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การสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการทําวิจัยของครู
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บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษา ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู ผูวิจัยออกแบบ                     

การเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบวัดกับครูจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 สังกัด 

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ                                   

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน จาํนวน 543 คน เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั ประกอบดวย

แบบวัดความรู  ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา มีคาความตรง                     

เชิงเน้ือหาอยูระหวาง 0.60 - 1.00 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม
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ทางการศึกษาประกอบดวย 4 ดาน 15 ตัวบงชี้ พบวา ครูมีความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ความรูดานการใชนวัตกรรม                   

(Mean = 3.69, SD = 0.68)  ความรูดานการเลือกนวัตกรรม  (Mean = 3.68, SD = 0.66) และ                                             

ความรูดานการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.51, SD = 0.69) และครูมคีวามรูเกีย่วกับการจัดการนวัตกรรม                        

ทางการศกึษา อยูในระดบัปานกลาง 1 ดาน ไดแก ความรูดานการเผยแพรนวตักรรม (Mean = 3.27, SD = 0.76) 

องคประกอบ 2 ทักษะเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน 14 ตัวบงช้ี                                       

พบวาครูมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมาก                              

ไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทักษะดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.56, SD = 0.65) และทักษะดาน                          

การเลือกนวัตกรรม (Mean = 3.53, SD = 0.64) และครูมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา                               

อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน เรยีงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทกัษะการประเมินผลนวัตกรรม 

(Mean = 3.42, SD = 0.69) และ ทักษะการเผยแพรนวัตกรรม (Mean = 3.21, SD = 0.74)  องคประกอบ 3                             

เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย 2 ดาน และ 6 ตัวบงช้ี พบวา เจตคติ                           

เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย                   

ตามลําดับ ไดแก เจตคติตอตนเอง (Mean = 4.08, SD = 0.60) และเจตคติตอผูอื่น (Mean = 3.93, SD = 

0.71)  

คําสําคัญ 
 ความรู ทักษะ และเจตคติ   การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา   การเรียนการสอน   การทําวิจัย

Abstract
 The purpose of this research was to explore the knowledge, skills and attitudes related              

to the educational innovation management which can be used for improving teachers’ teaching 

and researches. The research was designed to collect quantitative data by using questionnaire 

with 543 teachers in Bangkok and surrounding provinces who work in the school belong to:                             

Office of the Basic Education Bangkok, Office of Education Bangkok, and Office of Private                            

Education. Tools used in research was the knowledge, skills and attitudes related to the educational 

innovative management scale which can be used for improving teachers’ teaching and                                       

researches. The content analysis by IOC were between 0.60 - 1.00. The research found that                        

Element 1 is the knowledge of educational innovation management with 4 parts and 15 indicators 

which the score were high level in the innovation using (Mean = 3.69, SD = 0.68), the innovation 

choosing (Mean = 3.68, SD = 0.66) and the innovation evaluation (Mean = 3.51, SD = 0.69)                            

and the score were moderate level in the innovation dissemination (Mean = 3.27, SD = 0.76).                    
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Element 2 is the skill of educational innovation management with 4 parts and 14 indicators which 

the score were high level in the innovation using skill (Mean = 3.56, SD = 0.65) and the innovation 

choosing skill (Mean = 3.53, SD = 0.63). And the score were moderate level in the innovation 

evaluation skill (Mean = 3.42, SD = 0.69) and the innovation dissemination skill (Mean = 3.21,                     

SD = 0.69). Element 3 is the attitude of  educational innovation management with 2 parts and                       

6 indicators which the score were high level in the attitude toward self (Mean = 4.08, SD=0.60)                 

and the attitude towards others (Mean = 3.93, SD = 0.71). 

