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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการนําเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทนี้มีจุดมุงหมาย

เพื่อเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรและการพัฒนาองคกร  สาระในสวนนี้เปนการใหรายละเอียด
เกี่ยวกับความหมายและลักษณะสําคัญขององคกร  รวมทั้งแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาองคกร 
เพื่อนําเสนอหลักการและแนวคิดของการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  โดยผูวิจัยไดศึกษาและ
วิเคราะหเอกสาร  ตํารา  บทความและขอเขียนทางวิชาการ  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุม
เนื้อหาดังเสนอหลักการแนวคิดและกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
 2.1  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับองคกรและการปรับปรุงพัฒนาองคกร  
 2.2  หลักการและแนวคิดของการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  
 2.3  กระบวนการวิจยัปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 2.4  สรุปแนวคิดในการวิจยั 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรและการปรับปรุงพัฒนาองคกร 
 
 ในตอนนี้เสนอสาระสําคัญคือ  แนวคิดการพัฒนาองคกร  ขอบเขตและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานองคกร  กระบวนทัศนการออกแบบองคกร  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 
การพัฒนาองคกร  และการวัดและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในองคกร  รายละเอียดทั้งหมด
มีดังนี้ 
  2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับองคกร  
  องคกรเปนการรวมตัวกันของกลุมคนเพื่อรวมกันทํางานประกอบอาชีพ  สรางผลิตภัณฑ
หรือบริการออกสูสังคม  ซ่ึงองคกรถือวาเปนหนวยทางสังคม  ที่รูจักกันและการประสานเขาดวยกัน 
เปนอันหนึ่งอันเดียว  พรอมกับมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเปนเอกเทศได  โดยในเวลาเดียวกัน
ก็จะมีหนาที่หรือประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานท่ีกระทําอยางตอเนื่อง  โดยจุดมุงที่จะ
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บรรลุในเปาหมายรวมกัน  (Scott & Jaffe, 1991, p. 14; Gibson, lvancevich & Donnelly, 1997, p. 14)  
ลักษณะสําคัญขององคกรจะประกอบดวย  5  สวน  คือ 
 1)  มีการรูจักและประสานงานกัน  (Consciously  coordinated)  หมายถึง  การมีบุคคล
และทรัพยากรตาง ๆ ที่อยูดวยกัน  กําลังดําเนินกิจกรรมเกี่ยวของระหวางกันอยูพรอมกับการมี
การรวมกันอยูโดยแบงเปนชั้นระดับและหนาที่ 
 2)  ลักษณะเปนหนวยทางสังคม  (Social  entity)  หมายถึง  การเปนหนวยงานที่มี
การรวบรวมเอาคนหรือกลุมบุคคลเขามากิจกรรมเกี่ยวของซ่ึงกันและกันอยู  สมาชิกของกลุมหรือ
องคกรก็จะพยายามขจัดความแตกตางหรือลดความไมเขาใจหรือปญหาตาง ๆ ใหนอยลง  ทัง้นีก้เ็พือ่
จะใหกลุมสามารถรวมกันสรางสรรคกิจกรรม หรืองานที่สําคัญของกลุมใหสําเร็จลงได 
 3)  มลัีกษณะแบงแยกเปนขอบเขตที่เดนชัด  (Identifiable  boundary)  คือ  กลุมดังกลาว
จะรวมตัวกัน  และมีการสรางสัญลักษณหรือส่ิงที่บอกเหตุบางอยางที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนเอกเทศ
ที่มีขอบเขตแจงชัดของตนเอง  ขอบเขตดังกลาวอาจจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไดบาง  และ
ในเวลาเดียวกัน  ภายในกลุมองคกรใดองคกรหนึ่งจะมีกฎเกณฑ  ธรรมเนียมพิธีการปฏิบัติที่เปน
สวนประกอบภายในของตนเอง ตางจากองคกรอื่นไดดวย 
 4)  มีความผูกพันที่ตอเนื่อง  (Continuing  bond)  หมายถึง  การมีกลุมบุคคลขององคกร
ซ่ึงเปนสมาชิกที่มีการเขาและออกอยูตลอดเวลาดวย  โดยมีคนสวนใหญเปนกลุมหลักที่จะทํางาน
อยูกับองคกร 
 5)  มีเปาหมาย  (Goals)  องคกรทุกแหงที่จัดตั้งขึ้นตางก็มีเปาหมายที่ซึ่งสูงกวา
ที่แตละบุคคลจะสามารถทําไดสําเร็จดวยลําพังตนเอง  เปาหมายองคกรเปนเปาหมายของสวนรวม
ของกลุมคนที่ซ่ึงสวนใหญจะมีระดับความยากและขอบเขตของความสําคัญและขนาดมากกวา  
หรือใหญกวาเปาหมายของบุคคล 
  2.1.2  ขอบเขตและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคกร 
  ขอบเขตและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารองคกร  สามารถแยกพิจารณาออกเปน  3  สวน 
คือ  ปจจัยองคกรที่มีรูปแบบทางการ  ไมเปนทางการ  และปจจัยที่มีอิทธิพลจากภายนอกองคกร 
มีรายละเอียดดังนี้  (Senior, 2002, p. 26-27; Smither, Houston & Mclntire, 1996, p. 45-46; ธงชัย 
สันติวงษ, 2541, หนา 57-66) 
 1)  ปจจัยองคกรที่มีรูปแบบทางการ  ประกอบดวย  เปาหมาย  (goal)  โครงสรางองคกร  
(organizational  structure)  กลยุทธองคกร  (strategy)  การจัดการ  (management)  ระบบการใหผลรางวัล
ตอบแทน  (reward systems)  การควบคุมและระบบการควบคุม  (controls  and  control systems)  
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (human  resources  development)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

17 

    (1)  เปาหมาย  หมายถึง  ผลผลิตที่ทําได  เปาหมายที่ดีโดยมากควรจะตองสามารถ
ระบุไดชัดเจน  ซ่ึงในทางปฏิบัติในทางธุรกิจมักกําหนดเปนจํานวนที่จะสามารถวัดไดงาย  พรอมกับ
สามารถติดตามความกาวหนาเปนขั้น ๆ สูเปาหมายไดดวย  ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบตัิงานสามารถประเมินผล
ความกาวหนาของงานที่ทําไปนั้นดวย 
    (2)  โครงสรางองคกร  หมายถึง  วิธีการจัดเตรียมคนใหสามารถทํางานตาง ๆ 
ใหสําเร็จ  ชวยใหรูไดวาตนอยูในตําแหนงงานใด  และเกี่ยวของสัมพันธกับงานอื่น ๆ อยางไร  หากไมมี
การแบงขอบเขตที่ชัดเจนจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  กลายเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความอึดอัด 
และขัดแยงระหวางกัน 
    (3)  กลยุทธองคกร  หมายถึง  ส่ิงที่ผูบริหารองคกรวางแนวทางการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร  ซ่ึงตองมีการสํารวจสภาพที่แวดลอม  เปรียบเทียบความตองการและ
สถานะองคกร  โดยผูบริหารตองคํานึงถึงสถานการณขององคกรในระยะยาว  แลวนํามากําหนดแผนงาน 
การปฏิบัติ  และการควบคุม  ซ่ึงเปนแนวทางที่จะทําใหองคกรไดเปรียบในการแขงขันหรือเจริญกาวหนาได
      (4)  การจัดการ  หมายถึง  กระบวนการในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพที่และประสิทธิผล  โดยการกําหนดแนวทางนโยบาย  การสั่งการ 
การอํานวยการ  การสนับสนุน  การตรวจสอบ  และการทํางานรวมกับผูอ่ืน  รวมไปถึงการใชทรัพยากร
ในการดําเนินการ 
      (5)  ระบบการใหผลรางวัลตอบแทน  หมายถึง  ส่ิงตอบแทนใหกับผูทํางานที่ได 
ทุมเทกําลังความสามารถทํางานใหกับองคกร  โดยทั่วไปอาจแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  ประเภท
รางวัลตอบแทนที่มีตัวตน  เชน  เงินเดือน  เงินโบนัส  เปนตน  สวนอีกประเภทหนึ่งคือ  รางวัล
ผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน  เชน  การไดรับการยอมรับนับถือในผลสําเร็จของงานหรือความพึงพอใจ
ที่สามารถบรรลุเปาหมายตาง ๆ ได 
     (6)  การควบคุมและระบบการควบคุม  หมายถึง  เครื่องชวยชี้นําใหองคกรได
ดําเนินไปตามแนวทางที่กําหนดไว  การควบคุมที่กําหนดขึ้นจะชวยใหเกิดความมั่นใจวาระหวางนี้
กิจกรรมตาง ๆ กําลังดําเนินไปนั้น  จะไมมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  ลักษณะของการควบคุมนี้  มีอยู 
2  แนวทางคือ  การควบคุมจากภายใน  และการควบคุมจากภายนอก  สําหรับการควบคุมภายในก็คือ 
สภาพที่ที่ตัวผูปฏิบัติงานมีความมุงมั่นตั้งใจทํางานอยางจริงจัง  หรือเปนการควบคุมตนเอง  ขณะเดียวกัน
ก็ตองมีระบบการควบคุมจากองคกรดวย 

     (7)  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพที่  ในที่นี้รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานซึ่งเปน
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้เปนเพราะองคกรจําเปนตองไดคนที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสมกับความจําเปนของงานเปนลําดับแรกนอกเหนือจากนี้  เพื่อใหผูปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง
ไดทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  การอบรมและพัฒนาความรูจึงเปนสิ่งที่ขาดไมได  รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  (performance  appraisal)  ที่จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและเหมาะสมเพื่อใช
เปนแรงกระตุนและจูงใจใหผูปฏิบัติงานตื่นตัวสนใจ เรียนรู  และสรางความกาวหนาในการทํางาน
   2)  ปจจัยองคกรที่มีรูปแบบไมเปนทางการ  ประกอบดวย  การตัดสินใจ  (decision  
making)  บรรยากาศองคกร  (climate)  ภาวะผูนํา  (leadership)  และนโยบาย  (policy)  ซ่ึงมีรายละเอยีด
ดังนี้ 
      (1)  การตัดสินใจ  หมายถึง  การชี้ขาดที่จะลงมือปฏิบัติการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย  ซ่ึงเปนจุดสําคัญที่จะวัดประสิทธิภาพที่ของผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ  หากการตัดสินใจ
ถูกกําหนดขอบเขตและจัดไวเปนระบบ  ผูปฏิบัติงานก็สามารถทํางานไดคลองตัว เปดโอกาสใหใช
ความสามารถที่มีอยู  ซึ่งจะสงผลดีตอผลผลิตหรือผลงานที่จะออกมา  และมีผลตอแรงจูงใจ
ในการพัฒนางาน  รูสึกเปนเจาของงาน  และรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น 
      (2)  บรรยากาศองคกร หมายถึง สภาพที่แวดลอมตาง ๆ  ที่เอื้ออํานวยตอผูปฏิบัติงาน 
เชน  การทํางานที่อบอุนเต็มไปดวยไมตรีจิตและการชวยเหลือสนับสนุนตาง ๆ หรือมีสิ่งใหม ๆ 
ที่นาสนใจและทาทายความสามารถ  เชน  ไดมีโอกาสเขาฝกทํางานกับเครื่องจักรทันสมัย  หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร  เปนตน  บรรยากาศขององคกรอาจเปนส่ิงที่มองเห็นไดยาก  และเปนเพียง
สภาพที่แวดลอมทั่วไปรอบตัว  แตบรรยากาศขององคกรมีผลกระทบตอการทํางานและประสิทธิภาพที่
ของผูปฏิบัติงานสูง 
      (3)  ภาวะผูนํา  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถโนมนาว  
ชี้นํา  กระตุนหรือชักจูงใหบุคคลอื่นปฏิบัติดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร  อาจกลาวไดวา
ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจ  เพื่อชวยใหกลุมบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพที่  ภาวะผูนํานี้มีอิทธิพลตอกลไกภายในและวัฒนธรรมขององคกร  เนื่องจากผูนํามี
สวนสําคัญในการกําหนดปญหา  วางแผน  ตัดสินใจและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนา
ขององคกร 
      (4)  นโยบาย  หมายถึง  การกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกรที่วิเคราะห
มาจากวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายขององคกร  เปนแนวทางที่ผูปฏิบัติในระดับตาง ๆ นําไป
กําหนดมาตรการ  แผนงาน  หรือโครงการรองรับเพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
 3)  ปจจยัที่มีอิทธิพลจากภาพที่นอกองคกร  ไดแก 
      (1)  ปจจัยดานเทคโนโลยี  องคกรตองไดรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปในสังคมภายนอก เทคโนโลยีนี้ไดแก  เครื่องมือหรือวัสดุในการทํางาน  รูปแบบ  วิธีการ  หรือ
องคความรูที่เปล่ียนแปลงไปดวย 
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      (2)  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  เปนความเชื่อ  ประเพณี  คานิยม  บรรทดัฐาน 
ตาง ๆ ทัศนคติของคน ภาษา และแรงจูงใจในการทํางานของคนในสังคมที่แวดลอมองคกรอยู 
      (3)  ปจจัยดานนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  เปนเรื่องของการใชอํานาจรัฐ 
และการกําหนดกฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับที่มีผลตอองคกร 
      (4) ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก  ระดับจํานวนประชากร  รายไดโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ  ทรัพยากรที่มีอยู  หรือการประกอบอาชีพคนในสังคม 
  2.1.3  กระบวนทัศนการออกแบบองคกร 
  ดาฟท  (Daft, 2001, p. 26)  ไดเสนอบทวิเคราะหเกี่ยวกับกระบวนทัศนการออกแบบองคกร  
องคกรตาง ๆ ไวสองลักษณะคือ  กระบวนทัศนเดิมกับกระบวนทัศนใหม  การออกแบบองคกรตาม
กระบวนทัศนเดิมจะมีลักษณะการจัดโครงสรางที่มีวัฒนธรรมการทํางานที่คบัแคบ  เปนองคกรปด
เนนกลยุทธเพื่อการแขงขัน  การจัดระบบตาง ๆ ในองคกรเนนความเปนทางการมีระเบียบแบบแผน
ที่แนนอน  ผูปฏิบัติงานจะมุงทํางานประจําในขอบขายรับผิดชอบ  ซ่ึงการออกแบบองคกรในลักษณะนี้
เหมาะสําหรับองคกรที่มีส่ิงแวดลอมนอกองคกรมีความคงที่  และตองการเนนผลการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพที่ 
 การออกแบบองคกรกระบวนทัศนใหมจะเนนการเปลี่ยนแปลงองคกรใหทันตอส่ิงแวดลอม 
องคกรที่มีความวุนวายเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  และมุงเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวามุง

ประสิทธิภาพที่ของงานอยางเดียว  การดําเนินการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้นตองมีการจัดโครงสราง
องคกรใหม  โดยใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของผูปฏิบัติงาน  เนนกลยุทธ
การสรางความรวมมือมากกวาการแขงขัน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในองคกรอยางรอบดาน  
และเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางานใหผูปฏิบัติงานมีความผูกพันกับงานและเพิ่มผลผลิตภาพที่

ของงานมากกวาการทํางานประจํา  ในปจจุบันองคกรสวนใหญตองมีการปรับตัว  เพื่อความอยูรอด
และเติบโต  ดังนั้นการออกแบบองคกรตามกระบวนทัศนใหมนี้  คอนขางไดรับความสนใจและ
เปนเปาหมายการพัฒนาองคกร  ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติงานทุกคนรวมรับรูและยอมรับในวิสัยทัศนองคกร  
คนหาวิธีการแกปญหาแบบใหมมากกวาที่จะใชวิธีการแบบเดิม ๆ มีระบบที่พัฒนากระบวนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง การติดตอส่ือสารในองคกรมีลักษณะทั้งแนวราบและแนวดิ่ง  โดยปราศจาก
ความเกรงกลัวหรือวิตกกังวล  และทุกคนทํางานรวมกันเพื่อผลสําเร็จขององคกร  ซ่ึงการออกแบบ
องคกรทั้ง  2  ลักษณะปรากฏในภาพ  1  
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ภาพ  1  กระบวนทัศนการออกแบบองคกร 
(ที่มา : Daft, 2001, p. 26) 
 
 2.1.4  ประสิทธิภาพที่และประสิทธิผลขององคกร 
  ความมีประสิทธิผลขององคกร  หมายถึง  ความสําเร็จในการทํางานที่สามารถบรรลุเปาหมาย
ตาง ๆ ที่องคกรสรางไว  โดยความมีประสิทธิผลขององคกรนี้มีส่ิงสําคัญที่อยูเบื้องหลังควบคูกันกับ
ประสิทธิผล  ก็คือ  ความมีประสิทธิภาพท่ี  (Efficiency)  หมายถึง  การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช
กับผลที่ไดจากการทํางานวาดีขึ้นอยางไร  แคไหนในขณะที่กําลังทํางานตามเปาหมายขององคกร  
(ธงชัย  สันติวงษ, 2541, หนา 29-30) 
 กิ๊บสัน  ไอแวเซวิช  และโดนเนลลี  (Gibson, lvancevich & Donnelly, 1987, p. 14)  
เสนอแนวคิดไววา  ประสิทธิภาพที่ขององคกรนั้นเกิดขึ้นจากปจจยัในระดับบุคคล  ระดับกลุม  และ
ระดับองคกร  ดังภาพ 2 
 
 
 
 
 

โครงสรางแนวดิ่ง โครงสรางแนวราบ 

ทํางาน 
ประจํา 

เสริมสรางพลัง 
อํานาจ 

วัฒนธรรม 
คับแคบ 

ระบบเปน 
ทางการ 

ปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรม 

กลยุทธเพื่อ 
แขงขัน 

แลกเปลี่ยน 
ขอมูลขาวสาร 

กลยุทธสราง 
ความรวมมือ 

การ 
เปลี่ยนแปลง 

องคกร

สิ่งแวดลอมคงที่ 
ผลการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดลอมมีความวุนวาย 
องคกรการเรียนรู 
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ภาพ  2  ที่มาของประสิทธิภาพที่องคกร 
(ที่มา : Gibson, lvancevich & Donnelly, 1997, p. 14) 
 
 แคมปเบลล  (Campbell, 1977, p. 36-41)  ไดเสนอตัวเกณฑที่ใชวัดประสิทธิผลขององคกร
ไวดังนี้ 
  1)  ประสิทธิผลรวม  (Overall effectiveness) 
  2)  ผลิตภาพที ่ (Productivity) 
  3)  ประสิทธิภาพที่  (Efficiency) 
  4)  กําไร  (Profit) 
  5)  คุณภาพที่  (Quality) 
  6)  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  (Accidents) 
  7)  การเติบโต  (Growth) 
  8)  การขาดงาน  (Absenteeism) 
  9)  การลาออกจากงาน  (Turnover) 
  10)  ความพอใจในงาน  (Job satisfaction) 
  11)  แรงจูง  (Motivation) 
  12)  ขวัญและกําลังใจ  (Morale) 
  13)  การควบคมุ  (Control) 

- ความสามารถ 
- ทักษะตาง ๆ  
- ความรู 
- ทัศนคติ 
- แรงจูงใจ 
- ความจริงจัง 

- การเกาะกลุมกัน 
- การนํา 
- โครงสราง 
- สถานภาพที่ 
- บทบาท 
- ปทัสถาน

- สิ่งแวดลอม 
- เทคโนโลยี 
- โครงสราง 
- สถานภาพที่ 
- บทบาท 
- ปทัสถาน 

ประสิทธิภาพที่ 
ของบุคคล 

ประสิทธิภาพที่ 
ของกลุม 

ประสิทธิภาพที่ 
ขององคกร 
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   14)  ความขัดแยงและความสามัคคี  (Conflict  cohesion) 
   15)  ความคลองตัวและการปรับตัว  (Flexibility  and  adaptation) 

   16)  การวางแผนและการกําหนดเปาหมาย  (Planning  and  goal-setting) 
   17)  ความเห็นที่สอดคลองกันของสมาชิกตอเปาหมาย  (Goal-consensus) 
   18)  การยอมรบัในเปาหมายขององคกร  (Internalized  of  organizational  goals) 
   19)  การเขากันไดของบทบาทของสมาชิกและบรรทัดฐานหรือระเบียบกฎเกณฑ
ที่เขากลุมกําหนดไว  (Role  and  norm  congruence)  
    20)  ความสามารถในทางมนษุยสัมพันธของผูบริหาร  (Managerial  interpersonal 
skills) 
    21)  ความสามารถของสวนที่เกี่ยวกับงานขององคกร  (Managerial  task  skills) 
    22)  การบริหารขอมูลและการติดตอส่ือสาร  (Information  management  and  
communication) 
   23)  ความพรอมตาง ๆ ที่มีอยู  (Readiness) 
   24)  ความสามารถทําประโยชนจากสภาพที่แวดลอม  (Utilization  of  environment) 
   25)  ทัศนะและการสนับสนุนจากกลุมตาง ๆ ภายนอก  (Evaluation  by  external 
entities) 
   26)  ความมั่นคง  (Stability) 
   27)  คุณคาของทรัพยากรดานบุคคล  (Value  of  human  resources) 
   28)  การมีสวนรวมและรวมแรงรวมใจ (Participation  and  shared  influence) 
   29)  ความตัง้ใจและทุมเทในดานการอบรมและพฒันาบุคคล (Training  and development  
Emphasis) 
   30)  การมุงความสําเร็จ  (Achievement  emphasis) 
   การวัดประสิทธิผลขององคกรตามเกณฑการวัดขางตน  มีวิธีการวัดที่สําคัญ ๆ อยู  4 วิธีการ  
คือ  วิธีการวัดความสําเร็จตามเปาหมาย  (The goal-attainment  approach)  วิธีการบริหารประสิทธิผล
เชิงระบบ  (The  systems  approach)  วิธีการบริหารประสิทธิผลโดยอาศัยกลยุทธตามสภาพที่แวดลอม
เฉพาะสวน  (The  strategic  constituencies  approach)  และการใชวิธีแขงขันคุณคา  (The competing-values 
approach)  (ธงชัย สันติวงษ, 2539, หนา 33-47)  แตละวิธีการมีรายละเอียดดังนี้ 
    1)  วิธีการวัดความสําเร็จตามเปาหมาย 
     วิธีการนี้ยึดหลักสําคัญที่วา  องคกรทุกองคกรที่จัดตั้งขึ้นมา  ตางก็มีจุดมุงที่จะให
ผลสําเร็จในเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเสมอ  ดังนั้นการวัดผลสําเร็จที่ทําไดตามเปาหมาย
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จึงนับวาเปนหลักเกณฑที่มีการนํามาวัดประสิทธิผลขององคกรมากที่สุดก็วาได การวัดประสิทธิผล
ขององคกรแบบนี้จะเหมาะกับวิธีการบริหารที่เรียกวาการบริหารโดยยึดเปาหมาย  (goal-oriented 
approach) 
   2)  วิธีการบรหิารประสิทธิผลเชิงระบบ 
     การพิจารณาองคกรควรจะไดมีการพิจารณาครอบคลุมทั้งระบบตั้งแตตนจนจบ 
กลาวคือ  ตองพิจารณาถึงความสามารถขององคกรท้ังในแงของการจัดหาสิ่งนําเขา  พิจารณาถึง
ประสิทธิภาพที่ของกระบวนการผลิตและการบริหารที่ทําการแปรสภาพที่วาทําไดดีเพียงใด  แลวจึงดู
เชื่อมโยงตอไปถึงผลผลิตที่ทําออกมาได  ตลอดจนการพิจารณาถึงความสามารถขององคกร  
ในการดํารงสถานภาพที่ความมั่นคงและการปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอมใหมไดดีเพียงใด 
ดวยวิธีการพิจารณาอยางครบถวนทุกแงมุม  ซ่ึงเรียกวาวิธีการพิจารณาเชิงระบบ 
   3)  วิธีการบรหิารประสิทธิผลโดยอาศัยกลยุทธตามสภาพที่แวดลอมเฉพาะสวน 
     วิธีการบริหารแบบนี้มีแนวคิดวา  องคกรที่มีประสิทธิผลสูงก็คือองคกรที่สามารถ
ตอบสนองความตองการสวนตาง ๆ ที่อยูในสภาพที่แวดลอม  ในเวลาเดียวกันองคกรเองจะอยูรอดตอไป
ก็โดยอาศัยการสนับสนุนจากสวนตาง ๆ เหลานี้โดยตรง  วิธีการที่ใชกลยุทธตามสภาพที่แวดลอม
เฉพาะสวนนี้  ลักษณะจะเปนเหมือนกับวิธีการเชิงระบบ  กลาวคือสองวิธีตางก็พิจารณาถึงส่ิงที่เกี่ยวของ
ที่จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  แตก็มีขอแตกตางกันที่วิธีการของกลยุทธตามสภาพทีแ่วดลอมทัง้หมด  
โดยจะสนใจติดตามเฉพาะสวนของสภาพที่แวดลอมที่ซ่ึงจะมีอิทธิพล  ผลกระทบตอความเปนอยูรอด
ขององคกรเทานั้น 
    4)  การใชวิธีแขงขันคุณคา 
     วิธีการประเมินประสิทธิผลขององคกรเชิงรวมนี้มีทัศนะในการประเมินประสิทธิผล
องคกรโดยถือเอาคุณคาความนิยมเปนศูนยกลางที่จะประเมิน  ทั้งนี้โดยมีขอสมมติวา  คุณคาที่ผูประเมิน
จะใชวดันั้นสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งที่ผูประเมินตองการจะประเมินเสมอ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาสภาพที่การเบื้องตนของวิทยาลัย  โดยพิจารณาประสิทธิผล 
ขององคกรตามวิธีการวัดความสําเร็จของเปาหมาย  และการบริหารประสิทธิผลเชิงระบบ  เนื่องจาก
มีความเหมาะสมกับบริบทวิทยาลัยที่มีเปาหมายเฉพาะในการกอตั้ง  มีสนับสนุนปจจัยการดําเนินงาน
จากวิทยาลยั  และบริหารจัดการเชิงระบบที่แตกตางจากวิทยาลัยทั่วไป 
 2.1.5  การพัฒนาองคกร  
 การพัฒนาองคกร  (Organizational  Development : OD)  กิ๊บสัน  ไอแวนเซวชิ  และโดเนลล ี
(Gibson, lvancevich, & Donnelly, 1997, p. 455)  ใหความหมายวา  การพัฒนาองคกรเปนการดําเนินการ
ปรับปรุงสภาวะปกติขององคกรโดยใชกลยุทธการเรียนรูใหมที่สงผลตอความเชื่อคานิยม  และทัศนคติ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

24 

ภายในองคกรใหดีขึ้น  เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  สภาพที่แวดลอม  และสังคมทั่วไป  
รวมไปถึงการปรับเปล่ียนโครงสรางใหทันสมัยและเอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพที่และ

