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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งนโยบาย (Policy Research) มี วตั ถุประสงค์เพื่อสร้างข้อเสนอเชิ งนโยบาย
พัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มีการดาเนินการวิจยั 2 ระยะ โดยระยะที่ 1
เป็ นการศึกษาเพื่อสร้างนโยบายการพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดย
การศึกษาเอกสาร ศึกษาพหุ กรณี และสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 คน ทาให้ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการ
พัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรม และระยะที่ 2 เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเชิงโยบายการพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรม
ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในจังหวัด ขอนแก่ น พิ จารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ ห ารและนักวิชาการ
จานวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม (Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และความเป็ นประโยชน์ (Utility) ของ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลการวิจยั พบว่าข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดขอนแก่น ในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุ ประสงค์ กลยุทธ์ ของกรอบการพัฒนาความเป็ นองค์กร
นวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

ABSTRACT
This research is a policy research that aims to create a policy proposals to develop an innovative organization
of secondary schools in Khon Kaen province. There are 2 stages of research conducted by phase 1, which is a study
to create a policy to develop an innovative organization of secondary schools in Khon Kaen province by studying
multi-case studies and 3 experts in-depth interviews. These result was the draft of the proposals for the development
of innovative organizations. Phase 2 to examine the proposals for the development of innovative organizations of
secondary schools in Khon Kaen province considered by experts which consists of 3 executives and scholars to
evaluate the propriety, feasibility and utility of policy proposals. The results of the research revealed that the policy
proposals for the development of innovative organization of secondary schools in Khon Kaen province in terms of
vision, mission, goals, objectives, strategies of the development framework of innovative organization of secondary
schools has the propriety,feasibility and utility at the highest level.
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บทนา
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตอ้ งอาศัยองค์ความรู ้ (Knowledge Based Society) มีผลให้องค์กรทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็ นภาคธุรกิจ การบริ การ รวมไปถึงภาคการศึกษาจาเป็ นต้องปรับตัว สร้างความสามารถภายใต้เงื่อนไขของการ
แข่งขัน และความมุ่งมัน่ ตามความคาดหวังของสังคม โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาที่จะสร้างผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะทั้ง
ด้านความรู ้และทักษะที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งในและนอกประเทศ
ดังนั้นในกระบวนการบริ หารการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ [1] การที่องค์กร
ธุรกิจและองค์กรทางการศึกษาจะประสบความสาเร็ จ และอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ ว
ขึ้นอยูก่ บั การมีความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบสิ่ งใหม่ๆ และการสร้างนวัตกรรม [2] จากองค์กรแบบดั้งเดิมที่เน้นการสั่ง
การจากบนลงล่าง ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูค้ วบคุมสั่งการ และวางแผนการทางานทั้งหมด ต้องเปลี่ยนลักษณะองค์กรไปสู่
การเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ที่ตอ้ งมีการพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา การบริ หารงานใหม่ๆ รวมไปถึงการ
สร้างนิ สัยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรนั่นก็คือครู บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะต้องมีความคิด
ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์รูป แบบการท างาน สร้ างสื่ อการสอนและวิธีการจัด การเรี ยนการสอนใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่ อพัฒ นา
