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54252336 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : ทักษะการบริหาร / องคการนวัตกรรม
สุภาพร เหล าทรัพย เจริญ : ทักษะการบริหารของผูบริ หารกับ ความเป นองคการนวัต กรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธ และ อ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว. 170 หนา
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 2) ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ 3) ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการ
นวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางคือ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 86 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน
คือ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูล
ทั้งสิ้น 344 คน เครื่องมือที่ใชวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของ เดรคและโรว (Drake and Roe) และความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา ของทิดด เบสเซ็นท และ
พาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลข
คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. ทั กษะการบริห ารของผู บริห ารในสถานศึกษา สั งกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย
ดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน และทักษะ
ดานมโนภาพ
2. ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ การสื่อสาร โครงสรางองคการที่เหมาะสม บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค การฝกอบรมและ
พัฒนา บุคลากรที่มีความสําคัญ วิสัยทัศนรวม การมีสวนรวมในนวัตกรรม ปจจัยภายนอก และองคการแหงการ
เรียนรู
3. ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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54252336 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
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SUPAPORN LAOSUBCHAROEN : DIRECTOR’S ADMINISTRATIVE SKILLS AND
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THESIS ADVISORS : SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D. AND VORAKARN SUKSODKIEW, Ph.D. 170 pp.
The purposes of this research were to find : 1) director’s administrative skills in
Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2 ,2) innovative organization of school in
Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2, and 3) the relationship between
director’s administrative skills and innovative organization of school in Kanchanaburi Primary
Educational Service Area Office 2. The samples were 86 schools in Kanchanaburi Primary
Educational Service Area Office 2. The respondents in each school consisted of 4 persons : school
director, deputy director and 2 teachers, with the total of 344. the instrument was a
questionnaire regarding the administrative skill based on the theory of Drake and Roe and
innovative organization based on the theory of Tidd, Bessant and Pavitt. The statistical used were
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment
correlation coefficient.
The results were found that
1) director’s administrative skills in Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office
2, as a whole and individual were found at a high level; ranking from the highest to the lowest as
follow : human skills, cognitive skills, technical skills, educational and instruction skills and
conceptual skills.
2) innovative organization of schools in Kanchanaburi Primary Educational Service Area
Office 2, as a whole and individual were found at a high level; ranking from the highest to the
lowest as follow : effective team working, communication, appropriate organization structure,
creative climate, stretching training and development, key individual, shared vision, high
involvement in innovation, external focus and the learning organization.
3) director’s administrative skills and innovative organization of school in Kanchanaburi
Primary Educational Service Area Office 2 was related with a statistically significant at .01 level.
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บทนํา
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอมนุษย ไมวาในระดับปจเจกบุคคล องคการ หรือประเทศชาติ
เทคโนโลยี ชว ยทํ าให ม นุษ ย มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น มี ค วามเป น อยู ที่ ส ะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้
เทคโนโลยียังคงเปนเครื่องมื อสําคัญในการสรางความเจริญรุงเรือ งใหกับ บริษัทและประเทศชาติ
ตลอดจนยังชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับอาณาประเทศในเวทีโลก ดังนั้น บุคคล องคการ หรือ
ประเทศใดที่ลาหลังดานการสราง ผลิต ใช หรือจัดการเทคโนโลยี ยอมตกอยูในภาวะที่เ สียเปรียบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตนที่โลกมีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง ผนวกกับความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดและเทคโนโลยีที่รวดเร็วเปนเครื่องเสริมแรงอันสําคัญที่ทําใหโลกมีความเปนพลวัตมากขึ้น
บุคคล หรือองคก ารที่ เขาใจ และสามารถจัดการเทคโนโลยีไดอยางมี ป ระสิท ธิภาพในภาวะความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้เทานั้นที่จะคงความสามารถในการแขงขันบนเวทีโลกนี้ได มากยิ่งขึ้น ดังนั้นใน
โลกของการทํางานและธุร กิจจึงมีก ารเปลี่ยนแปลงจากวิธีการแบบดั้ง เดิมไปสูแนวทางปฏิบัติและ
แนวคิดแบบใหม ดวยเหตุนี้นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองคการจึงนับวามีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งตอองคการในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ถาองคการใดไมสามารถที่จะพัฒนา ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงตนเองดวยวิธีการหรือสิ่งใหมๆ แลว ก็ยอมเปนการยากที่จะทําใหองคการของตนประสบ
ความสําเร็จในการแขงขันได ความสนใจในปจจุบันตอนวัตกรรม และความสัมพันธของนวัตกรรมตอ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ก อใหเกิ ดโครงรางงานวิจัยในแงมุม ตางๆ มากมายที่เ กี่ ยวเนื่อ งกั บ
กระบวนการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเมื่อไมกี่ปมานี้ เทคโนโลยีไดถูกกําหนดใหเปนอาวุธในการ
แขงขันสําหรับองคการ ความสําเร็จของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี คือความสามารถในการจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารที่ขาดความรอบรูในกระบวนการนวัตกรรมก็จะเปนอุปสรรคตอการ
จัดการในกระบวนการหรือตอการนํากลยุทธที่เกี่ยวของกับกระบวนการไปประยุกตใช1
ในศตวรรษที่ 21 ยุคแหงปรากฏการณที่สามารถสัมผัสไดถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุน
เร็วขึ้น ทามกลางสภาวะแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนาจากเศรษฐกิจแบบ
ดั้งเดิมสูเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
Economy) องค ก ารต า งๆ ต อ งปรั บ ตั วและจํ าเป น ต อ งแข ง ขั นกั น ด ว ย “ความคิ ด สร างสรรค ”
(Creativity) และ “นวัตกรรม” (Innovation) เพื่อสรางความแตกตางในกระบวนการสงมอบสินคา
หรือ
_____________________________
1
บดินทร รัศมีเ ทศ, การจัดการเทคโนโลยี ส รา งฝนสูนวัตกรรม : กลยุทธการจัดการ
เทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศ (กรุงเทพฯ : แสงดาว จํากัด, 2550), 20.
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1

2
หรือบริการจนถึงมือผูบริโภคพรอมกับความพึงพอใจสูงสุด องคการที่จะอยูรอดไดในอนาคตภายใต
สภาวะแวดลอมของโลกที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองอาศัยความคิดสรางสรรคและสามารถดึง
ศักยภาพของคนในองคการออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความแตกตางที่ทําให
องคการเติบโตไดอยางยั่งยืน2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พุ ท ธศั ก ราช 2555-2559)
ในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยตอ งเผชิญกั บ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญ ทั้ ง
ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอ
การพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะขอ ผูก พันที่จ ะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึง จําเปนตอ งนํา
ภูมิคุมกันทีมีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอม
ใหแก ค น สัง คม และระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศใหส ามารถปรั บ ตัวรองรับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม จากภาวะคุกคามของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ที่ตองเนน
การพั ฒนาบนฐานความรูและสรางนวัตกรรม รวมถึงการที่ สามารถเขาถึง ขอมู ลขาวสารและองค
ความรูอยางกวางขวางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย
ซึ่ง ปจ จุบั นคุณภาพการศึ กษายัง ก าวไม ทั นตอ การเปลี่ยนแปลง และยัง ไม พรอมที่ จ ะเข าสูสั งคม
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) ไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจําเปนตองสราง
ความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติก ส ควบคูกั บการ
ยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 3 ในการบริหารราชการ
แนวใหม (New Public Administration) สวนราชการตองพัฒนาความรู ความชํานาญ และความ
เชี่ย วชาญของขา ราชการและบุค ลากรขององคก ารใหมี ค วามสอดคลอ งอยางเหมาะสมตอ การ
ปฏิบัติงาน เพื่อมุงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาประสงคขององคการ ตามหลักการบริหาร
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 ตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ มีการปรับแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีการ
กําหนด
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_____________________________
2
วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ และ อาทิตยา อรุณศรีโสภณ , ชุมชนแหงนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค, accessed 12 September 2012. Available from
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_10/pdf/aw2.pdf
3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11, accessed 12 September 2012.
Available from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/152/1.PDF

3
กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่นําไปสูความเปนจริงได และมีการกําหนดหลักการวาสวนราชการตองมี
หนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง ไดบัญญัติ
เปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2. ตองสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชากรสมัยใหมตลอดเวลา
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ตองมีการสรางความรวมมือในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับใชในการปฏิบัติราชการรวมกัน เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์เปาประสงคของงาน
โดยขาราชการและบุคลากรในทุกระดับขององคการจะตองตอบคําถามใหไดวา ผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น
สนับสนุนการบรรลุเ ปาหมายขององคการอยางไร และเรียนรูที่ จ ะทํ างานรวมกั นเปนที มระหวาง
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาเพื่อไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน 4
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการบริหารสถานศึกษา การที่ผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารงาน
ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวขึ้นอยูกั บคุณลัก ษณะ ความรู ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะการบริหารของผูบ ริหารสถานศึกษาหรือหนวยงานอยางจริง จัง 5 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ปจจัยที่ สงผลตอการนํานโยบายการปฏิรูป การศึกษาในระดับสถานศึกษาของหลายประเทศไปใช
พบว า ทั ก ษะของผู บ ริ ห ารเป น ตั ว การสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาดี ขึ้ น และจาก
ประสบการณและผลการวิจัยของทุ กประเทศไดขอสรุป ตรงกันวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนเปนปจจัยสําคัญลําดับตนที่จะชวยใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จประเทศตางๆ
จึงดําเนินยุทธศาสตรที่จะใหผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เชนสหราชอาณาจักร ไดระบุ
ถึงผูที่จะเปนครูใหญจะตองมีทักษะในการบริหารจัดการสูงโดยมีการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของผู
ที่จะเปนครูใหญ สําหรับประเทศสิงคโปรซึ่งใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําใน
ทุกระดับ เชื่อมั่นวาครูใหญเปนจุดสําคัญที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงได จึงใหความสําคัญกับการ
พัฒนาครูใหญอยางมากดวยวิธีการตางๆ สิ่งที่สิงคโปรใหความสําคัญดวยการสนับสนุนเปนพิเศษคือใน
เรื่องความคิดสรางสรรค การนํานวัตกรรมมาใชสรางความเปนเลิศใหกับผูเรียน 6
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_____________________________
4
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, accessed 12 September 2012. Available from
http://www.vru.ac.th/goodgovru/law/08.pdf
5
ชูชีพ บุญศรี, “ทักษะการบริหาร,” วารสารวิชาการ 8,9 (พฤษภาคม) 2545 : 18.
6
กรมวิชาการ, คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2544),3.

4
แคทซ (Katz) ไดศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยู
กับ ทั ก ษะพื้นฐานของผูบ ริห าร โดยจําเปนตอ งมี ทั ก ษะทั้ ง 3 ดาน ไดแก 1) ทั ก ษะดานเทคนิค
(technical skill) 2) ทักษะดานมนุษย (human skill) 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill)
เปนสิ่งสําคัญที่มีตอการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ7 สําหรับแนวความคิดของ เดรคและโรว (Drake
and Roe) แสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารวา ทักษะที่จําเปนในการบริหารสถานศึกษาควรมี
5 ดาน คือ 1) ทัก ษะดานความรู ความคิด (cognitive skills) 2) ทักษะดานเทคนิค (technical
skills) 3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Education and instructional skills) 4) ทักษะดาน
มนุษย (human skills) 5) ทั ก ษะดา นมโนภาพ (conceptual skills) 8 และเซอรจิ โ อวานนี่
(Sergiovanni) ไดเ สนอแนวคิดวาผูบ ริห ารโรงเรียนที่ จัดการศึกษาในโรงเรียนสูความเปนเลิศนั้น
จะตองเปนผูมีทักษะการบริหารเพราะผูบริหารโรงเรียนจะสามารถเลือกเนนความสนใจในสิ่งที่เปน
ความสําคัญและเปนคานิยมของโรงเรียน ดังนั้นสมาชิกในโรงเรียนจะมีความเขาใจตรงกันวา อะไรคือ
เปาหมายสําคัญของโรงเรียน และทุกคนจะปฏิบัติงานของตนใหบรรลุเปาหมายนั้น 9 การบริหารมี
จุดมุง หมายเพื่ อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง(do thing right) ความมีประสิท ธิภาพ
(efficiency) ในการใชทรัพยากรใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการไดดี ในขณะที่ผูนําจะมุงก อใหเกิด
การเปลี่ย นแปลงเชิ ง นวัต กรรมในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อง (do right things) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) และความสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติเกิดแรงบันดาลใจใหใชความสามารถอยางเต็มที่ 10
นอกจากนี้การแขงขันในยุคปจจุบนั จะขึ้นอยูกบั ความสามารถขององคการในการสรางและใชสินทรัพย
ที่ จับ ต อ งไม ได (intangible asset) ในการเพิ่ม คุณภาพ ลดต นทุ น ลดระยะเวลาในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ หรือบริการใหมๆ สรางนวัตกรรมเพื่อความตองการ และความคาดหวังของลูกคาไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว11
_____________________________
7
Robert L. Katz, “Skill of An Effective Administrator,” Harvard Business
Review 52, 2 (September-October 1974) : 90-102.
8
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 30.
9
Thomas J. Sergiovanni, Factors which Affect Satisfaction of Teacher.
Explorations in Educational Administration (New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1983),
4-13.
10
Kathryn M. Bartol., Management A Pacific Rim focus, 2nd ed.(Roseville NSW
: McGraw-Hill, 1998), 547.
11
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:จิรวัฒน
เอ็กซเพรส, 2548), 7.
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5
นวัตกรรมเปนกระบวนการสรางสรรค คิดคน พัฒนา สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และมีการ
เผยแพรอ อกสูชุมชนในลักษณะเปนของใหมที่ ไม เคยมีม าก อนหรือของเก าที่ มีอยูเ ดิม แตไดรับ การ
ปรับปรุงเสริมแตงพัฒนาขึ้นใหมทําใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปใชเชิงพาณิชยได12
องคการนวัตกรรมตอ งมี ก ารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงทํ าให
องคการมีความเคลื่อนไหว ผูนําตองกระตุนบุคลากรในองคการใหทํางานและมีความมุงมั่นสรางความ
ภักดีตอองคการในหมูบุคลากร และมีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองทํา 13 องคการนวัตกรรมมี
ความสําคัญในปจจุบัน เพราะขอจํากัดของทรัพยากรตางๆ ที่มีในโลกซึ่งลดนอยลงไปเรื่อยๆ และกําลัง
จะหมดไปจึงสงผลใหธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติตองพยายามแสวงหา
นวัตกรรมใหมๆ ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหธุรกิจของตนเองอยูรอดไดอยางยั่งยืน 14 องคการนวัตกรรมจะนํามา
ซึ่ ง นวั ต กรรมใหม ๆ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ องค ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย องค ก ารนวั ต กรรมมี
ความสัมพันธกับความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอลูกคาหรือผูมารับบริการ จะเห็น
ไดจากการสรางความพึงพอใจ การสรางความแตกตาง การตอบสนองความตองการของลูกคาและการ
ลดตนทุนในการบริหารจัดการ 15 การพัฒนาองคการใหมีลักษณะเปน Innovative Organization
หรือองคการแหงนวัตกรรมในอนาคตนั้น การบริหารจัดการองคการเพื่อนําไปสูองคการนวัตกรรมถือ
เปนความท าทายของผูบ ริห ารองคก ารอยางยิ่ง การพั ฒนาองคก ารใหเปนองคก ารแหงนวัตกรรม
Innovative Organization ในที่ นี้ มิ ไ ด ห มายถึ ง การมี ห น ว ยงานทางด า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
(research and development) เทานั้น แตหากองคการตองการเปนองคการแหงนวัตกรรม จะตอง
เกิ ด จากกระบวนการในการบริห ารจัดการองคก าร ตลอดจนผลลัพธที่ ป ระสบความสํา เร็จ ตาม
เปาหมายโดยผูบริหาร บุคลากร จะตองมีความรูความเขาใจตลอดจนมีความสามารถ มีความตองการ
จะปรับเปลี่ยนพัฒนาทั่วทั้งองคการ จึงจะสามารถไปสูเปาหมายเดียวกันได16
_____________________________
12
กีรติ ยศยิ่งยง, องคกรแหงนวัตกรรม : แนวคิด และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 7.
13
พสุ เดชะรินทร, ความสํา คัญของนวัตกรรมในการแข งขั นยุ คใหม , accessed 12
September 2012. Available from http://www.pasu.net
14
วรนุช เจียมรจนานนท, องคกรนวัตกรรม, accessed 12 September 2012. Available
from http://www.bangkokbizweek.com
15
สํานั กงานนวัต กรรมแหง ชาติ , การจัดการนวัต กรรมสํ า หรับผู บริ หาร, พิ ม พค รั้ง ที่ 2
(กรุงเทพฯ : งานสงเสริมภาพลักษณองคกร สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2549), 45.
16
ฟูจิตา ชิโร, กลยุทธสูองคกรนวัตกรรม, พิมพครั้งที่ 2 แปลจาก A Strategy for Corporate
Innovation, แปลโดย นพเกา ศิริผลไพบูลย (กรุงเทพฯ : พงษวรินทรการพิมพ, 2549), 11-12.
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6
นอกจากนี้ผูบริหารจะตองทราบวามีลักษณะหรือองคประกอบในเรื่องใด สามารถกําหนด
ทิศทางและใชกลยุทธที่ชัดเจนพัฒนาองคการอยางมุงมั่นและทุมเทในการที่จะกระตุน และก อใหเกิด
นวัตกรรมภายในองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีโครงสรางที่มีความยืดหยุนในระดับที่เหมาะสม
บุคลากรตองทําหนาที่ตามบทบาทตางๆ ภายใตการนําของผูนําองคการ อีกทั้งบุคลากรภายในองคการ
จะตองมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีมมากกวาปจเจกบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดโดย
อาศัยการทํางานรวมกัน และบุคลากรเองจะตองมีความรูและทักษะที่เหมาะสมนอกเหนือจากในเรื่อง
ของทิศทาง โครงสราง การทํางานเปนทีมและบุคลากรแลว องคการที่จะมีลักษณะเปนองคการแหง
นวัตกรรมยังจะตองใหความสําคัญกับบรรยากาศและสภาวะแวดลอมในการทํางานดวย17
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิ ต อย างมี คุณ ภาพ โดยมี เ ป าหมายหลั ก สามประการคื อ พัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุ กภาคสวนของสัง คมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึก ษา 4 ประการคือ พัฒ นาคุณภาพคนไทยยุค ใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
พั ฒ นาคุณภาพสถานศึก ษาและแหลง เรียนรูยุค ใหม และพั ฒ นาคุ ณภาพการบริห ารจัดการใหม
จากขอมูลของสภาการศึกษา พบวามีสถานศึกษาจํานวนมากไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งการคิด วิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ในดาน
ครูพบวาขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตอเนื่อง และขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง ทําให
ครูไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบเพียงพอ ในดานการบริหารจัดการ พบวายังไมมีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการทั้งสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
เปาหมาย รวมทั้งยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนอยางแทจริง 18

_____________________________
17
วิโรจน ลักขณาอดิศร, กลยุทธ HR ที่จับตองได : tangible HR strategy, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ส.ส.ก., 2550), 19-21. 2552-2561) (กรุงเทพฯ:สกศ.,2552),2-6.
18
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) (กรุงเทพฯ : สกศ.,2552), 2-6.

7
การวิจัยสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) มีสวนที่เกี่ยวของกับดานการบริหาร
จัดการในโรงเรียน ซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับผูบริหารโดยตรงและเมื่อเปรียบเทียบดานการบริหาร
จัดการในโรงเรียนในดานตางๆ ของจัง หวัดกาญจนบุรี กับ จัง หวัดใกลเ คียง ไดแก จัง หวัดราชบุรี,
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม จะพบวาจังหวัดกาญจนบุรี มีคาเฉลี่ยนอยกวาจังหวัดใกลเ คียง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายงานสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน
มั่นใจในการ
ผูบริหาร ผูบริหาร ผูบริหาร ผูบริหาร ผูบริหาร ผูบริหาร
บริหารโดย
มีภาวะ ปฏิบัติตน มีความ มีความ ใชขอมูล ทํางานมี
ใชโรงเรียน
จังหวัด
ผูนํา เหมาะสม ยุติธรรม โปรงใส ตัดสินใจ ประสิทธิภาพ
เปนฐาน
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
กาญจนบุรี 3.71
3.68
3.63
3.74
3.66
3.66
3.66
ราชบุรี
3.95
3.76
3.92
4.12
3.89
4.05
3.95
สุพรรณบุรี 3.49
3.49
3.70
3.22
3.53
3.43
3.68
นครปฐม
4.04
4.04
3.94
4.19
4.04
4.13
3.96
ที่มา : สถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูราย
จังหวัด (Teacher Watch) การสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่สนองตอบสภาวการณและปญหาในการ
ทํางานของครู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 179-180.
นอกจากนี้ สุขุม เฉลยทรัพย ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานดําเนินงาน สวนดุสิต
โพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรวมกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดสํารวจความ
คิดเห็นจากประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศที่มีตอผูนํามืออาชีพในการจัดการศึกษาใน
สายตาประชาชนทั่วไป โดยเรียงจากคาคะแนนมากที่สุดไดดังนี้คือ มีวิสัยทัศน มองการณไกล คิดนอก
กรอบ กลาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม รอยละ18.75 รองลงมาตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณสูง
รอยละ 15.62 ตองมีความเขาใจในระบบการศึกษาอยางลึกซึ้ง เขาใจสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง
รอยละ 13.54 มีความรัก ความเสียสละในงานที่ทําเพื่อสวนรวม รอยละ 11.40 เปนคนเกง มีฝมือ
และเปนที่ยอมรับในทุกๆ กลุมไมใชเฉพาะวงการศึกษาเทานั้น รอยละ 10.40 ตองเปนนักวางแผนมีกล
ยุทธในการทํางานรอยละ 9.35 เปดโอกาสใหบุคคลตางๆ เขามามีสวนรวมในการทํางานพรอมรับฟง
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ รอยละ 7.29 มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมที่จะเปนผูนํา การแตงกาย การวางตัว

8
การพูดจา รอยละ 6.25 มีมนุษยสัมพันธที่ดีเขากับบุคคลตางๆ ได รอยละ 4.24 และการมอบหมาย
งานใหเหมาะสมตามความสามารถของแตละคน มีการประเมินและติดตาม รอยละ 3.13 ตามลําดับ19
ผูวิจัยไดศึกษาการวิจัย การติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) ในดานการ
พัฒนาครูพบวา ในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวนครั้งที่ครูเขาอบรมใน 1 ป นอยกวาจังหวัดราชบุรี และ
นครปฐม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายงานสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) ดานการพัฒนาครู
จังหวัด
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม

จํานวนที่เขาอบรมใน 1 ป (ครั้ง)
2.88
3.15
2.52
2.89

ที่มา : สถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูราย
จังหวัด (Teacher Watch) การสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่สนองตอบสภาวการณและปญหาในการ
ทํางานของครู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 131-132.
จากรายงานสภาวการณครูร ายจัง หวัด (Teacher Watch) ในดานการบริห ารจัดการใน
โรงเรียน ของจังหวัดกาญจนบุรี ผูบริหารมีความมั่นใจในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใชขอมูล
ในการตัดสินใจ และทํางานมีประสิทธิภาพ พบวามีคาเฉลี่ย 3.66 และในดานการพัฒนาครู มีคาเฉลี่ย
2.88 ซึ่งนอยกวาจังหวัดนครปฐม และราชบุรี และนอกจากนี้ จากผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 103 โรง ไดรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบสามแลวจํานวนทั้งสิ้น 81 โรง โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พบวาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มีโรงเรียนที่ไดรับการรับรองเพียง 53 โรง โรงเรียนที่ไมไดรับการรับรองแตมีการปรับผลและไดรับการ
รั บ รองในภายหลั ง จํ า นวน 10 โรง และโรงเรี ย นที่ ไ ม ไ ด รั บ การรั บ รอง จํ า นวน 18 โรง
llllllllllllllllllllll
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นอกจากนี้ยัง พบวา โรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่มีระดับผลการประเมินอยู
ในระดับดีมาก มีเพียง 6 โรงเทานั้น จากการตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) จํานวน 81 โรง ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ไดสรุปประเด็นปญหาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ควรปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ มาพัฒนาทั้งในดานคุณภาพของการจัดการศึกษานั้นมีการดําเนินการ
นอย เชนการสรางนวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึก ษาที่เปน
ประโยชนตอ สัง คม ดานการสง เสริม พัฒนาครูใหมี ทั ก ษะขั้นสูง ในการสรางและใชนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีจํานวนนอยและการพัฒนาไมเปนไปอยาง
ตอเนื่อง สถานศึกษาขาดการสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองคการภายนอก
เข ามามี ส วนร วมในการบริห ารจั ดการทั้ ง 4 ด าน ตามโครงสร า งการบริห ารอย างเป น ระบบ
ดานโครงสรางการบริหารงานขาดความยืดหยุน และขาดการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยการ
อบรม สัมมนา ดานคุณวุฒิและความชํานาญพิเศษเพื่อพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
นั้นยังดําเนินการนอย20
ในปจจุบันสถานศึกษามีการแขงขันทางดานวิชาการสูงขึ้น มุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดย
ใหมีทักษะที่สําคัญ คือทักษะดานการคิดวิเคราะห คิดสัง เคราะห และทักษะดานเทคโนโลยี ดังนั้น
ผูบริห ารซึ่งเปนบุคคลสําคัญ ที่จะขับเคลื่อนใหสถานศึก ษามี การพัฒนาคุณภาพ ทั้ง คุณภาพผูเรียน
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาใหองคการหรือ
สถานศึกษาไปสูความเปนองคการนวัตกรรม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะของผูบริหาร
กั บ ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึก ษาสัง กั ดสํานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาทักษะของผูบริหารและความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

_____________________________
20
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2, รายงานการรับรองผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 103 โรง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2:
มปท.,มปป.),19-21.
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อทราบทักษะการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. เพื่อทราบความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3. เพื่อทราบทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอคําถามของการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัย สามารถตั้งคําถามของการวิจัยครั้งนี้ ไดดังนี้
1. ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริห ารในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูใ นระดับใด
2. ความเป น องค ก ารนวั ต กรรมในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับใด
3. ทัก ษะการบริห ารของผูบ ริห ารกั บ ความเปน องคก ารนวัตกรรมในสถานศึก ษา สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันหรือไม
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และเพื่อใหการตรวจสอบคําถามของการวิจัยเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยจึงไดตั้งขอสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริห ารในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง
2. ความเป น องค ก ารนวั ต กรรมในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง
3. ทัก ษะการบริห ารของผูบ ริห ารกั บ ความเปน องคก ารนวัตกรรมในสถานศึก ษา สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกัน
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ขอบขายทางทฤษฎีสําหรับการวิจัย
แคทซและคาหน (Katz and Kahn) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
(University of Michigan) มีแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเปด (open system) วาเปนการจัด
องคการที่คํานึงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการกับโครงสรางองคการ เปนการมององคการ
ในลักษณะที่แคบไมสมบูรณ แตเชื่อวาสิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะมี
อิทธิพลตอการพัฒนาองคการในดานความมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพขององคการ และยัง
ไดวิจัย พบวา สิ่งแวดลอมภายนอกองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคการจึงเกิดการพัฒนาขึ้น
มาเปนทฤษฎีระบบเปด (open system) และเปนพื้นฐานของการศึกษาในเชิงระบบทั้งในดานการ
บริหารงานและการประเมินผลในเชิงระบบ (a system approach) ในภายหลัง21
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนองคการ
หนึ่งในระบบสังคมมีลักษณะเปนองคการระบบเปด (open system) มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตางๆ สามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบ แคทซและคาหน (Katz
and Kahn) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) วาองคการที่เปนระบบเปดจะประกอบไป
ดวยระบบยอยๆ ภายในองคก ารที่มี ความสัมพันธกั บสิ่งแวดลอมภายนอก คือ สภาพทางเศรษฐกิ จ
สัง คม ภูมิ ศาสตร โดยระบบจะยอมรับ ปจ จัยการนําเขา (input) ไดแก นโยบายการจัดการศึก ษา
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ จากสิ่งแวดลอมภายนอก ผานกระบวนการ (process) ไดแก
ทักษะทางการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปลี่ยนแปลงให
กลายเปนผลผลิต ไดแก ความพึงพอใจของบุคลากร ผลการปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ และ
ความเปนองคการนวัตกรรม (output)22
นักทฤษฎีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารไวดังนี้ แคทซ (Katz) กลาววา ทักษะการ
บริหาร ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานเทคนิค (technical skill) 2) ทักษะดานมนุษย
(human skill) 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill)23

_____________________________
21
Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations
(New York : John Wiley & Sons, 1978), 3-4.
22
Ibid., 20.
23
Robert L. Katz, “Skill of Effective Administration,” Harvard Business Review
33 (January-February 1995) : 33-42.
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ไวลล (Wiles) กลาววา ทักษะทางการบริหารที่ จําเปนสําหรับผูบริหาร 5 ประการ คือ 1)
ทักษะในความเปนผูนํา (skill in leadership) 2) ทักษะในมนุษยสัมพันธ (skill in human relation)
3) ทักษะในกระบวนการกลุม (skill in group process) 4) ทักษะในการบริหารบุคคล (skill in
personal administration) 5) ทักษะในการประเมินผล (skill in evaluation)24 แฮริส (Harris)
ไดกลาวถึงทักษะการบริหาร ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill)
ประกอบดวย 1.1) การมองเห็นภาพโดยรวม 1.2) การวิเคราะห 1.3) การวินิจฉัย 1.4) การรูจัก
สังเคราะห 1.5) การรูจักวิพากษวิจารณ 1.6) การรูจักถามคําถาม 2) ทักษะดานมนุษย (human skill)
ประกอบดวย 2.1) การเขาอกเขาใจ 2.2) การรูจักสังเกต 2.3) การรูจักสัมภาษณ 2.4) การรูจักนําการ
อภิปราย 2.5) สามารถสะทอนความรูสึกและความคิดออกมา 2.6) การมีสวนรวมในการอภิปราย
2.7) การแสดงบทบาทสมมติได 3) ทักษะดานเทคนิค (technical skill) ประกอบดวย 3.1) การอาน
เขียน พูด ฟง 3.2) จัดลําดับเรื่องราวเปน 3.3) สาธิตได 3.4) เขียนแผนภูมิและวาดภาพสื่อได
3.5) คํานวณเปน 3.6) สามารถเปนประธานในที่ประชุมได 25 เดรคและโรว (Drake and Roe)
ไดกลาวถึงทักษะการบริหารที่สําคัญมี 5 ทักษะ คือ 1) ทักษะดานความรู ความคิด (cognitive skills)
2) ทักษะดานเทคนิค (technical skills) 3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Education and
instructional skills) 4) ทักษะดานมนุษย (human skills) 5) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual
skills)26
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับองคการนวัตกรรม ฮิกกินส (Higgins) ไดนําแนวคิดองคประกอบที่ทํา
ใหองคก ารประสบความสําเร็จ มี ความเปนเลิศในการบริหารงานตามแนวคิด 7S ของ แมคคิล ซี
(McKinsey) มาบูร ณาการรวมกับ แนวคิดดานนวัตกรรม มีองคประกอบดัง นี้ 1) กลยุท ธองคการ
(Strategy) 2) โครงสรางขององคการ (Structure) 3) ระบบองคการ (System) 4) รูปแบบของผูนํา
องคการ (Leadership Style) 5) บุคลากร (Staff) 6) การสรางคุณคารวมกันในองคการ (Shared
values) 7) ทักษะองคการ (Skills)27
_____________________________
24
Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J.
: Prentice Hall, 1995), 125.
25
Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs :
Prentice Hall, Inc., 1995), 15-16.
26
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 29-30.
27
J.M. Higgins., Innovate or evaporate : Test & improve your organizations
IQ-its innovation quotient (New York : New Management, 1995), 106-342.
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คริสเตียนเซ็น (Christiansen) ไดอธิบายแนวทางการสรางองคก ารนวัตกรรมไววาจะตอ ง
ประกอบไปดวย 1) วิสัยทัศนและกลยุทธ (Vision and Strategy) 2) ระบบการจัดการความสามารถ
(The Competence Management System) 3) เปาหมาย (Goal) 4) โครงสรางองคการ
(Organization Structure) 5) ระบบการสื่อสารและการจัดการขอมูล (Communication system)
5.1) การสื่อสารภายในองคการ (Internal Communication) 5.2) การสื่อสารภายนอกองคการ
(External Communication) 6) วิธีการตัดสินใจ (Decision Methods) 7) สิ่งจูงใจ (Incentives)
7.1) รางวัลที่ เปนตัวเงิน (Monetary rewards) 7.2) สิ่ง จูง ใจทางอาชีพ (Career Incentives)
7.3) รางวัลทางสังคม (Social rewards) 7.4) รางวัลดานจิตใจ (Intrinsic rewards) 8) ระบบการ
จัด การบุ คคล (Personnel Management System) 9) วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
(Evaluation Method) 10) วัฒนธรรมองคการ (Culture) 28 ทิดด เบสเซ็นท และพาวิทต (Tidd,
Bessant and Pavitt) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการสรางองคการนวัตกรรม ดังนี้
1) วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 2) โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Appropriate Organization
Structure) 3) บุคลากรที่มีความสําคัญ (Key Individual) 4) การฝกอบรมและพัฒนา (Stretching
Training and Development) 5) การมีสวนรวมในนวัตกรรม (High involvement in Innovation)
6) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team working) 7) บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
(Creative Climate) 8) ปจจัยภายนอก (External Focus) 9) การสื่อสาร (Communication)
10) องคการแหงการเรียนรู (The Learning Organization)29 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

_____________________________
28
J.A. Christiansen., Building The Innovative Organization (Hampshire :
Macmillan Press, 2000), 40-181.
29
Joe Tidd. John Bessant and Keith Pavitt., Managing Innovation Integrating
Technological And Organization Change (Chichester : John Wiley and Sons, 2001),
313-342.
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สภาพแวดลอม
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
ภูมิศาสตร และอื่นๆ

ปจจัยนําเขา (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

- การบริหาร
- นโยบายการจัดการศึกษา
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุ อุปกรณ

- ทักษะการบริหาร
- การจัดการเรียนการสอน
- การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล

- ความพึงพอใจของ
บุคลากร
- -ผลการปฏิ
บัติงานของ
วัสดุ อุปกรณ
บุ-คการจั
คลและองค
ดการ การ
องคการนวัตกรรม

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)

แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,
2nd ed. (New York : John Wiley and Son, 1978), 20.
: Thelbert L. Drake and William H.Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 30.
: Joe Tidd. John Bessant and Keith Pavitt., Managing Innovation Integrating
Technological And Organization Change (Chichester : John Wiley and Sons, 2001),
313-342.
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาทักษะการบริห ารของผูบริหารที่สัมพันธกั บความเปน
องคการนวัตกรรม ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
โดยใชทฤษฎีทักษะการบริหาร ตามแนวคิดของ เดรคและโรว (Drake and Roe) ซึ่งประกอบดวย
ทักษะการบริหาร 5 ดานคือ 1) ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) 2) ทักษะดานเทคนิค
(Technical Skills) 3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and Instruction Skills) 4)
ทั ก ษะด านมนุษ ย (Human Skills) 5) ทั ก ษะดา นมโนภาพ (Conceptual Skills) 30 สํา หรั บ
องคประกอบของความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาตามแนวคิดของ ทิดด
เบสเซ็นท และพลาวิทท (Tidd, Bessant and Pavitt) ประกอบดวย 1) วิสัยทัศนรวม (Shared
Vision) 2) โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) 3) บุคลากรที่มี
ความสํ าคั ญ (Key Individual) 4) การฝ ก อบรมและพัฒ นา (Stretching Training and
Development) 5) การมีสวนรวมในนวัตกรรม (High involvement in Innovation) 6) ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Team working) 7) บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative
Climate) 8) ปจจัยภายนอก (External Focus) 9) การสื่อสาร (Communication) 10) องคการแหง
การเรียนรู (The Learning Organization)31 ดังแผนภูมิที่ 2

_____________________________
30
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 29-30.
31
Joe Tidd. John Bessant and Keith Pavitt., Managing Innovation Integrating
Technological And Organization Change (Chichester : John Wiley and Sons, 2001),
313-342.
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ทักษะการบริหาร (Xtot)

ความเปนองคการนวัตกรรม (Ytot)

1) ทักษะดานความรูความคิด (X1)
2) ทักษะดานเทคนิค (X2)
3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3
4) ทักษะดานมนุษย (X4)
5) ทักษะดานมโนภาพ (X5)

1) วิสัยทัศนรวม (Y1)
2) โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Y2)
3) บุคลากรที่มีความสําคัญ (Y3)
4) การฝกอบรมและพัฒนา (Y4)
5) การมีสวนรวมในนวัตกรรม (Y5)
6) ทีมงานทีม่ ีประสิทธิภาพ (Y6)
7) บรรยากาศที่สง เสริมความคิดสรางสรรค (Y7)
8) ปจจัยภายนอก (Y8)
9) การสื่อสาร (Y9)
10) องคการแหงการเรียนรู (Y10)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : Thelbert L. Drake and William H.Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 30.
: Joe Tidd. John Bessant and Keith Pavitt., Managing Innovation Integrating
Technological And Organization Change (Chichester : John Wiley and Sons, 2001),
313-342.
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกันผูวิจัยจึง
ไดนิยามศัพทเฉพาะที่เปนหลักๆ ไวดังนี้
ทักษะการบริหารของผูบริหาร หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ ใชก ระบวนการและ
กลยุทธในการนําเอาทรัพยากรทางการบริหารมาบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
อยางมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการฝก ฝนและพัฒ นาเปนประจํา ซึ่ง ประกอบดวย
5 ทักษะ คือ ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะ
ดานมนุษย และทักษะดานมโนภาพ
ความเปนองคการนวัตกรรม หมายถึง องคก ารที่ มี ความสามารถในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรภายในองคการทั้ งที่ จับ ตองไดและไม ได ใหเ กิ ดนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการ
บริห ารจัดการ ขึ้นภายในองคการรวมถึง การสงเสริม และสนับ สนุนบุคลากรในสรางสรรคและใช
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หมายถึง
โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 3 อําเภอ ไดแก
อําเภอพนมทวน อําเภอหวยกระเจา และอําเภอทามะกา จํานวน 103 แหง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัย ครั้ง นี้ ผูวิจัยได ศึก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วของ ซึ่ ง เปนหลักการ ทฤษฎี แนวคิด ที่
เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา คือ ทักษะการบริหารของผูบริห ารกั บความเปนองคก ารนวัตกรรมใน
สถานศึก ษาสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยแบง ออกเปน
4 สวน คือ ทักษะการบริหารของผูบริหาร ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดของการ
วิจัย ดังนี้
ทักษะการบริหารของผูบริหาร
ความหมายของทักษะการบริหารและผูบริหารสถานศึกษา
งานดานการบริหารหรือการจัดการถือเปนงานที่สําคัญและเอื้อประโยชนตอการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคําวา การบริหาร มีนักวิชาการตางประเทศ ไดใหความหมายไว ดังนี้ บาร
นารด (Barnard) กลาวไววา การบริหาร หมายถึง การทํางานภายในองคกร ซึ่งเปนระบบของการ
รวมกันปฏิบัติกิจกรรมตั้งแตสองคนขึ้นไป1 ไซมอน (Simon) กลาววา การบริหาร คือศิลปะในการทํา
ใหสิ่งตางๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ โดยผูบริหารไมตองเปนผูปฏิบัติเพียงแต ใชศิลปะทําใหผู
ซึ่งปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จตรงตามจุดมุงหมายขององคการ หรือเปนไปตามจุดมุงหมายที่ผูบริหาร
ตัดสินใจเลือก2 เซอรจิโอวานี่ (Sergiovanni) ไดกลาวถึง การบริหาร ไววาเปนกระบวนการของการ
ทํางานรวมกันกับผูอื่นและหรือโดยผูอื่น เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ3
สวนนักวิชาการในประเทศไทยไดใหความหมายของ การบริหาร ไวดังนี้ ชาญชัย อาจินสมา
จาร ใหความหมายของการบริหาร หมายถึง ความพยายามที่จะสั่ง แนะ และผสมผสานความพยายาม
ของมนุษย ซึ่งมีจุดรวมที่มุงสูจุดหมายปลายทางหรือเปาหมายบางอยาง การบริหารเปนกิจกรรมที่
จําเปน
_____________________________
1
Chester I. Barnard, The Function of the Executive (Cambridge, Mass :
Harvard, 1968), 72.
2
Herbert A. Simon, Administrative Behavior(New York: The Free Press,1976),1.
3
Thomas J. Sergiovanni, Education Governance and Administration (New
Jersey : Englewood Cliffs, 1980), 5.
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จําเปนสําหรับผูบริห ารในองคการ ซึ่งมี หนาที่สั่ง การ ใหความสะดวกในการทํ างานของกลุมคนที่ มี
วัตถุประสงคเดียวกัน4 สุเทพ พงศศรีวัฒน ไดกลาวถึง การบริหาร วาการบริหารจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น การตามหน า ที่ ห ลั ก (Function) ซึ่ ง เป น กลไกปกติ ข ององค ก าร เช น การวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organization) การอํานวยการ (Directing) และการกํ ากั บ ควบคุ ม
(Controlling)5 สมคิด บางโม ไดกลาวถึงการบริหารตามหลักทฤษฎีของ ฟาโยล (Fayol) ผูซึ่งไดรับ
การยกยองวาเปนบิดาแหงกระบวนการบริหาร ไดอธิบายวา ผูบริหารตองมีแนวปฏิบัติพื้นฐานที่สําคัญ
5 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค (Objective) หนวยงานจะตองกํ าหนดวัตถุประสงคไวใหชัดเจน
ตลอดจนการกําหนดตําแหนงตางๆ แตละตําแหนงตองกําหนดเปาหมายไวใหสัมพันธกับวัตถุประสงค
ของหนวยงาน เมื่อผูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไววัตถุประสงคของหนวยงานก็จะสําเร็จไปดวย
2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง (Specialization) งานของแตละตําแหนงแตละคนควรจํากัดขอบเขต
ใหแตละคนทําหนาที่อันสงเสริมใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง กิจกรรมที่เกี่ยวของกันตองจัดไวใน
กลุมเดียวกันถือวาเปนหลักการแบงงานกันทํา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางการแบงงานออกเปน
แผนกจึงเปนสิ่งจําเปน 3) การประสานงาน (Coordination) เมื่อมีการแบงงานกันทําเปนแผนกๆ
และมีคนทํางานจํานวนมาก การประสานงานยอมมีความจําเปน เพื่อใหทุ กคนปฏิบัติงานของตนได
อยางราบรื่น โดยไม ขัดกั บ แผนกอื่ นๆ ทํ าใหกิ จ กรรมของหนวยงานดําเนินไปสูวัตถุป ระสงคของ
หนวยงาน หากไมมีการประสานงานที่ดีแลว การดําเนินงานอาจลมเหลวและไมราบรื่น 4) อํานาจ
หนาที่ (Authority) หนวยงานตอ งมี บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ มบุคคลที่อยูในตําแหนงสูง สุด มี
อํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบาย สามารถตัดสินใจสั่ง การไดโดยไม มีการโตแยง การจัดสายการ
บังคับบัญชาในหนวยงานตองชัดเจน เริ่มตั้งแตผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงานผานสายการบังคับบัญชา
ลงมาตามลําดับขั้น 5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) อํานาจหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายใหแก
ตําแหนง ตา งๆ จะตอ งสัม พัน ธกั บ ความรั บ ผิดชอบ บุ คคลใดที่ ได รับ มอบหมายใหรั บ ผิดชอบต อ
ผลสําเร็จของหนวยงานระดับ ใดก็ควรจะไดรับมอบหมายหนาที่ ใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายนั้น6

