจากการใช�ความคิดท่ีมาจากภายในองค8การแล�ว องค8การจะต�องอาศัย
แนวความคิดใหม/ๆ จากภายนอกองค8การด�วย ซ่ึงจะเป�นการเพ่ิมมุมมองหรือแนวทางด�านนวัตกรรม 
และจะมีความสัมพันธ8กันเป�นลักษณะเครือข/าย โดยมีลักษณะสอดคล�องกับ Harvard Business 
School. (2003) ท่ีอธิบายว/า การเป�นองค8การแห/งนวัตกรรมท่ียั่งยืน จะต�องมุ/งการสร�างองค8ประกอบ 
ท้ังภายในและภายนอกรวม 6 องค8ประกอบ ได�แก/ 1) มีวิสัยทัศน8และยุทธศาสตร8ท่ีจะนําไปสู/องค8การ
นวัตกรรม 2) สร�างวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนนวัตกรรมในองค8การ 3) มีกระบวนการ และการปฏิบัติท่ี
เอ้ืออํานวยต/อการสร�างนวัตกรรม 4) มีทีมผู�นําท่ีมุ/งม่ันไปสู/องค8การแห/งนวัตกรรม 5) มีทีมงานในการ
สร�างนวัตกรรม และ 6) ส/งเสริมพนักงานในการคิดริเริ่มสร�างสรรค8และสร�างนวัตกรรม แสดง
ความสัมพันธ8ในการสร�างนวัตกรรมอย/างยั่งยืน ได�ดังภาพท่ี 7 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ตัวแบบองค8การนวัตกรรมท่ียั่งยืน 
ท่ีมา: Harvard Business School, Managing Creativity and Innovation (Boston, 
Massachusetts: Harvard Business School Press, 2003) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ/านมาได�แสดงให�เห็นว/าการท่ีจะสร�างสรรค8นวัตกรรมให�
เกิดข้ึนในองค8การอย/างยั่งยืนนั้น ต�องพิจารณาถึงการจัดการท่ีเอ้ือต/อการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากร
และสร�างนวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล�อมหรือบรรยากาศที่เอื้อต/อการสร�างสรรค8
นวัตกรรม ดังท่ี Greenberg (2005) ชี้ให�เห็นว/า สภาพแวดล�อมองค8การ คือ สิ่งท่ีมีความสําคัญในการ
สร�างนวัตกรรม และการพัฒนา องค8การให�เป�นองค8การนวัตกรรมสภาพแวดล�อมองค8การ ท่ีสามารถ
ทําได�อย/างเป�นรูปธรรมนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมในการทํางาน หรือส/งเสริมให�เกิด
บรรยากาศในการสร�างนวัตกรรม ซ่ึงทางด�าน Mumford (2002) ได�ชี้ให�เห็นถึงคุณลักษณะของ
องค8การ (Organizational Personality) ว/าคือทุกสิ่งทุกอย/างท่ีประกอบข้ึนมาเป�นคุณลักษณะของ
สภาพแวดล�อมภายในองค8การและสภาพแวดล�อมการทํางาน ท่ีพนักงานในองค8การเกิดการรับรู�อัน
เกิดจากสภาพแวดล�อมเหล/านี้เป�นแรงกดดันท่ีทําให�พนักงานแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานออกมา 
และ Snow (2002) ให�ความหมายบรรยากาศองค8การ ว/าหมายถึง การรับรู�เก่ียวกับความรู�สึกของ
บุคคลต/อสิ่งแวดล�อมในการปฏิบัติงาน รวมถึงความซับซ�อนของบรรทัดฐาน ค/านิยม ความคาดหวัง 
นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีมีอิทธิพลต/อพฤติกรรมของพนักงานหรือกลุ/ม ซ่ึงจะเป�นรากฐาน
สําคัญของโครงสร�างทีมในการพัฒนานวัตกรรมท่ีต�องการทีมท่ีเข�มแข็ง (Heavyweight Team) เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการนวัตกรรมและสนับสนุนขีดความสามารถขององค8การเชิงนวัตกรรมได�อย/าง
เหมาะสม (Christensen, 2016) 

 การสร�างบรรยากาศแห/งการสร�างนวัตกรรมดังกล/าว Roderic (2007) ได�เสนอไว�อย/าง
น/าสนใจว/าในลักษณะ 8 มิติ ดังนี้ 1) มิติอิสระในการนําเสนอความคิด (Free Expression of Ideas) 
องค8การท่ีมุ/งหวังจะประสบความสําเร็จสูง จําเป�นต�องมีความคิดดีๆ แปลกใหม/จากพนักงาน ดังนั้น 
ผู�บริหารทุกระดับพึงให�ความเอาใจใส/ในการสร�างบรรยากาศการทํางานท่ีให�เกียรติพนักงาน เชื่อใจ
และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 2) มิติอิสระในการแสดงความเห็น (Free Expression of 
Concerns) ไม/จําเป�นว/าการแสดงความคิดเห็นของพนักงานจะต�องเป�นการนําเสนอความคิดใหม/ๆ 
เสมอไป แต/เม่ือพนักงานรู�สึกหรือสังเกตเห็นการดําเนินงาน หรือเหตุการณ8ความเป�นไปในองค8การท่ีดู
ผิดปกติ ไม/ถูกต�อง พนักงานพึงมีอิสระในการทักท�วงวิจารณ8เหตุการณ8หรือการปฏิบัตินั้นๆ ซ่ึงเรื่องนี้
เป�นเรื่องสําคัญไม/น�อยไปกว/าการมีความคิดใหม/ๆ เพราะถ�าพนักงานสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแล�วไม/แจ�ง
ให�องค8การทราบ สถานการณ8ดังกล/าวอาจกลายเป�นป;ญหาท่ีส/งผลเสียต/อองค8การได�เช/นกัน 3) มิติ
อิสระในการถาม (Freedom to Question) เป�นมิติต/อเนื่องจากมิติท่ีแล�ว นั่นคือ พนักงานพึงได�รับ
สิทธิ อิสระ และได�รับการสนับสนุนให�ถามคําถามผู�บริหารได�ทุกระดับ เม่ือพนักงานไม/เข�าใจในเรื่องงาน 
หรือสงสัยความเป�นไปขององค8การและความผิดปกติทั้งหลาย โดยเฉพาะองค8การขนาดใหญ/มี
พนักงานเป�นจํานวนมาก การดูแลการสื่อสารอาจเป�นไปโดยไม/ทั่วถึง 4) มิติการมีส/วนร/วมในการ
กําหนดเปAาหมายในการทํางาน (Participation in Defining Goals) การกําหนดเปAาหมายในการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ผู�บริหารควรเป|ดโอกาสให�พนักงานได�มีส/วนร/วมแสดงความคิดเห็นในการ
กําหนดเปAาหมายการทํางานร/วมกัน หากผู�บริหารเป�นผู�มีสิทธิฝ{ายเดียวในการต้ังเปAาหมาย เปAาหมาย
นั้นอาจเป�นเปAาหมายท่ีไม/เหมาะสม การสนับสนุนให�พนักงานได�ร/วมต้ังเปAาหมายการทํางานของพวก
เขาเอง แสดงว/าผู�นําให�เกียรติและยอมรับพนักงาน อีกท้ังยังทําให�พนักงานรู�สึกเป�นเจ�าของงานนั้น 
แทนท่ีจะเป�นผู�รับคําสั่งเท/านั้น 
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 นอกจาก 4 มิติ ดังท่ีกล/าวมาแล�ว Roderic (2007) ได�เสนอเพ่ิมเติมดังนี้ 5) มิติความ
พอใจอันเกิดจากเนื้องาน (Intrinsic Satisfactions from the Work Itself) มิตินี้ไม/เก่ียวกับตัว
ผู�บริหาร เพ่ือนร/วมงาน ตําแหน/ง หรือเงินเดือน แต/เป�นเรื่องของลักษณะงานท่ีพนักงานพอใจ สิ่งท่ี
ผู�นําจะทําได�ในเรื่องนี้คือ จัดคนให�เหมาะกับงาน หรือจัดงานให�เหมาะกับคน 6) มิติอิสระในการสร�าง
นวัตกรรม (Innovation – Freedom to Try New Concepts and Approaches) พนักงานควร
ได�รับโอกาสท่ีจะทดลองทํางานในกรอบความคิดหรือวิธีใหม/ๆ พนักงานควรได�รับอิสระพอสมควรจาก
ผู�นําท่ีจะไม/บังคับจนเกินไป หากพนักงานมีความคิดสร�างสรรค8 ผู�บริหารควรรับฟ;ง และเป|ดโอกาสให�
ทดลองทํางานด�วยวิธีใหม/ๆ 7) มิติสภาพแวดล�อมท่ีคุกคาม (Environmental Threat) เช/น ภัย
ธรรมชาติ เหตุวุ/นวายทางการเมือง ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป�นต�น ซ่ึงผู�บริหารไม/สามารถควบคุม
ได� แต/มีวิธีท่ีจะบริหารสร�างกําลังใจแก/พนักงานมิให�วิตกจนเกินไปได�ในระดับหนึ่ง 8) มิติการคุกคามท่ี
มีวัตถุประสงค8จําเพาะ (Purposive Threats) ในขณะท่ีสภาพแวดล�อมท่ีคุกคามนั้น เป�นเหตุวิกฤตท่ี
เกิดข้ึนโดยมีผลกระทบต/อสาธารณชนโดยท่ัวไป แต/ภัยคุกคามท่ีมีวัตถุประสงค8จําเพาะนี้ จะเป�นภัย
คุกคามท่ีมุ/งเฉพาะกลุ/มหรือตัวบุคคลเท/านั้น เช/น การต้ังกติกาให�รางวัลหรือลงโทษพนักงานท่ีทํางาน
ได�หรือไม/ได�ตามเปAา ซ่ึงตัวอย/างท่ียกมานี้อาจถูกมองได�เป�น 2 ด�าน กล/าวคือ ถ�ามองในด�านบวก ก็คือ
การจูงใจพนักงานให�ทํางานได�ตามเปAาแล�วจะได�รางวัล แต/ถ�ามองในด�านลบก็อาจเป�นการกดดัน
คุกคามพนักงานถ�าเปAาหมายนั้นสูงเกินไปยากท่ีจะบรรลุได� 

 จะเห็นได�ว/าองค8การควรสร�างบรรยากาศให�พนักงานมีส/วนร/วมในการกําหนดเปAาหมาย
การทํางาน มีอิสระในการดําเนินงานในด�าน การคิด การแสดงความคิดเห็นการสอบถาม รวมถึงความ
มีอิสระในการสร�างนวัตกรรม นอกจากนั้น De Jong (2007) เสนอแนวคิดท่ีแสดงให�เห็นถึงการ
เสริมแรงในการสร�างนวัตกรรมได� โดยวัดบรรยากาศการสร�างสรรค8นวัตกรรม ด�วยตัวบ/งชี้ 3 มิติ 
ได�แก/ 1) ความปลอดภัยในการมีส/วนร/วม (Participative Safety) คือ พนักงานรับรู�ได�ถึงบรรยากาศ
ซ่ึงไม/เป�นภัยคุกคามในการปฏิบัติงาน เป�นมิติของบรรยากาศของการสร�างสรรค8นวัตกรรมซ่ึงให�
ความสําคัญว/าพนักงานควรมีความรู�สึกท่ีปลอดภัยเชิงจิตวิทยา (Psychologically Safety) พนักงาน
ไม/ควรได�รับคําตําหนิหรือถูกลงโทษ ในกรณีท่ีพนักงานมีความคิดใหม/ๆ หรือกระทําสิ่งใดท่ีผิดไปบ�าง
จากสิ่งท่ีเคยปฏิบัติ 2) ความพยายามเพ่ือความเป�นเลิศ (Striving for Excellence) คือ ความ
พยายามท่ีมีอยู/ในพนักงานขององค8การเก่ียวกับความเป�นเลิศของการปฏิบัติงาน ซ่ึงได�รับการประเมิน 
การปรับปรุง และการวิจารณ8ทางบวกอย/างต/อเนื่อง ภายใต�บรรยากาศของการสร�างสรรค8นวัตกรรม 
ระบบการควบคุมสําหรับการประเมินผล การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน แนวทางเชิงวิเคราะห8ใน
การประเมินคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน การให�คําแนะนําระหว/างทีมงาน การให�ข�อมูลปAอนกลับ 
การควบคุมตรวจสอบซ่ึงกันและกัน การประเมินผลความคิดและการปฏิบัติงาน หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ 
ความตระหนักท่ีมีต/อการเพ่ิมคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน และ 3) การสนับสนุนการสร�างนวัตกรรม 
(Support for Innovation) คือ การให�ความเห็นชอบ และการสนับสนุนท่ีมีต/อความพยายามท่ีจะ
แนะนําความคิดใหม/ๆ และวิธีการต/างๆ ท่ีได�รับการปรับปรุงพัฒนามาใช�ในการทํางาน การสนับสนุน
การสร�างสรรค8นวัตกรรมมีหลายรูปแบบ เช/น การสนับสนุนด�วยวาจาภายในและภายนอกกลุ/ม การ
ร/วมมือในกลุ/มและการร/วมมือระหว/างบุคคลในการสร�างและการใช�ความคิดใหม/ๆ และการจัดหาเวลา
และทรัพยากรของสมาชิกของกลุ/มในการสร�างและใช�ความคิด เป�นต�น นอกจากนั้น ยังมีวรรณกรรมท่ี
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เปรียบเทียบคุณลักษณะขององค8การ ท่ีมีบรรยากาศองค8การท่ีเอ้ือต/อการสร�างสรรค8นวัตกรรม เช/น
ดัชนีปลาโลมา (Dolphin Index) อธิบายว/า องค8การท่ีมีบรรยากาศในการสร�างสรรค8นวัตกรรมจะมี
คุณลักษณะ เช/น เป�นองค8การแบบเป|ด มีความสัมพันธ8ภายในองค8การมาก มีความขัดแย�งไม/มากนัก 
หรือพนักงานมีความกล�าท่ีจะเผชิญความเสี่ยงอยู/เสมอ เป�นต�น ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบลักษณะบรรยากาศองค8การระหว/างองค8การท่ีมีนวัตกรรมและท่ัวไป 
บรรยากาศในการสร�างสรรค%นวัตกรรม บรรยากาศแบบท่ัวไป 

องค8การแบบเป|ด มีความสัมพันธ8ภายในสูง องค8การแบบป|ด มีความสัมพันธ8ภายในองค8การตํ่า 
มีความขัดแย�งในองค8การไม/มาก มีความขัดแย�งภายในองค8การสูง 
การอภิปรายป;ญหาภายในองค8การมีระดับสูง การอภิปรายป;ญหาขององค8การมีน�อย 
องค8การกล�าเผชิญความเสี่ยงระดับสูง องค8การไม/ชอบความเสี่ยง 
พนักงานมีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับสูง พนักงานไม/ได�รับโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นมาก 
พนักงานส/วนใหญ/ใช�เวลาคิดหรือหาทางแก�ป;ญหา 
รวมถึงหาวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานไม/สนใจการค�นหาหนทางแก�ป;ญหา 

ความคิดใหม/ๆ เป�นท่ีสนใจของพนักงานทุกระดับ พนักงานไม/สนใจในกระบวนการหรือวิธีการใหม/ๆ 
พนักงานมีความสุขในการทํางาน พนักงานมีระดับความเบ่ือหน/ายสูง 
พนักงานรักงานท�าทายและงานท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอ พนักงานชอบทํางานเดิมๆ โดยท่ีไม/เปลี่ยนแปลง 
 

ท่ีมา: ศิวะนันท8 ศิวพิทักษ8, “การจัดการนวัตกรรมขององค8การธุรกิจท่ีมีผลต/อพฤติกรรมการสร�างสรรค8
นวัตกรรมของพนักงาน” (วิทยานิพนธ8ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย8, 2554). 
 

 ในการศึกษาบรรยากาศสร�างนวัตกรรมนั้น เพ่ือนําไปสู/การออกแบบการจัดการท่ีเอ้ือต/อ
การสร�างสรรค8นวัตกรรมและการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรได�อย/างเหมาะสม โดยจากการศึกษา
ของ วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8 (2558) เก่ียวกับความเป�นนวัตกรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในภาครัฐ ได�แสดงให�เห็นว/าการจะได�มาซึ่งความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น ต�องมีการจัดการท่ี
เหมาะสม ได�แก/ 1) การจัดการเก่ียวกับตําแหน/งงาน โดยหมุนเวียนเปลี่ยนงานอย/างเป�นระบบ จะช/วย
เพ่ิมและพัฒนาความรู�ความสามารถ ประสบการณ8 ความชํานาญ ความประพฤติ เจตคติ และความ
รับผิดชอบ ของบุคลากร 2) การจัดการเก่ียวกับการมอบหมายงานท่ีท�าทาย เป�นป;จจัยสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพท่ีสําคัญ กล/าวคือ เป�นการเพิ่มคุณค/าในงานที่ทํา โดยมากลักษณะงานจะมี
ความสําคัญในระดับนโยบายของกระทรวง ซ่ึงบุคลากรจะมีอิสระในการบริหารจัดการและได�เรียนรู�
อย/างใกล�ชิดกับผู�มีความสามารถและผู�บริหารระดับสูง ส/งผลให�เกิดความชํานาญในงานท่ีหลากหลาย 
เกิดความรับผิดชอบในงานของตน เกิดความแปลกใหม/ เกิดการพัฒนาและการแสวงหาทักษะความ
ชํานาญท่ีมากข้ึน ได�พัฒนาสัมพันธภาพและเครือข/ายใหม/ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค8การ 3) การ
จัดการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานและฝzกอบรมพัฒนาสมรรถนะ เป�นการเพิ่มพูนองค8ความรู�และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ8ทางด�านการจัดการศึกษาใหม/ๆ เป�นโอกาสในการพัฒนาความรู� ความสามารถ 
และทักษะ สร�างความพร�อมในการปฏิบัติงานและยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให�สูงข้ึน 4) การจัดการ
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เก่ียวกับการพัฒนาเจตคติและแรงจูงใจ เป�นแรงกระตุ�นท่ีจะช/วยดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได�
อย/างเต็มที่ โดยต�องทําให�บุคลากรรู�สึกว/าตนเองมีคุณค/าและมีความสําคัญต/อองค8การ เชื่อม่ันใน
ศักยภาพของตน สร�างให�เกิดความภาคภูมิใจในงานด�านการศึกษา สร�างแรงบันดาลใจ และการ
ยอมรับจากเพ่ือนร/วมงานและผู�บังคับบัญชา รวมถึงต�องไม/กลัวการเปลี่ยนแปลง พร�อมเผชิญทุก
อุปสรรคและโอกาส ซ่ึงนอกจากจะถือเป�นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากภายในจิตใจแล�ว ยังเป�น
การรักษาคนดี คนเก/ง ให�อยู/กับองค8การ ด�วยความผูกผันในองค8การ ผูกพันในงาน ผูกพันในความเป�น
บุคลากรทางการศึกษาและข�าราชการ และสามารถทํางานร/วมกับผู�อ่ืนอย/างมีความสุข 5) การจัดการ
เก่ียวกับการทบทวนการปฏิบัติงาน เป�นป;จจัยสนับสนุนท่ีจะช/วยถอดบทเรียนและองค8ความรู� ท่ีได�
จากการปฏิบัติงาน มาเป�นข�อมูลเพ่ือประยุกต8ใช�ให�สามารถทํางานนั้นและงานอ่ืนได�ดีข้ึนในครั้งต/อไป 
โดยต�องทบทวนการปฏิบัติงานอย/างสมํ่าเสมอ ท้ังด�านความสําเร็จและป;ญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะทําให�
ทราบว/าตนเองและองค8การต�องแก�ไข ส/งเสริม พัฒนา อะไรและอย/างไร เพ่ือนํามากําหนดเป�นแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีดีต/อการบรรลุเปAาหมายทางการศึกษา และ 6) การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมใน
องค8การทางการศึกษาภาครัฐ เป�นการเสริมแรงจากการกระทําของสิ่งแวดล�อมภายในองค8การ เช/น 
ด�านวัฒนธรรมองค8การ ค/านิยม ท่ีมีลักษณะเฉพาะตามโครงสร�างองค8การแบบราชการและองค8การ
ด�านการศึกษา รวมถึงด�านเพ่ือนร/วมงาน เก่ียวกับเรื่องของอุปนิสัย ความคิด เจตคติ ภูมิหลังในการ
ทํางาน และช/องว/างระหว/างวัย ด�านความพร�อมของเครื่องมือและอุปกรณ8 ในการทํางาน ด�านรูปแบบ
การดําเนินงาน เป�นต�น (วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8, 2558) 

 ลักษณะของการจัดการท่ีเอ้ือต/อการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรในเชิงนวัตกรรม
ดังกล/าว มีลักษณะบางประการท่ีแสดงให�เห็นว/า องค8การจําเป�นต�องมีระบบการเรียนรู� เพ่ือส/งเสริมให�
บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู�อย/างต/อเนื่องและตลอดเวลา สอดรับกับยุคของผู�มีความรู� 
(Knowledge Workers) ดังเช/นในป;จจุบัน (Drucker, 2007) ซ่ึงสอดคล�องตามพระราชกฤษฎีกาว/า
ด�วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 ว/าด�วยการบริหาร
ราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต/อภารกิจภาครัฐ โดยกําหนดให�ส/วนราชการต�องพัฒนาเป�นองค8การแห/ง
การเรียนรู� และพัฒนาความรู�ความเชี่ยวชาญให�เพียงพอแก/การปฏิบัติงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) 
เพ่ือให�มีการพัฒนาตนเองอยู/ตลอดเวลาในทุกระดับขององค8การต้ังแต/ระดับบุคคล ระดับกลุ/ม และ
ระดับองค8การ เป�นการมุ/งสร�างศักยภาพในการปฏิบัติงาน นําไปสู/การสร�างสรรค8สิ่งใหม/หรือนวัตกรรม 
ท่ีทําให�องค8การเกิดการพัฒนาอย/างต/อเนื่องและยั่งยืน ซ่ึงเป�นแนวคิดสําคัญของ Senge (2006) โดย
ได�เสนอหลักวินัย 5 ประการ สู/การเป�นองค8การแห/งการเรียนรู� ได�แก/ 1) ความรอบรู�แห/งตน 
(Personal Mastery) คือ ความเชี่ยวชาญของคนในการสามารถเข�าใจเปAาหมายชีวิตได�ชัดเจน 
สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิต ค�นหา และกําหนดวิสัยทัศน8ของตนเองได�อย/างสอดคล�องกับ
ความเป�นจริง 2) แบบแผนความคิดอ/าน (Mental Model) คือ โลกทัศน8หรือความคิดความเข�าใจของ
ตนเองท่ีมีต/อโลกและองค8การ 3) วิสัยทัศน8ร/วม (Shared Vision) คือ การมีวิสัยทัศน8ร/วมกันและสร�าง
ทัศนะของความร/วมมือกันอย/างมุ/งม่ันของสมาชิกในองค8การ เพ่ือมุ/งไปสู/เปAาหมายร/วมกัน 4) การ
เรียนรู�ของทีม (Team Learning) คือ การถ/ายทอดความรู�ซ่ึงกันและกัน เป�นการคิดสร�างสรรค8สิ่งใหม/
ภายใต�การประสานงานร/วมกัน และ 5) การคิดอย/างเป�นระบบ (Systems Thinking) คือ การท่ี
บุคคลมีแนวความคิดแบบองค8รวม สามารถมองภาพรวมของการทํางานได�อย/างเป�นระบบ ท้ังในมิติ
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ของการแก�ป;ญหาและการพัฒนา จะเห็นได�ว/า ลักษณะการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องเห็นได�ชัด
จากท่ีองค8การแห/งการเรียนรู�เป�นองค8การท่ีใช�บุคลากรสร�างความเป�นเลิศให�แก/องค8การ ขณะเดียวกัน
ก็ใช�องค8การสร�างความเป�นเลิศให�แก/บุคลากรในองค8การด�วยเช/นกัน โดยใช�การเรียนรู�เป�นกระบวนการ
เชิงกลยุทธ8ท่ีต/อเนื่อง และบูรณาการเข�ากับการทํางาน และมีการกระจายอํานาจเพ่ือกระตุ�นให�เกิด
ความร/วมมือ และการเรียนรู�ร/วมกันเป�นทีม พร�อมทั้งส/งเสริมให�มีการแลกเปลี่ยนความรู�กันอย/าง
เป|ดเผย โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว/างบุคคล กลุ/ม องค8การและหน/วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง (Marsick 
and Watkins, 1994) ซึ่งองค8 การแห/ งการ เ รี ยนรู� จ ะต� อ ง เป�นองค8การ ที่ได�ยกระดับใน
เรื่องความสามารถของบุคลากรในองค8การทําด�านการเรียนรู� การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลง เป�น
บรรยากาศขององค8การท่ีมีระบบการวิเคราะห8 มีการบอกเตือน มีระบบการพัฒนา รวมถึงการจัดการ
ในกระบวนการเรียนรู�ภายในองค8การเพ่ือให�สอดคล�องเข�ากันได�กับเปAาประสงค8ขององค8การท่ีได�รับ
การปรับปรุงอย/างสร�างสรรค8 (Gephart et al., 1996) 

 นอกจากหลักองค8การแห/งเรียนรู�ท่ีจะช/วยเสริมสร�างศักยภาพของบุคลากรให�สร�างสรรค8
นวัตกรรมได�อย/างต/อเนื่องและยั่งยืนแล�ว จากงานวิจัยของ กุศล ทองวัง (2553) ท่ีได�ศึกษาเก่ียวกับ
ระดับการเป�นองค8การแห/งการเรียนรู� และระดับการเป�นองค8การนวัตกรรม โดยการศึกษางานวิจัยของ
นักวิชาการในต/างประเทศ ได�แสดงให�เห็นว/า การพัฒนาท่ียั่งยืนในเชิงนวัตกรรมนั้น ต�องมีการจัดการ
อีก 2 ด�านร/วมด�วย คือ ด�านการจัดการความรู� และด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู/การสร�างนวัตกรรมได�อย/างมีประสิทธิภาพ เกิดความต/อเนื่องและ
ยั่งยืน สอดคล�องกับ Marquardt (2002) ท่ีเสนอว/า องค8การจะแข/งขันแบบยั่งยืนได�ในสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงนั้น จะต�องเรียนรู�ได�ดีและเร็วกว/า โดยให�ความสําคัญกับ 5 องค8ประกอบ คือ 1) พลวัต
การเรียนรู� (Learning Dynamics) มีการส/งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ท่ัวท้ังองค8การซ่ึงสําคัญท่ีสุด 2) การ
ปรับเปลี่ยนองค8การ (Organizational Transformation) มีมิติต/างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 4 ด�าน ได�แก/ 
โครงสร�างองค8การ วิสัยทัศน8องค8การ วัฒนธรรมองค8การ และกลยุทธ8ขององค8การ 3) การเสริมอํานาจ
บุคคล (People Empowerment) สมาชิกขององค8การจะเป�นแกนหลัก เนื่องจากเป�นผู�นําข�อมูลและ
ปรับเปลี่ยนข�อมูลให�เกิดเป�นความรู�ที่มีคุณค/าสําหรับบุคคลและองค8การ 4) การจัดการความรู� 
(Knowledge Management) ความรู�ได�กลายเป�นสิ่งสําคัญสําหรับองค8การ เพราะเป�นทรัพยากรหลัก
ท่ีใช�ในการทํางาน โดยท่ีประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี ระบบ และข้ันตอนการทํางานล�วนมาจาก
พ้ืนฐานของความรู�ท้ังสิ้น และ 5) การประยุกต8ใช�เทคโนโลยี (Technology Application) เทคโนโลยี
เป�นลักษณะท่ีสําคัญในการก�าวล�านําหน�าองค8การอ่ืนๆ ประกอบด�วย 3 ด�าน ได�แก/ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเรียนรู�บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด�วยอิเล็คทรอนิคส8 
โดยสรุปแล�วสอดคล�องกับการศึกษาของ วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก (2559) ท่ีแสดงให�
เห็นว/า การพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น 
ต�องให�ความสําคัญกับการพัฒนาอย/างต/อเนื่องและยั่งยืน โดยองค8การต�องมีการจัดการท่ีเอ้ือต/อการ
เรียนรู�ท่ีจะนําไปสู/การสร�างสรรค8นวัตกรรมของบุคลากร ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ/ม และระดับ
องค8การ หรือเรียกได�ว/าเป�นการจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative 
Sustainability) โดยมุ/งจัดการให�เป�นองค8การแห/งการเรียนรู� รวมถึงมีการจัดการความรู� และการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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5. การออกแบบวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 
 สําหรับการออกแบบการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
ผู�วิจัยได�ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เป�น
กระบวนทัศน8 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการดําเนินงาน รวมถึงวิธีการและเทคนิคของการวิจัย ซ่ึง
ได�นําเสนอความหมาย และข้ันตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาไว� ดังนี้ 
 หลักการวิจัยและพัฒนา 

 การวิจัยและพัฒนา เป�นการวิจัยประยุกต8ท่ีเน�นการแสดงหาผลิตภัณฑ8ใหม/ สิ่งประดิษฐ8
ใหม/ พัฒนากระบวนการ พัฒนาระบบและวิธีการทํางาน และเทคโนโลยีใหม/ๆ (อุทัย บุญประเสริฐ, 
2542) ซ่ึงมาจากคําว/า Research and Development (R&D) หมายถึง การสร�างผลิตภัณฑ8ข้ึนมา
โดยใช�กระบวนการวิจัย มีการประเมินผลผลิตภัณฑ8ท่ีสร�างข้ึนมา และจึงดําเนินการเผยแพร/ต/อไป (ชุมพล 
เสมาขันธ8, 2552) โดยหากขยายขอบเขตในมิติเชิงปฏิบัติการ สามารถพิจารณาการวิจัยและพัฒนาได� 
3 ความหมาย คือ 1) หน/วยงานท่ีทําหน�าท่ีเก่ียวกับการวิจัยเฉพาะทางหรือการวิจัยหลายๆ ประเภท 
เพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกต8ใช�พัฒนางานต/างๆ ท่ีวงการประชาสังคมนั้นๆ เก่ียวข�องโดยตรง 2) ชื่อ
ของงานวิจัยใดๆ ก็ตามที่ผู�วิจัยเรียกชื่อหรือระบุว/าเป�นงานวิจัยและพัฒนา โดยเจาะจงว/าจะนํา
ผลการวิจัยท่ีได�ไปพัฒนาแก�ไขป;ญหาของงานท่ีกําลังดําเนินการอยู/เป�นประจํา และ 3) กระบวนการ
หรือวิธีการแสวงหาองค8ความรู�หรือนวัตกรรมใหม/อย/างเป�นระบบและต/อเนื่อง เพ่ือนํามาใช�ในการ
แก�ป;ญหา และพัฒนาองค8การ บุคคลหรือกลุ/มบุคคล (อนันต8 พันนึก, 2554) โดยหากพิจารณาตามนัย
ของกระบวนการหรือวิธีการแสวงหาองค8ความรู�หรือนวัตกรรมใหม/นั้น การวิจัยและพัฒนาจะมี
แนวทางดําเนินการตามลําดับ คือ การวิเคราะห8สภาพป;ญหา ความต�องการ และความจําเป�น ซ่ึงเป�น
การศึกษาให�รู�ว/ามีป;ญหาท่ีแท�จริงคืออะไร ท้ังนี้ การสืบค�นหรือวิธีการแก�ป;ญหาอย/างเป�นระบบก็คือ 
การวิจัยเชิงสํารวจ จากนั้นเม่ือมีการแก�ป;ญหาหรือพัฒนาให�ดีข้ึน โดยคิดค�นรูปแบบหรือนวัตกรรมมา
ใช�ในการแก�ป;ญหาดังกล/าว ซ่ึงถือเป�นการพัฒนา และเม่ือพัฒนารูปแบบการแก�ป;ญหาหรือนวัตกรรมแล�ว 
ต�องใช�การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือค�นหาประสิทธิภาพของรูปแบบหรือนวัตกรรมดังกล/าว หากแก�ป;ญหา 
ไม/สําเร็จก็กลับมาวิเคราะห8ป;ญหาและปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรม แล�วทดลองใช�ใหม/จนสามารถ
แก�ป;ญหาได�สําเร็จ โดยหากแก�ป;ญหาได�แล�ว จากนั้นต�องดําเนินการเขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร/
รูปแบบหรือวัตกรรมดังกล/าว ให�เป�นประโยชน8ต/อหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องและวงวิชาการต/อไป (ธเนศ 
ขําเกิด, 2540) 

 จากความสอดคล�องของต�นทางการเริ่มต�นวิจัยและพัฒนาจนถึงการเผยแพร/ดังกล/าว 
สามารถแบ/งเป�นขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปออกแบบการดําเนินงานได�อย/างมีประสิทธิภาพ ดังเช/น 
Gall, Borg and Gall (1996) ได�แบ/งการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป�น 8 ข้ันตอน คือ 
1) การกําหนดเปAาหมาย 2) การศึกษางานทฤษฎีและวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวิเคราะห8ให�ได�ความรู� และ
ทักษะท่ีจําเป�นสําหรับการเรียนรู�ตามเปAาหมายท่ีกําหนดไว� หรือเรียกว/าข้ัน R: Research 3) การ
กําหนดวัตถุประสงค8เชิงปฏิบัติการ (Performance Objectives) 4) การสร�างเครื่องมือวัดผลการ
ปฏิบัติการ 5) การพัฒนากลยุทธ8 รวมท้ังผลิตภัณฑ8หรือโครงการท่ีจะนําไปใช� เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปAาหมาย หรือเรียกว/าข้ัน D: Development 6) การทดลองใช�จริง หรือเรียกว/าข้ัน R: 
Research 7) การตรวจสอบและปรับปรุง และ 8) การนําเสนอผลิตภัณฑ8หรือโครงการทําการศึกษาท่ี
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พัฒนาแล�ว สอดคล�องกับข�อเสนอของ สุวิมล ว/องวาณิช และ นงลักษณ8 วิรัชชัย (2550) ท่ีกล/าวว/าหลักใน
การดําเนินการวิจัยและพัฒนา มีข้ันตอนท่ีสําคัญแบ/งตามกระบวนการหลักเป�น 2 กระบวนการ คือ 
การวิจัย (R) และการพัฒนา (D) ซ่ึงอาจดําเนินการตามกระบวนท้ังสองซํ้าๆ หลายรอบได� ซ่ึง
โดยท่ัวไปการวิจัยและและพัฒนาจะมีข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ผู�วิจัยเริ่มต�น
ด�วยการวิจัยตอน 1 (R1) เพื่อแสวงหาความรู�และแนวทางการพัฒนา มาจัดทําแผนการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ีสอง เป�นการพัฒนาตอน 1 (D1) โดยผู�วิจัยดําเนินการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนดไว� ข้ันตอนท่ีสาม 
เป�นการวิจัยตอน 2 (R2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพของรูปแบบหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน 
หาข�อบกพร/องและวิธีการปรับปรุงแก�ไข ข้ันตอนท่ีสี่ เป�นการพัฒนาตอน 2 (D2) เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรม ท้ังนี้ ผู�วิจัยอาจดําเนินการตามข้ันตอนท่ีสามและข้ันตอนท่ีสี่ซํ้าๆ หลาย
รอบ จนกว/าได�รูปแบบหรือนวัตกรรมมีคุณภาพตามท่ีกําหนด กล/าวคือ มีข้ันตอนเรียงจาก R1 - D1 - 
R2 - D2 ... โดยท่ีอาจต/อเนื่องไปจนกว/าจะได�รูปแบบหรือนวัตกรรมมีคุณภาพได�มาตรฐานดังกล/าว 
 การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 

 สําหรับการนํากรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาไปใช�ในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในวิชาชีพต/างๆ วิโรจน8 สารรัตนะ (2554) ได�เสนอว/า ผู�วิจัยจะต�องเน�นการวิเคราะห8และ
สังเคราะห8ในประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยหรือท่ีต�องการพัฒนา เพ่ือท่ีจะนําไปสู/การสร�างเป�นโปรแกรมการ
พัฒนา โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบ
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผู�ทรงคุณวุฒิและหรือผู�มีส/วนได�เสีย ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างรายละเอียด
โปรแกรม โดยเฉพาะจากกรอบเหตุผลสัมพันธ8ในระดับโครงการท่ีจะเสมือนเป�นกรอบแนวคิดเพ่ือนําไปสู/
การนําเสนอเนื้อหา กรณีศึกษา กิจกรรมเพ่ือการฝzกทักษะ และแนวปฏิบัติต/างๆ ท่ีต�องการให�เกิดการ
เรียนรู�ใหม/ๆ กับกลุ/มเปAาหมาย ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม โดยประยุกต8ใช�
แนวคิดของ Borg (1987) ท่ีแบ/งการปรับปรุงแก�ไขในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเป�น 3 ระยะ ได�แก/ 
ระยะท่ี 1 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต�นและการปรับปรุงแก�ไข (Preliminary Field Testing and 
Revision) ระยะท่ี 2 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก�ไข (Main Field Testing and 
Revision) และระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแก�ไข (Confirmative Checking and 
Revision) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม ในประเด็นความสอดคล�องเชิงเนื้อหา 

 จากนั้นจึงเข�าสู/ขั้นตอนที่ 4 คือ การสร�างเครื่องมือเพื่อใช�ในข้ันตอนการทดลองใช�
โปรแกรมในภาคสนาม โดยหากพิจารณาตามแนวคิดของ Guskey (2000) ได�แสดงให�เห็นถึงความ
จําเป�นท่ีต�องมีแบบประเมินผล 5 ประเภท คือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ/มตัวอย/างในการวิจัยต/อ
โปรแกรมเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 2) แบบประเมินผลการเรียนรู�ของกลุ/มตัวอย/างในความรู�และทักษะ
ใหม/ท่ีได�รับ ตามวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�ในระดับโครงการ 3) แบบประเมินการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงขององค8การ 4) แบบประเมินการใช�ความรู�และทักษะใหม/ของกลุ/มตัวอย/างในการวิจัยและ 
5) แบบประเมินผลการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�ในระดับโปรแกรม ท้ังนี้ การสร�างเครื่องมือ
ในข้ันตอนหลังจากท่ีโปรแกรมได�รับการพัฒนาตามข้ันตอนท่ี 4 จนได�โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ8ท่ีกําหนดแล�ว จะต�องมีการนําไปพัฒนาคุณภาพและทดสอบต/อไป เช/น การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยการสอบถามความเห็นจากผู�เชี่ยวชาญหรือผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด�วย
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การตรวจสอบหาค/าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของโปรแกรม รวมท้ังการทดลองใช� (Try Out) เพ่ือหา
ค/าความเชื่อม่ัน (Reliability) จากกลุ/มตัวอย/าง เป�นต�น (วิโรจน8 สารรัตนะ, 2554) ข้ันตอนท่ี 5 การ
ทดลองใช�โปรแกรมในภาคสนาม โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment) รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เช/น The Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design หรือ The 
Time-Series Experiment หรือ Control Group, Time Series หรือ Equivalent Time - Samples 
Design เป�นต�น Leedy and Ormrod (2016) มีกิจกรรมหลักในการดําเนินการวิจัย คือ การใช�แบบ
ประเมินการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงขององค8การและแบบประเมินผลการเรียนรู� ตาม
วัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�ในระดับโปรแกรม หากเลือกใช�รูปแบบการวิจัยที่มีการทดสอบก/อนเรียน 
(Pretest) ด�วย เพ่ือให�ทราบผลก/อนดําเนินการทดลองใช�โปรแกรม จากนั้นจึงเป�นการใช�โครงการแต/ละ
โครงการท่ีบรรจุในโปรแกรมท่ีพัฒนาได�ในข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพกับกลุ/มตัวอย/างท่ีใช�ใน
การวิจัยหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาของแต/ละโครงการ ก็มีการประเมินผลการเรียนรู�ของกลุ/มตัวอย/างใน
การวิจัยในความรู�และทักษะใหม/ ท่ีได�รับตามวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�ในระดับโครงการแต/ละโครงการ 
ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาดังกล/าวข�างต�น ท้ังนี้ Campbell and Stanley (1963) กล/าวว/า แบบการ
ทดลองก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Designs) เป�นการออกแบบการทดลองท่ีไม/มีกระบวนการ
สุ/ม แต/มีกลุ/มควบคุมเพ่ือเปรียบเทียบ หมายถึง ในการทดลองจะมีกลุ/มตัวอย/างสองกลุ/ม คือ กลุ/ม
ทดลอง และกลุ/มควบคุม แต/สมาชิกของท้ังสองกลุ/มไม/ได�มาจากกระบวนการสุ/ม มีวิธีการควบคุม
อิทธิพลแทรกดีกว/าแบบการทดลองเบ้ืองต�น และมีความยืดหยุ/นมากกว/าแบบการทดลองจริง มีแบบ
แผนการทดลองแบบก่ึงทดลองท่ีนํามาใช�ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร8ค/อนข�างมาก 

 ในส/วนของการนําเสนอผลการศึกษานั้น อนันต8 พันนึก (2554) กล/าวว/า การวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษานั้น มักกําหนดวัตถุประสงค8ในการวิจัย 2 
ประการ ได�แก/ 1) เพ่ือสร�างและพัฒนาโปรแกรม และ 2) เพ่ือทดลองโปรแกรมในภาคสนามด�วย
ระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลอง ดังนั้น การนําเสนอผลการวิจัยจึงควรนําเสนอในสองประเด็นหลัก คือ 
ประเด็นท่ี 1 นําเสนอผลการสร�างและพัฒนาโปรแกรม ได�แก/ 1) ผลการตรวจสอบของผู�ทรงคุณวุฒิ
และหรือผู�มีส/วนได�เสีย 2) โปรแกรมเบ้ืองต�นท่ีสร�างข้ึน 3) ผลการการทดสอบภาคสนามเบ้ืองต�นและ
การปรับปรุงแก�ไข 4) ผลการทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก�ไข 5) ผลการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม และ 6) โปรแกรมท่ีได�รับการตรวจสอบและเป�นไปตามเกณฑ8 IOC 
ท่ีกําหนด ประเด็นท่ี 2 นําเสนอผลการทดลองโปรแกรมภาคสนามจากแบบประเมิน ได�แก/ 1) การ
เรียนรู�ของกลุ/มตัวอย/างในความรู�และทักษะใหม/ท่ีได�รับตามวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�ในระดับโครงการ
แต/ละโครงการ 2) การใช�ความรู�และทักษะใหม/ของกลุ/มตัวอย/างในการวิจัย 3) ปฏิกิริยาของกลุ/ม
ตัวอย/างในการวิจัยต/อโปรแกรมเพื่อการปรับปรุงแก�ไข 4) การสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลง
ขององค8การ และ 5) การเรียนรู�ตามวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�ในระดับโปรแกรม (นําเสนอในลักษณะ
เปรียบเทียบ Pretest - Posttest) นอกจากผลการประเมินต/างๆ ดังกล/าว ผู�วิจัยอาจนําเสนอผลการ
บันทึกการดําเนินงานของกลุ/มตัวอย/างในเชิงพรรณนา มีการแสดงทัศนะหรือการวิพากษ8ประกอบ ใน
ลักษณะเสนอเป�นบทเรียน ผลการเรียนรู� หรือองค8ความรู�ท่ีได�รับจากการปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing) ของกลุ/มตัวอย/างในการวิจัย 
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 จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา ของ
นักวิชาการท่ีกล/าวมาข�างต�น ผู�วิจัยได�นํามาประยุกต8และบูรณาการมาเป�นกรอบในการวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
ออกเป�น 3 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ข้ันตอนท่ี 2 
การสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาและการทดลอง
ภาคสนาม และข้ันตอนท่ี 3 การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 
 การเสริมสร�างศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษาด�วยแนวคิด ARM Model และ
ความสัมพันธ%แบบ ARM Matrix 
 จากการศึกษาของ วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก (2559) เก่ียวกับวิธีพัฒนา
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�แสดงให�เห็นว/าการพัฒนาดังกล/าวต�องพิจารณาถึงคุณลักษณะ
ของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ได�แก/ ความสามารถ พฤติกรรม 
และเจตคติ เพ่ือสามารถนําไปออกแบบกระบวนการพัฒนา ร/วมกับการสนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือ
เรียกว/าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) โดยมีรากฐานสําคัญ คือ การจัดการเพ่ือความ
ยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) ท่ีมุ/งในหลักการจัดองค8การ
แห/งการเรียนรู� การจัดการความรู� และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต/อการพัฒนาศักยภาพ
ด�านการสร�างสรรค8นวัตกรรม ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8 กรอบแนวคิด ARM Model แสดงความเชื่อมโยงในองค8ประกอบต/างๆ ของวิธีพัฒนา
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

ท่ีมา: วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก, “วิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา,” 
Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร% สังคมศาสตร% และศิลปะ 9,  1 (มกราคม – เมษายน 
2559): 949-968. 
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 นอกจากความเชื่อมโยงในองค8ประกอบต/างๆ ของวิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาดังที่กล/าวมาแล�ว จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข�องยังแสดงให�เห็นอีกว/า มี
ความสัมพันธ8ระหว/างคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา ระบบเสริมสร�าง และการจัดการเพ่ือความ
ยั่งยืนเชิงนวัตกรรม กล/าวคือ หากนักวิชาการศึกษาจะมีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาได� ต�องมี
ระบบการเสริมเสร�างในเชิงนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ดังท่ี Landrum (1991) ซ่ึงได�ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ
ของนวัตกร (Innovator Personality) ได�เสนอว/า การแสดงออกถึงการเป�นนวัตกรนั้น เกิดจากการ
เสริมสร�างบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรมได�ตรงเปAาประสงค8 หากการพัฒนานั้นๆ ไม/เหมาะสม ก็ไม/อาจสร�าง
บุคลิกภาพนวัตกรออกมาได� เช/น หากต�องการให�บุคลากรนําเสนอสิ่งใหม/ๆ ก็ต�องพัฒนาด�านความคิด
สร�างสรรค8 ยิ่งกระบวนการพัฒนามีระดับดีมากเท/าใด ก็ยิ่งมีความคิดสร�างสรรค8มากข้ึนเช/นกัน เป�นต�น 
สอดคล�องกับ Furr and Dyer (2014) ท่ีเสนอว/ากระบวนการพัฒนานวัตกรต�องมีลักษณะเฉพาะ
สําหรับนวัตกร เพ่ือดึงศักยภาพเชิงนวัตกรรมออกมาใช�ประโยชน8 โดยองค8การต�องสร�างบรรยากาศท่ี
เหมาะสมในการเปลี่ยนความคิดสร�างสรรค8เป�นนวัตกรรม และหากพิจารณาในทางตรงข�ามแม�ว/า
องค8การจะมีการสร�างหรือจัดการองค8การได�อย/างเหมาะสมเพียงใด แต/หากไม/มีกระบวนการท่ีเอ้ือให�
บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนในเชิงนวัตกรรมหรือมีแต/ไม/เพียงพอ ก็ไม/สามารถไปถึงระดับมี DNA 
นวัตกรได� จะเป�นได�เพียงผู�ปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีดีเท/านั้น ซ่ึงเป�นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ 
วสันต8 สุทธาวาศ และ พิทักษ8 ศิริวงศ8 (2558) ท่ีแสดงให�เห็นว/า หากนักวิชาการศึกษาไม/ได�รับการ
พัฒนาเชิงนวัตกรรมหรือพัฒนาเชิงนวัตกรรมในระดับตํ่า ก็จะไม/สามารถสร�างนวัตกรรมได� โดยต�อง
พิจารณาร/วมกับระดับสภาพแวดล�อมหรือการจัดองค8การท่ีเอ้ือต/อการเป�นนวัตกรด�วย สอดคล�องกับ
การศึกษาของ กุศล ทองวัง (2553) ท่ีแสดงว/าองค8การแห/งนวัตกรรมมีความสัมพันธ8ไปในทิศทาง
เดียวกันกับระดับการจัดการเชิงนวัตกรรมอย/างยั่งยืน โดยต�องมีการจัดการให�บุคลากรเกิดการเรียนรู�
อย/างต/อเนื่องร/วมด�วย สามารถสรุปความสัมพันธ8ดังกล/าว ดังภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 9 การแสดงความสัมพันธ8ขององค8ประกอบของวิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

ในรูปแบบ ARM Matrix 
ท่ีมา: วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก, “วิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา,” 
Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร% สังคมศาสตร% และศิลปะ 9,  1 (มกราคม – เมษายน 
2559): 949-968. 
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 ลักษณะของความสัมพันธ8ดังภาพที่ 9 นั้น สามารถนําไปประยุกต8ใช�ประโยชน8ในการ
ออกแบบวิธีพัฒนานวัตกรการศึกษาได� ท้ังในมิติของการจําแนกความเป�นนวัตกร การวัดประสิทธิภาพ
ของวิธีการพัฒนานวัตกร รวมถึงประยุกต8ใช�ในการวิเคราะห8องค8การแห/งนวัตกรรม หรือใช�ศึกษาความ
เป�นนวัตกรในวิชาชีพอ่ืนๆ ได� เป�นต�น โดยนัยยะของตารางความสัมพันธ8ท้ัง 4 ช/อง แสดงให�เห็นถึง
ระดับการเสริมสร�างคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ว/า
จัดอยู/ในกลุ/มท่ีเอ้ือต/อการเป�นนวัตกรหรือไม/ หรือจัดอยู/ในกลุ/มใด และหากต�องการพัฒนาให�บุคลากร
เป�นนวัตกรต�องส/งเสริมในด�านใดให�สูงข้ึน ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�วิเคราะห8 สกัดประเด็น และนิยามเปรียบเทียบ 
เพ่ือการสื่อความหมายเทียบเคียงท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจํากัดความไว� 4 กลุ/มด�วยกัน คือ 

 กลุ/มท่ี 1 “Star” เปรียบเสมือนแสงดาวสกาวพราวฟAา เนื่องจากได�รับการพัฒนาท่ีมี
สัดส/วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง 
(Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับสูงเช/นกัน (Sustainability) กล/าวคือ 
อยู/ในระดับท่ีเหมาะสมต/อการมีคุณลักษณะของนวัตกร (Innovator) กลุ/มที่ 2 “Fireworks” 
เปรียบเสมือนแสงพลุท่ีสวยสว/างน/าต่ืนตาต่ืนใจ แต/อยู/ได�ไม/นานก็ดับสลายไป เนื่องจากได�รับการพัฒนา
ท่ีมีสัดส/วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง 
(Innovativeness) แต/มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับท่ีไม/สูง (No Sustainability) กล/าวคือ 
อยู/ในระดับของความเป�นนักสร�างสรรค8 (Creator) แต/ไม/ถึงระดับนวัตกรเพราะถึงขาดการจัดการท่ีดีท่ี
จะช/วยธํารงรักษาคุณลักษณะท่ีจะนําไปสู/ความเป�นนวัตกรให�ยั่งยืน กลุ/มท่ี 3 “Candle” เปรียบเสมือน
แสงเทียนท่ีให�ความสว/างแบบเรียบง/าย แต/คงอยู/เป�นเวลานาน เนื่องจากได�รับการพัฒนาท่ีมีสัดส/วน
ของระบบเสริมสร�างเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับท่ีไม/สูง (No 
Innovativeness) แต/มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับสูง (Sustainability) กล/าวคือ อยู/ใน
ระดับของผู�ปฏิบัติงาน (Administrator) ซ่ึงไม/มีการสร�างสรรค8นวัตกรรมใหม/ๆ แต/เป�นคนท่ีมีความ
ชํานาญในงานท่ีตนได�รับมอบหมาย เพราะแวดล�อมด�วยการจัดองค8การท่ีเป�นระบบ ม่ันคง มีการ
จัดการท่ีดี แต/ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงนวัตกรรมท่ีเหมาะสม และกลุ/มท่ี 4 “Match” 
เปรียบเสมือนแสงไม�ขีดท่ีให�แสงสว/างเพียงวูบเดียวแล�วก็มอดดับไป เนื่องจากได�รับการพัฒนาท่ีมี
สัดส/วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับท่ีไม/สูง (No 
Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับท่ีไม/สูงเช/นกัน (No Sustainability) กล/าวคือ 
อยู/ในระดับของคนงาน (Labor) ซ่ึงทํางานได�ตามคําสั่งหรือสิ่งท่ีถูกมอบหมายเป�นงานๆ ไป ไม/มีการ
พัฒนาทักษะความสามารถเท/าท่ีควรเช/นเดียวกับไม/มีการจัดการท่ีเอ้ือต/อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 
 จากกรอบแนวคิดท่ีแสดงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ8ในองค8ประกอบต/างๆ ของ
ความเป�นนวัตกรการศึกษาดังท่ีกล/าวมาแล�วนั้น เป�นฐานความรู�สําคัญในออกแบบวิธีการพัฒนา
ศักยภาพให�กับนักวิชาการศึกษา ซ่ึงเป�นวิชาชีพท่ีสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของ
ประเทศ เพ่ือมุ/งสู/ศักยภาพในการสร�างสรรค8นวัตกรรม หรือท่ีเรียกว/า “นวัตกรการศึกษา” จึงต�องใช�
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหมาะสมต/อการพัฒนาบุคลากรดังกล/าว ซ่ึงการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) เป�นรูปแบบหนึ่งท่ีสําคัญและได�รับการยอมรับในการ
พัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) โดยเป�นเรื่องเก่ียวกับการกระทําเพ่ือให�บุคคลได�รับ
เนื้อหามากข้ึนและให�มีศักยภาพท่ีสามารถทํางานได�อย/างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Ubben, Hughes 
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and Norris, 2001) การวิจัยและพัฒนาเป�นการวิจัยท่ีมีจุดมุ/งหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตหรือนวัตกรรม 
ท่ีอาจเป�นวัตถุ (Material) หรือเป�นแนวคิด (Concept) ท่ีสะท�อนให�เห็นถึงหลักการ เทคนิค หรือ
วิธีการเพ่ือการปฏิบัติท่ีชัดเจน โดยมีกระบวนการในการพัฒนาผลผลิตหรือนวัตกรรมในรูปของ R1D1, 
R2D2, R3D3 …RiDi มีข้ันตอนสุดท�ายใช�รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Design) 
ในภาคสนามจริง มีจุดมุ/งหมายหลักเพ่ือทดสอบคุณภาพของผลผลิตในลักษณะ If X… then Y และ
เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร/องของผลผลิตหรือนวัตกรรมนั้น ตลอดจนมีการเผยแพร/เพ่ือนําไปใช�
ในวงกว�างต/อไป (วิโรจน8 สารรัตนะ, 2554) 

กล/าวคือ วิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น ควรมุ/งเน�นการศึกษา วิเคราะห8 และ
สังเคราะห8ประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยหรือท่ีต�องการพัฒนาวิชาชีพ ให�สอดคล�องกับ 1) คุณลักษณะของนวัตกร
การศึกษา (Attributes of Educational Innovator) 2) ระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และ 3) การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม 
(Management for Innovative Sustainability) ซ่ึงสามารถนํามาวิจัยและพัฒนา (R&D) เป�น
แนวทาง รูปแบบ วิธีการ หรือโปรแกรมในการพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาได�ตามความ
เหมาะสม โดยต�องพิจารณาในหลายประเด็นท่ีสําคัญ เช/น การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การพัฒนา
ตัวบ/งชี้ความเป�นนวัตกรการศึกษา การพัฒนาการปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือ คู/มือ เป�นต�น 
รวมถึงนําไปทดลองผ/านกลุ/มทดลองและกลุ/มควบคุม (ชนิสา ฮวดศรี, 2556) โดยมีการประเมินผล
ก/อนเข�าสู/ข้ันตอนการพัฒนา (Pre – Test) เป�นข�อมูลเปรียบเทียบศักยภาพก/อนและหลังการพัฒนา 
ท้ังนี้ วิธีการประเมินผลจะเป�นไปตามจุดเน�นของศักยภาพท่ีต�องการพัฒนา การตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการให�เป�นไปตามแผนท่ีกําหนด การประเมินผลหลังจากการพัฒนา (Post – Test) ท้ังเชิง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมี
ต/อเปAาหมายขององค8การ (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน8, 2556) ซ่ึงจากขอบเขตการศึกษาดังกล/าว สามารถ
สรุปเป�นกรอบแนวคิดของวิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ดังภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพท่ี 10 กรอบแนวคิดวิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
ท่ีมา: วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก, “วิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา,” 
Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร% สังคมศาสตร% และศิลปะ 9,  1 (มกราคม – เมษายน 
2559): 949-968. 
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 โดยสรุป คือ วิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเพื่อให�ได�ผลลัพธ8ในเชิง
ประจักษ8นั้น ต�องคํานึงถึงจุดมุ/งหมายในการพัฒนา การกําหนดวัตถุประสงค8 และการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
รวมถึงความสัมพันธ8กับขอบเขตความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห8 
และสังเคราะห8ประเด็นเพ่ือการวิจัยและพัฒนาให�สอดคล�องกับ ARM Model ซ่ึงได�แก/ คุณลักษณะของ 
นวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ประกอบด�วย ความสามารถ พฤติกรรม 
และเจตคติ ท่ีจะบ/งชี้ประเด็นในการออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรการศึกษา 
ร/วมกับการสนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือเรียกว/าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) ซ่ึง
เปรียบเสมือนแรงผลักให�การพัฒนาศักยภาพนวัตกรมีการขับเคลื่อนได�เป�นรูปธรรมมากข้ึน โดยต�อง
อาศัยรากฐานท่ีสําคัญ คือ การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative 
Sustainability) ที่มุ/งในหลักการจัดองค8การแห/งการเรียนรู� การจัดการความรู� และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต/อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ วิธีพัฒนา
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ภายใต�กรอบแนวคิด ARM Model ดังกล/าว ยังแสดงถึง
ความสัมพันธ8ระหว/างองค8ประกอบในลักษณะของ ARM Matrix เพ่ือใช�ในเป�นแนวทางในการออกแบบ
วิธีการพัฒนานวัตกร การวัดประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกร รวมถึงการวิเคราะห8บริบทองค8การ
นวัตกรรมได� (วสันต8 สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน8 จันทึก, 2559) 
 
6. บทสังเคราะห%โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเปAนนวัตกรการศึกษา 

 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยมุ/งเน�นการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
เพ่ือให�กลุ/มทดลองมีความรู� ทักษะ และคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร สามารถนําไปสู/การปฏิบัติ
ในงานในหน�าท่ีได�อย/างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลจากการปฏิบัติงานในเชิงนวัตกรรม โดยในการ
สังเคราะห8โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ จะองค8ความรู�ที่ได�จากการ
ทบทวน วิเคราะห8สังเคราะห8วรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงหลักการข้ันตอนของ
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม รวมถึงกรอบแนวคิด ARM Model แสดงความเชื่อมโยงในองค8ประกอบ
ต/างๆ ของการพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และความสัมพันธ8แบบ ARM Matrix มา
พิจารณาร/วมกันเก่ียวกับประเด็นในการพัฒนา รูปแบบในการพัฒนา ความคาดหวังในการเรียนรู� และ
ความคาดหวังในการปฏิบัติ สามารถแสดงรายละเอียดได�ดังนี้ 

 ประเด็นในการพัฒนา 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี พบว/า ศักยภาพ

ของความเป�นนวัตกรการศึกษา มีความสําคัญและเป�นประโยชน8ต/อองค8การ รวมถึงภาพรวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผู�วิจัยจึงได�นําคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร (Attributes of 
Educational Innovator) ท่ีได�จากการศึกษาทบทวน วิเคราะห8และสังเคราะห8 มาเป�นกรอบประเด็น
ในการเสริมสร�างศักยภาพครั้งนี้ ได�แก/ 

1. ด�านความสามารถ เป�นความชํานาญในทางปฏิบัติท่ีจําเป�น ในระดับของความเป�น 
นวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

1.1 การแสวงหาความรู� เป�นความสามารถในการรวบรวม ศึกษา ค�นคว�าหาความรู� 
และสามารถสร�างความรู�ใหม/เพ่ิมเติมได�จากแหล/งต/างๆ แล�วนํามาวิเคราะห8 สังเคราะห8 เป�นแนวทาง
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แก�ไขป;ญหาและพัฒนาการศึกษาได�อย/างตรงเปAาประสงค8 จากการได�มาซ่ึงองค8ความรู�ท่ีไม/หยุดนิ่ง มี
ความทันสมัย ทันต/อเหตุการณ8 มีคุณภาพและลุ/มลึก 

1.2 การระดมทรัพยากร เป�นความสามารถในการรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ8 
รวมถึงกําลังคนท่ีมีความรู�ความสามารถท่ีเก่ียวข�อง ให�เพียงพอต/อการปฏิบัติงานอย/างมีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอต/อ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาได�อย/างต/อเนื่อง 

1.3 การส/งมอบเชิงวิชาการ เป�นความสามารถในการถ/ายทอดผลผลิตท่ีได�การ
ปฏิบัติงาน เช/น รูปแบบการพัฒนา องค8ความรู� หรือนวัตกรรม เป�นต�น โดยถ/ายทอดได�อย/างมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา ซ่ึงต�องมีข้ันตอน ระบบ ระเบียบแบบแผน และ
มีกระบวนการท่ีเหมาะสม ท้ังการส/งมอบภายในหน/วยงานและการส/งมอบภายนอก 

2. ด�านทักษะการค�นพบ เป�นทักษะสําคัญในการค�นพบแนวคิดใหม/ๆ และความคิด
สร�างสรรค8 ท่ีจะต/อยอดสู/การพัฒนานวัตกรรม ประกอบด�วย 

2.1 การเชื่อมโยงความคิด เป�นทักษะในการผสมผสานความรู� ประสบการณ8 แนวความคิด 
เทคโนโลยี เข�าด�วยกันได� มองเห็นความสัมพันธ8ของสิ่งต/าง ๆ ท่ีบุคลากรท่ัวไปไม/สามารถทําได� แล�ว
นํามาสร�างสรรค8เป�นนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาได�อย/างลงตัว 

2.2 การต้ังคําถาม เป�นทักษะในกําหนดประเด็นและต้ังคําถามท่ีเป�นแรงกระตุ�นให�เกิด
การแนวคิดท่ีสร�างสรรค8 เกิดความรู� ความเข�าใจท้ังสิ่งท่ีมีอยู/เดิม หรือสร�างเป�นองค8ความรู�ใหม/ ซ่ึงเป�น
รากฐานสําคัญในการต/อยอดสู/ทักษะการค�นพบด�านอื่น ได�แก/ การสังเกต การมีปฏิสัมพันธ8 
การค�นคว�า และการทดลอง มีประสิทธิภาพ 

2.3 การสังเกต เป�นทักษะเชิงกระบวนการทางความคิดที่ละเอียดอ/อน ซึ่งเป�นการ
มองเห็นความแตกต/างในสิ่งท่ีกําลังสังเกตอยู/ แม�จะเพียงเล็กน�อย เพ่ือให�สามารถนําสิ่งท่ีค�นพบจาก
การสังเกตมารวมกันจะทําให�เกิดเป�นองค8ความรู�ใหม/ได� 

2.4 การปฏิสัมพันธ8 เป�นทักษะในการสร�างความสัมพันธ8และเครือข/าย เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู�กับบุคคลอ่ืน ท้ังจากสายงานการศึกษา หรือสายงานอ่ืน หรือแม�กระท่ังเด็กนักเรียนอย/างเป�น
ประจํา เพ่ือให�เกิดกระตุ�นทางความคิดท่ีสร�างสรรค8 ทําให�ค�นพบแนวทางการแก�ป;ญหาในมุมมองท่ี
หลากหลาย และเป�นการเพ่ิมทางเลือกไปสู/การสร�างนวัตกรรมท่ีนํามาส/งเสริมการศึกษาได� 

2.5 การทดลอง เป�นทักษะที่มุ/งเสาะแสวงหาคําตอบที่ถูกต�องในสิ่งท่ีสงสัย หรือ
ทดลองว/านวัตกรรมท่ีตนเองสร�างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพ เป�นประโยชน8ต/อการศึกษา ทั้งนี้ ใน
กระบวนการทดลองนั้น จะช/วยให�มองเห็นถึงสภาพป;ญหา เกิดทักษะ และประสบการณ8 ซ่ึงสามารถ
นํามาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให�ดีข้ึนได� 

3. ด�านเจตคติ เป�นความรู�สึก ความคิดเห็น และการรู�ของบุคคลท่ีมีต/อสิ่งของ บุคคล 
องค8การสถานการณ8 และข�อเสนอใดๆ ซ่ึงมีผลต/อปฏิกิริยาตอบสนองเชิงพฤติกรรม ในระดับของความ
เป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

3.1 การคิดเชิงบวก เป�นการมองสิ่งต/างๆ อย/างเข�าใจ และยอมรับได�ในด�านลบ มอง
ป;ญหา ความทุกข8 ความไม/ราบรื่นเป�นเรื่องธรรมดา รู�จักเลือกใช�ประโยชน8จากด�านบวกท่ีแฝงอยู/ในสิ่งนั้น 
มองอุปสรรค เป�นโอกาส คิดในแง/ท่ีสร�างสรรค8และจรรโลงจิตใจ รวมถึงไม/กลัวต/อการเปลี่ยนแปลง
จากบริบทแวดล�อมต/างๆ 
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3.2 ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร/วมงาน เป�นการปฏิบัติงานด�วยความไว�ใจและ
ความม่ันใจต/อศักยภาพ ความถูกต�อง และคุณค/าของงานท่ีทํา เพ่ือนร/วมงาน และตนเอง ให�สําเร็จได�
ตามท่ีตั้งใจไว� และบรรลุเปAาหมายทางการศึกษา 

3.3 ความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เป�นการมีทัศนะต/อการศึกษาว/าเป�น
รากฐานท่ีส/งเสริมความเจริญม่ันคงทุกของประเทศชาติ โดยมีเยาวชนเป�นทรัพยากรมนุษย8และเป�น
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงควรได�รับการศึกษา อบรม และฝzกฝนให�เจริญงอกงามท้ังใน
ด�านร/างกาย สติป;ญญา อารมณ8 สังคม และจิตใจ ให�มีคุณธรรม ความรู� ความคิด และความประพฤติ 
ท่ีเหมาะสม 

4. ด�านพฤติกรรม เป�นการกระทําหรือลักษณะท่ีแสดงออกมาให�สังเกตเห็นได�อย/าง
ชัดเจน ในระดับของความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

4.1 ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม/ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงสัญชาติญาณ แห/ง
การอยากได�อยากมีสิ่งใหม/ๆ ท้ังป;จจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ8 ซ่ึงมีความต�องการ
อย/างยิ่ง ท่ีจะแสวงหาและปฏิบัติโดยแสดงความกระตือรือร�น มีความต่ืนเต�นท่ีจะเรียนรู�สิ่งใหม/ๆ ท่ีจะ
เป�นประโยชน8 ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการศึกษาอย/างต/อเนื่อง 

4.2 การเป|ดกว�างทางความคิด เป�นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การรับฟ;งแนวคิดท่ี
หลากหลาย และแยกแยะข�อเท็จจริงและข�อคิดเห็นได� ค�นคว�าหาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงานอย/างรอบ
ด�านและคัดกรองส/วนท่ีเป�นประโยชน8มาปรับใช�กับงานและต/อยอดความคิดให�กว�างไกล 

4.3 ความละเอียดรอบคอบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให�ความสําคัญกับ
รายละเอียด ของการปฏิบัติงานในทุกแง/มุมอย/างรอบด�าน พินิจพิเคราะห8 และตรวจสอบความถูกต�อง
แม/นยําของข�อมูล กระบวนการ รวมถึงผลลัพธ8และผลกระทบ จากการดําเนินงานและผลผลิตท่ีส/ง
มอบไปยังระบบการศึกษา 

4.4 การมุ/งผลสัมฤทธิ์ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ/งม่ันต้ังใจในการปฏิบัติงาน
และดําเนินงานให�บรรลุตามเปAาหมายท่ีกําหนดไว�โดยส/งมอบงานท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐานตรงตาม
เวลาท่ีกําหนดพร�อมท้ังมีความสามารถในการแก�ไขป;ญหาและอุปสรรค และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานอยู/เสมอ 

4.5 การประพฤติตนเป�นต�นแบบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดถือและปฏิบัติ
ตามระเบียบ ธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการและองค8การทางการศึกษา กล�าหาญยืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกต�อง และประพฤติปฏิบัติตนได�ควรค/าแก/การยกย/องสรรเสริญให�เป�นแบบอย/างท่ีดี 

 รูปแบบในการพัฒนา 
 ผลจากการศึกษารูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพ ประกอบด�วย 1) รูปแบบการฝzกอบรม 
2) รูปแบบการพัฒนาตนเอง 3) รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน 4) การให�มีส/วนเก่ียวข�องใน
กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุง 5) รูปแบบการศึกษาเป�นกลุ/ม 6) รูปแบบการสืบค�นหรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 7) รูปแบบการเป�นพี่เลี้ยง 8) รูปแบบการปฐมนิเทศ 9) รูปแบบการจัดทําคู/มือ 
10) รูปแบบการศึกษาดูงาน และ 11) รูปแบบการพัฒนาในงาน  
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 ความคาดหวังในการเรียนรู� 
 สําหรับการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามโปรแกรมครั้งนี้ มีความ

คาดหวังให�ผู�เข�าร/วมโปรแกรมเกิดการเรียนรู�เกี่ยวกับการสร�างสรรค8นวัตกรรม หลักการทํางานของ        
นวัตกรการศึกษา และความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย ความสามารถ ทักษะการค�นพบ เจตคติ 
และพฤติกรรม โดยมีการประเมินการเรียนรู�และคุณลักษณะของผู�เข�าร/วมโปรแกรมท้ังก/อนและหลัง
การพัฒนา 

 ความคาดหวังในการปฏิบัติ 
 การดําเนินการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามโปรแกรมในครั้งนี้ มี

ความคาดหวังให�ผู�เข�าร/วมโปรแกรม มีความรู� ทักษะ และคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร ท่ีได�รับ
การพัฒนาไปสู/การปฏิบัติงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบและเกิดผลงานเชิงนวัตกรรม โดยผู�วิจัยได�มี
การประเมินการประยุกต8ใช�ความรู�และทักษะใหม/ท่ีได�รับการพัฒนาสู/การนําไปใช�ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานนั้นร/วมด�วย 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเทศ 

 สุรศักด์ิ ศุภเมธีวรกุล (2557) ได�วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงสู/ความเป�นเลิศตามมาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค8
เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู/ความเป�นเลิศตามมาตรฐานสากลในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) เปรียบเทียบความ
แตกต/างของสมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู/ความเป�นเลิศตามมาตรฐานสากล จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได�เฉลี่ยต/อเดือน ของผู�อํานวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ศึกษาป;จจัยสมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู/ความ
เป�นเลิศตามมาตรฐานสากล และ 4) เพื่อสร�างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงสู/ความเป�นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วิธีดําเนินการวิจัยเป�นการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ กลุ/มตัวอย/างประกอบด�วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในต/างจังหวัดท่ีเข�าร/วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 325 โรงเรียน โดยการ
สุ/มอย/างง/าย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ8เชิงลึก สถิติท่ีใช�
ในการวิเคราะห8ข�อมูล ได�แก/ ค/าร�อยละ ค/าเฉลี ่ย ค/าส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห8
องค8ประกอบด�วยวิธีการวิเคราะห8องค8ประกอบหลัก 

 ผลการวิจัยพบว/า 1) สมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู/ความเป�นเลิศตามมาตรฐานสากล
ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวม
อยู/ในระดับค/อนข�างมาก และเม่ือพิจารณาเป�นรายด�าน พบว/ามีความเป�นจริงท่ีตรงกับสภาพป;จจุบัน
และความเป�นไปได�ของการใช�สมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู/ความเป�นเลิศตามมาตรฐานสากลใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู/ในระดับค/อนข�างมากทุกด�าน 2) ผู�อํานวยการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
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และรายได�เฉลี ่ยต/อเดือน แตกต/างกัน มีสมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู /ความเป�นเลิศตาม
มาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไม/แตกต/างกัน  3) ป;จจัยสมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู/ความเป�นเลิศตามมาตรฐานสากลใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 16 
องค8ประกอบท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนได�ร�อยละ 79.938 โดยองค8ประกอบที่ 1 และ
องค8ประกอบท่ี 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดได�มากกว/าป;จจัยอ่ืนๆ (ร�อยละ 21.168 และ
ร�อยละ 15.000 ตามลําดับ)  4) ได�รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู/ความเป�น
เลิศตามมาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ของ 5 สมรรถนะหลัก คือ การจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบสากล การสื่อสาร การจัดการ
สารสนเทศ การมุ/งเน�นบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมใหม/ โดยมีแนวทางในการพัฒนา 4 ด�าน 
ได�แก/ 1) เนื้อหาสมรรถนะ  2) วัตถุประสงค8  3) กระบวนการพัฒนา และ 4) การประเมินผลการพัฒนา 

 ประโยชน8 คล�ายลักษณ8 และคณะ (2556) ได�วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด�านการทํางานเป�นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค8หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด�านการทํางานเป�นทีมของ
บุคลากรทางการศึกษา ผู�ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยใช�ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี้ 1) เป�นการวิจัย
เชิงสํารวจโดยใช�แบบสอบถามเพ่ือทราบความต�องการองค8ประกอบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะการ
ทํางานเป�นทีมจากบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 350 คน 2) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด�านการทํางานเป�นทีม จากข�อมูลการวิจัย
ข้ันตอนท่ี 1 โดยผู�วิจัย แล�วตรวจสอบรับรองรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนถึงความเหมาะสมของรูปแบบโดย
ผู�เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 และผู�อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา ในประเด็นความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเป�นไปได� และ
ความถูกต�องครอบคลุม โดยการสนทนากลุ/มอิงผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน  ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
1) บุคลากรผู�ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต�องการพัฒนาสมรรถนะด�าน
การทํางานเป�นทีมในมิติเก่ียวกับ การกําหนดเปAาหมายร/วมกัน การสื่อสารอย/างสร�างสรรค8 การมีส/วน
ร/วมในการดําเนินการ การไว�เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับนับถือ โดยต�องการวิธีการพัฒนาสมรรถนะใน
ลักษณะการฝzกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝzกอบรม และการฝzกปฏิบัติงานกับผู�เชี่ยวชาญ  2) รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด�านการทํางานเป�นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีลักษณะเป�น หลักสูตรการฝzกอบรม และคู/มือการฝzกอบรมท่ี
ประกอบด�วยโครงสร�างสําคัญ 6 ส/วน ได�แก/ หลักการและเหตุผล จุดมุ/งหมายของหลักสูตร โครงสร�าง
หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมการฝzกอบรม การวัดและประเมินผลการฝzกอบรม 3) รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด�านการทํางานเป�นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน ได�รับการพิจารณาจากผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�ปฏิบัติ
ในลักษณะเห็นชอบถึงความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเป�นไปได� และความถูกต�องครอบคลุม 
ในระดับดีมาก 
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 สุเทพ แก/งสันเทียะ (2556) ได�วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
ทางการศึกษาสู/การเป�นผู�นําในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาสภาพป;จจุบันป;ญหาการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด�านการพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษา สู/การเป�นผู�นําในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
และตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน ดําเนินการวิจัยเป�น 3 ระยะ ประชากรและกลุ/ม
ตัวอย/าง ได�แก/ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท้ังหมด จํานวน 415 แห/ง 
จัดสุ/มแบบเป�นกลุ/ม (Area or Cluster Sampling) โดยจําแนกเป�นกลุ/มภูมิภาค 4 ภูมิภาค ได�กลุ/ม
สถานศึกษาตัวอย/าง 212 แห/ง สุ/มตัวอย/างแบบกําหนดสัดส/วน (Quota Sampling) และเจาะจงจาก
บุคลากรทางการศึกษาประกอบด�วย ผู�บริหาร ครูผู�สอนและเจ�าหน�าท่ี จํานวน 698 คน วิเคราะห8
ข�อมูลโดยใช�สถิติ ค/าร�อยละ ค/าเฉลี่ย และค/าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบโปรแกรมจากสถานศึกษา 
3 แห/ง จากผู�เชี่ยวชาญ 6 คน และใช�สถานศึกษาทดลองภาคสนามจํานวน 1 แห/ง โดยผลการวิจัย
พบว/า 1) สถานศึกษาไม/ได�ดําเนินการอย/างเป�นระบบ บุคลากรขาดความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และต�องการการพัฒนาตนเอง 2) โปรแกรม
พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาประกอบด�วยวัตถุประสงค8ของโปรแกรมและโครงการ ผลท่ี
คาดหวัง กิจกรรมและทรัพยากรท่ีใช�,ตัวบ/งชี้แสดงเวลาปริมาณและคุณภาพ แหล/งข�อมูลและเง่ือนไขท่ี
ทําให�บรรลุวัตถุประสงค8 และ 3) ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใช�โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาในภาคสนาม พบว/า บุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง จนเกิด
ทักษะเป�นผู�นําในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส/งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาและนักเรียน 

 ชนิสา ฮวดศรี (2556) ได�วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบ
สอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค8เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา
ข้ึนพ้ืนฐานมีความรู� มีทักษะ มีการนําความรู� ทักษะสู/การปฏิบัติในภาระงาน รวมถึงมีพฤติกรรมภาวะ
ผู�นําแบบสอนงาน กลุ/มเปAาหมายของการวิจัย คือ ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก/น เขต 1 จํานวน 6 คน ได�มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา 5 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบแนวคิด เชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) การ
ปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะจากข้ันตอนท่ี 1 และจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 3) การตรวจสอบ
และปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม และ 5) การทดลอง
โปรแกรมในภาคสนาม โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได� ดังนี้ 

 ประการแรก โปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบด�วย 4 ส/วน ส/วนท่ี 1 ความนํา ส/วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงาน
ของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส/วนท่ี 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นํา
แบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคสนาม และ ส/วนท่ี 4 แนวทาง เง่ือนไข ตัวชี้
ความสําเร็จในการนําโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช� 
เป�นโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป�นไปได�พร�อมกับการนําสู/การปฏิบัติ และประการท่ีสอง
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โปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสร�างและพัฒนาข้ึนเม่ือ
นําไปทดลองใช�ในภาคสนาม พบว/า 1) กลุ/มเปAาหมายมีปฏิกิริยาตอบสนองต/อโปรแกรมพัฒนาภาวะ
ผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและทุกด�านอยู/ในระดับมากท่ีสุด 2) หลัง
การพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู �นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กลุ/มเปAาหมายมีความรู�ตามภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงกว/าก/อนการ
พัฒนาอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอน
งานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ/มเปAาหมายมีทักษะตามภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการนําความรู�ทักษะใหม/สู/การปฏิบัติสูงกว/าก/อนการพัฒนาอย/างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 4) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ/มเปAาหมายมีการนําความรู�ทักษะใหม/สู/การปฏิบัติสูงกว/าก/อนการพัฒนาอย/าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ/มเปAาหมายมีพฤติกรรมภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงกว/าก/อนการพัฒนาอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 รังสรรค8 สุทารัมย8 (2556) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างภาวะผู�นํา
ครู ด�านการบริหารจัดการการเรียนรู�ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 11 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน มีจุดมุ/งหมายเพ่ือ ศึกษาองค8ประกอบภาวะผู�นําครูด�านการ
บริหารจัดการเรียนรู�ฯ และการสร�างและประเมินประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร�างภาวะผู�นําครูด�านการ
บริหารจัดการเรียนรู�ฯ กลุ/มเปAาหมายเป�นครูสอนชั้น ป. 1-6 โดยเลือกแบบเจาะจงและสมัครใจเข�าร/วม
พัฒนาจํานวน 20 คน มีวิธีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 5 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข�อง 2) ออกแบบโปรแกรมและทําเอกสารประกอบ 3) ตรวจสอบปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมและ
เอกสารประกอบ 4) สร�างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรม 5) ทดลองใช�
โปรแกรมในภาคสนามจริง ใช�ระเบียบวิจัยก่ึงทดลอง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก/ แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ แบบสอบถามทักษะการจัดการเรียนรู� และแบบสอบถามวัดภาวะผู�นําครูด�านการบริหาร
จัดการการเรียนรู� สถิติท่ีใช�คือวิเคราะห8หาค/าร�อยละ คะแนนเฉลี่ย ส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค/า
ที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได�คือ องค8ประกอบภาวะผู�นําครูด�านการการบริหารจัดการเรียนรู� 
ประกอบด�วย 4 องค8ประกอบหลัก คือ การบริหารจัดการการเรียนรู� การเป�นบุคคลแห/งการ
เปลี่ยนแปลง การเป�นแบบอย/างในการจัดการการเรียนรู� และการพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู และใน
ส/วนของโปรแกรมมีท้ังหมด 4 ส/วน ซ่ึงโปรแกรมมีประสิทธิผลพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับความ
พึงพอใจต/อโปรแกรมของกลุ/มเปAาหมายหลังเข�าร/วมโปรแกรมมีระดับมากท่ีสุด ระดับทักษะการจัดการ
การเรียนรู�และระดับภาวะผู�นําครูด�านการบริหารจัดการการเรียนรู�ของกลุ/มเปAาหมายหลังพัฒนาตาม
โปรแกรมมีสูงกว/าก/อนการพัฒนาอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 บุญยฤทธิ์ ป|ยะศรี (2556) ได�วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร�าง
สมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต/างระหว/างบุคคล” มีวัตถุประสงค8เพื่อศึกษาและพัฒนาของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต/างระหว/างบุคคล ให�มี
ประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ กลุ/มตัวอย/างทีใช�ในวิจัยประกอบด�วย ครูและ
นักเรียนโรงเรียนซับใหญ/วิทยาคม แบ/งเป�นครูผู�สอน จํานวน 8 คน และนักเรียน จํานวน 75 คน 
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เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด�วย คู/มือการใช� รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร�าง
สมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต/างระหว/างบุคคล แผนการพัฒนาวิชาชีพครู แบบทดสอบความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต/างระหว/างบุคคล แบบประเมินหน/วย
การเรียนรู�และแผนการเรียนรู� แบบประเมินงานวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน แบบสังเกตการสอน 
แบบประเมินตนเอง แบบประเมินทักษะการคิด การวิเคราะห8ข�อมูลโดยใช�สถิติ ผลการวิจัยพบว/า 
“BOONSARIT  Model” เป�นรูปแบบท่ีมีเหมาะสมท่ีพัฒนาข้ึนมี 9 ข้ันตอน คือ 1) วิเคราะห8ข�อมูล
พ้ืนฐาน (Basic Data Analysis = B) 2) การจัดกระทําข�อมูล (Organization Data = O) 3) กําหนด
วัตถุประสงค8 (Objective Setting = O) 4) เครือข/ายการปฏิบัติการ (Network Practices = N) 5) 
เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) 6) ความสามารถในการวัดผล
ประเมินผล (Ability of Assessment = A) 7) การทํางานประจําให�เป�นงานวิจัย (Routine to 
Research = R) 8) การวินิจฉัยความแตกต/างของนักเรียนเป�นรายบุคคล (Individual Differentiated 
Diagnostic = I) 9) ทํางานเป�นทีมและขยายผล (Teamwork and Transportability = T) ซ่ึงมี
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผู�เชียวชาญอยู/ในระดับมากท่ีสุด หลังการใช�
รูปแบบดังกล/าวพบว/าครูมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต/าง
ระหว/างบุคคลสูงข้ึนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด�านการวัดผลประเมินผลท่ีเน�นความ
แตกต/างระหว/างบุคคลอยู/ในระดับมากท่ีสุด ส/วนในระดับดีมากมีเรื่องของสมรรถนะการสอนของครูใน
ด�านการวิเคราะห8ผู�เรียน ด�านการออกแบบหน/วยการเรียนรู�และแผนการเรียนรู� และนักเรียนมีทักษะ
การคิดอยู/ในระดับดีมาก ส/วนด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต/างระหว/างบุคคลด�วย
กระบวนการวิจัยอยู/ในระดับดี โดยผลการขยายผลให�กับโรงเรียนเครือข/าย พบว/าครูมีความรู�ความ
เข�าใจในการสอนท่ีเน�นความแตกต/างระหว/างบุคคลเพ่ิมข้ึน 

 กมลชนก ภาคภูมิ (2556) วิจัยเก่ียวกับ “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเป�นสําหรับ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการก�าวสู/ประชาคมอาเซียน” วัตถุประสงค8ในการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาสมรรถนะและประเมินความต�องการจําเป�นในการพัฒนาสมรรถนะครู รวมถึงรูปแบบสมรรถนะ
สําหรับครู ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสภาพป;จจุบัน เพ่ือรองรับการก�าวสู/ประชาคมอาเซียน ใช�
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและแบบวิจัยเชิงปริมาณ กลุ/มผู�ให�ข�อมูลแบ/ง
ออกเป�น 2 กลุ/ม คือ กลุ/มแรกผู�ให�ข�อมูลโดยการสัมภาษณ8และตอบแบบสอบถาม ได�แก/ ผู�เชี่ยวชาญ
จํานวน 17 คน ซ่ึงได�มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และกลุ/มสองคือผู�ให�ข�อมูลโดยการตอบแบบ
ประเมิน เป�นครูจํานวน 552 คน จากกลุ/มตัวอย/าง 70 โรงเรียน มาจากการสุ/มประชากรแบบแบ/ง
ประเภท ใช�แบบสัมภาษณ8แบบมีโครงสร�าง และแบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบับโดยการใช�เทคนิค
วิจัย EDFR และ แบบประเมินสมรรถนะครู  การวิเคราะห8ข�อมูลโดยใช�สถิติบรรยาย ซ่ึงผลการวิจัย
พบว/า สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสภาพป;จจุบัน 
ประกอบด�วย 13 สมรรถนะ 64 ตัวชี้วัด ในขณะท่ีการพัฒนารูปแบบสมรรถนะเพ่ือรองรับการก�าวสู/ 
ประชาคมอาเซียน ประกอบด�วย 30 สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัด ได�แก/ ด�านความรู� มี 9 สมรรถนะ 33 
ตัวชี้วัด ด�านทักษะ มี 17 สมรรถนะ 99 ตัวชี้วัด และด�านคุณลักษณะส/วนบุคคล มี 4 สมรรถนะ 36 
ตัวชี้วัด ซ่ึงการประเมินความต�องการจําเป�นในการพัฒนา จากการวิเคราะห8ค/าดัชนีลําดับความสําคัญ
ของความต�องการจําเป�น (PNI Modified) ด�านความรู� ด�านทักษะ และด�านคุณลักษณะส/วนบุคคล ได�
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เท/ากับ 0.48, 0.38 และ 0.18 ตามลําดับ เม่ือวิเคราะห8เมทริกซ8พบว/า สมรรถนะท่ีครูจําเป�นต�องได�รับ
การพัฒนาเร/งด/วน ซ่ึงพิจารณาจากสมรรถนะท่ีตํ่ากว/าเกณฑ8และต�องปรับปรุง มี 10 สมรรถนะ 
ประกอบด�วย ด�านความรู� 4 สมรรถนะ และด�านทักษะ 6 สมรรถนะ  

 วิมล จันทร8แก�ว (2555) ได�วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8ของ
ผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร8ธานี เขต 3” กลุ/ม
ตัวอย/างในการวิจัย คือผู�บริหารสถานศึกษา 36 คน ครูผู�สอน 248 คนและนักเรียน 230 คน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสนทนากลุ/ม แบบสัมภาษณ8 แบบทดสอบ คู/มือและ
หน/วยการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8 ผลการวิจัยพบว/า 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค8ของผู�บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร8ธานี เขต 3 
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.1) การวิเคราะห8 สังเคราะห8คุณลักษณะภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8ท่ีผู�บริหาร
สถานศึกษาต�องการพัฒนา 1.2) การสร�างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8 1.3) การ
ทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8 1.4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค8 และ 1.5) การประเมินรูปแบบภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8 2) คุณลักษณะภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค8ท่ีผู�บริหารสถานศึกษาต�องการพัฒนา มี 5 คุณลักษณะ คือการเป�นผู�นําการเรียนรู�แบบทีม 
ผู�นําของผู�นํา ผู�นําท่ีสร�างความคิดสร�างสรรค8 ผู�นําการบริหารความเสี่ยง และผู�นําท่ีมุ/งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 3) ผู�บริหารสถานศึกษาใช�ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8ในการปฏิบัติงานท้ัง 4 กลุ/มงาน มีค/าเฉลี่ย
โดยรวมอยู/ในระดับมาก 4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช�ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8ในการปฏิบัติงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษา หลังการพัฒนาสูงกว/าก/อนการพัฒนา อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 และ 
5) ครูผู�สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต/อการใช�ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8ของผู�บริหารสถานศึกษาใน
การปฏิบัติงาน มีค/าเฉลี่ยโดยรวมอยู/ในระดับมาก 

 สายสุรีย8พร เวหะชาติ (2555) ได�วิจัยเรื่อง “โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับครูประถมศึกษา” เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับครูประถมศึกษา และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับครูประถมศึกษา มีกระบวนการวิจัย 5 ข้ันตอน ตามแนวของ ADDIE model คือ 
การวิเคราะห8 การออกแบบการพัฒนา การนําไปใช� และการประเมินผล กลุ/มตัวอย/างในการนํา
โปรแกรมไปใช�คือ ครูผู�สอนกลุ/มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1-6 ป�การศึกษา 2554 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสมัครใจเข�าร/วมการวิจัยด�วยความเต็มใจจํานวน 40 คน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน ได�แก/ 1) โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
ประถมศึกษา 2) แบบประเมินความรู� 3) แบบประเมินทักษะ 4) แบบประเมินพฤตินิสัย 5) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของครูผู�สอนต/อโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
ประถมศึกษา พบว/า 1) โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูประถมศึกษา
ประกอบด�วย 8 องค8ประกอบ ได�แก/ ข�อมูลพ้ืนฐาน วัตถุประสงค8 สร�างหลักสูตรการฝzกอบรม กําหนด
กระบวนการฝzกอบรม ดําเนินการฝzกอบรม การประเมินผล สมรรถนะท่ีพึงประสงค8 และให�ข�อมูล
ปAอนกลับ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพบว/า คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความรู�และ
พฤตินิสัยก/อนการอบรมและหลังการอบรม แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส/วนการ



79 

 

ประเมินทักษะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว/าเกณฑ8ท่ีกําหนด ค/าประสิทธิภาพของโปรแกรมมีค/า 91.02/92.50 
ซ่ึงสูงกว/าเกณฑ8ท่ีตั้งไว� ครูผู�สอนมีความพึงพอใจต/อโปรแกรมอยู/ในระดับมากท่ีสุด 

 จักรี ต�นเชื้อ (2555) ได�วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างภาวะผู�นําของ
คณะกรรมการองค8การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพ่ือศึกษา
ภาวะผู�นําของคณะกรรมการองค8การนักศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างภาวะผู�นําของ
คณะกรรมการองค8การนักศึกษาอาชีวศึกษา และประเมินผลการพัฒนาภาวะผู�นําของคณะกรรมการ
องค8การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากการใช�โปรแกรมเสริมสร�างภาวะผู�นํา โดยมีกลุ/มตัวอย/างท่ีเข�าสู/
โปรแกรม 20 คน มีการดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาโปรแกรม 
การทดลองใช�โปรแกรม และการติดตามภายหลังการทดลองใช� หาค/าเฉลี่ยส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค/าที (t-test) สรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ ภาวะผู�นําของคณะกรรมการองค8การนักศึกษา
อาชีวศึกษา ประกอบด�วย 1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 2. กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต�อง                
3. มีความเฉลียวฉลาดในการแก�ป;ญหา 4. มีวิสัยทัศน8และความคิดสร�างสรรค8 5. มีความกระตือรือร�น 
6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 7. มีความรับผิดชอบและมีความมุ/งมั่นสูง 8. รู�จักการทํางานเป�นทีม             
9. มีมนุษยสัมพันธ8 10. มีคุณธรรมและจริยธรรม  และ11. มีบุคลิกภาพท่ีดี ซ่ึงได�ออกแบบมาเป�น
โปรแกรมพร�อมกับคู/มือประกอบการพัฒนา และมีผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมและ
รายละเอียดแต/ละกิจกรรมของโปรแกรมจากผู�ทรงคุณวุฒิในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินภาวะผู�นํา
ของคณะกรรมการองค8การนักศึกษาอาชีวศึกษาหลังจากใช�โปรแกรมดังกล/าว ระดับภาวะผู�นําในกลุ/ม
มีมากกว/าก/อนการพัฒนาอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมหลังการเข�าร/วมโปรแกรมอยู/ในระดับมากท่ีสุด 

 เด/นศักด์ิ สุริยะ (2555) ได�ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง 
ศักยภาพผู�นํายุคใหม/ในการพัฒนาชุมชนขององค8การปกครองส/วนท�องถ่ิน” มีวัตถุประสงค8เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม/ในการพัฒนาชุมชน และเพ่ือสร�างกลยุทธ8การนํารูปแบบไป
ใช�ในการเสริมสร�างผู�นํายุคใหม/ในการพัฒนาชุมชนขององค8การปกครองส/วนท�องถ่ิน การวิจัยมี 4 
ข้ันตอน คือ 1)ศึกษาองค8ประกอบของคุณลักษณะผู�ยุคใหม/ในการพัฒนาชุมชนขององค8การปกครอง
ส/วนท�องถ่ิน จากการออกแบบสอบถามไปยังกลุ/มตัวอย/างคือนายกองค8การบริหารส/วนตําบล 
นายกเทศมนตรี ในจําหวัดภาคเหนือตอนบน 400 คน วิเคราะห8ข�อมูลโดยการหาค/าร�อยละค/าเฉลี่ย 
ค/าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค/าองค8ประกอบของคุณลักษณะ 2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ศักยภาพฯ 3) การตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร�างฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ/มมีผู�ทรงคุณวุฒิ 
10 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น 4) กําหนดกลยุทธ8การนํารูปแบบฯมาพัฒนา โดยใช�การ
สนทนากลุ/ม ผู�ให�ข�อมูลคือผู�ทรงคุณวุฒิ 20 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น วิเคราะห8ข�อมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห8เนื้อหา ผลการวิจัยแบ/งเป�น 4 ระยะ คือระยะท่ี1 องค8ประกอบของผู�นํา
ยุคใหม/ในการพัฒนาชุมชนขององค8การปกครองส/วนท�องถ่ินมีท้ังหมด 12 ด�าน ได�แก/ การมีวิสัยทัศน8 
การมีความรู�ในการบริหารงาน การมีคุณธรรมจริยธรรม การมีความมุ/งม่ันต้ังใจในการทํางาน การมี
ความสุภาพอ/อนน�อม การมีหลักการดําเนินงานอย/างมีระบบ การมีมนุษยสัมพันธ8ท่ีดี การมีบุคลิกภาพ
และการพูดท่ีดี การยึดม่ันในแนวทางท่ีถูกต�อง การมีประสบการณ8การทํางาน การแสวงหาความ
ร/วมมือ การติดต/อสื่อสารด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห8วิธีการอบรมท่ีควรทํามากท่ีสุด 
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คือ การอบรมสัมมนา  ส/วนหัวข�อท่ีควรอบรมมากท่ีสุด คือ กระบวนการพัฒนาชุมชน ระยะท่ี 2 การ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม/ในการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิด CAPEE Model 
คือ การสร�างแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา (Concept of Leadership) การประเมินตนเอง (Assessment) 
การเตรียมการเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม/ในการพัฒนาชุมชน (Preparedness) การเสริมสร�าง
ศักยภาพผู�นํายุคใหม/ (Empowerment) และการประเมินผล (Evaluation) ระยะท่ี 3 การตรวจสอบ
รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม/ในการพัฒนาชุมชนขององค8การปกครองส/วนท�องถ่ินตาม
รูปแบบ CAPEE Model โดยผู�ทรงคุณวุฒิ และระยะท่ี 4 การกําหนดกลยุทธ8การเสริมสร�างศักยภาพ
ผู�นํายุคใหม/ในการพัฒนาชุมชนฯ ไปใช� มี 5 กลยุทธ8 คือ การส/งเสริมความสําคัญของการเป�นผู�นํา
ชุมชน การขยายพ้ืนท่ี การเผยแพร/และการประชาสัมพันธ8 การส/งเสริมการมีส/วนร/วมของผู�นําชุมชน 
และการคิดตามการปะเมินผล 

