
การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
The Development of a Team Empowerment Program in 
Schools at the Basic Education Level

ศักดิ์ดา คำาโส1, ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์2, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์3

Sakda Khamso1, Chaiyuth Sirisuthi2, Sutum Thammatatsananon3

บทคัดย่อ
การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรา้งพลงัอำานาจทมีงานในสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ดำาเนินการโดยใช้วธิกีารวจิยัและพฒันา แบง่ออกเปน็ 4 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศกึษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 
การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 การทดลอง
ใช้โปรแกรมที่ได้พัฒนากับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครู จำานวน 120 คน ของโรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือสำาหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบบันทึกการประชุม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดัชนีความ
สำาคัญของความต้องการจำาเป็น (Priority Needs Index: PNI) 

ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างพลังอำานาจ ทีมงานใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดับนอ้ยทกุดา้น ในทางตรงกนัขา้ม สภาพทีพ่งึประสงคใ์นการ
เสรมิสรา้งพลงัอำานาจทมีงานของครโูดยรวมและรายดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 2. ผลการ
พฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจทมีงานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ โปรแกรมฯ ประกอบ
ด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 3) เนื้อหาในการพัฒนา/อบรมครู ซึ่งมี 6 
ด้าน ได้แก่ 3.1) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร 3.2) การสร้างระบบการทำางาน 3.3) การสร้างความ
ร่วมมือในการทำางาน 3.4) การสร้างบรรยากาศการทำางาน 3.5) การสร้างแรงจูงใจในการทำางาน 3.6) 
การสร้างวัฒนธรรมการทำางาน 4) วิธีการพัฒนา/อบรมครู ใช้กระบวนการแทรกเสริม 3 โมดูล ได้แก่ 
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4.1) การประชมุเพ่ือสรา้งความตระหนกัในการทำางานเปน็ทมี 4.2) การประชมุวนิจิฉยัสภาพการณ์ 4.3) 
การประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ไขปัญหา 5) การประเมินผลโปรแกรม 3. ผลการประเมินการใช้โปรแกรมฯ 
ในโรงเรียนจักราชวิทยา พบว่า 3.1 หลังการใช้โปรแกรมฯ ทีมงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม มี
พฤตกิรรมทำางานเปน็ทมีมากขึน้กวา่กอ่นการทดลองใชโ้ปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจทมีงานอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2 ครูมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.3 ทีมงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม มี
พฤติกรรมการทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ พบผลในเชิงบวกหลายด้าน อาทิ ครูมีความมุ่งม่ัน
ตั้งใจและเชื่อมั่นทั้งในการทำางานเป็นทีมและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ประกอบกับในรายงานของ
โรงเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาเร่ืองผลการเรียนของนักเรียน การทำางานเป็น
ทีมของครูก็สามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี มีการกำาหนดภาพความสำาเร็จในอนาคตของโรงเรียน นักเรียน
มีความสนใจเรียนมากขึ้นและผลการเรียนไม่ผ่านลดลง ประการสำาคัญ ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้ความร่วมมือทำางานร่วมกันมากขึ้นส่งผลให้ลดความขัดแย้งลง

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงาน สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทีมงาน กระบวนการ
แทรกเสริม

Abstract 
The purpose of this research was to develop a Team Empowerment Program (TEP) 