 

Keywords
 Knowledge Skills and Attitudes Management,   Educational Innovative,   Teaching, Research 

บทนํา
 เม่ือโลกเขาสู ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมทั้งเทคโนโลยี                               

มคีวามเจรญิกาวหนาอยางรวดเร็ว ทาํใหประเทศตางๆ ตองเผชิญกบัสภาวะการแขงขันสงู และตองเรงพัฒนา

คนของตนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพเพื่อใหสามารถรับมือกับส่ิงทาทายดังกลาวได ดวยเหตุนี้                   

นานาประเทศรวมทัง้ประเทศไทยจงึตองเรงปฏริปูการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนซึง่เปนหวัใจ

สําคัญในการหลอหลอมเยาวชนใหเติบโตข้ึนเปนแรงงานท่ีมีศักยภาพ ซึ่งประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542  ทั้งนี้ปจจัยหลักประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนา

คุณภาพครู ซึ่งเปนจักรกลสําคัญในการขับเคล่ือนใหการปฏิรูปขางตนประสบความสําเร็จ ดวยเหตุนี้                                   

ครูจึงตองเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการดําเนินชีวิต 

(Chalarak, 2015) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่สงเสริมใหมีระบบ 

กระบวนการผลิต การพัฒนาครูใหมคีณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวชิาชีพชัน้สงูอยางตอเน่ือง 

โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560- 2579 ไดมีการกลาวถึง  การกําหนดบทบาทของครู  โดยกําหนด                   

ใหครเูปนผูมทีกัษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพีครู มจีติวญิญาณความเปนครู 

เปนผูเรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกตใชวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (The Secretariat of the Council of Education, 2017) และ                         

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 ที่มีนโยบายมุงเนนแนวทาง

การพัฒนาโดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ และใหความสําคัญ                          

กบัการพฒันานวัตกรรม การสงเสริมและสนับสนนุการวิจยั มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนษุยของประเทศ 

โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยม                              

ตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Office of the National Economic and Social 
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Development Board, 2017) ดังนั้น คุณภาพการศึกษา จึงข้ึนอยูกับคุณภาพครูเปนหลัก ครูจึงเปนบุคคลท่ี

มีความสําคัญ ซึ่งแนวโนมการศึกษาในระดับนานาชาติ มุงเนนไปที่ทักษะความสามารถ ทักษะพื้นฐาน                          

ในการดํารงชีวิต ทักษะดานการทํางาน และทักษะเฉพาะอาชีพ ซึ่งเปนทักษะท่ีองคการสหประชาชาติ                        

และองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยเูนสโก) ใหความสําคญั สวนในประเทศไทย

มองวา ครู คือ บุคคลสําคัญในการแกไขปญหาดานการศึกษา แตรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ                      

การศกึษาแหงชาต ิพบวา ความเปนครใูนสงัคมไทยกาํลังเผชญิกบัปญหาหลายดาน โดยเฉพาะวกิฤตศรทัธา

ในวิชาชีพ (Reungrong & Jiraworapong, 2014) ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ                     

ของครูอยางเรงดวน เพื่อเตรียมความพรอมใหครูปรับตัวและพัฒนาตนเพ่ือปรับการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ

 การพัฒนาครูใหสามารถนํารูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษา มาประยุกตใชในการพัฒนา                        

การเรียนการสอนและการทําวิจัยจะชวยใหครูปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ และเปนประโยชนใน                                   

ดานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัสภาพท่ีเปนจริง จงึควรมีการพัฒนาครูอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะ

ดานการทําวิจัยควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูมีสมรรถนะเพิ่มข้ึน เกิดการสงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางและพัฒนาความรู (The Secretariat of the Council of Education, 

2010) ซึ่งตรงกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

โดยใชวิธีกระบวนการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนา เพราะขอคนพบท่ีไดมาจากกระบวนการสืบคน                                

ที่เปนระบบและเชื่อถือไดจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียน                  

การสอนอยางมปีระสทิธภิาพ แตการวจิยัในชัน้เรยีนเปนส่ิงทีค่รผููสอนมคีวามรูสกึวาเปนเร่ืองยากไมสามารถทาํได 

ความเปนจริงแลว การวิจัยในช้ันเรียนน้ันไมใชสิ่งที่แปลกแยกไปจากบทบาทหนาที่ที่ครูปฏิบัติอยู เน่ืองจาก

ครูเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูเรียนรูและเขาใจสภาพการเรียนการสอนอยางแทจริงและอาจจะทํา                        

การวิจัยอยู แลวโดยไมรู ตัว โดยเฉพาะครูผู สอนที่พยายามหาทางปรับปรุงการเรียนการสอน และ                                 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้น (Wongwanich, Jaroensuk & Prasertsin, 2011)