 อนันต8 พันนึก (2554) วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค8เพ่ือพัฒนาโปรแกรมและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ/มเปAาหมายของการวิจัย คือ ผู�บริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมหนองคาย เขต 2 แบ/งเป�นกลุ/มทดลอง และ
กลุ/มควบคุม กลุ/มละ 30 คน ได�มาโดยวิธีการสุ/มอย/างง/าย มีวิธีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 5 
ข้ันตอน คือ1) การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป�นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี 2) การสร�างรายละเอียดโปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร�าง
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ได�แก/ แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง แบบประเมิน
ความรู� แบบประเมินทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบบประเมินการนําความรู�
ทักษะใหม/ไปสู/การปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ี และ 5) การทดลอง
โปรแกรมในภาคสนามโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได� ดังนี้ ประการแรก 
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 4 ส/วน ส/วนท่ี 1 ความนํา 
ส/วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส/วนท่ี 3 เครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคสนาม และ
ส/วนท่ี 4 แนวทาง เง่ือนไข ตัวชี้ความสําเร็จในการนําโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไปใช� ประการที่สอง โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพ เห็นได�จาก 1) กลุ/มทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนองต/อโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและทุกด�านอยู/ในระดับมาก 2) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ/มทดลอง มีความรู�และทักษะตามสมรรถนะผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการนําความรู�ทักษะใหม/สู/การปฏิบัติ และผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ี
สูงกว/าก/อนการพัฒนาอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ประการท่ีสาม หลังการพัฒนา
ตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ/มทดลอง มีความรู� และทักษะตาม
สมรรถนะผู�บริหารตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีสูง
กว/ากลุ/มควบคุมอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 ตรีทิพ บุญแย�ม (2554) วิจัยเรื่อง “ป;จจัยเชิงสาเหตุพหุระดับท่ีมีอิทธิพลต/อพฤติกรรม
สร�างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับกลุ/มงานเพ่ือสร�างนวัตกรรมผลิตภัณฑ8ในองค8การเอกชนของไทย” 
มีจุดมุ/งหมายเพ่ือทดสอบแบบจําลองโครงสร�างความสัมพันธ8พหุระดับระหว/างป;จจัยระดับบุคคลและ
ระดับกลุ/มงานท่ีส/งผลต/อพฤติกรรมสร�างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ/มงาน โดยมีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ8เป�นผลผลิตสุดท�าย กลุ/มตัวอย/าง คือ หัวหน�ากลุ/มงานและสมาชิกในกลุ/มงานในแผนกวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ8ใหม/ขององค8การของคนไทยท่ีเคยได�รับรางวัล หรือการคัดเลือกว/ามีความสามารถ
ด�านพัฒนานวัตกรรม หรือเป�นเครือข/ายนวัตกรรมของสํานักงานนวัตกรรมแห/งชาติ (NIA) ในระหว/างป� 
พ.ศ. 2552 ถึง 2553 กลุ/มตัวอย/างมีจํานวนท้ังสิ้น 177 คน จาก 45 กลุ/มงานผลการศึกษาพบว/า 
พฤติกรรมสร�างนวัตกรรมในระดับบุคคลได�รับผลจากตัวแปรท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุ/มงาน 
พฤติกรรมสร�างนวัตกรรมในระดับกลุ/มส/งผลต/อนวัตกรรมผลิตภัณฑ8 แต/ไม/พบว/าตัวแปรในระดับกลุ/ม
งานใดส/งผลต/อพฤติกรรมสร�างนวัตกรรมในระดับกลุ/มงาน อย/างไรก็ตามการสนับสนุนนวัตกรรมของ
องค8การส/งผลต/อบรรยากาศส/งเสริมนวัตกรรมในกลุ/มงานอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจากการศึกษา
ผลงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวข�องท่ีกล/าวข�างต�น ทําให�ทราบว/า ในเรื่องท่ีเก่ียวกับป;จจัยท่ีมีความสัมพันธ8
กับพฤติกรรมสร�างนวัตกรรมระดับบุคคล ว/ามีผู�ทําการศึกษาไว�ในแง/มุมใดบ�าง ผลการศึกษาท่ีได�เป�น
อย/างไร สามารถนํามาปรับใช�กับการศึกษาในครั้งนี้ได�หรือไม/ แต/จากการทบทวนพบว/า ส/วนใหญ/เป�น
บริบทท่ีมีความแตกต/างกับท่ีผู�วิจัยสนใจ เนื่องด�วยลักษณะท่ีแตกต/างกันขององค8การ โดยส/วนใหญ/
องค8การท่ีศึกษาเป�นภาคเอกชน ซ่ึงจะมีความแตกต/างจากองค8การภาครัฐ ท้ังในแง/ของโครงสร�าง ระบบ
การปฏิบัติงาน ความคล/องตัวในการบริหารจัดการ และลักษณะกลุ/มตัวอย/างท่ีศึกษามีลักษณะท่ีแตกต/าง
กัน อีกท้ังป;จจัยท่ีทําการศึกษาส/วนใหญ/ก็จะยังไม/ตรงตามวัตถุประสงค8ของผู�วิจัยท่ีต้ังไว� สําหรับกรณีของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจําเป�นต�องศึกษาป;จจัยและบริบทเฉพาะ อันได�แก/ 
เครือข/ายทางสังคมการเป|ดกว�างทางความคิด และลักษณะการคิดริเริ่ม 

 อรอนงค8 โรจน8วัฒนบูลย8 (2554) ได�วิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู�นําเชิงนวัตกรรม” มี
วัตถุประสงค8เพ่ือ 1) ศึกษาองค8ประกอบคุณลักษณะของผู�นําเชิงนวัตกรรม ขององค8การธุรกิจเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเป�นองค8การแห/งนวัตกรรม 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู�นําเชิง
นวัตกรรม และ 3) พัฒนาตัวแบบผู�นําเชิงนวัตกรรม โดยประยุกต8ใช�ทฤษฎีภาวะผู�นําและแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรม เป�นฐานคติในการศึกษาเพ่ือค�นหาป;จจัยท่ีเป�นองค8ประกอบคุณลักษณะของผู�นําท่ีมี
ผลต/อการพัฒนานวัตกรรมในองค8การ ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู�นําองค8การท่ีมีผลิตภัณฑ8 
กระบวนการหรือบริการ ซ่ึงเป�นผลจากการสร�างสรรค8ท่ีมีลักษณะความเป�นนวัตกรรม ใช�วิธีการศึกษา
แบบ Grounded Theory และวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช�เทคนิคการสัมภาษณ8เชิงลึก สัมภาษณ8
ผู�บริหารระดับสูงในตําแหน/งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารหรือ กรรมการผู�จัดการใหญ/ องค8การละ 1 ท/าน 
สัมภาษณ8กลุ/มบุคลากรในองค8การและผู�เก่ียวข�องอีก 62 คน ข้ันตอนการศึกษา แบ/งเป�น 3 ข้ันตอน  
1) ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาข�อมูลขององค8การและผู�นําท่ีคัดเลือกเป�นกรณีศึกษา 2) วิจัยเชิงคุณภาพ
สัมภาษณ8เชิงลึกผู�นําองค8การท่ีเป�นกรณีศึกษาหลัก 3) สัมภาษณ8กลุ/มผู�เก่ียวข�อง เพ่ือทดสอบความ
เชื่อถือได�ของข�อมูล โดยใช�เทคนิคการตรวจสอบความถูกต�อง ของข�อมูลโดยทําการตรวจสอบข�อมูล
แบบสามเส�า วิเคราะห8ข�อมูลโดยใช�การวิเคราะห8ส/วนประกอบ การวิเคราะห8เนื้อหา การวิเคราะห8
ข�อมูลแบบสร�างข�อสรุป และการเปรียบเทียบข�อมูลระหว/างกรณีศึกษา โดยกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการ
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วิเคราะห8ประกอบด�วยป;จจัยหลัก คือ 1) บริบทภายนอกองค8การท่ีส/งผลต/อผู�นําเชิงนวัตกรรม 2) บริบท
ภายในองค8การท่ีส/งผลต/อผู�นําเชิงนวัตกรรม 3) องค8ประกอบคุณลักษณะของผู�นําเชิงนวัตกรรม       
4) แนวทางการพัฒนาผู�นําเชิงนวัตกรรม และ 5) กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค8การ 

 ผลการศึกษาพบว/า บริบทภายนอกองค8การท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมากข้ึนส/งผลกระทบ
ต/อการปรับทิศทางและกลยุทธ8ในการนําองค8การ กดดันให�ผู�นํามุ/งเน�นการพัฒนานวัตกรรมมาก
ข้ึนเพ่ือสร�างความได�เปรียบในการแข/งขันและการเจริญเติบโตอย/างยั่งยืน บริบทภายในองค8การด�าน
วัฒนธรรมองค8การและบรรยากาศภายในองค8การมีผลกระทบต/อบทบาทของภาวะผู�นํา รูปแบบ
องค8การแห/งการเรียนรู�และระบบการจัดการความรู�ท่ีมีกระบวนการชัดเจน และใช�เทคโนโลยีในการ
สร�างคลังความรู� การส/งเสริมการเรียนรู� เป�นป;จจัยท่ีส/งผลกระทบเชิงบวกต/อการพัฒนานวัตกรรม 
โครงสร�างองค8การท่ีเหมาะสม คือ โครงสร�างองค8การแบบทีมงานข�ามสายงาน ระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย8ท่ีมีการบริหารคนเก/ง และมีระบบพ่ีเลี้ยง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ 
การมอบอํานาจ เป�นระบบท่ีส/งผลเชิงบวกต/อแนวทางการพัฒนาผู�นําเชิงนวัตกรรม และผลจากการ
วิเคราะห8เปรียบเทียบกรณีศึกษาท้ังหมด ผู�วิจัยนําเสนอ ตัวแบบองค8ประกอบคุณลักษณะของผู�นําเชิง
นวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาผู�นําเชิงนวัตกรรม อันประกอบด�วยบริบทภายนอกและภายใน
องค8การท่ีมีผลต/อผู�นําเชิงนวัตกรรม และ องค8ประกอบคุณลักษณะของผู �นําเชิงนวัตกรรม มี
องค8ประกอบท่ีสําคัญ 4 ด�าน คือ 1) ด�านบุคลิกภาพ 2) ด�านสมรรถนะ 3) ด�านบทบาทหน�าท่ี 4) ด�าน
ลักษณะทางสังคม เป�นองค8ประกอบคุณลักษณะหลักของผู�นําเชิงนวัตกรรม 

 วุฒิพงษ8 ภักดีเหลา (2554) ได�วิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะขององค8การนวัตกรรม: 
กรณีศึกษาองค8การท่ีได�รับรางวัลด�านนวัตกรรม” มีวัตถุประสงค8เพื่อหาคุณลักษณะขององค8การ
นวัตกรรมท่ีสะท�อนบริบททางการบริหารจัดการสมัยใหม/ ซึ่งจะเป�นแนวทางในการพัฒนาองค8การ 
โดยเป�นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด�วยวิธีการสัมภาษณ8 (Interview) 
ผู�เชี่ยวชาญจาก สานักงานนวัตกรรมแห/งชาติ นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาและหน/วยงานด�าน
นวัตกรรมของสถาบันการศึกษา และนักปฏิบัติในองค8การที่ได�รับรางวัลด�านนวัตกรรม และใช�
การศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยทําการศึกษาจากองค8การท่ีได�รับรางวัลสุดยอดองค8การ
นวัตกรรม (Thailand Most Innovative Company) จํานวน 5 องค8การ ได�แก/ องค8การ บํารุง
ราษฎร8 อินเตอร8เนชันแนล จํากัด (มหาชน) องค8การ แอดวานซ8 อินโฟร8 เซอร8วิส จํากัด (มหาชน) 
องค8การ พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) องค8การ ปูนซิเมนต8ไทย จํากัด (มหาชน ) และองค8การ 
เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ได�ให�ความหมายขององค8การนวัตกรรมไว�ว/า 
องค8การนวัตกรรม หมายถึง องค8การท่ีมีขีดความสามารถในการสร�างสรรค8 ปรับปรุง หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ8 บริการ กระบวนการหรือการบริหารจัดการให�ดีข้ึน โดยมีระบบต/างๆ ภายในองค8การท่ี
ส/งเสริมและสนับสนุนการสร�างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�า สร�างมูลค/าเพ่ิมและ
ความได�เปรียบในการแข/งขันให�กับองค8การอย/างต/อเนื่องและยั่งยืน โดยผลการศึกษาคุณลักษณะของ
องค8การนวัตกรรม พบว/า คุณลักษณะขององค8การนวัตกรรมประกอบด�วย วิสัยทัศน8 กลยุทธ8และ
เปAาหมาย โครงสร�างองค8การ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย8 การให�รางวัลและการยอมรับ การ
สื่อสาร การจัดการความรู�และข�อมูลข/าวสาร ทรัพยากร การประเมินและการลาเลียงความคิด ผู�นํา 
บุคลากร เครือข/าย วัฒนธรรมและค/านิยมร/วม 
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 นภาเดช บุญเชิดชู และ บุญมี ยอดเณร (2553) ได�วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู�บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค8เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของผู�บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงข้ันตอนการศึกษา
และวิธีการศึกษาประกอบด�วย(1) กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการสังเคราะห8เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�อง (2) การพัฒนาสมรรถนะของผู�บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยจัด
ประชุมผู�เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาให�ความเห็น (3) การพัฒนารูปแบบ โดยรวบรวมข�อมูลจากการ
สอบถามความต�องการจําเป�นในการพัฒนาสมรรถนะจากผู�บริหารโรงเรียน สัมภาษณ8ผู�บริหาร
การศึกษาถึงความจําเป�น เปAาหมาย วิธีการและกลไกการพัฒนาสมรรถนะ และให�ผู�ทรงคุณวุฒิประเมิน
วิธีการพัฒนาสมรรถนะโดยใช�เทคนิคอรรถประโยชน8พหุลักษณ8 (4) ประเมินความเหมาะสมและความ
เป�นไปได�ของรูปแบบโดยใช�แบบสอบถามมาตราส/วนประมาณค/า ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) สมรรถนะของ
ผู�บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจํานวน 20 สมรรถนะ 101 คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม (2) รูปแบบการพัฒนามีลักษณะเป�นรูปแบบบูรณาการพัฒนาเพื่อให�ผู�บริหารโรงเรียนมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผ/านการพัฒนา
สมรรถนะท่ีมีความต�องการพัฒนาสูง 5 ลักษณะย/อย ได�แก/ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 
ความสามารถในการบริหารงานประกันคุณภาพ ความสามารถในการจัดระบบการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการบริหารจัดการความรู�ในองค8การ 
(3) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบค/าเฉลี่ยในระดับสูงมาก เท/ากับ 4.57 – 4.86 และความ
เป�นไปได�ของรูปแบบ ค/าเฉลี่ยในระดับสูงถึงสูงมาก เท/ากับ 4.29 – 4.86 

 นวลทิพย8 อรุณศรี (2553) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค8กรแห/งการ
เรียนรู�ตามทฤษฎีการสร�างความรู�ในองค8กร และแนวคิดการเรียนรู�จากการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค8กร
แห/งการเรียนรู� : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก” มีกลุ/มเปAาหมายในการทดลองมีจํานวน 42 
คนเป�นกลุ/มอาจารย8 17 คน และบุคลากรสนับสนุน 25 คน การดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ัน
เตรียมการ ขั้นพัฒนาโปรแกรม ขั้นการทดลองใช�โปรแกรม และขั้นการประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม การเก็บรวบรวมข�อมูลใช�วิธีการสังเกตอย/างมีส/วนร/วม การสัมภาษณ8เชิงลึก แบบ
สะท�อนความคิด แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ผลการวิจัยพบว/า 
โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีข้ันตอนการปฏิบัติ 9 ข้ันตอน คือ 1) การสร�างกลุ/มชุมชนแนวปฏิบัติและการ
เตรียมความพร�อม 2) การวิเคราะห8งานและระบุงานตามหน�าท่ี 3) การวิเคราะห8และนําเสนอป;ญหา
ในการทํางาน การกําหนดความเร/งด/วนและเปAาหมายในการแก�ป;ญหา 4) การเล/าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ8 5) การสรุปแนวทางการแก�ป;ญหาหรือแนวทางการปฏิบัติใหม/โดยจัดทําเป�นเอกสาร 
6) การหาความรู�เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติใหม/ 7) การนําแนวทางการปฏิบัติใหม/ไป
ทดลองใช� 8) การสรุปข�อความรู�ท่ีได�จากการปฏิบัติ 9) การนําแนวทางปฏิบัติใหม/หรือความรู�ใหม/ไป
เผยแพร/ในองค8กร ท้ังนี้ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมตามตัวชี้วัดด�านลักษณะการเป�น
บุคคลแห/งการเรียนรู� 5 ข�อ พบว/า มีผลการประเมินอยู/ในระดับดีมาก 3 ด�านในกลุ/มเปAาหมาย
คณาจารย8 คือ ด�านมีการถ/ายทอดความรู�ฝ;งลึกระหว/างกันเพ่ือสร�างแนวทางปฏิบัติงานใหม/หรือความรู�
ใหม/ ด�านการค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมอยู/เสมอ และด�านการร/วมกันหาแนวทางพัฒนางาน ในขณะท่ี
มี 2 ด�านท่ีมีค/าระดับดี เหมือนกันท้ัง 2 กลุ/มเปAาหมาย คือ ด�านการมีวิธีคิดอย/างเป�นระบบและด�าน
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ความพึงพอใจในการเรียนรู�ร/วมกัน สําหรับตัวชี้วัดด�านลักษณะการเป�นองค8กรแห/งการเรียนรู� 10 ข�อ 
ลักษณะเป�นองค8กรแห/งการเรียนรู�ในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในระดับดีมากใน 4 ตัวชี้วัดคือ ด�าน
การมีผลงานการสร�างความรู�เกิดข้ึน ด�านผลงานการสร�างความรู�เป�นประโยชน8ต/อการพัฒนาและตรง
ตามความต�องการ ด�านผู�บริหารมีส/วนร/วมในกิจกรรมสร�างความรู� และด�านมีกิจกรรมเผยแพร/ความรู� 
ส/วนตัวชี้วัดท่ีอยู/ในระดับดีมี 6 ตัวชี้วัด คือ ด�านการมีระบบและกลไกการสร�างความรู� ด�านมีการสร�าง
ความรู�ตามกระบวนการท่ีมีแนวคิดทฤษฎีสนับสนุน ด�านมีกระบวนการเรียนรู�ร/วมกันผ/านการปฏิบัติ 
ด�านการกําหนดวิสัยทัศน8ร/วม ด�านการมอบอํานาจในการปฏิบัติงานให�แก/กลุ/มเปAาหมาย และด�านการ
ส/งเสริมบรรยากาศการเรียนรู�ร/วมกัน  

 ธนวัฒน8 จอมประเสริฐ (2552) ได�วิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย8เพ่ือการพัฒนาองค8การปกครองส/วนท�องถ่ินในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” เป�นการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปสู/การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8เพ่ือการ
พัฒนาองค8การปกครองส/วนท�องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค8ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาบริบท และความต�องการใน
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8เพ่ือการพัฒนาองค8การปกครองส/วนท�องถ่ินในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เพ่ือสร�างกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8
เพ่ือการพัฒนาองค8การปกครองส/วนท�องถ่ินในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 3) เพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8เพ่ือการพัฒนาองค8การปกครองส/วน
ท�องถ่ิน กรณีองค8การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน8สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยกลุ/มเปAาหมายในการวิจัย มีท้ังในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
ประเทศไทย ได�แก/นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกรองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก หัวหน�าส/วน
ราชการเทศบาลนครพิษณุโลก นายกองค8การบริหารส/วนตําบลน้ําพ้ี ปลัดองค8การบริหารส/วนตําบลน้ํา
พ้ีหัวหน�าส/วนการคลังองค8การบริหารส/วนตําบลน้ําพ้ีและหัวหน�าส/วนโยธาองค8การบริหารส/วนตําบล
น้ําพ้ีอําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ8 จํานวน 7 คน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ได�แก/ รองประธานองค8การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน8รองเจ�าเมืองจันทะบุลีรองเจ�าเมือง 
ไชเชษฐา รองเจ�าเมืองสีสัตนาถ รองเจ�าเมืองสีโคดตะบอง หัวหน�าหน/วยงาน นักวิชาการ เจ�าหน�าท่ีท่ี
เก่ียวข�องกับการจัดต้ังและบุคลากรขององค8การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน8รวมจํานวน 75 คน 
ระเบียบวิธีวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาบริบท และความต�องการในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย8ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) การออกแบบ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 3) การพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย8กรณีองค8การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน8สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4) การ
ประเมินกระบวนการ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 และ 5) การสรุปและนําเสนอข�อมูล การเก็บ
รวบรวมข�อมูลใช�วิธีการสัมภาษณ8สัมภาษณ8กลุ/มสนทนากลุ/ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝzกอบรม 
วิเคราะห8ข�อมูลโดยใช�การวิเคราะห8เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
 โดยผลการศึกษาบริบท และความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8เพ่ือ
การพัฒนาองค8การปกครองส/วนท�องถ่ินในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พบว/า กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8ของเทศบาลนครพิษณุโลก มี 6 ข้ันตอน 
คือ 1) การวิเคราะห8สภาพของป;ญหาและอุปสรรค 2) สํารวจความต�องการขององค8การ 3) ประเมิน
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ศักยภาพของบุคลากร 4) วางแผนโครงการพัฒนาบุคลากร 5) ดําเนินงานตามโครงการพัฒนา และ 6) 
ติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับผลการสร�างกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8เพ่ือ
การพัฒนาองค8การปกครองส/วนท�องถ่ินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว/ามี 6 ข้ันตอน
ดังนี้ ข้ันตอนท่ี1 การทบทวน ภารกิจและบทบาทของแต/ละหน/วยงาน ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห8
ความต�องการบุคลากรของแต/ละหน/วยงาน ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห8ศักยภาพของบุคลากรกับ
ภารกิจของหน/วยงาน ข้ันตอนท่ี4 กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8ท่ีมีความรู�
ความสามารถไม/ตรงตามภารกิจและความต�องการของหน/วยงาน ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินงานพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย8ด�านความรู� ทักษะและคุณลักษณะส/วนบุคคล และข้ันตอนท่ี 6 ประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 พร�อมท้ังให�ข�อเสนอแนะว/าการพัฒนาคนต�องอาศัยระยะเวลา 
และควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย/างต/อเนื่อง 

 ชวลิต เกิดทิพย8 (2550) ได�วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําทางเทคโนโลยี
การศึกษาสําหรับผู�บริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคใต�” มี
วัตถุประสงค8เพ่ือวิเคราะห8องค8ประกอบภาวะผู�นําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในภาคใต�และเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะทาง
เทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับผู�บริหารโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในภาคใต� โดยมีข้ันตอนการวิจัย 2 ระยะ 
1) วิเคราะห8องค8ประกอบภาวะผู�นําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
ภาคใต� โดยใช�แบบสอบถามกลุ/มตัวอย/างซ่ึงได�แก/ผู�บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในภาคใต� จํานวน 2,000 
คน และได�รับคืนร�อยละ 80.30 แล�วนํามาวิเคราะห8องค8ประกอบเชิงสํารวจ 2) สร�างรูปแบบโดยอาศัย
แล�วอาศัยแนวคิดการสร�างรูปแบบ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการสร�างสรรค8ด�วยป;ญญาและทฤษฎี
การเรียนรู�สําหรับผู�ใหญ/ นําไปผนวกกับผลวิเคราะห8องค8ประกอบระยะท่ี 1 และนําไปสัมภาษณ8กลุ/ม
ผู�ทรงคุณวุฒิและสนทนากลุ/มกับผู�ปฏิบัติเพ่ือทดสอบและปรับปรุงรูปแบบให�สมบูรณ8ยิ่งข้ึน ผลการวิจัย
พบว/า (1) องค8ประกอบภาวะผู�นําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในภาคใต� 
ประกอบด�วย 9 องค8ประกอบ ได�แก/ 1) กฎ ระเบียบและจริยธรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 2) การรู�
เทคโนโลยีทางการศึกษา 3) การจัดการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยี 4) ค/านิยมและจิตสํานึกต/อ
องค8กรและสังคม 5) ความรู�ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี 6) บุคลิกภาพ 7) การบูรณาการ
เทคโนโลยีเข�ากับการจัดการศึกษา 8) ภูมิหลังทางสังคม 9) การประเมินและการนิเทศ (2) รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู�นําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในภาคใต� ประกอบด�วย 6 
ขั้นตอน  ได�แก/ 1) ขั้นรู�และตระหนัก  2) ขั้นประเมินการก/อนดําเนินการ  3) ขั้นดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง  4) ข้ันปรับปรุง  5) ข้ันประเมินหลังดําเนินการ  6) ข้ันคงสภาพ 
 สรุปได�ว/างานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมส/วนใหญ/จะเป�นบริบท
ด�านบุคลากรทางการศึกษา โดยมีทิศทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให�มีความรู� ความสามารถ 
และทักษะท่ีเก่ียวข�อง มุ/งเน�นการพัฒนาอย/างมีระบบและข้ันตอน  มีการสร�างรูปแบบการพัฒนาท่ี
เหมาะสม การทดลองใช� และการประเมินรูปแบบในการพัฒนา ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ จะต�องมีบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาให�มีศักยภาพเพียงพอแก/การเป�นนวัตกรและมีสมรรถนะ
ท่ีสําคัญของนวัตกร จึงจะทําให�การจัดการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาอย/างมีคุณภาพได� สําหรับในการ
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วิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยจะมุ/งการเสริมสร�างศักยภาพแบบผสมผสานและบูรณาการ เพ่ือใช�เป�นแนวทางใน
การออกแบบ วิจัย และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาต/อไป 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในตMางประเทศ 
 Engel, K. Dirlea, V. Dyer, S. and Graff, J. (2015) ได�วิจัยเรื่อง “Best Innovators 
Develop a Point of View on the Future and a Roadmap on How to Get There” มี
วัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรท่ียอดเยี่ยม พบว/า นวัตกรคุณลักษณะท่ีแตกต/างกันไป
ในแต/ละองค8การข้ึนอยู/กับลักษณะงาน นโยบาย วัฒนธรรมองค8การ และกลยุทธ8ขององค8การ อย/างไร
ก็ตาม โดยท่ัวไปบุคลากรท่ีมีศักยภาพนั้น จะมีคุณสมบัติท่ีจะนําตนเองไปสู/บทบาทท่ีมีความรับผิดชอบ 
สามารถจัดการหรือแก�ป;ญหา รวมท้ังเรียนรู�ได�อย/างรวดเร็ว มีความกระตือรือร�น มีความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค8 มีความเป�นผู�นํา มีวิสัยทัศน8 และทํางานร/วมกับผู�อ่ืนได�เป�นอย/างดี โดยจะมีคุณลักษณะท่ี
สําคัญ คือ 1) รู�เปAาหมายท่ีจะมุ/งไปสู/ความสําเร็จ 2) มองทิศทางอนาคตได�อย/างแตกฉาน 3) ระบุ
นวัตกรรมท่ีต�องการได�อย/างเหมาะสม 4) จัดการผลผลิตได�ตอบสนองต/อความต�องการ 5) รู�
ความสามารถของตนเองและเปAาหมายการพัฒนา และ 6) สามารถทําแผนท่ีนวัตกรรมได�อย/างชัดเจน 
 Dries, N., Vantilborgh, T. and Pepermans, R. (2012) ได�วิจัยเรื่อง “The Role of 
Learning Agility and Career Variety in the Identification and Development of High 
Potential Employees” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาเก่ียวกับเรื่องของศักยภาพ และศักยภาพของ
บุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง พบว/า ศักยภาพเป�นสิ่งท่ีมีความเป�นไปได�ในการพัฒนา เป�นความพร�อมใน
ตนท่ีเอ้ือต/อการพัฒนาและการปรับปรุงให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงข้ึนอยู/กับป;จจัยอย/างน�อย 2 ส/วน 
คือ พลังความสามารถของสิ่งนั้นและเงื่อนไขบริบทที่เป�นไปได�ทั้งตัวขัดขวางหรือตัวหนุนเสริม ให�มี
ความพร�อมหรือคุณสมบัติที่แฝงที่จะส/งผลต/อผลสัมฤทธิ์ระดับสูงในการทํางานของบุคลากร ซ่ึง
สามารถทําให�ปรากฏหากได�รับการพัฒนา กระตุ�นจากภายนอก หรือเสริมสร�างอย/างเป�นระบบ มี
ความสอดคล�องเหมาะสม 

 Young, M., and Dulewicz, V., (2009) ได�วิจัยเรื่อง “A Study into Leadership 
and Management Competencies Predicting Superior Performance in the British Royal 
Navy” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาการเชื่อมโยงเข�ากับผลการปฏิบัติงาน (Performance) กับสมรรถนะ
กับท่ีจะทํางานโดยพิจารณาว/าในตัวบุคคล ประกอบด�วยสิ่งท่ีเขาเป�น พบว/า คุณลักษณะของบุคคล 
ได�แก/ แรงจูงใจ คุณลักษณะส/วนบุคคลหรืออุปนิสัย ภาพลักษณ8 บทบาท และความรู�กับสิ่งท่ีบุคคล
สามารถทําได� คือ พฤติกรรมอันได�แก/ทักษะท่ีแสดงออกมา ในส/วนของงานประกอบด�วยสิ่งท่ีต�องทํา
กับผลการปฏิบัติงาน สําหรับแนวคิดท่ีเชื่อมโยงเรื่องของ “คุณลักษณะ” กับ “ผลการปฏิบัติงาน”  
โดยวัดจากเกณฑ8ท่ีเป�นมาตรฐานหรือเกณฑ8ท่ีกําหนดข้ึนมาเฉพาะเจาะจง กล/าวโดยสรุป ประกอบด�วย  
1) มูลเหตุจูงใจหรือแรงดลใจ (Motive) ท่ีทําให�บุคคลคิดหรือต�องการกระทํา มูลเหตุจูงใจหรือแรงดลใจนี้
จะเป�นตัวผลักดัน กํากับ และทําให�บุคคลเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให�บรรลุเปAาหมาย 2) คุณสมบัติ
หรือลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัย (Trait) เป�นลักษณะทางกายภาพ และปฏิกิริยาท่ีแสดงออกอย/าง
สมํ่าเสมอในสถานการณ8ต/างๆ หรือต/อข�อมูลท่ีได�รับ 3) ความรู�สึกนึกคิดหรือกรอบแนวคิดของตนเอง 
(Self - Concept) ได�แก/ เจตคติ การให�คุณค/าต/อบุคคลและภาพลักษณ8ของคน 4) ความรู� 
(Knowledge) คือ ข�อมูลในเรื่องต/างๆ ท่ีบุคคลมี เป�นข�อมูลในขอบเขตเนื้อหาสาระเฉพาะเจาะจง 
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และ 5) ทักษะ (Skill) คือความสามารถท่ีจะทํางานหนึ่งงานใด จนเกิดเป�นความชํานาญ เชี่ยวชาญ
ชาญ เป�นความสามารถท่ีจะทํางานท่ีใช�แรงกายหรืองานท่ีใช�สมอง 

 Jung, D. I. D., Wu, A., and Chow, C. W. (2008) ได�วิจัยเรื่อง “Towards 
Understanding the Direct and Indirect Effects of CEOs’ Transformational Leadership on 
Firm Innovation” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรม โดยจากข�อค�นพบได�ให�ข�อเสนอว/า 
นวัตกรรมแบ/งออกเป�น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คือ นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ8 (Product 
Innovations) คือ ผลิตภัณฑ8หรือบริการรูปแบบใหม/ สินค�าตัวใหม/ และบริการใหม/ เหล/านี้จะได�รับ
การแนะนําให�แก/ลูกค�า เพ่ือตอบสนองความต�องการของพวกเขาหรือความต�องการของตลาด 
นวัตกรรมด�าน ผลิตภัณฑ8นี้มีลักษณะท่ีคล�ายคลึงกับนวัตกรรมด�านเทคนิค (Technical Innovations) 
นั่นคือ นวัตกรรมเหล/านี้ จัดเป�นส/วนประกอบของการปฏิบัติงาน (Operating Component) และมี
ผลกระทบต/อระบบทางเทคนิคขององค8การ รวมทั้งการรับเอาความคิดใหม/มาใช�เพ่ือผลิตสินค�า
หรือบริการ และประเภทท่ีสอง คือ นวัตกรรมด�านกระบวนการ (Process innovations) หมายถึง 
ส/วนประกอบใหม/ที่ได�รับการนําเอามาใช�ในกระบวนการผลิตขององค8การหรือการบริการ โดย
นวัตกรรมด�านกระบวนการมิได�ผลิตสินค�าหรือการบริการโดยตรง แต/มีอิทธิพลโดยอ�อมต/อการนําเอา
สินค�าและบริการมาใช� 

 Lee, Yuan-Duen and Chang, Huan-Ming. (2008) ได�วิจัยเรื่อง “Relations 
between Team Work and Innovation in Organizations and the Job Satisfaction of 
Employees: A Factor Analytic Study” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษามุมมองต/อนวัตกรรมมีส/วนช/วย
ในการพัฒนาองค8การในด�านต/างๆ พบว/า ไม/เพียงเฉพาะด�านสินค�าและบริการเท/านั้น แต/สามารถ
พัฒนาควบคู/ไปกับส/วนอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกองค8การ สามารถท่ีจะเชื่อมโยงความสัมพันธ8ซ่ึง
กันและกัน ซ่ึงจะนําไปสู/ความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมที่จะสามารถสร�างคุณค/า และความ
ได�เปรียบในการดําเนินธุรกิจขององค8การได�ในระยะยาว จากการให�ความสําคัญของนวัตกรรมในองค8การ 
สามารถสร�างโอกาสในการพัฒนาด�านต/างๆ 10 ส/วน คือ การพัฒนาด�านการจัดการ (Management 
Development) การพัฒนาด�านกลยุทธ8 (Strategy Development) การพัฒนาพนักงาน (Employee 
Development) การพัฒนาสินค�าและบริการ (Product and Service Development) การพัฒนา
กระบวนการ (Process Development) การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool and Technology 
Development) การพัฒนาคู/ค�า (Supplier Development) การพัฒนาตลาด (Market 
Development) การพัฒนาช/องทางการจัดจําหน/าย (Distribution Development) และการพัฒนาตรา
สินค�า (Brand Development) 
 Oke, Adegoke. (2007) ได�วิจัยเรื่อง “Innovation Types and Innovation 
Management Practices in Service Companies” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาความสัมพันธ8ระหว/าง 
ประเภทของนวัตกรรม ความเป�นนวัตกรรม และสมรรถนะของนวัตกรรม ( Innovation 
Performance) โดยพิจารณานวัตกรรมในลักษณะผลิตภัณฑ8ภาคบริการและการบริการ ร/วมกับความ
เป�นนวัตกรรม และแบ/งเป�น นวัตกรรมแบบก�าวกระโดด นวัตกรรมแบบค/อยเป�นค/อยไป และ
นวัตกรรมเชิงเลียนแบบ (Me-too innovation) ท้ังยังสามารถแบ/งประเภทของนวัตกรรมออกเป�น 
นวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจากความต�องการของตลาด (Market-Based Innovations) และนวัตกรรม
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ท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี (Technology-Based Innovations) โดย
นวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจาก การต�องการของตลาดนั้น เป�นตัวแทนของสินค�าท่ีแสดงให�เห็นถึงการ
ถอยห/างออกมาจากตลาดท่ี เป�นอยู/ในป;จจุบัน นอกจากนี้นวัตกรรมท่ีสร�างสรรค8ข้ึนจากความต�องการ
ของตลาดประกอบด�วย เทคโนโลยีใหม/ท่ีแตกต/างกัน ซ่ึงตอบสนองค/านิยมของลูกค�าในตลาดใหม/ๆ ท่ี
เกิดข้ึน 

 Zhan, J. (2006) ได�วิจัยเรื่อง “Development of Theory on Entrepreneurial 
Orientation: Empirical Evidences from Hebei” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาการสร�างนวัตกรรมใน
องค8การ พบว/า ความมีนวัตกรรมของพนักงาน เป�นความพยายามในการท่ีแสวงหาโอกาส และ
ทางเลือกใหม/ ซ่ึงการมุ/งเน�นด�านการสร�างนวัตกรรมให�เกิดกับพนักงาน และองค8กรจะเก่ียวข�องกับการ
วิจัย และพัฒนา รวมถึงการทดลองเพื่อพัฒนาสินค�าและบริการใหม/ หรือการพัฒนาทางด�าน
เทคโนโลยี ป;จจัยท่ีพัฒนาให�พนักงานในองค8กร มีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบ ด�วย 2 ป;จจัย 
ดังนี้ 1) องค8กรต�องสนับสนุนความคิดสร�างสรรค8 และการทดลอง (Fostering Creativity 
Experimentation) การท่ีจะทาให�องค8กรธุรกิจประสบความสําเร็จในด�านการสร�างนวัตกรรม องค8กร
ธุรกิจจาเป�นท่ีจะต�องกล�าเปลี่ยนแปลงออกจากกรอบแนวคิดเดิมๆ กล�าเสี่ยงในการคิดสร�างสรรค8สิ่ง
ใหม/ โดยการส/งเสริมสนับสนุนให�พนักงานมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค8 และ 2) องค8กรต�องสนับสนุน
ทรัพยากรด�านเทคโนโลยีใหม/ มีการวิจัยและพัฒนา อย/างต/อเนื่อง (Investing in New Technology 
and R&D and Continuous Improvement) องค8กรต�องตระหนักและให�ความสําคัญด�าน
งบประมาณการลงทุนทางเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา เพ่ือแสวงหาความได�เปรียบทางการแข/งขัน 

 Smith, Jill E. Perry and Shalley, Christina E. (2003) ได�วิจัยเรื่อง “The Social 
Side of Creativity: A Static and Dynamic Social Network Perspective” มีวัตถุประสงค8เพ่ือ
ศึกษา ศึกษาเครือข/ายทางสังคมใน 3 ประเด็น ได�แก/ ความถ่ีในการติดต/อ ความใกล�ชิด และความ
คงทนของความสัมพันธ8 ซึ่งหากบุคคลมีเครือข/ายทางสังคมแบบเป|ด ไม/ว/าจะมีรายละเอียด
ความสัมพันธ8แบบใดใน 3 รูปแบบข�างต�น ก็พบว/า มีความสัมพันธ8กับผลงานสร�างสรรค8ท้ังสิ้น 2) การ
เป|ดกว�างทางความคิด คือ มีการเป|ดรับของบุคคลเก่ียวกับข�อมูลใหม/ ความรู�ใหม/ และประสบการณ8ใหม/ 
โดยเป|ดกว�างและยอมรับท่ีจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อด้ังเดิม หากมีหลักฐานหรือข�อโต�แย�งท่ีสมเหตุสมผล 
โดยสรุป เครือข/ายทางสังคม คือ มีการเชื่อมโยงระหว/างบุคคลกับบุคคล หรือระหว/างบุคคลกับกลุ/ม 
หน/วยงาน หรือองค8การต/างๆ ทั้งในด�านความหนาแน/นของเครือข/ายและความสามารถในการ
เชื่อมโยงเครือข/าย 
 Martins, C. E. and Terblanche, F. (2003) ได�วิจัยเรื่อง “Building Organisational 
Culture that Stimulates Creativity and Innovation” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาเพ่ือสร�างตัวแบบ
การสร�างวัฒนธรรมองค8การท่ีกระตุ�นความคิดสร�างสรรค8และนวัตกรรม ผลการศึกษาสรุปได�ว/า สิ่งท่ีมี
บทบาท สําคัญต/อป;จจัยความสําเร็จของวัฒนธรรมองค8การท่ีส/งเสริมความคิดสร�างสรรค8และนวัตกรรม 
ได�แก/ 1) พันธกิจ และ วิสัยทัศน8(Mission and Vision) 2) การมุ/งเน�นลูกค�าหรือสิ่งแวดล�อมภายนอก 
(External Environment) 3) ความคาดหวังถึงผลสําเร็จขององค8การ (Means to Achieve Objectives) 
4) ภาพลักษณ8ขององค8การ (Image of the Organization) 5) กระบวนการบริหารจัดการ 
(Management Process) 6) ความต�องการของพนักงานและเปAาหมาย (Employee Needs and 
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Objectives) 6) ความสัมพันธ8ระหว/างบุคคล (Interpersonal Relationship) 7) ผู�นํา (Leadership) 
นอกจากวัฒนธรรมองค8การก็ยังมีองค8ประกอบท่ีสําคัญส/งผลต/อความคิดสร�างสรรค8และนวัตกรรม 
ได�แก/ 1) กลยุทธ8 (Strategy) ได�แก/วิสัยทัศน8พันธกิจ เปAาหมายที่ชัดเจน 2) โครงสร�างองค8การ 
(Structure) ท่ีมีความยืดหยุ/น และให�อิสระทางความคิดและการตัดสินใจรวมท้ังสนับสนุนการทํางาน
ร/วมกันเป�นทีม 3) เครื่องมือสนับสนุน (Support Mechanisms) ได�แก/ ระบบการให�รางวัลและการ
ยอมรับ การจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ เช/น เวลา ข�อมูลข/าวสาร บุคลากร 4) พฤติกรรมท่ีส/งเสริม
นวัตกรรม (Behavior that Encourage Innovation) เช/น ความกล�าเสี่ยง การเรียนรู�อย/างต/อเนื่อง 
การคิดวิเคราะห8แสวงหาความท�าทายในการทํางานความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยง และ 5) การสื่อสารแบบเป|ด (Open Communication) 

 Mungkasem, Udom. (2001) ได�ทําการวิจัยเรื่อง “The experimental Study of The 
Creative Leadership Training on Creative Leadership Quality of Education Chief Executive 
Officers.” พบว/า คุณลักษณะของผู�ท่ีมีภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค8 มีองค8ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ 
คือ การมีความเป�นผู�นํา การมีวิสัยทัศน8 การทํางานเป�นทีม การมีเจตคติด�านบวก และการมี
ความสามารถในการปรับตัว 

 Riquelme, Hernan. (2000) ได�วิจัยเรื่อง “How to Develop More Creative 
Strategic Plans: Results from an Empirical Study” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาการเป|ดกว�างทาง
ความคิด สามารถสนับสนุนและสร�างความเข�มแข็งให�กับระดับของจินตนาการ และความสร�างสรรค8
หรือนวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ8 ตลอดจนผลท่ีได�รับจากกระบวนการวางแผน รวมถึง
ทดสอบเทคนิคในการสนับสนุนความสร�างสรรค8ร/วมด�วย ซ่ึงพบว/า กลุ/มควบคุมท่ีเป�นผู�ท่ีมีลักษณะเป|ด
กว�างทางความคิด แม�ไม/ได�รับเทคนิคการสนับสนุนความสร�างสรรค8 เพ่ือสร�างแผนกลยุทธ8การตลาด 
แต/ก็ยังสามารถผลิตชิ้นงานท่ีมีความสร�างสรรค8ได� และยังแสดงให�เห็นว/า ความสร�างสรรค8สามารถ
สนับสนุนให�เกิดเพ่ิมข้ึนได� แม�ในกลุ/มของผู�ท่ีมีคุณลักษณะป|ดทางความคิด และ 3) ลักษณะการคิด
ริเริ่ม คือ ลักษณะการคิดของบุคคลที่แสดงให�เห็นความคิดที่แปลกใหม/ และมีประโยชน8ต/อตนเอง 
กลุ/ม หน/วยงาน และองค8การ ประกอบด�วยมิติด�านการสร�างสรรค8ความคิด และการแสดงให�เห็น
ความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม/ 
 Adam, Robert P. Juniperus. (1993). ได�วิจัยภาวะผู�นําองค8การและผลกระทบต/อ
ประสิทธิผลองค8การ กรณีศึกษาใน 60 โรงเรียน เพ่ือยืนยันว/าแบบภาวะผู�นําท่ีหลากหลายสามารถ
ตัดสินประสิทธิผลองค8การได� ซ่ึงผู�วิจัยเสนอว/า การควบคุมตามลําดับข้ันหรืออิทธิพลท่ีต้ังอยู/ในรูปของ
องค8การนั้นๆ และประสิทธิผลโรงเรียนสามารถวัดได�ตามหน�าท่ีขององค8การ 4 ประการของ Parson 
คือความสามารถในการปรับตัว การบรรลุเปAาหมาย การบูรณาการ และการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม
องค8การ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป�นกราฟและแบบสอบถาม 3 ฉบับท่ีเก่ียวกับการควบคุมองค8การ 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม และความจงรักภักดีต/อองค8การ โดยการสอบถามบุคคลจํานวน 1,500  คน 
ซ่ึงเป�นตัวแทนบทบาท และตําแหน/งหลากหลายท่ีอยู/ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชานเมือง 
เพ่ือนํามาจัดลําดับของประสิทธิผลตามการรับรู�  ศึกษาความสัมพันธ8 วิเคราะห8ถดถอยและวิเคราะห8
เส�นทางเพ่ือตรวจสอบผลกระทบความสัมพันธ8กับหน�าท่ีขององค8การท้ัง 4 ประการ และสัมพันธ8กับ
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ระดับประสิทธิผลองค8การท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจกล/าวได�ว/า ภาวะผู�นําองค8การจะเป�นตัวพยากรณ8ท่ีสําคัญ
ของประสิทธิผลองค8การ 

 Bassi, L. J, and S. Cheney. (1993) ได�ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฝzกอบรมและพัฒนา
ของบริษัทชั้นนําระดับโลก จํานวน 58 บริษัท ด�วยกระบวนการ Benchmarking ผลการศึกษาพบว/า 
วิธีการพัฒนาในห�องโดยมีวิทยากรนําเป�นวิธีการพัฒนาท่ีเก/าแก/และนิยมใช�มากท่ีสุดถึงแม�ความ
เจริญก�าวหน�าของเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจทําให�คนเข�าใจว/าวิธีการ
แบบเก/าที่มีวิทยากรเป�นหลักจะเสื่อมความนิยมลงแต/ข�อมูลจากการวิจัยพบว/า แม�จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการพัฒนาบ�างแต/ก็เป�นลักษณะแบบค/อยเป�นค/อยไป ไม/ใช/เปลี่ยนแปลงอย/างสิ้นเชิง
ในเวลารวดเร็ว อย/างไรก็ตามวิธีการพัฒนาในห�องหรือในชั้นเรียนยังครองความนิยมเป�นอันดับหนึ่ง  
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆ 

 Landrum, Gene N. (1991) ได�วิจัยเรื่อง “The Innovation Personality – A Case 
Study on Thirteen Innovative Visionaries Based on Key Characteristics of Their Personal 
Behavior” มีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร พบว/า บุคลิกภาพของนวัตกร 
(Innovator Personality) หรือการแสดงออกถึงการเป�นนวัตกรนั้น เกิดจากการเสริมสร�างบุคลิกภาพ
เชิงนวัตกรรมได�ตรงเปAาประสงค8 หากการพัฒนานั้นๆ ไม/เหมาะสม ก็ไม/อาจสร�างบุคลิกภาพนวัตกร
ออกมาได� เช/น หากต�องการให�บุคลากรนําเสนอสิ่งใหม/ๆ ก็ต�องพัฒนาด�านความคิดสร�างสรรค8 ยิ่ง
กระบวนการพัฒนามีระดับดีมากเท/าใด ก็ยิ่งมีความคิดสร�างสรรค8มากข้ึนเช/นกัน โดยกระบวนการพัฒนา 
นวัตกรต�องมีลักษณะเฉพาะสําหรับนวัตกร เพ่ือดึงศักยภาพเชิงนวัตกรรมออกมาใช�ประโยชน8 โดย
องค8การต�องสร�างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเปลี่ยนความคิดสร�างสรรค8เป�นนวัตกรรม และ
หากพิจารณาในทางตรงข�ามแม�ว/าองค8การจะมีการสร�างหรือจัดการองค8การได�อย/างเหมาะสมเพียงใด 
แต/หากไม/มีกระบวนการท่ีเอ้ือให�บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนในเชิงนวัตกรรมหรือมีแต/ไม/เพียงพอ 

 สรุปได�ว/างานวิจัยต/างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมส/วนใหญ/จะเป�นบริบท
ด�านศักยภาพและคุณลักษณะ ที่เชื ่อมโยงกันอย/างเป�นระบบกับการสร�างนวัตกรรม รวมถึง
องค8ประกอบอ่ืนๆ เช/น คุณลักษณะของผู�ท่ีเป�นนวัตกรจะต�องมีความรู� ความสามารถ เจตคติและ
ทักษะในด�านท่ีเก่ียวข�องโดยสามารถบูรณาการเข�ากับงานท่ีปฏิบัติได�อย/างมีความหมาย โดยอาศัย
แนวทางหลักในการพัฒนาคือการสร�างแบบแผนใหม/ท่ีเป�นรูปแบบ, ปรับวิสัยทัศน8และการกําหนด
วิสัยทัศน8ท่ีชัดเจน และการเปลี่ยนวิธีการเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญคือนวัตกรรมจะเกิดข้ึน
ได� ต�องมาจากความรู�ความสามารถของบุคลากรในองค8กรนั้นๆ จึงจําเป�นอย/างยิ่งท่ีจะต�องทําให�ทุกคน
มีโอกาสในการสร�างนวัตกรรม ทุกคนสามารถคิดได� ทําได�ท่ีหน�างานของตนเอง ซ่ึงเป�นการส/งเสริม
และสร�างฐานความคิดเชิงพัฒนาให�กับทีมงาน ต/อยอด เชื่อมโยง ทําสิ่งที่ใหญ/ขึ้น ยกระดับสิ่งท่ี
พัฒนาข้ึนจนเห็นความแตกต/าง เชื่อมโยงกระบวนการและเทคโนโลยีมาสร�างเป�นสิ่งใหม/ที่ดีและมี
คุณค/ามากกว/าเดิม เป�นการสร�างบรรยากาศในการสร�างนวัตกรรม เป�นต�น ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให�มีความรู� ความสามารถและทักษะท่ีเก่ียวข�อง สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัย
จะมุ/งการเสริมสร�างศักยภาพแบบผสมผสานและบูรณาการ และใช�การจัดการท่ีเอ้ือต/อการเสริมสร�าง
ศักยภาพ นวัตกรและสร�างสรรค8นวัตกรรม เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการออกแบบ วิจัย และการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาต/อไป 
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 โดยสรุปแล�ว จากการศึกษาแนวคิด ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ8ในองค8ประกอบ
ต/างๆ ของรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา จะเห็นว/า 
หากองค8กรพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร�างให�เป�นจุดแข็งและโอกาส  สามารถนํานวัตกรรมมา
สร�างความได�เปรียบทางการแข/งขัน รวมถึงมีส/วนเชื่อมโยงไปสู/ผลการดําเนินงานในระยะยาวของ
องค8กรได�จะเกิดประโยชน8โดยตรงในการเพ่ิมศักยภาพขององค8กร ด�วยการเสริมสร�างและพัฒนา
ศักยภาพระดับบุคคล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต/อองค8กรในอันท่ีจะส/งผลให�องค8กรมีผลการดําเนินการท่ีดี
และยั่งยืน โดยพิจารณาถึงการจัดการท่ีเอ้ือต/อการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรและสร�างนวัตกรรม 
โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล�อมหรือบรรยากาศท่ีเอ้ือต/อการสร�างสรรค8นวัตกรรม ความเป�นนวัตกร
การศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเป�นอย/างยิ่ ง เพราะการจัดการศึกษาจะต�องมีนวัตกรท่ีมี
ความสามารถในเชิงสร�างสรรค8 มีความเป�นผู�นําท่ีมีความสามารถในการทํางานเป�นทีม รู�จักแก�ป;ญหา
ในภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีความมุ/งม่ันในการสร�างนวัตกรรมด�านการเรียนรู� ท่ี มีคุณค/า 
ขณะเดียวกันการพัฒนา  นวัตกรนั้นจะต�องเป�นระบบและมีขั้นตอน กล/าวคือ มีการวิเคราะห8
สังเคราะห8ข�อมูลจากบริบทต/างๆเพ่ือนําไปใช�ในการออกแบบโปรแกรม มีการนําผลจากการวิเคราะห8
สังเคราะห8มาสร�างเป�นรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม และนํารูปแบบท่ีสร�างข้ึนมานั้นไปทดลองใช�เพ่ือ
นํามาพัฒนาให�สมบูรณ8ต/อไป และข้ันตอนสุดท�ายคือมีการประเมินรูปแบบในการพัฒนา เพ่ือยืนยัน
หรือขยายผลการพัฒนาให�กว�างขวางข้ึน นอกจากความเชื่อมโยงในองค8ประกอบต/างๆ ของวิธีพัฒนา
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาแล�ว  ต�องคํานึงถึงความสัมพันธ8ระหว/างคุณลักษณะของนวัตกร
การศึกษา  ระบบเสริมสร�าง และการจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม เนื่องจากหากนักวิชาการ
ศึกษาไม/ได�รับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมหรือพัฒนาเชิงนวัตกรรมในระดับตํ่า ก็จะไม/สามารถสร�าง
นวัตกรรมได� โดยต�องพิจารณาร/วมกับระดับสภาพแวดล�อมหรือการจัดองค8กรท่ีเอ้ือต/อการเป�นนวัตกร
ด�วย จากแนวคิดและแนวทางท่ีนักการศึกษาและนักวิจัยได�เสนอแนวทางในการพัฒนานวัตกรท่ีมี
คุณค/าและสามารถนําไปปฏิบัติให�เกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพต/อไป จึงเป�น
แนวคิดสําคัญในการนํามาสร�างเป�นรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา 



92 

 
บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของคุณลักษณะและการ
เสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 2) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษา และ 3) ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร,างความเป.นนวัตกรการศึกษา โดยมี
ลักษณะเป.นงานวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานด,วยวิธี 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีของคุณลักษณะและการเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา ด,วยการสร,าง
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ซ่ึงทําให,ค,นพบความหมายและทฤษฎีใหมEซ่ึงเป.นไปตามบริบท
ชีวิตจริงตามธรรมชาติ จากทัศนะของบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ซ่ึงมีความรู,ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานด,านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ
ในการพัฒนาการศึกษาอยEางตEอเนื่อง จํานวน 17 คน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ แบEงเป.น 2 สEวน คือ 
สEวนท่ี 1 เพ่ือสร,างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา ด,วยการ
ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม เก่ียวกับความถูกต,อง ความเป.นไปได, ความสอดคล,อง และความ
เป.นประโยชน� 3 ระยะ ได,แกE ระยะท่ี 1 การตรวจสอบเบ้ืองต,นและการปรับปรุงแก,ไข โดยวิธีการจัด
สนทนากลุEม (Focus Group Discussion) ระยะท่ี 2 การตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก,ไข 
โดยผู,วิจัยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกประยุกต�การถอดบทเรียน ระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพ่ือการยืนยัน
และการปรับปรุงแก,ไขเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม ด,วยการประยุกต�ใช,เทคนิค
การวิเคราะห�หาคEาดัชนีความสอดคล,อง (IOC) พร,อมท้ังสร,างเครื่องประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 
จํานวน 5 ฉบับ และสEวนท่ี 2 เพ่ือการทดลองภาคสนาม โดยใช,ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi 
– Experimental) และวัดประสิทธิภาพโปรแกรมด,วยรูปแบบการทดลองแบบสองกลุEมมีกลุEมควบคุม 
วัดกEอนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest Control and Experimental Groups Design) 
ด,วยวิธี Mann – Whitney U Test รEวมกับวิธี แม็คเนมาร� (McNeMar Test) โดยกําหนดกลุEม
ตัวอยEางเป.นนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. จํานวน 2 กลุEม คือ กลุEมทดลอง จํานวน 
10 คน และกลุEมควบคุม จํานวน 10 คน และ 3) การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือการปรับปรุงโปรแกรมเชิง
นโยบาย ด,วยการหาฉันทามติและข,อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู,บริหารระดับนโยบายด,านการศึกษา 
จํานวน 5 คน โดยใช,หลักคEาสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) เก่ียวกับความ
เหมาะสมของโปรแกรมและการนําไปใช,ประโยชน�เชิงนโยบาย ซ่ึงในบทนี้เป.นการนําเสนอรายละเอียด
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 3 ข้ันตอน 
ตามลําดับ ได,แกE 1) ข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) ข้ันตอนการสร,าง
รายละเอียดโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา และการทดลองภาคสนาม และ 
3) ข้ันตอนการปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย มีรายละเอียดดังตEอไปนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 
 การดําเนินการในข้ันตอนนี้ คือ การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร,าง

ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษามีวัตถุประสงค�เพ่ือให,ได,กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมท่ีมี
ความเหมาะสมสอดคล,องกับความต,องการของกลุEมเปkาหมายและหนEวยงาน โดยจากผลการศึกษา
เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องในบทท่ี 2 ผู,วิจัยได,กําหนดประเด็นในการตรวจสอบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ดังนี้ 1) คุณลักษณะที่เหมาะสมของความเป.นนวัตกรการศึกษา 
2) รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่เหมาะสมในการเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 
3) กรอบโครงสร,างความสัมพันธ�เชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา              
4) รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพที่ เหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.น    
นวัตกรการศึกษา 5) องค�ประกอบที่เหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษา และ 6) ข,อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 

 ผู,วิจัยตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ด,วยการสร,างทฤษฎีฐานราก (Grounded 
Theory) ใช,กระบวนทัศน�แบบการตีความนิยม (Interpretivism) ตามแนวทางของ Charmaz 
(2014) เพ่ือค,นหาความหมายและทฤษฎีใหมEจากทัศนะของข,าราชการที่มีประสบการณ�ในการ
สร,างสรรค�นวัตกรรม ซ่ึงเป.นไปตามบริบทชีวิตจริงตามธรรมชาติ นอกจากนี้ การสร,างฐานรากยังได,ทํา
ความเข,าใจในมุมมองของผู,ให,สัมภาษณ�เกี่ยวกับเรื่องท่ีตนเองมีความรู,ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ประยุกต�ข,อมูลเพ่ือนําไปสูEการสร,างทฤษฎีจากข,อมูลเหลEานั้นได, (Strauss and Corbin, 1990) โดย
ทฤษฎีได,ถูกสร,าง (Construct) และตรวจสอบ (Verify) มีการเก็บข,อมูลและวิเคราะห�ข,อมูลท่ี
เก่ียวข,องกับปรากฏการณ�อยEางเป.นระบบ โดยมีข้ันตอนดังตEอไปนี้ 

 ข้ันตอนแรก ผู,วิจัยเริ่มต,นกําหนดผู,ให,ข,อมูลหลักและการเลือกตัวอยEางเชิงทฤษฎี โดย
การเลือกผู,ให,ข,อมูลหลัก บุคคล พ้ืนท่ีในการวิจัย และการเข,าสูEพ้ืนท่ีวิจัย เพ่ือศึกษาการให,ความหมาย
ของความเป.นนวัตกรการศึกษา ผู,วิจัยได,เลือกตัวอยEางเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) ภายใต,
หลักการสําคัญ คือ ผู ,ให,ข,อมูลมีความสอดคล,องและตรงตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ดังนั้น 
ข,าราชการตําแหนEงนักวิชาการศึกษาหรือเคยดํารงตําแหนEงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สEวนกลาง) ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาไมEตํ่ากวEา 
15 ปv มีความรู,ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการด,านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีประสบผลสําเร็จในการพัฒนาการศึกษาอยEางตEอเนื่อง จึงเป.นกลุEมตัวอยEางเชิง
ทฤษฎี เนื่องจากบุคคลเหลEานั้นมีความรู,ความเข,าใจอยEางลึกซ้ึงในการสร,างสรรค�นวัตกรรมท่ีเก่ียวข,อง
กับการศึกษา สามารถให,สัมภาษณ�ข,อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) และแสดงการมีสEวนรEวม 
(Participant) ตEอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได,อยEางชัดเจน เพ่ือใช,ในการสร,างทฤษฎี
ท่ีต,องการศึกษา (Patton, 1990) จากนั้นผู,วิจัยได,กําหนดแบบแผนการเลือกตัวอยEางเป.นแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รEวมกับการเลือกตัวอยEางแบบสโนว�บอล (Snowball Sampling) (ประสพชัย 
พสุนนท�, 2555) กลEาวคือ ผู,วิจัยมีความคุ,นเคยกับผู,ให,ข,อมูลหลัก และสะดวกในการขอความรEวมมือ
เพ่ือเข,าไปเก็บข,อมูลการวิจัย ท้ังนี้ หลังจากผู,วิจัยเก็บข,อมูลด,วยการสัมภาษณ�เชิงลึก กลุEมตัวอยEางบางทEาน
ได,แนะนําและประสานงานให,สัมภาษณ�กับกลุEมตัวอยEางคนอ่ืนๆ อีกด,วย 
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 ข้ันตอนท่ีสอง จากการกําหนดผู,ให,ข,อมูลหลักและการเลือกตัวอยEางเชิงทฤษฎี ผู,วิจัยจึง
กําหนดเครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย โดยเครื่องมือท่ีสําคัญ คือ ตัวผู,วิจัย เพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีละเอียดและ
ครบถ,วน ผู,วิจัยจึงได,เตรียมตัวในสEวนของความรู,ด,วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับความ
เป.นนวัตกรการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการสร,างสรรค�
นวัตกรรม เพ่ือให,ผู,วิจัยมีความไวตEอทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) จากนั้นผู,วิจัยได,เตรียมแนว
คําถามในการวิจัยท่ีสร,างจากกรอบแนวคิดและทฤษฏีโดยใช,คําถามปลายเปyด รวมไปถึงการเข,ารEวม
สังเกตในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และพูดคุยกับผู,ท่ีเก่ียวข,อง นอกจากนี้ ผู,วิจัยได,
เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได,แกE ไอแพด4 (Ipad4) โน,ต4 (Note4) กล,องถEายภาพ
ชนิด DSLR สมุดจด และปากกา สําหรับการทําวิจัยภาคสนาม 

 ข้ันตอนท่ีสาม เม่ือเตรียมการเรื่องกลุEมตัวอยEาง พ้ืนท่ีในการวิจัย และเครื่องมือในการ
วิจัยเรียบร,อยแล,ว จึงเริ่มเก็บรวบรวมข,อมูล (Gathering Data) โดยผู,วิจัยใช,เครื่องมือในการวิจัยและ
เก็บข,อมูล 3 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ�ระดับลึก (In-depth Interview) เพ่ือนําข,อมูลไปสร,างทฤษฎี
ฐานราก (Creswell, 1998) โดยผู,วิจัยเป.นผู,มีบทบาทหลักในการเก็บข,อมูล ด,วยแนวคําถามการ
สัมภาษณ� (Interview Guide) 2) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) ผู,วิจัย
เข,าไปศึกษาข,อมูลด,วยการสังเกต โดยเลือกใช,วิธีการสังเกตแบบไมEมีสEวนรEวม โดยขอการอนุญาต
บันทึกเสียงการสนทนาและภาพ รวมถึงให,ความสําคัญกับน้ําเสียงและคําพูดประกอบการสังเกต
ทEาทาง และมีการจดบันทึกในประเด็นสําคัญระหวEางการสัมภาษณ�ท่ีจําเป.นตEอการสร,างทฤษฎี โดย
พยายามจัดการข,อมูลในรูปแนวคิดและโครงสร,างตEางๆ และ 3) การศึกษาเอกสาร (Document 
Analysis) เป.นการเตรียมตัวท้ังกEอนและระหวEางการเก็บรวบรวมข,อมูล รวมถึงภายหลังท่ีเก็บข,อมูล
แล,ว เป.นการวิเคราะห�เอกสารท่ีเก่ียวข,องกับการวิจัยจากหลายแหลEง (Theoretical Triangulation) 
และบางครั้งกลุEมตัวอยEางเชิงทฤษฎีซ่ึงเป.นข,าราชการชั้นผู,ใหญEได,มอบเอกสารท่ีเก่ียวข,องและเป.น
ประโยชน�ตEอการวิจัย 

 สําหรับเก็บรวบรวมข,อมูลนั้น ผู,วิจัยได,คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยเป.นสําคัญ เนื่องจาก
ในข้ันตอนนี้ ใช,ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีต,องการมองถึงความเป.นนวัตกรการศึกษา ซ่ึงเป.น
ฟ�นเฟ�องท่ีมีความสําคัญและสEงผลตEอการพัฒนาการศึกษาไทย ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ของผู,บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู,บริหารโรงเรียน ครูผู,สอน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ คุณภาพนักเรียน 
ผู,วิจัยได,ตระหนักถึงความอEอนไหวและจริยธรรม จึงให,ความสําคัญตEอข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 
โดยได,แจ,งและอนุญาตตEอผู,ให,ข,อมูลหลักและกลุEมตัวอยEางเชิงทฤษฎีให,ทราบถึงวัตถุประสงค�กEอนการ
เก็บรวบรวมข,อมูล พร,อมทั้งได,มีการนัดหมายวันเวลากEอนสัมภาษณ� อยEางไรก็ตาม เนื่องจากผู,ให,
ข,อมูลหลักเป.นข,าราชการชั้นผู,ใหญEและอาจได,รับผลกระทบจากการให,ข,อมูล ผู,วิจัยจึงไมEเปyดเผย
รายนามของผู,ให,ข,อมูลหลักและกลุEมตัวอยEางเชิงทฤษฎีในการเก็บรวมรวมข,อมูล นอกจากนี้ ผู,วิจัยได,
สร,างบรรยากาศในการสัมภาษณ�ท่ีผEอนคลาย และพร,อมสัมภาษณ�ใหมEเพ่ิมเติมในกรณีท่ีผู,ให,ข,อมูล
หลักมีภารกิจเรEงดEวน โดยการสัมภาษณ�เป.นรูปแบบการถามความเห็นเชิงวิชาการ มีการอภิปราย
สอดแทรกการแสดงความเห็น ผู,ให,ข,อมูลสามารถแสดงความเห็นได,โดยอิสระ ทั้งนี้ ผู,วิจัยยังนํา
แนวทางของ ชาย โพธิสิตา (2556) เก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ มา
ปฏิบัติอยEางเครEงครัดทุกข้ันตอนของการวิจัย 
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 ข้ันตอนท่ีสี่ การจัดกระทําและการวิเคราะห�ข,อมูล โดยผู,วิจัยเริ่มต,นด,วยการถอดการ
บันทึกเสียงจากการสัมภาษณ� ออกมาในรูปข,อความโดยบันทึกลงในไฟล�คอมพิวเตอร�แบบคําตEอคํา 
(Verbatim) ผู,วิจัยอEานข,อมูลท้ังหมด เพ่ือให,เห็นภาพครEาวๆ จากนั้นจึงได,วิเคราะห�ข,อมูล โดยมี
ข้ันตอน 4 ข้ัน คือ 1) การเปyดรหัส (Open Coding) เป.นการนําข,อมูลมาแยกเป.นหมวดและหมวด
ยEอย 2) การหาแกEนของรหัส (Axial Coding) เป.นการกําหนดปรากฏการณ�หลักจากหมวดใดหมวด
หนึ่ง พร,อมกับการพิจารณาความสัมพันธ� 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) เป.นการจัด
หมวดหมูEตEางๆ และนําข,อมูลท่ีจัดหมวดหมูEแล,วมาแปลความหมายข,อมูล (Interpreting Data) แล,ว
เขียนอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขความสัมพันธ� และกระบวนการของปรากฏการณ� โดยอาศัยความไวทาง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) จากประสบการณ�ท่ีได,จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ัง
จากประสบการณ�ของผู,วิจัย และนํามาสร,างสมมติฐานชั่วคราว รEวมกับการตรวจสอบความนEาเชื่อถือ
ของการวิจัย ด,วยวิธีการตรวจสอบสามเส,าด,านข,อมูล (Data Triangulation) เพ่ือยืนยันวEาข,อมูลท่ี
ได,มานั้นถูกต,อง ซ่ึงพิจารณาจากชEวงเวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีแตกตEางกัน และใช,การตรวจสอบสาม
เส,าด,านผู,วิจัย (Investigator Triangulation) นอกจากนี้ ผู,วิจัยยังให,ความสําคัญกับการตรวจสอบสาม
เส,าด,านทฤษฎี (Theoretical Triangulation) โดยการตรวจสอบข,อมูลเรื่องเดียวกันจากแหลEงข,อมูล
หลายแหลEง จากนั้นพยายามสร,างมโนทัศน� (Concept) ท่ีแตกตEางไปจากข,อมูลท่ีได,มาแล,ว (Negative 
Case) จนกระท่ังข,อมูลไมEมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เรียกได,วEาข,อมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical 
Saturation) และนําไปกําหนดเป.นข,อสรุปเชิงทฤษฎี ท้ังนี้ การใช,วิธีการตรวจสอบความนEาเชื่อถือแบบ
สามเส,า ได,ชEวยลดความผิดพลาดในการตีความโดยใช,มุมมองท่ีหลากหลาย ในการยืนยันความหมายท่ี
ชัดเจนและถูกต,อง (Denzin and Lincoln, 2008) อยEางไรก็ตาม ผู,วิจัยได,พยายามตัดความคิดและ
ความรู,สึกท่ีติดตัวมาออกไป เพ่ือวางทEาทางให,เป.นสEวนหนึ่งของการสัมภาษณ� การสนทนา และการ
รEวมกันค,นหาข,อมูลตามสภาพจริง (Maykut and Morehouse, 1994) เก่ียวกับการเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 

 ข้ันตอนสุดท,าย เม่ือข,อมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) จึงเข,าสูEข้ันตอนท่ี 4 
ของการจัดกระทําและการวิเคราะห�ข,อมูล คือ การสร,างทฤษฎี (Theory Generation) ด,วยการ
นําเสนอทฤษฎีในรูปข,อความเพ่ืออธิบายปรากฏการณ� โดยทฤษฎีสามารถแสดงปรากฏการณ�ผEาน
เง่ือนไขตEางๆ สําหรับการวิเคราะห�ข,อมูลจะใช,แนวทางของ Strauss and Corbin (1990) รEวมกับการ
แสดงข,อค,นพบในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ� และมีข,อความบรรยายประกอบเพ่ือความชัดเจน
มากข้ึน ซ่ึงเป.นไปตามลักษณะสําคัญของวิธีดําเนินการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive Approach) 
กลEาวคือ จากข,อมูลตัวอยEาง นําไปวิเคราะห�หาข,อสรุปเชิงทฤษฎี ซ่ึงอธิบายปรากฏการณ�ท่ีศึกษาได,
อยEางเหมาะสม 

 ผลการดําเนินการในข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาครั้งนี้ ทําให,ได,ข,อค,นพบจากบริบทท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติเก่ียวกับ
ลักษณะของนวัตกรการศึกษา เง่ือนไขการเกิด กระบวนการเกิดและป�จจัยท่ีสEงผลตEอกระบวนการ รวมถึง
การคงอยูEและผลสืบเนื่องจากการมีนวัตกรการศึกษา มาสรุปกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและข้ึนรูปกรอบ
แนวคิดเชิงระบบของทฤษฎี ที่เกี่ยวข,องกับการพัฒนาโปรแกรมในทุกมิติได,อยEางเหมาะสมและ
สอดคล,องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย รวมถึงความต,องการของกลุEมเปkาหมายและหนEวยงาน 
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ภาพท่ี 11 การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 
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ข้ันตอนท่ี 2 การสร$างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร$างศักยภาพความเป*นนวัตกรการศึกษา และ
การทดลองภาคสนาม 
 จากผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงแก,ไขตามข,อเสนอแนะและข,อคิดเห็นของ
ผู,ให,ข,อมูล ทําให,ได,กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีความสอดคล,องกับความต,องการและสภาพจริงใน
บริบทของการสร,างนวัตกรรมให,กับองค�การและการศึกษาไทย ซ่ึงเกิดเป.นฐานรากสําคัญในการนํามา
ออกแบบการเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาได,อยEางเหมาะสม ดังนั้นในข้ันตอนนี้
ประกอบด,วย 

1. การจัดทํารายละเอียดโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา ผู,วิจัย
ได,นํากรอบแนวคิดหลังการปรับปรุงจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาเป.นแนวทางในการสร,าง
รายละเอียดโปรแกรม ประกอบด,วย 1) การจัดทํารายละเอียดโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความ
เป.นนวัตกรการศึกษา และ 2) การจัดทํารายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพ
ความเป.นนวัตกรการศึกษา เพ่ือนําไปใช,ประกอบการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ซ่ึงผู,วิจัยได,นําเอา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข,องตEางๆ มาประยุกต�ใช,ในการจัดทํารายละเอียดโปรแกรม 
โดยเฉพาะกรอบแนวคิดเชิงระบบของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา แนวคิด ARM Model และความสัมพันธ�แบบ ARM 
Matrix ซ่ึงเป.นวิธีพัฒนาศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา ท่ีมีความสัมพันธ�ระหวEางคุณลักษณะ
ของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ระบบเสริมสร,าง (Reinforcement 
System) และการจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) 

2. การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 
โดยผู,วิจัยได,ประยุกต�ใช,แนวคิดของ Broge (1987) รEวมกับข,อสังเกตของวิโรจน� สารรัตนะ (2554) 
เก่ียวกับการประยุกต�ใช,แนวคิดเพ่ือความเป.นไปได,ภายใต,ข,อจํากัดเรื่องเวลาและทรัพยากรท่ีใช,ในการ
วิจัย โดยมีจุดมEงหมายให,มีการตรวจสอบความถูกต,อง (Accuracy) ความเป.นไปได, (Feasibility) 
ความสอดคล,อง (Congruency) และความเป.นประโยชน� (Utility) เพ่ือให,ได,ข,อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมให,สมบูรณ�ข้ึน แบEงได,เป.น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 การตรวจสอบเบ้ืองต,นและการปรับปรุงแก,ไข (Preliminary Field Testing 
and Revision) โดยวิธีการจัดสนทนากลุEม (Focus Group Discussion) ตามแนวทางของ Morgan 
(1998) มีเกณฑ�ในการเลือกผู,เข,ารEวม คือ มีภูมิหลังคล,ายคลึงกัน อยูEในบริบทเดียวกัน และมี
ความคุ,นเคยกันเพ่ือให,เข,าใจประเด็นที่ต,องการตรวจสอบรEวมกัน และมีความสะดวกใจที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได,อยEางตรงไปตรงมา โดยผู,วิจัยเลือกผู,เข,ารEวมอภิปรายกลุEมเป.นนักวิชาการ
ศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือผลงานเชิงประจักษ� หรือมี
ประสบการณ�เข,ารEวมการฝ�กอบรมพัฒนาในหลักสูตรข้ันสูง) จํานวน 1 กลุEม กําหนดขนาดของกลุEม
สมาชิกไว, จํานวน 10 คน มีรายละเอียดขั้นตอนการสนทนากลุEมเพ่ือตรวจสอบเบ้ืองต,นและการ
ปรับปรุงแก,ไข ดังนี้ 
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  ข้ันตอนการสนทนากลุEม 
1. ผู,วิจัยนําเสนอรายละเอียดความเป.นมาของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร,าง

ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา เพื่อให,ผู,เข,ารEวมมาอภิปรายได,มีความรู,ความเข,าใจ กEอน
ดําเนินการสนทนากลุEม 

2. ผู,วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค�ของการจัดสนทนากลุEมในครั้งนี้ให,ผู,สมาชิกทุกคนทราบ
และดําเนินการได,บรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว, 

3. นําเสนอรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 
พร,อมเอกสารประกอบโปรแกรมท่ีผู,วิจัยจัดทําข้ึน 

4. นําเข,าสูEการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบหาข,อบกพรEองของ
โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม ด,วยการสร,างบรรยากาศที่เอื้อให,ผู,รEวมสนทนากลุEมได,เป.น      
ผู,เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก,ไข โดยผู,วิจัยและผู,ชEวยผู,วิจัยเป.นผู,บันทึกข,อคิดเห็นจากผู,เข,ารEวม
เพ่ือนําไปเป.นข,อมูลในการปรับปรุงแก,ไขเบ้ืองต,นได,อยEางครบถ,วน 
  ประเด็นการสนทนากลุ.ม 
  การสนทนากลุEมในครั้งนี้ ผู,วิจัยได,นําประเด็นหลักตามเอกสารประกอบการจัดสนทนา
กลุEมท่ีประกอบด,วยโครงรEางของโปรแกรมท่ีออกแบบโดยการประยุกต�ใช,หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข,องตEางๆ กรอบแนวคิดเชิงระบบของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) แนวคิด ARM 
Model และความสัมพันธ�แบบ ARM Matrix เพ่ือรับฟ�งทัศนะ ข,อคิดเห็น และข,อเสนอแนะจาก
ผู,เข,ารEวม โดยแนวคําถาม (Guideline) ที่จะใช,ในการสนทนากลุEม และรEวมตรวจสอบเอกสาร
ประกอบโปรแกรมในประเด็นของความครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
  เครื่องมือท่ีใช$ในการเก็บรวบรวมข$อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช,เก็บรวบรวมข,อมูลในการตรวจสอบโปรแกรม และเอกสารประกอบ
โปรแกรมเบ้ืองต,น ได,แกE 1) รEางโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา ท่ีประยุกต�
เป.นกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรการศึกษาเชิงระบบ 2) เอกสารประกอบโปรแกรม 3) แบบบันทึก
ผลการสนทนากลุEม 4) เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพ ได,แกE ไอแพด4 (Ipad4) โน,ต4 
(Note4) และกล,องถEายภาพชนิด DSLR 
  การวิเคราะห3ข$อมูล 
  ผู,วิจัยนําข,อมูลที่ได,จากการจัดสนทนากลุEมมาวิเคราะห�โดยการจัดระบบ ถอดเทป
บันทึกเสียง จัดพิมพ�ข,อมูล และวิเคราะห�ข,อมูลท่ีมีความหมายเก่ียวข,องโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพ
ความเป.นนวัตกรการศึกษา รวมถึงข,อมูลท่ีเก่ียวข,องกับเอกสารประกอบโปรแกรม มาจัดหมวดหมูEแล,ว
สรุปเป.นประเด็นการปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม จากนั้นจึงนําข,อมูลท่ีได,
ไปปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษาในเบ้ืองต,น กEอนนําไปตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก,ไขในระยะตEอไป 
  ระยะท่ี 2 การตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก,ไข (Main Field Testing and 
Revision) โดยผู,วิจัยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกประยุกต�การถอดบทเรียน เพ่ือให,ได,ข,อค,นพบใหมEอันเป.น
สาระสําคัญ โดยไมEได,คาดหมายท้ังท่ีพึงประสงค�และไมEพึงประสงค� แตEเป.นประโยชน�ในการปรับปรุง
ให,ดีข้ึนกวEาเดิม (ประภาพรรณ อุEนอบ, 2552) โดยมีเกณฑ�ในการเลือกผู,ให,ข,อมูล คือการเลือกคนท่ี
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ถูกต,องเหมาะสมในการให,ข,อมูล (Get the Right People Talking) ได,แกE ผู,มีสEวนได,สEวนเสียใน
ระดับผู,เชี่ยวชาญหรือผู,ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ� ประสบผลสําเร็จ เป.นท่ียอมรับ (Well-Known) 
ด,านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของหนEวยงานภาครัฐ หรือ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน โดยผลท่ีได,จากการตรวจสอบโปรแกรมและเอกสารประกอบ
โปรแกรมครั้งสําคัญ ทําให,ได,ข,อมูลและสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปปรับปรุงแก,ไข โปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาครั้งสําคัญ กEอนท่ีจะนําไปตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและปรับปรุง
แก,ไขในระยะตEอไป 
  เครื่องมือท่ีใช$ในการเก็บรวบรวมข$อมูล 
  การตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก,ไขนี้ มีเครื่องมือท่ีใช,เก็บรวบรวมข,อมูลคือ 
1) ตัวผู,วิจัย โดยต,องมีความไวตEอทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) เพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีละเอียดและ
ครบถ,วน 2) รEางโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา ท่ีผEานการปรับปรุงตาม
ระยะที่ 1 มาเรียบร,อยแล,ว 3) เอกสารประกอบโปรแกรม ท่ีผEานการปรับปรุงตามระยะท่ี 1 มา
เรียบร,อยแล,วและ 4) เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพ ได,แกE ไอแพด4 (Ipad4) โน,ต4 
(Note4) และกล,องถEายภาพชนิด DSLR 
  การเก็บรวบรวมข$อมูล 
  ผู,วิจัยใช,การสัมภาษณ�ระดับลึกประยุกต�การถอดบทเรียน โดยให,ผู,ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 คน 
พิจารณาประเด็นความถูกต,อง ความเป.นไปได, ความสอดคล,อง และความเป.นประโยชน�ของโปรแกรม
และเอกสารประกอบโปรแกรม ท้ังนี้ ผู,วิจัยได,ขออนุญาตบันทึกเสียงและภาพในการสนทนาด,วยทุกครั้ง 
รวมถึงให,ความสําคัญกับน้ําเสียงและคําพูดประกอบการสังเกตทEาทาง และมีการจดบันทึกในประเด็น
สําคัญระหวEางการสัมภาษณ�ประยุกต�การถอดบทเรียน  
  การวิเคราะห3ข$อมูล 
  ผู,วิจัยนําข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ�ระดับลึกประยุกต�การถอดบทเรียน มาวิเคราะห�
โดยการจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพ�ข,อมูล และวิเคราะห�ข,อมูลท่ีมีความหมายเก่ียวข,องกับ
โปรแกรม รวมถึงข,อมูลท่ีเก่ียวข,องกับเอกสารประกอบโปรแกรม มาจัดหมวดหมูEแล,วสรุปเป.นประเด็น
การปรับปรุงแก,ไข จากนั้นจึงนําข,อมูลท่ีได,ไปปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม
เสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาครั้งสําคัญ กEอนนําไปตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการ
ปรับปรุงแก,ไขในระยะตEอไป 
  ระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแก,ไข (Confirmative 
Checking and Revision) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม ในประเด็นความ
สอดคล,องเชิงเนื้อหา ด,วยการประยุกต�ใช,เทคนิคการวิเคราะห�หาคEาดัชนีความสอดคล,องระหวEาง
กิจกรรม เนื้อหา ผลท่ีคาดหวัง และในมิติอ่ืนๆ ท่ีกําหนดรEวมกับวัตถุประสงค� (Index of Item - 
Objective Congruence Index: IOC) ของแตEละโครงการและของโปรแกรม (วิโรจน� สารรัตนะ, 
2554) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข$อมูล 
  การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมในระยะท่ี 3 ผู,วิจัยได,
สร,างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข,อมูล ได,แกE แบบประเมินความสอดคล,องเชิงเนื้อหาของโปรแกรม
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ซ่ึงมีข,อคําถามเก่ียวกับความสอดคล,องของวัตถุประสงค� ป�จจัยนําเข,า รูปแบบ กระบวนการ กิจกรรม 
การประเมินผล ผลผลิต และผลลัพธ� เป.นต,น 
  การเก็บรวบรวมข$อมูล 
  การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมในระยะท่ี 3 ผู,วิจัยเก็บ
รวบรวมข,อมูลโดยนําแบบประเมินความสอดคล,องดังกลEาวข,างต,น เสนอตEอผู,เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทEาน 
เพ่ือตรวจสอบหาคEาดัชนีความสอดคล,อง (IOC) ของโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษาโดยผู,วิจัยได,กําหนดระดับความคิดเห็นของผู,เชี่ยวชาญไว, ดังนี้ 
  + 1 เม่ือแนEใจวEาข,อคําถามนั้น สอดคล,องกับเนื้อหาท่ีจะประเมิน 
     0 เม่ือไมEแนEใจวEาข,อคําถามนั้นสอดคล,องกับเนื้อหาท่ีจะประเมิน 
   - 1 เม่ือแนEใจวEาข,อคําถามนั้นไมEสอดคล,องกับเนื้อหาท่ีจะประเมิน 
  การวิเคราะห3ข$อมูล 
  ผู,วิจัยนําแบบสอบถามท่ีผู,เชี่ยวชาญท้ัง 3 ทEาน ตรวจสอบแล,วไปวิเคราะห� พบวEามีคEา
ดัชนีความสอดคล,อง (IOC) ระหวEาง .67 – 1.00 แสดงวEา โปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษาท่ีผู,วิจัยพัฒนาข้ึนนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปทดลองใช,ในภาคสนามตEอไปได, 
  ผลจากการตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษาในท้ัง 3 ระยะนี้ ทําให,ได,โปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป.นไปได,ทางปฏิบัติ เพ่ือ
นําไปทดลองในภาคสนามกับกลุEมเปkาหมายตEอไป 

3. การสร,างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมภาคสนาม ผลจากการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมตามข้ันตอนท่ี 2.3 ทําให,ได,โปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษา ที่มีความเหมาะสมและเป.นไปได,ในทางปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งในขั้นตอนการทดลอง
โปรแกรมภาคสนามกับกลุEมเปkาหมายนั้น ต,องมีเครื่องมือเพ่ือใช,ในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
ดังกลEาว ดังนั้น ผู,วิจัยจึงได,ศึกษาวิเคราะห�และสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพท่ีเก่ียวข,องของนักวิชาการท้ังไทยและตEางประเทศ ดังท่ีกลEาวไว,แล,วในบทท่ี 2 โดยใช,
รูปแบบของ Guskey (2000) เป.นหลักในการประยุกต�ใช,เป.นกรอบในการสร,างเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมสําหรับการทดลองภาคสนาม จํานวน 5 ชุด ประกอบด,วย ชุดท่ี 1 แบบ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุEมเปkาหมายตEอโปรแกรม ชุดท่ี 2 แบบประเมินความรู,เก่ียวกับความ
เป.นนวัตกรการศึกษา ชุดท่ี 3 แบบประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา ชุดท่ี 4 แบบประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงขององค�การเชิงนวัตกรรม และชุดท่ี 5 แบบประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงาน 

3.1 การออกแบบเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 
   ผู,วิจัยได,กําหนดประเด็นท่ีจะต,องนํามาพิจารณาในการสร,างเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม ประกอบด,วยประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ตัวบEงชี้ท่ีจะวัดคืออะไร 
2) ข,อคําถามในการวัดมีลักษณะอยEางไร 3) เครื่องมือเก็บข,อมูลคืออะไร 4) แหลEงข,อมูลคือใคร และ 
5) เก็บรวบรวมข,อมูลเม่ือใด สามารถแสดงรายละเอียดได,ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แนวทางการออกแบบเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความ
เป.นนวัตกรการศึกษา 

ชุดการประเมิน ตัวบ.งชี้ท่ี
ต$องการวัด 

ลักษณะข$อคําถาม เคร่ืองมือท่ี
ใช$เก็บ
ข$อมูล 

แหล.ง 
ข$อมูล 

ห$วงเวลา
เก็บข$อมลู 

ชุดท่ี 1 แบบ
ประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนองของ
กลุEมเปkาหมาย
ตEอโปรแกรม 

ความคิดเห็น
และความพึง
พอใจของ
ผู,เข,ารEวม
โปรแกรม 

1) ผู,เข,ารEวมโปรแกรมมี
ความพึงพอใจตEอ
โปรแกรมหรือไมE 
2) เน้ือหาและรูปแบบ
ของการพัฒนาตาม
โปรแกรมมีความ
เหมาะสม หรือไมE 
3) สื่อ และเอกสาร
ประกอบ โปรแกรม มี
ความเหมาะสม หรือไมE 
4) โปรแกรมมีประโยชน�
หรือไมE 
5) วิทยากรพ่ีเลี้ยงมี
ความรู,และให,ความ
ชEวยเหลือหรือไมE 
 

แบบ 
สอบถาม 

กลุEมทดลอง สิ้นสุดการ
ดําเนินการ
ตาม
โปรแกรม 

ชุดท่ี 2 แบบ
ประเมินความรู,
เก่ียวกับความ
เป.นนวัตกร
การศึกษา 

ความรู,เก่ียวกับ
การสร,างสรรค�
นวัตกรรม และ
ความเป.นนวัต
กรการศึกษา 
(คุณลักษณะ
ของนวัตกร
การศึกษา 
ระบบ
เสรมิสร,าง และ
การจัดการเพ่ือ
ความยั่งยืนเชิง
นวัตกรรม) 
 

1) ผู,เข,ารEวมโปรแกรมมี
ความรู,เก่ียวกับการ
สร,างสรรค�นวัตกรรม
และความเป.นนวัตกร
การศึกษาหรือไมE 
2) ผู,เข,ารEวมโปรแกรมมี
ความรู,เก่ียวกับการ
สร,างสรรค�นวัตกรรม
และความเป.นนวัตกร
การศึกษาเพียงใด 

แบบ 
ทดสอบ 

1) กลุEม
ทดลอง 
2) กลุEม
ควบคุม 

กEอนและ
หลัง การ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 

ชุดการประเมิน ตัวบ.งชี้ท่ี
ต$องการวัด 

ลักษณะข$อคําถาม เคร่ืองมือท่ี
ใช$เก็บ
ข$อมูล 

แหล.ง 
ข$อมูล 

ห$วงเวลา
เก็บข$อมลู 
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ตารางท่ี 5 แนวทางการออกแบบเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความ
เป.นนวัตกรการศึกษา (ตEอ) 

ชุดการประเมิน ตัวบ.งชี้ท่ี
ต$องการวัด 

ลักษณะข$อคําถาม เคร่ืองมือท่ี
ใช$เก็บ
ข$อมูล 

แหล.ง 
ข$อมูล 

ห$วงเวลา
เก็บข$อมลู 

ชุดท่ี 3 แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะ
ของนวัตกร
การศึกษา 

ความสามารถ 
ทักษะการ
ค,นพบ 
พฤติกรรม และ
เจตคตคิติของ
ความเป.นนวัต
กรการศึกษา 

1) ผู,เข,ารEวมโปรแกรมมี
ความสามารถ ทักษะ
การค,นพบ พฤติกรรม 
และเจตคติคติของความ
เป.นนวัตกรการศึกษา
หรือไมE 
2) ผู,เข,ารEวมโปรแกรมมี
ความสามารถ ทักษะ
การค,นพบ พฤติกรรม 
และเจตคติคติของความ
เป.นนวัตกรการศึกษา
เพียงใด 
 

แบบ 
สอบถาม 

กลุEมทดลอง
และกลุEม
ควบคุม โดย
เป.นการ
ประเมิน 3 
ฝ�าย ได,แกE 
ตนเอง พ่ีเลี้ยง 
และเพ่ือน
รEวมงาน 

กEอนและ
หลัง การ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 

ชุดท่ี 4 แบบ
ประเมินความ
เปลี่ยนแปลง
ขององค�การเชิง
นวัตกรรม 

ระบบ
เสรมิสร,าง และ
การจัดการเพ่ือ
ความยั่งยืนเชิง
นวัตกรรม 

องค�การมีระบบ
เสรมิสร,างความเป.นนวัต
กรการศึกษา และการ
จัดการเพ่ือความยั่งยืน
เชิงนวัตกรรมเพียงใด 

แบบ 
สอบถาม 

กลุEมทดลอง กEอนและ
หลังการ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 

ชุดท่ี 5 แบบ
ประเมินผลงาน
เชิงนวัตกรรมท่ี
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเชิง
นวัตกรรมจาก
การปฏิบัติงาน
ของผู,เข,ารEวม 

ผลงานจากการ
ปฏิบัติงานของผู,เข,ารEวม
โปรแกรม มีคณุลักษณะ
เชิงนวัตกรรมเพียงใด 

แบบ 
สอบถาม 

กลุEมทดลอง กEอนและ
หลังการ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 

 
3.2 การสร,างและหาคุณภาพแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

   การสร,างและการหาคุณภาพแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาแตEละชุดการประเมิน ผู,วิจัยได,นําแนวทางในข,อ 2.4.1 มา
พิจารณารEวมกับการคํานึงถึงการตรวจสอบข,อคําถามรายข,อ (Item Analysis) และการตรวจสอบท้ัง
ฉบับ (Test Analysis) รวมถึงการตรวจสอบความเป.นปรนัย (Objective) กEอนการตรวจสอบด,วย
วิธีการทางสถิติ ซ่ึงมีข้ันตอนการสร,างและการหาคุณภาพแบบประเมินดังรายละเอียดตEอไปนี้ 
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 ชุดท่ี 1 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ.มเป7าหมายต.อโปรแกรม มีข้ันตอน
การสร,างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร,างแบบประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองตEอโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 

2. กําหนดโครงสร,างของแบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองตEอโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา โดยมีแนวทางการประเมินเก่ียวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผู,เข,ารEวมโปรแกรม ท่ีมีตEอเนื้อหา รูปแบบ สื่อ เอกสาร รวมถึงวิทยากรพ่ีเลี้ยง เป.นต,น 

3. เขียนข,อคําถามเพ่ือสร,างเป.นแบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองตEอโครงการท่ีมี
ลักษณะเป.นแบบสอบถาม ประยุกต�จาก อนันต� พันนึก (2554) เป.นแบบมาตรวัดประมาณคEา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามโครงสร,างท่ีกําหนดข้ึน ท้ังนี้ ในการสร,างแบบสอบถาม ผู,วิจัยคํานึงถึงการเขียน
ข,อคําถามท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีต,องการประเมิน รวมถึงการระมัดระวังเรื่องการใช,คําท่ีถูกต,องชัดเจน 
ทิศทางการตอบสนอง คําถามนํา คําถามคุกคามคําถามทับซ,อน และอ่ืนๆ ท่ีถูกต,องตามหลักวิชาการ 

4. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบสอบถาม เพ่ือ
พิจารณาคุณภาพการวัดตามวัตถุประสงค�ท่ีนิยามไว,ของแบบประเมินในแตEละข,อคําถาม โดยนํารEาง
แบบสอบถามท่ีสร,างข้ึนเสนอตEออาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� และปรับปรุงแก,ไขตามข,อแนะนํา 

5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต,องของการใช,ภาษา โดยการนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก,ไขตามข,อแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ�มาแล,ว เสนอตEอ
ผู,เชี่ยวชาญเพ่ือหาคEาดัชนีความสอดคล,องระหวEางข,อคําถามกับวัตถุประสงค� (Index of Item - 
Objective Congruence Index: IOC) แล,วได,คัดเลือกข,อคําถามท่ีมีคEา IOC ตามแนวทางของ 
Rovinelli and Hambleton (1977) ซ่ึงมีคEาระหวEาง 0.67–1.00 

6. ทดลองใช, (Try Out) แบบสอบถามท่ีผEานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา โดยจัดพิมพ�เป.นฉบับแล,วนําไปทดลองใช,กับนักวิชาการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สEวนกลาง) จํานวน 30 คน จากนั้นจึงรวบรวมข,อมูลไปวิเคราะห�หาคEาอํานาจ
จําแนกรายข,อ (Item Discrimination) ซ่ึงอยูEระหวEาง 0.23-0.49 และคEาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด,วยคEาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เทEากับ 0.97 

7. จัดพิมพ�แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุEมเปkาหมายตEอโปรแกรมฉบับ
สมบูรณ�เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข,อมูลในการทดลองโปรแกรมภาคสนามตEอไป 
   ชุดท่ี 2 แบบประเมินความรู$เก่ียวกับความเป*นนวัตกรการศึกษา มีข้ันตอนการ
สร,างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร,างแบบประเมินความรู,
เก่ียวกับความเป.นนวัตกรการศึกษา 

2. วิเคราะห�เนื้อหา เพ่ือกําหนดเนื้อหาท่ีต,องการวัดความรู,ของผู,เข,ารEวมโปรแกรม 
โดยมีขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับความรู,ในการสร,างสรรค�นวัตกรรม คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 
ระบบเสริมสร,างความเป.นนวัตกรการศึกษา และการจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม 
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3. เขียนข,อคําถามเพ่ือสร,างเป.นแบบประเมินความรู,เก่ียวกับความเป.นนวัตกร
การศึกษาท่ีมีลักษณะเป.นแบบทดสอบ ประยุกต�จาก อนันต� พันนึก (2554) เป.นแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice Question) ชนิด 4 ตัวเลือก ตามโครงสร,างท่ีกําหนดข้ึน ท้ังนี้ ในการเขียน
แบบทดสอบ ผู,วิจัยคํานึงถึงเนื้อหาท่ีสอดคล,องตามวัตถุประสงค�รวมถึงคําอธิบาย โจทย�และคําถาม 
กําหนดคําตอบท่ีถูกต,องสร,างตัวลวงท่ีเหมาะสม การชี้แนะคําตอบ และอ่ืนๆ ท่ีถูกต,องตามหลักวิชาการ 

4. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต,องของการใช,ภาษา โดยการนํารEาง
แบบทดสอบท่ีสร,างข้ึน เสนอตEอผู,เชี่ยวชาญเพื่อหาคEาดัชนีความสอดคล,องระหวEางข,อคําถามกับ
วัตถุประสงค� (Index of Item - Objective Congruence Index: IOC) แล,วจึงคัดเลือกข,อคําถามท่ี
มีคEา IOC ตามแนวทางของ Rovinelli and Hambleton (1977) ซ่ึงมีคEาระหวEาง 0.67–1.00 

