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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 
 การวิจัยครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนาการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและกระบวนการพัฒนาองคกรที่เปน
วิทยาลัยการสาธารณสุขตามแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  โดยศึกษาถึงลักษณะเงื่อนไข
และกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  เปนการพัฒนาองคกร
ที่เนนการมีสวนรวมและการเปนหุนสวนของอาจารยในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเพื่อสราง

ขอผูกพันในการดําเนินงานรวมกันตั้งแตตน  โดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา  ซึ่งในการออกแบบกระบวนการพัฒนาองคกรใหเปนกระบวนการ  PAR  
มีรายละเอียดกลุมเปาหมายและวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยดังตอไปนี้ 
 

3.1  กลุมเปาหมายในการวิจัย 
     
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  เปนกรณีศึกษา 
โดยมีเหตุผลในการเลือก  คือ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  เปนสถานศึกษาดานสาธารณสุข
ที่จัดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร  ดังที่ไดกลาวอางมาแลวในบทที่  2  (วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธรจังหวัดชลบุรี, 2550, หนา 10-13)  แตในขณะเดียวกันวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยังมี
อาจารย  และบุคลากรที่เปนทั้งสายผูสอน  และสายผูสนับสนุนการจัด การเรียนการสอน  ทั้งหมด  
131  คน  เปนขาราชการ  84  คน  เปนอาจารยและบุคลากรลูกจางชั่วคราว  47  คน  จึงทําใหมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงงาน  และการลาออกของอาจารยในแตละปคอนขางมาก  ดวยสาเหตุสําคัญ  2  ประการ  
คือ  ประการแรก  อาจารยไมไดรับการบรรจุเปนพนักงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
ดังนั้นจึงทําใหบุคลากรในสังกัดมีความรูสึกไมมั่นคงในการทํางาน สงผลตอความทุมเทมุงมั่น  และ
การปรับปรุงพัฒนางานไมตอเนื่อง  เมื่อมีโอกาสในการทํางานท่ีมั่นคงกวาก็จะลาออก  ประการที่สอง  
อาจารยมีความรูสึกขาดพลังอํานาจในการควบคุมสิ่งที่มีผลกระทบตอการทํางานของตน  กลาวคือ
การบริหารงานของวิทยาลัยจะดําเนินการโดยคณะกรรมการวิทยาลัยที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
แตงตั้งขึ้นจากอาจารยผูเปนหัวหนาภาคฝายที่เปนอาจารยประจําเทานั้น จึงมีชองวาง  (gap)  ระหวาง



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

 

87 

คณะผูบริหารและคณะอาจารยในวิทยาลัยที่ทํางานในลักษณะของการสั่งการมากกวาการสรางกระบวนการ

มีสวนรวมในการบริหารเนื่องจากผูที่เปนอาจารยไมใชอาจารยประจําจะไมมีสิทธิในการออกเสียง

หรือบางครั้งถูกตัดสิทธในสวัสดิการตาง ๆ ที่พึงจะไดรับ  ซ่ึงสงผลตอความรูสึกถึงการยึดมั่นผูกพนั
กับวิทยาลัย  และความรูสึกเปนเจาของงานของอาจารย  ดังนั้น  การศึกษาบริบทการพัฒนาองคกร  
รวมทั้งพัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จึงมีความนาสนใจวา
แบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรนั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  มากนอยเพียงใด  ประการสองในกระบวนการพัฒนาองคกร
โดยใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจนั้นจําเปนตองมีผูนําพาการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความเขาใจบริบท

ขององคกร  มีความคุนเคยและเปนที่ยอมรับเชื่อถือของคนในองคกรเปนอยางดี  เพราะการพัฒนา
องคกรที่อาศัยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนนั้น  เปนการทํางาน
รวมกันระหวางผูนําพาการเปลี่ยนแปลง  และผูวิจัย  ดังนั้นผูนําพาการเปลี่ยนแปลงและผูวิจัย
จําเปนตองแสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของและสรางความคุนเคยเพื่อใหเกิดความไววางใจและ

การยอมรับจากทุกคนในองคกร  ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดชลบุรี  เนื่องจากผูวิจัยมีความคุนเคยกับบริบทและบุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร  
จังหวัดชลบุรี  เปนการเบื้องตน  ทําใหบุคลากรยอมรับและใหความไววางใจ  ในการดําเนินการ
ศึกษาวิจัย 
 จากเหตุผลทั้งสองประการขางตน  ผูวิจัยจึงเลือกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี  
เปนพื้นที่ศึกษา  โดยผูวิจัยจะแยกกลุมเปาหมายเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
 กลุมที่  1  ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข  อดีตผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุข  4  คน 
 กลุมที่  2  หัวหนาภาควิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร  ไดแก  สาธารณสุขชุมชน  เทคนิคเภสัชกรรม  ทันตสาธารณสุข 
และการแพทยแผนไทยประยุกต  8  คน 
 กลุมที่  3  อาจารยผูสอนในภาควิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี 
จํานวน  43  คน 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด
ชลบุรี  จํานวน  12  คน  เพื่อเปนผูรวมศึกษากับผูวิจัย ซ่ึงในการเลือกกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
จะกลาวถึงรายละเอียดในขั้นตอนการวิจัย 
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3.2  ขั้นตอนการวิจัย 
  

  การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาบริบทและกระบวนการพัฒนาองคกรที่เปนวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร  ดวยแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  และพัฒนาแบบการเสริมสราง
พลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัยโดยการใชหลักการวิจัยแบบมีสวนรวม  (Participation  Action  Research)    
PAR  มาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  ในทุกขั้นตอนของกระบวนการใชหลักการสําคัญคือ  การมี
สวนรวมและการเปนหุนสวนในการดําเนินการและในผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  ในกระบวนการวิจัย
ครั้งนี้แบงขั้นตอนหลักออกเปน  5  ขั้นตอน  และในแตละขึ้นตอนหลักแบงเปนขั้นตอนยอย ๆ 
ตามกิจกรรมที่ไดดําเนินการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1)  สรางความตระหนกัรวมกันของผูวิจยัและกลุมผูรวมศึกษา  โดยมีวตัถุประสงค 
เพื่อสรางความคุนเคยระหวางผูวิจยัและกลุมผูรวมศึกษาที่เปนผูนําพาการเปลี่ยนแปลง  และใหตระหนักถึง
ความจําเปนในการพัฒนาวิทยาลัย  ซ่ึงแบงการดําเนินการออกเปน  3  ขัน้ตอนยอย  คอื  (1)  เขาสูสนาม 
(2)  เลือกกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนผูรวมศึกษาในวิทยาลัย  และ  (3)  ศึกษาสภาพการณเบื้องตน 
โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหรูขอมูลพื้นฐานและจัดทําขอมูลรายละเอียดของ

วิทยาลัย 
   2)  ศึกษาความตองการและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงและระบุปญหาของวิทยาลัย 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของวิทยาลัย  รวมทั้งความตองการและความจําเปน 
ในการพัฒนา  ซ่ึงขั้นนี้ผูวิจัยแบงการดําเนินงานออกเปนขั้นตอนยอย  2  ขั้นตอน  คือ  (1)  รวมกัน
ศึกษาความตองการและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัย  โดยผูวจิัยใชเทคนิคการสนทนากลุม 
เปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลระดับปฏิบัติจากอาจารยในวิทยาลัยเพื่อคนหาความตองการจําเปน 
ในการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจและความตองการการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับวิทยาลัย 
ระดับทีมงานและระดับอาจารยรายบุคคล  และ  (2)  รวมกันระบุปญหาของวิทยาลัย  ซ่ึงผูวิจัยและ 
กลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงได  ประเมินชองวางระหวางความเปนจริงกับความคาดหวังของอาจารย
ในสถานการณปจจุบันเพื่อระบุปญหา  และจัดลําดับความสําคัญของปญหาและวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา 
   3)  พัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรวมกันวางแผนและออกแบบกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัยเพื่อเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาองคการ  โดยไดดําเนินการ  2  ขั้นตอนยอยคือ  (1)  ผูวจิยัรวมกบักลุมผูนาํพาการเปลีย่นแปลง  
รวมกันพัฒนาแบบ  โดยใชขอมูลที่ไดในขั้นที่  2  มาพัฒนาเปนแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย
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ในวิทยาลัย  และ  (2)  นําแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยที่รวมกนัพฒันาขึน้เสนอตอผูเชีย่วชาญ
ภายนอกเพื่อขอความเห็นตอแบบการเสริมสรางพลังอํานาจที่พัฒนาขึ้น 
   4) ดําเนินการพัฒนาวิทยาลัยตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจที่พัฒนาขึ้น  โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อนําแบบที่พัฒนาขึ้นไปเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัย  ซ่ึงแบงเปนขั้นตอนยอย  
2  ขั้นตอนคือ  (1)  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันวางแผนปฏิบัติ  และ (2)  รวมดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว 
   5)  ประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ  ในขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากการใชแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  ซึ่งดําเนินการ  3  ขั้นตอนยอย  คือ
(1)  รวมกันกําหนดผลลัพธที่คาดหวังและวิธีการประเมิน  (2)  รวมกันประเมินผลลัพธ ทีเ่กดิขึน้จาก
การดําเนินการตามแบบ  และ  (3)  สะทอนผลการประเมินเพื่อเปนขอมูลยอนกลับตอคณะอาจารย
จากขั้นตอนหลักและขั้นตอนยอยทั้งหมดในภาพรวม  ซ่ึงจะแสดงไวในตารางตอไปนี้ 
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          ระยะเวลา 
 