สถาบันการศึกษา เพราะความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ถือเป็ นจุดกาเนิดของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่อาจจับต้องได้ แต่มีค่ามหาศาลมากกว่าทรัพย์สินทางกายภาพ [1] การสร้างนวัตกรรมจึงเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์กร องค์กรต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรี ยบเพื่อให้องค์กรอยู่
รอดภายใต้สังคมที่แข่งขัน
องค์กรแห่งนวัตกรรมจึงเป็ นองค์กรที่มีการสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับให้ใช้พลังความคิดในการสร้างสรรค์
คิดค้น และสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึ่ งไม่จากัดเพียงนวัตกรรมของการผลิตและการบริ การเท่านั้น จึงทาให้มีการนา
แนวคิดการพัฒนาองค์กรแห่ งนวัตกรรมมาใช้ในระบบการศึกษา [3] ส่ วนงานวิจยั ของวสันต์ และคณะ [4] ที่กล่าวว่า
นวัตกรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาครัฐ คือ ผูร้ ิ เริ่ ม ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์และสนับสนุ นให้เกิดเทคนิ ควิธีการ
รู ปแบบ เครื่ องมือ กระบวนการ หรื อผลงาน ที่เป็ นนวัตกรรมสาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของตนเอง องค์การ และส่ ง
มอบไปยังระบบการจัดการศึกษา ซึ่ งมีประโยชน์มีคุณ ค่าและเหมาะสมต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาทางการศึกษาขั้น
พื้น ฐานในภาครั ฐ ดังนั้น บุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ มี ศกั ยภาพหรื อเป็ นนวัต กรทางการศึ กษา จะน าไปสู่ การพัฒ นา
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ Gunduz & Balyer [5] ได้ศึ กษาความต้อ งการนวัต กรรมของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในประเทศตุรกีในมุมมองการรับรู ้ของครู พบว่าการศึกษาเป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับประเทศที่จะช่วย
ให้ ป ระเทศเดิ น หน้า ซึ่ งนวัตกรรมเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งที่ จ ะช่ วยให้ การศึ กษาได้รับ การพัฒ นา และครู ในระดับ
ประถมศึกษามีความต้องการนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง Haelermans & De Witte [6] ได้ศึกษาบทบาท
ของนวัตกรรมที่มีต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่านวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพ
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ดังนั้นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจึงต้องให้ความสาคัญและมุ่งมัน่ พัฒนาสู่ ความเป็ นองค์การแห่ ง
นวัตกรรม โดยมุ่งการปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่าการนานวัตกรรมมาใช้ภายในสถานศึกษา
มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยน โดยกระทรวงศึกษาธิ การต้องเป็ นผูน้ าที่ตอ้ งเดินพร้อมไปกับโรงเรี ยนที่เป็ นหน่วย
ปฏิบตั ิโดยตรง ไม่ใช่เพียงแค่จดั การศึกษา ให้แค่รู้เข้าใจ ไม่ใช่เพียงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความได้ แต่การศึกษาที่แท้จริ ง
ต้องทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างผลผลิตหรื อนวัตกรรมใหม่ออกมาได้ ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต สอดคล้องกับ ความ
เชื่ อ ที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน และจะช่วยแก้ปั ญ หาบริ โภคนิ ยม ที่เกาะกิน สังคมไทยมาอย่างยาวนานอีกด้วย
ดังนั้น ต้องสร้างสถานศึกษาที่เป็ นการสร้างนวัตกรรมก่อน เพื่อสร้างนักเรี ยนให้เป็ นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์และสร้าง
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ผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูเ้ รี ยนแห่ งนวัตกรรม เมื่อนักเรี ยนคิดแล้ว ต้องนาไปสร้างและต้องนาไปใช้ ความสาเร็ จและความล้มเหลวอยู่
ที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม มัธยม [7] ประเด็น สาคัญ ในการขับ เคลื่ อ น Innovative school ภายใต้แ นวคิด หลัก
Changing Education Paradigms for the 21st Century Skills สู่ การเป็ นนวัตกรรมแห่ งการศึกษาได้อย่างแท้จริ ง จะต้อง
Access การเข้าถึ ง : คนไทยทุกคนเข้าถึ งการศึ กษาที่ มี คุณภาพและมาตรฐานได้อ ย่ างทั่วถึ ง Equity ความเท่าเที ยม :
สถานศึกษาทุกแห่งให้บริ การการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
Quality คุ ณ ภาพ : ระบบการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถพัฒ นาผู ้เรี ย นให้ บ รรลุ ขี ด ความสามารถเต็ม ตามศักยภาพ
Efficiency ประสิ ทธิภาพ : ระบบการบริ หารจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คมุ้ ค่าและบรรลุ
เป้ าหมาย Relevancy ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง : ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็ น
