การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
Creative School Administration of Schools Administrators under the
Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2
มลกาญจน์ มาตแม้น1, วรชัย วิภูอุปรโคตร2
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม1, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม2

Monlagan Matman1, Vorachai Viphoouparakhot 2
Graduate student, Master of Education in Educational Administration,
Siam Technology College 1, Siam Technology College 2
E-mail: Vorachaiv@Siamtechno.ac.th1, 2

Received: March 3, 2021; Revised: May 5 , 2021; Accepted: 15, 2021
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการบริหารสถานศึกษาแบบใหม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับจากกลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 297 คน พบว่า ภาพรวมของการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินแต่ละด้าน
ใน 5 ด้านอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2)
การสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4) การให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการ
บริหารอย่างสร้างสรรค์ และ 5) การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 8 คน เกี่ยวกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า
การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
นำไปสู่การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
คำสำคัญ : การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ABSTRACT
The aim of this research was to study the creative school administration of school
administrators that allowed teachers, students, parents and communities to participate in school
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management. From the analysis of data obtained from the administered questionnaires with the
sample of 297 teachers in educational institutions under the Office of Pathum Thani Primary
Educational Service Area, Area 2, it was found that the creative school administration of school
administrators was at good level overall. Each of the 5 aspects of creative school administration was
also at good level. They were: 1 ) Developing an environment that promotes working and learning
which obtained the highest mean score, 2 ) Building an educational institution as a learning
community, 3 ) Inspiration 4 ) Engaging teachers to participate in creative management, and 5 )
Encouraging teamwork in collaboration with stakeholders. An In-depth interview was conducted with
8 school administrators about the creative school administration, It was suggested that the school
administrators employ the principles of participation, collaborating with all stakeholders. School
administrators must change the organizational culture by working collaboratively with teachers,
students, family and community for creative school management, utilizing creative ideas from all
concerned.
Keywords : creative school administration, office of primary educational service area
บทนำ
การขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระเทศไทยก้ า วไปสู่
เป้ าหมายตามกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ที่ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นหัวใจสำคัญ ซึ่งการจัด
การศึ กษาอย่ างสร้ างสรรค์ (Creative Education)
เป็นพื้ นฐานสำคัญในการขับเคลื่ อนให้ ประเทศไทย
ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ ตั้งไว้ โดยมี กระบวนการสำคั ญ
คือ บทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
อย่ างสร้างสรรค์ และการมี ส่ วนร่วมคิ ดร่วมทำของ
ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษากั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา ตามที่
ไพฑู รย์ สิ นลารั ตน์ (2559) กล่ าวถึ งแนวทางการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษ าจำเป็ นต้ องอาศั ย
กระบวนการในการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติ
อย่ างหลากหลาย ซึ่ งประกอบด้ วยกระบวนการที่
สำคั ญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการ
เรี ยนรู้ อย่ างสร้ างสรรค์ และการมี ส่ วนร่ วมคิ ดของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