(1)          16 ธ.ค. 49- 
          7  ม.ค. 50 
 
 
 
          
(2) 
  
 21 ม.ค.- 8 ก.พ. 50
  
 
 

(3) 
   11 ก.พ. – 8 มี.ค.50        
 
 
 

  
 
 

(4)                                                                                                                                                                            11-31 มี.ค. 50 
 

 
 
 

(5) 
 
 
 

        1 เม.ย. - 19 พ.ค. 50 

  
 
 
 
 

เขาสูสนาม 

เลือกกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง 

รวมกันศึกษาสภาพการณเบื้องตน 

รวมกันศึกษาความตองการจําเปน 

รวมกันระบุปญหา 

รวมกันพัฒนาโปรแกรมฯ 

นําโปรแกรมฯ เสนอผูเช่ียวชาญ 

วางแผนปฏิบัติ 

สะทอนผล 

ดําเนินการตามโปรแกรม 

ประเมินผลลัพธ 

ปรับปรุงโปรแกรม 

วางแผนปฏิบัติ 

สะทอนผล 
ดําเนินการตามโปรแกรม 

ประเมินผลลัพธ 

ประเมินผลสรุปและนําเสนอโปรแกรม 

21 ม.ค.- 8 ก.พ. 50 

11 ก.พ. - 8 มี.ค.50        

20 พ.ค. 50   ภาพ  15 ขั้นตอนการวิจยั 
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 ขั้นที่  1  สรางความตระหนกัรวมกนัของผูวิจัยและผูรวมศึกษา 
  โดยในขั้นตอนนี้  ผูวิจัยไดดาํเนินการในขั้นตอนยอย ๆ ทั้งหมด  3  ขั้นตอน  คือ  (1)  เขาสู 

สนาม  (2)  เลือกกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนผูรวมศึกษาในวิทยาลัย  และ  (3)  ศึกษาสภาพการณ
เบื้องตน  โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหรูขอมูลพื้นฐานและจัดทําขอมูล  รายละเอียด
ของวิทยาลัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  การเขาสูสนาม 
      แมวาผูวิจัยจะมีความคุนเคยและความสัมพันธอันดีกับอาจารยในวิทยาลัย

เปนเบื้องตนแตก็เปนเพียงการรูจักที่ยังไมไดศึกษาวเิคราะหพฤติกรรมหรือเปนรูปแบบปฏิสัมพันธ        
ระหวางกันอยางละเอียดลึกซึ้ง  ดังนั้นผูวิจัยจึงเขาสูสนามเพื่อสรางความคุนเคยและความสัมพันธ
อันดีกับผูบริหารและอาจารยในวิทยาลัยเพื่อสรางความไววางใจใหมากที่สุดโดยในสวนผูบริหาร   
ผูวิจัยไดเขาพบและแนะนําตนเองอยางเปนทางการกับผูบริหารในวันที่ 3 ธันวาคม 2549  และสนทนา
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดการวิจัยและกระบวนการทั้งหมดที่จะดําเนินการ  ตลอดจนระยะเวลาที่ใช
โดยยึดหลักการรบกวนเวลาในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานปกติของวิทยาลัย

ใหนอยที่สุด  และชี้แจงถึงประโยชนที่วิทยาลัยและผูบริหารจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้  รวมทั้ง
เปดโอกาสใหผูบริหารใหขอเสนอแนะและรวมปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยมากที่สุด ผลจากการเขาพบผูบริหารทําใหผูวิจัยมีโอกาสพูดคุย   
สรางความคุนเคยและทราบมุมมองในการพัฒนาวิทยาลัย  รวมท้ังทําใหผูอํานวยการเขาใจเปาหมาย
การวิจัยในครั้งนี้  ซ่ึงผูอํานวยการ  ไดจัดเวลาสําหรับผูวิจัยใหดําเนินกิจกรรมการวิจัยไดในทุกบายวันศุกร  
โดยใหผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการเปนผูประสานงาน 