in Schools at the Basic Education Level (SBEL). The research methodology used in this study 
was research and development with four phases: 1) investigating actual state and desirable 
state with regard to team empowerment in SBEL; 2) developing a TEP in SBEL; 3) trying 
out on the implementation of the developed program in a sample school; and 4) assessing 
a use of the developed program. The sample consisted of 120 teachers of Chakkaratwittaya 
School in Nakhon-Ratchasima Province. The instruments used in this study were a set of 
questionnaires, a set of interview questions, an evaluation form and meeting minutes. The 
statistics used in the data analysis included percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.),  
and priority needs index (PNI). The Conclusions were: 1. The current situation of team  
empowerment in SBEL both at the overall and individual levels indicates a low level of  
practice. In contrast, the highest level of team empowerment has been found under the most 
desirable conditions. 2. The developed TEP was comprised of: 1) rationale; 2) objectives and 
target; 3) content of teachers’ training included 6 aspects: 3.1) improving the administrative  
structure, 3.2) building a working system, 3.3) building work collaborations, 3.4) building the 
work environment, 3.5) building motivation to work, and 3.6) building the culture of work;  
4) method of development used with intervention process which comprised 3 modules:  
4.1) meetings to build awareness, 4.2) meetings to diagnose the relevant situations, and 
4.3) meetings to appoint a problem-solving team; and 5) evaluation. 3. The results of the 
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implementation of the TEP in Chakkaratwittaya School were: 3.1 After the implementation 
of the developed program the teamwork behaviors of the teachers in each learning area 
group were significantly higher than before the implementation, with a statistical significance 
level of 0.1. 3.2 The overall level of satisfaction of the TEP among the teachers was high. 
3.3 Teachers teaching in each of the eight learning areas have worked effectively as a team. 
Many positive indications were found, for instance, the increase of intention and confidence 
of teachers to work, in both group learning and in self-learning. Also, the school report 
showed progress in problems solving related to students’ performance, several methods of 
problem-solving through teachers’ teamwork, and increased vision of success for the school  
in the future. There was also an increasing of students who interested in learning and a 
decreasing number of students who failed the examinations. Most importantly, there is now 
more collaborative work, and less conflict among the group of teachers in each learning area. 

Keywords: Team Empowerment Program (TEP), Schools at the Basic Education Level 
(SBEL), Teamwork, Intervention Process 

บทนำา
องค์การเปรียบเสมือนส่ิงมีชีวิตท่ีต้อง

ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดโดยการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมของคนในองค์กรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นปัญหาในเรื่องการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ำาของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานกเ็ช่นเดยีวกบัองคก์ารโดยทัว่ไปทีม่กีาร
ค้นพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัย 3 ระดับ 
ไดแ้ก ่1) ระดบับคุคล หมายถงึ ผูป้ฏิบตังิานแตล่ะ
คนทีต่อ้งมคีวามรู ้ความสามารถ ความรบัผดิชอบ 
และทักษะต่างๆ บุคคลระดับนี้ต้องการความไว้
วางใจ การมีอิสระในการตัดสินใจ การยอมรับ
ในศักดิ์ศรี และแรงจูงใจจากองค์การ 2) ระดับ
กลุ่มหรือทีมงาน ต้องการความร่วมมือร่วมใจและ
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3) ระดับ
องค์การ คือ ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับงานในด้าน
โครงสร้างการบริหาร การวางแผนนโยบายการ
ทำางาน ปจัจยัทัง้สามระดบัตอ้งทำางานประสานซึง่
กันและกัน มิฉะนั้น องค์การจะไม่สามารถพัฒนา

ใหม้ปีระสทิธิภาพขึน้ได ้(Gibson, Ivancenvich & 
Donnelly. 1997: 14) 

ในชว่งป ีพ.ศ.2513-2533 ไดเ้กดิแนวคดิ
ในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพจนเป็น
ที่ยอมรับและนำาไปใช้อย่างแพร่หลายในหลาย
ประเทศ คือ แนวคิดในเรื่องการเสริมสร้างพลัง
อำานาจขององค์การ ซึ่งสถานศึกษาหลายแห่งก็ได้
นำาแนวคิดนี้มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนประสบ
ผลสำาเร็จเช่นกัน การเสริมสร้างพลังอำานาจ  
(Empowerment) หมายถงึ กระบวนการใหอ้ำานาจ
แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Cobuild Advanced 
Learner’s Dictionary. 2014: 508) เพื่อให้
บุคคลนั้นสามารถดึงเอาพลงัความสามารถที่มีอยู่
มาทำางานร่วมกับบุคคลอื่นๆได้ อย่างไรก็ดี ความ
หมายของการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจในด้านองคก์ร
และการจัดการ หมายถึง การให้อำานาจและความ
รับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดความรู้สึก
ในความเป็นเจ้าของและสามารถควบคุมงานได้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำาให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำางานได้
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อย่างเต็มศักยภาพ (Tebbitt. 1993: 18-23) ทั้ง
ส่วนบุคคล ทีมงาน และองค์กรโดยรวม (Kinlaw, 
1995) 