Avalos (2011) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์ ต้องมีทักษะและบทบาทในการบริหาร
โรงเรียนให้ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ มี การใช้ ข้ อมู ล
และสารสนเทศเพื่ อใช้การกำหนดยุทธศาสตร์และ
นำไปสู่การปฏิบัติในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน
เชิ งสร้ างสรรค์ ต้ องมี ดั งนี้ 1) เป็ นนั กสร้ างสรรค์ มี
กระบวนการผลั ก ดั น ให้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี
ความสามารถสร้ า งสรรค์ งานให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 2) เป็นนักการสื่อสารด้วยการแบ่งปันข้อมูล
ผ่านในทุกช่องทางที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยทั้ งหมด 3) เป็ นนั กคิ ดวิ เคราะห์ โดยผู้ บริ หาร
จะต้องให้ ความสนใจในความคิดที่ครูหรือบุคลากร
แสดงออกเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะต้องนำเอาข้อมูลและ
ความคิดต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจ สอดคล้องกับ
Camburn and Han (2015) ผู้ บริหารโรงเรี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์ ต้องมีคุณลักษณะ คือ 1) ความสามารถใน
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การสร้ างแรงบั น ดาลใจ ความกระตื อ รื อ ร้ น และ
ความคิดเชิงบวกต่อผู้ที่ทำงานร่วมกันกำหนดทิศทาง
ในอนาคต ส่งเสริมทักษะในยุค 4.0 ต้องรู้และฝึกให้มี
ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละคิ ดวิ เคราะห์ ด้ วยการใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลได้ อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพและการ
ปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) สร้างชุมชน ด้วยการ
ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายที่เหมาะสม ด้วยวิธีที่จะ
สร้างโอกาสให้กับทุกฝ่ายได้เชื่อมโยงต่อกับคนอื่นที่
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้นมันเป็นสิ่งสำคัญ
ซึ่งที่ไม่เพียงแต่พัฒนาผู้นำในโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็น
การเปิ ดโอกาสให้ คนอื่ นเห็ นความเป็ นผู้ นำด้ วย 3)
การสร้างความร่วมมื อและการติดต่อ โดยผู้บริหาร
ต้องแสวงหา แบ่งปันข้อมูลและความรู้อย่างเปิดเผย
ชัดเจน 4) สร้างพลังเชิงบวก ด้วยการสร้างหลักการ
ในเชิงบวก เชิ งรุ กและวิธีการดู แลเอาใจใส่ ต้ องให้
เวลาในการพบปะพูดคุยกับผู้เรียน ครูและผู้ปกครอง
ให้รับรู้คุณค่า ด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แท้จริง
ให้เกิดขึ้น ขณะที่ Zhu (2010) กล่าวถึง การบริหาร
โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารควรมี นโยบายเชิ ง
วัฒนธรรมในการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันมีการ
จั ด โครงสร้ างโรงเรี ย นให้ เป็ น รู ป แบบที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้มีความสามัคคี จะต้องเปลี่ยน
จากการแข่งขันกับผู้อื่นเป็นการอยู่ร่วมกันและต้อง
เปลี่ยนแนวความคิดจากควบคุมเป็นอยู่ร่วมกันให้ได้
ขณะเดียวกั น Salter (2017) กล่าวว่าการบริหารที่
สร้างสรรค์ในโรงเรียนประถมศึกษาของออสเตรเลีย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้ องมี บทบาทมากกว่า
การเป็นผู้นำและความสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการต้อง
เป ลี่ ยน แป ลงการบ ริ ห ารงาน ได้ ตลอดเวลา
ขณะเดียวกันการมีองค์ความรู้เชิงลึกช่วยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างสร้างสรรค์
ด้วยการมี นโยบายและวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอและ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ธีระ รุญเจริญ (2553) มองภาพการบริหาร
สถานศึ กษาอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดการศึ กษาที่
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งมี ห ลั ก การบริ ห ารงาน
สมัยใหม่ในการมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมคิดในการทำงานร่วมกันของ
ครู และผู้ ใต้ บั งคั บบั ญ ชาในโรงเรี ยน มี การจั ดการ
บริหารที่ดีโดยมีเทคนิควิธีการที่จะทำให้สถานศึกษา
มี คุ ณภาพได้ ตามเป้ าหมายและความคาดหวังของ
ชุ ม ชน สั งคม และประเท ศชาติ การบริ ห าร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นแนวทางใหม่ใน
การบริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้
ความสามารถสูงสุดของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เพื่ อให้ สามารถใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มี
แนวทางการดำเนิ นงานลั กษณ ะการบริ ห าร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการบริหาร 2) ด้าน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานและ
การเรียนรู้ 3) ด้านการสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 4) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและ 5)
ด้ านการส่ งเสริ มการทำงานเป็ นที มและการสร้ าง
ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้วิจัยได้นำมา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ปทุ มธานี เขต 2 เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ให้ กั บ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาให้ มี มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วรชัย วิภูอุปรโคตร (2564)
กล่าวถึง การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยุค 4.0
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จะมีการเพิ่มคุณภาพในทุกภารกิจ ทั้งการเรียน การ
สอน การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองตลอด
ชีวิต จึงต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายปฏิ รู ป การศึ กษาที่ มี เป้ าหมายหลั ก
ประกอบด้วย 1) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเรียนรู้ 2) เพิ่มโอกาสทางการศึ กษาและเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารและจัดการศึกษานำไปสู่ความเป็น
เลิ ศ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
สอดคล้ องตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542
โดยองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้มาจากการสังเคราะห์จาก

