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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมาย 1) เพ่ือพัฒนารปูแบบการพฒันาทมีงานโดยชมุชนมส่ีวนร่วมในการ

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาผลการน�ารูปแบบการพัฒนา 
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ 

ผลการวิจัย ปรากฏผล ดังนี้

1. รูปแบบการพัฒนาทมีงานโดยชุมชนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านการท�างานเป็นทีม ได้แก่ (1) ด้านบุคคล 
ประกอบด้วย การมส่ีวนร่วม ความร่วมมอื ภาวะผูน้�า และแรงจงูใจ (2) ด้านทมีประกอบด้วยการบรหิาร
ความขัดแย้ง การประชุมทีม การสร้างความเป็นปึกแผ่นของทีม การประสานงาน การตัดสินใจร่วมกัน  
การติดต่อสื่อสารและการไว้วางใจ (3) องค์ประกอบด้านงาน ประกอบด้วย มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  
มีการก�าหนดเป้าหมาย มีการก�าหนดบทบาทมีการปรับปรุงกระบวนการท�างานและมีการตรวจสอบ 
ผลงาน/การประเมนิผล (4) องค์ประกอบด้านองค์การ ประกอบด้วย บรรยากาศองค์การ และวฒันธรรม
องค์การ 2) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ร่วมคิด  
ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น จากการประเมิน 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างความ
ตระหนักการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม (2) การร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบันและที่พึงประสงค์ 
การพัฒนาทีมงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม (3) การร่วมกันวางแผนปฏิบัติการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม (4) การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม และ (5) การ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
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2. รูปแบบการพัฒนาทมีงานโดยชุมชนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านความเหมาะ
สมของรูปแบบ ส่วนอีก 4 ด้าน คือ ด้านเน้ือหาสาระของรูปแบบด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบด้าน
ความถูกต้องของรูปแบบและด้านประโยชน์ของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้ท่ีมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ ทราบวิธีและสามารถพัฒนาตนเองได้ รับรู้ความรู้ ความ
สามารถของตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเอง ทราบวิธีและมีการปรับปรุงตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง มีภาวะผูน้�าในการปฏบิตังิานเกดิความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ มกีารท�างานเป็นทมี มกีารพฒันา
ทีมงาน มีความเป็นปึกแผ่นของทีม ทีมท�างาน มีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือกันระหว่างบุคคลและ 
ทีมงาน ทีมงานมีการประสานงานและมีความเชี่ยวชาญ เคารพต่อ การตัดสินใจของทีม มีการส่งเสริม 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เป็นทีม มีการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 
มีความไว้วางใจต่อกันระหว่างสมาชิกในทีม มีการตัดสินใจ เป็นทีมที่ถูกต้องเหมาะสม การสื่อสาร
งาน มีความชัดเจน มีวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง กระบวนการท�างานเป็นระบบมีประสิทธิภาพ งาน
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการก�าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ของงาน มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบผลงาน  
มกีารประเมนิผลงาน มเีกณฑ์และตวับ่งช้ี การประเมนิความส�าเรจ็มคีวามรูส้กึผกูพนักบัโรงเรียนมคีวาม
รู้สึกมี ส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกัน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการท�างาน มีบรรยากาศเป็น
ประชาธิปไตย เกิดทักษะและนวัตกรรมในการท�างาน วัฒนธรรมก่อให้เกิดทัศนคติ ความเชื่อค่านิยม 
การปฏิบัติงานร่วมกัน

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนารูปแบบ การพัฒนาทีมงาน การส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the effective team by community 

participation in educational management of high school ; and 2) to investigate the result of 
using the effective team by community participation in educational management of high school. 