 ในการสรางความคุนเคยและสัมพันธกับอาจารยนั้น  ผูวจิัยไดขออนุญาตให  
 ผูบริหารวิทยาลัยจัดประชุมแนะนําผูวิจัยกับคณะอาจารยทุกคนในวทิยาลัยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2549  มีอาจารยเขารวมประชุม  จํานวน  45  คน การประชุมเริ่มตนจากผูอํานวยการกลาวชี้แจงและ
แนะนําผูวิจัยกับอาจารยทุกคนหลังจากนั้นผูวิจัยไดช้ีแจงจุดประสงคในการดําเนินการและเปดโอกาส 
ใหซักถามพูดคุย  ซึ่งคําถามสําคัญ ๆ ที่อาจารยซักถามคือ  การวิจัยครั้งนี้จะใชเวลานานหรือไม? 
เนนปรับปรุงเฉพาะการบริหารวิทยาลัยหรือไม ? จะกระทบตอการเรียนการสอนหรือไม? ในการตอบคําถาม
อาจารยนั้น  ผูวิจัยจะตอบโดยยึดหลักการคือ การวิจัยครั้งนี้จะไมรบกวนและสรางภาระงานเพิ่ม
ใหอาจารย  และการจัดกิจกรรมจะไมกระทบเวลาเรียน ผลจากการประชุมครั้งนี้ทําใหผู วิจัย
ไดทําความรูจักกับอาจารยทุกคนซึ่งพบวาเปนอาจารย  ที่ผูวิจัยรูจักคุนเคยอยูแลว  จํานวน  8  คน และ
ทั้งหมดเปนอาจารยที่ทํางานมานานมากกวา  3  ป   จึงเปนกลุมที่มีความอาวุโสในวิทยาลัย  ดังนั้น
หลังจากที่มีการประชุมกันแลวผู วิจัยจึงหาวิธีการสรางความคุนเคยและความไววางใจโดย
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การเดินไปเยี่ยมเยือนพบปะอาจารยคนอื่น ๆ ที่หองพักอาจารย  สนทนา  ซักถามถึงการสอน  และ
สังเกตการปฏิบัติงานกับอาจารยทุกภาควิชา  โดยใหอาจารยที่ผูวิจัยคุนเคยนี้เปนตัวเชื่อมระหวาง 
ผูวิจัยกับอาจารยคนอื่น ๆ ซึ่งในการสรางความคุนเคยนี้ผูวิจัยจะปฏิบัติเปนประจําเมื่อไดเขาไป
ในวิทยาลัย  โดยจะเขาไปกอนเวลานัดหมายเพื่อหาโอกาสที่จะไปเยี่ยมอาจารยตามภาคฝายจนครบ
ทุกภาคฝาย 

  2.  เลือกกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง 
 ขั้นตอนนี้เปนการเลือกกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนผูรวมศึกษา

ในวิทยาลัย  โดยกระบวนการคัดเลือกผูวิจัยจะดําเนินการดังนี้ 
  2.1  ใหกลุมภาควิชาตาง ๆ ไดทําการเลือกตัวแทนอาจารยที่มีลักษณะตามเกณฑ 
การเลือกดังนี ้
                          2.1.1  มีทักษะการสื่อสาร กระตือรือรนในการทํางาน กลาแสดงความคดิเหน็  
มีความคิดสรางสรรค 
                                    2.1.2  เปดรับสิ่งใหม ๆ และใจกวางรับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืน 
                                          2.1.3  มีภาวะผูนํา  และเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน 
                            2.1.4  มีความสมัครใจที่จะรวมโครงการวจิัย 
ผลจากการเสนอชื่อตัวแทนอาจารยจากทกุภาคฝายวิชา  ปรากฏวามีผูถูกเสนอชื่อจํานวน  12  คน 
                  2.2  ผูวิจัยดําเนินการทาบทามผูที่ถูกเสนอชื่อจากกลุมสาระฯ เพื่อใหรวม 
เปนกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง  โดยการเขาไปพบปะพูดคุยเปนรายบุคคลเพื่อโนมนาวและ
สรางความตระหนักในความสําคัญของกระบวนการปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ซ่ึงผลการทาบทามปรากฎวาผูถูกเสนอชื่อทั้งหมดจํานวน  12  คน  ยินดีเขารวมกระบวนการวิจัยในครั้งนี้  
ดังนั้นผูวิจัยจึงเชิญอาจารยทั้ง  12  คนเปนกลุมผู นําพาการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยโดยไมได
ตัดใครคนใดคนหนึ่งออกไป  ซ่ึงมีดังนี้ 

 2.2.1  นางบัวคลาย  ตันกมิหงษ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 2.2.2  นางอัญชลี    เอมวัฒนะ    รองผูอํานวยการฝายแผน 
 2.2.3  นางสุพัตรา  อินทเส     รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 
 2.2.4  นายสมศักดิ์  มงคลนาวิน อาจารยปฏิบัติงานฝายบริการ 
 2.2.5  นายบุญเลิศ  สุวรรณวงค รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
 2.2.6  นางสาวอุทัยวรรณ  เจริญสุข  หัวหนาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร   
 2.2.7  นางสุวรรณี  โกเมศ  หัวหนาภาควชิาสาธารณสุขชุมชน 
 2.2.8  นายบุญม ี โพธ์ิคํา    หัวหนาภาควชิาเทคนิคเภสัชกรรม 
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 2.2.9  นางอารีรัตน  ผลิตนนทเกียรติ  หัวหนาภาควิชาทัตสาธารณสุข 
 2.2.10  นางรุงเพชร  บุญทศ    อาจารยภาควชิาทันตสาธารณสุข 
 2.2.11  นางฐิตมิา  เดียววัฒนวิวัฒน  หวัหนวยทนัตกรรม 
 2.2.12  นายไพรัช  บุญทศ        ผูอํานวยการฝายวิชาการภาคพิเศษ 