ช้อร์ทและเกียร์ (Short & Greer. 1993: 
184) ได้ศึกษาพบว่า วิธีเสริมสร้างพลังอำานาจ
การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
ได้แก่ การพัฒนาการทำางานเป็นทีม ให้บุคลากรมี
อิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติ
งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิธีเสริมสร้าง
พลังอำานาจการทำางานของครูในโรงเรียนมัธยม
ไอโอวาของลอยเซ่น (Looysen. 1999: 1) ที่พบ
ว่า โรงเรียนมัธยมไอโอวาใช้การเสริมสร้างพลัง
อำานาจให้ทีมครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในประเด็น
สำาคัญต่างๆ อาทิ การเลือกสื่อการเรียน การ
จัดหลักสูตร ฯลฯ ทำาให้โรงเรียนมีคุณภาพดีขึ้น 
นอกจากนั้น กอร์ดอน (Gordon.1999: 167) ยัง
กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอำานาจการทำางานให้
แก่ทีมงานจะส่งผลที่ดีต่อองค์การในระยะยาวใน
ดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่1) ทมีงานมคีวามเช่ือมัน่ในความ
สามารถทีจ่ะทำางานใหส้ำาเรจ็ได้ 2) สมาชิกของทมี
จะหล่อหลอมความคิดไปในทิศทางเดียวกัน 3) 
ทีมมีอิสระในการปกครองตนเองและกระจายการ
ตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลและวิธีการทำางานที่ดีที่สุด 
(Hopkins. 2001: 29; Owens. 1987: 220-
227; Nahavandi & Malekzadeh. 1999: 397) 
ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่า การเสริมสร้างพลังอำานาจ
ทีมงาน (Team Empowerment) คือ การที่ฝ่าย
บริหารมอบอำานาจหรือให้อิสระในการตัดสินใจ
หรอืกระจายอำานาจให้แก่บคุลากรหรือทมีงาน มใิช่
การสัง่การจากเบือ้งบนลงสูเ่บือ้งล่าง (Top down) 
เพยีงทางเดยีว ซึง่ขดัแย้งกบัวิธคิีด และยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การสมัยใหม่ที่ต้องการส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถช้ีนำาตนเองได้ (Self-direction) 
(McCone. 1993: 632-642) 

การทำางานเปน็ทมี (Teamwork) มคีวาม

สำาคัญต่อองค์การอย่างมาก หากบุคลากรตั้งแต่
สองคนขึ้นไปมาทำางานร่วมกันเป็นทีมโดยมีเป้า
หมายเดียวกัน รวมพลังเป็นหนึ่งอันเดียวกันและ
ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงบทบาทที่ต้องพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน อาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ที่มีอยู่ของแต่ละคนให้สัมพันธ์
กันแล้ว การปฏิบัติงานก็จะบรรลุผลสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน การทำางานเป็นทีมจึงเป็น
สิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการพัฒนาองค์การ 
(เกรยีงศกัดิ ์เขยีวยิง่. 2544: 103; Dubrin. 1984: 
52-53) 

ในประเทศไทย การปฏิบัติงานของ
องค์การหลายแห่งยังขาดการทำางานเป็นทีม จาก
การศกึษาของ สมัมนา สหีมุย่ (2553: 10) พบวา่ 
การปฏิบัติงานภายในและระหว่างส่วนราชการยัง
ไม่มีการทำางานเป็นทีมเท่าที่ควร ไม่มีการกำาหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงานที่ชัดเจน ขาด
การประสาน งานระหว่างหัวหน้าองค์การและเจ้า
หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน ขาดความรว่มมอืร่วมใจในการ
ทำางานเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้องค์การไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ประสบปัญหา
ในเรื่องการทำางานเป็นทีมเช่นกัน โดยทั่วไปสถาน
ศึกษามีองค์ประกอบ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ
บุคคล คือ ครูแต่ละคน 2) ระดับกลุ่มหรือทีมงาน 
ที่สำาคัญที่สุด คือทีมงานวิชาการ ซึ่งแบ่งออกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 2.1) 
ภาษาไทย 2.2) คณิตศาสตร์ 2.3) วิทยาศาสตร์ 
2.4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.5) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2.6) ศิลปะ 2.7) การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 2.8) ภาษาต่างประเทศ 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2551: 10) 3) ระดบัองคก์าร คอื ฝา่ยบรหิารทีร่บั
ผิดชอบด้านนโยบายและกำากับดูแลกิจการต่างๆ
ของโรงเรยีน ซึง่จำาเปน็ตอ้งใหอ้ำานาจและอสิระแก่
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ทมีงานคร ูเพือ่ให้ครไูด้แสดงความสามารถของตน
ตามศักยภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและให้โอกาสครู
ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วย (Lucas. 1994: 
61-62) 