พลวัตรและบริ บทที่เปลี่ยนแปลง [8]
โรงเรี ยนนวัตกรรมเปรี ยบเสมือนนวัตกรรมสาคัญของการศึกษาในยุค 4.0 ซึ่ งเป็ นทั้งนวัตกรรมทางการศึกษาและ
เป็ นระบบในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างชัดเจน สาหรับในต่างประเทศ เช่น ในรัฐวอชิงตัน ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาอย่ าง OSPI (Office of Superintendent of Public Instruction State of Washington) ได้ จัดตั้ งโครงการโรงเรี ยน
นวัตกรรม (Innovative school) ได้ออกแบบโครงการให้กบั โรงเรี ยนที่สนใจเข้าร่ วมโปรแกรมการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทางการศึ กษา โดยใช้รูปแบบที่ เรี ยกว่า Washington’s Innovative school และคัดเลื อกโรงเรี ยนที่ มีคุณลักษณะเป็ นโรงเรี ยน
นวัตกรรม และได้น าเสนอคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรี ยนนวัตกรรมเหล่ านั้นไว้ว่าประกอบไปด้วย ความโดดเด่น ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษา มีมาตรฐานที่สูง เพื่อผูเ้ รี ยนและบุคลากร มีระดับการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครอง และชุมชน มีระดับการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิทดลอง มีแบบฝึ กที่ได้รับการยอมรับ ที่จ ะ
นามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน จานวนนักเรี ยนที่ ประสบความสาเร็ จมีมากขึ้น ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายโดย
คานึงถึงผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ต่างกัน บุคลากรมีคุณธรรม เน้นการจัดการเรี ยนการสอน STEM และ A-STEM มีการ
เรี ยนรู ้ที่ได้มาจากประสบการณ์ มีการรับรองให้การยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ผูท้ ี่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนให้มี
การสร้างหรื อนานวัตกรรมการใช้กบั การศึกษาก็คือ ผูน้ า หรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา การบริ หารการศึกษานั้นต้องอาศัย
ความร่ วมมื อจากครู และบุคลากรทางการศึ กษาเพื่อผลักดันให้เกิ ดผลลัพธ์ดว้ ยกระบวนการจัดการความรู ้ จนทาให้
สถานศึกษากลายเป็ น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” (Innovative Organization) โดยผลลัพธ์ก็คือ คุณภาพผูเ้ รี ยน และจากการ
สังเคราะห์งานวิจยั และบทความทางวิชาการของนักวิชาการต่างๆ ได้แก่ กุศล [3], องค์อร [1], ไอริ น [9], รัตนวดี และ
คณะ [10], Saki, Shakiba & Savari [11], Ganter & Hecker [12] พบว่า องค์กรนวัตกรรม มี องค์ประกอบที่ สาคัญ คื อ
ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม บรรยากาศนวัตกรรม นิสัยนวัตกรรม กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม และวิสัยทัศน์นวัตกรรม
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีจานวน 84
โรงเรี ยน จากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560-2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 พบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์การวิจยั เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้ าหมายมีนวัตกรรม
องค์ค วามรู ้ แ ละฐานข้อ มู ลด้านการศึ กษาที่ สามารถน าไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ การจัด การเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาภายใต้กรอบข้อเสนอเชิ งนโนบายเพื่อพัฒนา
ความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
คือ ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม บรรยากาศนวัตกรรม นิสัยนวัตกรรม กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม และวิสัยทัศน์นวัตกรรม เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ในลาดับต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเสนอข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น
2. เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาใน
จังหวัดขอนแก่น

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงนโยบาย (policy research) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดของวิโรจน์ [13]
Oaks [14] และ Tashakkori & Teddlie [15] ที่ ยึดหลักการวิจัยแบบผสมเพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดทาร่ างข้อเสนอเชิ ง
นโยบายจากหลากหลายแหล่งตามหลักการสามเส้า (Triangulation) และหลักการมีส่วนร่ วมจากผูเ้ กี่ยวข้องหรื อผูม้ ี ส่วน
ได้เสี ยระดับฐานราก (Grounded/Grass Root Stakeholders) เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กร
นวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนว
ปฏิบตั ิของการพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั 2
ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึ กษาเพื่ อ สร้ างข้อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ พัฒ นาความเป็ นองค์ก รนวัต กรรมของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยดาเนิ นการวิจยั 3 วิธี คือ 1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็ น
องค์กรนวัตกรรม (Document study) 2) การศึ กษาพหุ กรณี (Multi-case study) เพื่อศึ กษาสถานศึ กษาต้นแบบในการ
พัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรม จานวน 2 แห่ ง ได้แก่ โรงเรี ยนกัลยาณวัตร ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่มีผลงานการประกวด
แข่งขันด้านนวัตกรรม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับ นานาชาติ และโรงเรี ยนแก่ นนครวิทยาลัย ซึ่ งเป็ น
โรงเรี ยนที่มีโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นบทบาทของโรงเรี ยน เช่น โครงการพัฒนาส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.), ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ, ศูนย์แม่ข่ายเครื อข่าย
ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน, ศูนย์โรงเรี ยนในความร่ วมมือแห่ งอนาคต และศูนย์
พัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น 3) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คนโดยมี
เกณฑ์คดั เลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้ เป็ นนักวิชาการทางด้านบริ หารการศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อเป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒ นานวัตกรรม ได้แก่ ดร.วีระเดช ซาตา ผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ โรงเรี ยนแก่น
นครวิทยาลัย, ดร.คเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการรองผูอ้ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งการ
ดาเนินการทั้ง 3 วิธีการนั้นทาให้ได้มาซึ่งการร่ างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกภาคสนามจากการศึกษาพหุ กรณี และแบบสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งทีมผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีและตรวจสอบความตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ
มีขอ้ เสนอแนะให้ปรับประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับกรอบการวิจยั มากขึ้น
การวิเคราะห์ ข้อ มูลในระยะนี้ ที ม ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ ข้อ มูล จากการศึ กษาพหุ กรณี และการสัม ภาษณ์ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น
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ระยะที่ 2 การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดขอนแก่น ด้วยการพิจารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรม ซึ่ งประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารและนักวิชาการ จานวน 3 คน เพื่อประเมิ นข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของ
โรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษาในจังหวัด ขอนแก่ น โดยมี เกณฑ์ค ัด เลื อ กผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ดังนี้ เป็ นนัก วิช าการทางด้านบริ ห าร
การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมิ นคความเหมาะสม
(Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และความเป็ นประโยชน์ (Utility) ซึ่ งมี ค่ าความตรงตั้งแต่ 0.67-1.00 และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั เรื่ องข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของ กุศล [3], องค์อร [1], ไอริ น [9], รัตนวดี และ
คณะ [10], Saki, Shakiba & Savari [11], Ganter & Hecker [12] สามารถน ามาเขี ย นเป็ นโมเดลองค์ป ระกอบ เลื อ ก
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม 2) บรรยากาศนวัตกรรม 3) นิสัยนวัตกรรม 4) กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม
และ 5) วิสัยทัศน์นวัตกรรม ดังภาพที่ 1

ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม
องค์ประกอบ
องค์กรนวัตกรรม

บรรยากาศนวัตกรรม
นิสัยนวัตกรรม
กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม
วิสัยทัศน์นวัตกรรม

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย
-วิสัยทัศน์
-เป้าหมาย
-พันธกิจ
-วัตถุประสงค์
-กลยุทธ์

ผลการวิจัย
ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์ กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมี
ดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ คือ สร้างนวัตกรรมสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ พัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมอย่างยัง่ ยืน
โดยมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน คือ ความเหมาะสม ( = 5.00) ความเป็ นไปได้ ( = 4.67) และ
ความเป็ นประโยชน์ ( = 5.00)
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2. เป้ าหมาย คือ พัฒนาสู่ ความเป็ นองค์กรนวัตกรรม พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างมืออาชี พ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานสากล โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน คือ ความเหมาะสม ( = 5.00)
ความเป็ นไปได้ ( = 5.00) และความเป็ นประโยชน์ ( = 5.00)
3. วัตถุประสงค์ ได้แก่
1) เพื่อพัฒนาครู นวัตกรที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างมืออาชีพ
2) เพื่อสร้างภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาการสถานศึกษาสู่ความเป็ นองค์กรนวัตกรรม
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนและสร้างนวัตกรอย่างรอบด้าน
โดยมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน คือ ความเหมาะสม ( = 4.78) ความเป็ นไปได้
( = 4.67) ความเป็ นประโยชน์ ( = 4.78)
4. พันธกิจ
1) พัฒนาครู นวัตกรที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างมืออาชี พ โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC)
2) ส่งเสริ มพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรม สื่ อ เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
3) ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ เป็ นนวัตกร สร้างนวัตกรรม และมีทกั ษะทาง
เทคโนโลยีข้ันสู งในการเรี ยนรู ้
4) ส่งเสริ มภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็ นองค์กรนวัตกรรม
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน คือ ความเหมาะสม ( = 4.75) ความเป็ นไปได้
( = 4.75) ความเป็ นประโยชน์ ( = 4.92)
5. กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1) ด้านภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการใช้นวัตกรรม รวมทั้งส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรในสถานศึกษารู ้จกั และนานวัตกรรมไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) ด้านบรรยากาศนวัตกรรม ส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาและการนานวัตกรรมมาใช้อย่าง
รอบด้าน
3) ด้านนิ สัยนวัตกรรม ส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้ใช้นวัตกรรมได้อย่างมืออาชี พและมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ให้เกิดความร่ วมมือเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในองค์กร
4) ด้านกลยุทธ์เชิ งนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเป็ นเลิศทางวิชาการโดยใช้การจัดการ
เรี ย นการสอนแบบ Active Learning และกระบวนการ PLC โดยอาศัย ความร่ ว มมื อ จากภาคี เครื อ ข่ ายบนพื้ น ฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
5) ด้านวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม พัฒนากระบวนการบริ หารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน คือ ความเหมาะสม ( = 4.73) ความเป็ นไปได้ ( =
4.67) ความเป็ นประโยชน์ ( = 4.73)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อพัฒ นาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในจังหวัดขอนแก่ น
พบว่า ภายในปี 2565 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ให้มีทกั ษะ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่ งประกอบด้วย วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์แ ละกลยุท ธ์ ได้ข้อ ก าหนดดัง นี้
วิสัยทัศน์คือ สร้างนวัตกรรมสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ พัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมอย่างยัง่ ยืน พันธกิจ คือ
1) พัฒนาครู นวัตกรที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชี พ (PLC) 2) ส่ งเสริ ม พัฒ นาครู ในการใช้น วัตกรรม สื่ อ เทคโนโลยี ในการจัด การเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยน
3) ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ เป็ นนวัตกร สร้างนวัตกรรม และมีทกั ษะทางเทคโนโลยีข้ัน
สู งในการเรี ยนรู ้ 4) ส่ งเสริ มภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ ความเป็ นองค์กรนวัตกรรม
เป้ าหมาย คือ พัฒนาสู่ ความเป็ นองค์กรนวัตกรรม พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างมืออาชี พ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาครู นวัตกรที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
อย่างมืออาชีพ 2) เพื่อสร้างภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาการสถานศึกษาสู่ ความเป็ นองค์กรนวัตกรรมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ 3) เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