5. ทดลองใช, (Try Out) แบบทดสอบที่ผEานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา โดยจัดพิมพ�เป.นฉบับแล,วนําไปทดลองใช,กับนักวิชาการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สEวนกลาง) จํานวน 30 คน จากนั้นจึงรวบรวมข,อมูลไปวิเคราะห�คEาความยากงEาย
ของข,อสอบ (Item Difficulty or Easiness: p) แล,วคัดเลือกข,อสอบท่ีมีคEาระหวEาง 0.20 - 0.80 มา
วิเคราะห�คEาอํานาจจําแนกของข,อสอบ (Item Discrimination: r) และนําไปวิเคราะห�คEาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย�ศรี, 2552) ด,วยวิธีการของคูเดอร�      
ริชาร�ดสัน (Kuder – Richardson Method) ซ่ึงเป.นการใช,แบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับ        
ผู,ทดสอบครั้งเดียว ท้ังนี้ ผู,วิจัยเลือกใช,สูตร KR-21 เนื่องจากแบบทดสอบครั้งนี้ได,กําหนดให,มีคEาความ
ยากในแตEละข,อใกล,เคียงกัน (Fraenkel and Wallen, 1993) ซ่ึงมีคEาท่ีเข,าใกล, 1.00 แสดงวEา
แบบทดสอบมีคEาความเชื่อม่ันสูง มีความเชื่อถือได,สามารถวัดได,มีความสอดคล,องภายในและสามารถ
นําไปใช,ประเมินความรู,ของผู,เข,ารEวมโปรแกรมได, 

6. จัดพิมพ�แบบประเมินความรู,เก่ียวกับความเป.นนวัตกรการศึกษาฉบับสมบูรณ� 
เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข,อมูลในการทดลองโปรแกรมภาคสนามตEอไป 

 ชุดท่ี 3 แบบประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา มีข้ันตอนการสร,างและ
หาคุณภาพเครื่องมือ ตามแนวทางของเครื่องมือชุดท่ี 1 โดยกําหนดโครงสร,างและแนวทางของแบบ
ประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา เก่ียวกับองค�ประกอบตามคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 
ได,แกE ด,านความสามารถ ด,านทักษะการค,นพบ ด,านพฤติกรรม และด,านเจตคติของความเป.นนวัตกร
การศึกษา 
   ชุดท่ี 4 แบบประเมินความเปล่ียนแปลงขององค3การเชิงนวัตกรรม มีข้ันตอน
การสร,างและหาคุณภาพเครื่องมือ ตามแนวทางของเครื่องมือชุดท่ี 1 โดยกําหนดโครงสร,างและแนวทาง
ของแบบประเมินความเปลี่ยนแปลงขององค�การเชิงนวัตกรรม เก่ียวกับระบบเสริมสร,างความเป.นนวัตกร
การศึกษา และการจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม 

 ชุดท่ี 5 แบบประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน มีข้ันตอน
การสร,างและหาคุณภาพเครื่องมือ ตามแนวทางของเครื่องมือชุดที่ 1 โดยกําหนดโครงสร,างและ
แนวทางของแบบประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับคุณลักษณะเชิง
นวัตกรรมของผลผลิตท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน,าท่ี 
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3.3 การวิเคราะห�ข,อมูล 
   สําหรับการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกร
การศึกษานี้ ผู,วิจัยได,กําหนดกลุEมตัวอยEาง จํานวน 2 กลุEม ประกอบด,วย กลุEมทดลอง จํานวน 10 คน 
และกลุEมควบคุม จํานวน 10 คน ซ่ึงมีความเป.นอิสระตEอกันและไมEได,เกิดรEวมกัน โดยข,อมูลจากกลุEม
ตัวอยEางมีลักษณะเป.นมาตรอันดับ (Ordinal Scale) กลEาวคือ เป.นข,อมูลท่ีสามารถแบEงเป.นกลุEมได, 
สามารถบอกอันดับท่ีของความแตกตEางได, แตEไมEสามารถบอกระยะหEางของอันดับท่ีแนEนอนได, หรือไมE
สามารถเปรียบเทียบได,วEาอันดับที่จัดนั้นมีความแตกตEางกันของระยะหEางเทEาใด (Myles and 
Douglas, 1999) ดังนั้น ผู,วิจัยจึงใช,วิธีการของแมนวิทนีย� (the Mann – Whitney U test) ซ่ึงมี
ความเหมาะสมตามเง่ือนไขกับการวิจัยท่ีมุEงเน,นการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตEางระหวEาง
คุณลักษณะของข,อมูลดังกลEาวโดยนํามาประยุกต�ใช,ในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร,าง
ความเป.นนวัตกรการศึกษาซ่ึงกําหนดให,ตัวสถิติ U คือ การนับจํานวนคEาสังเกตในตัวอยEางชุดหนึ่งท่ี
นําหน,า (Exceeding) แตEละคEาสังเกตในตัวอยEางอีกชุดหนึ่งในข,อมูลท่ีนํามารวมกันและเรียงลําดับซ่ึงมี
สูตรการคํานวณดังนี้ 
 

สูตร 
 

เม่ือ N1 แทน ขนาดของกลุEมทดลอง 
N2 แทน ขนาดของกลุEมควบคุม 
Ri แทน ผลรวมเรียงลําดับของกลุEมตัวอยEาง 
 

 นอกจากนี้ ผู,วิจัยเลือกใช,วิธีการของแม็คเนมาร� (McNemar Test) เป.นการ
ทดสอบนัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงข,อมูล 2 ชุด มาใช,ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
เสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตEางในคุณลักษณะของ
ข,อมูลกลุEมเดียวกัน โดยเป.นการประเมินกEอนและหลังการพัฒนา เพ่ือให,เกิดความชัดเจน และมีความ
นEาเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน (Daniel, 1990) ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 
   สูตร    X2 = ({A – D} - 1)2  , df = 1 

                          A+D 
 

 สมมติฐาน   
   H0  :  ผู,เข,ารEวมโปรแกรมมีความรู,และคุณลักษณะความเป.นนวัตกรท่ีไมEเปลี่ยนแปลง 
   H1  :  ผู,เข,ารEวมโปรแกรมมีความรู,และคุณลักษณะความเป.นนวัตกรท่ีเปลี่ยนแปลง 

 การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมนี้ผู,วิจัยได,พิจารณาคEาคะแนนประเมิน
ประสิทธิภาพตามภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสร,างศักยภาพตามโปรแกรมตามสมมุติฐานการวิจัย คือ 
กลุEมทดลองมีคEาคะแนนสูงกวEากลุEมควบคุม โดยให,กEอนการทดลองโปรแกรมภาคสนาม หรือ Null 
Hypothesis (H0) ได,แกE กลุEมทดลอง (A) และ กลุEมควบคุม (B) มีลักษณะของการแจกแจงของข,อมูล
เหมือนกัน และเม่ือผู,เข,ารEวมได,ผEานการทดลองโปรแกรมภาคสนามแล,ว จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
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Alternative Hypothesis (H1) กลEาวคือ กลุEมทดลองมีลักษณะของการแจกแจงของข,อมูลแตกตEาง
จากกลุEมควบคุม ในลักษณะ H1: A > B ซ่ึงเป.นการทดสอบแบบทิศทางเดียว (One-Tailed) 

4. การทดลองโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาภาคสนาม เป.น
การนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับกลุEมเปkาหมาย โดยใช,ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(Quasi – Experimental) มีกลุEมทดลองและกลุEมควบคุม ซ่ึงท้ังสองกลุEมสุEมจากกลุEมประชากรท่ีมี
คุณลักษณะคล,ายคลึงกันและมีจํานวนเทEากัน รวมถึงยังมีการทดสอบกEอนและหลังการทดลอง หรือ
เรียกวEารูปแบบการทดลองแบบสองกลุEมมีกลุEมควบคุม วัดกEอนและหลังการทดลอง (Pretest 
Posttest Control and Experimental Groups Design) แสดงรูปแบบได,ดังตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 รูปแบบการทดลองแบบสองกลุEมมีกลุEมควบคุม วัดกEอนและหลังการทดลอง (Pretest 

Posttest Control and Experimental Groups Design) (Fraenkel and Wallen, 
1993) 
E T1 X T2 
C T1 -X T2 

 
 เม่ือ  
 E แทน กลุEมทดลอง คือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 10 คน 

   C แทน กลุEมควบคุม คือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 10 คน 
 T1 แทน การทดสอบกEอนการทดลอง (Pretest) 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
 X แทน ดําเนินการเสริมสร,างศักยภาพตามโปรแกรม 
 -X แทน ไมEมีการเสริมสร,างศักยภาพตามโปรแกรม 

   การทดลองโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาในภาคสนาม
กับกลุEมเปkาหมายมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการทดลองโปรแกรมภาคสนาม การทดลองโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาในภาคสนาม กําหนดใช,พื้นที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สEวนกลาง) กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป.นพ้ืนท่ีศูนย�กลางการปฏิบัติงาน
ของนักวิชาการศึกษาในระดับนโยบาย และมีฐานะตามโครงสร,างองค�การเป.นบุคลากรหลักของ
หนEวยงานด,านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม
ของประเทศท้ังนี้ ตําแหนEงนักวิชาการศึกษาในหนEวยงานอ่ืน เชEน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถาบันทางการศึกษาอ่ืนๆ นักวิชาการศึกษาจะมีฐานะเป.นบุคลากรสายสนับสนุน 

4.2 กลุEมเปkาหมายในการทดลองโปรแกรมภาคสนาม สําหรับกลุEมเปkาหมายใน
การทดลองโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษานี้ ได,แกE นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป.น
กลุEมตัวอยEางจํานวน 2 กลุEม คือ กลุEมทดลอง จํานวน 10 คน และกลุEมควบคุม จํานวน 10 คน 
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4.3 การสร,างความรู,ความเข,าใจแกEกลุEมเปkาหมาย การทดลองโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาในครั้งนี้ ได,กําหนดให,มีการสร,างความรู,ความเข,าใจ ด,วยการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับการทดลองโปรแกรมให,ผู,กลุEมเปkาหมายทราบในประเด็น ดังนี้ 1) รายละเอียด
โปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 2) ข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลา การดําเนินการ
ทดลองโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาภาคสนาม และ 3) การประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา กEอนและหลังการทดลอง
โปรแกรม 

4.4 งบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินการ โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษานี้ ผู,วิจัยได,ใช,งบประมาณและทรัพยากร
สEวนตัวซ่ึงประกอบด,วย งบประมาณการจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม งบประมาณด,านบุคลากร 
(ผู,เชี่ยวชาญ ผู,ทรงคุณวุฒิ วิทยากรพ่ีเลี้ยง) งบประมาณด,านสถานท่ีและการดําเนินงาน 
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ภาพท่ี 12 การสร,างรายละเอียดโปรแกรม และการทดลองภาคสนาม 
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ข้ันตอนท่ี 3 การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 
 สําหรับขั้นตอนนี้ ผู,วิจัยมุEงดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมเชิงนโยบาย ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป.นไปได,เชิงนโยบายของโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.น         
นวัตกรการศึกษา เพ่ือทราบถึงฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช,เชิงนโยบาย โดยเรียน
เชิญผู,บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข,องในด,านการศึกษา จํานวน 5 คน รEวมกันพิจารณาโปรแกรม แบEง
ออกเป.น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป.นไปได,เชิงนโยบายของ
โปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา โดยใช,หลักคEาสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน 
(Cohen's Kappa) โดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ,องต,องกัน ซ่ึงใช,ในการตรวจสอบความสอดคล,อง 
(Consistency) ในเชิงความเหมาะสมในการนําไปใช,เชิงนโยบายของโปรแกรม และตอนท่ี 2 
ข,อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู,ทรงคุณวุฒิท่ีมีตEอโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 
โดยผลดังกลEาวผู,วิจัยจะได,นําไปปรับปรุงแก,ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมให,มีความสมบูรณ� 

 ตอนท่ี 1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป.นไปได,เชิงนโยบายของโปรแกรม
เสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา จากผู,ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยใช,หลักคEาสัมประสิทธิ์
แคปปาของโคเฮน (Cohen's Kappa) เพื่อแสดงวEาทุกฝ�ายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัด
ความเห็นพ,องต,องกัน ซึ่งใช,ในการตรวจสอบความสอดคล,อง (Consistency) ในเชิงเนื้อหาของ
โปรแกรม สําหรับการใช,สถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผู,ประเมิน 3 คนข้ึนไป นั้น ฟลีสส� (Fleiss, 1971) 
ได,พัฒนาสถิติแคปปาสําหรับการประเมินท่ีมีผู,ประเมิน ต้ังแตE 3 คนข้ึนไป ท่ีเรียกวEา สถิติฟลิสส�แคปปา 
(Fleiss’s Kappa Statistic) โดยคEาสูงสุดท่ีเป.นไปได, คือ 1.0 หมายถึง มีความเห็นพ,องต,องกันทุกฝ�าย
ระดับความสอดคล,องดีมาก (Almost Perfect) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยวัดความเห็นพ,องต,องกันระหวEาง
กลุEมผู,ประเมิน ในเรื่องของการวัดเชิงจําแนกท่ีมีระดับการวัดอยูEในมาตรานามบัญญัติ ผู,ประเมินท้ัง
สองฝ�ายได,มีการจําแนกข,อมูลชุดเดียวกันจํานวน N ตัวอยEาง ออกเป.น 2 ประเภท และเป.นเหตุการณ�
ท่ีไมEเกิดรEวมกัน โดยเกณฑ�การพิจารณาระดับความสอดคล,องของสถิติแคปปา เป.นเกณฑ�การพิจารณา
ระดับความสอดคล,องของสถิติแคปปาตามแนวทางของ แลนดิส และ ค็อช (Landis and Koch, 
1977) แสดงได,ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 เกณฑ�การพิจารณาระดับความสอดคล,องของสถิติแคปปา 

ค.าสถิติแคปปา ระดับความสอดคล$องระหว.างผู$ประเมิน 
0.81-1.00 ระดับความสอดคล,องดีมาก (Almost Perfect) 
0.61-0.80 ความสอดคล,องดี (Substantial) 
0.41-0.60 ความสอดคล,องปานกลาง (Moderate) 
0.21-0.40 ความสอดคล,องพอใช, (Fair) 
0.00-0.20 ความสอดคล,องเล็กน,อย (Slight) 

น,อยกวEา 0.00 ไมEมีความสอดคล,อง (Poor) 
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 โดยสามารถใช,สูตรได,ดังนี้ 

 KE =  P(A) - P(E) 

      1- P(E) 

 โดยมีคEาสถิติท่ีอธิบายคือ 

 P (A)  = คEาสัดสEวนท่ี k Raters ท่ีมีความเห็นสอดคล,องกัน  
 P (E)  = คEาสEวนท่ี k Raters ท่ีมีความสอดคล,องกันโดยบังเอิญ  
 K = 1 ถ,ามีความสอดคล,องอยEางสมบรูณ�  
 K  = 0 ถ,ามีความเห็นไมEสอดคล,องกัน (No agreement among the raters)  

 โดยมีระดับของความสอดคล,องของข,อคําถามท่ีระดับ 1-5 คือ ระดับ 5 มีความ
สอดคล,องมากท่ีสุด ระดับ 4 มาก ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 น,อย และระดับ 1 น,อยท่ีสุด 

 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป.นไปได,เชิงนโยบายของโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา ด,วยการวิจัยสถิติ Cohen Kappa มีคEาท่ี 0.647 แสดงวEาความ
เหมาะสมและความเป.นไปได,เชิงนโยบาย ใช,งานได,ตามวัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

 ตอนท่ี 2 ข,อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู,ทรงคุณวุฒิท่ีมีตEอโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความ
เป.นนวัตกรการศึกษา โดยนอกจากการประเมินความเหมาะสมและความเป.นไปได,ในเชิงนโยบายของ
โปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาแล,ว จะขอให,ผู,ทรงคุณวุฒิให,ข,อคิดเห็น
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษา 

 

 
 
ภาพท่ี 13 การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 
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 โดยสรุปแล,ว การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพความเป.นนวัตกรการศึกษาครั้งนี้ ได,ใช,
ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา ด,วยการพัฒนาและนําโปรแกรมไปทดลองภาคสนาม แบบก่ึง
ทดลอง (Quasi – Experimental) ในรูปแบบการทดลองแบบสองกลุEมมีกลุEมควบคุม วัดกEอนและหลังการ
ทดลอง รวมถึงหาฉันทามติเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนสูEการปฏิบัติ (Implementation) ได,อยEางมี
ประสิทธิผล โดยมีข้ันตอนการวิจัยแบEงได, 3 ข้ันตอน สรุปเป.นแนวทางได,ดังภาพท่ี 14 
 

 

ภาพท่ี 14 สรุปแนวทางการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 
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บทท่ี 4 

ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค"
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมดังกล+าว โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D) ด�วยการพัฒนาและนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับกลุ+มเปFาหมาย ภายใต�วิธีวิจัยแบบก่ึง
ทดลอง (Quasi – Experimental) ในรูปแบบการทดลองแบบสองกลุ+มมีกลุ+มควบคุม วัดก+อนและ
หลังการทดลอง (Pretest Posttest Control and Experimental Groups Design) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมถึงมีการทบทวนเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื ่อนสู+การปฏิบัติ 
(Implementation) ได�อย+างมีประสิทธิผล ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับการสร�างสรรค"นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แล�วนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย โดยมีข้ันตอนการวิจัยแบ+งได� 3 ข้ันตอน ได�แก+ ข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของโปรแกรม ข้ันตอนการสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาและการทดลองภาคสนาม และข้ันตอนการปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 

ผู�วิจัยเริ่มต�นในขั้นตอนที่ 1 คือ การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมมี
วัตถุประสงค"เพ่ือให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล�องกับความ
ต�องการของกลุ +มเปFาหมายและหน+วยงาน โดยกําหนดประเด็นที่สําคัญในการพิจารณา คือ 
คุณลักษณะความเป�น นวัตกรการศึกษาท่ีเหมาะสม รวมถึงรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่เหมาะสม
ในการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา กรอบโครงสร�างความสัมพันธ"ที่ เหมาะสม
ของโปรแกรม รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม องค"ประกอบท่ีเหมาะสม
ของโปรแกรม และข�อเสนออ่ืนๆ จากนั้น ผู�วิจัยได�นําประเด็นดังกล+าวมาตรวจสอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของโปรแกรม ด�วยการสร�างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) โดยเก็บข�อมูล 3 วิธีการ 
คือ 1) การสัมภาษณ"ระดับลึก (In-depth Interview) เพื่อนําข�อมูลไปสร�างทฤษฎีฐานราก โดย
ผู�วิจัยเป�นผู�มีบทบาทหลักในการเก็บข�อมูล ด�วยแนวคําถามการสัมภาษณ" (Interview Guide) 2) 
การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) ผู�วิจัยเข�าไปศึกษาข�อมูลด�วยการ
สังเกต โดยเลือกใช�วิธีการสังเกตแบบไม+มีส+วนร+วม และ 3) การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) 
เป�นการเตรียมตัวทั้งก+อนและระหว+างการเก็บรวบรวมข�อมูลรวมถึงภายหลังที่เก็บข�อมูลแล�ว 
เป�นการวิเคราะห"เอกสารที่เกี่ยวข�องกับการวิจัยจากหลายแหล+ง (Theoretical Triangulation) 
ซ่ึงจะทําให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมในทุกมิติได�อย+างเหมาะสม 
และสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของการวิจัย  

 ต+อมาในข้ันตอนท่ี 2 คือ การสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�น 
นวัตกรการศึกษาและการทดลองภาคสนาม ผู�วิจัยได�นําผลจากข้ันตอนท่ี 1 มาเป�นแนวทางในการสร�าง
รายละเอียดโปรแกรม พร�อมทั้งจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม จากนั้นจะนําไปตรวจสอบและ
ปรับปรุงโปรแกรม โดยมีจุดม+งหมายให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง ความเป�นไปได� ความสอดคล�อง 
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และความเป�นประโยชน" แบ+งได�เป�น 3 ระยะ ได�แก+ ระยะท่ี 1 การตรวจสอบเบ้ืองต�นและการปรับปรุง
แก�ไข โดยวิธีการจัดสนทนากลุ+ม (Focus Group Discussion) ระยะท่ี 2 การตรวจสอบครั้งสําคัญ
และการปรับปรุงแก�ไข โดยวิธีการสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"การถอดบทเรียน และระยะท่ี 3 การ
ตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม ด�วย
การประยุกต"ใช�เทคนิคการวิเคราะห"หาค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของโปรแกรม แล�วจึงสร�าง
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมสําหรับการทดลองภาคสนาม โดยการวิเคราะห"ข�อมูลจะ
ประยุกต"ใช�วิธีของแมนวิทนีย" (the Mann – Whitney U test) และวิธีการของแม็คเนมาร" 
(McNemar Test) จากนั้นจะทดลองโปรแกรมในภาคสนาม โดยใช�วิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – 
Experimental) แบ+งเป�นกลุ+มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ+มควบคุม จํานวน 10 คน เข�าร+วม
โปรแกรม ด�วยการทดลองแบบสองกลุ+มมีกลุ+มควบคุม วัดก+อนและหลังการทดลอง (Pretest 
Posttest Control and Experimental Groups Design) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 หลังจากนําโปรแกรมทดลองภาคสนามและประเมินผลเสร็จแล�ว จะเข�าสู+ขั้นตอนที่ 3 
คือ การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย เพ่ือทราบถึงฉันทามติเกี่ยวกับข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย
เรียนเชิญผู�บริหารระดับนโยบายที่เกี่ยวข�องในด�านการศึกษา จํานวน 5 คน ร+วมกันพิจารณา
โปรแกรม แบ+งออกเป�น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได�เชิง
นโยบายของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยใช�หลักค+าสัมประสิทธิ์
แคปปาของโคเฮน (Cohen's Kappa) โดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ�องต�องกัน ซึ่งใช�ในการ
ตรวจสอบความสอดคล�อง (Consistency) ในเชิงความเหมาะสมในการนําไปใช�เชิงนโยบายของ
โปรแกรม และตอนท่ี 2 ข�อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู�ทรงคุณวุฒิที่มีต+อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษาโดยผลดังกล+าวผู�วิจัยจะได�นําไปปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมและเอกสาร
ประกอบโปรแกรมให�มีความสมบูรณ" 

 การรายงานผลการวิจัยในบทนี้ เป�นการนําเสนอผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 (ก+อนการนําไปทดลองภาคสนาม) ใน
รูปแบบความเรียงเชิงพรรณนาประกอบแผนภาพ รูปภาพ และอ่ืนๆ ได�แก+ 1) ผลการตรวจสอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) ผลการสร�างรายละเอียดโปรแกรมในเบ้ืองต�น 3) ผลการตรวจสอบ
และปรับปรุงโปรแกรม และ 4) ผลการสร�างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามลําดับ รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ผลการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 

 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในบทท่ี 2 ร+วมกับการสร�างทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory) เพื่อค�นหาความหมายหรือทฤษฎีใหม+จากทัศนะของข�าราชการท่ีมี
ประสบการณ"ในการสร�างสรรค"นวัตกรรม ซ่ึงเป�นไปตามบริบทชีวิตจริงตามธรรมชาติ โดยการเก็บ
ข�อมูลและวิเคราะห"ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับปรากฏการณ"อย+างเป�นระบบ เพ่ือตอบคําถามว+า ความเป�น         
นวัตกรการศึกษาของมุมมองจากผู�ท่ีอยู+ในปรากฏการณ"มีลักษณะเป�นอย+างไร เง่ือนไขการเกิดนวัตกร
การศึกษาคืออะไร กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษาเป�นอย+างไร อะไรเป�นปsจจัยที่ส+งผลต+อ
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กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษา มีการคงอยู+ของนวัตกรการศึกษาอย+างไร และผลสืบเนื่องจากความ
เป�นนวัตกรการศึกษาเป�นอย+างไร แล�วนําผลของการศึกษามานําเสนอเป�นภาพรวม โดยเชื่อมโยงเป�น
เหตุผลสัมพันธ" ซ่ึงผู�วิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาและข�อสรุปเชิงทฤษฎี ดังนี้ 

 การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ผู�วิจัยใช�วิธีสัมภาษณ"เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยผู�วิจัยได�เลือกตัวอย+างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) ภายใต�หลักการสําคัญ 
คือ ผู�ให�ข�อมูลมีความสอดคล�องและตรงตามวัตถุประสงค"ของการวิจัย ได�แก+ ข�าราชการตําแหน+ง
นักวิชาการศึกษาหรือเคยดํารงตําแหน+งนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ส+วนกลาง) ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาไม+ตํ่ากว+า 15 ปu มีความรู�ความ
เชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการด�านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี
ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาการศึกษาอย+างต+อเนื่อง ซ่ึงเป�นบุคคลท่ีมีความรู�ความเข�าใจอย+างลึกซ้ึง
ในการสร�างสรรค"นวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา สามารถให�สัมภาษณ"ข�อมูลเชิงลึก (In-depth 
Interview) และแสดงการมีส+วนร+วม (Participant) ต+อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได�
อย+างชัดเจน ท้ังนี้ ผู�วิจัยใช�แบบแผนการเลือกตัวอย+างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ร+วมกับ
การเลือกตัวอย+างแบบสโนว"บอล (Snowball Sampling) โดยเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีละเอียดและครบถ�วน
นั้น ผู�วิจัยต�องมีความไวต+อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) โดยเก็บข�อมูลด�วย 3 วิธีการ คือ การ
สัมภาษณ"เชิงลึก การสังเกตและจดบันทึก และการศึกษาเอกสาร ซ่ึงการวิเคราะห"เอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับการวิจัยจากหลายแหล+ง (Theoretical Triangulation) และบางครั้งกลุ+มตัวอย+างเชิงทฤษฎีได�
มอบเอกสารท่ีเก่ียวข�องและเป�นประโยชน"ต+อการวิจัยด�วย 

 นอกจากนี้ ผู�วิจัยยังคํานึงตระหนักถึงความอ+อนไหวและจริยธรรมอย+างเคร+งครัดทุก
ข้ันตอนของการวิจัย โดยได�แจ�งและอนุญาตต+อผู�ให�ข�อมูลหลักและกลุ+มตัวอย+างเชิงทฤษฎีให�ทราบถึง
วัตถุประสงค"ก+อนการเก็บรวบรวมข�อมูล พร�อมท้ังได�มีการนัดหมายวันเวลาก+อนสัมภาษณ" อย+างไรก็
ตาม เนื่องจากผู�ให�ข�อมูลหลักเป�นข�าราชการชั้นผู�ใหญ+และอาจได�รับผลกระทบจากการให�ข�อมูล รวมถึง
ผู�ให�ข�อมูลบางส+วนร�องขอไม+ให�เปvดเผยข�อมูลส+วนบุคคล ผู�วิจัยจึงไม+เปvดเผยรายนามของผู�ให�ข�อมูลหลัก
และกลุ+มตัวอย+างเชิงทฤษฎีในการเก็บรวมรวมข�อมูล นอกจากนี้ ผู�วิจัยไม+ได�กดดันผู�ให�ข�อมูลหลัก 
พยายามสัมภาษณ"อย+างผ+อนคลาย และพร�อมสัมภาษณ"ใหม+เพ่ิมเติมในกรณีท่ีผู�ให�ข�อมูลหลักมีภารกิจ
เร+งด+วน โดยการสัมภาษณ"เป�นรูปแบบการถามความเห็นเชิงวิชาการ มีการอภิปรายสอดแทรกการแสดง
ความเห็น ผู�ให�ข�อมูลสามารถแสดงความเห็นได�โดยอิสระ โดยได�เก็บข�อมูลท้ังหมด 17 คน 
ประกอบด�วย ผู�บริหารระดับสูง ท่ีปรึกษา (นักวิชาการศึกษาระดับ 10) ผู�เชี่ยวชาญ (นักวิชาการศึกษา
ระดับ 9) ผู�อํานวยการสํานัก ผู�อํานวยการกลุ+ม และนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 จากนั้นผู�วิจัยได�ตรวจสอบความน+าเชื่อถือของการวิจัย โดยการตรวจสอบข�อมูลโดยใช�
วิธีการตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation) เพ่ือยืนยันว+าข�อมูลท่ีได�มานั้นถูกต�องหรือไม+ 
โดยพิจารณาจากช+วงเวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีแตกต+างกัน และใช�การตรวจสอบสามเส�าด�านผู�วิจัย 
(Investigator Triangulation) นอกจากนี้ ผู�วิจัยยังให�ความสําคัญกับการตรวจสอบสามเส�าด�านทฤษฎี 
(Theoretical Triangulation) โดยการตรวจสอบข�อมูลเรื่องเดียวกันจากแหล+งข�อมูลหลายแหล+ง 
จากนั้นพยายามสร�างมโนทัศน" (Concept) ท่ีแตกต+างไปจากข�อมูลท่ีได�มาแล�ว (Negative Case) 
จนกระท่ังข�อมูลไม+มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เรียกได�ว+าข�อมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) 
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และได�ข�อสรุปเชิงทฤษฎี ท้ังนี้ การใช�วิธีการตรวจสอบความน+าเชื่อถือแบบสามเส�า ช+วยลดความ
ผิดพลาดในการตีความโดยใช�มุมมองที่หลากหลาย ในการยืนยันความหมายท่ีชัดเจนและถูกต�อง 
อย+างไรก็ตาม ผู�วิจัยได�พยายามตัดความคิดและความรู�สึกท่ีติดตัวมาออกไป เพ่ือวางท+าทางให�เป�น 
ส+วนหนึ่งของการสัมภาษณ" การสนทนา และร+วมกันค�นหาข�อมูลตามสภาพจริง เกี่ยวกับการ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

 การจัดกระทําและการวิเคราะห"ข�อมูล โดยผู�วิจัยเริ่มต�นด�วยการถอดการบันทึกเสียงจาก
การสัมภาษณ" ออกมาในรูปข�อความโดยบันทึกลงในไฟล"คอมพิวเตอร"แบบคําต+อคํา (Verbatim) 
ผู�วิจัยอ+านข�อมูลท้ังหมด เพ่ือให�เห็นภาพคร+าวๆ จากนั้นจึงได�วิเคราะห"ข�อมูล โดยมีข้ันตอน 4 ข้ัน คือ 
1) การเปvดรหัส (Open Coding) เป�นการนําข�อมูลมาแยกเป�นหมวดและหมวดย+อย 2) การหาแก+น
ของรหัส (Axial Coding) เป�นการกําหนดปรากฏการณ"หลักจากหมวดใดหมวดหนึ่ง พร�อมกับการ
พิจารณาความสัมพันธ" 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) เป�นการจัดหมวดหมู+ต+างๆ และนํา
ข�อมูลท่ีจัดหมวดหมู+แล�วมาแปลความหมายข�อมูล (Interpreting Data) แล�วเขียนอธิบายเก่ียวกับ
เง่ือนไขความสัมพันธ" และกระบวนการของปรากฏการณ" โดยอาศัยความไวทางทฤษฎี (Theoretical 
Sensitivity) จากประสบการณ"ท่ีได�จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังจากประสบการณ"ของ
ผู�วิจัย และ 4) การสร�างทฤษฎี (Theory Generation) เป�นการนําเสนอทฤษฎีในรูปข�อความเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ"ผ+านเง่ือนไขต+างๆ โดยแสดงข�อค�นพบในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ" และมี
ข�อความบรรยายประกอบเพ่ือความชัดเจนมากข้ึน 

 ผลการดําเนินการในข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาด�วยการสร�างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) นี้ จะนําผล
การศึกษาเสนอเป�นภาพรวมใน 2 ข�อ คือ 1) ความเป�นนวัตกรการศึกษามีลักษณะเป�นอย+างไร 
ประกอบด�วยอะไรบ�าง ในรูปแบบการศึกษาความสัมพันธ"เชิงเหตุผลของเงื่อนไขการเกิดนวัตกร
การศึกษา กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษาและปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการ และการคงอยู+ของ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา 2) ผลสืบเนื่องจากความเป�นนวัตกรการศึกษาคืออะไร ซ่ึงจะทําให�ได�
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมในทุกมิติได�อย+างเหมาะสมและสอดคล�อง
กับวัตถุประสงค"ของการวิจัย รวมถึงความต�องการของกลุ+มเปFาหมายและหน+วยงาน โดยแบ+งเป�น 2 
ตอน รายละเอียดดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 จากการศึกษาความเป�นนวัตกรการศึกษา เม่ือผู�วิจัยวิเคราะห"ข�อมูลจากการสัมภาษณ"เชิง

ลึก (In-depth Interview) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) และ
การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) ซ่ึงการวิเคราะห"เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยจากหลาย
แหล+ง (Theoretical Triangulation) พบว+า มีองค"ประกอบสําคัญท่ีสร�างเสริมให�เกิดความเป�นนวัตกร
การศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังต+อไปนี้ 
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 ลักษณะของนวัตกรการศึกษา หมายถึง ผู�ท่ีริเริ่ม ประดิษฐ"คิดค�น สร�างสรรค" ต+อยอด และ
สนับสนุน ให�เกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงาน ท่ีเป�นนวัตกรรม สําหรับใช�
ในการปฏิบัติงานของตนเอง องค"การ และส+งมอบไปยังระบบการศึกษา ซ่ึงมีประโยชน" มีคุณค+า และ
เหมาะสมต+อการพัฒนาและแก�ปsญหาทางการศึกษา กล+าวคือ เป�นผู�ท่ีสร�างและขับเคลื่อนนวัตกรรมท่ี
เพ่ิมคุณภาพการศึกษา รวมถึงนวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการศึกษาความเป�น         
นวัตกรการศึกษาครั้งนี้ ยังพบว+า มีสิ่งที่ส+งผลต+อการแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป�นนวัตกร
การศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ"เชิงเหตุผลของเง่ือนไขการเกิดนวัตกรการศึกษา กระบวนการเกิดนวัตกร
การศึกษา และปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการ รวมถึงการคงอยู+ของความเป�นนวัตกรการศึกษา ดังนี้ 

1. เง่ือนไขการเกิดนวัตกรการศึกษามี 2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไขภายนอกบุคคล และเง่ือนไข
ภายในบุคคล รายละเอียดดังต+อไปนี้ 

1.1 เง่ือนไขภายนอกบุคคล ได�แก+ 
1.1.1 วิสัยทัศน"ของผู�นํา การที่องค"การจะเกิดนวัตกรได� ส+วนหนึ่งเกิดจาก

วิสัยทัศน"ของผู�นํา  ผู�นําควรเป�นนักพัฒนา พร�อมท่ีจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให�กล�าคิด
กล�าทําสิ่งใหม+ๆ เพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลง สร�างวัฒนธรรมองค"การให�เป�นองค"การแห+งการพัฒนา
นวัตกรรม นวัตกรรมต�องเกิดจากผู�นําคอยสนับสนุนทําเป�นแบบอย+าง โดยผู�นําต�องเป�นคนท่ีมองเห็น
ภาพอนาคตขององค"การและสมาชิกในองค"การ เห็นปsญหาและโอกาสท่ีคนอ่ืนมองไม+เห็น และต�อง
สามารถวางแนวทางในการแก�ไขปsญหาท่ีเกิดข้ึนให�กับองค" กําหนดจุดมุ+งหมายปลายทางเชื่อมโยงกับ
ภารกิจ ค+านิยม ความเชื่อ และแผนงาน สามารถนําพาองค"การให�มีความเป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกันท่ีจะ
ปฏิบัติงานเพ่ือมุ+งไปสู+เปFาหมายท่ีตั้งไว�ร+วมกันได� การจะพัฒนาโดยจุดมุ+งหมายปลายทางดังกล+าว ผู�นํา
ท่ีมีวิสัยทัศน"ท่ีชัดเจน ถูกต�อง แม+นยํา ท�าทาย และมีความเป�นไปได� จะนําพาผู�คนไปสู+ความสุขและ
ความสําเร็จได� แต+ในทางตรงข�ามหากผู�นํามีวิสัยทัศน"ที่ไม+ชัดเจน ย+อมเกิดความสับสนของคนใน
องค"การ และอาจสร�างความเสียหายให�กับองค"การได� ฉะนั้นวิสัยทัศน"ท่ีชัดเจนจึงสําคัญยิ่งสําหรับผู�นํา
การเปลี่ยนแปลง ลักษณะวิสัยทัศน"ของผู�นํา เป�นต�น โดยมีความสอดคล�องกับกลุ+มผู�ให�ข�อมูล ดังนี้ 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 2: แต+ละกลุ+มแยกกันทํางาน วิจัยๆ จนกลายเป�นงาน 
routine ไปแล�ว แต+ไม+เห็นเป�นนวัตกรรมสักที จนตอนท่ี ผอ. บอกให�รวบรวมงานแล�วไปจัดสัมมนา
วิชาการใหญ+ตอนนั้นแหละ เลยสกัดงานเชิงนวัตกรรมออกมาจนได� ก็ดีนะเกิดงานชัดดี ครูก็เอาใช�
ประโยชน"ได�  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 8: การพัฒนาองค"การ ส+วนสําคัญคือเราต�องพัฒนาตนเอง
และลูกน�องให�ดีข้ึน ต�องเรียนรู�ท้ังงานของตนเองและงานอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะสามารถเชื่อมโยง ประยุกต" 
นํามาพัฒนางานของตนเองได�  

   การเปลี่ยนแปลงองค"การทุกวันนี้ ข้ึนอยู+กับแนวคิด นโยบายและการ
สนับสนุนของผู�บริหาร ผู�บริหารคิดอย+างไร ทําอย+างไร องค"การก็เป�นแบบนั้น 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 11: เพราะผู�บริหารกล�าคิดกล�าทํา กล�าเปลี่ยนแปลง ทําให�
งานท่ีได�มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเดินหน�าไปอย+างรวดเร็ว  
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 วิสัยทัศน"ของผู�นําจึงเป�นเ ง่ือนไขสําคัญท่ีจะเสริมสร�างให�บุคลากรรู�            
ทิศทางการปฏิบัติท่ีส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรมได�อย+างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป�นแรงผลักดัน และ
แรงจูงใจให�เกิดการนวัตกรรมได�อย+างเป�นรูปธรรม นําไปสู+การสร�างนวัตกรให�เกิดข้ึนในองค"การ 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่รวดเร็ว ในยุคเทคโนโลยีและสื่อสารมี
บทบาทสําคัญท่ีทําให� สิ่งแวดล�อม สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ประชากรและโครงสร�างของสังคมใน
ปsจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็วและมีผลอย+างกว�างขวาง ในลักษณะท่ีเรียกว+า โลกาภิวัฒน" 
(Globalization) จึงมีผลกระทบต+อระบบการศึกษาซ่ึงปรับตัวได�ช�า พัฒนาไม+ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ทําให�เกิดความเหลื่อมล้ําระหว+างสังคมกับระบบการศึกษา การศึกษาต�องมีการปรับเปลี่ยน เพราะ
การศึกษาเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคมให�มี คุณภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษาเป�นสิ่งหนึ่ง
ท่ีช+วยให�คนมีคุณภาพ เป�นคนที่จะสร�างความรู�ได�เมื่อพบการเปลี่ยนแปลง โดยความเหลื่อมล้ํา
ท่ีเกิดข้ึนมีหลายประการ เช+น ความล�าสมัยของหลักสูตรท่ีตามไม+ทันความรู�และสถานการณ"ท่ีเกิดข้ึน
ปsจจุบัน ความไม+สอดคล�องระหว+างการศึกษากับความจําเป�นในทางพัฒนาของสังคม เป�นต�น การมี
ข�อมูลข+าวสารท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย+างรวดเร็วและเทคโนโลยีพัฒนาไปข�างหน�าอย+างไม+หยุดยั้ง  ทําให�
เกิดองค"ความรู�ใหม+ๆ เกิดข้ึนจํานวนมาก และขยายตัวเร็วมาก สามารถเข�าถึงความรู�ได�เร็วกว+าท่ีจะ
จดจําเอง ระบบการศึกษาจึงต�องปฏิรูปการเรียนรู� รูปแบบการศึกษาจึงต�องเปลี่ยนจากการสอนเป�น
การเรียนรู�และแสวงหาด�วยตนเอง เปลี่ยนการเน�นเนื้อหาในกรอบหลักสูตรมาเป�นเน�นทักษะ ความคิด
และกระบวนการ มีการประกันคุณภาพการศึกษา การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
การศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ให�
ผู�เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน สามารถทันต+อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยมี
ความสอดคล�องกับกลุ+มผู�ให�ข�อมูล ดังนี้ 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 5: ผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาคือผู�ท่ีมีความสําคัญ
มากต+อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติในปsจจุบัน เพราะขณะนี้ โลกกําลังเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งทุกอย+าง ดังนั้น จะต�องมองให�ไกลกว+าท่ีเป�นอยู+ ต�องตามโลกให�ทัน และไปไกลกว+าโลกปsจจุบัน 
การเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 20 ท่ีผ+านมาก�าวไม+ทันโลก เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู+ตลอด หลักสูตร
เปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน ฉะนั้น ทุกคนท่ีมีบทบาท ท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู�บริหาร ครู อาจารย" 
องค"การ หน+วยงานท่ีเก่ียวข�องต�องร+วมมือกันในพ้ืนท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรู�เท+าทัน ท้ังเรื่อง
นโยบายของ ศธ. การปฏิรูปการเรียนรู� การพัฒนาบุคลากร คุณภาพการศึกษา การให�โอกาส ความ
เสมอภาค สุขภาพอนามัย ฯ ให�ลงไปถึงโรงเรียนให�มากท่ีสุด ซ่ึงทุกคนต�องเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง
ในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให�ประสบความสําเร็จ เกิดประโยชน"ต+อประเทศชาติ  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 13: การจัดการศึกษาท่ีมองการณ"ไกลเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาว มีการวางแผนไว�ล+วงหน�า เพื่อตอบสนองต+อสังคมท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต ย+อยทําให�
ประเทศพัฒนา ดังนั้นนักบริหารการศึกษาควรต�องติดตามการเปลี่ยนแปลงไปท้ังระดับประเทศและ
ระดับโลก เพ่ือท่ีจะนํามาวางแผนในการจัดการศึกษาได�อย+างมีประสิทธิภาพ  
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 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีรวดเร็วจึงเป�นเง่ือนไขให�บุคลากรมีความ
ต่ืนตัวและต�องปรับตัวในการทํางาน หรือเตรียมพร�อมเข�าหาสถานการณ"ต+างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู+เสมอ 
จึงเกิดการเรียนรู�ตลอดเวลา เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางาน ให�ผลลัพธ"ท่ียอดเยี่ยม เป�นท่ี
ยอมรับและเหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปsจจุบัน 

1.1.3 วัฒนธรรมองค"การ วัฒนธรรมองค"การจะมีอิทธิพลต+อความรู� ความเข�าใจ 
เจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค"การ นําไปสู+การสร�างค+านิยมและบรรทัดฐานท่ีบุคคลท่ีอยู+ใน
องค"การยึดถือปฏิบัติร+วมกัน วัฒนธรรมองค"การท่ีสนับสนุนให�คนในคนองค"การเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เจตคติและพฤติกรรม ท่ีส+งเสริมให�องค"การมีความก�าวหน�า ควรจะเป�นวัฒนธรรมองค"การท่ีกระตุ�นให�
บุคลากรเกิดการต่ืนตัวในการต+อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีเจตคติท่ีดีพร�อมจะยอมรับสิ่งใหม+ๆ หรือ
สิ่งท่ีเป�นนโยบายขององค"การ เพ่ือนําไปสู+การปฏิบัติอย+างเป�นรูปธรรม นอกจากนั้นวัฒนธรรมองค"การ
ท่ีดีจะช+วยสร�างบรรยากาศภายในองค"การที่ส+งเสริมให�เป�นองค"การแห+งการเรียนรู� บุคคลกรของ
องค"การมีการพัฒนาทักษะความรู�ความสามารถท่ีใช�ในการปฏิบัติงานอยู+ตลอดเวลา ยอมรับความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน รับฟsงสิ่งใหม+ๆ ช+างสังเกต รู�จักคิดนอกกรอบ กล�าคิด กล�าทดลองสิ่งใหม+ๆ พร�อมรับ
การเปลี่ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร+วมกัน รวมท้ังการสร�างแรงกระตุ�นให�บุคลากรเกิดความคิด
สร�างสรรค"และความเพียรพยายามในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานใหม+ๆท่ีดีกว+าเดิม ซ่ึงจะ
นําไปสู+การสร�างคนนวัตกรรม หรือเรียกว+า “นวัตกร” (Innovator) ขององค"การ โดยมีความ
สอดคล�องกับกลุ+มผู�ให�ข�อมูล ดังนี้ 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 1: การสร�างนวัตกรรมไม+ใช+เป�นเพียงแค+ความคิดฝsนที่มี
คุณค+า แต+ต�องทําความคิดฝsนนั้นให�เกิดและเพ่ิมคุณค+าได�จริง  และหากองค"การใดท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเอ้ือ
ต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรมแล�ว องค"การนั้นก็จะไม+กลัวการแข+งขัน ไม+กลัววิกฤติใดๆ ดังนั้น วัฒนธรรม
นวัตกรรมคงไม+ได�เป�นแค+ทางเลือก แต+มันกลับเป�นสิ่งท่ีจําเป�นท่ีทุกคนต�องช+วยกันสร�าง  

    ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 7: องค"การไม+สามารถสร�างนวัตกรรมเองได� บุคคลใน
องค"การต+างหากคือผู�สร�างนวัตกรรม ซึ่งสิ่งที่กระตุ�นให�บุคคลสร�างนวัตกรรม ส+วนหนึ่งเกิดจาก
วัฒนธรรมองค"การ สภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีผู�นําองค"การสร�างข้ึน จนกลายเป�นค+านิยมท่ีสร�าง
คนในองค"การให�มุ+งพัฒนางานให�ดีข้ึน คิดค�นสิ่งใหม+ๆ เกิดเป�นนวัตกรรม  

วัฒนธรรมองค"การจึงเป�นเง่ือนไขสําคัญให�บุคลากรมีความต่ืนตัวและใส+ใจต+อ
การเปลี่ยงแปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนางานของตน กลายเป�นคนช+างสังเกต รู�จักการคิดนอกกรอบ กล�า
คิด กล�าทดลองสิ่งใหม+ๆ เพ่ือให�เกิดความคิดสร�างสรรค"ควบคู+ไปกับความเพียรพยายาม แล�วนําไปสู+
การสร�างนวัตกรรมได�สําเร็จ 

1.2 เง่ือนไขภายในบุคคล ได�แก+ 
1.2.1 การแสวงหาความรู� ในอดีตนั้น มนุษย"มีการเสาะแสวงหาความรู�เพ่ือการ

เอาตัวรอด และดํารงชีวิต การแสวงหาความรู�จึงเป�นพ้ืนฐานของมนุษย"มาแต+ยุคบรรพกาล ยุคปsจจุบัน
ก็เช+นกัน มนุษย"ยังมีค�นคว�า เสาะหาความรู�ใหม+ ๆ อย+างต+อเนื่อง ซ่ึงอาจเปลี่ยนเปFาหมายไปตามยุค
สมัย ซ่ึงความสามารถในการแสวงหาความรู�ของนวัตกรนั้น เป�นความสามารถในการรวบรวม ศึกษา 
ค�นคว�า และสร�างองค"ความรู�ใหม+ข้ึนมาจากความรู� ประสบการณ"เดิม และแหล+งความรู�ต+าง ๆ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห" สังเคราะห"เป�นแนวทางในการแก�ไขปsญหา และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือส+งเสริม
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ให�การศึกษาเป�นไปตามเปFาประสงค" ความสามารถในการแสวงหาความรู�อยู+ตลอดเวลานี้เป�นสิ่งท่ี
สะท�อนว+านวัตกรการศึกษาเป�นบุคลากรท่ีไม+หยุดนิ่ง มีความทันสมัย ทันต+อเหตุการณ" มีคุณภาพ และ
มีความรอบรู�เชิงลึก 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 6: นวัตกรท่ีดีควรสร�างนิสัยใฝ�รู�ใฝ�เรียน แสวงหาความรู�
เพ่ิมเติมอยู+เสมอ กล�าคิดกล�าทําสิ่งใหม+ๆ กล�าท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆ โดยการพัฒนาสิ่งเหล+านั้นให�ดีข้ึน  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 15: ารจะคิดนวักรรมการศึกษาหนึ่งๆออกมาได� นวัตกร
ต�องใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ" และต�องศึกษาข�อมูลหลายด�าน เพ่ือให�งานออกมาดี
และใช�ประโยชน"ได�กับคนหมู+มาก  

 การท่ีนวัตกรทางการศึกษามีความสามารถในการแสวงหาความรู�นั้น จะ
ช+วยให�นวัตกรทางการศึกษาเป�นผู�ท่ีมีความรอบรู� มีความทันสมัย มีคุณภาพ และมีความรอบรู�เชิงลึก 
พัฒนาตนเองอย+างไม+หยุดนิ่งในการค�นหาแนวทางในการสร�างนวัตกรรมเพ่ือนําไปใช�ในการแก�ปsญหา
ในด�านการศึกษาได� 

1.2.2 การระดมทรัพยากร ทรัพยากรในที่หมายรวมถึง บุคลากรที่มีความรู�
ความสามารถ งบประมาณ สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ" ฯ หรือปsจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป�นต+อการสร�าง
นวัตกรรมทางการศึกษา การท่ีนวัตกรมีความสามารถในการรวบรวมทรัพยากรมาได�ตามท่ีต�องการ 
และนํามาแปรเปลี่ยนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาได�อย+างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเพียงพอต+อ
ความต�องการนั้น แสดงให�เห็นถึงศักยภาพในการเข�าถึง การเลือกใช� รู�คุณค+า และเลือกใช�ทรัพยากร
ให�เกิดประโยชน"สูงสุดต+อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาได�อย+างต+อเนื่อง และยั่งยืน 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 9: กว+าจะสร�างนวัตกรรมชิ้นนึงออกมาได� ต�องพ่ึงพา
องค"ประกอบหลายอย+าง ท้ังบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ" เทคโนโลยี แต+ปsจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 
บุคลากรท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านนวัตกรรม หรือท่ีเรียกว+า นวัตกร  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 12: ทรัพยากรทางการศึกษามีอยู+จํานวนมากมาย ข้ึนอยู+กับ
ว+าเราจะเข�าถึงทรัพยากรเหล+านั้นรึเปล+า แม�เข�าถึงได�แต+แต+ไม+เห็นคุณค+า เลือกใช�ไม+ถูกวิธี ทรัพยากร
เหล+านั้นก็ไม+เกิดประโยชน"ต+องานนวัตกรรมเช+นกัน  

 นวัตกรทางการศึกษาท่ีดีควรมีความสามารถในการระดมทรัพยากรท่ีอยู+
รายรอบนํามาใช�สรรค"สร�างนวัตกรรมเพื่อในการใช�การศึกษาได� โดยทรัพยากรอาจเป�นได�ท้ังวัสดุ
สิ่งของ หรือตัวบุคคลข้ึนอยู+กับเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาท่ีนวัตกรรมต�องการนําไปใช� 

1.2.3 การส+งมอบเชิงวิชาการ นวัตกรทางการศึกษาจะต�องมีความสามารถในการ
ส+งมอบแนวความคิด ความเข�าใจ ข�อค�นพบ องค"ความรู� หรือนวัตกรรมเชิงวิชาการไปสู+บุคคลอ่ืนได� 
สําหรับรูปแบบการส+งมอบนั้น นวัตกรจําเป�นต�องมีความรู�ความเข�าใจ และสามารถเลือกช+องทางการ
ส+งมอบได�เหมาะสมตามบริบทของสภาพแวดล�อมทางการศึกษานั้น ๆ เช+น การอบรม การพูดคุย วิจัย
รูปเล+ม เป�นต�น หากนวัตกรทางการศึกษาความสามารถในการการส+งมอบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะเป�นสร�างเครือข+ายท่ีช+วยส+งเสริมให�มีการนํานวัตกรรมไปใช�ให�เกิดประโยชน"ได�อย+าง
กว�างขวาง 
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   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 3: นวัตกรไม+เพียงแต+คิดเก+ง ทําเก+ง เพียงอย+างเดียว
เท+านั้น แต+ต�องถ+ายทอดองค"ความรู�ท่ีคิดออกมาให�ได�ด�วย ถ�าอธิบายไม+ได� คนอ่ืนไม+เข�าใจ นวัตกรรมนั้น 
ก็อาจไร�ประโยชน"  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 10: ประโยชน"ของนวัตกรรมท่ีคิดข้ึนมา จะมีประโยชน"ก็
ต+อเม่ือมีคนนําไปใช�แล�วเกิดประโยชน"ต+อท้ังตัวเขาและคนรอบข�าง  

 การส+งมอบเชิงวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป�นองค"ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญต+อ
การส+งต+อนวัตกรรมทางการศึกษาของนวัตกรทางการศึกษาที่รับรู� เข�าใจ ทดลอง ค�นพบ และ
สังเคราะห"เป�นองค"ความรู�ใหม+ ๆ ให�แก+ผู�มีส+วนเกี่ยวข�องทั้งทางตรง และทางอ�อม ซ่ึงจะทําให�เกิด
ความรู� ความเข�าใจ และนํานวัตกรรมไปใช�ให�เกิดประโยชน"อย+างกว�างขวาง 

1.2.4 การเชื่อมโยงความคิด เป�นทักษะในการผสมผสานแนวคิดท่ีหลากหลายเข�า
ด�วยกัน โดยปราศจากอคติ และไม+ยึดติดกับกรอบแนวคิดอย+างใดอย+างหนึ่ง การเชื่อมโยงความคิดเข�า
ด�วยกัน จะทําให�เกิดเส�นใยแห+งความสัมพันธ"ของแนวคิดท่ีเป�นระบบ นําไปสู+การค�นพบองค"ความรู�
ใหม+ท่ีดีข้ึน และใช�ประโยชน"ได�มากกว+าเดิม นวัตกรทางการศึกษาท่ีมีทักษะการเชื่อมโยงความคิดท่ีดี 
จะมองเห็นความสัมพันธ"ของแนวคิดท่ีอาจแตกต+างกันอย+างสิ้นเชิงท่ีบุคลากรท่ัวไปมองข�าม ผลลัพธ"ท่ี
ได�คือแนวคิดใหม+ท่ีออกนอกกรอบแบบเดิมซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการแก�ปsญหา หรือสร�างนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีเหมาะกับสถานการณ"ใหม+ ๆ สามารถผันแปรไปตามยุคสมัยได�อย+างราบรื่น 

   ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 4: นิสัยของนวัตกร คือการเป�นนักคิด นักสังเกต นัก
เชื่อมโยง โดยเฉพาะสามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีไม+เข�ากัน มาผูกรวมจนเห็นมุมมองของความสัมพันธ"ใหม+ๆ 
ท่ีไม+เคยเห็นมาก+อน  

   ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 14: เปFาหมายของการศึกษา ความรู�ความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ" งบประมาณ คือวัตถุดิบท่ีนวัตกรทางการศึกษามี แต+
วัตถุดิบจะมีคุณค+าสร�างเป�นงานนวัตกรรมได�  ก็อยู+ท่ีการเชื่อมโยงข�อมูลของนวัตกร  

   ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 17: ความคิดสร�างสรรค" เป�นการเชื่อมโยงสิ่งต+างๆเข�า
ด�วยกัน งานนวัตกรรมท่ีดีควรสอดคล�องกับความคิด มุมมองของคนอ่ืนด�วย  โดยการร+วมพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ" ร+วมกัน จะทําให�เราได�แนวคิดใหม+ๆในการทํางาน  

 ทักษะการเชื่อมโยงทางความคิดของนวัตกรทางการศึกษา เป�นทักษะในการ
ผสมผสานความรู� ประสบการณ" แนวความคิด เทคโนโลยี เข�าด�วยกันได� มองเห็นความสัมพันธ"ของสิ่งต+าง ๆ ท่ี
บุคลากรท่ัวไปไม+สามารถทําได� แล�วนํามาสร�างสรรค"เป�นนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาได�อย+างลงตัว 

1.2.5 การต้ังคําถาม สามารถใช�ประเภท หรือลักษณะของคําถามท่ีเหมาะสมต+อ
สถานการณ" เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการคิด และแสดงออกถึงความรู�ความเข�าใจของตนเองได�อย+างเต็มท่ี
ผ+านการตอบ การต้ังคําถามนั้นอาจเป�นได�ท้ังการต้ังคําถามเพ่ือถามผู�อ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกัน
และกัน หรือถามตนเอง เพ่ือกระตุ�นการเรียนรู� หรือตรวจสอบ ทบทวนความรู�ความเข�าใจของตนเอง 
นวัตกรทางการศึกษา ต�องรู�จักการตั้งคําถามเพื่อสร�างแรงกระตุ�นให�เกิดการคิดอย+างสร�างสรรค" 
รวมถึงรู�จักเลือกใช�คําถามท่ีเหมาะสมเพ่ือสร�างแรงจูงใจให�ผู�อ่ืนได�เผยแพร+ความรู�ออกมาด�วยความเต็มใจ 
การต้ังคําถามท่ีตรงตามวัตถุประสงค" จะนําไปสู+การค�นพบองค"ความรู� และแนวคิดใหม+ท่ีสามารถนํามา
ปรับประยุกต"ให�เป�นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประโยชน"ได� 
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   ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 1: ความสงสัยใคร+รู�เป�นคุณสมบัติของนวัตกร ชอบต้ัง

คําถามท่ีจะทําให�เขาเข�าใจสิ่งต+างๆในมุมมองใหม+ๆ เปลี่ยนความเข�าใจเดิมท่ีไม+ถูกต�อง ต้ังคําถามท่ีทํา
ให�ไปสู+คําตอบเรื่อยๆ  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 8: การตั้งคําถาม ทําให�เราคิดหาคําตอบ โดยการดึงเอา
ความรู�ความเข�าใจของตนเองมาใช� หรือศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติม เกิดการเรียนรู�สิ่งใหม+ๆ นําคําตอบท่ีได�มา
สร�างแรงกระตุ�นให�เกิดการคิดอย+างสร�างสรรค"งานด�านนวัตกรรมการศึกษาได�  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 16: นวัตกรการศึกษาต�องต่ืนตัวในการต้ังคําถามอยู+เสมอว+า 
การศึกษาในปsจจุบันต�องการอะไรบ�าง มีปsญหาอะไร หรือต�องการพัฒนาอะไร เพ่ือให�การศึกษาไทย
พัฒนาก�าวทันโลก  

นวัตกรทางการศึกษาท่ีมีความรู�ความเข�าใจถึงหลักการต้ังคําถาม จะช+วยสร�าง
แรงกระตุ�นให�เกิดการแนวคิดท่ีสร�างสรรค" เกิดความรู� ความเข�าใจท้ังสิ่งท่ีมีอยู+เดิม หรือสร�างเป�นองค"
ความรู�ใหม+ ซ่ึงเป�นรากฐานสําคัญในการต+อยอดสู+ทักษะการค�นพบด�านอ่ืน ได�แก+ การสังเกต การมี
ปฏิสัมพันธ" การค�นคว�า และการทดลอง มีประสิทธิภาพ 

1.2.6 การสังเกต เป�นการใช�ประสาทสัมผัสทางร+างกายในการเฝFามอง ติดตาม
รายละเอียดของสิ่งท่ีสนใจ รวมถึงการวิเคราะห"บุคคล สัตว" หรือสิ่งของนั้นอย+างละเอียดรอบคอบ 
นวัตกรทางการศึกษา จําเป�นจะต�องมีทักษะในการสังเกตท่ีดี มีกระบวนการเก็บ และบันทึก
รายละเอียดท่ีได�จากการสังเกตท่ีเหมาะสม ใส+ใจต+อสภาพแวดล�อม หรือสถานการณ"ต+าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
วิเคราะห"หาความสัมพันธ"ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีสนใจศึกษา ผลท่ีได�จากการสังเกต เม่ือนํามา
รวมกันจะทําให�นวัตกรได�ข�อค�นพบ ซึ่งอาจจะนําไปสู+การเกิดขององค"ความรู�ใหม+ที่สามารถ
นําไปแก�ปsญหา หรือสร�างนวัตกรรมท่ีใช�พัฒนา หรือจัดการกับปsญหาทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตาม
บริบทของสถานการณ"นั้นๆ ได� 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 3: ถ�าเราหัดเป�นคนช+างสังเกต จะทําให�เราเห็นปsญหา 
ข�อเท็จจริง สามารถต้ังคําถามใหม+ๆ ท่ีนําไปสู+การแก�ปsญหาหรือการสร�างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสิ่งนั้นให�
ดีข้ึน  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 7: การพัฒนางานนวัตกรรมแทบทุกงานเกิดจากการสังเกต
เป�นพ้ืนฐานท่ีสําคัญ การเป�นนวัตกรจึงควรเป�นคนช+างสังเกต ช+างสงสัย มีความอยากรู�อยากเห็น และ
ชอบทดลองค�นคว�าของมนุษย"  

 นวัตกรท่ีมีทักษะการสังเกตท่ีดี จะมองเห็นรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนระหว+าง
การสังเกตแม�เพียงเล็กน�อยก็ตาม เม่ือรวบรวมผลท่ีได�จากการสังเกตเข�าด�วยกัน อาจนํามาซ่ึงแนวทาง 
การแก�ปsญหา หรือการพัฒนานวัตกรรมท่ีแตกต+างออกไปจากเดิม มีความเหมาะสมต+อสถานการณ" 
หรือบริบททางการศึกษาท่ีแตกต+างกัน 

1.2.7 การปฏิสัมพันธ" คือการสร�างความสัมพันธ"กับบุคคลอื่นทั้งจากสายงาน
เดียวกัน หรือสาขาอาชีพอ่ืน การปฏิบัติสัมพันธ"อาจเป�นแบบหนึ่งต+อหนึ่ง หรือเป�นกลุ+มก็ได� เปFาหมาย
สําคัญของการปฏิสัมพันธ"คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน แบ+งปsนแนวคิด และประสบการณ"ท่ี
หลากหลาย ในฐานะของนวัตกรทางการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ"กับบุคคลอ่ืนท้ังจากสายอาชีพเดียวกัน 
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และสายอาชีพอ่ืนเป�นสิ่งท่ีมีความจําเป�น นอกจากจะเป�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือสร�างแนวคิดใหม+ ๆ 
แล�ว ยังเป�นการสร�างเครือข+ายความร+วมมือในการสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาร+วมกันได� 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 6: การ Focus Group ถือเป�นการกระบวนการดีมาก ทํา
ให�เราได�งานนวัตกรรมการศึกษาท่ีดีๆหลายงาน  การทํา Focus Group จะทําให�ได�แนวคิด ขอคิดเห็น 
หรือทางแก�ไขปsญหาท่ีหลากหลาย แปลกใหม+ ท่ีจะทําไปสร�างงานนวัตกรรมดีๆได�อีกมาก  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 9: การได�แลกเปลี่ยนเรียนรู� ความคิด เจตคติ กับผู�รู� 
ผู�เชี่ยวชาญ ทําให�เราได�ความรู� แนวคิดใหม+ๆ มาพัฒนางานของเรา  

 การมีปฏิสัมพันธ"ร+วมกับบุคคลอ่ืนของนวัตกรทางการศึกษา เป�นทักษะใน
การแสวงหาความรู�โดยผ+านความร+วมมือจากหลายฝ�ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู� ทําให�ได�แนวคิดท่ีมี
ความหลากหลาย มองเห็นแนวทางการแก�ปsญหาในหลายแง+มุม องค"ความรู�ท่ีได�จากการค�นพบนี้จะ
ช+วยให�นวัตกรทางการศึกษาสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประโยชน"ท่ีสามารถนําไปใช�ได�อย+าง
กว�างขวาง และเหมาะสมกับบริบทท่ีแตกต+างกัน 

1.2.8 การทดลอง เป�นการพยายามสร�างต�นแบบและทดสอบนําร+อง ทดสอบ
ประสบการณ"ใหม+ๆ ค�นคว�าชิ้นงานหรือกระบวนการเพ่ือหาข�อมูลใหม+ๆ ท่ีอาจจุดประกายความคิด
สร�างสรรค"ใหม+ๆ ข้ึน ซ่ึงการต้ังคําถาม การสังเกต และการปฏิสัมพันธ" จะให�ข�อมูลในอดีตและปsจจุบัน 
แต+การทดลองเป�นวิธีท่ีจะให�ข�อมูลท่ีเก่ียวกับความเป�นไปได�ในอนาคต หรือเป�นวิธีตอบคําถามถึงแนว
ทางการแก�ปsญหาและพัฒนางาน ซ่ึงมีความสัมพันธ"กับการต้ังคําถามและการสังเกตท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการปฏิสัมพันธ"กับคนท่ีเป�นผู�รู� จะช+วยลดต�นทุนท้ังด�านงบประมาณและเวลาท่ีใช�ในการทดลอง 
แม�บางครั้งการทดลองส+วนใหญ+อาจไม+เป�นไปตามแผน แต+การทดลองเป�นวิธีเดียวท่ีจะให�ข�อมูลท่ี
จําเป�นต+อการบรรลุสู+ความสําเร็จในท่ีสุด 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 2: วิธีเดียวท่ีทําให�รู�ว+าระบบท่ีซับซ�อนทํางานอย+างไรหลังจาก
ท่ีเราปรับเปลี่ยนมัน คือ การลงมือปรับเปลี่ยนและดูว+ามันจะทํางานอย+างไร  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 5: การทดลองเป�นกุญแจสําคัญในการสร�างสรรค"นวัตกรรม 
เพราะน�อยครั้งท่ีมันจะออกมาอย+างท่ีคุณคาด และทําให�คุณเรียนรู�อะไรมากกมาย  

   ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 11: นวัตกรรมทางการศึกษากว+าจะได�ออกมาแต+ละงาน 
ต�องมีการคิด วิเคราะห" และทดลองซํ้าๆหลายรอบ อาจจะเป�นการเก็บข�อมูลจากกลุ+มตัวอย+าง การ
รวบรวมเอกสารข�อมูล การสัมภาษณ"ผู�รู�ผู�เชี่ยวชาญ แล�วทํามาวิเคราะห"ผล สรุปผล หาคําตอบท่ี
ต�องการ  

 นวัตกรทางการศึกษาจะต�องมีการมีการทดลองเพ่ือเสาะแสวงหาคําตอบใน
สิ่งท่ีสงสัย หรือทดลองว+านวัตกรรมท่ีตนเองสร�างข้ึนมานั้นมีประสิทธิภาพ เป�นประโยชน"ต+อการศึกษา 
ทั้งนี ้ ในกระบวนการทดลองนั ้น จะช+วยให�นวัตกรมองเห็นถึงสภาพปsญหา เกิดทักษะ และ
ประสบการณ" ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการปรับปรุงนวัตกรรมให�ดีข้ึนได� 

1.2.9 การคิดเชิงบวก เป�นการสร�างมุมมองต+อสิ่งต+าง ๆ อย+างเข�าอกเข�าใจ พร�อม
รับต+อสิ่งท่ีอาจไม+เป�นไปตามท่ีต�องการโดยปราศจากอคติ มองข�ามสิ่งท่ีอาจก+อให�เกิดปsญหา อุปสรรค 
เลือกใส+ใจต+อสิ่งท่ีจะก+อให�เกิดกําลังใจด�านบวก คิด และกระทําในแง+ท่ีสามารถจรรโลงจิตใจไม+ให�
ตนเองเป�นทุกข"ได� การท่ีบุคลากรทางการศึกษาจะก�าวไปสู+นวัตกรทางการศึกษาได�นั้น จําเป�นจะต�องมี
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ความคิดเชิงบวกต+อวิชาชีพ และระบบการศึกษา หากนวัตกรทางการศึกษาขาดเจตคติเชิงบวกไปแล�ว 
จะทําให�มองเห็นแต+สภาพปsญหาที่ไม+สามารถแก�ไขได� การคิดเชิงบวกเป�นเครื่องมือท่ีนวัตกรทาง
การศึกษานํามาเพ่ือแปรสภาพปsญหาเป�นโอกาส มองถึงความเป�นไปได�เชิงบวกทางการศึกษาท่ีเป�น
รูปธรรม และนามธรรม มองว+าอุปสรรคท่ีพบเป�นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งท่ีทําให�เข�าใจ และค�นพบแนว
ทางการก�าวข�ามอุปสรรค อันจะทําให�เกิดแรงกระตุ�นในการสร�างสรรค"นวัตกรรมทางการศึกษาท่ี
มีประโยชน"ต+อการศึกษาในวงกว�างได� 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 10: การจะทํางานให�ออกมาดี ประสบความสําเร็จ และตัว
เราก็มีความสุข ความรู�สึกแรกคือเราต�องรักงานท่ีทํา ทํางานอย+างมีความสุข สุขภาพจิตก็ดี บรรยากาศ
ในองค"การก็ไม+ตึงเครียด ทําให�มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจท่ีจะสร�างสรรค"ผลงานออกมา  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 17: การท่ีเราเป�นคนคิดบวกกับงาน จะช+วยส+งเสริมให�เรา
ทํางานอย+างมีความสุข คนท่ีมีความสุขกับการทํางาน ก็จะทํางานออกมาได�ดี มีประสิทธิภาพ 
สร�างสรรค"แต+งานดีๆ ท่ีมีประโยชน"ต+อทุกคนทุกฝ�าย  

 การคิดเชิงบวก เป�นการสร�างแรงบันดาลใจเพ่ือก�าวข�ามปsญหาและอุปสรรคท่ี
บ่ันทอนกําลังใจ และความรู�สึกไปได� การทําความเข�าใจกับสภาพปsญหาทางการศึกษาอย+างลึกซ้ึง 
รอบคอบ และปราศจากอคติ จะทําให�สามารถมองเห็นโอกาสท่ีจะแปรเปลี่ยนจากข�อด�อยไปสู+ข�อเด+น
ท่ีสามารถนําไปสร�างนวัตกรรมเพ่ือแก�ปsญหาทางการศึกษาได�อย+างเหมาะสม และมีประโยชน"ในต+อ
การศึกษาในภาพรวมได� 

1.2.10 ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร+วมงาน หลายต+อหลายครั้งท่ีบุคลากร
ทางการศึกษาไม+สามารถปsญหาทางการศึกษาให�สําเร็จลุล+วงได� อันเนื่องมาจาก การขาดความเชื่อม่ัน
ในงานท่ีตนเองปฏิบัติ ไม+เชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง และผู�ร+วมงาน ซ่ึงต�นเหตุเกิดจาก เจตคติแง+ลบ
ต+อตัวเอง เพ่ือนร+วมงาน หรือระบบการทํางาน นวัตกรทางการศึกษาจะต�องทลายกําแพงความคิดใน
ส+วนนี้ให�ได� ต�องมีความเชื่อมั่นในระบบการทํางานว+ามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีประโยชน"ต+อ
ระบบการศึกษา เชื่อม่ันในตนเองว+ามีศักยภาพในการทําสิ่งต+าง ๆ ให�บรรลุเปFาหมายได� นอกจากนี้
ต�องมีความเชื่อใจ ไว�วางใจ รับฟsงความคิดเห็น และยอมรับเพ่ือนร+วมงานไม+ว+าจะอยู+ตําแหน+งไหน 
หรือระดับไหนก็ตาม องค"ประกอบดังกล+าวจะเป�นสิ่งสําคัญท่ีทําให�การสร�างนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
เป�นไปราบรื่น และสําเร็จลุล+วงไปได� 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 4: ไม+ใช�เราจะทํางานคนเดียวได�ทุกงาน ต�องมีทีมงานท่ี
คอยช+วยเหลือกันช+วยกันคิดช+วยกันทํา  ต�องไว�วางใจกัน ต�องคิดว+าเราก็มีความสามารถ เขาก็มี
ความสามารถ คนเรามีความรู�ความสามารถท่ีไม+เหมือนกัน เม่ือร+วมกันก็จะได�แนวคิดท่ีหลากหลาย  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 16: ความคิดท่ีว+างานของเราคือสิ่งท่ีดีมาก ยอดเยี่ยม หาก
ทําสําเร็จจะเกิดประโยชน"มากมายต+อการศึกษา ต+อสังคมประเทศชาติ เป�นแรงผลักดันให�นวัตกรมี
ความมุ+งม่ันท่ีจะทํางานให�สําเร็จ 

  ความไว�เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันในองค"การ เป�นปsจจัยท่ีทําให�องค"การเกิด
ความเป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พร�อมให�ความช+วยเหลือซ่ึงกันและกันอย+างเต็มท่ี นวัตกรทางการศึกษาท่ี
มีความเชื่อในงานท่ีทํา เชื่อในศักยภาพของตนเอง และเพ่ือนร+วมงาน จะสามารถสร�างสรรค"นวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีมีประโยชน" และได�รับการสนับสนุนเพ่ือนําไปสู+พัฒนานวัตกรรมให�ความยั่งยืนได� 
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1.2.11 ความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา สิ่งที่ไม+อาจมองข�ามได�
สําหรับนวัตกรทางการศึกษา คือ ความสําคัญของการศึกษา การศึกษาถือเป�นรากฐานสําคัญของการ
สร�างประชากรท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น นวัตกรทางการศึกษาจําเป�นจะต�องทําความเข�าใจระบบ รูปแบบ 
และกระบวนทัศน"ทางการศึกษาอย+างถ+องแท� ซ่ึงจะทําให�นวัตกรทางการศึกษามองเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาการศึกษาให�คงอยู+อย+างยั่งยืน และทันต+อยุคสมัย นวัตกรทางการศึกษาจะต�องมองถึง
การศึกษาในทุกระดับ และทุกบริบท เพราะการศึกษาไม+ได�จํากัดแต+ในห�องเรียนเพียงอย+างเดียว ยัง
รวมไปถึงการศึกษานอกห�องเรียน หรือตามอัธยาศัยของผู�เรียน นวัตกรทางการศึกษาท่ีเข�าถึงหัวใจ
หลักข�อนี้ได�จะสามารถสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีกระตุ�น และส+งเสริมให�บุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
สนใจใฝ�เรียนรู�ได�ด�วยตนเอง และต+อเนื่องตลอดชีวิต 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 12: ปsญหาการศึกษาเป�นสิ่งสําคัญท่ีเราต�องรู�และเข�าใจ 
ว+าเหตุเกิดจากอะไร แล�วทําให�เป�นอย+างไร แล�วเราจะแก�ไขหรือพัฒนาอย+างไรให�การศึกษาพัฒนาข้ึน 
นวัตกรการศึกษาควรเข�าใจบริบทนี้ เพ่ือให�สามารถคิดนวัตกรรมท่ีจะช+วยแก�ไขปsญหาการศึกษานี้ได�  

  นวัตกรทางการศึกษาท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จะเป�นผู�ท่ีมี
ความเข�าใจในการรูปแบบ ระบบ กระบวนทัศน" และบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึง
จะช+วยให�เกิดมุมมอง และแนวคิดในการสร�างสรรค"นวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองต+อความต�องการ
ของผู�เรียน อันจะเป�นกระตุ�น และส+งเสริมผู�ไปสู+บุคคลแห+งการเรียนรู�ตลอดชีวิตได� 

1.2.12 ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ ความกระหายใคร+รู�เป�นสิ่งกระตุ�นให�
บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความต�องการอยากรู�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งพร�อมกัน บุคคลจะ
รู�สึกต่ืนเต�น และมีการแสดงออกเม่ือได�พบ หรือได�รับสิ่งท่ีไม+เคยมี เคยได� หรือเคยพบมาก+อน นวัตกร
ทางการศึกษาเม่ือเกิดความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ หรือนวัตกรรมใหม+ จะต�องมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความต�องการศึกษา ค�นคว�า ปฏิบัติ ทดลอง ด�วยต่ืนเต�น และกระตือรือร�น อยากรู�อยาก
เห็นผลลัพธ"ท่ีเกิดข้ึนจากการค�นพบท้ังท่ีสําเร็จ และล�มเหลว เพ่ือนําไปต+อยอดสร�างเป�นนวัตกรรมท่ี
เป�นประโยชน"ต+อการศึกษาท้ังในส+วนการสนับสนุนการศึกษา และการเรียนการสอน นอกจากนี้ 
นวัตกรรมท่ีมีความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ ๆ จะมีพฤติกรรมแสดงออกให�เห็นความต�องการท่ี
จะศึกษาเรียนรู�เพ่ือพัฒนาตนเองอยู+ตลอดเวลา 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 13: การเป�นคนท่ีอยากรู�อยากเห็นสิ่งใหม+อยู+เสมอ เป�น
การเพ่ิมพูนความรู� ว+าเขาคิดมายังไง แนวคิดเขาเกิดจากอะไร แล�วสิ่งนี้ดีหรือไม+ดี ทําให�เราได�ฝ�ก
กระบวนการคิด วิเคราะห" และได�ความรู�มาปรับใช� กระตุ�นพลังให�สร�างสรรค"ผลงานใหม+ๆข้ึนมา  

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 15: นวัตกรส+วนใหญ+จะมีความต่ืนเต�น ต่ืนตัวต+อสิ่งแปลก
ใหม+เสมอ จะให�ความสนใจกับการสืบค�น สืบเสาะข�อมูลความรู� แนวทางการพัฒนาท่ีแปลกใหม+ ชอบ
คิดชอบทดลองในสิ่งที่ยังไม+มีใครทํา ศึกษางานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม+ๆอยู+ตลอดเวลา จะเรียกว+า 
เสพติดนวัตกรรมเลยก็ได�  

  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ จะเป�นสิ่งท่ี
แสดงให�เห็นถึงความต�องการเรียนรู� และพัฒนาตนเองอยู+ตลอดเวลา นวัตกรทางการศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมดังกล+าว จะช+วยส+งเสริมให�มีการคิดค�น สร�างสรรค"สิ่งใหม+ หรือนวัตกรรมท่ีนํามาปรับใช�ให�
เกิดประโยชน"ทางการศึกษาอย+างต+อเนื่อง 
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1.2.13 การเปvดกว�างทางความคิด เป�นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับ
แนวคิด มุมมองมีหลากหลาย หรือแตกต+างออกไป โดยปราศจากอคติส+วนบุคคล นวัตกรทาง
การศึกษาท่ีพฤติกรรมเปvดกว�างทางความคิด จะเป�นบุคลากรท่ีสามารถเข�าถึงองค"ความรู�ของบุคคลอ่ืน
ได�ง+ายกว+าบุคลากรท่ีไม+เปvดใจ เพราะมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืนท่ีเสนอความคิดเห็น ทําให�เกิด
มุมมองใหม+ ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน ได�รับคําแนะนํา ความช+วยเหลือ อันจะนําไปสู+
ความร+วมมือในการสร�างสรรค"นวัตกรรมทางการศึกษาข้ึน ในทางกลับกัน หากนวัตกรทางการศึกษา
ไม+มีพฤติกรรมเปvดกว�างทางความคิด มองแนวคิดคนอ่ืนด�วยความลําเอียง อคติส+วนบุคคล อาจจะทํา
ให�มองข�ามแนวคิด หรือมุมมองบางอย+างท่ีจะนํามาแก�ปsญหา เพ่ือสร�างสรรค" หรือต+อยอดนวัตกรรมได� 
นอกจากนี้ แม�นวัตกรทางการศึกษาจะมีแนวคิด หรือมีนวัตกรรมทีดีเพียงใด แต+หากได�สร�างกําแพง
ทางความคิดระหว+างตน และบุคคลอ่ืนแล�ว อาจจะไม+ได�รับการสนับสนุน แนะนํา หรือช+วยเหลือใน
การพัฒนานวัตกรรม ทําให�ไม+สามารถสร�างสรรค" หรือไม+ได�รับความร+วมมือในการนํานวัตกรรมไปใช�
ให�เกิดประโยชน"อย+างสูงสุดในการศึกษาได� 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 1: การเปvดกว�างทางความคิด การต่ืนตัวท่ีจะเรียนรู� เพ่ิมเติม
ความรู�อยู+ตลอดเวลา เปvดรับความคิดเห็นของคนอ่ืนอย+างเต็มใจ จะทําให�เราได�รับแนวคิดท่ีแปลกใหม+ 
มาประยุกต"ใช�ในงาน เพ่ือให�งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 14: จะสร�างงานนวัตกรรม นวัตกรต�องไม+หยุดคิด ไม+หยุดท่ี
จะเรียนรู� ไม+ยึดติดกับการทํางานเดิมๆ ต�องรู�จักเปvดกว�างทางความคิด แสวงหาความรู�ใหม+ๆ 
เทคโนโลยีใหม+ๆ มาปรับใช�กับงานของตัวเอง  

  นวัตกรทางการศึกษาท่ีมีการเปvดกว�างทางความคิด จะเป�นผู�ท่ีมีความคิด 
และแนวทางการสร�างนวัตกรรมท่ีหลากหลายแง+มุม ไม+ยึดติดกับกระบวนการทํางานแบบเดิม ๆ ซ่ึง
เปรียบเสมือนกับดักทางความคิด ทําให�สามารถสร�างนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช�ได�อย+างกว�างขวาง 
รวมถึงเกิดความร+วมมือ ช+วยเหลือ แนะนํา ให�คําปรึกษาจากผู�รู�ท+านอ่ืน ซ่ึงสามารถนําไปใช�ในการ
พัฒนานวัตกรรมให�ดียิ่งข้ึนไปได� 

1.2.14 ความละเอียดรอบคอบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงให�เห็นถึงความใส+ใจในสิ่ง
ต+าง ๆ ให�ความสําคัญกับรายละเอียดแม�เพียงเล็กน�อย ด�วยการพินิจพิจารณาอย+างรอบคอบ และรอบ
ด�าน เพ่ือให�ข�อมูลมีความถูกต�องมากท่ีสุด นอกจากนี้ ยังรวมถึงความเอาใจใส+ต+อผลลัพธ"ท่ีเกิดข้ึน และ
ผลกระทบท่ีตามมาจากการดําเนินงานด�วย นวัตกรทางการศึกษาจําเป�นจะต�องมีความละเอียด
รอบคอบ เพราะหากเกิดข�อผิดพลาดอาจจะส+งผลกระทบต+อระบบการศึกษาท้ังระบบท้ังในระยะสั้น 
และระยะยาว ดังนั้น การสร�างสิ่งใหม+ หรือนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา นวัตกรทางการศึกษาจึงต�องเอา
ใจใส+ต้ังแต+กระบวนการคิด จนกระท่ังผลลัพธ"ท่ีเกิดข้ึน โดยไม+ละเลยรายละเอียดแม�เพียงเล็กน�อยท่ี
อาจส+งผลให�กระบวนการสร�างนวัตกรรมเกิดความผิดพลาดได� ยิ่งไปกว+านั้น นวัตกรทางการศึกษา
จะต�องไม+มองข�ามผลกระทบทางบวก และทางลบท่ีจะตามมาหลังจากการนํานวัตกรรมไปใช�ด�วย เพ่ือ
นํามาใช�ในการตัดสินใจในการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยนให�เกิดนวัตกรรมท่ีสร�างประโยชน"ให�แก+
การศึกษา โดยมีผลกระทบต+อผู�มีส+วนเก่ียวข�องกับการศึกษาให�น�อยท่ีสุด 
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    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 8: คนท่ีมีความละเอียดรอบคอบ เก็บรายละเอียดของงาน
ทุกเม็ดทุกหน+วย งานท่ีได�มักจะไม+เกิดข�อผิดพลาดหรือมีข�อผิดพลาดน�อยมาก และงานยังมี
ประสิทธิภาพสูง เพราะได�ผ+านการตรวจสอบอย+างละเอียดรอบคอบแล�ว ซ่ึงจะเป�นประโยชน"ต+อการ
พัฒนาการศึกษามาก สามารถดําเนินงานไปได�อย+างรวดเร็ว ไม+ต�องเสียเวลาปรับแก�อีก  

  พฤติกรรมท่ีแสดงให�เห็นถึงความระเอียดรอบคอบของนวัตกรทาง
การศึกษานั้น จะช+วยสร�างความเชื่อม่ันให�แก+ผู�มีส+วนเก่ียวข�องกับการศึกษาทุกฝ�าย ทําให�มองเห็นถึง
ประโยชน"มากกว+าโทษท่ีเกิดการนํานวัตกรรทางการศึกษาไปปรับใช� ทําให�นวัตกรรมท่ีสร�างข้ึน
ได�รับการต+อยอด และพัฒนาอย+างต+อเนื่อง  

1.2.15 การมุ+งผลสัมฤทธิ์เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ+งม่ันต้ังใจในการ
ปฏิบัติงาน และพยายามเพ่ือให�บรรลุเปFาหมายตามท่ีต้ังไว� ตรงตามเวลา และมาตรฐานท่ีกําหนด โดย
ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู+อย+างคุ�มค+า และเกิดประโยชน"สูงสุด เพ่ือให�ผลลัพธ"ของงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ท่ีผ+านการแก�ไข ปรับปรุงอย+างต+อเนื่อง และรอบคอบ นวัตกรทางการศึกษาท่ีมีพฤติกรรม
มุ+งผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น จะแสดงออกถึงความมุ+งมั่น และจริงจังกับการปฏิบัติงาน พร�อมทุ+มเท
แรงกาย แรงใจเพ่ือให�งานบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐาน และกําหนดเวลาท่ีต้ังไว� ด�วยการใช�ทรัพยากร
ท่ีมีอยู+อย+างคุ�มค+าท่ีสุด เพ่ือให�ได�นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท่ีผ+าน
กระบวนการวิเคราะห" สังเคราะห" ปรับปรุง และพัฒนามาอย+างต+อเนื่อง 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 2: การสร�างงานนวัตกรรมให�ประสบผลสําเร็จ นวัตกรควร
จะมีการต้ังเปFาหมายให�ชัดเจน มีแผนการดําเนินงานท่ีเป�นระบบ ตรงต+อเวลาท่ีกําหนด ไม+ผัดวัน
ประกันพุ+ง ทุ+มเทแรงกาย แรงใจ มุ+งม่ันต้ังใจท่ีจะผลิตงานดีๆออกมา  

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 5: การปฏิบัติงานโดยมุ+งผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีต้ัง จะทําให�
งานท่ีได�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
     การแสดงออกของนวัตกรทางการศึกษาท่ีมุ+งผลสัมฤทธิ์นั้น เป�นการแสดง
ให�เห็นถึงความมุ+งม่ัน ต้ังใจ ท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับตนเอง และสรรค"สร�างนวัตกรรมท่ีมีประโยชน"ต+อ
การศึกษาท่ีมีท้ังประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอยู+บนพ้ืนฐานของกระบวนการท่ีมีมาตรฐาน ตรง
ตามกําหนดเวลา และการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู+อย+างคุ�มค+าท่ีสุด 

1.2.16 การประพฤติตนเป�นต�นแบบ คือ การแสดงออกด�านบุคลิกภาพทางวาจา 
กิริยาท+าทาง รูปแบบการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติตัวในสถานการณ" และ
บริบทต+าง ๆ ท่ีควรค+าแก+ได�รับการยกย+อง และยึดถือเป�นแบบอย+างของผู�อ่ืน นวัตกรทางการศึกษา
ควรประพฤติตนให�บุคลากร หรือผู�ที่เกี่ยวข�องทางการศึกษาได�เห็นเป�นแบบอย+าง ท้ังการใช�วาจา 
กิริยาท+าทาง แนวทางในการดําเนินชีวิต กระบวนการทํางาน รวมถึงควรแสดงให�เห็นถึงความมุ+งม่ัน
ต้ังใจท่ีจะสร�างสรรค"นวัตกรรมท่ีเป�นประโยชน"ต+อการศึกษาอย+างแท�จริง เพ่ือเป�นแบบอย+างให�บุคคล
อ่ืนนําไปยึดถือ และเป�นต�นแบบในการพัฒนายกระดับความรู�ความสามารถของตนเองไปสู+การเป�น       
นวัตกรทางการศึกษาท่ีสามารถสร�างสรรค"นวัตกรรมทางการศึกษาในอนาคตได� 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 6: ลักษณะของนวัตกรท่ีดี คือ เป�นนักคิด สร�างความ
แตกต+าง เกิดงานท่ีแปลกใหม+ ชอบต้ังคําถาม อยากรู�อยากเห็นอยากเข�าใจ สังเกตสิ่งรอบข�าง ทําให�เห็น
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ปsญหาท่ีจะต�องแก�ไข เก+งการเชื่อมโยงเรื่องราวหรือสิ่งต+างๆเข�าด�วยกัน รู�จักปฏิสัมพันธ"กับผู�คนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู� นําความรู�มาพัฒนางาน และชอบทดลอง เพ่ือหาความจริงหรือคําตอบ 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 7: นวัตกรจะกล�าทําสิ่งใหม+ คิดอยากจะแก�ไข เม่ือเห็นว+า
สิ่งนั้นยังไม+ดีพอหรือเห็นว+าต�องพัฒนา กระตือรือร�นท่ีจะสรรค"สร�างสิ่งใหม+ๆให�เกิดข้ึน  

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 11: การรอบรู� มีทักษะในการคิดวิเคราะห" สังเคราะห"  
  นวัตกรทางการศึกษาท่ีเป�นต�นแบบท่ีดีนั้น จะสามารถจูงใจ และเป�นแรง

บันดาลใจให�บุคลากร หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษานํามาเป�นต�นแบบ ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความรู�ความสามารถของตนเองเพ่ือสร�างกระบวนการใหม+ แนวคิดใหม+ ซ่ึงจะนําไปสู+การเป�นนวัตกร
ทางการศึกษาท่ีสามารถสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพในอนาคตได� 

2. กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษาและปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.1 กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษา  
 นวัตกรรมการทางการศึกษา คือ การใช�ทักษะความรู� ประสบการณ" และความคิด

สร�างสรรค" มาพัฒนาสร�างสิ่งใหม+ หรือแนวคิดวิธีการใหม+ ๆ เพ่ือใช�ในการศึกษา โดยผ+านการทดลอง 
และปรับปรุงมาเป�นลําดับ จนกระท่ังเกิดความอ่ิมตัวและนํามาใช�สร�างประโยชน"ในการศึกษาได� อัน
ประกอบด�วย 3 องค"ประกอบหลัก ดังนี้ 

2.1.1 การแก�ปsญหาในงานท่ีซับซ�อน งานท่ีซับซ�อน ถือได�ว+าเป�นสภาพการทํางาน
ท่ีก+อให�เกิดปsญหาขึ้นอย+างมากในระบบการศึกษา เนื่องจากในองค"การทางการศึกษามีหลาย
หน+วยงานย+อย บุคลากรมีจํานวนมาก มีหลายระดับ อีกท้ังปริมาณของภาระงานมีจํานวนมาก จึงทํา
ให�เกิดการทํางานที่ซํ้าซ�อนกันซึ่งส+งผลเสียต+อระบบการลื่นไหลของงาน ทําให�งานติดขัด มีการ
ตรวจสอบ และทําซํ้าๆ กันหลายรอบโดยไม+จําเป�น อันเป�นเหตุให�สิ้นเปลืองท้ังงบประมาณ เวลา และ
บุคลากรเป�นจํานวนมาก การแก�ปsญหาในการงานท่ีซํ้าซ�อนกันนั้น จําเป�นต�องมีการวิเคราะห"สาเหตุ
ของปsญหาท่ีเกิดข้ึน สร�างสรรค"กระบวนการแก�ปsญหา โดยเชื่อมโยงกับความรู� ความสามารถ ทักษะ
การแก�ปsญหา มีประสบการณ"ของบุคลากรในการแสวงหาแนวทางใหม+ สิ่งใหม+ หรือแนวคิดใหม+ ๆ 
และรู�จักนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาช+วยในการจัดเก็บ จัดเรียง ปรับปรุงข�อมูล เพ่ือให�ง+ายต+อการ
นํามาใช� ขจัดความซํ้าซ�อนนั้นให�น�อยลง หรือหมดไป ซ่ึงมีความสอดคล�องกับผู�ให�ข�อมูล ดังนี้ 

 
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 3: การทํางานท่ีซับซ�อนเป�นอุปสรรคต+อการทํางาน สาเหตุ

เกิดจากการความสับสนในเปFาหมายของงาน การสั่งงานที่ซํ้าซ�อน การไม+ประสานงานกันภายใน
องค"การ การไม+มีการวางแผนงานไว�ล+วงหน�าหรือไม+ปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดจึงทําให�เกิดการ
สับสน ยุ+งยากในงาน ซ่ึงทําให�สิ้นเปลืองท้ังงบประมาณ เวลา และบุคลากร  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 9: การแก�ไขงานท่ีซับซ�อน คือ การเปลี่ยนการคิด การทํางาน 
ปรับปรุงการทํางานใหม+ โดยการลําดับข้ันตอน บุคคลากร สถานท่ี อุปกรณ" และวิธีการทํางานโดยรวม 
แล�วจัดเรียงลําดับใหม+ เพ่ือทําให�งานง+ายข้ึน โดยการลด ทดแทนหรือเชื่อมโยงงานเข�าด�วยกัน  
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    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 10: การนําระบบสารสนเทศมาใช�ในงาน ทําให�การทํางาน
ง+ายข้ึน เข�าถึงข�อมูลท่ีต�องการได�เร็วข้ึน และไม+เสียเวลากับข�อมูลท่ีไม+เก่ียวข�อง ซ่ึงจะนําไปสู+การ
ทํางานและการตัดสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน  

 ดังนั้น การแก�ปsญหาท่ีซับซ�อน จึงเป�นส+วนประกอบสําคัญของกระบวนการ
เกิดนวัตกรการศึกษา จะเห็นได�ว+างานท่ีซํ้าซ�อนก+อให�เกิดปsญหาต+อการปฏิบัติงานในระบบการศึกษา 
เป�นอย+างมาก หากไม+สามารถแก�ปsญหาได� จะทําให�งานเกิดความสูญเสีย และสิ้นเปลืองท้ัง
งบประมาณ เวลา และบุคลากรในการพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าได� ดั้งนั้น การมีทักษะในการ
แก�ปsญหาในงานท่ีซํ้าซ�อนจึงเป�นสิ่งท่ีจําเป�นในกระบวนสร�างนวัตกรทางการศึกษาเพ่ือลดปsญหา หรือ
ขจัดปsญหาดังกล+าวให�หมดไป 

2.1.2 การพัฒนางานอย+างต+อเนื่อง การพัฒนางานอย+างต+อเนื่อง เป�นแนวทางใน
การพัฒนางานอย+างเป�นระบบ หากการทํางานไม+มีความต+อเนื่อง ขาดช+วง หรือทําไปตามสถานการณ"
โดยไม+มีการวางแผนการพัฒนาให�เกิดความต+อเนื่องอย+างยั่งยืน จะทําให�งานเกิดการชะงัก และไปไม+
ถึงเปFาหมายท่ีวางไว� ซ่ึงอาจเกิดผลเสียในการทํางานในระยะยาวได� การพัฒนางานอย+างต+อเนื่องจึง
เป�นการวางแนวทางของกระบวนการทํางานให�เป�นไปอย+างระบบด�วยการวิเคราะห" คิดสร�างสรรค" 
ประสบการณ" ค�นคว�า ทดลอง ปรับปรุง พัฒนา และต+อยอดเพ่ือไปสู+เปFาหมาย ท้ังนี้ ผลท่ีได�จะกลาย
มาเป�นแนวทางใหม+หรือสิ่งใหม+ท่ีทําให�งานประสบความสําเร็จ และยั่งยืนในอนาคตได� 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 4: คนท่ีรู�จักการปรับปรุงงานให�ดีข้ึนกว+าเดิมอย+างต+อเนื่อง 
เม่ือพบปsญหาหรือข�อบกพร+องก็รีบแก�ไข หรือหาแนวทางการทํางานใหม+ๆอยู+เสมอ ไม+หยุดนิ่ง มักเป�น
ผู�ท่ีประสบความสําเร็จในงาน สามารถทํางานให�สําเร็จได�โดยง+าย และบรรลุเปFาหมายท่ีตั้งใจไว�  

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 12: อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนางาน คือ 
บุคลกรไม+ยอมสร�างนิสัยใหม+ หรือฝ�กทักษะใหม+ๆท่ีจําเป�นต+อตนเอง มีความคิดท่ีติดยึดกับการทํางาน
แบบเดิมๆ ไม+ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทํา จึงทํางานไม+ประสบความสําเร็จหรือประสบ
ความสําเร็จแต+ต�องใช�เวลานาน  

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 13: หากเรารู�จักพัฒนางานอย+างต+อเนื่อง สมํ่าเสมอ จะทํา
ให�งานหรือผลงานของเราไม+ล�าสมัย สามารถตามทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย+างรวดเร็วได� โดยท่ีงานไม+
ต�องหยุดชะงัก  