Bennis (2002) ธี ระ รุ ญ เจริญ (2553 น.7-8) กั ลยา
รั ตน์ ธี ระรั ตนชั ยกุ ล (2558 น.252) โศภิ ดา คล้ าย
หนองสรวง (2558) ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) วรชัย
วิภูอุปรโคตรและคณะ (2562 น.48) ประกอบด้วย 5
ด้าน ดังนี้ 1) การให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการ
บริหาร 2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
ทำงานและการเรียนรู้ 3) การสร้างสถานศึกษาให้เป็น
ชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู้ หมายถึ ง 4) การสร้ างแรง
บันดาลใจ 5) การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการ
สร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั้ง 5
ด้าน ได้มาจากการสังเคราะห์ค่าความถี่ที่มีค่าตั้งแต่ 4
ขั้นไป ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์
รายการ
Benni ธีระ
กัลยา
s (2553 รัตน์
(2002
)
(2558)
)
การมีวิสัยทัศน์
✓
การมุ่งความสำเร็จ
✓
การสร้างความสนุกและท้าทาย
✓
การให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ
✓
✓
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
✓
✓
ทำงานและการเรียนรู้
การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
✓
การกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความคิด
✓
การทำงานเป็นทีมและการสร้างความ
✓
✓
ร่วมมือ
การให้ความไว้วางใจ
✓
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
✓
✓
การมีความยืดหยุ่น
✓
✓
✓
การสร้างแรงบันดาลใจ
✓
✓
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โสภิดา ไพฑูรย์ วรชัย ความถี่
(2558) (2560) (2562
)

✓
✓
✓

2
2
3
5
5

✓
✓

2
3
4

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

2
5
3
4

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาอย่ าง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยด้วยการวิเคราะห์
เอกสารและข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง การเก็ บข้ อมู ลเชิ ง
ปริมาณด้วยการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดระดับการ
บริ หารสถานศึ กษาอย่ างสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึ กษา และเก็ บ ข้ อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพด้ วยการ
สั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ กจากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
คัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือมี
ผลงานดี เด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ เอกสารและข้ อ มู ล ที่
เกี่ ยวข้ อง ด้ วยการวิ เ คราะห์ สาระ (Content
Analysis) เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาอย่ า ง
สร้างสรรค์ ได้องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
อย่ างสร้างสรรค์ ที่ มี ค่ าความถี่ สู งสุ ด 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้านการให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการบริหาร ด้าน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานและ
การเรียนรู้ ด้านการสร้างสถานศึกษาให้ เป็ นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้าน
การส่ งเสริมการทำงานเป็ นที มและการสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 297
คน และตั ว อย่ า งผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง จำนวน 8 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่ ง เป็ น 2 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานแบบสำรวจรายการ (Check List)
ประกอบด้ วยคำถามเกี่ ยวกั บ เพศ วุ ฒิ การศึ กษา
ประสบการณ์การทำงาน และกลุ่มเครือข่าย ตอนที่ 2
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บการบริหารสถานศึ กษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำใน
การบริ ห าร 2) ด้ านการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มที่
ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้ 3) ด้านการสร้าง
สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 4) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ 5) ด้านการส่งเสริมการทำงาน
เป็ นที มและการสร้างความร่วมมื อกั บผู้ ที่ มี ส่ วนได้
ส่วนเสีย รวมคำถาม 25 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert’s Five
Rating Scale) โดยก ำห น ดช่ วงคะแน น ให้ มี
ความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับน้อย
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับน้อย
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปาน
กลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมาก
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
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การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อโดย
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยคำนวณหาค่า IOC เลือกข้อคำถามที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบสั มภาษณ์ เป็ นคำถามปลายเปิ ดเพื่ อ
สอบถามความคิ ด เห็ น ได้ แ ก่ ข้ อ เสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ประชากรและตัวอย่าง
โดยกำหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่
ผู้ บริ หาร และครู ผู้ สอน สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกเป็น
ผู้ บริ หาร 61 คน ครู 1,316 คน รวมเป็ นจำนวน
1,377 คน
2. ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามได้
จากการกำหนดขนาดตั ว อย่ าง ครู ผู้ ส อน สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 จำนวน 1,316 คน โดยกำหนดตัวอย่างจาก
ต าราง Krejcie & Morgan (1970) ได้ ตั วอ ย่ าง
จำนวน 297 คน ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling)
2.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์ได้
จาก การก ำห น ดก ลุ่ ม ตั วอย่ างแบ บ เจาะจง
(purposive sampling) จากผู้บริหารสถานศึกษาใน
สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 8 คน คัดเลือกจากผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ มีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ได้รับ