_____________________________
4
ชาญชัย อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2544),39.
5
สุเทพ พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Leadership : Theory and
Practice) (เชียงราย : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎเชียงราย, 2545), 19.
6
สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : จูนพับลิชซิ่ง, 2546), 29-30.
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สําหรับ ความหมายของผูบ ริห ารสถานศึก ษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ รับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน7 สวนในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดใหความหมายไววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่สนับสนุน
การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศ การบริหารการศึกษาและปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา8
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหาร เปนการใชความรูความสามารถหรือศักยภาพที่มี
อยูในตนเอง นํามาใชใหเ กิ ดประโยชนแก ห นวยงาน โดยใชศาสตรและศิล ปไปพรอ มๆ กั น ทั้ ง นี้
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่มีหนาที่ในการบริหารงานในสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย โดยใช
ความสามารถในดานตางๆ รวมทั้งตองหมั่นพัฒนาตนเองทัง้ ดานการเรียนรูวิชาการใหมๆ และเปนผูนํา
ในการพัฒนาความคิดสรางสรรค เพื่อนําพาสถานศึก ษาไปสูองคการนวัตกรรม อันจะเกิ ดผลดีตอ
สถานศึกษา นักเรียน บุคลากร และชุมชนตอไป

_____________________________
7
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ :
คุรุสภาลาดพราว, 2543), 7.
8
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา, ประกาศสํา นักงาน
ก.ค.ศ. เรื่อง มาตรฐานตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 23.
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ทักษะการบริหาร
ความสํ า เร็ จ ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ ส ร า งความสํ า เร็ จ ในการ
บริหารงานของผูบริหารประการหนึ่ง คือ ทักษะการบริหาร ซึ่งเกิดจากการนําความรูความชํานาญมา
ดําเนินการจนเกิดประสิทธิผล แคทซ (Katz) ไดวิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหาร โดยใช
วิธีการที่เรียกวา “three skill approach” หรือ “แนวคิดสามทักษะ” พบวาผูบริหารจะประสบ
ความสําเร็จมากนอยกวากันหรือไมขึ้นอยูกับทักษะสามประการคือ 1) ทักษะดานเทคนิค (technical
skill) หมายถึง ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริห ารงานใหบรรลุผ ล ใน
ปจจุบันถือวาการบริหารงานดานเทคนิคที่สําคัญประกอบดวย (1) ทักษะดานการวางแผน (planning
skill) (2) ทั ก ษะทางด า นกระบวนการกลุ ม และการติ ด ต อ สื่ อ สาร (group process and
communication skill) และ (3) ทักษะดานการจัดการและการจัดองคการ (management and
organization skill) 2) ทักษะดานมนุษย (human skill) หมายถึง ความสามารถในการเสริมสราง
พลังความรวมมือระหวางสมาชิกของหนวยงาน 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill) หมายถึง
ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงานในทุ กลักษณะเห็นความสัมพันธระหวางงานและ
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน รวมทั้งความสัมพันธระหวางหนวยงานกับหนวยงานอื่นๆ ทักษะนี้เปน
ทักษะที่พัฒนาในตัวผูบริหารไดยากที่สุด และเปนทักษะที่ผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานจะขาดเสีย
มิไดกับการบริหารงาน ซึ่งผูบริหารจะตองใชทักษะนี้ในกิจกรรมสองอยางคือ การตัดสินใจและการขจัด
ความขัดแยง
ซึ่ง แคทซ (Katz) ไดเสนอแนะวาการใชทักษะการบริหารทั้งสามดานนี้มากนอยแตกตางกัน
โดยผูบริหารระดับสูงนั้นเปนตําแหนงที่ตองกําหนดวัตถุประสงคตัดสินใจและอนาคตขององคการ ซึ่ง
ตองมีและใชทักษะดานมโนภาพมากกวาผูบริหารระดับกลางและระดับลาง สวนผูบริหารระดับกลางที่
ตองเปนผูประสานนโยบายของหนวยเหนือไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูบริหารระดับกลางจึง ตองใชทั กษะมนุษยมากกวาทัก ษะอื่น สวน
ผู บ ริ ห ารระดั บ ล า งและผู ป ฏิ บั ติ ง านในฐานะเป น ผู ล งมื อ ปฏิ บั ติ ง านโดยตรงเพื่ อ ให ง านบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการหรือหนวยเหนือ จึงตองใชทักษะดานเทคนิคมากกวาทักษะอื่นและมากกวา
ผูบริหารระดับสูงขึ้นไป9
ตอ มา แฮรริส (Harris) ไดนําทั ก ษะของ แคทซ (Katz) มาขยายความวา ทั กษะคลายกั บ
กระบวนการ แตมีความแนนอนและงายกวา ใชไดกับงานทั้งหลาย เชน ทางดานการบริหาร ทางดาน
การนิเทศการศึกษา เขาไดแยกแยะใหเห็นรายละเอียดของแตละทักษะดังตอไปนี้ คือ 1) ทักษะดาน _____________________________
9
Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator,” Harvard Business
Review 33 (January-February 1955) : 33-42.
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มโนภาพ (conceptual skill) ประกอบดวยการเห็นภาพพจนโดยสวนรวม(visualizing) การวิเคราะห
(analysis) การวิ นิ จ ฉั ย (diagnosing) การสั ง เคราะห (synthesizing) การรู จั ก วิ พ ากษ วิ จ ารณ
(criticizing) และการรู จั ก ใช คํ า ถาม (questioning) 2) ทั ก ษะด า นมนุ ษ ย (human skill)
ประกอบดวยความเขาอกเขาใจ การรูจักสัมภาษณ การรูจักสังเกต การรูจักนําอภิปราย ความสามารถ
สะทอนความรูสึกและความคิดการมีสวนรวมในการอภิป รายและการแสดงบทบาทสมมติ และ 3)
ทักษะดานเทคนิค (technical skill) ประกอบดวยการพูด (speaking) การเขียน (writing) การอาน
(reading) การฟง (listening) การจัดลําดับเรื่อง (outlining) การเขียนแผนภูมิ (graphing) การวาด
ภาพ (sketching) การคํานวณ(computing) และการเปนประธานที่ประชุม (chairing a meeting)10
เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ไดก ลาววา ทักษะที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารนั้นมิใชเฉพาะสามทักษะเทานั้นอาจมีทักษะอื่นๆ ที่จําเปนอีกแตจําเปนอยางนอยที่สุดสาม
ทักษะนี11้
ไวลล (Wiles) กลาววา ทักษะการบริหารที่จําเปนสําหรับผูบริหาร คือ 1) ทักษะในความเปน
ผูนํา (skill in leadership) 2) ทักษะในมนุษยสัมพันธ (skill in human relation) 3) ทักษะใน
กระบวนการกลุม (skill in group process) 4) ทักษะในการบริหารบุคคล (skill in personal
administration) 5) ทักษะในการประเมินผล (skill in evaluation)12
เดรคและโรว (Drake and Roe) ไดเสนอแนะวา ทักษะที่จําเปนในการบริหารสถานศึกษา
หรือโรงเรียนนั้นควรมีหาทักษะ โดยเพิ่มจากแนวคิดสามทักษะ (three skill approach) ของแคทซ
(Katz) อีกสองทักษะ คือ 1) ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skill) หมายถึง ความรูและความ
ชํานาญในการใชความรูความคิด สติปญญาและวิสัยทัศนในการบริหารงาน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา
สามารถที่จะพัฒนาไดและเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะดานอื่นๆ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปน
จะตองมีความรู ความคิด มีปญญา และวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาจะไมเปนผูนําที่มีประสิทธิผลได
ถาปราศจากความรู และไมสามารถใชความรูนั้นในทางที่มีความหมายและ
_____________________________
10
Ben M.Harris, Supervisory Behavior in Education,3rded.(Englewood Cliffs,N.J.
: Prentice-Hall,Inc,1985), 16-19.
11
Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. :A Simon & Schmaste
Company,1993), 8.
12
Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J.
: Prentice-Hall, 1955), 125.
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และสรางสรรค และ 2) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and instructional skill)
หมายถึง ความรูและความชํานาญในการจัดและบริหารหลัก สูตรการเรียนการสอน เปนทั กษะที่
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมี ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองเปนผูนําทางการศึกษา ตองมี
ความรูความเขาใจในการสอนและการเรียน ตองมีภูมิรูและนักวิชาการที่ดี
ทักษะทั้งหา ตามแนวคิดของ เดรคและโรว (Drake and Roe) สามารถแสดงเปนแผนภูมิ
ประกอบไดดังนี้

ทักษะดานมโนภาพ
(conceptual skill)
ทักษะดานมนุษย
(human skill)

ทักษะดานการศึกษาและการสอน
(Educational and instructional skill)
ทักษะดานเทคนิค (technical skill)
ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skill)

แผนภูมิที่ 3 ทักษะทั้ง 5 ในการบริหารสถานศึกษาของเดรคและโรว (Drake and Roe)
ที่มา : Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 30.
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นัก บริห ารการศึกษาไทยไดก ลาวถึง ทั กษะการบริห ารดังนี้ พะยอม วงศส ารศรี ไดเสนอ
แนวคิดวา งานของฝายบริหารจําเปนตองอาศัยทักษะในการดําเนินการอยางดี ไมวาจะเปนการจัดการ
ธุรกิจ สถานศึก ษา ลวนตองการการจัดการที่ ดี ฝายการจัดการมักกลาววา เขาจะสามารถประสบ
ความสําเร็จเมื่อสามารถทําใหบุคคลที่รวมงานที่มีความสามารถและชํานาญในเรื่องตางๆ รวมแรงรวม
ใจกั นทํ างานใหกั บ องคการดวยความราบรื่นหนาที่ สําคัญ ของฝายจัดการคือ สามารถสรางไมตรี
ประสานงาน ประนีประนอม ประเมินความคิดเห็นตางๆ และนําความสามารถพิเศษของสมาชิกใน
องคการใหทํางานตามเปาหมายขององคการได ซึ่งหนาที่ดังกลาว ฝายจัดการสามารถพัฒนาและสราง
ขึ้ น ได ด ว ยทั ก ษะที่ จํ า เป น ที่ ค วรปลู ก ฝ ง และพั ฒ นาแก ฝ า ยจั ด การคื อ ทั ก ษะด า นการจั ด การ
(managerial skill) ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิค (technical skill) 2) ทักษะดานมนุษย (human
skill) 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill)13 และนพพงษ บุญจิตราดุล ไดเสนอแนวคิดวา
ตามปกติเ รามั กจะพิ จ ารณาสมรรถภาพของผูบ ริ ห ารแตเ พียงบุคลิกภาพ รูป ราง หนาตา ท าทาง
ภายนอกของผูบริหารผิวเผินวาเขาเปนอยางไรเทานั้น หาไดดูวาเขาทําอะไร วิธีทํางานของเขาเปน
อยางไร ดังนั้นทฤษฎีสามทักษะ จะทําใหเขาเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานของครูใหญไดมาก
ยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้ประกอบดวย 1) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill) 2) ทั กษะดานมนุษย
(human skill) และ 3) ทักษะดานเทคนิค (technical skill)14
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทักษะการบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งกับผูบริหารในทุกระดับและทุก
องคกร และการเปนผูบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในการบริห ารจัดการนั้นขั้นอยูกับ
ทักษะสามประการ คือ 1) ทักษะดานเทคนิค (technical skill) 2) ทักษะดานมนุษย (human skill)
และ 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill) ซึ่งผูบริหารจําเปนตองฝกฝนทักษะทั้งสามประการ
ให เ กิ ด ความชํ านาญ แตเ นื่ อ งจากความเปลี่ย นแปลงทางสัง คมโลกที่ ส ง ผลต อองค ก รและต อ ง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีทักษะการ
บริหารที่บูรณาการการบริหารการศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหสอดคลองกับบริบทแหงความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งตองมีทักษะการบริหารที่สําคัญ 5 ประการตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake and
Roe) ดังนี้
1) ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) หมายถึง ความรูความชํานาญในการใช
ความรู ความคิด เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถภาพใหสูงขึ้น ตลอดการเปนผูนําทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการใชความรูในทางที่มีความหมายและสรางสรรค
_____________________________
13
พะยอม วงศสารศรี,องคการและการจัดการ(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพสภุ าจํากัด,2542),45-46.
14
นพพงษ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิธการพิ มพ, 2534),
17-18.
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2) ทั กษะดานเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ทัก ษะที่ เกี่ ยวของกั บ การมี ความรูที่
เชี่ยวชาญ และมีความชํานาญในกิจ กรรมอยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งมี ความคลองแคลวในการใช
เครื่องมือ และเทคนิควิธีในการทํากิจกรรม
3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and Instruction Skills) หมายถึง
ความเปนผูนําทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในเรื่องการเรียนการสอน และเปนนักวิชาการที่ดี ใน
ฐานะที่เปนผูบริหารสถานศึกษา
4) ทักษะดานมนุษย (Human Skills) หมายถึง ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ ทักษะดานมนุษยชวยใหผูบริหารทํางานกับปจเจกบุคคล หรือกลุมคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการสรางความรวมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร
5) ทักษะดานมโนภาพ (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถในการประสานงานสิ่ง
ตางๆ เขาดวยกัน สามารถมองเห็นองคกรในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธระหวางงานดานตางๆ ใน
องคกรหรือหนวยงานไดอยางชัดเจน และการที่มีการเปลี่ยนแปลงในบางสวนของงาน จะมีผลกระทบ
ตอสวนอื่นๆ ไดอยางไรบาง รวมทั้งเขาใจความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัดกับหนวยงานอื่นๆ
ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร
ซึ่งมีนัก วิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ ยวกับ ทักษะที่ จําเปนสําหรับผูบริห ารที่ใชในการ
บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills)
เดรคและโรว (Drake and Roe) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทักษะดานความรูความคิดวาผูบริหาร
สามารถที่จะพัฒนาไดและเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะในดานอื่นๆ ผูบริหารไมสามารถเปน
ผูนํ าทางการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพได ถา ปราศจากความรู และไม ส ามารถใช ความรู ในทางที่ มี
ความหมายอยางสรางสรรค15 เปนที่เชื่อกันวาการบริหารศึกษาจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผูบริหารตองมีความชํานาญ และมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการบริหาร ซึ่งความรูที่ผูบริหารโรงเรียนควรมี
นั้น ไดแก ความรูดานหลักสูตรและการสอน ดานระเบียบและกฎหมาย การศึกษาดานหลักการและ
ทฤษฎีการบริหาร และความรูดานระบบการบริหารของชาติ ซึ่งการบริหารงาน ผูบริหารจําเปนตองคิด
ไปทุก วันเพื่อใหเกิ ดงานสรางสรรค และเหตุผ ลที่ตองคิดนั้นอาจเนื่องจากงานที่ เพิ่ม ขึ้นจําเปนตอ ง
เปลี่ยน
_____________________________
15
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 29-30.
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เปลี่ยนแปลงวิธีทํางานเพือ่ สามารถทําไดทันตามกําหนด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหตอง
คิดกาวไปไกลกวานั้น เพื่อใหงานสัมพันธกับระบบดังกลาว เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
การคิด (Cognitive) ไววา การคิดเปนกระบวนการทางสมองทั้งในสวนที่เปนศักยภาพของสมรรถภาพ
สมอง ในการรับรูขอมูลตางๆ มาประมวลผลเบื้องตน แลวใชวิธีการคิดที่มีอยูหรือเคยไดรับการฝกฝน
มาประมวลสรุปเพื่อแสดงออกเปนผลผลิตของการคิด16
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ ไดกลาววา ในการคิด บุคคลจําเปนตองมี ทักษะ
พื้นฐานหลายประการในการดําเนินการคิด เชน ความสามรถในการจําแนก ความสามารถในการจัด
กลุม ความสามารถในการสัง เกต การรวบรวมขอมูล และตั้ง สมมติฐาน ซึ่งโดยทั่ วไปแลวมีการจัด
ทักษะการคิดไว 2 ระดับ ไดแก
1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่สําคัญคือ ทักษะการสื่อสาร ไดแก การฟง การจํา การอาน การ
รับรู การดึงความรู การจําได การใชความรู การอธิบาย การทําความกระจาง การบรรยาย การพูด
การเขียน และการแสดงออก และทักษะที่เปนแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป ไดแก การสังเกต การ
สํารวจ การตั้งคําถาม การรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมู การตีความ การเชื่อมโยง การใชเหตุผล
การระบุ การจําแนกความแตกตาง การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ การอางอิง การแปลความ การ
ขยายความ และการสรุปความ
2. ทักษะการคิดขั้นสูง ที่สําคัญมีดังนี้ การนิยาม การผสมผสาน การสราง การปรับโครงสราง
การหาความเชื่อพื้นฐาน การวิเคราะห การจัดระบบ การจัดโครงสราง การหาแบบแผนการทํานาย
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดเกณฑ การประยุกต การทดสอบสมมติฐาน และการพิสูจน17
ดังนั้น ทักษะความรูความคิด เปนทั กษะพื้นฐานที่สําคัญของผูบริหารในการบริหารงานให
บรรลุผลสําเร็จ โดยใชความรู ความคิด และปญ ญานั้นที่เกิ ดจากการเรียนรูและการศึกษาอาจเปน
การศึกษาจากตํารา เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การเขารวมประชุมสัมมนา การอภิปรายรวมกับคน
อื่น การเรียนรูประสบการณของตนเอง และการเรียนรูจากประสบการณของผูอื่น และนําความรูที่ได
เหลานั้นมาพัฒนาความคิด เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติงานที่ดีกวาอยูเสมอ

_____________________________
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เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ, “การพัฒนาคุณภาพการคิด”, การวัดผลการศึกษา 18, 54 (มกราคม
– เมษายน 2540) : 9.
17
ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ, ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 45.
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ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)
ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) แคทซ (Katz) ไดใหความหมายวา ทักษะดานเทคนิค
เปนความสามารถของผูบริหารในการใชความรู กระบวนการขั้นตอนวิธีการ วิธีทําเฉพาะอยางและการ
ใชเครื่อ งมื อตางๆ ที่จําเปนสําหรับ การปฏิบัติง านโดยการเรียนรูจากประสบการณ การฝก ปฏิบัติ
การศึกษาเพิ่มเติม และการฝกอบรม18
เซอรจิโอวานนี และ สตารรัตต (Sergiovanni and Starratt) ที่กลาววา ทักษะดานเทคนิค
หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชความรู วิธีการ และเทคนิคในการทํางานเฉพาะอยางให
สําเร็จ ซึ่งทักษะในดานนี้ ไดแก วิธีการเขียนแผนการทํางาน การพัฒนาการทํางาน การจดอุปกรณการ
เรียนการสอนที่ เหมาะสม การจั ดซื้ออุป กรณการทดลอง การเตรียมการประชุม การวางแผนการ
ทํางานของผูบริหาร และการทํารายงานประจําป19
แฮรริส (Harris) ไดนําทั กษะดานเทคนิคของ แคทซ (Katz) มาขยายความวา ทัก ษะดาน
เทคนิค (Technical Skill) ไดแก การพูด (speaking) การเขียน (writing) การอาน (reading)
การฟ ง (listening) การจั ด ลํา ดับ เรื่อ ง (outlining) การเขีย นแผนภู มิ (graphing) การวาดภาพ
(sketching) การคํานวณ (computing) และการเปนประธานที่ประชุม (chairing a meeting)20
เดรคและโรว (Drake and Roe) ไดกลาวถึงทั กษะดานเทคนิควา ทักษะดานเทคนิคเปน
ทักษะเกี่ยวของกับการมี ความรู และมี ความชํานาญในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งมี ความ
คลองแคลวในการใชเครื่องมือและเทคนิคในการทํากิจกรรม21
รู และ บียารส (Rue and Byars) เห็นวา ทักษะดานเทคนิค เปนความสามารถพิเศษเฉพาะ
ทางในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน22
_____________________________
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Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator”, Harvard Business
Review 33 (January-February 1955) : 22-42.
19
Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human
Perspectives, 2nd ed. (New York : McGraw-Hall, 1979), 25.
20
Ben M Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs,
N.J. : Prentice-Hall, Inc, 1985), 16-19
21
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 29.
22
Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application, 7th ed.
(Chicago : Irwin, 1995), 9.
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เฮอรเซยและบลานชารด (Hersey and Blanchard) ไดกลาววา ทั กษะดานเทคนิคเปน
ความสามารถในการใชความรู วิธีการ เทคนิค และสิ่งที่จํา เปนสําหรับภาระหนาที่โดยเฉพาะ ซึ่งเปน
การศึกษา ประสบการณ และการฝกอบรม23
อัลฟองโซ และคณะ (Alfonso, Firth and Other) ไดใหความเห็นที่คลายคลึงกันวา ทักษะ
เชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถของผูนิเทศในการใชความรู วิธีก ารและเทคนิควิธี ทัก ษะที่เปน
สิ่งจําเปน และมี ความสําคัญอยางยิ่ง ในการนิเ ทศการศึก ษา ซึ่ง จะทําใหครูยอมรับในตัวผูนิเทศได
เนื่องจากทักษะดังกลาวเปนความรูความชํานาญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สําหรับอังฟองโซ และคณะ ไดก ลาววา ทัก ษะเชิง เทคนิค ไดแก การกํ าหนดกฎเกณฑ สําหรับ การ
เลือกสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอน สังเกตการณสอนในหองเรียนไดอยางเปนระบบ วิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกตการณสอน เขียนจุดประสงคการเรียนรูได จัดประเภทของจุดประสงคการเรียนรู
ได รูจักการนําผลการวิจัยมาประยุกตใชวิเคราะหสิ่งที่ควรจัดเตรียมกอนการเรียนการสอน และสาธิต
ทักษะตางๆ ในการสอนและนําไปปฏิบัติไดจริง24
คูนซและเวหริ ช (Koontz and Weihrich) ไดใหค วามเห็ นวา ทั ก ษะด านเทคนิคเป น
ความสามารถของผูบริหารในการใชความรูและความชํานาญรวมถึงวิธีการ กระบวนการและระเบียบ
การ ดังเชน การใชเครื่องมือชวยในการทํางาน และใชความสามารถทางเทคนิคพิเศษ25
สุเ ทพ พงศศรีวัฒ น กลาวถึง ทัก ษะทางเทคนิควาประกอบดวยความรูที่ เ กี่ ยวกั บ วิธีการ
กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการปฏิบัติกิ จ กรรมเฉพาะทางของผูบ ริหารประจําหนวยใน
องคการ ทักษะเหลานั้นไดจากการศึกษาเลาเรียนจากสถาบันการศึกษา เชน งานบัญชี งานการเงิน
งานการตลาด งานชาง งานกฎหมาย งานโปรแกรมทางดานคอมพิวเตอร เปนตน และไดจ ากการ
ฝกอบรมและประสบการณเพิ่มเติมขณะทํางาน โดยความรูดานเทคนิคไดจากการมีความสามารถใน
การจําแนกรายละเอียดไดดี และสามารถเรียนรูงานดานเทคนิคที่เกี่ยวกับเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว26
_____________________________
23
Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste
Company,1993),5.
24
Robert J. Alfonso and other, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston :
Allyn and Bacon, Inc., 1981), 334-335.
25
Harold Koontz and Heint Weihrich, Essentials of Management, 5th ed. New
York : McGraw-Hall, 1990), 6.
26
สุเทพ พงศศรีวัฒน , ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําที่
สมบูรณ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 2548), 125.

29
สรุป ไดวา ทั กษะดานเทคนิค หมายถึงความรูความสามารถในการใชวิธีการ กระบวนการ
ขั้นตอนและเทคนิคตางๆ เฉพาะอยางประกอบดวย ความสามารถเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี การใช
ขอมูลสารสนเทศในการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิจัย และสงเสริมใหมีการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใชในการบริหาร ทักษะการจัดการทรัพยากร ทักษะการจัดการบุคลากร การ
กําหนดบทบาทหนาที่และการพัฒนาบุคคลใหมีความกาวหนาเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills)
งานวิชาการเปน งานหลั ก ของการบริห ารโรงเรี ยน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรีย น
พิจารณาไดจ ากผลงานดานวิชาการ เนื่อ งจากงานวิชาการเกี่ ยวของกับ หลักสูตรการจัดโปรแกรม
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ฉะนั้น ทักษะดานการศึกษาและการสอนเปนทักษะที่สําคัญ
สําหรับผูบริหารโรงเรียน เดรคและโรว (Drake and Roe) ไดใหความหมายของทักษะดานการศึกษา
และการสอนวา เปนทักษะที่ จําเปนสําหรับ ผูบริห าร ในฐานะเปนผูนําทางการศึกษา ตองมี ความรู
ความเขาใจในการสอนและการเรียน ตองเปนผูมีภูมิรูและเปนนักวิชาการที่ดี27 ผูบริหารโรงเรียนเปนผู
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน จําเปนตองรูองคประกอบของการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่ง
องคประกอบของการเรียนการสอนมีอยู 3 สวนตามที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาวไวมีอยู 3 สวน
ดวยกั นคือ ผูเ รียน หมายถึง นัก เรียน ผูสอน หมายถึง ครู อาจารย ที่ทํ าการสอนและรับ ผิดชอบ
เกี่ยวกั บงานดานการสอน รวมทั้ งถายทอดความรู และชี้แนะแนวทางในการแสวงหาความรู และ
บทเรียน หมายถึง การสอนจะสอนอะไร สอนอยางไร โรงเรียนจึงตองมีหลั กสูตรกํากับไวในการเรียน
การสอน28 นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารควรรูคือ ขอบขายของงานวิชาการซึ่งจะครอบคลุมตั้งแตการ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอน การ
วัดผลประเมินผลรวมทั้งการติดตามผล สอดคลองกับแนวคิดของ วีระ สุภากิจ วาผูบริหารตองจัดให
มีการทําแผนการสอนและโครงการสอนเปนรายวิชาจัดใหครูทําบันทึกการสอน จัดหาใชบํารุงรักษา
และส ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ การสอนพร อ มทั้ ง อํ า นวยความสะดวกในการใช จั ด หาทรั พ ยากร
_____________________________

_____________________________
27
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 29.
28
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมกรุงเทพฯ,
2537), 38.

30
แหลง วิท ยาการ และสถานประกอบอาชีพอิส ระ จัดหองสมุ ดและสงเสริมใหครูและนัก เรียนไดใช
หองสมุดใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน จัดทําแผนการใชอุปกรณภายในโรงเรียน และการใช
ทรัพยากรรวมกันกับสถานศึกษาอื่น29
จากแนวคิดที่กลาวมาแลวทั้งหมดเกีย่ วกับทักษะดานการศึกษาและการสอน ดังนั้นจึงถือไดวา
ทักษะทางการศึกษาเปนความรูและความชํานาญของผูบริหารในการจัดการบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอน เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารโรงเรียน ซึ่งจะตองมีความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเปนนักวิชาการที่ดีจึงจะบริหารงานในโรงเรีย นให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา
ทักษะดานมนุษย (Human Skills)
ความเชื่อที่วามนุษยรวมมือรวมใจกันอยางดีที่สุดแลว สังคมหรือหนวยงานนั้นยอมจะมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด ดังนั้นการที่ผูบริหารจะทํางานกับมนุษยใหไดดีนั้น
ผูบริหารตองศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย ซึ่งธรรมชาติของมนุษยคือมีความตองการใหผูอื่นสนใจ
ใหรูสึกวาตนเองเปนคนสําคัญ มีความอิจฉาริษยาและตอตานผูอื่นที่ดีกวาหรือเหนือกวาไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในบางอยางที่เคยปฏิบัติมาชานาน มีความตองการความปลอดภัยเพื่ออยูรอด มีความ
อยากรูอยากเห็น และมีความตองการใหผูอื่นยกยองชื่นชม
แคทซ (Katz) ไดใหความหมาย ทักษะดานมนุษย (Human Skills) วาเปนความสามารถของ
ผูบริหารในการปฏิบัติงานและใชดุลยพินิจเกี่ยวกับการทํางานรวมบุคคลอื่นและการรูจักใชคน ทักษะ
ดานนี้ประกอบดวยการเขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจและมีศิลปะ ฝกฝนตนเปนผูนําที่ดี เขาใจในความ
แตกตางระหวางบุคคลทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สามารถสรางระบบความรวมมือ
ระหวางผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานฝายตางๆ ไดเปนอยางดี30

_____________________________
29
วีร ะ สุ ภากิ จ , การบริห ารงานวิช าการ (Academic Administration), เอกสาร
ประกอบการสอน ภาควิชาการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2540), 3.
30

Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator”, Harvard Business
Review 33 (January-February 1955) : 22-42.

31
อัล ฟองโซ และคนอื่นๆ (Alfonso and others) ที่ ไดแสดงใหเ ห็นวา ทั กษะดานมนุษย
หมายถึง ความสามารถในการเขากับคนหรือมีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได จูงใจ
คนใหเกิดความรวมมือกันในการทํางาน ทําใหกลุมยอมรับ การเปลี่ยนแปลง ทั กษะนี้เกิดจากการมี
ความเห็นใจกัน การตระหนักในตนเอง การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล การตระหนักใน
ความคิดเห็นของผูอื่น31
แฮรริส (Harris) มี ความเห็นเชนเดียวกั น พรอมทั้ง ขยายความวา ทั ก ษะดานมนุษยไดแก
ความเขาอกเขาใจ การรูจักสัมภาษณ การรูจักสังเกต การรูจัก นําอภิป ราย ความสามารถสะทอ น
ความรูสึกและความคิด การมีสวนรวมในการอภิปรายและการแสดงบทบาทสมมติ32
เฮอรเซยและบลานชารด (Hersey and Blanchard) ไดใหความหมายทักษะดานมนุษย วา
เปนความสามารถและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น รวมถึงความเขาใจ การจูงใจ และ
การใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ33
โบวีและคณะ (Bovee and Others) ไดเ สนอแนวคิดวา ทั กษะดานมนุษย เปนทัก ษะ
ทางดานความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาผูบริหารจะทํางานไดดีนั้นขึ้นอยูกับ
ผูรวมงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในกลุม ผูบริหารไมวาระดับใดตองมีทักษะดานมนุษย
สัมพันธเปนอยางดี เพราะวาผูบริหารตองอาศัยคนทั้งภายในและภายนอกองคการเพื่อชวยสนับสนุน
ใหงานสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย34
รู และ บียารส (Rue and Byars) ที่เห็นสอดคลองกันวา ทักษะดานมนุษยเปนความเขาใจคน
และเปนความสามารถในการทํางานกับคนไดเปนอยางดี35

_____________________________
31
Robert J. Alfonso and others, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston :
Allyn and Bacon, Inc, 1981), 334-338.
32
Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs,
N.J. : Prentice-Hall, Inc, 1985), 16-19.
33
Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste
Company,1993),8.
34
Bovee and others, Management (New York : McGraw-Hall, Inc 1993), 21-23.
35
Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application, 7th ed.
(Chicago : Irwin, 1995), 9.

32
สวนเดรคและโรว (Drake and Roe) เห็นวา ทั กษะทางดานมนุษย เปนทัก ษะที่ ชวยให
ผูบริหารทํางานกั บปจ เจกบุคคลหรือกลุมคนไดอยางมีป ระสิทธิภาพ ดวยการสรางพลังแหงความ
รวมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ36
นอกจากนี้ ธงชั ย สั น ติ ว งษ ให ค วามเห็ น ว า ความสามารถในด า นมนุ ษ ย หมายถึ ง
ความสามารถในการปฏิ บั ติ และใช ดุ ล ยพิ นิ จ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานกั บ คน และการรู จั ก ใช ค น
ความสามารถชนิดนี้มักจะประกอบไปดวยความสามารถเขาใจถึงวิธีการจูงใจคน และมีศิลปะทําตน
เปนผูนําที่ดี37
สรุป ทักษะดานมนุษย เปนความรูและความชํานาญของผูบริหารในการปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอื่นและการรูจักใชคน ซึ่งผูบริหารจําเปนตองเขาใจในสภาพธรรมชาติ ความตองการของมนุษย
เพื่อที่จะไดรูจักและเลือกใชวิธีจูงใจใหถูกตองและเหมาะสม ทักษะดานมนุษยจึงเปนทักษะสําคัญที่
ผูบริหารจําเปนตองปลูกฝงและพัฒนาขึ้นเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน เพื่อการ
บรรลุเปาหมายขององคการ
ทักษะดานมโนภาพ (Conceptual Skills)
แคทซ (Katz) ได ใหความหมายไววา ทั ก ษะดานมโนภาพ หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ ริห ารที่ จ ะเขาใจมองเห็ นความสัม พันธ ของสวนตางๆ ในองคก รทั้ ง หมด มี ความคิดกวางไกล
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับองคกรอื่นๆ ไดอยางดีทั้งดานการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับ
จุลภาคและมหาภาค38
เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดกลาววา ทักษะการบริหารที่สําคัญเกี่ยวกับทักษะดานมโน
ภาพ เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการมองภาพรวมของโรงเรีย น ทั กษะนี้ขึ้นอยูกั บ
ประสิทธิภาพของแตละองคประกอบของโรงเรียนที่เปรียบเสมือนองคกร ไดแก โปรแกรมการศึกษา
ระบบการสอน หนาที่ของคนในองคกร เปนตน39
_____________________________
36
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 41.
37
ธงชัย สันติวงษ, พฤติกรรมองคการ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองคการเชิงบริหาร
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2546), 301-310.
38
Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator,” Harvard Business
Review 33 (January-February 1955) : 22-42.
39
Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration
(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc, 1980), 72-73.
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แฮรริส (Harris) ไดนํามาขยายความเพิ่มเติมวา ทักษะดานมโนภาพ ไดแก การเห็นภาพพจน
โดยสว นรวม (visualizing) การวิ เ คราะห (analysis) การวิ นิจ ฉัย (diagnosing) การสัง เคราะห
(synthesizing) การรูจักวิพากษวิจารณ (criticizing) และการรูจักใชคําถาม (questioning)40
เดรคและโรว (Drake and Roe) มีแนวคิดวา ทักษะดานมโนภาพ เปนความสามารถในการ
ประสานสิ่งตางๆ เขาดวยกันและสามารถมองเห็นองคการในภาพรวม ซึ่งผูบริหารจําเปนตองรูถึงการ
พึ่งพาอาศัยของสวนตางๆ หรือหนาที่ตางๆ ขององคการ และเขาใจไดวาการเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่ง
จะมีผลกระทบถึงสวนอื่นๆ อยางไรบาง41
เฮอรเซยและบลานชารด (Hersey and Blanchard) ไดเสนอทักษะการจัดการที่จําเปนตาม
ระดับขององคการในทัก ษะดานมโนภาพ ซึ่ง เปนความสามารถที่ผูบ ริห ารเขาใจความซับซอนของ
องคการและเขาใจวัตถุประสงคโดยรวมขององคการ42
โบวีและคณะ (Bovee and Others) มองวาทักษะการจัดการดานมโนภาพ เปนทักษะที่ทํา
ใหผูบริหารสามารถมองภาพรวมทั้งหมดขององคการ ความสัมพันธระหวางองคการกับสิ่งแวดลอม
และเขาใจความสัมพันธสวนตางๆ ขององคการ43
รู และ บียารส (Rue and Byars) มี ความเห็นวา ทั กษะดานมโนภาพ เปนความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของผูบริหาร44
ธงชัย สันติวงษ เห็นวาความสามารถดานมโนภาพ เปนความสามารถในการเขาถึงปญหา
ของสวนตางๆ ขององคการไดทั้งหมดและสามารถคิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมสําหรับ
องคการ ความสามารถดังกลาวจะมีไดก็ตอเมื่อผูบริหารมีขอบเขตการคิดที่กวางขวาง โดยคลุมไปถึง
การพิจารณาจุดประสงคขององคการมากกวาที่จ ะเปนความสามารถนึกคิดถึงปญหาเฉพาะภายใน
ขอบเ
_____________________________
40
Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs,
N.J. : Prentice-Hall, Inc, 1985), 16-19.
41
Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 29.
42
Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste
Company,1993),5.
43
L.C. Bovee and Others, Management (New York : McGraw-Hall, Inc 1993), 9.
44
Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application, 7th ed.
(Chicago : Irwin, 1995), 9.
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ขอบเขตของงานในกลุม ของตนเท านั้น ประกอบดวย 1) ทั กษะความคิดกวางไกล หรือวิสัยทัศน
(vision skill) หมายถึง ศัก ยภาพของบุคคลในการตอบสนองความตองการในกิจ กรรมตางๆ เปน
ความสามารถในการมองอนาคต โดยใชความรู และประสบการณที่ไดสั่งสมมาตลอดหลอหลอมเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่จะสามารถทําใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ซึ่งสามารถสรางขึ้นไดโดย
เปดใจใหกวาง แสวงหาความรูขอมูลขาวสารใหมๆ อานและฟงใหมาก เปนนักวิเคราะห รูจักแยกแยะ
หาเหตุผลและสรุปประเด็นไดถูกตอง 2) ทักษะการเปนความสามารถของผูบริหารในการใชดุลยพินิจ
เพื่อเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เห็นวาดีที่สุดในสถานการณนั้นๆ ภายใตขอมูลและทรัพยากรที่
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการ 3) ทักษะความคิดสรางสรรค (creative thinking
skill) เปนความสามารถทางดานการคิดของผูบ ริหาร โดยสามารถมองเห็นความสัมพันธของสิง่ ตางๆ มี
สิ่ง กระตุ นทํ าให เ กิ ด ความรู ใหม ๆ ที่ เ ป นประโยชน อย างต อ เนื่ อง ดัง นั้นการบริห ารไม ว าจะเป น
ผลิตภัณฑหรือบริหารยอมตองการสิ่งใหม หรือบริการใหมอยูเสมอ ความลมเหลวในการทํางานตองไม
เปนอุปสรรคตอความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาหรือคิดคนหา
วิธีการทํางานใหมๆ สามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนิคดั งนี้ การระดมสมอง (brainstorming) เทคนิค
การตั้งคําถาม เทคนิคการสมมติ เทคนิคการแยกองคประกอบ เทคนิคการเลียนแบบ และเทคนิคการ
ตั้งคําถามตัวเองอยางเปนระบบ45
สุเทพ วงศศรีวัฒน กลาววา ทักษะดานมโนภาพ ประกอบดวย ความสามารถเชิงวิเคราะห
(analytical ability) การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล (logical thinking) การสร า งมโนทั ศ น (concept
formation) การใช เ หตุ ผ ลเชิ ง อุ ป นั ย (inductive reasoning) และการใช เ หตุ ผ ลเชิ ง นิ ร นั ย
(deductive reasoning) กลาวโดยรวม ทักษะดานมโนภาพ จะเกี่ยวของกับการตัดสินใจที่ดี (good
judgment) การมองไปขางหนา (foresight) ความสามารถในการหยั่งรู (insight) ความคิดสรางสรรค
(creative) และความสามารถในการแปลความหมายและความสามารถเข าใจต อ สถานการณ ที่
คลุมเครือไดดี ซึ่งทักษะดานนี้สามารถวัดไดดวยเครื่องมือหลายแบบ เชน แบบทดสอบวัดความถนัด
(aptitude) แบบทดสอบเชิงสถานการณ (situational tests) วิธีการสัมภาษณ (interviews) และ
เทคนิควิเคราะหเหตุการณสําคัญ (critical incidents)46
_____________________________
45
ธงชัย สันติวงษ, พฤติกรรมองคการ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองคการเชิงบริหาร
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2546), 301-310.
46
สุเทพ วงศศรีวัฒน , ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําที่
สมบูรณ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 2548), 127.

35
สรุป ทั ก ษะดานมโนภาพ หมายถึง ความรูและความชํานาญในการประสานสิ่งตางๆ เขา
ดวยกัน สามารถมองเห็นองคการในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในองคการ
พรอมทั้งมีความชํานาญในการคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบตอองคการตลอดจนสามารถ
วางแผนเพื่อตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆ นั้นได
จากแนวคิดเรื่องทักษะการบริหาร ซึ่งไดมีนักทฤษฎีหลายทานไดนําเสนอแนวคิดไว จะเห็นได
วาทัก ษะการบริหารมี ความสําคัญตอการบริห ารงานของผูบริห ารสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง ดัง นั้น
ผูบ ริห ารที่ จะประสบความสําเร็จ ในการบริห ารสถานศึก ษา จําเปนตอ งมีทั กษะการบริหารที่เ ปน
พื้นฐานสามประการตามแนวคิดของ แคทซ (Katz) คือ 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)
2) ทักษะดานมนุษย (Human Skills) 3) ทักษะดานมโนภาพ (Conceptual Skills) และเนื่องจาก
บริบททางการศึกษาไดเ ปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมผูบ ริหารจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนา
ทัก ษะการบริหารใหส อดคลองโดยเฉพาะทั ก ษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) ซึ่งเปน
พื้นฐานของทักษะอื่นๆ และทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional
Skills) เพื่อสามารถวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดั้งนั้นทักษะที่จําเปนและมีความสําคัญในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาควรมีทักษะ
ทั้งหาดาน ตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake and Roe) คือ 1) ทั กษะดานความรูความคิด
(Cognitive Skills) 2) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) 3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน
(Educational and Instruction Skills) 4) ทักษะดานมนุษย (Human Skills) และ 5) ทักษะดาน
มโนภาพ (Conceptual Skills) ทัก ษะทั้ง หาประการนี้ผูบริหารสามารถนํามาพั ฒนาตนเอง และ
พัฒนาองคการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งนํามาพัฒนาการจัดการตางๆ และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา มาใชในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความเปนองคการนวัตกรรม
สําหรับรากศัพทของคําวานวัตกรรม (Innovation) นั้นมาจากภาษาลาตินคําวา “Innovare”
แปลวา “ทําสิ่งใหมขึ้นมา” การศึกษาเรื่องนวัตกรรม (Innovation) ไดมีการศึกษาและกลาวถึงมาเปน
ระยะเวลาคอนขางนานแลว แตการใหคํานิยามหรือความหมายของนวัตกรรม ตลอดจนความเขาใจ
ก็ยังมีความแตกตางกันตามมุมมองและภูมิหลังของนักวิชาการแตละคน47 ดังนี้
_____________________________
47
สํา นัก งานนวั ต กรรมแหง ชาติ , การจัด การนวัต กรรมสํ า หรั บผู บ ริห าร พิม พ ค รั้ ง ที่ 2
(กรุงเทพฯ : งานสงเสริมภาพลักษณองคกร สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2549), 3-4.