                                     2.3  เมื่อไดกลุมผูนาํพาการเปลี่ยนแปลงแลว  ผูวิจัยไดจัดการประชุมพบปะ 
พูดคุยอยางเปดใจกับผูรวมศึกษาในวันที่  16  ธันวาคม 2549  เพื่อใหทุกคนรูสึกมีสวนรวมและ
เปนหุนสวนในกระบวนการวิจัยและผลลัพธที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด  และเริ่มกระบวนการทํางานใดรวมกัน
ศึกษาสภาพการณเบื้องตนของวิทยาลัย 

  3.  ศึกษาสภาพการณเบื้องตนในวิทยาลัย 
 ในขั้นนี้ดําเนินการในระหวางวันที่ 25  ธันวาคม 2549 - 6 มกราคม 2550 
โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันวางแผนเพื่อรวบรวมข อมูลในการจดัทาํรายละเอยีด
ของวิทยาลัยที่ครอบคลุมประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับสภาพการณทั่วไป  โครงสรางระบบการทํางาน  
วิธีการปฏิบัติ  เจตคติของอาจารย  และการลําดับความสําคัญในงานของวิทยาลัย  เพื่อใชเปนขอมูล 
ในการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากปฏิบัติการแทรกเสริมดวยแบบการเสริมสราง

พลังอํานาจอาจารย  โดยขอมูลที่สืบคนและรวบรวมไดมีดังนี้ 
                       3.1  ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ที่แสดงถึงจํานวนนักศึกษา  จํานวนอาจารย 
อัตราการลาออกของอาจารย  อัตราการขยายตัวของวิทยาลัยตั้งแตเร่ิมกอตั้งวิทยาลัยเปนตนมาจนถึง 
ปจจุบัน 
                      3.2  ประวัติความเปนมาของวิทยาลัย  ปรัชญา  จุดมุงหมายของการกอตั้ง 
                       3.3  สภาพปจจุบันที่เปนโครงสรางการบริหารงาน  สภาพของหลักสูตรสถานศึกษา
และการจดัการเรียนการสอน  
                     3.4  สภาพการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย
แหลงขอมูลที่ใชในการสืบคนและรวบรวมมีดังตอไปนี้ 
          3.4.1  เอกสารหลักฐานของวิทยาลัยตาง ๆ เชน  บันทึกการประชุม  รายงาน
การประเมินตนเอง  (self  assessment  report)  ของวิทยาลัย  เอกสารประชาสัมพันธ  เว็บไซต  (website) 
ของวิทยาลัย  คําสั่งของวิทยาลัย  และเอกสารราชการอื่นๆ 
                                          3.4.2  การสัมภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการกับอดีตผูอํานายการวิทยาลัย
ที่เกษียณราชการแลวและในการรวบรวมขอมูลในชวงวันที่  25  ธันวาคม 2549  ถึง  6  มกราคม 2550 นั้น 
ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงไดจัดประชุมกันทุกบายวันศุกรเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห
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ความสมบูรณครบถวน  หลังจากนั้นในวันที่  7  มกราคม 2548  ไดจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห
ขอมูลและจัดทําเปนรายงานสภาพการณเบื้องตนของวิทยาลัย 

 ขั้นที่ 2  ศึกษาความตองการจําเปนในการเปลี่ยนแปลงและระบุปญหาของวิทยาลัย 
 ในขั้นนี้ผูวิจัยแบงการดําเนินงานออกเปนขั้นตอนยอย ๆ 2 ขั้นตอน คือ  1.  รวมกันศึกษา

ความตองการจําเปนในการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัย  และ 2.  รวมกันระบุปญหาของวิทยาลัย  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

           1.  รวมกันศกึษาความตองการจําเปนในการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัย 
                ในขั้นนี้ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับปฏิบัติโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูบริหารและผูชวยผูบริหาร  และจัดการสนทนากลุมอาจารย  เพื่อศึกษาสภาพการไดรับการเสริมสราง
พลังอํานาจของอาจารยในวิทยาลยั  และความตองการการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับวิทยาลัย  ระดับ
ทีมงาน  และระดับอาจารยรายบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                          1.1  การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและผูชวยผูบริหาร  ผูวิจัยขออนุญาตสัมภาษณ
เชิงลึกผูบริหารและรองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายวิชาการ  เกี่ยวกับความตองการจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
ในวิทยาลัย  และปจจัยเงื่อนไข  รวมทั้งสภาพการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยที่ผานมา
ของวิทยาลัย ในวันที่ 11 มกราคม 2550  โดยใชเวลาสัมภาษณคนละประมาณ  2  ชั่วโมง  ซ่ึงแบบสัมภาษณ
มีรายละเอียดในการสรางดังนี ้