  การพัฒนางานอย+างต+อเนื่อง ถือเป�นองค"ประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการ
เกิดนวัตกร เนื่องจากการวิเคราะห" คิดสร�างสรรค" ประสบการณ" ค�นคว�า ทดลอง ปรับปรุง พัฒนา 
และต+อยอดอย+างต+อเนื่อง จะช+วยสร�างแรงกระตุ�นให�บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานจนเกิดตก
ผลึกเป�นนวัตกรท่ีสร�างนวัตกรรมในการทํางานต+อไป 

2.2 ปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษา การจะเกิดขึ้นของ          
นวัตกรทางการศึกษาได�นั้น จําเป�นจะต�องอาศัยปsจจัยหลายอย+างมาหลอมรวมกันเพ่ือสร�างนวัตกรมี
คุณภาพ ปsจจัยดังกล+าวประกอบด�วย ได�แก+ 

2.2.1 การมอบหมายงานท่ีท�าทาย เป�นการกระตุ�นให�บุคลากรเกิดแรงจูงใจการ
พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน สร�างมุมมองใหม+บุคลากรมองเห็นคุณค+า ความสําคัญของตนจาก
งานท่ีได�รับมอบหมาย เกิดความกระตือรือร�น ต�องการพิสูจน"ความรู�ความสามารถตนเองในการทํางาน
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นั้นให�บรรลุตามท่ีได�รับมอบหมาย ผลท่ีตามมาคือบุคลากรจะเกิดความเชื่อม่ัน ต�องการเรียนรู� และ
พัฒนาตนเองข้ึนไปสู+ระดับนวัตกรเพื่อทํางานที่ท�าทายยิ่งขึ้นกว+าเดิม เกิดเป�นการสร�างแนวทาง 
กระบวนการ และสิ่งใหม+สามารถนํามาจัดการกับงานท่ีมีท�าทายได� 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 2: การมอบหมายงานท่ีแปลกใหม+ ให�บุคคลากรได�เรียนรู�
งานนอกเหนือจากงานท่ีทําอยู+เดิม เป�นการท�าทายความสามารถของบุคลากร และยังเป�นกรกระตุ�น
บุคลากรให�ต�องพัฒนาตนเอง ใฝ�หาความรู�ใหม+ๆ เพ่ือให�สามารถทํางานท่ีได�รับมอบหมายให�บรรลุ
เปFาประสงค"  

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 14: การมอบหมายงานท่ีท�าทาย จะทําให�บุคลากรได�
เรียนรู�ในงานใหม+ ได�ฝ�กกระบวนการคิด การวิเคราะห" วางแผนการบริหารจัด และกล�าตัดสินใจมาก
ข้ึนในการดําเนินงาน ทําให�สามารถพัฒนาศักยภาพได�อย+างรวดเร็ว  

 การมอบหมายงานท่ีท�าทาย จึงเป�นปsจจัยในการสร�างแรงกระตุ�นให�บุคลากร
เกิดความท�าทายในการสร�างสรรค" ออกแบบแนวทาง กระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม+ ๆ เพ่ือนํามาใช�
ในการจัดการกับงานท่ีมีความท�าทาย 

2.2.2 การเรียนรู�โดยการปฏิบัติจริง เป�นปsจจัยท่ีเน�นการลงมือปฏิบัติของบุคลากร
โดยการเผชิญหน�ากับสถานการณ" หรือแก�ปsญหาด�วยตนเอง การเรียนรู�โดยการปฏิบัติจริงนี้ บุคลากร
จะได�เรียนรู�การฝ�กคิด วิเคราะห" เรียนรู� ค�นคว�า ทดลองและลงมือทําจริง ผลท่ีได�แปรผันมาเป�น
ประสบการณ"ท่ีถูกซึมซับลงในตัวบุคลากร ท้ังความผิดพลาด ความสําเร็จ และแนวทางท่ีจะไปสู+
ความสําเร็จ ซ่ึงบุคลากรดังกล+าวจะสามารถออกแบบ สร�างสรรค"แนวคิด และกระบวนการแก�ปsญหา
ต+างๆ ด�วยตนเองได� 

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 5: ประสบการณ"จากการลงมือปฏิบัติ  มักเป�นสิ่งท่ีเรา
จดจําได�ดี  เพราะเราได�เรียนรู�ในการทดลอง ท้ังการคิดวางแผนกระบวนการ คิดวิธีการแก�ไขปsญหา 
และแนวทางการทํางานด�วยตนเอง  

    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 15: การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง จะทําให�เราได�มุมมอง
ใหม+ท่ีแตกต+างจากการทํางานเดิม เกิดเป�นประสบการณ"ท่ีจะนําไปใช�ในการทํางาน สร�างประโยชน"
ให�กับตน ทีม และองค"การ  

 ดังนั้น การเรียนรู�โดยการปฏิบัติจริง จึงเป�นปsจจัยท่ีทําให�บุคลากรเกิดการ
เรียนรู�ผ+านการรับรู�ด�วยตนเอง ซึ่งจะทําให�บุคลากรเกิดประสบการณ"ที่สามารถดึงกลับมาใช�เพ่ือ
สร�างสรรค" ออกแบบ และสร�างกระบวนการท่ีนํามาใช�ในการแก�ปsญหาท่ีกําลังเผชิญอยู+ได� 

2.2.3 การฝ�กอบรม เป�นกระบวนการในการเตรียมความพร�อมให�กับบุคลากร ทํา
ให�บุคลากรเกิดความรู� ความเข�าใจ เกิดทักษะ เจตคติ และความชํานาญ จนสามารถนําไปใช�ในการ
พัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยู+ได�อย+างมีประสิทธิภาพ บุคลากรท่ีผ+านการฝ�กอบรมจะมีศักยภาพในการ
ทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน มีความเข�าใจถึงสภาพปsญหาท่ีตนเอง หรืองค"การประสบอยู+ และออกแบบแนวทาง
ในการจัดการกับปsญหานั้น ๆ ได�อย+างเหมาะสมกับสถานการณ"ท่ีกําลังเผชิญ 

   ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 7: การที่องค"การมีการจัดฝ�กอบรมให�บุคลลากรอย+าง
สมํ่าเสมอ เป�นการพัฒนาบุคลากรให�เกิดความรู� ความเข�าใจ และความชํานาญในงานท่ีทํา เป�นการจัด
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พ้ืนท่ีให�คนในองค"การได� ได�แลกเปลี่ยนความรู� เจตคติวิธีการทํางานร+วมกัน และอาจสามารถช+วยให�
บุคคลากรหาแนวทางการแก�ไขปsญหาให�กับองค"การได�อีก  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 16: การฝ�กอบรม ในบางครั้งสามารถท่ีจะแปลงเปลี่ยนเจตคติ 
ความรู�สึก หรือพฤติกรรมท่ีไม+พึงประสงค"ให�กลายเป�นพฤติกรรมท่ีองค"การต�องการได�  

 การฝ�กอบรมบุคลากร เปรียบเสมือนการสร�างเกราะปFองกันให�กับบุคลากร
ขององค"การเพ่ือให�พร�อมต+อการก�าวเข�าไปเผชิญกับสถานการณ"ในการทํางานในรูปแบบต+าง ๆ เม่ือ
บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต+อสภาพการณ"นั้น ๆ จะมองเห็นแนวทางการ
จัดการกับสถานการณ" และสร�างสรรค"กระบวนการเพ่ือทลายสิ่งท่ีเป�นปsญหาได�ง+าย และรวดเร็วข้ึน 

2.2.4 ประสบการณ"การทํางานที่หลากหลาย การที่บุคคลมีประสบการณ"การ
ทํางานท่ีหลากหลายนั้น จะช+วยให�บุคคลเกิดมุมมอง แนวคิดท่ีออกนอกกรอบเดิมได�อย+างสร�างสรรค" 
การท่ีบุคคลมีประการณ"การทํางานเพียงอย+างใดอย+างหนึ่งนั้น จะทําให�เกิดการยึดติดกับกรอบ
ความคิดเดิมๆ มองปsญหาเพียงแง+มุมใดแง+มุมหนึ่ง ใช�รูปแบบเดิม ๆ ในการจัดการกับปsญหา ซ่ึงส+งผล
ให�ไม+สามารถแก�ปsญหาท่ีเกิดข้ึนใหม+ได� การมีประสบการณ"การทํางานท่ีหลากหลาย จึงเป�นส+วนสําคัญ
ท่ีจะช+วยบุคลากรเกิดมุมมองที่กว�างขึ้น ไม+ยึดติดกับกรอบแนวคิด สามารถสร�างสรรค"แนวคิด
กระบวนการ สิ่งใหม+ ๆ จากประสบการณ"ท่ีหลากหลาย เพ่ือนํามาทดลองใช�ในการจัดการกับปsญหาท่ี
เกิดข้ึน อันจะนํามาซ่ึงการสร�างนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลาย และแก�ปsญหาท้ังแบบปsจเจก และแบบ
องค"รวมได� 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 6: การท่ีองค"การมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ"ท่ีหลากหลาย 
ช+วยให�บุคลากรสามารถ มองเป�นปsญหาท่ีเกิดข้ึนในหลายมิติ สามารถแก�ไขปsญหาได�อย+างรอบคอบ มี
แนวทางการแก�ไขปsญหาหลากหลายวิธี และสามารถเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแก�ไขปsญหาได� ทําให�
องค"การประสบความสําเร็จ บรรลุเปFาหมายท่ีตั้งไว�ได�อย+างรวดเร็ว  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 17: การมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ"ท่ีหลากหลาย และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ" ความรู� เจตคติของคนในองค"การ จะทําให�บุคลากรในองค"การ
สามารถพัฒนาศักยภาพ ความรู�ความสามารถตนได�อย+างรวดเร็ว  

 ประสบการณ" ถือได�ว +าเป�นสิ ่งจําเป�นต+อการพัฒนา และจัดการกับ
สถานการณ"ต+าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การมีประสบการณ"ท่ีหลากหลาย จะทําให�มองเห็นสถานการณ"นั้น ๆ 
ด�วยมุมมองท่ีกว�าง และหลากหลาย เกิดการปะติดปะต+อของความรู� ทักษะท่ีได�มาจากการสั่งสม
ประสบการณ"ในอดีต นํามาสังเคราะห"เป�นแนวทางในการสร�างสรรค"กระบวนการ แนวทาง และสิ่ง
ใหม+ท่ีนํามาใช�ในการจัดการกับสถานการณ"ท่ีกําลังประสบท้ังในปsจจุบัน และอนาคตได� 

2.2.5 การมีพ่ีเลี้ยง ในบางสถานการณ" บุคลากรในองค"การอาจจะต�องเผชิญกับ
ปsญหา หรือสภาพการณ"ท่ีไม+สามารถแก�ไขปsญหาได�ด�วยตนเอง อันเนื่องมากจากไม+มีความรู�ความ
เข�าใจ ขาดทักษะ หรือประสบการณ"บางอย+าง หากสถานการณ"ดังกล+าวยังดําเนินต+อไปโดยไม+ได�รับ
การช+วยเหลือ บุคลากรอาจเกิดความเหนื่อยล�า ท�อแท� และหมดกําลังใจได� การมีพ่ีเลี้ยงจะเป�นสิ่งท่ี
เข�ามาเติมเต็มให�กับสิ่งท่ีขาดไปบุคลากร ด�วยการคอยให�ความช+วยเหลือข�อแนะนําในยามท่ีต�องการ 
ให�คําปรึกษา รับฟsง และกระตุ�นให�บุคลากรเกิดทัศนะคติเชิงบวก ทําให�บุคลากรไม+รู�สึกโดดเด่ียว และ
มีกําลังใจในการพัฒนาสิ่งใหม+ ๆ เพ่ือเผชิญหน�า และแก�ไขปsญหาท่ีพบจนกระท่ังบรรลุเปFาหมายได� 
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   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 1: การมีพ่ีเลี้ยง จะทําให�บุคลากรประสบความสําเร็จได�เร็วข้ึน 
เพราะพ่ีเลี้ยงคือผู�ที่มีประสบการณ"ในการทํางานมาก+อน  รู�จักปsญหา วิธีการแก�ไขปsญหาทักษะ
กระบวนการคิดท่ีมากกว+า สามารถให�คําปรึกษา แนะนํา สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานให�กับผู�ท่ีมีประสบการณ"น�อยกว+าได�  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 3: การท่ีเราได�เรียนรู�จากพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณ"มากกว+า
เป�นโอกาสที่ดี เพราะเราจะได�เรียนรู�แนวคิด หลักคิด วิธีการจากเขา ซึ่งประสบการณ"เหล+านี้ไม+
สามารถหาซ้ือได�  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 8: การได�ปรึกษาหรือคําแนะนําจากพ่ีเลี้ยงท่ีตนนับถือ ทํา
ให�บุคคลากรท่ีมีประสบการณ"น�อยกว+ามีความม่ันใจท่ีจะลงมือปฏิบัติมากข้ึน  

 ปsญหาท่ีเกิดข้ึนในบางสถานการณ"อาจเป�นปsญหารูปแบบใหม+ท่ีบุคลากรไม+
เคยพบมาก+อน จึงทําให�ขาดความรู� ความเชื่อม่ัน ทักษะ และประสบการณ"ท่ีจะนํามาใช�ในการจัดการ
กับสิ่งท่ีกําลังประสบอยู+ได�อย+างถูกต�อง การมีพ่ีเลี้ยงคอยให�ความช+วยเหลือ ให�คําปรึกษา แนะนํา รับ
ฟsง และกระตุ�นให�เกิดกําลังใจ จะช+วยทําให�บุคลากรเกิดความเชื่อม่ัน และสร�างนวัตกรรมเพ่ือนํามาใช�
กับสถานการณ"ท่ีกําลังเผชิญหน�าได�  

2.2.6 การประเมินที่มีประสิทธิภาพ การประเมินถือได�ว+าส+วนสําคัญของการ
ปฏิบัติงาน เปรียบได�กับการตัดสินว+าผลลัพธ"ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ มีคุณค+ามากน�อยเพียงใด 
ผลงานท่ีไม+ผ+านการประเมิน หรือไม+ได�รับการประเมิน อาจจะไม+ได�รับการยอมรับ และไม+ถูกนําไป
พัฒนาอย+างต+อเนื่อง การประเมินจึงเป�นส+วนหนึ่งที่ช+วยสร�างความน+าเชื่อถือ และเป�นตัวชี้วัดถึง
ผลสําเร็จของงาน การประเมินที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเป�นเครื่องมือท่ีช+วยกลั่นกรองบุคลากรท่ีมี
ความรู� ความสามารถ และระบบการทํางานต้ังแต+การออกแบบแนวความคิด กระบวนการทํางาน 
จนกระท่ังเกิดผลลัพธ" ซ่ึงจะช+วยองค"การให�สามารถเลือกบุคลากร และผลงานท่ีมีประสิทธิภาพนํามา
พัฒนาต+อยอดจนกระท่ังสร�างเป�นนวัตกร และนวัตกรรมใหม+ ๆ ข้ึนมาได� 

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 4: การประเมินผลบุคลากรมีความจําเป�นอย+างยิ่งใน
องค"การ เพราะผลการประเมินจะแสดงถึงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรแต+ละคนว+าเป�น
อย+างไร เพ่ือจะได�รู�ทิศทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลนั้นๆว+า มีความรู�ความสามารถ
ท่ีโดนเด+นด�านใดบ�าง เพ่ือจะได�มอบหมายงานท่ีเหมาะสม ในอีกทางก็สามารถรู�ได�ว+าบุคลากรคนใด
ควรจะปรับปรุง หรือพัฒนาด�านใดเพ่ิมเติม เพ่ือให�ได�งานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 12: การประเมินผลเป�นการแสดงให�เห็นว+าการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพหรือไม+  ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดผลก็จําเป�นท่ีจะต�องมีประสิทธิภาพเช+นกัน เพ่ือสร�าง
ความน+าเชื่อถือและเป�นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมืออย+าง
สมํ่าเสมอด�วย  

 การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ เป�นสิ่งท่ีสะท�อนตัวบุคลากร และผลของการ
ปฏิบัติงานว+ามีความน+าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ ได�รับการยอมรับ และเป�นเครื่องมือท่ีนํามาใช�ตัดสินว+า
บุคลากร หรือระบบการทํางานดังกล+าว ควรมีการดําเนินการต+อเพ่ือพัฒนาต+อยอดต+อไปหรือไม+ ดังนั้น 
การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพจึงถือได�ว+าเป�นองค"ประกอบท่ีสําคัญในการคัดเลือกบุคลากร และระบบ
การทํางานเพ่ือนําไปสู+การสร�างนวัตกร และนวัตกรรมขององค"การในอนาคตได� 
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3. การคงอยู+ของความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�แก+ 
3.1 เจตคติท่ีดี ความคิด ความรู�สึกทางด�านจิตใจท่ีคนเรามีต+อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่ง 

อาจจะเป�นได�ทั้งนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเกิดจากประสบการณ"และการเรียนรู�ของบุคคล เช+น 
ความรู�สึกท่ีบุคคลมีต+อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ"ต+างๆท่ีเกิดข้ึน แล�วแสดงออกมาเป�น
พฤติกรรมต+อสิ่งนั้นๆ เจตคติท่ีดีท่ีทําให�นวัตกรยังคงสร�างสรรค"งานนวัตกรรมออกมาเรื่อยๆได� คือ 
ความคิด ความรู�สึกท่ีเต็มใจหรือปรารถนาท่ีมีต+อการทํางาน ซ่ึงเกิดจากความรัก ความชอบในงาน 
และหน+วยงาน ชอบเรียนรู�และคิดสิ่งใหม+ๆ มีความมุ+งม่ันพยายามท่ีจะทํางานให�สําเร็จตามเปFาหมายท่ี
วางไว� ภูมิใจในวิชาชีพว+าเป�นอาชีพท่ีมีเกียรติ สร�างประโยชน"ให�กับคนในประเทศ เป�นส+วนสําคัญท่ี
ช+วยผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ประเทศพัฒนาก�าวทันโลกปsจจุบัน สิ่งเหล+านี้คือความรู�สึก
ทางบวกต+องานท่ีได�รับผิดชอบ ส+งผลต+อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยบุคคลมีความรับผิดชอบในงาน
สูง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดม่ันอยู+ในคุณงามความดี ความถูกต�องชอบธรรม พยายามพัฒนาตนให�
เป�นผู�มีความรู� ความสามารถ มีความชํานาญในการปฏิบัติงานอยู+เสมอ มีความคิดสร�างสรรค"และ
ทันสมัย รู�จักปรับตัวให�ทันต+อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นสภาพแวดล�อมรอบข�าง ก็มีผลต+อการ
ทํางาน คนในองค"การมีเจตคติท่ีดีต+อเพ่ือนร+วมงานและองค"การ ก็จะช+วยส+งผลให�คนรักและสามัคคีกัน 
ร+วมมือร+วมใจกันทํางานเพ่ือองค"การ สร�างสรรค"ผลงานท่ีดีๆให�กับองค"การ สอดคล�องกับกลุ+มผู�ให�
ข�อมูล ดังนี้ 
   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 9: การทํางาน หากเรารักและศรัทธาในงานในอาชีพท่ีเราทํา เกิด
ความคาดหวังว+าจะต�องทํางานให�ออกมาให�สมบูรณ"ที่สุด เพื่อให�สําเร็จตามเปFาหมาย กลายเป�น
ความรู�สึกที่ส+งผลให�เกิดความรับผิดชอบต+องานที่ได�รับมอบหมายโดยอัตโนมัติ แม�ว+างานนั้นจะ
ยากลําบาก ก็จะมุ+งม่ัน เพียรพยายาม และอดทน เพ่ือให�ทํางานออกมาดีท่ีสุด  
   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 11: ความรู�สึกท่ีทําให�คนเราทํางานได�ดี ได�ผลลัพธ"ท่ีน+าพึงพอใจ 
ส+วนหนึ่งเกิดจากความรู�สึกท่ีเขา calling ในงานท่ีทํา คือรู�สึกว+าเขาเกิดมาเพ่ือทําสิ่งนี้  สิ่งนี้คือสิ่งท่ีเขา
ทําได�ดี และเขาจะทําต+อไป  
   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 13: คนท่ีคิดบวกในการทํางานย+อมประสบความสําเร็จในงานง+ายกว+า 
เพราะพลังแห+งการคิดบวกจะช+วยผลักดันให�เราต้ังใจทํางาน สนใจท่ีจะศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมเพ่ือมา
พัฒนางานของตน มีความพยายามท่ีสร�างสรรค"งานให�ออกมาดีท่ีสุด  
   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 17: ในการจัดการศึกษาต�องการคนท่ีมีเจตคติ เจตคติท่ีดีเพราะ
บุคคลเหล+านี้ จะคิดสร�างสรรค"แต+สิ่งดีๆ ที่จะช+วยพัฒนาการศึกษา เกิดประโยชน"ต+อเยาวชนและ
ประเทศชาติ  

 ดังนั้น การที่บุคลากรมีเจตคติที่ดีต+องานและหน+วยงาน ทําให�คนมีความรัก
ความชอบในงานท่ีทํา กลายเป�นความรับผิดชอบต+องาน กระตือรือร�น มุ+งม่ัน และเพียรพยายาม ใน
การทํางานให�ประสบความสําเร็จตามเปFาหมายที่วางไว� และรู�จักพัฒนาตนเองให�เป�นผู�มีความรู� 
ความสามารถ มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน  เพื่อให�ตนสามารถทํางานให�ออกมาดีท่ีสุดและ
สามารถสร�างสรรค"ผลงานใหม+ๆ เม่ือบุคคลสามารถสร�างสรรค"ผลงานท่ีน+าพึงพอใจ ก็จะเกิดความ
ภาคภูมิใจ และต�องการพัฒนางานให�ดีข้ึนไปเรื่อยๆ  
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3.2 แรงจูงใจ แรงผลักดันหรือเง่ือนไขต+างๆ ท่ีทําให�เกิดพลังภายในตัวบุคคล กระตุ�น
ให�เกิดพฤติกรรมการทํางานท่ีพึงประสงค"และสามารถพยากรณ"พฤติกรรมของบุคคลท่ีจะมีต+องานได�
เพ่ือให�บรรลุเปFาหมายท่ีวางไว�  โดยการเป�นนวัตกรนั้น ก็ต�องการแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือ
สร�างสรรค"ผลงานออกมา โดยปsจจัยท่ีส+งผลให�เกิดการสร�างสรรค"ผลงานท่ีดีได� คือ การมีเจตคติท่ีดีต+อ
งาน คือต�องการได�รับอิสระในการทํางาน ได�รับมอบหมายงานท่ีมีคุณค+า ท�าทายความสามารถ มี
เปFาหมายท่ีชัดเจนแน+นอน องค"การเปvดโอกาสให�แก�ปsญหาและเสนอแนวทางใหม+ๆ ในการทํางาน 
สนับสนุนให�กล�าคิด กล�าทํา สร�างสรรค"ผลงานใหม+ๆ ท่ีก+อให�เกิดประโยชน"ต+อการศึกษา เยาวชนและ
ประเทศชาติ นอกจากนั้นบุคคลยังต�องการได�รับการยอมรับและไว�วางใจจากผู�บังคับบัญชาให�เป�น
ผู�รับผิดชอบงาน เกิดความรู�สึกถึงความเป�นเจ�าของงาน เกิดความสนใจในงาน เอาใจใส+งาน และ
รับผิดชอบในงานท่ีได�รับ โดยจะมีความกระตือรือร�นท่ีจะหาความรู� ฝ�กฝนทักษะความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในงาน เพ่ือผลิตผลงานออกมาดีท่ีสุด ส+วนสิ่งแวดล�อมภายในองค"การ บุคคลต�องการมี
ทีมงานและเพ่ือนร+วมงานท่ีดี รู�สึกถึงการทํางานเป�นทีม คนในทีมให�การยอมรับและช+วยเหลือกันใน
การทํางาน และองค"การต�องจัดหาทรัพยากรท่ีเอ้ือต+อการทํางาน อํานวยความสะดวกในการทํางาน 
ด�านการรับการยอมรับ ยกย+อง มีชื่อเสียง ได�รับรางวัลหรือค+าผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากผลงานท่ี
สร�างสรรค"ข้ึนมาก็เป�นส+วนสําคัญท่ีกระตุ�นให�มีแรงจูงใจในการทํางาน ปsจจัยเหล+านี้ส+งผลให�บุคคลากร
มีความยินดีและเต็มใจท่ีจะสร�างผลงานท่ีมีคุณค+าเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ สอดคล�องกับกลุ+มผู�ให�ข�อมูล ดังนี้ 
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 10: กําลังใจท่ีดีของคนทํางาน เกิดจากการได�รับการ
ยอมรับ คําชมเชย และความไว�วางใจจากหัวหน�าและเพ่ือนร+วมงาน หากเรารู�จักชมเชยเขา เขาก็จะ
ภาคภูมิใจในตัวเอง และจะพยายามพัฒนาตัวเองให�ดีข้ึน   
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 14: สิ่งจูงใจ ช+วยกระตุ�นให�คนทํางานอย+างเต็มความสามารถ 
และพยายามเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สิ่งจูงใจจึงเป�นส+วนหนึ่งท่ีทําให�ทํางานสําเร็จได�  
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 15: ในตอนแรก เราควรให�เขาเริ่มทํางานที่เหมาะสมกับ
ระดับความรู�ความสามารถของเขา เพ่ือให�เขาได�พบกับความสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อม่ันใน
ตัวเองมากข้ึน ต+อจากนั้นเราจึงค+อยๆ เพ่ิมระดับความยากของงาน เพ่ือให�งานมีความท�าทายมากข้ึน 
โดยงานนั้นจะต�องไม+ยากหรือง+ายจนเกินไป เพ่ือให�เขาได�รู�จักพัฒนาตนเอง  
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 16: เป�นกระบวนการท่ีกระตุ�นให�บุคคลเกิดความมุ+งม่ัน 
พยายาม และรู�สึกว+าต�องรับผิดชอบเพ่ือให�การทํางานบรรลุผลสําเร็จ  
    ดังนั้น แรงจูงใจจึงมีประโยชน"ต+อหน+วยงาน ซ่ึงจะช+วยกระตุ�นให�บุคลากรมุ+ง
ตอบสนองเปFาหมายของหน+วยงาน เกิดความร+วมมือในการทํางาน ต�องการพัฒนาความรู� ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในงาน เพ่ือให�ตนสามารถสร�างสรรค"ผลงานได�อย+างเต็มความสามารถ เม่ือผลงานสําเร็จ
ตามเปFาหมาย บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและได�รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม บุคลากรจะรู�สึกว+ายินดี
และเต็มใจท่ีจะสร�างผลงานท่ีมีคุณค+าต+อไปเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

3.3 การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพนวัตกรการศึกษาให�
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น ต�องให�ความสําคัญกับการพัฒนาอย+างต+อเนื่องและยั่งยืน 
โดยองค"การต�องมีการจัดการท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู�ท่ีจะนําไปสู+การสร�างสรรค"นวัตกรรมของบุคลากร ท้ัง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ+ม และระดับองค"การ โดยมุ+งจัดการให�เป�นองค"การแห+งการเรียนรู� องค"การ
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แห+งนวัตกรรมการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพของคนผ+านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และการ
จัดการองค"ความรู� จัดให�องค"การมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการสร�างนวัตกรรม สร�างนิสัยให�คนในองค"การ
มีนิสัยนวัตกรรม ท้ังด�านการบริหารจัดการ วิธีการจัดการ กระบวนการทํางาน การปฏิบัติงาน การ
ผลิตผลงานท้ังในรูปแบบการบริหาร การจัดทํา หรือการสร�างสื่อ และจัดให�มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต+อความต�องการ เพ่ือทําให�องค"การและบุคลากรในองค"การมีศักยภาพและ
สมรรถนะพร�อมในการสร�างผลงานนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให�แก+องค"การ 
สอดคล�องกับกลุ+มผู�ให�ข�อมูล ดังนี้ 
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 2: การท่ีบุคลากรจะสร�างสรรค"ผลงานนวัตกรรมท่ีดีได� ก็
ข้ึนอยู+กับหลายปsจจัย ท้ังความรู� ความสามารถของบุคลากรเอง ความร+วมมือของทีมงาน เครื่องมือ
อุปกรณ"ท่ีครบครันและทันสมัย มีเทคโนโลยีการจัดการและการสื่อสารท่ีพร�อมใช�งาน และอ่ืนๆ ดังนั้น
องค"การควรมีการจัดเตรียมสิ่งเหล+านี้ไว�ให�พร�อม  
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 3: การสร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดีและมีสิ่งเอ้ืออํานวยใน
การทํางาน ย+อมส+งผลให�การทํางานง+ายและเร็วข้ึน ได�ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
    ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 8: ความรู�สึกของบุคลากรภายในองค"การท่ีรับรู�ต+อสภาวะ
แวดล�อมในการทํางาน ถ�าบรรยากาศในการทํางานมีความเหมาะสมก็จะส+งผลต+อการจูงใจให�บุคลากร
ทํางานออกมาดี ดังนั้นการสร�างองค"การให�เป�นองค"การแห+งนวัตกรรมจึงเป�นสิ่งสําคัญเช+นกัน เพราะ
จะช+วยกระตุ�นให�บุคลากรตื่นตัวกับการทํางานด�านนวัตกรรม มีการพัฒนาตนเองอยู+เสมอ และ
สามารถคิดนวัตกรรมใหม+ๆได�อยู+ตลอดเวลา  

  ดังนั้น การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างนวัตกรรม ซ่ึงมีผลต+อการสร�างผลงาน
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให�แก+องค"การ โดยควรจัดให�เป�นองค"การแห+งการเรียนรู� 
องค"การแห+งนวัตกรรมการศึกษา จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการสร�างนวัตกรรม สร�างนิสัยให�คนใน
องค"การมีนิสัยนวัตกรรม และให�มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือเอ้ือต+อการ
เรียนรู�ท่ีจะนําไปสู+การสร�างสรรค"นวัตกรรม 

 ตอนท่ี 2 ผลสืบเนื่องจากความเป�นนวัตกรทางการศึกษา 
 การคงอยู+ของนวัตกรในองค"การนั้น ถือเป�นส+วนสําคัญท่ีจะนําพาองค"การไปสู+เส�นทางท่ี

เหมาะสมภายใต�การแข+งขัน ความกดดัน และสภาพความเปลี่ยนไปของยุคโลกาภิวัฒน" ท้ังในปsจจุบัน 
และอนาคตได� ในระบบการศึกษาก็เช+นกัน นอกเหนือจากระบบการศึกษา งบประมาณ เทคโนโลยี
แล�ว นวัตกรทางการศึกษาก็มีส+วนสําคัญในการนําพาการศึกษาไปสู+เส�นทางท่ีถูกต�องเหมาะสม และ
บรรลุเปFาหมายท้ังในปsจจุบัน และอนาคตได� ผลกระทบด�านบวกจากการมีตัวตน และผลกระทบด�าน
ลบจากการสูญเสียของนวัตกรทางการศึกษา สามารถจําแนกได� ดังนี้ 

1. ผลกระทบด�านบวก 
1.1 เชิงปsจเจก บุคลากรท่ีสามารถก�าวข้ึนมาเป�นนวัตกรได�นั้น จําเป�นจะต�องเป�นมี

องค"ประกอบหลายอย+างปะปนกันดังท่ีกล+าวไปแล�วข�างต�น การเป�นนวัตกรจึงแสดงให�เห็นว+าบุคคล    
ผู�นั้นความรู�ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ" มีการเรียนรู�อยู+ตลอดเวลา ซ่ึงเป�นผลดีต+อตัวของ 
นวัตกรเอง ทําให�เป�นผู�รอบรู� มีแนวคิด กระบวนการ เลือกใช�เทคโนโลยี และสร�างนวัตกรรมเพ่ือ
แก�ปsญหาของตนเองได�อย+างเหมาะสม 



135 
 

 
   ผู�ให�ข�อมูลคนที่ 1: นวัตกรต�องอย+าหยุดสงสัย เพราะความสงสัยทําให�เราเกิด
ความอยากรู� แล�วพยายามหาคําตอบ โดยการศึกษาข�อมูล สอบถามผู�รู� หรือทําการทดลอง เพ่ือให�
ได�มาซ่ึงคําตอบ ซ่ึงจะทําให�เรากลายเป�นคนรอบรู�รอบด�าน และสามารถนํามาใช�ในการสร�างสรรค"งาน
ใหม+ๆได�   

  ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 5: คนมีประสบการณ" คือคนรอบรู�รอบด�าน สั่งสมความรู�ความ
เชี่ยวชาญมากมาย มักจะทํางานผิดพลาดน�อย ทําให�องค"การพัฒนาได�เร็ว เป�นคนท่ีองค"การต�องรักษาไว�  
   การท่ีบุคลากรก�าวเข�าสู+การเป�นนวัตกร บุคลากรจะกลายเป�นผู�สนใจใฝ�รู�ใฝ�เรียน
อย+างไม+หยุดนิ่ง ทําให�กลายเป�นบุคลการท่ีมีคุณภาพ สามารถเลือกใช�อุปกรณ" เครื่องมือ หรือแนวทาง
ในการจัดการกับปsญหาท่ีตนเองกําลังเผชิญอยู+ได�อย+างเหมาะสมกับสถานการณ" 

1.2 เชิงกลุ+มงานและองค"การ นวัตกรเปรียบได�กับฟsนเฟ�องหลักของกลุ+มงาน และ
องค"การ กลุ+มงาน และองค"การจะไม+สามารถเดินหน�าต+อไปได�หากปราศจากนวัตกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
นวัตกรคือบุคคลท่ีจะคอยกระตุ�นให�บุคลากรท่ีทํางานร+วมกันพัฒนาตนเองอยู+เสมอ ในทุกระดับของ
การปฏิบัติงานไม+ว+าจะเป�นระดับล+าง หรือระดับบริหาร นวัตกรเป�นได�ท้ังผู�คิดค�น ผู�วางแผน ผู�สร�าง
กระบวนการ ผู�ค�นคว�า ผู�ทดลอง ผู�ใช�เทคโนโลยี และผู�พัฒนาต+อยอดจนเกิดเป�นนวัตกรรมของ
องค"การ การมีอยู+ของนวัตกรท้ังปริมาณ ระดับ และตําแหน+ง จะทําให�กลุ+มงาน และองค"การเกิด
ความก�าวหน�าทางนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใช�ให�เกิดประโยชน"ต+อองค"การท้ังในระยะสั้น และระยะยาวได� 

  ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 6: ทุกองค"การควรสร�างคนให�เป�นนวัตกร หรือคิดแบบนวัตกร  
เพ่ือให�เขาช+วยพัฒนาองค"การ พัฒนาเพ่ือนร+วมงาน องค"การจะได�ก�าวหน�า ก�าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็ว นําพาองค"การสู+ความสําเร็จ  

  ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 9: นวัตกรเป�นได�ท้ังผู�คิดค�นวางแผนแนวทางใหม+ๆ ผู�สร�าง
กระบวนการท่ีทําให�ได�งานท่ีสร�างสรรค" ผู�ค�นคว�าทดลองจนได�คําตอบไปสร�างนวัตกรรม เป�นผู�ใช�
เทคโนโลยีมาพัฒนาต+อยอดจนเกิดเป�นนวัตกรรมขององค"การ และเป�นต�นแบบการเปลี่ยนแปลง  

  ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 10: องค"การท่ีไม+มีนวัตกรหรือไม+มีการพัฒนาบุคคลกรก็จะทําให�
องค"การล�าหลัง ขาดประสิทธิภาพ การศึกษาก็เช+นกันหากการศึกษาขาดคนท่ีมีความคิดสร�างสรรค"ใน
การพัฒนา การศึกษาก็จะล�าหลัง ตามไม+ทันโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็ว  

  ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 16: องค"การท่ีขาดหรือไม+สามารถรักษานวัตกรไว�ได� องค"การนั้นก็
เหมือนขาดองค"ความรู�ท่ีนํามาใช�ในการพัฒนา อันเป�นหัวใจหลักของการสร�างนวัตกรรม  
   องค"การท่ีประกอบด�วยนวัตกรท่ีมีความหลากหลาย และมีปริมาณมาก จะทําให�
กลุ+มงาน และองค"การแห+งนั้นเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย+างต+อเนื่อง และมีประโยชน"ต+อการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้หากกลุ+มงาน และองค"การมีการสนับสนุนนวัตกรอย+างยั่งยืน และเหมาะสม จะเป�น
การเพ่ิมศักยภาพในการแข+งขันของกลุ+มงาน และองค"การในยุคปsจจุบัน และต+อเนื่องไปสู+อนาคตได� 

1.3 เชิงการศึกษา ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด�านต+าง ๆ อย+างต+อเนื่อง ไม+ว+าจะ
เป�นด�านเทคโนโลยี กระบวนการคิด บุคลากร ฯลฯ นั้น เพ่ือรองรับกับสถานการณ"ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนใน
อนาคต การศึกษาจึงจําเป�นต�องมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ แนวทาง เพ่ือให�ก�าว
ทันกับนานาประเทศทั่วโลก การมีนวัตกรทางการศึกษาถือได�ว+าเป�นองค"ประกอบท่ีสําคัญใน
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การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือรับมือต+อการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดข้ึน นวัตกรทางการศึกษา
จะช+วยให�ระบบการศึกษาไทยไม+หยุดนิ่ง จําเจ หรือล�าสมัย แต+จะทําให�ระบบการศึกษาไทยมี
ความก�าวหน�า และมีนวัตกรรมที่สร�างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําพาประเทศไปสู+ความ
เจริญก�าวหน�าได� 

  ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 7: ถ�าเราขาดนวัตกรท่ีจะพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา คงทําให�
การศึกษาล�าสมัย ตามไม+ทันโลกท่ีก�าวหน�าเร็วข้ึนเรื่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุกนาที เยาวชนไทยท่ีจะ
เป�นกําลังสําคัญของประเทศก็คงขาดคุณภาพ ขาดความรู�ความสามารถท่ีจะมาช+วยพัฒนาประเทศไป
ด�วย ส+งผลให�อนาคตขาดคนมาช+วยพัฒนาประเทศ ประเทศล�าหลังตามไม+ทันประเทศอ่ืนๆ ถูกเอารัด
เอาเปรียบ เกิดความเสียหายต+อประเทศ จะเห็นว+าเพียงแค+ขาดนวัตกรมาพัฒนาการศึกษา ก็เกิดผล
เสียต+อประเทศมากมาย  

   ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 11: ในปsจจุบันระบบการศึกษาตามไม+ทันการแปลงเปลี่ยนของ
โลกปsจจุบัน  จึงจําเป�นที่จะต�องมีการพัฒนาการศึกษาให�ก�าวหน�า  โดยการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาใหม+ๆ ท้ังหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และบุคลากร  

  ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 15: นวัตกรทางการศึกษาจะช+วยให�ระบบการศึกษาไทยไม+หยุดนิ่ง 
จําเจ หรือล�าสมัยสร�างบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถแข+งขันกับนานาประเทศได�ในเชิงการศึกษา 
จําเป�นจะต�องมีนวัตกรทางการศึกษาคอยขับเคลื่อนสรรค"สร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม+ๆ ให�
เกิดข้ึน เพ่ือสร�างบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการนําพาประเทศไปสู+การเป�นผู�นําในด�านต+างๆ ของโลก
ในอนาคตได� 

2. ผลกระทบด�านลบ 
  ความขัดแย�งด�านการได�รับการสนับสนุนจากองค"การ เพราะนวัตกรจะเป�นบุคคลท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์สูง จึงมักได�รับโอกาสในการทํางานและโอกาสในความก�าวหน�าของงานมากกว+าบุคลากร
ท่ัวไป กล+าวคือได�รับการสนับสนุนท่ีมากกว+า เพ่ือนร+วมงานหรือบุคลากรท่ัวไปจึงอาจรู�สึกว+าไม+ได�รับ
การสนับสนุนจากหัวหน�างานและองค"การอย+างเสมอภาคเพียงพอ จึงส+งผลต+อความขัดแย�งในการ
ทํางาน ประสิทธิภาพงานการทํางานของกลุ+ม ด�วยการกระทบต+อความพึงพอใจในการทํางาน ความ
ผูกพันต+อองค"การ รวมถึงประสิทธิภาพในภาพรวมขององค"การ 

ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 4: ถ�านวัตกรเป�นท่ีรักของเพ่ือนๆ ก็ดีไป แต+ท่ีน+ากังวลคือ เก+งเกินไป
และเก+งอยู+คนเดียว หัวหน�าก็จะโปรแต+คนท่ีเก+งและมีผลงานท่ี เพ่ือนๆ ก็ไม+อยากทํางาน หรือทําก็ทํา
ไปง้ันๆ ไม+ได�พัฒนางานให�ดีข้ึน  

ผู�ให�ข�อมูลคนท่ี 12: เวลามีคนเก+งๆ หรือเป�นนวัตกรมาทํางานด�วย ถ�าเรามีเจตคติท่ีกดี
ก็จะสนุกไปกับเค�า แต+บางทีมันก็เหนื่อยถ�าให�คนท่ีไม+เก+งวิ่งตาม บางทีโดนเปรียบเทียบว+าไม+เก+งอีก ก็
จะอารมณ"เสีย ไม+พอใจ และไม+อยากทํางาน  
  ดังนั้น ประเด็นความขัดแย�งด�านการได�รับการสนับสนุนจากองค"การ เกิดข้ึนเพราะ
การบริหารจัดการองค"การท่ีขาดความเสมอภาคเพียงพอ เพราะนวัตกรมักได�รับโอกาสในการทํางาน
และโอกาสในความก�าวหน�ามากกว+า โดยกระทบต+อบุคลากรอื่นด�านความพึงพอใจในการทํางาน 
ความผูกพันต+อองค"การ ซ่ึงจะส+งผลต+อประสิทธิภาพในภาพรวมขององค"การ 
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 ข�อสรุปเชิงทฤษฎี 
 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในบทท่ี 2 ร+วมกับการสร�างทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory) เพื่อค�นหาความหมายหรือทฤษฎีใหม+จากทัศนะของข�าราชการท่ีมี
ประสบการณ"ในการสร�างสรรค"นวัตกรรม ซ่ึงเป�นไปตามบริบทชีวิตจริงตามธรรมชาติ โดยการเก็บ
ข�อมูลและวิเคราะห"ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับปรากฏการณ"อย+างเป�นระบบ นําไปสู+การตรวจสอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีของความเป�นนวัตกรการศึกษา ซ่ึงมีข�อสรุปเชิงทฤษฎีได�ดังนี้ 

 นวัตกรการศึกษา เป�นผู�ท่ีริเริ่ม ประดิษฐ"คิดค�น สร�างสรรค" ต+อยอด และสนับสนุน ให�เกิด
เทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงาน ท่ีเป�นนวัตกรรม สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง องค"การ และส+งมอบไปยังระบบการศึกษา ซ่ึงมีประโยชน" มีคุณค+า และ
เหมาะสมต+อการพัฒนาและแก�ปsญหาทางการศึกษา โดยสรุปคือ ผู�ท่ีสร�างและขับเคลื่อนนวัตกรรมท่ี
เพ่ิมคุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ด�าน 
ท่ีสะท�อนความเป�นนวัตกรการศึกษา อันได�แก+ ด�านความสามารถ ด�านทักษะการค�นพบ ด�านเจตคติ 
และด�านพฤติกรรม ซ่ึงเป�นส+วนประกอบในรูปแบบการศึกษาถึงความสัมพันธ"เชิงเหตุผล ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา 

1. เง่ือนไขการเกิดนวัตกรการศึกษา มีท้ังเกิดจากภายนอกและภายในบุคคล ดังนี้ 
1.1 เง่ือนไขท่ีเกิดจากภายนอกบุคคล ได�แก+ 

1.1.1 วิสัยทัศน"ของผู�นํา เป�นเง่ือนไขสําคัญที่จะเสริมสร�างให�บุคลากรรู�ทิศทาง 
การปฏิบัติท่ีส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรมได�อย+างมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเป�นแรงผลักดัน และแรงจูงใจให�
เกิดการนวัตกรรมได�อย+างเป�นรูปธรรม นําไปสู+การสร�างนวัตกรให�เกิดข้ึนในองค"การ 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีรวดเร็ว เป�นเง่ือนไขให�บุคลากรมีความ
ต่ืนตัวและต�องปรับตัวในการทํางาน หรือเตรียมพร�อมเข�าหาสถานการณ"ต+างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู+เสมอ 
จึงเกิดการเรียนรู�ตลอดเวลา เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางาน ให�ผลลัพธ"ท่ียอดเยี่ยม เป�นท่ี
ยอมรับและเหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปsจจุบัน 

1.1.3 วัฒนธรรมองค"การ เป�นเง่ือนไขสําคัญให�บุคลากรมีความต่ืนตัวและใส+ใจต+อ
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนางานของตน กลายเป�นคนช+างสังเกต รู�จักการคิดนอกกรอบ กล�าคิด 
กล�าทดลองสิ่งใหม+ๆ เพ่ือให�เกิดความคิดสร�างสรรค"ควบคู+ไปกับความเพียรพยายาม แล�วนําไปสู+การ
สร�างนวัตกรรมได�สําเร็จ 

1.2 เง่ือนไขภายในบุคคล โดยเม่ือพิจารณาแล�วสามารถจําแนกเป�นคุณลักษณะสําคัญ 
4 ด�าน ท่ีสะท�อนความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�แก+ 

1.2.1 ด�านความสามารถ เป�นความชํานาญในทางปฏิบัติท่ีจําเป�น ในระดับของ
ความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ประกอบด�วย 

1. การแสวงหาความรู� เป�นความสามารถในการรวบรวม ศึกษา ค�นคว�าหา
ความรู� และสามารถสร�างความรู�ใหม+เพ่ิมเติมได�จากแหล+งต+างๆ แล�วนํามาวิเคราะห" สังเคราะห" เป�น
แนวทางแก�ไขปsญหาและพัฒนาการศึกษาได�อย+างตรงเปFาประสงค" จากการได�มาซ่ึงองค"ความรู�ท่ี         
ไม+หยุดนิ่ง มีความทันสมัย ทันต+อเหตุการณ" มีคุณภาพและลุ+มลึก 
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2. การระดมทรัพยากร เป�นความสามารถในการรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุ
อุปกรณ" รวมถึงกําลังคนท่ีมีความรู�ความสามารถท่ีเก่ียวข�อง ให�เพียงพอต+อการปฏิบัติงานอย+างมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต+อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาได�อย+างต+อเนื่อง 

3. การส+งมอบเชิงวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เป�นความสามารถในการ
ถ+ายทอดผลผลิตท่ีได�การปฏิบัติงาน เช+น รูปแบบการพัฒนา องค"ความรู� หรือนวัตกรรม เป�นต�น โดย
ถ+ายทอดได�อย+างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา ซ่ึงต�องมีข้ันตอน 
ระบบ ระเบียบแบบแผน และมีกระบวนการท่ีเหมาะสม ท้ังการส+งมอบภายในหน+วยงานและการส+ง
มอบภายนอก 

1.2.2 ด�านทักษะการค�นพบ เป�นทักษะสําคัญในการค�นพบแนวคิดใหม+ๆ และ
ความคิดสร�างสรรค" ท่ีจะต+อยอดสู+การพัฒนานวัตกรรม ประกอบด�วย 

1. การเชื่อมโยงความคิด เป�นทักษะในการผสมผสานความรู� ประสบการณ" 
แนวความคิด เทคโนโลยี เข�าด�วยกันได� มองเห็นความสัมพันธ"ของสิ่งต+าง ๆ ท่ีบุคลากรท่ัวไปไม+
สามารถทําได� แล�วนํามาสร�างสรรค"เป�นนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาได�อย+างลงตัว 

2. การต้ังคําถาม เป�นทักษะในกําหนดประเด็นและตั้งคําถามที่เป�นแรง
กระตุ�นให�เกิดการแนวคิดท่ีสร�างสรรค" เกิดความรู� ความเข�าใจท้ังสิ่งท่ีมีอยู+เดิม หรือสร�างเป�นองค"
ความรู�ใหม+ ซ่ึงเป�นรากฐานสําคัญในการต+อยอดสู+ทักษะการค�นพบด�านอ่ืน ได�แก+ การสังเกต การมี
ปฏิสัมพันธ" การค�นคว�า และการทดลอง มีประสิทธิภาพ 

3. การสังเกต เป�นทักษะเชิงกระบวนการทางความคิดท่ีละเอียดอ+อน ซ่ึง
เป�นการมองเห็นความแตกต+างในสิ่งท่ีกําลังสังเกตอยู+ แม�จะเพียงเล็กน�อย เพ่ือให�สามารถนําสิ่งท่ี
ค�นพบจากการสังเกตมารวมกันจะทําให�เกิดเป�นองค"ความรู�ใหม+ได� 

4. การปฏิสัมพันธ" เป�นทักษะในการสร�างความสัมพันธ"และเครือข+าย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับบุคคลอ่ืน ท้ังจากสายงานการศึกษา หรือสายงานอ่ืน หรือแม�กระท่ังเด็กนักเรียน
อย+างเป�นประจํา เพ่ือให�เกิดกระตุ�นทางความคิดท่ีสร�างสรรค" ทําให�ค�นพบแนวทางการแก�ปsญหาใน
มุมมองท่ีหลากหลาย และเป�นการเพ่ิมทางเลือกไปสู+การสร�างนวัตกรรมท่ีนํามาส+งเสริมการศึกษาได� 

5. การทดลอง เป�นทักษะท่ีมุ+งเสาะแสวงหาคําตอบที่ถูกต�องในสิ่งท่ีสงสัย 
หรือทดลองว+านวัตกรรมท่ีตนเองสร�างข้ึนมานั้นมีประสิทธิภาพ เป�นประโยชน"ต+อการศึกษา ท้ังนี้ ใน
กระบวนการทดลองนั้น จะช+วยให�มองเห็นถึงสภาพปsญหา เกิดทักษะ และประสบการณ" ซ่ึงสามารถ
นํามาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให�ดีข้ึนได� 

1.2.3 ด�านเจตคติ เป�นความรู�สึก ความคิดเห็น และการรู�ของบุคคลท่ีมีต+อ สิ่งของ 
บุคคล องค"การสถานการณ" และข�อเสนอใดๆ ซ่ึงมีผลต+อปฏิกิริยาตอบสนองเชิงพฤติกรรม ในระดับ
ของความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

1. การคิดเชิงบวก เป�นการมองสิ่งต+างๆ อย+างเข�าใจ และยอมรับได�ในด�าน
ลบ มองปsญหา ความทุกข" ความไม+ราบรื่นเป�นเรื่องธรรมดา รู�จักเลือกใช�ประโยชน"จากด�านบวกท่ีแฝง
อยู+ในสิ่งนั้น มองอุปสรรค เป�นโอกาส คิดในแง+ท่ีสร�างสรรค"และจรรโลงจิตใจ รวมถึงไม+กลัวต+อการ
เปลี่ยนแปลงจากบริบทแวดล�อมต+างๆ 



139 
 

2. ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร+วมงาน เป�นการปฏิบัติงานด�วยความ
ไว�ใจและความม่ันใจต+อศักยภาพ ความถูกต�อง และคุณค+าของงานท่ีทํา เพ่ือนร+วมงาน และตนเอง ให�
สําเร็จได�ตามท่ีตั้งใจไว� และบรรลุเปFาหมายทางการศึกษา 

3. ความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เป�นการมีทัศนะต+อ
การศึกษาว+าเป�นรากฐานท่ีส+งเสริมความเจริญม่ันคงทุกของประเทศชาติ โดยมีเยาวชนเป�นทรัพยากร
มนุษย"และเป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงควรได�รับการศึกษา อบรม และฝ�กฝนให�
เจริญงอกงามท้ังในด�านร+างกาย สติปsญญา อารมณ" สังคม และจิตใจ ให�มีคุณธรรม ความรู� ความคิด 
และความประพฤติ ท่ีเหมาะสม 

1.2.4 ด�านพฤติกรรม เป�นการกระทําหรือลักษณะท่ีแสดงออกมาให�สังเกตเห็นได�
อย+างชัดเจน ในระดับของความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

1. ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงสัญชาติ
ญาณ แห+งการอยากได�อยากมีสิ่งใหม+ๆ ท้ังปsจจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ" ซ่ึงมีความ
ต�องการอย+างยิ่ง ท่ีจะแสวงหาและปฏิบัติโดยแสดงความกระตือรือร�น มีความต่ืนเต�นท่ีจะเรียนรู�สิ่ง
ใหม+ๆ ท่ีจะเป�นประโยชน" ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการศึกษาอย+างต+อเนื่อง 

2. การเปvดกว�างทางความคิด เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง การรับฟsงแนวคิด
ท่ีหลากหลาย และแยกแยะข�อเท็จจริงและข�อคิดเห็นได� ค�นคว�าหาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงานอย+างรอบ
ด�านและคัดกรองส+วนท่ีเป�นประโยชน"มาปรับใช�กับงานและต+อยอดความคิดให�กว�างไกล 

3. ความละเอียดรอบคอบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให�ความสําคัญ
กับรายละเอียด ของการปฏิบัติงานในทุกแง+มุมอย+างรอบด�าน พินิจพิเคราะห" และตรวจสอบความ
ถูกต�องแม+นยําของข�อมูล กระบวนการ รวมถึงผลลัพธ"และผลกระทบ จากการดําเนินงานและผลผลิต
ท่ีส+งมอบไปยังระบบการศึกษา 

4. การมุ+งผลสัมฤทธิ์ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ+งม่ันต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานให�บรรลุตามเปFาหมายท่ีกําหนดไว�โดยส+งมอบงานท่ีมีคุณภาพและได�
มาตรฐานตรงตามเวลาท่ีกําหนดพร�อมท้ังมีความสามารถในการแก�ไขปsญหาและอุปสรรค และพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานอยู+เสมอ 

5. การประพฤติตนเป�นต�นแบบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดถือและ
ปฏิบัติตามระเบียบ ธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการและองค"การทางการศึกษา กล�าหาญยืนหยัดในสิ่ง
ท่ีถูกต�อง และประพฤติปฏิบัติตนได�ควรค+าแก+การยกย+องสรรเสริญให�เป�นแบบอย+างท่ีดี 

  เง่ือนไขการเกิดนวัตกรการศึกษา สรุปเป�นแผนภาพได�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 15 เง่ือนไขการเกิดนวัตกรการศึกษา 
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2. กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษาและปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.1 กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษา ได�แก+ 
2.1.1 การแก�ปsญหาในงานท่ีซับซ�อน เป�นส+วนประกอบสําคัญของกระบวนการ

เกิดนวัตกรการศึกษา จะเห็นได�ว+างานท่ีซํ้าซ�อนก+อให�เกิดปsญหาต+อการปฏิบัติงานในระบบการศึกษา 
เป�นอย+างมาก หากไม+สามารถแก�ปsญหาได� จะทําให�งานเกิดความสูญเสีย และสิ้นเปลืองท้ัง
งบประมาณ เวลา และบุคลากรในการพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าได� ด้ังนั้น การมีทักษะในการ
แก�ปsญหาในงานท่ีซํ้าซ�อนจึงเป�นสิ่งท่ีจําเป�นในกระบวนสร�างนวัตกรทางการศึกษาเพ่ือลดปsญหา หรือ
ขจัดปsญหาดังกล+าวให�หมดไป 

2.1.2 การพัฒนางานอย+างต+อเนื่อง ถือเป�นองค"ประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการ
เกิดนวัตกร เนื่องจากการวิเคราะห" คิดสร�างสรรค" ประสบการณ" ค�นคว�า ทดลอง ปรับปรุง พัฒนา 
และต+อยอดอย+างต+อเนื่อง จะช+วยสร�างแรงกระตุ�นให�บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานจนเกิดตก
ผลึกเป�นนวัตกรท่ีสร�างนวัตกรรมในการทํางานต+อไป 

2.2 ปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษา ได�แก+ 
2.2.1 การมอบหมายงานท่ีท�าทาย จึงเป�นปsจจัยในการสร�างแรงกระตุ�นให�บุคลากร

เกิดความท�าทายในการสร�างสรรค" ออกแบบแนวทาง กระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม+ ๆ เพ่ือนํามาใช�
ในการจัดการกับงานท่ีมีความท�าทาย 

2.2.2 การเรียนรู�โดยการปฏิบัติจริง จึงเป�นปsจจัยท่ีทําให�บุคลากรเกิดการเรียนรู�
ผ+านการรับรู�ด�วยตนเอง ซ่ึงจะทําให�บุคลากรเกิดประสบการณ"ท่ีสามารถดึงกลับมาใช�เพ่ือสร�างสรรค" 
ออกแบบ และสร�างกระบวนการท่ีนํามาใช�ในการแก�ปsญหาท่ีกําลังเผชิญอยู+ได� 

2.2.3 การฝ�กอบรม เปรียบเสมือนการสร�างเกราะปFองกันให�กับบุคลากรของ
องค"การเพื่อให�พร�อมต+อการก�าวเข�าไปเผชิญกับสถานการณ"ในการทํางานในรูปแบบต+าง ๆ เม่ือ
บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต+อสภาพการณ"นั้น ๆ จะมองเห็นแนวทางการ
จัดการกับสถานการณ" และสร�างสรรค"กระบวนการเพ่ือทลายสิ่งท่ีเป�นปsญหาได�ง+าย และรวดเร็วข้ึน 

2.2.4 ประสบการณ"ทํางานท่ีหลากหลาย ถือได�ว+าเป�นสิ่งจําเป�นต+อการพัฒนา และ
จัดการกับสถานการณ"ต+าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การมีประสบการณ"ท่ีหลากหลาย จะทําให�มองเห็นสถานการณ"
นั้น ๆ ด�วยมุมมองท่ีกว�าง และหลากหลาย เกิดการปะติดปะต+อของความรู� ทักษะท่ีได�มาจากการสั่งสม
ประสบการณ"ในอดีต นํามาสังเคราะห"เป�นแนวทางในการสร�างสรรค"กระบวนการ แนวทาง และสิ่งใหม+
ท่ีนํามาใช�ในการจัดการกับสถานการณ"ท่ีกําลังประสบท้ังในปsจจุบัน และอนาคตได� 

2.2.5 การมีพ่ีเลี้ยง ปsญหาท่ีเกิดข้ึนในบางสถานการณ"อาจเป�นปsญหารูปแบบใหม+
ท่ีบุคลากรไม+เคยพบมาก+อน จึงทําให�ขาดความรู� ความเชื่อม่ัน ทักษะ และประสบการณ"ท่ีจะนํามาใช�
ในการจัดการกับสิ่งท่ีกําลังประสบอยู+ได�อย+างถูกต�อง การมีพ่ีเลี้ยงคอยให�ความช+วยเหลือ ให�คําปรึกษา 
แนะนํา รับฟsง และกระตุ�นให�เกิดกําลังใจ จะช+วยทําให�บุคลากรเกิดความเชื่อม่ัน และสร�างนวัตกรรม
เพ่ือนํามาใช�กับสถานการณ"ท่ีกําลังเผชิญหน�าได� 
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  การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ เป�นสิ่งท่ีสะท�อนตัวบุคลากร และผลของการปฏิบัติงาน
ว+ามีความน+าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ ได�รับการยอมรับ และเป�นเครื่องมือท่ีนํามาใช�ตัดสินว+าบุคลากร 
หรือระบบการทํางานดังกล+าว ควรมีการดําเนินการต+อเพ่ือพัฒนาต+อยอดต+อไปหรือไม+ ดังนั้น การ
ประเมินท่ีมีประสิทธิภาพจึงถือได�ว+าเป�นองค"ประกอบท่ีสําคัญในการคัดเลือกบุคลากร และระบบการ
ทํางานเพ่ือนําไปสู+การสร�างนวัตกร และนวัตกรรมขององค"การในอนาคตได� 

กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษาและปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการ สรุปเป�น
แผนภาพได�ดังนี้ 

 
 

 
 
ภาพท่ี 16 กระบวนการเกิดนวัตกรการศึกษาและปsจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการ 
 

3. การคงอยู+ของความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�แก+ 
3.1 เจตคติท่ีดีต+อวิชาชีพ หน+วยงาน และการศึกษา การท่ีบุคลากรมีเจตคติท่ีดีต+องาน

และหน+วยงาน ทําให�คนมีความรักความชอบในงานที่ทํา กลายเป�นความรับผิดชอบต+องาน 
กระตือรือร�น มุ+งม่ัน และเพียรพยายาม ในการทํางานให�ประสบความสําเร็จตามเปFาหมายท่ีวางไว� 
และรู�จักพัฒนาตนเองให�เป�นผู�มีความรู� ความสามารถ มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�ตน
สามารถทํางานให�ออกมาดีท่ีสุดและสามารถสร�างสรรค"ผลงานใหม+ๆ เม่ือบุคคลสามารถสร�างสรรค"
ผลงานท่ีน+าพึงพอใจ  ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และต�องการพัฒนางานให�ดีข้ึนไปเรื่อยๆ 
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3.2 แรงจูงใจ จึงมีประโยชน"ต+อหน+วยงาน ซ่ึงจะช+วยกระตุ�นให�บุคลากรมุ+งตอบสนอง
เปFาหมายของหน+วยงาน เกิดความร+วมมือในการทํางาน ต�องการพัฒนาความรู� ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในงาน เพ่ือให�ตนสามารถสร�างสรรค"ผลงานได�อย+างเต็มความสามารถ เม่ือผลงานสําเร็จตาม
เปFาหมาย บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและได�รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม บุคลากรจะรู�สึกว+ายินดีและ
เต็มใจท่ีจะสร�างผลงานท่ีมีคุณค+าต+อไปเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

3.3 การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างนวัตกรรม ซ่ึงมีผลต+อการสร�างผลงานนวัตกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให�แก+องค"การ โดยควรจัดให�เป�นองค"การแห+งการเรียนรู� องค"การแห+ง
นวัตกรรมการศึกษา จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการสร�างนวัตกรรม สร�างนิสัยให�คนในองค"การมีนิสัย
นวัตกรรม และให�มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือเอ้ือต+อการเรียนรู�ท่ีจะนําไปสู+
การสร�างสรรค"นวัตกรรม 
  การคงอยู+ของความเป�นนวัตกรการศึกษา สรุปเป�นแผนภาพได�ดังนี้ 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 17 การคงอยู+ของความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 

 ตอนท่ี 2 ผลสืบเนื่องจากความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 ในการมีความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�มีผลสืบเนื่องท่ีกระทบต+อบุคลากรและหน+วยงาน 

รวมถึงระบบการศึกษาโดยรวม ดังนี้ 
1. ผลกระทบด�านบวก 

1.1 ระดับบุคคล บุคลากรท่ีสามารถก�าวข้ึนมาเป�นนวัตกรได�นั้น จําเป�นจะต�องเป�นมี
องค"ประกอบหลายอย+าง การเป�นนวัตกรจึงแสดงให�เห็นว+าบุคคลผู�นั้นต�องมีการพัฒนาความรู�
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ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ" มีการเรียนรู�อยู+ตลอดเวลา ซ่ึงเป�นผลดีต+อตัวของนวัตกรเอง ทําให�
เป�นผู�รอบรู� มีแนวคิด กระบวนการ เลือกใช�เทคโนโลยี และสร�างนวัตกรรมเพ่ือแก�ปsญหาของตนเองได�
อย+างเหมาะสม 

1.2 ระดับกลุ+มงานและองค"การ นวัตกรเปรียบได�กับฟsนเฟ�องหลักของกลุ+มงาน และ
องค"การ กลุ+มงาน โดยนวัตกรจะเป�นผู�ท่ีจะคอยกระตุ�นให�บุคลากรท่ีทํางานร+วมกันพัฒนาตนเองอยู+
เสมอ ในทุกระดับของการปฏิบัติงานไม+ว+าจะเป�นระดับล+าง หรือระดับบริหาร นวัตกรเป�นได�ท้ังผู�
คิดค�น ผู�วางแผน ผู�สร�างกระบวนการ ผู�ค�นคว�า ผู�ทดลอง ผู�ใช�เทคโนโลยี และผู�พัฒนาต+อยอดจนเกิด
เป�นนวัตกรรมขององค"การ การมีอยู+ของนวัตกรท้ังปริมาณ ระดับ และตําแหน+ง จะทําให�กลุ+มงาน 
และองค"การเกิดความก�าวหน�าทางนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใช�ให�เกิดประโยชน"ต+อองค"การท้ังในระยะ
สั้น และระยะยาวได� 

1.3 ระดับวงการศึกษา นวัตกรจะเป�นผู�สร�างสรรค"นวัตกรรมท่ีจะรองรับกับสถานการณ"ท่ี
กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต การศึกษาต�องการการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ แนวทาง 
เพ่ือให�ก�าวทันกับนานาประเทศท่ัวโลก การมีนวัตกรทางการศึกษาจะเป�นองค"ประกอบท่ีสําคัญในการ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือให�พร�อมต+อการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดข้ึน นวัตกรทางการศึกษา
จะช+วยให�ระบบการศึกษาไทยไม+หยุดนิ่ง จําเจ หรือล�าสมัย แต+จะทําให�ระบบการศึกษาไทยมี
ความก�าวหน�า และมีนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการนําไปใช�ประโยชน" และนําพาประเทศไปสู+ความ
เจริญก�าวหน�าได� 

2. ผลกระทบด�านลบ 
  การมีนวัตกรในองค"การจะส+งผลให�เกิดความขัดแย�งด�านการได�รับการสนับสนุนจาก
องค"การ เพราะนวัตกรจะเป�นบุคคลท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง จึงมักได�รับโอกาสในการทํางานและโอกาสใน
ความก�าวหน�าของงานมากกว+าบุคลากรท่ัวไป กล+าวคือได�รับการสนับสนุนท่ีมากกว+า เพ่ือนร+วมงาน
หรือบุคลากรท่ัวไปจึงอาจรู�สึกว+าไม+ได�รับการสนับสนุนจากหัวหน�างานและองค"การอย+างเสมอภาค
เพียงพอ จึงส+งผลต+อกระทบต+อความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันต+อองค"การ รวมถึง
ประสิทธิภาพในภาพรวมขององค"การ 
  ข�อสรุปเชิงทฤษฎีความเป�นนวัตกรการศึกษา สามารถแสดงเป�นแผนภาพได�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 18 ข�อสรุปเชิงทฤษฎีความเป�นนวัตกรการศึกษา 
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  ผลการดําเนินการในข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาด�วยการสร�างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) นี้ ได�นําผล
การศึกษา มาสังเคราะห"เป�นกรอบแนวคิดเชิงระบบ เพ่ือนําไปข้ึนรูปโปรแกรมโดยประยุกต"ร+วมกับ
แนวคิด ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ดังภาพท่ี 19 

 

 
 
ภาพท่ี 19 กรอบแนวคิดเชิงระบบของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เพ่ือพัฒนาโปรแกรม 
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2. ผลการสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 จากผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�าง

ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ทําให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเป�นฐานความสอดคล�องกับ
ความต�องการและสภาพจริงในบริบทของการสร�างนวัตกรรมให�กับองค"การและการศึกษาไทย ซ่ึงจะ
เป�นฐานรากในการนํามาออกแบบการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาได�อย+าง
เหมาะสม ดังนั้นในข้ันตอนนี้ประกอบด�วย 1) การจัดทํารายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา และ 2) การจัดทํารายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา เพ่ือนําไปใช�ประกอบการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ซ่ึงผู�วิจัยได�
นําเอาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องต+างๆ มาประยุกต"ใช�ในการจัดทํารายละเอียดโปรแกรม 
โดยเฉพาะกรอบแนวคิดเชิงระบบของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา แนวคิด ARM Model และความสัมพันธ"แบบ ARM 
Matrix ซ่ึงเป�นวิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ท่ีมีความสัมพันธ"ระหว+างคุณลักษณะ
ของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ระบบเสริมสร�าง (Reinforcement 
System) และการจัดการเพื่อความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative 
Sustainability) กล+าวคือ หากนักวิชาการศึกษาจะมีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาได� ต�องมีระบบ
การเสริมสร�างในเชิงนวัตกรรมท่ีเหมาะสม การแสดงออกถึงการเป�นนวัตกรนั้น เกิดจากการเสริมสร�าง
บุคลิกภาพเชิงนวัตกรรมได�ตรงเปFาประสงค" หากการพัฒนานั ้นๆ ไม+เหมาะสมก็ไม+อาจสร�าง
บุคลิกภาพนวัตกรออกมาได� เช+น หากต�องการให�บุคลากรนําเสนอสิ่งใหม+ๆ ก็ต�องพัฒนาด�านความคิด
สร�างสรรค" ยิ่งกระบวนการพัฒนามีระดับดีมากเท+าใด ก็ยิ่งมีความคิดสร�างสรรค"มากข้ึนเช+นกัน เป�น
ต�น โดยกระบวนการพัฒนานวัตกรต�องมีลักษณะเฉพาะสําหรับนวัตกร เพ่ือดึงศักยภาพเชิงนวัตกรรม
ออกมาใช�ประโยชน" โดยองค"การต�องสร�างบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเปลี่ยนความคิดสร�างสรรค"
เป�นนวัตกรรม และหากพิจารณาในทางตรงข�ามแม�ว+าองค"การจะมีการสร�างหรือจัดการองค"การได�
อย+างเหมาะสมเพียงใด แต+หากไม+มีกระบวนการที่เอื้อให�บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนในเชิง
นวัตกรรมหรือมีแต+ไม+เพียงพอ ก็ไม+สามารถไปถึงระดับมี DNA นวัตกรได� จะเป�นได�เพียงผู�ปฏิบัติงาน
ในหน�าท่ีท่ีดีเท+านั้น กล+าวคือ หากนักวิชาการศึกษาไม+ได�รับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมหรือพัฒนาเชิง
นวัตกรรมในระดับตํ่า ก็จะไม+สามารถสร�างนวัตกรรมได� โดยต�องพิจารณาร+วมกับระดับสภาพแวดล�อม
หรือการจัดองค"การท่ีเอ้ือต+อการเป�นนวัตกร หรือกล+าวได�ว+าองค"การแห+งนวัตกรรมมีความสัมพันธ"ไป
ในทิศทางเดียวกันกับระดับการจัดการเชิงนวัตกรรมอย+างยั่งยืน โดยต�องมีการจัดการให�บุคลากรเกิด
การเรียนรู�อย+างต+อเนื่องร+วมด�วย 

 โดยเม่ือพิจารณาในเชิงกระบวนการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น 
จะพิจารณาใช�รูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสานและบูรณาการ (Combination and Integration)
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" ท่ีว+าทุกคนมีแนวโน�มท่ีจะพัฒนาตนเองอย+างเต็มท่ี สามารถพัฒนา
ตนเองได� เปvดโอกาสให�ผู�เข�ารับการพัฒนาทุกคนมีส+วนร+วม เน�นหลักการเสริมแรงและการจูงใจ หลัก
แนวโน�มค+านิยมใหม+ของการพัฒนาวิชาชีพ คือ เป�นการพัฒนาท่ีครอบคลุม มีปฏิสัมพันธ"และสั่งผลซ่ึง
กันและกัน มุ+งผู�รับการพัฒนา มีการพัฒนาอย+างเป�นกระบวนการท่ีมีจุดมุ+งหมาย มีความต+อเนื่อง และ
เป�นระบบ รวมถึงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และท่ีสําคัญคือ การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
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ยึดหลักการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา มาเป�นแนวคิดพ้ืนฐานใน
การออกแบบโปรแกรมโดยมุ+งพัฒนาบุคลากรด�วยภารกิจเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ (Task) นี่ท่ีเป�น
ลักษณะ Performance Task คือการลงมือทํา เพ่ือฝ�กให�เกิดศักยภาพ (Performance) ซ่ึงก็คือการ
เรียนรู�ในมิติท่ีลึกตามข้ันสูงของ Bloom’s Taxonomy of Cognitive Domain โดยโปรแกรมนี้จะ
มุ+งเน�นต+อยอดไปสู+ข้ันการสร�างสรรค" (Creating) ตามแนวคิดของจุดมุ+งหมายทางการศึกษา 
(Taxonomy of Educations) ทางด�านสติปsญญา (Cognitive Domain) โดย Anderson และ 
Krathwohl ซ่ึงจะเป�นตัวกําหนดแนวทางให�กระบวนการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาให�ลุ+มลึกข้ึน ด�วยการออกแบบให�มีความสัมพันธ"กับรูปแบบการพัฒนา หรือยุทธวิธีการสอน 
ท่ีสําคัญเช+น การศึกษาจากต�นแบบ การมีรูปแบบกระบวนการคิด การเรียนรู�แบบแยกออกเป�นส+วนๆ 
และแบบปฏิบัติรวม (Part and Whole Sequencing) การเรียนภายใต�สถานการณ" สภาพแวดล�อมท่ี
แท�จริง  การเรียนรู�แบบมีผู�ช+วย การเรียนแบบกรณีศึกษา การร+วมอภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู� การ
ต้ังสมมุติฐานและพิสูจน"สมมุติฐานที่ตั้งไว� (การจดบันทึก การออกแบบ และการตัดสินใจจาก
สถานการณ"ต+างๆ เป�นต�น ตลอดจนแนวคิดในการวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

 ภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ ดังกล+าวจะออกแบบให�สอดรับกับแนวทางการ
พัฒนาข�างต�น รวมถึงทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปsญญาของ Albert Bandura (1986) ท่ี
แสดงให�เห็นว+า การเรียนรู�เกิดจากปฏิสัมพันธ"ระหว+างผู�เรียนและสิ่งแวดล�อมในสังคม ซ่ึงท้ังผู�เรียน
และสิ่งแวดล�อมมีอิทธิพลต+อกันและกัน เป�นการเรียนรู �จากประสบการณ"ตรงหรือการสังเกต 
(Observational Learning) หรือจากตัวแบบ (Modeling) แบ+งออกเป�น 4 กระบวนการ คือ 
กระบวนการต้ังใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา และกระบวนการจูงใจ นอกจากนี้สิ่งท่ีจะ
กําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกต�องพิจารณาถึงแนวทางการกํากับตนเอง (Self-Regulation) 
และแนวทางการรับรู�ความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) ซ่ึงประกอบด�วย 4 วิธี 
ได�แก+ ประสบการณ"ท่ีประสบความสําเร็จ การใช�ตัวแบบ การใช�คําพูดชักจูง และการกระตุ�นทาง
อารมณ" โดยสามารถประยุกต"ใช�เป�นกลวิธีในการเรียนรู�ท่ีสําคัญ เช+น การฝ�กซ�อม) การคิดอย+างมี
วิจารณญาณ สิ่งแวดล�อมทางการเรียนและเวลา การเรียนรู�กับเพ่ือน และการหา เป�นต�น ซ่ึงเปFาหมาย
สําคัญ คือ การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพัฒนาข้ันมาจากการ
สร�างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ร+วมกับการศึกษาเอกสาร ซ่ึงวิเคราะห"เอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับการวิจัยจากหลายแหล+ง และกําหนดเป�น คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา ซ่ึงมีองค"ประกอบ
สําคัญ 4 ด�าน ท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรม ได�แก+ 1) ด�านความสามารถ (Ability) ประกอบด�วย 
การแสวงหาความรู� การระดมทรัพยากร และการส+งมอบเชิงวิชาการ 2) ด�านทักษะการค�นพบ 
(Discovery Skill) ประกอบด�วย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธ" 
และการทดลอง 3) ด�านเจตคติ (Attitude) ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง 
และผู�ร+วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ด�านพฤติกรรม (Behavior) 
ประกอบด�วย ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ การเปvดกว�างทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การ
มุ+งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นต�นแบบ โดยจากแนวคิดท่ีกล+าวมาท้ังหมดข�างต�น ผู�วิจัยได�
นํามาข้ึนรูปโปรแกรม และสามารถแสดงเป�นกรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�ดังภาพท่ี 20 
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ภาพท่ี 20 กรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
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 ท้ังนี้ ผู�วิจัยจะนําเสนอผลการสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�น 
นวัตกรการศึกษาและเอกสารประกอบโปรแกรมท่ีผู�วิจัยข้ึนรูปจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และผ+าน
การตรวจสอบ รวมถึงการเสนอแนะจากอาจารย"ท่ีปรึกษาแล�ว ซ่ึงจะทําให�ได�ร+างโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาและเอกสารประกอบโปรแกรม เพ่ือนําไปตรวจสอบและปรับปรุง
แก�ไข โดยมีจุดม+งหมายให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง ความเป�นไปได� ความสอดคล�อง และความ
เป�นประโยชน" เพ่ือให�ได�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมให�สมบูรณ"ข้ึน แบ+งได�เป�น 3 ระยะ 
โดยผู�วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของร+างโปรแกรมในรูปแบบตาราง และในส+วนของรายละเอียด
โปรแกรมท่ีผ+านตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไขท้ัง 3 ระยะแล�ว ผู�วิจัยจะนําเสนอไว�ท�ายบทท่ี 4 ต+อไป 
รายละเอียดของร+างโปรแกรมแสดงได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 การข้ึนรูปโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลท่ีต�องการ 
ปs จ จั ย นํ า เ ข� า 
(Input) 

1. ทฤษฎีการเรียนรู� 
ทางพุทธิปsญญา 
(Social Cognitive 
Learning Thoery) 

1. การเรียนรู�จาก 
ประสบการณ"ตรง การสังเกต และ
จากตัวแบบ 
2. กลวิธีในการเรียนรู�ท่ีสําคัญ  

การออกแบบ
กระบวนการ 
(Process) 
เสริมสร�าง
ศักยภาพนวัตกร
การศึกษาท่ี
เหมาะสม ท้ัง
เนื้อหา รูปแบบ
กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ทรัพยากร และ
การประเมินผล 

2. จุดมุ+งหมายทาง 
การศึกษา 
(Taxonomy of 
Educations) 

ด�านสติปsญญา แบ+งเป�น 6 ข้ัน 

3. คุณลักษณะความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 

คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4 
ด�าน 

4. แนวคิด ARM 
Model และ
ความสัมพันธ"แบบ 
ARM Matrix 

ความสัมพันธ"ระหว+างคุณลักษณะ 
ของนวัตกรการศึกษา (Attributes of 
Educational Innovator) ระบบ
เสริมสร�าง (Reinforcement 
System) และการจัดการเพ่ือความ
ยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management 
for Innovative Sustainability)  
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ตารางท่ี 8 การข้ึนรูปโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ต+อ) 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลท่ีต�องการ 
กระบวนการ 
(Process) 

1. การเพ่ิมพูนความ
พร�อม (Acquiring) 

- การปฐมนิเทศ (Intensive course 
1 วัน) 
- การเสริมสร�างเจตคติ (Intensive 
course 1 วัน) 
- การเรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ 
(หมุนเวียนเรียนรู�ในหน+วยงาน
การศึกษาและหน+วยงานนวัตกรรมอ่ืน 
ใช�เวลา 7 วัน) 
- การศึกษาดูงาน (หน+วยงานท่ีเป�น
เลิศด�านการสร�างนวัตกรรมท้ังภาครัฐ
และเอกชน ใช�เวลา 1 วัน) 

ความพร�อมของ
บุคลากรในมิติ
ของความรู�ความ
เข�าใจ รวมถึงเจต
คติท่ีดีต+อการ
สร�างสรรค"
นวัตกรรม 

2. การประยุกต"
สร�างสรรค"
(Applying) 

การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างนวัตกรรม
จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning 
by Doing) และสอดคล�องกับการ
ปฏิบัติงาน (On the Job Learning) 
ประกอบด�วย Group Project 
Assignment ระบบพ่ีเลี้ยง การศึกษา
จากเอกสารประกอบโปรแกรม การ
สืบค�น การแลกเปลี่ยนเรียนรู� และ
การจดบันทึก โดยแบ+งเป�น  
Intensive course 1 วัน และการ
นําไปประยุกต"ใช�ในงาน 1 เดือน 

บุคลากรได�นํา
ความรู�มาลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือให�เกิด
การเรียนรู� และ
สามารถ
สร�างสรรค"
นวัตกรรมได� 

3. การประเมิน
คุณค+าเชิงนวัตกรรม 
(Appraising) 

1. การถอดบทเรียนหลังกิจกรรม 
2. การสรุปบทเรียนก+อนเริ่มกิจกรรม 
3. การประเมินความเป�นนวัตกร
การศึกษา (แบบประเมิน 5 ฉบับ) 
4. การศักยภาพความเป�นนวัตกรด�วย 
ARM Matrix 

ความเข�าใจอย+าง
ลึกซ้ึงในการ
สร�างสรรค"
นวัตกรรมและ
ความเป�นนวัตกร
การศึกษา 
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ตารางท่ี 8 การข้ึนรูปโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ต+อ) 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลท่ีต�องการ 
ผลผลิต 
(Output) 

คุณลักษณะ 4 ด�าน 
ของความเป�น 
นวัตกรการศึกษา 

ด�านความสามารถ ด�านทักษะการ
ค�นพบ ด�านเจตคติ และด�าน
พฤติกรรม 

บุคลากรมี
คุณลักษณะความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 

ผลลัพธ" 
(Outcome) 

นวัตกรรม นวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 

บุคลากรมี
คุณลักษณะความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 

 
 จากตารางท่ี 8 การข้ึนรูปโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา เป�น

ร+างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยแบ+งเป�น ระยะท่ี 1 การ
จัดฝ�กอบรมเข�ม จํานวน 1 วัน ประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การเสริมสร�างเจตคติ การฝ�กสร�าง
นวัตกรรม การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู� ระยะท่ี 2 การประยุกต"สู+การปฏิบัติในภาระงานท่ี
รับผิดชอบ จํานวน 30 วัน ประกอบด�วย การเรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ การศึกษาดูงาน การสร�าง 
Project ในภาระงาน การมีพ่ีเลี้ยง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู� โดยมีเอกสารประกอบโปรแกรมให�
ศึกษาเพ่ิมเติมท้ังระยะท่ี 1 และ 2 รวมถึงมีการประเมินผลความเป�นนวัตกรการศึกษา จํานวน 5 ฉบับ 
ก+อนและหลังโปรแกรมดังกล+าว  

 
3. ผลการตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

 ผู�วิจัยได�ประยุกต"ใช�แนวคิดของ Broge (1987) ร+วมกับข�อสังเกตของวิโรจน" สารรัตนะ 
(2554) เก่ียวกับการประยุกต"ใช�แนวคิดเพ่ือความเป�นไปได�ภายใต�ข�อจํากัดเรื่องเวลาและทรัพยากรท่ี
ใช�ในการวิจัย โดยมีจุดม+งหมายให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง ความเป�นไปได� (Feasibility) ความ
สอดคล�อง และความเป�นประโยชน" เพ่ือให�ได�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมให�สมบูรณ"
ข้ึน แบ+งได�เป�น 3 ระยะ ได�ผลดังนี้ 

 ผลการตรวจสอบเบ้ืองต�นและการปรับปรุงแก�ไข (Preliminary Field Testing 
and Revision) ระยะท่ี 1 โดยวิธีการจัดสนทนากลุ0ม (Focus Group Discussion) ตามแนวทาง
ของ Morgan (1998) มีเกณฑ"ในการเลือกผู�เข�าร+วม คือ มีภูมิหลังคล�ายคลึงกัน อยู+ในบริบทเดียวกัน 
และมีความคุ�นเคยกันเพ่ือให�เข�าใจประเด็นท่ีต�องการตรวจสอบร+วมกัน และมีความสะดวกใจท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นของตนเองได�อย+างตรงไปตรงมา โดยผู�วิจัยเลือกผู�เข�าร+วมอภิปรายกลุ+มเป�น
นักวิชาการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือผลงานเชิงประจักษ" 
หรือมีประสบการณ"เข�าร+วมการฝ�กอบรมพัฒนาในหลักสูตรข้ันสูง) จํานวน 1 กลุ+ม กําหนดขนาดของ
กลุ+มสมาชิกไว� จํานวน 10 คน โดยผู�วิจัยและผู�ช+วยผู�วิจัยแนะนําตนเองและกล+าวขอบคุณท่ีทุกคน
เสียสละเวลามาเข�าร+วมตรวจสอบโปรแกรม ต+อจากนั้นผู�วิจัยนําเสนอรายละเอียดความเป�นมาของการ
วิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา เพ่ือให�ผู�เข�าร+วมมาอภิปราย
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ได�มีความรู�ความเข�าใจก+อนการสนทนากลุ+ม จากชี้แจงวัตถุประสงค"ของการจัดสนทนากลุ+มในครั้งนี้ให�
ผู�สมาชิกทุกคนทราบและดําเนินการได�บรรลุตามวัตถุประสงค"ที่ตั้งไว� และนําเสนอรายละเอียด
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา พร�อมเอกสารประกอบโปรแกรมท่ีผู�วิจัย
จัดทําข้ึน จากนั้นจึงนําเข�าสู+การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบหาข�อบกพร+อง
ของโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม ด�วยการสร�างบรรยากาศท่ีเอ้ือให�ผู�ร+วมสนทนากลุ+มได�
เป�นผู�เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก�ไข โดยผู�วิจัยและผู�ช+วยผู�วิจัยเป�นผู�บันทึกข�อคิดเห็นจาก
ผู�เข�าร+วมเพ่ือนําไปเป�นข�อมูลในการปรับปรุงแก�ไขเบ้ืองต�นได�อย+างครบถ�วน 

 ประเด็นการสนทนากลุ+มครั้งนี้ ผู�วิจัยจะนําประเด็นหลักตามตารางการข้ึนรูปโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบร+างรายละเอียดของโปรแกรม เพ่ือรับฟsง
ทัศนะ ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะจากผู�เข�าร+วม โดยขอให�ทุกคนพูดคุยอย+างเปvดเผยและเป�นกันเอง 
โดยเครื่องมือท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูลในการตรวจสอบโปรแกรม และเอกสารประกอบโปรแกรม
เบ้ืองต�น ได�แก+ 1) ร+างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย ตาราง
การข้ึนรูปโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และร+างรายละเอียดประกอบ
โปรแกรม 2) แบบบันทึกผลการสนทนากลุ+ม 3) เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพ ได�แก+ ไอ
แพด4 (Ipad4) โน�ต4 (Note4) และกล�องถ+ายภาพชนิด DSLR จากนั้นผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากการจัด
สนทนากลุ+มมาวิเคราะห"โดยการจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพ"ข�อมูล และวิเคราะห"ข�อมูลท่ีมี
ความหมายเก่ียวข�องกับโปรแกรมมาจัดหมวดหมู+ แล�วสรุปเป�นประเด็นการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรม
และเอกสารประกอบโปรแกรม จากนั้นจึงนําข�อมูลที่ได�ไปปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมและเอกสาร
ประกอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในเบ้ืองต�น ก+อนนําไปตรวจสอบครั้ง
สําคัญและการปรับปรุงแก�ไขในระยะต+อไป โดยผลการตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความ
เป�นนวัตกรการศึกษาและเอกสารประกอบโปรแกรมเบ้ืองต�น (ระยะท่ี 1) ผู�วิจัยได�นําเสนอข�อมูลผล
การตรวจสอบแบ+งออกเป�น 2 ส+วน คือ ส+วนท่ี 1 ผลการตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความ
เป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น ส+วนท่ี 2 ผลการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�น       
นวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น ตามลําดับ 

 ผลการตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาและการ
ปรับปรุงแก�ไข (preliminary field testing and revision) ระยะท่ี 1 เป�นการตรวจสอบเบ้ืองต�นเพ่ือ
นําข�อมูลท่ีได�จากการตรวจสอบ ไปปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาและเอกสารประกอบโปรแกรมในเบ้ืองต�น การตรวจสอบจัดทําโดยการจัดอภิปรายกลุ+ม 
(Focus Group Discussion) ซ่ึงดําเนินการ ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห�อง
ประชุม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ผู�เข�าร+วมตรวจสอบ มีท้ังหมด 10 คน สําหรับเกณฑ"ในการกําหนด
กลุ+มเปFาหมายในการเข�าร+วมอภิปรายกลุ+มเพ่ือตรวจสอบโปรแกรมในครั้งนี้ ผู�วิจัยกําหนดไว� ดังนี้ 1) 
เป�นผู�ดํารงตําแหน+งนักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2) บุคลากรท่ีมีสภาพบริบทใกล�เคียงกับ
กลุ+มเปFาหมายการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม และ 3) เป�นผู�ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา เม่ือถึงเวลาดําเนินการ ผู�วิจัยและผู�ช+วยผู�วิจัยแนะนําตนเอง และกล+าวขอบคุณท่ีทุกคน
เสียสละเวลามาเข�าร+วมตรวจสอบโปรแกรมและให�ความร+วมมือด�วยดี ต+อจากนั้นผู�วิจัยได�ให�นําเสนอ
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาให�ทุกคนทราบพอสังเขป ตลอดจนชี้แจง
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วัตถุประสงค"ในการจัดอภิปรายกลุ+มในครั้งนี้ ว+าผู�วิจัยต�องการรับฟsงความคิดเห็นของทุกคนเก่ียวกับ
ความถูกต�องและเหมาะสมในประเด็นเชิงระบบของโปรแกรม วัตถุประสงค" รูปแบบ กิจกรรม และผลท่ี
เกิดจากโปรแกรม รวมท้ังรายละเอียดของเอกสารประกอบโปรแกรม โดยขอให�ทุกคนพูดคุยอย+าง
เปvดเผยและเป�นกันเอง ทั้งนี้ ผู�วิจัยและผู�ช+วยผู�วิจัยเป�นผู�ดําเนินการอภิปราย และบันทึกข�อมูล 
ข�อคิดเห็น ตลอดจนข�อเสนอแนะท่ีได�จากการอภิปรายกลุ+ม และบรรยากาศในการอภิปรายกลุ+มด�วย
เช+นกัน 

 ผลการตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาและเอกสาร 
ประกอบโปรแกรมเบ้ืองต�น (ระยะท่ี 1) ผู�วิจัยได�นําข�อมูลผลการตรวจสอบในครั้งนี้ แบ+งออกเป�น 2 
ส+วน ดังนี้ ส+วนท่ี 1 ผลการตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น 
ส+วนท่ี 2 การปรับปรุงแก�ไขเอกสารประกอบโปรแกรมเบ้ืองต�น ตามลําดับ โดยส+วนท่ี 1 ผลการ
ตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา เป�นการนําเสนอข�อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมในเบ้ืองต�น ดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 รายละเอียดผลการสังเคราะห"ประเด็นตรวจสอบสําคัญ เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรม

เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น 

ท่ี ส0วนประกอบ ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 
1 วัตถุประสงค"ของโปรแกรม มีความสอดคล�อง เหมาะสม ชัดเจน ไม+มีข�อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงแก�ไข 
2 ปsจจัยนําเข�า มีความสอดคล�อง เหมาะสม ไม+มีข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 
3 คุณลักษณะความเป�นนวัตกร

การศึกษา 
มีความสอดคล�อง เหมาะสม ไม+มีข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 

4 กระบวนการ มีความสอดคล�อง เหมาะสม แต+ในแง+ความเป�นไปได�อาจนําไปใช�จริง
ในหน+วยงานได�ยาก จึงมีข�อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ปรับระยะเวลาให�กระชับ เพ่ือสามารถนําไปใช�ได�จริง โดยไม+กระทบ
ต+อการทํางาน โดยหากต�องการขยายผลจึงค+อยทําเป�นระยะต+อเน่ือง 
และจัดร+วมกับหน+วยงาน เพ่ือให�กลมกลืนเข�าไปในเน้ืองาน ไม+เพ่ิม
ภาระ 
2. ประยุกต"กิจกรรมการพัฒนาให�อยู+ในระยะเวลาท่ีกระชับ เช+น การ
เรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ ให�เชิญมาแลกเปลี่ยนในช+วงเวลาสั้นๆ ได� 
แต+ต�องคํานึงถึงบุคคลท่ีสามารถสร�าง Impact ได�อย+างแท�จริง หรือ
การศึกษาดูงาน อาจไม+จําเป�นเพราะจะได�บทเรียนจากบุคคลต�นแบบ
อยู+แล�ว 
3. กําหนด Task เพ่ือการเรียนรู�ให�ชัดเจนมากข้ึนหรือเป�น Task ท่ีเป�น
ลักษณะเฉพาะสําหรับโปรแกรม ซ่ึงจะช+วยให�เกิดการพัฒนาได�ดีใน
ระยะเวลาท่ีสั้น 
 

5 เอกสารประกอบโปรแกรม มีความสอดคล�อง เหมาะสม ไม+มีข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 
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ตารางท่ี 9 รายละเอียดผลการสังเคราะห"ประเด็นตรวจสอบสําคัญ เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น (ต+อ) 

ท่ี ส0วนประกอบ ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 
6 การประเมินผล มีความสอดคล�อง เหมาะสม แต+การในประเมินเปรียบเทียบกับกลุ+ม

ควบคุม ให�ใช�เฉพาะการวัดคุณลักษณะเพราะเป�นเปFาหมายสําคัญ 
ส+วนการวัดอย+างอ่ืนใช�เปรียบเทียบก+อน-หลัง ของกลุ+มทดลองก็
เพียงพอ เพราะจะช+วยลดความยุ+งยากในการจัดกิจกรรมตาม
โปรแกรม และจะได�มุ+งเน�นในมิติการพัฒนาได�เต็มท่ี 

7 ผลผลิต มีความสอดคล�อง เหมาะสม ไม+มีข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 
8 ผลลัพธ" มีความสอดคล�อง เหมาะสม ไม+มีข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 
9 ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ คัดเลือกผู�เข�าร+วมท่ีมีความสนใจด�านนวัตกรรมและมีงานใกล�เคียงกัน 

 
 จากตารางท่ี 9 ผลจากการสังเคราะห"การตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความ

เป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�นท่ีผู�วิจัยนําเสนอ พบว+า ผู�เข�าร+วมตรวจสอบมีข�อเสนอแนะ เพ่ือการ
ปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมดังรายละเอียดท่ีกล+าวมาข�างต�น ได�แก+ ระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม และ
ภารกิจเพ่ือการเสริมสร�างศักยภาพ (Task) โดยในส+วนท่ี 2 วิจัยจะนําผลการตรวจสอบโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในเบ้ืองต�นดังกล+าว ผู�ได�นําข�อมูลและข�อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก�ไขโปรแกรม และนําเสนอโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาท่ีผ+านการ
ตรวจสอบปรับปรุงแก�ไขเบ้ืองต�น ดังรายละเอียดในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 ผลการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลท่ีต�องการ 
ปOจจัยนําเข�า 
(Input) 

1. ทฤษฎีการเรียนรู� 
ทางพุทธิปsญญา 
(Social Cognitive 
Learning Thoery) 

1. การเรียนรู�จาก 
ประสบการณ"ตรง การสังเกต และจากตัว
แบบ 
2. กลวิธีในการเรียนรู�ท่ีสําคัญ  

การออกแบบ
กระบวนการ 
(Process) 
เสริมสร�าง
ศักยภาพนวัตกร
การศึกษาท่ี
เหมาะสม ท้ัง
เนื้อหา รูปแบบ
กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ทรัพยากร และ
การประเมินผล 

2. จุดมุ+งหมายทาง 
การศึกษา 
(Taxonomy of 
Educations) 

ด�านสติปsญญา แบ+งเป�น 6 ข้ัน 

3. คุณลักษณะความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 

คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4 ด�าน 
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ตารางท่ี 10 ผลการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น (ต+อ) 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลท่ีต�องการ 
ปOจจัยนําเข�า 

(Input) 
4. แนวคิด ARM 
Model และ
ความสัมพันธ"แบบ 
ARM Matrix 

ความสัมพันธ"ระหว+างคุณลักษณะ 
ของนวัตกรการศึกษา (Attributes of 
Educational Innovator) ระบบ
เสริมสร�าง (Reinforcement System) 
และการจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิง
นวัตกรรม (Management for 
Innovative Sustainability)  

 

กระบวนการ 
(Process) 
1. ระยะเวลา
ในการ
เสริมสร�าง
ศักยภาพ 
จํานวน 2 วัน 
2. Task 
ได�แก+ Sim & 
Scene คือ 
การเรียนท้ัง 3 
กระบวนการ 
(Acquiring 
Apply 
Appraise) ใน
รูปแบบ 
จําลอง
สถานการณ" 
(Sim) และ
เรียนท้ัง 3 
กระบวนการ
อีกรอบด�วย
การประยุกต"
เข�ากับภาระ
งานจริง 
(Scene) 

1. การเพ่ิมพูนความ
พร�อม (Acquiring) 

- การปฐมนิเทศ 
- การเสริมสร�างเจตคติ 
- การเรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ 

ความพร�อมของ
บุคลากรในมิติ
ของความรู�ความ
เข�าใจ รวมถึงเจต
คติท่ีดีต+อการ
สร�างสรรค"
นวัตกรรม 

2. การประยุกต"
สร�างสรรค" 
(Applying) 

การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างนวัตกรรม
จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing) และสอดคล�องกับการปฏิบัติงาน 
(On the Job Learning) ประกอบด�วย 
Group Project Assignment ระบบพ่ี
เลี้ยง การศึกษาจากเอกสารประกอบ
โปรแกรม การสืบค�น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู� การอภิปราย การนําเสนอผลงาน 
และการจดบันทึก 

บุคลากรได�นํา
ความรู�มาลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือให�เกิด
การเรียนรู� และ
สามารถ
สร�างสรรค"
นวัตกรรมได� 

3. การประเมิน
คุณค+าเชิงนวัตกรรม 
(Appraising) 

1. การถอดบทเรียนหลังกิจกรรม 
2. การสรุปบทเรียนก+อนเริ่มกิจกรรม 
3. การประเมินความเป�นนวัตกร
การศึกษา (แบบประเมิน 5 ฉบับ) 
4. การศักยภาพความเป�นนวัตกรด�วย 
ARM Matrix 

ความเข�าใจอย+าง
ลึกซ้ึงในการ
สร�างสรรค"
นวัตกรรมและ
ความเป�นนวัตกร
การศึกษา 
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ตารางท่ี 10 ผลการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเบ้ืองต�น (ต+อ) 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลท่ีต�องการ 
ผลผลิต 
(Output) 

คุณลักษณะ 4 ด�าน 
ของความเป�น 
นวัตกรการศึกษา 

ด�านความสามารถ ด�านทักษะการค�นพบ 
ด�านเจตคติ และด�านพฤติกรรม 

บุคลากรมี
คุณลักษณะ
ความเป�นนวัตกร
การศึกษา 

ผลลัพธS 
(Outcome) 

นวัตกรรม นวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 

บุคลากรมี
คุณลักษณะ
ความเป�นนวัตกร
การศึกษา 

 
 ผลการตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก�ไข (Main Field Testing and 

Revision) ระยะท่ี 2 โดยผู�วิจัยวิธีการสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"การถอดบทเรียน เพ่ือให�ได�ข�อค�นพบ
ใหม+อันเป�นสาระสําคัญ โดยไม+ได�คาดหมายท้ังท่ีพึงประสงค"และไม+พึงประสงค" แต+เป�นประโยชน"ใน
การปรับปรุงให�ดีข้ึนกว+าเดิม โดยมีเกณฑ"ในการเลือกผู�ให�ข�อมูล คือการเลือกคนท่ีถูกต�องเหมาะสมใน
การให�ข�อมูล (Get the Right People Talking) ได�แก+ ผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในระดับผู�เชี่ยวชาญหรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ" ประสบผลสําเร็จ เป�นท่ียอมรับ (Well-Known) ด�านการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ของหน+วยงานภาครัฐ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 คน โดยผลท่ีได�จากการตรวจสอบโปรแกรมและเอกสาร
ประกอบโปรแกรมครั้งสําคัญ จะทําให�ได�ข�อมูลและสาระสําคัญที่สามารถนําไปปรับปรุงแก�ไข 
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งสําคัญ ก+อนท่ีจะนําไปตรวจสอบเพ่ือการ
ยืนยันและปรับปรุงแก�ไขในระยะต+อไป โดยมีเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล คือ 1) ตัวผู�วิจัย 
โดยต�องมีความไวต+อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีละเอียดและครบถ�วน 2) ร+าง
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ท่ีผ+านการปรับปรุงตามระยะท่ี 1 มาเรียบร�อย
แล�ว 3) เอกสารประกอบโปรแกรม จํานวน 1 ฉบับ ท่ีผ+านการปรับปรุงตามระยะท่ี 1 มาเรียบร�อยแล�ว
และ 4) เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพ ได�แก+ ไอแพด4 (Ipad4) โน�ต4 (Note4) และกล�อง
ถ+ายภาพชนิด DSLR ซ่ึงผู�วิจัยใช�การสัมภาษณ"ระดับลึกประยุกต"การถอดบทเรียน โดยให�ผู�เชี่ยวชาญ
และผู�ทรงคุณวุฒิทุกท+านพิจารณาประเด็นความถูกต�อง ความเป�นไปได� ความสอดคล�อง และความ
เป�นประโยชน"ของโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม ท้ังนี้ ได�ขออนุญาตบันทึกเสียงและภาพใน
การสนทนาด�วยทุกครั้ง รวมถึงให�ความสําคัญกับน้ําเสียงและคําพูดประกอบการสังเกตท+าทางและมี
การจดบันทึกในประเด็นสําคัญระหว+างการสัมภาษณ"ประยุกต"การถอดบทเรียน สําหรับผู�เชี่ยวชาญ
และผู�ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ"การคัดเลือกดังท่ีกล+าวมาแล�ว ได�แก+ 1) ดร.กมล รอดคล�าย ตําแหน+ง 
เลขาธิการสภาการศึกษา 2) ดร.ชัยพฤกษ" เสรีรักษ" ตําแหน+ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ตําแหน+ง อดีต เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 4) ดร.อา
จอง ชุมสาย ณ อยุธยา ตําแหน+ง ผู�บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส และ 5) ดร.พิชัย สนแจ�ง ตําแหน+ง 
ผู�อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 โดยผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ"ระดับลึกประยุกต"การถอดบทเรียน มาวิเคราะห"
โดยการจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพ"ข�อมูล และวิเคราะห"ข�อมูลท่ีมีความหมายเก่ียวข�อง
โปรแกรม รวมถึงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับเอกสารประกอบโปรแกรม มาจัดหมวดหมู+แล�วสรุปเป�นประเด็น
การปรับปรุงแก�ไข จากนั้นจึงนําข�อมูลท่ีได�ไปปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งสําคัญ ก+อนนําไปตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการ
ปรับปรุงแก�ไขในระยะต+อไป โดยมีผลการตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก�ไข (Main Field 
Testing and Revision) ดังนี้ 

 ผู�ทรงคุณวุฒิได�ตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ท่ีมี
ส+วนประกอบหลัก คือ 1) ปsจจัยนําเข�า (Input) ซ่ึงเป�นกรอบเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี องค"ประกอบและ
คุณลักษณะ ในการนํามาออกแบบและข้ึนรูปโปรแกรม 2) กระบวนการ (Process) เป�นรายละเอียด
ของกิจกรรมการพัฒนา ภารกิจท่ีกระตุ�นการเรียนรู� (Task) เอกสารประกอบโปรแกรม และรูปแบบ
การประเมินผล 3) ผลผลิต (Output) เป�นคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษา 4 ด�าน 
ประกอบด�วย ความสามารถ ทักษะการค�นพบ เจตคติ และพฤติกรรม และ 4) ผลลัพธ" (Outcome) 
เป�นนวัตกรรมท่ีมีประโยชน"และสามารถนําไปใช�ได�จริง โดยส+วนประกอบดังกล+าว ผู�ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นสอดคล�องกันว+าโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และเอกสารประกอบ
โปรแกรม มีความเหมาะสม กล+าวคือ มีความถูกต�องในการออกแบบท่ีเป�นเชิงระบบ ทําให�สามารถ
มองเห็นความสัมพันธ"ตั้งแต+ต�นน้ําตลอดจนปลายน้ํา มีองค"ประกอบท่ีชัดเจนของแต+ละส+วนประกอบ มี
รูปแบบและวิธีการท่ีครอบคลุม สามารถสะท�อนความเป�นนวัตกรการศึกษาได� รวมถึงเนื้อหาในการ
เสริมสร�างศักยภาพก็สอดคล�องกับรูปแบบกิจกรรมและเปFาหมายของโปรแกรม ในส+วนของความ
เป�นไปได�นั้น โปรแกรมมีระยะเวลาในการพัฒนาท่ีกระชับ สามารถนําไปใช�ในหน+วยงานได�ง+าย ไม+
กระทบต+อการปฏิบัติงานในหน�าท่ีหรือทําให�เสียเวลาราชการ โดยมีกิจกรรมท่ีน+าสนใจ เป�นการเรียนรู�
โดยการลงมือทํา ได�คิด ได�สร�างสรรค" แล�วจึงมีการร+วมการสรุปเป�นองค"ความรู�โดยมีวิทยากรพ่ีเลี้ยง
ช+วยกระตุ�น รวมท้ังกลุ+มเปFาหมายยังอยู+ในกลุ+มของระดับปฏิบัติการซ่ึงทําให�ง+ายต+อการปรับเปลี่ยนเจต
คติและพฤติกรรม 

 สําหรับความเป�นประโยชน"ของโปรแกรมนั้น ผู�ทรงคุณวุฒิได�แสดงความทัศนะว+ามีความ
น+าสนใจมาก แต+ประโยชน"จะมีเพียงในระดับหนึ่งเท+านั้น คือ การพัฒนาในระดับตัวบุคคล แต+หาก
โปรแกรมนี้ถึงการมุ+งประโยชน"ท่ีมากข้ึนต+อหน+วยงาน และระบบการศึกษา ซ่ึงจะเป�นรากฐานสําคัญ
ในการเสริมสร�างศักยภาพของประเทศให�เข�มแข็งและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน กล+าวคือ นอกจาก
โปรแกรมจะช+วยเสริมสร�างให�บุคลากรมีความคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษาแล�ว ต�อง
เสริมสร�างให�มีหลักการทํางานและผลลัพธ"จากการทํางานท่ีชัดเจน อย+างแท�จริงด�วย จึงจะถือเป�น
ศักยภาพท่ีแท�จริงของนวัตกรการศึกษา ซ่ึงจากข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"การถอด
บทเรียน ผู�ทรงคุณวุฒิได�ให�ข�อมูลท่ีสอดคล�องกันถึงข�อค�นพบใหม+อันเป�นสาระสําคัญ 2 ประการ คือ  

1. ผลลัพธ" (Outcome) จากความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�แก+ นวัตกรรมทางการศึกษา 
คือ นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ การประสาน ส+งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาอย+างมี
ประสิทธิภาพ แบ+งเป�น นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช+วยส+งเสริมการจัดการศึกษา และการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู�เรียนสามารถเกิดการเรียนรู�อย+างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
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กว+าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการ คือ 
เป�นการสร�างนวัตกรรมเพ่ือแก�ไขปsญหา หรือเพ่ือการพัฒนาภายในหน+วยงานการศึกษา ซ่ึงจะเป�นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวข�องต+างๆ เช+น การจัดโครงการ
ประชุม การจัดโครงการวิจัย และการอบรมสัมมนา เป�นต�น 

2. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา คือ หลักคิดและแนวทางในการทํางานของนัก
นวัตกรรม โดยต�องมีรากฐานสําคัญ คือ รู �ปsญหา รู �สาเหตุของปsญหา รู�ทางแก�ปsญหา และรู�
กระบวนการแก�ปsญหา รวมถึงการมีอุดมการณ"ท่ีเข�มแข็ง มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สามารถทํางาน
ได�รวดเร็วและกลมกลืน ซ่ึงนําไปสู+ความสามารถในการบริหารงาน แก�ไขปsญหา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด�วยนวัตกรรมได�อย+างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย" และตอบสนองต+อความต�องการทางการ
ศึกษา ส+งผลให�ผู�เก่ียวข�องท้ังในระดับหน+วยงาน สถานศึกษา บุคลากร และผู�เรียน ได�รับประโยชน"
สูงสุด โดยมีหลักการทํางานท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) การกําหนดเปFาหมายท่ีเหมาะสม คือ การเข�าใจและ
สามารถกําหนดเปFาหมายและทิศทางท่ีต�องการแก�ปsญหาหรือพัฒนาได�อย+างชัดเจน สิ่งสําคัญคือการ
ต้ังโจทย"ท่ีชัดเจน แหลมคม มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม+ระบุให�กว�างจนเกินไป ระบุถึงสิ่งท่ีจะกระทํา 
และนําไปสู+การกําหนดกิจกรรมรองรับได�ชัดเจน เปFาหมายต�องเป�นจริงได� ไม+ง+ายจนเกินไป และต�องมี
ความท�าทาย เพ่ือนําไปสู+การคิดค�น ริเริ่ม วิธีการใหม+ๆ อยู+เสมอ 2) การบูรณาการ คือ การรวบรวม
และหลอมรวมปsจจัยที่เกี่ยวข�องต+อความสําเร็จตามเปFาหมายของการทํางาน เช+น ยุทธศาสตร" 
แผนงาน โครงการ แนวคิด บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรต+างๆ รวมถึงการประสานความ
ร+วมมือกับทุกภาคส+วนอย+างมีทิศทางและเปFาหมายหลักร+วมกันอย+างชัดเจน 3) การสร�างคุณค+าท่ีแท�จริง 
คือ การมุ+งเน�นการสร�างผลงานท่ีเป�นคุณประโยชน" ตอบสนองความต�องการได�ตรงจุด แก�ปsญหาได�ถึง
รากถึงโคนหรือนําสู+การพัฒนาได�อย+างก�าวกระโดด รวมถึงต�องมีการต+อยอดคุณค+าให�เพ่ิมข้ึนอย+าง
ต+อเนื่อง คุ�มค+ากับการเปลี่ยนแปลงของต�นทุน งบประมาณ เวลา และความพยายาม เพ่ือให�เกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และ 4) การส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรม คือ การมีบทบาทเป�นผู�เชื่อมโยงให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู� เกิดเครือข+าย สร�างกระบวนการมีส+วนร+วมและการขยายผลในวงกว�าง 
เกิดการทํางานในลักษณะเครือข+ายความร+วมมือ และสร�างหุ�นส+วนในการทํางาน 
 โดยสอดคล�องกับข�อมูลจากผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ท+าน ดังนี้ 
 “...โปรแกรมนี้คือกระบวนการท่ีจะพัฒนาคน จากคนท่ีไม+สนใจเรื่องนวัตกรรมให�เป�น
นวัตกร แล�วเพ่ือนวัตกรคนนี้จะไปทําอะไร...” 
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ภาพท่ี 21 การสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"ถอดบทเรียน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
 
 “...อย+างเช+นตอนนี้ ที่เขาพูดทุกวันนี้ประเทศไทยเป�น 2.0 3.0 มา 4.0 ได�ก็ต�องมี
นวัตกรรมอาศัยนวัตกรของอาจารย" และทางด�านการศึกษาทําไง สร�างคุณค+า โจทย"มันคืออะไร หรือ
ถ�าเรายังไม+รู�โจทย" หรือยังไม+มีเทรนด"ท่ีเราจะเดิน บางทีอินโนเวชั่นท่ีเราสร�างข้ึนมาก็ไม+รู�จะตอบโจทย"
อะไร หรือมันจะไป create value อะไร ยังไง...” 
 