36
ความหมายของนวัตกรรม
มอรตัน (Morton) ใหความหมาย นวัตกรรม วาเปนการทําใหมขึ้นอีกครั้งจากการปรับปรุง สิ่ง
เกาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหนวยงานหรือองคการนั้นๆ นวัตกรรมไมใชการขจัด
หรือลมลางสิ่งเกาใหหมดไปแตเปนการปรับปรุงเสริมแตงและพัฒนา48
ชุมปเตอร (Schumpeter) กลาววา นวัตกรรม หมายถึง องคประกอบใหม หรือมีลักษณะ
ของใหมและมีมูลคาทางเศรษฐกิจสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได49
ดรั ก เกอร (Drucker) ได ใ ห ค วามหมายไว ว า นวั ต กรรม เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ของ
ผูประกอบการในการสรางศักยภาพการแขงขันในเชิงธุรกิจ และความมั่งคั่งโดยใชทรัพยากรที่มอี ยูหรือ
จากการสรางขึ้นใหม รวมทั้งเปนการพัฒนาขึ้นจากความรูใหม50
เฮอรคีมา (Herkema) กลาววา นวัตกรรม เปนการใชความคิด หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม
ในองคการและนวัตกรรมสามารถเปนไดทั้งผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือเทคโนโลยีใหม ซึ่งอาจจะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเฉียบพลันหรือคอยเปนคอยไป51
อัทเทอรแบ็ค (Utterback) กลาววา นวัตกรรม เปนสิ่งที่ตอยอดของสิ่งประดิษฐ ใหเ ขาถึง
และเปนที่ยอมรับของตลาดในลักษณะของผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการใหมที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช
เปนครั้งแรก และทําใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ 52
ชิลลิ่ง (Schilling) กลาววา นวัตกรรม เปนเรื่องของการนําความคิดไปใชในเชิงปฏิบัติ เพื่อให
ไดสิ่งใหมหรือกระบวนการใหม53
_____________________________
48
J.A. Morton, Organization of innovation : a systems approach to
technical management (New York : McGraw-Hill, Inc 1971), no pag.
49
Joseph A. Schumpeter, Capitalism : Sociallism and democracy (New York :
Harper and Row, 1975), 240-242.
50
Peter F. Drucker, “The Discipline of Innovation,” Harvard Business Review
68 (May-June 1985) : 67-72.
51
Saskia Harkema, “A Complex Adaptive Perspective on Learning within
Innovation Projects,” The Learning Organization 10 (May-June 2003) : 340-346.
52
J.W. Utterback, “The dynamics of Innovation,” Educause Review 39
(January-February 2004) : 42.
53
M.A. Schilling, Strategic Management of Technological Innovation, 2nd ed.
(New York : McGraw-Hall, Inc 2008), 24-25.
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โรเจอร (Roger) อธิบายวา นวัตกรรม คือการกระทําหรือวัตถุใหมๆ ซึ่งถูกรับรูว าเปนสิง่ ใหมๆ
ดวยตัวบุคคลแตละคนหรือหนวยงานอื่นๆ ของการยอมรับในสังคมการพิจารณาวาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปน
นวัตกรรมนั้นขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลวาเปนสิ่ งใหม ดัง นั้นนวัตกรรมของ
บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งอาจไมใชนวัตกรรมของบุคคลกลุมอื่นๆ ก็ได ขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคลนั้นวา
เปนสิ่งใหมสําหรับเขาหรือไม อีกประการหนึ่งความใหมอาจขึ้นอยูกับระยะเวลาดวย สิ่งใหมๆ ตาม
ความหมายของนวัตกรรมไมจําเปนตองใหมจริงๆ แตอาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนความคิดหรือ
การปฏิบัติที่เคยทํากันมาแลวแตไดหยุดกันไประยะหนึ่ง ตอมาไดมีการรื้อฟนขึ้นมาทําใหมเนื่องจาก
เห็นวาสามารถชวยแกปญหาในสภาพการณใหมนั้นไดก็นับวาสิ่งนั้นเปนสิ่งใหมได ดังนั้นนวัตกรรมอาจ
หมายถึงสิ่งใหมๆ ดังตอไปนี้ 1) สิ่งใหมที่ไมเคยมีผูใดเคยทํามากอน 2) สิ่งใหมที่เคยทํามาแลวในอดีต
แตไดมีการรื้อฟนขึ้นมาใหม และ 3) สิ่งใหมที่มีการพัฒนามาจากของเกาที่มีอยูเดิม54
ประพนธ ผาสุขยืด ไดใหความหมายไววา นวัตกรรม หมายถึงการนําความคิดไปพัฒนาจน
ไดมาซึ่งสิ่งใหมซึ่งอาจจะเปนผลิตภัณฑ บริการ หรือกระบวนการที่สามารถกอใหเกิดประโยชนและ
สรางผลในทางที่ดีตอชีวิตเศรษฐกิจและสังคม55
ภานุ ลิมมานนท กลาวถึง นวัตกรรม คือการเริ่มความคิดใหมๆ โดยมีวิธีการคิดที่ตองอาศัย
ความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญและทักษะความชํานาญเขามามีสวนผสมดวยและเปนวิธีการ
ใหมๆ ที่สามารถทําใหเกิดผลทางธุรกิจดวย56
ตอศักดิ์ กิจชัยนุกูล กลาวไววา นวัตกรรม คือการนําแนวคิดใหมๆ ที่สามารถสรางขึ้นไดมา
ปฏิบัติในองคกร57
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ไดใหความหมายของ นวัตกรรม ในเชิงเศรษฐศาสตร คือการนํา
แนวคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหมเพื่อทําใหเ กิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจ และไดใหความหมายในเชิงแคบ นวัตกรรมคือผลผลิตของความสําเร็จทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรวมกับพลวัตรของกิจกรรมทางสังคม ความหมายเชิงกวาง นวัตกรรม คือแนวความคิด_____________________________
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Everette M. Roger, Diffusion of Innovation, 5th ed. (New York : The Free
Press, 2003), 12.
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ประพนธ ผาสุขยืด, ปฏิรูปการศึกษา ถึงเวลานวัตกรรม (กรุงเทพฯ : กุลการพิมพ, 2545),
37.
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ภานุ ลิมมานนท, กลยุทธการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กรุงเทพฯ : ควอลิตี้ ครีเอชั่น,
2546), 52.
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ตอศักดิ์ กิจชัยนุกูล, “นวัตกรรมจากภายนอกองคกรเลือกใชอยางไรใหเหมาะสมกับองคกร
ของคุณ,” Industrial Technology Review 124 (พฤษภาคม 2547) : 143-148.

38
การปฏิบัติ หรือสิ่งตางๆ ที่ใหม ตัวปจเจกหรือหนวยที่รับเอาสิ่งเหลานั้นไปประยุกตใช การรวมเอา
กิจกรรมที่นําไปสูการแสวงหาความสําเร็จเชิงพาณิชย การสรางตลาดใหม ผลิตภัณฑใหม การบริการ
และกระบวนการใหม การทําในสิ่งที่แตกตางจากผูอื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหกลายเปน
โอกาสที่ถายทอดไปสูแนวคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม58
กีรติ ยศยิ่งยง กลาววา นวัตกรรม เปนกระบวนการสรางสรรค คิดคน พัฒนา สามารถนําไป
ปฏิบัติจริง และมีการเผยแพรออกสูชุมชนในลักษณะเปนของใหมที่ไมเคยมีมากอน หรือของเกาที่มีอยู
แตเดิมแตไดรับการปรับปรุงเสริมแตงพัฒนาขึ้นใหมทําใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปใชในเชิง
พาณิชยได59
พสุ เดชะรินทร ไดกลาวถึง นวัตกรรม คือความสามารถคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาที่กอใหเกิ ด
ประโยชนตอองคก ร ซึ่งครอบคลุมความใหม ทั้งในดานของกระบวนการ วิธีการในการทํ างานหรือ
แมกระทั่งนําแนวความคิดทางดานการจัดการใหมๆ เขามาใชก็ถือวาเปนนวัตกรรม60
จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา นวัตกรรม หมายถึงสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรู
ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรค หรือการตอ ยอดจากความรูเ ดิม ที่มีก ารพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ จนเกิดเปนผลิตภัณฑใหม กระบวนการใหม การบริหารจัดการแบบใหม หรือ
การสรางสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชนตอองคการอยางสูงสุด
ทฤษฎีนวัตกรรม
การศึกษากระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม ในรูปแบบทฤษฎีนวัตกรรมพอที่จะสรุปวัฒนา
การของทฤษฎีนวัตกรรมไดดังนี้61

_____________________________
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กีรติ ยศยิ่งยง, องคกรแหงนวัตกรรม : แนวคิด และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
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September 2012. Available from http://www.pasu.net
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ทฤษฎีนวัตกรรมในแนววิศวกรรม (The Engineering Theory of Innovation)
ฟรีแมน และ โซเต (Freeman and Socte) ในยุคแรกทฤษฎีนวัตกรรมมีรากฐานมาจากแนว
การแกปญหาทางวิศวกรรม รวมไปถึงขบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑและขบวนการผลิต โดยใชเทคนิค
ทางดานวิศวกรรม ทฤษฎีนวัตกรรมที่มี ร ากฐานมาจากวิศวกรรมนั้นการปรับ ปรุง ผลิตภัณฑ และ
ขบวนการผลิตขึ้นอยูกั บ ความสามารถในการวิจัยพัฒ นา (research and development) ใน
ระดับพื้นฐาน และการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมหรืออีกนัยหนึ่งทฤษฎีนี้มองวานวัตกรรมถูกสรางขึ้น
จากแรงขับ เคลื่ อ นทางวิ ท ยาศาสตร (science push)แนวคิ ดนี้ น วัต กรรมถูก มองวา มี ลั ก ษณะ
ความสัมพันธในเชิงเสนตรง (linear) กับการวิจัยพื้นฐาน (basic research) โดยมีความเชื่อวาการ
พัฒนานวัตกรรมนั้นควรมี จุดเริ่มมาจากการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ไปสูการวิจัยประยุก ต
(applied research) โดยการนําผลการวิจัยพื้นฐานไปประยุกตใชในการผลิตผลิตภัณฑ หรือการ
ใหบ ริก าร จากนั้นจะมี ก ารพั ฒ นาขบวนการผลิตและการใหบริก ารจนไดร ะบบการผลิตและการ
ใหบริการที่มีมาตรฐานเพื่อการผลิตและการใหบริการในระดับอุตสาหกรรมหรือเพื่อใหบริการลูกคา
จํานวนมาก ทฤษฎีนี้หัวใจของการสรางสรรค นวัตกรรมขึ้นอยูกับความสามารถในทางวิศวกรรมของ
นักวิจัย วิศวกร และนักวิทยาศาสตรตัวแปรที่มีผลตอการสรางสรรคนวัตกรรมล วนแลวเปนสิ่งที่จับ
ตองได (tangible) อาทิเชน 1) ทุนทางดานการเงิน (financial capital) ที่ใชลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม นิยมวัดออกมาเปนเปอรเซ็นตของยอดขายหรือเปนเปอรเซ็นตของรายไดประชาชาติ
2) ทุนทางดานทรัพยากรมนุษย (human capital) ทฤษฎีนี้เชื่อวาทรัพยากรมนุษยที่มีการศึกษาและ
ผานการฝกอบรมมาอยางดีจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม 3) ทุนทางดาน
กายภาพ (physical capital) อาทิเชน อาคาร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมมีสวนสําคัญในการสรางสรรคนวัตกรรม62
ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาด (The Market Theory of Innovation)
คอตเตอร (Kotler) ทฤษฎีนี้ริเริ่มในป 1960 เปนตนมา ทฤษฎีนี้เชื่อวาความสําเร็จของการ
สร างสรรค นวั ตกรรมเกิ ด จากขอ มู ล การตลาดมากกว าที่ จ ะมาจากการปรับ ปรุ ง ผลิต ภัณ ฑ แ ละ
ขบวนการผลิต โดยใชเทคนิคทางวิศวกรรม การตลาดจะทําหนาที่ในการกําหนดทิศทาง (market
pull) ในการสรางสรรคนวัตกรรม เทคนิคทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ถาไมไดรับการยอมรับ
จากตลาดหรือลูกคามีโอกาสนอยมากทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการสรางสรรคนวัตกรรม ทฤษฎีนี้เชื่อ
_____________________________
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Chris Freeman and Luc Soete, The Economics of Industrial Innovation, 3rd
ed. (Cambridge, 1997), 135.

40
วาความสําเร็จ ของการจัดการนวัตกรรมขึ้นอยูกับ ความตองการของตลาดไม ใชความสําเร็จ ทาง
วิศวกรรม ความสําเร็จทางวิศวกรรมจะไมมีคาในทางการคาเลยถาตลาดไมยอมรับ ทฤษฎีนวัตกรรมใน
แนวการตลาดไดรวมเอาปจจัยที่จับตองไดได (intangible factor) ไดแกความตองการของตลาดและ
ขอมูลทางการตลาดมารวมอธิบายการสรางสรรคนวัตกรรมเพิ่มเติมจากปจจัยที่จับตองได 63
ทฤษฎีนวัตกรรมหวงโซความสัมพันธ (The Chain Link Theories of Innovation)
เดวิด และ โรเซนเบิรก (David and Rosenberg) ทฤษฎีนี้พบวาความสัมพันธระหวางความ
ตองการของตลาดและความรูในการสรางสรรคนวัตกรรมไมไดมีลักษณะตรงไปตรงมาตามสมมุติฐาน
ของทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาด หวงโซความสัมพันธระหวางนวัตกรรมและความตองการของ
ตลาดนั้ นมี ก ลไกสลับ ซั บ ซอ นครอบคลุ ม ตั้ง แต ก ารออกแบบทางวิศ วกรรม การผลิต การพัฒ นา
เทคโนโลยี การจัดซื้อวัตถุดิบ การขาย ตลอดจนไปถึงการสงมอบลูกคา และการบริการการสงผาน
ขอมูลความตองการของตลาดจากลูกคาผานผูผลิตไปสูผูมอบวัตถุดิบ ในสายหวงโซความสั มพันธเปน
ความสัมพันธที่ละเอียดออนและสลับซับซอนขอมูลนี้เรียกวา “ขอมูลทางนวัตกรรม” นวัตกรรมที่
ประสบผลสําเร็จตองอาศัยขอมูลนวัตกรรมไมใชเพียงแตขอมูลการตลาดแตเพียงอยางเดียว ขอมูล
นวัตกรรมนั้นครอบคลุมขอมูลเครือขายทางธุรกิจ (business network) ซึ่งไดแก ขอมูลลูกคา ขอมูลผู
สงมอบวัตถุดิบ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในขบวนการผลิต64
ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครือข า ยเทคโนโลยี (The Technology Network Theory of
Innovation)
ลุนดวัลล (Lundvall) ทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาในชวงปลายทศวรรษ 1980 และตลอดชวงทศวรรษ
1990 จนถึง ปจจุบัน ทฤษฎีนวัตกรรมเครือขายเทคโนโลยีถูกพัฒ นาโดยกลุมนักวิชาการกลุมหนึ่ง
ภายใตชื่ อ “ระบบนวัต กรรม” ทฤษฎีนี้มี ส มมุ ติฐ านว า 1) องคก าร สถาบัน ที่ มี บ ทบาทในการ
สรางสรรคนวัตกรรม ควรจะตองเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมู ลซึ่ง กันและกัน อาทิเชน ผูสงมอบ
สถาบัน องคการที่ใหคําปรึกษาหนวยงานของภาครัฐ สถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย และองคการ
สถาบันอื่นๆ 2) ความเขมแข็ง ความตอเนื่องในการเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ และแลกเปลี่ยนกัน สถาบัน
ภายนอกเกิดขึ้นมากเทาไรก็จะชวยสงเสริมใหมีการถายทอดขอมูลทางนวัตกรรมมากขึ้นเทานั้น โอกาส
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ที่องคการและสถาบันจะไดรับขอมูลยอมจะมีเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสรางสรรค
นวัตกรรมขององคการและสถาบัน 3) ความเชื่อมโยงเหลานี้ มีตั้งแตความเชื่อมโยงทางเทคนิคหรือ
เทคโนโลยี ความเชื่อมโยงทางการตลาดและเครือขายขอมูลทางนวัตกรรม อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ให
ความสําคัญการเชื่อมโยงทางดานเทคโนโลยีมากกวาความเชื่อมโยงอื่นๆ ทฤษฎีนี้อธิบายวา นวัตกรรม
เกิดจากการผสมผสานระหวางทุนที่จับตองไดและจับ ตองไมได ไดแกเครือขายเทคโนโลยีซึ่งชวยให
องคการและสถาบันมีขีดความสามารถในการดูดซับขอมูลทางนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้น65
ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครือขายทางสังคม (The Social Network Theory of Innovation)
มาสเกลล (Maskell) ทฤษฎีนี้พัฒนามาจากแนวคิดของทฤษฎีนวัตกรรมในแนววิศวกรรม
ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครือขายเทคโนโลยี และทฤษฎีการสรางองคความรูทางสังคมศาสตร ทฤษฎี
นวัตกรรมในแนววิศวกรรมเชื่อวานวัตกรรมเกิดขึ้นจากการทําวิจัยในระดับพื้นฐาน และพัฒนาตอยอด
ขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลําดับ สวนทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครือขายเทคโนโลยี เชื่อวานวัตกรรมเกิดขึ้นมา
จากความสามารถขององคการหรือสถาบันในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางนวัตกรรม ดังนั้นการสงเสริม
ใหเกิดการเชื่อมโยงทางดานเทคโนโลยีในดานตางๆ จะชวยสงเสริมใหองคการหรือสถาบันในการสราง
นวัตกรรม ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวทางเครือขายสังคม เสนอแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการขยายตัว
ของเทคโนโลยีในดานตางๆ ไปสูสังคมนักวิทยาศาสตรและนักวิจัย โดยการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ทําใหเกิดการแพรกระจายความรูในหลากหลายสาขาอยางรวดเร็วในหมูนักวิทยาศาสตรและนักวิจัย
เพื่ อ สง เสริม ให เ กิ ด การสร างสรรค น วัต กรรม ทฤษฎี น วัต กรรมในแนวทางเครื อ ข ายสั ง คมเน น
ความสําคัญของการสรางเครือขายมากกวาที่จ ะเนนความสําคัญ ของเทคโนโลยี เนนการเชื่อมโยง
โครงขายความรูมากกวาที่เนนโครงขายทางเทคโนโลยีและเนนสิ่งที่มีลักษณะจับตองไมไดมากกวาสิ่งที่
จับตองได ทฤษฎีนี้เชื่อวาการสรางนวัตกรรมที่มีองคความรูเปนฐานสําคัญตองการความสามารถใน
การนําเทคโนโลยีที่มีอยูหลากหลายไปใชประโยชน ความสามารถนี้ไมเพียงความรูในการใชเทคโนโลยี
เทานั้น แตยังหมายรวมไปถึงความรูความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธในการใชเทคโนโลยีที่มี
อยูหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพในเครือขาย สังคมนวัตกรรม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร
ไมเพียงแตตองมีความรูในดานเทคโนโลยีเทานั้นแตยังตองมีความรูความสามารถในการสรางความรู
ใหมโดยอาศัยเครือขายสังคมนวัตกรรม และการเรียนรูเปนกลยุทธที่สําคัญในการสรางสรรคนวัตกรรม
จากความกาวหนาของยุคการสื่อสาร และโทรคมนาคมทําใหการเขาถึงเทคโนโลยีไมใชเรื่องยากอีก
ตอไป
_____________________________
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อีกตอไป การสรางเครือขายเทคโนโลยีจึงไมใชเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันยุคนี้เปนการสรางเครือขายความรูมากกวาที่จะเปนเครือขายเทคโนโลยี
เพียงอยางเดียว ในยุคการสรางสรรคนวัตกรรมบนฐานความรูตองการความรูที่หลากหลายการสราง
เครือขายความรูจึงเปนกลยุทธที่สําคัญของทฤษฎีนี้66
แลนแกรนด และชาตรี (Lengrand and Chatrie) กลาววา การเพิ่มผลผลิตไมใชเปนการเพิ่ม
ผลผลิตจากการปฏิบัติการทีละเล็กทีละนอย แตนาจะเปนการเพิ่มผลผลิตในการสรางความสัมพันธ
อยางเปนระบบมากกวา เพราะความสามารถในการแขงขันขององคการขึ้นอยูกับการเพิ่มผลผลิตที่
“จุดเชื่อมตอ” หรือ “การมีปฏิสัมพันธ”กันมากกวา67
แนวคิ ด ใหม นี้ ทํ า ให อ งค ก ารต อ งปรั บ เปลี่ ย นขบวนการทํ า งานเสี ย ใหม โ ดยการวั ด
ความสามารถขององคการจากปริมาณความหนาแนนของความสัมพันธและความรวมมือของบุคลากร
ในระบบการผลิตตั้งแตผูสง มอบ ผูสนับสนุนเงินทุน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หนวยงานพัฒนาใน
ระดับภูมิภาคและอื่นๆ ผานระบบเครือขายและคลัสเตอร (cluster) ดัง นั้นเครือขายความรูจึงเปน
ตัวแทนของขีดความสามารถและอํานาจในการที่ จะเขาถึงคุณคาที่อยูภายในองคการ เพื่อนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนา
ทฤษฎีนี้เชื่อวา ความรูจะฝงตัวอยูในโครงสรางความสัมพันธและการสื่อสาร มีการถายทอด
ความรูผานทางขบวนการทางสังคม นวัตกรรมเปนผลมาจากการผสมผสานของทุนที่จับตองได อาทิ
เชน ทุนทางดานทรัพยากรมนุษย ทุนทางดานการเงิน ทุนทางดานกายภาพ ไดแก นักวิจัย งบลงทุน
การวิจัยพัฒนา อาคารสถานที่ที่ใชในการวิจัย อื่นๆ และทุนที่จับตองไมไดในรูปแบบของทุนทางสังคม
(social capital) อาทิเชน ความไววางใจกัน ความเคารพนับถือ ความสัมพันธกันทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และในอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ของชุ ม ชน สั ง คม ที่ เ ป น บริ บ ทล อ มรอบของวิ ศ วกร
นักวิทยาศาสตร และนักวิจัย ในสังคมนวัตกรรมหนึ่งๆ ดวยเหตุผลนี้เองจึงทําใหทฤษฎีนวัตกรรมในยุค
ใหมไมสามารถละเลยปจจัยทางดานทุนทางสังคมอีกตอไป68
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แหลงที่มาของนวัตกรรม
การสรางนวัตกรรมทางธุรกิจขึ้นมาไดนั้น ปกติเจาของสินคาหรือเจาของกิจการจะตองเปนผู
นําเสนอนวัตกรรมเพียงดานเดียว ทําใหขาดโอกาสในการสรางนวัตกรรมนั้นมีนอ ยลงเพราะผูผลิต
จําเปนตองลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสูง นักวิชาการไดกลาวถึงแหลงที่มาของนวัตกรรมไวดังนี้
แคทซ (Katz) กลาววา แหลง ที่ มาของนวัตกรรมมาจาก 6 แหลง คือ 1) ความรูใหม
นวัตกรรมที่มีพื้นฐานมาจากความรูใหมจะมีประสิทธิภาพ นับแตชวงระยะเวลาพัฒนาจากความรูใหม
จนกลายเปนผลิตภัณฑที่วางขายในตลาดจะใชเวลายาวนานมาก แตก็เปนแหลงที่มาของนวัตกรรมที่
สรางความเปลี่ยนแปลงโดยสิน้ เชิง 2) ความคิดของลูกคา ลูกคาสามารถบอกไดวาผลิตภัณฑในปจจุบนั
มีจุดดอยที่ใดบาง และสามารถชี้ใหเห็นถึงความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง 3) ผูใชหัวกาวหนาจะ
เปนผูที่บอกความตองการล้ําหนาแนวโนมตลาด ใหดูสิ่งที่ผูใชหัวกาวหนาทําในวันนี้เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชกลุมอื่นในอนาคต 4) การออกแบบที่เขาใจถึงคน เปนเทคนิคในการ
คนหาความคิดใหม ผูสรางนวัตกรรมจะสังเกตวิธีการที่ผใู ชสินคาหรือบริการในสภาพแวดลอมที่คุนเคย
และสังเกตวาลูกคาและผูที่จะมาเปนลูกคาทําสิ่งตางๆ และแกปญหาอยางไร 5) การวิจัยและพัฒนา
และทีมงานเฉพาะกิจ 6) นวัตกรรมจากภายนอกองคการ การแลกเปลี่ยนความคิดอยางเสรีผานการ
ซื้อลิขสิทธิ์จากองคการภายนอกเพื่อผลิตสินคา69
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค อธิบายวาจุดกําเนิดนวัตกรรมในธุรกิจมาจาก 2 แหลงหลัก คือ 1) การ
คิดคนภายในองคการ แหลงที่มาเบื้องตนของแนวคิดใหมในสินคาและบริ การ โดยองคการมักจัดตั้ง
หนวยงานวิจัยและพัฒนาขึ้นภายในองคการและจัดหาผูท ี่มคี วามสามารถในการคิดคนสิ่งใหมๆ ซึ่งอาจ
เปนการพัฒนาสินคาและบริการใหม เชน HDDVD รุนใหมของ Toshiba ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงขึ้นมาก หรือกระบวนการในการทํางานรูปใหมๆ เชน การปรับปรุงหวงโซอุปทาน (Supply
Chain) ของ Wal-mart ใหก ลายเปน Electronic Supply Chain เพื่ อลดตนทุนและเพิ่ม ความ
รวดเร็วในการจัดการ นวัตกรรมทั้งสองประเภทนี้จะนําไปสู มูลคาเพิ่มในสินคาและบริการขององคการ
จะเห็นไดวาการเกิดนวัตกรรมที่มีคุณคาอยางตอเนื่ องนั้นโดยทั่วไปมักมาจากการกระตุนนวัตกรรม
โดยการใชวัฒนธรรมองคการเปนกลไกผลักดันใหบุคลากรทั้งหมดขององคการตื่นตัว สรางความแปลก
ใหมและความคิดสรางสรรคตางๆ 2) การแลกเปลี่ยน เรียนรูและรับนวัตกรรมจากภายนอก หรือ
นวัตก
_____________________________
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นวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation) ไมจําเปนวาแนวคิดที่ดีจะตองมาจากบุคลากรภายในกิจการ
แตเพียงอยางเดียว โดยลักษณะคือเปดรับแนวคิดใหมจากภายนอกจะทําใหแนวคิดใหมๆ เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็วและหลากหลายกวา รวมถึง อาจจะมี ตนทุนคาใชจายที่ ต่ํากวาการพัฒ นาเองทั้ งหมด
เนื่องจากบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอาจจะกระจัดกระจายกันอยูในองคการตางๆ เชนการ
รวมมือในเชิงพันธมิตรกับหนวยงานที่มีความพรอมและบุคลากรในการสรางสรรคความคิดใหมๆ เพื่อ
รวมกันคิดคนนวัตกรรมจากความถนัดของแตละองคการ70
สุกิตติ เอื้อมเจริญ กลาววาจุดกําเนิดของนวัตกรรมที่ทําใหเกิดสินคาและบริการที่มีความ
แปลกใหมและหลากหลายนั้น ถือวามาจากหลายมุม มองดวยกัน ไดแก 1) มุม มองจากดานผูผลิต
(firm vision) มุมมองนี้จะอยูบนพื้นฐานของความใหมที่เกิดขึ้นกับผูผลิตเพียงอยางเดียวแต ไมใหมใน
ตลาดหรือเรียกวาไมเคยเกิดสินคาเหลานั้นในบริษัทของผูผลิตเลย เปนเพียงการปรับปรุงดัดแปลงให
แตกตาง โดยจุดประสงคของมุมมองนี้คือการกลายเปนที่ยอมรับไดงายและรวดเร็วจากผูบริโภคโดยไม
ตองออกแรงหรือจายคาเขาตลาด 2) มุม มองจากดานของสินคา (product vision) จะคํานึงถึง
พฤติกรรมการใชของผูบริโภคที่ตองการเปลี่ยนแปลงและหาความแปลกใหมเสมอ โดยเนนที่ลักษณะ
ของสินคานั้นๆ (unit feature) สินคานวัตกรรมในขอนี้ยังถูกจัดแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ
2.1) นวัตกรรมแบบตอเนื่อง เปนการปรับปรุงสินคาใหดีขึ้นกวาเกาในปจจุบันเพื่อตอบสนองและสราง
ความตื่นเตนตอกลุมผูบริโภคขาประจําดวย แตไมไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคในการใชสินคา
นั้นๆ 2.2) นวัตกรรมแบบตอเนื่องและลื่นไหล เปนการปรับปรุงสินคาใหดีขึ้นเหมือนขอหนึ่งแตมีการ
กระทบถึงพฤติกรรมผูบริโภคบางเล็กนอย โดยอาจจะนําเสนอสินคาใหมๆ เขามาและเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ปดจุดบอดของสินคาหรือแทรกชองวางเขามาใหม เชน โทรทัศนกระเปาหิ้ว ผาออมแบบใชแลวทิ้ง
น้ํายาลบคําผิด โทรศัพทมือถือที่มีระบบถายภาพนิ่ง และวีดีโอ เปนตน 2.3) นวัตกรรมแบบไมตอเนื่อง
และฉับ พลัน เปน การนํา สินค าเขามาเพิ่ม การดํา เนิน ชีวิ ตใหม ากหรือดี ขึ้น โดยผู บ ริ โ ภคจะตอ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยทํามาเพื่อใหตัวเองยอมรับและปรับเขากับสินคาใหมนี้ เชนการมีเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคสที่มีทุกระบบการสื่อสารในตัว เชนอินเตอรเน็ต Wireless Wifi ตางๆ หรือระบบ
ดาวเที ยมทางไกลที่ ทํ าใหเกิ ดการเรียนแบบ e-Learning เปนตน 3) มุ มมองจากดานการตลาด
(market vision) มุมมองนี้จะยึดถือผูบริโภคเปนหลัก โดยถือวาถาผูบริโภครูสึกวาสินคาชิ้นนั้นมีความ
ใหมตอตัวเองและที่สําคัญคือไมเคยเห็นมากอน จึงจะเรียกไดวาเปนนวัตกรรมทางการตลาด เชนสินคา
ประเภทโทรศัพทมือถือที่มีลูกเลนหลากหลายมากขึ้น เปนตน 4) มุมมองจากผูบริโภค (consumer
vision) ความแตกตางจะอยูที่การเปลีย่ นแปลงลักษณะจําเพาะของสินคา (product feature) สําหรับ
_____________________________
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ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 108 แบรนดแหงองคกรนวัตกรรม (กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดียกรุป
, 2549), 16-20.
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มุมมองจากผูบริโภคนี้ จะเปนการเปลี่ยนแปลงโดยความคิดความเขาใจของผูบริโภคที่มีตอตัวสินคา
ซึ่งถูกเสนอผานในมุมมองของสื่อโฆษณาหรือกลยุทธทางการตลาดที่กําหนดใหแกผูบริโภคเอง ดังนั้ น
จะเห็นไดวาสินคานวัตกรรมตางๆ ที่เกิดมานั้นมีพื้นฐานมาจากแหลงเดียวกัน คือมันสมองของมนุษยที่
จะทําการสรางสรรคจินตนาการไปเรื่อยๆ ไมหยุดหยอน71
กีรติ ยศยิ่งยง กลาวถึง จุดกําเนิดหรือแหลงที่มาของนวัตกรรม มาจาก 2 แหลง 4 ลักษณะ
คือ 1) การคิดคนภายในองคการ 1.1) นวัตกรรมเกิดจากผูผลิตสินคาและบริการ 1.2) นวัตกรรมที่เกิด
จากผูผลิตหรือเจาของวัตถุดิบ 2) การคิดคนจากภายนอกองคการ 2.1) นวัตกรรมเกิดจากลูกคาผูใช
สินคาหรือบริก าร หรือ ผูบ ริโ ภค 2.2) นวัตกรรมที่เ กิดจากหนวยงานภายนอกที่มี ความเชี่ ยวชาญ
มากกวา72
จากที่กลาวมาขางตน ในทรรศนะของผูวิจัยเห็นวาแหลงที่มาของนวัตกรรมเกิดจาก 2 แหลง
ประกอบดวย 1) การคิดคนภายในองคการ คือการที่ผูประกอบการเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ
พัฒนาสินคาและบริก ารใหมเ พื่อตอบสนองความตองการของตลาด และ 2) การคิดคนภายนอก
องคการ กลาวคือองคการมีการติดตอสื่อสารระหวางองคการดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด
ใหมๆ จากองคการภายนอก
ประเภทของนวัตกรรม
การจําแนกประเภทของนวัตกรรม สามารถแบงไดหลายประเภทตามลักษณะขอบเขตและ
วัตถุประสงคของการนําไปใช นักวิชาการไดแบงประเภทของนวัตกรรม ดังนี้
ทรอธต (Trott) แบงนวัตกรรมออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ (Product Innovation) คือการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑของ
องคการทั้งทางดานการพัฒนาขึ้นใหมและการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหตอบสนองความตองการของ
ตลาดที่ปรับตัวอยูตลอดเวลา
2. นวัตกรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึงการพัฒนากระบวนการใน
สายการผลิต ทั้งที่เปนการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นเองภายในองคการและการนําเทคโนโลยีใหมมาใชใน
กระบวนการผลิตขององคการเอง
_____________________________
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สุกิตติ เอื้อมเจริญ , “ตอยอดธุรกิจจากนวัตกรรมยางพารา” ประชาชาติธุรกิจ (21-23
มิถุนายน 2547) : 51.
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กีรติ ยศยิ่งยง, องคกรแหงนวัตกรรม : แนวคิด และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 15.
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3. นวัตกรรมทางการบริการ (Service Innovation) คือการเปลี่ยนแปลงบริการขององคการ
ในการนําเสนอสินคาหรือบริการสูลูกคา เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น 73
เบคเกอร (Becker) ไดแบงนวัตกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมทางสินคา (Product Innovation) ในเรื่องเกี่ยวกับการสรางสินคาใหม การ
ปรับปรุงสินคาที่มีอยู หรือรวมสินคาที่มีอยูเขาไปในสินคาใหม
2. นวัตกรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) ในเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการผลิต
สินคารวมถึงรูปแบบการบริหาร หรือเกี่ยวของกับสวนประกอบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีผลตอ
กระบวนการผลิตสินคาใหมหรือประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
3. นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) ในเรื่อ งเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ ชอ ง
ทางการจําหนาย หรือการประเมินและการทํานายความตองการของผูบริโภค74
ฮิกกินส (Higgins) แบงนวัตกรรมออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. นวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือบริการ (Product Innovation) หมายถึงการปรับปรุงหรือ
การสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ ขึ้นมาใชในหนวยงาน
2. นวัตกรรมดานกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึงการปรับ ปรุง หรือการ
สรางสรรคกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใหสูงขึ้น
3. นวัตกรรมดานการตลาด (Marketing Innovation) หมายถึง การปรับ ปรุงหรือการ
สรางสรรคแนวทางการดําเนินงานในดานการตลาดบริการ เชน การโฆษณา การตั้งราคา
4. นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ (Management Innovation) หมายถึงการปรับปรุงหรือ
การสรางสรรครูปแบบการบริหารในดานตางๆ เชน การวางแผน การควบคุม การสั่งการ เปนตน 75
ภานุ ลิมมานนท ไดแบงนวัตกรรมขององคการออกเปน 3 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) ตองมีการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเสนอคุณคาใหลูก คา ซึ่งตองอาศัยองคประกอบที่ สําคัญ คือการพัฒนาคุณสมบัติและ
ลูกคา
_____________________________
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P. Trott, Innovation Management and New Product Development, 4th ed.
(New York : Prentice Hall, 2008), 20-26.
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Selwyn W. Becker, Innovation Organization, accessed 12 September 2012.
Available from http://www.chicagogsb.edu/faculty/selectedpapers/sp14.pdf
75
J.M. Higgins, Innovate or evaporate : Test&improve your organizatios IQ-its
innovation quotient (New York : New Management, 1995), 420-440.
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ลักษณะของผลิตภัณฑ การออกแบบ คํานึงถึงผลประโยชนที่ลูกคาจะไดรับโดยใหลูกคามีสวนรวมใน
การสรางนวัตกรรม
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ในการพัฒนาสรางสรรคกระบวนการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ตองอาศัยความรูทางดานเทคโนโลยีซึ่งเปนความรูในสวนประกอบ สวน
เชื่อมตอระหวางสวนประกอบเหลานั้น ตลอดจนความรู กระบวนการ และเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ
เช น เดี ย วกั บ นวั ต กรรมผลิ ตภั ณ ฑ ที่ ต องอาศั ย ความรู ท างเทคนิ ค มาพั ฒ นาสิน ค า ในนวั ต กรรม
กระบวนการตองการสรางการเปลี่ยนแปลงการทํางานในเรื่องของขั้นตอน หนาที่รับผิดชอบ ลักษณะ
งาน การสงตอขอมูลเพื่อใชในการผลิตสิ่งใหมๆ ใหกับองคการ
3. นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) องคการตองใชความรูทางดานการ
บริหารจัดการมาปรับปรุงระบบโครงสรางเดิมขององคการใหม โดยการแบงแผนกและหนวยงานใหมี
ความชัดเจน การใหอิสระในการทํางานและการมีสวนรวมของพนักงานซึ่งทําใหเกิดความคิดเห็นใหมๆ
มาจากทุกๆ สวนขององคการ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางรายไดและผลกําไร
ใหกับองคการ76
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ แบงประเภทของนวัตกรรมออกเปน 2 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) เปนผลิตภัณฑที่ถูกผลิตขึ้นในเชิงพาณิชยที่
ไดป รับ ปรุง ใหดีขึ้นหรือ เปนสิ่ง ใหม ในตลาด นวัตกรรมนี้อ าจจะเปนของใหม ตอ โลก ตอ ประเทศ
ตอองคการหรือแมแตตอตัวเราเอง นวัตกรรมผลิตภัณฑ แบงได 2 แบบคือ
1.1 ผลิตภัณฑที่ จับตองได (Tangible Product) หรือสินคาทั่วไป (goods) เชน
รถยนตรุนใหม สตรอเบอรี่ไรเมล็ด โทรทัศนระบบ High Definition (HDTV) เปนตน
1.2 ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Product) หรือการบริการ (Service) เชน
แพ็คเกจทัวรอ นุรัก ษธรรมชาติ ระบบ Tele-Banking การใหบ ริก ารอินเตอรเ น็ต การใหบ ริก ารที่
ปรึกษาเฉพาะดาน เปนตน
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เปนการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการผลิต
สินคา หรือบริการในรูแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม นวัตกรรมกระบวนการแบงไดเปน 2 แบบ ไดแก
2.1 นวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี (Technological Process Innovation)
เปนสินคาทุนที่ถูกใชในกระบวนการผลิต ซึ่งหนวยของ Real Capital หรือ Material Goods ซึ่งถูก
ปรับปรุงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะทําใหสามารถเพิ่มผลผลิตไดซึ่งกอนหนานั้นเปน
นวัต
_____________________________
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ภานุ ลิม มานนท, กลยุทธการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ , พิมพ ครั้ง ที่ 3 (กรุงเทพฯ :
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ เชน หุนยนตอุตสาหกรรมเมื่อถูกผลิตขึ้นมาจะถือวาเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑ
และเมื่อถูกนําไปใชในโรงงานผลิตรถยนตจะถือวาเปนนวัตกรรมกระบวนการ เปนตน
2.2 นวัตกรรมกระบวนการทางองคการ (Organizational Process Innovation)
เปนขบวนการที่เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของการจัดการองคการใหสูงขึ้น โดยใชการลอง
ผิดลองถูก และการเรียนรูจากการลองทําดวยตนเองโดยไมไดขึ้นอยูกับความสามารถในการทําวิจัย
และพัฒนาเพียงอยางเดียว เชน Just In Time (JIT), Total Quality Management (TQM), Lean
Product เชนโรงพยาบาล Karolinska ในกรุงสตอก โฮลม ประเทศสวีเดน สามารถลดเวลาในการรอ
ตรวจรักษาของผูปวยลงไดก วารอยละ 75 โดยการจัดรูปแบบขององคการใหมซึ่งเนนหนักในดาน
คุณภาพ ความรวดเร็วและประสิทธิภาพ77
กีรติ ยศยิ่งยง แบงประเภทของนวัตกรรมออกเปน 6 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมทางธุรกรรมขององคการ (Business Innovation) เปนการปรับเพิ่มการดําเนิน
ธุรกรรมขององคการเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราของบริบทโลกาภิวัตน ความตองการและความพึงพอใจ
ของลูกคารวมถึงความอยูรอด และความสามารถเชิงการแขงขันขององคการ
2. นวัตกรรมทางยุทธศาสตรขององคการ (Strategy Innovation) เปนการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ความเชื่อ เปาหมาย รวมถึงการปรับระบบโครงสรางองคการเพื่อกําหนด
ทิศทางหลักของการทําธุรกรรมขององคการใหมและผลักดันธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน
3. นวัตกรรมทางทุนมนุษย (People Innovation) เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะที่เหมาะสม เพื่อเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทตางๆ ภายใตกระบวนการนวัตกรรม
4. นวัตกรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) เปนการพัฒนาวิธีการผลิตหรือการ
ปฏิบัติที่แตกตางไปจากเดิม เพื่อใหมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นและตนทุนการผลิตลดลง
นวัตกรรมทางกระบวนการประกอบดวยนวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม
กระบวนการทางองคการ
5. นวัตกรรมทางสินคาและบริการ (Product/Service Innovation) เปนการสรางสินคาและ
บริการใหม หรือพัฒนาและปรับปรุงสินคาที่มีอยูหรือรวมสินคาที่มีอยูเขาไปในสินคาใหม เพื่อเสนอ
คุณคาใหแกลูกคาและประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ โดยคํานึงถึงกระบวนการจัดการหวงโซคุณคาที่เกิด
ขึ้นกับทุกหนวยงานที่จะทําใหเกิดผลในเชิงพาณิชยได
_____________________________
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สํานั กงานนวัต กรรมแหง ชาติ , การจัดการนวัต กรรมสํ า หรับผู บริ หาร, พิ ม พค รั้ง ที่ 2
(กรุงเทพฯ : งานสงเสริมภาพลักษณองคกร สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2549), 45.
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6. นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) เปนการพัฒนาวิธีการทําการตลาด
รูปแบบใหมที่ใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสื่อสารการตลาด และการสง
มอบผลิตภัณฑหรือบริการใหกบั ลูกคา รวมถึงการประเมินและการทํานายความตองการของผูบริโภค78
โอกิ (Oke) ไดกลาวถึงรูปแบบของนวัตกรรมไววา โดยในแตละรูปแบบของนวัตกรรมขางตน
นั้น จะสามารถแบ ง ออกเปนระดั บ ของนวัตกรรมตามลั กษณะของการพัฒ นานวัตกรรมได เ ป น
นวัตกรรมแบบตอยอด (Incremental Innovation) และนวัตกรรมแบบก าวกระโดด (Radical
Innovation) โดยมีลักษณะสําคัญที่แตกตางกันของนวัตกรรม ดังนี้
1. นวัตกรรมแบบตอยอด (Incremental Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่เปนการพัฒนา
และปรับปรุงจากผลิตภัณฑเดิม กระบวนการผลิตเดิมหรือการบริการเดิม เพื่อใหสามารถตอบสนอง
ความตอ งการของลูก คาที่ เ พิ่ม ขึ้น หรือเพื่ อ เปนการลดตนทุ นการผลิ ต เปนตน โดยจะขึ้นอยูกั บ
ระยะเวลาของผลิตภัณฑนั้นในวงจรชีวิต (Product Life Cycle) โดยผลิตภัณฑที่อยูในระยะอิ่มตัวจะ
สามารถทําใหระยะเวลาในตลาดนานขึ้นได โดยใชการพัฒนานวัตกรรมแบบตอยอดที่มีการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียงเล็กนอย ไมสลับซับซอน
2. นวัตกรรมแบบกาวกระโดด (Radical Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่มีการคิดคน
ขึ้นมาใหม เปนสินคาใหมขององคการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาเดิมขององคการและเพื่อเปน
สินคาและบริการใหมที่ตองการนําไปเปดตลาดใหม เพื่อขยายกลุมลูกคาใหกับองคการ 79
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถแบงประเภทของนวัตกรรมได 4 ประเภท ไดแก 1)
นวัตกรรมผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Innovation) เปนการสรางสินคาหรือบริการ
ใหมๆ ออกสูตลาด ทั้งนี้อาจเปนในรูปแบบสินคาหรือบริการใหมโดยสิ้นเชิง หรือการตอยอดพัฒนา
จากของเดิ ม เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า 2) นวั ต กรรมกระบวนการ (Process
Innovation) คือ การพั ฒ นากระบวนการในการผลิตสินค าเพื่อลดตนทุ น และเพิ่ ม ประสิท ธิภาพ
ทางการผลิตโดยการนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชในกระบวนการผลิตขององคการนั่นเอง 3) นวัตกรรม
การตลาด (Marketing Innovation) เปนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนารูปแบบของการบรรจุ
ภัณฑ ชองทางการจําหนาย การสื่อสาร และการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการใหกับลูกคา รวมถึงการ
ประเมินและคาดการณความตองการของลูกคา และ 4) นวัตกรรมการบริหารจัดการ (Management_____________________________
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กีรติ ยศยิ่งยง, องคกรแหงนวัตกรรม : แนวคิด และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 11-12.
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A. Oke, “Innovation types and innovation management practices in service
companies,” International Journal of Operations : Production Management 27
(January-February 2007) : 564-587.
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Innovation) การนําเทคนิคการบริหารจัดการแบบใหมเขามาบริหารองคการ รวมปรับปรุงโครงสราง
ขององคการใหมีความยืดหยุน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับบุคลากรสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและสรางรายไดใหกับองคการ
องคการนวัตกรรม
ความหมายขององคการนวัตกรรม
นักวิชาการใหความหมายขององคการนวัตกรรม ดังนี้
ชุมปเตอร (Schumpeter) กลาววา องคก ารนวัตกรรม หมายถึงองคการที่มีการสนับสนุน
บุคลากรในทุกระดับใหไดใชพลังความคิดสรางสรรคในการคิดคน และสรางนวัตกรรมในองคการ ซึ่งไม
จํากัดเพียงนวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการ80
โรเบิรต (Robert) อธิบายวา องคการนวัตกรรม (Innovative Organization) คือองคการที่
พยายามมองหาหนทางนําเอาทรัพยสินและทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู ที่ใหผลประโยชนและผลิตผลตอ
องคการในปริมาณนอยมาปรับปรุงใช เพื่อใหไดผลตอบแทนและผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น81
อาแดร (Adair) อธิบายวา องคการนวัตกรรม เปนการแสดงออกของความคิดสรางสรรคใน
องคการ ที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหขอมูลยอนกลับ และการวิพากยวิจารณอยางสรางสรรค 82
เบคเกอร (Becker) ใหคํานิยามวา องคก ารนวัตกรรม เปนการปรับ เปลี่ยนคุณลัก ษณะ
องคการ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคการซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยปรับเปลี่ยนมากอน 83