รางวั ลหรื อมี ผลงานดี เด่ น เป็ นที่ ประจั กษ์ ด้ านการ
บริ หารสถานศึ กษาอย่ างสร้ างสรรค์ โดยแบ่ งเป็ น
ผู้บริหารสถานศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายละ 1 คน จาก
8 กลุ่ มเครื อข่ าย โดยสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (indepth interview) ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิ ธี เก็ บ รวบรวมข้ อมู ลเชิ งปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย
ดำเนินการส่งและรับแบบสอบถาม 2 วิธี คือ รับส่ง
ด้ วย ต น เอ ง แ ล ะ แ น บ QR CODE ให้ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสามารถส่งผ่านทาง Google Form ได้
เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างตรงตามเวลาที่
กำหนด ได้แบบสอบถามคืนมาและสมบูรณ์ จำนวน
297 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
วิ ธี เก็ บรวบรวมข้ อมู ลเชิ งคุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย
ติดต่อนัดหมายผู้บริหาร และส่งประเด็นที่ใช้ในการ
สั ม ภาษณ์ ท างจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละทาง
โทรศั พท์ ดำเนิ นการสั มภาษณ์ ตามวั น เวลาที่ นั ด
หมายโดยมีการจดบันทึก และ บันทึกเทปเสียง ขณะ
สัมภาษณ์จะสรุปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบเป็นระยะ ๆ
เพื่อยืนยันคำให้สัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย
ดำเนิ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจนั บ แบบสอบถามทั้ งทางระบบ
ออนไลน์และในรูปแบบเอกสาร พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความ ถู กต้ อ งสมบู รณ์ ข องแบบสอบถามที่ ได้ รั บ
กลับคืนมา
2. นำแบบสอบถามดังกล่าวไปคำนวณหา
ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังนี้
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2.1) วิ เคราะห์ สถานภาพและข้ อมู ล
พื้ นฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม คำนวณ หา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2.2) วิเคราะห์ การบริหารสถานศึ กษา
อย่ างสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (M)
และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) ซึ่งแปลความหมาย
ช่วงระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert, 1967)
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย
ดำเนิ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยนำผลที่ ได้ จากการ
สั มภาษณ์ ใช้ การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (content
analysis) ในประเด็ น สำคั ญ ตามตั วแปรด้ านการ
บริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาค่าความถี่
ของข้ อมู ลและจั ดอั นดั บและรวบรวมแนวทางการ
พัฒนา
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษา
จากแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษา
อย่ างสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุ มธานี
เขต 2 ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ครูมีส่วนร่วม
คิดร่วมทำในการบริหาร ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่ ส่ งเสริมการทำงานและการเรียนรู้ ด้ านการสร้าง

สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และด้านการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
และการสร้างความร่วมมื อกั บผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม มี
จำนวนทั้งสิ้น 297 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
เป็นเพศหญิ ง จำนวน 249 คน และเป็นเพศชาย
จำนวน 48 คน มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จำนวน 216 คน สู งกว่าปริญญาตรี 81 คน มี
ประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 1-5 ปี จำนวน
193 คน มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 510 ปี จำนวน 61 คน และมีประสบการณ์ในการ
ทำงานระหว่ า ง 10 ปี ขึ้ น ไปจำนวน 3 คน
ประสบการณ์ในการมากกว่า 30 ปีขึ้นไป จำนวน
43 คน
2. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การบริ ห าร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ด้านที่มี
การปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี ที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้
และด้ านที่ มี ระดั บ การปฏิ บั ติ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างความร่วมมือ
กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
ระดับการบริหารอย่างสร้างสรรค์
การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D. ความหมาย อันดับ
X
1. การให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการบริหารอย่างสร้างสรรค์
3.78 0.67
ดี
4
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้
4.10 0.64
ดี
1
3. การสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
3.99 0.56
ดี
2
4. การสร้างแรงบันดาลใจ
3.89 0.55
ดี
3
5. การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างความร่วมมือกับผู้
3.61 0.60
ดี
5
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม
3.87 0.60
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารสถานศึกษาอย่าง
สร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาโดยรวม อยู่
ระดับดี ( X =3.87) พิจารณารายด้าน พบว่า การ
บริหารสถานศึ กษาอย่ างสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริหาร
สถานศึ ก ษาที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้
อยู่ ร ะดั บ ดี ( X =4.10) รองลงมาคื อ การสร้ า ง
สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ระดับดี (
X =3.99) การสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ระดับดี ( X =
3.89) การให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการบริหาร
อย่างสร้างสรรค์ อยู่ระดับดี ( X =3.78) และการ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างความร่วมมือ
กั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อยู่ ร ะดั บ ดี ( X =3.61)
ตามลำดับ

2. แนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม
จากผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 สรุปผล ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี
จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า เพศชาย
5 คน และเพศหญิ ง 3 คน มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี 7 คน มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี 1 คน มีป ระสบการณ์ ในการทำงานระหว่าง
10 ปีขึ้นไป 6 คน มีประสบการณ์ ในการทำงาน
ระหว่าง 5 ปีถึง 10 ปี 3 คน
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์ เชิงลึก
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ที่มี
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และมีผลงานการบริหารเป็นที่ประจักษ์
ประเด็นคำถาม
ข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ข้อเสนอแนะและ
 ผู้บริหารทุกคนยกประเด็นปัจจัยในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาอย่าง
แนวทางในการพัฒนาการ สร้างสรรค์ ดังนี้
บริหารสถานศึกษาอย่าง
- ผู้บริหารต้องเปิดรับความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนได้
สร้างสรรค์
ส่วนเสีย ให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยการเปิดโอกาสให้ครูได้
นำเสนอและรับผิดชอบงาน กิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ให้
คำแนะนำ คำชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเชิงบวก
- ผู้บริหารต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี วัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
รวมถึงลดความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ประสานช่องว่าง
ของหน่ วยงาน ประสานความสั ม พั น ธ์ โดยการทำความเข้ าใจครู นั กเรี ยน
ผู้ปกครอง และชุมชน และมีความยุติธรรมในทุกเรื่อง รวมถึงความจริงใจ
- ผู้บริหารต้องมีการสั่งงานไม่ว่าจะในรูปแบบวาจา หรือหนังสือสั่งการ
โดยเน้นให้ครูต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ต้องมีการกำหนดเป้าหมายของทีมไป
ในทิศทางเดียวกัน และต้องคอยกระตุ้น ให้กำลังใจและคอยดูแลช่วยเหลือ
และพร้อมในการเป็นผู้รับฟังที่ดี มองปัญหาให้เป็นความท้าทาย
 ผู้บริหาร 5 ใน 8 คน กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาที่จะทำให้เกิดการ
สร้างสรรค์ได้นั้น ต้องใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการทำงานของครู
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพราะความสร้างสรรค์จะเกิดจากแนวคิดของ
ผู้ร่วมงานทุกคนที่ต้องมาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการ
 ผู้บริหารทุกคนยกประเด็นปัจจัยในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาอย่าง
บริหารสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ ดังนี้
สร้างสรรค์
- บริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของครู นั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง และชุมชนกับการจัดการศึกษา เปิดโอกาสและให้โอกาสในการ
ซักถาม ชี้แนะ แนวทางในการบริหารงาน
- ผู้บริหารต้องสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
และให้กำลังใจ เสริมแรง ยกย่อง มอบเกียรติบัตร เชิดชูผู้ที่ปฏิบัติดี ส่วนผู้ที่
ไม่ได้รับการยกย่องก็ให้คำแนะนำในทางบวก
- ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ครูเป็นครูมือ
อาชีพ ไม่ใช่มีแค่อาชีพครู
- ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ค วามจริ ง ใจ มุ่ ง มั่ น และมี ค วามเพี ย รพยายามที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสถานศึกษา ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม
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ประเด็นคำถาม