 แบบสัมภาษณเชิงลึก มีขั้นตอนในการสรางดังนี ้
 1.1.1  ศึกษาเอกสารงานวิจยัตาํราและแนวคดิในการเสริมสรางพลังอํานาจ  

อาจารยในวิทยาลัย  รวมทั้งศึกษาขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเพื่อกําหนดโครงสรางแนวคําถาม 
                                          1.1.2  สรางแนวคําถามในแบบสัมภาษณตามโครงสราง  ประกอบดวย
คําถามหลัก  (main  questions)  และคําถามขยาย  (probe)  ที่มีความยดืหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณการสัมภาษณ 
                                          1.1.3  นําแบบสมัภาษณ ที่สรางขึ้นเสนอใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานพินธ
พิจารณา  แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5  ทาน  คือ  ดร.เมธี  จันทรจารุภรณ  ดร.วนสัรา  เชาวนนิยม  
ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข  ดร.นรินทร  สังขรักษา และ ดร.อุษณีย  เทพวรชัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
รวมทั้งความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอคําถามหลักและคําถามขยาย  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  ทาน
เห็นสอดคลองกันวาขอคําถามที่สรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
.66 ถึง 1.00 

         1.1.4  ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ 
จนมีความสมบูรณพรอมนําไปใชจริง  (เครื่องมือปรากฏในภาคผนวก) 
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   2.2  การจัดสนทนากลุม  ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสนทนากลุมอาจารยในวิทยาลัย 
เกี่ยวกับความตองการจําเปนในการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย  และปจจัยเงื่อนไข  รวมทั้งสภาพการไดรับ
การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยที่ผานมาของวิทยาลัย  จํานวน  3  กลุม  โดยกลุมสนทนาที่ 1  และ 2  
จัดในวันที่  21  มกราคม 2548  และกลุมสนทนาที่ 3  จัดในวันที่  26  มกราคม 2550  ณ  หอง  IT
ของวิทยาลัย  โดยใชเวลาเฉลี่ยกลุมละ  2  ชั่วโมง  15  นาที  มีอาจารยเขารวมกลุมสนทนาทั้งหมด 
23  คน  แยกเปนกลุมที่  1  จํานวน  10  คน  กลุมที่  2  จํานวน  7  คน  และกลุมที่  3  จํานวน  6  คน 
โดยมีรายละเอียดการจัดสนทนากลุมและแนวทางการสนทนาดังนี้ 
                                2.2.1  ผูวิจัยจดักลุมสนทนาตามประเภทคณุลักษณะดังนี ้
                                    1)  คุณลักษณะที่ใชในการแบงกลุม  (break  characteristics) 
                                                การแบงกลุมใชบทบาทและสถานภาพของอาจารยเปนคุณลักษณะ 
ในการแบงกลุม ดังนี ้
                                                กลุมที่  1  หัวหนาภาควิชาและหัวหนางาน 
                                               กลุมที่  2-3  อาจารยผูสอนในภาควิชาตาง ๆ 5  ภาควิชา 
                                   2)  คุณลักษณะภายในกลุม  (uniform  control  characteristics) 
                                                ภายในกลุมที่  1  ที่เปนหัวหนาภาควิชา  หัวหนางาน  จะเปน
อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาภาควิชาของภาควิชาตาง ๆ ในวิทยาลัย  สวนกลุมอาจารยผูสอนนั้น
คุณลักษณะภายในกลุมคือ  ทุกคนเปนอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่สอนประจําในวิทยาลัย  กลาวคือไมรวม
อาจารยพิเศษ  หรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืน ๆ ในวิทยาลัย 
 3)  คุณลักษณะองคประกอบของกลุม  (Composition  control  
Characteristics) 