_____________________________
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ทิดด เบสเซ็นท และพาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) กลาววาองคการนวัตกรรม คือ
องคการที่ มีก ารบูร ณาการองคป ระกอบตางๆ ใหทํ างานรวมกันเพื่อเสริมสรางสิ่ง แวดลอมที่ทํ าให
นวัตกรรมแผซานทั่วทั้งองคการ84
ตอศักดิ์ กิจชัยนุกูล กลาวถึง องคการที่มีความเปนเลิศดานนวัตกรรม หมายถึงองคการที่มุง
สนใจตอการคนหาความคิดใหมๆ หรือการคนหาเทคโนโลยีทสี่ ําคัญซึง่ มีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบ
อุ ตสาหกรรมที่ ดําเนิน ธุร กิ จ อยู นอกจากจะนําไปสู ผ ลิตภัณ ฑ ห รือบริก ารใหม ๆ แลวยั ง สามารถ
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในองคการซึ่งจะชวยลดตนทุนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรม
ไดอ าจรวมถึง ความสามารถในการคาดการณและเตรีย มพรอ มสํา หรับ การเปลี่ยนแปลงที่ ส รา ง
ผลกระทบตออุสาหกรรมนั้นเชนกัน85
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ อธิบายวา องคการนวัตกรรม (Innovative Organization) มี
ความหมายที่แตกตางกันสองประการ กลาวคือเปนองคการที่เปนตนกําเนิดของนวัตกรรมหรือเปน
องคการที่สนับสนุนการทํานวัตกรรมของบุคลากรภายในองคการนวัตกรรมจะรังสรรคนวัตกรรมโดยใช
ปจจัยที่หลากหลายมิใชเฉพาะการทําวิจัยและพั ฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียงอยาง
เดียว เชนบริษัท 3M ไมไดเปนองคการนวัตกรรมเสมอไปถึงแมวางานวิ จัยและพัฒนาของบริษัทจะมี
นวัตกรรมสูงก็ตาม86
กีร ติ ยศยิ่งยง ใหความหมายวา องคก ารแหง นวัตกรรม เปนแนวคิดการบริห ารจัดการ
องคการแนวใหมในการปรับเปลีย่ นคุณลักษณะองคการ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคการซึ่งเปนสิง่ ที่
ไมเคยปรับเปลี่ยนมากอน เพื่อตอบสนองตอสิ่งเราของบริบทโลกาภิวัตนที่มีความรูและนวัตกรรมเปน
ปจจัยหลักในการเพิ่มคุณคา พัฒนา ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการ
และความพึ งพอใจของลูกคา ความอยูรอดและความสามารถเชิงการแขงขันขององคก ารในตลาด
การคาโลกเสรี87
_____________________________
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นรวัฒน ชุติวงศ ใหความหมายวา องคการนวัตกรรม คือการรวมองคประกอบทุกสิ่งภายใน
องคการเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคการไปสูรูปแบบใหม ซึ่งเนนที่การเปนการสรางสรรค
บรรยากาศภายในองคการใหเหมาะตอการสรางสรรคแนวคิดใหมๆ อยูตลอดเวลาซึ่งเอื้อตอการสราง
นวัตกรรมในการพัฒนาดานผลิตภัณฑ ดานบริการหรือกระบวนการทํางานใหดีขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ 88
จากความหมายดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุป ไดวา องคก ารนวัตกรรม ( Innovative
Organization) หมายถึง องคการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคการทั้งที่
จับตองไดและไมได ใหเกิดนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการบริหารจัดการ ขึ้นภายในองคการ
รวมถึ ง การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุค ลากรในสร า งสรรค แ ละใช น วั ตกรรมใหม ๆ เพื่ อให บ รรลุ
วัตถุประสงคขององคการ
หลักการพื้นฐานขององคการนวัตกรรม
องคการนวัตกรรมเปนการใชองคความรูในการสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นกับองคการเชิงระบบ
เพื่อเพิ่ม คุณคา พั ฒนา ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการและความ
พึงพอใจของลูกคา รวมถึงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันในบริบทของกระแสโลกาภิวัตนที่รุนแรง
ในปจจุบันการสรางองคการนวัตกรรมจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจในประเด็นตางๆ ขององคการ
เปนอยางดี ดัง นั้นการสรางองคการนวัตกรรมจึงจําเปนตองมี ความเขาใจในหลักการพื้นฐาน ดั ง ที่
นักวิชาการไดสรุปรายละเอียดดังนี้
เบคเกอร (Becker) ไดก ล า วถึ ง หลั ก การพื้น ฐานขององค ก ารนวั ต กรรม ประกอบด ว ย
8 องคประกอบ คือ 1) ตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธุร กิจอยางดี (Business Knowledge)
1.1) มีความเขาใจเกี่ยวกับลูกคาทั้งหมดขององคการตามหวงโซแหงคุณคา 1.2) มีความเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการที่องคการจะตองสรางคุณคาใหกับลูกคา 1.3) มีความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของอุตสาหกรรม
ตลาด ผลิตภัณฑและการบริการ 2) ตอ งนําคุณคาและพันธกิจ ขององคก ารเขาเปนเรื่องเดียวกั น
2.1) นําคุณคาหลักขององคการรวมเขาเปนเรื่องเดียวกันกับพันธกิจ 2.2) นํานวัตกรรมกับเปาหมาย
ธุรกิจผสมผสานกัน 2.3) สื่อสารถึงความสําคัญธุรกิจของนวัตกรรม 2.4) สรางและประเมินนวัตกรรม
การปฏิบัติงาน 3) ผูบริหารและการจัดการ (Leadership and Management) 3.1) สรางบทบาท
ความรับผิดชอบ และเจตนารมณในการผลักดันนวัตกรรมเขาสูองคการ 4) การจูงใจพนักงานให
สรางสรรคนวัตกรรม (People Motivation)
_____________________________
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นรวัฒ น ชุติวงศ, “การวิเคราะหปจจัยที่ มีอิท ธิพลตอการเปนองคการแหงนวัตกรรมใน
ประเทศไทย,” วารสารบริหารธุรกิจ 34, 130 (เมษายน-มิถุนายน 2554) : 48.
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4.1) กระตุนธรรมชาติของพนักงานใหมีพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม 4.2) สรางระบบการใหรางวัล
และการจดจํา 5) วัฒ นธรรมและบรรยากาศการทํางาน (Culture and Work Climate) 5.1)
พัฒนาการปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมทางสังคมเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม 6) ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง (Capacity for Change) 6.1) ใชเทคนิคการจัดการเปลี่ยนแปลงอยางจําเพาะเจาะจง
และมีนวัตกรรม 6.2) ใชสมรรถนะขององคการใหเกิดนวัตกรรม 6.3) การมีปฐมนิเทศลวงหนาการ
เปลี่ยนแปลง 7) องคการ และธรรมาภิบาล (Organization and Governance) 7.1) มีกระบวนการ
ระบบ รูป แบบ วิธี ก าร และการบริ ห ารองคก ารบนฐานของธรรมาภิบ าล เพื่อสนับ สนุน ให เ กิ ด
นวัตกรรม 8) สมรรถนะของพนักงานแตละคน (Individual Capacity) 8.1) มีสมรรถนะ คุณลักษณะ
ทักษะและพฤติกรรมที่สามารถคิดและปฏิบัติเชิงนวัตกรรม89
กีรติ ยศยิ่งยง กลาววาการสรางองคการนวัตกรรม ผูบริหารจําเปนที่จะตองเขาใจหลักการ
พื้นฐานขององคการนวัตกรรม 8 ประการสําคัญคือ 1) ตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจเปน
อยางดี (Business Knowledge) 1.1) สินคาและบริการขององคการ 1.2) ลูกคาทั้งหมดขององคการ
ตามหวงโซแหงคุณคา 1.3) วิธีการที่องคการจะตองสรางคุณคาใหกับลูกคา 2) ตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมเปนอยางดี (Environment Knowledge) 2.1) บริบทของ
โลกาภิวัตน (Global Context) 2.2) บริทบของการแขงขัน (Competitive Context) 2.3) บริบท
ของมหภาพ (Micro Context) 2.4) บริบทขององคการ (Organization Context) 3) ตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร (Strategy Knowledge) 3.1) การกําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน 3.2) สรางวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญและคุณคากับนวัตกรรมเปนสําคัญ
3.3) การนําคุณคาหลักขององคการรวมเขาเปนเรื่องเดียวกันกับพันธกิจ 3.4) การนํานวัตกรรมกับ
เปาหมายธุร กิ จ ผสมผสานกั น 4) ตอ งมี ความรู ความเขา ใจเกี่ ยวกั บ องคก ารและธรรมาภิบ าล
(Organization and Good Governance Knowledge) 4.1) โครงสรางองคการ 4.2) ระบบและ
ระบบยอย 4.3) มีกระบวนการ ระบบ รูปแบบ วิธีการและการบริหารองคการบนฐานของธรรมาภิบาล
เพื่อสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 4.4) บรรยากาศการทํางาน 4.5) ความรับผิดชอบตอสังคม 5) ตองมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากร (People Knowledge) 5.1) ขีดความสามารถของแตละบุคคลที่
สามารถคิดและปฏิบัติเชิงนวัตกรรม 5.2) การบริหารคนเกง 5.3) การกระตุนธรรมชาติของพนักงาน
ใหมีพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม 5.4) การสรางระบบการใหรางวัลและการจดจํา ง

_____________________________
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Selwyn. W. Becker, The Innovative Organization , accessed 14 December
2012. Available from http://www.chicagobooth.edu/faculty/selectedpapers/sp14.pdf
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5.5) การสรางและการประเมินนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 5.6) การพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถ
เพื่อเอื้อ ตอ การเปนผูที่ สามารถคิดคนสิ่งใหมๆ 6) ตองมี ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การเปนผูนํา
องคการ (Leadership Knowledge) 6.1) บทบาท ความรับผิดชอบ 6.2) เจตนารมณในการผลักดัน
นวัตกรรมเขาสูองคการ 6.3) ความมุงมั่น การทุมเทและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 7) ตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ การสื่อสาร (Communication Knowledge) 7.1) เทคนิคการสื่อสารภายใน
และภายนอกองคการ 7.2) การสื่อสารถึงความสําคัญธุรกิจของนวัตกรรม 8) ตองมีความยืดหยุน และ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Flexibility and Capacity for Change) 8.1) การใชเทคนิคการ
จัดการเปลี่ยนแปลงอยางจําเพาะเจาะจงและมีนวัตกรรม 8.2) การใชสมรรถนะขององคการใหเกิด
นวัตกรรม 8.3) การสรางนวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน90
ปจจัยที่สงผลตอการสรางองคการนวัตกรรม
เวรคคิง (Vrakking) กลาวถึงปจ จัยที่สง ผลตอ การสรางองคก ารนวัตกรรม ประกอบดวย
4 ปจจัย ดังนี้
1. ปจจัยทรัพ ยากรเทคโนโลยี (Technological Resource Management) ทรัพยากร
เทคโนโลยี คือการจัดการ การสะสมความรูและประสบการณปฏิบัติจริง (Experience) กับเทคโนโลยี
ที่มีอยู (Technologies Available) การมีความรูและสามารถใชเปน (Know how) เทคโนโลยีมีความ
จําเปนตอการผลิต เพื่อใหเกิดความเขาใจ (Insight) กับเทคโนโลยีที่มีอยูและกําลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น
องค การจะตอ งมี ก ารประเมิ น เทคโนโลยี (Technologies Assessment) เพื่อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและเขากันไดของเทคโนโลยีที่เปนเทคโนโลยีแบบใหมทั้งในปจจุบัน และอนาคตที่จะสงผล
กระทบต อ ทั ก ษะขององค ก ารและศั ก ยภาพทางด า นเทคโนโลยี (Potential Technologies)
โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีผลโดยตรงกับการผลิต การขนสง การจางงานระดั บของการ
ลงทุน และความเปนอยูของหนวยเศรษฐกิจโดยรวมของหนวยธุรกิจทั้งหมด
2. ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) พนักงานถือ
เปนผูสรางนวัตกรรม ดังนั้นองคการตองใหการศึกษาหรือฝกอบรมใหพนักงานมีความรูที่สามารถนําไป
เชื่อมโยงกับความคิดสรางสรรค (Creative) และความเปนภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship)
เพื่อใชในการสรางนวัตกรรม ในขณะเดียวกันองคการควรจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ
(Commitment) โดยการนําระบบการจัดการสายอาชีพ (Career Management) เขามาใชจากการ
_____________________________
90
กีรติ ยศยิ่งยง, องคกรแหงนวัตกรรม : แนวคิด และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 52-53.
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วิจัยองคการที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการรักษาความรูและความทาทายเอาไว องคการจะตอง
สรางใหเ กิ ด ที ม รวมสายงาน (Team Composition) เพื่อใหเกิ ดความหลากหลายทางความคิด
ความสามารถ ทั กษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณก ารทํางาน ขณะเดียวกั นองคการตอ งมี
วัฒนธรรม (Culture) ที่เปนคานิยมรวมที่เนนความสําเร็จในการทํางานและการสนับสนุนซึ่งกันและ
กันรวมไปถึงการมีกฎระเบียบภายใน (Internal Regulation) และโครงสราง(Structure) ที่สอดคลอง
เปนเหตุเปนผล และการมีผูนํา (Leadership) ที่กลาเสี่ยงและสามารถสรางแรงจูงใจใหกับทีมงาน
เมื่ อ องค ก ารมี วั ฒ นธรรมที่ เ หมาะสมแล ว ก็ จ ะทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมนวั ต กรรมและผลงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. ปจจัยดานสภาวะเงื่อนไขขององคการ (Organization Conditions) กระบวนการของ
นวัตกรรมนั้นมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับปจจัยดานสภาวะเงื่อนไขขององคการ การสรางนวัตกรรมจะ
ขึ้นอยูกับวิสัยทัศน กลยุทธ และโครงสรางองคการ 1) วิสัยทัศน ถือเปนเงื่อนไขหลักในการจัดการ
นวัตกรรมตองการวิสัยทัศนที่แสดงถึงความปารถนาที่เดนชัดในการสรางนวัตกรรม 2) กลยุทธองคการ
ควรพัฒ นากลยุทธใหมี ความชัดเจนภายใตนโยบายทั่วไป ซึ่ง ควรมีก ารระบุถึง เปาหมายและแนว
ทางการดําเนินธุรกิจ 3) โครงสรางองคการ จะตองสงเสริมศักยภาพดานนวัตกรรม องคการจึง ตอง
ปรับโครงสรางใหมีความเหมาะสมกับแนวทางขององคการ ซึ่งโครงสรางองคการแบบ (Adhocracy)
ถือเปนโครงสรางที่มีความยืดหยุนและเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ตองมีความรวดเร็ว
การควบคุม และคุณภาพ
4. ปจจัยดานการปฏิบัติการ (Operational Guidance) องคการสวนใหญขาดการวางแผน
และงบประมาณในระยะยาวในการสรางนวัตกรรม จึงทําใหเกิดความลมเหลวในการสรางนวัตกรรม
ดังนั้น องคการจะตองใหความใสใจกับการจัดการดานงบประมาณ (Budget) การวางแผนและการ
คัดเลือ กโครงการ (Planning and Selection Project) การควบคุม เปนสิ่ง สําคัญ ในการสราง
นวัตกรรม ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมงบประมาณ (Budget) และเวลา (Time) ความเร็ว
(Speed) เวลาคือปจจัยใหมที่มีความสัมพันธโดยตรงตอความยืดหยุน91