The findings were as follows:

1. The development of effective team by community participation in educational 
management of high school consisted of 1) elements of teamwork including (1) personnel 
aspects: participation, cooperation, leadership, and motivation (2) team aspects: 
conflict management, team meeting, team solidarity building, co-ordination, co-decision, 
communication, and trust (3) work aspects: clear objectives, goal setting, role assignment, 
working process improvement, and examination/ evaluation (4) organization aspects: 
atmosphere of organization and organizational culture ; 2) elements of community participation 
in educational management including co-thinking, co-practice, co-evaluation, and co-taking 
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responsibilities for evaluation results ; 3) elements of process of development of effective 
team by community participation including 5 stages: (1) raising awareness of development 
of effective team by community participation (2) co-investigating the current condition and 
the desirable condition of the development of effective team by community participation (3) 
co-planning the action for the effective team by community participation (4) co-operating 
the action-plan for the effective team by community participation and (5) co-evaluating the 
development of effective team by community participation. 

2. The effective team by community participation in educational management of 
high school evaluated by the experts revealed that the total appropriation was in high level. 
Considering the appropriation of each aspect found that the appropriation of format was in 
the highest level while the rest 4 aspects: contents, practicability, accuracy and benefits were 
in high level appropriation. The participants in educational management had comments on 
the effective team by community participation in educational management of high school that 
they knew the means and could develop themselves, knew their knowledge and their abilities, 
had responsibility for their duties, knew the means and improved themselves continuously, 
had leadership, gained new knowledge and skills, worked as team, improved teamwork, 
had team solidarity ; the team worked efficiently, cooperated among individuals and team, 
coordinated in team and expertized, regarded team’s decisions, encouraged team’s learning, 
took responsibilities for the results in team, had creative arguments, trusted one another in 
team, had proper decisions in team, clearly communicated, had proper actions, had efficient 
work system, had clear objectives, set goal, had standard work outcomes, checked and 
evaluated work outcomes, set criteria and indicators for the success evaluations, together 
felt bound to, participated, and owned the school ; the environments and the atmospheres 
were conducive to work as well as there were democratic atmospheres ; they gained skills 
and innovations in work, and formed culture, attitudes, beliefs and values of working together.

Keywords: Form development, team development, participation in education management.

บทนำา
การศึกษาเป ็นป ัจจัยที่ส�าคัญในการ

พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในสังคมเพราะการศึกษาเป็นกระ
บวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถด้านต่างๆเพ่ือที่จะด�าเนินชีวิตได้

อย่างมคีวามสขุและประกอบอาชพีได้ อย่างยัง่ยนื
และมัน่คง ดงัน้ัน การพฒันาคณุภาพการศกึษาจงึ
จะต้องอาศัยการมองวิสัยทัศน์ของคนไทย สังคม
ไทยและกระแสของ ความเปล่ียนแปลงในด้าน
ต่างๆ ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับการศึกษาโดยการ
ท�างานเป็นทีมและการพัฒนาทีมงานบนพื้นฐาน
กระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง
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อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งถือเป็นภารกิจส�าคัญ
ส�าหรับนักบริหารการศึกษา (ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 1)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ให้ความส�าคัญต่อยุทธศาสตร์ของการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จาก
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ได้ก�าหนดไว้ชัดเจนเจตนารมณ์ที่จะให้สังคม และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ก�าหนด
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาโดยก�าหนดให้สถานศึกษาประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและชุมชนร่วม
กันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 14) 
สถานศึกษามีหน้าที่ในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรมมี
การแสวงหาความรู ้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนา
ชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา
ระหว่างชุมชน การมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้
จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม และความ
จ�าเป็นจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย 
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักการศึกษา แนวทางในการจัดการศึกษาและ
คณุภาพมาตรฐานการศึกษา (ไพรชั อรรถกามานนท์  
และมัทนา โชควรวัฒนกร, 2555: 5 ; เสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ์, 2556: 200) ได้กล่าวถึง ปัญหา
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารการศึกษาว่า เกิดจากสาเหตุการ
จัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
อยู่และความต้องการของท้องถิ่นโดยไม่ได้เปิด
โอกาสให้เกิดความร่วมมือ เนื่องจากถือหลักการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเด็ดขาดไม่มีการท�างานเป็น
ทีมไม่มีการพัฒนาทีมงานเมื่อได้มอบหน้าที่ เพื่อ

การจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนแล้วจึงเป็นหน้าที่
ของโรงเรียนที่จะต้องรับผิดชอบเองโรงเรียนจึง
เป็นศูนย์กลางของความรู้และสติปัญญา ขณะ
เดียวกันความเป็นชุมชนกลับอ่อนแอ ภูมิปัญญา
ของชุมชนและท้องถิ่นถูกลืมการพัฒนาทีมงาน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจึงนับ
เป็นปัจจัยส�าคัญต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
จึงมุ่งให้ความส�าคัญการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาความส�าเร็จการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ึนอยู ่กับ 
ป ัจจัยหลากหลายแตกต ่างกันออกไป แต ่
ปรากฏการณ์เท่าที่ผ่านมายังมีข้อจ�ากัดในการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา การ
บริหารโรงเรียนจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นจะต้องมาจาก 
พื้นฐานการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนและ
การสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าในชุมชนมี
ทรพัยากรต่างๆ มากมายทีส่ามารถน�ามาใช้ในการ
บริหารโรงเรียน ทั้งนี้ การที่โรงเรียนจะสามารถให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนต้อง
สามารถจัดกิจกรรมสนองตอบต่อความต้องการ
ของชมุชนได้ การสร้างพลงัอ�านาจการจัดการศกึษา
ที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนโดยใช้การกระจาย 
อ�านาจการบริหารงานให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ผู้บริหาร นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบนัศาสนา 
และสถานประกอบการท�างานร่วมกบัผู้อ�านวยการ 
และให้โรงเรยีนมอีสิระในการบริหารจดัการทัง้เรือ่ง 
หลักสูตรและการประเมินผลปรากฏว่าได้ผล 
ดีมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน
และมีความสุขในการเรียนมากขึ้นขณะที่ครูก็รู้จัก
พฒันาตนเองให้มพีฤตกิรรมการสอนทีด่ขีึน้เช่นกนั  
การปฏิรูปการศึกษาจะส�าเร็จได้ต้องกระจาย
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อ�านาจการจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีอิสระใน
การบริหารงานดึงชุมชนเข ้ามามีส ่วนร่วมให้
ความส�าคัญกับบทบาทของผู้บริหารนักเรียน ครู  
ผูป้กครอง ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชีพ 
องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบนั
ศาสนา และสถานประกอบการมากขึ้นกระตุ้นให้
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จรงิและทีส่�าคญัส่วนกลางต้องลดการสัง่การให้
น้อยลงเพื่อให้ผู้บริหารและครูมีเวลาทบทวน และ
พฒันาด้วยตัวของตวัเอง ซึง่หากท�าได้ตามนีเ้ช่ือว่า
จะเป็นการปฏริปูการศกึษาทีย่ั่งยืนต่อไปในอนาคต 
(ประวิต เอราวรรณ์, 2557: เว็บไซต์)

ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
รูปแบบการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
โรงเรียนและชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิผล ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยได้ด�าเนิน
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยด�าเนินการใน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development) ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ทัง้น้ีเพราะการบรหิารงานของโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในปัจจุบัน มีความส�าคัญและยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องใช้ความสามารถในการ
บริหารงาน เพื่อให้โรงเรียนท�างานได้คล่องตัวขึ้น
ท�าให้ผล การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพเป็นประโยชน์สืบไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทีม

งานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

2. เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาทีม
งานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย/กลุ ่มผู ้ให้

ข้อมูล

1. การวิจัยระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

1) ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย ศึกษา Best 
Practices เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้การสนทนา
กลุม่ กลุม่ผูท้รงคณุวฒุทิีใ่ห้ข้อมลูสังเคราะห์ข้อมลู
ที่ได้จากการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม โดยใช้การ
สนทนากลุ่ม และน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการร่าง
รูปแบบการพัฒนาทีมงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่  
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้สอน องค์กร
เอกชน องค์กรวชิาชพี องค์กรชมุชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนาและสถานประกอบ
การจากโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�านวน 2 โรง  
โรงละ 10 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 20 คน 

3) เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัย ได ้แก ่ 
กิจกรรมการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน

4) การหาคณุภาพเครือ่งมอืกจิกรรมการ
สนทนากลุ่มโดยเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน 
ครูผู้สอน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบนัศาสนา 
และสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 254 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