 จากนโยบายการปฏิรปูการศึกษาทีส่งเสรมิใหเกดิการปฏริปูทัง้ระบบโรงเรียน กลาวคอื การดาํเนนิการ

ปฏิรูปในทุกดานเพื่อใหสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน โดยความรวมมือระหวางโรงเรียน บานและชุมชน                    

ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนที่สําคัญที่สุด คือ การปรับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียน

การสอนของครูซึ่งไดรับความสนใจจากนักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษา โดยนํามาใช                    

เพือ่การพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ  ของครูมากย่ิงข้ึน ดวยเหตุผลทีก่ลาวในขางตน การวิจยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค

เพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนําไปใช                                 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู ผลจากการดําเนินการวิจัยนี้จะเปนประโยชน                              

ในการพัฒนาครูทั้งดานการเรียนการสอนและการทําวิจัยซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาตนเองของครู                                     

การพัฒนาผูเรียน และเปนประโยชนตอวงการการศึกษาตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
 เพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถ

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู 

ทบทวนวรรณกรรม
 นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมท่ีจะชวยใหการศึกษาและ

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการนําเอาส่ิงใหมๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของความคิดหรือ

การกระทํา รวมไปถึงสิ่งประดิษฐเขามาใชในระบบของการศึกษา เพื่อมุงหวังที่จะปรับเปล่ียนส่ิงที่มีอยูเดิม                

ใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียน ทั้งนี้มีนักวิชาการไดใหความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้ Khammanee (2003)                    

กลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงกระบวนการคิดในรูปแบบใหมๆ  ทางการศึกษา ซึง่อยูในกระบวนการ

ทดลอง ที่พิสูจนประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชไดในระบบการศึกษาตอไป สวน Nualsakun                     

(2011) ไดกลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนรูมาประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอน                              

เกิดประสิทธิภาพตามจุดประสงคของหลักสูตร กลาวโดยสรุป นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งประดิษฐ

หรอืวธิกีารใหมๆ  หรอืมกีารนาํวธิกีารคดิมาปรบัปรงุของเกาใหเหมาะสม โดยมกีารทดลองหรอืพัฒนาสรางสรรค

จนเปนที่นาเช่ือถือไดวาจะมีผลดีในทางปฏิบัติ สามารถนําไปใชในระบบไดอยางบรรลุผลสําเร็จ ทั้งใน                           

การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของ                 

ครูอาจารย

 ปจจุบันการศึกษามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางแพรหลาย บุคลากรทางการศึกษา               

มกีารผลตินวตักรรมทางดานการเรยีนการสอนมาใชกนัอยางหลากหลายเพือ่เปนเคร่ืองมือทีจ่ะทําใหคณุภาพ

ของผูเรยีนมผีลสมัฤทธิต์ามเปาหมาย ซึง่ Thumtong (2013) ไดกลาววา นวตักรรมการเรียนรูทีค่รูผูสอนสามารถ

สรางหรอืพฒันาขึน้มาเพ่ือใชในการทําวจิยัในชัน้เรียนแบงเปน 2 ประเภทคอื (1) กจิกรรมการพัฒนาการเรียนรู

หรือเทคนิควิธีสอน (Instruction) เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ใชโดยท่ัวไปประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูป                     

ชุดการเรียนการสอน ชุดฝกแผนการสอน (ไดแก กิจกรรมพัฒนาเทคนิควิธีสอน รูปแบบการสอน และ

กระบวนการสอน) ชุดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน (ไดแก เพลง เกมการละเลน นิทาน และบทบาทสมมติ 

และ (2) สื่อการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้นใหมหรือสิ่งประดิษฐ (Invention) เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ใช                         

โดยทัว่ไป ไดแก สือ่ประสมวีดทิศันแบบจาํลองรปูภาพ แผนภาพ แผนโปรงใสเกมประดษิฐ เกมฝกทกัษะตางๆ 

CAI ฯลฯ จากการท่ีนักการศึกษาไดแยกประเภทของนวัตกรรมไวแลวนั้น สรุปไดวานวัตกรรมการเรียนรู                        

แบงออกไดเปนนวตักรรมประเภทผลติภณัฑหรอืสิง่ประดษิฐ และนวตักรรมประเภทรปูแบบเทคนคิวธิกีารสอน 