_____________________________
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W.J. Vrakking, “The Innovative Organization,” Long Range Planning 23, 2
(April 1990) : 95-102.
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องคประกอบของความเปนองคการนวัตกรรม
ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของความเปนองคการนวัตกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ฮิกกินส (Higgins) ไดนําแนวคิดองคประกอบที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ มีความเปน
เลิศในการบริห ารตามแนวคิด 7S ของ McKinsey มาบูร ณาการรวมกั บ แนวคิดดานนวัตกรรม
มีองคประกอบ ดังนี้
1. กลยุทธขององคการ (Strategy) คือกลยุทธขององคการที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม ไดแก
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลวิธี เปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดนวัตกรรม
ขึ้นโดยการนํากลยุทธทางการตลาดมาใช มีการทดลอง ปรับปรุง และติดตามประเมินผลนวัตกรรมที่
สรางขึ้นเปนระยะ สนับสนุนใหมีการเผยแพรนวัตกรรมและมุ งประโยชนจากนวัตกรรมที่สรางขึ้น
ตลอดจนมีการแนะนําผูรับบริการใหรูจักและใชบริการรูปแบบใหมๆ
2. โครงสรางองคก าร (Structure) ไดแก การจัดหรือปรับ โครงสรางการดําเนินงาน การ
ออกแบบงาน สายบังคับบัญชา หนาที่ความรับผิดชอบ และการจัดองคการใหมีความยืดหยุนกอใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิท ธิผ ลในการสรา งสรรค นวั ตกรรม รวมทั้ ง มี ก ารสื่อ สารในองคก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหนวยงานสงเสริมพัฒนาคุณภาพบริการและการวิจัยตลอดจนแสวงหาและ
ใชแนวรวมเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมในองคการ
3. ระบบองคการ (System) ระบบขององคการที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม ไดแกการจัดวาง
และพัฒ นากระบวนการดําเนินงานตางๆ ในองคก ารขึ้นเพื่อสนับ สนุนใหเกิดนวัตกรรมโดยการให
รางวัลเมื่อมีการสรางนวัตกรรมขึ้นในองคการ มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการบริการ
การดําเนินงาน มี ร ะบบการประเมิ นการสรางนวัตกรรมที่ ไม ใชการตอบแทนตามปกติ มี ก ารจัด
โครงการฝกอบรมการสรางนวัตกรรมใหแกบุคลากร
4. รูปแบบของผูนําองคการ (Leadership Style) ไดแกผูนําองคการที่มีวิสัยทัศนและกลยุทธ
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ การยอมรับความผิดพลาดของบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนบางครั้ง
การบริหารงานโดยวิธีแกปญหานี้ มีการพิจารณาและการตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดเห็น ใหมๆ ในการ
สรางนวัตกรรม รวมกั บการเสริมสรางพลัง อํานาจ การกระจายอํานาจเพื่อสนับ สนุนใหบุคลากรมี
สวนรวมในการสรางนวัตกรรม นอกจากนี้ผูบริหารตองมีลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงและมี
วิธีการบริหารจัดการบุคลากรที่สรางนวัตกรรมขึ้นภายในองคการ
5. บุคลากร (Staff) องคการจะสนับสนุนใหบุคลากรมีการสรางสรรคนวัตกรรมโดยการให
ความสําคัญ กับ บุคลากร คัดเลือ กบุคลากรที่ มี ความสามารถในการสรางสรรคสิ่ง ใหมๆ เขา ไปใน
องคการ มี ก ารฝก อบรมทั ก ษะและความรูใหม ๆ พรอ มทั้ ง อํานวยความสะดวกทางกายภาพเพื่อ
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรค มีการนํากระบวนการที่สงเสริมความคิดสรางสรรคมาใช
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ในองคการและใหขอมูลสะทอนกลับแกบุคลากร อันจะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรม
6. การสรางคุณคารวมกันในองคการ (Shared values) องคการจะสรางคุณคารวมหรือ
วัฒนธรรมองคการเปนลักษณะที่สําคัญขององคการที่บุคลากรนั้นกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรเกิด
ความคิดใหมๆ และกลาเผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน กําหนดคานิยมของหนวยงาน และ
ปฏิบัติตามคานิยมนั้น รวมถึงการสรางคานิยมในหมูบุคลากรเพื่อใหเปนองคการนวัตกรรมโดยกําหนด
วัตถุประสงคในการดําเนินงานเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นใน
องคก ารและประเมิ นผลตามวัต ถุป ระสงคที่ ตั้ง ไว จัดใหมี วัฒ นธรรมองคก ารที่ ส ง เสริม การสรา ง
นวัตกรรมขึ้นตลอดจนทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ
7. ทักษะขององคการ (Skill) ทัก ษะขององคการที่เ อื้อตอการสรางนวัตกรรม ไดแก การ
แสวงหาโอกาสและการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน พัฒนาการบริการ
กระบวนการทํ างานและการบริห ารจัดการอยางตอ เนื่อง จัดใหมี ก ารแลกเปลี่ยนขอมู ล ระหวาง
บุคลากรในองคการและเพิ่มพูน ความรูใหแกบุคลากร สงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู นํา
ทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โดยจัดสรรทรัพยากรในดานตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสมเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมขึ้นใน
องคการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ92
อาแดร (Adair) กลาวถึง ลักษณะขององคการนวัตกรรม ดังนี้
1. มี ความมุ งมั่ นเพื่อ ใหบรรลุจุดสูง สุดขององคก าร ผูบริหารที่มี ความมุง มั่นเพื่อใหบ รรลุ
จุดสูงสุดขององคการ เปนผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรมขึ้น พบวา
ความลมเหลวในการสรางนวัตกรรมมักเกิดจากนโยบายและการปฏิบัติงานซึ่งผูบริหารเปนผูที่มีสวน
สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดวยการมีวิสัยทัศนที่กวางไกล
มีการวิเคราะหงานอยางเปนระบบ มีความยุติธรรม ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาปรับปรุงองคการใหบรรลุจุดหมายสูงสุด
2. บรรยากาศในการทํางาน ที่สนับสนุนการทํางานเปนทีมและการสรางนวั ตกรรมบุคลากร
ทุกคนในองคการมีสวนสรางบรรยากาศในองคการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานเปนทีมและสรางนวัตกรรม
เชน การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมีก ารวางแผนระยะยาวเพื่อการ
บริห ารงานในสภาวการณเ ปลี่ยนแปลง การติดตอสื่อ สารที่ มี ป ระสิท ธิภาพการสนับ ส นุนการคิด
สรางสรรคสิ่งใหมของผูบริหาร
_____________________________
92
J.M. Higgins, Innovate or evaporate : Test&improve your organizatios IQits innovation quotient (New York : New Management, 1995), 106-342.
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3. การยอมรับความลมเหลวหรือขอผิดพลาดอันเป นผลจากความกลาเสี่ยง บุคลากรจะเกิด
ความคิดสรางสรรคนวัตกรรมไดนั้นขึ้นอยูกับการที่องคการมีการสนับสนุนใหกลาทําในสิ่งที่มีโอกาส
เสี่ยงโดยเฉพาะผูบริหารที่ตองกลาเสี่ยงในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดนวัตกรรมขึ้น ดังนั้นองคการจะอยูได
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเรียนรูในเรื่องความเสี่ยง
4. การเปดกวางในการติดตอสื่อสารความเปนอิสระทางขอมูลขาวสาร เปนสิ่งสําคัญที่ทําให
ผูบริหารเกิดแนวคิดใหมๆ เหนือความคาดหมายและนําไปสูการสรางนวัตกรรมในที่สุด
5. โครงสรางองคการที่มีความยืดหยุน องคการที่มีการสรางนวัตกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในองคการโดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
องคการในการสงเสริมสิ่งใหม โครงสรางองคก ารที่ยืดหยุนไมวาจะเปนดานบุคลากร ทีมงาน การ
ติดตอสื่อสารเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูคุณภาพและการสรางนวัตกรรม
6. การมีมุมมองในระยะยาว การสรางนวัตกรรมและการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมเปนสิง่ ที่
ไม ไดเ กิ ดขึ้นอยางทันที ทั นใด ดัง นั้นองคก ารจะตอ งมี ความมุ ง มั่ นในการสนับสนุนทางการเงินแก
งานวิจัยและพัฒนาสินคาและบริการเพื่อใหไดเปนนวัตกรรมที่สรางจากผลกําไรและความสําเร็จใหกับ
องคการในอนาคต93
ฮารเม็ด (Ahmed) ใหความเห็นวาการสรางองคการนวัตกรรมนั้น ประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้
1. โครงสรางองคการที่ยืดหยุน
2. ผูนํามีความมุงมั่น
3. สรางบรรยากาศที่ทาทายและเชื่อมั่นในการกระทํา
4. ใหอิสระทางความคิด
5. ใหความสําคัญกับอนาคตและพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
6. สรางบรรยากาศที่นาเชื่อถือ ไววางใจ และเปดเผย
7. การสรางบรรยากาศแหงการยกยองชมเชย
8. การสนับสนุนการทํางานขามสายงานภายในองคการ
9. สรางเรื่องราวของความสําเร็จตางๆ ที่เกิดขึ้นและสื่อสาร
10. การใหรางวัลและสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม
11. การใหเวลากับนวัตกรรมและการฝกอบรม94
_____________________________
93
John Adair, Effective Innovation : How to stay ahead of the competition
(London : Pan Books, 1996), 195-230.
94
P.K. Ahmed, “Culture and Climate for Innovation,” European Journal
Innovation Management 1, 1 (January 1998) : 30-43.
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เด็นตัน (Denton) ไดสรางแบบทดสอบระดับการสรางนวัตกรรมที่เรียกวา The Innovation
IQ Survey Form1 โดยมีองคประกอบที่สามารถบอกถึงลักษณะขององคการนวัตกรรมได ดังตอไปนี้
1. การเกิดความคิดที่หลากหลาย ไดแก 1) องคการมีการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความคิดที่
แตกตางออกไปจากเดิมที่เปนอยู โดยเนนแนวความคิดที่มีความเปนไปได 2) ในการทํางานจะไมยึดติด
กับ ประเพณีที่ เ คยปฏิบัติสืบตอ กันมา แตอาจจะนําระบบเก าๆ เขามาใชบางตามความเหมาะสม
3) ผูบริหารในองคการจะตองไมแสดงออกถึงความไมพอใจ ถาผูปฏิบัติงานมีมุมมองและพฤติกรรมที่
แตกตางไปจากตน 4) องคการตองมีวัฒนธรรมในการเปดกวางดานความคิดมากกวาจะยึดถือการคิด
หรือปฏิบัติไปในแนวทางเดียว 5) ผูปฏิบัติงานในองคการ จะไดรับการสนับในการปรับปรุงวิธีการ
แกปญหาในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 6) ผูปฏิบัติงานมีการหมุนเวียนไปทํางานตามแผนกตางๆ เพื่อจะ
ไดมีความรูและประสบการณทํางานที่หลากหลาย
2. ดานขอมูลขาวสารและการนําเสนอความคิดสรางสรรค ไดแก 1) องคการจะเนนไปที่การ
ปรับเปลี่ยนสายบังคับบัญชาใหสั้นลง เพื่อสะดวกในการติดตอสื่อสาร 2) ผูบริหารจะถือวาผูปฏิบัติงาน
เปนผูรวมงานที่ มี ความสําคัญ ตอ การทํ า งานเปน ที ม มิ ใชฐานะเปนเพียงผูใตบัง คับ บัญ ชาเท านั้ น
3) องคการมีความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีทั้งภายในหนวยงานและระหวาง
หนวยงาน 4) ขอมูลขาวสารจะถูกเผยแพรไปในทุกระดับขององคการไมวาจะเปนแบบมีแบบแผน
หรือไมมีแบบแผน 5) ใหอิสระในการซักถามในกรณีที่พบขอสงสัยไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว เรื่องงาน
และสุขภาพโดยทั่วไป 6) มีการประเมินผลงานเพื่อใหขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติงานทุก 3 เดือนเปน
อยางนอย 7) ผูที่เสนอความคิดเห็นหรือคิดสรางสรรคนวัตกรรมสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนตอองค การ
จะไดรับการยกยองและยอมรับจากผูอื่น
3. ความยืดหยุนในการบริหารงาน 1) ผูบริหารจะตองใชเวลาสวนใหญในการเสนอโครงการ
ใหม ๆ ตลอดจนวิธีก ารนํา ไปสู ก ารปฏิบัติ 2) ในการบริห ารจัดการต อ งมี ก ารตั้ ง เปา หมายหรื อ
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน รายละเอียดของงานเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 3) การ
ที่จะกระทํ าสิ่งใดนั้น ควรคํานึงถึงความเหมาะสมตามสถานการณเปนหลัก 4) ในการบริหารนั้น
ผูบริหารจะสั่งการสิ่งใดนั้นตองผานการคิดตัดสินใจอยางรอบคอบกอนเสมอ 5) องคการมีการทํางาน
เปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 6) ผูปฏิบัติงานมีสวนในการออกแบบงานหรือปรับปรุงงานดวยตนเองมาก
กวาจะรอคําสั่งจากผูบริหาร 7) ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจตองใชเวลามากในครั้งแรกแตในครั้งตอไป
ควรจะใชเวลานอยลง
4. การเผชิญกับความเสี่ยง 1) องคการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนในการปฏิบัติงานที่มี
สวนรวมในการตัดสินใจในสิ่งทีท่ าทายและเหมาะสมกับสถานการณ 2) องคการจะเผชิญกับความเสี่ยง
ถาไมมีการยอมรับวิธีการ กระบวนการใหมๆ รวมทั้งการรับฟงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณที่
กําลังเปนปญหาหรือภัยคุกคามอยู 3) องคการมีความกลาเสี่ยงและไมกลัวความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้ น
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จาการสรางสรรคสิ่งใหมๆ หรือแกไขปญหาดวยแนวทางใหมๆ 4) ทุกหนวยงานในองคการจะใชเวลา
เพิ่มรอยละ 5 ของเวลาในการทํางานตลอดสัปดาหเพื่อปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ หรือบริการ วิธีการ
และกระบวนการผลิตซึ่งจะชวยเพิ่มผลกําไรใหกับองคการและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับองค การ
อื่นการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 5) มีการจัดทําแผนกลยุทธในระยะ 3-5 ป เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในสถานการณที่ไมคาดหวังมากอน 6) องคการมีการยอมรับสิ่งใหม ๆ หรือ
โอกาสในการเปลี่ยนแปลง 7) องคการมีการตัดสินใจที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ 8) องคการมีความ
ยืด หยุน ในการดํ า เนิ น งาน มากกว าการยึ ด ถือ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบีย บปฏิ บั ติโ ดยเครง ครั ด
9) องคการมีการตอบสนองตอแนวโนมทางการตลาด ผลิตภัณฑหรือบริการและการพัฒนาเทคโนโลยี
10) องค ก ารมี ก ารคํานึง ถึง ความตอ งการของลู ก คาเป นหลัก โดยคํานึ ง ถึง ความเหมาะสมตาม
สถานการณดวย 11) องคการมีนโยบายการมุงเขาหาลูกคาหรือผูใชบริการมากกวาจะใหผูรับบริการ
และลูกคาเปนฝายเขาหา
5. ความยากลําบากและความคิดสรางสรรค 1) องคการมีการตั้งความหวังไวสูงในเรื่องผลการ
ดําเนินงาน 2) องคการมีความคาดหวังใหมีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง แมจะมีการตอตาน
จากผูปฏิบัติงานบางกลุมอยูบาง 3) องคการมีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองลูกคาสวนใหญมากกวา
เฉพาะกลุม 4) การเปรียบเทียบกับองคการอื่นที่มีผลการดําเนินงานดีเยี่ยมในธุรกิจประเภทเดียวกัน95
คริสเตียนเซ็น (Christiansen) ไดกลาวถึงการจัดการบริหารของผูบริหารในองคการขนาด
ใหญที่ตองการจะพัฒนาองคการไปสูองคการนวัตกรรมนั้น ประกอบดวยปจจัย ดังตอไปนี้
1. วิสัยทัศนและกลยุทธ (Vision and Strategy) คือการกําหนดแนวทางการพัฒนาองคการ
วาควรดําเนินไปในทิศทางใด การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนจะชวยสรางแรงบันดาลใจในการสรางนวัตกรรม
องคก ารจะตอ งมี ก ลยุท ธที่ เ กี่ ยวขอ งกั บนวัตกรรมระยะยาว กลยุท ธอ งคการที่ ใหความสําคัญ กั บ
นวัตกรรมจะสงผลใหบุคลากรในองคการมีความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Idea) แบงกลยุทธเปน
3 ระดับ คือ 1) กลยุท ธร ะดับ องคก าร (Corporate Strategy) 2) กลยุท ธร ะดับหนวยธุร กิ จ
(Business Unit Strategy) และ 3) กลยุทธระดับหนาที่รับผิดชอบในกลยุทธ (Responsibility for
Strategy)
2. ระบบการจัดการความสามารถ (The Competence Management) ทํ าใหท ราบ
ความสามารถขององคการหรือบุคลากรภายในองคการ ระบบจะกําหนดและตัดสินวาองคการควรจะ
สรางและพัฒ นาความสามารถและทั ก ษะอะไรที่ จ ะสง เสริม ใหบ รรลุเ ปาหมายในการสนั บ สนุ น
นวัตกรรมนั้น
_____________________________
95
D.K. Denton, The toolbox for the mind : Finding and implementing
creative solution in the workplace (Milwaukee : Quality Press, 1999), no pag.
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3. เปาหมาย (Goal) เปาหมายในการสรางนวัตกรรมนั้นตองระบุไวอยางชัดเจนเกี่ ยวกั บ
นวัตกรรมในทุกระดับ คือ ระดับองคการ ระดับหนวยธุรกิจ ระดับทีมงาน และระดับบุคคล แตทั้งนี้
เปาหมายในทุกระดับจะตองมี ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน การตั้งเปาหมายที่ดีควรตั้งขึ้นมาจากการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ผลการปฏิบัติงานของคูแขงขัน การกําหนดความตองการของ
ลูกคาและจากวิสัยทัศนภายในขององคการ โดยเปาหมายที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองสามารถวัดไดซึ่งอาจ
วัดจากมิติท างดานเทคโนโลยี ดานความรูสึก ดานการยอมรับ ของตลาด และอาจเพิ่ม เติม มุม มอง
ทางดานการเงินเขาไปดวย สิ่งสําคัญในการกําหนดเปาหมายทางดานนวัตกรรมที่ควรคํานึงถึง คือ การ
ใหความสําคัญกับลูกคา
4. โครงสรางองคการ (Organization Structure) โครงสรางองคการสามารถทําใหเกิดผล
กระทบที่แตกตางของความสามารถทางดานนวัตกรรมขององคก าร ผลกระทบพื้นฐานไดแกการ
ทํางานของพนักงาน การใหความสนใจของพนักงาน และการสื่อสารในองคการ โครงสรางองคการ
แบบแบง สายการบังคั บบัญ ชา (Hierarchy) แบบดั้งเดิมนั้นจะแบง หนาที่การทํางาน (Functional
Organization) โดยที่พนักงานที่ทํางานในฝายใดก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหัวหนาฝายงาน
ของตน สวนหัวหนาฝายแตละฝายนั้นก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังผูจัดการทั่วไป ดังนั้นแลว
ผูจัดการทั่วไปจึงเปนบุคคลเดียวที่ทํางานแบบขามสายงาน (Cross-Function) ซึ่งโครงสรางองคการที่
แบงตามหนาที่การทํางานนี้ก็ยังคงมีอยูทั้งในองคการขนาดเล็กและขนาดใหญ ทั้งนี้โครงสรางองคการ
แบบแบงชั้นสายการบังคับ บัญ ชานี้นอกจากจะแบงตามหนาที่การทํ างานแลวยังสามารถแบ ง ตาม
ผลิตภัณฑที่รับผิดชอบหรือผลิต (Product Line) และการแบงตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geography)
เชน สถานที่ตั้งหรือประเทศที่ตั้งของโรงงานหรือองคการ ตอมามีการแบงแบบเมตริกซ (Matrix) คือให
รายงานผลการทํางานไปยังหัวหนางานตามหนาที่และหัวหนาผลิตภัณฑดวย การรวมทีมงานที่เนนใน
เรื่องที่แตกตางกันเขาไวนั้น เชนทีมเนนผลิตภัณฑ ทีมเนนลูกคา ทีมพัฒนา เปนตน ไดรับการยอมรับ
และถูกเรียกวาองคการที่มีการทํางานแบบโครงการ (Project-based Organization) ซึ่งไวตอการ
เปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุน และมีความเปนนวัตกรรมไดมากกวาโครงสรางองคการแบบอื่น
5. ระบบการสื่อสารและการจัดการขอมูล (Communication System and Information
Management) 1) ระบบการสื่อสาร (Communication System) โครงสรางการสื่อสารขององคการ
นั้นเอื้อตอการเกิดนวัตกรรมภายในองคการได โดยแบงการสื่อสารออกเปน 2 รูปแบบคือ การสื่อสาร
ภายในและการสื่อสารภายนอกองคการ การสื่อสารภายในเปนทั้งแบบแนวดิ่งและแบบแนวราบ สวน
การสื่อสารภายนอก เปนการสื่อสารที่เกี่ยวของกับลูกคา ตลาดและคูแขงขัน 2) การจัดการขอมู ล
(Information Management) ขอมูลถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่ใชในการตัดสินใจรวมถึงการ
สรางนวัตกรรมในองคการ ดังนั้นตองมีการจัดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี สามารถเผยแพรและแบงปน
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ขอมูลใหกับหนวยงาน แผนก หรือพนักงานทุกคนไดรับทราบขอมูลที่จําเปน ซึ่งชวยในการสนับสนุน
การตัดสินใจในการคิดสรางสรรคนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาด
6. วิธีการตัดสินใจ (Decision Methods) องคการควรจัดใหมีระบบการตัดสินใจดวยการใหมี
สวนรวมของพนักงานทุก ระดับในองคก าร จะทํ าใหมีมุ มมองที่ กวางและชวยใหก ารตัดสินใจนั้นมี
ประสิทธิภาพ ทุกคนที่เขารวมในการตัดสินใจตองคํานึงถึงเปาหมายขององคการในระยะยาว
7. สิ่งจูงใจ (Incentives) เปนสิ่งที่สรางแรงจูงใจใหกับนวัตกร (Innovator) ซึ่งในองคการที่
มุงการสรางนวัตกรรมตองมีรูปแบบการใหรางวัลที่หลากหลายเพื่อจะไดตอบสนองความตองการที่
แตกตางกันของนวัตกร สิ่ง จูงใจขององคการแบงไดเ ปน 4 ลัก ษณะ ดังนี้ 1) รางวัลที่ เปนตัวเงิน
(Monetary Rewards) 2) สิ่งจูงใจทางอาชีพ (Career Incentives) 3) รางวัลทางสังคม (Social
Rewards) และ 4) รางวัลดานจิตใจ (Intrinsic Rewards)
8. ระบบการจัดการบุคคล (Personnel Management System) ระบบการจัดการบุคคล
สงผลตอความสามารถในการสรางนวัตกรรมของบุคคล ดังนั้นองคการจึงตองมีนโยบายการจัดการ
บุคคลที่ใหความสําคัญในดานตางๆ ดังนี้ 1) การสรรหาและการจางงาน การมุงเนนคนหาและวาจาง
บุคคลที่ มีความคิดสรางสรรค มี ประสบการณและภูมิ ห ลัง ที่ หลากหลาย เพราะการจางบุคคลที่ มี
ประสบการจะทําใหองคการมีมุมมองการคิดที่แตกตาง ซึ่งสามารถทําใหเกิดความคิดใหมๆ ที่จะนําไป
พัฒนาใหเปนนวัตกรรมได 2) การพัฒนาบุคลากร องคการนวัตกรรมจะตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการคิดสรางสรรค 3) การรักษาละลดการลาออก การลาออกของพนักงานเปนการ
สูญเสียทักษะ ความรู เครือขายขอมูลขององคการ ดังนั้นองคการจึงตองพยายามรักษาทักษะพื้นฐาน
ขององคการเอาไวดวยการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหมและเพื่อนรวมงานที่เกงๆ การเปดโอกาสให
พนักงานไดคนหาสิ่งตางๆ ตามที่พ นักงานคาดหวังหรือตองการ การใหผลประโยชนเ กื้อกูล ในการ
ทํางาน และการใชนโยบายการจายคาตอบแทนที่เหมาะสม
9. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติการ (Evaluation Method) ไดแก 1)รูปแบบการประเมิน
2) ผูทําหนาที่ในการประเมิน 3) การประเมินตนเอง 4) เกณฑและขอมูลที่ใชในการประเมิน 5) ความ
ใกลชิดของหัวหนางานและผูถูกประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการนวัตกรรม จะตอง
ใหความสําคัญในเรื่องตางๆ การประเมินนั้นจะตองไมตีตราพนักงานจากผลการปฏิบัติงานในอดีตและ
เปดโอกาสใหพ นักงานมีสวนรวมในการกํ าหนดเปาหมายรวมกับ ผูประเมิน และควรเชื่ อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกับความคาดหวังในอนาคตทั้ งการเลื่อนตําแหนงและโอกาสตางๆ สําหรับ
คนเกงและมีศักยภาพสูงนั้นจะมีการพัฒนาอาชีพใหเห็นถึงเสนทางอาชีพที่ชัดเจน
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10. วัฒนธรรมองคการ (Culture) วัฒนธรรมองคการเปนเสมือนตัวบงชี้ระดับนวัตกรรมของ
องคการ ดังนั้นองคการจะตองสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม คือมีวัฒนธรรมที่
สงเสริมใหพนักงานกลาคิด กลาเสี่ยง เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นใหมๆ ไมมีการลงโทษตอความ
ผิดพลาดหรือลมเหลวที่เกิดจากการสรางนวัตกรรม พยายามปรับเปลี่ยนแนวความคิดของผูจัดการให
มีความเชื่อและพฤติกรรมที่สนับ สนุนนวัตกรรม โดยรับฟง ความคิดเห็นของพนักงานและตอทําให
พนักงานเห็นความสําคัญของนวัตกรรมดวย96
ทิดด แบสเซ็นท และพาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
องคประกอบของการสรางองคการนวัตกรรม สรุปรายละเอียดได ดังนี้
1. วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง การที่ผูบริหารเปนผูนําไปสูการสรางนวัตกรรม
สรางวิ สัยทั ศ นขององคก ารที่ มี ความชัดเจน และแสดงถึง การอุทิ ศตนใหแก อ งคการในการที่ จ ะ
ปฏิบัติ ง านรวมกั น เพื่ อใหบ รรลุ ตามวัตถุป ระสงคขององคการ เป นพื้น ฐานเกี่ ยวกั บ ความสํ าเร็ จ
เปนความทาทายของผูบริหารที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดไปสูการปฏิบัติ ยอมรับกับความ
เสี่ยงในนวัตกรรมหรือความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้น
2. โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) หมายถึง การที่
องคการมีลักษณะโครงสรางที่เหมาะสมหรือสนับสนุนใหเปนองคการที่ประสบความสําเร็จในการสราง
นวัตกรรมขึ้นอยูกับแนวทางการสรางนวัตกรรมขององคการ เปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหองคการ
ปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค นอกจากนี้เครือขายในองคการยังเปนสวนสําคัญและเปนกลไกที่ทําให
ระบบตางๆ ในองคการสามารถทํางานไดสอดคลองกันอยางดี
3. บุคลากรที่ มีความสําคัญ (Key Individual) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถอาจเปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได เปนผูมีความกระตือรือรนมีพลังที่จะชวยใหองคการประสบผลสําเร็จ บุคคล
เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ
และขอผูกพัน เปนผูที่มีอํานาจ มีอิทธิ พล เครือขาย มีความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู และเปนผู
สงเสริมสนับสนุนในองคการ จะทําใหเกิดความกาวหนาทางนวัตกรรม
4. การฝกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development) หมายถึง การที่
องคการมี นวัตกรรมใหมๆ เกิ ดขึ้น จะเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลงอั นเกิดจากความไม ชัดเจน
ไมเขาใจในนวัตกรรมนั้น การฝกฝนและพัฒนาใหบุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานจึงเปนเครื่องมือ
สําค
_____________________________
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สําคัญตอการสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมในองคการ เนื่องจากทําใหบุคลากรไดรับรูเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ และยังเปนจุดเริ่มตนที่แสดงใหเห็นวา มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ สงผลให
บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้นภายในองคการ
5. การมีสวนรวมในนวัตกรรม (High involvement in Innovation) หมายถึง การปรับปรุง
อยางตอเนื่องขององคการเปนสิ่งที่มีผลระดับสูงตอการสรางนวัตกรรม มีผลโดยตรงตอนวัตกรรมที่มา
จากการดัดแปลงหรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู ความสามารถของบุคลากรทั้งองคการจะทําใหองคการ
มีศักยภาพในการสรางนวัตกรรมมากขึ้น เมื่อตองการสรางนวัตกรรมใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง องคการ
จะตองสรางวัฒนธรรมที่สง เสริม นวัตกรรมใหเกิดขึ้นเพื่อใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมใน
นวัตกรรม
6. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team working) หมายถึง การทํางานเปนกลุมหรือ
ทีมที่จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางยืดหยุน ในการ
สรางนวัตกรรมจึงเนนใหมีก ารทํางานเปนทีม ทีมขามสายงาน (Cross Function Team) ทีมงาน
โครงการ (Project Team) และทีมแกปญหาระหวางองคการ (Inter Organizational ProblemSolving Team) การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองประกอบไปดวย การระบุภาระงานอยาง
ชัดเจน ผูนําทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การแกปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพในทีมงาน และมีการ
ติดตอประสานงานกับภายนอกองคการอยางตอเนื่อง
7. บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Climate) หมายถึง การพัฒนาระบบ
โครงสรางองคการ นโยบาย กระบวนการสื่อสาร ระบบการใหรางวัล การฝกอบรม และการวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม การสนับสนุนใหบคุ ลากรมีความเปนผูประกอบการและมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่
ชวยสงเสริมความคิดใหมๆ ของบุคลากร
8. ปจจัยภายนอก (External Focus) หมายถึง การกํ าหนดทิ ศทางการดําเนินงานของ
องคการจากมุมมองของลูกคาจากภายนอก สํารวจโอกาสและอุปสรรคตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดผาน
ทางการสื่อสารขององคการ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหองคการสามารถรับมือกับภาวะคุกคาม พรอม กับ
แสวงหาโอกาสใหมๆ ในการสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคการ
9. การสื่อ สาร (Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารภายในองคการ ระหวาง
องคการและกับภายนอกองคการ โดยเฉพาะในองคการจะตองมีการติดตอทั้งสามทางคือ ติดตอกับ
ระดับสูงกวา ระดับต่ํากวาและระดับเดียวกัน องคการใชการสื่อสารไดหลายชองทางและใชสื่อหลาย
ประเภทเพื่อลดความแตกตางระหวางหนวยงานภายในองคการที่ทําหนาที่แตกตางกันและสรางความ
เขาใจในการดําเนินกิจกรรมขององคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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10. องคการแหงการเรียนรู (The Learning Organization) (Y10) หมายถึง การจัดการ
ความรูที่เปนพื้นฐานของงานที่มุงไปสูความสําเร็จ การจัดการความรูจะมีสวนรวมในการแกปญหาของ
นวั ตกรรม การสร างนวั ต กรรมเกี่ ย วขอ งกั บ วงจรแหง การเรี ย นรู ประกอบด วย ประสบการณ
กระบวนการทดลอง การสะทอนกลับ และการรวมเขาดวยกัน องคการต องสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการเรียนรูและชองทางการแลกเปลี่ยนและการแบง ปนความรู ประสบการณของบุคลากรใน
องคการ มีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ขึ้น97
ดันดอน (Dundon) กลาวถึงองคการนวัตกรรมวาประกอบดวย 8 มิติ คือ
1. การรวมกั นกํ าหนดวิสัยทั ศนและกลยุทธ ในการสรางนวัตกรรมบุคลากรทุ กระดับ ใน
องคการมีสวนรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมขึ้นใน
องคการ โดยจัดลําดับความสําคัญของนวัตกรรมที่จําเปนหรือมีความสําคัญตามลําดับกอนหลัง ทั้งนี้
เพื่อใหนวัตกรรมนั้นตอบสนองความตองการขององคการโดย 1) ปรึกษารวมกันการกําหนดแนวคิด
เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรมที่จําเปนและสอดคลองกับความตองการของบุคลากรในองคการ 2) การ
กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับแนวคิดในการสรางสรรคนวัตกรรมในองคการ 3) พัฒนากลยุทธใน
การสรางนวัตกรรมองคการ โดยกําหนดแผนงานและกิจกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ
4) มีระบบการติดตอสื่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรไดทราบจุดมุงหมายขององคการในการสราง
นวัตกรรม
2. สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการสรางนวัตกรรม สิ่งสําคัญที่สุดที่มีผลตอการสรางนวั ตกรรม
คือสภาพแวดลอมขององคการที่เ อื้อตอการสรางนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของสมาชิก ของ
องคการเองและเกิดจากการไดรับการฝกฝนโดยเฉพาะการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปสู
การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวาและตองสรางความเขาใจที่ถูกตองแกบุ คลากรวาทุกคนมี
สวนสําคัญอยางยิ่งตอการสรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งการชี้แจงใหเขาใจถึงประโยชนของนวัตกรรม
การใหรางวัลที่จะสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานใหมีคุณภาพ การใหความสําคัญตอบุคลากรในการ
เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาองค ก าร องค ก ารต อ งมี ส ภาพแวดล อ มให อิ ส ระใ นด า นความคิ ด
แก บุคลากร ใหเ ขารูสึก ถึง ความปลอดภัยในการแสดงออกทางความคิดที่ แตกตางจากคนอื่น ซึ่ง
ผูบริหารตองเปนผูริเริ่ม สงเสริมและชักจูงใหบุคลากรมีการสรางสรรคนวัตกรรมโดยการสรางความ
รวมมื อในบุคลากรใหมี ก ารพัฒ นาความคิดและเปลี่ยนประสบการณค วามรู เพื่อใหมี ความคิด ที่
หลากหลายนําไปสูการพัฒนางานที่มีคุณภาพ
_____________________________
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3. การบริห ารทรัพยากรเพื่อใหเ กิดนวัตกรรมในองคการ ทรัพยากรที่ สําคัญในการสราง
นวัตกรรมขององคการ คืองบประมาณ บุคลากร เวลาและขอมูลสารสนเทศ ปจจัยดานทรัพยากรที่มี
ความสําคัญตอการสรางนวัตกรรม คือ 1) เวลาในกระบวนการสรางนวัตกรรม เพื่อจะสํารวจความคิด
โอกาส ทางเลือกใหม 2) จัดใหมีการอบรมในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการสรางสรรค
นวัตกรรม 3) มีการวางแผนในดานงบประมาณอยางยืดหยุนในการสํารวจ ตรวจสอบ พัฒนาและนํา
นวัตกรรมสูการปฏิบัติ 4) ขยายความคิดในกลุมผูบริหาร จากนั้นใหบุคลากรไดมีการเรียนรูและมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็นและพัฒนาหนวยงานดวยการสรางนวัตกรรม
4. กระบวนการสรางเครือขายเพื่อสงเสริม การสรางนวัตกรรม สิ่ง สําคัญที่องคก ารในยุค
ปจจุบันตองเผชิญ คือการพัฒนาวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการคัดเลือก พัฒนาและ
การนําแนวคิดดานนวัตกรรมลงสูการปฏิบัติซึ่งจะประสบความสําเร็จไดโดยการสรางความรวมมื อ
ระหวางบุคลากรทุกหนวยงานในองคการนั้น เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางนวัตกรรมทั้งองคการอยาง
ทั่วถึง ดวยการสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอันจะกอใหเกิด
พลังขึ้นในองคการ รวมกับการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิดใหมๆ ขึ้น นอกจากนี้องคการตองมี
กระบวนการในการใหขอมูลแกบุคลากรผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากร
เกิดความคิดและขยายความคิดในการสรางสรรคผลงาน
5. การกําหนดโครงสรางนวัตกรรมโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อการสรางนวัตกรรม เกิดจากความ
ตอ งการและความสนใจของบุคลากรในหนวยงาน ตั้ง แตร ะยะเริ่ม ตนจนถึง ระยะสิ้นสุดโดยการ
สนั บ สนุ นใหบุ ค ลากรยอมรับ ความคิ ด ใหม ๆ ในสว นที่ น อกเหนื อ จากงานประจํา รวมทั้ ง การให
ความสําคัญกับความรับผิดชอบตองาน
6. การพัฒนาทักษะในการสรางนวัตกรรม ทักษะในการสรางนวัตกรรมสามารถฝกฝนและ
พัฒนาได โดยบุคลากรตองคนหาและพัฒนาความคิดของตนเองและองคการ ซึ่งตองไดรับการกระตุน
การสนับสนุนจากผูบริหาร เพื่อใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในการคนคิดและพัฒนานวัตกรรมขึ้นใน
องคการ
7. การยอมรับและการสรางแรงจูงใจในนวัตกรรม ในการสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นในองคการ
สิ่งที่สําคัญก็คือเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการของบุคลากรและจุดมุงหมายของหนวยงาน ผูบริหาร
จะตองใหการยอมรับความคิดสรางสรรคและสนับสนุนโดยการใหรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจ
8. บุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรม ในการสรางนวัตกรรมใหประสบ
ความสําเร็จนั้น ตองมีการติดตามขอมูลแนวความคิดใหมๆ จากทรัพยากรภายนอก เชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ งจากบุคคลภายนอก ไดแก ผูใชบริการ ผูใหก ารสนับสนุนรวมทั้ ง คูแขง ขันโดย
1) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหวางองคการ 2) สรางความรวมมือกับ
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ผูเกี่ยวของนอกองคการ 3) คนหาวิธีการในการสรางความรวมมือจากบุคคลภายนอก และ 4) ให
รางวัลและสนับสนุนผูที่มีสวนรวมในการใหความรวมมือกับองคการในการสรางนวัตกรรม 98
แคทซ (Katz) กลาววา องคก ารจะตองมี ก ารสนับสนุนใหพนักงานมี ความคิดสรางสรรค
เพื่อพัฒนาเปนนวัตกรรมในองคการ ซึ่งองคการจะตองประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. การกําหนดทิศทางและกลยุทธที่สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
2. มีวัฒนธรรมที่สนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
3. ผูนําในองคการเห็นความสําคัญและสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
4. มีองคการที่สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
5. มีพนักงานและทีมงานที่มีความคิดสรางสรรค
6. มีระบบการใหรางวัลตอบแทนแกพนักงาน
7. มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการสรางนวัตกรรม
8. มีชองทางการสื่อสารที่เปดกวาง
9. มีการจัดการองคความรูภายในองคการ99
ชาปโร (Shapiro) อธิบายวาองคการที่จะพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรมตองมีสมรรถภาพหลัก
(Capabilities) 5 ปจจัยหลัก คือ
1. กลยุทธและลูกคา (Strategy and Customer) กลยุทธตองมีความชัดเจนเนื่องจากกล
ยุทธถือเปนตัวกําหนดความตองการนวัตกรรมขององคการ โดยพนักงานทุกคนในองคการตองมีสวน
รวมในการนํานโยบายดานนวัตกรรมไปปฏิบัติ ซึ่งจะตองการสรางนวัตกรรมจะตองมุงเนนความสําคัญ
กับลูกคา
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Measure and Performance) การวัดผลการปฏิบัติงานดาน
นวัตกรรมเปนกระบวนการที่มคี วามสําคัญในการสรางนวัตกรรม เนื่องจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะ
ทําใหทราบถึงความกาวหนาและขอบกพรองในการสรางนวัตกรรม รวมทั้งผลลัพธทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
3. กระบวนการทํางานและระบบสนับสนุน (Process and Infrastructure) กระบวนการ
ทํางานทางนวัตกรรมจะทํ าหนาที่ในการรวบรวมความคิดสรางสรรค การสนับ สนุนใหเ กิดการคิด
นอกกรอบและมีการประเมินความคิดที่ดีหรือศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย
_____________________________
98
E. Dundon, The Seed of Innovation : cultivating the synergy that fosters
new ideas (New York : AMACOM, 2002), 173-187.
99
ราล ฟ แคทซ , การบริห ารจั ด การนวัต กรรม, พิ ม พ ค รั้ง ที่ 4 แปลจาก Managing
Creattivity and Innovation, แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2554),
29.
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4. พนักงาน (People) พนักงานถือเปนผูสรางนวัตกรรม ดังนั้นพนักงานจึงตองมีทักษะดาน
นวัตกรรม และมีความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurs) เนื่องจากทักษะเหลานี้จะชวยสงเสริม
การสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคการ
5. เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีถือเปนสิ่งที่ มีความสําคัญในการนํามาใชในการ
ตัดสินใจ สนับสนุนการติดตอสื่อสารและประสานงานการทํางานรวมกันระหวางพนักงานในหนวยงาน
ตางๆ ลูกคา ซัพพลายเออร และนํามาในระบบขอมูลขาวสารซึ่งชวยในการจัดเก็บและการกระจาย
ขอมูลใหพนักงานทั่วทั้งองคการ100
คูซมารกี (Kuczmarski) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการสรางนวัตกรรม ดังนี้
1. ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน
2. ผูบริหารดานนวัตกรรม (CIO) มีความมุงมั่นทุมเทในการสรางนวัตกรรมดวยความพยายาม
3. มีความเห็นดวยตอกลยุทธการสรางผลิตภัณฑใหม
4. ความสมดุลระหวางการสรางสินคาใหมและเทคโนโลยีสนับสนุน
5. ลูกคาจะเปนผูผลักดันการพัฒนากระบวนการ
6. จัดตั้งทีมขามสายงานสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑใหม
7. มีการใหรางวัลแกผูมีสวนรวมสรางผลิตภัณฑใหม
8. สรางวัฒนธรรมและคานิยมนวัตกรรม
9. วัดผลและประเมินผลระบบและนวัตกรรม101
แสตมม (Stamm) ใหความเห็นวาองคการนวัตกรรม ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ
ดังนี้
1. กลยุทธและวิสัยทัศน (Strategy and Vision) จะตองมีความชัดเจนสามารถบอกไดวาสิ่ง
ไหนคือสิ่งที่องคการตองการหรืออยากจะเปนในอนาคต
2. รูปแบบผูนํา (Leadership Style) ผูนําองคการตองสนับสนุนและสงเสริมนวัตกรรมมี
ความทุมเทมุงมั่นดวยใจจริงในการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหกลาทดลอง คนหาและร วมมือ และ
อดทนกับความลมเหลว ผูนําลักษณะนี้อยูในทุกระดับขององคการโดยเริ่มที่ผูนําระดับสูงขององคการ
กอนเปนอันดับแรก
_____________________________
100
สตีเฟน ชาปโร, 24/7 สรางสรรคนวัตกรรม 24 ชั่วโมง ตลอด 7วัน, แปลจาก 24/7
Innovation : A Blueprint for Surviving and Thriving In an Age of Change, แปลโดย สาธิษฐิ์
สถิรกุล (กรุงเทพฯ : Brand Age books, 2549), 22-23.
101
Thomas D. Kuczmarski, “What is Innovation? And Why Aren’t Companies
Doing More of It,?” Journal of Consumer Marketing 20, 6 (2003) : 536-542.
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3. กระบวนการ (Process) ควรมี เ พื่อ การสนับ สนุ นวัฒ นธรรมของนวั ตกรรมแต ถาใช
กระบวนการในการควบคุมมันก็จะกลายเปนอุปสรรค
4. วัฒนธรรมองคการ (Culture) เปนสิ่งสําคัญในการผลักดันพฤติกรรมของผูนําซึ่งจะไดรับ
การสนับสนุนจากเครื่องมือและการทํางานของฝายบุคลากร ความทาทายจากสถานการณปจจุบัน
การรวมมือ การทดลอง และการเรียนรูจากความลมเหลวมันเปนสัญญาณของวัฒนธรรมนวัตกรรม
5. สิ่งแวดลอมทางกายภาพของการทํางาน (Physical Environment) มีบ ทบาทในการ
สนับสนุนพฤติกรรมไปสูการสรางนวัตกรรมในองคการ เชนการรวมมือ โอกาสในการเผชิญหนากับ
บุคลากรอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงสิง่ แวดลอมในการทํางานจะเปนสัญญาณที่แทจริงของการเปลีย่ นแปลง
ที่ถาวร
6. ปจจัยภายนอก (External Focus) มีความสําคัญ ตอการเปนองคการนวัตกรรม ใน 2
ประการ ดังนี้ 1) ความเขาใจในบริบทที่องคการดําเนินอยู 2) การเชื่อมโยงกับปจจัยภายนอกที่ มี
อิทธิพล เชนลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เปนตน102
นอกจากนั้น นักวิชาการในประเทศไทย ไดอธิบายถึงองคประกอบขององคการนวัตกรรม ใน
ลักษณะคลายคลึงกัน ดังนี้
พสุ เดชะรินทร ไดอ ธิบายวาองคประกอบขององคการนวัตกรรม ตองประกอบไปดวยสิ่ง
สําคัญดังตอไปนี้
1. ทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจนที่จะพัฒนาองคการใหเปนองค การนวัตกรรม (Innovation
Organization) ความมุงมั่นและทุมเทของผูบริหาร
2. โครงสรางองคก ารที่ มีความยืดหยุน ในระดับที่ เ หมาะสมและกระตุนใหเ กิดความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม
3. บุคลากรที่จะทําหนาที่ตามบทบาทตางๆ ในกระบวนการนวัตกรรม
4. การทํางานเปนทีม
5. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานดานนวัตกรรม
6. บรรยากาศและสภาวะแวดลอมในการทํางานที่สรางสรรค
7. ความเชื่อมโยงกับปจจัยภายนอกองคการ
8. เครื่องมือตางๆ ที่จะชวยกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
9. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ103
_____________________________
102
Von Stamm, Managing Innovation : Design and Creativity, (Chichester :
Wiley & Sons, 2008), 1-2.
103
พสุ เดชะรินทร, ยอดผูนํายุคใหม (กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ, 2547), 166.
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กี ร ติ ยศยิ่ง ยง กลาวถึง ปจ จัยที่ สง ผลหรือ มี ความสําคัญ ต อ การสรางองคการนวัตกรรม
ประกอบดวยองคประกอกบหลัก 11 ประการ คือ
1. ผูบริหารที่มีทัศนคติ สนับสนุนสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ
2. ผูบริหารดานนวัตกรรมที่มีความมุงมั่น ทุมเทและมีสวนรวม
3. ทิศทางและกลยุทธขององคการที่สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
4. วัฒนธรรมและคานิยมในนวัตกรรมขององคการที่มุงเนนความสําเร็จขององคการ และ
ลูกคาเปนสําคัญ
5. โครงสรางการบริหารงานที่ยืดหยุนขององคการ
6. สภาวะเงื่อนไขขององคการและบรรยากาศการทํางานบนฐานของการจัดการความรู
7. การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ
8. ระบบการบริหารทุนมนุษยเชิงระบบที่มุงเนนขีดความสามารถของพนักงานเปนสําคัญ
9. รูปแบบการทํางานเปนทีม และการทํางานขามสายงาน
10. การใหอิสระทางความคิดและการตัดสินใจในการทํางาน
11. การประเมินผลระบบและนวัตกรรม104
จากองคประกอบขององคการนวัตกรรมที่มี ก ารนําเสนอในมุม มองตางๆ จากนัก คิดและ
นักวิชาการหลายทานขางตน ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหและสังเคราะหรวมองคประกอบตางๆ เขาดวยกัน
จากนั้นจึงไดสรุปองคประกอบขององคการนวัตกรรมไว 10 องคประกอบ ดังตอไปนี้
1. กลยุทธและวิสัยทัศน (Strategy and Vision) ผูบริหารจะตองชี้ใหบุคลากรทั้งหมดใน
องคการเห็นทิศทาง และเปาหมายขององคการที่ชัดเจน รวมถึงวิธีการที่จะไปสูเปาหมายโดยการเปนผู
กระตุนใหบุคลากรใชความคิดสรางสรรค เพื่อไปสูการสรางนวัตกรรมในองคการ
2. รูปแบบผูนํา (Leadership Style) ผูนําระดับสูงขององคการตองสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาดานนวัตกรรมในองคการ สรางความรวมมือและกลาเสี่ยงในการสรางนวัตกรรม
3. โครงสรางองคการ (Organization Structure) โครงสรางองคการตองยืดหยุน ในระดับที่
เหมาะสม สนับสนุนใหมีการทํางานขามสายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรทําใหสามารถ
พัฒนาความคิดไปสูการสรางนวัตกรรมได
4. บรรยากาศและสภาวะแวดล อ มที่ ส ง เสริ ม ความคิ ด สร า งสรรค (Climate and
Environment Stimulate Creativity) องคการใหอิสระทางความคิดแกบุคลากร มีการพัฒนาระบบ
โครงสราง-องคการ
_____________________________
104
กีรติ ยศยิ่งยง, องคกรแหงนวัตกรรม : แนวคิด และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 64.
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โครงสรางองคการ นโยบาย กระบวนการสื่อสาร ระบบการใหรางวัล และมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ชวย
สงเสริมความคิดใหมๆ ของบุคลากรในทุกระดับขององคการ
5. การสื่อสาร (Communication) องคก ารควรมี ความคลอ งตัวในการติดตอสื่อ สารทั้ ง
ภายในองคการและภายนอกองคการ
6. การฝกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development) องคการสงเสริม
การพั ฒนาบุคลากรใหมี ความรูความสามารถและทัก ษะการปฏิบัติง านที่เ หมาะสม ในการพัฒ นา
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
7. กระบวนการและการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน (Process and Assessment
Performance) กระบวนการที่เอื้อตอการสรางวัฒนธรรมดานนวัตกรรม จะตองมีการประเมินผลการ
ทํางานที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จในการสรางนวัตกรรมโดยเนนการประเมินเพื่อการพัฒนา
8. ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี (Information System and Technology)
ทุกหนวยงานภายในองคการสามารถรับรูขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการสรางสรรคความคิดใหมๆ
ผานกระบวนการทางเทคโนโลยี รวมถึงการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการสรางนวัตกรรม
9. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Working) องคการสนับสนุนการทํางานเปน
ทีม เนื่องจากการทํางานเปนทีมนั้นทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสามารถแกไขปญหาไดดีมากกวาการ
ทํางานเพียงคนเดียว
10. องคการแหงการเรียนรู (The Learning Organization) การสรางวัฒนธรรมองคการใน
ดานการสรางนวัตกรรม มีการถายทอดความรู ทักษะ ประสบการณ และสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อรวมกันสรางความเปนเลิศในการพัฒนา และสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้น
ในองคการ
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ตัวแบบองคการนวัตกรรม (Conceptual Model)
ตัวแบบหรือโมเดลขององคการนวัตกรรมไดมีผูเขียนไวทั้งในและตางประเทศ ดังตอไปนี้
เวรคคิง (Vrakking) ไดทําการศึกษาเรื่อง องคการนวัตกรรม (Innovative Organization)
เปนการศึกษาโดยการหาความสัมพันธร ะหวางทฤษฎีและการปฏิบัติจ ริงของเขาในบทบาทของที่
ปรึกษาการบริหาร การจัดการองคการ โดยเฉพาะความตองการสําหรับการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการนวัตกรรม ซึ่งเขาไดทําการศึกษาจากการทํางานเปนที่ปรึกษาดานนวัตกรรมใน 7 บริษัทขนาด
ใหญและขนาดกลางที่ดําเนินธุร กิจมามากกวา 5 ป ผลในการศึกษาครั้งนี้เขาไดสรุปปจจัยที่ เปน
องคประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองคการนวัตกรรม ประกอบไปดวย 4 กลุมตัวแปรและได
สรุปตัวแบบขององคการนวัตกรรม ดังนี้
1. ปจจัยทรัพ ยากรเทคโนโลยี (Technological Resource Management) ทรัพยากร
เทคโนโลยี คือการจัดการ การสะสมความรูและประสบการณปฏิบัติจริง (Experience) กับเทคโนโลยี
ที่มีอยู (Technologies Available) การมีความรูและสามารถใชเปน (Know how) เทคโนโลยีมีความ
จําเปนตอการผลิต เพื่อใหเกิดความเขาใจ (Insight) กับเทคโนโลยีที่มีอยูและกําลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น
องค การจะตอ งมี ก ารประเมิ น เทคโนโลยี (Technologies Assessment) เพื่อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและเขากันไดของเทคโนโลยีที่เปนเทคโนโลยีแบบใหมทั้งในปจจุบัน และอนาคตที่จะสงผล
กระทบต อ ทั ก ษะขององค ก ารและศั ก ยภาพทางด า นเทคโนโลยี (Potential Technologies)
โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีผลโดยตรงกับการผลิต การขนสง การจางงานระดับของการ
ลงทุน และความเปนอยูของหนวยเศรษฐกิจโดยรวมของหนวยธุรกิจทั้งหมด
2. ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) พนักงานถือ
เปนผูสรางนวัตกรรม ดังนั้นองคการตองใหการศึกษาหรือฝกอบรมใหพนักงานมีความรูที่สามารถนําไป
เชื่อมโยงกับความคิดสรางสรรค (Creative) และความเปนภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship)
เพื่อใชในการสรางนวัตกรรม ในขณะเดียวกันองคการควรจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ
(Commitment) โดยการนําระบบการจัดการสายอาชีพ (Career Management) เขามาใชจากการ
วิจัยองคการที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการรักษาความรูและความทาทายเอาไว องคการจะตอง
สรางใหเ กิ ด ที ม รวมสายงาน (Team Composition) เพื่อใหเกิ ดความหลากหลายทางความคิด
ความสามารถ ทั กษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณก ารทํางาน ขณะเดียวกั นองคการตอ งมี
วัฒนธรรม (Culture) ที่เปนคานิยมรวมที่เนนความสําเร็จในการทํางานและการสนับสนุนซึ่งกันและ
กันรวมไปถึงการมีกฎระเบียบภายใน (Internal Regulation) และโครงสราง(Structure) ที่สอดคลอง
เปนเหตุเปนผล และการมีผูนํา (Leadership) ที่กลาเสี่ยงและสามารถสรางแรงจูงใจใหกับทีมงาน
เมื่ อ องค ก ารมี วั ฒ นธรรมที่ เ หมาะสมแล ว ก็ จ ะทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมนวั ต กรรมและผลงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
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3. ปจจัยดานสภาวะเงื่อนไขขององคการ (Organization Conditions) กระบวนการของ
นวัตกรรมนั้นมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับปจจัยดานสภาวะเงื่อนไขขององคการ การสรางนวัตกรรมจะ
ขึ้นอยูกับวิสัยทัศน กลยุทธ และโครงสรางองคการ 1) วิสัยทัศน ถือเปนเงื่อนไขหลักในการจัดการ
นวัตกรรมตองการวิสัยทัศนที่แสดงถึงความปารถนาที่เดนชัดในการสรางนวัตกรรม 2) กลยุทธองคการ
ควรพัฒ นากลยุทธใหมี ความชัดเจนภายใตนโยบายทั่วไป ซึ่ง ควรมีก ารระบุถึง เปาหมายและแนว
ทางการดําเนินธุรกิจ 3) โครงสรางองคการ จะตองสงเสริมศักยภาพดานนวัตกรรม องคการจึงตอง
ปรับโครงสรางใหมีความเหมาะสมกับแนวทางขององคการ ซึ่งโครงสรางองคการแบบ (Adhocracy)
ถือเปนโครงสรางที่มีความยืดหยุนและเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ตองมีความรวดเร็ว
การควบคุม และคุณภาพ
นอกจากการจัดการปจจัยภายในองคการแลว การทําความเขาใจสภาพแวดลอมและตลาดก็
เปนสิ่งที่สําคัญและมีการเปลี่ยนแปลง แผนนวัตกรรมมีความสําคัญอยางมากตอการแขงขันและตอง
พิจารณาวามันไกลหรือยากแคไหนที่จะสามารถไปใหถึงหรือทําใหได องคการตองรูวาลูกคาตองการ
อะไรมากที่ สุดแลวองคก ารก็จ ะตอบสนองความตอ งการนั้น บรรยากาศเงื่อนไขภายนอก สภาพ
การเมืองและเศรษฐกิจจะเปนตัวชี้วัดสําหรับแนวทางในความพยายามเบื้องตนในการจัดการนวัตกรรม
4. ปจจัยดานการปฏิบัติการ (Operational Guidance) องคการสวนใหญขาดการวางแผน
และงบประมาณในระยะยาวในการสรางนวัตกรรม จึงทําใหเกิดความลมเหลวในการสรางนวัตกรรม
ดังนั้น องคการจะตองใหความใสใจกับการจัดการดานงบประมาณ (Budget) การวางแผนและการ
คัดเลือ กโครงการ (Planning and Selection Project) การควบคุม เปนสิ่ง สําคัญ ในการสราง
นวัตกรรม ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมงบประมาณ (Budget) และเวลา (Time) ความเร็ว
(Speed) เวลาคือปจจัยใหมที่มีความสัมพันธโดยตรงตอความยืดหยุน105

_____________________________
105
W.J. Vrakking, “The Innovative Organization,” Long Range Planning 23, 2
(April 1990) : 95-102.
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สรุปตัวแบบขององคการนวัตกรรม ตามแนวคิดของ เวรคคิง (Vrakking) สามารถแสดงเปน
แผนภูมิไดดังนี้
ความรูและความยืดหยุน
KNOW-HOW and FLEXIBILTY

สภาพองคการ
(Organizational Conditions)
x วิสัยทัศน
x กลยุทธ
x โครงสราง
x ความเขาใจในตลาดและ
สิ่งแวดลอม

การจัดการ
นวัตกรรม
(INNOVATION

แนวทางการดําเนินงาน
(Operational Guidance)
x งบประมาณ การ
วางแผนนวัตกรรมและ
การจัดการโครงการ
ตัวเลือก
x การสื่อสาร
x ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน

ทรัพยากรมนุษย
(Human Resources)
x องคประกอบของทีม
x ผูนําที่มีประสิทธิภาพ
x การจัดการอาชีพ
x วัฒนธรรมผลิตภัณฑ

ความมุงมั่น (COMMITMENT)

แผนภูมิที่ 4 ตัวแบบองคการนวัตกรรม ตามแนวคิดของ เวรคคิง (Vrakking)
ที่มา : W.J. Vrakking, “The Innovative Organization,” Long Range Planning 23, 2
(December 1990) : 95-102.

ความรวดเร็ว (SPEED)

องคการ (ORGANIZATION)

ทรัพยากรเทคโนโลยี
(Technological Resources)
x เทคโนโลยีที่พรอมใช
x ประสบการณการทํางาน
x เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ
x การประเมิน
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สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ไดเ สนอตัวแบบองคก ารนวัตกรรม โดยกลาววาองคการจะ
สงเสริมนวัตกรรมที่เปนระบบไดตองมีองคประกอบ ดังนี้
1. บุคลากรมี ความเขาใจวาองคก ารกํ าลัง เดินหนาไปในทางใด และจะไปใหถึง เปาหมาย
อยางไร (จุดหมายและกลยุทธ)
2. ทีมผูบริหารมุงมั่นในการทํานวัตกรรมและไดเริ่มลงมือทํา
3. สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสนับสนุน ไดแกความเชื่อถือ ภาวะผูนําในทุกระดับ การสื่อสารที่ดี
การทํางานรวมกันเปนทีม และกลาเสี่ยง
4. วัฒนธรรมและโครงสรางองคการ บุคลากรมีทักษะที่ดีและไดรับการกระตุนใหใชทักษะ
5. ผูบริหารระดับกลางสนับสนุนและเขาใจการบริหารกระบวนการทางนวัตกรรมในบุคลากร
ที่มีความคิดสรางสรรค106

ผูบริหารระดับสูงใหการ
สนับสนุนการทํานวัตกรรม
อยางจริงจัง

คน
การทําแผนที่เสนทางการทํา
นวัตกรรมโดยใชบุคลากรจาก
สํานักงานตางๆ

การสนับสนุนให
บุคลากรทํานวัตกรรม

แผนภูมิที่ 5 ตัวแบบองคการนวัตกรรม ตามแนวคิดของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
ที่ ม า : สํ า นัก งานนวัต กรรมแห ง ชาติ , การจั ดการนวั ตกรรมสํ า หรั บนั ก บริ ห าร (กรุ ง เทพฯ :
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547), 21.
_____________________________
106
สํานักงานนวัตกรรมแหง ชาติ, การจัดการนวัตกรรมสํา หรับนักบริหาร (กรุง เทพฯ :
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547), 21.

76
นัท ธี จิตสวาง อธิบ ายวา ตัวแบบของการเปนองคก ารแหง นวัตกรรมนั้น มุ ง การสรา ง
องคประกอบ ทั้งภายในและภายนอก 6 องคประกอบ คือ
1. มีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่จะนําไปสูองคการนวัตกรรม
2. สรางวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมในองคการ
3. มีกระบวนการ และการปฏิบัติที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม
4. มีทีมผูนําที่มุงมั่นไปสูองคการแหงนวัตกรรม
5. มีทีมงานในการสรางนวัตกรรม
6. สงเสริมขาราชการในการคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางนวัตกรรม107
องคการแหงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
6 องคประกอบ

ผูนํามุง
นวัตกรรม

มีวิสัยทัศน
และ

พลังคน
ทีมสรางนวัตกรรม

วัฒนธรรม
นวัตกรรม

เจาหนาที่มุง

พลังสิ่งแวดลอม
กระบวนการและการปฏิบัติมุง

แผนภูมิที่ 6 ตัวแบบองคการนวัตกรรม ตามแนวคิดของ นัทธี จิตสวาง
ที่ ม า : นั ท ธี จิ ต สว า ง, Knowledge Management : สู อ งค ก ารนวั ต กรรม ,
http://www.correct.go.th/temp_image/km.html.
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นัทธี จิตสวาง, Knowledge Management : สูองคการนวัตกรรม, accessed 16
December 2012. Available from http://www.correct.go.th/temp_image/km.html
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ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ ไดเสนอตัวแบบขององคการนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติไดงาย
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้
1. ระบบสรางสรรค (Creative System) องคก ารที่ มุ ง สูความเปนองคการนวัตกรรม
ตองกําหนดตั้งแตนโยบายที่ จะยกระดับองคการสูนวัตกรรมเพื่อการแขงขันในโลกกวาง และตอง
สื่อสารนโยบายนวัตกรรมใหพนักงานทุกระดับเขาใจเพราะการกาวสูความเปนองคการนวัตกรรมไดนนั้
ตองใหความพรอ มเพรียงกันทั้ง นโยบาย ระบบ และคน นโยบายที่เ อื้อตอนวัตกรรมนั้น ตอ งเปน
นโยบายที่ เ ห็ น คุ ณ ค า ในคน ให เ กี ย รติ ค น และเหนี่ ย วนํ า พลั ง สร า งสรรค ใ นตั ว บุ ค คลออกมาสู
กระบวนงานใหมากที่สุด และระบบการบริหารจัดการตองเปนสไตลผสมผสาน ระหวางความมั่นคง
ของระบบคุณภาพ และความเปดกวางตอการสรา งสรรคสิ่งใหมๆ ระบบที่สรางสรรคแหงองคการ
นวัตกรรมมีลักษณะ ดังนี้คือ 1) ระบบที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 2) มีความ
ยืดหยุนในโครงสรางที่มั่นคง 3) มีความเปนธรรมและการใหโอกาสตอการผิดพลาดเล็กนอย 4) มีการ
จัดสรรประโยชนอยางทั่วถึงตอทุกคนที่เกี่ยวของ 5) นโยบายชัดเจนในขณะที่รับกลยุทธที่ไมชัดแจงได
6) มุงผลระยะยาวมากกวาผลระยะสั้น
2. ผูสรางสรรคนวัตกรรม (Creative People) การเปนองคการนวัตกรรมไดนั้น ตองพัฒนา
บุคคลใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ความคิดสรางสรรค คือความคิดที่นําไปสูสิ่งใหมที่ดีกวาเดิมหรือพัฒนา
สิ่งเดิมใหมีคุณคาใหมๆ หรือคิดแกปญหา ไมใชตอกย้ําหรือเพิ่มปญหา คิดเพื่อความสามัคคี ไมคิดเพื่อ
ความแตกแยก คิดเพื่อความเจริญ ไมคิดเพื่อทําลายลาง 2) การพูดจาที่สรางสรรค คือการพูดจาที่
นําไปสูความเจริญ ความสามัคคี ความเคารพใหเกียรติกัน ใหกําลังใจกัน ใหสติปญญา แลกเปลี่ยน
ความรูและเทคนิควิธี ไมนินทา สอเสียด กลาวราย ยุยง ดูหมิ่นกัน 3) การกระทําที่สรางสรรค คือการ
พากันพัฒนา พากันเรียนรู พากันฝกฝน พากันแลกเปลี่ยนคุณคากัน
3. วัฒนธรรมสรางสรรค (Creative Culture) องคการที่มุงสูความเปนองคการนวัตกรรม
ตองสถาปนาวัฒนธรรมสรางสรรค คือเปนวัฒนธรรมเปดพรอมรับคุณคาใหม มีความหลากหลาย
เคารพคุณคาของคนทุก คน วัฒ นธรรมแหงการออกจากปญหา ไมเ พิ่ม ปญหา มีก ารใหกํ าลังใจกั น
วัฒ นธรรมแหง การเรียนรู มี ความกลาแตกตาง มี ก ารนําเสนอสิ่ง ใหม วัฒ นธรรมการหารือ และ
วัฒนธรรมการวิจัย ทดลอง และพัฒนาสารพัด108
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108
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ , Creativity &n Innovation : การสรางนวัตกรรมเพื่อ
ศักยภาพการแขงขันสูอนาคต (กรุงเทพฯ : Pluspress, 2550), 25-27.
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สรุปตัวแบบขององคการนวัตกรรม ตามแนวคิดของ ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ สามารถแสดง
เปนแผนภูมิไดดังนี้

การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

ระบบ
สรางสรรค
(Creative
คนสรางสรรค
(Creative
People)
วัฒนธรรม
สรางสรรค

การประดิษฐ
RD&D
Invention

ความรูใหม (New knowledge)
ผลิตภัณฑใหม (New products)
บริการใหม (New services)
กระบวนการใหม (New process)
ระบบใหม (New system)
ทักษะใหม (New know-how)
สถานที่ใหบริการใหม (New property)

(Creative System)

การจัดการทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Management)

แผนภูมิที่ 7 ตัวแบบองคการนวัตกรรม ตามแนวคิดของ ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ
ที่มา : ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ, Creativity &n Innovation : การสรางนวัตกรรมเพื่อศักยภาพ
การแขงขันสูอนาคต (กรุงเทพฯ : Pluspress, 2550), 22.
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอมูลพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิการ เรื่อ งการกํ าหนดและแก ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาเปนเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 มีภารกิจในการกํากับดูแล ประสาน สนับสนุนการ
จัดการศึกษาในเขตพื้น ที่ การศึก ษา ใหป ระชากรวั ยเรีย นได รั บ การศึก ษาอยางทั่ วถึง เสมอภาค
มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอนโยบาย
ของรัฐบาล
สถานที่ตั้ง
ปจจุบันตั้งอยูที่ ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อยูหางจากศูนยกลาง
จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดตอ ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดอําเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี)
- ทิศตะวันออก ติดอําเภออูทอง (สุพรรณบุรี) และอําเภอกําแพงแสน (นครปฐม)
- ทิศใต
ติดอําเภอบานโปง (ราชบุรี)
- ทิศตะวันตก ติดอําเภอบอพลอย (กาญจนบุรี) และอําเภอทามวง (กาญจนบุรี)
เขตพื้นที่บริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอหวยกระเจา รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 ขอมูลสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนแยกตามสังกัด
อําเภอ
รวม
สพฐ.
เอกชน
ศึกษาสงเคราะห
ทามะกา
50
9
59
พนมทวน
29
1
30
หวยกระเจา
24
24
รวม
103
9
1
113
ที่ ม า : สํ านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2, แผนปฏิบั ติก ารประจํา ป
งบประมาณ 2555 (ม.ป.ท., 2554), 1.
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
บุญชัย ชวงชัย ไดศึกษาวิจัย เรื่องทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลจาก
การวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร และกระบวนการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก และทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในใน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ทักษะดานมโน
ภาพ109
พระมหากานต ชาวดร ไดศึกษาวิจัยเรื่องทั กษะของผูบ ริห ารที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร พบวาทักษะของผูบริหาร
ในสถานศึก ษาและการบริห ารงานวิชาการของผูบ ริห ารในสถานศึก ษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก110
โสภา ตุมทาชาง ไดทําการวิจัย เรื่องทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนสัง กัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ทั กษะการบริหารและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผล
ตอคุณภาพของระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 111

_____________________________
109
บุญชัย ชวงชัย, “ทั กษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในใน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2547), บทคัดยอ ง.
110
พระมหากานต ชาวดร “ทั ก ษะของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การบริห ารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), บทคัดยอ ง.
111
โสภา ตุ ม ท าช าง, “ทั ก ษะการบริห ารของผู บ ริ ห ารที่ สง ผลตอ คุณ ภาพของระบบ
สารสนเทศ ของโรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานคร” (วิท ยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ ง.