 
 
ภาพท่ี 22 การสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"ถอดบทเรียน ดร.ชัยพฤกษ" เสรีรักษ" 
 
 เป�นการชี้ให�เห็นถึงความจําเป�นในการกําหนดผลลัพธ"จากโปรแกรมให�ชัดเจนว+า เม่ือ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาแล�ว บุคลากรเหล+านั้นจะสร�างสรรค"ประโยชน"อะไร
และอย+างไรให�กับวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังมีข�อมูลท่ีชี้ให�เห็นถึงหลักการ
ทํางานท่ีจําเป�นเพ่ือให�เกิดผลลัพธ"หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต�องการ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 23 การสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"ถอดบทเรียน ดร.พิชัย สนแจ�ง 
 
 “...คนท่ีเป�นนวัตกรมันควรมีคุณสมบัติอย+างไรบ�าง เพราะฉะนั้นในความคิดเห็นผม คนท่ี
ควรเป�นนวัตกรควร เห็นโจทย" ทํายังไงถึงรู�จักโจทย" เข�าใจโจทย"...” 
 “...เพราะฉะนั้นคนท่ีจะเป�นนวัตกรได� ต�องบูรณาการได�...” 
 “...สิ่งท่ีเราอยากได� คือคน ท่ีมีปsญญาท่ีจะพัฒนานวัตกรรม...” 
 

 
 
ภาพท่ี 24 การสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"ถอดบทเรียน นานยนนทิกร กาญจนะจิตรา 
 
 “...เราต�องอินสปายหรือสร�างแรงบันดาลใจให�ผู�ฟsงท้ังหลายคล�อยตามสิ่งท่ีเราคิดอย+าง
เป�นธรรมให�เกิดพลังให�เขาจะตาม...” 
 “...ประเด็น คือ ต�องสร�างคนท่ีรับผิดชอบให�เป�นผู�นําในด�านนวัตกรรม...” 
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 “...Objective ตอนนี้ของเรามันคืออะไร นี่คือกุญแจสําคัญของนวัตกรรม นวัตกรเหล+านี้
จะให�มันทําอะไร สร�างนวัตกรรมอะไร เอาไปทําอะไร ไป creative value อะไร ตอนนี้ชัดแล�วก็จะ
เป�นในเรื่องการแก�ปsญหาด�านการศึกษา และงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา...” 
 

 
 
ภาพท่ี 25 การสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"ถอดบทเรียน ดร.กมล รอดคล�าย 
 

 ดังนั้น ในข้ันตอนการตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก�ไข (Main Field Testing 
and Revision) โดยวิธีการสัมภาษณ"เชิงลึกประยุกต"การถอดบทเรียนจากผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี
ประสบการณ" ประสบผลสําเร็จ เป�นที่ยอมรับ (Well-Known) ด�านการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ของหน+วยงานภาครัฐ หรือบุคลากรทางการศึกษา ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 คน พบว+าโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา มี
ความถูกต�อง ความเป�นไปได� ความสอดคล�อง และความเป�นประโยชน"ของโปรแกรมและเอกสาร
ประกอบโปรแกรม รวมถึงได�ข�อค�นพบสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ผลลัพธ"จากความเป�นนวัตกร
การศึกษา ได�แก+ นวัตกรรมทางการศึกษา แบ+งเป�น นวัตกรรมการศึกษา และและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ และ 2) หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย การกําหนดเปFาหมายท่ี
เหมาะสม การบูรณาการ การสร�างคุณค+าท่ีแท�จริง และการส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรม 

 ผลการตรวจสอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งสําคัญท่ีได�
กล+าวมาข�างต�น ผู�วิจัยได�นําข�อมูลและข�อเสนอแนะมาปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมตามข�อเสนอแนะของ
ผู�ทรงคุณวุฒิ ดังจะได�นําเสนอโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาท่ีผ+านการ
ตรวจสอบปรับปรุงแก�ไขครั้งสําคัญ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 ผลการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งสําคัญ 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลที่ต�องการ 

ปOจจัยนําเข�า 
(Input) 

1. ทฤษฎีการเรียนรู� 
ทางพุทธปิsญญา 
(Social Cognitive 
Learning Thoery) 

1. การเรียนรู�จาก 
ประสบการณ"ตรง การสังเกต และจากตัว
แบบ 
2. กลวิธีในการเรียนรู�ที่สาํคัญ  

การออกแบบ
กระบวนการ 
(Process) 
เสริมสร�าง
ศักยภาพนวัตกร
การศึกษาที่
เหมาะสม ทั้ง
เนื้อหา รูปแบบ
กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ทรัพยากร และ
การประเมินผล 

2. จุดมุ+งหมายทาง 
การศึกษา 
(Taxonomy of 
Educations) 

ด�านสติปsญญา แบ+งเป�น 6 ข้ัน 

3. คุณลักษณะความ
เป�นนวัตกรการศึกษา 

คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4 ด�าน 

4. แนวคิด ARM 
Model และ
ความสัมพันธ"แบบ 
ARM Matrix 

ความสัมพันธ"ระหว+างคุณลักษณะ 
ของนวัตกรการศึกษา (Attributes of 
Educational Innovator) ระบบ
เสริมสร�าง (Reinforcement System) 
และการจัดการเพื่อความยั่งยนืเชิง
นวัตกรรม (Management for 
Innovative Sustainability)  

 5. หลักการทํางาน
ของนวัตกรการศึกษา 
(GIVE) 

การกําหนดเปFาหมายที่เหมาะสม การบูร
ณาการ การสร�างคุณค+าที่แท�จริง และการ
ส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรม 
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ตารางท่ี 11 ผลการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งสําคัญ (ต+อ) 

ส0วนประกอบ หลักการ รายละเอียด ผลที่ต�องการ 

กระบวนการ 
(Process) 1. 
ระยะเวลาในการ
เสริมสร�าง
ศักยภาพ 
จํานวน 2 วัน 
2. Task ได�แก+ 
Sim & Scene 
คือ การเรียนทั้ง 
3 กระบวนการ 
(Acquiring 
Apply 
Appraise) ใน
รูปแบบจาํลอง
สถานการณ" 
(Sim) และเรียน
ทั้ง 3 
กระบวนการอีก
รอบด�วยการ
ประยุกเข�ากับ
ภาระงานจริง 
(Scene) 

1. การเพิ่มพูนความ
พร�อม (Acquiring) 

- การปฐมนิเทศ 
- การเสริมสร�างเจตคติ 
- การเรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ 

ความพร�อมของ
บุคลากรในมิติ
ของความรู�ความ
เข�าใจ รวมถึงเจต
คติที่ดีต+อการ
สร�างสรรค"
นวัตกรรม 

2. การประยุกต"
สร�างสรรค" 
(Applying) 

การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างนวตักรรมจาก
การลงมือปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing) และสอดคล�องกับการปฏิบัติงาน 
(On the Job Learning) ประกอบด�วย 
Group Project Assignment ระบบพี่
เลี้ยง การศึกษาจากเอกสารประกอบ
โปรแกรม การสืบค�น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู� การอภิปราย การนําเสนอผลงาน 
และการจดบนัทึก 

บุคลากรได�นํา
ความรู�มาลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให�เกิด
การเรียนรู� และ
สามารถ
สร�างสรรค"
นวัตกรรมได� 

3. การประเมินคุณค+า
เชิงนวัตกรรม 
(Appraising) 

1. การถอดบทเรียนหลังกิจกรรม 
2. การสรุปบทเรียนก+อนเร่ิมกิจกรรม 
3. การประเมินความเป�นนวัตกรการศึกษา 
(แบบประเมิน 5 ฉบับ) 
4. การศักยภาพความเป�นนวตักรด�วย 
ARM Matrix 

ความเข�าใจอย+าง
ลึกซ้ึงในการ
สร�างสรรค"
นวัตกรรมและ
ความเป�นนวัตกร
การศึกษา 

ผลผลิต 
(Output) 

คุณลักษณะ 4 ด�าน 
ของความเป�นนวัตกร
การศึกษา 

1) ด�านความสามารถ ด�านทักษะการ
ค�นพบ ด�านเจตคติ และด�านพฤติกรรม 
2) หลักการทํางานของนวัตกร 4 ประการ 

บุคลากรมี
คุณลักษณะความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 

ผลลัพธS 
(Outcome) 

นวัตกรรม นวัตกรรมทางการศึกษา แบ+งเป�น 
นวัตกรรมการศึกษา และและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ 

บุคลากรมี
คุณลักษณะความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 
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 ผลการตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข (Confirmative Checking 
and Revision) ระยะท่ี 3 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม ในประเด็นความ
สอดคล�องเชิงเนื้อหา ด�วยการประยุกต"ใช�เทคนิคการวิเคราะห"หาค+าดัชนีความสอดคล�องระหว+าง
กิจกรรม เนื้อหา ผลท่ีคาดหวัง และในมิติอ่ืนๆ ท่ีกําหนดร+วมกับวัตถุประสงค" (Index of Item - 
Objective Congruence Index: IOC) ของโปรแกรม โดยเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการยืนยัน
และการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมในระยะท่ี 3 ผู�วิจัยได�สร�างแบบประเมินในการเก็บรวบรวมข�อมูลตาม
กรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยนําแบบ
ประเมินความสอดคล�องดังกล+าวข�างต�น เสนอต+อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท+าน เพ่ือตรวจสอบหาค+าดัชนี
ความสอดคล�อง (IOC) ของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา จากนั้น ผู�วิจัยนํา
แบบสอบถามท่ีผู�เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท+าน ตรวจสอบแล�วไปวิเคราะห" ดังนี้ 1) หากพบว+ามีค+าดัชนีความ
สอดคล�อง (IOC) สูงกว+า .50 แสดงว+า โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาท่ี
ผู�วิจัยพัฒนาข้ึนนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปทดลองใช�ในภาคสนามต+อไปได� และ 2) หากรายการใด
มีค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ตํ่ากว+า .50 ก็จะปรับปรุงแก�ไขและส+งให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบซํ้า
จนกว+าจะพบว+ารายการนั้นๆ มีค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เป�นไปตามเกณฑ"ท่ีกําหนด แสดง
รายละเอียดได�ดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร

การศึกษา เพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข (ระยะท่ี 3) 

ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรม ผลการตรวจสอบค0า
ดัชนีความ
สอดคล�อง 

1. วัตถุประสงค"ของโปรแกรมสอดคล�องกับสิ่งท่ีต�องการพัฒนา 1.00 

2. แนวคิด ARM Model สอดคล�องกับการออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสม 0.67 

3. คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา 4 ด�าน สอดคล�องกับวัตถุประสงค" 1.00 

4. กิจกรรมการพัฒนามีความสอดคล�องกับการบรรลุวัตถุประสงค"ของ
โปรแกรม 

1.00 

5. กิจกรรมการพัฒนามีความสอดคล�องกับคุณลักษณะความเป�นนวัตกร
การศึกษา 

1.00 

6. รูปแบบกิจกรรมมีความสอดคล�องกับการเสริมสร�างศักยภาพ ได�อย+างมี
ประสิทธิภาพ 

0.67 

7. กระบวนการ และระยะเวลา ของกิจกรรมการพัฒนา มีความสอดคล�อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค"ของโปรแกรม 

0.67 
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ตารางท่ี 12 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา เพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข (ระยะท่ี 3) (ต+อ) 

ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรม ผลการตรวจสอบค0า
ดัชนีความ
สอดคล�อง 

8. เนื้อหาของเอกสารประกอบการพัฒนามีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค"
ของโปรแกรม 

0.67 

9. รูปแบบของเอกสารประกอบการพัฒนามีความสอดคล�องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค"ของโปรแกรม 

0.67 

10. รูปแบบการประเมินผล มีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของโปรแกรม 1.00 

11. รูปแบบการประเมินผล มีความสอดคล�องกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม 

1.00 

12. ผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนามีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของ
โปรแกรม 

0.67 

13. ตัวบ+งชี้ผลงานมีความชัดเจนและสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของ
โปรแกรม 

0.67 

14. รูปแบบการวิเคราะห"ผล ด�วย ARM Matrix มีความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค"ของโปรแกรม 

1.00 

15. การวิเคราะห"ผลจากการเสริมสร�างศักยภาพ มีความสอดคล�องกับ
ประสิทธิภาพของโปรแกรม 

1.00 

 
 จากตารางท่ี 12 ผลการตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข พบว+า ความ

เหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา มีค+าต้ังแต+ 0.67 – 1.00 จึง
สรุปได�ว+า คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา วิธีการพัฒนาแบบ ARM Model การวิเคราะห"
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาด�วยความสัมพันธ"แบบ ARM Matrix และรายละเอียดของ
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพและมีความ
สอดคล�องในองค"ประกอบต+างๆ ของโปรแกรม โดยมีค+า IOC สูงกว+า 0.50 ทุกประเด็น ดังนั้น จึงไม+มี
การปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในระยะท่ี 3 นี้ และทําให�
ได�โปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป�นไปได�ทางปฏิบัติ เพื่อนําไปทดลองในภาคสนามกับ
กลุ+มเปFาหมายต+อไป 
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4. ผลการสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 

1. ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปsญญา (Social Cognitive Learning Theory) 
ของ Albert Bandura (1986) ท่ีแสดงให�เห็นว+า การเรียนรู�เกิดจากปฏิสัมพันธ"ระหว+างผู�เรียนและ
สิ่งแวดล�อมในสังคม ซึ่งทั้งผู �เรียนและสิ่งแวดล�อมมีอิทธิพลต+อกันและกัน เป�นการเรียนรู�จาก
ประสบการณ"ตรงหรือการสังเกต (Observational Learning) หรือจากตัวแบบ (Modeling) แบ+ง
ออกเป�น 4 กระบวนการ คือ กระบวนการต้ังใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา และ
กระบวนการจูงใจ นอกจากนี้สิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกต�องพิจารณาถึงแนว
ทางการกํากับตนเอง (Self-Regulation) และแนวทางการรับรู�ความสามารถของตนเอง (Percieved 
Self-Efficacy) ซ่ึงประกอบด�วย 4 วิธี ได�แก+ ประสบการณ"ท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery 
Experiences) การใช�ตัวแบบ (Modeling) การใช�คําพูดชักจูง (Verbal Persuation) และการกระตุ�น
ทางอารมณ" (Emotional Arousal) โดย Pintrinch และคณะ (1991) ได�ประยุกต"ใช�เป�นกลวิธีในการ
เรียนรู�ท่ีสําคัญ เช+น การฝ�กซ�อม (Rehearsal) การคิดอย+างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
สิ่งแวดล�อมทางการเรียนและเวลา (Time and Study Environment) การเรียนรู�กับเพ่ือน (Peer 
Learning) และการหาผู�ช+วย (Help Seeking) เป�นต�น 

2. จุดมุ+งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educations) ทางด�านสติปsญญา 
(Cognitive Domain) โดย Anderson และ Krathwohl (2001) ได�เสนอจุดมุ+งหมายทางการศึกษา
ฉบับใหม+ท่ีปรับปรุงจาก Bloom (1965) โดยการจัดแบ+งใหม+ออกเป�น 6 ข้ัน ได�แก+ ข้ันการจํา 
(Remembering) ข้ันการเข�าใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรู�ไปประยุกต"ใช� (Applying) 
ข้ันการวิเคราะห" (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluating) และข้ันการสร�างสรรค" (Creating) ซ่ึงจะ
แสดงให�เห็นถึงจุดประสงค"ท่ีผู�เรียนจะต�องได�รับการพัฒนาให�ไปถึงเปFาหมายสูงสุด รวมท้ังการศึกษา
นั้นจะต�องมีความสัมพันธ"กับรูปแบบการพัฒนา หรือยุทธวิธีการสอน (Instructional Strategies) ท่ี
สําคัญเช+น การศึกษาจากต�นแบบ (Modeling) การมีรูปแบบกระบวนการคิด (Models of Thinking) 
การเรียนรู�แบบแยกออกเป�นส+วนๆ และแบบปฏิบัติรวม (Part and Whole Sequencing) การเรียน
ภายใต� สภานการณ" สภาพแวดล�อมท่ีแท�จริง (Authentic Situations) การเรียนรู�แบบมีผู�ช+วย 
(Coached Practice) การเรียนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) การร+วมอภิปรายในกิจกรรมการ
เรียนรู� (Discussions and Other Collaborating Learning Activities) การต้ังสมมุติฐานและ
พิสูจน"สมมุติฐานท่ีต้ังไว� (Challenging Assumptions) การจดบันทึก (Journaling) การออกแบบ 
(Design) และการตัดสินใจจากสถานการณ"ต+างๆ (Decision-Making Situations) เป�นต�น ตลอดจน
แนวคิดในการวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

3. คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) มี
องค"ประกอบสําคัญ 4 ด�าน ท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรม ได�แก+ 1) ด�านความสามารถ (Ability) 
ประกอบด�วย การแสวงหาความรู� การระดมทรัพยากร และการส+งมอบเชิงวิชาการ 2) ด�านทักษะการ
ค�นพบ (Discovery Skill) ประกอบด�วย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การ
ปฏิสัมพันธ" และการทดลอง 3) ด�านเจตคติ (Attitude) ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันใน
งาน ตนเอง และผู�ร+วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ด�านพฤติกรรม 
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(Behavior) ประกอบด�วย ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ การเปvดกว�างทางความคิด ความละเอียด
รอบคอบ การมุ+งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นต�นแบบ 

4. หลักการทํางานของนวัตกร (GIVE) คือ หลักคิดและแนวทางในการทํางานของนัก
นวัตกรรม โดยต�องมีรากฐานสําคัญ คือ รู �ปsญหา รู �สาเหตุของปsญหา รู�ทางแก�ปsญหา และรู�
กระบวนการแก�ปsญหา รวมถึงการมีอุดมการณ"ท่ีเข�มแข็ง มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สามารถทํางาน
ได�รวดเร็วและกลมกลืน ซ่ึงนําไปสู+ความสามารถในการบริหารงาน แก�ไขปsญหา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด�วยนวัตกรรมได�อย+างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย" และตอบสนองต+อความต�องการทางการ
ศึกษา ส+งผลให�ผู�เก่ียวข�องท้ังในระดับหน+วยงาน สถานศึกษา บุคลากร และผู�เรียน ได�รับประโยชน"
สูงสุด โดยมีหลักการทํางานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

4.1 การกําหนดเปFาหมายที่เหมาะสม (Goal Optimization) คือ การเข�าใจและ
สามารถกําหนดเปFาหมายและทิศทางท่ีต�องการแก�ปsญหาหรือพัฒนาได�อย+างชัดเจน สิ่งสําคัญคือการ
ต้ังโจทย"ท่ีชัดเจน แหลมคม มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม+ระบุให�กว�างจนเกินไป ระบุถึงสิ่งท่ีจะกระทํา 
และนําไปสู+การกําหนดกิจกรรมรองรับได�ชัดเจน เปFาหมายต�องเป�นจริงได� ไม+ง+ายจนเกินไป และต�องมี
ความท�าทาย เพ่ือนําไปสู+การคิดค�น ริเริ่ม วิธีการใหม+ๆ อยู+เสมอ 

4.2 การบูรณาการ (Integration) คือ การรวบรวมและหลอมรวมปsจจัยท่ีเก่ียวข�องต+อ
ความสําเร็จตามเปFาหมายของการทํางาน เช+น ยุทธศาสตร" แผนงาน โครงการ แนวคิด บุคลากร 
งบประมาณ และทรัพยากรต+างๆ รวมถึงการประสานความร+วมมือกับทุกภาคส+วนอย+างมีทิศทางและ
เปFาหมายหลักร+วมกันอย+างชัดเจน 

4.3 การสร�างคุณค+าท่ีแท�จริง (Value Creation) คือ การมุ+งเน�นการสร�างผลงานท่ี
เป�นคุณประโยชน" ตอบสนองความต�องการได�ตรงจุด แก�ปsญหาได�ถึงรากถึงโคนหรือนําสู+การพัฒนาได�
อย+างก�าวกระโดด รวมถึงต�องมีการต+อยอดคุณค+าให�เพ่ิมข้ึนอย+างต+อเนื่อง คุ�มค+ากับการเปลี่ยนแปลง
ของต�นทุน งบประมาณ เวลา และความพยายาม เพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.4 การส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรม (Encouragement) คือ การมีบทบาทเป�นผู�เชื่อมโยงให�
เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู� เกิดเครือข+าย สร�างกระบวนการมีส+วนร+วมและการขยายผลในวง
กว�าง เกิดการทํางานในลักษณะเครือข+ายความร+วมมือ และสร�างหุ�นส+วนในการทํางาน 

5. แนวคิด ARM Model และความสัมพันธ"แบบ ARM Matrix กล+าวคือ เป�น
ความสัมพันธ"ในลักษณะแปรผันตรงระหว+าง 3 องค"ประกอบท่ีจําเป�นต�องพิจารณาในการเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of 
Educational Innovator) ซ่ึงจะสามารถนําไปต้ังต�นเพ่ือออกแบบกระบวนการพัฒนา ร+วมกับการ
สนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือเรียกว+าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) โดยมีรากฐานสําคัญ 
คือ การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) ท่ีมุ+ง
ในหลักการจัดองค"การท่ีเอ้ือต+อการพัฒนาศักยภาพด�านการสร�างสรรค"นวัตกรรม 

 ประเด็นการเสริมสร�างศักยภาพ 
 การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น เป�นพิจารณาถึงคุณลักษณะของ

ความเป�นนวัตกร (Attributes of Educational Innovator) มาเป�นกรอบประเด็นในการพัฒนาครั้งนี้ 
ได�แก+องค"ประกอบสําคัญ 4 ด�าน ท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรม ได�แก+ 1) ด�านความสามารถ 
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(Ability) ประกอบด�วย การแสวงหาความรู� การระดมทรัพยากร และการส+งมอบเชิงวิชาการ 2) ด�าน
ทักษะการค�นพบ (Discovery Skill) ประกอบด�วย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต 
การปฏิสัมพันธ" และการทดลอง 3) ด�านเจตคติ (Attitude) ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความ
เชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร+วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ด�าน
พฤติกรรม (Behavior) ประกอบด�วย ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ การเปvดกว�างทางความคิด ความ
ละเอียดรอบคอบ การมุ+งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นต�นแบบ 

 รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพ 
 จากแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมดังกล+าว สามารถกําหนดรูปแบบการเสริมสร�าง

ศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู�และพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเป�นการฝ�กอบรมเข�ม (Intensive Training 
Course) ได� 3 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring) มีลักษณะเป�นกิจกรรมท่ีเน�นเสริมสร�างความรู� 
ความเข�าใจ แรงบันดาลใจ และเจตคติ เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย การ
ปฐมนิเทศ การศึกษาจากเอกสารประกอบโปรแกรม การเรียนรู�จากกรณีศึกษา การเรียนรู�จากบุคคล
ต�นแบบ การปรับเจตคติ การเรียนรู�จากกระบวนการกลุ+ม 

2. การประยุกต"สร�างสรรค" (Applying) มีลักษณะเน�นเสริมสร�างทักษะความเป�น    
นวัตกรการศึกษาโดยการจําลองสถานการณ" (Simulation: Sim) เก่ียวกับการสร�างนวัตกรรมจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และสอดคล�องกับการปฏิบัติงาน (Scenario:Scene) 

3. การประเมินคุณค+าเชิงนวัตกรรม (Appraising) มีลักษณะเป�นการประเมินและ
ทบทวนผลการประยุกต"ใช�ความรู�สู+การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม ประกอบด�วย การนําเสนอผลการปฏิบัติ 
การร+วมอภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู� และการวางแผนการสร�างสรรค"นวัตกรรมข้ึนใหม+ 
 หลักการเบ้ืองต�นเพ่ือคัดเลือกผู�เข�าร0วมโปรแกรม 

 การเสริมสร�างศักยภาพตามโปรแกรมต�องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และปฏิบัติร+วมกัน การ
มีความสนใจด�านนวัตกรรมจะช+วยเป�นแรงขับในการสร�างสรรค"และลักษณะงานท่ีคล�ายคลึงกันเพ่ือ
ความเข�าใจในการสื่อความในการได�รับการพัฒนาตามโปรแกรมได�อย+างมีประสิทธิภาพ 

 การใช�ภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ 
 ภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ จะถูกนําไปใช�หลังจากท่ีผู�เข�าร+วมได�มีความ

พร�อมในการเสริมสร�างศักยภาพ จึงใช� Task ในข้ันตอนการประยุกต"สร�างสรรค" (Applying) ซ่ึงมี
ลักษณะเน�นเสริมสร�างทักษะความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 1) การจําลองสถานการณ" 
(Simulation: Sim) เป�นมอบหมายภาระงานให�แต+ละกลุ+มสร�างนวัตกรรมท่ีมีเปFาหมายท่ีท�าทาย มี
ทรัพยากรและเวลาท่ีจํากัด พร�อมท้ังนําเสนอกระบวนการทํางาน และนําชิ้นงานไปทดลอง เพ่ือให�เกิด
การดึงเอาศักยภาพหลายๆ ด�านมาใช� เช+น ความคิดสร�างสรรค" การประยุกต" การทํางานเป�นทีม การ
จัดสรรเวลา และการเรียนรู�จากความผิดพลาด เป�นต�น และ 2) การสร�างนวัตกรรมท่ีสอดคล�องกับ
การปฏิบัติงาน (Scenario:Scene) โดยการอภิปรายและเลือกปsญหาท่ีจะนํามาออกแบบนวัตกรรม 
เทียบเคียงกับกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode (DCPIESO) และประกาศเจตนารมณ"ในการสร�าง
นวัตกรรมเพ่ือให�เกิดการมุ+งเปFาหมายที่แน+วแน+ พร�อมทั้งการส+งมอบนวัตกรรมด�วยการนําเสนอ
ต�นแบบ และการวิพากษ"เชิงสร�างสรรค" เพ่ือให�ตกผลึกขององค"ความรู� 
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 ผลท่ีคาดว0าจะได�รับ 
 สําหรับการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามโปรแกรมครั้งนี้ มีความ

คาดหวังให�ผู�เข�าร+วมโปรแกรมเกิดการเรียนรู�และมีทักษะเชิงนวัตกรรม มีความสามารถเบ้ืองต�นในการ
สร�างสรรค"นวัตกรรมท่ีเก่ียวข�อง และมีคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยมีการประเมิน
การเรียนรู�และคุณลักษณะของผู�เข�าร+วมโปรแกรมท้ังก+อนและหลังการพัฒนา รวมถึงประเมินผลงาน
เชิงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายร+วมด�วย 

 โดยการมีศักยภาพดังกล+าวจะนําไปสู+ผลลัพธ"ท่ีสําคัญคือ การสร�างสรรค"นวัตกรรมทาง
การศึกษา ซ่ึงเป�นนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ การประสาน ส+งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัด
การศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ แบ+งเป�น 1) นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช+วยส+งเสริมการ
จัดการศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผู�เรียนสามารถเกิดการเรียนรู�อย+างรวดเร็ว
มีประสิทธิผลสูงกว+าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน 2) นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ คือ เป�นการสร�างนวัตกรรมเพ่ือแก�ไขปsญหา หรือเพ่ือการพัฒนาภายในหน+วยงาน
การศึกษา ซ่ึงจะเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวข�องต+างๆ 
เช+น การจัดโครงการประชุม การจัดโครงการวิจัย และการอบรมสัมมนา เป�นต�น 

 รายละเอียดการอบรม 
 โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ มีกลุ+มเปFาหมายในการพัฒนา 

คือ นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดให�
กลุ+มตัวอย+างมีจํานวน 2 กลุ+ม คือ กลุ+มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ+มควบคุม จํานวน 10 คน เข�า
รับการเสริมสร�างศักยภาพท่ีเหมาะสม 3 ข้ันตอน คือ การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring) การ
ประยุกต"สร�างสรรค" (Applying) และการประเมินคุณค+าเชิงนวัตกรรม (Appraising) โดยมีภารกิจเพ่ือ
เสริมสร�างศักยภาพ (Task) ท่ีสําคัญคือ Sim & Scene รายละเอียดดังนี้ 

 โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัต
กรการศึกษา ได�ดังภาพท่ี 26 
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ภาพท่ี 26 กรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ผ+าน
การปรับปรุง 3 ระยะ) 
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 โปรแกรมวันท่ี 1 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring)  
 เป_าหมายการเรียนรู�  
 ข้ันการจํา (Remembering) ข้ันการเข�าใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรู�ไป
ประยุกต"ใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะห" (Analyzing)  
 ส่ิงท่ีคาดว0าจะได�เรียนรู�  

1. องค"ความรู�ท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม ได�แก+ ประเภทและรูปแบบนวัตกรรม การสร�างสรรค"
นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และการประเมินนวัตกรรม 

2. องค"ความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ได�แก+ คุณลักษณะสําคัญ ระบบ
เสริมสร�างความเป�นนวัตกร และการจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรมท่ียั่งยืน 

3. แนวคิด มุมมอง เจตคติ และพฤติกรรมต�นแบบท่ีเป�นประโยชน"ต+อการสร�างสรรค"
นวัตกรรม  

4. วิธีการ วิธีคิด แนวทาง และทักษะเบ้ืองต�นในการสร�างสรรค"นวัตกรรม 
 กิจกรรม 1 climate for change  
 วัตถุประสงคS  
 สร�างบรรยากาศแห+งการเปลี่ยนแปลง และทํา Pre – Test 
 แนวคิดกิจกรรม  
 อธิบายวัตถุประสงค"โปรแกรม เสริมสร�างแรงจูงใจ และเตรียมความพร�อมสู+บทเรียน 
รวมถึงเอกสารประกอบโปรแกรม 
 เวลา 09.00 – 09.30 น. 

 
ตารางท่ี 13 รูปแบบการพัฒนาวันท่ีแรก ข้ันตอนท่ี 1 : กิจกรรม 1 climate for change 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
1. พิธีกรกล+าวต�อนรับ และแนะนําวิทยากร  
2. วิทยากรอธิบายความเป�นมาและรูปแบบของโปรแกรม

เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
3. วิทยากรแนะนําเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับโปรแกรม

เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
4. วิทยากรให�กลุ+มทดลองทําแบบทดสอบ Pre – Test  

 
ถอดบทเรียน  

ท่ีมาและภาพรวมของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา 

- เอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา 

- แบบทดสอบ Pre - Test 

 
 
 



173 
 

 กิจกรรม 2 Start Up Activities 
 วัตถุประสงคS เพ่ือเตรียมความพร�อม 
 แนวคิดกิจกรรม การรู�จักตนเอง (Self-awareness) 
 เวลา 09.30 – 10.00 น. 
 
ตารางท่ี 14 รูปแบบการพัฒนาวันท่ีแรก ข้ันตอนท่ี 1 : กิจกรรม 2 Start Up Activities 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
1. วิทยากรให�กลุ+มทดลองวาดภาพสัตว"ท่ีแสดงออกและเป�น

ตัวแทนของตัวเองมากท่ีสุด โดยให�พิจารณาประเด็นจากการ
ทํางาน 

2. วิทยากรเก็บภาพวาดของกลุ+มทดลองทุกคนและสุ+มแจก
ภาพวาดให�กลุ+มทดลอง (โดยจะต�องไม+ตรงกับเจ�าของภาพ) 

3. วิทยากรให�กลุ+มทดลองหาเจ�าของภาพพร�อมท้ังให�ทําความ
รู�จักกันในเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะการให�กลุ+มทดลองได�ตั้ง
คําถามว+าเพราะสาเหตุใดจึงเลือกวาดภาพดังกล+าว  

4. วิทยากรให�กลุ+มทดลองจับกลุ+มโดยใช�ความสัมพันธ"ของ
ภาพสัตว" (ข้ึนกับเกณฑ"ของกลุ+มทดลอง เช+น แบ+งจากประเภท
ของสัตว" เป�นต�น)  
 
การถอดบทเรียน  

ให�พิจารณาตนเอง และประเมินการทํางานของตนเอง  

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 

 
 กิจกรรม 3 Innovation Mind Set 
 วัตถุประสงคS 

1. สร�างเจตคติและความคิดสร�างสรรค" 
2. มองเห็นศักยภาพในตนเอง 

 แนวคิดกิจกรรม คุณสมบัติของความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
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ตารางท่ี 15 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีแรก ข้ันตอนท่ี 1 : กิจกรรม 3 Innovation 
Mind Set 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
กิจกรรมย0อยท่ี 1 

1. วิทยากรให�กลุ+มทดลองแบ+งกลุ+มจากกิจกรรมก+อนหน�า 
และแต+งเรื่องหรือนิทานโดยมีตัวละครจากสัตว"ท่ีตัวแทนตนเอง
ของกลุ+มทดลอง โดยมีกําหนดว+าเรื่องหรือนิทานจะต�อง
สร�างสรรค" สนุกและมีข�อคิด 

2. นําเสนอเรื่องหรือนิทานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 
ถอดบทเรียน  

ความคิดสร�างสรรค"  
 

กิจกรรมย0อยท่ี 2 
1. วิทยากรขีดเส�นตรงบนกระดานในแนวด่ิง  
2. วิทยากรต้ังคําถามกับกลุ+มทดลอง ว+า 

- ทําอย+างไรให�เส�นท่ีขีดสั้นลง 
3. กลุ+มทดลองระดมความคิดเห็น  

ถอดบทเรียน  
ทบทวนเจตคติในการแก�ปsญหาเชิงบวก เชิงลบของผู�เข�า

รับการพัฒนา 
 
กิจกรรมย0อยท่ี 3 

1. วิทยากรนําแก�วใส+น้ําปริมาณเกือบเต็มแก�ววางไว�บนโต�ะ
ของแต+ละกลุ+มของกลุ+มทดลอง 

2. วิทยากรให�กลุ+มทดลองสังเกตปริมาณน้ําในแล�วและพ้ืนท่ี
เหลือพร�อมต้ังคําถามกับผู�เข�ารับการพัฒนา  

- กลุ+มทดลองคิดว+าถ�าใส+ท่ีลวดหนีบกระดาษลงในแก�ว
ในใบนี้จํานวนเท+าไรถึงจะทําให�น้ําล�นแก�ว 

3. กลุ+มทดลองให�คําตอบ 
4. วิทยากรให�กลุ+มทดลองใส+ลวดหนีบกระดาษลงในแก�วจน

ทําให�น้ําล�น 
5. นับจํานวนลวดหนีบกระดาษ  

ถอดบทเรียน  
ความสามารถสูงสุดท่ีบุคคลนั้น ๆ สามารถทําได� 

 
- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แก�วน้ํา 
- ลวดหนีบกระดาษ  
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 กิจกรรม 4 เรียนรู�บุคคลต�นแบบทางการศึกษา  
 วัตถุประสงคS  
 เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจในการออกแบบนวัตกรรม/ออกแบบนวัตกรรมได� 
 แนวคิดกิจกรรม 
 สร�างแรงบันดาลใจในการออกแบบนวัตกรรม 
 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 
ตารางท่ี 16 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีแรก ข้ันตอนท่ี 1 : กิจกรรม 4 เรียนรู�บุคคล

ต�นแบบทางการศึกษา 
วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 

วิทยากรบรรยายพิเศษ เล+าประสบการณ" ให�ความรู� และ
สร�างแรงบันดาลใจจิตสํานึกด�านการศึกษา 
ถอดบทเรียน  

แรงบันดาลใจ และความม่ันใจในการออกแบบนวัตกรรม   

- สื่อนําเสนอ (Power 
Point)  

 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประยุกตSสร�างสรรคS (Applying)  
 เป_าหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการนําเอาความรู�ไปประยุกต"ใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะห" (Analyzing) ข้ันการ
ประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรค" (Creating) 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการค�นคว�า พัฒนา สร�างสรรค" ปรับปรุง และนํานวัตกรรม
ไปใช� 

2. ทักษะการค�นพบ ได�แก+ เชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ" และทดลอง 
3. การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรมอย+างยั่งยืน 

 กิจกรรม 5 Innovation Process  
 วัตถุประสงคS  
 เพ่ือสร�างความเข�าใจในการออกแบบนวัตกรรม/ออกแบบนวัตกรรมได� 
 แนวคิดกิจกรรม 

1. ภารกิจเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ (Task) แบบจําลองสถานการณ" (Sim) 
2. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา (GIVE) 
3. หลักการออกแบบนวัตกรรม (DCPIESO) 

 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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ตารางท่ี 17  รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีแรก ข้ันตอนท่ี 2 : กิจกรรม 5 Innovation 
Process 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
1. วิทยากรให�หลักการทํางานแบบ GIVE  
2. กําหนดจุดประสงค"ให�กลุ+มทดลองออกแบบนวัตกรรมท่ี

สามารถปFองกันไข+ไก+ไม+ให�แตกหากตกลงท่ีสูง (5 – 6 เมตร)  
3. วิทยากรให�กลุ+มทดลองกลุ+มเดิมออกแบบนวัตกรรม บน

พ้ืนฐานหลักคิดและกระบวนการสร�างนวัตกรรมข�างต�น  
4. วิทยากรให�กลุ+มทดลองนําเสนอนวัตกรรมของแต+ละ

กลุ+ม 
5. วิทยากรให�กลุ+มทดลองทดลองนวัตกรรมท่ีออกแบบ 
6. วิทยากรให�กลุ+มทดลองสนทนาถึงผลท่ีเกิดข้ึนหลังจาก

การทดลองนวัตกรรม  
 
ถอดบทเรียน  

- หลักการทํางาน GIVE  
- การประเมินศักยภาพ 4 ด�าน (ADAB) 
- กระบวนการออกแบบนวัตกรรม DCPIESO 

- ไข+ไก+  
- หลอดกาแฟ 
- ไม�ไอศกรีม  
- ยาง 
- เชือก   

 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณค0าเชิงนวัตกรรม (Appraising) 
 เป_าหมายการเรียนรู�  
 ข้ันการวิเคราะห" (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรค" (Creating) 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู�  
 1. ผลเชิงประจักษ"ตามแนวทางสร�างนวัตกรรมได� ใช�นวัตกรรมเป�น  
 2. คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา  
 3. การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 4. การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรมอย+างยั่งยืน  
 5. ความสัมพันธ"เชิงประจักษ"ของ ARM Model และ ARM Matrix  
 กิจกรรม 6 ทบทวนผล และ Innovation Assignment 
 วัตถุประสงคS 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
2. เพ่ือมอบหมายงานท่ีท�าทาย 

 แนวคิดกิจกรรม  
1. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา GIVE  
2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
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ตารางท่ี 18 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีแรก ข้ันตอนท่ี 3 : กิจกรรม 6 ทบทวนผล และ 
Innovation Assignment 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
1. วิทยากรให�กลุ+มทดลองได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก

กิจกรรมตลอดวัน 
- ความเข�าใจความหมายของนวัตกรรมการศึกษา  
- ทบทวนเจตคติท่ีตัวเองมีการสร�างนวัตกรรม  
2. วิทยากรให�ความรู�เก่ียวกับกระบวนการสร�าง

นวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO กับกลุ+มทดลองเพ่ือเป�นการ
เตรียมความพร�อมในกิจกรรมวันท่ี 2  

 
ถอดบทเรียน  

- ทบทวนความหมายของนวัตกรรมการศึกษา และเจตคติใน
การสร�างนวัตกรรม 

- กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

-  สื่อนําเสนอ (Power 
Point) 

 
 โปรแกรมวันท่ี 2 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring)  
 เป_าหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการจํา (Remembering) ข้ันการเข�าใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรู�ไป
ประยุกต"ใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะห" (Analyzing)  
 ส่ิงท่ีคาดว0าจะได�เรียนรู� 

1. องค"ความรู�ท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม ได�แก+ ประเภทและรูปแบบนวัตกรรม การสร�างสรรค"
นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และการประเมินนวัตกรรม 

2. องค"ความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ได�แก+ คุณลักษณะสําคัญ ระบบ
เสริมสร�างความเป�นนวัตกร และการจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรมท่ียั่งยืน 

3. แนวคิด มุมมอง เจตคติ และพฤติกรรมต�นแบบท่ีเป�นประโยชน"ต+อการสร�างสรรค"
นวัตกรรม  

4. วิธีการ วิธีคิด แนวทาง และทักษะเบ้ืองต�นในการสร�างสรรค"นวัตกรรม   
 กิจกรรม 1 เรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ  
 วัตถุประสงคS 
 สร�างแรงบันดาลใจด�านนวัตกรรม 
 แนวคิดกิจกรรม 
 แรงบันดาลใจ และความม่ันใจในการออกแบบนวัตกรรม 
 เวลา 09.00 – 10.30 น. 
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ตารางท่ี 19 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีสอง ข้ันตอนท่ี 1 : กิจกรรม 1 เรียนรู�จาก
บุคคลต�นแบบ 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
วิทยากรบรรยายพิเศษ เล+าประสบการณ" ให�ความรู� และ

สร�างแรงบันดาลใจจิตสํานึกด�านการสร�างสรรค"นวัตกรรม เปvด
โลกทัศน"และเสริมสร�างเจตคติ 

 
ถอดบทเรียน  

แรงบันดาลใจ และความม่ันใจในการออกแบบนวัตกรรม   

- สื่อนําเสนอ (Power 
Point)  

 
 กิจกรรม 2 Innovation Talk 
 วัตถุประสงคS เพ่ือสร�างวิสัยทัศน"เชิงนวัตกรรม 
 แนวคิดกิจกรรม  

1. หลักการทํางาน GIVE  
2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 10.30 – 11.00 น. 
 
ตารางท่ี 20 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีสอง ข้ันตอนท่ี 1 : กิจกรรม 2 Innovation Talk 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
1. วิทยากรให�กลุ+มทดลองทํา SWOT เพ่ือวิเคราะห"การ

ทํางานของแต+ละคน คนละ 1 ปsญหา 
2. วิทยากรให�สมาชิกในแต+ละกลุ+มจัดลําดับความสําคัญของ

ปsญหา พร�อมท้ังเลือกประเด็นปsญหากลุ+มละ 1 ปsญหาเพ่ือใช�ใน
ออกแบบนวัตกรรม  
 
การถอดบทเรียน  

- เปFาหมายในการสร�างนวัตกรรม 
- กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 

 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประยุกตSสร�างสรรคS (Applying)  
 เป_าหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการนําเอาความรู�ไปประยุกต"ใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะห" (Analyzing) ข้ันการ
ประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรค" (Creating)  
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 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการค�นคว�า พัฒนา สร�างสรรค" ปรับปรุง และนํา

นวัตกรรมไปใช� 
2. ทักษะการค�นพบ ได�แก+ เชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ" และทดลอง 
3. การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรมอย+างยั่งยืน  

 กิจกรรม 3 Innovation Work 
 วัตถุประสงคS 
 เพ่ือฝ�กสร�างนวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับภาระงานและเหตุผลความจําเป�น 
 แนวคิดกิจกรรม  

1. ภารกิจเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ (Task) แบบประยุกต"สถานการณ"จริง (Scene) 
2. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา (GIVE) 
3. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 11.00 – 15.00 น. 
 
ตารางท่ี 21 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีสอง ข้ันตอนท่ี 2 : กิจกรรม 3 Innovation Work 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
วิทยากรให�กลุ+มทดลองออกแบบนวัตกรรมแก�ปsญหาท่ีได�จาก
การตกลงร+วมของกลุ+มในกิจกรรม Innovation Talk พร�อม
เทียบเคียงกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  

ถอดบทเรียน  
- หลักการทํางาน GIVE  
- กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 
 

  

 
 กิจกรรม 4 Innovation Delivery 
 วัตถุประสงคS 
 เพ่ือเรียนรู�การส+งมอบนวัตกรรม 
 แนวคิดกิจกรรม 

1. หลักการทํางาน GIVE  
2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
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ตารางท่ี 22 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีสอง ข้ันตอนท่ี 2 : กิจกรรม 4 Innovation 
Delivery 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
1. วิทยากรให�แต+ละกลุ+มนําเสนอนวัตกรรมการศึกษา พร�อม

อธิบายหลักคิดของนวัตกรรมจากกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 
Mode ; DCPIESO 

 
ถอดบทเรียน  

- หลักการทํางาน GIVE  
- กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 

 

 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณค0าเชิงนวัตกรรม (Appraising) 
 เป_าหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการวิเคราะห" (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรค" 
(Creating) 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
 1. ผลเชิงประจักษ"ตามแนวทางสร�างนวัตกรรมได� ใช�นวัตกรรมเป�น  
 2. คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา  
 3. การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 4. การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรมอย+างยั่งยืน  
 5. ความสัมพันธ"เชิงประจักษ"ของ ARM Model และ ARM Matrix  
 กิจกรรม 5 Innovation Wrap Up 
 วัตถุประสงคS 
 เพ่ือประเมินความเป�นนวัตกร  
 แนวคิดกิจกรรม 

1. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา (GIVE) 
2. ARM Model และ ARM Matrix 

 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
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ตารางท่ี 23 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวันท่ีสอง ข้ันตอนท่ี 3 : กิจกรรม 5 Innovation 
Wrap Up 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณS 
1. วิทยากรให�กลุ+มทดลองประเมินตนเอง เพ่ือนร+วมรับ

การพัฒนาประเมิน และพ่ีเลี้ยงประเมินโดยการใช�เครื่องมือ ARM 
Matrix เพ่ือประเมินความเป�นนวัตกรการศึกษา 

2. วิทยากรให�ผู�เข�ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบ Post-
Test   

 
ถอดบทเรียน  

- หลักการทํางาน GIVE  
- ARM Matrix  
- คุณลักษณะของความเป�นนวัตกร (ADAB) 

-  แบบประเมินผลความ
เป�นนวัตกรการศึกษา 

 
 

 การวิเคราะหSผลการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา มุ+งเน�นพัฒนาบุคลากรให�

สามารถสร�างสรรค"นวัตกรรมได�อย+างมีประสิทธิภาพ ด�วยกระบวนการเสริมสร�างศักยภาพท่ีเป�นระบบ 
โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร (Attributes of Educational Innovator) ร+วมกับ
การสนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือเรียกว+าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) โดยมีรากฐาน
สําคัญ คือ การจัดการเพื่อความยั ่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative 
Sustainability) ท่ีมุ+งในหลักการจัดการท่ีเอ้ือต+อการพัฒนาศักยภาพด�านการสร�างสรรค"นวัตกรรม ซ่ึง
จากการเสริมสร�างศักยภาพตามโปรแกรม จะนําผลท่ีได�มาพิจารณาท้ังมิติด�านความรู� (Knowledge) 
และคุณลักษณะท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรม ได�แก+ 1) ด�านความสามารถ (Ability) ประกอบด�วย 
การแสวงหาความรู� การระดมทรัพยากร และการส+งมอบเชิงวิชาการ 2) ด�านทักษะการค�นพบ 
(Discovery Skill) ประกอบด�วย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธ" และ
การทดลอง 3) ด�านเจตคติ (Attitude) ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และ
ผู�ร+วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ด�านพฤติกรรม (Behavior) 
ประกอบด�วย ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ การเปvดกว�างทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การ
มุ+งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นต�นแบบ 

 การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น เป�นการพิจารณาถึงคุณลักษณะ
ของความเป�นนวัตกร (Attributes of Educational Innovator) มาเป�นกรอบประเด็นในการพัฒนา 
ได�แก+องค"ประกอบสําคัญ 4 ด�าน ท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค"นวัตกรรม ดังนี้ 
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ภาพท่ี 27 การวิเคราะห"ผลตามแนวทาง ARM Model ด�วยการประยุกต"ใช� Radar Chart 
 

 โดยจะนําผลการประเมินมาพิจารณาเชิงระบบแบบองค"รวมในการพัฒนาท่ีต�องพิจารณา
มิติท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงแสดงเป�นนัยยะของตารางความสัมพันธ" 4 ช+อง ท่ีชี้ให�เห็นถึงระดับการเสริมสร�าง
คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ว+าจัดอยู+ในกลุ+มท่ีเอ้ือต+อ
การเป�นนวัตกรหรือไม+ หรือจัดอยู+ในกลุ+มใด และหากต�องการพัฒนาให�บุคลากรเป�นนวัตกรต�องส+งเสริม
ในด�านใดให�สูงข้ึน โดยนิยามเปรียบเทียบ เพ่ือการสื่อความหมายเทียบเคียงไว� 4 กลุ+มด�วยกัน คือ 
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ภาพท่ี 28 ความสัมพันธ"ของศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ARM Matrix) 
ท่ีมา: วสันต" สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน" จันทึก, “วิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา,” 
Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตรS สังคมศาสตรS และศิลปะ 9,  1 (มกราคม – เมษายน 
2559): 949-968. 
 

 กลุ+มท่ี 1 “Star” เปรียบเสมือนแสงดาวสกาวพราวฟFา เนื่องจากได�รับการพัฒนาท่ีมี
สัดส+วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง 
(Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนในระดับสูงเช+นกัน (Sustainability) 
กล+าวคือ อยู+ในระดับท่ีเหมาะสมต+อการมีคุณลักษณะของนวัตกร (Innovator) 

 กลุ+มท่ี 2 “Fireworks” เปรียบเสมือนแสงพลุท่ีสวยสว+างน+าต่ืนตาต่ืนใจ แต+อยู+ได�ไม+นาน
ก็ดับสลายไป เนื่องจากได�รับการพัฒนาที่มีสัดส+วนของระบบเสริมสร�างเพื่อพัฒนาศักยภาพความ
เป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง (Innovativeness) แต+มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนใน
ระดับท่ีไม+สูง (No Sustainability) กล+าวคือ อยู+ในระดับของความเป�นนักสร�างสรรค" (Creator) แต+ไม+
ถึงระดับนวัตกรเพราะถึงขาดการจัดการท่ีดีท่ีจะช+วยธํารงรักษาคุณลักษณะท่ีจะนําไปสู+ความเป�นนวัต
กรให�ยั่งยืน 

 กลุ+มท่ี 3 “Candle” เปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีให�ความสว+างแบบเรียบง+าย แต+คงอยู+เป�น
เวลานาน เนื่องจากได�รับการพัฒนาท่ีมีสัดส+วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกร 
ทางการศึกษาในระดับที่ไม+สูง (No Innovativeness) แต+มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืน

High
Innovativeness

No Sustainability
(Creator)

FIREWORKS

Innovativeness
Sustainability
(Innovator)

STAR

Low

MATCH
(Labor)

No Innovativeness
No Sustainability

CANDLE
(Administrator)

No Innovativeness
Sustainability

Low High
Reinforcem

ent System
Management for Innovative Sustainability

Attributes of Educational Innovator
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ในระดับสูง (Sustainability) กล+าวคือ อยู+ในระดับของผู�ปฏิบัติงาน (Administrator) ซ่ึงไม+มีการ
สร�างสรรค"นวัตกรรมใหม+ๆ แต+เป�นคนท่ีมีความชํานาญในงานท่ีตนได�รับมอบหมาย เพราะแวดล�อม
ด�วยการจัดองค"การที่เป�นระบบ มั่นคง มีการจัดการที่ดี แต+ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิง
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

 กลุ+มท่ี 4 “Match” เปรียบเสมือนแสงไม�ขีดท่ีให�แสงสว+างเพียงวูบเดียวแล�วก็มอดดับไป 
เนื่องจากได�รับการพัฒนาท่ีมีสัดส+วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทาง
การศึกษาในระดับท่ีไม+สูง (No Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับท่ีไม+สูง
เช+นกัน (No Sustainability) กล+าวคือ อยู+ในระดับของคนงาน (Labor) ซ่ึงทํางานได�ตามคําสั่งหรือสิ่งท่ี
ถูกมอบหมายเป�นงานๆ ไป ไม+มีการพัฒนาทักษะความสามารถเท+าท่ีควรเช+นเดียวกับไม+มีการจัดการท่ี
เอ้ือต+อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 

 
ภาพท่ี 29 การวิเคราะห"ผลของศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา (ARM Matrix) 
ท่ีมา: วสันต" สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน" จันทึก, “วิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา,” 
Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตรS สังคมศาสตรS และศิลปะ 9,  1 (มกราคม – เมษายน 
2559): 949-968. 
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 ผลการสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาและการ
ทดลองภาคสนาม ผู�วิจัยได�นําผลจากข้ันตอนท่ี 1 มาเป�นแนวทางในการสร�างรายละเอียดโปรแกรม 
พร�อมท้ังจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม จากนั้นจะนําไปตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม โดยมีจุดม+ง
หมายให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง ความเป�นไปได� ความสอดคล�อง และความเป�นประโยชน" แบ+งได�
เป�น 3 ระยะ ได�แก+ ระยะท่ี 1 การตรวจสอบเบ้ืองต�นและการปรับปรุงแก�ไข  โดยวิธีการจัดสนทนากลุ+ม 
(Focus Group Discussion) ระยะท่ี 2 การตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุง โดยวิธีการสัมภาษณ"
เชิงลึกประยุกต"การถอดบทเรียน และระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม ด�วยการประยุกต"ใช�เทคนิคการวิเคราะห"หาค+าดัชนีความ
สอดคล�อง (IOC) พบว+า มีความสมบูรณ"สําหรับการนําไปทดลองในภาคสนาม สําหรับข้ันตอนการทดลอง
โปรแกรมในภาคสนาม และผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ผู�วิจัยจะได�นําเสนอไว�ในบทท่ี 5 
 
5. ผลการสร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา 

 ผลจากการสร�างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา เพ่ือนําไปใช�ในการทดลองในภาคสนาม ซ่ึงประกอบด�วย 1) แบบประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองต+อโปรแกรม 2) แบบประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา 3) แบบ
ประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4) แบบประเมินความเปลี่ยนแปลงขององค"การเชิงนวัตกรรม 
และ 5) แบบประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 24 ผลการสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ

ความเป�นนวัตกรการศึกษา 

ท่ี ประเภท
เครื่องมือ 

ลักษณะ
เครื่องมือ 

จํานวน
ข�อ

คําถาม 

IOC ค0าอํานาจ
จําแนก 

ค0าความ
ยากง0าย 

ค0า
ความ
เช่ือม่ัน 

1 แบบประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนองต+อ
โปรแกรม 

แบบประเมิน
เป�นแบบมาตร
วัดประมาณค+า 
(Rating Scale) 
5 ระดับ 
 

15 0.67-1.00 0.23-0.49 - 0.97 

2 แบบประเมิน
ความรู�
เก่ียวกับความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 

แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 
(Multiple 
Choice Item) 
ชนิด 4 ตัวเลือก 
 

15 0.67-1.00 0.22-0.74 0.28-0.79 0.88 
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ตารางท่ี 24 ผลการสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา (ต+อ) 

ท่ี ประเภท
เครื่องมือ 

ลักษณะ
เครื่องมือ 

จํานวน
ข�อ

คําถาม 

IOC ค0าอํานาจ
จําแนก 

ค0าความ
ยากง0าย 

ค0า
ความ
เช่ือม่ัน 

3 แบบประเมิน
คุณลักษณะ
ของนวัตกร
การศึกษา 

แบบประเมิน
เป�นแบบมาตร
วัดประมาณค+า 
(Rating Scale) 
5 ระดับ 
 

45 0.67-1.00 0.34-0.71 - 0.96 

4 แบบประเมิน
ความ
เปลี่ยนแปลง
ขององค"การ
เชิงนวัตกรรม 

แบบประ เ มิ น
เป�นแบบมาตร
วัดประมาณค+า 
(Rating Scale) 
5 ระดับ 
 

12 0.67-1.00 0.21-0.58 - 0.94 

5 แบบ
ประเมินผล
งานเชิง
นวัตกรรมท่ี
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประ เ มิ น
เป�นแบบมาตร
วัดประมาณค+า 
(Rating Scale) 
5 ระดับ 

15 0.67-1.00 0.37-0.66 - 0.99 

 
 จากตารางที่ 24 จะเห็นได�ว+า เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�าง

ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ท่ีผู�วิจัยสร�างและพัฒนาข้ึนเพ่ือนําไปใช�ในการทดลองโปรแกรม
ภาคสนามแต+ละประเภทมีคุณภาพตามเกณฑ"ท่ีกําหนด ดังนั้น ผู�วิจัยจึงนําไปจัดทําเครื่องมือประเมิน 
ประสิทธิภาพโปรแกรมฉบับสมบูรณ" เพื่อนําไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลในข้ันตอนการทดลอง 
โปรแกรมภาคสนาม และนําข�อมูลท่ีได�ไปวิเคราะห"เพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมต+อไป ผลจาก
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในครั้งนี้ ส+งผลให�ได�โปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาท่ีมีองค"ประกอบสําคัญท่ีมีความเหมาะสมท่ีต+อการ
นําไปทดลองภาคสนามกับกลุ+มเปFาหมาย และมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพในการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมได�อย+างสมบูรณ" สําหรับกิจกรรม ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาภาคสนาม ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม และผลการหาฉันทามิติเชิงการขับเคลื่อน
โปรแกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ผู�วิจัยได�นําเสนอไว�ดังรายละเอียดในบทท่ี 5 
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บทท่ี 5 

ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างประสิทธิภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 

 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาภาคสนาม เป�นการ
นําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับกลุ&มเป'าหมาย โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – 
Experimental) มีกลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุม ซ่ึงท้ังสองกลุ&มสุ&มจากกลุ&มประชากรท่ีมีคุณลักษณะ
คล�ายคลึงกันและมีจํานวนเท&ากัน รวมถึงยังมีการทดสอบก&อนและหลังการทดลอง หรือเรียกว&า
รูปแบบการทดลองแบบสองกลุ&มมีกลุ&มควบคุม วัดก&อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest 
Control and Experimental Groups Design) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) พ้ืนท่ีในการทดลอง
โปรแกรมภาคสนาม การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในภาคสนาม 
กําหนดใช�พ้ืนท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ส&วนกลาง) กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป�นพ้ืนท่ีศูนยOกลางการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในระดับนโยบาย 
และมีฐานะตามโครงสร�างองคOการเป�นบุคลากรหลักของหน&วยงานด�านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศท้ังนี้ ตําแหน&งนักวิชาการศึกษา
ในหน&วยงานอ่ืน เช&น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถาบันทางการศึกษาอ่ืนๆ นักวิชาการศึกษา
จะมีฐานะเป�นบุคลากรสายสนับสนุน 2) กลุ&มเป'าหมายในการทดลองโปรแกรมภาคสนาม สําหรับ
กลุ&มเป'าหมายในการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในครั้งนี้ ได�แก& 
นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เป�นกลุ&มตัวอย&างจํานวน 2 กลุ&ม คือ กลุ&มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ&มควบคุม จํานวน 10 คน         
3) การสร�างความรู�ความเข�าใจแก&กลุ&มเป'าหมาย การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�น 
นวัตกรการศึกษาในครั้งนี้ ได�กําหนดให�มีการสร�างความรู�ความเข�าใจ ด�วยการแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับการทดลองโปรแกรมให�ผู�กลุ&มเป'าหมายทราบในประเด็น ดังนี้ 1) รายละเอียดโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 2) ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ของการทดลอง
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาภาคสนาม และ 3) การประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ก&อนและหลังการทดลองโปรแกรม 
4) งบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินการ ผู�วิจัยได�ใช�งบประมาณและทรัพยากรส&วนตัวซ่ึง
ประกอบด�วย งบประมาณการจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม งบประมาณด�านบุคลากร (ผู�เชี่ยวชาญ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ วิทยากรพ่ีเลี้ยง) งบประมาณด�านสถานท่ีและการดําเนินงาน และ 5) กําหนดการทดลอง
โปรแกรมภาคสนาม โดยการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา
ภาคสนามครั้งนี้ มีจํานวน 2 วัน  

 การรายงานผลการวิจัยในบทนี้ เป�นการนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาภาคสนาม และผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ซ่ึงผู�วิจัยจะ
นําเสนอรายละเอียดในลักษณะการบรรยายความเรียงประกอบข�อมูล และรูปภาพประกอบ การนําเสนอจะ
แบ&งได� ดังนี้ 1) นําเสนอการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาภาคสนาม 
2) นําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา



188 
 

ภาคสนามจากเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ 5 ฉบับ 3) นําเสนอบทวิเคราะหOผลการเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และ 4) ผลการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย ตามลําดับดังนี้ 
 
1. ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาภาคสนาม 
 โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นวัตกรการศึกษา เป�นโปรแกรมที่มุ&งเน�นการ
เสริมสร�าง ทักษะ ความรู� และคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรให�แก&บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให�
สามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีได�อย&างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลจากการปฏิบัติงานใน
เชิงนวัตกรรม โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร (Attributes of Education 
Innovator) และการสนับสนุนท่ีเหมาะสมหรือเรียกว&าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) 
โดยมีรากฐานสําคัญ คือ การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative 
Sustainability) ท่ีมุ&งในหลักการจัดการท่ีเอ้ือต&อการพัฒนาศักยภาพด�านการสร�างสรรคOนวัตกรรม ซ่ึง
จากการเสริมสร�างศักยภาพตามโปรแกรม จะนําผลท่ีได�มาพิจารณาท้ังด�านมิติความรู� (Knowledge) 
และคุณลักษณะท่ีเอ้ือต&อการสร�างสรรคOนวัตกรรม ได�แก& 1) ด�านความสามารถ (Ability) ประกอบด�วย 
การแสวงหาความรู� การระดมทรัพยากร และการส&งมอบเชิงวิชาการ 2) ด�านทักษะการค�นพบ 
(Discovery Skill) ประกอบด�วย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธO 
และการทดลอง 3) ด�านเจตคติ (Attitude) ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง 
และผู�ร&วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ด�านพฤติกรรม (Behavior) 
ประกอบด�วย ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม& การเปlดกว�างทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ 
การมุ&งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นต�นแบบ สําหรับการทดลองภาคสนามตามโปรแกรมนี้ ได�
ดําเนินการระหว&างวันท่ี 28 - 29 พฤษภาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 กลุ&มเป'าหมายท่ีเป�นกลุ&มทดลอง จํานวน 10 คน ซ่ึงเป�น
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�เข�ารับการ
ฝqกอบรมตามโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นวัตกรการศึกษาท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน โดยมีวิทยากรหลัก
คือ นายวุฒิชัย ผาสุขกานนทO วิทยากรพ่ีเลี้ยง ได�แก& อ.วาสนา ศรีอัครลาภ อ.พสุธิดา ตันตราจิณ และ 
ดร. ธงชัย ทองมา 

 เวลา 8.30 น. – 9.30 น. ผู�วิจัยและคณะรับรายงานตัว และลงทะเบียนรับเอกสาร และ
เวลา 9.00 น. - 9.30 น. ผู�วิจัยชี้แจงวัตถุประสงคOของการฝqกอบรมตามโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา แนะนําวิทยากรหลักและคณะวิทยากรพ่ีเลี้ยง และแนะแนวทางปฏิบัติ
ระหว&างการการฝqกอบรมแก&กลุ&มทดลอง หลังจากนั้นกลุ&มทดลองทําแบบทดสอบก&อนการอบรม 
(Pretest) เพ่ือประเมินทักษะ ความรู� และคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรของกลุ&มทดลอง ก&อน
ได�รับการฝqกอบรมตามโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร บรรยากาศเป�นไปด�วย
ความเป�นกันเอง  

 เวลา 9.30 น. - 10.00 น. เพ่ือเตรียมความพร�อมให�แก&กลุ&มทดลองในการทํากิจกรรม
ร&วมกันตลอดท้ังโปรแกรม กิจกรรมแรกท่ีวิทยากรมอบหมายให�ปฏิบัติ คือ การวาดรูปสัตวOท่ีบ&งบอกถึง
นิสัยในการทํางานของตนเอง และจับกลุ&มตามรูปสัตวOที่วาดที่มีความสัมพันธOกันในแง&ใดก็ได� โดย
แบ&งเป�น 2 กลุ&ม กลุ&มละ 5 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคO คือ ให�แต&ละคนได�สํารวจตนเองและเห็น
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พฤติกรรมท่ีมีต&อตนเองในการทํางาน รวมถึงได�ทําความรู�จักกับผู�เข�ารับการอบรมคนอ่ืนๆ และได�เห็น
พฤติกรรมในการทํางานของแต&ละคน 
 

 
 

ภาพท่ี 30 แบ&งกลุ&มสร�างสรรคOเรื่องราวและนําเสนอ 
 

 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. หลังจากแบ&งกลุ&มออกเป�นสองกลุ&มแล�ว วิทยากรให�แต&ละ
กลุ&มแต&งนิทานโดยนําสัตวOต&างๆ ท่ีทุกคนในกลุ&มวาดมาเป�นตัวละคร โดยมีข�อกําหนดว&านิทานนั้น
จะต�องมีเนื้อเรื่องท่ีสนุกและให�ข�อคิด กิจกรรมนี้กระตุ�นให�กลุ&มทดลองได�ระดมความคิด ใช�จินตนาการ 
และใช�ความคิดสร�างสรรคO ทุกกลุ&มต�องนําเสนอนิทานท่ีแต&งข้ึนบนชารOต ผู�วิจัยสังเกตเห็นว&าแต&ละกลุ&ม
มีการสร�างสรรคOเรื่องราวและมีวิธีการนําเสนอท่ีน&าสนใจ กิจกรรมต&อมา คือ การหาวิธีทําให�เส�นท่ีลาก
ข้ึนมาเส�นหนึ่งสั้นลง แต&ละคนจะต�องเสนอวิธีท่ีจะทําให�เส�นตรงที่วิทยากรลากข้ึนบนชารOตดูสั้นลง 
วิธีการท่ีแต&ละคนเสนอจะบอกถึงเจตคติหรือวิธีคิดว&าเป�นไปในแง&บวกหรือลบ ผู�เข�ารับการอบรมส&วนใหญ&
จะเสนอวิธีท่ีเป�นการบ่ันทอน ลบล�าง และทําลายเส�นท่ีถูกลากข้ึน ซ่ึงบอกถึงเจตคติท่ีเป�นไปในแง&ลบ 
แต&ก็มีผู�เข�ารับการอบรมส&วนหนึ่ง ท่ีเสนอวิธีท่ีบอกถึงเจตคติท่ีเป�นไปในแง&บวก คือ การลากเส�นอีกเส�น
หนึ่งท่ียาวกว&า กิจกรรมสุดท�ายในช&วงเช�า คือ การคาดคะเนจํานวนคลิปหนีบกระดาษท่ีจะเติมลงไปใน
แก�วน้ําแล�วทําให�น้ําล�นแก�ว แต&ละคนจะตอบจํานวนสูงสุดท่ีคิดว&าจะเติมลงไปในแก�วท่ีมีน้ําอยู&เกือบ
เต็มได� หลังจากนั้นวิทยากรจึงเริ่มการทดลองโดยให�ทุกคนมีส&วนร&วมด�วยการหย&อนคลิปลงไปในแก�ว
จนกระท่ังน้ําล�น และพบว&าจํานวนคลิปท่ีทําให�น้ําล�นแก�วสูงกว&าท่ีทุกคนคาดคะเนมาก กิจกรรมนี้มี
วัตถุประสงคO คือ ให�กลุ&มทดลองได�รู�ว&าตนประเมินศักยภาพของตัวเองตํ่ากว&าความเป�นจริงมาก 
แท�ท่ีจริงแล�วทุกคนมีศักยภาพมากกว&าท่ีตนรู� ท้ังสามกิจกรรมข�างต�นนําไปสู&การปรับกระบวนทัศนOเชิง
นวัตกรรม (Innovative Mindset) ได�แก& 1) สร�างจากประสบการณO 2) ปลูกฝsงเป�นวัฒนธรรม 3) มี
กระบวนการ 4) เชิงระบบ 

 เวลา 11.00 น. -12.00 น. วิทยากรพิเศษ นางพจมาน พงษOไพบูลยO ท่ีปรึกษาด�าน
การศึกษาพิเศษและผู�ด�อยโอกาส (นักวิชาการศึกษาผู�ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เริ่มการบรรยายด�วยคลิปวีดีโอการแสดงชุด Balance โดย Miyoko Shida Rigolo วัย 52 ปt 
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เป�นการแสดงการนําวัสดุมาสานกันทีละชิ้น เริ่มจากขนนก  ตามด�วยกิ่งไม�ที่มีขนาดใหญ&ข้ึนเรื่อยๆ 
สานกันจนมีโครงสร�างท่ีใหญ&ข้ึน และต�องประคองให�โครงสร�างนั้นไม&พังลง จนกระท่ังสามารถต้ังอยู&ได�
ด�วยตนเอง และสุดท�ายเมื่อสะบัดขนนกที่ในขณะนั้นอยู&เพียงส&วนปลายออก ปรากฏว&าโครงสร�าง
ท้ังหมดพังทลายลง คลิปวีดีโอนี้เป�นตัวอย&างท่ีดีในเรื่อง สมาธิและความสมดุล และยังสร�างแรงบันดาล
ใจสําหรับการเป�นนวัตกร คือทําให�เห็นว&า ความคิดสร�างสรรคOของคนเราไม&มีท่ีสิ้นสุด ศักยภาพของ
คนเรานั้นไม&มีขีดจํากัด และสิ่งเล็กๆ เพียงชิ้นเดียวก็มีความสําคัญต&อสิ่งอ่ืนอีกมากมายได�เช&นกัน 
วิทยากรพิเศษบรรยายถึงสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ในประเด็นของการประเมินสถานการณOความเสี่ยงและการสร�างภูมิคุ�มกันของประเทศ 
เชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษาของไทยให�ไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 31 เรียนรู�บุคคลต�นแบบด�านการศึกษา (พจมาน พงษOไพบูลยO) 
 

 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. วิทยากรและผู�วิจัยมอบหมายภาระงานให�แต&ละกลุ&มสร�าง
นวัตกรรมท่ีจะทําให�สามารถโยนไข&ลงจากท่ีสูงแล�วไม&แตก โดยเลือกใช�วัสดุได� 1 อย&าง จากท้ังหมด 4 
อย&าง ได�แก& ไม�ไอศกรีม หลอด ไม�เสียบลูกชิ้น และตะเกียบ อุปกรณOท่ีแต&ละกลุ&มได�เท&าๆ กัน ได�แก& 
กรรไกร เชือก และหนังยาง แต&ละกลุ&มจะต�องสร�างชิ้นงานให�สําเร็จ ภายในเวลา 40 นาที และ
นําเสนอกระบวนการทํางาน และนําชิ้นงานไปทดลอง กิจกรรมนี้กลุ&มทดลองจะต�องดึงเอาศักยภาพ
หลายๆ ด�านมาใช� ได�แก& 1) การคิดสร�างสรรคOเพ่ือออกแบบชิ้นงาน 2) การประยุกตO เพ่ือท่ีจะสามารถ
นําวัสดุอุปกรณOท่ีมีอยู&อย&างจํากัดมาปรับใช�ให�เกิดประโยชนOสูงสุดเพ่ือสร�างชิ้นงานให�ตรงตาม
วัตถุประสงคO 3) การทํางานเป�นทีม เพราะการสร�างชิ้นงานเป�นกลุ&มจะต�องมีการระดมความคิด การ
ร&วมแรงร&วมใจ ความสามัคคี และการเสียสละ 4) การจัดสรรเวลา ภายใต�เวลาท่ีจํากัดการบริหารเวลา
และการแบ&งหน�าท่ีกันอย&างเหมาะสมเป�นสิ่งสําคัญ 5) การเรียนรู�จากความผิดพลาด เม่ือการทดลอง
ไม&ประสบความสําเร็จ ต�องหาข�อผิดพลาดเพ่ือพัฒนาในครั้งต&อไป 
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ภาพท่ี 32 กิจกรรม Innovation Process โดยใช� Task แบบจําลองสถานการณO (Sim) 
 

 
 
ภาพท่ี 33 ผลการทดลองสร�างนวัตกรรม กิจกรรม Innovation Process 
 

 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. วิทยากรสรุปองคOความรู� และให�กลุ&มทดลองแลกเปลี่ยน
เรียนรู�จากกิจกรรมตลอดวัน ได�แก& 1) การทบทวนเจตคติที่มีต&อตนเองในการสร�างนวัตกรรม       
2) กระบวนทัศนOเชิงนวัตกรรม 3) ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา ต&อจากนั้นวิทยากรให�ความรู�
เก่ียวกับกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode (DCPIESO) ได�แก& 1) Direction คือ รับรู�ได�ถึงทิศทาง 
2) Context เข�าใจบริบท 3) People รู�ผู�คน 4) Insights กรอบความเข�าใจท่ีลึกซ้ึง 5) Explore 
สํารวจแนวความคิด 6) Solutions วางกรอบการแก�ปsญหา 7) Offering ข�อเสนอท่ีเป�นจริง รวมถึง
องคOความรู�เก่ียวกับคุณลักษณะนวัตกรการศึกษา (ADAB) และหลักการทํางาน (GIVE) และกิจกรรม
สุดท�ายของการอบรมวันแรก ได�แก& การมอบหมายงานที่ท�าทาย คือ การสร�างนวัตกรรม ผู�วิจัย
มอบหมายกลุ&มทดลองกลับไปสํารวจปsญหาต&างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว เพ่ือนํามาคิด
นวัตกรรมท่ีจะแก�ปsญหานั้น 

 วันท่ี 24 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. – 10.30 น. เริ่มต�นด�วยการเรียนรู�จากบุคคล
ต�นแบบ วิทยากรพิเศษ ดร.ณรงคO ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู�จัดการ บริษัทโมเดิรOนคาส อินเตอรO
เนชั่นแนล คอสเมติคสO จํากัด ผู�ผลิตและจัดจําหน&ายผลิตภัณฑOทําสีผมและดูแลเส�นผม ดีแคช        
(D CASH) บรรยายเก่ียวกับนวัตกร ได�แก& 1) ต�องมีคําว&า change อยู&ในหัวตลอดเวลา 2) ต�องไม&ยึด
ติดกับสิ่งเดิมๆ 3) ต�องรู�จักสังเกตปsญหารอบตัว 4) ต�องชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู� 5) และสร�างความ
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แตกต&าง ต&อจากนั้นวิทยากรบรรยายพิเศษยกตัวอย&างความคิดที่ขัดขวางการเป�นนวัตกร ได�แก&          
1) ฉันพอใจกับนวัตกรรมนี้แล�ว 2) นวัตกรรมเป�นเรื่องของผู�นํา 3) นวัตกรรมเป�นเรืองของผู�ประสานงาน  
4) นวัตกรรมนํามาซึ่งความขัดแย�ง จากนั้นวิทยากรได�ยกตัวอย&างนวัตกรรม เช&น แฟลชไดรฟ|ท่ี
สามารถหักและใช�งานได�เลย ปากกาไฮไลทOท่ีตัวปากกาเป�นสีใส เพ่ือผู�ใช�จะได�มองเห็นว&าลากเส�นถึง
ไหนแล�ว อุปกรณOช&วยกางหนังสือ ช&วยให�สองมือทําอย&างอ่ืนได�อย&างเป�นอิสระขณะอ&านหนังสือ เป�น
ต�น ต&อจากนั้นได�เล&าประสบการณOในการสร�างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจให�ข้ึนมาเป�นอันดับต�นๆ ของ
ประเทศ ได�แก& การสร�าง Learning Center เพ่ือให�พนักงานในบริษัทได�พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะฝ�าย
ขาย เพราะในห�องจะมี Hall of Fame สร�างเป�นต�นไม�ติดรูปพนักงานท่ีทํายอดขายได�ในแต&ละเดือน 
ยิ่งทํายอดขายได�มากตําแหน&งรูปบนต�นไม�ยิ่งสูง และตําแหน&งจะเปลี่ยนแปลงอยู&เสมอตามยอดขาย จึง
เป�นการสร�างแรงกระตุ�นให�พนักงานต้ังใจทํางานมากข้ึน และพัฒนาฝtมือตนเองอยู&เสมอ นอกจากนั้น
วิทยากรพิเศษยังนําเสนอผลิตภัณฑOที่เป�นวัตกรรม ผู�วิจัยสังเกตเห็นว&ากลุ&มทดลองให�ความสนใจ
ผลิตภัณฑOท่ีเป�นตัวอย&างนวัตกรรมอย&างมาก 

 

 
 
ภาพท่ี 34 การเรียนรู�จากบุคคลต�นแบบด�านนวัตกรรม (ดร.ณรงคO ศรีเกรียงทอง) 

 
 เวลา 10.30 น. – 11.00 น. ผู�วิจัยให�แต&ละกลุ&มสํารวจปsญหาที่เกี่ยวกับการทํางาน

ของแต&ละคน และนํามาอภิปรายกันในกลุ&มเพ่ือท่ีจะนําปsญหาเหล&านั้นมาจัดลําดับความสําคัญ และ
เลือกประเด็นปsญหากลุ&มละ 1 ประเด็นเพ่ือใช�ออกแบบนวัตกรรม ปsญหาท่ีแต&ละคนมีนั้นแตกต&างและ
หลากหลาย การเลือกปsญหาท่ีจะนํามาออกแบบนวัตกรรมจึงต�องคํานึงถึงประโยชนOท่ีจะเกิดข้ึนสูงสุด
ต&องานด�านการศึกษาโดยรวม ประเด็นที่ถูกเลือกมาเพื่อออกแบบนวัตกรรม ได�แก& 1) การจัดทํา
โครงการต&างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษา มักมีข้ันตอนมากมายซับซ�อน ท้ังก&อนการทํางาน ระหว&างการ
ทํางาน กระท่ังหลังการทํางาน หลายครั้งกลุ&มทดลองอาจหลงลืม หรือละเลยบางข้ันตอนท่ีสําคัญไป จน
ทําให�เกิดความผิดพลาดตามมา จึงควรหาเครื่องมือท่ีจะช&วยให�ไม&พลาดข้ันตอนเหล&านั้นไป 2) การท่ี
แต&ละหน&วยงานในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีภาระหน�าท่ีมากมายแตกต&างกัน มี
โครงการท่ีหลากหลาย ภาระงานเหล&านั้นอาจเก่ียวข�องกับหน&วยงานอ่ืนอีกมาก ข�อมูลจึงต�องสัมพันธO
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กัน แต&ด�วยการทํางานต&างหน&วยงานกัน ทําให�มีข�อมูลท่ีกระจัดกระจาย ซํ้าซ�อน หรือไม&ตรงกัน จึงควร
หาวิธีท่ีจะทําให�ทุกหน&วยงานสามารถใช�ข�อมูลพ้ืนฐานชุดเดียวกันได� สามารถเข�าถึงข�อมูล หรือแบ&งปsน
ข�อมูลซ่ึงกันและกันได� 

 เวลา 11.00 น. วิทยากรทบทวนความรู�เก่ียวกับกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode 
(DCPIESO) พร�อมขยายความเพ่ือให�กลุ&มทดลองนํามาเทียบเคียงในการสร�างนวัตกรรม ได�แก& 1) D - 
Direction คือ การกําหนดทิศทางท่ีต�องการให�เป�นไป หรือกําหนดเป'าหมาย 2) C - Context คือ 
การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด รวมถึงการสํารวจปsญหาท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 3) P – People คือ ผู�ใช�
ประโยชนOจากนวัตกรรม ผู�มีส&วนได�ส&วนเสียท้ังหมด 4) I - Insights คือ การกําหนดกรอบ ออกแบบ
โครงสร�าง 5)  E - Explore คือ การดมสมอง กําหนดรายละเอียดท้ังหมด 6) S - Solutions เลือก
ประเด็นท่ีสามารถตอบโจทยO แนวทางในการแก�ปsญหา 7) O - Offering ข�อเสนอท่ีเป�นจริง หมายถึง 
ต�นแบบนวัตกรรมท่ีสร�างขึ้นนั่นเอง จากนั้น กลุ&มทดลองทั้ง 2 กลุ&ม เริ่มลงมือออกแบบนวัตกรรม 
ผู�วิจัยสังเกตเห็นว&าการทํางานร&วมกันของกลุ&มทดลองเป�นไปด�วยความร&วมแรงร&วมใจ ทุกคนมีส&วนร&วม
ในการสร�างนวัตกรรม กลุ&มทดลองใช�กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode แต&ละกลุ&มจะเริ่มจาก
ข้ันตอนใดก&อนก็ได� ตามด�วยข้ันตอนใดก็ได� และสามารถย�อนกลับมาข้ันตอนเดิมได�เช&นกัน การสร�าง
นวัตกรรมดําเนินต&อไปด�วยความมุ&งม่ัน จนกระท่ัง 12.00 น. ทุกคนพักรับประทานอาหาร 

 

 
 
ภาพท่ี 35 กิจกรรม Innovation Work โดยใช� Task การประยุกตOใช�ในสถานการณOจริง (Scene) 
 

 เวลา 13.00 น. กลุ&มทดลองสร�างสรรคOนวัตกรรมต&ออย&างแข็งขัน ควบคู&ไปกับการเขียน
ชารOตเตรียมนําเสนอข้ันตอนการสร�างนวัตกรรมเทียบเคียงกับกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode 
(DCPIESO) การสร�างนวัตกรรมนั้น กลุ&มทดลองต�องดึงเอาศักยภาพด�านต&างๆ มาใช� ไม&ว&าจะเป�น การ
ใช�ความคิดสร�างสรรคO การทํางานเป�นทีม การจัดสรรเวลา การประยุกตO รวมถึงการใช�ความรู�และ
ประสบการณOท่ีมีนํามาสร�างสิ่งใหม&ท่ีจะช&วยแก�ปsญหาได�จริง 
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ภาพท่ี 36 กิจกรรม Innovation Work โดยใช� Task การประยุกตOใช�ในสถานการณOจริง (Scene) ต&อ 

 
 เวลา 14.00 – 16.00 น. เป�นเวลาท่ีแต&ละกลุ&มจะต�องประกาศเจตนารมณOนวัตกรรม คือ 

นําเสนอว&ากลุ&มของตนจะสร�างนวัตกรรมในหัวข�ออะไร มีแนวคิดอย&างไร ซ่ึงกลุ&มท่ี 1 ได�ประกาศ
เจตนารมณOว&า “เราจะสร�างนวัตกรรมการจัดประชุมสัมมนาท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช�แบบ Checklist 
ข้ันเทพ” เป�นแบบรายการตรวจสอบสําหรับการดําเนินโครงการการจัดประชุมสัมมนา ท่ีมีรายการ
ภาระงานท่ีต�องทําและวัสดุอุปกรณOท่ีต�องใช�ในข้ันตอนก&อนการทํางาน ระหว&างการทํางาน และหลัง
การทํางาน รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องงบประมาณ สถานท่ี และเวลา ตัวอย&างรายการภาระงานท่ีต�อง
ทําก&อนการทํางาน ได�แก& เสนอเรื่องอนุมัติ ทําเอกสารก&อนการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม เป�นต�น 
วัสดุอุปกรณO ได�แก& คอมพิวเตอรO พริ้นเตอรO คู&มือ หนังสือ และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เป�นต�น จากนั้น 
กลุ&มท่ี 1 เปlดโอกาสให�วิทยากรและกลุ&มทดลองกลุ&มท่ี 2 ได�วิพากษOเชิงสร�างสรรคO เก่ียวกับต�นแบบ
นวัตกรรมท่ีกลุ&มท่ี 1 สร�างข้ึน ตัวแทนกลุ&มท่ี 2 ให�ความเห็นว&าเป�นแนวคิดท่ีดีและมีประโยชนOต&อการ
ทํางาน และเสนอว&าควรเพ่ิมรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติงานลงไปในรายการ คือ ควรมีการระบุ
ถึงความคืบหน�าในการปฏิบัติงาน เช&น กําลังปฏิบัติ รอการอนุมัติ และติดปsญหาอ่ืนใด ระบุ... เป�นต�น 
การนําเสนอต�นแบบนวัตกรรมของกลุ&มท่ี 1 ทําให�ผู�วิจัยได�รู�ว&าการทํางานเพ่ือพัฒนาการศึกษานั้น มี
องคOประกอบต&างๆ มากมาย ไม&ใช&แต&เฉพาะงานด�านวิชาการเท&านั้น งานด�านการประสารงาน รวมถึง
ด�านธุรการก็มีความสําคัญเช&นกัน 
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ภาพท่ี 37 การประกาศเจตนารมยOนวัตกรรม 