สนทนากลุ่ม จ�านวน 2 โรง โรงละ 10 คน รวม
ทั้งสิ้น จ�านวน 20 คน จากโรงเรียนที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาทีมงาน และหา
คณุภาพแบบประเมนิ โดยน�าแบบประเมนิเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความ
สอดคล้องเหมาะสมของประเด็นค�าถาม ซึ่งได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

6) การวิ เคราะห ์ข ้อมูล สรุปและ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และ
ค่าเฉลี่ย ( ) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

2. การวิจัยระยะที่ 2 น�ารูปแบบการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี
พัฒนาขึ้นไปใช้

1) ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย ทดลองใช้รูป
แบบการพฒันาทมีงานโดยชุมชนมส่ีวนร่วมในการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม
ศึกษาโดยน�ารูปแบบที่ปรับปรุงแล้วจากการตรวจ
สอบโดยผูท้รงคุณวุฒิไปใช้กบักลุม่เป้าหมายในการ
พฒันาทมีงานใช้เวลาทดลองทัง้สิน้ 1 ปีการศึกษา 
2 ภาคเรยีน ปีการศกึษา 2559 ใช้วธิเีลอืกกลุม่เป้า
หมายอย่างเจาะจงโดยการก�าหนดคุณสมบัติว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมีความต้องการพัฒนาทีมงาน
ร่วมกันกับชุมชนยินดีและเต็มใจเข้าร่วมโครงการ
วิจัย 

2) กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู ้ มีส ่วนเกี่ยวข ้อง คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู ้สอน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ สถาบนัศาสนาและสถานประกอบการ  
ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 2,340 คน จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษา จ�านวน 234 โรงเรียน 
โรงเรยีนละ 10 คน โดยการก�าหนดขนาดตวัอย่าง

ตามขนาดของประชากรโดยก�าหนดขนาดร้อยละ 
10 ของประชากร  

3) เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัย ได ้แก ่ 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วน
ร ่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93

4) การหาคุณภาพเครื่องมือ โดย 
ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  
แล้วด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ

5) การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยด�าเนนิการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

6) วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วมท้ังในระดับบุคคล ทีมงานและองค์การ 
จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญและการสะท้อน
ผลการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทีม

งานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีดังนี้

1.1 รูปแบบการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของการท�างาน
เป็นทีม มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ18 ตัวบ่งชี้ คือ 
1) องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
ความร่วมมอื ภาวะผูน้�า แรงจงูใจ 2) องค์ประกอบ
ด้านทมี ได้แก่ การบรหิารความขดัแย้ง การประชมุ
ทีม ความเป็นปึกแผ่นของทีม การประสานงาน 
การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การไว้วางใจ  
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3) องค์ประกอบ ด้านงาน ได้แก่ มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน มีการก�าหนดเป้าหมาย มีการก�าหนด
บทบาท มีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน มี
การตรวจสอบผลงาน /การประเมินผล 4) 
องค์ประกอบด้านองค์การ บรรยากาศองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ องค์ประกอบ ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลที่เกิดจากการประเมิน 

ส่วนที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนาทีม
งานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 5 ขั้น
คือ 1)การสร้างความตระหนักการพัฒนาทีมงาน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 2) การร่วมกันศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาทีม
งานโดยชุมชนมีส่วนร่วม 3) การร่วมกันวางแผน
ปฏิบัติการพัฒนาทีมงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4) การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม 5) การประเมินผลที่
เกิดขึน้จากการพฒันาทมีงานโดยชุมชนมส่ีวนร่วม
ในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา

2. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ปรากฏ
ว่า 

2.1 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากความ
คดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒิุ พบว่า รปูแบบการพัฒนา
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาความ
เหมาะสมเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 1 ด้าน คอื ด้านความเหมาะสม 
ของรปูแบบ ส่วนทีเ่หลอือกี 4 ด้าน คือ ด้านเนือ้หา