81
สุจิร า กาญจนสาโรช ไดศึก ษาเรื่อ งความตองการในการพั ฒ นาทั ก ษะการบริห ารของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร พบวาในภาพรวมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสาครมีความตองการในการพัฒนาทักษะการบริหารในทุกดานอยูในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบความตองการโดยจําแนกตามตําแหนงทางการบริหาร พบวา ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนและผูชวยผูอาํ นวยการโรงเรียนมีความตองการคลายคลึงกันในการพัฒนาทักษะการบริหารทัง้
3 ดาน ไดแก ความตอ งการพั ฒนาทั กษะดานเทคนิค ทั ก ษะดานมนุษยและทัก ษะดานความคิด
รวบยอดโดยมีความตองการอยูในระดับมาก112
จําลอง วารี ไดทําการวิจัย เรื่องทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสนาม
ชัยเขต สํานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมี กลุมตัวอยางเปนขาราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวนทั้งหมด 213 คน ผลการวิจัย
พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก หากจําแนกตามตําแหนงโดยรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ113
อุราภรณ คูนาเอก ไดศึกษาวิจัย เรื่องทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการนิเทศใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหาร
ของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้
ทักษะดานมนุษย ทักษะดานมโนภาพ และทักษะดานเทคนิค และพบวามีเพียงสองทักษะเทานั้นที่
สงผลตอการนิเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คือ ทักษะดาน
มโนภาพและดานเทคนิค114
_____________________________
112
สุจิรา กาญจนสาโรช, “ความตองการในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), บทคัดยอ ง.
113
จํา ลอง วารี , “ทั ก ษะการบริ ห ารงานของผู บ ริห ารโรงเรี ย นในอํ า เภอสนามชั ย เขต
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาฉะเชิง เทรา เขต 2” (วิทยานิพนธป ริญ ญาศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), บทคัดยอ ง.
114
อุราภรณ คูนาเอก, “ทักษะการบริหารของผูบ ริหารที่สงผลตอการนิเทศในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธป ริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดยอ ง.
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ประภาส โปธิปน ไดศึกษาวิจั ย เรื่องความคาดหวังของบุคลากรตอทักษะการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม พบวาบุคลากรมีความ
คาดหวังตอ ทัก ษะการบริห ารงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี
เชียงใหม ทักษะดานมโนทัศนของงานอยูในระดับมาก ทักษะดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก สวน
ทักษะดานเทคนิคปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด115
นิพนธ อนันตชาติ ไดทําการวิจัย เรื่องทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของขาราชการครูในอําเภอเมืองชลบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณในการทํางานกลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน จํานวน 221 คน ผลการวิจัย
พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในอําเภอเมืองชลบุรี
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมาก
ไปนอยคือ ทักษะดานเทคนิควิธี ทักษะดานความคิดรวบยอด และทักษะดานมนุษย116
ชาลินี กิจรุงเรืองกุล ไดศึกษาวิจัย เรื่องทักษะการบริห ารของผูบริหารกั บการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเขตการศึกษาทองถิ่นที่1
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เขตการศึกษา
ทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานมโน
ภาพ ทักษะดานเทคนิค และทักษะดานการศึกษาและการสอน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาทักษะ
การบริหารของผูบริหารกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษา สังกัดกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นเขตการศึกษาทองถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน117
_____________________________
115
ประภาส โปธิป น , “ความคาดหวั ง ของบุ คลากรตอ ทั ก ษะการบริ ห ารงานของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), บทคัดยอ ง.
116
นิพนธ อนันตชาติ, “ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการ
ครูในอําเภอเมืองชลบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), บทคัดยอ ง.
117
ชาลินี กิจรุงเรืองกุล, “ทักษะการบริหารของผูบริหารกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในสถานศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เขตการศึกษาทองถิ่นที่1” (วิทยานิพนธ
ปริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), บทคัดยอ ง.
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สุภาพร บุญมาก ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผูบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดาน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดาน
เทคนิค และทักษะดานมโนภาพ118
วุ ฒิ พ งษ ภั ก ดี เ หลา ได ทํ า งานวิ จั ย เรื่ อ งศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะขององค ก ารนวั ต กรรม :
กรณีศึกษาองคการที่ไดรับรางวัลดานนวัตกรรม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาคุณลักษณะของ
องคก ารนวัตกรรมที่ส ะท อนบริบททางการบริห ารจัดการสมั ยใหม ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒ นา
องคการ โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสัมภาษณ (Interview)
ผูเ ชี่ยวชาญจากสํานักนวัตกรรมแหง ชาติ นัก วิชาการจากหลัก สูตรการศึก ษาและหนวยงานดาน
นวัต กรรมของสถาบัน การศึ ก ษา และนั ก ปฏิบั ติในองคก ารที่ ได รับ รางวัล ดานนวั ตกรรมและใช
การศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยทําการศึกษาจากบริษัทที่ไดรับรางวัลสุดยอดบริษัท
นวัตกรรม (Thailand Most Innovation Company) จํานวน 5 องคการไดแก บริษัท บํารุงราษฎร
อินเตอรเ นชันแนล จํากั ด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากั ด (มหาชน) บริษัท
พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็ลทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาคุณลักษณะขององคการนวัตกรรม พบวาคุณลักษณะของ
องคการนวัตกรรม ประกอบดวย วิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมาย โครงสรางองคการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล และการยอมรับ การสื่อสาร การจัดการความรูและขอมู ล
ขาวสาร ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด ผูนํา บุคลากร เครือขาย วัฒนธรรมและ
คานิยมรวม119

_____________________________
118
สุภาพร บุญมาก, “ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานการบริ หาร
และการจั ดการศึ กษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2”
(วิทยานิพนธป ริ ญ ญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา บัณฑิ ตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยอ ง.
119
วุฒิพงษ ภักดีเหลา, “ศึกษาคุณลักษณะขององคการนวัตกรรม : กรณีศึกษาองคการที่
ไดรับรางวัล ดานนวัตกรรม” (วิท ยานิพนธป ริญ ญาวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยและองคการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2554), บทคัดยอ.

84
จุฑาธิป อินทรเรืองศรี ทําวิจัย เรื่องการศึกษาตัวชี้วัดความเปนองคกรแหงนวัตกรรมของ
กลุม พยาบาลโรงพยาบาลศูนย ผลการวิ จัยสรุป ไดดัง นี้ องคป ระกอบของความเปนองคก รแห ง
นวัตกรรมของกลุมพยาบาล โรงพยาบาลศูนย มี 6 องคประกอบ พรอมตัวชี้วัดดังนี้
1. ดานการจัดองคกร ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด คือ 1) นวัตกรรมลักษณะการจัดองคก ร
2) นวัตกรรมการจัดอุ ป กรณสํานักงาน 3) นวัตกรรมการจัดการดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ 4)
นวัตกรรมการจัดการสวนผสมระหวางพนัก งานและผูรับ งานภายนอก 5) นวัตกรรมขั้นตอนการ
ตัดสินใจ 6) นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และ7) นวัตกรรมประสิทธิภาพในการใช
อุปกรณสํานักงาน
2. ดานบุคลากร ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการประสบการณ
ของพนักงาน 2) นวัตกรรมการกักเก็บประสบการณ 3) นวัตกรรมการสรางมูลคาเพิ่มประสบการณ
3. ดานการตลาด ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) นวัตกรรมการหาพันธมิตร 2) นวัตกรรม
รูปแบบการระดมทุน 3) นวัตกรรมชองทางการจัดจําหนายใหม
4. ดานผูรับบริการ ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 1) นวัตกรรมขั้นตอนการสื่อสารกับลูกคา 2)
นวัตกรรมลูก คาสัม พันธ 3) นวัตกรรมตราสินคา /ภาพพจนองคกร 4) นวัตกรรมการโฆษณา 5)
นวัตกรรมการวัดผลตอบกลับ
5. ดานกระบวนการทํางาน ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 1) นวัตกรรมการจัดการระบบขอมูล
2) นวัตกรรมการจัดตั้ง ระบบอัตโนมั ติ 3) นวัตกรรม Insource/Outsource 4) นวัตกรรม
กระบวนการการใหบริการ 5) นวัตกรรมการสื่อสาร
6. ดานสินคา/บริการ ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 1) นวัตกรรมการนําเสนอสินคา 2) นวัตกรรม
ความหลากหลายของสินคา 3) นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา 4) นวัตกรรมเชื่อมโยงกับผูรับบริการ
5) นวัตกรรมบริการหลังการขาย120

_____________________________
120
จุฑาธิป อินทรเรือ งศรี, “การศึก ษาตัวชี้วัดความเปนองคก รแหง นวัตกรรมของกลุ ม
พยาบาลโรงพยาบาลศูนย” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, 2549), 94-107.

85
นพดล เหลืองภิรมย ไดวิจัย เรื่องการจัดการนวัตกรรม : การพัฒนาตัวแบบความสามารถใน
การสรางสรรคนวัตกรรมของนัก วิจัย พบวา แนวคิดการจัดการนวัตกรรมมี 5 แนวทางดัง ตอไปนี้
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเปนการจัดการประดิษฐคิดคน แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเปนการ
จัดการเทคโนโลยี แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเปนการจัดการการตลาด แนวคิดการจัดการนวัตกรรม
เปนการจัดการหวงโซคุณภาพ แนวคิดตางๆ เหลานี้ไดใหความสําคัญกับทรัพยากรนวัตกรรม (ทุนทาง
การเงิน ทุนทางทรัพยากรมนุษย ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคม) และองคประกอบนวัตกรรมที่
แตกตาง อยางไรก็ตามจากการวิจัยเชิงปริม าณแสดงใหเห็นและยืนยันวาทรัพยาก รนวัตกรรมและ
องคประกอบในการจัดการนวัตกรรมทุกปจจัยนั้นสงผลกระทบตอความสามารถในการสรางสรรค
นวัตกรรมของนักวิจัย121
นารินี แสงสุข ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนากระบวนการองคก ารนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
รามคํ า แหง ผลการวิ จั ย พบว า กระบวนการองค ก ารนวั ต กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง
ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ภาวะผูนํา นโยบายและกลยุทธบุคลากร พันธมิตรและ
ทรัพยากร และกระบวนการการบริหารจัดการ การนํากระบวนการองคการนวัตกรรมไปใชกับคณะ
ศิลปะศาสตร สํานักวิจัยและพัฒนา และกองคลังมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งโดยรวมและรายดาน
พบวา สามารถนําไปปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรไดในระดับมาก122
ปวาสินี สุขเจริญ ไดศึกษาวิจัย เรื่องความเปนองคการนวัตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เอกชน ในอําเภอเกาะสมุ ย จัง หวัดสุร าษฎรธานี มี วัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาปจ จัยการสนับสนุนจาก
องคการ ปจจัยทางจิตวิทยาสัง คมแตละปจจัยมีความสัมพันธกั บ องคประกอบความเปนองคการ
นวัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน ในอําเภอเกาะสมุย ผลการศึกษาพบวา
1. ความสัม พันธระหวางปจ จัยสนับ สนุนจากองคการกับ องคประกอบความเปนองคการ
นวัตกรรม พบวาดานบุคลากร ดานงบประมาณที่ไดรั บ ดานการบริหาร และดานการสนับสนุนจาก
องคก ารมี ความสัม พันธท างบวงในระดับ สูง กั บ องคป ระกอบความเปนองคก ารนวัตกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กร
_____________________________
121
นพดล เหลืองภิรมย, “การจัดการนวัตกรรม : การพัฒนาตัวแบบความสามารถในการ
สรางสรรคนวัตกรรมของนัก วิจัย ” (ดุษฎีนิพนธป ริญ ญาปรัชญาศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), บทคัดยอ.
122
นารินี แสงสุข, “การพัฒนากระบวนการองคการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง”
(ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), บทคัดยอ.
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2. ความสัมพั นธร ะหวางปจจัยทางจิตวิทยาสัง คมกั บความเปนองคการนวัตกรรม พบวา
ความรูเ กี่ยวกับนวัตกรรมและทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกในระดับ ปานกลาง กับองคประกอบ
ความเปนองคก ารนวัตกรรมอยางมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แรงจูง ใจและการรับ รูขอมู ล
ขาวสารมี ความสัม พั นธทางบวกในระดับ สูง กั บ องคป ระกอบความเปนองคการนวัตกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01123
สมหมาย ทองมี ไดศึกษา เรื่องความเปนองคการนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรม
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะสมุย การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
โรงพยาบาลเกาะสมุย เกี่ยวกั บความเปนองคการนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรมของ
โรงพยาบาลเกาะสมุ ย และเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเป น องค ก ารนวั ต กรรมกั บ
ความสามารถทางนวัตกรรมของโรงพยาบาลเกาะสมุย แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคือ บุคลากรของ
โรงพยาบาลเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จัง หวัดสุราษฎรธานี จํานวน 206 คน ผลการศึกษาพบว า
1) ความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาล เกาะสมุ ยเกี่ ยวกั บ ความเปน องคการนวั ตกรรมของ
โรงพยาบาลเกาะสมุ ยโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง 2) ความคิดเห็นของบุคลากร
โรงพยาบาล เกาะสมุ ยเกี่ยวกับ ความสามารถทางนวัตกรรมของโรงพยาบาลเกาะสมุย โดยภาพ
รวมอยูในระดับ ปานกลาง และ 3) ความเปนองคก ารนวัตกรรมของโรงพยาบาลเกาะสมุ ย มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถทางนวัตกรรมอยูในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01124

G

_____________________________
123
ปวาสินี สุขเจริญ, “ความเปนองคการนวัตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชน ในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี” (การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2552), บทคัดยอ.
124
สมหมาย ทองมี , “ความเป นองคก ารนวั ตกรรมและความสามารถทางนวั ตกรรม
กรณีศึ ก ษาโรงพยาบาลเกาะสมุ ย ” (การศึก ษาอิ ส ระปริญ ญาบริห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณฑิ ต สาขา
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2552), บทคัดยอ.
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กุศล ทองวัง ไดทําการวิจัย เรื่องความสัมพันธของปจจัยที่สงเสริมใหเกิดองคการแหงการ
เรียนรู ตอระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู และ ระดับการเปนองคการนวัตกรรม : กรณีศึกษา
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดองคการ
แหงการเรียนรูทั้ง 7 ปจจัย มีความสัมพันธกับระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู และระดับของ
การเปนองคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธกับระดับของการเปนองคการนวัตกรรม ขณะที่ปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรูมีเพียง 6 ปจจัย ที่มีความสัมพันธกับระดับการเปนองคการ
นวัตกรรม โดยเรื่องการเพิ่มอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานเปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับ
ระดับการเปนองคการนวัตกรรม125
นรวัฒ น ชุติวงศ ไดทํ าการศึก ษาวิจัย เรื่ อ งการวิ เ คราะห ปจ จัยที่ มี อิท ธิพลต อ การเป น
องคการแหงนวัตกรรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวามี 4 ปจจัยที่แตละองคการตองคํานึงถึง คือ
1. การสื่อสารภายในองคการที่เปดกวาง
2. การใหความสําคัญกับบุคลากรภายในองคการ
3. การสนับสนุนจากฝายบริหาร
4 การคนหาและเปดรับขอมูลเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยดานการ
ใหความสําคัญกับบุคลากรในองคการ (People Driven) เปนปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
องคการใหเปนองคการแหงนวัตกรรม ซึ่งบุคลากรภายในองคการ ถือเปนปจจัยรากฐานขององคการ
การบริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จ จึงควรเริ่มจากการพัฒนาปจจัยพื้นฐานเปนอันดับแรก126

_____________________________
125
กุศล ทองวัง, “ความสัมพันธของปจจัยที่สงเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ตอระดับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู และ ระดับการเปนองคการนวัตกรรม : กรณีศึกษาสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), บทคัดยอ.
126
นรวัฒน ชุติวงศ, “การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงนวัตกรรมใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาภาวะผูประกอบการและนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), บทคัดยอ.
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วันทนี ย ซื่อ สัต ย ไดทํ า การศึ ก ษาวิจัย เรื่อ งแนวทางการพัฒ นานวัต กรรมในองคก าร :
กรณีศึก ษาบริษัท แอดวานซอิ นโฟรเ ซอรวิส จํากั ด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากั ด (มหาชน)
ผลการวิจัยพบวา มีความสอดคลองกันในบางปจจัย คือ การมีสวนรวมของบุคลากรในองคการ การ
ทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมในการทํางานที่เหมาะสมจะชวยกระตุนใหบุคลากรไดคิดคน พัฒนา
นวัตกรรม สงเสริมองคการใหองคการพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม127
พิ ทั ก ษ ไปเร็ ว ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งบทบาทนั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสูองคการนวัตกรรม กรณีศึกษา : บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
พบวา ความสามารถของบุคลากรในการทํางานเปนทีม บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการ
ทํางาน และวัฒ นธรรมการทํางานเปนทีม บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่ สนับ สนุนการทํ างาน และ
วัฒนธรรมการทํางานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม128
งานวิจัยตางประเทศ
ทิลลอทสัน (Tillotson) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย
และทั ก ษะทางความคิ ดรวบยอดของนั ก ศึ ก ษาสาขาการบริห ารการศึก ษาระดับ สูง ของ Texas
Association of College and University Student Personnel Administrators (TACUSPA)
ซึ่งไดศึกษาลําดับความสําคัญของทักษะทั้ง 3 ดานของ แคทซ (Katz) ไดแก ทักษะทางเทคนิค ทักษะ
ทางมนุษย และทักษะทางความคิดรวบยอด ผลการวิจัยพบวา ทักษะที่มีความสําคัญลําดับแรก คือ
ทักษะทางมนุษย ซึ่งประกอบดวยทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะดานการจัดองคการ
ทักษะดานการติดตอสื่อสาร ทักษะดานการอํานวยการที่จําเปนในการทํางาน รองลงมา ไดแก ทักษะ
ทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ129
_____________________________
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549), บทคัดยอ.
128
พิ ทั ก ษ ไปเร็ว, “บทบาทนัก พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษยกั บ การเปลี่ย นแปลงสูอ งคก าร
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มาราฟโน (Marafino) ไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารขั้นพื้นฐานของศูนย
การประเมินเกี่ยวกับทักษะผูบริหาร NASSP ผลการวิจัยพบวา การวัดทักษะของผูบริหารตามลําดับ
คะแนน เปนไปตามสภาพการปฏิบัติงานที่ทําอยูจริง130
ชาง และลี (Chang and Lee) ศึกษาเรื่อง The Linkage Between Knowledge
Accumulation Capability and Organization Innovation วัตถุประสงคเพื่อเปนการสํารวจ
อิทธิพลของความสามารถในการสั่งสมความรูในองคการนวัตกรรม โดยเปนการพยายามในการคนหา
ปฏิกิริยาระหวางสิ่งแวดลอมภายนอกหรือวัฒนธรรมองคการและความสามารถในการสั่งสมความรู จะ
มีอิท ธิพ ลตอองคก ารนวัตกรรม ผลการวิจัยพบวา ความสามารถของความรูที่ ประสบความสําเร็จ
สามารถสงผลในทางบวกและมีนัยสําคัญตอการบริหารความรูและนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสามารถ
การขยายความรู เปนผลบวกและมีนัยสําคัญสงผลตอนวัตกรรมบริหาร สวนสิ่งแวดลอมภายนอกและ
วัฒนธรรมองคการมีนัยสําคัญมีปฏิกิริยากับความสามารถในการสะสมความรูในองคการนวัตกรรม 131
ซาเลห และวัง (Saleh and Wang) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอองคการนวัตกรรม
ผลการศึกษาพบวา กลยุทธองคการสงผลตอการเปนองคการนวัตกรรม โดยที่เสนอแนะวาองคการควร
มีกลยุทธที่เนนความเปนผูประกอบการมีความเกี่ยวของกับนวัตกรรมและการเนนใหมีการจัดการกับ
ความเสี่ยง ซึ่ง แสดงใหเ ห็นถึง ความอดทนตอ ความผิดพลาดและไดเ รียนรูจากความผิดพลาดนั้น
การเนนกลยุทธเชิงรุกจะชวยในการแสวงหาโอกาสใหมๆ ใหกับองคการ132
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ปยาภรณ เอี่ยมติธิวัฒน (Piyaporn Aeimtitiwat and Sang M.Lee) ไดวิจัย เรื่องคุณสมบัติ
ของความเปนผูป ระกอบการในองคการที่เ กี่ยวของกับ การสรางนวัตกรรมขององคก ารขนาดใหญ
พบวามีคุณสมบัติ 4 ขอของความเปนผูประกอบการในองคการที่เกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรมของ
องคการขนาดใหญ ไดแก บรรยากาศและวิสัยทัศน การปรับตัวเขาหาตลาด การเรียนรูโดยถายทอด
ขอมูลระหวางกัน งานที่ดูนารังเกียจ (ความเปนอิสระของงาน) นอกจากนั้นผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวา
มีความแตกตางระหวางความสามารถในการสรางนวัตกรรมของวิส าหกิจ ขนาดใหญในประเทศที่
พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพั ฒนา ในท ายที่สุดผลการวิจัยยัง พบวาความเกี่ยวของกั บธุรกิจใน
ปจจุบันมีความสัมพันธกับการสรางนวัตกรรมขององคการ ดังนั้นการพัฒนาแนวคิดของความเปน
ผูป ระกอบการภายในองค ก ารขึ้ น ในประเทศไทย จึ ง อาจเป น ทางออกหนึ่ ง ในการสร า งความ
เจริญเติบโตบนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพอันจะทําใหสามารถแขงขันไดในระยะยาว133
เฮย กรุป (Hay Group) ศึกษาเรื่อง องคการนวัตกรรม : บนเรียนจากบริษัทยอดนิยม พบวา
ผูนําตองสรางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับปจจุบัน และพัฒนาวัฒนธรรมไปสูอนาคต วัฒนธรรมตอง
สนับสนุนบุคคลและทีมงาน เพราะทั้ง 2 ปจจัยเปนแนวคิดพัฒนานวัตกรรม บรรยากาศองคการมา
จากความแตกตา งในรูป แบบบริ ห าร บรรยากาศองคก ารมี ผ ลตอ ความเปนผู นํา ดา นนวั ตกรรม
บรรยากาศความคิดสรางสรรค ผูนําตองใชอํานาจที่เหมาะสม มีความยืดหยุน มีลําดับขั้นในการบังคับ
บัญชาต่ํา ยอมรับความคิดเห็นใหมของบุคลากรในองคการ บุคคลตองไดรับการยอมรับวาทําในสิ่งที่ดี
ที่ สุด ทํ าใหเ กิ ดความเข าใจในวัตถุ ป ระสงคและความคาดหวัง บรรยากาศที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ จะ
สนับ สนุนผลงานเฉพาะบุคคลไดดี และในการสงเสริมการสรางบรรยากาศจะทําใหเกิ ดความคิด
สรางสรรคอันกอใหเกิดนวัตกรรมที่ดีเยี่ยม134
เจียง เหวย และทองอัน วัง (Jiang Wei and Tong-An Wang) ไดศึกษา เรื่องลักษณะ
โครงสรางและการปฏิบัติงานองคการนวัตกรรมในธุรกิจบริการที่ใชความรูอยางเต็มที่ พบวาโครงสราง
องคการนวัตกรรมมีมุมมองสามมิติ คือ การบริหารตนเอง การมีปฏิสัมพันธกันภายใน และการเปน
อิสระ ผลงานภายหลังจากที่ไดม า กับผลงานมาตรฐานจากการวิจัยความสัมพันธระหวางองคการนวัตกรรม
_____________________________
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นวัตกรรมการปฏิบัติง านนวัตกรรมมีมุม มอง สองมิ ติ คือ องคก ารนวัตกรรม กับ ผลงานนวัตกรรม
ที่เปนมาตรฐานของธุรกิจ บริการที่ใชความรูอยางเต็มที่ มีความสัม พันธกันและพบวาลักษณะของ
องคการนวัตกรรมของธุรกิจบริการที่ใชความรูเต็มที่แตกตางกัน ทําใหผลการปฏิบัติงานของนวัตกรรม
แตกตางกัน135
ชาง และคณะ (Chang and Other) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาองคการนวัตกรรมโดยใช
องคการแหงการเรียนรู พบวา วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมตองมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด วัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมไมสามารถจะเรียนรูในองคการอยางมีประสิทธิภาพ เพราะขาดองคประกอบหลักในการสราง
องคการแหงการเรียนรู เชน การเรียนรูดวยตนเอง การดําเนินการดวยตนเอง การยอมรับของสังคม
วิสัยทัศนรวม และการปฏิรูปภาวะผูนํา รูปแบบองคการนวัตกรรมตองบรรลุความสําเร็จในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม โดยการเรียนรูในองคการผานองคการแหงการเรียนรู และมีการสรางสิ่งแวดลอมใน
การสรางแรงบันดาลใจ ปจจัยในการพัฒนาองคการนวัตกรรม คือการมอบหมายงานแกอาสาสมัครที่
ความรูความสามารถในงานนั้นๆ สังคมที่เปนอิสระ พนักงานมีอํานาจหนาที่ในการรับผิดชอบงานนั้นๆ
อยางเต็มที่และมีการตัดสินใจรวมกันของกลุม136
เทรซซี่ออสกี่ (Terziovski) ไดศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธนวัตกรรม 3 แบบ
คือ กลยุทธนวัตกรรมที่เ ปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical) และที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปน
คอยไป (Incremental) และแบบผสมผสาน (Integrated) ที่มีตอความเปนเลิศดานผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึก ษาพบวา กลยุท ธ แบบที่ มี การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป (Incremental) หรือ
เรียกวา “Bottom-up” เปนกลยุทธการพัฒนาอยางตอเนื่องเหมาะสมกับการพัฒนาปรับปรุงความพึง
พอใจของลูกคาและผลิตภาพในโรงงาน สวนกลยุทธนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical)
เหมาะที่จะนํามาใชเพื่อการเพิ่มการแขงขันทางเทคโนโลยี สวนกลยุทธแบบผสมผสาน (Integrated)d
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คือมีทั้งแบบรุนแรงและแบบเพิ่มขึ้นนั้นสงผลนอยตอความเปนเลิศของผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษา
ครั้ ง นี้ ไ ด แ นะนํ า ให ผู จั ด การใช ก ลยุ ท ธ น วั ต กรรมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบค อ ยเป น ค อ ยไป
(Incremental) อยางตอเนื่องเปนหลักในการผลักดันการพัฒนาปรับปรุง และใชกลยุทธนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical) ในชวงเริ่มตนของผลิตภัณฑ บริการหรือกระบวนการ137
เอลิน และลินดเกรน (Ailin and Lindgren) ศึกษาภาวะผูนําดานนวัตกรรมที่สนับสนุนให
องคการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําดานนวัตกรรมตองมีวิสัยทัศน
เปาหมาย และกลยุทธดานนวัตกรรมและตองสงเสริมและเชื่อวานวัตกรรมเปนกลไกที่สําคัญที่ทําให
องคการประสบความสําเร็จ ภาวะผูนําดานนวัตกรรมจะตองมีพันธสัญญาที่มุงมั่นในการริเริ่มการเปน
ภาวะผูนําดานนวัตกรรม ซึ่งจะไดรับมุงเนนสนับสนุนภาวะผูนําในเชิงกลยุทธจากกิจกรรมนวั ตกรรม
ขององคการ เพราะบทบาทภาวะผูดานนวัตกรรมจะเกี่ยวของกับนวัตกรรมองคการกับกระบวนการ
นวัตกรรมตางๆ ดังนั้นภาวะผูนําดานนวัตกรรมจะตองมีบทบาทในระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ
ดานนวัตกรรม คือตองมีเทคนิคในการจัดการนวัตกรรม และผูนําตองตระหนักถึงความสําคัญของการ
มีเครือขายและพันธมิตรดานนวัตกรรม138
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สรุป
หลักในการบริหารและจัดการโรงเรียน จะใหเ กิดประสิท ธิภาพและประสิทธิผลสูง สุดแก
สถานศึกษา ขึ้นอยูกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเกิดทักษะในการบริหารงาน
ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะการบริหารที่เปนพื้นฐานสามประการตามแนวคิดของโรเบิรต แอล แคทซ
(Robert L. Katz) คือ 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) 2) ทักษะดานมนุษย (Human Skill)
3) ทักษะดานมโนภาพ (Conceptual Skill) และเนื่องจากบริบททางการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอม ผูบริหารจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาทักษะการบริหารใหสอดคลองโดยเฉพาะทักษะ
ดานความรู ความคิด (Cognitive Skill) ซึ่งเปนพื้นฐานของทักษะดานอื่นๆ และทักษะดานการศึกษา
และการสอน (Educational and Instruction Skill) เพื่อสามารถวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทักษะที่จําเปนและมีความสําคัญในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีทักษะหาดานตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake and Roe) 1) ทักษะ
ดานความรูความคิด (Cognitive Skill) 2) ทั กษะดานเทคนิค (Technical Skill) 3) ทั กษะดาน
การศึกษาและการสอน (Educational and Instruction Skill) 4) ทักษะดานมนุษย (Human Skill)
5) ทักษะดานมโนภาพ (Conceptual Skill) สําหรับความเปนองคการนวัตกรรมนั้น การสรางองคการ
นวัตกรรมนับ วามีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการบริห ารงานขององคการตางๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน
วิธีการที่องคการจะประสบความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญตามแนวคิดของ ทิดด
เบสเซ็นท และพาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการ
สรางองคการนวัตกรรม ดังนี้ 1) วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 2) โครงสรางองคการที่เหมาะสม
(Appropriate Organization Structure) 3) บุคลากรที่มีความสําคัญ (Key Individual) 4) การ
ฝกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development) 5) การมีสวนรวมในนวัตกรรม
(High involvement in Innovation) 6) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team working) 7)
บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Climate) 8) ปจจัยภายนอก (External Focus)
9) การสื่อสาร (Communication) 10) องคการแหงการเรียนรู (The Learning Organization) ทั้งนี้
องคการจะเปนองคการนวัตกรรมไดนั้น ผูบริหารถือเปนบุคคลที่สาํ คัญที่สดุ ขององคการที่จะผลักดันให
องคการของตนกาวไปสูการเปนองคการนวัตกรรม

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 2) ความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ 3) ทักษะการ
บริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานาการสถานศึกษาไปสูการเปนองคการ
นวัตกรรม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใชสถานศึกษาสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนหนวยวิเคราะห ผูใหขอมูลโรงเรียน
ละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหาร รองผูบริหารหรือหัวหนาฝาย และครูผูสอน การดําเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหแนวทางการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวผูวิจัย
จึงกําหนดรายละเอียดและวิธีดําเนินออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาสภาพปญหา นิยามปญหา ศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางงานวิจัย รับขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณ นําเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัยตอบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ ตั้งแตการสราง
แบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือที่สรางขึ้นมาตามขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย ที่ไดมีการนิยามศัพท
ตัวแปร เพื่อใหไดแนวทางในการตอบแบบสอบถามที่ถูกตองและครอบคลุมตามขอบขายทางทฤษฎีที่
กําหนดไว โดยไดรับความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เมื่อไดรับการ
แกไขและตรวจสอบแลวจึงนําไปทดลองใช (try out) แลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดรับการ
สุมตามเวลาที่กําหนดไวในแผนการดําเนินการ เพื่อวิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย
นําเสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ แกไขใหถูกตองตามหลัก วิชาการและ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการผูควบคุม เสนอแนะ จัดพิม พและสง รายงานการวิจัยฉบับ สมบูร ณเ สนอตอบัณฑิ ต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร
กลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยาง และผูใ หขอมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบของการวิจัย
ในลัก ษณะของตัวอยางกลุม เดียว ศึก ษาสภาวการณไม มี ก ารทดลอง (the one shot, nonexperimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้

O

R

R
X
O

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X

ตัวอยางที่ไดจากการสุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการวัดคาตัวแปร

ประชากร
ประชากรที่ ใ ชใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได แก สถานศึ กษาสั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 103 แหง จาก
3 อําเภอ ไดแก อําเภอทามะกา จํานวน 50 โรง อําเภอพนมทวน จํานวน 29 โรง และอําเภอหวย
กระเจา จํานวน 24 โรง รวมทั้งสิ้น 103 โรง
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กลุมตัวอยาง
เพื่อใหไดมาซึ่งตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีและมีความเชื่อถือได ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยใชวิธีการประมาณขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 เพื่อสุมตัวอยางได
สถานศึกษาที่เ ปนกลุม ตัวอยาง 86 โรง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบง ประเภท (stratified random
sampling) โดยแบงสถานศึกษาใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอหวย
กระเจา ไดตัวอยางโรงเรียนในอําเภอทามะกา จํานวน 42 โรง อําเภอพนมทวน จํานวน 24 โรง และ
อําเภอหวยกระเจา จํานวน 20 โรง รวมทั้งสิ้น 86 โรง
ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือ
หัวหนาฝาย 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 344 คน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล จําแนกตามอําเภอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.

อําเภอ

ประชากร
(โรงเรียน)

ทามะกา
พนมทวน
หวยกระเจา
รวม

50
29
24
103

กลุม
ตัวอยาง
ผูบริหาร
(โรงเรียน)
42
42
24
24
20
20
86
86

ผูใหขอมูล (คน)
รองผูบริหาร/
ครูผูสอน
หัวหนาฝาย
42
84
24
48
20
40
86
172

รวม
168
96
80
344

_____________________________
1
Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for
Research Activities”, Journal for Education and Psychological Measurement, No.3
(November, 1970) : 608.
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ตัวแปร
ตัว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย ตั ว แปรพื้ น ฐาน และตั วแปรที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และอายุการทํางาน
2. ตัวแปรที่ศึกษา แบงออกเปน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้
2.1 ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่ เกี่ ยวกับทั กษะของผูบ ริหารสถานศึกษา (Xtot) ตาม
แนวคิดของ เดรคและโรว (Drake and Roe) แบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย
2.1.1 ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) (X1) หมายถึง ความรู
ความชํานาญในการใชความรู ความคิดและมีวิสัยทัศน เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถภาพใหสูงขึ้น
ตลอดการเปน ผูนําทางการศึกษาที่ มี ป ระสิท ธิภาพ โดยการใชความรูในทางที่ มี ค วามหมายและ
สรางสรรค
2.1.2 ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) (X2) หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวของ
กับการมีความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญในกิ จกรรมอยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งมี ความ
คลองแคลวในการใชเครื่องมือ และเทคนิควิธีในการทํากิจกรรม พรอมทั้งสามารถแนะนําและชี้แนะให
ผูอื่นปฏิบัติตามได
2.1.3 ทั กษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and Instruction
Skills) (X3) หมายถึง ความเปนผูนําทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในเรื่องการเรียนการสอนและ
การบริห ารหลักสูตรใหส อดคลองกับภารกิจและนโยบายการศึกษาชาติ และเปนนักวิชาการที่ดีใน
ฐานะที่เปนผูบริหารสถานศึกษา
2.1.4 ทักษะดานมนุษย (Human Skills) (X4) หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะดานมนุษยชวยใหผูบริหารทํางานกับปจเจกบุคคล
หรือกลุมคนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสรางความรวมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเปาหมายของ
องคการ
2.1.5 ทักษะดานมโนภาพ (Conceptual Skills) (X5) หมายถึง ความสามารถ
ในการประสานงานสิ่งตางๆ เขาดวยกัน สามารถมองเห็นองคก ารในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางงานดานตางๆ ในองคก ารหรือหนวยงานไดอยางชัดเจน และการที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงใน
บางสวนของงาน จะมี ผลกระทบตอสวนอื่ นๆ ไดอยางไรบาง รวมทั้ งเขาใจความสั มพั นธร ะหวาง
หนวยงานที่ตนสังกัดกับหนวยงานอื่นๆ
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2.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับความเปนองคการนวั ตกรรม ของ ทิดด เบส
เซ็นท และพาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) (Ytot) ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
2.2.1 วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) (Y1) หมายถึงการที่ผูบริหารเปนผูนําไปสู
การสรางนวัตกรรม สรางวิสัยทัศนขององคการที่มีความชัดเจน และแสดงถึงการอุทิศตนใหแกองคการ
ในการที่ จ ะปฏิ บัติ ง านร ว มกั นเพื่ อ ให บ รรลุ ตามวัต ถุป ระสงคข ององคก าร เป นพื้ นฐานเกี่ ยวกั บ
ความสําเร็จ เปนความทาทายของผูบริหารที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดไปสูการปฏิบัติ
ยอมรับกับความเสี่ยงในนวัตกรรมหรือความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้น
2.2.2 โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure)
(Y2) หมายถึงการที่องคการมีลักษณะโครงสรางที่เหมาะสมหรือสนับสนุนใหเปนองคการที่ ประสบ
ความสําเร็จในการสรางนวัตกรรมขึ้นอยูกบั แนวทางการสรางนวัตกรรมขององคการ เปนองคประกอบ
ที่สําคัญที่ทําใหองคการปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค นอกจากนี้เครือขายในองคการยังเปนสวน
สําคัญและเปนกลไกที่ทําใหระบบตางๆ ในองคการสามารถทํางานไดสอดคลองกันอยางดี
2.2.3 บุคลากรที่ มีความสําคัญ (Key Individual) (Y3) หมายถึง บุคคลที่ มี
ความสามารถอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได เปนผูมีความกระตือรือรนมีพลังที่จะชวยใหองคการ
ประสบผลสําเร็จ บุคคลเปนสิ่งสําคัญที่จะสรางนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี มี
แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และขอผูก พัน เปนผูที่มี อํานาจ มีอิท ธิพล เครือขาย มีความสามารถตาม
ศักยภาพที่มีอยู และเปนผูสงเสริมสนับสนุนในองคการ จะทําใหเกิดความกาวหนาทางนวัตกรรม
2.2.4 การฝกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development)
(Y4) หมายถึง การที่องคการมีนวัตกรรมใหมๆ เกิดขึ้น จะเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
ความไมชัดเจน ไมเขาใจในนวัตกรรมนั้น การฝกฝนและพัฒนาใหบุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานจึง
เปนเครื่องมือสําคัญตอการสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมในองคการ เนื่องจากทําใหบุคลากรไดรับ
รูเหตุผ ลของการเปลี่ยนแปลงตางๆ และยัง เปนจุดเริ่มตนที่แสดงใหเห็นวา มีการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจ สงผลใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้นภายในองคการ
2.2.5 การมีสวนรวมในนวัตกรรม (High involvement in Innovation) (Y5)
หมายถึง การปรับปรุงอยางตอเนื่องขององคการเปนสิ่งที่มีผลระดับสูงตอการสรางนวัตกรรม มีผล
โดยตรงตอนวัตกรรมที่มาจากการดัดแปลงหรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู ความสามารถของบุคลากร
ทั้งองคการจะทําใหองคการมีศักยภาพในการสรางนวัตกรรมมากขึ้น เมื่อต องการสรางนวัตกรรมให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง องคการจะตองสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นเพื่อใหเกิดความ
รวมมือและการมีสวนรวมในนวัตกรรม
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2.2.6 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team working) (Y6) หมายถึง การ
ทํางานเปนกลุมหรือทีมที่จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาได
อยางยืดหยุน ในการสรางนวัตกรรมจึงเนนใหมีการทํางานเปนทีม ทีมขามสายงาน ทีมงานโครงการ
และทีมแกปญหาระหวางองคการ การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองประกอบไปดวย การ
ระบุภาระงานอยางชัดเจน ผูนําทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การแกปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพใน
ทีมงาน และมีการติดตอประสานงานกับภายนอกองคการอยางตอเนื่อง
2.2.7 บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Climate) (Y7)
หมายถึง การพัฒนาระบบโครงสรางองคการ นโยบาย กระบวนการสื่ อสาร ระบบการใหรางวัล การ
ฝกอบรม และการวัดผลการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม การสนับสนุนใหบุคลากรมีความเปนผูประกอบการ
และมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ชวยสงเสริมความคิดใหมๆ ของบุคลากร
2.2.8 ปจจัยภายนอก (External Focus) (Y8) หมายถึง การกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานขององคการจากมุมมองของลูกคาจากภายนอก สํารวจโอกาสและอุปสรรคตางๆ ที่สามารถ
เขาถึงไดผานทางการสื่อสารขององคการ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหองคการสามารถรับมือกับภาวะคุกคาม
พรอมกับแสวงหาโอกาสใหมๆ ในการสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคการ
2.2.9 การสื่อสาร (Communication) (Y9) หมายถึง การติดตอสื่อสารภายใน
องคการ ระหวางองคการและกับภายนอกองคการ โดยเฉพาะในองคการจะตองมีการติดตอทั้งสาม
ทางคือ ติดตอกับระดับสูงกวา ระดับต่ํากวาและระดับเดียวกัน องคการใชการสื่อสารไดหลายชองทาง
และใชสื่อหลายประเภทเพื่อลดความแตกตางระหวางหนวยงานภายในองคการที่ทําหนาที่แตกตางกัน
และสรางความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมขององคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.2.10 องคการแหงการเรียนรู (The Learning Organization) (Y10) หมายถึง
การจัดการความรูที่เปนพื้นฐานของงานที่มุงไปสูความสําเร็จ การจัดการความรูจะมีสวนรวมในการ
แก ป ญ หาของนวั ต กรรม การสรา งนวั ต กรรมเกี่ ย วขอ งกั บ วงจรแห ง การเรี ย นรู ประกอบด ว ย
ประสบการณ กระบวนการทดลอง การสะทอนกลับ และการรวมเขาดวยกัน องคการตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหเ กิดการเรียนรูและชองทางการแลกเปลี่ยนและการแบงปนความรู ประสบการณของ
บุคลากรในองคการ มีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ขึ้น
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และอายุการทํางาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(forced choice)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของ เดรคและโรว (Drake and Roe) มีขอคําถามตัวแปรยอยทั้งหมด 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย 1)
ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills) 2) ทักษะดานเทคนิค (technical skills) 3) ทักษะดาน
การศึกษาและการสอน (educational and instructional skills) 4) ทักษะดานมนุษย (human
skills) 5) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills)2
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเปนองคการนวัตกรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของ ทิดด เบสเซ็นท
และพาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) คือ 1) วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 2) โครงสราง
องคการที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) 3) บุคลากรที่มีความสําคัญ (Key
Individual) 4) การฝกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development) 5) การมีสวน
รวมในนวัตกรรม (High involvement in Innovation) 6) ทีมงานที่มีป ระสิทธิภาพ (Effective
Team working) 7) บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Climate) 8) ปจจัยภายนอก
(External Focus) 9) การสื่อสาร (Communication) 10) องคการแหงการเรียนรู (The Learning
Organization)3