 
 ส&วนกลุ&มที่ 2 ประกาศเจตนารมณOว&า “เราจะสร�างนวัตกรรม OBECPEDIA ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด” เป�นการสร�าง Website สําหรับรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐาน สถิติ ระเบียบต&างๆ ท่ี
บุคลากรกร สพฐ. สามารถนํามาใช�ได�จริง สามารถใช�ได�ทันทีโดยไม&ต�องขอต&อหน&วยงานเจ�าของข�อมูล 
สามารถปรับปรุงให�ถูกต�องและทันสมัย และเป�นข�อมูลท่ีมีความเป�นเอกภาพ จึงเกิดเป�น Website ชื่อ 
OBEC PEDIA (http://obec-pedia.innoobec.com/doku.php?id=start#) มีหลักการ
ทํางานคล�าย Wikipedia คือ ทุกคนสามารถเข�าถึงข�อมูลใน OBEC PEDIA และนําข�อมูลไปใช�ได� 
สมาชิกสามารถเพิ่มข�อมูล และปรับปรุงแก�ไขข�อมูลที่มีอยู&ได� ช&วยลดปsญหาข�อมูลกระจัดกระจาย 
ข�อมูลซํ้าซ�อน และข�อมูลไม&ตรงกัน ลดเวลาในการหาข�อมูล และง&ายต&อการนําข�อมูลไปใช� การ
นําเสนอของกลุ&มท่ี 2 ช&วยตอกย้ําว&าการทํางานเพ่ือพัฒนาการศึกษาจําเป�นต�องอาศัยความร&วมมือร&วมใจ
ของบุคคลหลายฝ�ายแต&ต�องมีจุดหมายท่ีเป�นเอกภาพ กระบวนการสร�างนวัตกรรมท่ีกลุ&ม 2 ใช� เริ่ม
จาก 1) C – Context กลุ&มทด ลอง มองบริบทเป�นจุดเริ่มต�น ใช�วิธีสํารวจปsญหารอบตัวท่ีเป�นอุป
สรรคOต&อการทํางานเพ่ือพัฒนาการศึกษา ทําให�เห็นว&าข�อมูลมีความกระจัดกระจาย ซํ้าซ�อน ไม&เป�น
ปsจจุบัน การเข�าถึงข�อมูลยาก และไม&รู�ว&าต�องขอข�อมูลจากหน&วยงานใดหรือบุคคลใด 2) D – Direction 
กลุ&มทดลองกําหนดทิศทาง และเป'าหมายท่ีต�องการให�เกิด ได�แก& การเข�าถึงข�อมูลรวดเร็วตอบสนอง
ความต�องการ สร�างวัฒนธรรมการแชรOข�อมูลร&วมกัน ข�อมูลมีความทันสมัย ถูกต�อง และเป�นเอกภาพ 
3) P – People กลุ&มทดลอง จําแนกผู�ท่ีจะใช�ประโยชนOจากข�อมูลออกเป�น 2 กลุ&ม คือ บุคคลภายใน
องคOการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได�แก& บุคลากรส&วนกลาง บุคลากรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และโรงเรียน และกลุ&มท่ีสองคือ บุคคลภายนอกองคOการ ได�แก& หน&วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องการข�อมูล และ
ผู�ปกครอง 4) I – Insights คือ กําหนดกรอบโครงสร�างของนวัตกรรม ได�แก& ความเป�นระบบของ
ข�อมูล การาสังเคราะหOข�อมูลเชิงอนาคต เพ่ือสนับสนุนนโยบาย การมีพ้ืนท่ีสําหรับติดต&อสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�ข�อมูล และการรวบรวมบุคลากรมาร&วมเป�นเครือข&ายพัฒนาระบบ 5) 
E – Explore การระดมความคิด กลุ&มทดลองระดมสมองเพ่ือหาแนวคิดนําไปสู&ทางแก�ปsญหา ผู�วิจัย
มองว&าการระดมความคิดเกิดข้ันในทุกข้ันตอนอยู&แล�ว นับแต&การสํารวจปsญหารอบตัว เพราะทุกคน
ร&วมกันคิด ออกความคิดเห็น และอภิปรายกันในทุกขั้นตอน  6) S – Solutions แนวทางการ
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แก�ปsญหาท่ีกลุ&มทดลองได�ระดมความคิดกันมาและเห็นว&าเป�นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การพัฒนา 
Website ขึ้นมา สําหรับรวบรวมข�อมูลพื้นฐาน สถิติ ระเบียบต&างๆ ท่ีบุคลากรกร สพฐ. สามารถ
นํามาใช�ได�จริง สามารถใช�ได�ทันทีโดยไม&ต�องขอต&อหน&วยงานเจ�าของข�อมูล สามารถปรับปรุงให�ถูกต�อง
และทันสมัย และเป�นข�อมูลท่ีมีความเป�นเอกภาพ 7) O – Offering ข้ันสุดท�าย กลุ&มทดลองเสนอ
ต�นแบบ Website ชื่อ OBEC PEDIA กลุ&มท่ี 2 เปlดโอกาสให�ทุกฝ�ายได�วิพากษOเชิงสร�างสรรคO กลุ&มท่ี 1 
ให�ความเห็นว&า เป�นแนวคิดท่ีดี และตอบโจทยOต&อปsญหาของบุคลากรอีกมากมาย และมีข�อเสนอแนะ 
คือ ควรมีการกําหนดขอบเขตข�อมูล ไม&ให�มีมากไปและจัดหมวดหมู&ให�เข�าใจง&าย ผู�วิจัยเห็นได�ชัดว&า
กลุ&มทดลองสร�างนวัตกรรมด�วยความเชื่อม่ันในศักยภาพของตน สิ่งท่ีสร�างข้ึนมีความใหม& ตอบโจทยO
ในการแก�ปsญหา และสามารถใช�ได�จริง  
 

 
 
ภาพท่ี 38 กิจกรรม Innovation Delivery 

 
 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. วิทยากรสรุปองคOความรู� และให�กลุ&มทดลองแลกเปลี่ยน

เรียนรู�ในสิ่งท่ีได�รับท้ังหมดตลอดการเข�ารับการอบรมในโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นวัตกร
การศึกษา วิทยากรให�กลุ&มทดลองประเมินตนเอง และเพ่ือนร&วมรับการประเมิน จากนั้นกลุ&มทดลอง
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม (Post – Test) 

 เวลา 17.00 น. - 17.30 น. พิธีปlดการอบรม โดยผู�วิจัยมอบเกียรติบัตรแก&กลุ&มทดลอง 
และถ&ายรูปร&วมกัน กลุ&มทดลอง วิทยากรหลัก วิทยากรพ่ีเลี้ยง และผู�วิจัยถ&ายภาพหมู& และทุกคน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 โดยสามารถนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา ตามกรอบรูปแบบกิจกรรมได�ดังนี้ 
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 โปรแกรมวันท่ี 1 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring) 
 เป4าหมายการเรียนรู�  
 ข้ันการจํา (Remembering) ข้ันการเข�าใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรู�ไป
ประยุกตOใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะหO (Analyzing)  
 ส่ิงท่ีคาดว6าจะได�เรียนรู�  

1. องคOความรู�ท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม ได�แก& ประเภทและรูปแบบนวัตกรรม การสร�างสรรคO
นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และการประเมินนวัตกรรม 

2. องคOความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ได�แก& คุณลักษณะสําคัญ ระบบ
เสริมสร�างความเป�นนวัตกร และการจัดการท่ีเอ้ือต&อการสร�างสรรคOนวัตกรรมท่ียั่งยืน 

3. แนวคิด มุมมอง เจตคติ และพฤติกรรมต�นแบบท่ีเป�นประโยชนOต&อการสร�างสรรคO
นวัตกรรม  

4. วิธีการ วิธีคิด แนวทาง และทักษะเบ้ืองต�นในการสร�างสรรคOนวัตกรรม   
 กิจกรรม 1 climate for change 
 วัตถุประสงคC  
 สร�างบรรยากาศแห&งการเปลี่ยนแปลง และทํา Pre - Test   
 แนวคิดกิจกรรม  
 อธิบายวัตถุประสงคOจูงใจ และเตรียมความพร�อมสู&บทเรียน รวมถึงเอกสารประกอบโปรแกรม 
 
ตารางท่ี 25 ข้ันตอนการเพ่ิมพูนความพร�อม กับ กิจกรรม  climate for change 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1. วิทยากรผู�วิจัยและคณะรับรายงานตัว และ

ลงทะเบียนรับเอกสาร  
2. วิทยากรอธิบายความเป�นมาและรูปแบบของ

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
3. วิทยากรแนะนําเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับโปรแกรม

เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
4. วิทยากรให�กลุ&มทดลองทําแบบทดสอบ Pre – Test 

 
ประโยชนCท่ีได�รับ 
     เป�นการประเมินทักษะ ความรู� และคุณลักษณะ
ความเป�นนวัตกรของกลุ&มทดลอง ก&อนการฝqกอบรมตาม
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร  
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 กิจกรรม 2 Start Up Activities 
 วัตถุประสงคC  
 เพ่ือเตรียมความพร�อมก&อนทํากิจกรรม 
 แนวคิดกิจกรรม  

 การรู�จักตนเอง (Self-awareness)  
 

ตารางท่ี 26 ข้ันตอนการเพ่ิมพูนความพร�อม กับ กิจกรรม Start Up Activities  
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

1. วิทยากรให�กลุ&มทดลองวาดภาพสัตวOท่ี
แสดงออกและเป�นตัวแทนของตัวเองมากท่ีสุด โดยให�
พิจารณาประเด็นจากการทํางาน 

2. วิทยากรเก็บภาพวาดของกลุ&มทดลองทุกคน
และสุ&มแจกภาพวาดให�กลุ&มทดลอง (โดยจะต�องไม&ตรง
กับเจ�าของภาพ) 

3. วิทยากรให�กลุ&มทดลองหาเจ�าของภาพพร�อมท้ัง
ให�ทําความรู�จักกันในเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะการให�
กลุ&มทดลองได�ตั้งคําถามว&าเพราะสาเหตุใดจึงเลือกวาด
ภาพดังกล&าว  

4. วิทยากรให�กลุ&มทดลองจับกลุ&มโดยใช�
ความสัมพันธOของภาพสัตวO (ข้ึนกับเกณฑOของกลุ&ม
ทดลอง เช&น แบ&งจากประเภทของสัตวO เป�นต�น)  
 
ประโยชนCท่ีได�รับ 
       กลุ&มทดลองได�สะท�อนความรู�สึกเก่ียวกับ
พฤติกรรมการทํางานของตนเอง (ผ&านภาพวาดรูปสัตวO
ในจินตนาการ) รวมถึงได�ทําความรู�จักกับกลุ&มทดลอง
คนอ่ืนๆ และพฤติกรรมการทํางานของกลุ&มทดลอง         
คนอ่ืน ๆ ผ&านภาพวาดด�วยเช&นกัน  

 

 
 กิจกรรม 3 Innovation Mind Set 
 วัตถุประสงคC  

1. สร�างเจตคติและความคิดสร�างสรรคO 
2. มองเห็นศักยภาพในตนเอง  

 แนวคิดกิจกรรม  
 กระบวนการคิดแบบสร�างสรรคO 
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ตารางท่ี 27 ข้ันตอนการเพ่ิมพูนความพร�อม กับ กิจกรรม Innovation Mind Set 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมย6อยท่ี 1 
1. วิทยากรให�กลุ&มทดลองแบ&งกลุ&มจากกิจกรรม

ก&อนหน�า และแต&งเรื่องหรือนิทานโดยมีตัวละครจากสัตวO
ท่ีตัวแทนตนเองของกลุ&มทดลอง โดยมีกําหนดว&าเรื่อง
หรือนิทานจะต�องสร�างสรรคO สนุกและมีข�อคิด 

2. นําเสนอเรื่องหรือนิทานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

ประโยชนCท่ีได�รับ 
เกิดกระบวนการคิดอย&างสร�างสรรคO และเกิด

ปฏิสัมพันธOกับเพ่ือนในกลุ&ม  
 

กิจกรรมย6อยท่ี 2 
 วิทยากรขีดเส�นตรงบนกระดานในแนวด่ิง  
 วิทยากรต้ังคําถามกับกลุ&มทดลอง ว&า 

 ทําอย&างไรให�เส�นท่ีขีดสั้นลง 
 กลุ&มทดลองระดมความคิดเห็น  

 
ประโยชนCท่ีได�รับ 

ได�ทบทวนเจตคติของตนเอง พร�อมแนวคิด และ
การปรับทันศคติในเชิงบวก  
 
กิจกรรมย6อยท่ี 3 

1. วิทยากรนําแก�วใส&น้ําปริมาณเกือบเต็มแก�ววางไว�
บนโต�ะของแต&ละกลุ&มของกลุ&มทดลอง 

2. วิทยากรให�กลุ&มทดลองสังเกตปริมาณน้ําในแล�ว
และพ้ืนท่ีเหลือพร�อมต้ังคําถามกับผู�เข�ารับการพัฒนา  

 กลุ&มทดลองคิดว&าถ�าใส&ท่ีลวดหนีบกระดาษลงในแก�วใน
ใบนี้จํานวนเท&าไรถึงจะทําให�น้ําล�นแก�ว 

 กลุ&มทดลองให�คําตอบ 
4. วิทยากรให�กลุ&มทดลองใส&ลวดหนีบกระดาษลง

ในแก�วจนทําให�น้ําล�น 
5. นับจํานวนลวดหนีบกระดาษ  

 

ประโยชนCท่ีได�รับ 
ทบทวนศักยภาพภายในตนเอง 
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 กิจกรรม 4 เรียนรู�บุคคลต�นแบบทางการศึกษา  
 วัตถุประสงคC  
 เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจในการออกแบบนวัตกรรม/ออกแบบนวัตกรรมได�     
 แนวคิดกิจกรรม  

 สร�างแรงบันดาลใจในการออกแบบนวัตกรรม 
 

ตารางท่ี 28 ข้ันตอนการเพ่ิมพูนความพร�อม กับ กิจกรรมการเรียนรู�บุคคลต�นแบบทางการศึกษา 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

วิทยากรพิเศษ เล&าประสบการณO ให�ความรู� และ
สร�างแรงบันดาลใจจิตสํานึกด�านการศึกษา (นาง
พจมาน พงษOไพบูลยO ท่ีปรึกษาด�านการศึกษาพิเศษ 
และผู�ด�อยโอกาส (นักวิชาการศึกษาผู�ทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
ประโยชนCท่ีได�รับ 

การสร�างแรงบันดาลใจ ความม่ันใจ และ
แนวทางในการพัฒนานวัตกรรม เช&น การประเมิน
สถานการณOความเสี่ยง และการสร�างภูมิคุ�มกันของ
ประเทศผ&านการพัฒนาการศึกษา เป�นต�น   

 

 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประยุกตCสร�างสรรคC (Applying)  
 เป4าหมายการเรียนรู� 

 ข้ันการนําเอาความรู�ไปประยุกตOใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะหO (Analyzing) ข้ันการ
ประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรคO (Creating)  
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการค�นคว�า พัฒนา สร�างสรรคO ปรับปรุง และนํานวัตกรรมไปใช� 
2. ทักษะการค�นพบ ได�แก& เชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธO และทดลอง  
3. การจัดการท่ีเอ้ือต&อการสร�างสรรคOนวัตกรรมอย&างยั่งยืน  

 กิจกรรม 5 Innovation Process 
 วัตถุประสงคC  
 เพ่ือสร�างความเข�าใจในการออกแบบนวัตกรรม/ออกแบบนวัตกรรมได�      
 แนวคิดกิจกรรม  
 หลักการทํางาน GIVE  
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ตารางท่ี 29 การประยุกตOสร�างสรรคO กับ กิจกรรม Innovation Process 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

1. วิทยากรให�หลักการทํางานแบบ GIVE  
2. กําหนดจุดประสงคOให�กลุ&มทดลองออกแบบ

นวัตกรรมท่ีสามารถป'องกันไข&ไก&ไม&ให�แตกหากตกลง
ท่ีสูง (5 – 6 เมตร)  

3. วิทยากรให�กลุ&มทดลองกลุ&มเดิมออกแบบ
นวัตกรรม บนพ้ืนฐานหลักคิดและกระบวนการสร�าง
นวัตกรรมข�างต�น  

4. วิทยากรให�กลุ&มทดลองนําเสนอนวัตกรรม
ของแต&ละกลุ&ม 

5. วิทยากรให�กลุ&มทดลองทดลองนวัตกรรมท่ี
ออกแบบ 

6. วิทยากรให�กลุ&มทดลองสนทนาถึงผลท่ี
เกิดข้ึนหลังจากการทดลองนวัตกรรม  
 
ประโยชนCท่ีได�รับ 

การพัฒนาศักยภาพของกลุ&มทดลองด�าน
ต&าง ๆ ประกอบด�วย 1)กระบวนการคิดสร�างสรรคO 
2) การประยุกตOความรู� 3) การทํางานเป�นทีม 4) การ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีจํากัด เช&น เวลา วัสดุ 
เป�นต�น 5) มีกระบวนการทบทวน และพัฒนางาน   

  

 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณค6าเชิงนวัตกรรม (Appraising) 
 เป4าหมายการเรียนรู�  
 ข้ันการวิเคราะหO (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรคO (Creating) 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู�  

1. ผลเชิงประจักษOตามแนวทางสร�างนวัตกรรมได� ใช�นวัตกรรมเป�น  
2. คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา  
3. การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
4. การจัดการท่ีเอ้ือต&อการสร�างสรรคOนวัตกรรมอย&างยั่งยืน  
5. ความสัมพันธOเชิงประจักษOของ ARM Model และ ARM Matrix  

 กิจกรรม 6 ทบทวนผล และ Innovation Assignment  
 วัตถุประสงคC  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
2. เพ่ือมอบหมายงานท่ีท�าทาย        
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 แนวคิดกิจกรรม  
1. หลักการทํางาน GIVE  
2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  

 
ตารางท่ี 30 การประเมินคุณค&าเชิงนวัตกรรม กับ กิจกรรม ทบทวนผล และ Innovation Assignment 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1. วิทยากรให�กลุ&มทดลองได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก

กิจกรรมตลอดวัน 
         1.1 ความเข�าใจความหมายของนวัตกรรม
การศึกษา  
         1.2 ทบทวนเจตคติท่ีตัวเองมีการสร�างนวัตกรรม  

2. วิทยากรให�ความรู�เก่ียวกับกระบวนการสร�าง
นวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO กับกลุ&มทดลองเพ่ือเป�น
การเตรียมความพร�อมในกิจกรรมวันท่ี 2  

 
ประโยชนCท่ีได�รับ 
      1. ความหมายนวัตกรรมการศึกษา กระบวนทัศนO
เชิงนวัตกรรม และเจตคติในการสร�างนวัตกรรม 
      2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 

 
 สรุปประโยชนCท่ีได�รับจากกิจกรรม 

  กิจกรรมวันท่ี 1 ของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาใช�กระบวน
เรียนรู� 3 ข้ันตอน คือ การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring) การประยุกตOสร�างสรรคO (Applying) และ
การประเมินคุณค&าเชิงนวัตกรรม (Appraising) โดยมอบหมายภาระงาน (Task) ด�วยการจําลอง
สถานการณO (Simulation) การพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถป'องกันการแตกของไข&ให�กลุ&มทดลองใช�
กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO ซ่ึงวิทยากรกําหนดเป'าหมายของนวัตกรรมไว�แล�ว 
สิ่งท่ีกลุ&มทดลองได�รับจากกิจกรรมประกอบด�วย ความหมายของนวัตกรรม ลงมือพัฒนานวัตกรรม 
และสร�างเจตคติท่ีดีต&อการพัฒนานวัตกรรม  

 โปรแกรมวันท่ี 2 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring)  
 เป4าหมายการเรียนรู�  
 ข้ันการจํา (Remembering) ข้ันการเข�าใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรู�ไป
ประยุกตOใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะหO (Analyzing)  
 ส่ิงท่ีคาดว6าจะได�เรียนรู�  

1. องคOความรู�ท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม ได�แก& ประเภทและรูปแบบนวัตกรรม การสร�างสรรคO
นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และการประเมินนวัตกรรม 



203 
 

2. องคOความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ได�แก& คุณลักษณะสําคัญ ระบบ
เสริมสร�างความเป�นนวัตกร และการจัดการท่ีเอ้ือต&อการสร�างสรรคOนวัตกรรมท่ียั่งยืน 

3. แนวคิด มุมมอง เจตคติ และพฤติกรรมต�นแบบท่ีเป�นประโยชนOต&อการสร�างสรรคO
นวัตกรรม  

4. วิธีการ วิธีคิด แนวทาง และทักษะเบ้ืองต�นในการสร�างสรรคOนวัตกรรม   
 กิจกรรม 1 เรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ  
 วัตถุประสงคC  
 สร�างแรงบันดาลใจด�านนวัตกรรม   
 แนวคิดกิจกรรม  

 แรงบันดาลใจ และความม่ันใจในการออกแบบนวัตกรรม   
 
ตารางท่ี 31 การเพ่ิมพูนความพร�อม กับ กิจกรรม เรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
วิทยากรพิเศษ เล&าประสบการณO ให�ความรู� และ

สร�างแรงบันดาลใจจิตสํานึกด�านการศึกษา (ดร.ณรงคO 
ศรีเกรียงทอง) 

 
ประโยชนCท่ีได�รับ 

ลักษณะของนวัตกร 
- การเปลี่ยนแปลงตลอเวลา  
- ไม&ยึดติด  
- สังเกตปsญหา 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู�  
- สร�างความแตกต&าง และสร�างสรรคO  
อุปสรรคในการเป�นนวัตกรท่ีดี  
- พอใจกับสภาพเดิม 
- นวัตกรรมเป�นหน�าท่ีของผู�นําเท&านั้น 
- นวัตกรรมเป�นเรื่องของผู�ประสานงาน 
- นวัตกรรมนํามาซ่ึงความขัดแย�ง   

 

 
 กิจกรรม 2 Innovation Talk    
 วัตถุประสงคC  
 เพ่ือสร�างวิสัยทัศนOเชิงนวัตกรรม   
 แนวคิดกิจกรรม  

1. หลักการทํางาน GIVE  
2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  
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ตารางท่ี 32 การเพ่ิมพูนความพร�อม กับ กิจกรรม Innovation Talk    
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

1. วิทยากรให�กลุ&มทดลองทํา SWOT เพ่ือวิเคราะหO
การทํางานของแต&ละคน คนละ 1 ปsญหา 

2. วิทยากรให�สมาชิกในแต&ละกลุ&มจัดลําดับ
ความสําคัญของปsญหา พร�อมท้ังเลือกประเด็นปsญหา
กลุ&มละ 1 ปsญหาเพ่ือใช�ในออกแบบนวัตกรรม  
 
ประโยชนCท่ีได�รับ  
       ศักยภาพของนวัตกร 
       1. ทักษะการค�นพบ เช&น การเชื่อมโยงทาง
ความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต และการปฏิสัมพันธO  
       2. ด�านพฤติกรรม เช&น กระกายการคิดสิ่งใหม& 
การเปlดกว�างทางความคิด และมุ&งการพัฒนางานให�
เกิดผลสัมฤทธิ์   

 

 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประยุกตCสร�างสรรคC (Applying)  

 เป4าหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการนําเอาความรู�ไปประยุกตOใช� (Applying) ข้ันการวิเคราะหO (Analyzing) ข้ันการ

ประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรคO (Creating)  
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการค�นคว�า พัฒนา สร�างสรรคO ปรับปรุง และนํานวัตกรรมไปใช� 
2. ทักษะการค�นพบ ได�แก& เชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธO และทดลอง  
3. การจัดการท่ีเอ้ือต&อการสร�างสรรคOนวัตกรรมอย&างยั่งยืน  

 กิจกรรม 3 Innovation Work 
 วัตถุประสงคC  
 เพ่ือฝqกสร�างนวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับงาน 
 แนวคิดกิจกรรม  

1. หลักการทํางาน GIVE   
2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  
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ตารางท่ี 33 การประยุกตOสร�างสรรคO กับ กิจกรรม Innovation Work 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

1. วิทยากรให�กลุ&มทดลองออกแบบนวัตกรรมแก�ปsญหา
ท่ีได�จากการตกลงร&วมของกลุ&มในกิจกรรม Innovation 
Talk พร�อมเทียบเคียงกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 
Mode ; DCPIESO  
 
ประโยชนCท่ีได�รับ  

ศักยภาพของนวัตกร 4 ด�าน  
       1. ด�านความสามารถ ประกอบด�วย การแสวงหา
ความรู� การระดมทรัพยากร 
       2. ทักษะการค�นพบ เช&น การเชื่อมโยงทางความคิด 
การต้ังคําถาม การสังเกต และการปฏิสัมพันธO  
       3. เจตคติ ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความม่ันใจ
ในงาน ตนเอง และผู�ร&วมงาน ตระหนักถึงความสําคัญของ
นวัตกรรม 
       4. ด�านพฤติกรรม เช&น กระกายการคิดสิ่งใหม& การเปlด
กว�างทางความคิด และมุ&งการพัฒนางานให�เกิดผลสัมฤทธิ์   

 
  

 
 กิจกรรม 4 Innovation Delivery   
 วัตถุประสงคC  
 เพ่ือเรียนรู�การส&งมอบนวัตกรรม  
 แนวคิดกิจกรรม  

1. หลักการทํางาน GIVE  
2. กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  

 
ตารางท่ี 34 การประยุกตOสร�างสรรคO กับ กิจกรรม Innovation Delivery   

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1. วิทยากรให�แต&ละกลุ&มนําเสนอนวัตกรรม

การศึกษา พร�อมอธิบายหลักคิดของนวัตกรรมจาก
กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 
ประโยชนCท่ีได�รับ  

ศักยภาพของนวัตกร ด�านความสามารถ 
เช&น การส&งมอบวิชาการ  
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 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณค6าเชิงนวัตกรรม (Appraising) 
 เป4าหมายการเรียนรู�  
 ข้ันการวิเคราะหO (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluation) และข้ันการสร�างสรรคO 
(Creating) 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู�  

1. ผลเชิงประจักษOตามแนวทางสร�างนวัตกรรมได� ใช�นวัตกรรมเป�น  
2. คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา  
3. การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
4. การจัดการท่ีเอ้ือต&อการสร�างสรรคOนวัตกรรมอย&างยั่งยืน  
5. ความสัมพันธOเชิงประจักษOของ ARM Model และ ARM Matrix  

 กิจกรรม 5 Innovation Wrap Up  
 วัตถุประสงคC  

 เพ่ือประเมินความเป�นนวัตกร  
 แนวคิดกิจกรรม  

 ARM Model และ ARM Matrix  
 
ตารางท่ี 35 การประเมินคุณค&าเชิงนวัตกรรม กับ กิจกรรม Innovation Wrap Up 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1. วิทยากรให�กลุ&มทดลองประเมินตนเอง 

เพ่ือนร&วมรับการพัฒนาประเมิน และพ่ีเลี้ยง
ประเมินโดยการใช�เครื่องมือ ARM Matrix เพ่ือ
ประเมินความเป�นนวัตกรการศึกษา 

2. วิทยากรให�ผู�เข�ารับการพัฒนาทํา
แบบทดสอบ Post-Test   

 
ประโยชนCท่ีได�รับ  
ประเมินความเป�นนวัตกรด�วยเครื่อง ARM matrix  

 

 
 สรุปประโยชนCท่ีได�รับจากกิจกรรม 

 กิจกรรมวันท่ี 2 ของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาใช�กระบวน
เรียนรู� 3 ข้ันตอน คือ การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring) การประยุกตOสร�างสรรคO (Applying) และ
การประเมินคุณค&าเชิงนวัตกรรม (Appraising) โดยมอบหมายภารกิจ (Task) ท่ีจําลองสถานการณO 
(Sim) และการประยุกตOใช�สถานการจริง (Scene) การให�พิจารณาประเด็นปsญหาจากการทํางาน และ
นําไปสู&การพัฒนานวัตกรรมท่ีด�วยกระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO สิ่งท่ีกลุ&มทดลอง
ได�รับจากกิจกรรมประกอบด�วย กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode (DCPIESO) คุณลักษณะ 
นวัตกรการศึกษา (ADAB) หลักการทํางานของนวัตกร (GIVE) การวิเคราะหOแนวโน�มความเป�นนวัตกร
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ด�วยเครื่องมือ ARM Matrix นอกจากนี้ จากการถอดบทเรียน พบว&า กลุ&มทดลองมีความเชื่อม่ัน
ศักยภาพในการเป�นนวัตกรการศึกษา มีความรู�สึกกระตือรือร�นท่ีจะสร�างนวัตกรรมอีกเสมอๆ และ
พยายามหาแนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือการบรรลุเป'าหมายของนวัตกรรม 

 สําหรับการวิเคราะหOข�อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�น 
นวัตกรการศึกษาในภาคสนาม ซ่ึงเป�นการวิเคราะหOผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ&มทดลองท่ี
มีต&อโปรแกรม ผลการประเมินความรู� ผลการประเมินคุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา ผลการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงองคOการเชิงนวัตกรรม และผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมนั้น ผู�วิจัยได�
นําเสนอรายละเอียดไว�ในข�อ 5.2 ดังต&อไปนี้ 
 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างประสิทธิภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างความเป�นนวัตกรการศึกษา
ในข้ันตอนการนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับกลุ&มเป'าหมาย ดังนี้ 1) ผลการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองของกลุ&มเป'าหมายต&อโปรแกรม 2) ผลการประเมินความรู�เกี่ยวกับความเป�นนวัตกร
การศึกษา 3) ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4) ผลการประเมินความเปลี่ยนแปลง
ขององคOการเชิงนวัตกรรม และ 5) ผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาและเปรียบเทียบระหว&างกลุ&มทดลองกับกลุ&มควบคุม โดยเป�น 
การวิเคราะหO ข�อมูลท่ีได�จากการเก็บข�อมูลของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมท้ัง 5 ประเภท 
ในการนี้ ผู�วิจัยวิเคราะหOข�อมูลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอรOสําเร็จรูป ซึ่งจะได�นําเสนอรายละเอียด
ตามลําดับ ดังนี้ 

 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ6มเป4าหมายต6อโปรแกรม 
 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ&มเป'าหมายต&อโปรแกรมเป�นการประเมินหลัง

สิ้นสุดการดําเนินการ โดยวิเคราะหOค&าเฉลี่ย (Mean) ค&าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีเกณฑOค&าเฉลี่ย
การประเมิน (Guskey, 2000) ดังนี้ 
 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ 
 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน�อย 
 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน�อยท่ีสุด 
 ผลการประเมินเป�นดังรายละเอียดในตารางท่ี 36 
 
 
 
 
 
 



208 
 

ตารางท่ี 36 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีต&อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
 การศึกษา 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Mean S.D. ระดับ 
 ด�านเนื้อหา 4.55 1.64 มากท่ีสุด 
1 วัตถุประสงคOของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน 4.60 1.62 มากท่ีสุด 
2 กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล�องกับ

วัตถุประสงคOของโปรแกรม 
4.50 1.65 มาก 

3 เนื้อหาในการเสริมสร�างศักยภาพมีความสําคัญและจําเป�น 
ต&อการปฏิบัติงาน 

4.50 1.65 มาก 

4 การวัดและประเมินผลการเสริมสร�างศักยภาพมีความ
เหมาะสม 

4.60 1.62 มากท่ีสุด 

 ด�านกระบวนการ 4.52 1.64 มากท่ีสุด 
5 ระยะเวลาท่ีใช�ในการเสริมสร�างศักยภาพมีความเหมาะสม

และสอดคล�องกับแต&ละกิจกรรม 
4.30 1.70 มาก 

6 รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร�างศักยภาพ
ส&งเสริมการเรียนรู�ได�เป�นอย&างดี และสอดคล�องกับเนื้อหา 

4.40 1.68 มาก 

7 ผู�ดําเนินการเสริมสร�างศักยภาพมีการกระตุ�นให�ผู�เข�ารับ 
การพัฒนา มีส&วนร&วมในกิจกรรม และสามารถนําให�เกิด 
การเรียนรู� 

4.70 1.59 มากท่ีสุด 

8 พ่ีเลี้ยงได�คําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรู�ได�อย&างเหมาะสม 4.60 1.62 มากท่ีสุด 
9 การสรุปองคOความรู�และประเมินผลมีความชัดเจน 4.60 1.62 มากท่ีสุด 
 ด�านสภาพแวดล�อมและส่ือประกอบ 4.40 1.68 มาก 

10 สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร�างศักยภาพ 
มีความสอดคล�องกับกิจกรรมการพัฒนา 

4.20 1.76 มาก 

11 โสตทัศนูปกรณOประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม 4.40 1.68 มาก 
12 สถานท่ีดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม 4.60 1.62 มากท่ีสุด 
13 สิ่งอํานวยความสะดวกมีอย&างครบถ�วน เหมาะสม 4.40 1.68 มาก 
 ด�านผลท่ีได�รับจากการดําเนนิโครงการ 4.70 1.58 มากท่ีสุด 

14 ความรู� ทักษะ และแนวคิดใหม& ท่ีได�รับเป�นประโยชนO 4.60 1.62 มากท่ีสุด 
15 ผลท่ีเกิดจากการเสริมสร�างศักยภาพสามารถนําไป

ประยุกตOใช�ในการทํางาน 
4.80 1.54 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.52 1.64 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 36 พบว&า กลุ&มทดลองท่ีเข�าร&วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�น       
นวัตกรการศึกษา มีความพึงพอใจต&อโปรแกรม โดยรวมอยู&ในระดับมากท่ีสุด (Mean= 4.52) หาก
พิจารณาเป�นรายด�านมีความพึงพอใจอยู&ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด�านที่มีความพึงพอใจสูงสุด
เรียงจากมากไปหาน�อย 3 อันดับ คือ ด�านผลท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ (Mean = 4.70) ด�าน
เนื้อหา (Mean = 4.55) และด�านกระบวนการ (Mean = 4.52) หากพิจารณาแต&ละด�านจําแนกเป�น
รายข�อ ปรากฏผลดังนี้ 

1. ด�านเนื้อหา ผู�เข�าร&วมโครงการท่ีเข�ารับการพัฒนาตามโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา ในกลุ&มทดลองมีความพึงพอใจต&อโครงการโดยรวมอยู&ในระดับมากท่ีสุด 
(Mean = 4.55) หากพิจารณาเป�นรายข�อมีความพึงพอใจอยู&ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยข�อท่ีมีความพึง
พอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย คือ วัตถุประสงคOของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน และการ
วัดและประเมินผลการเสริมสร�างศักยภาพมีความเหมาะสม อยู&ในระดับเดียวกัน (Mean = 4.60) 
กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล�องกับวัตถุประสงคOของโปรแกรม และเนื้อหาในการ
เสริมสร�างศักยภาพมีความสําคัญและจําเป�นต&อการปฏิบัติงาน อยู&ในระดับเดียวกัน (Mean = 4.50) 
ตามลําดับ 

2. ด�านกระบวนการ ผู�เข�าร&วมโครงการท่ีเข�ารับการพัฒนาตามโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ในกลุ&มทดลองมีความพึงพอใจต&อโครงการโดยรวมอยู&ในระดับ
มากท่ีสุด (Mean = 4.52) หากพิจารณาเป�นรายข�อมีความพึงพอใจอยู&ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดย
ข�อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย 3 อันดับ คือ ผู�ดําเนินการเสริมสร�างศักยภาพมีการ
กระตุ�นให�ผู�เข�ารับการพัฒนา มีส&วนร&วมในกิจกรรม และสามารถนําให�เกิดการเรียนรู� (Mean = 4.70) 
พ่ีเลี้ยงได�คําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรู�ได�อย&างเหมาะสม และการสรุปองคOความรู�และประเมินผลมี
ความชัดเจน อยู&ในระดับเดียวกัน (Mean = 4.60) รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร�าง
ศักยภาพส&งเสริมการเรียนรู�ได�เป�นอย&างดี และสอดคล�องกับเนื้อหา (Mean = 4.40) ตามลําดับ 

3. ด�านสภาพแวดล�อมและสื่อประกอบ ผู�เข�าร&วมโครงการที่เข�ารับการพัฒนาตาม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ในกลุ&มทดลองมีความพึงพอใจต&อ
โครงการโดยรวมอยู&ในระดับมาก (Mean = 4.40) หากพิจารณาเป�นรายข�อมีความพึงพอใจอยู&ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยข�อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย 3 อันดับ คือ สถานท่ี
ดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม (Mean = 4.60) โสตทัศนูปกรณOประกอบการพัฒนามีความ
เหมาะสม และสิ่งอํานวยความสะดวกมีอย&างครบถ�วน เหมาะสม อยู&ในระดับเดียวกัน (Mean = 4.40) 
สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร�างศักยภาพมีความสอดคล�องกับกิจกรรมการพัฒนา (Mean = 4.20) 
ตามลําดับ 

4. ด�านผลท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ ผู�เข�าร&วมโครงการที่เข�ารับการพัฒนาตาม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ในกลุ&มทดลองมีความพึงพอใจต&อ
โครงการโดยรวมอยู&ในระดับมาก (Mean = 4.70) หากพิจารณาเป�นรายข�อมีความพึงพอใจอยู&ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยข�อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย คือ ผลท่ีเกิดจากการ
เสริมสร�างศักยภาพสามารถนําไปประยุกตOใช�ในการทํางาน (Mean = 4.80) ความรู� ทักษะ และแนวคิด
ใหม& ท่ีได�รับเป�นประโยชนO (Mean = 4.60) ตามลําดับ 
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 ผลการประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหOเปรียบเทียบความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาในกลุ&มทดลอง
และกลุ&มควบคุม แบ&งเป�น 3 ส&วน ได�แก& 1) ผลประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาของ
กลุ&มทดลองเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 2) ผลประเมินความรู�เก่ียวกับความ
เป�นนวัตกรการศึกษาของกลุ&มควบคุมเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม และ 3) ผล
ประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาเปรียบเทียบระหว&างกลุ&มทดลองกับกลุ&มควบคุม 
โดยวิเคราะหOความแตกต&างระหว&างค&าเฉลี่ยสองค&าท่ีได�จากกลุ&มตัวอย&างท่ีเป�นอิสระจากกัน 
(Independent Sample) ตามลําดับ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 37  ผลประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาของกลุ&มทดลองเปรียบเทียบ ก&อน

และหลังการพัฒนาตามโปรแกรม  

จํานวน 
(n) 

คะแนนหลัง
การพัฒนา 

Mean 
Rank 

คะแนนก6อน 
การพัฒนา 

Mean 
Rank D  Z-test 

 
P-value 

Mean     S.D Mean S.D 
10 13 0.94 15.50 5.50 0.97 5.50 7.5 3.847** 0.00 

หมายเหตุ  ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 37 พบว&า ผู�เข�าร&วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาในกลุ&มทดลอง มีความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาก&อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา
แตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar Test, Z-test = 3.847, P-value = 
0.00) โดยกลุ&มทดลองมีคะแนนความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว&าก&อน
การพัฒนาตามโปรแกรม 
 
ตารางท่ี 38 ผลประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาของกลุ&มควบคุมเปรียบเทียบ ก&อน

และหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

จํานวน 
(n) 

คะแนนหลัง
การพัฒนา 

Mean 
Rank 

คะแนนก6อน 
การพัฒนา 

Mean 
Rank D  Z-test 

 
P-value 

Mean     S.D Mean S.D 
10 7.20 1.47 14.30 5.20 0.78 6.70 2.0 2.965** 0.003 

หมายเหตุ  ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 38 พบว&า ผู�เข�าร&วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา ในกลุ&มควบคุม มีความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาก&อนการพัฒนาและหลังการ
พัฒนาแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar Test, Z-test = 2.965, P-
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value = 0.003) โดยกลุ&มควบคุมมีคะแนนความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนา
สูงกว&าก&อนการพัฒนาตามโปรแกรม 
 
ตารางท่ี 39 ผลประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาเปรียบเทียบระหว&างกลุ&มทดลอง
 กับกลุ&มควบคุม 

กลุ6ม 
จํานวน 

(n) 

คะแนนความแตกต6าง
ของความรู� 

Mean 
Rank 

Mann - 
Whitney 

U 
Z-test P 

Mean S.D 
กลุ&มทดลอง 10 7.5 1.48 15.50 

0.000 3.827* 0.00 
กลุ&มควบคุม 10 2 2.60 5.50 

หมายเหตุ  ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 39 พบว&า ผู�เข�าร&วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา ในกลุ&มทดลองกับควบคุม มีความรู�เกี่ยวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนา
แตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = 
3.827, p-value = 0.000) โดยกลุ&มทดลองมีคะแนนความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา
สูงกว&ากลุ&มควบคุม 

 ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาของกลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุม ในท่ีนี้

ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา แบ&ง ออกเป�น 3 ส&วน ดังนี้  
1) ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาของกลุ&มทดลองเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนา
ตามโปรแกรม 2) ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาของกลุ&มควบคุมเปรียบเทียบก&อน
และหลังการพัฒนาตามโปรแกรม และ 3) ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา
เปรียบเทียบระหว&างกลุ&มทดลองกับกลุ&มควบคุม โดยวิเคราะหOความแตกต&างระหว&างค&าเฉลี่ยสองค&าท่ี
ได�จากกลุ&มตัวอย&างท่ีเป�นอิสระจากกัน (Independent Sample) ตามลําดับ เป�นดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 40 – 42 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 40 ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาของกลุ&มทดลองเปรียบเทียบ ก&อนและ

หลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

ท่ี รายการประเมินคุณลักษณะ 
จํานวน 

(n) 
ก6อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

D      Mean S.D. Mean S.D. 
1 ความสามารถ 10 3.61 1.88 4.50 1.65 0.89 
2 ทักษะการค�นพบ 10 3.70 1.85 4.52 1.64 0.82 
3 เจตคติ 10 3.80 1.81 4.52 1.64 0.72 
4 พฤติกรรม 10 3.65 1.88 4.50 1.65 0.85 
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 จากตารางท่ี 40 พบว&า ผู�เข�าร&วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา ในกลุ&มทดลอง มีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 
โดยรวมและทุกด�านแตกต&างกัน โดยมีค&าเฉลี่ยคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาในด�าน
ท่ีสูงท่ีสุดเรียงจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ด�านทักษะการค�นพบ และด�านเจตคติ มีค&าเฉลี่ยสูงเท&ากัน 
(Mean = 4.52) ในขณะท่ีด�านความสามารถ และด�านพฤติกรรม มีค&าเฉลี่ยรองลงไป (Mean = 4.50) 

 ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินคุณลักษณะของนวัตกร
การศึกษา ของกลุ&มทดลองท้ังก&อนและหลังการเข�าโปรแกรม โดยใช�การวิเคราะหOด�วยวิธีสถิติทดสอบ
ของโคลโมโกรอฟ สเมอรOนอฟ (The Kolmogorov-Smirnov Test) แสดงได�ตามตาราง ท่ี 41 

 
ตารางท่ี 41 ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 

ของกลุ&มทดลองท้ังก&อนและหลังการเข�าโปรแกรม 

การประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 
ของกลุ6มทดลอง 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test 
p-

value 

ก&อนเข�าร&วมโปรแกรม 10 5.50 3.792** 

 

0.000 

หลังเข�าร&วมโปรแกรม 10 15.50 

หมายเหตุ  ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 40 และ 41  จะเห็นได�ว&า เมื่อตรวจสอบความแตกต&างในการประเมิน
คุณลักษณะของ นวัตกรการศึกษา ของกลุ&มทดลองท้ังก&อนและหลังการเข�าโปรแกรมมีค&าเฉลี่ยในทุก
ด�านของคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาที่เพิ่มขึ้นก&อนการพัฒนา โดยมีค&าแตกต&างกันอย&างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar Test, Z-test = 3.792, P-value = 0.00) โดยกลุ&ม
ทดลองมีคุณลักษณะหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว&าก&อนการพัฒนา 
 
ตารางท่ี 42 ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาของกลุ&มควบคุมเปรียบเทียบก&อนและ

หลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

ท่ี รายการประเมินคุณลักษณะ 
จํานวน 

(n) 
ก6อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

D      Mean S.D. Mean S.D. 
1 ความสามารถ 10 2.71 2.14 3.26 2.00 0.55 
2 ทักษะการค�นพบ 10 2.73 2.13 3.70 1.88 0.97 
3 เจตคติ 10 2.71 2.14 3.15 1.91 0.44 
4 พฤติกรรม 10 2.93 2.08 3.99 1.80 1.06 
 

 จากตารางท่ี 42 พบว&า ผู�เข�าร&วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษา ในกลุ&มควบคุม มีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 
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โดยรวมและทุกด�านแตกต&างกัน โดยมีค&าเฉลี่ยคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาในด�าน
ท่ีสูงที่สุดเรียงจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ด�านพฤติกรรม (Mean = 3.99) ด�านทักษะการค�นพบ  
(Mean = 3.70)  ด�านความสามารถ (Mean = 3.26)  และด�านเจตคติ (Mean = 3.15)  

 ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินคุณลักษณะของนวัตกร
การศึกษา ของกลุ&มทดลองท้ังก&อนและหลังการเข�าโปรแกรม โดยใช�การวิเคราะหOด�วยวิธีสถิติทดสอบ
ของโคลโมโกรอฟ สเมอรOนอฟ (The Kolmogorov-Smirnov Test)  แสดงได�ตามตาราง ท่ี 43 

 
ตารางท่ี 43 ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 

ของกลุ&มควบคุมท้ังก&อนและหลังการเข�าโปรแกรม 

การประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 
ของกลุ6มควบคุม 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test 
p-

value 

ก&อนเข�าร&วมโปรแกรม 10  16.33 5.415** 

 

0.000 

หลังเข�าร&วมโปรแกรม 10 38.76 

หมายเหตุ  ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 42 และ 43  จะเห็นได�ว&า เมื่อตรวจสอบความแตกต&างในการประเมิน
คุณลักษณะของ นวัตกรการศึกษา ของกลุ&มควบคุมทั้งก&อนและหลังการเข�าโปรแกรมมีค&าเฉลี่ยใน
ทุกด�านของคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนกว&าก&อนการพัฒนา โดยมีค&าแตกต&างกันอย&างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar Test, Z-test = 5.415, P-value = 0.000)  โดยกลุ&ม
ควบคุมมีคุณลักษณะหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว&าก&อนการพัฒนา 
 
ตารางท่ี 44 ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา

เปรียบเทียบระหว&างกลุ&มทดลองกับกลุ&มควบคุม 
การประเมินคุณลักษณะของ 
นวัตกรการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว6างกลุ6มทดลองและกลุ6ม

ควบคุม 

จํานวน 

(คน) 

Mean 
Rank 

Mann – 
Whitney U 

Z-test 
p-

value 

กลุ&มทดลอง 10 34.90 55.000 3.784* 

 

0.000 

กลุ&มควบคุม 10 15.00 

หมายเหตุ  ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 44  แสดงให�เห็นถึงการตรวจสอบความแตกต&างในเรื่องคุณลักษณะของ 
นวัตกรการศึกษาท้ังในกลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุมท่ีเป�นผู�เข�าร&วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�น นวัตกรการศึกษา พบว&า ผู�เข�าร&วมโปรแกรมท้ังสองกลุ&มมีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา
หลังการพัฒนาตามโปรแกรมโดยรวมและในแต&ละด�านท้ัง 4 ด�านได�แก& ด�านความสามารถ ด�านทักษะ
การค�นพบ ด�านทัศคติ และด�านพฤติกรรม มีความแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(Mann – Whitney U Test = 55.000, Z-test = 3.784, p-value = 0.000) โดยกลุ&มทดลองมี
คุณลักษณะของ นวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว&ากลุ&มควบคุม 
 ผลการประเมินความเปล่ียนแปลงขององคCการเชิงนวัตกรรม 

 ผลการประเมินความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิงนวัตกรรมในแต&ละด�านของกลุ&ม
ทดลอง ในท่ีนี้ ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการประเมินความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิงนวัตกรรมของกลุ&ม
ทดลองเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 45 
 
ตารางท่ี 45 ผลการประเมินความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิงนวัตกรรมในแต&ละด�านของกลุ&มทดลอง

เปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

ท่ี 
รายการประเมินความเปลี่ยนแปลง

ขององคCการเชิงนวัตกรรม 
จํานวน 

(n) 
ก6อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

D  Mean S.D. Mean S.D. 
1 มีแนวทางการจัดการความรู�เพ่ือ

นําไปสู&การปฏิบัติได�ครอบคลุมทุกส&วน 
ท้ังกลุ&ม ฝ�าย และระดับบุคคล 

10 3.70 1.86  4.50 1.65 0.80 

2 มีบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู�  
ท้ังในระดับกลุ&มและระดับบุคคล 

10 3.70 1.86 4.40 1.68 0.70 

3 มีการถ&ายทอด แบ&งปsนความรู� และ
การมีส&วนร&วมในการถ&ายโอนความรู� 

10 3.30 1.98 4.50 1.65 1.20 

4 มีการสนับสนุน ยกย&อง ให�รางวัลแก&
บุคคล/ทีมงานท่ีมีการพัฒนาการเรยีนรู� 
สร�างนวัตกรรมหรือท่ีมีผลการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธ์ิภาพประสิทธิผล 

10 3.50 1.93 4.40 1.68 0.90 

5 มีการเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรบั
เทคโนโลยีใหม& หรือการนําเครื่องมือ
มาใช�ในการปฏิบัติงาน หรือการ
จัดการความรู� เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน 

10 3.40 1.95 4.40 1.68 0.90 

6 มีการสรุปบทเรียนผลการดําเนินงาน
และหารือร&วมกัน เพ่ือสนับสนุน 
การสร�างนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุง 
การทํางาน 

10 3.40 1.95 4.40 1.68 1.00 

7 มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เช่ือมโยง 
และบูรณาการข�อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน 

10 3.70 1.86 4.40 1.68 0.70 



215 
 

ตารางท่ี 45 ผลการประเมินความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิงนวัตกรรมในแต&ละด�านของกลุ&มทดลอง
เปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต&อ) 

ท่ี 
รายการประเมินความเปลี่ยนแปลง

ขององคCการเชิงนวัตกรรม 
จํานวน 

(n) 
ก6อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

D  Mean S.D. Mean S.D. 
8 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู�

ภายในกลุ&ม/สํานัก และแลกเปลี่ยน 
วิธีปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practice) 
ข�ามหน&วยงาน 

10 3.50 1.98 4.70 1.59 1.20 

9 มีการเรียนรู�ของบุคลากร รวมถึงฝqกฝน 
ปฏิบัติอย&างต&อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเองอยู&เสมอ 

10 3.50 1.93 4.40 1.68 0.90 

10 มีแบบแผนทางความคิด ความเช่ือ เจต
คติ จากการสั่งสมประสบการณO  
ในการทําความเข�าใจ วินิจฉัย ตดัสินใจ
ในเรื่องต&างๆได�อย&างเหมาะสม 
 

10 3.70 1.86 4.40 1.68 0.70 

11 มีการสร�างเจตคตริ&วมของบุคลากร ให�
สามารถมองเห็นภาพ และ 
มีความต�องการท่ีจะมุ&งไปในทิศทาง
เดียวกัน  

10 3.60 1.90 4.50 1.65 0.90 

12 มีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงสิ่งต&าง ๆ 
โดยมองเห็นภาพความสัมพันธOกัน 
เป�นระบบได�อย&างเข�าใจและมีเหตมุีผล 
ทําให�สามารถนําไปวางแผนและ
ดําเนินงานได� 

10 3.80 1.87 4.50 1.65 0.70 

  
 ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิงนวัตกรรม
ของกลุ&มทดลองท้ังก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม โดยใช�การวิเคราะหOด�วยวิธีสถิติทดสอบของ
แม็คเนมารO (McNemar Test) แสดงได�ตามตาราง ท่ี 46 

 
ตารางท่ี 46 ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิง

นวัตกรรมของกลุ&มทดลองเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

การประเมินความเปล่ียนแปลงขององคCการเชิง
นวัตกรรมของกลุ6มทดลอง 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test 
p-

value 

ก&อนเข�าร&วมโปรแกรม 10 6.50 4.212** 

 

0.000 

หลังเข�าร&วมโปรแกรม 10 18.50 

หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 45  และ 46 พบว&า เม่ือตรวจสอบความแตกต&างในเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ขององคOการเชิงนวัตกรรมในแต&ละหัวข�อการประเมินของกลุ&มทดลอง ท้ังก&อนและหลังการพัฒนาตาม
โปรแกรม โดยรวมและทุกด�านแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar Test, 
Z-test = 4.212, P-value = 0.000)  โดยกลุ&มทดลองมีค&าเฉลี่ยความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิง
นวัตกรรมหลังการพัฒนาสูงกว&าก&อนการพัฒนาตามโปรแกรม 
 ผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 ผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในแต&ละด�านของกลุ&ม
ทดลอง ในท่ีนี้ ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของกลุ&ม
ทดลองเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 47 
 
ตารางท่ี 47 ผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของกลุ&มทดลองเปรียบเทียบ

ก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

ท่ี 
รายการประเมินผลงานเชิง

นวัตกรรม 
จํานวน 

(n) 
ก6อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

D      Mean S.D. Mean S.D. 
1 ด�านความเป�นนวัตกรรม 10 2.90 2.08 4.70 1.59 1.80 
2 ด�านกระบวนการพัฒนา 10 3.40 1.95 4.50 1.65 1.10 
3 ด�านคุณค&าของนวัตกรรม 10 3.26 2.00 4.40 1.68 1.14 
4 ด�านหลักการทํางาน 10 3.15 1.91 4.60 1.62 1.45 

 

 จากตารางท่ี 47 พบว&า ผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานใน
แต&ละด�านของกลุ&มทดลองก&อนและหลังการพัฒนามีความแตกต&างกัน โดยท่ีหลังการพัฒนากลุ&ม
ทดลองมีค&าสูงกว&าในทุกด�าน โดยเรียงลําดับดังนี้ ด�านความเป�นนวัตกรรม (Mean = 4.70) ด�าน
หลักการทํางาน (Mean = 4.60) ด�านกระบวนการพัฒนา (Mean = 4.50)  และด�านคุณค&าของ
นวัตกรรม (Mean = 4.40) 

 ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานในแต&ละด�านของกลุ&มทดลองเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม โดยใช�
การวิเคราะหOด�วยวิธีสถิติทดสอบของแม็คเนมารO (McNemar Test) แสดงได�ตามตาราง ท่ี 48 

 

ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความแตกต&างระหว&างการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานในแต&ละด�านของกลุ&มทดลองเปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

การประเมินความเปล่ียนแปลงขององคCการเชิง
นวัตกรรมของกลุ6มทดลอง 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test 
p-

value 

ก&อนเข�าร&วมโปรแกรม 10 2.50 2.309** 

 

0.021 

หลังเข�าร&วมโปรแกรม 10 6.50 

หมายเหตุ  ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 48 พบว&า ผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในแต&ละด�านของ
กลุ&มทดลอง ก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม โดยรวมและทุกด�านแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar Test, Z-test = 2.309, P-value = 0.021)   โดยกลุ&มทดลองมี
ผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานหลังการพัฒนาสูงกว&าก&อนการพัฒนาตามโปรแกรม 
 
3. การสังเคราะหCผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมในข้ันตอนการทดลองในภาคสนามกับ
กลุ&มเป'าหมาย ซ่ึงผู�วิจัยสังเคราะหOออกมาในลักษณะท่ีมีความเป�นอุปนัย (Inductive) ด�วยข�อมูลจาก 
1) ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ&มเป'าหมายต&อโปรแกรม 2) ผลการประเมินความรู�
เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา 3) ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4) ผลการ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงขององคOการเชิงนวัตกรรม และ 5) ผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนาและเปรียบเทียบระหว&างกลุ&มทดลองกับ
กลุ&มควบคุม รวมถึงการถอดบทเรียนจากกลุ&มทดลอง สามารถสังเคราะหOผลโดยประยุกตOใช� Radar 
Chart ตามแนวทางของ ARM Matrix พร�อมท้ังเกิดข�อค�นพบใหม& รายละเอียดดังต&อไปนี้ 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษาของกลุ&มทดลอง เปรียบเทียบ
ก&อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม แสดงได�ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 39 ผลการวิเคราะหOคุณลักษณะกลุ&มทดลอง เปรียบเทียบก&อนและหลังการพัฒนา 
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  ผลจากการวิเคราะหOศักยภาพรายด�านของกลุ&มทดลอง ได�แสดงให�เห็นว&ากลุ&มทดลอง
มีศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเพ่ิมสูงข้ึนทุกด�าน โดยเฉพาะในด�านความรู�ท่ีจะเป�นประโยชนO
เก่ียวกับการสร�างสรรคOนวัตกรรม 

2. ผลการวิเคราะหOคุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา ระหว&างกลุ&มทดลอง
เปรียบเทียบกับกลุ&มควบคุม แสดงได�ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 40 ผลการวิเคราะหOคุณลักษณะ ระหว&างกลุ&มทดลองเปรียบเทียบกับกลุ&มควบคุม 
 

  ผลจากการวิเคราะหO พบว&า ภายหลังการทดลองโปรแกรมภาคสนาม เม่ือประเมิน
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาของผู�เข�าร&วมท้ังสองกลุ&มแล�ว ศักยภาพของกลุ&มทดลองมีสูงกว&า
กลุ&มควบคุมในทุกด�าน ได�แก& ด�านความสามารถ ด�านทักษะการค�นพบ ด�านเจตคติ และด�าน
พฤติกรรม โดยเฉพาะด�านความรู�เกี่ยวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาและการสร�างสรรคOนวัตกรรม 
รวมถึงด�านทักษะการค�นพบที่เป�นทักษะหลักของความเป�นนวัตกร จึงมีแนวโน�มท่ีกลุ&มทดลองจะ
สามารถสร�างสรรคOนวัตกรรมได�เพ่ิมมากข้ึน และชี้ให�เห็นว&าบุคลากรท่ีผ&านการเสริมสร�างศักยภาพตาม
โปรแกรมดังกล&าว จะมีศักยภาพเชิงนวัตกรรมสูงข้ึน ซ่ึงจะเป�นประโยชนOต&อการพัฒนาองคOการไปสู&
องคOการนวัตกรรมได� 
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3. ผลการวิเคราะหOแนวโน�มความเป�นนวัตกรการศึกษาตามแนวคิด ARM Matrix ดังนี้ 

ภาพท่ี 41 ผลการวิเคราะหOแนวโน�มศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาของกลุ&มทดลอง 
 

  พบว&า ศักยภาพของกลุ&มทดลองมีแนวโน�มท่ีเข�าสู&ความเป�นนวัตกรการศึกษามากข้ึน 
กล&าวคือ ผลการวิเคราะหOกลุ&มทดลองก&อนได�รับการพัฒนาตามโปรแกรม บุคลากรมีศักยภาพใน
ภาพรวมอยู&ในระดับของระดับของผู�ปฏิบัติงาน (Administrator) ซ่ึงไม&มีการสร�างสรรคOนวัตกรรมใหม&ๆ 
แต&เป�นคนท่ีมีความชํานาญในงานที่ตนได�รับมอบหมาย เพราะแวดล�อมด�วยการจัดองคOการท่ีเป�น
ระบบ ม่ันคง มีการจัดการท่ีดี แต&ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงนวัตกรรมท่ีเหมาะสม หรือ
เรียกว&าเป�นกลุ&ม “Candle” ที่เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ให�ความสว&างแบบเรียบง&าย คงอยู&เป�น
เวลานาน แต&ไม&สร�างสรรคOสิ่งใหม& เนื่องจากได�รับการพัฒนาท่ีมีสัดส&วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับท่ีไม&สูง (No Innovativeness) 

  โดยหลังจากบุคลากรดังกล&าวได�ผ&านการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาตามโปรแกรม กลับมีแนวโน�มท่ีเปลี่ยนแปลงอย&างเห็นได�เด&นชัด คือ มีแนวโน�มจากระดับ
ผู�ปฏิบัติงานเข�าสู&นักสร�างสรรคO (Creator) และระดับของนวัตกร (Innovator) หรือเรียกว&า “Star” 
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เปรียบเสมือนแสงดาวสกาวพราวฟ'า เนื่องจากได�รับการพัฒนาที่มีสัดส&วนของระบบเสริมสร�างเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง (Innovativeness) และมีการจัดการเชิง
นวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับสูงเช&นกัน (Sustainability) กล&าวคือ อยู&ในระดับที่เหมาะสมต&อการมี
คุณลักษณะของนวัตกร (Innovator)  

4. ข�อค�นพบจากการทดลองโปรแกรม โดยจากการถอดบทเรียนของกลุ&มทดลอง พบ
ประเด็นท่ีสะท�อนถึงการยอมรับนวัตกรรม 3 ประการ คือ พบว&า 1) ความเชื่อมั่นศักยภาพในการ
เป�นนวัตกรการศึกษา 2) ความรู�สึกกระตือรือร�นท่ีจะสร�างนวัตกรรมอีกเสมอๆ และ 3) ความพยายาม
หาแนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือการบรรลุเป'าหมายของนวัตกรรม 

5. จุดเด&นของโปรแกรม จากการถอดบทเรียนของกลุ&มทดลอง พบว&าประเด็นท่ีเป�นจุด
แข็งของโปรแกรม ประกอบด�วย 1) การทําให�นวัตกรรมเป�นเรื่องง&ายและใกล�ตัว 2) การเข�าใจว&า
นวัตกรรมคือเครื่องมือในการแก�ปsญหา 3) การมีเจตคติท่ีดีต&อการสร�างนวัตกรรม 4) การมีความคิดใน
มุมท่ีกว�างมากข้ึน คิดถึงคนส&วนมาก 5) ประโยชนOในการพัฒนาวิชาชีพ 6) การเปลี่ยนจากแก�ปsญหา
เฉพาะตนสู&การแก�ปsญหาแบบองคOรวมขององคOการ และ 7) การทําให�มีความม่ันใจว&าสร�างนวัตกรรมได� 

6. เง่ือนไขสําคัญในการใช�โปรแกรม จากการถอดบทเรียนของกลุ&มทดลอง พบว&า การท่ี
จะทําให�กระบวนการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาให�มีประสิทธิภาพนั้น ผู�เข�าร&วม
ควรมีบริบทท่ีคล�ายคลึงกัน เช&น ระดับความรู� ความเข�าใจ ธรรมชาติของงาน วัฒนธรรมองคOการ เป�นต�น 

 จากผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม และผลการสังเคราะหOที่ได�จากเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม และการถอดบทเรียนจากกลุ&มทดลองดังกล&าว ผู�วิจัยจะนําไป
พิจารณาเพ่ือหาฉันทามติเชิงนโยบายในข้ันตอนท่ี 3 ต&อไป 
 
4. ผลการปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 

 หลังจากนําโปรแกรมทดลองภาคสนามและประเมินผลเสร็จแล�ว จะเข�าสู&ข้ันตอนท่ี 3 คือ 
การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย เพ่ือทราบถึงฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�เชิง
นโยบาย โดยเรียนเชิญผู�บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข�องในด�านการศึกษา จํานวน 5 ท&าน  ร&วมกัน
พิจารณาโปรแกรม แบ&งออกเป�น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ผลการการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป�นไปได�เชิงนโยบายของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยใช�หลักค&า
สัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) ท่ีแสดงถึงทุกฝ�ายเห็นมีความเห็นพ�องต�องกัน ซ่ึง
ใช�ในการตรวจสอบความสอดคล�อง (Consistency) ในเชิงความเหมาะสมในการนําไปใช�เชิงนโยบาย
ของโปรแกรม และตอนท่ี 2 ผลการสังเคราะหOข�อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีต&อโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยผลดังกล&าวผู�วิจัยจะได�นําไปปรับปรุงแก�ไข
โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมให�มีความสมบูรณO 

 ตอนท่ี 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได�เชิงนโยบายของโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา จากผู�ทรงคุณวุฒิ 5 ท&าน โดยใช�หลักค&าสัมประสิทธิ์แคปปา 
ของโคเฮน (Cohen's Kappa) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได�เชิงนโยบายของ
โปรแกรม มีค&าท่ี 0.647 แสดงว&าทุกฝ�ายเห็นตรงกันหมด กล&าวคือ มีความเห็นพ�องต�องกันถึงความ
เหมาะสมและความเป�นไปได�เชิงนโยบาย ใช�งานได�ตามวัตถุประสงคOของงานวิจัย 
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ตารางท่ี 49 ผลการหาฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�เชิงนโยบาย ด�วยวิธีการ
วิเคราะหO Cohen’s Kappa 

คําถาม 1 2 3 4 5  Si 
1 0 0 0 4 1 5 0.60 
2 0 0 0 4 1 5 0.60 
3 0 0 0 4 1 5 0.60 
4 0 0 0 4 1 5 0.60 
5 0 0 0 5 0 5 1.00 
6 0 0 0 5 0 5 1.00 
7 0 0 0 5 0 5 1.00 
8 0 0 0 5 0 5 1.00 
9 0 0 0 5 0 5 1.00 
10 0 0 0 5 0 5 1.00 
11 0 0 0 5 0 5 1.00 
12 0 0 0 5 0 5 1.00 
13 0 0 0 0 5 5 1.00 
14 0 0 0 0 5 5 1.00 
15 0 0 0 0 5 5 1.00 
Ci 0 0 0 56 19 75 0.87 

Pi 0 0.0000 0.0000 0.7467 0.2533 1.0000  
 0 0 0 0.5575 0.0642 0.6217  
       0.647 

 
 ตอนท่ี 2 ผลการสังเคราะหOข�อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีต&อโปรแกรมเสริมสร�าง

ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยนอกจากการประเมินความเหมาะสมและความเป�นไปได�
ในเชิงนโยบายของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาแล�ว ผู�ทรงคุณวุฒิยังได�ให�
ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา สรุปได�ดังนี้ 1) กลุ&ม
ตัวอย&างหรือกลุ&มเป'าหมายท่ีเลือก จะต�องเป�นผู�ท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองและสามารถเข�ารับ
การพัฒนาได�ตลอดโปรแกรม 2) หน&วยงานท่ีนําโปรแกรมไปพัฒนา จะต�องเห็นชอบกับตัวบ&งชี้ ซ่ึงเป�น
การสังเคราะหOข้ึนมาใหม& ดังนั้นต�องสร�างความเข�าใจกับหน&วยงานท่ีนําไปใช� และ 3) โปรแกรมมีความ
น&าสนใจมาก ควรนําไปใช�ในการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรท้ังระดับส&วนกลาง เขตพ้ืนท่ี และระดับ
โรงเรียน จะเกิดประโยชนOต&อการพัฒนาสถานศึกษาเป�นอย&างยิ่ง 
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บทท่ี 6 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค!
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและการเสริมสร�างความเป�นนวัตกรการศึกษา พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมดังกล+าว โดยใช�ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ด�วยการพัฒนาและนํา
โปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับกลุ+มเปFาหมาย ภายใต�วิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental) 
ในรูปแบบการทดลองแบบสองกลุ+มมีกลุ+มควบคุม วัดก+อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest 
Control and Experimental Groups Design) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมถึงมี
การทบทวนเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนสู+การปฏิบัติ (Implementation) ได�อย+างมีประสิทธิผล 
ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสรรค!นวัตกรรมและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร แล�วนํามากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีข้ันตอนการวิจัยแบ+งได�      
3 ข้ันตอน ได�แก+ ข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ข้ันตอนการสร�างรายละเอียด
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาและการทดลองภาคสนาม และข้ันตอนการ
ปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 

 ผู�วิจัยเริ่มต�นในข้ันตอนท่ี 1 คือ การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม
มีวัตถุประสงค!เพ่ือให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล�องกับความ
ต�องการของกลุ+มเปFาหมายและหน+วยงาน โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการพิจารณา คือ คุณลักษณะ
ความเป�นนวัตกรการศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่เหมาะสมในการ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา กรอบโครงสร�างความสัมพันธ!ท่ีเหมาะสมของโปรแกรม 
รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม องค!ประกอบท่ีเหมาะสมของโปรแกรม 
และข�อเสนออ่ืนๆ จากนั้น ผู�วิจัยได�นําประเด็นดังกล+าวมาตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 
ด�วยการสร�างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) โดยเก็บข�อมูล 3 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ!
ระดับลึก (In-depth Interview) เพ่ือนําข�อมูลไปสร�างทฤษฎีฐานราก โดยผู�วิจัยเป�นผู�มีบทบาทหลัก
ในการเก็บข�อมูล ด�วยแนวคําถามการสัมภาษณ! (Interview Guide) 2) การสังเกตและจดบันทึก 
(Observation and Field-note) ผู�วิจัยเข�าไปศึกษาข�อมูลด�วยการสังเกต โดยเลือกใช�วิธีการสังเกต
แบบไม+มีส+วนร+วม และ 3) การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) เป�นการเตรียมตัวท้ังก+อนและ
ระหว+างการเก็บรวบรวมข�อมูลรวมถึงภายหลังท่ีเก็บข�อมูลแล�ว เป�นการวิเคราะห!เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับ
การวิจัยจากหลายแหล+ง (Theoretical Triangulation) ซ่ึงทําให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาโปรแกรมในทุกมิติได�อย+างเหมาะสม และสอดคล�องกับวัตถุประสงค!ของการวิจัย 

ต+อมาในข้ันตอนท่ี 2 คือ การสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�น 
นวัตกรการศึกษาและการทดลองภาคสนาม พร�อมทั้งจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม จากนั้นได�
นําไปตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม โดยมีจุดม+งหมายให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง (Accuracy) 
ความเป�นไปได� (Feasibility) ความสอดคล�อง (Congruency) และความเป�นประโยชน! (Utility) แบ+ง
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ได�เป�น 3 ระยะ ได�แก+ ระยะท่ี 1 การตรวจสอบเบ้ืองต�นและการปรับปรุงแก�ไข (Preliminary Field 
Testing and Revision) โดยวิธีการจัดสนทนากลุ+ม (Focus Group Discussion) ระยะท่ี 2 การ
ตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก�ไข (Main Field Testing and Revision) โดยวิธีการ
สัมภาษณ!เชิงลึกประยุกต!การถอดบทเรียน และระยะที่ 3 การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการ
ปรับปรุงแก�ไข (Confirmative Checking and Revision) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
โปรแกรม ด�วยการประยุกต!ใช�เทคนิคการวิเคราะห!หาค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของแต+ละ
โครงการและของโปรแกรม แล�วจึงสร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมสําหรับการทดลอง
ภาคสนาม โดยการวิเคราะห!ข�อมูลได�ประยุกต!ใช�วิธีของแมนวิทนีย! (the Mann – Whitney U test) 
ร+วมกับวิธีการของแม็คเนมาร! (McNemar Test) จากนั้นจึงได�ทดลองโปรแกรมในภาคสนาม โดยใช�
วิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental) แบ+งเป�นกลุ+มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ+ม
ควบคุม จํานวน 10 คน เข�าร+วมโปรแกรม ด�วยการทดลองแบบสองกลุ+มมีกลุ+มควบคุม วัดก+อนและ
หลังการทดลอง (Pretest Posttest Control and Experimental Groups Design) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 หลังจากนําโปรแกรมทดลองภาคสนามและประเมินผลเสร็จแล�ว จึงเข�าสู+ข้ันตอนท่ี 3 คือ 
การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย โดยหาฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�เชิงนโยบาย 
ด�วยวิธีการวิเคราะห! Cohen’s Kappa ผู�วิจัยได�นําผลการวิเคราะห!มาจัดหมวดหมู+สรุปเป�นประเด็น 
แล�วจึงปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมให�มีความสมบูรณ! และนําไปเผยแพร+สู+
สาธารณะเพ่ือเป�นประโยชน!ในวงกว�างต+อไป โดยผู�วิจัยได�สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 

1.1 สรุปผลการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 
  ผลการวิจัยในข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�าง

ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาด�วยการสร�างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สรุปผลได�
ดังนี้ 

1.1.1 ความเป�นนวัตกรการศึกษา หมายถึง ผู�ท่ีริเริ่ม ประดิษฐ!คิดค�น สร�างสรรค! ต+อยอด 
และสนับสนุน ให�เกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงาน ท่ีเป�นนวัตกรรม 
สําหรับใช�ในการปฏิบัติงานของตนเอง องค!การ และส+งมอบไปยังระบบการศึกษา ซ่ึงมีประโยชน! มี
คุณค+า และเหมาะสมต+อการพัฒนาและแก�ปrญหาทางการศึกษา โดยสรุปคือ ผู�ท่ีสร�างและขับเคลื่อน
นวัตกรรมท่ีเพ่ิมคุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีคุณลักษณะ
สําคัญ 4 ด�าน ท่ีสะท�อนความเป�นนวัตกรการศึกษา อันได�แก+ ด�านความสามารถ ด�านทักษะการ
ค�นพบ ด�านเจตคติ และด�านพฤติกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด�านความสามารถ เป�นความชํานาญในทางปฏิบัติท่ีจําเป�น ในระดับของ
ความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

1.1 การแสวงหาความรู� เป�นความสามารถในการรวบรวม ศึกษา ค�นคว�า
หาความรู� และสามารถสร�างความรู�ใหม+เพ่ิมเติมได�จากแหล+งต+างๆ แล�วนํามาวิเคราะห! สังเคราะห! 
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เป�นแนวทางแก�ไขปrญหาและพัฒนาการศึกษาได�อย+างตรงเปFาประสงค! จากการได�มาซ่ึงองค!ความรู�ท่ี
ไม+หยุดนิ่ง มีความทันสมัย ทันต+อเหตุการณ! มีคุณภาพและลุ+มลึก 

1.2 การระดมทรัพยากร เป�นความสามารถในการรวบรวม เงิน สิ่งของ 
วัสดุอุปกรณ! รวมถึงกําลังคนท่ีมีความรู�ความสามารถท่ีเก่ียวข�อง ให�เพียงพอต+อการปฏิบัติงานอย+างมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต+อ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาได�อย+างต+อเนื่อง 

1.3 การส+งมอบเชิงวิชาการ เป�นความสามารถในการถ+ายทอดผลผลิตท่ีได�
การปฏิบัติงาน เช+น รูปแบบการพัฒนา องค!ความรู� หรือนวัตกรรม เป�นต�น โดยถ+ายทอดได�อย+างมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา ซ่ึงต�องมีข้ันตอน ระบบ ระเบียบแบบ
แผน และมีกระบวนการท่ีเหมาะสม ท้ังการส+งมอบภายในหน+วยงานและการส+งมอบภายนอก 

2. ด�านทักษะการค�นพบ เป�นทักษะสําคัญในการค�นพบแนวคิดใหม+ๆ และ
ความคิดสร�างสรรค! ท่ีจะต+อยอดสู+การพัฒนานวัตกรรม 

2.1 การเชื่อมโยงความคิด เป�นทักษะในการผสมผสานความรู� ประสบการณ! 
แนวความคิด เทคโนโลยี เข�าด�วยกันได� มองเห็นความสัมพันธ!ของสิ่งต+าง ๆ ท่ีบุคลากรท่ัวไป      
ไม+สามารถทําได� แล�วนํามาสร�างสรรค!เป�นนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาได�อย+างลงตัว 

2.2 การต้ังคําถาม เป�นทักษะในกําหนดประเด็นและต้ังคําถามท่ีเป�นแรงกระตุ�น
ให�เกิดการแนวคิดท่ีสร�างสรรค! เกิดความรู� ความเข�าใจท้ังสิ่งท่ีมีอยู+เดิม หรือสร�างเป�นองค!ความรู�ใหม+ 
ซ่ึงเป�นรากฐานสําคัญในการต+อยอดสู+ทักษะการค�นพบด�านอ่ืน ได�แก+ การสังเกต การมีปฏิสัมพันธ! การ
ค�นคว�า และการทดลอง มีประสิทธิภาพ 

2.3 การสังเกต เป�นทักษะเชิงกระบวนการทางความคิดท่ีละเอียดอ+อน ซ่ึง
เป�นการมองเห็นความแตกต+างในสิ่งที่กําลังสังเกตอยู+ แม�จะเพียงเล็กน�อย เพื่อให�สามารถนําสิ่งท่ี
ค�นพบจากการสังเกตมารวมกันจะทําให�เกิดเป�นองค!ความรู�ใหม+ได� 

2.4 การปฏิสัมพันธ! เป�นทักษะในการสร�างความสัมพันธ!และเครือข+าย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับบุคคลอ่ืน ท้ังจากสายงานการศึกษา หรือสายงานอ่ืน หรือแม�กระท่ังเด็กนักเรียน
อย+างเป�นประจํา เพ่ือให�เกิดกระตุ�นทางความคิดท่ีสร�างสรรค! ทําให�ค�นพบแนวทางการแก�ปrญหาใน
มุมมองท่ีหลากหลาย และเป�นการเพ่ิมทางเลือกไปสู+การสร�างนวัตกรรมท่ีนํามาส+งเสริมการศึกษาได� 

2.5 การทดลอง เป�นทักษะท่ีมุ+งเสาะแสวงหาคําตอบท่ีถูกต�องในสิ่งท่ีสงสัย 
หรือทดลองว+านวัตกรรมท่ีตนเองสร�างข้ึนมานั้นมีประสิทธิภาพ เป�นประโยชน!ต+อการศึกษา ท้ังนี้ ใน
กระบวนการทดลองนั้น จะช+วยให�มองเห็นถึงสภาพปrญหา เกิดทักษะ และประสบการณ! ซ่ึงสามารถ
นํามาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให�ดีข้ึนได� 

3. ด�านเจตคติ เป�นความรู�สึก ความคิดเห็น และการรู�ของบุคคลท่ีมีต+อ สิ่งของ 
บุคคล องค!การสถานการณ! และข�อเสนอใดๆ ซ่ึงมีผลต+อปฏิกิริยาตอบสนองเชิงพฤติกรรม ในระดับ
ของความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

3.1 การคิดเชิงบวก เป�นการมองสิ่งต+างๆ อย+างเข�าใจ และยอมรับได�ใน
ด�านลบ มองปrญหา ความทุกข! ความไม+ราบรื่นเป�นเรื่องธรรมดา รู�จักเลือกใช�ประโยชน!จากด�านบวกท่ี
แฝงอยู+ในสิ่งนั้น มองอุปสรรค เป�นโอกาส คิดในแง+ท่ีสร�างสรรค!และจรรโลงจิตใจ รวมถึงไม+กลัวต+อการ
เปลี่ยนแปลงจากบริบทแวดล�อมต+างๆ 
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3.2 ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร+วมงาน เป�นการปฏิบัติงานด�วย
ความไว�ใจและความม่ันใจต+อศักยภาพ ความถูกต�อง และคุณค+าของงานท่ีทํา เพ่ือนร+วมงาน และ
ตนเอง ให�สําเร็จได�ตามท่ีตั้งใจไว� และบรรลุเปFาหมายทางการศึกษา 

3.3 ความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เป�นการมีทัศนะต+อ
การศึกษาว+าเป�นรากฐานท่ีส+งเสริมความเจริญม่ันคงทุกของประเทศชาติ โดยมีเยาวชนเป�นทรัพยากร
มนุษย!และเป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงควรได�รับการศึกษา อบรม และฝvกฝนให�
เจริญงอกงามท้ังในด�านร+างกาย สติปrญญา อารมณ! สังคม และจิตใจ ให�มีคุณธรรม ความรู� ความคิด 
และความประพฤติ ท่ีเหมาะสม 

4. ด�านพฤติกรรม เป�นการกระทําหรือลักษณะท่ีแสดงออกมาให�สังเกตเห็นได�
อย+างชัดเจน ในระดับของความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย 

4.1 ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงสัญชาติ
ญาณ แห+งการอยากได�อยากมีสิ่งใหม+ๆ ท้ังปrจจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ! ซ่ึงมีความ
ต�องการอย+างยิ่ง ท่ีจะแสวงหาและปฏิบัติโดยแสดงความกระตือรือร�น มีความต่ืนเต�นท่ีจะเรียนรู�สิ่ง
ใหม+ๆ ท่ีจะเป�นประโยชน! ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการศึกษาอย+างต+อเนื่อง 

4.2 การเปwดกว�างทางความคิด เป�นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การรับฟrง
แนวคิดท่ีหลากหลาย และแยกแยะข�อเท็จจริงและข�อคิดเห็นได� ค�นคว�าหาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงาน
อย+างรอบด�านและคัดกรองส+วนท่ีเป�นประโยชน!มาปรับใช�กับงานและต+อยอดความคิดให�กว�างไกล 

4.3 ความละเอียดรอบคอบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให�ความสําคัญ
กับรายละเอียด ของการปฏิบัติงานในทุกแง+มุมอย+างรอบด�าน พินิจพิเคราะห! และตรวจสอบความ
ถูกต�องแม+นยําของข�อมูล กระบวนการ รวมถึงผลลัพธ!และผลกระทบ จากการดําเนินงานและผลผลิต
ท่ีส+งมอบไปยังระบบการศึกษา 

4.4 การมุ+งผลสัมฤทธิ์ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ+งม่ันต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานให�บรรลุตามเปFาหมายท่ีกําหนดไว�โดยส+งมอบงานท่ีมีคุณภาพและได�
มาตรฐานตรงตามเวลาท่ีกําหนดพร�อมท้ังมีความสามารถในการแก�ไขปrญหาและอุปสรรค และพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานอยู+เสมอ 

4.5 การประพฤติตนเป�นต�นแบบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดถือและ
ปฏิบัติตามระเบียบ ธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการและองค!การทางการศึกษา กล�าหาญยืนหยัดใน
สิ่งท่ีถูกต�อง และประพฤติปฏิบัติตนได�ควรค+าแก+การยกย+องสรรเสริญให�เป�นแบบอย+างท่ีดี 
  1.1.2 การสังเคราะห!เป�นกรอบแนวคิดเชิงระบบของทฤษฎีฐานราก (Grounded 
Theory) และนําไปข้ึนรูปโปรแกรมโดยประยุกต!ร+วมกับแนวคิด ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมได�สอดคล�องกับวัตถุประสงค!ของการวิจัย แสดงได�ดังภาพท่ี 42 
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ภาพท่ี 42 กรอบแนวคิดเชิงระบบของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เพ่ือพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
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1.2 สรุปผลพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป,นนวัตกรการศึกษา 
1.2.1 แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 

1. ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปrญญา (Social Cognitive Learning 
Theory) ของ Albert Bandura (1986) ท่ีแสดงให�เห็นว+า การเรียนรู�เกิดจากปฏิสัมพันธ!ระหว+าง
ผู�เรียนและสิ่งแวดล�อมในสังคม ซ่ึงท้ังผู�เรียนและสิ่งแวดล�อมมีอิทธิพลต+อกันและกัน เป�นการเรียนรู�
จากประสบการณ!ตรงหรือการสังเกต (Observational Learning) หรือจากตัวแบบ (Modeling) 

2. จุดมุ+งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educations) ทางด�านสติปrญญา 
(Cognitive Domain) โดย Anderson และ Krathwohl (2001) ได�เสนอจุดมุ+งหมายทางการศึกษา
ฉบับใหม+ท่ีปรับปรุงจาก Bloom (1965) โดยการจัดแบ+งใหม+ออกเป�น 6 ข้ัน ได�แก+ ข้ันการจํา 
(Remembering) ข้ันการเข�าใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรู�ไปประยุกต!ใช� (Applying) 
ข้ันการวิเคราะห! (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluating) และข้ันการสร�างสรรค! (Creating)  

3. คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) 
ซ่ึงมีองค!ประกอบสําคัญ 4 ด�าน (ADAB) ท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค!นวัตกรรม ได�แก+ 1) ด�านความสามารถ 
(Ability) 2) ด�านทักษะการค�นพบ (Discovery Skill) 3) ด�านเจตคติ (Attitude) และ 4) ด�าน
พฤติกรรม (Behavior) 

4. หลักการทํางานของนวัตกร (GIVE) คือ หลักคิดและแนวทางในการทํางาน
ของนักนวัตกรรม โดยต�องมีรากฐานสําคัญ คือ รู�ปrญหา รู�สาเหตุของปrญหา รู�ทางแก�ปrญหา และรู�
กระบวนการแก�ปrญหา รวมถึงการมีอุดมการณ!ท่ีเข�มแข็ง มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สามารถทํางาน
ได�รวดเร็วและกลมกลืน ซ่ึงนําไปสู+ความสามารถในการบริหารงาน แก�ไขปrญหา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด�วยนวัตกรรมได�อย+างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย! และตอบสนองต+อความต�องการทางการ
ศึกษา ส+งผลให�ผู�เก่ียวข�องท้ังในระดับหน+วยงาน สถานศึกษา บุคลากร และผู�เรียน ได�รับประโยชน!
สูงสุด ประกอบด�วย การกําหนดเปFาหมายท่ีเหมาะสม (Goal optimization) การบูรณาการ (Integration) 
การสร�างคุณค+าท่ีแท�จริง (Value creation) การส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรม (Encouragement)  

5. แนวคิด ARM Model และความสัมพันธ!แบบ ARM Matrix เป�น
ความสัมพันธ!ในลักษณะแปรผันตรงระหว+าง 3 องค!ประกอบท่ีจําเป�นต�องพิจารณาในการเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of 
Educational Innovator) ร+วมกับการสนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือเรียกว+าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement 
System) โดยมีรากฐานสําคัญ คือ การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for 
Innovative Sustainability) 

1.2.2 ประเด็นการเสริมสร�างศักยภาพ 
  การเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น เป�นพิจารณาถึง

คุณลักษณะของความเป�นนวัตกร (Attributes of Educational Innovator) มาเป�นกรอบประเด็นใน
การพัฒนาครั้งนี้ ได�แก+องค!ประกอบสําคัญ 4 ด�าน ท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค!นวัตกรรม ดังนี้ 

1. ด�านความสามารถ (Ability) ประกอบด�วย การแสวงหาความรู� การระดม
ทรัพยากร และการส+งมอบเชิงวิชาการ 



228 
 

2. ด�านทักษะการค�นพบ (Discovery Skill) ประกอบด�วย การเชื่อมโยง
ความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธ! และการทดลอง 

3. ด�านเจตคติ (Attitude) ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน 
ตนเอง และผู�ร+วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 

4. ด�านพฤติกรรม (Behavior) ประกอบด�วย ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ 
การเปwดกว�างทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การมุ+งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นต�นแบบ 

1.2.3 รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพ 
  จากแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมดังกล+าว สามารถกําหนดรูปแบบการ

เสริมสร�างศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู�และพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเป�นการฝvกอบรมเข�ม (Intensive 
Training Course) ได� 3 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring) มีลักษณะเป�นกิจกรรมท่ีเน�นเสริมสร�าง
ความรู� ความเข�าใจ แรงบันดาลใจ และเจตคติ เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบด�วย การ
ปฐมนิเทศ การศึกษาจากเอกสารประกอบโปรแกรม การเรียนรู�จากกรณีศึกษา การเรียนรู�จากบุคคล
ต�นแบบ การปรับเจตคติ การเรียนรู�จากกระบวนการกลุ+ม 

2. การประยุกต!สร�างสรรค! (Applying) มีลักษณะเน�นเสริมสร�างทักษะความ
เป�นนวัตกรการศึกษาโดยการจําลองสถานการณ! (Simulation: Sim) เก่ียวกับการสร�างนวัตกรรมจาก
การลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และสอดคล�องกับการปฏิบัติงาน (Scenario:Scene) 

3. การประเมินคุณค+าเชิงนวัตกรรม (Appraising) มีลักษณะเป�นการประเมิน
และทบทวนผลการประยุกต!ใช�ความรู�สู+การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม ประกอบด�วย การนําเสนอผลการ
ปฏิบัติ การร+วมอภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู� และการวางแผนการสร�างสรรค!นวัตกรรมข้ึนใหม+ 

1.2.4 ผลท่ีได�รับ 
  การมีศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาได�นําไปสู+ผลลัพธ!ท่ีสําคัญคือ การ

สร�างสรรค!นวัตกรรมทางการศึกษา ซ่ึงเป�นนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ การประสาน ส+งเสริม สนับสนุน และ
กํากับดูแลการจัดการศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ แบ+งเป�น 

1. นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช+วยส+งเสริมการจัดการศึกษา และ
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผู�เรียนสามารถเกิดการเรียนรู�อย+างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว+าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน 

2. นวัตกรรมการบริหารจัดการ คือ เป�นการสร�างนวัตกรรมเพ่ือแก�ไขปrญหา 
หรือเพ่ือการพัฒนาภายในหน+วยงานการศึกษา ซ่ึงจะเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการ
บริหารจัดการงานท่ีเก่ียวข�องต+างๆ เช+น การจัดโครงการประชุม การจัดโครงการวิจัย และการอบรม
สัมมนา เป�นต�น 
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ภาพท่ี 43 กรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
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   โดยเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�น 
นวัตกรการศึกษา เพ่ือนําไปใช�ในการทดลองในภาคสนาม ซ่ึงประกอบด�วย 1) แบบประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองต+อโปรแกรม 2) แบบประเมินความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4) แบบประเมินความเปลี่ยนแปลงขององค!การเชิงนวัตกรรม และ 
5) แบบประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 
2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป,นนวัตกรการศึกษา 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
เป�นการประเมินหลังจากการนําโปรแกรมไปทดลองภาคสนาม สรุปได�ดังต+อไปนี้ 

2.1 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีต6อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป,น 
นวัตกรการศึกษา กลุ+มทดลองท่ีเข�าร+วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
มีความพึงพอใจต+อโปรแกรม โดยรวมอยู+ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.52) หากพิจารณาเป�นรายด�านมี
ความพึงพอใจอยู+ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยด�านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย 3 
อันดับ คือ ด�านผลท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ ( x  = 4.70) ด�านเนื้อหา ( x  = 4.55) และด�าน
กระบวนการ ( x  = 4.52) 

2.2 ผลการประเมินความรู�เก่ียวกับความเป,นนวัตกรการศึกษา ผู�เข�าร+วมโปรแกรมเพ่ือ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในกลุ+มทดลอง มีความรู�เ กี่ยวกับความเป�นนวัตกร
การศึกษาก+อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
กลุ+มทดลองมีคะแนนความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว+าก+อนการพัฒนา
ตามโปรแกรม โดยท่ีผู�เข�าร+วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในกลุ+ม
ทดลองกับควบคุม มีความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาแตกต+างกันอย+างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ+มทดลองมีคะแนนความรู�เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษาสูง
กว+ากลุ+มควบคุม 

2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา ผู�เข�าร+วมโปรแกรมเพื่อ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ในกลุ+มทดลอง มีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา
ก+อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม โดยรวมและทุกด�านแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยกลุ+มทดลองค+าเฉลี่ยคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว+าก+อนการ
พัฒนาตามโปรแกรม โดยท่ีผู�เข�าร+วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ใน
กลุ+มทดลองกับควบคุม มีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาตามโปรแกรม โดยรวมและ
ทุกด�านแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ+มทดลองมีคะแนนคุณลักษณะของ        
นวัตกรการศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว+ากลุ+มควบคุม 

2.4 ผลการประเมินความเปล่ียนแปลงขององค8การเชิงนวัตกรรม ความเปลี่ยนแปลง
ขององค!การเชิงนวัตกรรมในแต+ละด�านของกลุ+มทดลอง ก+อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 
โดยรวมและทุกด�านแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ+มทดลองมีค+าเฉลี่ยความ
เปลี่ยนแปลงขององค!การเชิงนวัตกรรมหลังการพัฒนาสูงกว+าก+อนการพัฒนาตามโปรแกรม 
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2.5 ผลการประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงนวัตกรรมท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานในแต+ละด�านของกลุ+มทดลอง ก+อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม โดยรวม
และทุกด�านแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ+มทดลองมีผลงานเชิงนวัตกรรมท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานหลังการพัฒนาสูงกว+าก+อนการพัฒนาตามโปรแกรม 

2.6 ข�อค�นพบจากการทดลองโปรแกรม กลุ+มทดลองสะท�อนถึงการยอมรับนวัตกรรม 3 
ประการ คือ 1) ความเชื่อม่ันศักยภาพในการเป�นนวัตกรการศึกษา 2) ความรู�สึกกระตือรือร�นท่ีจะ
สร�างนวัตกรรมอีกเสมอๆ และ 3) ความพยายามหาแนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือการบรรลุเปFาหมายของ
นวัตกรรม 

2.7 จุดเด6นของโปรแกรม ประกอบด�วย 1) การทําให�นวัตกรรมเป�นเรื่องง+ายและใกล�ตัว 
2) การเข�าใจว+านวัตกรรมคือเครื่องมือในการแก�ปrญหา 3) การมีเจตคติที่ดีต+อการสร�างนวัตกรรม 
4) การมีความคิดในมุมท่ีกว�างมากข้ึน คิดถึงคนส+วนมาก 5) ประโยชน!ในการพัฒนาวิชาชีพ 6) การ
เปลี่ยนจากแก�ปrญหาเฉพาะตนสู+การแก�ปrญหาแบบองค!รวมขององค!การ และ 7) การทําให�มีความ
ม่ันใจว+าสร�างนวัตกรรมได� 

2.8 เง่ือนไขสําคัญในการใช�โปรแกรม การท่ีจะทําให�กระบวนการเสริมสร�างศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรการศึกษาให�มีประสิทธิภาพนั้น ผู�เข�าร+วมควรมีบริบทที่คล�ายคลึงกัน เช+น ระดับ
ความรู� ความเข�าใจ ธรรมชาติของงาน วัฒนธรรมองค!การ เป�นต�น 
 
3. ผลการปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 

3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได�เชิงนโยบายของโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยใช�หลักค+าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen's 
Kappa) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได�เชิงนโยบายของโปรแกรม มีค+าท่ี 0.647 
แสดงว+าทุกฝ�ายเห็นตรงกันหมดในระดับความสอดคล�องดี (Substantial) กล+าวคือ มีความเห็นพ�องต�องกัน
ถึงความเหมาะสมและความเป�นไปได�เชิงนโยบาย ใช�งานได�ตามวัตถุประสงค!ของงานวิจัย 

3.2 ผลการสังเคราะห!ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีต+อโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�แก+ 

3.2.1 กลุ+มตัวอย+างหรือกลุ+มเปFาหมายท่ีเลือก จะต�องเป�นผู�ท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองและสามารถเข�ารับการพัฒนาได�ตลอดโปรแกรม 

3.2.2 หน+วยงานท่ีนําโปรแกรมไปพัฒนา จะต�องเห็นชอบกับคุณลักษณะ ซ่ึงเป�นการ
สังเคราะห!ข้ึนมาใหม+ ดังนั้นต�องสร�างความเข�าใจกับหน+วยงานท่ีนําไปใช� 

3.2.3 โปรแกรมมีความน+าสนใจมาก ควรนําไปใช�ในการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากร
ท้ังระดับส+วนกลาง เขตพ้ืนท่ี และระดับโรงเรียน จะเกิดประโยชน!ต+อการพัฒนาสถานศึกษาเป�นอย+างยิ่ง 
 
4. การอภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ เกิดจากประเด็น
ปrญหาความสําคัญท่ีเก่ียวกับข�อจํากัดในการสร�างสรรค!และนํานวัตกรรมไปใช� ซ่ึงมุ+งหมายให�โปรแกรม
นี้สามารถใช�เสริมสร�างศักยภาพในตัวบุคคล และสนับสนุนให�เกิดนักนวัตกรรมหรือนวัตกรการศึกษา
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เพ่ิมข้ึน กล+าวคือให�บุคลากร “สร�างนวัตกรรมได� ใช�นวัตกรรมเป�น” ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค!เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษา 2) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา และ 3) ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างความเป�นนวัตกร
การศึกษา โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค!ของการวิจัย ได�ดังต+อไปนี้ 

 คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา มีองค!ประกอบสําคัญ 4 ด�าน (ADAB) ท่ีเอ้ือต+อ
การสร�างสรรค!นวัตกรรม ได�แก+ 1) ด�านความสามารถ (Ability) ประกอบด�วย การแสวงหาความรู� การ
ระดมทรัพยากร และการส+งมอบเชิงวิชาการ 2) ด�านทักษะการค�นพบ (Discovery Skill) ประกอบด�วย 
การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธ! และการทดลอง 3) ด�านเจตคติ 
(Attitude) ประกอบด�วย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร+วมงาน และความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ด�านพฤติกรรม (Behavior) ประกอบด�วย ความ
กระหายการคิดค�นสิ่งใหม+ การเปwดกว�างทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การมุ+งผลสัมฤทธิ์ และ
การประพฤติตนเป�นต�นแบบ ซึ่งมีความเฉพาะที่เพิ่มเติมจากงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรโดยท่ัวไป 
สอดคล�องกับผลงานวิจัยของ Engel and et al (2015) ท่ีแสดงให�เห็นว+าคุณลักษณะของนวัตกรท่ี
ยอดเยี่ยม จะมีความที่แตกต+างกันไปในแต+ละองค!การขึ้นอยู+กับลักษณะงาน นโยบาย วัฒนธรรม
องค!การ และกลยุทธ!ขององค!การ อย+างไรก็ตาม โดยท่ัวไปบุคลากรท่ีมีศักยภาพนั้น จะมีคุณสมบัติท่ี
จะนําตนเองไปสู+บทบาทท่ีมีความรับผิดชอบ สามารถจัดการหรือแก�ปrญหา รวมท้ังเรียนรู�ได�อย+าง
รวดเร็ว มีความกระตือรือร�น มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค! มีความเป�นผู�นํา มีวิสัยทัศน! และทํางาน
ร+วมกับผู�อ่ืนได�เป�นอย+างดี ซ่ึงจะคุณลักษณะเหล+านี้จะสังเกตได�โดยภาพรวม แต+ยังไม+ได�ชี้ชัดเป�นราย
ด�านและรายองค!ประกอบท่ีชัดเจน โดยหากมีความต�องการนําไปพัฒนาบุคลากรได�อย+างตรงประเด็น
และมีประสิทธิภาพแล�วนั้น การศึกษาคุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ จะมีความชัดเจน เป�น
รูปธรรม สามารถนําไปพัฒนาต+อยอดได� ท้ังยังพบว+ามีคุณลักษณะท่ีสําคัญด�านหนึ่งท่ีจะเป�นแกนกลาง
ของความเป�นนวัตกร คือ ด�านทักษะการค�นพบ สอดคล�องกับ Dyer and et al (2011) ท่ีชี้ว+านวัตกร
ต�องกล�าทําสิ่งใหม+ ไม+พอใจกับสถานภาพปrจจุบัน กล�าเสี่ยงอย+างชาญฉลาดในการทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร�นในการต้ังคําถามอีกด�วย และท่ีสําคัญคือ นวัตกรต�องมีความฉลาด
ทางการค�นพบ (Discovery Quotient: DQ) ได�แก+ เชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ! 
และทดลอง รวมถึงทักษะการส+งมอบ ได�แก+ วิเคราะห! วางแผน ปฏิบัติตามรายละเอียด และปฏิบัติให�
สําเร็จลุล+วงตามแผน โดยยังพบคุณลักษณะอ่ืนท่ีมีความสําคัญ เป�นท่ียอมรับและถูกนํามาพิจารณาอยู+เสมอ 
กล+าวคือเป�นลักษณะของนวัตกรโดยท่ัวไป คือ การคิดเชิงบวก การสร�างสรรค! และการมุ+งผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล�องกับ Landrum (1991) ท่ีเสนอว+าบุคลิกภาพของนวัตกร (Innovator Personality) ซ่ึงมี
แนวโน�มท่ีจะมีพลังขับเคลื่อนเชิงบวกในการทํางานเชิงสร�างสรรค!ให�ประสบผลสําเร็จ และไม+ย+อท�อต+อ
การทํางานหนัก ทํางานเชิงรุกและรวดเร็ว รวมถึงอดทนต+อความกดดันได�ดี 

 คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาในครั้งนี้ จะพบข�อแตกต+างสําคัญจากนวัตกรโดยท่ัวไป 
คือ ในเรื่องของพฤติกรรมและเจตคติ ที่สะท�อนให�เห็นชัดเจนว+านักนวัตกรรมของหน+วยงานทาง
การศึกษานั้นต�อง เข�าใจ เข�าถึง ความสําคัญที่ลึกซึ้งของระบบการศึกษา จึงจะพัฒนางานในเชิง
นวัตกรรมได� และยังพบต+อไปว+านวัตกรรมท่ีมุ+งสร�างสรรค!นั้นจะไม+ใช+เพียงแต+นวัตกรรมท่ีเป�นชิ้นงาน
หรือเป�นนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนเพียงอย+างเดียว แต+กล+าวได�ว+าเป�นนวัตกรรมทางการศึกษา 
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คือ นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ การประสาน ส+งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาอย+างมี
ประสิทธิภาพ แบ+งเป�น นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช+วยส+งเสริมการจัดการศึกษา และการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู�เรียนสามารถเกิดการเรียนรู�อย+างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว+าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน รวมถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
คือ เป�นการสร�างนวัตกรรมเพ่ือแก�ไขปrญหา หรือเพ่ือการพัฒนาภายในหน+วยงานการศึกษา ซ่ึงจะเป�น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวข�องต+างๆ เช+น การจัดโครงการ
ประชุม การจัดโครงการวิจัย และการอบรมสัมมนา เป�นต�น สอดคล�องกับผลการศึกษาของ Lee and 
Chang (2008) ซ่ึงมีมุมมองว+านวัตกรรมมีส+วนช+วยในการพัฒนาองค!การในด�านต+างๆ ไม+เพียงเฉพาะ
ด�านผลิตภัณฑ!เท+านั้น แต+สามารถพัฒนาควบคู+ไปกับส+วนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค!การ 
สามารถท่ีจะเชื่อมโยงความสัมพันธ!ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนําไปสู+ความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท่ีจะ
สามารถสร�างคุณค+า และความได�เปรียบในการดําเนินงานขององค!การได�ในระยะยาว ท้ังยังสอดคล�อง
กับการศึกษาของ วสันต! สุทธาวาศ และ พิทักษ! ศิริวงศ! (2558) ท่ีชี้ว+านวัตกรทางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในภาครัฐ เป�นผู�ที่ริเริ่ม ประดิษฐ!คิดค�น สร�างสรรค! และสนับสนุน ให�เกิดเทคนิควิธีการ 
รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานท่ีเป�นนวัตกรรม สําหรับใช�ในการปฏิบัติงานของตนเอง 
องค!การ และส+งมอบไปยังระบบการจัดการศึกษา ซ่ึงมีประโยชน! มีคุณค+า เหมาะสมต+อการพัฒนาและ
แก�ปrญหาทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 อีกหนึ่งประเด็นสําคัญท่ีแสดงให�เห็นจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ นอกจากคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจะแสดงถึงความเป�นนวัตกรการศึกษาแล�ว หน�าตาที่ครบถ�วนสมบูรณ!ของนักนวัตกรรม
เหล+านี้ จะต�องประกอบด�วยหลักคิดและแนวทางในการทํางาน ด�วยรากฐานสําคัญ คือ รู�ปrญหา รู�
สาเหตุของปrญหา รู�ทางแก�ปrญหา และรู�กระบวนการแก�ปrญหา มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน และ
ตอบสนองต+อความต�องการทางการศึกษา ท้ังในระดับหน+วยงาน สถานศึกษา บุคลากร และผู�เรียน 
ได�รับประโยชน!สูงสุด โดยหลักการทํางานท่ีสําคัญดังกล+าว หรือเรียกว+า GIVE ประกอบด�วย 1) การ
กําหนดเปFาหมายท่ีเหมาะสม (Goal optimization) คือ การเข�าใจและสามารถกําหนดเปFาหมายและ
ทิศทางท่ีต�องการแก�ปrญหาหรือพัฒนาได�อย+างชัดเจน 2) การบูรณาการ (Integration) คือ การ
รวบรวมและหลอมรวมปrจจัยท่ีเก่ียวข�องต+อความสําเร็จตามเปFาหมายของการทํางาน 3) การสร�างคุณ
ค+าท่ีแท�จริง (Value creation) คือ การมุ+งเน�นการสร�างผลงานท่ีเป�นคุณประโยชน! และ 4) การ
ส+งเสริมให�เกิดนวัตกรรม (Encouragement) คือ การมีบทบาทเป�นผู�เชื่อมโยงให�เกิดการขยายผลด�าน
นวัตกรรม สอดคล�องกับการวิจัยของ Furr and Dyer (2014) ท่ีพบว+ากระบวนการทํางานท่ีบ+งชี้ความ
เป�นนวัตกร คือ การค�นหาข�อมูลเชิงลึก (Insight) การกําหนดปrญหาให�ชัดเจน (Problem) เพ่ือ
พิจารณาสิ่งท่ีสมควรทําได�อย+างเหมาะสม การพัฒนาแนวทางแก�ปrญหา (Solution) และการพัฒนา
รูปแบบเชิงกลยุทธ! (Model) โดยความสอดคล�องดังกล+าวได�ชี้ให�เห็นว+านวัตกรจะมีกระบวนการ
ทํางานท่ีเด+นชัดกว+าบุคลากรโดยท่ัวไป สอดคล�องกับการศึกษาของ Engel and et al (2015) ท่ีแสดง
ให�เห็นว+าคุณลักษณะของสุดยอดนวัตกร (Best innovators) จะประกอบด�วย 1) รู�เปFาหมายท่ีจะมุ+ง
ไปสู+ความสําเร็จ 2) มองทิศทางอนาคตได�อย+างแตกฉาน 3) ระบุนวัตกรรมท่ีต�องการได�อย+างเหมาะสม 
4) จัดการผลผลิตได�ตอบสนองต+อความต�องการ 5) รู�ความสามารถของตนเองและเปFาหมายการ
พัฒนา และ 6) สามารถทําแผนท่ีนวัตกรรมได�อย+างชัดเจน ซ่ึงจากความสอดคล�องกับงานวิจัยดังกล+าว
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จะเห็นได�ว+า ความเป�นนวัตกรต�องคํานึงถึงท้ังคุณลักษณะเฉพาะและลักษณะของการปฏิบัติงานควบคู+
กันไปถึงจะแสดงมิติการศึกษานวัตกรได�อย+างครบถ�วน 

 ท้ังนี้ จากการศึกษาด�วยการสร�างทฤษฎีฐานรากพบว+า การพัฒนาให�บุคลากรมีศักยภาพ
ของนวัตกรการศึกษานั้น ต�องมีกระบวนการสําคัญที่จะกระตุ�นหรือเสริมสร�างให�บุคลากรเหล+านั้น
แสดงศักยภาพออกมาใช�ในการปฏิบัติงานและสร�างสรรค!นวัตกรรมได� ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ 
Dries and et al (2012) ท่ีชี้ให�เห็นว+าศักยภาพเป�นสิ่งท่ีมีความเป�นไปได�ในการพัฒนา เป�นความ
พร�อมในตนท่ีเอ้ือต+อการพัฒนาและการปรับปรุงให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงข้ึนอยู+กับปrจจัยอย+างน�อย 
2 ส+วน คือ พลังความสามารถของสิ่งนั้นและเง่ือนไขบริบทท่ีเป�นไปได�ท้ังตัวขัดขวางหรือตัวหนุนเสริม 
ให�มีความพร�อมหรือคุณสมบัติท่ีแฝงท่ีจะส+งผลต+อผลสัมฤทธิ์ระดับสูงในการทํางานของบุคลากร ซ่ึง
สามารถทําให�ปรากฏหากได�รับการพัฒนา กระตุ�นจากภายนอก หรือเสริมสร�างอย+างเป�นระบบ มี
ความสอดคล�องเหมาะสม โดยกระบวนการหนุนเสริมศักยภาพของนวัตกรการศึกษาท่ีสําคัญ คือ การ
แก�ปrญหาในงานท่ีซับซ�อน และการพัฒนางานอย+างต+อเนื่อง ซ่ึงมีปrจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการ ได�แก+ 
การมอบหมายงานที่ท�าทาย การเรียนรู�โดยการปฏิบัติจริง การฝvกอบรม ประสบการณ!ทํางานท่ี
หลากหลาย การมีพ่ีเลี้ยง และการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการคงอยู+ของความเป�น        
นวัตกรการศึกษา ได�แก+ เจตคติท่ีดีต+อวิชาชีพ หน+วยงาน และการศึกษา แรงจูงใจ และการจัดการท่ี
เอ้ือต+อการสร�างนวัตกรรม สอดคล�องกับการศึกษาของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน! (2556) ท่ีพบว+าการ
เสริมสร�างศักยภาพท่ีมีประสิทธิภาพแบ+งเป�น 4 วิธี ได�แก+ การฝvกสอน ระบบพ่ีเลี้ยง การให�คําปรึกษา 
และการหมุนเวียนงาน รวมถึงสอดคล�องกับการศึกษาของ วสันต! สุทธาวาศ และ พิทักษ! ศิริวงศ! 
(2558) ท่ีแสดงให�เห็นถึงการได�มาซ่ึงความเป�นนวัตกร ประกอบด�วย 6 ปrจจัย ได�แก+ การโยกย�ายและ
เลื่อนตําแหน+งงาน การได�รับมอบหมายงานท่ีท�าทาย การศึกษาดูงานและฝvกอบรมพัฒนาสมรรถนะ 
การพัฒนาเจตคติและแรงจูงใจ การทบทวนการปฏิบัติงาน และการเผชิญกับสิ่งแวดล�อมในองค!การ
ทําการศึกษาภาครัฐ โดยจากความสอดคล�องดังกล+าวได�แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ!ท่ีแนบแน+นของ
คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษาและกระบวนการพัฒนาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช+วยกระตุ�นศักยภาพ
ในด�านต+างๆ ได�อย+างสอดคล�อง ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�สรุปรูปแบบความสัมพันธ!ของคุณลักษณะและการ
พัฒนาความเป�นนวัตกรการศึกษา เป�นวงรอบแห+งการพัฒนานวัตกรการศึกษา แสดงได�ดังภาพท่ี 44 
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ภาพท่ี 44 วงรอบแห+งการพัฒนานวัตกรการศึกษา 
 

 จากภาพท่ี 44 วงรอบแห+งการพัฒนานวัตกรการศึกษา ได�แสดงให�เห็นว+า ความเป�นนวัต
กรการศึกษา จะสะท�อนให�เห็นเป�นคุณลักษณะ 4 ด�าน ท่ีเรียกว+า ADAB เป�นแกนกลางในการพัฒนา
ร+วมกับหลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา ซ่ึงเรียกว+า GIVE ซ่ึงถือเป�นประเด็นศักยภาพสําคัญท่ี
ต�องคํานึงถึงเม่ือต�องการพัฒนาบุคลากรในมิติของนักนวัตกรรม ผ+านวงรอบของรูปแบบการพัฒนา 10 
ประเภทท่ีผ+านการศึกษามาแล�วว+ามีความสอดคล�องเหมาะสมต+อการเสริมสร�างศักยภาพ โดยควร
นํามาบูรณาการให�ครบถ�วนในกระบวนการพัฒนา เพ่ือส+งเสริมศักยภาพให�โดดเด+น ครบถ�วนตาม 16 
องค!ประกอบของคุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา ซ่ึงผู�ท่ีจะพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพด�าน
นวัตกรรมต�องนํามาพิจารณาออกแบบเป�นกระบวนการหรือระบบเสริมสร�างท่ีบูรณาการคุณลักษณะ 
หลักการทํางาน และรูปแบบการพัฒนา เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร�างศักยภาพได�สูงสุด 

 ขณะท่ีการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ได�ตรวจสอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ทําให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเป�นฐานความสอดคล�องกับความ
ต�องการและสภาพจริงในบริบทของการสร�างนวัตกรรมให�กับองค!การและการศึกษาไทย ซ่ึงจะเป�น
ฐานรากในการนํามาออกแบบการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาได�อย+างเหมาะสม 
จากนั้นได�จัดทํารายละเอียดโปรแกรม และเอกสารประกอบโปรแกรม รวมถึงการสร�างเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเพ่ือนําไปใช�ประกอบการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ซ่ึงผู�วิจัยได�
นําเอาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องต+างๆ มาประยุกต!ใช�ในการจัดทํารายละเอียดโปรแกรม 
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สอดคล�องกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนาไปใช�ในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ
ต+างๆ ของ วิโรจน! สารรัตนะ (2554) ท่ีได�เสนอว+า ผู�วิจัยจะต�องเน�นการวิเคราะห!และสังเคราะห!ใน
ประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยหรือท่ีต�องการพัฒนา เพ่ือท่ีจะนําไปสู+การสร�างเป�นโปรแกรมการพัฒนา โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างรายละเอียดโปรแกรม ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบและการปรับปรุง
โปรแกรม รวมถึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของ อนันต! พันนึก (2554) ท่ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา 5 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) การสร�างรายละเอียด
โปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรม โดยมีการข้ึนรูปด�วยการประยุกต!ใช�ตารางเหตุผลสัมพันธ! (Log frame) เป�นโครงในการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รวมถึงการใช�สังเคราะห!สมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป�นหลักในการออกแบบการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

 ท้ังนี้ ในส+วนของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น 
จะไม+มีองค!ประกอบท่ีจะนํามาพัฒนาท่ีชัดเจนเหมือนกับสมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษา ผู�วิจัยจึง
ได�ตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีด�วยการสร�างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ศึกษาปรากฏการณ!
ของความเป�นนวัตกรการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยก็ทําให�ได�คุณลักษณะที่สอดคล�องเหมาะสมต+อ
การพัฒนาศักยภาพ สําหรับการข้ึนรูปโปรแกรมผู�วิจัยใช�กรอบแนวคิดเชิงระบบเพ่ือแสดงให�เห็นทิศ
ทางการพัฒนาและความสอดคล�องท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังปrจจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ! 
โดยนําแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการมาเป�นกรอบแนวคิดหลักในการเสริมสร�างศักยภาพ ซ่ึง
แนวคิดดังกล+าวสอดคล�องกับการศึกษาของ วสันต! สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน! จันทึก (2559) ท่ีแสดง
ให�เห็นว+าการพัฒนาดังกล+าวต�องพิจารณาตามแนวคิด ARM Model และความสัมพันธ!แบบ ARM 
Matrix ซ่ึงเป�นวิธีพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ท่ีมีความสัมพันธ!ระหว+างคุณลักษณะ
ของนวัตกรการศึกษา ระบบเสริมสร�าง และการจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม กล+าวคือ หาก
นักวิชาการศึกษาจะมีคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษาได� ต�องมีระบบการเสริมเสร�างในเชิงนวัตกรรม
ท่ีเหมาะสม ดังท่ี Landrum (1991) ได�เสนอว+าการแสดงออกถึงการเป�นนวัตกรนั้น เกิดจากการ
เสริมสร�างบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรมได�ตรงเปFาประสงค! หากการพัฒนานั้นๆ ไม+เหมาะสม ก็ไม+อาจสร�าง
บุคลิกภาพนวัตกรออกมาได� เช+น หากต�องการให�บุคลากรนําเสนอสิ่งใหม+ๆ ก็ต�องพัฒนาด�านความคิด
สร�างสรรค! ยิ่งกระบวนการพัฒนามีระดับดีมากเท+าใด ก็ยิ่งมีความคิดสร�างสรรค!มากข้ึนเช+นกัน เป�นต�น 
สอดคล�องกับ Furr and Dyer (2014) ท่ีเสนอว+ากระบวนการพัฒนานวัตกรต�องมีลักษณะเฉพาะ
สําหรับนวัตกร เพ่ือดึงศักยภาพเชิงนวัตกรรมออกมาใช�ประโยชน! โดยองค!การต�องสร�างบรรยากาศท่ี
เหมาะสมในการเปลี่ยนความคิดสร�างสรรค!เป�นนวัตกรรม และหากพิจารณาในทางตรงข�ามแม�ว+า
องค!การจะมีการสร�างหรือจัดการองค!การได�อย+างเหมาะสมเพียงใด แต+หากไม+มีกระบวนการท่ีเอ้ือให�
บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนในเชิงนวัตกรรมหรือมีแต+ไม+เพียงพอ ก็ไม+สามารถไปถึงระดับมี DNA 
นวัตกรได� ซ่ึงเป�นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ วสันต! สุทธาวาศ และ พิทักษ! ศิริวงศ! (2558) ท่ี
แสดงให�เห็นว+า หากนักวิชาการศึกษาไม+ได�รับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมหรือพัฒนาเชิงนวัตกรรมใน
ระดับตํ่า ก็จะไม+สามารถสร�างนวัตกรรมได� โดยต�องพิจารณาร+วมกับระดับสภาพแวดล�อมหรือการจัด
องค!การท่ีเอ้ือต+อการเป�นนวัตกรด�วย สอดคล�องกับการศึกษาของ กุศล ทองวัง (2553) ท่ีแสดงว+า
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องค!การแห+งนวัตกรรมมีความสัมพันธ!ไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการจัดการเชิงนวัตกรรมอย+าง
ยั่งยืน โดยต�องมีการจัดการให�บุคลากรเกิดการเรียนรู�อย+างต+อเนื่องร+วมด�วย กล+าวคือ โปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรจะออกแบบการพัฒนาให�ครอบคลุมในมิติของระบบเสริมสร�าง
ดังท่ีกล+าวมาแล�ว และออกแบบให�สิ่งแวดล�อมของโปรแกรมเป�นเสมือนการปฏิบัติงานในองค!การท่ีมุ+ง
สู+การสร�างสรรค!นวัตกรรมในทุกมิติ 

 โดยเม่ือพิจารณาในเชิงกระบวนการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น 
จะมุ+งพัฒนาบุคลากรด�วยภารกิจเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ ในลักษณะ Performance Task คือ การ
เรียนรู�โดยการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงก็คือการเรียนรู�ในมิติท่ีลึกตามข้ันสูงของ Bloom’s Taxonomy of 
Cognitive Domain โดยโปรแกรมนี้จะมุ+งเน�นต+อยอดไปสู+ข้ันการสร�างสรรค! (Creating) สอดคล�อง
ตามการศึกษาของ Anderson และ Krathwohl (2001) ซ่ึงจะเป�นตัวกําหนดแนวทางให�กระบวนการ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาให�ลุ+มลึกขึ้น ด�วยการออกแบบให�มีความสัมพันธ!กับ
รูปแบบการพัฒนา ซ่ึงถือเป�นจุดเด+นอีกประการของการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ท่ีจะมี Task เฉพาะ
ทางสําหรับการเสริมสร�างศักยภาพนวัตกรการศึกษา ได�แก+ Sim and Scene คือ การจําลอง
สถานการณ!และประยุกต!ใช�กับภาระงานในหน�าท่ี โดยจะออกแบบให�สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
ข�างต�น รวมถึงทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปrญญาของ Bandura (1986) ท่ีแสดงให�เห็นว+า การ
เรียนรู�เกิดจากปฏิสัมพันธ!ระหว+างผู�เรียนและสิ่งแวดล�อม เป�นการเรียนรู�จากประสบการณ!ตรงหรือ
จากตัวแบบ โดยโปรแกรมนี้จะแบ+งเป�น 3 โมดูล ได�แก+ 1) การเตรียมความพร�อม คือ การเสริมสร�าง
เจตคติ แรงบันดาลใจ และความตระหนักรู� 2) การประยุกต! คือ การได�ลงมีปฏิบัติจริงโดยประยุกต!ใช�
ความรู�ท่ีได�รับ และประยุกต!เข�ากับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และ 3) การประเมินผล คือ การทบทวนผล
การปฏิบัติท่ีจะให�เกิดการจัดความรู�ท่ีเป�นระบบ ตกผลึกเป�นองค!ความรู�ภายในตน โดยนําแนวคิดและ
คุณลักษณะท่ีได�จากการศึกษาและพัฒนามาอย+างต+อเนื่องในข้ันต�น เข�าไปบูรณาการและออกแบบ
เป�นกิจกรรมท่ีกระตุ�นการเรียนรู�และศักยภาพได�อย+างเหมาะสม สอดคล�องกับผลการวิจัยของ Young 
and Dulewicz (2009) ท่ีชี้ให�เห็นว+า การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานเข�ากับสมรรถนะได�อย+างมี
ประสิทธิภาพนั้น ต�องพัฒนาโดยคํานึงถึงคุณลักษณะของบุคคล ความรู� พฤติกรรม ทักษะ ซ่ึงกําหนด
ข้ึนมาเฉพาะเจาะจง ประกอบด�วย 1) แรงดลใจ ซ่ึงจะเป�นตัวผลักดัน กํากับ และทําให�บุคคลเลือกท่ี
จะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให�บรรลุเปFาหมาย 2) คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ เป�นปฏิกิริยาท่ีแสดงออก
อย+างสมํ่าเสมอในสถานการณ!ต+างๆ 3) ความรู�สึกนึกคิดหรือกรอบแนวคิดของตนเอง ได�แก+ เจตคติ 
การให�คุณค+าต+อบุคคลและภาพลักษณ!ของคน 4) ความรู� และ 5) ทักษะ คือ ความสามารถท่ีจะ
ทํางานหนึ่งงานใด จนเกิดเป�นความชํานาญ เชี่ยวชาญชาญ ซ่ึงสอดคล�องกับการออกแบบโมดูลการ
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา จึงสามารถกล+าวได�ว+ามีความเหมาะสมในการพัฒนา 
กล+าวคือ มีวิธีการออกแบบเพ่ือให�ได�มีความรู� เพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และเจตคติ 
ในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู� สอดคล�องกับการศึกษาของ Mondy and Noe 
(2005) ท่ีชี้ให�เห็นว+ากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเป�นระบบ จะส+งผลให�บุคลากรมีความรู� 
ความเข�าใจ มีความสามารถท่ีจําเป�น และมีเจตคติท่ีดี โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานบรรลุเปFาประสงค! 
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 อย+างไรก็ตามประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมในครั้งนี้ มีแนวคิดในการออกแบบให�สามารถสะท�อนปรากฏการณ!
ความเป�นนวัตกรการศึกษาได�อย+างเด+นชัด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพ
ของนวัตกรการศึกษาในด�านต+างๆ อย+างครบถ�วน สอดคล�องกับผลการศึกษาของ Werner and 
DeSimone (2011) ท่ีได�สังเคราะห!รูปแบบและกรอบแนวคิดของการประเมินโปรแกรมการพัฒนา
ทางด�านทรัพยากรมนุษย! ซ่ึงชี้ให�เห็นประเด็นการประเมินร+วมท่ีสําคัญ เช+น การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองต+อโปรแกรม ความรู� การประยุกต!ใช� และผลลัพธ! เป�นต�น สําหรับการพัฒนาโปรแกรมใน
ครั้งนี้ได�ใช�การประเมินแบบก+อน-หลัง เชิงระบบตามการออกแบบโปรแกรม เพ่ือพิจารณาความก�าวหน�า
ในด�านต+างๆ ของผู�เข�าร+วม สอดคล�องกับ Schuler and Jackson (2007) ซ่ึงได�เสนอแนวทางการ
ประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา แบบการประเมินผลกระทบระยะสั้น (Short- 
Term Effects) ซ่ึงจะประเมินในด�านปฏิกิริยาต+อกิจกรรมการฝvกอบรมและพัฒนา ด�านความรู�ความ
เข�าใจและการเรียนรู� ด�านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติ และด�านผลงานตามภารกิจ โดย
กําหนดกระบวนการประเมินท่ีสอดคล�องกับแนวคิดของ Guskey (2000) ท่ีได�แสดงให�เห็นถึงความ
จําเป�นท่ีต�องมีแบบประเมินผล 5 ประเภท คือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ+มตัวอย+าง 2) แบบ
ประเมินผลการเรียนรู�ของกลุ+มตัวอย+างในความรู�และทักษะใหม+ท่ีได�รับ ตามวัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว�
ในระดับโครงการ 3) แบบประเมินการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงขององค!การ 4) แบบประเมิน
การใช�ความรู�และทักษะใหม+ของกลุ+มตัวอย+างในการวิจัย และ 5) แบบประเมินผลการเรียนรู�ตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว�ในระดับโปรแกรม เนื่องจากโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษานั้น จะแตกต+างจากการพัฒนาบุคลากรโดยท่ัวไป โดยจะมุ+งเน�นพัฒนาในองค!รวมของการ
พัฒนานวัตกรรม ผู�เข�าร+วมต�องรู�จักนวัตกรรม และเกิดความชื่นชอบท่ีจะสร�างนวัตกรรม รวมถึงเข�าใจ
หลักการทํางานของนวัตกรและวิธีออกแบบนวัตกรรม สามารถสร�างสรรค!ต�นแบบนวัตกรรมใน
เบ้ืองต�นเพ่ือนําไปใช�งานจริงได� และท่ีสําคัญ คือ ต�องรู�จักตนเองว+าเป�นผู�ปฏิบัติงานท่ีมีแนวโน�มอยู+ใน
ระดับใด ตามแนวคิด ARM Matrix ท่ีแบ+งแนวโน�มความเป�นนวัตกรการศึกษาไว� 4 กลุ+ม คือ กลุ+มท่ี 1 
“Star” อยู+ในระดับท่ีเหมาะสมต+อการมีคุณลักษณะของนวัตกร (Innovator) กลุ+มท่ี 2 “Fireworks” 
อยู+ในระดับของความเป�นนักสร�างสรรค! (Creator) กลุ+มท่ี 3 “Candle” อยู+ในระดับของผู�ปฏิบัติงาน 
(Administrator) และกลุ+มท่ี 4 “Match” อยู+ในระดับของคนงาน (Labor) ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษา
ของ วสันต! สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน! จันทึก (2559) ท่ีแสดงความสัมพันธ!ขององค!ประกอบของวิธี
พัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ในรูปแบบ ARM Matrix ด�วยการประยุกต!ใช� Radar 
chart ซ่ึงเป�นการสะท�อนความเป�นนวัตกรการศึกษาได�อย+างน+าสนใจ เข�าใจง+าย และสามารถบ+งชี้
ประเด็นท่ีควรพัฒนาได�ท้ังในระดับบุคคลและระดับองค!การ 

 โดยผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาในครั้งนี้ พบว+า ผู�เข�าร+วมโปรแกรมมีคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน 
และสูงกว+ากลุ+มควบคุมในทุกด�าน ท้ังความรู�ความเข�าใจ ความสามารถ ทักษะการค�นพบ เจตคติ และ
พฤติกรรม ซ่ึงได�สะท�อนในเชิงประจักษ! คือ เกิดชิ้นงานท่ีมีความเป�นนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยเพ่ิม
สูงข้ึนมากกว+าก+อนเข�ารับการพัฒนาตามโปรแกรมอย+างมีนัยสําคัญ สอดคล�องกับงานวิจัยของ ชนิสา 
ฮวดศรี (2556) เก่ียวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหาร
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรังสรรค! สุทารัมย! (2556) เก่ียวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�าง
ภาวะผู�นําครู ซ่ึงโปรแกรมผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจต+อโปรแกรมของกลุ+มเปFาหมายหลังเข�า
ร+วมโปรแกรมมีระดับมากท่ีสุด มีผลทักษะหลังพัฒนาตามโปรแกรมสูงกว+าก+อนการพัฒนาอย+างมี
นัยสําคัญ รวมถึงสอดคล�องกับการศึกษาของ สุเทพ แก+งสันเทียะ (2556) ท่ีแสดงให�เห็นถึงผลลัพธ!
จากการพัฒนามีระดับท่ีสูงข้ึน ส+งผลการพัฒนาคุณภาพในระดับของสถานศึกษาและผู�เรียน นอกจากนี้ 
ในมิติของการสร�างสิ่งแวดล�อมหรือการจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค!นวัตกรรมตามโปรแกรมนั้น ยัง
สอดคล�องกับการศึกษา อรอนงค! โรจน!วัฒนบูลย! (2554) เกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบผู�นําเชิง
นวัตกรรม ซ่ึงชี้ให�เห็นว+า บริบทภายนอกองค!การท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมากข้ึนส+งผลกระทบต+อการ
ปรับทิศทางและกลยุทธ!ในการนําองค!การ สร�างความได�เปรียบในการแข+งขันและการเจริญเติบโต
อย+างยั่งยืน บริบทภายในองค!การด�านวัฒนธรรมองค!การและบรรยากาศภายในองค!การก็มีผลกระทบ
ต+อการส+งเสริมการเรียนรู� เป�นปrจจัยท่ีส+งผลกระทบเชิงบวกต+อการพัฒนานวัตกรรม 

 นอกจากนี้ ประสิทธิภาพท่ีโดดเด+นและน+าสนใจของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความ
เป�นนวัตกรการศึกษา ท่ีแตกต+างจากงานวิจัยฉบับอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นข�อค�นพบจากการศึกษา คือ จุดเด+นของ
โปรแกรม ซ่ึงประกอบด�วย 1) การทําให�นวัตกรรมเป�นเรื่องง+ายและใกล�ตัว 2) การเข�าใจว+านวัตกรรม
คือเครื่องมือในการแก�ปrญหา 3) การมีเจตคติท่ีดีต+อการสร�างนวัตกรรม 4) การมีความคิดในมุมมองท่ี
กว�างมากข้ึน คํานึงถึงประโยชน!ของคนส+วนมาก 5) ประโยชน!ในการพัฒนาวิชาชีพ 6) การเปลี่ยนจาก
แก�ปrญหาเฉพาะตนสู+การแก�ปrญหาแบบองค!รวม และ 7) การทําให�มีความม่ันใจถึงความสามารถใน
การสร�างนวัตกรรม ท้ังนี้ จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีเป�นผลจากกิจกรรมการพัฒนาของโปรแกรม คือ ทํา
ให�กลุ+มทดลองการยอมรับนวัตกรรมเข�ามาเป�นส+วนหนึ่งของตนเองและการทํางาน ท่ีสะท�อนจากท่ี
ผู�เข�าร+วมพลิกพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา รวมถึงเจตคติท่ีแสดงออกอย+างชัดเจน ถึงความชื่นชอบ ต้ังใจ 
กระหายท่ีจะเรียนรู� พัฒนา และสร�างสรรค!นวัตกรรมอย+างต+อเนื่อง โดยผู�วิจัยสรุปความได�ว+าเป�น 
ช+วงเวลาแห+งการยอมรับนวัตกรรม (Moment in Innovation) มีองค!ประกอบ 3 ประการ คือ พบว+า 
1) ความเชื่อม่ันศักยภาพในการเป�นนวัตกรการศึกษา 2) ความรู�สึกกระตือรือร�นท่ีจะสร�างนวัตกรรม
อยู+เสมอ และ 3) ความพยายามแสวงแนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือการบรรลุเปFาหมายในการสร�างสรรค!
นวัตกรรม ซ่ึงเบ้ืองต�นพบว+า เป�นสิ่งท่ีถูกฝrงอยู+ในตัวบุคคลท่ีผ+านการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร
การศึกษาตามโปรแกรม และอาจเป�นตัวบ+งชี้ความคงทนของโปรแกรมได�ในอนาคต โดยผลการศึกษา
ยังชี้ให�เห็นอีกว+า การปลูกฝrงความเป�นนวัตกรการศึกษาดังกล+าว อาจถูกทําให�ลดลงเม่ือได�รับ
ผลกระทบจากระบบหรือรูปแบบการทํางานในองค!การท่ีบุคลากรกลับไปปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงไม+มี
การจัดการท่ีเอ้ือต+อการสร�างสรรค!นวัตกรรมให�ยั่งยืน โดยภาพรวมจากการศึกษาและพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา ตามวัตถุประสงค!ดังท่ีกล+าวมาท้ังหมดแล�วนั้น สามารถ
สรุปเป�นรูปแบบความสัมพันธ!ของโปรแกรมได�ดังภาพท่ี 45 
 



240 
 

 
 
ภาพท่ี 45  รูปแบบความเชื่อมโยงของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 

 โดยสรุป โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา เป�นวิธีพัฒนา
ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาเพ่ือให�ได�ผลลัพธ!ในเชิงประจักษ! โดยคํานึงถึงจุดมุ+งหมายในการ
พัฒนา การกําหนดวัตถุประสงค! และการปฏิบัติท่ีเหมาะสม รวมถึงความสัมพันธ!กับขอบเขตความ
เป�นนวัตกรการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห! และสังเคราะห!ประเด็นเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาให�สอดคล�องกับ ARM Model ซ่ึงได�แก+ คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of 
Educational Innovator) ประกอบด�วย ความสามารถ ทักษะการค�นพบ พฤติกรรม และเจตคติ 
หรือเรียกว+า ADAB ที่จะบ+งชี้ประเด็นในการออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนวัตกร
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การศึกษา ร+วมกับการสนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือเรียกว+าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) 
ซ่ึงเปรียบเสมือนแรงผลักให�การพัฒนาศักยภาพนวัตกรมีการขับเคลื่อนได�เป�นรูปธรรมมากข้ึน โดย
ต�องอาศัยรากฐานที่สําคัญ คือ การจัดการเพื่อความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for 
Innovative Sustainability) ท่ีมุ+งในหลักการจัดองค!การแห+งการเรียนรู� การจัดการความรู� และการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอ้ือต+อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงนวัตกรรม เพ่ือให�ผู�เข�าร+วม
โปรแกรม มีความรู� ทักษะ และคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษา ด�วยการเสริมสร�าง 3 
โมดูล ซ่ึงถือเป�นการพัฒนาแบบองค!รวมและบูรณาการผ+านภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ ท่ี
จะส+งผลให�ผู�เข�าร+วมโปรแกรมสัมผัสได�ถึงช+วงเวลาแห+งนวัตกรรมและเกิดการยอมรับ นําไปสร�าง
ชิ้นงานเชิงนวัตกรรมด�วยหลักการทํางานของนวัตกร (GIVE) และต+อยอดสู+การปฏิบัติงานในหน�าท่ี
ความรับผิดชอบ จนเกิดผลงานเชิงนวัตกรรม กล+าวคือ เกิดนักนวัตกรรมหรือนวัตกรทางการศึกษาท่ี
สามารถ “สร�างนวัตกรรมได� ใช�นวัตกรรมเป�น” เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป�นประโยชน!ต+อการพัฒนา
องค!การและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
 
5.ข�อเสนอแนะ 

5.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผู�บริหารท้ังระดับกลุ+มงาน สํานัก และผู�บริหารระดับสูง ควรคํานึงถึงการพัฒนา

บุคลากรให�ตรงกับความต�องการของหน+วยงาน โดยผลจากการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้จะเป�น
จุดเริ่มต�นสําคัญของแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการและมีจุดมุ+งหมายเฉพาะท่ีชัดเจน คือการมุ+ง
พัฒนาบุคลากรด�านนวัตกรรม ซ่ึงถือเป�นมิติใหม+ในการออกแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีจากเดิมคือการ
แยกส+วนการพัฒนา เช+น พัฒนาภาวะผู�นํา พัฒนาความคิดสร�างสรรค! หรือการทํางานเป�นทีม เป�นต�น 
แต+โปรแกรมนี้จะเป�นการเสริมสร�างศักยภาพเชิงระบบและองค!รวม บุคลากรจะได�รับการพัฒนาใน 
ทุกมิติท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสรรค!นวัตกรรม เกิดผลผลิตที่เป�นรูปธรรมที่บุคลากรสามารถนําไป
ประยุกต!ใช�ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู�บริหารสามารถนําไปปรับใช�ทุกส+วนของโปรแกรม เริ่มจาก
คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษาที่ต�องคํานึงถึงเป�นลําดับแรก ซึ่งควรนําไปพิจารณาร+วมกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหน+งและการพิจารณาสมรรถนะในสายงาน โดยกําหนดเป�นนโยบายการพัฒนา
มาตรฐานและการประเมินผลงาน รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาและการประเมินท่ีผู�บริหารหรือ
หน+วยงานซ่ึงมีวิสัยทัศน!ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของนวัตกรรม และต�องการพัฒนาองค!การให�มีความ
เจริญก�าวหน�า ก็ควรกําหนดนโยบายให�เป�นหลักสูตรประจําสําหรับการพัฒนาบุคลากร ท้ังหน+วยงาน
ทางการศึกษาท่ีสามารถกําหนดให�เป�นนโยบายในระดับส+วนกลาง และประยุกต!ใช�ในระดับสถานศึกษา 
โดยกําหนดเปFาหมายท่ีเหมาะสมข้ึน เช+น นวัตกรรมสําหรับสถานศึกษาก็ควรเป�นนวัตกรรมด�านการ
เรียนการสอน หรือการบริหารสถานศึกษา เป�นต�น สําหรับหน+วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ ก็
สามารถนําไปกําหนดเป�นนโยบายได� หากมีเปFาประสงค!ด�านการพัฒนานวัตกรรมให�เป�นรูปธรรม ท้ังนี้
ผู�บริหารต�องพิจารณาคุณลักษณะท่ีจะเป�นองค!ประกอบต้ังต�นในการพัฒนาให�เหมาะสมกับบริบทของ
องค!การ นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในระดับนโยบายแล�ว หากทุกฝ�ายให�ความสําคัญและตระหนักถึง
ความจําเป�นท่ีจะต�องขับเคลื่อนนวัตกรรมอย+างเป�นรูปธรรมเพ่ือตอบสนองต+อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมนั้น ควรมีการผลักดันให�เกิดเป�น “วิชาชีพนวัตกร” ซึ่งจะเป�นการยกระดับให�การพัฒนา
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นวัตกรรมเป�นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ด�วยบุคลากรจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและเห็นความสําคัญ
ในการสร�างสรรค!นวัตกรรมมากยิ่งข้ึน เกิดการแข+งขันและพัฒนาตนเอง กลุ+มงาน และองค!การ ให�มี
บุคลากรเก+งๆ ด�านนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเม่ือคุณลักษณะและระบบการเสริมสร�างศักยภาพความ
เป�นนวัตกรดังกล+าวได�หลอมรวมเป�นเนื้อเดียวกับกฎ ระเบียบ วัฒนธรรม และวิสัยทัศน!ของหน+วยงาน
แล�ว ในระยะยาวจะสามารถนําไปสู+การเป�นองค!การแห+งนวัตกรรมได�อย+างยั่งยืน 

5.2 ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช�งาน 
  ดังท่ีกล+าวไปแล�วว+าหากจะนําโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกร

การศึกษานี้ไปปรับใช�ได�อย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต�องพิจารณาคุณลักษณะความเป�น 
นวัตกรที่เหมาะสมกับบริบทและความต�องการของหน+วยงานนั้นๆ เป�นลําดับแรก และท่ีสําคัญอีก
ประการซ่ึงเป�นจุดเด+นของการออกแบบโปรแกรมในครั้งนี้ คือ การออกแบบให�ทุกหน+วยงานสามารถ
นําไปปรับใช�ได�สะดวก เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาจะมีแกนกลางเป�นการพัฒนาศักยภาพความเป�น 
นวัตกรและการสร�างสรรค!นวัตกรรมในภาพรวม รวมถึงการประเมินก็เป�นการประเมินตามศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรในภาพรวมเช+นกัน แต+ในส+วนที่เป�นการพัฒนาเฉพาะทาง ผู�วิจัยได�ออกแบบให�
โปรแกรมมีลักษณะเป�นโมดูลท่ีชัดเจน เป�นระบบ สามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทเฉพาะทางได� โดยมี
ลักษณะเป�น Slot ในช+วงการเสริมสร�างเจตคติและแรงบันดาลใจท่ีมุ+งให�ความรู� ความเข�าใจอันลึกซ้ึง 
ความตระหนัก ในบริบทตามแต+เปFาประสงค! สามารถแสดงได�ดังภาพท่ี 46 
 

 
 
ภาพท่ี 46 การประยุกต!ใช�โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 

  จากภาพท่ี 46 ได�แสดงลักษณะการนําโปรแกรมไปประยุกต!ใช�ท่ีมีความสะดวกใน
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมท้ังหน+วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสามารถนํารูปแบบ กระบวนการ 
และเครื่องมือประเมินไปใช�ได�อย+างสอดคล�อง เพียงแค+ปรับเนื้อหาบางส+วนให�เหมาะสมกับบริบทตาม
หน+วยงานนั้นหรือเปFาประสงค!เชิงนวัตกรรมท่ีต�องการ โดยผลลัพธ!จากกระบวนการตามโปรแกรมก็ยัง
สามารถเสริมสร�างให�บุคลากรเปFาหมายมีคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร รวมถึงมีชิ้นงานเชิง
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นวัตกรรมได� นอกจากนี้ หากต�องการให�บุคลากรได�รับการพัฒนาที่เข�มข�นมากขึ้นก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาของโปรแกรมตามความเหมาะสมและความต�องการของหน+วยงานนั้นๆ ได� เช+น 
ขยายระยะเวลาเป�น 6 เดือน โดยให�คงโมดูลการพัฒนาตามโปรแกรมไว� แต+เพ่ิมในเรื่องของการนํา
ชิ้นงานที่ได�จากโปรแกรมไปปรับใช�จริงในภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีการปรับปรุงอย+างต+อเนื่อง 
รวมถึงสามารถให�บุคลากรได�มีโอกาสได�เรียนรู�จากบุคคลต�นแบบได�มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป�นเพ่ิมความ
เข�มข�นในการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรและอาจส+งผลต+อความคงทนของความเป�นนวัตกร 
ซ่ึงจะมีประโยชน!ในการสร�างบรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ีมีแนวโน�มเข�าสู+ความเป�นองค!การ
นวัตกรรม พร�อมท้ังเป�นต�นการพัฒนาท่ีสามารถสร�างความต่ืนตัวให�กับส+วนงานอ่ืนๆ ได� ท้ังนี้ ในการ
นําโปรแกรมไปประยุกต!ใช�นั้น ควรคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญในการใช�โปรแกรม คือ การที่จะทําให�
กระบวนการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาให�มีประสิทธิภาพและได�ผลตาม
เปFาประสงค!นั้น การคัดเลือกผู�เข�าร+วมโปรแกรมควรมีบริบทหรือภูมิหลังท่ีคล�ายคลึงกัน เช+น ระดับ
ความรู� ธรรมชาติของงาน วัฒนธรรมองค!การ โครงการองค!การ และลักษณะของหน+วยงาน เป�นต�น 
ซ่ึงจะเป�นปrจจัยท่ีส+งผลต+อกระบวนการท่ีสามารถใช�เสริมสร�างได�อย+างเต็มศักยภาพโดยไม+ต�องกังวลใน
เรื่องของความแตกต+างด�านฐานความรู�หรือบริบทส+วนบุคคลท่ีอาจส+งผลต+อความแตกต+างในการเรียนรู� 
ระยะเวลาในการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา รวมถึงอาจเป�นอุปสรรคต+อกาเรียนเชิงปฏิบัติและ
การเรียนรู�แบบกระบวนการกลุ+มได� 

5.3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต6อไป 
  สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาในครั้งนี้ 

ใช�กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป�นการผสมผสานระหว+างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของการได�มาซ่ึงข�อมูลและองค!ความรู�ท่ีจะนํามาพัฒนาโปรแกรม
ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยผลจากการวิจัยได�แสดงข�อค�นพบสําคัญท่ีจะนําไปสู+การ
วิจัยในโอกาสต+อไปท่ีจะช+วยให�การพัฒนานวัตกรและการสร�างสรรค!นวัตกรรมมีความสมบูรณ!และ
ครอบคลุมในการนําไปใช�ประโยชน!ในมิติของหน+วยงานต+างๆ มากยิ่งข้ึน โดยข�อค�นพบดังกล+าวนั้น คือ 
ช+วงเวลาแห+งการยอมรับนวัตกรรม (Moment in Innovation) ได�แก+ ความเชื่อม่ันศักยภาพในการ
เป�นนวัตกรการศึกษา ความรู�สึกกระตือรือร�นท่ีจะสร�างนวัตกรรมอยู+เสมอ และความพยายามแสวง
แนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือการบรรลุเปFาหมายในการสร�างสรรค!นวัตกรรม ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีถูกฝrงอยู+ในตัว
บุคคลท่ีผ+านการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามโปรแกรม และจะเป�นส+วนท่ี
กระทบต+อระดับของศักยภาพและคุณลักษณะความเป�นนวัตกร ซ่ึงพบว+า การปลูกฝrงความเป�นนวัตกร
การศึกษาดังกล+าว อาจถูกทําให�ลดลงเม่ือได�รับผลกระทบจากระบบหรือรูปแบบการทํางานในองค!การ
ท่ีบุคลากรกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงในองค!การไม+มีบุคลากรท่ีมีวิสัยทัศน!ร+วมกันและการจัดการท่ี
เอ้ือต+อการสร�างสรรค!นวัตกรรมให�ยั่งยืน สามารถแสดงได�ดังภาพท่ี 47 
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ภาพท่ี 47 แนวโน�มของระดับศักยภาพความเป�นนวัตกรหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม 
 

  จากแนวโน�มของระดับศักยภาพความเป�นนวัตกรหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ได�
ชี้ให�เห็นถึงช+องว+าง (Gap) ท่ีมีแนวโน�มลดลงของศักยภาพความเป�นนวัตกรดังนั้น การวิจัยในครั้งต+อไป 
จึงควรให�ความสําคัญกับการศึกษาเพ่ือหาคําตอบในการธํารงศักยภาพความเป�นนวัตกรให�คงอยู+ใน
ระดับสูงได�อย+างยั่งยืน หรือเพ่ิมข้ึนอย+างต+อเนื่อง ด�วยการศึกษาองค!ประกอบท่ีส+งผลต+อการคงอยู+หรือ
ความสัมพันธ!ของปrจจัยต+างๆ รวมถึงรูปแบบในเชิงความยั่งยืนท่ีมีความชัดเจน มีระบบ มีกระบวนการ
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป�นประโยชน!และเป�นมิติใหม+ในการตอบโจทย!การสร�างสรรค!นวัตกรรมได�อย+างเป�น
รูปธรรม ซ่ึงจะใช�วิธีวิทยาเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็ควรข้ึนอยู+กับบริบทหรือสมมติฐานท่ีต�องการศึกษา
และหาคําตอบ รวมถึงการพิจารณาถึงเง่ือนไขการนําโปรแกรมไปใช�โดยศึกษารูปแบบการเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป�นนวัตกรท่ีสามารถใช�ได�บนความหลากหลายของผู�เข�าร+วมพัฒนา หรือการสร�างแบบ
วัดเพ่ือจําแนกความจําเป�นและความเหมาะสมของผู�ท่ีจะเข�าร+วมโปรแกรม ท้ังนี้ ผู�วิจัยมีทัศนะว+าใน
การวิจัยครั้งต+อไปนั้นจะเป�นการศึกษาในพหุระดับท้ังระดับกลุ+มงานและองค!การ ท่ีจะปwดช+องว+าง
ดังกล+าวและรวมพลังขับเคลื่อนการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรให�มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน ตอบสนองความต�องการของหน+วยงาน นําสู+ความเข�มแข็งในทุกองคาพยพ และเป�น
ฐานแห+งความเข�มแข็งในการพัฒนาประเทศให�เจริญก�าวหน�าต+อไป 
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เรื่อยๆ สานกันจนมีโครงสร�างที่ใหญLขึ้น และต�องประคองให�โครงสร�างนั้นไมLพังลง จนกระท่ัง
สามารถตั้งอยูLได�ด�วยตนเอง และสุดท�ายเมื่อสะบัดขนนกที่ในขณะนั้นอยูLเพียงสLวนปลายออก 
ปรากฏวLาโครงสร�างท้ังหมดพังทลายลง คลิปวีดีโอนี้เปGนตัวอยLางท่ีดีในเรื่อง สมาธิและความสมดุล 
และยังสร�างแรงบันดาลใจสําหรับการเปGนนวัตกร คือทําให�เห็นวLา ความคิดสร�างสรรค�ของคนเรา    
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ไมLมีท่ีสิ้นสุด ศักยภาพของคนเรานั้นไมLมีขีดจํากัด และสิ่งเล็กๆ เพียงชิ้นเดียวก็มีความสําคัญตLอสิ่งอ่ืน
อีกมากมายได�เชLนกัน 
 

 

 

  

ภาพท่ี 49 วิทยากรพิเศษบรรยายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี 11 
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 วิทยากรพิเศษบรรยายถึงสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในประเด็นของการประเมินสถานการณ�ความเสี่ยงและการสร�างภูมิคุ�มกัน
ของประเทศ เชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษาของไทยให�ไปในทิศทางเดียวกัน 
              สร�างนวัตกรรมท่ีจะทําให�สามารถโยนไขLลงจากท่ีสูงแล�วไมLแตก โดยเลือกใช�วัสดุได� 1 
อยLาง จากทั้งหมด4 อยLาง ได�แกL ไม�ไอศกรีม หลอดดูดน้ํา ไม�เสียบลูกชิ้น และตะเกียบ อุปกรณ�ท่ี
แตLละกลุLมได�เทLาๆ กัน ได�แกL กรรไกร เชือก และหนังยาง แตLละกลุLมจะต�องสร�างชิ้นงานให�สําเร็จ 
ภายในเวลา 40 นาที และนําเสนอกระบวนการทํางาน และนําชิ้นงานไปทดลองโยนจากท่ีสูง 

  

 

  
 
ภาพท่ี 50 การนําเสนอกระบวนการทํางาน และนําชิ้นงานไปทดลองโยนจากท่ีสูง 
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ภาพท่ี 51 กลุLมทดลองกลุLมท่ี 1 หรือ กลุLม F5 รLวมกันสร�างนวัตกรรมท่ีจะทําให�สามารถโยนไขLลงจากท่ี

สูงแล�วไมLแตก 
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โดยกลุLม F5 เลือกไม�ไอศกรีมเปGนนวัตกรรมหLอไขL 

และกลุLม เสาร� 5 เลือกหลอดน้ําเปGนนวัตกรรมหLอไขL 

 

  
 

ภาพท่ี 52 การเลือกใช�วัสดุเปGนนวัตกรรมหLอไขLของกลุLม F5 และกลุLมเสาร� 5 
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ภาพท่ี 53 การออกแบบนวัตกรรม 
 

 ประเด็นท่ีถูกเลือกมาเพ่ือออกแบบนวัตกรรม ได!แก" 1) การจัดทําโครงการต"างๆ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา มักมีข้ันตอนมากมายซับซ!อน ท้ังก"อนการทํางาน ระหว"างการทํางาน กระท่ังหลังการ
ทํางาน หลายครั้งกลุ"มทดลองอาจหลงลืม หรือละเลยบางข้ันตอนท่ีสําคัญไป จนทําให!เกิดความผิดพลาด
ตามมา จึงควรหาเครื่องมือที่จะช"วยให!ไม"พลาดขั้นตอนเหล"านั้นไป 2) การท่ีแต"ละหน"วยงานใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีภาระหน!าท่ีมากมายแตกต"างกัน มีโครงการท่ีหลากหลาย 
ภาระงานเหล"านั้นอาจเก่ียวข!องกับหน"วยงานอ่ืนอีกมาก ข!อมูลจึงต!องสัมพันธ>กัน  แต"ด!วยการทํางาน
ต"างหน"วยงานกัน ทําให!มีข!อมูลท่ีกระจัดกระจาย ซํ้าซ!อน หรือไม"ตรงกัน จึงควรหาวิธีท่ีจะทําให!ทุก
หน"วยงานสามารถใช!ข!อมูลพ้ืนฐานชุดเดียวกันได! สามารถเข!าถึงข!อมูล หรือแบ"งป?นข!อมูลซ่ึงกันและกันได! 



279 
 

    

  

 

ภาพท่ี 54  วิทยากรทบทวนความรู!เก่ียวกับกระบวนการสร!างนวัตกรรม 7 Mode (DCPIESO) พร!อม
ขยายความเพ่ือให!กลุ"มทดลองนํามาเทียบเคียงในการสร!างนวัตกรรม 

 
 ได!แก" 1) D - Direction คือ การกําหนดทิศทางท่ีต!องการให!เปTนไป หรือกําหนด
เปUาหมาย  2) C - Context คือ การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวข!องท้ังหมด รวมถึงการสํารวจป?ญหาท่ีเกิดข้ึน
รอบตัว  3) P – People คือ ผู!ใช!ประโยชน>จากนวัตกรรม ผู!มีส"วนได!ส"วนเสียท้ังหมด 4) I - Insights คือ 
การกําหนดกรอบ ออกแบบโครงสร!าง 5)  E - Explore คือ การดมสมอง กําหนดรายละเอียดท้ังหมด 
6) S - Solutions เลือกประเด็นท่ีสามารถตอบโจทย> แนวทางในการแก!ป?ญหา 7) O - Offering 
ข!อเสนอท่ีเปTนจริง หมายถึง ต!นแบบนวัตกรรมท่ีสร!างข้ึนนั่นเอง จากนั้น กลุ"มทดลองท้ัง 2 กลุ"ม เริ่ม
ลงมือออกแบบนวัตกรรม ผู!วิจัยสังเกตเห็นว"าการทํางานร"วมกันของกลุ"มทดลองเปTนไปด!วยความร"วม
แรงร"วมใจ ทุกคนมีส"วนร"วมในการสร!างนวัตกรรม กลุ"มทดลองใช!กระบวนการสร!างนวัตกรรม 7 
Mode แต"ละกลุ"มจะเริ่มจากข้ันตอนใดก"อนก็ได! ตามด!วยข้ันตอนใดก็ได! และสามารถย!อนกลับมา
ข้ันตอนเดิมได!เช"นกัน 
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ภาพท่ี  55 กลุ"มทดลองประกาศเจตนารมณ>นวัตกรรม คือ นําเสนอว"ากลุ"มของตนจะสร!างนวัตกรรม

ในหัวข!ออะไร มีแนวคิดอย"างไร 
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 กลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 1 ได!ประกาศเจตนารมณ>ว"า “เราจะสร!างนวัตกรรมการจัดประชุมสัมมนา 
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช!แบบ Checklist ข้ันเทพ” เปTนแบบรายการตรวจสอบสําหรับการดําเนิน
โครงการการจัดประชุมสัมมนา ท่ีมีรายการภาระงานท่ีต!องทําและวัสดุอุปกรณ>ท่ีต!องใช!ในข้ันตอนก"อน
การทํางาน ระหว"างการทํางาน และหลังการทํางาน รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องงบประมาณ สถานท่ี 
และเวลา ตัวอย"างรายการภาระงานท่ีต!องทําก"อนการทํางาน ได!แก" เสนอเรื่องอนุมัติทําเอกสารก"อน
การประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม เปTนต!น วัสดุอุปกรณ> ได!แก" คอมพิวเตอร> พริ้นเตอร> คู"มือ หนังสือ 
และระเบียบท่ีเก่ียวข!อง เปTนต!น 

 

          

 

 

กลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 1 เปdดโอกาสให!วิทยากรและกลุ"ม
ทดลองกลุ"มท่ี 2 ได! วิพากษ>เชิงสร!างสรรค> เกี่ยวกับ
ต!นแบบนวัตกรรมท่ีกลุ"มทดลองกลุ"ม ท่ี 1 สร!างขึ้ น 
ตัวแทนกลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 2 ให!ความเห็นว"าเปTนแนวคิดท่ี
ดีและมีประโยชน>ต"อการทํางาน และเสนอว"าควรเพ่ิม
รายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติงานลงไปในรายการ 
คือ ควรมีการระบุถึงความคืบหน!าในการปฏิบัติงาน เช"น 
กําลังปฏิบัติ รอการอนุมัติ และติดป?ญหาอื่นใด ระบุ... 
เปTนต!น การนําเสนอต!นแบบนวัตกรรมของกลุ"มทดลอง
กลุ"ม ท่ี 1 ทําให! ผู! วิจัย ได! รู! ว" าการทํางานเ พ่ือพัฒนา
การศึกษาน้ัน มีองค>ประกอบต"างๆ มากมาย ไม"ใช"แต"
เฉพาะงานด!านวิชาการเท"าน้ัน งานด!านการประสานงาน 
รวมถึงด!านธุรการก็มีความสําคัญเช"นกัน 

ภาพท่ี 56 กลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 2 ประกาศเจตนารมณ>ว"า “เราจะสร!างนวัตกรรม OBECPEDIA ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด” 
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 กลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 2 ประกาศเจตนารมณ>ว"า “เราจะสร!างนวัตกรรม OBECPEDIA ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด” เปTนการสร!าง Website สําหรับรวบรวมข!อมูลพ้ืนฐาน สถิติ ระเบียบต"างๆ ท่ี
บุคลากรกร สพฐ. สามารถนํามาใช!ได!จริง สามารถใช!ได!ทันทีโดยไม"ต!องขอต"อหน"วยงานเจ!าของข!อมูล 
สามารถปรับปรุงให!ถูกต!องและทันสมัย และเปTนข!อมูลท่ีมีความเปTนเอกภาพ จึงเกิดเปTน Website ชื่อ 
OBEC PEDIA (http://obec-pedia.innoobec.com/doku.php?id=start#) มีหลักการทํางานคล!าย 
Wikipedia คือ ทุกคนสามารถเข!าถึงข!อมูลใน OBEC PEDIA และนําข!อมูลไปใช!ได! สมาชิกสามารถเพ่ิม
ข!อมูล และปรับปรุงแก!ไขข!อมูลท่ีมีอยู"ได! ช"วยลดป?ญหาข!อมูลกระจัดกระจาย ข!อมูลซํ้าซ!อน และ
ข!อมูลไม"ตรงกัน ลดเวลาในการหาข!อมูล และง"ายต"อการนําข!อมูลไปใช! 
 

 

 
 

ภาพท่ี 57 การนําเสนอของกลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 2 
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 การนําเสนอของกลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 2 ช"วยตอกย้ําว"าการทํางานเพ่ือพัฒนาการศึกษา
จําเปTนต!องอาศัยความร"วมมือร"วมใจของบุคคลหลายฝtายแต"ต!องมีจุดหมายท่ีเปTนเอกภาพ 
กระบวนการสร!างนวัตกรรมท่ีกลุ"มทดลองกลุ"ม 2 ใช! เริ่มจาก 1) C – Context กลุ"มทกลอง มอง
บริบทเปTนจุดเริ่มต!น ใช!วิธีสํารวจป?ญหารอบตัวท่ีเปTนอุปสรรค>ต"อการทํางานเพ่ือพัฒนาการศึกษา ทําให!
เห็นว"าข!อมูลมีความกระจัดกระจาย ซํ้าซ!อน ไม"เปTนป?จจุบัน การเข!าถึงข!อมูลยาก และไม"รู!ว"าต!องขอ
ข!อมูลจากหน"วยงานใดหรือบุคคลใด 2) D – Direction กลุ"มทดลองกําหนดทิศทาง และเปUาหมายท่ี
ต!องการให!เกิด ได!แก" การเข!าถึงข!อมูลรวดเร็วตอบสนองความต!องการ สร!างวัฒนธรรมการแชร>ข!อมูล
ร"วมกัน ข!อมูลมีความทันสมัย ถูกต!อง และเปTนเอกภาพ 3) P – People กลุ"มทดลอง จําแนก ผู!ท่ีจะ
ใช!ประโยชน>จากข!อมูลออกเปTน 2 กลุ"ม คือ บุคคลภายในองค>กร (กระทรวงศึกษาธิการ) ได!แก" 
บุคลากรส"วนกลาง บุคลากรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน และกลุ"มท่ีสองคือ 
บุคคลภายนอกองค>กร ได!แก" หน"วยงานอ่ืนๆ ท่ีต!องการข!อมูล และผู!ปกครอง 

 

 

 
 
ภาพท่ี 58 การกําหนดกรอบโครงสร!างของนวัตกรรม 
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 4) I – Insights คือ กําหนดกรอบโครงสร!างของนวัตกรรม ได!แก" ความเปTนระบบของ
ข!อมูลการสังเคราะห>ข!อมูลเชิงอนาคต เพื่อสนับสนุนนโยบาย การมีพื้นที่สําหรับติดต"อสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองความต!องการของผู!ใช!ข!อมูล และการรวบรวมบุคลากรมาร"วมเปTนเครือข"ายพัฒนาระบบ  
5) E – Explore การระดมความคิด กลุ"มทดลองระดมสมองเพ่ือหาแนวคิดนําไปสู"ทางแก!ป?ญหา ผู!วิจัย
มองว"าการระดมความคิดเกิดข้ันในทุกข้ันตอนอยู"แล!ว นับแต"การสํารวจป?ญหารอบตัว เพราะทุกคน
ร"วมกันคิด ออกความคิดเห็น และอภิปรายกันในทุกขั้นตอน  6) S – Solutions แนวทางการ
แก!ป?ญหาท่ีกลุ"มทดลองได!ระดมความคิดกันมาและเห็นว"าเปTนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การพัฒนา 
Website ข้ึนมา สําหรับรวบรวมข!อมูลพ้ืนฐาน สถิติ ระเบียบต"างๆ ท่ีบุคลากรกร สพฐ. สามารถ
นํามาใช!ได!จริง สามารถใช!ได!ทันทีโดยไม"ต!องขอต"อหน"วยงานเจ!าของข!อมูล สามารถปรับปรุงให!ถูกต!อง
และทันสมัย และเปTนข!อมูลท่ีมีความเปTนเอกภาพ 7) O – Offering ข้ันสุดท!าย กลุ"มทดลองเสนอ
ต!นแบบ Website ชื่อ OBEC PEDIA  

 
 

กลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 2 เปdดโอกาส 
ให!ทุกฝtายได!วิพากษ>เชิงสร!างสรรค>  
ซ่ึงกลุ"มทดลองกลุ"มท่ี 1 ให!ความเห็น
ว"า เปTนแนวคิดท่ีดี และตอบโจทย>ต"อ
ป?ญหาของบุคลากรอีกมากมาย และมี
ข!อเสนอแนะ คือ ควรมีการกําหนด
ขอบเขตข!อมูล ไม"ให!มีมากไปและจัด
หมวดหมู"ให!เข!าใจง"าย  

 
 

ภาพท่ี 59 วิทยากรสรุปองค>ความรู! และให!กลุ"มทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู!ในสิ่งท่ีได!รับ  
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 วิทยากรสรุปองค>ความรู! และให!กลุ"มทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู!ในสิ่งท่ีได!รับท้ังหมดตลอด
การเข!ารับการอบรมในโปรแกรมเสริมสร!างศักยภาพความเปTนวัตกรการศึกษา พร!อมท้ังให!กลุ"ม
ทดลองประเมินตนเอง และเพ่ือนร"วมรับการประเมิน ด!วยการทําแบบทดสอบหลังการอบรม (Post – 
Test) 

 

 

 
ภาพท่ี 60 พิธีปdดการอบรม โดยผู!วิจัยมอบเกียรติบัตรแก"กลุ"มทดลอง 
 

  

ภาพท่ี 61 พิธีปdดการอบรม โดยผู!วิจัยมอบเกียรติบัตรแก"กลุ"มทดลอง และของท่ีระลึกให!คณะวิทยากร 
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ภาพท่ี 62 พิธีปdดการอบรม โดยผู!วิจัยมอบเกียรติบัตรแก"กลุ"มทดลอง และของท่ีระลึกให!คณะวิทยากร 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

การทดลองแบบสองกลุ#มมีกลุ#มควบคุม วัดก#อนและหลังการทดลอง 
(Pretest Posttest Control and Experimental Groups Design) 

วิเคราะห<ข�อมูลด�วยวิธีการของแมนวิทนีย< (the Mann – Whitney U Test) 
วิเคราะห<ข�อมูลด�วยวิธีการของแม็คเนมาร< (MaNemar Test) 
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การวิเคราะห<โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป 
 

McNemar Test 
 

Pre- Test : กลุ#มทดลอง  
 

 N Mean Std. Deviation 

PostTest 10 13.0000 .94281 

PreTest 10 5.5000 .97183 

 

 Pre & Post Test 

N 
Chi-Square  
P-value 

10 
3.847 
0.000 

 

 

Pre- Test : กลุ#มควบคุม  
 
 N Mean Std. Deviation 
PostTest 10 7.2000 1.47573 
PreTest 10 5.2000 .78881 

  
 Pre & Post Test 

N 
Chi-Square  
P-value 

10 
2.965 
0.003 
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คุณลักษณะนวัตกร : กลุ#มทดลอง  
 

 N Mean Std. Deviation 
Post 4 4.4650 .01291 

Pre 4 2.4975 .02363 

 

 คุณลักษณะ Pre & Post  

N 
Chi-Square  
P-value 

10 
3.792 
0.000 

 

 

คุณลักษณะนวัตกร : กลุ#มควบคุม  
 

 N Mean Std. Deviation 
Post 4 3.1600 .09416 

Pre 4 2.5125 .01500 

 

 คุณลักษณะ Pre & Post  

N 
Chi-Square  
P-value 

10 
5.415 
0.000 
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การเปล่ียนแปลงในองค<การ : กลุ#มทดลอง 
 

 N Mean Std. Deviation 
Post 10 4.4700 .10593 

Pre 10 3.5400 .15055 

 

 การเปลี่ยนแปลง Pre & Post  

N 
Chi-Square  
P-value 

10 
4.212 
0.000 

 

 
การประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน : กลุ#มทดลอง 
 

 N Mean Std. Deviation 
Post 4 4.5500 .12910 
Pre 4 3.1775 .21140 

 

 การเปลี่ยนแปลง Pre & Post  

N 
Chi-Square  
P-value 

10 
2.309 
0.021 
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Mann-Whitney U Test 
 

Pre / Post-Test : กลุ#มทดลอง vs กลุ#มควบคุม 
 

Ranks 
 PrePost N Mean Rank Sum of Ranks 
Score 1 10 15.50 155.00 

2 10 5.50 55.00 
Total 20   

 

Test Statisticsa 
 Score 
Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 55.000 
Z -3.827 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 

คุณลักษณะของนวัตกร : กลุ#มทดลอง vs กลุ#มควบคุม 

 

Ranks 
 

Pre Post N Mean Rank Sum of Ranks 
Score 1 10 15.50 155.00 

2 10 5.50 55.00 
Total 20   

 
Test Statistics 

 Score 
Mann-Whitney U .000 
Z 2.309 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ 

การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 
เพ่ือทราบฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�เชิงนโยบาย 

ด�วยการประยุกต+ใช�เทคนิคการวิเคราะห+ค,าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) 
และข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ 
การปรับปรุงโปรแกรมเชิงนโยบาย 

เพ่ือทราบฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�เชิงนโยบาย 
ด�วยการประยุกต+ใช�เทคนิคการวิเคราะห+ค,าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) 

และข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
1. นางพจมาน พงษ�ไพบูลย� ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2. ดร.พิธาน พ้ืนทอง ผู�อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
  รักษาการในตําแหน-งท่ีปรึกษาด�านพัฒนาระบบเครือข-าย 
  และการมีส-วนร-วม 
3. ดร.วิภาพร นิธิปรีชานนท� ผู�อํานวยการศูนย�บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ� 
  ราชวิทยาลัย / ผู�เชี่ยวชาญด�านวิจัยทางการศึกษา 
4. ดร.สังคม จันทร�วิเศษ ผู�อํานวยการกลุ-มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. ดร.สมพร สามทองกล่ํา ผู�อํานวยการกลุ-มวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการเรียนการสอน 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีมีต,อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป?นนวัตกรการศึกษา 

เพ่ือทราบฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�เชิงนโยบาย 
ด�วยการประยุกต+ใช�เทคนิคการวิเคราะห+ค,าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) 

และข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

คําชี้แจง ขอให�ท-านผู�เช่ียวชาญได�กรุณาแสดงความคิดเห็นของท-านท่ีมีต-อร-างโปรแกรมฯ ในประเด็นของความ
สอดคล�องเหมาะสมและความเป>นไปได�ในการนําไปใช�เชิงนโยบาย 
โดยใส-เครื่องหมาย  ( �)  ลงในช-องความคิดเห็นของท-าน พร�อมเขียนข�อเสนอแนะท่ีเป>นประโยชน�เชิง
นโยบาย 
ในการนําไปพิจารณาปรับปรุงต-อไป 

 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

ข�อเสนอ 
แนะ 

สอดคล�อง 
มากที่สุด 

5 

สอดคล�อง 
มาก 
4 

สอดคล�อง 
ปานกลาง 

3 

สอดคล�อง 
น�อย 
2 

สอดคล�อง 
น�อยที่สุด 

1 
1. วัตถุประสงค�ของ
โปรแกรมสอดคล�องกับ
สิ่งที่ต�องการพัฒนา 

      

2. การออกแบบ
โปรแกรมสอดคล�องกับ
เปBาประสงค�ในการ
เสริมสร�างศักยภาพ 

      

3. กิจกรรมการพัฒนามี
ความสอดคล�องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค�ของ
โปรแกรม 

      

4. กิจกรรมการพัฒนามี
ความสอดคล�องกับ
คุณลักษณะความเป>นน
วัตกรการศึกษา 

      

5. รูปแบบกิจกรรมมี
ความสอดคล�องกับการ
เสริมสร�างศักยภาพ ได�
อย-างมีประสทิธิภาพ 

      

6. กระบวนการ และ
ระยะเวลา ของกิจกรรม
การพัฒนา มีความ
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  
ข�อเสนอ 

แนะ 
สอดคล�อง 
มากที่สุด 

5 

สอดคล�อง 
มาก 
4 

สอดคล�อง 
ปานกลาง 

3 

สอดคล�อง 
น�อย 
2 

สอดคล�อง 
น�อยที่สุด 

1 
สอดคล�องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค�ของ
โปรแกรม 
7. เนื้อหาและรูปแบบ
ของเอกสาร
ประกอบการพัฒนามี
ความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของ
โปรแกรม 

      

8. รูปแบบการ
ประเมินผล มีความ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของ
โปรแกรม 

      

9. รูปแบบการ
ประเมินผล มีความ
สอดคล�องกับการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม 

      

10. ผลงานที่เกิดจาก
การพัฒนามีความ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของ
โปรแกรม 

      

11. ตัวบ-งชี้ผลงานมี
ความชัดเจนและ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของ
โปรแกรม 

      

12. รูปแบบการ
วิเคราะห�ผลมีความ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของ
โปรแกรม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  
ข�อเสนอ 

แนะ 
สอดคล�อง 
มากที่สุด 

5 

สอดคล�อง 
มาก 
4 

สอดคล�อง 
ปานกลาง 

3 

สอดคล�อง 
น�อย 
2 

สอดคล�อง 
น�อยที่สุด 

1 
13. การวิเคราะห� มี
ความสอดคล�องกับ
ประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 

      

14. ประโยชน�ในการ
นําไปใช�ในหน-วยงาน 

      

15. รูปแบบภาพรวม
ของโปรแกรมสามารถ
นําไปใช�เสริมสร�าง
ศักยภาพบุคลากรใน
หน-วยงานได�อย-างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

      

 
 
ข�อเสนอแนะอ่ืน
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอแสดงความขอบคุณอย-างยิ่ง 
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
(นายวสันต� สุทธาวาศ) 
นักศึกษาปริญญาเอก 

สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(..................................................................) 
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300 
 

 



301 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
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โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 
 โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ เป�นผลมาจากการศึกษา วิจัย
และพัฒนาอย$างเป�นระบบ โดยใชประยุกต*ใชร ูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย และเป01ยมไปดวย
ประสิทธิภาพที่จะส$งเสริมใหเกิดการเรียนรูและการเสริมสรางศักยภาพเชิงนวัตกรรม ซ่ึงมุ$งการ
เสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น เป�นพิจารณาถึงคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร 
(Attributes of Educational Innovator) มาเป�นกรอบประเด็นในการพัฒนาครั้งนี้ ไดแก$
องค*ประกอบสําคัญ 4 ดาน ท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรม ดังนี้ 

1. ดานความสามารถ (Ability) ประกอบดวย การแสวงหาความรู การระดมทรัพยากร และ
การส$งมอบเชิงวิชาการ 

2. ดานทักษะการคนพบ (Discovery Skill) ประกอบดวย การเชื่อมโยงความคิด การต้ัง
คําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธ* และการทดลอง 

3. ดานเจตคติ (Attitude) ประกอบดวย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง 
และผูร$วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 

4. ดานเจตคติ (Behavior) ประกอบดวย ความกระหายการคิดคนสิ่งใหม$ การเปZดกวาง
ทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การมุ$งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นตนแบบ 
 สําหรับการเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามโปรแกรมครั้งนี้ มีความ
คาดหวังใหผูเขาร$วมโปรแกรมเกิดการเรียนรูและมีทักษะเชิงนวัตกรรม มีความสามารถเบ้ืองตนในการ
สรางสรรค*นวัตกรรมท่ีเก่ียวของ และมีคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยมีการประเมิน
การเรียนรูและคุณลักษณะของผูเขาร$วมโปรแกรมท้ังก$อนและหลังการพัฒนา รวมถึงประเมินผลงาน
เชิงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายร$วมดวย 
 โดยการมีศักยภาพดังกล$าวจะนําไปสู$ผลลัพธ*ท่ีสําคัญคือ การสรางสรรค*นวัตกรรมทาง
การศึกษา ซ่ึงเป�นนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ การประสาน ส$งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัด
การศึกษาอย$างมีประสิทธิภาพ แบ$งเป�น 1) นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช$วยส$งเสริมการ
จัดการศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอย$างรวดเร็ว
มีประสิทธิผลสูงกว$าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน 2) นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ คือ เป�นการสรางนวัตกรรมเพื่อแกไขป]ญหา หรือเพ่ือการพัฒนาภายในหน$วยงาน
การศึกษา ซ่ึงจะเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวของต$างๆ 
เช$น การจัดโครงการประชุม การจัดโครงการวิจัย และการอบรมสัมมนา เป�นตน 
 ผูวิจัยหวังเป�นอย$างยิ่งว$าโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพนี้ จะมีส$วนช$วยจุดประกายให
หน$วยงานทางการศึกษา ส$วนราชการ และหน$วยงานอ่ืน นําไปต$อยอดสู$แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการสรางสรรค*นวัตกรรม อันจะนําไปสู$ความเขมแข็งของระบบการศึกษา 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีจะเป�นรากฐานในการสรางสรรค*ประโยชน*ต$อสังคมและประเทศชาติต$อไป โดย
มีรายละเอียดของโปรแกรมดังต$อไปนี้ 
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คํานํา 
 

วิธีการพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิชาการศึกษา ซ่ึงเป�นวิชาชีพท่ีสําคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ เพ่ือมุ$งสู$ศักยภาพในการสรางสรรค*นวัตกรรม หรือท่ีเรียกว$า 
“นวัตกรการศึกษา (Educational Innovator)” ตองใชวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เหมาะสม เพ่ือมุ$งเนนใหบุคลากรทุกคนเป�นผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเชิงนวัตกรรม คือ “สรางนวัตกรรมได ใช
นวัตกรรมเป�น” 

โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ เป�นผลมาจากการศึกษา วิจัย
และพัฒนาอย$างเป�นระบบ โดยใชประยุกต*ใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย และเป0 1ยมไปดวย
ประสิทธิภาพท่ีจะส$งเสริมใหเกิดการเรียนรูและการเสริมสรางศักยภาพเชิงนวัตกรรม ผูวิจัยหวังเป�น
อย$างยิ่งว$าโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพนี้ จะมีส$วนช$วยจุดประกายใหหน$วยงานทางการศึกษา  
ส$วนราชการ และหน$วยงานอ่ืน นําไปต$อยอดสู$แนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพใน
การสรางสรรค*นวัตกรรม อันจะนําไปสู$ความเขมแข็งของระบบการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีจะ
เป�นรากฐานในการสรางสรรค*ประโยชน*ต$อสังคมและประเทศชาติต$อไป 
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การออกแบบโปรแกรม 
 

การออกแบบโปรแกรมนี้ มุ$งเนนการเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา เพ่ือให
บุคลากรมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร สามารถนําไปสู$การปฏิบัติในงานใน
หนาท่ีไดอย$างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลจากการปฏิบัติงานในเชิงนวัตกรรม โดยนําหลักการแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับการเรียนรู มาพิจารณาร$วมกันเก่ียวกับประเด็นการเสริมสรางศักยภาพ รูปแบบการ
เสริมสรางศักยภาพ และผลท่ีคาดว$าจะไดรับ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 
แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 
 1. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิป]ญญา (Social Cognitive Learning Theory) 
ของ Albert Bandura (1986) ท่ีแสดงใหเห็นว$า การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธ*ระหว$างผูเรียนและ
สิ่งแวดลอมในสังคม ซึ่งทั้งผู เรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลต$อกันและกัน เป�นการเรียนรูจาก
ประสบการณ*ตรงหรือการสังเกต (Observational Learning) หรือจากตัวแบบ (Modeling) แบ$ง
ออกเป�น 4 กระบวนการ คือ กระบวนการต้ังใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา และ
กระบวนการจูงใจ นอกจากนี้สิ่งท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกตองพิจารณาถึงแนวทาง 
การกํากับตนเอง (Self-Regulation) และแนวทางการรับรูความสามารถของตนเอง (Percieved 
Self-Efficacy) ซ่ึงประกอบดวย 4 วิธี ไดแก$ ประสบการณ*ท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery 
Experiences) การใชตัวแบบ (Modeling) การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuation) และการกระตุน
ทางอารมณ* (Emotional Arousal) โดย Pintrinch และคณะ (1991) ไดประยุกต*ใชเป�นกลวิธีในการ
เรียนรูท่ีสําคัญ เช$น การฝuกซอม (Rehearsal) การคิดอย$างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
สิ่งแวดลอมทางการเรียนและเวลา (Time and Study Environment) การเรียนรูกับเพ่ือน (Peer 
Learning) และการหาผูช$วย (Help Seeking) เป�นตน 
 2.จุดมุ$งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educations) ทางดานสติป]ญญา 
(Cognitive Domain) โดย Anderson และ Krathwohl (2001) ไดเสนอจุดมุ$งหมายทางการศึกษา
ฉบับใหม$ท่ีปรับปรุงจาก Bloom (1965) โดยการจัดแบ$งใหม$ออกเป�น 6 ข้ัน ไดแก$ ข้ันการจํา 
(Remembering) ข้ันการเขาใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรูไปประยุกต*ใช (Applying) 
ข้ันการวิเคราะห* (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluating) และข้ันการสรางสรรค* (Creating) ซ่ึงจะ
แสดงใหเห็นถึงจุดประสงค*ท่ีผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาใหไปถึงเป|าหมายสูงสุด รวมท้ังการศึกษา
นั้นจะตองมีความสัมพันธ*กับรูปแบบการพัฒนา หรือยุทธวิธีการสอน (Instructional Strategies) ท่ี
สําคัญเช$น การศึกษาจากตนแบบ (Modeling) การมีรูปแบบกระบวนการคิด (Models of Thinking) 
การเรียนรูแบบแยกออกเป�นส$วนๆ และแบบปฏิบัติรวม (Part and Whole Sequencing) การเรียน
ภายใต สภานการณ* สภาพแวดลอมท่ีแทจริง (Authentic Situations) การเรียนรูแบบมีผูช$วย 
(Coached Practice) การเรียนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) การร$วมอภิปรายในกิจกรรมการ
เรียนรู (Discussions and Other Collaborating Learning Activities) การต้ังสมมุติฐานและ
พิสูจน*สมมุติฐานท่ีต้ังไว (Challenging Assumptions) การจดบันทึก (Journaling) การออกแบบ 
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(Design) และการตัดสินใจจากสถานการณ*ต$างๆ (Decision-Making Situations) เป�นตน ตลอดจน
แนวคิดในการวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

3. คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) มี
องค*ประกอบสําคัญ 4 ดาน ท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรม ไดแก$ 1) ดานความสามารถ (Ability) 
ประกอบดวย การแสวงหาความรู การระดมทรัพยากร และการส$งมอบเชิงวิชาการ 2) ดานทักษะการ
คนพบ (Discovery Skill) ประกอบดวย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การ
ปฏิสัมพันธ* และการทดลอง 3) ดานเจตคติ (Attitude) ประกอบดวย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันใน
งาน ตนเอง และผูร$วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ดานเจตคติ 
(Behavior) ประกอบดวย ความกระหายการคิดคนสิ่งใหม$ การเปZดกวางทางความคิด ความละเอียด
รอบคอบ การมุ$งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นตนแบบ 

4. หลักการทํางานของนวัตกร (GIVE) คือ หลักคิดและแนวทางในการทํางานของนัก
นวัตกรรม โดยตองมีรากฐานสําคัญ คือ รู ป]ญหา รูสาเหตุของป]ญหา รูทางแกป]ญหา และรู
กระบวนการแกป]ญหา รวมถึงการมีอุดมการณ*ท่ีเขมแข็ง มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สามารถทํางาน
ไดรวดเร็วและกลมกลืน ซ่ึงนําไปสู$ความสามารถในการบริหารงาน แกไขป]ญหา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดวยนวัตกรรมไดอย$างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย* และตอบสนองต$อความตองการทางการ
ศึกษา ส$งผลใหผูเก่ียวของท้ังในระดับหน$วยงาน สถานศึกษา บุคลากร และผูเรียน ไดรับประโยชน*
สูงสุด โดยมีหลักการทํางานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

4.1 การกําหนดเป|าหมายท่ีเหมาะสม (Goal Optimization) คือ การเขาใจและ
สามารถกําหนดเป|าหมายและทิศทางท่ีตองการแกป]ญหาหรือพัฒนาไดอย$างชัดเจน สิ่งสําคัญคือการ
ต้ังโจทย*ท่ีชัดเจน แหลมคม มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม$ระบุใหกวางจนเกินไป ระบุถึงสิ่งท่ีจะกระทํา 
และนําไปสู$การกําหนดกิจกรรมรองรับไดชัดเจน เป|าหมายตองเป�นจริงได ไม$ง$ายจนเกินไป และตองมี
ความทาทาย เพ่ือนําไปสู$การคิดคน ริเริ่ม วิธีการใหม$ๆ อยู$เสมอ 

4.2 การบูรณาการ (Integration) คือ การรวบรวมและหลอมรวมป]จจัยท่ีเก่ียวของต$อ
ความสําเร็จตามเป|าหมายของการทํางาน เช$น ยุทธศาสตร* แผนงาน โครงการ แนวคิด บุคลากร 
งบประมาณ และทรัพยากรต$างๆ รวมถึงการประสานความร$วมมือกับทุกภาคส$วนอย$างมีทิศทางและ
เป|าหมายหลักร$วมกันอย$างชัดเจน 

4.3 การสรางคุณค$าท่ีแทจริง (Value Creation) คือ การมุ$งเนนการสรางผลงานท่ี
เป�นคุณประโยชน* ตอบสนองความตองการไดตรงจุด แกป]ญหาไดถึงรากถึงโคนหรือนําสู$การพัฒนาได
อย$างกาวกระโดด รวมถึงตองมีการต$อยอดคุณค$าใหเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง คุมค$ากับการเปลี่ยนแปลง
ของตนทุน งบประมาณ เวลา และความพยายาม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.4 การส$งเสริมใหเกิดนวัตกรรม (Encouragement) คือ การมีบทบาทเป�นผู
เชื่อมโยงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู เกิดเครือข$าย สรางกระบวนการมีส$วนร$วมและการ
ขยายผลในวงกวาง เกิดการทํางานในลักษณะเครือข$ายความร$วมมือ และสรางหุนส$วนในการทํางาน 

5. แนวคิด ARM Model และความสัมพันธ*แบบ ARM Matrix กล$าวคือ เป�นความสัมพันธ*
ในลักษณะแปรผันตรงระหว$าง 3 องค*ประกอบท่ีจําเป�นตองพิจารณาในการเสริมสรางศักยภาพความ
เป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบดวย คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational 
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Innovator) ซึ่งจะสามารถนําไปตั้งตนเพื่อออกแบบกระบวนการพัฒนา ร$วมกับการสนับสนุนท่ี
เหมาะสม หรือเรียกว$าระบบเสริมสราง (Reinforcement System) โดยมีรากฐานสําคัญ คือ การ
จัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) ท่ีมุ$งใน
หลักการจัดองค*การท่ีเอ้ือต$อการพัฒนาศักยภาพดานการสรางสรรค*นวัตกรรม 
 
ประเด็นการเสริมสร�างศักยภาพ 

การเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น เป�นพิจารณาถึงคุณลักษณะของความ
เป�นนวัตกร (Attributes of Educational Innovator) มาเป�นกรอบประเด็นในการพัฒนาครั้งนี้ 
ไดแก$องค*ประกอบสําคัญ 4 ดาน ท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรม ดังนี้ 

1. ดานความสามารถ (Ability) ประกอบดวย 
การแสวงหาความรู การระดมทรัพยากร และการ
ส$งมอบเชิงวิชาการ 

2. ดานทักษะการคนพบ (Discovery Skill) 
ประกอบดวย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม 
การสังเกต การปฏิสัมพันธ* และการทดลอง 

3. ดานเจตคติ (Attitude) ประกอบดวย 
การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และ
ผูร$วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา 

4. ดานเจตคติ (Behavior) ประกอบดวย 
ความกระหายการคิดคนสิ่งใหม$ การเปZดกวางทาง
ความคิด ความละเอียดรอบคอบ การมุ$งผลสัมฤทธิ์  
และการประพฤติตนเป�นตนแบบ 
 
รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพ 

จากแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมดังกล$าว สามารถกําหนดรูปแบบการเสริมสราง
ศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูและพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเป�นการฝuกอบรมเขม (Intensive Training 
Course) ได 3 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การเพ่ิมพูนความพรอม (Acquiring) มีลักษณะเป�นกิจกรรมท่ีเนนเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ แรงบันดาลใจ และเจตคติ เกี่ยวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบดวย การ
ปฐมนิเทศ การศึกษาจากเอกสารประกอบโปรแกรม การเรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรูจากบุคคล
ตนแบบ การปรับเจตคติ การเรียนรูจากกระบวนการกลุ$ม 

2. การประยุกต*สรางสรรค* (Applying) มีลักษณะเนนเสริมสรางทักษะความเป�นนวัตกร
การศึกษาโดยการจําลองสถานการณ* (Simulation: Sim) เก่ียวกับการสรางนวัตกรรมจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน (Scenario:Scene) 
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3. การประเมินคุณค$าเชิงนวัตกรรม (Appraising) มีลักษณะเป�นการประเมินและ
ทบทวนผลการประยุกต*ใชความรูสู$การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม ประกอบดวย การนําเสนอผลการปฏิบัติ 
การร$วมอภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู และการวางแผนการสรางสรรค*นวัตกรรมข้ึนใหม$ 

หลักการเบ้ืองต�นเพ่ือคัดเลือกผู�เข�าร�วมโปรแกรม 
การเสริมสรางศักยภาพตามโปรแกรมตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและปฏิบัติร$วมกัน การ

มีความสนใจดานนวัตกรรมจะช$วยเป�นแรงขับในการสรางสรรค*และลักษณะงานท่ีคลายคลึงกันเพ่ือ
ความเขาใจในการสื่อความในการไดรับการพัฒนาตามโปรแกรมไดอย$างมีประสิทธิภาพ 

การใช�ภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ 
ภารกิจ (Task) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ จะถูกนําไปใชหลังจากท่ีผูเขาร$วมไดมีความ

พรอมในการเสริมสรางศักยภาพ จึงใช Task ในข้ันตอนการประยุกต*สรางสรรค* (Applying) ซ่ึงมี
ลักษณะเนนเสริมสรางทักษะความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบดวย 1) การจําลองสถานการณ* 
(Simulation: Sim) เป�นมอบหมายภาระงานใหแต$ละกลุ$มสรางนวัตกรรมท่ีมีเป|าหมายท่ีทาทาย มี
ทรัพยากรและเวลาท่ีจํากัด พรอมท้ังนําเสนอกระบวนการทํางาน และนําชิ้นงานไปทดลอง เพ่ือใหเกิด
การดึงเอาศักยภาพหลายๆ ดานมาใช เช$น ความคิดสรางสรรค* การประยุกต* การทํางานเป�นทีม การ
จัดสรรเวลา และการเรียนรูจากความผิดพลาด เป�นตน และ 2) การสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน (Scenario:Scene) โดยการอภิปรายและเลือกป]ญหาท่ีจะนํามาออกแบบนวัตกรรม 
เทียบเคียงกับกระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode (DCPIESO) และประกาศเจตนารมณ*ในการสราง
นวัตกรรมเพ่ือใหเกิดการมุ$งเป|าหมายที่แน$วแน$ พรอมทั้งการส$งมอบนวัตกรรมดวยการนําเสนอ
ตนแบบ และการวิพากษ*เชิงสรางสรรค* เพ่ือใหตกผลึกขององค*ความรู 

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
สําหรับการเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาตามโปรแกรมครั้งนี้ มีความ

คาดหวังใหผูเขาร$วมโปรแกรมเกิดการเรียนรูและมีทักษะเชิงนวัตกรรม มีความสามารถเบ้ืองตนในการ
สรางสรรค*นวัตกรรมท่ีเก่ียวของ และมีคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยมีการประเมิน
การเรียนรูและคุณลักษณะของผูเขาร$วมโปรแกรมท้ังก$อนและหลังการพัฒนา รวมถึงประเมินผลงาน
เชิงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายร$วมดวย 

โดยการมีศักยภาพดังกล$าวจะนําไปสู$ผลลัพธ*ท่ีสําคัญคือ การสรางสรรค*นวัตกรรมทาง
การศึกษา ซ่ึงเป�นนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ การประสาน ส$งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษา
อย$างมีประสิทธิภาพ แบ$งเป�น 1) นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช$วยส$งเสริมการจัดการศึกษา 
และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอย$างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว$าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน 2) นวัตกรรมการบริหารจัดการ คือ 
เป�นการสรางนวัตกรรมเพ่ือแกไขป]ญหา หรือเพ่ือการพัฒนาภายในหน$วยงานการศึกษา ซ่ึงจะเป�นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวของต$างๆ เช$น การจัดโครงการประชุม 
การจัดโครงการวิจัย และการอบรมสัมมนา เป�นตน 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงเชิงระบบของโปรแกรม 
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รายละเอียดโปรแกรม 
 

โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ มีกลุ$มเป|าหมายในการพัฒนา 
คือ นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดให
กลุ$มตัวอย$างมีจํานวน 2 กลุ$ม คือ กลุ$มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ$มควบคุม จํานวน 10 คน เขา
รับการเสริมสรางศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูและพัฒนา 3 ข้ันตอน คือ 1) การเพ่ิมพูนความ
พรอม (Acquiring) มีลักษณะเป�นการฝuกอบรมเขม (Intensive Training Course) ท่ีเนนความรู 
ทักษะ และเจตคติ เก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การศึกษาจาก
เอกสารประกอบโปรแกรม การเรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ การปรับเจตคติ 
การเรียนรูจากกระบวนการกลุ$ม การจําลองสถานการณ* การศึกษาดูงาน และการจดบันทึก 2) การ
ประยุกต*สรางสรรค* (Applying) มีลักษณะเป�นการมอบหมายงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับการ
สรางนวัตกรรมจากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน (On 
the Job Learning) ประกอบดวย Group Project Assignment ระบบพ่ีเลี้ยง การศึกษาจาก
เอกสารประกอบโปรแกรม การสืบคน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจดบันทึก และ 3) การประเมิน
คุณค$าเชิงนวัตกรรม (Appraising) มีลักษณะเป�นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต*ใชความรูสู$
การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม ประกอบดวย การนําเสนอผลการปฏิบัติ การร$วมอภิปรายในกิจกรรมการ
เรียนรู การวางแผนการสรางสรรค*นวัตกรรมข้ึนใหม$ และการจดบันทึก โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ระยะเวลาไดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาการเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกร 
ลําดับ ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 

1 การเพ่ิมพูนความ
พรอม 
(Acquiring) 

การปฐมนิเทศ การศึกษาจากเอกสารประกอบโปรแกรม การ
เรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ การปรับเจต
คติ การเรียนรูจากกระบวนการกลุ$ม 

5 ช่ัวโมง 

2 การประยุกต*
สรางสรรค* 
(Applying) 

เสริมสรางทักษะความเป�นนวัตกรการศึกษาโดยการจําลอง
สถานการณ* (Simulation: Sim) เก่ียวกับการสรางนวัตกรรมจาก
การลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน (Scenario:Scene) 

7 ช่ัวโมง 

3 การประเมิน
คุณค$าเชิง
นวัตกรรม 
(Appraising) 

การประเมินและทบทวนผลการประยุกต*ใชความรูสู$การปฏิบัติเชิง
นวัตกรรม ประกอบดวย การนําเสนอผลการปฏิบัติ การร$วม
อภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู และการวางแผนการสรางสรรค*
นวัตกรรมข้ึนใหม$ 

2 ช่ัวโมง 
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โดยจะมีการประเมินผูเขาร$วมดวยเครื่องมือ 5 ฉบับ ไดแก$ 1) การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองของกลุ$มเป|าหมายต$อโปรแกรม 2) การประเมินความรูเก่ียวกับความเป�นนวัตกรการศึกษา 
3) การประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 4) การประเมินความเปลี่ยนแปลงขององค*การเชิง
นวัตกรรม และ 5) การประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน สามารถแสดงรายละเอียด
ไดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

ชุดการประเมิน ตัวบ�งชี้ท่ี
ต�องการวัด 

ลักษณะข�อคําถาม เคร่ืองมือท่ี
ใช�เก็บ
ข�อมูล 

แหล�ง 
ข�อมูล 

ห�วงเวลา
เก็บข�อมลู 

ชุดท่ี 1 แบบ
ประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนองของ
กลุ$มเป|าหมาย
ต$อโปรแกรม 

ความคิดเห็น
และความพึง
พอใจของ
ผูเขาร$วม
โปรแกรม 

1) ผูเขาร$วมโปรแกรมมี
ความพึงพอใจต$อ
โปรแกรมหรือไม$ 
2) เน้ือหาและรูปแบบ
ของการพัฒนาตาม
โปรแกรมมีความ
เหมาะสม หรือไม$ 
3) สื่อ และเอกสาร
ประกอบ โปรแกรม มี
ความเหมาะสม หรือไม$ 
4) โปรแกรมมีประโยชน*
หรือไม$ 
5) วิทยากรพ่ีเลี้ยงมี
ความรูและใหความ
ช$วยเหลือหรือไม$ 

แบบ 
สอบถาม 

กลุ$มทดลอง สิ้นสุดการ
ดําเนินการ 

ชุดท่ี 2 แบบ
ประเมินความรู
เก่ียวกับความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 

ความรู
เก่ียวกับการ
สรางสรรค*
นวัตกรรม 
และความ
เป�นนวัตกร
การศึกษา 
(คุณลักษณะ
ของนวัตกร
การศึกษา ระบบ
เสรมิสราง 
และการ
จัดการเพ่ือ
ความยั่งยืนเชิง
นวัตกรรม) 

1) ผูเขาร$วมโปรแกรมมี
ความรูเก่ียวกับการ
สรางสรรค*นวัตกรรมและ
ความเป�น 
นวัตกรการศึกษาหรือไม$ 
2) ผูเขาร$วมโปรแกรมมี
ความรูเก่ียวกับการ
สรางสรรค*นวัตกรรมและ
ความเป�น 
นวัตกรการศึกษาเพียงใด 

แบบ 
ทดสอบ 

1) กลุ$ม
ทดลอง 
2) กลุ$ม
ควบคุม 

ก$อนและ
หลัง การ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 
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ชุดการประเมิน ตัวบ�งชี้ท่ี
ต�องการวัด 

ลักษณะข�อคําถาม เคร่ืองมือท่ี
ใช�เก็บ
ข�อมูล 

แหล�ง 
ข�อมูล 

ห�วงเวลา
เก็บข�อมลู 

ชุดท่ี 3 แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะ
ของนวัตกร
การศึกษา 

ความสามารถ 
เจตคติ และ
เจตคติของ
ความเป�นนวัต
กรการศึกษา 

1) ผูเขาร$วมโปรแกรมมี
ความสามารถ เจตคติ 
และเจตคติของความเป�น 
นวัตกรการศึกษาหรือไม$ 
2) ผูเขาร$วมโปรแกรมมี
ความสามารถ เจตคติ 
และเจตคติของความเป�น 
นวัตกรการศึกษาเพียงใด 

แบบ 
สอบถาม 

1) กลุ$ม
ทดลองและ
กลุ$มควบคุม 
2) พ่ีเลี้ยงของ
กลุ$มทดลอง
และกลุ$ม
ควบคุม 
3) เพ่ือน
ร$วมงานของ
กลุ$มทดลอง
และกลุ$ม
ควบคุม 

ก$อนและ
หลัง การ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 

ชุดท่ี 4 แบบ
ประเมินความ
เปลี่ยนแปลง
ขององค*การเชิง
นวัตกรรม 

ระบบ
เสรมิสราง 
และการ
จัดการเพ่ือ
ความยั่งยืนเชิง
นวัตกรรม 

องค*การมีระบบ
เสรมิสรางความเป�นนวัต
กรการศึกษา และการ
จัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิง
นวัตกรรมเพียงใด 

แบบ 
สอบถาม 

กลุ$มทดลอง ก$อนและ
หลัง การ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 

ชุดท่ี 5 แบบ
ประเมินผลงาน
เชิงนวัตกรรมท่ี
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเชิง
นวัตกรรมจาก
การปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีของ
ผูเขาร$วม 

ผลงานจากการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีของผูเขาร$วม
โปรแกรม มีคณุลักษณะ
เชิงนวัตกรรมเพียงใด 

แบบ 
สอบถาม 

กลุ$มทดลอง ก$อนและ
หลัง การ
ทดลอง
โปรแกรม
ภาคสนาม 
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รายละเอียดการเสริมสร�างศักยภาพ 
 

โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ มีกลุ$มเป|าหมายในการพัฒนา 
คือ นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดให
กลุ$มตัวอย$างมีจํานวน 2 กลุ$ม คือ กลุ$มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ$มควบคุม จํานวน 10 คน เขา
รับการเสริมสรางศักยภาพท่ีเหมาะสม 3 ข้ันตอน คือ การเพ่ิมพูนความพรอม (Acquiring) การ
ประยุกต*สรางสรรค* (Applying) และการประเมินคุณค$าเชิงนวัตกรรม (Appraising) โดยมีภารกิจเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพ (Task) ท่ีสําคัญคือ Sim & Scene รายละเอียดดังนี้ 
 

โปรแกรมวันท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 1 การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring)  
เปEาหมายการเรียนรู�  
ข้ันการจํา (Remembering) ข้ันการเขาใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรูไป

ประยุกต*ใช (Applying) ข้ันการวิเคราะห* (Analyzing)  
ส่ิงท่ีคาดว�าจะได�เรียนรู�  
1. องค*ความรูท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม ไดแก$ ประเภทและรูปแบบนวัตกรรม การสรางสรรค*

นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และการประเมินนวัตกรรม 
2. องค*ความรูเก่ียวกับความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ไดแก$ คุณลักษณะสําคัญ ระบบ

เสริมสรางความเป�นนวัตกร และการจัดการท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรมท่ียั่งยืน 
3. แนวคิด มุมมอง เจตคติ และเจตคติตนแบบท่ีเป�นประโยชน*ต$อการสรางสรรค*นวัตกรรม  
4. วิธีการ วิธีคิด แนวทาง และทักษะเบ้ืองตนในการสรางสรรค*นวัตกรรม 

 กิจกรรม 1 climate for change  
 วัตถุประสงค' สรางบรรยากาศแห$งการเปลี่ยนแปลง และทํา Pre – Test 
 แนวคิดกิจกรรม  
 อธิบายวัตถุประสงค*โปรแกรม เสริมสรางแรงจูงใจ และเตรียมความพรอมสู$บทเรียน 
รวมถึงเอกสารประกอบโปรแกรม 
 เวลา 09.00 – 09.30 น. 
 