อยา่งไรก็ดี การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจทมี
งานควรมกีระบวนการพัฒนาองคก์ารทีเ่รยีกวา่ วิธี
การแทรกเสริม (Interventions) (Argyris. 1993: 
15) ซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้
เข้าอบรมเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม อรณุ รกั
ธรรม (2532: 3) ได้กลา่วถงึวธิกีารแกไ้ขปญัหาใน
องค์การ โดยใช้วิธีการแทรกเสริม อาทิ การสร้าง
ทีมงาน การกำาหนดวัตถุประสงค์ การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม การเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม
งานครูที่เข้ารับการพัฒนา มิใช่รับความรู้จากการ
อบรมเพียงทางเดียว จึงควรใช้วิธีการแทรกเสริม
ในการแก้ปัญหา 

ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อำานวยการฝ่าย
วิชาการของโรงเรียนจักรราชวิทยา สังกัดสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการ
พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจทีม
งานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากผลการวิจัย
เป็นไปในเชิงบวกก็จะช่วยเผยแพร่แนวคิดนี้ไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐานอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พึงประสงค์การเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพ่ือทดลองใช้โปรแกรมการเสรมิสรา้ง

พลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เพื่อประเมินการใช้โปรแกรมการเสริม
สร้างพลงัอำานาจทมีงานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ สถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีการ
ศึกษา 2554 จำานวน 2,362 โรงเรียน ผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู

กลุม่ตวัอยา่งที ่1 สำาหรบัการศกึษาสภาพ
ปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคก์ารเสรมิสรา้งพลงั
อำานาจทมีงานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คอื สถาน
ศกึษา จำานวน 237 โรงเรยีน คดิมาจากรอ้ยละ 10 
ของประชากร โดยมีผู้ให้ข้อมูลในสถานศึกษาโรง
ละ 5 คน ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 1 คน หวัหนา้กลุม่
สาระการเรียนรู้ 1 คน และครูผู้สอน 3 คน โดย
การสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) 
ได้แก่ 1) วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
42 เขต กำาหนดขนาดร้อยละ 50 แบ่งตาม 4 
ภมูภิาคคอื ภาคเหนอื 5 เขต ภาคกลาง 6 เขต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7 เขต และภาคใต้ 3 เขต 
รวมกลุ่มตัวอย่าง 21 เขต 2) วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบง่ตาม
ขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 237 โรง สุ่มจาก 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 77 โรง สถานศึกษาขนาด
กลาง 99 โรง และสถานศึกษาขนาดเล็ก 51 โรง

กลุม่ตวัอยา่งที ่2 สำาหรบัการนำาโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปทดลองใช้ ใช้วิธีเลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง คือ ประชากรครูโรงเรียนจักราช
วิทยา อำาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 
120 คน 
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ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัย
และพฒันา (Research and Development) แบง่
ออกเป็น 4 ระยะดังนี้

ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์การเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วนำา
ไปจัดทำาร่างแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ความเหมาะ
สมของโปรแกรม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้
และเป็นประโยชน์ แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์
แล้วนำาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนจักราช
วิทยา นำามาคำานวณหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัม
ประสทิธแิอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีอง 
Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 

 2. สอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์การเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงาน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับกลุ่มตัวอย่าง 237 
โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามรวม 1,180 ฉบับ 
มีการตอบกลับ 848 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71.86 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
แลว้จดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงคือสถาน
ศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีการทำางานเป็นทีม
และมีการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานจำานวน 3 
โรง ประกอบดว้ย กลุม่ผูบ้รหิาร 7 คน กลุม่หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนจำานวน 8 คน 
รวม 15 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลการแสดงความคิด
เห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับองค์ประกอบสภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่งึประสงคก์ารเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ
ทีมงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจากฐานของผล
การจัดลำาดับที่ได้จากการคำานวณค่า PNI โดยใช้
สูตร PNI=(I-D/D) คือ1) การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหาร (PNI=1.030) 2) การสร้างระบบการ
ทำางาน (PNI=0.987) 3) การสร้างความร่วมมอืใน
การทำางาน (PNI=0.987) 4) การสรา้งบรรยากาศ
การทำางาน (PNI=0.982) 5) การสรา้งแรงจงูใจใน
การทำางาน (PNI= 0.957) 6) การสรา้งวัฒนธรรม
การทำางาน (PNI=0.957) 

ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการเสริม
สร้างพลงัอำานาจทมีงานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ผู้วิจัยได้นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ใน
ระยะที่ 1 มาจัดทำาร่าง “โปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ดัง
ตาราง 1
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ต�ร�ง 1 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

องค์ประกอบของโปรแกรมฯ ร�ยละเอียด

1. หลักการและเหตุผล ความสำาคัญและความจำาเป็นในการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถาน
ศึกษา

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เพื่อเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษา
เป้าหมาย - ทีมงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

3. เนื้อหาในการพัฒนา/อบรมครู องค์ประกอบในการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานมี 6 ด้าน ได้แก่
 1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
 2. การสร้างระบบการทำางาน
 3. การสร้างความร่วมมือในการทำางาน
 4. การสร้างบรรยากาศการทำางาน
 5. การสร้างแรงจูงใจในการทำางาน
 6. สร้างวัฒนธรรมการทำางาน

4. วิธีการพัฒนา/อบรมครู วิธีการพัฒนา/อบรมครู มี 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การประเมินก่อนการพัฒนา 
 2. การอบรมครู 
 3. การบูรณาการแบบสอดแทรกกับการปฏิบัติงาน 
 4. การประเมินหลังการพัฒนา 
ในการอบรมครู (ขั้นตอนที่ 2) ใช้กระบวนการแทรกเสริม 3 โมดูล ได้แก่
 1. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนัก
 2. การประชุมวินิจฉัยสภาพการณ์
 3. การประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ไขปัญหา

5. การประเมินผล การประเมินโปรแกรม มีการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่
 1. ด้านเนื้อหาสาระ
 2. ด้านความเป็นไปได้
 3. ด้านความเหมาะสม
 4. ด้านความถูกต้อง
 5. ด้านประโยชน์

แลว้นำาเสนอตอ่ผูท้รงคณุวฒิุ 9 คน ตรวจ
สอบและประเมนิพบวา่ ผลการประเมนิโปรแกรมฯ 
มีความความสอดคล้อง (IOC) ที่ 0.78-1.00 จาก
นั้นจึงทำาการปรับปรุงโปรแกรมฯให้สมบูรณ์ และ
จัดทำาคู่มือการใช้โปรแกรมฯ

ระยะที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 ผู้วิจัยนำาโปรแกรมฯที่ได้พัฒนาจาก
ระยะท่ี 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
หัวหน้ากลุ่มและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระของโรงเรียนจักราชวิทยา อำาเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 120 คน เป็นเวลา 3 
เดือน โดยดำาเนินการตามคู่มือการใช้โปรแกรมฯ 
ดังแผนภาพประกอบ
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ระยะท่ี 4 การประเมินผลการทดลอง
ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามความพึงพอใจมา
วิเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาครูจากการใช้
โปรแกรมดังกล่าว มีผลการวิจัย ดังนี้

11 
 

 
  ระยะที่ 4 การประเมินผลการทดลองใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ทีมงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห และสรุปผลการพัฒนาครูจาก
การใชโปรแกรมดังกลาว มีผลการวิจัย ดังนี้ 
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ผลการวิจัย
ผลการดำาเนินการตามขั้นตอนการวิจัย 