_____________________________
2
Thelbert L.Drake and William H.Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York :
Macmillan, 1986), 29-30.
3
Joe Tidd. John Bessant and Keith Pavitt., Managing Innovation Integrating
Technological And Organization Change (Chichester : John Wiley and Sons, 2001),
313-342.
4
Rensis Likert. New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book
Company, 1961), 74.
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แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของ
ลิเคิรท (Likert’s rating scales)4 โดยกําหนดน้ําหนักของคะแนนตามระดับการใชทักษะการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาและระดับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดคา
ระดับดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/ความเปนองคการนวัตกรรมอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/ความเปนองคการนวัตกรรมอยูใน
ระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/ความเปนองคการนวัตกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/ความเปนองคการนวัตกรรมอยูใน
ระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/ความเปนองคการนวัตกรรมอยูใน
ระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
การสรางเครื่องมือ
เพื่อใหการดําเนินงานการวิจัยครั้งนี้ สามารถตรวจสอบได ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
เปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนํามาสราง
เปนแบบสอบถาม โดยเสนอตอ อาจารยผูควบคุม วิทยานิพนธ เพื่อ ใหคําปรึก ษา ตรวจสอบความ
เหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามให อ าจารยที่ ป รึก ษา และผู เ ชี่ย วชาญ จํานวน 5 ท าน พิ จ ารณาตรวจสอบความ
สอดคลองของตัวแปรในดานสํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนเนื้อหา โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item
Objective Congruence) ไดคา IOC ระหวาง 0.6-1.0

_____________________________
5
Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York :
Harper & Row Publishers, 1974), 160-161.
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ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ป รับปรุงแก ไขแลวไปทดลองใช (try out) กั บผูบ ริห าร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย และครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 8 แหง โดยเก็บขอมูลในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 สถานศึกษาละ 4 คน รวมเปน 32 คน
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Conbach)5
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9815
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิ จัย ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง หั วหนา ภาควิ ชาการบริห ารการศึ ก ษา คณะศึ กษาศาสตร เพื่ อ
ดําเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหออกหนังสือถึงสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลแตละสถานศึกษา
2. ผูวิจัยนําหนัง สือ ที่ บัณฑิตวิทยาลัยออกให สง ไปยังสถานศึกษากลุม ตัวอยาง ในสัง กั ด
สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่ อขอความอนุเ คราะหในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดยขอใหแตละสถานศึกษาสงแบบสอบถามคืน
ผูวิจัยทางไปรษณีย และบางแหงผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษา ผูวิจัยไดใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. เพื่อใหท ราบขอ มู ล เกี่ ยวกั บ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
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2. เพื่อใหทราบระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร และระดับ ความเปนองคการนวัตกรรม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชสถิติคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําผลที่
ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)6 มีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร /ความเป น องค ก าร
นวัตกรรม อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร /ความเป น องค ก าร
นวัตกรรม อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร /ความเป น องค ก าร
นวัตกรรม อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร /ความเป น องค ก าร
นวัตกรรม อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร /ความเป น องค ก าร
นวัตกรรม อยูในระดับนอยที่สุด
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการ
นวัตกรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2
โดยพิ จ ารณาค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ (rxy) ของเพี ยร สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation)
สรุป
ตัวแปรที่ศึกษาคือ ทักษะการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของ เดรคและโรว (Drake and
Roe) ประกอบดวย ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน
ทักษะดานมนุษย ทักษะดานมโนภาพ สําหรับตัวแปรตามเกี่ยวกับองคประกอบของความเปนองคการ
นวัตกรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาตามแนวคิดของ ทิ ดด เบสเซ็นท และพาวิท ต (Tidd,
Bessant and Pavitt) ประกอบดวย วิสัยทั ศนรวม โครงสรางองคก ารที่เ หมาะสม บุคลากรที่ มี
ความสําคัญ การฝกอบรมและพัฒนา การมีสวนรวมในนวัตกรรม ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศ
ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ปจจัยภายนอก การสื่อสาร และ องคการแหงการเรียนรู สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)
_____________________________
6
John W. Best, Research in Education, (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall inc., 1970), 190.

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารกับ
ความเป น องคก ารนวั ต กรรมในสถานศึ ก ษา สัง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม
ใหกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแกสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
จํานวน 86 โรง โดยกําหนดผูใหขอมูล สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน
รองผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย 1 คน และครูผูสอน 2 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
ครบ 86 โรง จํานวน 344 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห
ขอมูลและเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบริหารกับความ
เปนองคก ารนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา
หรือหัวหนาฝาย และครูผูส อนของสถานศึกษาสัง กั ดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 86 โรง รวม 344 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึก ษา ตําแหนง
ป จ จุ บั น และอายุ ก ารทํ า งาน โดยหาค า ความถี่ (frequency) และค า ร อ ยละ (percentage)
ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ความถี่ และรอยละของสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

132
212
344

38.37
61.63
100.00

42
69
80
153
344

12.21
20.06
23.25
44.48
100.00

4
224
114
2
344

1.16
65.12
33.14
0.58
100.00

86
86
172
344

25.00
25.00
50.00
100.00

59
33
28
29
51
144
344

17.15
9.59
8.14
8.43
14.83
41.86
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป ขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ตําแหนงปจจุบัน
ผูบริหารสถานศึกษา
รองผูบริหารสถานศึกษา หรือหัวหนาฝาย
ครู
รวม
5. อายุการทํางาน
0-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26 ป ขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือเปนหญิง
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 61.63 เปนชาย จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 38.37 ดานอายุของ
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ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูมีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 44.48
รองลงมาคือ อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 23.25 อายุระหวาง 31-40 ป
จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 20.06 และอายุระหวาง 20-30 ปนอยที่สุด จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 12.21 สําหรับระดับการศึกษาวุฒิก ารศึกษาระดับปริญญาตรี ม ากที่ สุด จํานวน 224 คน
คิดเปนรอยละ 65.12 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 33.14 ต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.16 และระดับปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.58 ดานตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงครู จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ตําแหนงรองผูบริหารสถานศึกษาหรือ
หัวหนาฝาย จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ดานประสบการณในการทํางานทีม่ ีจํานวนมากที่สดุ
คือ อายุการทํางาน 26 ปขึ้นไป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 41.86 รองลงมาคือ อายุการทํางาน
0-5 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 17.15 อายุการทํางาน 21-25 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
14.83 อายุการทํางาน 6-10 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.59 อายุการทํ างาน 16-20 ป
จํานวน 29 คน คิด เปนร อยละ 8.43 และอายุก ารทํ า งาน 11-15 ป นอยที่ สุด จํ านวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 8.14
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ผลการวิเ คราะห ทั ก ษะการบริห ารของผูบ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีรายละเอียดตามตารางที่ 6-11 ดังนี้
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
โดยภาพรวม
(n=86)
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
1. ทักษะดานความรูความคิด (X1)
4.32
0.42
มาก
4.25
0.42
มาก
2. ทักษะดานเทคนิค (X2)
มาก
3. ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3)
4.23
0.39
มาก
4. ทักษะดานมนุษย (X4)
4.37
0.43
4.22
0.40
5. ทักษะดานมโนภาพ (X5)
มาก
รวม (Xtot)
4.28
0.38
มาก
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จากตารางที่ 6 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.38)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ดังนี้ ทักษะดานมนุษย ( X = 4.37, S.D. = 0.43) ทักษะดานความรูความคิด ( X = 4.32,
S.D. = 0.42) ทักษะดานเทคนิค ( X = 4.25, S.D. = 0.42) ทักษะดานการศึกษาและการสอน ( X
= 4.23, S.D. = 0.39) และทักษะดานมโนภาพ ( X = 4.22, S.D. = 0.40) ตามลําดับ
ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานความรู
ความคิด
(n=86)
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
ดานความรูความคิด
ดานความรูความคิด (X1)
1. ผูบริหารสามารถนําความรู ความชํานาญ และ
4.28
0.42
มาก
ประสบการณที่ไดจากการศึกษา คนความาประยุกตใชใน
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ในการพัฒนาการบริหารใหมี
4.34
0.42
มาก
คุณภาพสูงขึ้น
3. ผูบริหารยกระดับสมรรถนะดานการบริหารงานและ
4.31
0.46
มาก
ความเปนผูนํา
4. ผูบริหารมีการบริหารงานโดยกําหนดวิสัยทัศน และกล
4.34
0.46
มาก
ยุทธที่ชัดเจน เพี่อมุงสูเปาหมายของสถานศึกษา
5. ผูบริหารเปนผูนําทางการศึกษา โดยใชความรูในการ
4.33
0.47
มาก
บริหารงานอยางสรางสรรค
6. ผูบริหารมีการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน เพื่อให
4.34
0.45
มาก
เกิดผลดีตอสถานศึกษาอยางตอเนือ่ ง
รวม
4.32
0.42
มาก
จากตารางที่ 7 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานความรูความคิด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
4.32, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ในการพัฒนาการบริหารใหมีคุณภาพสูงขึ้น ( X =
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4.34, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ผูบริหารมีการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน เพื่อใหเกิดผลดีตอ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ( X = 4.34, S.D. = 0.45) ผูบริหารมีการบริหารงานโดยกําหนดวิสัยทัศน
และกลยุทธที่ชัดเจน เพี่อมุงสูเปาหมายของสถานศึกษา ( X = 4.34, S.D. = 0.46) ผูบริหารเปนผูนํา
ทางการศึกษา โดยใชความรูในการบริหารงานอยางสรางสรรค ( X = 4.33, S.D. = 0.47) ผูบริหาร
ยกระดับสมรรถนะดานการบริหารงานและความเปนผูนํา ( X = 4.31, S.D. = 0.46) และผูบริหาร
สามารถนําความรู ความชํานาญ และประสบการณที่ไดจากการศึกษา คนความาประยุกตใชในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.28, S.D. = 0.42) ตามลําดับ
ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานเทคนิค
(n=86)
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
ดานเทคนิค
ดานเทคนิค (X2)
1. ผูบริหารมีความรู ความชํานาญ เกี่ยวกับการใชวิธีการ
4.24
0.44
มาก
ตางๆ ในการบริหารงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคกจิ กรรมเพื่อ
4.19
0.50
มาก
การบริหาร
3. ผูบริหารใชเทคนิควิธีการบริหารอยางหลากหลาย และ
4.24
0.46
มาก
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางคลองแคลว
4. ผูบริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและ
4.26
0.44
มาก
นําเทคนิคตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
5. ผูบริหารสามารถแนะนําบุคลากรใหปฏิบัติงานตาม
4.31
0.40
มาก
นโยบาย หรือขอตกลงตางๆ ทีร่ วมกันกําหนดขึ้นใน
สถานศึกษาได
รวม
4.25
0.42
มาก
จากตารางที่ 8 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานเทคนิค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.25,
S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิม เลขคณิต
จากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารสามารถแนะนําบุคลากรใหปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือขอตกลง
ตางๆ ที่รวมกันกําหนดขึ้นในสถานศึกษาได ( X = 4.31, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถ
พัฒนากระบวนการทางการบริหารและนําเทคนิคตางๆ มาใชในการปฏิ บัติงาน ( X = 4.26, S.D.
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= 0.44) ผูบริหารมีความรู ความชํานาญ เกี่ยวกับการใชวิธีการตางๆ ในการบริหารงานอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ ( X = 4.24, S.D. = 0.44) ผูบริหารใชเทคนิควิธีการบริหารอยางหลากหลาย
และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางคลองแคลว ( X = 4.24, S.D. = 0.46) และผูบริหารมีความ
เชี่ยวชาญในการสรางสรรคกิจกรรมเพื่อการบริหาร ( X = 4.19, S.D. = 0.50) ตามลําดับ
ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานการศึกษาและการสอน
(n=86)
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
ดานการศึกษาและการสอน
ดานการศึกษาและการสอน (X3)
1. ผูบริหารเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัด
4.20
0.45
มาก
การศึกษาและการสอน และเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน
2. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการสรางองคความรู
4.18
0.44
มาก
ใหมๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารไดอยาง
เหมาะสม
3. ผูบริหารเปนผูนําทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให
4.19
0.42
มาก
เหมาะสมกับสถานศึกษา
4. ผูบริหารบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับภารกิจ และ
4.28
0.39
มาก
นโยบายทางการศึกษา
5. ผูบริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการ
4.29
0.41
มาก
6. ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญและเปนนักวิชาการที่ดีในการ
4.25
0.43
มาก
ใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแกบุคลการ
รวม
4.23
0.39
มาก
จากตารางที่ 9 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานการศึกษาและการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.23, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ มากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีความเปนผูน ําทางวิชาการ ( X = 4.29, S.D. =
0.41) รองลงมาคือ ผูบริหารบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา ( X
= 4.28, S.D. = 0.39) ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญและเปนนักวิชาการที่ดีในการใหคําแนะนํา ปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแกบุคลการ ( X = 4.25, S.D. = 0.43) ผูบริหารเปนผูนําที่
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มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาและการสอน และเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ( X = 4.20,
S.D. = 0.45) ผูบริหารเปนผูนําทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกั บสถานศึกษา
( X = 4.19, S.D. = 0.42) และผูบริหารมีความรูความสามารถในการสรางองคความรูใหมๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา และบริหารไดอยางเหมาะสม ( X = 4.18, S.D. = 0.44) ตามลําดับ
ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานมนุษย
(n=86)
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
ดานมนุษย
ดานมนุษย (X4)
1. ผูบริหารมีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น
4.36
0.47
มาก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีมนุษยสมั พันธที่ดี ใหความเปนกันเองกับ
4.40
0.46
มาก
บุคลากร เพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน
3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและ
4.39
0.44
มาก
มีสวนรวมในการตัดสินใจ
4. ผูบริหารมีความเอื้ออาทร และใหความชวย
4.40
0.45
มาก
เหลือผูร วมงานดวยความจริงใจ
5. ผูบริหารใชการบริหารแบบความรวมมือ และสนับสนุน
4.32
0.46
มาก
การทํางานเปนกลุม หรือทีมเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม
4.37
0.43
มาก
จากตารางที่ 10 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานมนุษย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D.
= 0.43) เมื่ อพิจ ารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุ กขอ โดยเรียงลําดับ คามั ชฌิม เลขคณิต
จากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารมีความเอื้ออาทร และใหความชวยเหลือผูรวมงานดวยความจริงใจ
( X = 4.40, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหความเปนกันเองกับบุคลากร
เพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน ( X = 4.40, S.D. = 0.46) ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X = 4.39, S.D. = 0.44) ผูบริหารมีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.36, S.D. = 0.47) และผูบริหารใช
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การบริห ารแบบความรวมมื อ และสนับสนุนการทํ างานเปนกลุม หรือที มเพื่ อ บรรลุเ ปาหมายของ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.32, S. D. = 0.46) ตามลําดับ
ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานมโนภาพ
(n=86)
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
ดานมโนภาพ
ดานมโนภาพ (X5)
1. ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาและความ
4.20
0.45
มาก
ตองการของสถานศึกษาในภาพรวมไดอยางถูกตอง ชัดเจน
2. ผูบริหารสามารถมองเห็นองคการในภาพรวมทัง้
4.27
0.38
มาก
หนวยงานที่ตนสังกัดอยูและหนวยงานอื่น
3. ผูบริหารมีการวิเคราะห และวางแผนการจัดการศึกษาได 4.20
0.44
มาก
อยางเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด
4. ผูบริหารสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ
4.24
0.41
มาก
ภายในองคการไดอยางเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง
5. ผูบริหารมีมาตรการรองรับในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
4.16
0.46
มาก
เกิดขึ้นภายในองคการ เพือ่ ปองกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น
ในอนาคต
6. ผูบริหารสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัด
4.22
0.45
มาก
กับหนวยงานอื่นๆ
รวม
4.22
0.40
มาก
จากตารางที่ 11 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานมนุษย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22, S.D.
= 0.40) เมื่ อพิจ ารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ มากทุ กขอ โดยเรียงลําดับ คามั ชฌิม เลขคณิต
จากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารสามารถมองเห็นองคการในภาพรวมทั้งหนวยงานที่ตนสังกัดอยูและ
หนวยงานอื่น ( X = 4.27, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ ผูบริหารสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ตางๆ ภายในองคการไดอยางเหมาะสมและมีความเชื่อ มโยง ( X = 4.24, S.D. = 0.41) ผูบริหาร
สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัดกับหนวยงานอื่นๆ ( X = 4.22, S.D. = 0.45)
ผูบริหารมีการวิเคราะห และวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายของ
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หนวยงานตนสังกัด ( X = 4.20, S.D. = 0.44) ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาและความ
ตองการของสถานศึกษาในภาพรวมไดอยางถูกตองชัดเจน ( X = 4.20, S.D. = 0.45) และผูบริหารมี
มาตรการรองรับในกรณีที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นภายในองคก าร เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ( X = 4.16, S.D. = 0.46) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ผลการวิเ คราะห ค วามเปน องค ก ารนวัต กรรมในสถานศึก ษา สัง กั ด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีรายละเอียดตามตารางที่ 12-22 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
โดยภาพรวม
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
1. วิสัยทัศนรวม (Y1)
4.14
0.46
มาก
2. โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Y2)
4.17
0.40
มาก
มาก
3. บุคลากรที่มีความสําคัญ (Y3)
4.14
0.43
4. การฝกอบรมและพัฒนา (Y4)
4.15
0.42
มาก
มาก
5. การมีสวนรวมในนวัตกรรม (Y5)
4.04
0.41
มาก
6. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Y6)
4.24
0.42
มาก
7. บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Y7)
4.16
0.39
มาก
8. ปจจัยภายนอก (Y8)
4.03
0.44
มาก
9. การสื่อสาร (Y9)
4.19
0.41
4.02
0.44
10. องคการแหงการเรียนรู (Y10)
มาก
รวม (Ytot)
4.13
0.38
มาก
จากตารางที่ 12 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.38)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ดังนี้ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ( X = 4.24, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ การสื่อสาร ( X =
4.19, S.D. = 0.41) โครงสรางองคการที่เหมาะสม ( X = 4.17, S.D. = 0.40) บรรยากาศที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรค ( X = 4.16, S.D. = 0.39) การฝกอบรมและพัฒนา ( X = 4.15, S.D. = 0.42)
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บุคลากรที่มีความสําคัญ ( X = 4.14, S.D. = 0.43) วิสัยทัศนรวม ( X = 4.14, S.D. = 0.46) การมี
สวนรวมในนวัตกรรม ( X = 4.04, S.D. = 0.41) ปจจัยภายนอก ( X = 4.03, S.D. = 0.44)
องคการแหงการเรียนรู ( X = 4.02, S.D. = 0.44) ตามลําดับ
ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานวิสัยทัศนรวม
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
วิสัยทัศนรวม
วิสัยทัศนรวม (Y1)
1. ผูบริหารเปนผูนําในการสรางนวัตกรรมการบริหาร
3.97
0.52
มาก
และการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมายดานนวัตกรรม
4.09
0.51
มาก
ที่ชัดเจน นําไปสูก ารปฏิบัติได
3. ผูบริหารมีความเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
4.23
0.52
มาก
รวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
4. ผูบริหารสามารถทํางานทีท่ าทาย นําไปสูความสําเร็จได
4.19
0.50
มาก
5. ผูบริหารสามารถสรางแนวคิดใหม นําไปสูก ารปฏิบัติ
4.15
0.49
มาก
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
6. ผูบริหารยอมรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
4.19
0.46
มาก
จากการใชนวัตกรรม
รวม
4.14
0.46
มาก
จากตารางที่ 13 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึก ษากาญจนบุ รี เขต 2 ด า นวิ สั ย ทั ศน ร ว ม โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
( X = 4.14, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีความเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงานรวมกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ( X = 4.23, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ผูบริหารยอมรับ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการใชนวัตกรรม ( X = 4.19, S.D. = 0.46) ผูบริหาร
สามารถทํางานที่ ทาทาย นําไปสูความสําเร็จได ( X = 4.19, S. D. = 0.50) ผูบริหารสามารถสราง
แนวคิดใหม นําไปสูการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.15, S. D. = 0.49) ผูบริหารมีวิสัยทัศน
กลยุทธและเปาหมายดานนวัตกรรมที่ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติได ( X = 4.09, S.D. = 0.51)
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ผูบริหารเปนผูนําในการสรางนวัตกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ( X = 3.97, S.D.
= 0.52) ตามลําดับ
ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานโครงสรางองคการที่เหมาะสม
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
โครงสรางองคการที่เหมาะสม
โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Y2)
1. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่เหมาะสมและ
4.28
0.45
มาก
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. โรงเรียนมีโครงสรางองคการสนับสนุน และสงเสริมใหมี
4.21
0.43
มาก
การพัฒนานวัตกรรม
3. นํานวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ้น มาใชในการปฏิบัตงิ านให
4.09
0.47
มาก
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
4. โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรรับรูและมีสวนรวม
4.21
0.40
มาก
รับผิดชอบในเปาหมายดานนวัตกรรม
5. โรงเรียนมีระบบและแนวปฏิบัติใหหนวยงานตางๆ
4.09
0.48
มาก
ภายในองคการปฏิบัตงิ านไดอยางเชื่อมโยงและสอดคลอง
กัน
รวม
4.17
0.40
มาก
จากตารางที่ 14 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานโครงสรางองคการที่เหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.17, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบนั ( X = 4.28, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรรับรูและ
มีสวนรวมรับผิดชอบในเปาหมายดานนวัตกรรม ( X = 4.21, S.D. = 0.40) โรงเรียนมีโครงสราง
องคการสนับสนุน และสงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรม ( X = 4.21, S.D. = 0.43) นํานวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นมาใชในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ( X = 4.09, S.D. = 0.47)
และโรงเรียนมีระบบและแนวปฏิบัติใหหนวยงานตางๆ ภายในองคการปฏิบัติงานไดอยางเชื่อมโยงและ
สอดคลองกัน ( X = 4.09, S.D. = 0.48) ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานบุคลากรที่มีความสําคัญ
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
บุคลากรที่มีความสําคัญ
บุคลากรที่มีความสําคัญ (Y3)
1. บุคลากรมีความกระตือรือรนทีจ่ ะชวยใหองคการประสบ
ความสําเร็จ
2. บุคลากรผูส รางสรรคนวัตกรรม มีความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเปนอยางดี
3. บุคลากรมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการทํางานดาน
นวัตกรรมอยางเต็มความสามารถ
4. บุคลากรใหการยอมรับและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในองคการ
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.20

0.47

มาก

4.08

0.44

มาก

4.12

0.47

มาก

4.15

0.46

มาก

4.14

0.43

มาก

จากตารางที่ 15 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานบุคลากรที่มคี วามสําคัญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.14, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ บุคลากรมีความกระตือรือรนทีจ่ ะชวยใหองคการประสบ
ความสําเร็จ ( X = 4.20, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ บุคลากรใหการยอมรับและสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมในองคการ ( X = 4.15, S.D. = 0.46) บุคลากรมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใน
การทํางานดานนวัตกรรมอยางเต็มความสามารถ ( X = 4.12, S.D. = 0.47) และบุคลากรผู
สรางสรรคนวัตกรรมมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเปนอยางดี ( X = 4.08, S.D. = 0.44) ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานการฝกอบรมและพัฒนา
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
การฝกอบรมและพัฒนา
การฝกอบรมและพัฒนา (Y4)
1. ผูบริหารดําเนินการฝกฝน และพัฒนาใหบุคลากรมี
ทักษะในการปฏิบัติงานดานนวัตกรรม
2. ผูบริหารใชการพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางนวัตกรรมในองคการ
3. ผูบริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรใหรับรูเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
4. ผูบริหารมีการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกบั บุคลากรใน
การสรางสรรคนวัตกรรมในองคการ
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.12

0.47

มาก

4.13

0.46

มาก

4.19

0.44

มาก

4.15

0.42

มาก

4.15

0.42

มาก

จากตารางที่ 16 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานการฝกอบรมและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.15, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ มากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรใหรับรูเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ( X = 4.19, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ผูบริหารมีการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจใหกับบุคลากรในการสรางสรรคนวัตกรรมในองคการ ( X = 4.15, S.D. = 0.42) ผูบริหารใช
การพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางนวัตกรรมในองคการ ( X = 4.13, S.D. = 0.46)
และผูบริหารดําเนินการฝกฝน และพัฒนาใหบุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานดานนวัตกรรม ( X =
4.12, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานการมีสวนรวมในนวัตกรรม
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
การมีสวนรวมในนวัตกรรม
การมีสวนรวมในนวัตกรรม (Y5)
1. โรงเรียนมีการนํานวัตกรรมทีม่ ีอยูในองคการมาปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. การปรับปรุงนวัตกรรม เกิดผลกระทบโดยตรงตอการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
3. บุคลากรมีความสามารถ และศักยภาพในการสราง
นวัตกรรม
4. โรงเรียนมีกจิ กรรมทีส่ งเสริมใหเกิดการเรียนรูดาน
นวัตกรรม
5. สรางวัฒนธรรมที่สง เสริมการสรางและใชนวัตกรรมให
เกิดขึ้นในโรงเรียน
6. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในองคการมีสวนรวม
ในนวัตกรรม
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.04

0.45

มาก

3.93

0.56

มาก

4.03

0.47

มาก

4.04

0.44

มาก

4.01

0.42

มาก

4.22

0.45

มาก

4.04

0.41

มาก

จากตารางที่ 17 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานการมีสวนรวมในนวัตกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.04, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในองคการมีสวนรวมใน
นวัตกรรม ( X = 4.22, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ โรงเรียนมีกิจกรรมทีส่ งเสริมใหเกิดการเรียนรูดาน
นวัตกรรม ( X = 4.04, S.D. = 0.44) โรงเรียนมีการนํานวัตกรรมที่มีอยูในองคการมาปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ( X = 4.04, S.D. = 0.45) บุคลากรมีความสามารถ และศักยภาพในการสราง
นวัตกรรม ( X = 4.03, S.D. = 0.47) สรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการสรางและใชนวัตกรรมใหเกิดขึ้น
ในโรงเรียน ( X = 4.01, S.D. = 0.42) และการปรับปรุงนวัตกรรม เกิดผลกระทบโดยตรงตอการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ( X = 3.93, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Y6)
1. โรงเรียนมีการทํางานเปนกลุม หรือทีมทีส่ งเสริม
ใหบุคลากรในองคการมีความคิดสรางสรรค และสามารถ
พัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมุง เนนการทํางานเปนทีม มีการจัดตัง้ ทีมงาน
ทีมขามสายงาน ทีมงานโครงการและทีมแกปญหา
3. โรงเรียนมีการระบุภาระงานของทีมงานตางๆ
อยางชัดเจน
4. โรงเรียนมีวิธีการแกปญหาความขัดแยงภายในกลุมหรือ
ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีการติดตอประสานงานภายนอกองคการอยาง
ตอเนื่อง
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.27

0.44

มาก

4.27

0.44

มาก

4.29

0.49

มาก

4.17

0.45

มาก

4.22

0.46

มาก

4.24

0.42

มาก

จากตารางที่ 18 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.24, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ โรงเรียนมีการระบุภาระงานของทีมงานตางๆ อยางชัดเจน
( X = 4.29, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการทํางานเปนกลุมหรือทีมที่สงเสริมใหบุคลากร
ในองค ก ารมี ค วามคิ ด สร า งสรรค และสามารถพั ฒ นาแนวทางในการแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.27, S.D. = 0.44) โรงเรียนมุงเนนการทํางานเปนทีม มีการจัดตั้งทีมงาน ทีม
ขามสายงาน ทีมงานโครงการและทีมแกปญหา ( X = 4.27, S.D. = 0.44) โรงเรียนมีการติดตอ
ประสานงานภายนอกองคการอยางตอเนื่อง ( X = 4.22, S.D. = 0.46) และโรงเรียนมีวิธีการ
แกปญหาความขัดแยง ภายในกลุมหรือที มไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ ( X = 4.17, S.D. = 0.45)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานบรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Y7)
1. มีการพัฒนาระบบโครงสรางองคการใหมีความเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน
2. มีนโยบายและกระบวนการสื่อสารภายในองคการที่มี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีระบบการใหรางวัลแกผูทปี่ ระสบความสําเร็จ
ในการทํางานดานนวัตกรรมอยางเหมาะสม
4. โรงเรียนมีระบบการฝกอบรมบุคลากรทีส่ งเสริมความคิด
สรางสรรค
5. โรงเรียนมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร
6. โรงเรียนมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ
และชวยสงเสริมความคิดใหมๆ ในการปฏิบัตงิ าน
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.24

0.38

มาก

4.17

0.41

มาก

4.10

0.45

มาก

4.11

0.47

มาก

4.13

0.50

มาก

4.22

0.43

มาก

4.16

0.39

มาก

จากตารางที่ 19 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานบรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ มากทุกขอ
โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ มีการพัฒนาระบบโครงสรางองคการใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ( X = 4.24, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ และชวยสงเสริมความคิดใหมๆ ในการปฏิบัติงาน ( X =
4.22, S.D. = 0.43) มีนโยบายและกระบวนการสื่อสารภายในองคการที่มีประสิทธิภาพ ( X = 4.17,
S.D. = 0.41) โรงเรียนมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร ( X =
4.13, S.D. = 0.50) โรงเรียนมีระบบการฝกอบรมบุคลากรที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ( X = 4.11,
S.D. = 0.47) และโรงเรียนมีระบบการใหรางวัลแกผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานดานนวัตกรรม
อยางเหมาะสม ( X = 4.10, S.D. = 0.45) ตามลําดับ
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรม
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานปจจัยภายนอก
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก (Y8)
1. โรงเรียนมีการเปดโอกาสใหองคการหรือบุคคลภายนอก
4.15
0.48
มาก
ไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
องคการ
2. โรงเรียนมีการสํารวจโอกาสและอุปสรรคในการ
3.97
0.49
มาก
สรางสรรคนวัตกรรมและการสื่อสาร
3. โรงเรียนมีการเตรียมบุคลากรเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
4.00
0.47
มาก
4. โรงเรียนแสวงหาโอกาสในการสรางสรรค
4.03
0.45
มาก
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นภายในองคการ
รวม
4.03
0.44
มาก
จากตารางที่ 20 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานปจจัยภายนอก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
4.03, S.D. = 0.44) เมื่ อ พิ จ ารณาเปน รายขอ พบว า อยูใ นระดับ มากทุ ก ขอ โดยเรี ยงลํ าดั บ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ โรงเรียนมีการเปดโอกาสใหองคการหรือบุคคลภายนอก ได
มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการ ( X = 4.15, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ
โรงเรียนแสวงหาโอกาสในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นภายในองคการ ( X = 4.03, S.D.
= 0.45) โรงเรียนมีการเตรียมบุคลากรเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม ( X = 4.00, S.D. = 0.47) และ
โรงเรียนมีการสํารวจโอกาสและอุปสรรคในการสรางสรรคนวัตกรรมและการสื่อสาร ( X = 3.97,
S.D. = 0.49) ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรม
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานการสื่อสาร
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
การสื่อสาร
การสื่อสาร (Y9)
1. โรงเรียนมีการติดตอสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอก
4.24
0.41
มาก
องคการทีเ่ ปดกวาง
2. โรงเรียนมีการสื่อสารระหวางผูบงั คับบัญชาและ
4.26
0.42
มาก
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อรับทราบปญหาและขอมูลในการ
ทํางาน
3. โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรแลกเปลี่ยนความรู
4.21
0.47
มาก
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน
4. โรงเรียนมีรูปแบบและชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
4.18
0.46
มาก
ที่บุคลากรสามารถเขาถึงได
5. โรงเรียนมีเว็บไซตบนเครือขายอินเตอรเน็ตหรือ
4.08
0.51
มาก
อินทราเน็ตเพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรูและขอมูล
ขาวสารระหวางกัน
รวม
4.19
0.41
มาก
จากตารางที่ 21 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานการสื่อสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.19,
S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ดังนี้ โรงเรียนมีการสือ่ สารระหวางผูบ ังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเพื่อรับทราบ
ปญหาและขอมูลในการทํางาน ( X = 4.26, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการติดตอสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองคการที่เปดกวาง ( X = 4.24, S.D. = 0.41) โรงเรียนมีการสงเสริมให
บุคลากรแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน ( X = 4.21, S.D. = 0.47) โรงเรียนมีรูปแบบ
และชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ที่บุคลากรสามารถเขาถึงได ( X = 4.18, S.D. = 0.46) และ
โรงเรียนมีเว็บไซตบนเครือขายอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ตเพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลขาวสารระหวางกัน ( X = 4.08, S.D. = 0.51) ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเปนองคการนวัตกรรม
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ดานองคการแหงการเรียนรู
(n=86)
ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
X
S.D.
ระดับ
องคการแหงการเรียนรู
องคการแหงการเรียนรู (Y10)
1. โรงเรียนมีการจัดการความรูท ี่เปนพื้นฐานของงานในการ
4.13
0.46
มาก
บรรลุตามเปาหมายขององคการ
2. โรงเรียนมีการจัดการความรู เพื่อการแกปญ
 หาการใช
4.01
0.46
มาก
นวัตกรรม
3. โรงเรียนมีการสรางนวัตกรรมจากการนําประสบการณ
3.95
0.48
มาก
กระบวนการทดลอง การใหขอมูลยอนกลับ และความ
รวมมือของบุคลากร
4. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และมี
4.12
0.44
มาก
ชองทางการแลกเปลี่ยนความรูท ี่บุคลากรทุกคน สามารถ
เขาถึงไดงาย
5. โรงเรียนมีการแบงปนความรู ประสบการณการทํางาน
4.06
0.47
มาก
ของบุคลากรในองคการ
6. โรงเรียนมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง
3.84
0.53
มาก
รวม
4.02
0.44
มาก
จากตารางที่ 22 พบวา ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดานองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.02, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ มากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ โรงเรียนมีการจัดการความรูที่เปนพื้นฐานของงานในการ
บรรลุตามเปาหมายขององคการ ( X = 4.13, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรู และมีชองทางการแลกเปลี่ยนความรูที่บุคลากรทุกคน สามารถเขาถึงไดงาย ( X =
4.12, S.D. = 0.44) โรงเรียนมีการแบงปนความรู ประสบการณการทํางานของบุคลากรในองคการ
( X = 4.06, S.D. = 0.47) โรงเรียนมีการจัดการความรู เพื่อการแกปญหาการใชนวัตกรรม ( X =
4.01, S.D. = 0.46) โรงเรียนมีการสรางนวัตกรรมจากการนําประสบการณ กระบวนการทดลอง การ
ใหขอมูลยอนกลับ และความรวมมือของบุคลากร ( X = 3.95, S.D. = 0.48) และโรงเรียนมีการ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง ( X = 3.84, S. D. = 0.53) ตามลําดับ

123
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบริหารกับความเปน
องคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบ ริหารกับความเปนองคการ
นวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผูวิจัยใช
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสนั (Pearson’s product correlation coefficient)
ดังรายละเอียดตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 คาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
โดยภาพรวม และรายดานกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
วิสัยทัศนรวม

โครงสรางองคการ
ที่เหมาะสม

บุคลากรที่มี
ความสําคัญ

การฝกอบรมและ
พัฒนา

การมีสวนรวมใน
นวัตกรรม

ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ

บรรยากาศที่
สงเสริมความคิด
สรางสรรค

ปจจัยภายนอก

การสื่อสาร

องคการแหงการ
เรียนรู

ภาพรวม

ตัวแปร

(Y1)

(Y2)

(Y3)

(Y4)

(Y5)

(Y6)

(Y7)

(Y8)

(Y9)

(Y10)

(Ytot)