ข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์
- มีการสนับสนุนให้ครูทำรายงานความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอ และ
ทำอย่างต่อเนื่อง
• ผู้ บ ริห าร 3 ใน 8 คน กล่ า วว่ าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
อย่ างสร้ างสรรค์ นั้ น จะสำเร็ จ ได้ ผู้ บ ริห ารเป็ น ตั ว สำคั ญ ในการจะนำพา
สถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จ เพราะผู้บริหารจะเป็นตัวคอยขับเคลื่อนงาน
ด้านการบริหาร การตัดสินใจ ถ้าผู้บริหารไม่ยึดหลักการมีส่วนร่วม การเปิด
ใจรับฟัง การให้โอกาส การเปิดโอกาส ให้ครูได้ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
สถานศึกษาก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ได้เลย ผู้บริหารต้องมีการ
มอบอำนาจให้ครูได้แสดงความสามารถ โดยผู้บริหารต้องคอยเป็นคนให้คำ
ชี้แนะ และส่งเสริม คอยดูแลอยู่ห่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาจากการทำงานของครู
ผู้บริหารต้องคอยประคองให้กำลังใจ เป็นผู้รับฟังที่ดี
พรทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
การบริหารสถานศึ กษาอย่างสร้างสรรค์ มี
พืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี
ประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้
เขต 3 พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
1. การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
เปลี่ ย นแปลงในสภาพแวดล้ อ มใหม่ ๆ และต้ อ ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
กระตุ้นให้ครูมีการพัฒนาตนเอง รวมถึงเรียนรู้สิ่งใหม่
พิ จารณารายด้าน พบว่า การบริหารสถานศึกษา
และสร้างการร่วมคิดร่วมทำให้เกิดขึ้นในองค์กร และ
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่มี
สอดคล้องกับ วรชัย วิภูอุปรโคตร (2562) ได้ศึกษา
ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อมที่
เรื่ อง การสร้ างแรงบั นดาลใจในการจั ดการเรี ยนรู้
ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี อาจ
อย่างสร้างสรรค์ พบว่า การบริหารสถานศึกษาอย่าง
เป็ นเพราะว่า ผู้ บริหารสถานศึ กษาเน้ นการพั ฒนา
สร้างสรรค์ หัวใจสำคัญคือการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมเพื่ อส่ งผลให้ ครูได้ มี การทำงานที่ มี
การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเรียนรู้
ประสิทธิภาพและเป็นการส่งเสริมให้ครูได้มีการเรียน
และสอดคล้อง และสอดคล้องกับ Dorothy (2001)
รู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ โศภิดา คล้ายหนอง
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข อง
สรวง (2558) ได้ ศึ กษาเรื่ องการบริ หารที่ ส่ งผลต่ อ
ผู้ บริ หารการศึ กษาระดั บกลาง ระดั บอาวุ โส และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที
ระดั บสู ง (CEOs) ในสหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า มี
การศึ กษาประถมศึ กษาร้ อยเอ็ ด เขต 3 พบว่ า ใน
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประการที่จะช่วยส่งเสริมภาวะ
ภาพรวมทุ กด้ านมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก และ
ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นให้
สอดคล้องกับ
ความสำคัญกับประเด็นที่สำคัญ 2) การให้อำนาจ ใน
การทำงานแก่ทุกฝ่าย 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และ 4) การอำนวยความสะดวกต่ า ง ๆ ในการ
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ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ Sternberg (2006) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารอย่ า งสร้ า งสรรค์ ด้ า นที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาผล
พบว่า ผู้นำสถานศึกษาที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย
การตัดสินใจที่ชาญฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
นำหลักสูตรมาปรับใช้ได้จริง มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์
ในการวิเคราะห์ ความคิดของตน และบุคลากร เพื่อ
บรรลุ เป้ าหมายองค์ กร มี ความสามารถในการโน้ ม
น้าวใจ บุคลากรให้เห็นคุณค่าของตนเอง และทำให้
ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะกับการทำงานและพัฒนาตนเอง
2. แนวทางในการการบริหารสถานศึ กษา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
2.1 แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห าร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 1) ผู้บริหารต้องเปิดรับ
ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ให้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน 2)
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้นำเสนอและรับผิดชอบ
งาน กิ จกรรมด้ านต่ าง ๆ โดยผู้ บริหารต้ องเป็ นคน
คอยให้คำแนะนำ คำชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ไปในเชิงบวก 3) ผู้บริหารมุ่งสร้างการทำงานร่วมกัน
เป็นทีมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี วัฒนธรรมที่ดีให้
เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงลดความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ
โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ประสานช่องว่างของหน่วยงาน
ประสานความสัมพั นธ์โดยการทำความเข้าใจในตัว
ของแต่ ละบุ คคล และมี ความยุ ติ ธรรมในทุ กเรื่ อง
รวมถึงความจริงใจ ผู้บริหารต้องมีการสั่งงานไม่ว่าจะ
ในรูปแบบวาจา หรือหนังสือสั่งการโดยเน้นให้ครูต้อง
ทำงานร่วมกันเป็นทีม 4) ผู้บริหารต้องมีการกำหนด
เป้าหมายของทีมไปในทิศทางเดียวกัน และต้องคอย
คิ ดเห็ นของชุ ครู หรื อผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย และใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะ

กระตุ้น ให้กำลังใจและคอยดูแลช่วยเหลือ และพร้อม
เป็นผู้รับฟังที่ดี มองปัญหาเป็นความท้าทาย
2.2 แน วป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใน การบ ริ ห าร
สถานศึ กษาอย่ างสร้ างสรรค์ ผู้ บริ หารต้ องเปิ ดรั บ
ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยการ
เปิ ด โอกาสให้ ค รู ได้ น ำเสนอและรั บ ผิ ด ชอบงาน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารต้องเป็นคนคอยให้
คำแนะนำ คำชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปในเชิง
บวก ผู้บริหารต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี วัฒนธรรมที่
ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงลดความขัดแย้งในด้าน
ต่าง ๆ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ประสานช่องว่างของ
หน่ วยงาน ประสานความสัมพั นธ์โดยการทำความ
เข้าใจในตัวของแต่ละบุคคล และมีความยุติธรรมใน
ทุกเรื่อง รวมถึงความจริงใจ ต้องมีการสั่งงานไม่ว่าจะ
ในรูปแบบวาจา หรือหนังสือสั่งการโดยเน้นให้ครูต้อง
ทำงานร่วมกันเป็ นที ม ต้ องมี การกำหนดเป้ าหมาย
ของทีมไปในทิศทางเดียวกัน และต้องคอยกระตุ้น ให้
กำลังใจและคอยดูแลช่วยเหลือ และพร้อมในการเป็น
ผู้รับฟังที่ดี มองปัญหาที่มีให้เป็นความท้าทาย การ
บริหารสถานศึกษาที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ได้
นั้ น ต้ องใช้ หลั กการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมในการ
ทำงานของทุ ก ฝ่ าย ในทุ ก ๆ ด้ าน เพราะความ
สร้างสรรค์จะเกิดจากแนวคิดของผู้ร่วมงานทุกคนที่
ต้ อ งมาช่ ว ยกั น คิ ด ช่ ว ยกั น ทำ จึ ง จะเกิ ด การ
สร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 ด้านการให้ครูมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ
ในการบริ ห าร พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเปิ ด รั บ ความ
เป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในรูปแบบของคณะกรรมการ
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1.2 ด้ านการพั ฒนาสภาพแวดล้ อมที่
ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารต้อง
ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียน อาคารเรียน
และบริเวณโรงเรียนที่เหมาะสมกับการทำงานและการ
เรียนรู้
1.3 ด้ านการการสร้ างสถานศึ กษาให้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารต้องให้ครู
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมมื อ ร่วมใจ และ
รวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ
1.4 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า
ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะ ประสบ
ผลสำเร็จในด้านการบริหาร การสร้างการมีส่วนร่วม

ที่มาจากความต้องการพื้นฐานในจิตใจไม่จำเป็นต้องมี
สิ่งเร้า
1.5 ด้านการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
และการสร้างความร่วมมื อกั บผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
พบว่า ผู้บริหารต้องมีส่งเสริมและให้ครูมีการทำงาน
ร่วมกันทุกฝ่าย และให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ครู
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านการ
วางแผน กำหนดนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การศึ กษาวิ จั ยการบริ ห าร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เน้นเฉพาะขนาดโรงเรียน
2.2 ควรมี การศึ กษาวิ จั ยการบริ หาร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในด้านส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีมและสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งเป็นด้านที่มีระดับการบริหารต่ำสุด
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