สาระของรูปแบบด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
ด้านความถูกต้องของรูปแบบและด้านประโยชน์
ของรูปแบบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

2.2 ผลการประเมินการใช ้รูปแบบ 
การพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการ ศึกษาที่ มีประสิทธิผลของโรง เรี ยน
มัธยมศึกษา พบว่า

 2.2.1 ระดบับคุคล ความคดิเหน็ของ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อรูปแบบการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
พบว่า มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทีมงานโดย
ชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาในระดบับคุคล
โดยรวมอยู ่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด 4 ข้อ คอื มภีาวะผูน้�าในการปฏบิติังาน ทราบ
วิธีและสามารถพัฒนาตนเองได้เกิดความรู้และ
ทักษะใหม่ๆ รับรู้ความรู้ความสามารถของตนเอง
ตามล�าดับ ส่วนที่เหลือ 2 ข้อ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คือ มีความรับผิดชอบต่องาน 
ในหน้าที่ของตนเองและทราบวิธีและมีการ
ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

 2.2.2 ระดับทีม ความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อรูปแบบการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
พบว่า ชมุชนมคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาทมีงาน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับทีม
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
6 ข้อคือทีมงานมีการประสานงานและมีความ
เชีย่วชาญ มกีารตดัสนิใจเป็นทมีทีถ่กูต้องเหมาะสม  
เคารพต่อการตดัสินใจของทมี มกีารพฒันาทมีงาน  
มีความร่วมมือกันระหว่างบุคคลและทีมงานและ
มีความไว้วางใจต่อกันระหว่างสมาชิก ในทีม ตาม
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ล�าดับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ คือ 
มีการท�างานเป็นทีม มีความเป็นปึกแผ่นของทีม 
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมร่วมกัน 
รบัผดิชอบต่อผลลพัธ์เป็นทมีมกีารใช้ความขดัแย้ง
ในทางสร้างสรรค์และทีมท�างานมีประสิทธิภาพ 
ตามล�าดับ

 2.2.3 ระดับงาน ความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อรูปแบบการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ 
คือ มีเกณฑ์ประเมินความส�าเร็จของงาน งานมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนมีการก�าหนดเป้าหมาย มีการ
ประเมนิผลงานและกระบวนการท�างานเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ ตามล�าดับ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 4 ข้อ คือ ผลลัพธ์ของงานมีมาตรฐาน 
การสื่อสารงาน มีความชัดเจนมีการตรวจสอบผล
งานและมีวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามล�าดับ

 2.2.4 ระดับองค์การ ความคิดเห็น 
ของผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อรูปแบบ  
การพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการ ศึกษา ท่ีมีประสิทธิผลของโรง เรี ยน
มัธยมศึกษาพบว่าชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาระดับองค์การ ทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ใน 
ระดับมากที่สุด คือ เกิดทักษะและนวัตกรรม 
ในการท�างาน มีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย 
มีความรู ้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกัน 
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการท�างาน 
วัฒนธรรมก่อให้เกิดทัศนคติความเชื่อค่านิยม 
การปฏิบัติงานร่วมกัน และมีความรู้สึกผูกพันกับ
โรงเรียน ตามล�าดับ