.716**

.617**

.718**

.659**

.741**

.700**

.676**

.707**

.701** .786**

.745**

.655**

.749**

.698**

.789**

.713**

.666**

.673**

.711** .799**

.761**

.682**

.768**

.742**

.737**

.747**

.681**

.713**

.708** .814**

.604**
.789**
.780**

.530**
.679**
.683**

.627**
.733**
.776**

.550**
.728**
.729**

.663**
.716**
.788**

.565**
.719**
.743**

.499**
.658**
.686**

.598**
.690**
.730**

.589** .656**
.720** .803**
.741** .833**

ทักษะดานความรูความคิด
.840**
(X1)
ทักษะดานเทคนิค (X2)
.800**
ทักษะดานการศึกษาและการ
.799**
สอน (X3)
ทักษะดานมนุษย (X4)
.681**
ทักษะดานมโนภาพ (X5)
.800**
ภาพรวม (Xtot)
.847**
**มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
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จากตารางที่ 23 พบวาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) กับความเปนองคการ
นวัตกรรมในสถานศึกษา (Ytot) โดยรวมมีความสัมพันธกัน (r = .833) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารรายดาน (X1-5) กับความเปน
องคการนวัตกรรมในสถานศึกษาโดยภาพรวม(Ytot) พบวามีความสัมพันธกัน ซึ่งมีคาระหวาง (r =
.656 - r = .814) โดยทักษะดานความรูความคิด (X1) กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
(Ytot) มีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือความสัม พันธกันในลักษณะคลอยตามกัน ( r = .786)
ทักษะดานเทคนิค (X2) กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา (Ytot) มีคาความสัมพันธกันใน
ทางบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (r = .799) ทักษะดานการศึกษาและการสอน
(X3) กั บ ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึ ก ษา (Ytot) มี คาความสัม พั นธกั นในทางบวกหรื อ
ความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (r = .814) ทักษะดานมนุษย (X4) กับความเปนองคการ
นวัตกรรมในสถานศึกษา (Ytot) มีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะคลอย
ตามกัน (r = .656) และทักษะดานมโนภาพ (X5) กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา (Ytot)
มีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (r = .803)
เมื่ อ พิจารณาทัก ษะการบริหารของผูบ ริหารรายดาน กั บ ความเปนองคก ารนวัตกรรมใน
สถานศึกษารายดาน พบวา ทั ก ษะดานความรูค วามคิด (X1) กั บ ความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษารายดาน (Y1-10) มีความสัมพันธกันมีคาระหวาง (r = .617 - r = .840) ทักษะดานเทคนิค
(X2) กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษารายดาน (Y1-10) มีความสัมพันธกันมีคาระหวาง
(r = .655 - r = .800) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3) กับความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษารายดาน (Y1-10) มีความสัมพันธกันมีคาระหวาง (r = .681 - r = .799) ทักษะดานมนุษย
(X4) กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษารายดาน (Y1-10) มีความสัมพันธกันมีคาระหวาง
(r = .499 - r = .681) และทักษะดานมโนภาพ (X5) กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
รายดาน (Y1-10) มีความสัมพันธกันมีคาระหวาง (r = .658 - r = .800)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ทักษะ
การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 2) ความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และ 3) ทั ก ษะการบริห ารของผูบ ริห ารกั บ ความเปน องคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือ สถานศึกษา จํานวน 86 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา
1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 344
คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทั กษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของ เดรคและโรว (Drake and Roe) และความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาตาม
แนวคิดของ ทิดด เบสเซ็นท และพาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt) โดยไดรับขอมูล กลับคืนมา
จากสถานศึก ษา จํานวน 86 โรง รวม 344 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ ใชในการวิจัย คือ
คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิ เ คราะหค า สั ม ประสิท ธิ์ ส หสั ม พั นธ (rxy) ของเพี ยร สั น (Pearson’s Product
Moment Correlation) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังมีสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่ อ ง “ทั ก ษะการบริ ห ารของผูบ ริห ารกั บ ความเป นองค ก ารนวัต กรรมของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2” ผลปรากฏดังนี้
1. ทักษะการบริหารของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานความรู
ความคิด ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน และทักษะดานมโนภาพ ตามลําดับ
2. ความเป น องค ก ารนวั ต กรรมในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
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การสื่อสาร โครงสรางองคการที่เหมาะสม บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค การฝกอบรมและ
พัฒ นา บุคลากรที่ มี ความสําคัญ วิสัยทั ศนรวม การมี สวนรวมในนวัตกรรม ปจ จัยภายนอก และ
องคการแหงการเรียนรู ตามลําดับ
3. ทักษะการบริหารของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีคา
ความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน
อภิปรายผล
ผลการวิเ คราะหขอ มู ล จากการวิจัยครั้ ง นี้ มี ห ลายประเด็ นที่ ควรนํา มาพิ จ ารณา เพื่อ ให
สามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสูสถานศึกษาที่มีความเปนองคการนวัตกรรมในที่สุด ซึ่งผลของการวิจัย
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับ สมมติฐาน
ของการวิจัยครั้ ง นี้ ที่ วา ทั ก ษะการบริห ารของผู บ ริห ารในสถานศึก ษา สัง กั ดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับ ปานกลาง ทั้ ง นี้อ าจเปนเพราะผูป ริห าร
สถานศึกษาสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป
จึงทําใหผูบริหารมีการสั่งสมประสบการณ มีความสามารถในการใชกลยุทธ โดยการนําความรู ทักษะ
เทคนิควิธีการตางๆ มาใช ในการวางแผน การดําเนินการ การสง เสริม การทํ างานเปนที ม อี ก ทั้ ง
ผู บ ริ ห ารมี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการจั ด การศึ ก ษา บริ ห ารหลั ก สู ต รได ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา มีความเปนนักวิชาการที่ดีในการใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอนใหแกบุคลากร สามารถมองเห็นองคการในภาพรวม โดยมีการวิเ คราะหสภาพปญหาและ
ความตองการของสถานศึกษาในภาพรวมไดอยางถูกตอง ชัดเจน มีการวางแผนการจัดการศึกษาได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ได
อยางเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง เพื่อที่จะนําพาสถานศึกษาใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงในยุค
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการไดรับการยอมรับจาก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน
และสามารถบริ ห ารสถานศึ ก ษาให ไ ปสู เ ป า หมายของการศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ระบุวาตองเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา การบริหารงานในดานตางๆ จะประสบผลสําเร็จหรือ
บรรลุตามเปาหมายนั้นตองอาศัยทักษะของผูบริหารเปนเครื่องมือในการสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับ
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แนวคิดของเดรคและโรว (Drake and Roe) ที่พบวาการที่ผูบริหารจะสามารถบริหารงานใหประสบ
ผลสําเร็จไดนั้นตองอาศัยทักษะในการบริหารงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ เฮอรเซยและบลัน
ชารด (Hersey and Blanchard) เสนอวาทักษะทางการบริหารของผูบริหารเปนความสามารถในการ
ใช ความรู วิธีการ เทคนิค และสิ่งจําเปนสําหรับภาระหนาที่โดยเฉพาะซึ่งเกิดจากประสบการณ และ
การฝกอบรม ทํานองเดียวกันกับ เซอรจิโ อวานนี (Sergiovanni) เสนอวาทักษะทางการบริหารของ
ผูบริหารเปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคํานึงถึงพื้นฐานของบุคคลและการอยูรวมกันความสําคัญตอผูบริหารที่จะนําไปสูความสําเร็จ
เมื่อพิจารณาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่ง ทักษะดานมนุษยอยู
ลําดับแรก รองลงมาคือ ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานเทคนิค ทักษะการศึกษาและการสอน
และทั ก ษะด านมโนภาพ เปน ลําดั บ สุ ดท า ย ทั้ ง นี้อ าจเปนเพราะผู บ ริ ห ารในสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหความสําคัญ กับการมี ปฏิสัมพันธกับบุคคล เนื่องจาก
ทักษะดานมนุษยเปนทักษะดานความสัมพันธระหวางผูบริหารและผูรวมงาน ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีใหความเปนกันเองกับบุคลากรเพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความเอื้ออาทร ใหความชวยเหลือ ผูบริหารใชการ
บริหารแบบความรวมมือและสนับสนุนการทํางานเปนทีมเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดัง นั้นผูบ ริหารยุคใหมจึง ตอ งมี ความสามารถในการติดตอสื่อสารทั้ งภายในและภายนอกองคการ
ทั้งกับนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษามากยิ่ง ขึ้น ซึ่งสอดคลองกั บ งานวิจัยของ ทิ ลลอทสัน (Tillotson) ผลการวิจัยพบวา
ทัก ษะที่ มีความสําคัญ ลําดับแรก คือ ทั ก ษะทางมนุษย ซึ่ง ประกอบดวยทั ก ษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ทักษะดานการจัดองคการ ทักษะดานการติดตอสื่อสาร ทักษะดานการอํานวยการที่
จําเปนในการทํางาน รองลงมา ไดแก ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของชาลินี กิ จรุงเรือง พบวาทัก ษะดานมนุษย มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด
รองลงมาคือ ทั ก ษะดานความรูค วามคิด ทั ก ษะดานมโนภาพ ทั ก ษะดานเทคนิค และทั ก ษะดา น
การศึกษาและการสอนตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของชัยโรจน ศรีวิเ ชียร พบวา ทักษะการ
บริหารตามสภาพปจจุบันของผูบ ริหารอยูในระดับมากทั้ งภาพรวมและรายดานเรียงตามลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิต คือดานมนุษยสัมพันธ ดานความคิดรวบยอด ดานความรูความเขาใจ ดานการเรียน
การสอน และดานเทคนิค สอดคลองกับ อุราภรณ คูนาเอก พบวาทักษะการบริหารของผูบริ หารโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานมโนภาพ และทักษะดานเทคนิค
สอดคลอ งกับ งานวิจัยของ สุภาพร บุญ มาก พบวาทั กษะการบริห ารของผูบ ริหารในสถ านศึก ษา
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สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค และทักษะ
ดานมโนภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาส โปธิปน พบวา บุคลากรมีความคาดหวังตอทักษะ
การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีธนาพณิชการเทคโนโลยี เชียงใหม ในดานทักษะ
มนุษยอยูในระดับมาก
2. ความเป น องค ก ารนวั ต กรรมในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับ สมมติฐานของการ
วิจัยครั้ง นี้ ที่ ว า ความเป นองคก ารนวั ตกรรมในสถานศึก ษา สั ง กั ด สํานั ก งานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบ ริหารไดมีการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ใหความสําคัญดานการ
เรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิรูปการเรียนรู สรางมาตรฐานการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต) ซึ่งถือเปนการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชเพื่อที่จะพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพและไดผลดียิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับการเรียนรูในโลกยุคใหมที่มีการไหลเวียน
ของขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด ดังนั้นผูบริหารจึง เล็งเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาสถานศึกษาไป
สูความเปนองคก ารนวัตกรรม เพื่อ พรอ มรับ การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน (Globalization)
โลกแหงขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหม โดยวิสัยทัศนของผูบริหารจะดําเนินการปรับปรุงแผน
กลยุทธในการปฏิบัติงานของโรงเรียน มีการสรางวิสัยทัศนรวมกันกับบุคลากรและบุคคลภายนอก
สามารถกําหนดทิศทางและใชกลยุทธที่ชัดเจนพัฒนาสถานศึกษาอยางมุงมั่นและทุมเท ในการที่จะ
กระตุนและกอใหเกิดนวัตกรรมภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาโครงสรางงานให มี
ความยืดหยุนในระดับที่เหมาะสม โดยมุงเนนบุคลากรเปนสําคัญ เนื่องจากบุคลากรถือเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีความสําคัญในการที่พัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูบริ หารตองมีการฝกอบรม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู ใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนดและสามารถจัดการเรียนการสอนที่สงผลให
นักเรียนพัฒ นาอยางเต็มศักยภาพ บุคลากรมี สวนรวมในการคิด กํ าหนด วางแผนการใชนวัตกรรม
ใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีมาเปนตัวชวยในการสราง และใชนวัตกรรม
ในขณะเดียวกันผูบริหารในการพัฒนางานจะคํานึงถึงทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกําหนด
ผลสําเร็จของงาน มีการกระตุนบุคลากรใหมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีมมากกว า ปจเจกบุคคล
สงเสริมบรรยากาศที่ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสรางสรรคในการทํางานดวยตนเอง
โดยที่มิไดจํากัดความคิดหรือกดดันในเรื่องงาน เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูปฏิบัติ
ยอมทราบดีวาจะพัฒนาอยางไรเด็กซึ่งเปนผลผลิตของโรงเรียนจึงจะเปนเด็กที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึง
ปจจัยความตองการของผูปกครองที่มีความมุงมั่นที่ฝากบุตรหลานเขาเรียนเพื่อหวังคุณภาพในการจัด
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การศึกษาของโรงเรียน มีการติดตอสื่อสารแจงผลการเรียนใหผูปกครองไดรับทราบอยางสม่ําเสมอถึง
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจําเปนตองใชเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อใหผูปกครองนั้นมีสวนรวม
ในการเสนอความคิดและพัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนาได
ถูกทางตามหลักวิชาการและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการและสังคม ดังนั้นความเปนองคการ
นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการทํางานรวมกันและบุคลากรเองจะตองมี ความรูและทั กษะที่
เหมาะสม ใหความสําคัญกับสวนรวมและทุกคนมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม มีความตองการจะ
ปรับ เปลี่ยนพัฒ นาทั่ วทั้ งองคก าร คํานึงถึงองคก ารในเชิง ระบบใหญที่ จะนําไปสูค วามสําเร็จใหกั บ
องคการตามวิสัยทั ศนที่ กําหนด สรางเครือขายการทํ างาน อีก ทั้ ง ผูบ ริหารสถานศึกษาจะตองให
ความสําคัญ กั บ บรรยากาศและสภาวะแวดลอ มในการทํ างานดวย ซึ่ง สอดคลอ งกั บ งานวิจัย ของ
วุฒิพงษ ภักดีเหลา ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาคุณลักษณะขององคการนวัตกรรม : กรณีศึกษาองคการที่
ไดรับรางวัลดานนวัตกรรม พบวาคุณลักษณะขององคการนวัตกรรม ประกอบดวย วิสัยทัศน กลยุทธ
และเปาหมาย โครงสรางองคการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลและการยอมรับ
การสื่อสาร การจัดการความรูและขอมูลขาวสาร ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด
ผูนํา บุคลากร เครือขาย วัฒนธรรมและคานิยมรวม
เมื่อพิจารณาความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 เป น รายด า นพบว า อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น ซึ่ ง ที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ อยูลําดับแรก รองลงมาคือ การสื่อสาร โครงสรางองคการที่เหมาะสม บรรยากาศที่
สงเสริมความคิดสรางสรรค การฝกอบรมและพัฒนา บุคลากรที่มีความสําคัญ วิสัยทัศนรวม การมีสวน
รวมในนวัตกรรม ปจจัยภายนอก และองคการแหงการเรียนรู เปนลําดับสุดทาย การที่ดานทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ อยูในระดับมากและอยูในลําดับแรก อาจเปนเพราะผูบ ริหารในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหความสําคัญกับการกระตุนใหบุคลากรมุงเนนทํางานเปน
ทีม โดยมี การจัดตั้ง ที มงาน ทีม ขามสายงาน ทีม งานโครงการ และที มงานแกปญหา มากกวา การ
ทํางานในระดับปจเจกบุคคล เนื่องจากการทํางานเปนทีมเปนการรวมพลังในการทํางาน มีการระดม
พลังสมอง สง เสริมใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรคและสามารถพัฒ นาแนวทางในการที่จะพัฒนา
สถานศึกษาใหมี ความเปน องคก ารนวัตกรรมไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ
กุศล ทองวัง พบวาการทํางานเปนทีม เปนปจจัยหนึ่งทีส่ งเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ตอระดับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู และ ระดับการเปนองคการนวัตกรรม สอดคลองกับ เฮย กรุป (Hay
Group) ศึกษาเรื่อง องคการนวัตกรรม : บทเรียนจากบริษัทยอดนิยม พบวา ผูนําตองสรางวัฒนธรรม
ใหส อดคลองกั บ ปจ จุบัน และพั ฒ นาวัฒ นาธรรมไปสูอนาคต วัฒ นธรรมตอ งสนับ สนุนบุคคลและ
ทีมงาน เพราะทั้ง 2 ปจจัยเปนแนวคิดพัฒนานวัตกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนีย ซื่อสัตย
พบวาการมี สวนรวมของบุคลากรในองคการ การทํ างานเปนที ม และวัฒ นธรรมในการทํ างานที่
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เหมาะสมจะชวยกระตุนใหบุคลากรไดคิดคน พัฒนานวัตกรรม สงเสริมองคการใหองคการพัฒนาไปสู
องคการนวัตกรรม สอดคลองกับ พิทักษ ไปเร็ว ผลการวิจัยพบวา ความสามารถของบุคลากรในการ
ทํางานเปนทีม บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการทํางาน และวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม
3. ทักษะการบริหารของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 กับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีคา
ความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ทั กษะการบริหารของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุ รี เขต 2 ทุ ก ด านมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ทางบวกทุ ก คู กั บ ความเป น องค ก ารนวั ต กรรมใน
สถานศึก ษาสัง กั ดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่ง สอดคลอ งกั บ
สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ คือทั กษะการบริหารของผูบ ริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรเี ขต 2 มีความสัมพันธกัน ทั้งนี้
เนื่ อ งจากผู บ ริ ห ารมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทาง แนวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให ส อดรั บ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งกําลังจะเขาสูโลกยุคดิจิตอลในอนาคต เด็กยุคใหมซึ่งเปนผลผลิต
ของโรงเรียนจะตอ งมี ความรูความสามารถในดาน ไอซีที และดิจิตอล ในขณะเดียวกั นผูบ ริห าร
สถานศึกษาควรมีทักษะในการบริหารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหครูและบุคลการ
ทางการศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะในการนําเทคโนโลยี นํานวัตกรรม มาปรับปรุง พัฒนาใน
การทํา งานและการจัดการเรียนการสอน การบริหารทั่วไปมี ความเกี่ ยวพันกั บความเปนองคการ
นวัตกรรมที่ผูบริหารเปนผูน ําในการสรางนวัตกรรมการบริหาร มีการกําหนดวิสัยทัศนรวม กลยุทธและ
เปาหมายดานนวัตกรรมที่ชัดเจนนําไปสูก ารปฏิบัติ มีโครงสรางองคการที่เหมาะสมกับบริบท บุคลากร
มีความสําคัญ มีความกระตือรือรนที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ ผูบริหารมีการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรสม่ําเสมอ กระตุนใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในนวัตกรรม มุงเนนการทํางาน
เปนทีมและพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาที่สงเสริมความคิด
สรางสรรค มีการเปดโอกาสใหองคการหรือบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในการกํ าหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา มีการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคการที่เปดกวาง และพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูความเปนองคการนวัตกรรม
นั่นเอง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทักษะดานความรูความคิดมีความสัมพันธกับ ความเปน
องคการนวัตกรรมในภาพรวม เหตุที่เปนเชนนี้เพราะผูบ ริหารมีความชํานาญในการบริหารงานโดยการ
นําความรูและประสบการณ ในการขับ เคลื่อนความเปนองคการนวั ตกรรมไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ
สรางวิสัยทัศนรวมกันระหวางบุคลากรในสถานศึกษา จัดโครงสรางองคก ารที่เ หมาะสม งายและ
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สะดวกตอการบริหารงาน ยึดมั่นบุคลากรเปนสําคัญ สงเสริมบุคลการใหพัฒนาตนอยูเสมอ สงเสริม
การสรางและใชนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีการทํางานเปนกลุมหรือทีมที่สงเสริมใหบุคลากร
ในองคการมีความคิดสรางสรรคและสามารถพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิท ธิภาพ
สรางสภาพแวดลอมในสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหบุคลากรมีความเปนมืออาชีพและชวยสงเสริม
ความคิดใหมๆ ในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ชัดเจน และมีการแบงปนความรู ประสบการณในการ
ทํางานของบุคลากรในองคการ และเมื่อพิจารณาในดานของทักษะดานเทคนิค ซึ่งเปนลักษณะของ
การปฏิบัติงาน ผูบริหารยุคใหมในปจจุบันนี้นอกจากมีความรูแลวประสบการณในดานการใชเทคนิค
เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล สามารถที่ จ ะนําความรูดานเทคนิคตางๆ มาขับ เคลื่อนในเชิง ปฏิบัติอยาง
เห็น ผล สามารถใหคํา แนะนํา กั บ บุ คลากรได สง บุคลากรไปพั ฒ นาใหความรวมมื อในการสรา ง
นวัตกรรมในองคการ สรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มีการปฏิสัมพันธกับภายนอกซึ่ง
มี สวนสํา คัญ ในการทํ าใหส ถานศึ ก ษาเจริญ ก าวหนานํานวัตกรรมมาใชในการขับ เคลื่อ นองคก าร
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง กั นและกั นจะทํ าใหส ถานศึกษาพัฒ นาไปได และเมื่ อ พิ จ ารณาในดา น
การศึกษาและการสอน พบวา มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชประกอบการทํางานและการ
สอนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการแท็บ เล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (one tablet per child)
จะทําใหเด็กไดเรียนรูนวั ตกรรมสิ่งใหมๆ สามารถคนควาหาความรูไดอยางไรขีดจํากัด ทําใหพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนทั้งโดยรวมและรายบุคคลเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาในดานทั กษะดานมนุษย
พบวาผูบริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ใชคนตามความสามารถ และเหมาะสม
กับงาน มีปฏิสัมพันธกับบุคลากร มีการทํางานเปนทีม สงบุคลากรเขารวมในการอบรมพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอและมีการกํากับติดตามงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิด ทําใหความ
เปนองคการนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในการจั ดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนมี
ความรูความสามารถ และทัก ษะการใชเทคโนโลยี สูง ขึ้น เมื่ อพิจารณาในดานทัก ษะดานมโนภาพ
ผูบริหารมีความคิดในการพัฒนามุมมองเชิงอนาคต ในยุคดิจิตอลซึ่งเปนยุคที่จําเปนตองใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองคการ ผูบริหารมีการเตรียมการวางแผน สรางวิสัยทัศนรวม มีการ
จัดโครงสรางองคการที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นภายในองคการ พัฒนา
บุคลากรใหมีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมใหมๆ
ผูบริหารมีการพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อใหองคการพัฒนาไปสูความเปน
องคการนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาง และคณะ (Chang and Other) พบวารูปแบบ
องคการนวัตกรรมตองบรรลุความสําเร็จในการบริหารจัดการนวัตกรรมไดโดยการเรียนรูในองคการ
ผานองค ก ารแหง การเรีย นรู สอดคลอ งกั บ วุฒิพ งษ ภัก ดีเ หลา พบวาคุณลัก ษณะขององคก าร
นวัตกรรม ประกอบดวย วิสัยทั ศน กลยุท ธและเปาหมาย โครงสรางองคก าร การบริห ารจัดการ
ทรัพ ยากรมนุษย การใหร างวัล และการยอมรับ การสื่อสาร การจัดการความรูและขอมู ลขาวสาร
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ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด ผูนํา บุคลากร เครือขาย วัฒนธรรมและคานิยมรวม
สอดคลองกับ เฮย กรุป (Hay Group) พบวา ผูนําตองสรางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับปจจุบัน และ
พัฒนาวัฒนาธรรมไปสูอนาคต วัฒ นธรรมตองสนับ สนุนบุคคลและที มงาน เพราะทั้ ง 2 ปจจัยเปน
แนวคิดพัฒนานวัตกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑาธิป อินทรเรืองศรี พบวา องคประกอบความ
เปนองคการแหงนวัตกรรมของกลุมพยาบาล ประกอบดวย ดานการจัดองคก าร และดานบุคลากร
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สมหมาย ทองมี ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความเป น องค ก ารนวั ต กรรม และ
ความสามารถทางนวัตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะสมุย พบวาความเปนองคการนวัตกรรมของ
โรงพยาบาลเกาะสมุยมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถทางนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคลองกับ กุศล ทองวัง พบวา โครงสรางองคการที่เหมาะสม บรรยากาศที่สนับสนุน
และการทํางานเปนทีม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการเปนองคการนวัตกรรม สอดคลองกับ
สอดคลอ งกั บ พิทั ก ษ ไปเร็ว ผลการวิจัยพบวา ความสามารถของบุคลากรในการทํางานเปนที ม
บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการทํางาน และวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม เปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สัมพันธกับความเปนองคการนวัตกรรม
ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 ผู วิ จั ย มี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒ นาทัก ษะการบริหารของผูบ ริห ารและความเปนองคการ
นวัตกรรมของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตทั กษะดานมโนภาพ
มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรมี
นโยบายใหผูบริหารไดรับการพัฒนาทักษะดานมโนภาพ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถใน
การมององคการในภาพรวม สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคการได
อยางเหมาะสมและมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในเรื่องของการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของ
สถานศึกษา การวางแผนการจัดการศึกษา รวมถึงการที่ผูบ ริหารมีมาตรการรองรับในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดใหมีการอบรม สัมมนาทางวิชาการ
กั บ หน ว ยงานจากภายนอก และในกลุ ม ผู บ ริ ห ารด ว ยกั น เป น การแบ ง ป น ความรู แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณในการบริหารงาน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
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เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรใหความสําคัญและพัฒนาทักษะดานมโนภาพ
ใหมีประสิทธิภาพเทากับทักษะดานอื่นๆ เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. จากผลการวิจั ยพบว า ความสัม พัน ธข องทั ก ษะดา นมนุษ ยกั บ ป จ จั ยภายนอกนั้ น มี
ความสัม พันธกันนอยมาก แสดงให เห็นวาผูบริห ารสถานศึกษาสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 บางสวนมี ก ารปฏิสัม พันธกับ องคการจากภายนอกนอย ขาดการ
สนับสนุนใหองคการจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษา ขาดการสํารวจ
โอกาสและอุปสรรคในการสรางสรรคนวัตกรรมและการสื่อสาร ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรเปด
โอกาสให ทุ ก ภาคส ว นเข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โดยการ เชิ ญ ผู ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึก ษา และชุม ชน ประชุม ปรึกษาหารือถึง แนวทางการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาของสถานศึกษา เพื่อใหทุกฝายเห็นความสําคัญและ
อยากมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
3. จากผลการวิจัยพบวา ความเปนองคการนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตในดาน
องคการแหงการเรียนรูมีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรใหความสําคัญในการพัฒนาดานองคการแหงการเรียนรู
โดยที่ผูบริหารมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนางาน เพิ่มทักษะการใชนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางตอเนื่องทั้งในดานการพัฒนาตนและการพัฒนางาน มีการสงเสริมใหบุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง กันและกั น มีก ารแบง ปนประสบการณก ารทํ างาน มีก ารจัดการความรูเ พื่อ
แกปญหาการใชนวัตกรรม การใหขอมูลยอนกลับ มีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งเปนฐานในการที่จะ
พัฒนาองคการหรือสถานศึกษาใหเปนองคการนวัตกรรม
4. จากผลการวิจัยพบวา ทั ก ษะการบริห ารของผูบ ริหารที่ สัม พัน ธกับ ความเปนองคการ
นวั ตกรรมของสถานศึก ษาสั ง กั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2
มีความสัมพันธกัน โดยมีความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน
แสดงใหเห็นวา ผูบริหารมีระดับทักษะการบริหารมากเทาใด การจะนําพาสถานศึกษาไปสูความเปน
องคการนวัตกรรมนั้นก็จะมีประสิทธิผลสูงขึ้นตามระดับทักษะของผูบริหาร ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทัก ษะทั้ง 5 ดาน ใหมีป ระสิท ธิภาพ เพื่อพัฒ นาองค ก ารหรือสถานศึก ษาไปสูความเปน องคการ
นวัตกรรม
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อ ให ง านวิ จัย เกี่ ยวกั บ ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารที่ สัม พั น ธกั บ ความเป นองค ก าร
นวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
1. ควรมี การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทัก ษะการบริห ารของผูบ ริหารกับ ความเปนองคการ
นวัตกรรมของสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอความเปนองคการนวัตกรรมของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3. ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถึงปจจัย
ที่มีผลตอทักษะการบริหารของผูบริหารและความเปนองคการนวัตกรรมของสถานศึกษา
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ที่ ศธ 0520.203.2/001

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
7 มกราคม 2556

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน ดร.ชัยนนท นิลพัฒน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสุภาพร เหลาทรัพยเจริญ รหัสนักศึกษา 54252336 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริ หารการศึกษา ภาควิช าการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความ
เปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทาน ตรวจสอบความตรง
ของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136
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รายละเอียดของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ประเมินคาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (content validity) จํานวน 5 คน
1. ดร.ชัยนนท นิลพัฒน
ตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา
2. ดร.วรกาญจน อินทรโสภา
ตําแหนง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานเขาแหลม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา
3. ผศ.ตรึงตรา แหลมสมุทร
ตําแหนง
คณะบดี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตรัตนโกสินทร
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาไทย
4. นางกมลวรรธน มนตประสิทธิ์
ตําแหนง
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การวัดผลประเมินผล
5. นายปรีชา ศรีนวล
ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสํานักครอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
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เรื่อง

ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสุภาพร เหลาทรัพยเจริญ รหัสนักศึกษา 54252336 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบั ณฑิต สาขาวิช าการบริ หารการศึกษา ภาควิช าการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความ
เปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะห ใหนักศึกษาทําการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุม
ตัวอยาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสนี้

ฝายธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136
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เรื่อง

รายชื่อสถานศึกษาทดลองใชเครื่องมือวิจัย
ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 8 แหง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนวัดวังศาลา
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนบานหนองสะแก
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนบานทุงนา
โรงเรียนบานทากระดาน
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
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ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/พิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

9 ธันวาคม 2556
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียน

ดวย นางสุภาพร เหลาทรัพยเจริญ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะการบริหาร
ของผู บ ริ ห ารกั บ ความเป น องค ก ารนวั ต กรรมในสถานศึ ก ษาสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 2” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย
และครูผูสอนในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงรองผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย และครูทราบ เพื่อขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทร.080-2271497,0-3421-8788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”
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เรื่อง

รายชื่อสถานศึกษากลุมตัวอยางการวิจัย
ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
จํานวน 86 แหง 344 คน

อําเภอทามะกา จํานวน 42 แหง
1. โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
2. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
3. โรงเรียนบานทุงประทุน
4. โรงเรียนบานดอนตาลเสี้ยน
5. โรงเรียนบานอุโลกสี่หมื่น
6. โรงเรียนบานหนองซอนผึ้งผดุงวิทย
7. โรงเรียนวัดหนองลาน
8. โรงเรียนวัดหนองไมแกน
9. โรงเรียนบานไรรวมวิทยาคาร
10. โรงเรียนบานดอนรัก
11. โรงเรียนบานจันทรลาดวิทยา
12. โรงเรียนวัดพระแทนดงรัง
13. โรงเรียนดอนสามงามผิว หงสวีณะ
อุปถัมภ
14. โรงเรียนวัดเขาใหญ
15. โรงเรียนบานทาพะเนียง
16. โรงเรียนวัดดงสัก“หมั่นวิทยาคาร”
17. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
18. โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”
19. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
20. โรงเรียนบานเขาชอง
21. โรงเรียนวัดหนองพลับ

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

โรงเรียนวัดทากระทุม
โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร)
โรงเรียนบานดอนเขวา
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
โรงเรียนวัดครอพนัน
โรงเรียนวัดสํานักครอ
โรงเรียนวัดทาเรือ“อุตสาหะวิทยาคาร”
โรงเรียนวัดใหมเจริญผล
โรงเรียนบานบึงวิทยา
โรงเรียนบานรางกระตาย“พิริยะประชา
วิทยาคาร”
32. โรงเรียนบานหนองตาคง
33. โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน
34. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
35. โรงเรียนบานหนองตาแพง
36. โรงเรียนวัดหนองโรง
37. โรงเรียนบานหนองกรด
38. โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง
39. โรงเรียนวัดสนามแย
40. โรงเรียนวัดหวยตะเคียน
41. โรงเรียนวัดทุงมะกรูด
42. โรงเรียนบานทามะกา
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อําเภอพนมทวน จํานวน 24 แหง
1. โรงเรียนวัดบานทวน
2. โรงเรียนวัดสาลวนาราม
3. โรงเรียนบานบอหวา
4. โรงเรียนบานดอนมะขาม
5. โรงเรียนบานดอนสระ
6. โรงเรียนวัดทุงสมอ
7. โรงเรียนวัดหวยสะพาน
8. โรงเรียนบานหลุมหิน
9. โรงเรียนวัดนาพระยา
10. โรงเรียนบานวังรัก
11. โรงเรียนวัดดอนเจดีย
12. โรงเรียนวัดบานนอย

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

โรงเรียนบานหนองขุย
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขวา)
โรงเรียนบานสระลุมพุก
โรงเรียนวัดพังตรุ
โรงเรียนวัดเบญพาด
โรงเรียนบานบอระแหง
โรงเรียนบานโปงกูป
โรงเรียนบานกระเจา
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
โรงเรียนบานดอนเตาอิฐ
โรงเรียนบานโคราช

อําเภอหวยกระเจา จํานวน 20 แหง
1. โรงเรียนอนุบาลหวยกระเจา
2. โรงเรียนบานทัพพระยา
3. โรงเรียนบานซอง
4. โรงเรียนบานเขากรวด
5. โรงเรียนบานเขาศาลา
6. โรงเรียนบานทุงมังกะหรา
7. โรงเรียนบานไพรงาม
8. โรงเรียนบานวังไผ
9. โรงเรียนบานนาใหม
10. โรงเรียนวัดดอนแสลบ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดเขารักษ
โรงเรียนบานตลุง
โรงเรียนบานหนองนางเลิ้ง
โรงเรียนบานไผสี
โรงเรียนบานหวยยาง
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
โรงเรียนบานหวยลึก
โรงเรียนบานสระจันทอง
โรงเรียนบานหนองเจริญสุข
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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การวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Case Valid
32
100
a
Excluded
0
0
Total
32
100
A Listwise deletion based on all variables in
The procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s
N of items
Alpha
.9815
79
Item-total Statistics
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
----------------------------คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง ทั ก ษะการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารกั บ ความเป น องค ก ารนวั ต กรรมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (DIRECTOR’S
ADMINISTRATIVE SKILLS AND INNOVATIVE ORGANIZATION IN KANCHANABURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2) ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคายิ่งตอการวิจัย
ครั้งนี้ ขอมูลที่ทานจะใหไวในแบบสอบถามฉบับนี้ถือเปนความลับและขอรับรองวาไมมีผลกระทบใดๆ
ทั้ ง สิ้ น ต อ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ ต อ สถานศึ ก ษาของท า น จึ ง ขอความกรุ ณ าจากท า นได โ ปรดตอบ
แบบสอบถามใหครบถวนทุกขอตามความเปนจริง
2. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือ
หัวหนาฝาย 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน
3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนองคการนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ผูวิจั ยหวังเปนอยางยิ่ งวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะห จากทานในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

นางสุภาพร เหลาทรัพยเจริญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปนองคการนวัตกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
----------------------------ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ใน [ ] หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
ขอที่
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สําหรับผูวิจัย
1
เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
[ ] 01
2

3

4

5

อายุ
[ ] อายุ 20-30 ป
[ ] 31-40 ป
[ ] 41-50 ป
[ ] มากกวา 50 ป ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
[ ] ต่ํากวาปริญญาตรี
[ ] ปริญญาตรี
[ ] ปริญญาโท
[ ] ปริญญาเอก
ตําแหนงปจจุบัน
[ ] ผูบริหารสถานศึกษา
[ ] รองผูบริหารสถานศึกษา หรือหัวหนาฝาย
[ ] ครู
อายุการทํางาน
[ ] 0-5 ป
[ ] 6-10 ป
[ ] 11-15 ป
[ ] 16-20 ป
[ ] 21-25 ป
[ ] 26 ป ขึ้นไป

[

] 02

[

] 03

[

] 04

[

] 05
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ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองระดับทักษะการบริหารของผูบริหารที่ตรงกับความเปน
จริงที่สุดตามทัศนะของทาน โดยพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร อยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร อยูในระดับ นอย
1 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร อยูในระดับ นอยที่สุด
ขอที่
รายการ

ระดับทักษะการบริหารของ
ผูบริหาร
5 4
3
2
1

สําหรับ
ผูวิจัย

ทักษะดานความรูความคิด
1

2
3
4
5
6

7
8

ผูบริหารสามารถนําความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษา คนความาประยุกตใชใน
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารมีวิสัยทัศน ในการพัฒนาการบริหารใหมี
คุณภาพสูงขึ้น
ผูบริหารยกระดับสมรรถนะดานการบริหารงานและ
ความเปนผูนํา
ผูบริหารมีการบริหารงานโดยกําหนดวิสัยทัศน และกล
ยุทธที่ชัดเจน เพี่อมุงสูเปาหมายของสถานศึกษา
ผูบริหารเปนผูนําทางการศึกษา โดยใชความรูในการ
บริหารงานอยางสรางสรรค

[ ]1

ผูบริหารมีการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน เพื่อใหเกิดผลดี
ตอสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ทักษะดานเทคนิค
ผูบริหารมีความรู ความชํานาญ เกี่ยวกับการใชวิธีการตางๆ
ในการบริหารงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคกิจกรรมเพื่อการ
บริหาร

[ ]6

[ ]2
[ ]3
[ ]4
[ ]5

[ ]7
[ ]8
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ขอที่

รายการ

ระดับทักษะการบริหารของ
ผูบริหาร
5

9
10
11

12
13

14
15
16
17

ผูบริหารใชเทคนิควิธีการบริหารอยางหลากหลาย และ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางคลองแคลว
ผูบริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและ
นําเทคนิคตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารสามารถแนะนําบุคลากรใหปฏิบัติงานตาม
นโยบาย หรือขอตกลงตางๆ ที่รวมกันกําหนดขึ้นใน
สถานศึกษาได
ทักษะดานการศึกษาและการสอน
ผูบริหารเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัด
การศึกษาและการสอน และเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน
ผูบริหารมีความรูความสามารถในการสรางองคความรู
ใหมๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารไดอยาง
เหมาะสม
ผูบริหารเปนผูนําทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมกับสถานศึกษา
ผูบริหารบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับภารกิจ และ
นโยบายทางการศึกษา
ผูบริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการ
ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญและเปนนักวิชาการที่ดีในการให
คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
แกบุคลการ

4

3

2

สําหรับ
ผูวิจัย

1
[ ]9
[ ] 10
[ ] 11

[ ] 12
[ ] 13

[ ] 14
[ ] 15
[ ] 16
[ ] 17

ทักษะดานมนุษย
18
19
20

ผูบริหารมีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น ได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหความเปนกันเองกับบุคลากร
เพื่อลดความกดดันในการปฏิบตั ิงาน

[ ] 18

ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ

[ ] 20

[ ] 19
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ขอที่

รายการ

ระดับทักษะการบริหารของ
ผูบริหาร
5 4
3
2
1

สําหรับ
ผูวิจัย

21

ผูบริหารมีความเอื้ออาทร และใหความชวย
เหลือผูรวมงานดวยความจริงใจ

[ ] 21

22

ผูบริหารใชการบริหารแบบความรวมมือ และสนับสนุน
การทํางานเปนกลุมหรือทีมเพื่อบรรลุเปาหมายของ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะดานมโนภาพ
ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาและความ
ตองการของสถานศึกษาในภาพรวมไดอยางถูกตอง
ชัดเจน
ผูบริหารสามารถมองเห็นองคการในภาพรวมทั้ง
หนวยงานที่ตนสังกัดอยูและหนวยงานอื่น
ผูบริหารมีการวิเคราะห และวางแผนการจัดการศึกษาได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด
ผูบริหารสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ
ภายในองคการไดอยางเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง
ผูบริหารมีมาตรการรองรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นภายในองคการ เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
ผูบริหารสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัด
กับหนวยงานอื่นๆ

[ ] 22

23

24
25

26
27

28

[ ] 23

[ ] 24
[ ] 25

[ ] 26
[ ] 27

[ ] 28
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ตอนที่ 3 ความเปนองคการนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความเปนองคการนวัตกรรม ตรงกับความเปนจริง
ที่สุดตามทัศนะของทาน โดยพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง ความเปนองคการนวัตกรรม อยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ความเปนองคการนวัตกรรม อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง ความเปนองคการนวัตกรรม อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความเปนองคการนวัตกรรม อยูในระดับ นอย
1 หมายถึง ความเปนองคการนวัตกรรม อยูในระดับ นอยที่สุด
ขอที่

รายการ

ระดับความเปนองคการ
สําหรับ
นวัตกรรม
ผูว ิจัย
5 4
3 2
1

วิสัยทัศนรวม
1
2
3
4
5
6

7
8

ผูบริหารเปนผูนําในการสรางนวัตกรรม
การบริหาร และการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมายดาน
นวัตกรรมที่ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติได
ผูบริหารมีความเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติ
งานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
ผูบริหารสามารถทํางานที่ทาทาย นําไปสูความสําเร็จได
ผูบริหารสามารถสรางแนวคิดใหม นําไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากการใชนวัตกรรม
โครงสรางองคการที่เหมาะสม
โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
โรงเรียนมีโครงสรางองคการสนับสนุน และสงเสริมใหมี
การพัฒนานวัตกรรม

[ ] 29
[ ] 30
[ ] 31
[ ] 32
[ ] 33
[ ] 34

[ ] 35
[ ] 36
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ขอที่

รายการ

ระดับความเปนองคการ
นวัตกรรม
5

9
10

11

12
13
14

15

16
17
18
19

นํานวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มาใชในการปฏิบัติงานให
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรรับรูและมีสวนรวม
รับผิดชอบในเปาหมายดานนวัตกรรม
โรงเรียนมีระบบและแนวปฏิบัติใหหนวยงานตางๆ
ภายในองคการปฏิบัติงานไดอยางเชื่อมโยงและ
สอดคลองกัน
บุคลากรที่มีความสําคัญ
บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะชวยให
องคการประสบความสําเร็จ
บุคลากรผูสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปนอยางดี
บุคลากรมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการ
ทํางานดานนวัตกรรมอยางเต็มความสามารถ
บุคลากรใหการยอมรับและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในองคการ
การฝกอบรมและพัฒนา
ผูบริหารดําเนินการฝกฝน และพัฒนาใหบุคลากรมี
ทักษะในการปฏิบัติงานดานนวัตกรรม
ผูบริหารใชการพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางนวัตกรรมในองคการ
ผูบริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรใหรับรูเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
ผูบริหารมีการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับบุคลากรใน
การสรางสรรคนวัตกรรมในองคการ

4

3

2

สําหรับ
ผูวิจัย
1

[ ] 37
[ ] 38
[ ] 39

[ ] 40
[ ] 41
[ ] 42
[ ] 43

[ ] 44
[ ] 45
[ ] 46
[ ] 47
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รายการ

ระดับความเปนองคการ
นวัตกรรม
5

20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

การมีสวนรวมในนวัตกรรม
โรงเรียนมีการนํานวัตกรรมที่มีอยูในองคการมาปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
การปรับปรุงนวัตกรรม เกิดผลกระทบโดยตรงตอการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
บุคลากรมีความสามารถ และศักยภาพในการสราง
นวัตกรรม
โรงเรียนมีกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดาน
นวัตกรรม
สรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการสรางและใชนวัตกรรมให
เกิดขึ้นในโรงเรียน
ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในองคการมีสวนรวม
ในนวัตกรรม
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีการทํางานเปนกลุมหรือทีมที่สงเสริม
ใหบุคลากรในองคการมีความคิดสรางสรรค
และสามารถพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมุงเนนการทํางานเปนทีมมีการจัดตั้งทีมงาน ทีม
ขามสายงาน ทีมงานโครงการและทีมแกปญหา
โรงเรียนมีการระบุภาระงานของทีมงานตางๆ
อยางชัดเจน
โรงเรียนมีวิธีการแกปญหาความขัดแยงภายในกลุมหรือ
ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีการติดตอประสานงานภายนอกองคการอยาง
ตอเนื่อง

4

3

2

สําหรับ
ผูวิจัย
1

[ ] 48
[ ] 49
[ ] 50
[ ] 51
[ ] 52
[ ] 53

[ ] 54

[ ] 55
[ ] 56
[ ] 57
[ ] 58
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31
32
33
34
35
36

37

38
39
40

41
42

รายการ

บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
มีการพัฒนาระบบโครงสรางองคการใหมีความเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน
มีนโยบายและกระบวนการสื่อสารภายในองคการที่มี
ประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีระบบการใหรางวัลแกผูที่ประสบความสําเร็จ
ในการทํางานดานนวัตกรรมอยางเหมาะสม
โรงเรียนมีระบบการฝกอบรมบุคลากรที่สงเสริมความคิด
สรางสรรค
โรงเรียนมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร
โรงเรียนมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ
และชวยสงเสริมความคิดใหมๆ ในการปฏิบัติงาน
ปจจัยภายนอก
โรงเรียนมีการเปดโอกาสใหองคการหรือบุคคลภายนอก
ไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
องคการ
โรงเรียนมีการสํารวจโอกาสและอุปสรรคในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและการสื่อสาร
โรงเรียนมีการเตรียมบุคลากรเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
โรงเรียนแสวงหาโอกาสในการสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นภายในองคการ
การสื่อสาร
โรงเรียนมีการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องคการที่เปดกวาง
โรงเรียนมีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อรับทราบปญหาและขอมูลในการทํางาน

ระดับความเปนองคการ
นวัตกรรม
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

[ ] 59
[ ] 60
[ ] 61
[ ] 62
[ ] 63
[ ] 64
[ ] 65

[ ] 66
[ ] 67
[ ] 68
[ ] 69

[ ] 70
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รายการ

43

โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรแลกเปลี่ยนความรู
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน
โรงเรียนมีรูปแบบและชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ที่บุคลากรสามารถเขาถึงได
โรงเรียนมีเว็บไซตบนเครือขายอินเตอรเน็ตหรือ
อินทราเน็ตเพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลขาวสารระหวางกัน
องคการแหงการเรียนรู
โรงเรียนมีการจัดการความรูที่เปนพื้นฐานของงานในการ
บรรลุตามเปาหมายขององคการ
โรงเรียนมีการจัดการความรู เพื่อการแกปญหาการใช
นวัตกรรม
โรงเรียนมีการสรางนวัตกรรมจากการนําประสบการณ
กระบวนการทดลอง การใหขอมูลยอนกลับ และความ
รวมมือของบุคลากร
โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และมี
ชองทางการแลกเปลี่ยนความรูที่บุคลากรทุกคน
สามารถเขาถึงไดงาย
โรงเรียนมีการแบงปนความรู ประสบการณการทํางาน
ของบุคลากรในองคการ
โรงเรียนมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง

44
45

46
47
48

49

50
51

ระดับความเปนองคการ
นวัตกรรม
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย
[ ] 71
[ ] 72
[ ] 73

[ ] 74

[ ] 75
[ ] 76

[ ] 77

[ ] 78
[ ] 79
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
นางสุภาพร เหลาทรัพยเจริญ
ที่อยู
144/9 หมู 7 ตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
ที่ทํางาน
โรงเรียนวัดสํานักครอ ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พ.ศ. 2549
สําเร็จการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พ.ศ. 2554
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548
ครูโรงเรียนบานน้ํามุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
พ.ศ. 2550
ครูโรงเรียนบานทุงนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
ครูโรงเรียนวัดสํานักครอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