วิธีการ สื่อ / อุปกรณ' 
1. พิธีกรกล$าวตอนรับ และแนะนําวิทยากร  
2. วิทยากรอธิบายความเป�นมาและรปูแบบของโปรแกรม

เสรมิสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
3. วิทยากรแนะนําเอกสารท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมเสริมสราง

ศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
4. วิทยากรใหกลุ$มทดลองทําแบบทดสอบ Pre – Test  

ถอดบทเรียน  
ท่ีมาและภาพรวมของโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความ

เป�นนวัตกรการศึกษา 

- เอกสารท่ีเก่ียวของกับ
โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความ
เป�นนวัตกรการศึกษา 

- แบบทดสอบ Pre - Test 
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 กิจกรรม 2 Start Up Activities 
วัตถุประสงค' เพ่ือเตรียมความพรอม 
แนวคิดกิจกรรม การรูจักตนเอง (Self-awareness) 
เวลา 09.30 – 10.00 น. 

 
วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 

1. วิทยากรใหกลุ$มทดลองวาดภาพสัตว*ท่ีแสดงออกและเป�น
ตัวแทนของตัวเองมากท่ีสุด โดยใหพิจารณาประเด็นจากการ
ทํางาน 

2. วิทยากรเก็บภาพวาดของกลุ$มทดลองทุกคนและสุ$มแจก
ภาพวาดใหกลุ$มทดลอง (โดยจะตองไม$ตรงกับเจาของภาพ) 

3. วิทยากรใหกลุ$มทดลองหาเจาของภาพพรอมท้ังใหทํา
ความรูจักกันในเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะการใหกลุ$มทดลองไดตั้ง
คําถามว$าเพราะสาเหตุใดจึงเลือกวาดภาพดังกล$าว  

4. วิทยากรใหกลุ$มทดลองจับกลุ$มโดยใชความสัมพันธ*ของ
ภาพสัตว* (ข้ึนกับเกณฑ*ของกลุ$มทดลอง เช$น แบ$งจากประเภท
ของสัตว* เป�นตน)  
 
การถอดบทเรียน  

ใหพิจารณาตนเอง และประเมินการทํางานของตนเอง  

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 

 
 กิจกรรม 3 Innovation Mind Set 

วัตถุประสงค' 
1. สรางเจตคติและความคิดสรางสรรค* 
2. มองเห็นศักยภาพในตนเอง 
แนวคิดกิจกรรม คุณสมบัติของความเป�นนวัตกรการศึกษา 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 
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วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
กิจกรรมย�อยท่ี 1 

1. วิทยากรใหกลุ$มทดลองแบ$งกลุ$มจากกิจกรรมก$อนหนา 
และแต$งเรื่องหรือนิทานโดยมีตัวละครจากสัตว*ท่ีตัวแทนตนเอง
ของกลุ$มทดลอง โดยมีกําหนดว$าเรื่องหรือนิทานจะตอง
สรางสรรค* สนุกและมีขอคิด 

2. นําเสนอเรื่องหรือนิทานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 
ถอดบทเรียน  
     ความคิดสรางสรรค*  

 
กิจกรรมย�อยท่ี 2 

1. วิทยากรขีดเสนตรงบนกระดานในแนวด่ิง  
2. วิทยากรต้ังคําถามกับกลุ$มทดลอง ว$า 

         ทําอย$างไรใหเสนท่ีขีดสั้นลง 
3. กลุ$มทดลองระดมความคิดเห็น  

ถอดบทเรียน  
     ทบทวนเจตคติในการแกป]ญหาเชิงบวก เชิงลบของผูเขารับ
การพัฒนา 
 
กิจกรรมย�อยท่ี 3 

1. วิทยากรนําแกวใส$น้ําปริมาณเกือบเต็มแกววางไวบนโต�ะ
ของแต$ละกลุ$มของกลุ$มทดลอง 

2. วิทยากรใหกลุ$มทดลองสังเกตปริมาณน้ําในแลวและพ้ืนท่ี
เหลือพรอมต้ังคําถามกับผูเขารับการพัฒนา  
        กลุ$มทดลองคิดว$าถาใส$ท่ีลวดหนีบกระดาษลงในแกวในใบ
นี้จํานวนเท$าไรถึงจะทําใหน้ําลนแกว 

3. กลุ$มทดลองใหคําตอบ 
4. วิทยากรใหกลุ$มทดลองใส$ลวดหนีบกระดาษลงในแกวจน

ทําใหน้ําลน 
5. นับจํานวนลวดหนีบกระดาษ  

ถอดบทเรียน  
ความสามารถสูงสุดท่ีบุคคลนั้น ๆ สามารถทําได 

 
- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แกวน้ํา 
- ลวดหนีบกระดาษ  
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 กิจกรรม 4 เรียนรู�บุคคลต�นแบบทางการศึกษา  
 วัตถุประสงค'  
 เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการออกแบบนวัตกรรม/ออกแบบนวัตกรรมได 
 แนวคิดกิจกรรม 
 สรางแรงบันดาลใจในการออกแบบนวัตกรรม 
 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
วิทยากรบรรยายพิเศษ เล$าประสบการณ* ใหความรู และ

สรางแรงบันดาลใจจิตสํานึกดานการศึกษา 
ถอดบทเรียน  

แรงบันดาลใจ และความม่ันใจในการออกแบบ
นวัตกรรม   

- สื่อนําเสนอ (Power 
Point)  

 
ข้ันตอนท่ี 2 การประยุกต'สร�างสรรค' (Applying)  
 เปEาหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการนําเอาความรูไปประยุกต*ใช (Applying) ข้ันการวิเคราะห* (Analyzing) ข้ันการ
ประเมิน (Evaluation) และข้ันการสรางสรรค* (Creating) 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
 1. แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการคนควา พัฒนา สรางสรรค* ปรับปรุง และนํานวัตกรรม
ไปใช 
 2. ทักษะการคนพบ ไดแก$ เชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ* และทดลอง 
 3. การจัดการท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรมอย$างยั่งยืน 
 กิจกรรม 5 Innovation Process  
 วัตถุประสงค'  
 เพ่ือสรางความเขาใจในการออกแบบนวัตกรรม/ออกแบบนวัตกรรมได 
 แนวคิดกิจกรรม 

1. ภารกิจเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ (Task) แบบจําลองสถานการณ* (Sim) 
2. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา (GIVE) 
3. หลักการออกแบบนวัตกรรม (DCPIESO) 

 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
1. วิทยากรใหหลักการทํางานแบบ GIVE  
2. กําหนดจุดประสงค*ใหกลุ$มทดลองออกแบบนวัตกรรม

ท่ีสามารถป|องกันไข$ไก$ไม$ใหแตกหากตกลงท่ีสูง (5 – 6 เมตร)  
3. วิทยากรใหกลุ$มทดลองกลุ$มเดิมออกแบบนวัตกรรม 

บนพ้ืนฐานหลักคิดและกระบวนการสรางนวัตกรรมขางตน  
4. วิทยากรใหกลุ$มทดลองนําเสนอนวัตกรรมของแต$ละกลุ$ม 
5. วิทยากรใหกลุ$มทดลองทดลองนวัตกรรมท่ีออกแบบ 
6. วิทยากรใหกลุ$มทดลองสนทนาถึงผลท่ีเกิดข้ึนหลังจาก

การทดลองนวัตกรรม  
 
ถอดบทเรียน  

1. หลักการทํางาน GIVE  
2. การประเมินศักยภาพ 4 ดาน (ADAB) 
3. กระบวนการออกแบบนวัตกรรม DCPIESO 

- ไข$ไก$  
- หลอดกาแฟ 
- ไมไอศกรีม  
- ยาง 
- เชือก   

 
ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณค�าเชิงนวัตกรรม (Appraising) 
 เปEาหมายการเรียนรู�  
 ข้ันการวิเคราะห* (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluation) และข้ันการสรางสรรค* 
(Creating) 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู�  
 1. ผลเชิงประจักษ*ตามแนวทางสรางนวัตกรรมได ใชนวัตกรรมเป�น  
 2. คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา  
 3. การเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 4. การจัดการท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรมอย$างยั่งยืน  
 5. ความสัมพันธ*เชิงประจักษ*ของ ARM Model และ ARM Matrix  
 กิจกรรม 6 ทบทวนผล และ Innovation Assignment 
 วัตถุประสงค' 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. เพ่ือมอบหมายงานท่ีทาทาย 

 แนวคิดกิจกรรม  
1. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา GIVE  
2. กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
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วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
1. วิทยากรใหกลุ$มทดลองไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

กิจกรรมตลอดวัน 
- ความเขาใจความหมายของนวัตกรรมการศึกษา  
- ทบทวนเจตคติท่ีตัวเองมีการสรางนวัตกรรม  
2. วิทยากรใหความรูเก่ียวกับกระบวนการสราง

นวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO กับกลุ$มทดลองเพ่ือเป�นการ
เตรียมความพรอมในกิจกรรมวันท่ี 2  

 
ถอดบทเรียน  

- ทบทวนความหมายของนวัตกรรมการศึกษา และเจตคติใน
การสรางนวัตกรรม 

- กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

-  สื่อนําเสนอ (Power 
Point) 

 
โปรแกรมวันท่ี 2 

 
ข้ันตอนท่ี 1 การเพ่ิมพูนความพร�อม (Acquiring)  
 เปEาหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการจํา (Remembering) ข้ันการเขาใจ (Understanding) ข้ันการนําเอาความรูไป
ประยุกต*ใช (Applying) ข้ันการวิเคราะห* (Analyzing)  
 ส่ิงท่ีคาดว�าจะได�เรียนรู� 
 1. องค*ความรูท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม ไดแก$ ประเภทและรูปแบบนวัตกรรม การสรางสรรค*
นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และการประเมินนวัตกรรม 
 2. องค*ความรูเก่ียวกับความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ไดแก$ คุณลักษณะสําคัญ ระบบ
เสริมสรางความเป�นนวัตกร และการจัดการท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรมท่ียั่งยืน 
 3. แนวคิด มุมมอง เจตคติ และเจตคติตนแบบท่ีเป�นประโยชน*ต$อการสรางสรรค*นวัตกรรม  
 4. วิธีการ วิธีคิด แนวทาง และทักษะเบ้ืองตนในการสรางสรรค*นวัตกรรม   
 กิจกรรม 1 เรียนรู�จากบุคคลต�นแบบ  
 วัตถุประสงค' 
 สรางแรงบันดาลใจดานนวัตกรรม 
 แนวคิดกิจกรรม 
 แรงบันดาลใจ และความม่ันใจในการออกแบบนวัตกรรม 
 เวลา 09.00 – 10.30 น. 
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วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
วิทยากรบรรยายพิเศษ เล$าประสบการณ* ใหความรู และ

สรางแรงบันดาลใจจิตสํานึกดานการสรางสรรค*นวัตกรรม เปZด
โลกทัศน*และเสริมสรางเจตคติ 

 
ถอดบทเรียน  

แรงบันดาลใจ และความม่ันใจในการออกแบบนวัตกรรม   

- สื่อนําเสนอ (Power 
Point)  

 
 กิจกรรม 2 Innovation Talk 
 วัตถุประสงค' เพ่ือสรางวิสัยทัศน*เชิงนวัตกรรม 
 แนวคิดกิจกรรม  

1. หลักการทํางาน GIVE  
2. กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 10.30 – 11.00 น. 
 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
1. วิทยากรใหกลุ$มทดลองทํา SWOT เพ่ือวิเคราะห*การ

ทํางานของแต$ละคน คนละ 1 ป]ญหา 
2. วิทยากรใหสมาชิกในแต$ละกลุ$มจัดลําดับความสําคัญของ

ป]ญหา พรอมท้ังเลือกประเด็นป]ญหากลุ$มละ 1 ป]ญหาเพ่ือใชใน
ออกแบบนวัตกรรม  
 
การถอดบทเรียน  

- เป|าหมายในการสรางนวัตกรรม 
- กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 

 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การประยุกต'สร�างสรรค' (Applying)  
 เปEาหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการนําเอาความรูไปประยุกต*ใช (Applying) ข้ันการวิเคราะห* (Analyzing) ข้ันการ
ประเมิน (Evaluation) และข้ันการสรางสรรค* (Creating)  
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
 1. แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการคนควา พัฒนา สรางสรรค* ปรับปรุง และนํานวัตกรรมไปใช 
 2. ทักษะการคนพบ ไดแก$ เชื่อมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ* และทดลอง 
 3. การจัดการท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรมอย$างยั่งยืน  
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 กิจกรรม 3 Innovation Work 
 วัตถุประสงค' 
 เพ่ือฝuกสรางนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับภาระงานและเหตุผลความจําเป�น 
 แนวคิดกิจกรรม  

1. ภารกิจเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ (Task) แบบประยุกต*สถานการณ*จริง (Scene) 
2. หลักการทํางานของนวัตกรการศึกษา (GIVE) 
3. กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 11.00 – 15.00 น. 
 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
วิทยากรใหกลุ$มทดลองออกแบบนวัตกรรมแกป]ญหาท่ีไดจาก
การตกลงร$วมของกลุ$มในกิจกรรม Innovation Talk พรอม
เทียบเคียงกระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO  

ถอดบทเรียน  
- หลักการทํางาน GIVE  
- กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 
 

  

 

 กิจกรรม 4 Innovation Delivery 
 วัตถุประสงค' 
 เพ่ือเรียนรูการส$งมอบนวัตกรรม 
 แนวคิดกิจกรรม 

1. หลักการทํางาน GIVE  
2. กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
1. วิทยากรใหแต$ละกลุ$มนําเสนอนวัตกรรมการศึกษา พรอม

อธิบายหลักคิดของนวัตกรรมจากกระบวนการสรางนวัตกรรม 7 
Mode ; DCPIESO 

 
ถอดบทเรียน  

- หลักการทํางาน GIVE  
- กระบวนการสรางนวัตกรรม 7 Mode ; DCPIESO 

- กระดาษ 
- ปากกา 
- สี 
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ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณค�าเชิงนวัตกรรม (Appraising) 
 เปEาหมายการเรียนรู� 
 ข้ันการวิเคราะห* (Analyzing) ข้ันการประเมิน (Evaluation) และข้ันการสรางสรรค* (Creating) 
 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
 1. ผลเชิงประจักษ*ตามแนวทางสรางนวัตกรรมได ใชนวัตกรรมเป�น  
 2. คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา  
 3. การเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 4. การจัดการท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรมอย$างยั่งยืน  
 5. ความสัมพันธ*เชิงประจักษ*ของ ARM Model และ ARM Matrix  
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 กิจกรรม 5 Innovation Wrap Up 
 วัตถุประสงค' 
 เพ่ือประเมินความเป�นนวัตกร  
 แนวคิดกิจกรรม 

1. หลักกการทํางานของนวัตกรการศึกษา (GIVE) 
2. ARM Model และ ARM Matrix 

 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
 

วิธีการ ส่ือ / อุปกรณ' 
1. วิทยากรใหกลุ$มทดลองประเมินตนเอง เพ่ือนร$วมรับ

การพัฒนาประเมิน และพ่ีเลี้ยงประเมินโดยการใชเครื่องมือ ARM 
Matrix เพ่ือประเมินความเป�นนวัตกรการศึกษา 

2. วิทยากรใหผูเขารับการพัฒนาทําแบบทดสอบ Post-
Test   

 
ถอดบทเรียน  

- หลักการทํางาน GIVE  
- ARM Matrix  
- คุณลักษณะของความเป�นนวัตกร (ADAB) 

-  แบบประเมินผลความ
เป�นนวัตกรการศึกษา 

 
 
 

 
 
 



324 

การวิเคราะห'ผลการเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 
 

โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา มุ$งเนนพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
สรางสรรค*นวัตกรรมไดอย$างมีประสิทธิภาพ ดวยกระบวนการเสริมสรางศักยภาพท่ีเป�นระบบ โดย
พิจารณาถึงคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร (Attributes of Educational Innovator) ร$วมกับการ
สนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือเรียกว$าระบบเสริมสราง (Reinforcement System) โดยมีรากฐานสําคัญ 
คือ การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเชิงนวัตกรรม (Management for Innovative Sustainability) ท่ีมุ$ง
ในหลักการจัดการท่ีเอ้ือต$อการพัฒนาศักยภาพดานการสรางสรรค*นวัตกรรม ซ่ึงจากการเสริมสราง
ศักยภาพตามโปรแกรม จะนําผลท่ีไดมาพิจารณาท้ังมิติดานความรู (Knowledge) และคุณลักษณะท่ี
เอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรม ไดแก$ 1) ดานความสามารถ (Ability) ประกอบดวย การแสวงหาความรู 
การระดมทรัพยากร และการส$งมอบเชิงวิชาการ 2) ดานทักษะการคนพบ (Discovery Skill) 
ประกอบดวย การเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธ* และการทดลอง          
3) ดานเจตคติ (Attitude) ประกอบดวย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผูร$วมงาน 
และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และ 4) ดานเจตคติ (Behavior) ประกอบดวย ความ
กระหายการคิดคนสิ่งใหม$ การเปZดกวางทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การมุ$งผลสัมฤทธิ์ และ
การประพฤติตนเป�นตนแบบ ซ่ึงสามารถประเมินค$าและแสดงเป�นกราฟเรดาร* (Radar Chart) ดังภาพ 

 
นอกจากนี้ สามารถนําผลการประเมินมาพิจารณาเชิงระบบแบบองค*รวมในการพัฒนาท่ีตอง

พิจารณามิติท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแสดงเป�นนัยยะของตารางความสัมพันธ* 4 ช$อง ท่ีชี้ใหเห็นถึงระดับการเสริมสราง
คุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ว$าจัดอยู$ในกลุ$มท่ีเอ้ือ
ต$อการเป�นนวัตกรหรือไม$ หรือจัดอยู$ในกลุ$มใด และหากตองการพัฒนาใหบุคลากรเป�นนวัตกรตองส$งเสริม
ในดานใดใหสูงข้ึน โดยนิยามเปรียบเทียบ เพ่ือการสื่อความหมายเทียบเคียงไว 4 กลุ$มดวยกัน คือ 
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กลุ$มท่ี 1 “Star” เปรียบเสมือนแสงดาวสกาวพราวฟ|า เนื่องจากไดรับการพัฒนาท่ีมี

สัดส$วนของระบบเสริมสรางเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง 
(Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนในระดับสูงเช$นกัน (Sustainability) 
กล$าวคือ อยู$ในระดับท่ีเหมาะสมต$อการมีคุณลักษณะของนวัตกร (Innovator) 

กลุ$มท่ี 2 “Fireworks” เปรียบเสมือนแสงพลุท่ีสวยสว$างน$าต่ืนตาต่ืนใจ แต$อยู$ไดไม$นาน
ก็ดับสลายไป เนื่องจากไดรับการพัฒนาที่มีสัดส$วนของระบบเสริมสรางเพื่อพัฒนาศักยภาพความ
เป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง (Innovativeness) แต$มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนใน
ระดับท่ีไม$สูง (No Sustainability) กล$าวคือ อยู$ในระดับของความเป�นนักสรางสรรค* (Creator) แต$ 
ไม$ถึงระดับนวัตกรเพราะถึงขาดการจัดการท่ีดีท่ีจะช$วยธํารงรักษาคุณลักษณะท่ีจะนําไปสู$ความเป�น 
นวัตกรใหยั่งยืน 

กลุ$มท่ี 3 “Candle” เปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีใหความสว$างแบบเรียบง$าย แต$คงอยู$เป�น
เวลานาน เนื่องจากไดรับการพัฒนาท่ีมีสัดส$วนของระบบเสริมสรางเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกร
ทางการศึกษาในระดับที่ไม$สูง (No Innovativeness) แต$มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนใน
ระดับสูง (Sustainability) กล$าวคือ อยู$ในระดับของผูปฏิบัติงาน (Administrator) ซ่ึงไม$มีการ
สรางสรรค*นวัตกรรมใหม$ๆ แต$เป�นคนท่ีมีความชํานาญในงานท่ีตนไดรับมอบหมาย เพราะแวดลอม
ดวยการจัดองค*การท่ีเป�นระบบ มั่นคง มีการจัดการที่ดี แต$ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิง
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

กลุ$มท่ี 4 “Match” เปรียบเสมือนแสงไมขีดท่ีใหแสงสว$างเพียงวูบเดียวแลวก็มอดดับไป 
เนื่องจากไดรับการพัฒนาท่ีมีสัดส$วนของระบบเสริมสรางเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทาง
การศึกษาในระดับท่ีไม$สูง (No Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับท่ีไม$สูง
เช$นกัน (No Sustainability) กล$าวคือ อยู$ในระดับของคนงาน (Labor) ซ่ึงทํางานไดตามคําสั่งหรือสิ่งท่ี
ถูกมอบหมายเป�นงานๆ ไป ไม$มีการพัฒนาทักษะความสามารถเท$าท่ีควรเช$นเดียวกับไม$มีการจัดการท่ี
เอ้ือต$อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 

High
Innovativeness

No Sustainability
(Creator)

FIREWORKS

Innovativeness
Sustainability
(Innovator)

STAR

Low

MATCH
(Labor)

No Innovativeness
No Sustainability

CANDLE
(Administrator)

No Innovativeness
Sustainability

Low High

Reinforcem
ent System

Management for Innovative Sustainability

Attributes of Educational Innovator
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Reinforcement Program of 
the Educational 

INNOVATOR 
Potentiality 

 
เอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ 

ความเป�น นวตักร การศึกษา 
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คํานํา 
 

การพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิชาการศึกษา ซึ่งเป�นวิชาชีพที่สําคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ เพ่ือมุ$งสู$ศักยภาพในการสรางสรรค*นวัตกรรม หรือท่ีเรียกว$า 
“นวัตกรการศึกษา (Educational Innovator)” ตองใชวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เหมาะสม เพ่ือมุ$งเนนใหบุคลากรทุกคนเป�นผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเชิงนวัตกรรม คือ “สรางนวัตกรรมได ใช
นวัตกรรมเป�น” 

เอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานี้ เป�นผลมา
จากการศึกษา วิจัยและพัฒนาอย$างเป�นระบบ เพ่ือประยุกต*ใชประกอบการพัฒนาตามโปรแกรม                  
ใหมีประสิทธิภาพ อันจะส$งเสริมใหเกิดการเรียนรูและการเสริมสรางศักยภาพเชิงนวัตกรรม ผูวิจัยหวัง
เป�นอย$างยิ่งว$าเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพฉบับนี้ จะมีส$วนช$วยเพ่ิมพูนศักยภาพใน
การสรางสรรค*นวัตกรรมของบุคลากรต$อไป 
 
 
 

วสันต' สุทธาวาศ 
ผูวิจัย 
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นวัตกรรม? 
 

 
 
 
 

นวัตกรรม (Innovation) เป�นความคิด การกระทํา หรือสิ่งใหม$ ซ่ึงถูกรับรูว$าเป�นสิ่ง
ใหม$ๆ ดวยตัวบุคคลแต$ละคนหรือหน$วยอ่ืนๆ ของการยอมรับในสังคม (Rogers, 1983) สอดคลองกับ 
Lueeke and Katz (2003) ใหคําจํากัดความของนวัตกรรม โดยวิเคราะห*จากองค*ประกอบของ
องค*การว$า นวัตกรรม หมายถึง การแนะนําสิ่งใหม$หรือวิธีการใหม$ นวัตกรรมเป�นการรวบรวมการ
ผสมผสาน หรือการสังเคราะห*ความรูใหเกิดเป�นผลิตภัณฑ* กระบวนการ หรือบริการใหม$ท่ีมีคุณค$า ยิ่ง
ไปกว$านั้นนวัตกรรมยังประกอบดวย ความคิดสรางสรรค* (Creativity) และการปฏิบัติงานจากการคิด
อย$างอัจฉริยะของป]จเจกพนักงาน หรือทีมงานเพ่ือใหเกิดสิ่งใหม$ แต$ท่ีสําคัญกว$าการคิดอย$างสรางสรรค* 
คือ การนําเอาความคิดใหม$ลงไปสู$การปฏิบัติจริงเพ่ือการปรับปรุงสินคาและบริการท่ีนําเสนอใหแก$
ลูกคา หรือการกําหนดกระบวนการท่ีดีกว$า มีประสิทธิภาพมากกว$าใหกับองค*การ นอกจากนี้ 
สํานักงานนวัตกรรมแห$งชาติ (2557) ไดใหความหมายของนวัตกรรมว$าเป�นสิ่งใหม$ท่ีเกิดจากการใช
ความรู และความคิดสรางสรรค*ท่ีมีประโยชน*ต$อเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมจึงเป�นกระบวนการท่ี
เกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรค*มาผนวกกับความสามารถในการจัดการ เพ่ือสรางใหเกิด
เป�นนวัตกรรมอันจะนําไปสู$การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขันขององค*การได โดย Lee and 
Chang (2008) มีมุมมองว$านวัตกรรมมีส$วนช$วยในสามารถพัฒนาควบคู$ไปกับส$วนอ่ืนๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค*การ เชื่อมโยงความสัมพันธ*ซ่ึงกันและ
กัน นําไปสู$ความสําเร็จในการสรางคุณค$า และ
ความไดเปรียบในการดําเนินงานขององค*การไดใน
ระยะยาว 
 ประเภทของนวัตกรรม สามารถ
พิจารณาไดตามบริบทท่ีสําคัญ ไดแก$ Jung, Wu 
and Chow (2008) เสนอว$านวัตกรรมแบ$งออกเป�น 
2 ประเภท คือ 1 ) นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ' 
(Product Innovations) หมายถึง ผลิตภัณฑ*หรือ
บริการรูปแบบใหม$ สินคาตัวใหม$ และบริการใหม$ 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 2) นวัตกรรม
ด�านกระบวนการ (Process innovations) หมายถึง 
ส$ วนประกอบใหม$ ท่ี ได รั บการนํ าเอามาใช ใน
กระบวนการผลิตขององค*การหรือการบริการ โดย
นวัตกรรมดานกระบวนการมิไดผลิตสินคาหรือการ
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บริการโดยตรง แต$มีอิทธิพลโดยออมต$อการนําเอาสินคาและบริการมาใช Tidd, Bessant, and Pavitt 
(2005) ไดเสนอว$านวัตกรรมในองค*การแบ$งเป�น 4 ประเภท ไดแก$ 1) นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ' 
(Product Innovation) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงดานสินคาและบริการ 2) นวัตกรรมด�านกระบวนการ 
(Process Innovation) เพื่อการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการผลิต การทํางานและการส$งมอบ           
3) นวัตกรรมด�านตําแหน�งผลิตภัณฑ' (Position Innovation) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับ
รูปแบบในการนําเสนอหรือ การวางตําแหน$งของสินคาและบริการ และ 4) นวัตกรรมด�านกระบวน
ทัศน' (Paradigm Innovation) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับกรอบความคิด (Mental model) 
และกระบวนทัศน* (Paradigm) ท่ีองค*การตองการจะเป�น ยังพบอีกว$าสามารถจําแนกนวัตกรรมของ
องค'การตามลักษณะของกิจกรรมท่ีสร�างคุณค�าขององค*การ โดยแบ$งออกเป�น 2 ประเภท คือ          
1) นวัตกรรมประเภทท่ีอาศัยเทคโนโลยี และ 2) นวัตกรรมท่ีมิได�อาศัยเทคโนโลยี 

 จําแนกนวัตกรรมโดยใช�ระดับของนวัตกรรม (The Degree of Innovation) แบ$งเป�น 
นวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลงแบบค�อยเป�นค�อยไป (Incremental Innovation) และนวัตกรรมใหม�อย�าง
ส้ินเชิง (Radical Innovation) (Joaquin, Rafael and Ricardo, 2006) ระดับนวัตกรรมดังกล$าวมี
ความเก่ียวของกับความแตกต$างในดานต$างๆ เชิงทฤษฏี นวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอย$างต$อเนื่อง ทําให
เกิดแรงผลักดันดานนวัตกรรม (Innovating Thrust) ซ่ึงสรางความแข็งแกร$งท่ีมีอยู$ขององค*การให
ม่ันคงยิ่งข้ึน ขณะท่ีนวัตกรรมใหม$อย$างสิ้นเชิง หรือ Transformational Innovations นั้นเป�นสิ่งท่ี
สรางความกาวหนาเชิงกลยุทธ* (Strategic Leap) ใหแก$องค*การ  

รวมไปถึง Oke (2007) ไดศึกษาความสัมพันธ*ระหว$าง ประเภทของนวัตกรรม ความเป�น
นวัตกรรม และสมรรถนะของนวัตกรรม (Innovation Performance) โดยแบ$งเป�น นวัตกรรมแบบ
กาวกระโดด นวัตกรรมแบบค$อยเป�นค$อยไป และนวัตกรรมเชิงเลียนแบบ (Me-too Innovation) 
สําหรับแนวคิดของ Marion (2006) ท่ีไดแบ$งประเภทของนวัตกรรมออกเป�น นวัตกรรมท่ีสร�างสรรค'
ข้ึนจากความต�องการของตลาด (Market-Based Innovations) ซ่ึงเป�นนวัตกรรมท่ีสรางสรรค*อย$างไม$
ต$อเนื่อง(Discontinuous Innovations) และนวัตกรรมท่ีสร�างสรรค'ข้ึนจากความก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยี (Technology-Based Innovations) เป�นนวัตกรรมท่ีสรางสรรค*ข้ึนอย$างฉับพลัน (Radical 
Innovations) 
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Innovative Mindset 
 
นวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จท่ัวโลกไม�ได�เกิดข้ึนโดยบังเอิญ แต$มีเบ้ืองหลังแนวคิด

มากกมายในการสรางสรรค*นวัตกรรมใหประสบผลสําเร็จดังกล$าว โดยพบว$ามีองค*ประกอบเชิง
กระบวนทัศน*ท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู$การมุ$งผลสัมฤทธิ์เชิงนวัตกรรม 4 ขอ คือ 
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ADAB 
คุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา 

 
นวัตกรการศึกษา หมายถึง ผูท่ีริเริ่ม ประดิษฐ*คิดคน สรางสรรค* ต$อยอด และสนับสนุน 

ใหเกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงาน ท่ีเป�นนวัตกรรม สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง องค*การ และส$งมอบไปยังระบบการศึกษา ซึ่งมีประโยชน* มีคุณค$า และ
เหมาะสมต$อการพัฒนาและแกป]ญหาทางการศึกษา โดยสรุปคือ ผูท่ีสรางและขับเคลื่อนนวัตกรรมท่ี
เพ่ิมคุณภาพการศึกษา และ/หรือ นวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีคุณลักษณะสําคัญ 
4 ดาน ท่ีสะทอนความเป�นนวัตกรการศึกษา อันไดแก$ ดานความสามารถ ดานทักษะการคนพบ ดาน
เจตคติ และดานพฤติกรรม ประกอบไปดวย 

1. ด�านความสามารถ (Abiblity) เป�นความชํานาญในทางปฏิบัติท่ีจําเป�น ในระดับของ
ความเป�นนวัตกรทางการศึกษา ประกอบดวย 

1.1 การแสวงหาความรู� เป�นความสามารถในการรวบรวม ศึกษา คนควาหาความรู 
และสามารถสรางความรูใหม$เพ่ิมเติมไดจากแหล$งต$างๆ แลวนํามาวิเคราะห* สังเคราะห* เป�นแนวทาง
แกไขป]ญหาและพัฒนาการศึกษาไดอย$างตรงเป|าประสงค* จากการไดมาซ่ึงองค*ความรูท่ีไม$หยุดนิ่ง มี
ความทันสมัย ทันต$อเหตุการณ* มีคุณภาพและลุ$มลึก 

1.2 การระดมทรัพยากร เป�นความสามารถในการรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ* 
รวมถึงกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถท่ีเก่ียวของ ใหเพียงพอต$อการปฏิบัติงานอย$างมีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอต$อ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไดอย$างต$อเนื่อง 

1.3 การส�งมอบเชิงวิชาการ เป�นความสามารถในการถ$ายทอดผลผลิตท่ีไดการ
ปฏิบัติงาน เช$น รูปแบบการพัฒนา องค*ความรู หรือนวัตกรรม เป�นตน โดยถ$ายทอดไดอย$างมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา ซ่ึงตองมีข้ันตอน ระบบ ระเบียบแบบแผน และ
มีกระบวนการท่ีเหมาะสม ท้ังการส$งมอบภายในหน$วยงานและการส$งมอบภายนอก 

2. ด�านทักษะการค�นพบ (Discovery Skill) เป�นทักษะสําคัญในการคนพบแนวคิด
ใหม$ๆ และความคิดสรางสรรค* ท่ีจะต$อยอดสู$การพัฒนานวัตกรรม 

2.1 การเช่ือมโยงความคิด เป�นทักษะในการผสมผสานความรู  ประสบการณ* 
แนวความคิด เทคโนโลยี เขาดวยกันได มองเห็นความสัมพันธ*ของสิ่งต$าง ๆ ท่ีบุคลากรท่ัวไปไม$
สามารถทําได แลวนํามาสรางสรรค*เป�นนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาไดอย$างลงตัว 

2.2 การตั้งคําถาม เป�นทักษะในกําหนดประเด็นและต้ังคําถามท่ีเป�นแรงกระตุนให
เกิดการแนวคิดท่ีสรางสรรค* เกิดความรู ความเขาใจท้ังสิ่งท่ีมีอยู$เดิม หรือสรางเป�นองค*ความรูใหม$ ซ่ึง
เป�นรากฐานสําคัญในการต$อยอดสู$ทักษะการคนพบดานอ่ืน ไดแก$ การสังเกต การมีปฏิสัมพันธ* การ
คนควา และการทดลอง มีประสิทธิภาพ 
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2.3 การสังเกต เป�นทักษะเชิงกระบวนการทางความคิดท่ีละเอียดอ$อน ซ่ึงเป�นการ
มองเห็นความแตกต$างในสิ่งท่ีกําลังสังเกตอยู$ แมจะเพียงเล็กนอย เพ่ือใหสามารถนําสิ่งท่ีคนพบจาก
การสังเกตมารวมกันจะทําใหเกิดเป�นองค*ความรูใหม$ได 

2.4 การปฏิสัมพันธ' เป�นทักษะในการสรางความสัมพันธ*และเครือข$าย เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอ่ืน ท้ังจากสายงานการศึกษา หรือสายงานอ่ืน หรือแมกระท่ังเด็กนักเรียน
อย$างเป�นประจํา เพ่ือใหเกิดกระตุนทางความคิดท่ีสรางสรรค* ทําใหคนพบแนวทางการแกป]ญหาใน
มุมมองท่ีหลากหลาย และเป�นการเพ่ิมทางเลือกไปสู$การสรางนวัตกรรมท่ีนํามาส$งเสริมการศึกษาได 

2.5 การทดลอง เป�นทักษะท่ีมุ$งเสาะแสวงหาคําตอบที่ถูกตองในสิ่งที่สงสัย หรือ
ทดลองว$านวัตกรรมท่ีตนเองสรางข้ึนมานั้นมีประสิทธิภาพ เป�นประโยชน*ต$อการศึกษา ท้ังนี้ ใน
กระบวนการทดลองนั้น จะช$วยใหมองเห็นถึงสภาพป]ญหา เกิดทักษะ และประสบการณ* ซ่ึงสามารถ
นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมใหดีข้ึนได 
 3. ด�านเจตคติ (Attitude) เป�นความรูสึก ความคิดเห็น และการรูของบุคคลท่ีมีต$อ 
สิ่งของ บุคคล องค*การสถานการณ* และขอเสนอใดๆ ซ่ึงมีผลต$อปฏิกิริยาตอบสนองเชิงพฤติกรรม ใน
ระดับของความเป�นนวัตกร ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาครัฐ ประกอบดวย 

3.1การคิดเชิงบวก เป�นการมองสิ่งต$างๆ อย$างเขาใจ และยอมรับไดในดานลบ มอง
ป]ญหา ความทุกข* ความไม$ราบรื่นเป�นเรื่องธรรมดา รูจักเลือกใชประโยชน*จากดานบวกท่ีแฝงอยู$ในสิ่ง
นั้น มองอุปสรรค เป�นโอกาส คิดในแง$ที่สรางสรรค*และจรรโลงจิตใจ รวมถึงไม$กลัวต$อการ
เปลี่ยนแปลงจากบริบทแวดลอมต$างๆ 

3.2 ความเช่ือม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร�วมงาน เป�นการปฏิบัติงานดวยความไวใจ
และความม่ันใจต$อศักยภาพ ความถูกตอง และคุณค$าของงานท่ีทํา เพ่ือนร$วมงาน และตนเอง ให

สําเร็จไดตามท่ีต้ังใจไว และบรรลุ
เป|าหมายทางการศึกษา 

3.3ค ว า ม
ตระหนั ก ถึ งความ สําคัญของ
การศึกษา  เป�นการมีทัศนะต$อ
การศึกษาว$าเป�นรากฐานท่ีส$งเสริม
ค ว า ม เ จ ริ ญ ม่ั น ค ง ทุ ก ข อ ง
ประเทศชาติ โดยมีเยาวชนเป�น
ทรัพยากรมนุษย*และเป�นกําลั ง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึง
ควรไดรับการศึกษา อบรม และ
ฝuกฝนใหเจริญงอกงามท้ังในดาน
ร$างกาย สติป]ญญา อารมณ* สังคม 
และจิตใจ ใหมีคุณธรรม ความรู 
ความคิด และความประพฤติ ท่ี
เหมาะสม 
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4. ด�านพฤติกรรม (Behavior) เป�นการกระทําหรือลักษณะท่ีแสดงออกมาใหสังเกตเห็นได
อย$างชัดเจน ในระดับของความเป�นนวัตกรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาครัฐ ประกอบดวย 

4.1 ความกระหายการคิดค�นส่ิงใหม� เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงสัญชาติญาณ แห$ง
การอยากไดอยากมีสิ่งใหม$ๆ ท้ังป]จจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ* ซ่ึงมีความตองการ
อย$างยิ่ง ท่ีจะแสวงหาและปฏิบัติโดยแสดงความกระตือรือรน มีความต่ืนเตนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม$ๆ ท่ีจะ
เป�นประโยชน* ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการศึกษาอย$างต$อเนื่อง 

4.2 การเปoดกว�างทางความคิด เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง การรับฟ]งแนวคิดท่ี
หลากหลาย และแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นได คนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานอย$างรอบ
ดานและคัดกรองส$วนท่ีเป�นประโยชน*มาปรับใชกับงานและต$อยอดความคิดใหกวางไกล 

4.3 ความละเอียดรอบคอบ เป�นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใหความสําคัญกับ
รายละเอียด ของการปฏิบัติงานในทุกแง$มุมอย$างรอบดาน พินิจพิเคราะห* และตรวจสอบความถูกตอง
แม$นยําของขอมูล กระบวนการ รวมถึงผลลัพธ*และผลกระทบ จากการดําเนินงานและผลผลิตท่ีส$ง
มอบไปยังระบบการศึกษา 

4.4 การมุ�งผลสัมฤทธิ์ เป�นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ$งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานใหบรรลุตามเป|าหมายท่ีกําหนดไวโดยส$งมอบงานท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานตรงตามเวลาท่ีกําหนดพรอมท้ังมีความสามารถในการแกไขป]ญหาและอุปสรรค และพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานอยู$เสมอ 

4.5 การประพฤติตนเป�นต�นแบบ เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดถือและปฏิบัติ
ตามระเบียบ ธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการและองค*การทางการศึกษา กลาหาญยืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตอง และประพฤติปฏิบัติตนไดควรค$าแก$การยกย$องสรรเสริญใหเป�นแบบอย$างท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



334 

หลักการทํางานของนวัตกร GIVE 

 
 คือ หลักคิดและแนวทางในการทํางานของนักนวัตกรรม โดยตองมีรากฐานสําคัญ คือ รู
ป]ญหา รูสาเหตุของป]ญหา รูทางแกป]ญหา และรูกระบวนการแกป]ญหา รวมถึงการมีอุดมการณ*ท่ี
เขมแข็ง มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สามารถทํางานไดรวดเร็วและกลมกลืน ซ่ึงนําไปสู$ความสามารถ
ในการบริหารงาน แกไขป]ญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยนวัตกรรมไดอย$างมีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย* และตอบสนองต$อความตองการทางการศึกษา ส$งผลใหผูเก่ียวของท้ังในระดับหน$วยงาน 
สถานศึกษา บุคลากร และผูเรียน ไดรับประโยชน*สูงสุด โดยมีหลักการทํางานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 การกําหนดเปEาหมายท่ีเหมาะสม (Goal Optimization) คือ การเขาใจและสามารถ
กําหนดเป|าหมายและทิศทางท่ีตองการแกป]ญหาหรือพัฒนาไดอย$างชัดเจน สิ่งสําคัญคือการต้ังโจทย*ท่ี
ชัดเจน แหลมคม มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม$ระบุใหกวางจนเกินไป ระบุถึงสิ่งท่ีจะกระทํา และนําไปสู$
การกําหนดกิจกรรมรองรับไดชัดเจน เป|าหมายตองเป�นจริงได ไม$ง$ายจนเกินไป และตองมีความทา
ทาย เพ่ือนําไปสู$การคิดคน ริเริ่ม วิธีการใหม$ๆ อยู$เสมอ 
 การบูรณาการ (Integration) คือ การรวบรวมและหลอมรวมป]จจัยท่ีเก่ียวของต$อ
ความสําเร็จตามเป|าหมายของการทํางาน เช$น ยุทธศาสตร* แผนงาน โครงการ แนวคิด บุคลากร 
งบประมาณ และทรัพยากรต$างๆ รวมถึงการประสานความร$วมมือกับทุกภาคส$วนอย$างมีทิศทางและ
เป|าหมายหลักร$วมกันอย$างชัดเจน 
 การสร�างคุณค�าท่ีแท�จริง (Value Creation) คือ การมุ$งเนนการสรางผลงานท่ีเป�น
คุณประโยชน* ตอบสนองความตองการไดตรงจุด แกป]ญหาไดถึงรากถึงโคนหรือนําสู$การพัฒนาได
อย$างกาวกระโดด รวมถึงตองมีการต$อยอดคุณค$าใหเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง คุมค$ากับการเปลี่ยนแปลง
ของตนทุน งบประมาณ เวลา และความพยายาม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 การส�งเสริมให�เกิดนวัตกรรม (Encouragement) คือ การมีบทบาทเป�นผูเชื่อมโยงให
เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู เกิดเครือข$าย สรางกระบวนการมีส$วนร$วมและการขยายผลในวง
กวาง เกิดการทํางานในลักษณะเครือข$ายความร$วมมือ และสรางหุนส$วนในการทํางาน 
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เปEาหมายนวัตกรการศึกษา 
 

นวัตกรรมทางการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ การประสาน ส$งเสริม 
สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาอย$างมีประสิทธิภาพ แบ$งเป�น 
 

 นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีจะช$วยส$งเสริมการจัดการศึกษา และการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอย$างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว$าเดิม 
เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียน 
 

 นวัตกรรมการบริหารจัดการ คือ เป�นการสรางนวัตกรรมเพ่ือแกไขป]ญหา หรือ
เพ่ือการพัฒนาภายในหน$วยงานการศึกษา ซึ่งจะเป�นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการ
บริหารจัดการงานท่ีเก่ียวของต$างๆ เช$น การจัดโครงการประชุม การจัดโครงการวิจัย และการอบรม
สัมมนา เป�นตน 
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“สุดยอดนวตักร” 
ผู�เช่ียวชาญ ผลงานท่ีมีอิทธิพล บทเรียนเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีสําคัญ 

Steve Blank  The Four Steps to 
the Epiphany 

องค*การตนแบบ (Start-up) เป�นองค*การท่ีต้ังข้ึน
ชั่วคราวเพ่ือคนหารูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ี
สามารถปรับขนาดใหใหญ$ข้ึนหรือเล็กลงไดตาม
ตองการ ซ่ึงกระบวนการคนหาท่ีเป�นระบบจะช$วย
เพ่ิมโอกาสของคุณในการสรางความสําเร็จไดมาก
ท่ีสุด  

Clayton 
Christensen  

The Innovator’s 
Solution  

การตองทําทุกสิ่งทุกอย$างใหถูกตองอาจทําให
องค*การท่ีประสบความสําเร็จมีความเสี่ยงต$อการ
ถูกโจมตีจากนักสรางนวัตกรรมแบบลมลางของเดิม 
(Disruptive) ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแกนการแข$งขันได
ดวยสินคาบริการพ้ืนฐานท่ีเขาถึงง$าย หรือมีราคา
สามารถซ้ือหาไดคล$องตัว  

Peter Drucker Innovation and 
Entrepreneurship 

“สิ่งท่ีลูกคาซ้ือมักจะไม$ใช$สิ่งท่ีบริษัทคิดว$าน$าจะ
ขายได” บริษัทจะตองมองจากมุมของลูกคาก$อน
จึงจะประสบความสําเร็จในการสรางนวัตกรรมได  

Richard N. 
Foster  

Creative Destruction  การท่ีจะสรางผลการดําเนินงานท่ีดีกว$าตลาดไดนั้น 
คุณจะตองสรางการเปลี่ยนแปลงใหไดตามจังหวะ
และขนาดของตลาดโดยไม$สูญเสียการควบคุม  

ViJay 
Govindarajan 

Ten Rules for 
Strategic Innovators  

บริษัทเดิมในตลาดท่ีตองการเป�นผูเชี่ยวชาญในการ
สร างนวัตกรรมเชิ งกลยุทธ*  จะตองหยิบยืม
ความสามารถหลักบางอย$างของคนอ่ืนมาใช 
รวมถึงการคิดพิจารณาอย$างรอบคอบว$าจะเลิกใช
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห ลั ก ใ ด  แ ล ะ เ รี ย น รู ทั ก ษ ะ
ความสามารถใหม$ท่ีไม$เคยมีมาก$อนใหได 

Bill James The New Bill James 
Historical Abstract 

การพิจารณาขอมูลเดิมดวยวิธีการและมุมมอง
ใหม$ๆ จะช$วยใหเห็นแนวคิดใหม$ท่ีสามารถลมลาง
แนวคิดแบบด้ังเดิมได  
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ผู�เช่ียวชาญ ผลงานท่ีมีอิทธิพล บทเรียนเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีสําคัญ 

A.G. Lafley  The Game Changer  การสรางนวัตกรรมเป�นกระบวนการท่ีสามารถ
บริหารจัดการและวัดผลได ซ่ึงกุญแจสําคัญท่ี
นําไปสู$นวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จคือแนวคิด
ท่ีว$า “ลูกคาคือเจานายของคุณ”  

Roger Martin  The Design Of 
Business  

ผูบริหารจะตองเปลี่ยนจาก การเลือกว$าจะทํา
หรือไม$ทําอะไร เป�น การเลือกว$าจะทําสิ่งนี้และสิ่งอ่ืน  ๆ 

Michael 
Mauboussin  

More Than You 
Know  

การเกิดความรูความเขาใจท่ีเป�นการคนพบครั้ง
ใหญ$อาจไดจากการนําบทเรียนท่ีได จากดานอ่ืนท่ี
ดูเหมือนไม$เก่ียวของกันมาใชในการแกป]ญหาของคุณ 

Rita McGrath Discovery Driven 
Growth 

ความคิดแรกของคุณจะผิดเสมอ ดังนั้น คุณตอง
วางแผนอย$างรอบคอบท่ีจะเรียนรูใหไดเร็วท่ีสุด ว$า
ขอสมมติฐานของคุณมีจุดบ$งพร$องตรงไหน 

Joseph 
Schumpeter 

Capitalism Socialism 
and Democracy 

“ป]ญหาท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาใหเห็นภาพอยู$เสมอก็คือ 
ระบบทุนนิยมจะนํามาใชบริหารโครงสรางท่ีมีอยู$ได
อย$างไร ในเม่ือป]ญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ ระบบทุนนิยม 
เป�นตัวทําใหเกิดโครงสรางดังกล$าว และทําลาย
โครงสรางไปในเวลาเดียวกัน” ซ่ึงบางครั้งคุณตอง
ทําลายบางสิ่งบางอย$างก$อนท่ีจะสรางสิ่งหนึ่งข้ึนมาได 
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กระบวนการสร�างนวัตกรรม 
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กระบวนการสร�างนวัตกรรม 7 Mode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode 1 รับรู�ได�ถึงทิศทาง D irection 
 ก$อนจะเริ่มโครงการควรหยุดคิดถึงโลกที่กําลังเปลี่ยนไป ใหมองอย$างเขาใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม หลักการ ฯลฯ รวบรวมเรื่องราว ข$าวสาร เทคโนโลยี
ล$าสุด โดยตองศึกษาแนวโนมต$างๆ ท่ีมีผลต$อหัวขอโครงการ มองไปถึงผลต$างๆ ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเหล$านั้น ท้ังหมดนี้จะทําใหสามารถวางกรอบป]ญหาไดใหม$ มองเห็นถึงโอกาสทางนวัตกรรม
และช$วยเรากําหนดทิศทางท่ีกําลังจะเคลื่อนไป 
 

Mode 2 เข�าใจบริบท C ontext 
 ศึกษาเก่ียวกับบริบทซ่ึงก็คือเหตุการณ*ท่ีส$งผลต$อขอเสนอนวัตกรรม โดยศึกษาว$าขอเสนอ
นั้นไดผลดีในตลาดอย$างไร ศึกษาองค*การของเรา ศึกษาคู$แข$ง ศึกษาความสัมพันธ*ขององค*การกับผูท่ีอยู$
ในอุตสาหกรรม ศึกษาว$ามีกฎหมายหรือขอบังคับใดท่ีส$งผลต$อหัวขอนวัตกรรม โหมดนี้จึงเนนไปท่ีการ
เปลี่ยนแปลงบริบทท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม เช$น สังคม สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ธุรกิจ 
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ เป�นตน 
 

Mode 3 รู�ผู�คน P eople 
 เป|าหมายของโหมดนี้ คือ การเขาใจผูคน (ผูมีส$วนไดส$วนเสีย) และปฏิสัมพันธ*ต$างๆ ใน
ชีวิตประจําวันของพวกเขา ศึกษาในรายละเอียดความแตกต$างในกลุ$มต$างๆ กุญแจสําคัญของโหมดนี้ 
คือ การกลั่นกรองเอา ความเขาใจท่ีลึกซ้ึงออกมาจากการสังเกตผูคน โดยสังเกตสิ่งท่ีพวกเขาสนใจหรือ
เป�นพฤติกรรมจริงๆ 
 

Mode 4 กรอบความเข�าใจท่ีลึกซ้ึง I nsights 
 คือการจัดโครงสรางใหกับสิ่งท่ีคนพบและสิ่งท่ีเรียนรู จากโหมดก$อนหนานี้ ใหจัดเรียง 
จัดกลุ$ม และจัดระเบียบขอมูลท่ีรวบรวมมา แลวหาแบบแผนท่ีสําคัญ ร$วมกับกระบวนการวิเคราะห*
ขอมูลแวดลอม เพ่ือใหได แบบแผนจากการวิเคราะห*ซํ้าๆ ร$วมกันดวยวิธีการต$างๆ 



340 

Mode 5 สํารวจแนวความคิด E xplore  
 เป�นการระดมสมองเพ่ือระบุโอกาสและสํารวจแนวความคิดใหม$ๆ โดยใชความเขาใจท่ี
ลึกซ้ึง และหลักการท่ีไดวางกรอบไวก$อนหนา ซ่ึงมีความคิดท่ีใหม$สดโดดเด$นท่ีเกิดจากผลลัพธ*ของการ
ทํางานร$วมกันในโหมดก$อนหนานี้เป�นพื้นฐาน ตองมั่นใจว$าแนวความคิด จะถูกสํารวจโดยสราง
ตนแบบเบ้ืองตนข้ึนมา แลวจึงอภิปรายในทีม และรับฟ]ง Feedback จากลูกคา 
 

Mode 6 วางกรอบการแก�ปzญหา S olutions 
 เป�นการสรางชุดของแนวความคิดใหอยู$ในรูปของ “ระบบแนวความคิด” เรียกอีกอย$าง
ว$าวิธีแกป]ญหา (solution) ซ่ึงไดประเมินแนวความคิดท่ีดีท่ีสุดดวยการเลือกแนวความคิดท่ีใหคุณค$า
สูงสุดแก$ผูมีส$วนไดส$วนเสียทุกกลุ$ม โดยแนวทางแกป]ญหานั้นจะตองทํางานร$วมกันไดดีและเสริมสราง
คุณค$าซ่ึงกันและกัน พรอมท้ังสรางเป�นตนแบบท่ีถูกทดสอบประเมินซํ้าๆ กันเพ่ือใหแน$ใจว$าจะใชการ
ไดจริง ทําใหเด$นชัดเพ่ือใหทีมงาน ผูใชและลูกคารูสึกม่ันใจ 
 

Mode 7 ข�อเสนอท่ีเป�นจริง O ffering 
 เม่ือวิธีแกป]ญหาถูกวางกรอบและตนแบบถูกทดสอบแลว ตองมีการประเมินว$าจะนําไป
ปฏิบัติไดจริง ในโหมดนี้ตองม่ันใจว$าวิธีแกป]ญหาเหล$านี้ ถูกสรางมารายลอมประสบการณ*จริงของ
ผูคน เตรียมคุณค$าท่ีแทจริงใหผูใช และก$อใหเกิดคุณค$าทางเศรษฐกิจใหกับองค*การได จากนั้นก็สราง
แผนเพ่ือปฏิบัติ ซ่ึงผูสรางนวัตกรรมตองร$วมกําหนดทิศทางกลยุทธ* สราง Roadmap เพ่ือแสดง ให
เห็นความคืบหนาในการนําวิธีแกป]ญหาไปสรางใหเกิดความแตกต$างข้ึน 
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การประเมินผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเสริมสรางศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษานั้น เป�นการพิจารณาถึงคุณลักษณะ
ของความเป�นนวัตกร (Attributes of Educational Innovator) มาเป�นกรอบประเด็นในการพัฒนา 
ไดแก$องค*ประกอบสําคัญ 4 ดาน ท่ีเอ้ือต$อการสรางสรรค*นวัตกรรม ดังนี้ 

1. ด�านความสามารถ (Ability) ประกอบดวย การแสวงหาความรู การระดมทรัพยากร 
และการส$งมอบเชิงวิชาการ 

2. ด�านทักษะการค�นพบ (Discovery Skill) ประกอบดวย การเชื่อมโยงความคิด การ
ต้ังคําถาม การสังเกต การปฏิสัมพันธ* และการทดลอง 

3. ด�านเจตคติ (Attitude) ประกอบดวย การคิดเชิงบวก ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง 
และผูร$วมงาน และความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 

4. ด�านพฤติกรรม (Behavior) ประกอบดวย ความกระหายการคิดคนสิ่งใหม$ การเปZด
กวางทางความคิด ความละเอียดรอบคอบ การมุ$งผลสัมฤทธิ์ และการประพฤติตนเป�นตนแบบ 
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ผลการประเมิน พิจารณาเชิงระบบแบบองค*รวมในการพัฒนาที่ตองพิจารณามิติท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงแสดงเป�นนัยยะของตารางความสัมพันธ* 4 ช$อง ท่ีชี้ใหเห็นถึงระดับการเสริมสรางคุณลักษณะของ 
นวัตกรการศึกษา (Attributes of Educational Innovator) ว$าจัดอยู$ในกลุ$มท่ีเอ้ือต$อการเป�นนวัตกร
หรือไม$ หรือจัดอยู$ในกลุ$มใด และหากตองการพัฒนาใหบุคลากรเป�นนวัตกรตองส$งเสริมในดานใดให
สูงข้ึน โดยนิยามเปรียบเทียบ เพ่ือการสื่อความหมายเทียบเคียงไว 4 กลุ$มดวยกัน คือ 

 

High
Innovativeness

No Sustainability
(Creator)

FIREWORKS

Innovativeness
Sustainability
(Innovator)

STAR

Low

MATCH
(Labor)

No Innovativeness
No Sustainability

CANDLE
(Administrator)

No Innovativeness
Sustainability

Low High

Reinforcem
ent System

Management for Innovative Sustainability

Attributes of Educational Innovator
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 กลุ�มท่ี 1 “Star” เปรียบเสมือนแสงดาวสกาวพราวฟ|า เนื่องจากไดรับการพัฒนาท่ี
มีสัดส$วนของระบบเสริมสรางเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง 
(Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนในระดับสูงเช$นกัน (Sustainability) 
กล$าวคือ อยู$ในระดับท่ีเหมาะสมต$อการมีคุณลักษณะของนวัตกร (Innovator) 

 กลุ�มท่ี 2 “Fireworks” เปรียบเสมือนแสงพลุท่ีสวยสว$างน$าต่ืนตาต่ืนใจ แต$อยู$ได
ไม$นานก็ดับสลายไป เนื่องจากไดรับการพัฒนาท่ีมีสัดส$วนของระบบเสริมสรางเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความเป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับสูง (Innovativeness) แต$มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืน
ในระดับท่ีไม$สูง (No Sustainability) กล$าวคือ อยู$ในระดับของความเป�นนักสรางสรรค* (Creator) แต$
ไม$ถึงระดับนวัตกรเพราะถึงขาดการจัดการท่ีดีท่ีจะช$วยธํารงรักษาคุณลักษณะท่ีจะนําไปสู$ความเป�นน
วัตกรใหยั่งยืน 

 กลุ�มท่ี 3 “Candle” เปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีใหความสว$างแบบเรียบง$าย แต$คง
อยู$เป�นเวลานาน เนื่องจากไดรับการพัฒนาท่ีมีสัดส$วนของระบบเสริมสรางเพ่ือพัฒนาศักยภาพความ
เป�นนวัตกรทางการศึกษาในระดับท่ีไม$สูง (No Innovativeness) แต$มีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ี
ยั่งยืนในระดับสูง (Sustainability) กล$าวคือ อยู$ในระดับของผูปฏิบัติงาน (Administrator) ซ่ึงไม$มี
การสรางสรรค*นวัตกรรมใหม$ๆ แต$เป�นคนที่มีความชํานาญในงานที่ตนไดรับมอบหมาย เพราะ
แวดลอมดวยการจัดองค*การท่ีเป�นระบบ ม่ันคง มีการจัดการท่ีดี แต$ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากร
เชิงนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

 กลุ�มท่ี 4 “Match” เปรียบเสมือนแสงไมขีดท่ีใหแสงสว$างเพียงวูบเดียวแลวก็มอดดับ
ไป เนื่องจากไดรับการพัฒนาท่ีมีสัดส$วนของระบบเสริมสรางเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป�นนวัตกรทาง
การศึกษาในระดับท่ีไม$สูง (No Innovativeness) และมีการจัดการเชิงนวัตกรรมท่ียั่งยืนในระดับท่ีไม$สูง
เช$นกัน (No Sustainability) กล$าวคือ อยู$ในระดับของคนงาน (Labor) ซ่ึงทํางานไดตามคําสั่งหรือสิ่งท่ี
ถูกมอบหมายเป�นงานๆ ไป ไม$มีการพัฒนาทักษะความสามารถเท$าท่ีควรเช$นเดียวกับไม$มีการจัดการท่ี
เอ้ือต$อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 
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บันทึกส่ังสมประสบการณ'เชิงนวัตกรรม 
Educational Innovator Passport Book (EIPB) 
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เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ 
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษา 

 
 ในการนําโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพความเป�นนวัตกรการศึกษาไปใช�จริงในภาคสนามนั้น 

เพ่ือให�ทราบถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมดังกล/าว ว/ามากน�อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค2ท่ีต้ังไว�
หรือไม/ อย/างไร จะต�องมีเครื่องมือเพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพของการพัฒนาตามโปรแกรมด�วย 
ซ่ึงจากผลการศึกษาวิเคราะห2และสังเคราะห2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง ผู�วิจัยได�นํารูปแบบการ
ประเมินผลตามแนวคิดของ Guskey (2000) และ อนันต2 พันนึก (2554) มาประยุกต2ใช�เป�นกรอบ          
ในการสร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม รวม 5 ประเภท ดังนี้ 

1. แบบประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองของผู�ร/วมโปรแกรม เพ่ือให�ได�ข�อมูลสะท�อนกลับ           
เก่ียวกับระบบเสริมสร�างความเป�นนวัตกรการศึกษา แบบประเมินเป�นแบบมาตรวัดประมาณค/า        
5 ระดับ (Rating Scale) และกําหนดให�เป�นการประเมินโดยผู�เข�าร/วมโปรแกรม 

2. แบบทดสอบความรู� เพ่ือใช�ในการประเมินผู�เข�าร/วมโปรแกรม เกี่ยวกับความรู�ของ            
การสร�างสรรค2นวัตกรรมและความเป�นนวัตกรการศึกษามากน�อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบความรู�       
ของผู�เข�าร/วม โปรแกรมระหว/างก/อนและหลังการพัฒนา (Pretest - Posttest) เป�นแบบทดสอบ        
แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) ชนิด 4 ตัวเลือก และกําหนดให�เป�นการประเมินโดย
ผู�เข�าร/วมโปรแกรม 

3. แบบประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา เพ่ือใช�ในการประเมินตามคุณลักษณะ       
นวัตกรการศึกษาของผู�ร/วมโปรแกรม ทั้งก/อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม แบบประเมินเป�น       
แบบมาตรวัดประมาณค/า (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดให�เป�นการประเมินโดยพ่ีเลี้ยง เพ่ือน
ร/วมงาน และผู�เข�าร/วมโปรแกรม 

4. แบบประเมินความเปลี่ยนแปลงขององค2การเชิงนวัตกรรม เพื่อใช�ในการประเมิน             
ความเปลี่ยนแปลงขององค2การเชิงนวัตกรรม ท้ังก/อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม แบบประเมิน
เป�นแบบมาตรวัดประมาณค/า (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดให�เป�นการประเมินโดยผู�เข�าร/วม
โปรแกรม 

5. แบบประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เพ่ือใช�ในการประเมินผล           
ท่ีเกิดจากผู�ร/วมโปรแกรม นําความรู�และความเป�นนวัตกร ไปบูรณาการในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิด        
ผลงานเชิงนวัตกรรม โดยทําการประเมินท้ังก/อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม แบบประเมินเป�น
แบบมาตรวัดประมาณค/า (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดให�เป�นการประเมินโดยผู�เข�าร/วม
โปรแกรม 
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แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีต#อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ 
ความเป�นนวัตกรการศึกษา 

 
ชื่อ................................................................................... 
 
คําช้ีแจง 
 1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงค2เพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู�เข�าร/วมโปรแกรม
ในแต/ละโครงการ ประกอบด�วย ด�านเนื้อหา ด�านกระบวนการ ด�านสภาพแวดล�อมและสื่อประกอบ
ด�านผลท่ีได�จากการเข�าร/วมโครงการ 
 2. เกณฑ2ในการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง มีดังนี้ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก  
3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น�อย และ 1 หมายถึง น�อยท่ีสุด 

 
ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด�านเนื้อหา 
1 วัตถุประสงค2ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน      
2 กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล�องกับวัตถุประสงค2ของ

โปรแกรม 
     

3 เน้ือหาในการเสริมสร�างศักยภาพมีความสําคัญและจําเป�นต/อการปฏิบัติงาน      
4 การวัดและประเมินผลการเสริมสร�างศักยภาพมีความเหมาะสม      

ด�านกระบวนการ 
5 ระยะเวลาท่ีใช�ในการเสริมสร�างศักยภาพมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับแต/

ละกิจกรรม 
     

6 รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร�างศักยภาพส/งเสริมการเรียนรู�
ได�เป�นอย/างดี และสอดคล�องกับเน้ือหา 

     

7 ผู�ดําเนินการเสริมสร�างศักยภาพมีการกระตุ�นให�ผู�เข�ารับการพัฒนา มีส/วนร/วม
ในกิจกรรม และสามารถนําให�เกิดการเรียนรู� 

     

8 พ่ีเลี้ยงให�คําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรู�ได�อย/างเหมาะสม      
9 การสรุปองค2ความรู�และประเมินผลมีความชัดเจน      

ด�านสภาพแวดล�อมและสื่อประกอบ 
10 สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร�างศักยภาพมีความสอดคล�องกับกิจกรรม

การพัฒนา 
     

11 โสตทัศนูปกรณ2ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม      
12 สถานท่ีดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม      
13 สิ่งอํานวยความสะดวกมีอย/างครบถ�วน เหมาะสม      
ด�านผลท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ 
14 ความรู� ทักษะ และแนวคิดใหม/ ท่ีได�รับเป�นประโยชน2      
15 ผลท่ีเกิดจากการเสริมสร�างศักยภาพสามารถนําไปประยุกต2ใช�ในการทํางาน      

ฉบับท่ี 1 
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แบบทดสอบความรู� เพ่ือใช�ในการประเมินผู�เข�าร#วมโปรแกรม 
 

(   ) กลุ/มทดลอง  (   ) กลุ/มควบคุม 
(   ) ก/อนการพัฒนา (   ) หลังการพัฒนา 

 

ชื่อ................................................................................... 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค2เพ่ือวัดความรู�ในการประเมินผู�เข�าร/วมโปรแกรม  
2. ให�ผู�ประเมินทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน�าคําตอบท่ีถูกต�องเพียงข�อเดียว 
3. แบบทดสอบนี้มีท้ังสิ้น 15 ข�อ  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 

1. ข�อใดถูกต�อง  
ก. นวัตกรท่ีดีต�องมีความคิดสร�างสรรค2เพ่ือสร�างนวัตกรรมท่ีดีและทันสมัย 
ข. นวัตกรจะต�องมีคุณลักษณะด�านความสามารถ ทักษะการค�นพบ เจตคติ และพฤติกรรม 
ค. นวัตกรรมท่ีดีจะต�องเกิดจากนวัตกรท่ีมีประสบการณ2สูง และเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
ง. นวัตกรรมหมายถึงเครื่องมือท่ีใช�เพ่ือการแก�ไขปbญหาทางการศึกษาเท/านั้น 

 
2. ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด การต้ังคําถาม การสังเกต การมีปฏิสัมพันธ2และการ

ทดลอง เป�นทักษะด�านใดของนวัตกร 
ก. ทักษะการค�นพบ  
ข. ทักษะการส/งมอบ 
ค. ทักษะการสร�างสรรค2  
ง. ทักษะการเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 

 
3. กระบวนการให�สมาชิกในองค2กรระดมปbญหาท่ีเกิดจากการทํางานภายในและกําหนดปbญหาท่ี

ต�องการแก�ไขพร�อมกัน น/าจะหมายถึงข้ันตอนในกระบวนการสร�างนวัตกรรรม  7 mode  
ก. รับรู�ได�ถึงทิศทาง  
ข. เข�าใจบริบท  
ค. รู�ผู�คน  
ง. สํารวจแนวคิด  

 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 7 mode จําเป�นต�องเป�นไปตามข้ันตอนหรือไม/  

ก. จําเป�นเพราะหากขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไปนวัตกรรมจะไม/สําเร็จ  
ข. จําเป�นเพราะนวัตกรรมท่ีสําคัญของโลกล�วนเกิดจากกระบวนการนี้ท้ังสิ้น  
ค. ไม/จําเป�นเพราะนวัตกรรมมักไม/เป�นไปตามลักษณะเส�นตรง 
ง. ไม/จําเป�นเพราะนวัตกรรมไม/จําเป�นจะต�องประสบความสําเร็จเสมอไป  

ฉบับท่ี 2 
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5. ข�อใดจัดเป�นนวัตกรรมประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ2  

ก. โทรทัศน2ท่ีใช�เทคโนโลยีสูง หรอื High Definition TV  
ข. การทําธุรกรรมทางการเงินการธนาคารผ/านโทรศัพท2  
ค. แพกเก็จทัวร2อนุรักษ2ธรรมชาติ  
ง. ถูกทุกข�อ  

 
6. กุญแจสําคัญท่ีนวัตกรสร�างนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักการทํางานของนวัตกร GIVE 

คือข�อใด  
ก. Goal optimization 
ข. Integration 
ค. Value creation  
ง. Encouragement  

 
7. ข�อใดไม/ใช/องค2ประกอบของหลักการสําคัญเพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

ก. สร�างนวัตกรรมจากประสบการณ2 
ข. ต�องคิดว/านวัตกรรมคือระบบ 
ค. สร�างจากวัฒนธรรม 
ง. นํากระบวนการนวัตกรรมท่ีมีวินัยมาใช� 

 
8. กิจกรรม Innovation mind set เป�นการฝmกให�กลุ/มทดลองได�พัฒนาทักษะใด  

ก. ทักษะการคิดสร�างสรรค2  
ข. ทักษะการคิดวิเคราะห2  
ค. ทักษะการเชื่อมโยง 
ง. ทักษะการสร�างปฏิสัมพันธ2  

 
9.  กิจกรรม Innovation Talk เป�นกระบวนการท่ีต�องการให�กลุ/มทดลองเกิดทักษะด�านใด  

ก. การสังเกต 
ข. การแสวงหาความรู� 
ค. การเชื่อมโยงความคิด  
ง. การเปnดกว�างความคิด  

 
10. เปoาหมายหลักหลังจากการใช�กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะ

ความเป�นนวัตกรการศึกษา  
ก. สามารถพัฒนานวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพได� 
ข. มีความม่ันใจในการสร�างนวัตกรรม  
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ค. มีศัยกภาพในการพัฒนานวัตกรรมรอบด�าน 
ง. มีรูปแบบในการพัฒนานวัตกรรมท่ีหลากหลาย  

 
11. กิจกรรมใดท่ีหมายถึงระบบเสริมสร�างเชิงนวัตกรรมในระบบเสริมสร�างศักยภาพแบบ ARM  

ก. โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของนวัตกร 
ข. การใช� ARM Matrix ในการประเมินศักยภาพของนวัตกร 
ค. การวางแผนการพัฒนานวัตกรตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 7 mode 
ง. การพัฒนานวัตกรด�วยกระบวนการ GIVE  

 
12. ทุกข�อคือความจําเป�นท่ีนวัตกรจะต�องศึกษาและวิเคราะห2แนวโน�มหรือทิศทางต/าง ๆ ก/อน

สร�างนวัตกรรม ยกเว�นข�อใด  
ก. มองเห็นโอกาสของ 
ข. นวัตกรรมจะกลายเป�นผลิตภัณฑ2ท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป  
ค. นวัตกรรมจะตอบสนองต/อความต�องการคนส/วนใหญ/ 
ง. ง/ายต/อการพัฒนานวัตกรรม  

 
13. ผู�วิจัยออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะความเป�นนวัตกรการศึกษากิจกรรมใดเป�นข้ันตอน

การประยุกต2เอาความรู�มาใช�ในการออกแบบนวัตกรรม 
ก. Innovation Mind Set  
ข. Innovation Work 
ค. Innovation Discussion  
ง. Innovation Assignment 

  
14. กระบวนการใดเป�นการส/งต/อทางวิชาการ 

ก. Innovation Mind Set  
ข. Innovation Work 
ค. Innovation Discussion  
ง. Innovation Assignment 

 
15. โปรแกรมเสริมสร�างทักษะความเป�นนวัตกรการศึกษาส/งผลสําคัญท่ีสุดกับกลุ/มทดลอง  

ก. เจตคติท่ีดีในการสร�างนวัตกรรม 
ข. สร�างเสริมศักยภาพความเป�นนวัตกร ADAB  
ค. เรียนรู�กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 7 mode 
ง. มีวิธีการพัฒนานวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

 
  

ฉบับท่ี 3 
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แบบประเมินคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา 
 

(   ) กลุ/มทดลอง  (   ) กลุ/มควบคุม 
(   ) ก/อนการพัฒนา (   ) หลังการพัฒนา 

 
ชื่อ................................................................................... 
 
คําช้ีแจง 
 1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค2เพ่ือประเมินคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรการศึกษา  
ของกลุ/มเปoาหมายท่ีเข�าร/วมโปรแกรมเสริมสร�างความเป�นนวัตกรการศึกษา โดยแบ/งออกเป�น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินคุณลักษณะความเป�นนวัตกร ซ่ึงเป�นการประเมินคุณลักษณะใน 4 
ด�าน คือ ความสามารถ ทักษะการค�นพบ เจตคติ และพฤติกรรม 
 2. ให�ท/านทําเครื่องหมาย √ ลงในช/องระดับผลการประเมินท่ีตรงตามความเป�นจริง  
ตามความคิดเห็นท/าน โดยมีเกณฑ2การพิจารณา ดังนี้ 
  5 มากท่ีสุด หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรสมํ่าเสมอ 
  4 มาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรค/อนข�างบ/อย 
  3 ปานกลาง หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะของความเป�นนวัตกรปานกลาง 
  2 น�อย หมายถึง ไม/ค/อยปรากฏคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร 
  1 น�อยท่ีสุด หมายถึง ไม/ปรากฏคุณลักษณะของความเป�นนวัตกร 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช/อง (   ) ท่ีตรงกับสถานภาพของท/าน 

ตําแหน/งของผู�ประเมิน 
(   ) พ่ีเลี้ยง 
(   ) เพ่ือนร/วมงาน 
(   ) ตนเอง 

ตอนท่ี 2 การประเมินคุณลักษณะความเป�นนวัตกรการศึกษา 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช/องท่ีตรงกับความเห็นของท/านตามความเป�นจริง 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ด�านความสามารถ 
การแสวงหาความรู� 

1 บุคลากรสามารถรวบรวม ศึกษา ค�นคว�าความรู� 
ได�อย/างรวดเร็ว ถูกต�อง ครบถ�วน 

     

2 บุคลากรสามารถเรียนรู�องค2ความรู�ใหม/ๆ ได�รวดเร็ว สมํ่าเสมอ      
3 บุคลากรสามารถนําความรู�มาวิเคราะห2 สังเคราะห2 และสร�างความรู�ใหม/

เพิ่มเติมจากแหล/งต/างๆ ได� จนเกิดเป�นแนวทางแก�ไขปbญหาและพัฒนา
งานได�ตรงเปoาประสงค2 

     

การระดมทรัพยากร 
4 บุคลากรมีวิธีการรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ2 รวมถึงกําลังคน 

ที่มีความรู�ความสามารถ ให�เพียงพอต/อการทํางาน 
ได�อย/างรวดเร็ว สอดคล�อง เหมาะสม 

     

5 บุคลากรสามารถจัดการ เงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ2 รวมถึงกําลังคน 
ที่มีความรู�ความสามารถ ให�เหมาะสมในการทํางาน 
ได�อย/างมีประสิทธิภาพ 

     

การส#งมอบเชิงวิชาการ 
6 บุคลากรมีวิธีการ/ข้ันตอน/รูปแบบ ในการถ/ายทอด 

องค2ความรู�และผลงาน ให�แก/ผู�เก่ียวข�อง 
     

7 บุคลากรสามารถถ/ายทอดองค2ความรู�และผลงานได�อย/างมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ มีระบบ ระเบียบ แบบแผน และกระบวนการที่เหมาะสม
กับบริบททางการศึกษา 

     

8 บุคลากรสามารถทําให�ผู�เก่ียวข�อง นําองค2ความรู�และผลงานที่ได�รับการ
ถ/ายทอด ไปประยุกต2ใช�ในการทํางานด�านการศึกษา 

     

ด�านทักษะการค�นพบ 
การเชื่อมโยงความคิด 

9 บุคลากรมีทักษะในการผสมผสานความรู� ประสบการณ2 แนวความคิด 
เทคโนโลยี เข�าด�วยกันได� 
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

10 บุคลากรมองเห็นความสัมพันธ2ของสิ่งต/างๆ ที่บุคลากรทั่วไปไม/สามารถ
ทําได� แล�วนํามาสร�างสรรค2เป�นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาข้ึนมาได� 

     

การตั้งคําถาม 
11 บุคลากรมีทักษะในการกําหนดประเด็นและตั้งคําถามที่เป�นแรงกระตุ�นให�

เกิดแนวคิดที่สร�างสรรค2 
     

12 บุคลากรมีทักษะในการกําหนดประเด็นและตั้งคําถามที่ทําให�เกิดความรู� 
ความเข�าใจทั้งสิ่งที่มีอยู/เดิม หรือสร�างเป�นองค2ความรู�ใหม/ 

     

การสังเกต 
13 บุคลากรมองเห็นความแตกต/างในสิ่งที่กําลังทําอยู/ แม�จะเพียงเล็กน�อย      
14 บุคลากรมองเห็นความแตกต/างที่จะสามารถทําให�เกิดเป�นองค2ความรู�ใหม/      

การปฏิสัมพันธ; 
15 บุคลากรมีทักษะในการสร�างความสัมพันธ2ที่ดีกับบุคคลอ่ืนในทุกวงการ

และทุกระดับ 
     

16 บุคลากรมีทักษะในการสร�างเครือข/ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ความคิดสร�างสรรค2 และพัฒนางานได� 

     

การทดลอง 
17 บุคลากรมุ/งเสาะแสวงหาคําตอบที่ถูกต�องในสิ่งทีส่งสัยอยู/เสมอ      
18 บุคลากรทดลองว/านวัตกรรมที่ตนเองสร�างข้ึนมานัน้มีประสิทธิภาพ และ

เป�นประโยชน2ต/อการศึกษาอยู/เสมอ 
     

19 บุคลากรนาํทักษะและประสบการณ2จากการทดลองมาพัฒนางาน      
ด�านเจตคติ 

การคิดเชิงบวก 
20 บุคลากรเชื่อม่ันกับความสามารถในการแก�ปbญหาในการทํางาน 

ของตนเองและทีมงานได� 
     

21 บุคลากรรู�สึกว/าสามารถควบคุมสิ่งที่มีความสําคัญในการทํางานได�      
22 บุคลากรรู�สึกว/าสิ่งต/างๆ ในการทาํงานเป�นไปตามทีต่นเองและทีมงานต�องการ      

ความเชื่อม่ันในงาน ตนเอง และผู�ร#วมงาน 
23 บุคลากรปฏิบัติงานด�วยความตระหนักในประโยชน2ของงานที่ทํา 

ที่มีต/อหน/วยงานและวงการศึกษา 
     

24 บุคลากรปฏิบัติงานด�วยความไว�วางใจและม่ันใจในศักยภาพของตนเอง
และเพื่อนร/วมงาน 

     

25 บุคลากรยึดถือหลักความสามัคคี การให�เกียรติประพฤติตนต/อ 
เพื่อนร/วมงานด�วยความเคารพ 

     

ความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 
26 บุคลากรเชื่อม่ันว/าการศึกษาเป�นรากฐานที่ส/งเสริม ความเจริญม่ันคงของชาติ      
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

27 บุคลากรเชื่อม่ันว/าเยาวชนเป�นทรัพยากรมนุษย2ที่สาํคัญทีสุ่ดในการเป�น
กําลังสาํคัญต/อการพัฒนาประเทศ 

     

28 บุคลากรเชื่อม่ันว/าทุกคนควรได�รับการศึกษา อบรม และฝmกฝน 
ทั้งร/างกาย ปbญญา อารมณ2 จิตใจ ให�เป�นคนดีคนเก/ง ในทุกช/วงวัย 

     

ด�านพฤติกรรม 
ความกระหายการคิดค�นสิ่งใหม# 

29 บุคลากรแสดงออกถึงการอยากได� อยากมี อยากพัฒนาสิ่งใหม/ๆ ทั้ง
ปbจจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ2 ในการทํางาน 

     

30 บุคลากรพยายามแสวงหาแนวปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ด�วยความกระตือรือร�น 

     

31 บุคลากรมีความตื่นตัวในการเรียนรู�สิ่งใหม/ๆ ที่เป�นประโยชน2 
ในการทํางาน และการพัฒนาการศึกษาอย/างต/อเนื่อง 

     

การเป>ดกว�างทางความคิด 
32 บุคลากรมีความเข�าใจและยอมรับเหตุผลของผู�อ่ืน      
33 บุคลากรรับฟbงความคิดเห็นที่แตกต/างด�วยใจที่ปราศจากอคติ ทั้งกับ

ผู�บังคับบัญชา เพื่อนร/วมงาน และผู�เก่ียวข�อง 
     

34 บุคลากรยอมรับแนวคิด รูปแบบ และวิธีการใหม/ๆ 
มาประกอบการวิเคราะห2 สังเคราะห2 และพัฒนาการทํางาน 

     

ความละเอียดรอบคอบ 
35 บุคลากรให�ความสําคัญกับรายละเอียดของการทํางาน 

ในทุกแง/มุมและรอบด�าน 
     

36 บุคลากรมีการพินิจพิเคราะห2 และตรวจสอบความถูกต�อง 
แม/นยําของข�อมูล และกระบวนการ 

     

37 บุคลากรไตร/ตรองถึงผลลัพธ2และผลกระทบ 
จากการดําเนินงาน รวมถึงจากผลผลิตที่นําไปใช�ในระบบการศึกษา 

     

การมุ#งผลสัมฤทธิ ์
38 บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงานให�ดี หรือให�เกินกว/า 

มาตรฐานที่กําหนด 
     

39 บุคลากรมีความเพียรและทุ/มเทเวลาให�กับการทํางานอย/างสมํ่าเสมอ      
40 บุคลากรไม/ละเลย ละทิ้ง และไม/ลดคุณภาพในการปฏิบัติงาน      
41 บุคลากรมีจิตใจหนักแน/น ม่ังคง พร�อมที่จะปฏิบัติงานที่ยาก และเผชิญ

เหตุการณ2ต/างๆ 
     

42 บุคลากรมีความอดทนอดกลั้น ทั้งด�านจิตใจและร/างกาย 
ที่เกิดจากความเหนื่อยยากในการทํางาน 
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

การประพฤติตนเป�นต�นแบบ 
43 บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ธรรมเนียมแบบแผนของทาง

ราชการ และวงการศึกษา 
     

44 บุคลากรกล�าหาญ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต�อง      
45 บุคลากรแสดงถึงภาวะผู�นําแห/งการเปลี่ยนแปลง      
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แบบประเมินความเปล่ียนแปลงขององค;การเชิงนวัตกรรม 
(   ) ก/อนการพัฒนา (   ) หลังการพัฒนา 

 

ชื่อ................................................................................... 
คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงค2เพ่ือประเมินความเปลี่ยนแปลงขององค2การเชิงนวัตกรรม  
2. เกณฑ2ในการประเมินความเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก  

3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น�อย และ 1 หมายถึง น�อยท่ีสุด 
 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3  1 

1 มีแนวทางการจัดการความรู�เพื่อนําไปสู/การปฏิบัตไิด�ครอบคลุมทุกส/วน 
ทั้งกลุ/ม ฝxาย และระดับบุคคล 

     

2 มีบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู� ทั้งในระดับกลุ/มและระดับบุคคล      
3 มีการถ/ายทอด แบ/งปbนความรู� และการมีส/วนร/วมในการถ/ายโอนความรู�      
4 มีการสนับสนุน ยกย/อง ให�รางวัล แก/บุคคล/ทีมงานที่มีการพัฒนาการ

เรียนรู� สร�างนวัตกรรมหรือที่ มีผลการดําเนินงานที่ มีประสิทธิ์ภาพ 
ประสิทธิผล 

     

5 มีการเตรียมความพร�อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม//นวัตกรรมที่ต�อง
นํามาใช� 
ในการปฏิบัติงาน 

     

6 มีการสรุปบทเรียนผลการดาํเนนิงานและหารือร/วมกัน เพื่อสนบัสนนุการ
สร�างนวตักรรม เพื่อปรับปรุงการทํางาน 

     

7 มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข�อมูลสารสนเทศ 
เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน 

     

8 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู�ภายในกลุ/ม/สํานัก และแลกเปลี่ยน 
วิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ (Best Practice) ข�ามหน/วยงาน 

     

9 มีการเรียนรู�ของบุคลากร รวมถึงฝmกฝน ปฏิบัติอย/างต/อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ 
ของตนเองอยู/เสมอ 

     

10 มีแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ เจตคติ จากการสั่งสมประสบการณ2  
ในการทําความเข�าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเร่ืองต/างๆได�อย/างเหมาะสม 

     

11 มีการสร�างเจตคติร/วมของบุคลากร ให�สามารถมองเห็นภาพ 
และมีความต�องการที่จะมุ/งไปในทิศทางเดียวกัน 

     

12 มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต/างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ2กัน 
เป�นระบบได�อย/างเข�าใจและมีเหตุมีผล ทําให�สามารถนําไปวางแผน 
และดําเนินงานได� 

     

  

ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 4 
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แบบประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 

 (   ) ก/อนการพัฒนา (   ) หลังการพัฒนา 
 
ชื่อ................................................................................... 
 
คําช้ีแจง 
 1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค2เพ่ือประเมินผลงานเชิงนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงเป�นการประเมินคุณลักษณะใน 4 ด�าน คือ ด�านความเป�นนวัตกรรม ด�านกระบวนการพัฒนา ด�าน
คุณค/าของนวัตกรรม และด�านหลักการทํางาน 
 2. ให�ท/านทําเครื่องหมาย √ ลงในช/องระดับผลการประเมินท่ีตรงตามความเป�นจริง  
ตามความคิดเห็นท/าน โดยมีเกณฑ2การพิจารณา ดังนี้ 
  5 มากท่ีสุด หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด/นชัดของผลงานเชิงนวัตกรรม 
  4 มาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด/นของผลงานเชิงนวัตกรรม 
  3 ปานกลาง หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด/นของผลงานเชิงนวัตกรรมปานกลาง 
  2 น�อย หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด/นของผลงานเชิงนวัตกรรมค/อนข�างน�อย 
  1 น�อยท่ีสุด หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด/นของผลงานเชิงนวัตกรรมน�อยมาก 

ฉบับท่ี 5 
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คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช/องท่ีตรงกับความเห็นของท/านตามความเป�นจริง 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ด�านความเป�นนวัตกรรม 
1 เป�นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม/ หรือองค2ความรู�ใหม/ 

หรือการต/อยอดใหม/ ท่ีไม/เคยมีหรือปรากฏมาก/อน 
     

2 เป�นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม/ หรือองค2ความรู�ใหม/ 
หรือการต/อยอดใหม/ ในการแก�ปbญหาหรือพัฒนาได �อย /าง มี
ประสิทธิภาพ 

     

ด�านกระบวนการพัฒนา 
3 มีการสังเคราะห2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต2ใช�ได� 

สอดคล�องกับสภาพปbญหาหรือความต�องการพัฒนา 
     

4 มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคล�องกับสภาพปbญหา 
หรือความต�องการ บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา และมีความเป�นไปได� 

     

5 ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมตามท่ีออกแบบไว�ครบทุกข้ันตอน 
และ/หรือมีการปรับปรุงพัฒนาอย/างต/อเนื่อง 

     

ด�านคุณค#าของนวัตกรรม 
6 ผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังในและนอกกลุ/ม/สํานัก/หน/วยงาน 

มีส/วนร/วมในการทํางานและระดมทรัพยากร 
     

7 การพัฒนานวัตกรรมได�ดําเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร/ 
และสร�างเครือข/าย 

     

8 แก�ปbญหาหรือพัฒนาได�ตรงตามวัตถุประสงค2และเปoาหมาย 
เกิดประโยชน2อย/างกว�างขวาง 

     

ด�านหลักการทํางาน 
9 มีวัตถุประสงค2และเปoาหมาย สอดคล�องกับสภาพปbญหา 

และความต�องการ มีความเป�นไปได�และสามารถวัดได� 
     

10 มีการบูรณาการทรัพยากร บุคลากร กระบวนการ และองค2ความรู�ใน
การสร�างสรรค2นวัตกรรม  

     

11 คํานึงถึงคุณค/าของผลท่ีเกิดจากนวัตกรรมอย/างลึกซ้ึง      
12 มีการกระตุ�นให�เกิดการขยายผลในการสร�างนวัตกรรม      
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ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นายวสันต�  สุทธาวาศ 
ท่ีอยู�ป�จจุบัน 123 ม.2 ต.ป#าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 
ตําแหน�งงานป�จจุบัน นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ปฏิบัติราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
 พ.ศ. 2554 สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 พ.ศ. 2559 สําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เกียรติประวัติ 
        พ.ศ. 2558 ข?าราชการพลเรือนดีเด�น (ครุฑทองคํา) ประจําปB 2558 
 

 รางวัลทรงคุณค�าสพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 5 ประจําปBการศึกษา 
2558 ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทข?าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม 
ด?านวิชาการยอดเยี่ยม (ระดับชาติ) 

 บุคลากร สพฐ.ดีเด�น (ระดับส�วนกลาง) ครั้งท่ี 10 ประจําปB พ.ศ.2558 
ผลงานวิชาการ 
 พ.ศ.2558 บทความวิชาการ เรื่อง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมสร?างนวัตกรรมระดับบุคคลใน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Factors Affecting Individual 
Innovative Behavior in The Office of Basic Education Commission) ใน
วารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร�สังคมศาสตร�และศิลปะ 
ปBท่ี 8 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 

                             บทความวิชาการ เรื่อง ความเปhนนวัตกรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาครัฐ: 
การศึกษาทฤษฎีฐานราก (The Basic Educational Innovator in Public Sector: 
A Study for Grounded Theory) ในวารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับ
มนุษยศาสตร�สังคมศาสตร�และศิลปะ ปBท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2558 

      พ.ศ. 2559       บทความวิชาการ เรื่อง วิธีพัฒนาศักยภาพความเปhนนวัตกรการศึกษา 
(Educational Innovator’s Potential Development Method) ใน
วารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร�สังคมศาสตร�และ
ศิลปะ ปBท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559 

  บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร?างศักยภาพความเปhนนวัตกร
การศึกษา (Development of Program for Reinforcing the Educational 
Innovator Potentiality) ในวารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร�
สังคมศาสตร�และศิลปะ ปBท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 