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทีม

งานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบของทีมงานและกระบวนการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมจากการวิจัย 
พบว่า องค์ประกอบของทีมงาน ประกอบด้วย  
องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ 1) แรงจูงใจ  
2) การมีส่วนร่วม 3) ความร่วมมือ และ 4) ภาวะ
ผู้น�า องค์ประกอบด้านทีมได้แก่ 1) การไว้วางใจ 
2) การตัดสินใจ 3) การประชุมทีม 4) ความ
เป็นปึกแผ่นของทีม 5) การประสานงาน 6) การ
บริหารความขัดแย้งและ 7) การติดต่อส่ือสาร 
องค์ประกอบด้านงาน ได้แก่ 1) มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน 2) มีการก�าหนดเป้าหมาย 3) มีการ
ก�าหนดบทบาท 4) มีกระบวนการท�างาน 5) มี
การตรวจสอบผลงานและการประเมินผล องค์
ประกอบด้านองค์การ ได้แก่ บรรยากาศองค์การ
และวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับแนวคิด
ของเสนาะ ติเยาว์ (2556: 264) ที่กล่าวถึง
ประสิทธิภาพของทีมงานว่าประกอบด้วยปัจจัย 
3 อย่าง คือ ปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ประกอบ
ด้วย 1) ความพอใจในงาน 2) ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน 3) การสื่อสารที่ดี 4) การขัดแย้งและ
ใช้อ�านาจมีน้อยการคุกคามต�่า 5) ความมั่นคงใน
งานสูง ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ ประกอบด้วย1) 
ความมั่นคงขององค์การและงาน 2) การบริหาร
เน้นให้มส่ีวนร่วม 3) ระบบจงูใจเหมาะสม 4) การ
จดัล�าดบัความส�าคญัของเป้าหมาย ปัจจยัเก่ียวกบั
งาน ประกอบด้วย 1) เป้าหมาย แนวทางและแผน
งานชัดเจน 2) การใช้ทักษะและความเป็นผู้น�า
เหมาะสม 3) งานมีความเป็นอิสระสูง 4) ทีมงาน
มีคุณภาพและมีประสบการณ์ 5) โครงการชัดเจน
และเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมวดี  
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คฤหเดช (2555: 22-27) ทีไ่ด้สงัเคราะห์ถงึปัจจยั
ต่างๆ ทีท่�าให้ทมีงานมปีระสทิธภิาพ คือ เป้าหมาย  
บทบาท กระบวนการท�างาน และความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในทีมและสุนันทา เลาหนันทน์ 
(2555: 153) ยงัได้กล่าวไว้สอดคล้องกนัว่า ทมีงาน 
ที่มีประสิทธิภาพเป็นทีมงานที่ท�างานเพื่อเป้า
หมายร่วมกัน มีความขัดแย้งระหว่างสมาชิก 
น้อยมาก สมาชิกแต่ละคน มีพฤติกรรมสนับสนุน
กันและกัน การติดต่อส่ือสารเป็นไปโดยเปิดเผย 
และสมาชิกท�างานร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมาย
ต่างๆ ขององค์การ องค์ประกอบด้านองค์การ 
ได้แก่ บรรยากาศองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Brown และ Moberg 
(1998: 5) ที่เสนอว่า องค์การเป็นวิธีการหนึ่งที่
บุคคลจ�านวนมากมาร่วมมือร่วมใจกันท�างานที่มี
ความสลับซับซ้อนอย่างมีระบบ และมีปฏิสัมพันธ์
กันอย่างจงใจ เพื่อปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามที่ได้
คาดหมายไว้ร่วมกันนอกจากนี้ Luthans (1995: 
565)ยังได้เสนอว่า ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาอัน
เกิดจากความพยายามในการพัฒนาองค์การ คือ 
การเพิ่มประสิทธิผลของการแก้ปัญหาและความ
สามารถในการปรับตัวมุ่งสู่อนาคตขององค์การ
ส่วนในระดับบุคคลนั้นการพัฒนาองค์การเปิด
โอกาสให้สมาชิกเพ่ิมความตระหนักรู้ และการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อผสม
ผสานวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายขององค์การ

2. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทีม
งานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มี
ประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษา กระบวนการ
พัฒนาทีมงาน พบว่า กระบวนการพัฒนาทีมงาน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมใช้กระบวนวิจัยปฏิบัติการ 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนในการพัฒนาทีมงาน
ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการโดยเน้นการมีส่วน
ร่วม ซึ่งมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้าง

ความตระหนักในการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วม 2) ร่วมกันศึกษาสภาพการพัฒนา 
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม 3) ร่วมกันวางแผน
ปฏิบัติการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
4) ด�าเนินการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
โดยใช้วธิกีารแทรกเสรมิ 5) ประเมนิผลการพัฒนา
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิด
ของประวิต เอราวรรณ์ (2557: เว็บไซต์) ระบุว่า
กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารในโรงเรยีนน้ันเป็นการ
น�ารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการมาใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพบริบทของโรงเรียนโดยเน้นกระบวนการ
ที่เป็นวงจรต่อเนื่อง มีการวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมินที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งส�าคัญคือ  
ต้องเน้นการมีส่วนร่วมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียนและสอดคล้อง
กบัเกรยีงศกัดิ ์เขยีวยิง่ (2555: 386) ท่ีได้ก�าหนด
ขัน้ตอนในกระบวนการสร้างทมี ไว้ดงันี ้1. ขัน้การ
ค้นหาปัญหาทีเ่กดิขึน้ 2. ขัน้การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3. ขั้นการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา 4. ขั้นการน�า
เอาแผนการแก้ปัญหาไปด�าเนินการ 5. ขั้นการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งสุนันทา เลาหนันทน์  
(2555: 149) ได้เสนอว่าแม่แบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่ใช้เป็นพื้นฐาน การสร้างทีม สรุปไว้ 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนที ่1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ขั้นตอนที่ 2 การป้อนข้อมูลย้อนกลับ ขั้นตอนที่ 3 
การวางแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 4 การติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผนเพื่อพิจารณาความส�าเร็จ
หรอืปัญหาอปุสรรค ซึง่ประวิต เอราวรรณ์ (2557: 
เว็บไซต์) เสนอไว้สอดคล้องกนัว่ากระบวนการวิจยั
ปฏิบัติการในโรงเรียนเป็นการน�ารูปแบบการวิจัย
ปฏิบัติการมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนโดยการเน้นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อ
เนื่อง มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการ
ประเมินที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งส�าคัญ คือ ต้องเน้นการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน 
จากการศกึษารปูแบบการพฒันาทมีงานโดยชมุชน
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มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สรุปได้ดังนี้

1) รูปแบบการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
1) องค์ประกอบด้านการท�างานเป็นทมี ได้แก่ (1) 
ด้านบคุคล ประกอบด้วย การมส่ีวนร่วม ความร่วม
มือ ภาวะผู้น�า และแรงจงูใจ (2) ด้านทมี ประกอบ
ด้วย การบริหารความขัดแย้ง การประชุมทีม การ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของทีม การประสานงาน 
การตัดสินใจร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร และการ
ไว้วางใจ (3) องค์ประกอบด้านงาน ประกอบด้วย 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการก�าหนดเป้าหมายมี 
การก�าหนดบทบาท มกีารปรบัปรงุกระบวนการท�า
งาน และมีการตรวจสอบผลงาน/การประเมินผล  
(4) องค์ประกอบด้านองค์การ ประกอบด้วย 
บรรยากาศองค ์การและวัฒนธรรมองค ์การ  
2) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 
จากการประเมิน 3)องค์ประกอบด้านกระบวนการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ (1) การสร้าง
ความตระหนักการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม (2) การร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบันและที่
พงึประสงค์การพฒันาทมีงานโดยชุมชนมส่ีวนร่วม 
(3) การร่วมกันวางแผนปฏิบัติการพัฒนาทีมงาน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม(4) การด�าเนินการตามแผน
ปฏิบัติการการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
และ (5) การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ทีมงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2) รูปแบบการพัฒนาทีมงานโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จากการประเมินของผู้ทรง
คุณวุฒิโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายด้าน พบว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ 
ด้านความเหมาะสมของรูปแบบ ส่วนอีก 4 ด้าน 
คือ ด้านเนื้อหาสาระของรูปแบบด้านความเป็นไป
ได้ของรูปแบบด้านความถูกต้องของรูปแบบและ
ด้านประโยชน์ของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู ่
ในระดับมาก ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
มคีวามเหน็ต่อรปูแบบการพฒันาทมีงานโดยชมุชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ ทราบวิธีและสามารถ
พัฒนาตนเองได้ รับรู้ความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีของ
ตนเอง ทราบวิธีและมีการปรับปรุงตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีภาวะผู้น�าในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้ 
และทักษะ ใหม่ๆ มีการท�างานเป็นทีม มีการ
พัฒนาทีมงาน มีความเป็นปึกแผ่นของทีม ทีม
ท�างาน มปีระสทิธภิาพ มคีวามร่วมมอืกนัระหว่าง
บุคคลและทีมงาน ทีมงานมีการประสานงานและ
มีความเชี่ยวชาญเคารพต่อการตัดสินใจของทีม
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมร่วมกัน 
รบัผดิชอบต่อผลลพัธ์เป็นทมี มกีารใช้ความขดัแย้ง
ในทางสร้างสรรค์ มีความไว้วางใจต่อกันระหว่าง
สมาชิกในทีม มีการตัดสินใจเป็นทีมที่ถูกต้อง
เหมาะสม การสื่อสารงาน มีความชัดเจน มีวิธี
การปฏิบัติงานได้ถูกต้องกระบวนการท�างานเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพงานมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
มีการก�าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ของงาน มี
มาตรฐาน มีการตรวจสอบผลงาน มีการประเมิน
ผลงาน มีเกณฑ์และตัวบ่งช้ีการประเมินความ
ส�าเร็จ มีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียน มีความรู้สึก
มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกัน สิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศเอื้อต่อการท�างาน มีบรรยากาศ
เป็นประชาธิปไตย เกิดทักษะและนวัตกรรมใน
การท�างาน วัฒนธรรมก่อให้เกิดทัศนคติความเชื่อ 
ค่านิยมการปฏิบัติงานร่วมกัน
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สรุปได ้ว ่ารูปแบบการพัฒนาทีมงาน
โดยชุมชนมีส ่วนร ่วมในการจัดการศึกษาที่มี
ประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีพั่ฒนาขึน้มี
ความเหมาะสมในการน�าไปปฏบิติัและมคีวามเป็น
ไปได้ของรูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ได้รูปแบบการ
พัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของทีมงานและ
กระบวนการพัฒนาทีมงาน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน
สามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการ
พัฒนาทีมงานเพื่อให้เกิดการท�างานเป็นทีมใน
โรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนที่จะน�ารูปแบบน้ีไปใช ้
ควรอยู่บนเงื่อนไขของความสมัครใจและความ
พร้อมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนและระยะเวลาที่ใช้ใน
การพัฒนาทีมงานเพ่ือให้เกิดการท�างานเป็นทีม
ร่วมกันไม่ควรน้อยกว่า 6 เดือน และควรมีการ
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.2 จากกระบวนการพัฒนาทีมงาน
โดยชุมชนมีส ่วนร ่วมในการจัดการศึกษาที่มี
ประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษาโดยใช้วธิกีาร
แทรกเสริม ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า สามารถน�า
มาใช้ในการพัฒนาทีมงานที่สามารถน�าไปปฏิบัติ
ได้ในสถานศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้

 1.2.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา คอยให้ค�าแนะน�า และเป็น 
ทีป่รกึษาเป็นระยะๆ เพือ่ให้การท�างานในโรงเรยีน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 1.2.2 ควรจดัตารางกจิกรรมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนตรงกันในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
น�าปัญหาต่างๆ มาปรึกษาหารือกัน นับเป็น
เทคนิคการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง

 1.2.3 ในการฝึกอบรมควรน�าปัญหา
จากสภาพการพัฒนาทีมงานที่เกิดข้ึนจริงเป็น
ประเด็นในการฝึกอบรม

 1.2.4 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ที่เน้นให้ชุมชนได้มีการท�างาน
เป็นทีมเพื่อสร้างความส�าเร็จร่วมกัน

 1.2.5 โรงเรยีนควรมกีารสรปุผลและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของโรงเรยีนเพือ่สะท้อน
ผลการด�าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

การวจิยัครัง้นี้ ในขัน้ตอนของการทดลอง
ใช้เป็นการใช้กระบวนการวิจยัเชงิปฏบิตักิารในการ
ขบัเคลือ่นเพือ่ด�าเนนิการพฒันาทมีงานในโรงเรยีน 
ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการพฒันา
ทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยท�าการทดลอง
ด�าเนินการในโรงเรียนแบบคู ่ขนานที่มีขนาด 
สถานศึกษาต่างกันด้วย 
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