พฤติกรรมตาง ๆ ในองคกร 
   1)  สาเหตุของการพัฒนาองคกร 
     องคกรตาง ๆ ตองพยายามปรับเปลี่ยนตนเอง  เพื่อใหอยูรอดและเติบโตไดตอไป 
ซ่ึงจะทําใหสมาชิกในองคกรสามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพที่ชีวิตการทํางาน  (quality  of  work  life) ที่ดี  
โดยนอกจากองคกรจะตองปรับตัว  เพื่อตอบสนองตอปจจัยแวดลอม  และแรงกดดันอยางสรางสรรค
แลวยังตองทําการปรับตัวในเชิงรุกดวยกลาวคือตองมีการศึกษาวิเคราะหและวางแผนการเปลี่ยนแปลง

อยางเปนระบบ  เพื่อเตรียมพรอมที่จะรองรับสถานการณที่เกิดขึ้นในอนาคต  เพราะการปรับตัว
ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลง  หรือการปรับตัวตอบสนองตอปญหา  (reactive)  อาจจะไมเพียงพอ  
ที่จะทําใหองคกรสามารถแกไขปญหา  และพัฒนากาวหนาไดทันตอสถานการณ  การพัฒนาองคกร
จึงกลายเปนทั้งหลักการ  เทคนิค  และเครื่องมือที่สําคัญในการเตรียมความพรอมใหกับองคกรในอนาคต 
ซ่ึงเราสามารถสรุปสาเหตุที่องคกรตาง ๆ ตองทําการพัฒนาไดดังนี้ 
   (1)  การเปลี่ยนแปลงของสภาพที่แวดลอม  การขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของ
สภาพที่แวดลอมภายนอก  เชน  เศรษฐกิจ  สังคม-วัฒนธรรม การเมือง  เทคโนโลยี  และโลกาภิวัตน  
ตลอดจนสภาพที่แวดลอมในการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหมีคุณภาพที่ชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น 
   (2)  แรงผลักดันของเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพที่
และประสิทธิผลในการทํางานของธุรกิจทั้งดานการผลิตและการบริหารงาน  การเปลี่ยนแปลงผล
ในการทํางานของธุรกิจทั้งดานการผลิตและการบริหารงาน  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ทําให
องคกรตองปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของตนเอง  เพื่อใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพที่  และ
ประสิทธิผลทัดเทียมหรือเหนือกวาองคกรอื่น ๆ  
   (3)  ความซับซอนและความหลากหลายขององคกร  การเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาในสังคมปจจุบัน  ทําใหองคกรหลายแหงตองปรับตัวจนมีโครงสรางที่ซับซอน  และ
มีรูปแบบและระดับที่หลากหลายขึ้น  เชน  การรื้อปรับระบบ  (Reengineering)  การแตกออกเปน
หนวยธุรกิจยอย  (business  unit)  การลดระดับการบังคับบัญชา  (delay  ring)  หรือการลดขนาดองคกร  
(downsizing)  เปนตน  ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการทํางาน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอบุคลากร
ที่ปฏิบัติทั้งในเชิงกายภาพที่และจิตใจ  ทําใหฝายบริหารไมเพียงแตตองตัดสินใจเปลี่ยนโครงสราง
ขององคกร  แตจะตองสามารถวางแผนและทําการพัฒนาองคกร  เพื่อเตรียมความพรอมใหแกทั้งบุคคล
และองคกร 
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   (4)  ความยืดหยุนและการตอบสนองตอปญหา  องคกรตองมีความยืดหยุนตอ
แรงกดดัน  และสามารถตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว  ถูกตองและเหมาะสม  เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาพที่แวดลอม  ซ่ึงอาจจะสรางโอกาสหรืออุปสรรคใหแก
องคกร  โดยอุปสรรคที่เกิดขึ้นอาจจะมีรูปแบบที่แตกตางจากอดีต  ทําใหองคกรตองสามารถ
ตอบสนองตอปญหาไดอยางเปนระบบและตรงประเด็น  ซ่ึงตองอาศัยความรู  ความสามารถ  และ
ความพรอมขององคกร  ในการรับรูและตระหนักถึงปญหา  การวิเคราะหสาเหตุ  การสังเคราะห
คําตอบ  และการแกไขที่ถูกตอง  ผานทางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ  และเขาใจความสัมพันธ
ระหวางตนเอง  กลุม  องคกร  และสภาพที่แวดลอมอยางดี 
   (5)  การตื่นตัวดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม  นอกจากแรงผลักดัน
ของกระแสดําเนินงานอยางโปรงใส  และมีคุณธรรม  จากปจจัยแวดลอมภายนอก  เชน  รัฐบาล  
ทองถ่ิน  องคกรพัฒนาเอกชน  และลูกคาแลว  ผูบริหารในองคกรตาง ๆ ยังตื่นตัว  และใหความสําคัญกับ
การดําเนินงานอยางมีจริยธรรม  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบตอสังคม  ลูกคาและพนักงาน  โดยเฉพาะ
พนักงานซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญอันดับหนึ่งขององคกร  ที่สมควรไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  
และมีมนุษยธรรม   เพื่อใหเขามีความพอใจ   และเต็มใจปฏิบัติงานที่ตนไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ  และเสียสละใหแกองคกร  โดยพรอมจะปฏิบัติงานอื่นที่อยูนอกเหนือ
ขอบเขตการทํางานของตน  เพื่อใหองคกรกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง 
   2)  ลักษณะของการพัฒนาองคกร 
    การพัฒนาองคกรมีลักษณะสําคัญดังนี้  (Senior, 2002, p. 302) 
   (1)  ใหความสําคัญกับเปาหมายและกระบวนการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียน
ที่เกิดขึ้นในองคกร  ซ่ึงเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
   (2)  ตองใชเวลาในการเปลี่ยนแปลง  กลาวคือ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมใช
การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น  แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะปานกลางหรือระยะยาว 
   (3)  การพัฒนาองคกรนั้น  เกี่ยวพันกับทุกสวนในองคกร  ไมใชเปนการดําเนินการ 
หรือมีผลกระทบเฉพาะในสวนใดสวนหนึ่งขององคกรเทานั้น 
   (4)  เปนการสรางการมีสวนรวมของคนในองคกร  โดยเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี
และการปฏิบัติดานพฤติกรรมศาสตรเขาดวยกัน 
   (5)  สวนบริหารขององคกรตองรวมจัดการใหเกิดการเกี่ยวพันและสนับสนุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   (6)  เกี่ยวพันกับผูนําพาการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีบทบาทเปนผูเอื้ออํานวย  (facilitator) 
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร 
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   (7)  ใหความสําคัญกับแผน  แตกระบวนการสามารถปรับไดตามสถานการณ
มากกวาที่จะเดินตามแผนทั้งหมด เพื่อตอบคําถามวา  “จะทําอยางไรใหเกิดการเปลี่ยนแปลง” 
   3)  แนวทางในการเปลี่ยนแปลงองคกร 
    ปกติองคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือของเอกชน  สามารถทํา
การเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี  ตั้งแตการใชมาตรฐานความรุนแรงและหวังผลฉับพลัน  โดยทําการ
เปล่ียนแปลงอยางถอนรากถอนโคน  และใชอํานาจเบ็ดเสร็จจากบนลงลาง  จนถึงวิธีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะที่คอยเปนคอยไป  โดยการมีสวนรวมและการยอมรับจากสมาชิกที่เกี่ยวของ  หรือปลอยให
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  จากการศึกษาเราอาจจะสรุปไดวา  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกร
จะมีอยู  3  ลักษณะ  คือ  การเปลี่ยนแปลงปฏิวัติ  (Revolutionary change)  การเปลี่ยนแปลงแบบ
วิวัฒนาการ  (Evolutionary  change)  การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน  (Planned  change)  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   (1)  การเปลี่ยนแปลงปฏิวัติ  เปนการเปลี่ยนแปลงที่หวังผลอยางฉับพลันทันที 
ซ่ึงผูบริหารมักจะใชอํานาจและสั่งใหพนักงานปฏิบัติตามที่ตนตองการ  โดยไมคํานึงถึงความรูสึก
หรือความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ  และมักจะเปนการกระทําตามความตองการของฝายบริหาร
เพียงฝายเดียว  เชน  การเปลี่ยนตําแหนง ระบบงาน  และโครงสรางองคกร  เปนตน  การปฏิวัติ
อาจจะมีผูตอตานมาก  เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงจะสรางความไมพอใจใหแกบุคคลกลุมตาง ๆ 
ซ่ึงจะไดรับความกระทบกระเทือนทั้งในดานตําแหนงหนาท่ี  ผลประโยชน  หรือสถานภาพที่  และ
ยังสรางความรูสึกขัดแยงระหวางสมาชิกกลุมตาง ๆ  หรือระหวางฝายบริหารกับพนักงาน  ซ่ึงจะกอใหเกิด
ความไมไววางใจ  ความขัดแยง และไมใหความรวมมือในอนาคต 
   (2)  การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบ
คอยเปนคอยไปอยางชาง ๆ จากภายใน  ที่เรียกไดวาเกือบจะอยูตรงขามกับวิธีการปฏิวัติ  โดยปกติ
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะไมกอใหเกิดความตื่นเตนหรือประหลาดใจมากนักในหมูสมาชิก  เพราะ
การเปลี่ยนแปลงจะคอย ๆ เกิดขึ้น  ทําใหผูคนปรับตัวตามโดยไมรูสึก  นาน ๆ คร้ังจึงจะปรากฏวา
ไปกระทบกระเทือนตอผูเกี่ยวของสกัครั้ง  
   (3)  การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน  เปนการเปลี่ยนแปลงที่ทําอยางเปนระบบ 
เพราะมีการศึกษา  วิเคราะหและวางแผนไวลวงหนา  ซ่ึงจะชวยใหองคกรเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ไปอยางเปนขั้นตอน  และมีประสิทธิภาพที่มากกวาวิธีอ่ืน  โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงเขามารวมมือกับฝายบริหารในการเปลี่ยนแปลง  ประการสําคัญการวางแผน
เปลี่ยน แปลงไวลวงหนาวาจะทําอยางไร  ทําที่ไหน  ใครเปนผูรับผิดชอบ  จะเสร็จงานเมื่อใด  และ
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จะประเมินอยางไรวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  จะชวยใหการเปลี่ยนแปลง
เดินไปเปนขั้นตอน  สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  และเหมาะสมกับประสบการณ 
  อยางไรก็ดี  การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนอาจจะไดรับการตอตานจากสมาชิกในองคกร
ทั่วไปเหมือนกัน  แตนอยกวาวิธีการปฏิวัติ  เนื่องจากทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจะมีสวนเกี่ยวของ
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ประการสําคัญการวางแผนเปลี่ยนแปลงจะตองมีผูนําที่เขาใจอนาคต  
มีวิสัยทัศน  และคิดอยางเปนระบบ  ตลอดจนสามารถประสานงานและสื่อความเขาใจใหกับสมาชิก
ไดทุกคน  มิเชนนั้นอาจเสียเวลา  และทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน  การวิจัยเพื่อพัฒนา
แบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัยคร้ังนี้  จะเนนกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนนี้  
เนื่องจากวิทยาลัยเปนองคกรที่มีอาจารยเปนผูปฏิบัติงาน  เปนวิชาชีพชั้นสูงที่ตองใหเกียรติและ
สรางกระบวนการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยใชกระบวนการ  PAR  ซ่ึงเปดโอกาส
ใหกลุมอาจารยเขามามีสวนรวมและเปนหุนสวนในการดําเนินการและผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแตตน 
   4)  กระบวนการแทรกเสริมเพื่อพัฒนาองคกร  (OD  interventions)  
    อารกีรีส  (Argyris, 1993, p. 132)  ไดเสนอกระบวนการวินิจฉัย  (diagnosis) 
และการแทรกเสริมเพื่อพัฒนาองคกรไว  4  ขั้นคือ  ขั้นแรก  เปนการสัมภาษณและสังเกตผูปฏิบัติงาน
ในองคกร  ซ่ึงเปนขั้นตอนการรวบรวมและทําความเขาใจเปาหมายและนโยบายองคกร  จําแนกสิ่งที่พบ
ในองคกรที่ยังไมสอดคลองกัน  เชน  คานิยม  ความสัมพันธระหวางกลุมผูบริหารหรือกลุมผูปฏิบัติ
หรือระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ  หรือลําดับขั้นตอนการทํางานที่เปนไปได  เปนตน  เพื่อหาทาง
ตรวจสอบความเที่ยงตรงในระดับตาง ๆ ขั้นที่สอง  รวบรวมขอคนพบมาสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรู
ในองคกร  คนหาแนวทางปฏิบัติ  และจัดทําแผนปฏิบัติการ  ขั้นที่สาม  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
และใหความสําคัญกับขอมูลยอนกลับ  โดยมาอภิปรายในกลุมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพที่  และขั้นสุดทายจัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางทันทวงทีเพื่อใหเกิดการเรียนรูและการจัดการความรูจากการลงมือปฏิบัติ  ซ่ึงส่ิงที่ตามมาคือ
การเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนวัฒนธรรมของผูปฏิบัตงิานในองคกร  การแลกเปลี่ยนประสบการณ
จนเกิดนวัตกรรมการทํางานใหม  ซ่ึงก็คือการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
    ซีเนียร  (Senior, 2002, p. 323; citing  Pugh, 1986)  ไดเสนอเมทริกซการแทรกเสริม
เพื่อพัฒนาองคกรใหเห็นภาพที่รวมของพฤติกรรม  โครงสราง  และบริบทในองคกร  ดังนี้ 
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ตาราง  1  เมทริกซกระบวนการแทรกเสรมิเพื่อพัฒนาองคกร 
 

ระดับ พฤติกรรม 
(อะไรเกิดขึ้น) 

โครงสราง 
(อะไรคือระบบที่ตองการ) 

บริบท 
(อะไรคือสิ่งที่ตองวัด) 

องคกร 
 
 
 
 
วิธีแทรกเสริม 

- บรรยากาศทั่วไปที่มี 
   ความกดดัน วิตกกังวล  
   ไมแนนอน 
- ขาดความตระหนัก  
   ไมรับผิดชอบ 
- สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป 
  (สํารวจเพื่อใหขอมูลยอนกลับ, 
  กระจกสะทอนองคกร) 

- ไมมีเปาหมายชัดเจน  
   ขาดความเขาใจรวมกัน 
- รวบอํานาจ  แยกสวน 
- ไมมีระบบกํากับติดตาม 
 
(เปลี่ยนโครงสราง) 

- การจัดสิ่งแวดลอม 
- ความตองการของตลาด 
- เงื่อนไขทั่วไป 
- เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
 
(ปรับเปลี่ยนกลยุทธ, เปลี่ยน
ทําเลใหม หรือเทคโนโลยีใหม) 

ระหวางกลุม 
 
 
 
 
วิธีแทรกเสริม 
 
 

- ความรวมมือมีนอย 
- ประสิทธิภาพที่ตํ่า 
- ขัดแยง แขงขัน และมีขอจํากัด 
- ลําดับความสําคัญผิดพลาด 
- ไมสนใจความรูสึกระหวางกัน 
   (การประชุมแบบเผชิญหนา,  
   การใหคําปรึกษา, การเจรจา 
   ตอรอง 

- ขาดการบูรณาการงาน 
- การปฏิบัติรวมกันใหงาน 
   บรรลุผลมีความยุงยาก 
 
 
(ทบทวนขอบขายงาน, เปลี่ยนวิธี
รายงาน, ปรับปรุงกลไกความ
รวมมือ) 

- คานิยม หรือการดําเนินชีวิต  
  ของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 
 
(เปลี่ยนบทบาทและเชื่อมโยง
บทบาทหนาที่ของกลุมใหม) 

กลุม 
 
 
 
 
วิธีแทรกเสริม 

- ความสัมพันธ บรรยากาศไมดี 
- การมีสวนรวมนอย 
- ไมเขาใจเปาหมายรวมกัน 
- ภาวะผูนําไมเหมาะสม 
- ขาดความไววางใจกัน 
  (การสรางทีม, จัดที่ปรึกษา) 

- งานที่ปฏิบัติไมชัดเจน 
- บทบาทไมชัดเจน 
- ความสัมพันธในกลุมไมดี 
- บทบาทหัวหนามากเกินไป 
- การรายงานไมเหมาะสม 
  (ลดความซ้ําซอน, สรางเสริม 
  การนําตนเอง) 

- ขาดการสนับสนุนทรัพยากร 
- บุคลิกภาพที่ของคนในกลุม  
  ขัดแยงกัน 
 
 
(ออกแบบกลุมใหม, เปลี่ยน
เทคโนโลยี) 

บุคคล 
 
 
 
 
วิธีแทรกเสริม 

- การตอบสนองความตองการ 
  จากองคกรไมดี 
- ความรับผิดชอบสับสน 
- ไมอยากแกไขเปลี่ยนแปลง 
- การพัฒนาตนเองมีนอย 
(ใหคําปรึกษา, วิเคราะห 
บทบาท, วางแผนอาชีพ) 

- กําหนดขอบเขตงานใหม ชัดเจน  
  ไมเหมาะสม 
- งานที่รับผิดชอบงายหรือ 
   ยากเกินไป 
 
(ออกแบบงานใหม, ปรับลด/ 
ขยายงาน) 

- การเชื่อมโยงงานระหวาง 
  บุคคลมีนอย 
- เสริมสรางพลังอํานาจนอย 
- ไมเตรียมความพรอมหรือ 
    การฝกงานกอน 
(อบรมพัฒนา, โยกยาย
สับเปลี่ยนผูปฏิบัติ) 
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   กระบวนการแทรกเสริมเพื่อพัฒนาองคกร  ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงควรใช
หลายวิธีการ  เพราะจะไดผลมากกวาวิธีการเดียว  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนั้นตองมีลักษณะสาํคัญ  
3  ขั้นตอน  คือ  (Glbson, lvancevich & Donnelly, 1997, p. 469-470) 
   (1)  ผูปฏิบัติงานทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  ตัดสินใจและออกแบบ
กระบวนการทาํงานใหม 
   (2)  ผลของความรวมมือของทุกคนสะทอนใหเห็นจากการทํางานเปนทมี 
   (3)  การออกแบบหรือจัดโครงสรางใหมและตองไดรับการยอมรับจากทุกคน 
   5)  ผูนําพาการเปลี่ยนแปลง 
   กิ๊บสัน  ไอแวนเซวิช  และโดเนลลี  (Gibson, lvancevich & Donnelly, 1997, 
p. 457-458)  ไดกลาวถึง  ผูมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงองคกร  เรียกวา  ผูนําพาการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงมี  3  รูปแบบ  ดังนี้ 
   (1)  ผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  (External  change  agents)  เปนการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือที่ปรึกษาตาง ๆ เขามาจัดกระบวนการแทรกเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในองคกรในรูปแบบการฝกอบรม  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  เปนตน 
   (2)  ผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจากภายใน  (Internal  change  agents)  เปนคนในองคกร
ที่รูปญหาภายในองคกรเปนอยางดี  เชน  อาจเปนกลุมผูบริหารที่ทราบขอมูลเกี่ยวกับจุดที่ตองมี
การเปลี่ยนแปลงในองคกร  โดยสัญญาณที่บงชี้วามีความกาวหนาเกิดขึ้นจากการพัฒนาองคกร  เชน 
การประสานงาน  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร  การพัฒนาเจตคติตอการทํางานเปนทีม  และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงเปนความรูสึกในการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจากองคกรนั่นเอง 
   (3)  ผูนําพาการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน  ในบางกรณีองคกร
อาจใชรูปแบบผูนําพาการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร  โดยการตั้งกลุมทาํงานเลก็ ๆ 
ขึ้นมา  ในองคกรซ่ึงอาจมาจากตัวแทนของฝายตาง ๆ หรืออาจเปนกลุมผูบริหารก็ได  เพื่อสนับสนุน
การทํางานของผูเชี่ยวชาญจากภายนอกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร  หรืออาจใหผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกสนับสนุนใหกลุมผูบริหารเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร  รูปแบบนี้คอนขาง
มีประสิทธิภาพที่สูงเพราะเปนการทํางานรวมกันของผูเชี่ยวชาญภายนอกที่มีความรูความเชี่ยวชาญ

ผสมผสานกับผูปฏิบัติงานภายในที่มีความเขาใจวัฒนธรรมองคกรและมีความสัมพันธอันดี  และ
สามารถสื่อสารกับคนในองคกรไดดีกวา 

   สําหรับการวิจัยคร้ังนี้จะใชกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกวิทยาลัย

และภายในวิทยาลัย  กลาวคือ  ผูวิจัยจะมีบทบาทเปนผูนําพาการเปลีย่นแปลงจากภายนอกทีจ่ะเขาไปทํางาน
ตามรูปแบบการพัฒนาวิทยาลัยดวยแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยรวมกับกลุมอาจารย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

30 

ผูรวมศึกษาซึ่งเปนผูนําพาการเปลี่ยนแปลงภายในวิทยาลัย  โดยจะสรางกระบวนการมีสวนรวมและ
การเปนหุนสวนกันของผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการตั้งแตตน  ซ่ึงรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพที่ในการพัฒนาวิทยาลัยมากที่สุด 
   สมิทเธอร  ฮูสตัน  และแม็คอินไทร  (Smither, Houston & Mclntire, 1986, p. 67)  
ไดเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในองคกรไวดังนี้ 
 
 

ตาราง  2  ขอดีและขอจํากัดของผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน 
 

 ขอด ี ขอจํากัด 
ผูนําพาการเปลี่ยนแปลง

จากภายนอก 
- ไดรับความเชื่อถือในความเชี่ยวชาญ 
- ไมมีเบื้องหลังหรือผลประโยชนกับ  
   องคกร 
- ไมมีอคติ  ความลําเอียง 
- มีประสบการณพัฒนาองคกรอื่น ๆ   
  มาจํานวนมาก 

- รับรูขอมูลจากภายนอก 
- ความรูและความเขาใจเทคโนโลย ี
  ขององคกรนอย 
- มีขอจํากัดดานเวลาและ 
  การดําเนนิการ 

ผูนําพาการเปลี่ยนแปลง

จากภายใน 
- คนในองคกรยอมรับ 
- รูจักคน วัฒนธรรมและปทัสถาน 
  ขององคกร 
- มีความสัมพนัธที่ดีกับองคกร 
- รูและเขาใจเทคโนโลยีขององคกร 
  เปนอยางด ี
- มีเวลาดําเนินการไดตอเนื่อง 

- อาจไมมีความเชี่ยวชาญ 
- ประสบการณพัฒนาองคกรมีนอย 
- อาจมีเบื้องหลังกับองคกร 
- อาจมีอคติ  ความลําเอียง 

 

     ลักษณะสําคัญของผูนําพาการเปลี่ยนแปลงที่จะนําการพัฒนาองคกรประสบ-
ความสําเร็จนั้น สมิทเธอร  ฮูสตัน  และแม็คอินไทร (Smither, Houston & McIntire, 1986, p. 63) 
เสนอวา  ในการพัฒนาองคกรผูนําพาการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปนตัวแทนจากภายนอกที่เปนผูเชี่ยวชาญ
หรือตัวแทนจากภายในองคกรควรมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
   (1)  มีทักษะในการสื่อสารดี  เปนผูฟงที่ดี  เห็นความสําคัญและความสามารถ
ในการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
   (2)  มีความรูความเขาใจในการแกปญหาโดยเชื่อมโยงฐานทฤษฎี  (theory based) 
กับวิธีการ  (method)  ใหเปนกระบวนการแทรกเสริมที่สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
ในองคกร 
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   (3)  มีทักษะการจัดประสบการณหรือสรางสรรคการเรียนรู  เพื่อใหเกดิรูปแบบ
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
   (4)  มีความตระหนกัรูตนเอง  รวมไปถึงความสามารถในการรับรูความรูสึกและ
เขาใจความตองการและแรงจูงใจของผูอ่ืน 
   6)  แบบจําลองในการพัฒนาองคกร 
   แบบจําลอง  (models)  ในการพัฒนาองคกรนั้นมีผูเสนอไวหลายรูปแบบ  แตที่มี
ความเหมาะสมในการนํามาใชในวิทยาลัยมี  3  รูปแบบ  คือ  รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเปนฐาน
การเปลี่ยนแปลง ของซีเนียร  รูปแบบการจัดการเพื่อการพัฒนาองคกร ของกิ๊บสัน  ไอแวนเซวิช 
และโดนเนลลี  และรูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ  ของสมิทเธอร  ฮูสตัน  และ
แม็คอินไทร  รายละเอียดแตละรูปแบบมีดังนี้ 
   (1)  รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเปนฐานการเปลี่ยนแปลง 
      ซีเนียร  (Senior, 2002, p. 312)  เสนอวา  การพัฒนาองคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ควรใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเปนฐานการเปลี่ยนแปลง  กรอบความคิดสําคัญก็คือ  การวิเคราะห
สภาพที่ปจจุบันขององคกร  และการกําหนดภาพที่อนาคต  และไปใหถึงภาพที่อนาคตนั้นโดยใช
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

สภาพที่ปจจุบัน 
(1a) 

วินิจฉัย 

ภาพที่อนาคต (1b) 
พัฒนาวิสัยทัศนเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

(5) 
ประเมินและเพิ่ม 
การเปลี่ยนแปลง 

(4) 
ดําเนินการ 
เปลี่ยนแปลง (3) 

พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

(2) 
สรางความยึดมั่น 
ตอวิสัยทัศน 

ภาพ  3  กระบวนการเปลีย่นแปลงในองคกร 
(ที่มา : Senior, 2002, p. 312) 
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัง้  5  ขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดดังนี ้
   ขั้นที่  1a  การวินิจฉัยสภาพที่ปจจุบัน  ในขั้นนี้สามารถใชเทคนิคการวิเคราะห 
PETS  มาประยุกตใชได  โดยวิเคราะหแรงกดดันจากสวนตาง ๆ ตอไปนี้คือ  การเมือง  (polities) 
เศรษฐกิจ  (economics)  เทคโนโลยี  (technology)  และสังคมวัฒนธรรม  (socio-cultural  factor)  
เพื่อศึกษาวากระแสการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบตอองคกรอยางไร  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนั้น
จะอธิบายสิ่งที่เปนแรงจูงใจและความผูกพันกับองคกรของผูปฏิบัติงาน  สายการปฏิบัติและโอกาส
ในการทํางาน  ภาวะผูนํา  การไดรับการพัฒนาของผูปฏิบัติงาน  ความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุม  
รวมไปถึงโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร 
   ขั้นที่  1b  วิเคราะหความคาดหวังขององคกรเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เปนภาพที่อนาคตขององคกร 
   ขั้นที่  2  สรางความยึดมั่นผูกพันตอวิสัยทัศน  และมุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนา
องคกรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน  ทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุมที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ  และในระดับองคกร 
   ขั้นที่  3  พัฒนาแผนปฏิบัติการ  ในขั้นนี้องคกรตองจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองคกรโดยแผนนั้นจะตองตอบคําถามวาจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใหเปนไปตาม

วิสัยทัศน  ใครคือผูปฏิบัติหรือเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง  และกระบวนการแทรกเสริมคืออะไร 
ตองใชอยางไร  และไดมาจากที่ไหน 
   ขั้นที่  4  ดําเนินการเปลี่ยนแปลง  ในขั้นตอนนี้ตองใชเทคนิควิธีการหลาย ๆ วธีิ
มาเปนเครื่องมือแทรกเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในองคกร  เชน  การสํารวจ
เพื่อใหขอมูลยอนกลับ  การประชุมแบบเผชิญหนา การใชบทบาทเจรจาตอรอง  การจัดกระบวนการ
ใหคําปรึกษา  การสรางทีม  หรือการวางแผนชีวิตและการทาํงาน  เปนตน 
   ขั้นที่  5  การประเมินและเพิ่มการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลง
ในองคกรมีหลายวิธีเชน  การสํารวจหรือตรวจสอบรองรอย  การสัมภาษณรายบุคคล  หรือจัดสนทนากลุม 
ตรวจสอบอัตราความลมหลายหรือการขาดหายไป  การวิเคราะหผลการปฏิบัติของกลุมหรือเทคนิค
การวาดภาพที่องคกรแทนการอธิบายดวยคําพูด  เปนตน  ส่ิงที่ตองระมัดระวงัก็คือ  การประคับประคอง
ใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว  ไมใชเกิดขึ้นแลวหายไปอยางรวดเร็ว 
   (2)  รูปแบบการจัดการเพื่อการพัฒนาองคกร 
      กิ๊บสัน  ไอแวเซวิช  และโดนเนลลี  (Gibson, lvancevich & Donnelly, 1987, 
p. 14)  เสนอรูปแบบการจัดการเพื่อการพัฒนาองคกรไวดังภาพ  4  ซ่ึงจะเห็นวา  แรงกดดันใหองคกร
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากสิ่งแวดลอมและปจจัยภายในองคกร  ซ่ึงสงผลตอผลลัพธขององคกร 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

33 

ดังนั้นตองมีการวินิจฉัยองคกรเพื่อคนหาจุดที่ตองการจะเปลี่ยนแปลง  และเลือกวิธีการแทรกเสริม
ที่เหมาะสม  พรอมทั้งผลักดันใหมีการลดปจจัยเงื่อนไขตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค  หลังจากนั้นก็ดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว  และประเมินวิธีการและผลลัพธที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเปนขอมูลยอนกลับไปสู
การปรับปรุงการดําเนินงาน  หรือลดปจจัยเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหการพัฒนาองคกรมีประสิทธิภาพ
ที่มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  4  รูปแบบการจัดการเพื่อการพัฒนาองคกร 
(ที่มา : Gibson, lvancevich & Donnelly, 1997, p. 14) 
   
   (3)  รูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใชการวิจัยปฏิบัตกิาร 
      สมิทเธอร  ฮูสตัน  และแม็คอินไทร (Smither, Houston & Mclntire, 1996, 
p. 147-148)  ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ  ซ่ึงแบงระยะการดําเนินการ
พัฒนาองคกรเปน  8  ระยะ  ดังนี้ 
      ก.  ระยะสังเกตการณองคกร  (Scouting)  เปนกระบวนการอธบิายสภาพที่ 
รูปแบบและสารสนเทศในองคกรเกีย่วกับขนาด  โครงสราง  ผูปฏิบัติงาน  ผูรับบริการ  และการลําดับ
ความสําคัญของงานและการปฏิบัติ 

แรงกดดันให 
เปลี่ยนแปลง 
สิ่งแวดลอม 
- ตลาด 
- เทคโนโลยี 
- ทรัพยากร 
ปจจัยภายใน 
- พฤติกรรม 
- กระบวนการ 

ผลลัพธ 
- ระดับองคกร 
- ระดับกลุม 
- ระดับบุคคล 

วินิจฉัย 
องคกร 

- สารสนเทศ 
- การมีสวนรวม 
- ตัวแทนการ 
   เปลี่ยนแปลง 

เลือกวธิ ี
แทรกเสริม 

- โครงสราง 
- ทักษะ 
- ทัศนคติ 
- พฤติกรรม 

การลด 
เงื่อนไขตาง ๆ  

- การนําองคกร 
- บรรยากาศ 
- ความเปนทางการ 
   วัฒนธรรมองคกร 

ดําเนินการ 
- ระยะเวลา 
- ขอบขาย 
- การทดลองปฏิบัติ 

ประเมินวิธีการ 
- ขอมูลยอนกลับ 
- ตัดสินใจ 
- ทบทวนการทํางาน 
- เพิ่มเติม 

สงผล จุดเนน นําสู 

ผลักดันใหเกิด

ตามดวย เตรียม 

ขอมูลยอนกลับ 

ขอมูลยอนกลับ 
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      ข.  ระยะเขาสูกระบวนการ  (Entry)  ระยะนี้เปนการเริ่มสํารวจธรรมชาติ
ปญหาในองคกร  และกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน  รวมไปถึงการสรางความสัมพันธที่ดี  (good rapport)  
ระหวางผูวิจัย  (researcher)  และผูปฏิบัติงาน  (practitioners)  ในองคกร  เพื่อใหเกิดความเชื่อใจและ
มีอิสระที่จะใหรวมมือในการดําเนินการ 
      ค.  ระยะรวบรวมขอมูลในองคกร (Data collection) เปนระยะการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับตัวแปร  เงื่อนไข  และกระบวนการตาง ๆ ในองคกร  ซ่ึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อใหไดสารสนเทศครอบคลุมครบถวน  อันจะนําไปสูทําความเขาใจสภาพที่องคกรใหชัดเจน
มากที่สุด 
      ง.  ระยะการใหขอมูลยอนกลับ  (Data  feedback)  เมื่อมีการรวบรวมขอมูล
ในองคกรและวเิคราะหเปนสารสนเทศแลว  นักวิจัยและผูปฏิบัติจะรวมประชุมกันเพื่อสะทอนสิ่งที่
เปนจุดแข็ง  และจุดออนขององคกรและนําไปสูการพัฒนากรอบความคิดเพื่อทําความเขาใจปญหา
และการวินิจฉัยองคกรเพื่อสรางแผนปฏิบัติการ 
      จ.  ระยะวินิจฉัยองคกร  (Diagnosis)  เปนระยะการระบุปญหาและโอกาส
ในการแกไขปรับปรุง  ในขั้นนี้ผูปฏิบัติและผูวิจัยจะมาแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  และความรูและทักษะ
เพื่อทําความเขาใจองคกร 
      ฉ.  ระยะวางแผนปฏิบัติการ  (Action  planning)  เมื่อระบุปญหาสําคัญแลว 
จะนําไปสูการกําหนดกลยุทธในการแกปญหารวมกันของนักวิจัยและผูปฏิบัติงาน  ทักษะการแกปญหา  
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  และองคกรใหการสนับสนุนทรัพยากร 
      ช.  ระยะดําเนินการตามแผน  (Action  implement)  เปนระยะรวมกันปฏิบัติ 
การแกไขปญหาตามแผนที่วางไว  และในกรอบเวลาที่กําหนด  มีกระบวนการกํากับติดตาม 
การแทรกเสริม  เพื่อใหการแกไขปญหาเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด 
      ซ.  ระยะประเมิน  (Evaluation)  เปนระยะการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการลงมือปฏิบัติตามาแผนวามีผลลัพธเปนอยางไร  กลยุทธที่ใชมีประสิทธิภาพที่มากนอยแคไหน 
ซ่ึงจะนําไปสูระยะการรวบรวมขอมูลใหมเพื่อดําเนินการพัฒนาองคกรในวงรอบตอไป 
      รูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใชการวิจยัปฏิบัติการของ  สมิทเธอร  ฮูสตัน 
และแม็คอินไทร (Smither, Houston & Mclntire, 1986, p. 147) ทั้ง  8  ระยะ  แสดงในภาพ  5  
ดังตอไปนี ้
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          1                 2                      3                  4                             5 
  สังเกตการณ             เขาสูกระบวนการ           รวบรวมขอมูล                ขอมูลยอนกลับ             วินิจฉัยองคกร 
-  ตัดสินใจ                     สรางความสัมพันธ       - วัดตัวแปรและ            - ใหขอมูลยอนกลับ      - ระบุสภาพที่และ 
- ศึกษาขอมูลทั่วไป        ที่ดีกับ                              กระบวนการ              - วิเคราะหและ                 ปญหาของ 
   ทั่วไปในองคกร           กลุมเปาหมาย                  ตาง ๆ ในองคกร           อภิปรายขอมูล              องคกร 
 
 
                                                                                           8                                   7                                  6 
                                                                               ประเมิน                            ดําเนินการ                      วางแผน 
                                                                               - ดูผลลัพธและ                 - ดําเนินการ                    - พัฒนาแผน 
                                                                                  ประสิทธิภาพที่               เปลี่ยนแปลงตาม          - ระบุผูปฏิบัติ 
                                                                                  การดําเนินการ                 แผนปฏิบัติการ                และ 
                                                                                                                                                                  กลุมเปาหมาย 

 
ภาพ  5  รูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ 
(ที่มา : Smither, Houston & Mclntire, 1996, p. 147) 
 
   รูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใชการวิจัยปฏิบัติการนี้มีความเหมาะสมมากกับ

การพัฒนาองคกรที่เนนการใหผูปฏิบัติเขามามีสวนรวมเพื่อสรางขอผูกพันในการดําเนินงานรวมกัน

ตั้งแตตน  หากองคกรใชผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเขามารวมดาํเนินการ
กับผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในองคกร  การวิจัยแบบนี้จะเรียกวา การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะใชรูปแบบการพัฒนาองคกรดวยกระบวนการ  PAR  นี้  โดยผูวิจัยจะสังเคราะห
รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเปนฐานการเปลี่ยนแปลงของ ซีเนียร  (Senior, 2002, p. 312)  รูปแบบ
การจัดการเพื่อพัฒนาองคกรของ กิ๊บสัน ไอแวนเซวิช  และโดนเนลลี  (Gibson, lvancevich & Donnelly, 
1997, p. 14)  และรูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใชการวิจัยปฏิบัติการของสมิทเธอร  ฮูสตัน  และ
แม็คอินไทร (Smither, Houston & Mclntire, 1996, p. 147-148)  เขาดวยกัน  และออกแบบกระบวนการพัฒนา
องคกรใหเปนกระบวนการ  PAR  ที่เนนการมีสวนรวม  (participation)  และการเปนหุนสวน 
(partnership)  ของกลุมอาจารยในวิทยาลัยที่เปนผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจากภายในองคกร  ทั้งนี้
เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาองคกรทั้ง  3  รูปแบบก็มีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน  ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะห
และแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  3  ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการพัฒนาองคกร 
 

รูปแบบ ขอด ี ขอจํากัด 
รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเปนฐาน

การเปลี่ยนแปลง 
- มีการเสนอภาพที่เปรียบเทียบ 
  ระหวางสภาพที่ปจจุบันและ 
  ภาพที่อนาคตเพื่อกําหนด  
  เปาหมายการพัฒนาใหเกิด 
  การเปลี่ยนแปลงในองคกร 
  ที่ชัดเจน 
- มีขั้นตอนที่เนนการสราง 
  ความยึดมั่นผูกพันตอวิสัยทัศน  
  ขององคกรเพื่อใชเปนแนวทาง 
  การพัฒนาแผนและการดําเนินการ 
  เปลี่ยนแปลงองคกร 

- มีการวิเคราะหสภาพที่ปจจุบันของ 
   องคกรเพื่อเปนจุดเริ่มตนของ 
   การพัฒนาองคกรวาอยูตรงจุดใด  
   แตในขั้นตอนการดําเนินการ 
   จะเนนการสะทอนกลับวา 
   มีความยึดมั่นตอวิสัยทัศนหรือไม  
   โดยไมไดสะทอนเปาหมาย 
   ที่เปนภาพที่อนาคตโดยตรง  
   ซึ่งอาจทําใหผลการพัฒนา 
   ไมตรงเปาหมายได 

รูปแบบการจัดการเพื่อพัฒนา

องคกรของ กิ๊บสัน ไอแวนเซวิช 
และโดนเนลลี 

- ใหความสําคัญในขั้นตอน 
   การวินิจฉัยองคกรที่ตองระบุ 
   ผูนําพาการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 
   ต้ังแตตนและเลือกวิธีการ 
   แทรกเสริมที่เหมาะสม 
- ในขั้นตอนการดําเนินการ 
   เนนขอมูลยอนกลับเพื่อให 
   สามารถปรับปรุงกระบวนการได 

- เปาหมายในการพัฒนาองคกร 
   สะทอนจากผลลัพธขององคกร  
   ยังขาดการวิเคราะหในเชิงเปาหมาย 
   และวิสัยทัศนองคกรเพื่อกําหนด 
   เปาหมายการพัฒนา 
- ขั้นประเมินผล เนนประเมินวิธีการ 
   พัฒนา ไมไดเนนประเมินผล 
   การพัฒนาวาตอบสนองเปาหมาย 
   หรือไม 

รูปแบบการพัฒนาองคกรโดยใช

การวิจัยปฏิบัติการของ สมิทเธอร  
ฮูสตัน และแม็คอินไทร 

- เนนกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
  โดยอาศัยบทบาทผูนําพา 
   การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
- มีการศึกษาขอมูลองคกร เขาสู 
   กระบวนการ รวบรวมขอมูลและ 
  ใหขอมูลยอนกลับ อยางละเอียด  
  รอบคอบกอนที่จะเริ่มการพัฒนา 

- เนนการแกปญหาที่องคกรเผชิญอยู  
  ไมไดเนนที่วิสัยทัศนองคกร 
  ซึ่งเปนภาพที่ใหญ 
- การประเมินพิจารณาจากผลลัพธ 
  และประสิทธิภาพที่การดําเนินการ 
  เทานั้น ไมไดประเมินเปาหมายของ 
  องคกร 

 
  จากขอดีและขอจํากัดของทั้ง  3  รูปแบบกลาว  ในการวิจัยครั้งนีผู้วจิยัไดสังเคราะหขัน้ตอน
และวิธีการทั้ง  3  รูปแบบมาเปนแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัย  โดยแบงออกเปน 
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5  ขั้นตอน  คือ  (1)  การสรางความตระหนักรวมกันของผูวิจัยและผูรวมศึกษา  (2)  การศึกษา
ความตองการจําเปนในการเปลี่ยนแปลงและระบุปญหาของวิทยาลัย  (3)  การพัฒนาโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัย  (4)  การดําเนินการพัฒนาวิทยาลัยตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  
และ  (5)  การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ 
 2.1.6  การรวบรวมขอมูลในองคกร 
  สมิทเธอร  ฮูสตัน และแม็คอินไทร (Smither  Houston & Mclntire, 1996, p. 147-148) 
เสนอวา  การรวบรวมขอมูลในองคกรสามารถดําเนินการได  3  ระดับ  คือ  ระดับองคกร  ระดับกลุม 
และระดับบุคคล โดยแหลงขอมูลในแตละระดับ ดังแสดงในตาราง  4 
 
ตาราง  4  แหลงขอมูลในองคกร 
 

ระดับ แหลงขอมูล / ขอมูล 
องคกร         1. โครงสรางองคกร 

        2. ระบบหลักตาง ๆ  
        3. องคประกอบดานสิง่แวดลอมองคกร 
        4. ผลลัพธขององคกร 
        5. การกระจายทรพัยากรในองคกร 

กลุม         1. โครงสรางกลุม งาน และพฤติกรรม 
        2. องคประกอบของกลุม 
        3. ปทัสถานขององคกร 
        4. ความสัมพันธภายใน 
        5. ผลิตภาพที่ของกลุม ความพึงพอใจ และทักษะตาง ๆ  

บุคคล         1. คุณลักษณะของบุคคล 
        2. คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
        3. ขอบขายของงานที่แตละคนปฏิบัติ 
        4. ผลิตภาพที่ของบุคคล ความพึงพอใจ และทกัษะตาง ๆ 

  
 การรวบรวมขอมูลในองคกรควรพิจารณาความเหมาะสมกับจุดประสงคและขอมูลที่ตองการ 
ในแตละวิธีการมีขอดีและขอจํากัดซ่ึง สมิทเธอร  ฮูสตัน  และแม็คอินไทร (Smither Houston & Mclntire, 
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1996, p. 150)  ไดเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเทคนิคการรวบรวมขอมูลในองคกรไวในตาราง 5  
ตอไปนี้ 
 
ตาราง 5  เปรียบเทียบความแตกตางของเทคนิคการรวบรวมขอมูลในองคกร 
 

เทคนิค ชนิด
ขอมูล 

ขอดี ขอจํากัด การตอบสนอง 

1. รวบรวม 
    จากเอกสาร 

ปริมาณ/ 
คุณภาพ 

- ไมมีความตองการสวนตัว 
   สอดแทรกเขามา 

- เขาถึงยาก 
- ขาดความแมนยํา 

ไมมี 

2. สัมภาษณ 
    รายบุคคล 

คุณภาพ - ปรับเปลี่ยนไดระหวางการรวบรวม 
- ขอมูลที่ไดมีรายละเอียด 
- เปนโอกาสสรางความเชื่อใจ 
- ผูถูกสัมภาษณเต็มใจใหขอมูล 

- ผูสัมภาษณอาจลําเอียง 
- ผูถูกสัมภาษณมีความลําเอียง 

สูง 

3. สังเกต คุณภาพ - ไดขอมูลพฤติกรรมและบริบท 
   องคกรโดยตรง 
- สารสนเทศไมไดมากความทรงจํา 
- ปรับเปลี่ยนไดระหวางการรวบรวม 

- ผูถูกสังเกตไมเขาใจและ 
  อาจมีความลําเอียง 
 

ตํ่า 

4. สนทนากลุม คุณภาพ - ใชเวลานอย ไดสารสนเทศมาก 
- ใชขอมูลสรางเปนแบบสอบถามได 
- สรางความเขาใจในผลจาก 
   การสํารวจดวยแบบสอบถาม 

- ผูรวมสนทนาเขาใจ 
  คลาดเคลื่อน 
- อาจมีความลําเอียงเพราะ 
   ผูปฏิบัติอาจเปนผูรวม 
  สนทนาเองหรือเปนเพื่อน 
- ผูดําเนินการตองชํานาญ 

สูง 

5. สํารวจดวย 
    แบบสอบถาม 

ปริมาณ - ขอมูลใชเปรียบเทียบได 
- ไดขอมูลจากคนกลุมใหญ 
- ใชเวลามาก ไดสารสนเทศนอย 
- มีอิสระในการตอบ 

- ตองสรางโดยผูเช่ียวชาญ 
- จํากัดอิสระในการตอบ 

ตํ่า 

6. การวัดทาง     
    จิตวิทยา 

ปริมาณ - ใหสารสนเทศดานจิตวิทยา 
- ใหขอมูลยอนกลับเปนรายบุคคล 
- ใหสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนแปลง 
  โครงสรางองคกร 

- ตองสรางโดยผูเช่ียวชาญ 
- อาจเกิดขอผิดพลาดจากการวัด 

ปานกลาง 
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 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนวิธีวิจัย  ซ่ึงตองเนน
การมีสวนรวมและการเปนหุนสวนของผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการ  ซ่ึงขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
ในการวิจัย  ผูวิจัยและผูนําพาการเปลี่ยนแปลงใชวิธีการรวบรวมขอมูลอยางหลากหลาย  โดยพิจารณา
จากวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูล  ขอมูลที่ตองการการใชประโยชนจากขอมูล  และขอสรุป
ที่จะเกิดจากขอมูล  ซ่ึงทั้งหมดเปนประโยชนรวมกันของผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง 
 2.1.7  การพัฒนาองคกรภาครัฐ   
 แม็คคอนกี้  (McConkie, 1993, p. 632-642)  ไดเสนอวา  การพัฒนาองคกรภาครัฐนั้น
มีความยุงยากและมีปญหา  ซ่ึงตองตระหนักดังตอไปนี้ 
   1)  ปรัชญาพ้ืนฐานแตกตางจากองคกรภาคเอกชน  องคกรภาครัฐจะมีแนวโนม
เปนองคกรที่มีระบบบริหารปกติเปนแบบพิธีการ  (Bureaucratic  norms)  มีรูปแบบพฤติกรรมเปนทางการ 
ดังนั้นการพัฒนาองคกรจึงยากและมีความละเอียดออนหรือแทบจะเปนไปไมไดเลยในบางองคกร

   2)  องคกรภาครัฐมีการมอบอํานาจหนาที่และจัดกระบวนการตัดสินใจหลายชั้น 
มีการตรวจสอบและการรายงานหลายระดบั  ซ่ึงเปนความยุงยากในการพัฒนาองคกรเพราะมีคน

จํานวนมากหลายระดับเขามาเกี่ยวของ และสวนทางกับวิธีคิดที่ตองการใหการสนับสนุนในองคกร
และการตัดสินใจตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว 
   3)  มีความยุงยากในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาองคกร  งบประมาณ
ที่มาจากภายนอกก็มีจํานวนนอย  ตองรอการสนับสนุนจากหนวยงานบังคับบัญชา  และตองผาน
การพิจารณาอนุมัติหลายคนหลายขั้นตอน  จึงเสี่ยงตอการไมยอมรับหากขาดการสื่อสารที่ดี 
   4)  องคกรภาครัฐมีความในใจตอประเด็นปญหาที่หลากหลาย  มีนโยบาย  การให
รางวัลและการสรางคานิยมในองคกรที่แตกตางกัน  ดังนั้นกระบวนการแทรกเสริมเพื่อพัฒนาองคกร
จึงมีลักษณะดําเนินการในจุดเล็ก ๆ (Small scale) เชน  ทําในกลุม  หรือฝายเดียว  เปนตน 
   5)  คนในองคกรภาครัฐจะมีอุปนิสัยในการปฏิบัติงานที่ยึดติดกฎระเบียบ  และ
ไมตองการเสี่ยง  ดังนั้นวิธีปฏิบัติตองมีความรอบคอบและมีเหตุผล ดังนั้นจะเห็นวาการพัฒนาผูบริหาร
ใหเปนมืออาชีพในองคกรภาครัฐจึงมีความลาชา 
   6)  การตัดสินใจในองคกรภาครฐั  จะกระทําจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง  ซ่ึงขัดแยงกับ
วิธีคิดในการพัฒนาองคกรที่ตองการเพิ่มการควบคุมและการนําตนเอง  (Self- direction)  ของผูปฏิบัติงาน
ในองคกร  ดังนั้นกระบวนการแทรกเสริมจึงเปนเหมือนการดําเนินการที่สนับสนุนนโยบายของ
ผูบริหารระดับสูงถึงแมวานโยบายบางอยางไมมีความจําเปนหรือเหตุผลที่ตองปฏิบัต ิ
 จากลักษณะองคกรภาครัฐที่มีความซับซอนดังกลาว  การดําเนินการพัฒนาองคกรจะตอง
ออกแบบกระบวนการแทรกเสริมอยางระมัดระวัง  งายตอการทําความเขาใจตรงกัน  และเปนไปได
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จริงในการปฏิบัติ  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ก็เชนเดียวกัน  กลาวคือ  วิทยาลัย  จัดไดวาเปนองคกรภาครัฐ
ที่มีโครงสรางอยางเปนทางการ มีกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด  ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงเปนผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกวิทยาลัยจะตองประสาน  ทําความเขาใจ  และเรียนรู  ตลอดจนปรึกษาหารือ
กับกลุมอาจารยผูรวมศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ  และใชแนวคิดและหลักการที่จะพัฒนาวิทยาลัย
อยางระมัดระวัง 
 2.1.8  การพัฒนาองคกรของวิทยาลัย 
 ฮอพกิ้นส  (Hopkins, 2001, p. 29)  ไดเสนอแนวคิดการพัฒนาองคกรทีเ่ปนวทิยาลัยไวดงันี ้
   1)  วิธีการพัฒนาองคกรของวิทยาลัยนั้นจะตองใหความสําคัญกับสุขภาวะขององคกร 
ซ่ึงตัดสินโดยประสทิธิผลขององคกรที่เกิดขึ้น 
   2)  กระบวนการแทรกเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยตองยึดเอา  “คน”  
เปนตัวตั้ง  ทั้งนี้เพราะวิทยาลัยเกี่ยวของกับชีวิตของอาจารยและนักศึกษา 
   3)  การพัฒนาองคกรจะตองวินิจฉัยเงื่อนไขภายในที่ตองการพัฒนาและมีการสํารวจ
ขอมูลยอนกลับเพื่อเปนหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพที่ของกลยุทธที่ใชพัฒนาองคกร 
  นอกจากนี้แลวการปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง 
ตองยึดหลักการสําคัญดังนี้  (Hopkins, 2001, p. 18) 
   1)  มุงผลสัมฤทธิ์นักศึกษา  และมุงคุณภาพที่การสอนและการเรียนรู 
   2)  เสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดแรงบันดาลใจ  เพื่อเพิ่มตระหนักตอความรับผิดชอบ
เสริมสรางทักษะตาง ๆ และอิสรภาพที่ทางวิชาการ 
   3)  อาศัยการวจิัยเปนฐานและมีทฤษฎีรองรับ  ในการสอน  การเรียนรู  และการพัฒนา
วิทยาลัยจะตองมีขอมูลเชิงประจักษที่แข็งแกรงสนับสนุนกลยุทธหรือโปรแกรมการพฒันา 
   4)  มีลักษณะเฉพาะบริบท  การพัฒนาวิทยาลัยตองไมยึดติดวา  “กลยุทธเดียวใชได
ทุกองคกร” ดังนั้นตองออกแบบกระบวนการแทรกเสริมใหเหมาะสม 
   5)  การเสริมศักยภาพที่ตองเปนไปตามธรรมชาติ  เนนความยั่งยืน  และสรางสังคม
แหงการเรียนรู  ใหอาจารยทํางานและสรางเครือขายแบบมืออาชีพ 
   6)  สรางแรงจูใจใหอาจารยศึกษาคนควาเพิ่มเติม  และมีการสะทอนผลการทาํงาน
อยางตอเนื่อง 
   7)  ตองดําเนินการอยางเขมแข็ง  กระตือรือรน 
   8)  มีกลยุทธและกระบวนการแทรกเสริมที่เปนระบบ  โดยใชแนวคิดการวิจัย 
ปฏิบัติการและการพัฒนาองคกร 
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   9)  อาศัยการสนับสนุนจากภายนอก  อาศัยทั้งการรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจ 
และตองมีนโยบายที่เอื้อตอการดําเนินการ 
   10)  ตองดําเนินการอยางเปนระบบทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง  ใหเกิดพลังการสรางสรรค
ที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
 ในการออกแบบกระบวนการพัฒนาองคกรที่เปนวิทยาลัยนั้น โอเวนส  (Owens, 1987, 
p. 220-227)  เสนอวาจะตองมีลักษณะ  10  ประการดังนี้ 
   1)  เปาหมายการพัฒนาองคกรของวิทยาลัย  มี  2  ประการคือ  ประการแรกเพื่อปรับปรุง
คุณภาพที่ชีวิตของคนในวิทยาลัย  โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมในองคกร 
บทบาท  ความคาดหวัง  ประเพณี  และอุปนิสัยของผูปฏิบัติงาน และประการที่สอง  เพื่อปรับปรุง
บทบาทหนาที่การปฏิบัติงาน  และประสิทธิผลขององคกร  ซ่ึงการพัฒนาองคกรอาจเปนการปรับปรุง
โปรแกรมหรือหลักสูตรหรือปรับเปลี่ยนโครงสราง  หรือกําหนดเปาหมายใหมใหชัดเจนและ
เขาใจตรงกัน 
   2)  เปนการปรับเปลี่ยนระบบใหม  (system  renewal)  โดยการปรับเปลี่ยนนั้นคอื 
การเพิ่มความสามารถ  ลดเงื่อนไข  และการแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางสรางสรรค 
   3)  เปนกระบวนการเชิงระบบ  เนื่องจากวิทยาลัยเปนองคกรที่มีระบบยอย ๆ ซับซอน
หลายระบบทีม่ปีฏิสัมพันธกันและเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
   4)  จุดเนนอยูที่คน  (focus  on  people)  วิทยาลัยประกอบไปดวยคนที่มีทัศนคติ 
ความรูสึก  และความคิดเห็นตางกัน  ดังนั้นการสื่อสารการพัฒนาองคกรนั้นเปนการกระตุนให
คนในองคกรคิดและสื่อสารออกมา  ซึ่งจะเกี่ยวพันกับงานที่ปฏิบัติและนําไปสูการเรียนรู  และ
เกิดความคิดสรางสรรคใหมที่จะพัฒนาองคกร 
   5)  เนนกลยุทธการใหการศึกษา  ซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม
องคกร  โดยอาจจะใชวิธีการประชุมหรือการฝกอบรมใหผูปฏิบัติงาน 
   6)  เปนการเรียนรูผานประสบการณการปฏิบัติ  ซ่ึงเริ่มจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณเฉพาะและรวมกันพิจารณาวาจากประสบการณดังกลาวสามารถเรียนรูอะไรไดบาง 
    7)  เปนการเผชิญปญหาจริง  ซ่ึงการพัฒนาองคกรเนนการแกปญหาที่เกิดในวิทยาลัย 
ซ่ึงปญหาในวิทยาลัยมักเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เชน  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
จากภาครัฐ  เกิดวิกฤติภาวะผูนํา  ไมมีการตอบสนองที่รวดเร็ว  ประสิทธิผลองคกรต่ํา  หรือมีความขัดแยง
เกิดขึ้นในวิทยาลัย เปนตน 
   8)  แผนกลยุทธในการพัฒนาองคกรตองมีความกลมกลืน  แผนมีการระบุกลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา  และทรัพยากรที่จําเปน  การแบงบทบาทหนาที่  และการควบคุมกํากับติดตาม 
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   9)  การมีที่ปรึกษาเพื่อออกแบบกระบวนการแทรกเสริมหรือการมีผูแทนการเปลี่ยนแปลง
ตองเนนการมสีวนรวมกับคนในวิทยาลยั 
   10)  ตองเกี่ยวพันกับการบริหารในระดับนโยบาย  การพัฒนาองคกรไมสามารถ
เปล่ียนแปลงสวนใดสวนหนึ่งไดโดยไมมีผลตอสวนอื่น ๆ ขององคกร  ดังนั้นการพัฒนาองคกรของ
วิทยาลัยจึงไมใชการเปลี่ยนแปลงอาจารยโดยผูบริหาร  แตตองรวมกันเปลี่ยนแปลงทุกระดับ 
 สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาลัยดวยแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยคร้ังนี้ 
การออกแบบกระบวนการพัฒนาวิทยาลัย  ผูวิจัยและผูนําพาการเปลี่ยนแปลงไดยึดแนวคิดการพัฒนา
องคกรทั่วไป  ขณะเดียวกันก็พิจารณาหลักการการพัฒนาองคกรที่เปนวิทยาลัยดังกลาวขางตน 
เพื่อใหไดรูปแบบและโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยที่พัฒนาขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย 
  2.1.9  การวัดและประเมินการเปลี่ยนแปลงในองคกร 
 การพัฒนาองคกรไมวาจะในรูปแบบและลักษณะใด ยอมตองการจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น  ถึงแมจะเกิดขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งขององคกร  แตทายที่สุดก็จะกอใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ 
(chain  relation)  ซ่ึงจะสรางผลกระทบตอองคกรโดยภาพที่รวม  แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจไดรับ
การตอบรับหรือตอตานจากผูปฏิบัติ  หรือมีปญหาที่คาดไมถึงในการดําเนินงาน  หรือสรางผลกระทบ
ทั้งที่ตองการและไมตองการในมิติตาง ๆ ดังนั้น  ผูบริหารจะตองมีแนวทางในการประเมินความกาวหนา
และปญหาในการพฒันาองคกร  เพื่อท่ีจะแกไข  ปรับปรุง  และพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายได
ตามที่ตองการ  ซึ่งวิธีการวัดและประเมินการเปลี่ยนแปลง  (measuring  and  change)  ที่เกิดขึ้น
ในองคกรสรุปไดเปน  3  รูปแบบ  คือ  การประเมินการเปลี่ยนแปลงจากตัวแปรของกระบวนการและ
ผลลัพธ  การประเมินโครงการของ คล๊ิคปาทริค  (Kirkpatrick)  และการเปลี่ยนแปลงแบบอัลฟา เบตา 
และแกรมมา  ซ่ึงแตละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้  (Smither Houston & Mchlntire, 1996, p. 280) 
    1)  การประเมินการเปลี่ยนแปลงจากตัวแปรของกระบวนการและผลลัพธ  (Assessing 
change  through  process  and  outcome  variables) 
           ถึงแมองคกรจะเปนระบบเปด  ที่เกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในระดับตาง ๆ ทําให
การดําเนินงานขององคกรมีตัวแปรมากมาย  จนไมสามารถจะติดตามและตรวจสอบปจจัยตาง ๆ 
ไดครบถวน  เพราะจะทําใหเสียเวลา  มีตนทุนสูงและไมคุมคา  ดังนั้น  การประเมินการพัฒนาองคกร  
จะตองกําหนดความสําคัญ  เพื่อที่จะบงชี้วาการดําเนินงานมีความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร  ปกติ
ผูวางแผนพัฒนาองคกรจะใหความสนใจกับตัวแปรสําคัญ  2  ประการ  คือ  
      (1)  ผลกระทบของการพัฒนาองคกรตอปฏิสัมพันธทางสังคม  (Organization 
development’s effects  on  interactions)  เปนการศึกษาปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุม  เชน  
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การตัดสินใจ  การติดตอส่ือสาร ความไววางใจ แรงจูงใจ และภาวะผูนํา  เปนตน  วาเปลี่ยนแปลงอยางไร
หลังจากการพัฒนาองคกร  โดยสามารถแบงการวิเคราะหผลกระทบที่มีตอปฏิสัมพันธทางสังคม