และในปจจุบันโดยเฉพาะนวัตกรรมดานการศึกษามีการประยุกตใชนวัตกรรมตางๆ เพื่อใหเหมาะสม ไดแก 

นวตักรรมทางดานหลกัสตูร นวตักรรมการเรียนการสอน นวตักรรมสือ่การสอน นวตักรรมทางดานการประเมินผล 

และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
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 การศกึษาวิจยัดานการพฒันานวตักรรมทางการศกึษาเพือ่การพฒันาผูเรยีน ตามแนวทางการปฏริปู

การศึกษาทั้ง 58 เลม (Wongwanich & Prasertsin, 2012) พบวา จากการสังเคราะหสาระในรายงานวิจัย

แตละเลมและนํามาแปลความหมายตามหลักการวิเคราะหชาติพันธวรรณนาอภิมาน ทําใหไดปจจัย                            

หรือประเด็นท่ีเปนกระบวนการอันมีผลตอการพัฒนาผูเรียน จํานวน 46 วิธีการ/กลยุทธ จัดกลุมไดเปน                             

5 ประเด็นหลักและผลลัพธคือการพัฒนาผูเรียน 4 ประเด็นหลัก แบงไดเปน 26 ประเด็นยอย โดย                                   

ปจจยัดานผลลัพธประกอบดวย 4 ปจจยัหลัก คอื 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย 8 ปจจยัยอย ไดแก 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคม ศาสนา วัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป                                   

ภาษาตางประเทศ และผลสัมฤทธิ์รวมทุกวิชา 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย 6 ปจจัยยอย                   

ไดแก ความมีวินัยในตนเอง การพัฒนาคุณธรรม คานิยมการมีภูมิคุมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       

คานิยม ความพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษพลังงาน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์                       

3) ทักษะทางสังคม/การแกปญหา ประกอบดวย 6 ปจจัยยอย ไดแก ทักษะการมองโลกในแงดี ทักษะการเขา

สงัคม ความมีนํา้ใจ ความสามารถในการแกปญหา ทกัษะการเรียนรูเปนทมี และประสทิธภิาพการบริหารเวลา 

และ 4) ทักษะทางการคิด ประกอบดวย 4 ปจจัยยอย ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค 

ความคดิแบบอุปนัย และความสามารถในการคิดภาพรวม ผลลัพธทีน่กัวิจยัมุงพฒันาใหเกิดในตัวผูเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่พบมากที่สุด คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลรวมงานวิจัย 11 เรื่อง รองลงมาคือ 

ทักษะทางสังคม/การแกปญหา ผลรวมงานวิจัย 5 เร่ือง ทักษะทางการคิด ผลรวมงานวิจัย 2 เร่ือง                                 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลรวมงานวิจัย 1 เรื่อง สวนผลลัพธที่นักวิจัยมุงพัฒนาใหเกิดในตัวผูเรียน

ระดับมัธยมศึกษาท่ีพบมากที่สุด คือ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลรวมงานวิจัย 32 เรื่อง รองลงมา

คือ ทักษะทางสังคม/การแกปญหา ผลรวมงานวิจัย 11 เรื่อง ทักษะทางการคิด ผลรวมงานวิจัย 6 เรื่อง                          

และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลรวมงานวิจัย 5 เรื่อง

 นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา ในประเด็นที่หลากหลาย ดังเชน 

Garavaglia (2016) จากมหาวิทยาลัยมิลาน ไดศึกษาถึงจุดมุงหมายและแนวทางที่นาจะเปนของนวัตกรรม

ในเทคโนโลยีทางการศึกษาจากการศึกษาเอกสารตางๆ ที่ผานมาและไดสรุปวาแนวโนมในอนาคต                                

ของการเรยีนดวยเทคโนโลยวีานาจะประกอบดวยเทคโนโลยทีีม่นีวตักรรมบรรจเุขาไป 3 ประเภทใหญๆ  ไดแก 

1) นวัตกรรมที่เพิ่มเติมจากความเปนจริง 2) นวัตกรรมเสมือนจริง และ 3) นวัตกรรมท่ีผนวกรวมอินเตอรเน็ต