และสร้างนวัตกรอย่างรอบด้าน กลยุทธ์ คือ 1) ด้านภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการ
ใช้น วัตกรรม รวมทั้งส่ งเสริ ม ให้ บุค ลากรในสถานศึ กษารู ้ จักและน านวัต กรรมไปใช้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ 2) ด้าน
บรรยากาศนวัตกรรม ส่งเสริ มสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาและการนานวัตกรรมมาใช้อย่างรอบด้าน 3) ด้านนิสัย
นวัตกรรม ส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้ใช้นวัตกรรมได้อย่างมืออาชีพและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้ เกิดความร่ วมมือเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปั ญหาในองค์กร 4) ด้านกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเป็ นเลิศทางวิชาการ
โดยใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning และกระบวนการ PLC โดยอาศัยความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่าย
บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 5) ด้านวิสัยทัศน์เชิ งนวัตกรรม พัฒนากระบวนการบริ หารด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเมื่อประเมินข้อเสนอเชิง
นโยบายโดยผูท้ รงคุณวุฒิแล้วพบว่า โดยภาพรวมข้อเสนอเชิงนโยบายมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้น้ นั เป็ นเพราะทีมผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั
เชิ งนโยบายอย่างเป็ นระบบ มี การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องอย่างลุ่มลึ ก และในกระบวนการวิจัยได้มี
การศึกษาและถอดบทเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ จึงทาให้ขอ้ เสนอเชิ งนโยบายที่ได้มีความเหมาะสมกับ
บริ บทพื้นที่วิจยั และเป็ นไปได้ในการนาไปสู่ การปฏิบตั ิ รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็ นองค์กร
นวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาได้ ทั้งนี้จะต้องอาศัยการนาและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนอย่างจริ งจัง เพื่อให้
การพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษานั้นมีแนวปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้อย่างแท้จริ ง ซึ่งผลการวิจยั ที่ได้น้ นั นอกจากจะเป็ นผลจากการดาเนินการวิจยั ที่รัดกุมแล้ว ในการนาเสนอข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นองค์กรนวัตกรรมนั้นเป็ นทิศทางการดาเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาของ
กระทรวงศึกษาธิการในการสร้างพื้นที่นวัตกรรมของสถานศึกษา ซึ่ งพื้นที่วิจยั ก็ให้ความสนใจในการพัฒนาเพื่อให้เกิด
องค์กรนวัตกรรมขึ้นตามเป้าหมายหารจัดากรศึกษาของชาติ โดยหากพิจารณาจากผลการวิจยั ในรายประเด็นนั้นจะเห็น
ว่าการสร้างองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษานั้นจะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นนวัตกรรม การสร้างทีมน
วัตกร พัฒนาครู มืออาชีพ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีการคิดและทักษะเชิงนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับชวน [16] ที่ได้ศึกษาความเป็ น
องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมี
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วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรี ยบเที ยบความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริ มสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี พัฒนาไปสู่ ความเป็ นองค์กรนวัตกรรม ผลการวิจยั
พบว่าความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับดีมาก และสอดคล้องกับสิ ริภกั ตร์ และคณะ [17] ได้ศึกษาความเป็ น
องค์กรนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึ กษาในประเทศไทย ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาปั จจัยสนับสนุ นความเป็ น
องค์ ก รนวัต กรรม 2) ศึ ก ษาระดับ ความเป็ นองค์ ก รนวัต กรรมของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย 3) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสนับสนุ นความเป็ นองค์กรนวัตกรรมกับระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปั จจัย
สนับสนุ นความเป็ นองค์กรนวัตกรรมประกอบด้วยปั จจัย 9 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านโครงสร้าง 3) ด้านการ
ทางานเป็ นทีม 4) ด้านวัฒนธรรม 5) ด้านการสื่ อสาร 6) ด้านเครื่ องมือและเทคโนโลยี 7) ด้านอาคารสถานที่ 8) ด้าน
ความรู ้ 9) ด้านความคิ ด สร้ างสรรค์ ซึ่ งน ามาทดสอบเพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความเป็ นองค์กรนวัต กรรม