ออกเปน  4  ระดับ คือ  บุคคล  ผูนํา  กลุม  และองคกร 
      (2)  ผลกระทบของการพัฒนาองคกรตอผลลัพธขององคกร  (Organization 
development’s effect  on  organizational  outputs)  เปนการศึกษาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน  
เชน  ผลผลิต คุณภาพที่ความพอใจของลูกคา  และความพอใจของงาน เปนตน  ซ่ึงเราสามารถศึกษา
ผลกระทบของการพัฒนาองคกรที่มีตอผลลัพธขององคกรในระดับตาง ๆ เชนเดียวกับการศึกษา
ผลกระทบของการพัฒนาองคกรที่มีตอปฏิสัมพันธทางสังคม 
     2)  เกณฑการประเมนิโครงการของ Kirkpatrick (Kirkpatrick’s four levels of criteria) 
    การพัฒนาองคกรมักจะเกี่ยวของกับคนที่ตองการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในทิศทางที่ตองการ  จึงตองมีแนวทางการประเมินที่แตกตางจากการพัฒนาทั่วไป ซ่ึง  Kirkpatrick 
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในการประเมินโครงการฝกอบรม  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ไดเสนอ

แนวความคิดในการประเมินความสําเร็จของโครงการ  โดยแยกเกณฑการพิจารณาโครงการดาน
ทรัพยากรมนุษยออกเปน  4  ระดับ  ไดแก 
    (1)  ปฏิกิริยา  (reaction)   หมายถึง  ความรูสึกหรือทัศนคติของผูเรียนสวนรวม
ตอการดําเนินงาน  ซ่ึงจะเปนเกณฑเบื้องตนในการประเมินโครงการที่วัดปฏิกิริยาตอบสนองที่บุคคล
มีตอการดําเนินโครงการ  ซึ่งมักจะเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรวมโครงการ  โดยใชแบบสอบถาม 
ทําใหไดขอมูลอยางรวดเร็ว  โดยถามเกี่ยวกับสภาพที่แวดลอมทั่วไป  และทัศนคติที่มีตอโครงการ 
แตการประเมินปฏิกิริยาจะมีระดับของความถูกตอง  และนาเชื่อถือต่ํากวาเกณฑในระดับที่ลึกลงไป 
     (2)  การเรียนรู  (learning)  เปนเกณฑการประเมินในระดับที่ลึกซึ้งกวาการประเมิน
ปฏิกิริยา  ซ่ึงจะประเมินผลการฝกอบรมหรือพัฒนาเกดิการเรียนรู  โดยตรวจสอบวาผูปฏิบัติมีความจํา 
ทักษะ  และความเขาใจเนื้อหา  มโนทัศน  กรอบความคิด  และทฤษฎขีองโครงการเพยีงใด  ซ่ึงสามารถ
ทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบปกติที่ใช “กระดาษ  ดินสอ  (Paper  and  Pencil)”  หรือการทดสอบ
เชิงปฏิบัติการตาง ๆ ในแตละสถานการณ 
    (3)  พฤติกรรม  (behavior)  เปนเกณฑการแสดงออกของกลุมเปาหมายวามี
แผนพัฒนาการ และเปลี่ยนแปลงอยางไร  โดยผูประเมินจะทาํการประเมินวาผูรวมโครงการสามารถ
นําความรูมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่เพียงใด หรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ตองการเพียงใด  หรือมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ตองการหรือไม  และ
พฤติกรรมนั้นคงอยูอยางตอเนื่องในระยะยาวหรือไม 
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    (4)  ผลลัพธ  (output)  เปนการประเมินผลลัพธสุดทายที่เกิดจากการดําเนินงาน 
ซ่ึงอาจจะวัดจากผลผลิต  ผลตอบแทน  หรือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
โดยประเมินจากความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานของโครงการกับเปาหมาย  หรือ

วัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงจะตองใชวิธีการประเมินที่ละเอียดออน  และผูประเมินมีความรู  ทักษะ
และประสบการณในการประเมินสูง 
     3)  การเปลีย่นแปลงแบบอัลฟา  เบตา  และแกมมา (Alpha, beta and gamma change) 
     เปนการประเมินผลลัพธของโครงการพัฒนาองคกร  โดยมีคําถามสําคัญสําหรับ
การประเมินคือ  “การดําเนินงานของโครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น”  เพื่อใหไดภาพที่
ของการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ  จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในองคกรตามระดับความซับซอน
ที่แตกตางกันออกเปน  3  ระดับ  คือระดับบุคคล  ระดับความสัมพันธ  และระดับองคกรและเรียกรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงทั้ง  3  ประเภทนี้วา  การเปลี่ยนแปลงแบบอัลฟา  (alpha change)  การเปลี่ยนแปลง
แบบเบตา  (beta change)  การเปล่ียนแปลงแบบแกมมา  (gamma change)  เพื่อใหสมาชิกในองคกร
ใหความสําคัญและรับรูตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะชวยใหสามารถประเมินประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาองคกรไดดียิ่งขึ้น 
 การประเมินผลลัพธสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ไดบูรณาการรูปแบบการประเมินการเปลี่ยนแปลง
จากการพัฒนาองคกรตามเกณฑการประเมินโครงการของ  Kirkpatrick  ซึ่งใหความสําคัญกับ
การเรียนรู  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และผลลัพธขององคกรมากําหนดเปนแนวทางการประเมิน
ของผูวิจัยและกลุมอาจารยผูรวมศึกษา  ทั้งนี้เพราะการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยมีความเกี่ยวของ
กับปฏิกิริยา  การเรียนรู  และพฤติกรรมของอาจารยในวิทยาลัย  และผลลัพธของกระบวนการแทรกเสริม
ที่ไดดําเนินการโดยแยกวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเปน  3  ระดับคือ  ระดับบุคคล  ระดับทีมงาน  และ
ระดับวิทยาลัย 
 

2.2  หลักการและแนวคิดของการเสรมิสรางพลังอํานาจอาจารย 
 
 2.2.1  การเสริมสรางพลงัอํานาจ 
  องคกร  เปนการรวมตัวกันของกลุมคนเพื่อรวมกันทํางาน  ประกอบอาชีพ  สรางผลิตภัณฑ
หรือบริการออกสูสังคม  ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันสูงอยูตลอดเวลาองคกร 
ตองมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกเพื่อขายสินคาหรือใหบริการ  องคกรจึงจําเปนตองมีการปรับตวั
เพื่อการแขงขันและใหทันกับกระแสโลกภายนอก  องคกรที่ปรับตัวชาหรือเกิดปญหาขึ้น  ภายใน
ก็จะเปนองคกรที่ขาดประสิทธิภาพที่และเสียโอกาสไปในที่สุด  ปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกรที่มี
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ความสําคัญที่สุดคือ  ปญหาจากผูปฏิบัติงานเกิดความทอแท  เบื่อหนาย  ส้ินหวังในการทํางาน  และ
เอาใจออกหางองคกร  ส่ิงเหลานี้มีสาเหตุมาจากการที่ไมไดรับการสนองตอบจากองคกรในการทํางาน
และการดํารงชีวิต  ตัวอยางเชน  องคกรขาดความมั่นคง  การทํางานขาดความกาวหนา  ไมเห็นความสําเร็จ
ในงานที่ทํา  เงินเดือนนอย  สวัสดิการไมดี  สถานที่ทํางานเสี่ยงอันตราย  เปนตน  (Block, 1988, p. 7; 
Scott & Jaffe, 1991, p. 14) 
 สาเหตุของปญหาที่สําคัญที่สุดคือวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบเกาที่มีผูบริหาร

เปนจุดศูนยกลางของทุกส่ิงทุกอยางในองคกรซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ  ผูบริหารเปนผูใหทุกอยางโดยไมได
เกิดจากความตองการของผูปฏิบัติงาน  ออกคําส่ังโดยไมฟงเสียงเรียกรอง  ปรับเปล่ียนโครงสราง
หรือกระบวนการทํางานโดยไมไดใชประสบการณของผูปฏิบัติ กําหนดเปาหมายหรือผลสัมฤทธ์ิ
โดยไมรูวาสิ่งนั้นทําไดหรือไม และควบคุมการทํางานทั้งหมดในองคกร (Scott & Jaffe, 1991, p. 15) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพ  6  ที่มาของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
(ที่มา : Scott & Jaffe, 1991, p. 15) 
 
 แนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาองคกรที่มีปญหาดังกลาวมีการนําเสนอหลายรูปแบบ 
ตัวอยางเชน  การพัฒนาองคกรแบบมีสวนรวม  โดยรูปแบบของ  OD  คือ  การจัดระบบสงขอมลูใน
การทํางานยอนกลับใหผูปฏิบัติงานไดรับรู เรียนรู  ปรับตัว  หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน 
นอกจากนี้ยังตองมีการแทรกเสริมอยางเปนระบบโดยผูบริหารเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อและวัฒนธรรม

องคกร  เพื่อใหเขาถึงความตองการที่แทจริงของผูปฏิบัติงาน และหาชองทางในการนําเทคโนโลยี
เขามาชวยในการทํางาน  รวมไปถึง  การสรางทีมทํางาน  การเชื่อมโยงการประสานงานระหวางทีม 

ผูบริหาร คือ 
ศูนยกลางทุกอยาง 

โครงสราง 
องคกรเทอะทะ 

ขาดการทํางานเปน 
ทีมตางคนตางทํา 

ขาดการติดตอสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนขอมูล 

ผูปฏิบัติทอแท 
เบื่อหนาย  เอาใจ 

ออกหาง 

ขาดเทคโนโลยี 
ในการทํางาน 

ผลสัมฤทธิ์ของ 
องคกรตํ่า 

เสริมสรางพลังอํานาจ 
(empower) 
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และที่สําคัญที่สุดคือการกระจายอํานาจไปจากสวนกลางใหทุกคนมีสวนรวม  (participation)  
ในการตัดสินใจเพื่อกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาขององคกรรวมกัน  นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง การปรับ
โครงสรางการบริหาร ลดขั้นตอนการทํางาน  ลดขนาดขององคกร  และนําเทคโนโลยีเขามาใช
ในการทํางาน  เรียกวาการปรับร้ือระบบ  (re-engineering)  ก็ไดรับความสนใจเชนกัน  ซ่ึงรูปแบบ
การพัฒนาองคกรแบบมีสวนรวม และรูปแบบการปรับร้ือระบบนี้เปนการปรับเปลี่ยนองคกรที่มี
การกลาวถึงอยางกวางขวางเมื่อป พ.ศ. 2540  เปนตนมา  อยางไรก็ตามในการปรับเปลี่ยนและ
เพิ่มประสิทธิภาพที่การทํางานที่มีการพูดถึงในตางประเทศมาพรอม ๆ กันกับสองแนวคิดแรก  ก็คือ 
การเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูปฏิบัติงานในองคกร (Scott & Jaffe, 1991, p.  2-3; Baxter & Lisburn, 
1994, p. 16-18) 
  2.2.2  ความหมายของการเสริมสรางพลังอาํนาจ 
  มโนทัศนของการเสริมสรางพลังอํานาจเปนสิ่งซับซอนเกินกวาจะอธิบายดวยความหมาย

ในพจนานุกรมเทานั้น (Kanpol, 1990, p. 104)  เนื่องจากการเสริมสรางพลังอํานาจตองพิจารณาจาก
หลายองคประกอบที่เกิดขึ้นในภาพที่รวมขององคกร  ในตัวบุคคล กลุมหรือทีมงาน  (Scott & Jaffe, 
1991, p. 16)  ซ่ึงมีความหมายโดยสรุปดังนี้ 
 การเสริมสรางพลังอํานาจ  หมายถึง  การตั้งเปาหมาย กําหนดกลยุทธและวางแผนไปสู
การปฏิบัติเพื่อจะทําใหผูปฏิบัติงานในองคกรเกิดความรับผิดชอบในงาน  กระตุนใหทํางานโดย
กระจายอํานาจการตัดสินใจไปจากสวนกลาง รวมไปถึงการเชื่อมโยงคุณลักษณะ เจตคติ  และความสามารถ
ในแตละบุคคลกับกลุมหรือทีมงาน  และใหเขากันไดกับสภาพที่แวดลอมองคกร  โดยการใหอํานาจ
และโอกาสกับแตละบุคคลไดแสดงศักยภาพที่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในระดับที่องคกร

ตองการ  (Scott & Jaffe, 1991, p. 16; Zimmerman & Rappaport, 1988, p. 7) 
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ภาพ  7  ความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
(ที่มา : Zimmerman, 2000, p. 45-46) 
 
 จากความหมายดังกลาวอาจพิจารณาเสริมสรางพลังอํานาจเปน  3  ประเด็น  คือ  เปนทั้ง
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ  ผลผลิต/ผลลัพธพลังอํานาจจากกระบวนการ  และผลิตภาพที่เกิดขึ้น
จากการทํางาน และยังเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือความตองการ ตลอดจนพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกมาตอองคกรในทางบวก  (Zimmerman, 2000, p. 45-46)  ในแตละประเด็น
มีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  การเสริมสรางพลังอํานาจในฐานะที่เปนกระบวนการ  หมายถึง  กระบวนการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององคกรอยางตอเนื่อง  โดยการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ที่ของผูปฏิบัติงานและทีมงานดวยวิธีการตาง ๆ ที่ครอบคลุมขอบขายและสภาพที่การทํางานทั้งหมด
ขององคกร 
   2)  การเสริมสรางพลงัอํานาจในฐานะทีเ่ปนผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจ  
หมายถึง  ศักยภาพที่ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลที่ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจ  ซึ่งพิจารณาได

จากการพัฒนาตนเองจนมีความรูสึกมีความเชื่อมั่นและรับรูความสามารถของตนเอง  (self-efficacy)  
เปนตัวของตัวเอง  มีความเปนอิสระ  รูคุณคาของชีวิต  สามารถตัดสินใจ  และจัดการกับงานของ
ตนเองไดจนประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจ 

การปรับปรุงเพื่อผลสัมฤทธิ์ 
และศักยภาพที่การปฏิบัติ 

ศักยภาพที่ที่เกิดขึ้นกับตัว 
ผูปฏิบัติงาน 

การเสริมสรางพลังอํานาจ 
(Empowerment) 

การบวนการ ผลลัพธ 

ผลิตภาพที่ 

ระดับผลิตที่เกิดขึ้นจากศักยภาพที ่
ของบุคคลและทีมงานในองคกร 
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   3)  การเสริมสรางพลังอํานาจในฐานะที่เปนผลิตภาพที่ของการเสริมสรางพลังอํานาจ  
หมายถึง  ระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากศักยภาพที่ของบุคคลและทีมงานในองคกร  ซึ่งถาไดรับ
การเสริมสรางพลังอํานาจแลว  ประสิทธิภาพที่การทํางานทั้งสวนบุคคลและทีมงานก็จะเพิ่มขึ้น

สงผลใหผลิตภาพที่จากการทํางานเพิ่มสูงขึ้นดวย 
  2.2.3  เปาหมายการเสริมสรางพลังอาํนาจขององคกร 
 ดังที่กลาวมาแลววา  องคกร  เปนการรวมตัวกันของกลุมคนเพื่อรวมกันทํางาน  ประกอบอาชีพ 
ผลิตสินคา  หรือบริการออกสูสังคม  ดังนั้นความมั่นคงขององคกรจึงขึ้นอยูกับคุณภาพที่ของสินคา
หรือบริการ  ซ่ึงคุณภาพที่นั้นเกิดจากทุกอยางที่มีอยูในองคกรหลอมรวมกันหรือ “บูรณาการ”  กัน
ทั้งผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่  และการมีสวนรวมของทุกคนในหนวยงาน  (total  involvement)  ปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทีม  คุณภาพที่ขององคกรที่เกิดขึ้นจึงมีความเปนองครวมทั้งองคกรไมสามารถแยกสวนได 
ซ่ึงคุณภาพที่ของผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นก็ไมสามารถบอกไดวาเกิดจากฝายใดเปนการเฉพาะ 
(วิฑูรย  สิมะโชคดี, 2545, หนา 213) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพ  8  การบรูณาการกับคณุภาพทีใ่นองคกร 
 
 

คุณภาพที่ของชุมชน / สังคม 

คุณภาพที่ขององคกร 

กระบวนการสรางคุณภาพที่ 

คุณภาพที่ของผูปฏิบัติงาน 

ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ปจจัย 
นําเขา 

ทีม ทีม ทีม ทีม 
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 2.2.4  กระบวนการและผลลัพธของการเสริมสรางพลังอาํนาจ 
  ซิมเมอรแมน  (Zimmerman, 2000, p. 47)  ไดวิเคราะหกระบวนการและผลลัพธของ
การเสริมสรางพลังอํานาจไว  3  ระดับ  ดังนี้ 
 
ตาราง  6  กระบวนการและผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 

ระดับการวิเคราะห กระบวนการ ผลลัพธ 
บุคคล 
 
 
 
องคกร 
 
 
 
ชุมชน 

- การเรียนรูทักษะการตัดสนิใจ 
- การจัดการทรัพยากร 
- การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
- โอกาสในการตัดสินใจรวมกัน 
- การแบงสรรความรับผิดชอบ 
- การใหความเปนผูนํารวมกนั 
 
- การเขาถึงทรัพยากร 
- โครงสรางการบริหารแบบเปด 
- การยอมรับความหลากหลาย 

- ความรูสึกถึงการควบคุม 
- ความตระหนัก 
- พฤติกรรมการมีสวนรวม 
 
- การใชทรัพยากรอยางมปีระสิทธิภาพที ่
- เครือขายความรวมมือกับองคกรอื่น 
- การมีผลกระทบในเชิงนโยบาย 
 
- การจัดตั้งสหภาพที่หรือองคกรชุมชน 
- การมีภาวะผูนําที่หลากหลาย 
- ทักษะการอยูอาศัยรวมกนัในชุมชน 

 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในองคกรนั้น สกอต  และเจฟเฟ  (Scott & Jaffe, 1991, p. 14-22) 
เห็นวา  เนื่องจากการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรเปนสิ่งที่มีความซับซอนหลายระดับ  ซ่ึงตอง
พิจารณาจากองคประกอบ  3  ระดับรวมกัน  คือ  ระดับองคกร  ระดับทีมงาน  และระดับบุคคล  ดังนี้
   1) ระดบัองคกร 
    องคกร  ถาแบงตามระบบบริหารจะมี  2  ลักษณะ  คือ  แบบปรามิด  (pyramid) 
และแบบวงจร  (circle)  ดังแสดงในภาพ  9  ตอไปนี ้
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         แบบปรามิด                                                     แบบวงจร 
                              (pyramid)                                                         (circle)  
 
ภาพ  9  ระบบการบริหารในองคกร 
(ที่มา : Scott & Jaffe, 1991, p. 22) 
 
  การบริหารงานแบบปรามิดนั้นมีลักษณะการตัดสินใจ  การกําหนดเปาหมายนโยบาย
กระทําจากบนลงลาง  ทุกคนทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย องคกรปรับเปลี่ยนไดชา  ความยืดหยุนนอย 
การสงขอมูลยอนกลับและติดตอส่ือสารทําไดลําบาก  องคกรที่มลัีกษณะดังกลาว  คือองคกรราชการ 
สวนการบริหารงานแบบวงจรนั้นมีลักษณะตรงกันขาม  เปาหมายสําคัญขององคกรอยูที่ลูกคาหรือ
ผูรับบริการ  ซ่ึงผูปฏิบัติงานในองคกรคือกุญแจสําคัญที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ  องคกรในลักษณะนี้
สวนใหญเปนองคกรของภาคเอกชน 
  การที่องคกรทุกองคกรพยายามปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานองคกรจาก

แบบปรามิดไปเปนแบบวงจร ถือไดวาเปนกาวแรกของที่จะนําไปสูการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับ
องคกร  นอกจากนี้แลวการปรับโครงสรางหรือการดําเนินการทุกอยางขององคกรตองมีจุดเนน
ที่จะมุงไปสูการเสริมสรางพลังอํานาจ  นั่นคือ  การทําใหผูปฏิบัติงานมีความคาดหวังในความสําเร็จ
ในงานที่ทํา  ไดทํางานตามความตองการ  เต็มใจและตองการความสําเร็จไมใชจากการบังคับ  หรือ
เพราะผลตอบแทน  เพราะแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจมีความเชื่อวา  คนทุกคนตองการ
ความเปลี่ยนแปลงในการทํางานและองคกรคือผูที่จะหยิบยื่นโอกาสนั้นใหผูปฏิบัติงาน 
    2)  ระดับทีมงาน 
     ทีมในการทํางานคือการมีปฏิสัมพันธของผูปฏิบัติงานแตละคนในการรวมกัน
ทํางานเปนกลุม  ทีมงานที่ไดรับการสเริมสรางพลังอํานาจนั้น  ทุกคนในทีมงานตองมีความรูสึก
เปนเจาของและรับผิดชอบรวมกันในผลงานที่เกิดขึ้น  มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ทีมงานอยางตอเนื่อง  และผลสัมฤทธิ์ในงานหรือผลิตภาพที่จากการทํางานเพิ่มสูงขึ้น  นอกจากนั้นแลว
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ยังตองมีการติดตอส่ือสารและการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการทํางานทั้งภายในกลุม  
และระหวางกลุมอีกดวย 
   3)  ระดับบุคคล 
      การเกิดองคกรการทํางานขึ้นในระยะแรก  องคกรตองการเพียงกําลังแรงกาย
ของผูปฏิบัติงานเทานั้น  ผูปฏิบัติงานมีหนาที่เพียงทํางานตามคําสั่งใหเสร็จสมบูรณ  และไมตอง
มีคําถามวาทําไมตองทํา  แตในปจจุบันไมเปนเชนนั้น  องคกรไมไดตองการเพียงผูปฏิบัติงานที่
สามารถทํางานใหเสร็จตามคําสั่ง  แตตองการผูปฏิบัติงานที่สามารถตัดสินใจ  เปนนกัแกปญหาที่ดี  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และรับผิดชอบงาน  ดังนั้น  การเสริมสรางพลังอํานาจในระดับบุคคล 
จึงตองการใหผูปฏิบัติงานมีลักษณะดังกลาว  เพื่อใหทุกคนมีความรูสึกตองการทํางานใหดีที่สุด 
“เพื่อองคกร”  ไมใชทํางาน  “เพราะหนาที่หรือคําสั่ง”  เทานั้น 
  2.2.5  การประยุกตใชทฤษฎีในการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 ทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชในการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรนั้นมีอยู  2  สวนดวยกัน
คือ  ทฤษฎีที่ใชในระดับบุคคล  คือการรับรูความสามารถของตนเอง  (self-efficacy)  และทฤษฎี
ที่ประยุกตใชในระดับองคกร  คือ  การสรางแรงจูงใจ  (motivation)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
    1)  การรับรูความสามารถของตนเอง 
    ซิมเมอรแมน  (Zimmerman, 2000, p. 48)  ไดกลาวถึงการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในระดับบุคคลวาเปนการสงเสริมคุณลักษณะดานบุคคลใหรับรูความสามารถของตนเอง  ซ่ึงหมายถึง 
การที่บุคคลตัดสินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรมบางอยางวาตนเอง

มีความสามารถที่จะนําทักษะที่มีหรือที่ฝกฝนมาใชไดหรือไม  ในระดับใด  ซ่ึงการที่บุคคลจะกระทํา
พฤติกรรมใดหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับปจจัยสองประการคือ  ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 
และความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น  (Bandura, 1986, p. 391) 
    แบนดูรา  (Bandura, 1986, p. 399-401)  ไดเสนอวา  การรับรูความสามารถของ
ตนเองพัฒนามาจากแหลงปจจัยสําคัญ  4  ปจจัยคือ  ความสําเร็จในการกระทํา  (enactive attainment) 
การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน  (vicarious  experience)  การชักจูงดวยคําหรือขอความ  (verbal 
persuasion)  และสภาพที่ทางกายภาพที่  (physiological  state)  ซ่ึงแตละปจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1)  ความสําเร็จในการกระทํา  เปนการอางอิงกระบวนการในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่ทําสําเร็จหรือลมเหลวกับสิ่งที่จะทําในสถานการณอ่ืนวาตนเองมีความสามารถหรือไมมีความสามารถ

ที่จะทําสิ่งนั้น  ความสําเร็จจะทําใหบุคคลรับรูและประเมินความสามารถของตนเองสูงขึ้น  
ในทางตรงกันขามหากลมเหลวก็จะประเมินความสามารถของตนเองต่ําลง 
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   (2)  การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน  เปนการเรียนรูจากการพฤติกรรมตนแบบ
ของผูอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนเอง  หรือการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับผูอ่ืน 
เมื่อเห็นผูอื่นทําไดก็จะเชื่อมั่นวาตนเองก็ทําได  หรือเมื่อเห็นคนอื่นทําไมไดก็จะเชื่อมั่นวาตนเอง
ก็ทําไมได 
   (3)  การชักจูงดวยคําหรือขอความในหลายกิจกรรมแตละคนอาจไมสามารถ
ประเมินระดับความสามารถของตนเองไดแตอาจมีความเห็นของคนอื่นที่ประเมินศักยภาพที่ของเรา

วาทําไดหรือไมได  เปนการถูกชักจูงดวยคําพูดใหเชื่อวาสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดสําเร็จหรือไมสําเร็จ 
   (4)  สภาพที่ทางกายภาพที่เปนการตัดสินวาจะสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดหรือไม  
จากการประเมินสภาพที่ทางกายภาพที่ของตนเอง 
    การประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเองนี้  เปนการประยุกตใช
เพื่อเสริมสรางพลังอํานาจในระดับบุคคล  เพราะการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรนั้นเปาหมาย
ที่สําคัญก็คือ  การพัฒนาผูปฏิบัติงาน  หากทุกคนรับรูความสามารถของตนเองในการที่จะจัดการงาน
ที่รับผิดชอบ  พัฒนางานอยางตอเนื่อง  และแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานแลว  ก็จะสงผลตอผลลัพธ
ขององคกรในที่สุด 
   2)  การสรางแรงจูงใจ 
     การสรางแรงจูงใจ  เปนกระบวนการของการเสริมสรางพลังอํานาจในระดับองคกร 
ซ่ึงหมายถึง  การกระทําทุกวิถีทางที่จะใหผูปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมการทํางานในทางที่เปนตองการ
ขององคกร  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจที่สามารถนาํมาประยุกตใชมีอยู  2  ลักษณะ  คือทฤษฎีที่เนน
กระบวนการ  (Process  theory)  และทฤษฎีแรงจูงใจที่เนนปจจัย  (Content  theories)  ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   (1)  ทฤษฎีที่เนนกระบวนการ  หมายถึง  ทฤษฎีของ ลอวเลอร  และพอรเตอร 
(Lawler& Porter)  ซ่ึงแบงกระบวนการจูงใจคนใหปฏิบัติงานเปนสามขั้นตอนคอื  ขั้นตอนแรกคือ 
การสรางความคาดหวัง  โดยทําใหบุคคลเชื่อวาการปฏิบัติจะนําไปสูความสําเร็จ  ขั้นที่สองคือ  
การใหเห็นคุณคาในวัตถุประสงคที่ตั้งไว  และขั้นสุดทายคือ  ใหทุกคนใชการปฏิบัติเปนเครื่องมือ
ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคที่ตองการ (Baxter & Lisburn, 1994, p. 28-32) 
   (2)  ทฤษฎีแรงจูงใจที่เนนปจจัย  หมายถึง  ปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ
ที่จะทํางาน  (ธงชัย  สันติวงษ  และชัยยศ  สันติวงษ, 2535, หนา 105; สมยศ  นาวีการ, 2538, หนา 94; 
เอกชัย  กี่สุขพันธ, 2538, หนา 87-90)  ซ่ึงมีทฤษฎีเกี่ยวของอยู  5  ทฤษฎี  ดังนี้ 
      ก.  ทฤษฎีของ อับราฮัม  มาสโลว  (Abraham  Maslow)  ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความตองการพื้นฐานของมนุษยจะเปนไปตามลําดับขั้นของความตองการ  5  ระดับ 
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     ข.  ทฤษฎีของ เฟรดเดอริกค  เฮอรเบอรก  (Frederick  Herberg)  กลาวถึง
การจูงใจ  2  แบบคือ  องคประกอบที่เปนผลใหเกิดความพึงพอใจ  และองคประกอบที่ปองกัน
ความไมพึงพอใจ (motivators  and  hygienes) 
      ค.  ทฤษฎีของ เดวิด ซี แม็คเคนแลนด  (David C. McClelland)  ที่มุงการจูงใจ
ทางความสําเร็จ  (achievement  motivation)  แบงเปน  3  ระดับคือ  ความตองการทางสังคม  ความตองการ
อํานาจ  และความตองการความสําเร็จ 
      ง.  ทฤษฎีของ อัลเดอรเฟอร  (Alderfer)  ที่แบงความตองการของมนุษย
เปน  3  ลักษณะ  คือ  ความตองการการดํารงอยู  ความตองการความสัมพันธกับชุมชน  และ
ความตองการความเติบโตเจริญกาวหนา 
      จ.  ทฤษฎี  X  ทฤษฎี  Y  ของ ดักลาส แม็คเกรเกอร  (Douglas McGregor) 
ที่แบงความตองการของมนุษยเปน  2  ระดับ  คือ  ความตองการระดับต่ําและความตองการในระดับสูง 
 จากหลักการทั้ง  5  ทฤษฎีที่กลาวมา  ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบ  และปจจัยของแตละ
ทฤษฎีและสรุปเปนตารางไดดังนี ้
 
ตาราง 7  ทฤษฎีแรงจูงใจทีเ่นนปจจยั 
 

Maslow Hertzberg’s McClelland’s Aldermen’s Theory X, Y 
- ความตองการ 
  ทางรางกาย 
  เชน ปจจัย 4 ฯลฯ 

ปจจัยธํารงรักษา 
(Hygiene) 
- สภาพที่การทํางาน 

 - ความตองการ 
   การดํารงอยู 

ทฤษฎี X 
ความตองการระดับต่ํา 
- ความปลอดภัย 

- ความตองการ 
  ความปลอดภัย 
  เงินเดือน, 
  สวัสดิการ,  
  ความมั่นคง 
  ในชีวิต 

- นโยบายองคกร 
- ความมั่นคง 
- ผลตอบแทน 

  - ตองการคําแนะนํา 
- ตองการการคาดโทษ 
   ถาไมปฏิบัติ 

- ความตองการ 
  ทางสังคม 
  การยอมรับ, 
  การมีสวนรวม, 
  มิตรภาพที่ และ 
  ชวยเหลือเกื้อกูล 

- ความสัมพันธ 
  ระหวางบุคคล 
- การนิเทศงาน 

- ความตองการ 
  ทางสังคม 
  (need for 
  Utilization) 

- ความตองการ 
  ความสัมพันธ    
  กับชุมชน 
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ตาราง 7  (ตอ)  ทฤษฎีแรงจูงใจที่เนนปจจยั 
 

Maslow Hertzberg’s McClelland’s Aldermen’s Theory X, Y 
- ความตองการ 
  เกียรติยศช่ือเสียง 
  ตําแหนงหนาที่ 
  และอํานาจ 

ปจจัยจูงใจ 
(Motivators) 

- การยกยอง 
- สถานภาพที่ 
- ความกาวหนา 
- ความรับผิดชอบ 

ความตองการ

อํานาจ 
(need for Power) 

- ความตองการ 
  ความเติบโต 
  เจริญกาวหนา 

ทฤษฎี Y 
ความตองการในระดับสูง 
- พอใจตอคําชุม 
- ตองการบรรลุผล 
- มีความรับผิดชอบ 
- คิดสรางสรรค 

- ความตองการ 
  ความสําเร็จ 
  ในเปาหมายชีวิต 

- ความสําเร็จ 
  ของงาน 

ความตองการ 
ความสําเร็จ 
(need for 
Achievement) 

 - ควบคุมตนเองได 

 
 จากตาราง  7  แสดงการวิเคราะหขางตนจะเห็นวาทฤษฎีที่เนนปจจัยทั้ง  5  ทฤษฎีนั้น
เปนการวิเคราะหความตองการของบุคคลตั้งแตระดับพื้นฐานคือความตองการทางรางกายหรือ

การดํารงชีวิตอยูได  ไปจนถึงความตองการในระดับสูงคือ  ความสําเร็จ  อํานาจ  หรือชื่อเสียงเกียรติยศ  
ซ่ึงองคกรเปนการรวมตวักันของกลุมคนเพื่อประกอบกิจกรรมรวมกันดังนั้นการตอบสนองตอความตองการ

ของบุคคลจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจตองานที่ทํา  และเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน
ใหบรรลุความสําเร็จ  ซ่ึงสงผลใหมีความยึดมั่นผูกพันกับองคกรในที่สุด  ดังนั้นกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจในระดับองคกรนั้น  ตองคํานึงถึงปจจัยจูงใจเหลานี้ 
 2.2.6  การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเสริมสรางพลังอาํนาจ 
 คลัทเทอรบลู  และเคอรนาแกน  (Clutterbuck & Kernaghan, 1994, p. 52-53)  ไดเสนอภาพ
ที่รวมของการเปลี่ยนแปลงในองคกรที่เกิดขึ้นจากการเสริมสรางพลังอํานาจดังตาราง  8   
 
ตาราง  8  การเปลี่ยนแปลงในองคกรที่มีการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 

สภาพที่เดิมขององคกร สภาพที่องคกรท่ีมีการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
- ความกลวั 
- การเรียนรูคือ ความนาเบื่อ 
- เปนผูตาม 

- ทาทายและผจญภัย 
- การเรียนรู  คือ  ความทาทาย 
- เปนผูนํา 
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ตาราง  8 (ตอ)  การเปลี่ยนแปลงในองคกรที่มีการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 

สภาพที่เดิมขององคกร สภาพที่องคกรท่ีมีการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
- มีความริเร่ิมนอย 
- มีการฝกอบรมพัฒนานอย 
- ตอตานการเปลี่ยนแปลง 
- ขอมูลยอนกลับนอย 
- ประสบการณเดิมไมมีความสําคัญ 
- การฝกอบรมพัฒนาเปนความรับผิดชอบ  
  ของบางคน 
- ขาดวิสัยทัศน 
- หลีกเลี่ยงปญหา 
- การสื่อสารแบบปด 
- วุนวายและสงสัย 

- แกปญหาตนเอง แนะวิธีแกใหคนอื่น 
- ฝกอบรมพัฒนาตอเนื่อง 
- ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
- ใหความสําคัญกับขอมูลยอนกลับ 
- หยดุ สะทอน และเรยีนรู 
- การฝกอบรมพัฒนาเปนความรับผิดชอบของ 
  ทุกคน 
- เขมแข็ง  มีจดุเนน  และมวีสัิยทัศนรวม 
- แกไขปญหา 
- การสื่อสารแบบเปด 
- ไววางใจกันและกัน 

 
 หากจําแนกการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงในองคกรออกเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล 
ทีมงาน  และองคกร  ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการเสริมสรางพลังอํานาจ  ซ่ึงถาขาดสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งไปก็อาจกลาวไดวา  การเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรขาดความสมบูรณในทางตรงกันขาม
องคกรที่มีการเสริมสรางพลังอํานาจอยางสมบูรณจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในระดับองคกร  
ทมีงาน  และตัวบุคคล  ดังแผนภาพ  10  ตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ  10  การเปลี่ยนแปลงจากการเสริมสรางพลังอํานาจ 
(ที่มา : Scott; & Jaffe, 1991, p. 40) 
 

เจตคติ 

ความสัมพันธ โครงสรางองคกร 

พลังอํานาจ 
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 จากแผนภาพ  10 จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงจากการเสริมสรางพลังอํานาจมีอยูดวยกัน 
3  สวนคือ 
   1)  การเปลี่ยนแปลงเจตคติ  (Attitude)  ของผูปฏิบัติงาน  โดยตองเสริมสราง
ใหผูปฏิบัติงานในองคกรมีความรูสึกมั่นคงในการดํารงชีวิต  มีความมั่นใจวาสามารถจัดการงาน
ที่รับผิดชอบ  สามารถพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง  มีความรับผิดชอบและมีความมุงมั่นในการทํางาน 
รูสึกเปนเจาของงาน  รวมทั้งเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะใหม ๆ ในการทํางาน  และการแกไขปญหา
รวมกัน 
   2)  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ  (Relationship)  ตองสรางการทํางานเปนทีม 
และมีความสัมพันธระหวางทีมงาน  การทาํงานเนนทั้งเนื้องานและกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ
ที่มีการติดตอส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศจนเกิดนวัตกรรมการทํางานรวมกัน  รวมไปถึง
การรวมกันรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น 
   3)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร  (Organizational  structure)  กลาวคือ  นโยบาย 
การปฏิบัติ  และการกระตุนสงเสริม ตองปรับใหสอดคลองกับคานิยมของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
กลาวคือ  ผลลัพธขององคกรมีมาตรฐานตามเปาหมาย  ภายในองคกรมีการสื่อสารแบบเปด  มีบรรยากาศ
ประชาธิปไตย  สิ่งแวดลอมเอื้อตอการทํางาน  มีระบบการทํางานที่คลองตัวมีประสิทธิภาพที่  
ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและมีความยึดมั่นผูกพันกับองคกร 
 จะเห็นไดวา  แนวคิดของสกอตและเจฟเฟ  (Scott & Jaffe, 1991, p. 40)  มองการเปลี่ยนแปลง
ในองคกรที่เกิดขึ้นจากการเสริมสรางพลังอํานาจเปน  3  มิติ  คือ  มิติการเปลี่ยนแปลงเจตคติ  
มิติการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ  และมิติการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร  ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนด
กรอบการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นในองคกรตอไป 
 2.2.7 การประเมินผลลัพธจากการเสริมสรางพลังอาํนาจ 
 ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการเสริมสรางพลังอํานาจนั้นเปนส่ิงที่มีความซับซอน  เพราะการเสริมสราง
พลังอํานาจนั้นเปนทั้งกระบวนการและผลลัพธ  ดังนั้นวิธีการประเมินจะตองเขาถึงการเคลื่อนไหว
ของกระบวนการ  การประเมินแบบเดิมมักเนนที่การวัดระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง 
แตธรรมชาติของการเสริมสรางพลังอํานาจเหมาะสมกับการประเมินแบบรวมมือ  ขณะดําเนินการ 
(Collaborative  and  ongoing  evaluation)  ที่ผูใหบริการและผูรบับริการสามารถพัฒนากลยุทธ
การประเมินไดโดยตรง  สําหรับวิธีการประเมินสามารถใชไดทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่กลาวคือ  ใชวิธีการคุณภาพที่บอกเลาเรื่องราวและความเชี่ยวชาญของผูใหบริการในการออกแบบ
วิธีการและการนําไปปฏิบัติ  และใชวิธีการเชิงปริมาณในการออกแบบเครื่องมือวัดเจตคติ  ความรูสึก
และทกัษะ  การคิดวิเคราะห  เครือขาย  และการลงมือปฏิบัติของคนในองคกร 
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 ในการประเมินผลลัพธจากการเสริมสรางพลังอํานาจนั้น  นอกจากแนวคิดของ สกอต
และเจฟเฟ  (Scott & Jaffe, 1991, p. 40)  ที่มองการเปลี่ยนแปลงเปน  3  มิติ  คือ  การเปลี่ยนแปลง
เจตคติ  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ  และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรแลว กเูตยีรเรซ  พารสัน 
และคอกซ  (Gutierrez, Parsons & Cox, 1998, p. 19-20)  ยังไดเสนอวา  ควรมีการประเมินใน  3  มิติ 
คือ  มิติภายในบุคคล  (intrapersonal)  มิติระหวางบุคคล  (interpersonal)  และมิติการเมือง/ชุมชน 
(political/community)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังในตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 9  ผลลัพธจากการเสริมสรางพลังอํานาจที่ควรประเมิน 
 

มิติภายในบคุคล มิติระหวางบุคคล มิติการเมือง/ชมุชน 
- การรับรูความสามารถของตน 
- การตระหนักตอตนเอง 
- การยอมรับตนเอง 
- การเปนตวัของตัวเอง 
- ความภูมิใจในตนเอง 
- การรูสึกถึงสิทธิของตน 
- การคิดวเิคราะห 

- ความรูและทกัษะตาง ๆ 
- การรักษาผลประโยชน 
- ขอจํากัดในการให 
- การเรียกรองความชวยเหลือ 
- การแกปญหา 
- การปฏิบัติโดยใชทกัษะใหม ๆ 
- การเขาถึงทรัพยากร 

- การปฏิบัติ/การมีสวนรวม 
- การใหกลับคืน 
- การสนับสนนุชวยเหลือ 
- การลงมือในการควบคุม 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแนวคิดของสกอตและเจฟเฟ  ที่เสนอการเปลี่ยนแปลง
ในระดับบุคคล  ทีมงาน  และองคกร  เปนกรอบในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิทยาลัย
จากการเสริมสรางพลังอํานาจตามโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น  ทั้งนี้เพราะการวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิด
การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในการพัฒนาองคกรที่เปนวิทยาลัยโดยมีเปาหมายใหเกดิการเปลีย่นแปลง

ในองคกรทั้ง  3  ระดับ  ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะประเมินผลลัพธในมิติดังกลาว 
 2.2.8  รูปแบบของการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
 การเสริมสรางพลังอํานาจจะเกิดขึ้นเมื่อองคกรนําแนวคิด  วิธีการ  และการประยุกตทฤษฎีตาง ๆ  
ไปสูแผนการปฏิบัติ  (plan  of  actions)  ซ่ึงในสวนนี้ขึ้นอยูกับผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร
ที่จะวิเคราะหวาองคกรจําเปนตองไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในสวนใดบาง  แลวตั้งเปาหมาย
ที่ตองการใหเกิดขึ้น  กําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่นําไปสูเปาหมาย  และการวางแผนในการนําไป
ปฏิบัติอยางชัดเจนละเอียดรอบคอบ  เพื่อใหการเสริมสรางพลังอํานาจนั้นบรรลุเปาหมายที่วางไว 
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 แบบการเสริมสรางพลังอํานาจมีผูเสนอไวหลายรูปแบบ  แตจะนํามากลาวในที่นี้เฉพาะ
รูปแบบที่เปนการเสริมสรางพลังอํานาจผูปฏิบัติงานในองคกร  4  รูปแบบ  คือ  รูปแบบปรามิดอํานาจ  
(Power Pyramid)  ของ เทรซี่  (Tracy, 1990, p. 24-46)  รูปแบบของ สกอต  และเจฟเฟ  (Scott & Jeffe, 
1991, p. 20-30)  รูปแบบการจัดการกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของคินลอว  (Kinlaw, 1995, 
p. 23-35)  และรูปแบบของบลองคซารต  คารลอส  และแรนดอลฟ (Blanchard, Carlos & Randolph, 
1998; อางถึงใน วรรณพร  ไกรเลิศ, 2544, หนา 30-40)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  รูปแบบปรามิดอํานาจของเทรซี่ 
     เทรซี่  (Tracy, 1990, p. 24-46)  ไดเสนอแบบการเสริมสรางพลังอํานาจไวในลักษณะ
การทํางานเปนขั้นตอนตามลําดับทั้งหมด  10  ขั้นตอน  ดังนี้ 
   (1)  ใหความชดัเจนในหนาที่ความรับผิดชอบ  (Clearly  define  responsibilities) 
ของผูปฏิบัติงาน  และรวมกนักําหนดเปาหมายและภารกจิขององคกร  
   (2)  มอบหมายอํานาจหนาที่  (Delegate  authority)  กบัผูปฏิบัติงานตามขอบขาย
การทํางานของเขา 
   (3)  กําหนดมาตรฐานการทํางาน  (Set  standard  of  excellence)  องคกรตองให
การสนับสนุนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไปถึงมาตรฐานที่ตัง้ไว 
   (4)  การฝกอบรมและการพัฒนา  (Training  and  development)  ใหโอกาส
ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเองและการทํางานตามความสนใจและความสามารถ 
   (5)  ใหความรูและสารสนเทศ  (Provide  knowledge  and  information)  เกี่ยวกับ
องคกรที่จําเปนตอการตัดสินใจในการทํางานอยางถูกตองชัดเจน 
   (6)  ใหขอมูลยอนกลับ  (Give  feedback)  เกี่ยวกับการทํางาน 
   (7)  ใหการยกยองหรือยอมรับ  (Recognition)  ในผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
   (8)  ใหความไววางใจ  (Trust)  ในการทํางาน  โดยใหอิสระในการตัดสนิใจ 
   (9)  ยอมรับขอผิดพลาด  (Permission  to  fail)  ผูบริหารพรอมที่จะยอมรับ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้รวมรับผิดชอบและรวมแกไขกับผูปฏิบัติงาน 
   (10)  ใหความเคารพ  (Respect)  ตอการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน 
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ปรามิดอํานาจ 
 
 

ยกยองหรือยอมรับ 
 

ใหขอมูลยอนกลับ 
 

ใหความรูและสารสนเทศ 
                     ใหความไววางใจ               ยอมรับขอผิดพลาด 
                                                              ฝกอบรมและพัฒนา                            

 
     กําหนดมาตรฐานการทํางาน  
 

มอบหมายอํานาจหนาที ่
 

ใหความชดัเจนในหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ใหความเคารพตอการตดัสนิใจ 
 

ภาพ 11  ปรามิดอํานาจของเทรซี่ 
(ที่มา : Tracy,  1990, p. 24) 
 