ไวกับทุกสิ่ง สวน Lubbers (2014) ไดศึกษาเอกสารตางๆ และรวบรวมมาในประเด็นของการสนับสนุน

นวัตกรรมทางการศึกษาวา แนวทางที่สําคัญที่สุดไดแก  หลักสูตรที่เปนดิจิตอลและการสนับสนุน                                  

ดานหองสมดุสาธารณะ โดยในป ค.ศ. 2013 หองสมดุในเขตปกครองของรฐัวอชงิตนัใตไดรวมกนัประชมุและ

รเิริม่ใชนโยบาย T3 หรอื การเปลีย่นผานความคดิผานเทคโนโลย ี(Transforming Thinking though Technology) 

โดยในเขตปกครองที่ 833 ครูทุกคนจะไดรับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร                                        

แมคบุ ก (MacBook) ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนและครูสามารถโหลดบทเรียนออนไลน                                        

ไดที่บาน หลักสูตรไดถูกผนวกเขากับระบบออนไลน และนอกจากนี้ครูยังนําเครื่องมือดังกลาวมาใชเปน                       
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สิ่งสนับสนุนในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนตางๆ ใหนักเรียนเขาใจยิ่งข้ึน และ Whitworth (2014)                          

ไดศึกษาถึงโปรแกรมการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว โดยวิเคราะห

ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก วิธีศึกษารายกรณีแบบผสมผสาน                    

โดยพัฒนาจากการใชทฤษฎีฐานราก โดยตั้งคําถามวิจัยจากการศึกษาทฤษฎีนวัตกรรมตามมุมมอง                           

ของ Downs และ Mohr’s เพื่อสรางสมมติฐานและใชการสัมภาษณกอน จากน้ันระยะท่ี 2 ใชการทดสอบ                

ดวยเทคนิคระบบวิเคราะหทางสังคมเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริง กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเปนบุคคล                      

13 คน ไดแก ครูและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการจัดทําโปรเจคการสรางนวัตกรรมการศึกษาตางๆ ใชเวลา               

การสัมภาษณ 30-45 นาที บันทึกการสัมภาษณดวยกลอง เสียง และการจด 

วิธีการวิจัย
 ผูวจิยัไดทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เพือ่ใหไดขอมลูทีต่รงตามความเปนจริงในสังคมไทย

ปจจุบันมากท่ีสุด ซึ่งผูวิจัยใชการออกแบบการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร และการทํา                  

แบบวัดกบัครู จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้ 3 สงักัด ไดแก สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร (สพฐ.) สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมจํานวน 543 คน ใชวิธีการสุมแบบ 2 ขั้นตอน 

(Two-Stage Random Sampling) ขั้นตอนท่ี 1 การสุมโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การสุมครู โดยการสุม                                      

ในแตละขั้นตอนจะใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย                   

ภาพรวมของขอมูลภูมิหลังของผูตอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 77.16)                      

มีอายุ 30-39 ป (รอยละ 36.83) การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (รอยละ 70.17) ประสบการณทํางานนอยกวา 

6 ป (รอยละ 35.73) ประสบการณการทําวิจัย 1-3 เรื่อง (รอยละ 55.43) ตําแหนงทางวิชาการ ครูผูชวย/คศ.1 

(รอยละ 39.59) ชวงชั้นสูงสุดที่สอน มัธยมปลาย (รอยละ 31.68) และกลุมสาระหลักที่สังกัด วิทยาศาสตร 

(รอยละ 17.13) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบวัดความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เก่ียวของกับ                   

การจดัการนวตักรรมทางการศึกษา ทีส่ามารถนําไปใชในการพฒันาการเรยีนการสอนและการทาํวจิยัของครู 

เปนแบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ แบบการตอบสนองรายคู (Dual Responses) คือ                   

การวัดสภาพในปจจุบันและสภาพท่ีควรจะเปน มีลักษณะใหนักเรียนประมาณคาวา นักเรียนไดปฏิบัติจริง               

ในระดับใด และนักเรียนควรปฏิบัติไดในระดับใด โดย 5 = ทุกวัน 4 = บอยคร้ัง 3 = บางคร้ัง 2 = นานๆ คร้ัง 

1 = ไมปฏบิตัเิลย จากน้ันนาํแบบวัดใหผูทรงคุณวฒุจิาํนวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบ

และนิยาม พบวามีความตรงเชิงเนื้อหา คา IOC อยูระหวาง 0.60 - 1.00  

 สําหรับการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน มีเกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถามท่ีเปนมาตราสวน

ประมาณคาจะพจิารณาขอบเขตคานํา้หนกัของคาเฉลีย่ทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถาม และแปลความหมาย

ของขอมูลดวยคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตามแนวคิดของ Best (1997) ดังนี้ 
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 ชวงคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  ความหมาย
   4.50-5.00   ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับมากที่สุด

   3.50-4.49   ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับมาก

   2.50-3.49   ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับปานกลาง

   1.50-2.49   ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับนอย

   1.00-1.49   ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
 งานวจิยัเร่ืองการสํารวจความรู ทกัษะ และเจตคติ ทีเ่กีย่วของกบัการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

การทําวิจัยของครู ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย 3                       

องคประกอบ ดังนี้

 องคประกอบ 1 ความรูเกีย่วกบัการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 5 ดาน พบวา ครูมคีวามรูเกีย่วกบั

การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ตามลําดับ                      

ไดแก ความรูดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.69, SD = 0.68)  ความรูดานการเลือกนวัตกรรม  (Mean = 

3.68, SD = 0.66) และความรูดานการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.51, SD = 0.69) และครูมีความรู

เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ความรูดานการเผยแพร

นวัตกรรม (Mean = 3.27, SD = 0.76) 

 องคประกอบ 2 ทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 5 ดาน พบวา ครูมีทักษะเกี่ยวกับ

การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ตามลําดับ                       

ไดแก ทักษะดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.56, SD = 0.65) และทักษะดานการเลือกนวัตกรรม                                

(Mean = 3.53, SD = 0.64) และครูมทีกัษะเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทักษะการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.42,    

SD = 0.69) และ ทักษะการเผยแพรนวัตกรรม (Mean = 3.21, SD = 0.74) 

 องคประกอบ 3 เจตคติเกี่ยวกับการจดัการนวัตกรรมทางการศึกษา 2 ดาน พบวา เจตคติเกี่ยวกับ                   

การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมากท้ัง 2 ดาน เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ตามลําดับ 

ไดแก เจตคติตอตนเอง (Mean = 4.08, SD = 0.60) และเจตคติตอผูอื่น (Mean = 3.93, SD = 0.71)                           

 รายละเอียดดังตาราง 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 1 

คาสถิติพื้นฐานประเด็นของความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N=543)

 Mean SD Skewness Kurtosis 
 (Selecting) 3.68 0.66 -0.0  -0. 6  

1. 
 

3.64 0.73 -0.02 -0.30  

2.  3.69 0.77 -0.01 -0.37  
3.  3.76 0.83 -0.15 -0.49  
4.  3.64 0.83 -0.14 -0.43  

 (Using) 3.69 0.68 -0.10 -0.18  
5.  3.86 0.80 -0.24 -0.47  
6. 

 3.60 0.83 -0.09 -0.33  

7. 
 

3.71 0.86 -0.19 -0.53  

8.  3.71 0.81 -0.03 -0.50  
9.  3.55 0.90 -0.06 -0.42  

 (Evaluating) 3.51 0.69 -0.04 0.1   
10.  3.49 0.78 -0.04 -0.14 
11.  3.54 0.79 -0.11 0.04  
12.  3.48 0.82 -0.01 -0.24 

 (Sharing) 3. 7 0.76 0.01 0.01 
13. 

 
3.41 0.85 -0.04 -0.23 

14.  3.35 0.86 -0.13 0.00 
15. 

  
3.03 1.03 0.01 -0.34 

  
 ตารางที ่ 1 แสดงองคประกอบ 1 ความรูเกีย่วกบัการจัดการนวตักรรมทางการศึกษา  จาํนวน  5 ดาน                        

ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 15 ขอ โดยตัวบงช้ีเรื่อง  การศึกษาเน้ือหาวิชาแผนการสอนกอนใช

นวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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ตารางท่ี 2 

คาสถิติพื้นฐานประเด็นของทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N = 543) 

 Mean SD Skewness Kurtosis  
 (Selecting) 3.53 0.63 0.05 -0.19  

1. 
 3.47 0.73 0.15 -0.25  

2. 
 3.55 0.73 -0.05 -0.12  

3. 
 