สรุปได้ดังนี้

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัการเสรมิ
สร้างพลงัอำานาจทมีงานในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ทุกด้าน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การเสริมสร้าง
พลังอำานาจทีมงานของครูโดยรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมการเสรมิสรา้ง
พลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า โปรแกรมฯ ประกอบด้วย 1)หลักการและ
เหตุผล 2) วตัถุประสงคแ์ละเปา้หมาย ซึง่กลุ่มเปา้
หมาย ไดแ้ก ่ทมีครใูนกลุม่สาระการเรยีนรู ้8 กลุม่ 
3) โครงสร้างและเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา
ครูมี 6 ด้าน คือ 3.1) การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหาร 3.2) การสร้างระบบการทำางาน 3.3) 
การสร้างความร่วมมือในการทำางาน 3.4) การ
สร้างบรรยากาศการทำางาน 3.5) การสร้างแรง
จูงใจในการทำางาน 3.6) การสร้างวัฒนธรรมการ
ทำางาน 4) วิธีการพัฒนาครู ใช้เวลา 63 ชั่วโมง 
ใช้กระบวนการแทรกเสริม 3 โมดูล ได้แก่ 4.1) 
การประชุมเพื่อสร้างความตระหนักในการทำางาน
เป็นทีม 4.2) การประชุมวินิจฉัยสภาพการณ์ 
4.3) การประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ไขปัญหา 5) การ
ประเมินผลโปรแกรม มี 5 ด้าน ได้แก่ 5.1) ด้าน
เนื้อหาสาระ 5.2) ด้านความเป็นไปได้ 5.3) ด้าน
ความเหมาะสม 5.4) ด้านความถูกต้อง และ 5.5) 
ด้านประโยชน์

3.  ผลการประเมินการใช้โปรแกรมฯ  
พบว่า

3.1 ทีมงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่ม มีพฤติกรรมทำางานเป็นทีมมากขึ้นกว่าก่อน
การทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจ

ทีมงานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 ครูมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการ
เสรมิสรา้งพลังอำานาจทมีงานในสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3.3 ทีมงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง 8 กลุ่ม มีพฤติกรรมการทำางานเป็นทีมอย่าง
มีประสิทธิภาพ พบผลในเชิงบวกหลายด้าน อาทิ 
ครมีูความมุง่มัน่ตัง้ใจและเชือ่มัน่ในการทำางานเปน็
ทีมและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ประกอบ
กบัในรายงานของโรงเรยีนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ
ก้าวหน้าในการแก้ปัญหาเร่ืองผลการเรียนของ
นักเรียน การทำางานเป็นทีมของครูก็สามารถแก้
ปัญหาได้หลายวิธี มีการกำาหนดภาพความสำาเร็จ
ในอนาคตของโรงเรยีน นกัเรยีนมคีวามสนใจเรยีน
มากขึ้นและผลการเรียนไม่ผ่านลดลง ประการ
สำาคัญ ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความ
ร่วมมือทำางานร่วมกันมากข้ึนส่งผลให้ลดความขัด
แย้งลง

การอภิปรายผล	
จากสรุปผลการวิจัยทั้ง 4 ข้อ ผู้วิจัยขอ

อภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเสริม
สร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยทุกด้าน ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์การเสริม
สร้างพลังอำานาจทีมงานของครูโดยรวมและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่อนข้าง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยวุธดิา ศรชีนะ (2558: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการศกึษาพบว่า 
สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



Journal of Education, Mahasarakham University 179 Volume 11 Number 1 January-March 2017

ตามอัธยาศัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดับปานกลาง สำาหรบั
ความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมการเสรมิสรา้ง
พลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
การพัฒนาครูได้ใช้วิธีการแทรกเสริม 3 โมดูล คือ 
1) การประชุมเพื่อสร้างความตระหนักในการ
ทำางานเปน็ทมี 2) การประชุมวนิจิฉยัสภาพการณ ์
3) การประชมุเพือ่สรา้งทมีแกไ้ขปัญหา สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ ประวิต เอราวรรณ์ (2548: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอำานาจครูในโรงเรียน: กรณีศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้
วิธีการแทรกเสริม 6 วิธี คือ ระดับบุคคลใช้  (1) 
วิธีการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน และ (2) 
การใหค้ำาปรกึษาในการทำางาน ระดบัทีมงานใชว้ธิ ี
 (3) การประชุมทีมวิจิยฉัยสภาพการณ์ และ  (4) 
การประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ไขปัญหา   (5) ระดับ
โรงเรียนใช้วิธีการประชุมแบบปรึกษาหารือ และ 
 (6) การประชมุเพือ่วางระบบควบคุมคณุภาพของ
โรงเรียน ซึ่งผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิง
ผลลัพธ์พบว่าอำานาจครูเพิ่มขึ้นทุกตัวบ่งชี้