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสัมพันธ์ระดับมากกับปั จจัยสนับสนุนความเป็ นองค์กรนวัตกรรมด้านความคิด
สร้างสรรค์และความรู ้ และมีความคิดเห็นต่อระดับความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทยในภาพรวมใน
ระดับ ค่ อ นข้างมาก ปั จ จัยสนับ สนุ น ความเป็ นองค์กรนวัต กรรมที่ ส ามารถเป็ นตัวท านายระดับ ความเป็ นองค์ก ร
นวัตกรรมได้มี 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านวัฒนธรรม ด้านการสื่ อสารระหว่างบุคคล ด้านเครื่ องมือและเทคโนโลยี
และด้านความคิ ด สร้ างสรรค์ และสอดคล้อ งกับ อนุ พ งษ์ และคณะ [18] ได้ศึกษาการพัฒ นารู ป แบบองค์การแห่ ง
นวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพปั จจุบนั ขององค์การแห่ งนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 2) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุปัจจัยที่
ส่ งผลต่อความเป็ นองค์การแห่ งนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา และ 3) พัฒนารู ปแบบองค์การแห่ งนวัตกรรมของ
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั จจุบัน ของ
องค์การแห่ งนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็ นองค์การแห่ งนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงมี 6 ตัวแปร คือ ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม
การพัฒนานักนวัตกรรม การทางานเป็ นที มที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โครงสร้างองค์การที่ เหมาะสม วัฒนธรรมองค์การที่
ส่ งเสริ มนวัตกรรม และบรรยากาศองค์การสร้างสรรค์ 3) รู ปแบบองค์การแห่ งนวัตกรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ คือ การวางแผนองค์การ การนาองค์การ การ
จัดการองค์การ และการควบคุมองค์การ และมี 8 ขั้นตอน คือ การเตรี ยมความพร้อมโดยผูบ้ ริ หาร กาหนดวิสัยทัศน์ร่วม
เชิงนวัตกรรม วางแผนเชิงกลยุทธ์ ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม การจัดสร้างองค์การ การมุ่งเน้นการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
สู่ความเป็ นองค์การแห่ งนวัตกรรม ตรวจสอบและประเมินผล และการปรับปรุ งและพัฒนา โดยมีผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ วีระเดช และคณะ [19] ได้ศึกษารู ปแบบการพัฒนาสู่
การเป็ นโรงเรี ยนแห่ งนวัตกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยน
นวัตกรรมสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ร่วม 2) การสร้าง
ความคิดแบบยืดหยุ่น 3) ทีมนวัตกร 4) กลยุทธ์นวัตกรรม 5) นิสัยนวัตกรรม 6) วัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรม 7) การสื่ อสารแบบเปิ ด ผลการพัฒนารู ปแบบพบว่า รู ปแบบการพัฒนาสถานศึกษาศึกษาสู่ ความเป็ น
นวัตกรรม ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการ และตัวชี้วดั ควีมสาเร็ จ ซึ่ งมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ
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ขั้นนาองคืการ ขั้นการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ ขั้นมุ่งเน้นการดาเนิ นงานโดยใช้กลยุทธ์นวัตกรรม และขั้นการนิ เทศ
ติดตามและพัฒนา

ข้ อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ ใช้
1. สถานศึ กษาระดับ มัธยมศึ กษาสามารถน าผลการวิจัยซึ่ งเป็ นข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อพัฒ นาความเป็ น
องค์กรนวัตกรรมไปสู่ การกาหนดนโยบายและกรอบการดาเนิ นงานเพื่ อการพัฒนาสถานศึ กษาสู่ ความเป็ นองค์กร
นวัตกรรมอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล โดยสามารถกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกันได้
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ทาหน้าที่กากับดูแลในเชิงนโยบายของ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามารถนาผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้ในการกาหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาต่อไป

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจยั และพัฒนาความเป็ นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาโดยใช้ผลจากการสร้างข้อเสนอเชิง
นโยบายในการวิจยั ครั้งนี้ไปปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษาเพื่อดูผลการพัฒนาความเป็ นองค์กกรนวัตกรรม
2. ควรวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาเพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรมซึ่งจากผลการวิจยั ในครั้งนี้
มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนา ดังนั้นผูท้ ี่สนใจวิจยั ต่อสามารถศึกษาอย่างลุ่มลึกใน
ประเด็นเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรรนวัตกรรม
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