3.59 0.79 -0.08 -0.42  

4. 
 

3.52 0.81 -0.13 -0.17  

 (Using) 3.56 0.65 -0.06 0.04  
5. 

 
3.66 0.80 -0.14 -0.33  

6. 
 3.48 0.80 -0.07 -0.23  

7. 
 

3.64 0.81 -0.07 -0.50  

8.  3.55 0.77 0.05 -0.28  
9.  3.46 0.83 0.07 -0.24  

 (Evaluating) 3.4  0.69 -0.0  0. 3  
10.  3.42 0.76 0.10 -0.06  
11. 

 3.44 0.79 -0.13 -0.02  

12. 
 

3.40 0.81 -0.10 -0.06  

 (Sharing) 3. 1 0.74 -0. 3 0.04  
13. 

 
3.34 0.80 -0.08 -0.08  

14. 
 

3.28 0.87 -0.19 0.15  
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 ตารางท่ี 2 แสดงองคประกอบ 2 ทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 5 ดาน                            

ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 14 ขอ โดยตัวบงชี้เร่ืองการศึกษาเน้ือหาวิชาแผนการสอนกอนใช

นวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด

ตารางท่ี 3 

คาสถิติพื้นฐานประเด็นของเจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N = 620) 

 Mean SD Skewness Kurtosis 

 4.08 0.60 -0.55 0.7   
1. 

 
 

3.98 0.70 -0.23 -0.21  

2.  

 
4.15 0.70 -0.41 -0.20  

3. 
  

 
4.12 0.71 -0.59 0.65  

 3.93 0.71 -0.44 0.48  
4. 

  
3.87 0.81 -0.29 -0.12  

5. 
 

 
3.99 0.76 -0.41 0.13  

6. 
 
 

3.92 0.82 -0.35 -0.06  

 ตารางท่ี 3 แสดงองคประกอบ 3 เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 2 ดาน                           

ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 6 ขอ โดยตัวบงชี้เรื่องการจัดการกับนวัตกรรมทางการศึกษา                        

ทําใหครูสามารถนําไปชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางแทจริงมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยน้ีมีขอคนพบท่ีครอบคลุมท้ังในดานของการสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของ               

กับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของครู ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ                             

การทําวิจัยของครูนั้น ผลการวิจัยพบวา ในองคประกอบ 1 ครูมีความรูอยูในระดับมากในการเลือกนวัตกรรม 

การใชนวัตกรรม และประเมินผลนวัตกรรม ที่สอดคลองกบัเนื้อหาที่สอน ตรงกับจุดมุงหมาย และเหมาะสม

กับวัยของผูเรียน เพื่อเปนการกระตุนนักเรียนใหมีสวนรวมในการใชนวัตกรรมน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุด                        

สวนความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานการเผยแพรนวัตกรรมอยูในระดับปานกลาง                      

ซึง่อาจสงผลตอการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ทําใหการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวจิยัของครู

ในสถานศึกษาตางๆ ดําเนินไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งควรไดรับการพัฒนา โดยสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Lubbers (2014) ที่ไดศึกษาเอกสารตางๆ และรวบรวมมาในประเด็นของเสนอแนะใหมีแนวทาง                             

ในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับครูในดานหลักสูตรท่ีเปนดิจิตอลและการสนับสนุน                                

ดานหองสมดุสาธารณะและฐานขอมลูออนไลนตางๆ ซึง่ครทูกุคนจะไดรบันวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน

ผานคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังตองสนับสนุนใหมีบริการสื่อประสมพิเศษที่ใหบริการความตองการเฉพาะ                   

ของแตละบุคคล ตลอดจนมีการดูแลและสอนสตาฟหรือพี่เลี้ยงในการทํางานเพ่ือพัฒนาและสนับสนุน

นวัตกรรมเหลานี้แกผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเลือก และ                 

ประเมินนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใหตรงกับความตองการผูเรียน สอดคลองตามเน้ือหาท่ีเรียนมากท่ีสุด และ                    

ผลวิจัยในองคประกอบ 2 พบวา ครูมีทักษะอยูในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา                       