3. ผลการศึกษาการนำาโปรแกรมการ
เสรมิสรา้งพลังอำานาจทมีงานในสถานศกึษาขัน้พ้ืน
ฐานไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทีมงาน
ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีพฤติกรรมในการ
ทำางานเป็นทีมในการพัฒนาโรงเรียน 6 ด้าน มาก
ข้ึนกว่าก่อนการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อำานาจทีมงานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุระเชษฐ์ เกตุ
สวัสดิ์ (2552: บทคัดย่อ) ที่ ได้ทำาการวิจัยเรื่อง 
การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจโดยใช้กระบวนการกลุม่
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ

ชุมชน ในการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ชนดิที ่2 ทีไ่มส่ามารถควบคมุระดับน้ำาตาลในเลอืด
ได้ พืน้ทีอ่ำาเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองหลังจากการเสริม
พลังอำานาจแล้ว มีผลทำาให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 
2 มีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน 
ความเชื่อเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดดีขึ้น 
สามารถควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดได้ดีขึ้น ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ได้

4. ผลการประเมินการใช้โปรแกรมฯ 
พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเสริม
สร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผล
การวิจัยของ มณีรัตนา โนนหัวรอ (2557: 49) 
ที่ได้ศึกษาผลของการประเมินเสริมพลังอำานาจ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของครูประจำาการด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า ครู
มีความพึงพอใจการประเมินเสริมพลังอำานาจใน
ระดับมาก

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โปรแกรมการเสริม
สร้างพลังอำานาจทีมงานในสถานศึกษาที่พัฒนา
ขึ้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำางาน
เป็นทีมของครูให้ดีขึ้นได้ จึงจะประโยชน์ต่อการ
พฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การนำาโปรแกรมนี้ไปใช้ควรคำานึงถึง
บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยควรทำาการ
สำารวจสภาพและความต้องการการเสริมสร้าง
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พลังอำานาจของทีมงานครู โครงสร้างการบริหาร
ของสถานศึกษาเพื่อวางแผนการใช้กระบวนการ
แทรกเสรมิใหเ้หมาะสมตามบรบิทของสถานศกึษา
แต่ละแห่ง

1.2 สถานศึกษาท่ีจะนำาโปรแกรมนี้ไป
ใช้อาจจัดทำานโยบายเกี่ยวกับการการเสริมสร้าง
พลงัอำานาจทีมงานในสถานศึกษาใหเ้ปน็โปรแกรม
ระยะยาวบนเงื่อนไขของความสมัครใจและความ
พร้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
อยา่งจรงิจงัในการพฒันาการทำางานเปน็ทมีของครู
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้นตามลำาดับ

1.3 การเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงานใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูบ้ริหารควรให้ความสำาคญั
และให้การสนับสนุน อาทิ เป็นที่ปรึกษาของครู
เป็นระยะๆ จัดตารางสอนให้ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ดยีวกนัมชีัว่โมงวา่งตรงกนัในแตล่ะสปัดาห ์
เพื่อให้ครูสามารถประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอนหรือนำาปัญหาต่างๆ มา

ปรึกษาหารือกัน นำาปัญหาจากสภาพการทำางาน
ที่เกิดข้ึนจริงเป็นประเด็นในการฝึกอบรม จัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆที่เน้นให้ครูได้ทำางาน
เป็นทีมเพื่อสร้างความสำาเร็จร่วมกัน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการนำาวิธีการ
แทรกเสริมเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาน
ศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงควรมีการวิจัย
และพฒันาวิธกีารแทรกเสรมิในการเสรมิสรา้งพลงั
อำานาจทีมงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่นอก
เหนือจากการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การนำาไปใช้ในการเสริมสร้างพลังอำานาจทีมงาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวัด
และประเมินผลพฤติกรรมการทำางานเป็นทีมใน
เชิงลึกและใช้ระยะเวลาเพิ่มข้ึนเพ่ือวัดพฤติกรรม
การทำางานที่เปลี่ยนไปหลังจากการใช้โปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำานาจให้ได้ข้อค้นพบที่หลาก
หลายมากขึ้น
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