   การดําเนินการตามรูปแบบนี้  องคกรจะตองมีแผนปฏิบัติ  ตั้งแตขั้นที่  1  ถึงขั้นที่  10  
ซ่ึงขั้นตอนที่  1-3  นั้นเปนการปรับปรุงโครงสรางและระบบขององคกร  ขั้นตอนที่  4-6  เปนการสราง
ความรวมมือของผูปฏิบัติงาน  สวนในขั้นที่  7-10  เปนการสรางวัฒนธรรมขององคกร 
   2)  รูปแบบของสกอตและเจฟเฟ 
   สกอต  และเจฟเฟ  (Scott & Jaffe, 1991, p. 20-30)  ไดเสนอรูปแบบของ
การเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรไววามีองคประกอบของวิธีการทั้งหมด  5  สวน  ดังนี้ 
   (1)  การใหแรงจูงใจกับผูปฏิบัติงาน  แบงออกไดเปน  3  สวน  คือ  ใหความถูกตอง
เปนธรรม  (Validation)  ใหสารสนเทศ  (Information)  และใหมีสวนรวม  (Participation) 
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    ก.  การใหความถูกตองเปนธรรม  คือ  ใหความเสมอภาคกับทุกคน  ใหเงินเดือน  
คาตอบแทน  สวัสดิการที่ยุติธรรม  มีความยืดหยุนตอความตองการของผูปฏิบัติงาน  รวมไปถึง
การใหโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะใหม ๆ ตามความสนใจและความสามารถ 
    ข.  การใหสารสนเทศ  คือ  การใหความรูในสิ่งที่ตองปฏิบัติงาน  รวมไปถึง
ขอมูลสารสนเทศที่จําเปนที่เกี่ยวของกับองคกร 
    ค.  การใหการมีสวนรวม  คือ  ผูปฏิบัติงานมีโอกาสในการควบคุมหรือ
ตัดสินใจในการทํางานดวยตวัผูปฏิบัติงานเอง 
   (2)  การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร  ผูบริหาร  คือ  ผูมีบทบาทสําคัญ
ในสวนนี้ทุกคนตองเรียนรูวา  ผูบริหารที่ดีตองรับผิดชอบการทํางานตั้งแตกระบวนการผลิต  ไมใช
เฉพาะผลงานที่เกิดขึ้น  และตองทราบวา  ผูปฏิบัติงานทุกคนตองการเรียนรูการทํางาน  และการแกปญหา
รวมกับผูบริหาร  ตองการโอกาสและอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการ  อิสระในการทํางาน  ควบคุมและ
ตัดสินใจงานในหนาที่รับผิดชอบดวยตนเอง  รวมไปถึงการไดรับผลตอบแทนหรือรางวัลอยางเหมาะสม
และยุติธรรม  และส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือการติดตอส่ือสารใหสารสนเทศเพื่อสรางความเขาใจ
รวมกัน  อันจะนํามาซึ่งความรวมมือจากทุกคนในองคกร 
   (3)  สรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติงาน  ภาวะผูนําของบุคคลในองคกร  เปนตัวบงชี้
อีกประการหนึ่งในการพิจารณาวา  องคกรไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจเพียงใด  กระบวนการที่สําคัญ
ในการสรางภาวะผูนําก็คือ  การสงเสริมใหผูปฏิบัติงานรวมกันทํางานเปนทีม  และกระตุนใหทกุคน
เปนผูนําในการกําหนดเปาหมาย  การปฏิบัติ  และการตัดสินใจในทีมงาน  หรือในสวนงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
   (4)  การสรางบรรยากาศในองคกร  องคกรควรมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู
รวมกัน ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน  หรือระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน  เปดโอกาสใหเรียนรูและ
รับเอาแนวคิดหรือทักษะใหม ๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพที่มาใชในการทํางาน  นอกจากนี้แลว
บรรยากาศองคกรที่ดีไมไดหมายถึง  การมีอิสระอยางเต็มที่  แตหมายถึง  “ความสมดุล”  ระหวาง
การควบคุมกับการมีอิสระในการทํางาน  รวมถึง  “ความยืดหยุน”  ในการสนองตอบความตองการ 
“ความพอดี”  ในการใหโอกาส  และ  “ความเสมอภาค”  สําหรับทุกคนในองคกร 
   (5)  การสรางทีมงาน  ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกร
ก็คือ  การสรางทีมงาน  เทคนิคที่จะสงเสริมการทํางานเปนทีมคือ การวางระบบการทํางานที่เอื้อตอ
การประสานสัมพันธกัน  การฝกอบรมสรางเครือขายในการทํางาน  การกระตุนใหแรงจูงใจ  และ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จําเปน  และเมื่อเกิดทีมงานขึ้นแลว  ส่ิงที่ทีมงานตองการไดรับ
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การแบงปนจากผูบริหาร  ก็คือ  ความรูสึกเปนเจาของรวม  หนาที่ความรับผิดชอบ  อิสระในการทํางาน 
อํานาจการตัดสินใจ  และรางวัลหรือผลตอบแทนที่ยุติธรรม 
   จะเห็นวาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจของ สกอต  และเจฟเฟ  เนนการสราง
ความสัมพันธ  (relation)  ของคนในองคกร  โดยการสรางบรรยากาศการทํางาน  สรางความรวมมือ
ในการทาํงาน  และสรางทีมงาน  รวมทั้งการเปลี่ยนเจตคติของผูปฏิบัติใหมีภาวะผูนําและเกิดแรงจูงใจ
ที่จะทํางานมากขึ้น 
   3)  แบบการจดัการกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของคินลอว 
   คินลอว  (Kinlaw, 1995, p. 23-35)  ไดเสนอแบบการจัดการกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจ  (Empowerment  Process  Management  Model)  ซ่ึงประกอบดวยสองสวนคือ  ขั้นตอน 
(steps)  และขอมูลสารสนเทศที่นําเขา  (information  inputs)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1)  ขั้นตอน 
      ในแบบของการเสริมสรางพลังอํานาจมีขั้นตอนสําคัญอยู  6  ข้ันตอนตั้งแต
การวางแผน  การเริ่มตนดําเนินการ  และการประเมินผล  ดังแสดงในภาพ  12  ซึ่งตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องดังนี้ 
    ก.  กําหนดขอบเขตและสื่อสาร  (Define and communicate)  การเริ่มตน
ของการเสริมสรางพลังอํานาจจําเปนที่ตองมีความชัดเจนในความหมายอยางแทจริง  หลังจากนัน้
ตองเผยแพรใหทุกคนในองคกรไดรับรู 
    ข.  กําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธ  (Set goals and strategies)  ในการทํางาน
ทุกระดับขององคกร  วตัถุประสงคที่แทจริงของการเสรมิสรางพลังอาํนาจคอื  การปรบัปรุงการปฏิบัติงาน
ของทุกคนในองคกร  ซ่ึงตองมีการกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
    ค.  ฝกอบรม  (Train)  ใหผูปฏิบัติงานมีบทบาทและการปฏิบัติแบบใหม 
การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจนั้นเปนการฝกอบรมเทคนิคในการปรับปรุงและสรางสรรค

การปฏิบัติงานตามความตองการของผูปฏิบัติงาน 
    ง.  ปรับปรุงโครงสรางองคกร  (Adjust  the  organization’s  structure) 
เพื่อเพิ่มอิสระในการทํางาน  ลดความเปนทางการและสิ่งที่ครอบงําการสรางสรรคของผูปฏิบัติงาน 
โดยการพิจารณางานที่มีองคกรแลวตัดงานที่ไมไดสรางคานิยมที่ดีในองคกรออกไป รวมกลุมงาน
ที่มีอยูใหมีลักษณะเปนธรรมชาติ  แลววางรูปแบบเครือขายการบริหารใหเหลือชองวางนอยที่สุด 
    จ.  ปรับปรุงระบบตาง ๆ ขององคกร (Adjust  the  organization’s systems) 
โดยพิจารณาวัตถุประสงคของแตละระบบที่ตองมีความชัดเจน  ทุกคนรับรูและสามารถที่จะควบคุม
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และจัดการได  ประการสําคัญคือ  สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเสริมสรางพลังอํานาจ  เชน 
ระบบการวางแผน  การใหรางวัลและการชมเชย  การฝกอบรม  เปนตน 
    ฉ.  ประเมินผลและปรับปรุง  (Evaluate  and  improve)  เปนการประเมิน
ขั้นตอนตาง ๆ ดังที่กลาวมาโดยวัดจากการรับรูและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผูปฏิบัติงานแลว
นําผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
   (2)  ขอมูลสารสนเทศที่นําเขา 
    ก.  นัยของการเสริมสรางพลังอํานาจ  (Meaning  of  empowerment)  
เปนการสรางศักยภาพที่ใหกับผูปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย  มีความยึดมั่นผูกพัน  มีความสามารถ 
และมีจริยธรรม 
    ข.  ส่ิงตอบแทน  (Pay  off)  ที่คาดหวังและเชื่อม่ันวาจะไดรับจากการเสริมสราง
พลังอํานาจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี  3  ระดับคือ  ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูปฏิบตังิาน
แตละคน  นําไปสูระดับที่สองคือ  การเปลี่ยนแปลงในแตละองคประกอบขององคกร เชน  บรรยากาศ
การทํางาน  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  คุณภาพที่ของผลลัพธ  กระบวนการทํางาน  เปนตน  
และระดับที่สามคอื  องคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
    ค.  กลุมเปาหมายการเสริมสรางพลังอํานาจ  (Targets  for  empowerment) 
มุงเนนที่ผูปฏิบัติงานแตละคน  และทีมงานในองคกรโดยเสริมสรางสภาพที่การปฏิบัติงานใหเกิด
การเรียนรู  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ  ขยายแนวคิด  แกปญหา  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และมีความสามารถในการจัดการงานในหนาที่ 
    ง.  กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจ  (Strategies  for  empowerment) 
ที่สําคัญมี  3  ประการคือ  การใหขอมูลยอนกลับในการทํางานกับผูปฏิบัติงาน  การสรางและพัฒนา 
การทํางานเปนทีม  และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกระดับ  กลาวคือ  ในระดับบุคคล  ระหวางบุคคล  
ทีมงาน  และระดับองคกร 
    จ.  การควบคุมการเสริมสรางพลังอํานาจ  (Controls  for  empowerment) 
แตกตางจากการควบคุมแบบดั้งเดิมแตควบคุมเพื่อใหเกิดการพัฒนา 
    ฉ.  บทบาทและการปฏิบัติหนาที่  (Roles  and  functions)  หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานจากแบบเกาไปสูแบบใหมที่มีความชัดเจน 
และมีมาตรฐานสูงขึ้น 
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ภาพ 12  รูปแบบการจัดการกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของคินลอว 
(ที่มา : Kinlaw, 1995, p. 24) 
 
     จากภาพที่จะเห็นวา  รูปแบบนี้ใหความสําคัญกับโครงสรางขององคกร (Organizational  
structure)  โดยเนนการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน  และการปรับปรุงโครงสรางและระบบการทํางาน
ในองคกรกอน  ซ่ึงตางจากรูปแบบปรามิดอํานาจของเทรซี่  และรูปแบบของสกอต  และเจฟเฟ  
ที่เสนอมากอนหนานี้ 
  4)  รูปแบบองคกรกระจายอาํนาจของ บลองคชารต  คารลอส  และแรนดอลฟ 
     บลองคชารต  คารลอส  และแรนดอลฟ  (Blanchard, Carlos & Randolph, 1998) 
ไดเสนอแบบการเสริมสรางพลังอํานาจไวในหนังสือชื่อ  The  3  Keys  to  Empowerment  ซ่ึงแปล
และเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดย วรรณพร  ไกรเลิศ  (2544, หนา 33-40)  ชื่อวา “องคกรกระจายอํานาจ” 
ในรูปแบบนี้มีแนวคิดสําคัญอยู  2  สวนคือ  สวนแรก  การเสริมสรางพลังอํานาจหรือการกระจาย
อํานาจในองคกรนั้น  จะมีรายะยะการเปลี่ยนแปลงอยู  3  ระยะ  คือ  1)  การปฐมนิเทศและเริ่มตน
การเดินทาง  2)  การเปลี่ยนแปลง  และความรูสึกทอแทใจ  และ 3)  การยอมรับและปรับแก

นัยของการเสริมสรางพลัง

อํานาจ 
สิ่งตอบแทน กลุมเปาหมาย 

กําหนดขอบเขต

และการเผยแพร 
กําหนด 

วัตถุประสงคและ 
กลยุทธ 

 
ฝกอบรม 

ประเมินผลและ 
ปรับปรุง 

ปรับปรุงระบบตาง ๆ 
ขององคกร 

ปรับปรุงโครงสราง 
องคกร 

บทบาทและการ 
ปฏิบัติหนาที่ 

การควบคุมเพื่อ 
เสริมสรางพลังอํานาจ 

กลยุทธการ 
เสริมสรางพลัง 

อํานาจ 

การปรับปรุง 
พัฒนาอยาง 
ตอเนื่อง 
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การกระจายอํานาจ  สวนที่  2  คือ  กุญแจ  3  ดอกที่เปดไปสูการเปลี่ยนแปลงไดในแตละขั้นตอน 
ดอกที่  1  คือ  ขอมูลขาวสาร  ดอกที่  2  คือ  ความรับผิดชอบและอิสรภาพที่  และดอกที่  3  คือ 
ทีมงาน  ซ่ึงกุญแจทั้ง  3  ดอกนี้จะปรับใชไปตามระยะการเปลี่ยนแปลงในองคกร  ซ่ึงสรุปไดดังแผนภูมิ
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  13  รูปแบบองคกรกระจายอํานาจของบลองคชารต  คารลอส  และแรนดอลฟ 
(ที่มา : Blanchard Carlos & Randolph, 1998; อางถึงใน วรรณพร  ไกรเลิศ, 2544, หนา 35) 
 
     แนวคิดของ บลองคชารต คารลอส และ แรนดอลฟ นี้ยังใหความสําคัญกับ
ความเปนผูนําตามสถานการณ  (Situational  leadership)  ของผูนําองคกร  โดยมีแบบความเปนผูนํา
ตามสถานการณนี้อยู  4  แบบ  คือ  
   (1)  แบบชี้นํา  จะมีพฤติกรรมชี้นําสูง  และการสนับสนุนต่ํา 
   (2)  แบบเปนอาจารยฝก  จะมีพฤติกรรมชี้นําสูง  และการสนับสนุนสูง 
   (3)  แบบสนับสนุน  จะมีพฤติกรรมชี้นําต่ํา  และการสนับสนุนสูง 
   (4)  แบบกระจายอํานาจ  จะมีพฤติกรรมชี้นําต่ํา  และการสนับสนุนต่ํา 

กุญแจดอกที่ 1 
ขอมูลขาวสาร 

กุญแจดอกที่ 2 
ความรับผิดชอบและ 

อิสรภาพที่ 

กุญแจดอกที่ 3 
ทีมงาน 

ระยะ 1 
การปฐมนิเทศและ 
เริ่มตนการเดินทาง 

ระยะ 2 
การเปลี่ยนแปลง และ 
ความรูสึกทอแทใจ 

ระยะ 3 
การยอมรับและ 

ปรับแกการกระจาย 
อํานาจ 

การใหขอมูลขาวสารกับ 
ผูปฏิบัติงาน 

กําหนดขอบเขต 
ความรับผิดชอบ 

ที่ชัดเจน 

พัฒนาทีมทํางาน   แทน 
สายงานบังคับบัญชา 

การแลกเปลี่ยนและ    รับ 
ฟงขอมูลขาวสารกันมาก 

ขึ้น

ขยายขอบเขต 
ความรับผิดชอบและเพิ่ม 
อิสระในการปฏิบัติ 

ใหอิสระทีมปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท 

การใชขอมูลขาวสาร 
ผลักดันผลลัพธของ 

องคกร

ผนวกขอบเขตความ 
รับผิดชอบเพื่อสราง 

ระบบและคานิยมรวมกัน 

ยอมรับใหการทํางาน 
เปนทีมเขามาแทนที่สาย 

การบังคับบัญชา 
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   การเปนผูนําตามสถานการณทั้ง  4  แบบนี้  ผูนําองคกรตองใชใหสอดคลองกับ
ระดับการพัฒนาของผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะมอียู  4  ระดับเชนเดียวกนั  คอื 
   (1)  ระดบัการพัฒนา  1  ขีดความสามารถต่ํา  ความตั้งใจสูง 
   (2)  ระดบัการพัฒนา  2  ขีดความสามารถบางอยางต่ํา  และความตั้งใจต่ํา 
   (3)  ระดับการพัฒนา  3  ขีดความสามารถปานกลางถึงสูง  และความตั้งใจแปรปรวน 
   (4)  ระดบัการพัฒนา  4  ขีดความสามารถสูง  และความตั้งใจสูง 
   จากการศึกษาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรทั้ง  4  รูปแบบขางตน 
สามารถสังเคราะหองคประกอบของวิธีการเสริมสรางพลังอํานาจได  6  องคประกอบ  ดังแสดง
ในตาราง  10  ตอไปนี้ 
 
ตาราง 10  องคประกอบของการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกร 
 

องคประกอบ รูปแบบของ 
เทรซ่ี 

รูปแบบของ 
สกอตและ 
เจฟเฟ 

รูปแบบของ 
คินลอว 

รูปแบบของ 
บลองคชารต คารลอส 

และแรนดอลฟ 
1. การปรับปรุง 
   โครงสราง 
   องคกร 

- ใหความชัดเจน 
   ในบทบาทหนาที่ 
- ใหขอมูลยอนกลับ 

 - ปรับปรุง 
  โครงสราง    
   องคกร 

- ใหขอมูลขาวสาร 
- กําหนด 
  ความรับผิดชอบ 
  ที่ชัดเจน 

2. การปรับปรุง 
    ระบบ 
    การทํางาน 
    ในองคกร 

- มอบหมายอาํนาจ 
- กําหนดมาตรฐาน 

- สรางและ 
  สงเสริม 
  การทํางาน 
  เปนทีม 

- ปรับปรุงระบบ 
  ตาง ๆ 
- ประเมินผล 
  และปรับปรุง 

- พัฒนาทีมทํางาน 
- ใหความรับผิดชอบ 
   และอิสรภาพ 
- ใชทีมแทนที ่
  สายการบงัคับบัญชา 

3. การสงเสริม 
    ความรวมมอื 
    ในการทํางาน 

 - สงเสริมพัฒนา 
  ความรวมมือ 
- สรางภาวะผูนํา 

- กําหนด 
  ขอบเขตและ 
  ส่ือสารกับ 
  คนในองคกร 
- กําหนด 
  วัตถุประสงค 

- แลกเปลี่ยนขอมูล 
  ขาวสาร 

และวางกลยุทธ 
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ตาราง 10  (ตอ)  องคประกอบของการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกร 
 

องคประกอบ รูปแบบของ 
เทรซ่ี 

รูปแบบของ 
สกอตและ 
เจฟเฟ 

รูปแบบของ 
คินลอว 

รูปแบบของ 
บลองคชารต คารลอส 

และแรนดอลฟ 
4. การสราง 
    บรรยากาศ 
    การทํางาน 
    ในองคกร 

- ใหความรู 
  สารสนเทศ 

- สรางบรรยากาศ 
  ในองคกร 

  

5. การสราง   
    แรงจูงใจ 
    ในองคกร 

- ฝกอบรมพัฒนา - ใหแรงจูงใจ - ฝกอบรม  

6. การสราง 
    วัฒนธรรมที่ดี 
    ในองคกร 

- ยกยองยอมรบั 
- เคารพการตดัสินใจ 
- ไววางใจ 
- ยอมรับขอผิดพลาด 

  - ผลักดันผลลัพธของ 
  องคกร 
- สรางคานิยมรวมกัน 

 
 จากตาราง 10 จะเห็นวา  แบบการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรทั้ง  4  รูปแบบมีองคประกอบ
ของวิธีการรวมกันอยู  6  องคประกอบ  คือ  (1)  การปรับปรุงโครงสรางองคกร  (2)  การปรับปรุง
ระบบการทํางานในองคกร  (3)  การสงเสริมความรวมมือในการทํางานทั้งระดับบุคคลและทีมงาน  
(4)  การสรางบรรยากาศการทํางาน  (5)  การสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยตอบสนองความตองการ
ตั้งแตระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง  และ  (6)  การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี  ซ่ึงในแตละองคประกอบ
ก็จะมีวิธีการเสริมสรางพลังอํานาจทั้งในระดับบุคคล  ทีมงาน  และองคกรหลายวิธี  สําหรับการวิจัยครั้งนี้  
ผูวิจัยไดนําองคประกอบของวิธีการทั้ง  6  องคประกอบนี้มากําหนดเปนแนวคิดตั้งตนและพัฒนา
เปนโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัยตอไป 
 2.2.9  กระบวนการเสริมสรางพลงัอํานาจอาจารย 
 วิทยาลัยเปนองคกรหนึ่งของระบบราชการ  ดังนั้นรูปแบบการบริหารงานจึงมีลักษณะ
เปนแบบปรามิด  การกําหนดเปาหมาย  นโยบาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และการตัดสินใจกระทํา
จากบนลงลาง  การปฏบิัติงานของอาจารยตองเปนไปอยางเครงครัดตามระเบียบขอปฏิบัติของราชการ 
ในขณะที่กระแสโลกเปลี่ยนแปลงไป  และมีแนวคิดในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคกรเกิดขึ้น
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ดังที่ไดกลาวมา จึงนาสนใจเปนอยางยิ่งวา องคกรที่มีหนาที่สําคัญอยางยิ่งในการผลิตและเตรียมความพรอม
ใหกับพลเมืองของชาติมีการปรับตัวเองใหเขากับกระแสดังกลาวเพียงใด  และยิ่งไปกวานั้นถามี
การปรับตัวเกิดขึ้น  รูปแบบที่เหมาะสมกับวิทยาลัยควรเปนอยางไร 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมา  บทบาทของผูบริหารวิทยาลัยถูกคาดหวังใหมีการตัดสินใจและ
การบริหารวิทยาลัยแบบมีสวนรวมมากขึ้น  ซ่ึงความคิดรวบยอดของการเสริมสรางพลังอํานาจ
อาจารยนั้นครอบคลุมในสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้  (Blasé & Blasé, 1994, p. 2) 
   1)  การมีสวนรวมในการบริหารวิทยาลยัของอาจารย 
   2)  ความเชื่อถือตอตัวอาจารยและพฒันาเงือ่นไขการทํางานของอาจารย 
   3)  เงินเดือนในอัตราที่สูง  และมีโครงการสรางความกาวหนาในวิชาชพี 
   4)  การปฏิรูปใหมีระบบการควบคุมวิชาชพีอาจารย   
   5)  อิสระทางวชิาการและความเปนมืออาชพี 
 จากการประชุมนานาชาติ  เร่ือง  “ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาจารยสําหรับภูมิภาค
เอเชียยุคใหม”  ระหวางวันที่  6-8  ธันวาคม 2538  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงผูเขารวมประชุมประกอบดวยนักการศึกษา  นักวิชาการ  และผูที่ทํางานเกี่ยวของกับวิชาชีพ
อาจารยจากประเทศตาง ๆ ทั้งจากภาคพื้นยุโรป  อเมริกา  และเอเชียแปซิฟกไดรวมกันเสนอความคิด  
มุมมอง  ตลอดจนประสบการณของผูเขารวมประชุมในการกําหนดยุทธศาสตรในการเพิ่มพลังอํานาจ
ใหกับอาจารย  ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้  (สิริพร บุญญานันต, 2538, หนา 34) 
   1)  การเสริมสรางพลังอํานาจจะตองเปนหนาที่ของทุกฝายที่เกีย่วของ 
   2)  ในระดับทองถ่ินนั้น  คนในชุมชนเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหเกิด  
“พลังอํานาจ” การดําเนนิงานโดยระบบราชการเปนสิ่งทีเ่ปนอันตรายอยางยิ่ง 
   3)  การดําเนินงานและมาตรการตาง ๆ จะตองใหสัมพันธกับบริบทของชุมชน 
   4)  สมาคมอาจารยจะตองมสีวนในการใหการสนับสนุนทางดานวิชาชพี 
   5)  ตองมีระบบ  Monitoring  impact  ดังนี ้
   (1)  การคงอยู / การรับเขา  (Retention / enrolment) 
   (2)  พฤติกรรมอาจารย  (Teacher behavior) 
   (3)  การเรยีนรู  (Learning) 
   (4)  การพัฒนาแบบยั่งยืน 
 บลาส  และบลาส  (Blasé & Blasé, 1994, p. 18)  เสนอวา  กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
อาจารยนั้นวิทยาลัยตองดําเนนิการดังตอไปนี้ 
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   1)  เชื่อมั่นและใหความไววางใจในความเชี่ยวชาญของอาจารย 
   2)  จัดโครงสรางและระบบในวิทยาลัยเพื่อชวยใหอาจารยทํางานไดดีทีสุ่ด 
   3)  สนับสนุนทรัพยากรในการทํางานและพัฒนาทีมงาน 
   4)  สนับสนุนใหอาจารยมีอิสระทางวิชาการและคิดคนนวัตกรรมในการทํางาน 
   5)  จัดรูปแบบความสัมพันธและสรางบรรยากาศในวิทยาลัยใหอาจารยมีสวนรวม 
   6)  ลดพฤติกรรมทางลบ  และขจัดความเสีย่งหรืออุปสรรคตาง ๆ  
   7)  สรางคานิยมในการทํางานที่ดีและใหรางวัล 
   8)  ใหความรวมมือชวยเหลือในการแกปญหา 
   9)  ใหอาจารยแสดงบทบาทและมีภาวะผูนาํ 
 จะเห็นไดวา  การเสริมสรางพลังอํานาจในวิทยาลัยเนนการมีสวนรวมในการบริหารวิทยาลัย
ของอาจารย  ลดเงื่อนไขการทํางาน  สรางบรรยากาศ  ใหโอกาสและสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ 
เพื่อใหอาจารยมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีบทบาทและภาวะผูนําที่นาเชื่อถือในสังคม 
 2.2.10  งานวิจัยเก่ียวกับแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
     1)  งานวจิัยเกี่ยวกับแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในตางประเทศ 
     เฟรส  และซอเรนสัน  (Frase & Sorenson, 1992, p. 39-41)  ไดศึกษาถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ  และความพึงพอใจของอาจารย  ในวิทยาลัยที่มีการบริหารแบบมีสวนรวม 
โดยไดปรับปรุงพัฒนาโมเดลจากแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก  พบวา  การใหแรงจูงใจที่
สัมพันธกับความพึงพอใจของอาจารยคือการไดรับขอมูลยอนกลับ  (feedback)  จากเพื่อนอาจารยและ
ศึกษานิเทศก  การมีอิสระในการทํางาน  (autonomy)  ซ่ึงชวยใหอาจารยสรางสรรคการทํางานไดเต็มที่  
และอาจารยตองการความกาวหนาในการทํางาน  (growth  need)  และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ที่สูงขึ้น 
     เรเยส  (Reyes, 1989, p. 67-68)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการมีอิสระ
ทางวิชาการ  และการตัดสินใจ  ความยึดมั่นผูกพันกับองคกร  และความพึงพอใจในงานของอาจารย
และผูบริหารวิทยาลัย  พบวา  ทั้งสามประการมีความสัมพันธกันสูง  และพบวา  อาจารยกับผูบริหาร
ที่มีอิสระในการทํางานและการตัดสินใจสูง  จะมีความยึดมั่นผูกพันกับองคกรสูงกวาอาจารยหรือ
ผูบริหารที่มีอิสระในการทํางานต่ํา 
     ซอรท  เกียร  และเมลวิน  (Short, Greer & Melvin, 1994, p. 39-49)  ไดสรางแบบ
การเสริมสรางพลังอํานาจแบบมีสวนรวมในวิทยาลัย  โดยมีวิทยาลัยเขารวมโครงการ  9  วิทยาลัย 
ซ่ึงแตละวิทยาลัยจะมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับคาจาง  งบประมาณและหลักสูตรที่ใช  นอกจากนี้  
ยังมีการพฒันาบุคลากรในวิทยาลัย  การชวยเหลือใหอาจารยไดเรียนรูการตัดสินใจและรับผิดชอบงาน 
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รวมถึงการพัฒนาบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจใหนักศึกษา

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันในกลุมอาจารย  และระหวางวิทยาลัย  
ผลจากการเสริมสรางพลังอํานาจ  พบวา  มีจํานวน  6  วิทยาลัย  ที่มีความเขาใจในการเสริมสราง
พลังอํานาจ  และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบการบริหารงานและวฒันธรรมในการทํางาน
ไดอยางชัดเจน  แตอีก  3  วิทยาลัยที่เหลือ  ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และระบบการบริหารงานไดแก  วิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายและวิสัยทัศนในวิทยาลัยอยางชัดเจน 
จัดโครงสรางแบบเปด  สรางการมีสวนรวมของอาจารย  และมีการจัดคณะกรรมการอาจารยขึ้นมา
ดูแลการปฏิบัติงาน  สวนวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนไป คือ  การสื่อสารในวิทยาลัยที่เปนระบบมากขึ้น 
ลดปจจัยที่เปนความขัดแยง  มีการตัดสินใจรวมกัน  และใหความไววางใจและลดการควบคุม
การปฏิบัติงานลง 
     ไรซ  และชไนเดอร  (Rice & Schneider, 1994, p. 43-54)  ไดศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ของอาจารยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในระหวางป ค.ศ. 1980-1991 
ซ่ึงถือวาเปนทศวรรษแหงการเสริมสรางพลังอํานาจทางการศึกษาในสหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษา
พบวา  การที่อาจารยไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานวิทยาลัยมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานของอาจารย  อาจารยที่ไดแสดงออกถึงระดับความตองการและการปฏิบัติงานขึ้น
สงผลตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น  ระดับความสนใจและความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจ
ของอาจารยมีการเปลี่ยนแปลง  อาจารยมีการรับรูในผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจเพิ่มขึ้น  
และความพึงพอใจในงานของอาจารยไดรับการพัฒนา 
     รัสเชลล  และไรนฮารท  (Russell & Rinehart, 1997, p. 24-28)  ไดศกึษาการรบัรู
การเสริมสรางพลังอํานาจของอาจารยในวิทยาลัยที่มีรูปแบบการตัดสินใจโดยใชวิทยาลัยเปนฐาน 
(school-based decision making)  ที่บริหารงานโดยมีและไมมีคณะกรรมการวิทยาลัย  จากการศึกษา
ใน  93  วิทยาลัย  จากทั้งหมด  120  วิทยาลัย  ในรัฐเคนทักกี้ สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงในกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจเนนการบริหารงานที่เปดโอกาสใหอาจารยเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

กับกรรมการวิทยาลัย  รวมทั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญใหอาจารยโดยการฝกอบรมในดานทักษะ
การตัดสินใจ ทักษะการสอน และทักษะอื่น ๆ ที่จําเปน การศึกษาครั้งนี้ใชประสบการณสอนของ
อาจารยที่รวมทํางานกับคณะกรรมการเปนตัวแปรอิสระ  สวนตัวแปรตามที่เปนมิติการเสริมสราง
พลังอํานาจอาจารยมี  6  มิติ  คือ  การตัดสินใจ  สถานภาพที่ในการทํางาน  ความกาวหนาในอาชีพ 
การรับรูความสามารถของตนเอง  อิสระในการทํางาน  และผลกระทบจากงาน  ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา  อาจารยในวิทยาลัยที่มีการบริหารโดยกรรมการวิทยาลัยมีความเกี่ยวพันและมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจสูงกวาอาจารยในวิทยาลัยที่ไมมีกรรมการวิทยาลัย  สวนตัวแปรตามที่เหลือไมพบ
ความแตกตางกัน 
   เคล็กเคอร  และโลดแมน  (Klecker & Loadman, 1998)  ไดศึกษาผลการเสริมสราง
พลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัยของรัฐโอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา  ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร 
โดยรวบรวมขอมูลจากอาจารยจํานวน  3,677  คน  ใน  169  วิทยาลัย  ซ่ึงมิติการเสริมสรางพลังอํานาจ
อาจารยตามทฤษฎีนั้นมี  13  มิติคือ  (1)  การตรวจสอบการทํางานได  (2)  ภาวะผูนาํ  (3)  ความสามารถ
ในการออกแบบหลักสูตรและการสอน  (4)  การใหความรวมมือกัน  (5)  การตัดสินใจ  (6)  ผลกระทบ
จากงาน  (7)  ความกาวหนาในอาชีพ  (8)  ความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ  (9)  ความรับผิดชอบ
ในงาน  (10)  การรับรูความสามารถของตนเอง  (11)  ความตระหนักในบทบาทของตนเอง  (12)  สถานภาพที่
ในการทํางาน และ  (13)  การไดรับการฝกอบรมเมื่อบรรจุทํางานใหม แตสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
เลือกศึกษาใน  6  มิติ   โดยใชแบบวัดผลการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยที่พัฒนาขึ้นโดย  ชอรท 
และไรนฮารท (Short & Rinehart, 1992)  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  ผลการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย
ที่เกิดขึ้นใน  6  มิติเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
   (1)  ความกาวหนาในอาชีพ  ซ่ึงเกิดจากการที่วิทยาลัยใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ  มีโอกาสที่จะเรียนรูไดอยางตอเนื่อง  และสามารถขยายความรู
และทักษะตาง ๆ ไปพรอม ๆ กับวิถีการทํางานในวิทยาลัย 
   (2)  การรับรูความสามารถตนเอง  เกิดจากการที่อาจารยรับรูวาตนเองมีความสามารถ
ในการชวยเหลือนักศึกษาใหเกิดการเรียนรู และสามารถพัฒนาโปรแกรมสงเสริมตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อ
ชวยนักศึกษาใหสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
   (3)  สถานภาพที่ในการทํางาน  เกิดจากที่อาจารยไดรับความเคารพนับถือในบทบาท
อาจารย  การยกยองยอมรับจากเพื่ออาจารย  และความไววางใจในความรูความเชี่ยวชาญจากวิทยาลัย 
   (4)  ผลกระทบจากงาน  เกิดจากอาจารยรับรูถึงผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลยอนกลับ 
และรูสึกวาตนเองมีคุณคา  ทํางานไดประสบผลสําเร็จ  และเปนสวนหนึ่งของตอวิถีชีวิตการทํางาน
ในวิทยาลัย 
   (5)  การตัดสินใจ  เกิดจากการที่อาจารยมีโอกาสตัดสินใจในงาน  รวมทั้งมีสวนรวม
ในการพิจารณางบประมาณ  การคัดเลือกอาจารย  การกําหนดตารางที่สอน  การใชหลักสูตรของ
วิทยาลัย และอ่ืน ๆ  
   (6)  อิสระในการทํางาน  เกิดจากการที่อาจารยมีอิสระในการตัดสินใจและสามารถ
ควบคุมวิถีชีวิตในการทํางานของตนเองในการจัดตารางที่สอน  การใชหลักสูตร  หนังสือเรียน  รวมทั้ง
วางแผนการสอน  และเรื่องตาง ๆ ที่เปนหนาที่ของอาจารย 
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   2)  งานวจิัยเกีย่วกับการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในประเทศ 
   ประวิต  เอราวรรณ  (2539, หนา 90-108)  ไดศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
โดยใชการวจิัยแบบสนทนากลุมในวิทยาลัยขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหงชาติ  พบวา  การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยมีส่ิงที่เกีย่วของอยู  4  ประการ คือ 
   (1)  เงื่อนไขขององคกร  ในบริบทของวิทยาลัยจะมีเงื่อนไขขององคกรที่สําคัญอยู
3  ประการที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปรับปรุงพัฒนาองคกร  คือ 
      ก.  ผูบริหาร  ซึ่งจะตองมีลักษณะเปนนักประชาธิปไตย  มีวิสัยทัศน 
บริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมของอาจารย  มีภาวะผูนําในการปรับปรุงและพัฒนา  มีความยืดหยุน
ในการบริหารและรูจักใชกลยุทธในการพลิกภาวะปญหาที่รุมเราไปเปนโอกาสในการพฒันาองคกรได  
      ข.  ระบบการสนับสนุนจากภายนอก  ซึ่งการรวมกันปฏิบัติงานระหวาง
วิทยาลัย  หนวยงานภายนอกและชุมชน 
      ค.  ความสัมพันธระหวางวิทยาลัยกับชุมชน  โดยชุมชนควรเขามามสีวนรวม
ในการกําหนดทิศทาง  และเปาหมายของวิทยาลัย 
   (2)  การสรางกระบวนการปรับปรุงพัฒนาองคกร  เมื่อองคกรประสบปญหาหรือ
คนพบอุปสรรคกีดขวางการทํางานในดานตาง ๆ องคกรตองมีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาในสิ่งเหลานี้ 
      ก.  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคกร  ใหทกุคนไดรับผิดชอบ
และควบคุมการทํางานในหนาที่ดวยตนเองอยางมีอิสระเต็มที่ 
      ข.  ใชหลักการบริหารโดยความรวมมือใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนนิการ 
      ค.  ปรับปรุงระบบการดําเนินการของวิทยาลัย  เชน  ระบบการติดตอส่ือสาร 
ระบบพิจารณาความดีความชอบ  ระบบทีมงาน  หรือระบบการยกยองชมเชย  เปนตน 
      ง.  สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูทุกระดับเพื่อใหอาจารยไดพัฒนางานและ
ตนเอง 
      จ.  ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางาน  โดยนํานวัตกรรมใหม ๆ 
เขามาใชในการทํางานและกระตุนการเรยีนรู 
      ฉ.  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย  โดยเนนกระบวนการทํางาน  
กระบวนการแกปญหา  และการริเร่ิมสรางสรรคงานใหม 
      ช.  สนับสนุนทรัพยากรและการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
      ซ.  ปรับปรุงกระบวนการทาํงานรวมกับชมุชนและหนวยงานอื่น ๆ 
      ฌ.  ยกระดับสถานภาพที่ขององคกรใหเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอก 
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   (3)  ปจจัยที่มีผลตอพลังอํานาจของอาจารยในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา
องคกรตองคํานึงถึงปจจัยที่มีความสําคัญตอการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยและใหสิ่งเหลานั้น

เขาไปในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาองคกร  คือ  อิสระในการทํางาน  ใหอาจารยไดคิดและ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางสมัครใจ  การมอบหมายอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน  ใหความสําคัญกับทุกคน
อยางเทาเทียม  การมีสวนรวมในการควบคุมสิ่งที่มีผลตออาจารยและในงานที่อาจารยรับผิดชอบ 
บรรยากาศในการทํางานโดยใชนวัตกรรมใหม ๆ ที่อํานวยความสะดวกใหอาจารย  สรางและทํางาน
เปนทีมในระดับสายชั้นและโครงการตาง ๆ ใหขอมูลยอนกลับที่มีประโยชนและสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร  การยกยองยอมรับจากผูบริหารและเพื่อนรวมงานในงานที่อาจารยปฏิบัติ  ขวัญกําลังใจ
และรางวัลในผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน  โอกาสในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนา
ในอาชีพ  การใหเกียรติและไววางใจในบทบาทและการทํางานจากผูบริหาร  และผูบริหารและ
อาจารยรวมกันยอมรับความผิดพลาดหากเกิดขึ้นจากหนาที่รับผิดชอบ 
   (4)  การจูงใจในการเสริมสรางพลังอํานาจ 
       ส่ิงจูงใจที่สําคัญในการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยก็คือ  (1)  รางวัลและ
การชมเชย  (2)  การฝกอบรมและการพัฒนา  (3)  สถานภาพที่  (4)  ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ  
(5)  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่  เชน  อาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ  และ  (6)  เงินเดือนและ
สวัสดิการ  โดยการจูงใจตองยึดหลักการสําคัญ  3  ประการคือ  (1)  ใหเกียรติกับทุกคน  (2)  ใหขอมูล
สารสนเทศที่จําเปนอยางเปดเผยและเปนระบบ  และ  (3)  ใหการมีสวนรวม 
  2.2.11  สรุปแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยขางตนพบวา  ในกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย
ในวิทยาลัยนั้นมีวิธีการหลากหลาย  ซ่ึงไมแตกตางจากการเสริมสรางพลังอํานาจในองคกรทั่วไป  
หากจําแนกตาม  6  องคประกอบของวิธีการที่ไดศึกษาไวในหัวขอแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ
ก็จะสามารถสรุปองคประกอบและวิธีการ  ไดดังตอไปนี้ 
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ตาราง  11  สรุปองคประกอบและวิธีการในการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยจากแนวคิดและผลการวิจยั 
 

องคประกอบ วิธีการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย แนวคิดและงานวิจัยที่รองรับ 
1.  การปรบัโครงสราง 
     การบริหารงาน 
     วิทยาลัย 

1.1  การจดัโครงสรางการบริหารงานแบบเปด 
1.2  จัดโครงสรางที่เปดโอกาสในการมีสวนรวม 
1.3  จัดทีมทํางานในงานแตละสวน 
1.4  ใหขอมูลยอนกลับในการทาํงานแกอาจารย 
1.5  ใหอํานาจการควบคุมและการตัดสินใจในงาน 
       ที่รับผิดชอบ 
1.6  ใหอิสระในการทํางาน 

(Klecker & Loadman, 1998) 
(Russell & Rinehart, 1997) 
(Short Greer & Melvin, 1994) 
(Rice & Schneider, 1994) 
(Blase & Blasé, 1994) 
(Frase & Sorenson, 1992) 
(Reyes, 1989) 
(ประวิต  เอราวรรณ, 2539) 

2. การปรับปรุงระบบ 
    การทํางานในวทิยาลัย 

2.1  กําหนดมาตรฐานการทํางาน 
2.2  วางระบบการทํางานที่มีข้ันตอนและวิธีปฏิบตั ิ
       ที่ชดัเจน 
2.3  จัดระบบการทํางานของทีมตาง ๆ  
2.4  มอบบทบาทหนาที่ความรบัผิดชอบ 

(Klecker & Loadman, 1998) 
(Short Greer & Melvin, 1994) 
(Rice & Schneider, 1994) 
(ประวิต  เอราวรรณ, 2539) 

3. การสงเสริมและ 
    พฒันาความรวมมือ 
    ในวทิยาลัย 

3.1  จัดระบบและชองทางการติดตอส่ือสาร 
       อยางทั่วถึงทัง้วิทยาลัย 
3.2  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคคลและ 
       ทีมงาน 
3.3  สรางภาวะผูนําใหกับอาจารย 

(Klecker & Loadman, 1998) 
(Short Greer & Melvin, 1994) 
(Rice & Schneider, 1994) 
(ประวิต  เอราวรรณ, 2539) 

4.  การสรางบรรยากาศ   
     การทํางาน 
    ในวทิยาลัย 

4.1  ใหสิทธิและปฏิบัติตอทกุคนอยางเสมอภาค 
4.2  สงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางทีมทาํงาน 
4.3  ใหโอกาสอาจารยในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ  

(Klecker & Loadman, 1998) 
(Short Greer & Melvin, 1994) 
(Rice & Schneider, 1994) 
(Frase & Sorenson, 1992) 
(ประวิต  เอราวรรณ, 2539) 

5.  การสรางแรงจูงใจ 
     ในการทํางาน 

5.1  สนับสนนุทรพัยากรการทาํงานและทุกคน 
       สามารถเขาถงึไดสะดวก 
5.2  ฝกอบรมและพัฒนา 
5.3  จัดสวัสดิการที่จําเปนเพือ่ตอบสนองความ 
       ตองการพื้นฐานของอาจารย 
5.4  ใหรางวัลและการยกยองชมเชย 

(Klecker & Loadman, 1998) 
(Russell & Rinehart, 1997) 
(Frase & Sorenson, 1992) 
(Blase & Blasé, 1994) 
(ประวิต  เอราวรรณ, 2539) 

6.  การสรางวัฒนธรรม 
     องคกรในการทํางาน 

6.1  ใหโอกาสทกุคนที่จะริเริ่มส่ิงใหม ๆ 
6.2  เคารพตอการตัดสินใจของทีมงาน 
6.3  ใหเกียรติและยกยองยอมรับ 

(Klecker & Loadman, 1998) 
(Blase & Blasé, 1994) 
(ประวิต  เอราวรรณ, 2539) 
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2.3  กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
 การวิจัยแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในครั้งนี้  ผูวิจัยยึดหลักการพัฒนาวิทยาลัย
ในฐานการวิจัย  โดยอาศัยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัย  ซึ่งหลักการและแนวคิดของ
การวิจัยปฏิบัติการ  (action research)  และการวิจัยปฏิบัติการแบบมสีวนรวม  (participatory  action 
research)  มีดังตอไปนี้ 
 2.3.1  การวิจัยปฏิบตัิการ 
   1)  ที่มาของการวิจัยปฏิบัติการ 
    หลักการของการวิจัยปฏิบัติการนั้น  คอเรย  (Corey, 1953, p. 5-10)  กลาววา 
หัวใจสําคัญที่สุดก็คือ  “การมีสวนรวม”  (participation)  หรือ  “ความรวมมือ”  (collaboration)  
ของกลุมผูปฏิบัติงานที่จะตระหนักในปญหาและรวมกันแกไข  โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ 
   (1)  งานวิจัยและการทําวิจัยนั้น  นอกจากจะพิจารณาทีป่ระโยชนตอโครงการวจิยั
หรือเปาหมายการวิจัยแลว  ผลวิจัยก็ควรนําไปปฏิบัติไดโดยผูรวมงานวิจัย  และจะตองมีการวิพากษวิจารณ
ในกลุมผูปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณที่ไดรับมา  ผูบริหารหนวยงานและผูปฏิบัติงานตองรวมกัน
วิจัยในสิ่งที่เปนความตองการในหนวยงานของตนเองดวย 
   (2)  การพยายามเชื่อมโยงทฤษฎีที่นักวิจัยไดวิจัยไวไปสูการปฏิบัติของผูปฏิบัติงาน  
ในการแกไขปญหาทางสังคมที่มีความแตกตางกัน  โดยเฉพาะการแบงชนชั้น  ความมีอคติ  และ
การปฏิบัติตอผูดอยโอกาสหรือชนกลุมนอย 
     แนวคิดนี้ เลวิน (Lewin, 1946, p. 1)  นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกันไดเขียน
เปนบทความชื่อ  “Action  research  and  minority  problems”  ตีพิมพในวารสาร  “Journal  of  Social  
Issues”  เมื่อป ค.ศ. 1946  และทําใหแนวคิดการทําวิจัย  (research)  ไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงาน 
(action)  โดยผูปฏิบัติงานเปนนักวิจยัเองที่เรียกวา  “Action  Research”  ไดเผยแพรไปอยางกวางขวาง 
ในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  แคนาดา  รวมทั้งประเทศ
ในทวีปยุโรปไดนําวิธีการวิจัยปฏิบัติการไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานในบริบทตาง ๆ ทั้งงาน
พัฒนาชุมชน  องคกรธุรกิจ  อุตสาหกรรม  สาธารณสุข  หรือการศึกษา  ในชวงเวลาที่ผานมา 
   2)  ความหมายและมโนทัศนเบื้องตนของการวิจยัปฏิบัติการ 
   คําวา  “Action  Research”  เมื่อพิจารณาถึงการใชประโยชนหรือจุดมุงหมาย
เปนเกณฑในการจําแนกประเภทของการวิจัย  การวิจัยปฏิบัติการจะถูกจัดเปนสวนหนึ่งของ
การวิจัยประยุกต  (applied  research)  และไดมีการบัญญัติหรือกลาวถึงในตําราภาษาไทยหลายคํา  
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เชน  การวิจัยปฏิบัติการ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยเชิงปฏิบัติ  หรือการวิจัยดําเนินการ  ซ่ึงนาจะทาํ
ความเขาใจในความหมายและมโนทัศนของคํานี้ใหชัดเจน  นักวิจัยท่ัวไปและนักวิจัยปฏิบัติการหลายคน 
ไดใหความหมายและมโนทัศนพื้นฐานของการวิจัยปฏิบัติการไวมากมาย  ซ่ึงประมวลสรุปไดเปน 
2  กลุมคือ  กลุมนักวิจัยปฏิบัติการทางสังคมศาสตร  และกลุมนักวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา  ดังนี้ 
   (1)  การวิจัยปฏิบัติการในความหมายหรือมโนทัศนของกลุมนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร 
      เลวิน  (Lewin, 1946, p. 1)  กลาวถึงมโนทัศนการวิจัยปฏิบัติการวา มีเปาหมาย
ที่ตองการใหการปฏิบัติในสังคมทั้งการวางแผนหรือการบริหารจัดการเปนไปอยางดีที่สุด  ซ่ึงเปน
การวิจัยที่มีลักษณะตองเทียบเคียงกับเงื่อนไขและผลที่เกิดขึ้นตามลักษณะเฉพาะของแตละสังคมทีม่ี

ความแตกตางกัน  และผลวิจัยนั้นเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
    เดนชิน  และลินคอรน  (Denain; & Lincoln. 1994, p. 5)  กลาวถึงมโนทัศน
การวิจยัปฏิบัตกิารวา  เปนการวิจัยที่ผูถูกวิจยัหรือผูปฏิบัติงานมีสวนรวมอยางเต็มที่ตลอดกระบวนการ  
และเขาใจสภาพที่การณและวธีิการแกไขรวมกัน  ซ่ึงการวจิัยปฏิบัติการจะใชรูปแบบวิธีปฏิบัติเฉพาะที่
เฉพาะถิ่น  กระบวนวิธีศึกษาวิจยัเฉพาะกลุม  และประยุกตทฤษฎีในระดับยอยมาใชเฉพาะปญหา 
    สตริงเกอร (Stringer,1996, p. 7)  กลาวถึงมโนทัศนของการวิจัยปฏิบัติการวา 
เปนกระบวนการศึกษาคนควาแบบวิวัฒน  (evolving)  กลาวคือ  คอย ๆ พัฒนาขึ้นเปนลําดับ  หรือ
อาจกลาววา  เปนการวิจัยแบบรวมมือกันศึกษาคนควาเพื่อแกไขวิกฤตการณที่กลุม  ชุมชน  หรือ
องคกรกําลังเผชิญอยู 
   (2)  การวิจัยปฏิบัติการในความหมายหรือมโนทัศนของกลุมนักวิจยัทางการศึกษา  
      คอเรย  (Corey, 1953, p. 3)  กลาววา  กระบวนการที่ผูปฏิบัติงาน  (practitioner)  
ไดพยายามศึกษาปญหาของพวกเขาโดยใชวิธีวิทยาศาสตร  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง  
รวมทั้งประเมินผลการตัดสินใจ  กระบวนการนั้นกลาวไดวาเปน “วิจัยปฏิบัติการ” 
      เอลเลียด  (Elliott, 1981, p. 22)  ใหความหมายวา เปนการศึกษาในสถานการณ
เชิงสังคมเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพที่ของการปฏิบัติงานที่ดําเนินอยูในบริบทนั้น 
      เอบบัตต (Ebbutt, 1983, p. 12)  ใหความหมายวา  การวิจัยปฏิบัติการเนนที่
วิธีการดําเนินงานวาเปนการใชวิธีการเชิงระบบ  เพื่อพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของกลุมผูปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอยางมีแนวทางและสองสะทอนผล
การปฏิบัติงานของตนเองที่เกิดขึ้น 
      เคมมิส  และแม็คแท็คการท (Kemmis & McTaggart, 1988, p. 16)  ไดให
ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการวา  เปนรูปแบบของการศึกษาวิจัยแบบสงสะทอนตนเองของ
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กลุมผูปฏิบัติงานจากผลการปฏิบัติงานของกลุม  เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหถูกตองชอบธรรม
กับบริบททางสังคม  รวมทั้งเปนการสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานและสภาพที่การณที่เปนอยู 
      แม็คเคอรแนน  (McKernan, 1996, p. 4)  ใหความหมายวา  เปนกระบวนการ
ทบทวนการทํางานในขอบเขตที่เกิดปญหาขึ้น  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติของตัวเอง  โดยตัวผูปฏิบัติงานเอง 
 กลาวโดยสรุป  ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในที่นี้หมายถึง  กระบวนการศึกษาคนควา
รวมกันอยางเปนระบบของกลุมผูปฏิบัติงาน  เพื่อทําความเขาใจตอปญหาหรือขอสงสัยที่กําลัง
เผชิญอยู  และใหแนวทางการปฏิบัติหรือวิธีการแกไขปรับปรุงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงถากลาวในบริบทของวิทยาลัย  ก็คือ  การวิจัยที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยและชัน้เรยีน  
โดยอาจารยที่พยายามปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง   ซึ่งอาศัยกระบวนการ
สองสะทอนตนเอง  การหาขอสรุปเพื่อแกปญหาที่กําลังเผชิญอยู  รวมทั้งการใชความเขาใจและ
มโนทัศนของตนเองมากกวาของผูเช่ียวชาญ  การวิจัยปฏิบัติการจึงเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
และผูเกี่ยวของไดเพิ่มพูนความสามารถตนเอง  หรือควบคุมสภาพที่การณที่เปนอยูดวยตัวเอง
 มโนทัศนพื้นฐานที่สําคัญ  7  ประการ  ของการวิจัยปฏิบัติการ  (McKernan, 1996, p. 30-33) 
มีดังนี้ 
   1)  การวิจัยปฏิบัติการเปนการเชื่อมโยง  2  เร่ืองเขาดวยกันคือ  แนวคิดซ่ึงเปนทฤษฎี
อยูบนหอคอยงาชาง  (Ivory  tower)  ไปสูการปฏิบัติไดจริง  (Practical)  ซ่ึงอยูลาง ๆ ระดับรากหญา 
(grass  root)  
   2)  ผูปฏิบัติงานคือนักวิจัย  ซึ่งอยูในองคกรหรือชุมชนที่กําลังเผชิญสถานการณ
การปฏิบัติงานที่เปนปญหาหรือขอสงสัยที่คลุมเครือไมกระจาง 
   3)  เปาหมายเพื่อแกปญหาและเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานแบบมืออาชพี 
   4)  หัวใจสําคัญที่แฝงอยูในกระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการคือ  การมีสวนรวม
และความรวมมือกันเพื่อนําไปสูความเกี่ยวพันกันของผูเกี่ยวของในองคกรหรือชุมชนที่ดําเนินการ

วิจัย 
   5)  การมีสวนรวมในการวิจัยปฏิบัติการคือ  การรวมกันตระหนักในปญหา  วางแผน 
ตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติ  สองสะทอนตัวเอง  และรูสึกเปนเจาของ  
   6)  เปนกระบวนการศึกษาคนควาแบบวิวัฒนที่คอย ๆ  พัฒนาขึ้นเปนลําดับจากจุดเล็ก ๆ  
ของคนกลุมหนึ่งในประเด็นปญหาที่ไมใหญโตซับซอนเกนิไป 
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   7)  จุดเดนขอหนึ่งของการวิจัยปฏิบัติการคือ  ผูปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยเมื่อได
ทําวิจัยแลว  ผลวิจัยจะตอบสนองความตองการของตนเอง  ทําใหอยากศึกษาคนควาและปรับปรุง
พัฒนางานตอไป 
 2.3.2  การวิจัยปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม 
 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบการวิจัยที่ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
ซ่ึงเปนผูใชผลการวิจัยเปนผูมีสวนรวมในการทําการวิจัย  โดยการมีสวนรวมนี้เปนการทํางานรวมกัน
ตลอดกระบวนการวิจัย  นับแตการตัดสินใจวาควรจะมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่นั้นหรือไม  การประมวล
เหตุการณ  หลักฐานและขอมูลเพื่อกําหนดปญหาวิจัย  การเลือกระบุประเดน็ปญหา  การสรางเครื่องมือ 
การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอสิ่งที่คนพบ  จนกระทั่งการกระจายความรูที่ได
จากการวิจัยไปสูการลงมือปฏิบัติ  (พันธุทิพย รามสูต, 2540, หนา  31) 
   1)  ที่มาของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางป ค.ศ. 1970  ซ่ึงมี
ช่ือเรียกตางกันไปในแตละแหง  เชน  “Investigation Action Participative” (IAP)  หรือ  “Research 
Participative”  เปนตน  บางทีก็เรียก “Collaborative  Action  Research”  แตไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
ก็มีความหมายคลายกัน  กลาวคือเปนการทําวิจัยทางสังคมศาสตรที่เปนทางเลือกที่ดีกวาการวิจัย
ในรูปแบบเดิมที่เคยทํามาหรือในแนวเกา 
   กระบวนการวิจัยแนวเกาที่เราคุนเคยไมวาจะเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตรหรือ

ทางสังคมศาสตร  นักวิจัยจะเปนผูแสดงบทบาทนําในการริเร่ิมการทําวิจัยแลเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบ
ในกระบวนการวิจัยทั้งหมด  ตั้งแตการตัดสินใจเลือกและกําหนดปญหาที่จะวิจัย  วางแผนการวิจัย 
ดําเนินการวิจัย  จนกระทั่งนําผลการวิจัยที่ไดไปใชตามที่ผูวิจัยเห็นสมควร ดังนั้นจึงพบอยูเสมอวา
ผลการวิจัยมักจะถูกนําไปใชในการกําหนดนโยบาย  วางแผนหรือเพื่อแกปญหาบางตามความคิด
และวินิจฉัยของผูวิจัยหรือผูใชผลการวิจัยเทานั้น  ไมไดนําเอาความคิด  ความตองการ  และความสนใจ
ของผูถูกวิจัยไปรวมพิจารณาเลย 
   วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกิดขึ้นจากแนวความคิดที่วาการวิจัย

เปนกิจกรรมทางสังคมที่ใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษา  จึงเปนสมบัติของสังคม  ซ่ึงกระทํา
โดยมีความมุงหมายที่จะรับใชสังคม  ดวยเหตุนี้จึงควรคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่สังคมจะไดรับ 
โดยเฉพาะสังคมที่เปนหนวยของการศึกษาวิจัยนั้น ๆ และการที่จะใหชุมชนไดรับประโยชนสูงสุด
จากการวิจัย  ก็ตองทําใหการวิจัยนั้นเปนการวิจัยเพื่อพัฒนา  (Research  for  development)  หรือการวิจัย
และพฒันา  (research  and  development)  โดยที่การพัฒนาและการเปนหุนสวนจะตองเดนิทางรวมกนั 
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เพราะการพัฒนาจะตองเปนประโยชนแกทุกคนในสังคม  ดังนั้นทุกคนจึงตองมีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนานั้นทุกขั้นตอนอยางมีเสรี  และเปนประชาธิปไตย 
   2)  หลักการสาํคัญของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   การวิจยัปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมยึดหลักการสําคัญดังนี ้ (Tandon, 1988; อางถึงใน 
พันธุทิพย  รามสูต, 2540, หนา 33-34) 
   (1)  ใหความสําคัญและเคารพตอภูมิความรูของคนในพื้นที่  โดยยอมรับระบบ
การสรางความรู  และกําเนิดความรูในวิธีอ่ืนที่แตกตางไปจากวิธีการของนักวิชาการ 
   (2)  ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพที่ของคนในพื้นที่  ดวยการสงเสริม  
ยกระดับและพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาใหสามารถจะวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณ

ปญหาของเขาเอง  ซ่ึงเปนการนําศักยภาพที่เหลานี้มาใชประโยชนแทนที่จะละเลยไป 
   (3)  ใหความรูที่เหมาะสมแกคนในพื้นที่  โดยใหไดรับทั้งความรูและการนําไปใช
ไดอยางเหมาะสม 
   (4)  สนใจในความคิดเห็นของคนในพื้นที่  โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
จะชวยเปดเผยใหเห็นคําถามที่ตรงกับปญหาของคนในพื้นที่  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนคําถามที่นักวิจัย
รูปแบบเกาไมไดใครนึกถึง  และไมเคยเปนจุดเนนในการคนหาความรูมากอน 
   (5)  ปลดปลอยความคิด  การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  จะชวยใหคนในพื้นที่
สามารถใชความคิดเหน็ของตนอยางอิสระในการมองสภาพที่การณและปญหาของตนเอง  สามารถใช
วิจารณญาณในการวิเคราะหวจิารณ  ตรวจสอบสภาพที่เท็จจริงตาง ๆ และสามารถยืนหยดัไดดวยตนเอง 
    กลาวไดวา  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  สามารถหยั่งรากลึกลงไปถึง
ประสบการณทางสังคมอยางเปนรูปธรรม  โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะทําใหสามารถ
กําหนดกลุมเปาหมายไดตรงตามความตองการที่จะแกปญหานั้น  สามารถใหแนวทางแกคนในพืน้ทีว่า
อะไรคือส่ิงที่จําเปนหรือเปนความตองการเกี่ยวกับปญหาของเขา  และชี้ใหเห็นจุดบกพรอง  หรือ
จุดผิดพลาดเกี่ยวกับปญหาของเขาเอง  ซึ่งจะบงบอกถึงสภาวะที่ขัดแยงกันระหวางความตองการ
กับวิธีการสนองความตองการ  นอกจากที่กลาวมาแลวการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมยังจะชวยช้ีแนะ
ถึงกิจกรรมที่สามารถจะแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสังคมที่เปนอุปสรรคขัดขวาง

ตาง ๆ ได 
   3)  ลักษณะของการวิจยัปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   พันธุทิพย  รามสูต  (2540, หนา 35-39)  ไดกลาวถึงลักษณะเดนของการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไวดังนี้ 
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   (1)  เปนการสรางความรู  (produce  knowledge)  โดยการผสมผสานระหวางความรู
จากนักวิชาการกับความรูในพื้นที่ เปนการเรียนรูรวมกัน  (co-generative learning)  ซ่ึงคอย ๆ ขยับขยาย
จากการมีสวนรวมเพียงบางสวนจนเปนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบระหวางคนในพื้นที่กับนักวิจัย

และสรางความรูรวมกัน  ผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติใหเกิดความรูใหม 
   (2)  ความรูที่ไดจาก  PAR  จะมีลักษณะปฏิสัมพันธและเปนสหวทิยาการ 
(interdisciplinary)  ซ่ึงเปนวิถีชีวิตที่รวมเอาความอยากรูอยากเห็นเขากับการเปดใจในการคนพบสิ่งใหม 
เปนความตองการที่จะเสริมความรูแกตนเองโดยผานวิธีการเรียนรูรวมกัน  สวนการเปนสหวิทยาการ 
ไมใชจากการเรียน  แตจากการปฏิบัติและการฝกฝนอยางตอเนื่อง และทํางานอยางเปนระบบที่นําไปถึง
รูปแบบความคิดที่ยดืหยุนมากขึ้น  นอกจากนี้ PAR  ยงัเปนการเรยีนรูขามสาขาวิชา  (tran disciplinary) 
คือเปนความพยายามทีจ่ะสรางความเขาใจตอส่ิงตาง ๆ ที่ขามพนเขตแดนของวิชาชีพ  ซ่ึงมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงออกไปสูความหลากหลายกวางขวาง  มากกวาสหวิทยาการที่มีความเกี่ยวพันกัน
เพียง 1-2 สาขาเทานั้น 
   (3)  PAR  เนนการลงมือกระทําใหความเขาใจนั้นปรากฏผลออกมาเปนรูปธรรม 
หรือความจริง  (act  to  transform  reality)  ดังนั้น  PAR  จึงเปนการลงมือปฏิบัติและสะทอนความคิด 
   (4)  การนําความรูไปลงสูการปฏิบัติ  (Practical)  เนนการชูประเด็นปญหาที่สําคัญ
และเปนจริงของพื้นที่  โดยวิธีการเรียนที่ไมเนนความรูที่เปนทฤษฎี  และเนนการวิเคราะห  วิจารณ 
คิดคน  และลงมือปฏิบัติไดจริง 
   (5)  PAR  เปนกระบวนการเบ็ดเสร็จ  (Inclusive)  ที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธภิาพ
ที่และประสิทธิผล  โดยการสรางความรูจากวิธีการและความรูที่มีอยูโดยไมพยายามแยกหรือจํากัด
ขอบเขตสิ่งใด  เปนการใหโอกาสทุกคนไดเรียนรู  (learning  for  all) 
   (6)  PAR  เปนกระบวนการตอเนื่องที่ไมมีเวลาจํากัด  เปนรูปแบบเปดที่ไมสามารถ
กําหนดแผนการลวงหนา ไมสามารถทํานายผลลวงหนาไดอยางเปนวิทยาศาสตร  การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  ตามกระแสที่นกัวิจัยเขาไปมีสวนรวมในชุมชนและเลื่อนไหลไปตามความขึน้ลง
ของสถานการณโดยไมมีทฤษฎีตายตัว  ไมมีกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรเปนกรอบกําหนด 
   (7)  สรางความตระหนักในความเปนตัวของตัวเองใหเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ 
โดยที่  PAR  จะเนนใหบุคคลและกลุมจะเกื้อหนุนกันในการเรียนรูและการรวมมือกันเปลี่ยนแปลง
ชุมชนของเขา 
   (8)  PAR  จะชวยสรางสังคมนิเวศน  (Ecological  society)  ที่คนในชุมชน
มีการพึ่งพาอาศัยกัน  จะตองมีความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกสังคม  ในลักษณะของความเปน
ประชาธิปไตยที่เทาเทียมกันเทานั้น 
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   (9)  PAR  เปนการมองอนาคต  (Future  oriented)  ดังนั้นนักวิจัย  PAR  จะตองรู
วิธีการสรางฉากสําหรับการเรียนรูในองคกรหรือชุมชน  การสรางแนวทางการปฏิบัติที่ไมเคยมีอยูกอน  
การทบทวน  การปรับเปลี่ยนการปรับปรุงระบบที่เขาเปนสมาชิกอยู  การพัฒนาตัวอยางโครงสราง
หรือภาพที่ลักษณที่จะปะติดปะตอใหเกิดอนาคตที่ตองการ  เปนตน 
   (10)  PAR มองโลกในแงดี  (Optimistic)  ตามหลักการพื้นฐานของแนวคิดปลดปลอย
ที่เชื่อวา  มนุษยทุกคนสามารถที่จะจัดการเรื่องตาง ๆ ในสังคมของเขาได  ซึ่ง  PAR  เปนวิธีการ
ที่จะสงเสริมศักยภาพที่ดานขึ้นของบุคคล 
    PAR  เช่ือวา  อิสรภาพที่ของมนุษยมีความสําคัญที่สุดและมนุษยมีสิทธิ
และอํานาจที่จะแสวงหาอิสรภาพที่แกตัวเองดวยการปลดปลอยตนเอง  (Self-emancipation)  และ
การปลดปลอยที่แทจริงจะไดมาจากการที่ทุกคนมีสวนรวม  ซ่ึงจะทําไปถึงการสรางสังคมใหมที่ทุกคน
เปนผูกระทํา  โดยอาศัยความรูที่เขาสรางขึ้นเอง 
   4)  แนวทางการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
     แนวทางของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมี  3  แนวทาง  (พันธุทิพย  รามสูต, 
2540, หนา 10-12)  คือ  (1)  แนวทางการประสานทางวิชาการ  (The  technical  collaborative  approach) 
(2)  แนวทางการประสานงานแบบหุนสวน  (The  mutual  collaborative  approach)  และ  (3)  แนวทาง 
การสงเสริมศักยภาพที่  (The  enhancement  approach)  ซ่ึงแตละแนวทางมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1)  แนวทางการประสานทางวิชาการ 
      เปาหมายของการวิจัยในแนวทางนี้  คือ  ทดสอบปฏิบัติการแทรกเสริม
ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของกรอบทฤษฎีวาจะนําไปใชไดในสถานการณจริงแคไหน  ลักษณะของ
การประสานงานระหวางนักวิจัยและผูปฏิบัติเปนเรื่องทางวิชาการและการสนับสนุนการทํางานวิจัย 
โดยนักวิจัยเปนผูริเร่ิมดวยการนําเสนอปญหา  และรูปแบบของการปฏิบัติการแทรกแซงปฏิสัมพันธ
ระหางนักวิจัยและผูปฏิบัติมีความมุงหมายที่จะกระตุนความสนใจของผูปฏิบัติงานวิจัย  และตอขอตกลง
ในความรวมมือที่จะสนับสนุนการนําปฏิบัติการแทรกแซงของการวิจัยลงไปในพื้นที่ 
      โดยทั่วไปแนวทางนี้คอนขางจะไดผลที่มีประสิทธิภาพที่สูง  และทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติทันที  แตมีจุดออนคือความกระตือรือรนของสมาชิกองคกรจะลดลง
ตามลําดับ  เชนเดียวกับที่สภาพที่โครงสรางและการปฏิบัติแบบเกาก็คอย ๆ คืนสูสภาพที่เดิมภายหลังจาก
โครงการจบลง  ทําใหไมมีประสิทธิผลในระยะยาว  ความรูที่เปนผลจากแนวทางนี้จะใชทํานาย  
ตรวจสอบ  และแกไขทฤษฎีเกา  ดังนั้น  จึงเปนวิธีการวิจัยเชิงนิรนัย  (Deductive)  และเปรียบเทียบ
ไดกับการวิจัยทดลองในสนาม  โดยพยายามจะศึกษาผลของปฏิบัติการบางอยางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายใตการควบคุมอยางดี 
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   (2)  แนวทางการประสานงานแบบหุนสวน 
      แนวทางนี้นักวิจัยและผูปฏิบัติการจะรวมกันกําหนดปญหา  คนหาสาเหตุ
และแนวทางการแกไข  โดยรวมกันคิดวิธีการปฏิบัติการแทรกเสริม  (Intervention)  ดวย  ผลของ
การปรึกษาหารือกันนี้  จะทําใหนักวิจัยและผูปฏิบัติเกิดความเขาใจรวมกันในปญหา  และสาเหตุ
รวมกันวางแผนที่จะกอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
      ในแนวทางวิจัยแบบนี้  ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของในงานวิจัยจะไดความรูและ
ความเขาใจใหมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตน  อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่วานี้  มักจะเกิดขึ้น
เฉพาะในกลุมที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยตรง  เมื่อกลุมน้ีเลิกราไปการปฏิบัติการ
ก็จะสิ้นสุดตามไปดวย  รูปแบบของความรูที่ไดจากแนวทางวิจัยปฏิบัติการในรูปแบบนี้  คอนขาง
จะเปนลักษณะพรรณนาเชิงคุณภาพที่ที่จะนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีใหมในเชิงอุปนัย  (Inductive) 
   (3)  แนวทางการสงเสริมศักยภาพที ่
      แนวทางนี้  นักวิจัยมีเปาหมาย  2  ประการ  คือ  เปาหมายที่  1  ซ่ึงเหมือนกับ 
2  แนวทางแรก  คือ  ตองการที่จะใหผูปฏิบัติไดคุนเคยกับปญหาในพื้นที่  และเรียนรูทฤษฎีแนวคิด
ที่จะใชอธิบายหรือแกปญหานั้น  และเปาหมายที่  2  ที่กาวลํ้าไปกวา  2  แนวทางแรก  กลาวคือ
ชวยผูปฏิบัติในการกําหนด  คนหา  และทําใหปญหาพื้นฐานนั้นเดนชัดขึ้นดวยการสรางความสํานึกรวม
ของกลุมขึ้นกอน  โดยผูวิจัยจะตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับขอสมมติหรือเงื่อนไขและคุณคาที่เกี่ยวของ
กับปญหา  และดึงผูปฏิบัติใหเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห  และสะทอนความคิดตอการปฏิบัติของเขา  
พิจารณาความแตกตางระหวางการปฏิบัติที่เปนอยู  ปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของ  และตัวแปรที่ควบคุม
การปฏิบัตินั้น  ผูวิจัยจะกระตุนใหผูปฏิบัติไดมีการอภิปรายถึงส่ิงตาง ๆ ดังกลาว  ทั้งในระดับสวนบุคคล
และระดับองคกร  รวมทั้งขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและปจจัยเหลานั้น  จุดเนนก็คือ 
นําเอาสถานการณความขัดแยง  ตลอดจนบรรทัดฐานและคุณคาที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้น
ออกมาแสดงอยางเปดเผย  เพื่อที่จะไดสามารถกําหนดลักษณะปญหาไดชัดเจน  และตรงประเด็น 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนํากระบวนการ  PAR  ซ่ึงใชศึกษากับชุมชน  มาใชในการศึกษา
องคกรที่เปนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  โดยกําหนดขั้นตอนหลักทั้งหมด  5  ขั้นตอน  คือ  
การสรางความตระหนักรวมกัน  การศึกษาความตองการจําเปนและระบุปญหารวมกัน  การพัฒนา
แบบการเสริมสรางพลังอํานาจรวมกัน  ดําเนินการตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจรวมกัน  และ
การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น  ซึ่งใน  5  ขั้นตอนหลักนี้จะแบงเปนขั้นตอนยอย ๆ 12  ขั้นตอน  
ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดเสนอไวในบทที่ 3 
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2.4  สรุปแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกร  การเสริมสรางพลังอํานาจ
อาจารย  และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปเปนรูปแบบ
การพัฒนาวิทยาลัยดวยแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย แสดงในภาพ  14  โดยมีแนวคิดสําคัญ  
3  สวนคือ  สวนแรกเปนองคประกอบของวิธีการเสรมิสรางพลังอํานาจ  สวนที่สองเปนกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจ และสวนที่สาม  เปนผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  ซ่ึงในสวนแรก
ที่เปนองคประกอบของวิธีการเสริมสรางพลังอํานาจนั้น  มีทั้งหมด  6  องคประกอบ  คือ  การปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงาน  การปรับปรุงระบบการทํางานภายในวิทยาลัย  การสงเสริมและพัฒนา
ความรวมมือของอาจารยในวิทยาลัย  การสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสรางแรงจูงใจในการทํางาน  
และการสรางวัฒนธรรมในการทํางาน 
 สําหรับสวนที่สองเปนกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจโดยอาศัยกระบวนการวิจยัปฏิบตักิาร

แบบมีสวนรวมเปนกระบวนการขับเคลื่อนในแนวทางการสงเสริมศักยภาพที่กําหนดขั้นตอน

การดําเนินการโดยเนนการมีสวนรวมและการเปนหุนสวนของผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง

ตลอดกระบวนการวิจัย  ซ่ึงมีอยู  5  ขั้นตอน  คือ  การสรางความตระหนักในการพัฒนาวิทยาลัยรวมกัน 
การรวมกันศึกษาความตองการจําเปนและระบุปญหาของวิทยาลัย  การรวมกันพัฒนาโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  ซ่ึงเปนแผนปฏิบัติการ  (plan  of  actions)  ของกระบวนการ
แทรกเสริมในวิทยาลัย  การรวมกันดําเนินการตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  และการรวมกันประเมิน
ผลลัพธของการพัฒนาวิทยาลัย 
 สําหรับสวนที่สามผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยเปนการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในวิทยาลัยหลังจากดําเนินการพัฒนาแลว  ซ่ึงแยกออกไดเปน  3  ระดับ  คือ  ระดับบุคคล 
หมายถึงอาจารยแตละคน  มผีลลัพธที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารแนวคิดและผลการวิจัยจํานวน 
10  ตัวบงชี้  คือ  1)  ปรับปรุงงานตอเนื่อง  2)  รับผิดชอบในงาน  3)  รับรูความสามารถตน  4)  ปฏิบัติงาน
ไดถูกตอง  5)  มีภาวะผูนําในงาน  6)  เกิดความรูและทักษะใหม ๆ 7)  รูสึกมั่นคงในชีวิต  8)  มุงมัน่
ในการทํางาน  9)  มีความภูมใิจในตนเอง  และ  10)  มีความมั่นใจ  ระดับทีมงานมีตวับงชี้ผลลัพธ 
จํานวน  6  ตัวบงชี้  คือ  1)  มีการทํางานเปนทีม  2)  ทมีทาํงานมีประสิทธิภาพที่  3)  มีความรวมมอื
ระหวางบุคคลและทีมงาน  4)  เกิดนวัตกรรมในการทํางาน  5)  ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและ  
6)  รวมรับผิดชอบตอผลลัพธ  สวนระดับวิทยาลัยมี  9  ตัวบงชี้  คือ  1)  รูสึกเปนเจาของงาน  
2)  ยึดมัน่ผูกพนักับวิทยาลัย  3)  ผลลัพธมีมาตรฐาน  4)  การปฏิบัติงานคลองตัว  5)  ส่ือสารอยางสรางสรรค
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และชัดเจน  6)  มีบรรยากาศประชาธิปไตย  7)  ความพึงพอใจในงาน  8)  ส่ิงแวดลอมเอื้อตอการทํางาน  
และ  9)  รวมกันยอมรับขอผิดพลาด  ซ่ึงทั้งหมดแสดงไวในตาราง 12 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

องคประกอบของวธิีการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  14  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ปรับปรุง 
โครงสราง 
การบริหาร 

ปรับปรุง 
ระบบการ 
ทํางาน 

สงเสริม 
ความ 
รวมมือ

สราง 
บรรยากาศ 
การทํางาน

สราง 
แรงจูงใจ 
ในงาน 

สราง 
วัฒนธรรม 
การทํางาน

มีสวนรวม สรางความ 
ตระหนักรวมกัน

เปนหุนสวน 

รวมกันประเมิน รวมกันระบุปญหา 

รวมกันดําเนินการ รวมกันพัฒนา 
โปรแกรม

PAR 

ระดับบุคคล 
1) ปรับปรุงงานตอเนื่อง 
2) รับผิดชอบในงาน 
3) รับรูความสามารถตน 
4) ปฏิบัติงานไดถูกตอง 
5) มีภาวะผูนําในงาน 
6) เกิดความรูและทกัษะใหม ๆ 
7) รูสึกมั่นคงในชีวิต 
8) มุงมั่นในการทํางาน 
9) มีความภูมิใจในตนเอง 
10) มีความมั่นใจ 

ระดับทีมงาน 
1) มีการทํางานเปนทีม 
2) ทีมทํางานมีประสิทธิภาพที่ 
3) มีความรวมมือระหวาง 
    บุคคลและทีมงาน 
4) เกิดนวัตกรรมในการทํางาน  
5) ทีมงานมีความเชีย่วชาญ 
6) รวมรับผิดชอบตอผลลัพธ 

ระดับวิทยาลัย 
1) รูสึกเปนเจาของงาน 
2) ยึดมั่นผูกพันกับวิทยาลัย 
3) ผลลัพธมีมาตรฐาน 
4) การปฏิบัติงานคลองตัว 
5) สื่อสารอยางสรางสรรคและ 
     ชัดเจน 
6) มีบรรยากาศประชาธิปไตย 
7) ความพึงพอใจในงาน 
8) สิ่งแวดลอมเอื้อตอการทํางาน 
9) รวมกันยอมรับขอผิดพลาด 
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ตาราง 12  องคประกอบและตัวบงชีว้ิธีการและผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
 

ระดับ 
องคประกอบ 

บุคคล ทีมงาน วิทยาลัย 
วิธีการ 1) ใหขอมูลยอนกลับ 

2) ใหอํานาจควบคมุและ 
     การตัดสินใจ 
3) ใหอิสระในการทํางาน 

จัดทีมทํางาน 1) กระจายอํานาจ 
2) ใหมีสวนรวม 

1. ปรับปรุง 
    โครงสราง   
    การบริหาร 

ผลลัพธ 1) ปรับปรุงงานตอเนื่อง 
2) รับผิดชอบในงาน 
3) รับรูความสามารถตน 

มีการทํางานเปนทีม 1) รูสึกเปนเจาของงาน 
2) ยึดมั่นผูกพันกับ วิทยาลัย 

วิธีการ มอบบทบาทหนาที่ จัดระบบการทํางานของ 
ทีมตาง ๆ 

1) กําหนดมาตรฐาน 
    การทํางาน 
2) วางระบบตาง ๆ 

2. ปรับปรุง 
    ระบบ 
   การทํางาน    
   ในวิทยาลัย ผลลัพธ ปฏิบัติงานไดถูกตอง ทีมทํางานมีประสิทธิภาพที่ 1) ผลลัพธมีมาตรฐาน 

2) การปฏิบัติคลองตัว 
วิธีการ สรางภาวะผูนําในงาน แลกเปลี่ยนขอมูลภายใน 

ทีมและระหวางทีม 
จัดระบบและชองทาง 
การติดตอสื่อสารทั่วถึง 

3. สงเสริมและ 
    พัฒนา 
    ความรวมมือ 
    ในวิทยาลัย 

ผลลัพธ มีภาวะผูนําในงาน มีความรวมมือระหวาง 
บุคคลและทีมงาน 

สื่อสารอยางสรางสรรคและ

ชัดเจน 
วิธีการ ใหโอกาสเรียนรูสิ่งใหม สงเสริมการเรียนรูรวมกัน ใหความเสมอภาค 4. สราง 

    บรรยากาศ 
    การทํางาน   
   ในวิทยาลัย 

ผลลัพธ เกิดความรูและทักษะ 
ใหม ๆ 

เกิดนวัตกรรมในการทํางาน มีบรรยากาศประชาธิปไตย 

วิธีการ 1) จัดสวัสดิการที่จําเปน 
2) ใหรางวัลและชมเชย 

ฝกอบรมและพัฒนาทีม 1) สนับสนุนทรัพยากร 
2) จัดสิ่งแวดลอมที่ดี 

5. สรางแรงจูงใจ 
   ในการทํางาน 

ผลลัพธ 1) รูสึกมั่นคงในชีวิต 
2) มุงมั่นในการทํางาน 

ทีมงานมีความเชีย่วชาญ 1) ความพึงพอใจในงาน 
2) สิ่งแวดลอมเอื้อตอ 
    การทํางาน 

วิธีการ 1) ใหการยอยองยอมรับ 
2) ใหความไววางใจ 

เคารพตอการตัดสินใจของ 
ทีม 

ใหโอกาสอยางเทาเทียม 6. สรางวัฒนธรรม 
    การทํางาน 
    ในวิทยาลัย ผลลัพธ 1) มีความภูมิใจในตนเอง 

2) มีความมั่นใจ 
รวมรับผิดชอบตอผลลัพธ ยอมรับขอผิดพลาดที่ 

เกิดขึ้น 

  
 อยางไรก็ตาม  เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ใชกระบวนการ  PAR  ซ่ึงเปนการวิจัยที่เนนการศึกษา
ปรากฏการณจากหลากหลายแงมุม  โดยใชแนวคิดทฤษฎีหลายอยางเปนแนวทางในการศึกษา  ไมยึดติด
เฉพาะรูปแบบใดรูปแบบเดียว  และมองภาพที่ในองครวม  ในลักษณะที่เกี่ยวโยงสัมพันธกันระหวาง
หนวยตาง ๆ (พันธุทิพย  รามสูต, 2540, หนา 17)  ดังนั้น  รูปแบบที่สรุปเปนแนวคิดการวิจัยคร้ังนี้ 
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จึงเปนเพียงกรอบเบื้องตน  (Tentative  model)  ที่จะใชเปนแนวทางในการศึกษา  ซ่ึงมีความยืดหยุน
และปรับเปลี่ยนไดตามความเห็นรวมกันของผูวิจัยและผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร่ิมตนเขาสูกระบวนการ

และไดศึกษาปรากฏการณในสภาวะแวดลอมและบริบทสังคมที่เปนจริงตามธรรมชาติแลว  