ดานการเลือกนวัตกรรม และการใชนวตักรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดึงดูดความสนใจ  และสอดคลอง

กับบทเรียน สวนทักษะดานการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม และดานการเผยแพรนวัตกรรมอยูใน

ระดบัปานกลาง อาจทําใหตองฝกทกัษะทางดานน้ีมากข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวจิยั

ของครูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

 สวนผลการวิจัยในองคประกอบ 3 พบวา เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของครู

ดานเจตคติตอตนเองอยูในระดับมาก แสดงวาครู มีแนวโนมพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ                            

จดัการนวตักรรมทางการศกึษา สวนดานเจตคตติอผูอืน่อยูในระดบัมากเชนกนั แตมคีาเฉลีย่นอยกวาดานเจตคติ

ตอตนเอง สอดคลองกับ Wangwanitpan, Klindit, Boontositrakul,  Ditlampoo & Boonpen (2010)             

ศึกษาปญหาและการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมท่ีพบวา                           

ปจจัยท่ีเปนปญหามากท่ีสุดคือ ปจจัยจากส่ิงเราภายใน ไดแก  ดานเจตคติที่มีตอการใชนวัตกรรม ตนเอง                 

และผูอื่น ไดแก ความจําเปนของการใชนวัตกรรมการเรียนการสอน การสราง/การผลิต/การใชนวัตกรรม                        

มคีวามยุงยาก นวัตกรรมมคีวามสาํคญัและมปีระโยชน การสอนแบบเดมิไดผลดกีวาการใชนวตักรรมการสอน 

ความตองการในการใชนวัตกรรม (ไมชอบใชนวัตกรรมเพราะทําใหเสียเวลาในการสอน) และ ความรู                            

ความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (ขาดความรูความเขาใจและการพัฒนานวัตกรรม) และ Klinchon (2007) 

ศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองของ
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นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัครสิเตยีน ทีพ่บวา ดานเจตคตติอการใชสือ่ของนกัศกึษามคีะแนน                                

อยูในระดับมาก โดยเห็นวา การเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเปนส่ิงท่ีนาสนใจ ทําให      

ลดเวลาในการทําความเขาใจดวยตนเอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนสนุกสนาน ไมนาเบ่ือ ทําใหผูเรียน                 

มีความกระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น มีสวนทําใหผลการเรียนดีขึ้น มีขอมูลขาวสารตามความตองการ        

ทันโลก ทันเหตุการณ การเรียนโดยใชสื่อมีความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนในปจจุบัน ทําใหเกิด                

การเรียนรูไดงายข้ึน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนและผูสอนควรมีเจตคติที่ดีตอการใชสื่อ ดังนั้น การสํารวจ                    

ความรู ทกัษะ และเจตคติ ทีเ่กีย่วของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษา

มาพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู       

เชน การวางแผนกาํหนดนโยบายเพือ่มุงเนนการนาํความคดิสรางสรรคและการพฒันานวตักรรมมาสนบัสนนุ   

การวิจยัพฒันา โดยการผสมผสานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจยั เพือ่ยกระดับคณุภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (Office of the National 

Economic and Social Development Board, 2017)

สรุป
 ผลการศกึษาวจิยัครัง้นีส้ามารถนาํขอคนพบทีไ่ดจากการวจิยัไปใชเปนสารสนเทศในการวางแผน สราง 

และพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัย                                

ของครไูดอยางครบถวนตามองคประกอบทีง่านวิจยันีไ้ดจาํแนกในการศึกษาความตองการของครู โดยสถานศึกษา

และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากงานวิจัยนี้ มาประยุกตใชในวางแผน      

การกําหนดนโยบายเพ่ือสรางความรู ทกัษะ และเจตคติ ทีจ่าํเปนของครู ใหเกดิการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ทีส่ามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจยัของครู ซึง่จะเปนประโยชนสาํหรับครูอาจารย 

และผูเรียนตอไป และสําหรับผูที่สนใจศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการศึกษาในลักษณะ

การวิจัยเชิงลึก ซึ่งอาจจะเปนการศึกษาแบบกรณีศึกษา หรือการประชุมกลุม ที่เกี่ยวของกับความรู ทักษะ       

และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการทําวิจัยของครู
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