   องคประกอบของกลุมสนทนาประกอบดวย   เพศ   อายุ 
บทบาทหนาที่  และสายชั้นโดยในแตละกลุมประกอบดวยครูที่เปนเพศชายและหญิง  มอีายุคละกนัสอน
ในกลุมสาระตาง ๆ รวมทั้งมาจากสายชั้นที่ตางกัน 
 2.2.2  เครื่องมือที่ใชในการสนทนากลุม มดีังนี ้
 1)  กลุมผูดําเนินการจัดสนทนากลุม  ไดแก  ผูดําเนินการสนทนา 
(moderator)  ผูจดบันทึกการสนทนา  (note-taker)  และผูบริการทั่วไป  (provider)  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
สนทนาทุกกลุมสนทนา  และใหกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงหมุนเวยีนทําหนาที่เปนผูบันทึกการสนทนา
และผูบริการทั่วไป 
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 2)  แนวทางการสนทนากลุม  (focus  group  guideline)  เรื่อง
ความตองการจําเปนในการเปลี่ยนแปลง  และปจจัยเงื่อนไขและสภาพการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจ
อาจารยในวิทยาลัย  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
   (1)  ผูวิจยัศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  ตํารา  และศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ของวิทยาลัยเพื่อกําหนดโครงสรางแนวคาํถาม 
   (2)  สรางคูมือสนทนากลุมตามโครงสรางแนวคามที่กําหนดไว
ซ่ึงประกอบดวยคําถามหลัก  (Main  questions)  และคําถามขยาย  (probe)  ที่มีความยืดหยุนสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณของกลุมและสภาพจริงในสนามที่ศึกษา 
   (3)  นําคูมือการสนทนากลุมที่สรางขึ้นนี้เสนอใหคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธพิจารณา  แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดสนทนากลุมจํานวน  
5  ทาน  คือ  ดร.เมธี  จันทรจารุภรณ  ดร.วนัสรา  เชาวนนิยม  ดร.อุทยัวรรณ  เจริญสุข  ดร.นรินทร 
สังขรักษา  และ ดร.อุษณีย  เทพวรชัย  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหารวมทั้งความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของขอคําถามหลักและคําถามขยาย  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  ทานเห็นวาขอคําถามที่สรางขึ้น
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง .66 ถึง 1.00 
   (4)  ปรับปรุงแกไขคูมือการสนทนากลุมตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ  จนมีความสมบูรณพรอมนําไปใชจริง  (ตัวอยางเครื่องมือปรากฏในภาคผนวก) 

 2.  รวมกันระบุปญหาของวทิยาลัย 
             ขั้นตอนนี้ดําเนินการในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2550  โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงรวมกันวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณและการสนทนากลุมทั้งหมด  และประเมินชองวาง
ระหวางความเปนจริงกับความคาดหวังของอาจารยในสถานการณปจจุบันเพื่อระบุปญหาเกี่ยวกับ

พลังอํานาจในการทํางานของอาจารยทั้งหมด หลังจากนั้นดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของปญหา  
และรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา แลวจัดทําเปนขอสรุปในภาพรวมของวิทยาลัยเปนขอมูลยอนกลับ
ใหกับผูบริหารและอาจารยในวิทยาลัยใหรับรูสภาพการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจของอาจารย

ในวิทยาลัย  โดยนําเสนอตอที่ประชุมอาจารยทั้งวิทยาลัย  ในวันที่  8 กุมภาพันธ 2550  ใหอาจารยทุกคน
แสดงความคิดเห็น  วิพากษวิจารณ  ซ่ึงจะเปนการสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปนหุนสวนในปญหา  
และการลงมือที่จะแกไขปญหาดังกลาวรวมกนั  ซ่ึงปญหาที่พบสามารถแยกออกเปน  3  ระดับดังนี้ 
   2.1  ระดับบุคคล  ปญหาที่พบคือ  การไดรับขอมูลยอนกลับในการทํางานนอย 
สวัสดิการที่จําเปนยังไดรับนอย  รางวัลและการชมเชย  ความรูสึกมั่นคงในสถานภาพ  ความไววางใจ
ที่ไดรับจากผูบริหาร  และความมั่นใจในการสอน 
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   2.2  ระดับทีมงาน  ปญหาที่พบคือ  ยังขาดการจัดระบบการทํางาน  การเรียนรู
รวมกันยังมีนอย ยังไมมีนวัตกรรมในการทํางาน  การไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ยังมีนอยเชนกัน 
                                   2.3  ระดับวิทยาลัย  ปญหาที่พบคือ  อาจารยยังรูสึกยึดมั่นผูกพันกับวิทยาลัยนอย
ขาดการกําหนดมาตรฐานการทํางาน  การวางระบบการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิภาพ     
ทําใหการปฏิบตัิงานยังไมคลองตวั  ส่ิงแวดลอมยังไมเอือ้ตอการจดัการเรียนการสอน  และการยอมรบั
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมกันยังมีนอย 
 ปญหาที่กลาวมาขางตนเปนปญหาที่มีความรุนแรงหรือความถี่ที่เกิดขึ้นอยูใน

ระดับมาก  แตก็ยังมีปญหาที่ไมมีความรนุแรงมากนัก ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอไวแลวในบทที ่ 4  ซ่ึงปญหา
เหลานี้นําไปสูการพัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในขั้นตอนตอไป 
 ขั้นท่ี  3  พัฒนาแบบการเสริมสรางพลงัอํานาจอาจารยในวิทยาลัย 
 ในขั้นตอนนี้เปนขั้นการพัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยใหเปนกระบวนการ

แทรกเสริมในวิทยาลัย  โดยไดดําเนินการ  2  ขั้นตอนยอยคือ (1) ผูวิจัยรวมกับกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
รวมกันพัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ  โดยใชขอมูลที่ไดในขั้นที่  2  มาพัฒนาเปนแบบ
การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวิทยาลัย  และ  (2) นําแบบการเสริมสรางพลังอํานาจที่รวมกัน
พัฒนาขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อขอความเห็นตอแบบการเสริมสรางพลังอํานาจที่พัฒนาขึ้น 
 1.  รวมกันพัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
   ในขั้นตอนนี้  เปนการพัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  โดยได
จัดประชุมชี้แจงและศึกษาเอกสารเพื่อรวมกันพัฒนาแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยระหวาง

ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในวันที่  11  และ 18  กุมภาพันธ 2550  ณ  หอง  IT  ของวิทยาลัย  
ในการประชุมผูวิจัยไดเสนอองคประกอบของวิธีการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยตามแนวคิด

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดจากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบความคิดและ

ขอมูลเบื้องตน  แลวใหกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงพิจารณาและระดมสมองวิเคราะหสภาพการไดรับ
การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยของวิทยาลัย  เพื่อกําหนดเปนกิจกรรมที่เปนวิธีการแทรกเสริมตาง ๆ 
และจัดทําเปนแบบการเสริมสรางพลังอํานาจซึ่งมีลักษณะเปนแผนการปฏิบัติในการเสริมสราง

พลังอํานาจอาจารยการจดทําแผนการปฏิบัติผูวิจัยวางบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกใหกลุมผูนําพา

การเปลี่ยนแปลงดําเนินการระดมสมองเพื่อใหไดแผนการปฏิบัติและกระบวนการแทรกเสริม

ในการปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยโดยใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ  ซ่ึงผลการประชุมสามารถ
แยกไดเปน  2  สวน  คือ  สวนแรกเปนปจจัย  วิธีการแทรกเสริม  และตัวบงชี้พลังอํานาจในวิทยาลัย
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ในการเสริมสรางพลังอํานาจครู  และสวนที่  2  เปนวิธีการแทรกเสริมในแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ
อาจารย  ดังนี้ 
   1.1  ปจจัย วิธีการแทรกเสริม  และตัวบงชีพ้ลังอํานาจในวิทยาลัยในการเสริมสราง 
พลังอํานาจอาจารย 
  ในการประชุมผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงไดรวมกันวิเคราะห

ความตองการจําเปนในการเสริมสรางพลังอํานาจของอาจารยในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี  แลวนํามากําหนดปจจัย  วิธีการแทรกเสริม  และตัวบงชี้พลังอํานาจของอาจารย
ในแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง  14  ปจจัย  วิธีการแทรกเสริมและตัวบงชี้พลังอํานาจในแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 
ปจจัยท่ีตองการระดับบุคคล 
1.  ทักษะความเชี่ยวชาญในดาน : 
     1.1  การวิเคราะหหลักสูตรและ 
            ออกแบบหนวยการเรียน 
     1.2  การออกแบบกิจกรรม 
            การเรียนรู 
     1.3  วิธีประเมินผลการเรียนรู 
             ที่หลากหลาย 
     1.4  การวิจัยเพ่ือพัฒนา 
            การเรียนรู 
2.  ความมั่นคงในการทํางาน 

ปจจัยท่ีตองการระดับทีมงาน 
1.  ทักษะการทํางานเปนทีมของ   
     อาจารยในแตละภาควิชา 
2.  ระบบการทํางานรวมกันของ 
     อาจารยในภาควิชา 
3.  ขอมูลยอนกลับสําหรับปรับปรุง    
     การเรียนการสอน 

ปจจัยที่ตองการระดับวิทยาลัย 
1.  โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     ระหวางอาจารยเปนประจําและ  
     ตอเนื่อง 
2.  การสนับสนุนการฝกอบรม 
     ในลักษณะ college  based   
      program 
3.  โครงสรางที่กระจายอํานาจ 
     ใหแตละภาควิชา 
4.  ระบบที่เช่ือมโยงกันระหวาง 
     ภาควิชาตาง ๆ กับวิทยาลัย 

วิธีการแทรกเสริม 
1.   ฝกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน  
     (training) 
2.  การใหคําปรึกษาในกระบวนการ 
     ทํางาน (process consultant) 

วิธีการแทรกเสริม 
1.  การประชุมวินิจฉัยปญหา 
     การเรียนการสอน (diagnostic     
     meeting) 
2.  การประชุมเพื่อสรางทีม 
     (teambuilding  meeting)    
     ในภาควิชาตาง ๆ  

วิธีการแทรกเสริม 
1.  ประชุมแบบปรึกษาหารือกัน   
     (confrontation meeting) 
2.  วางระบบควบคุมคุณภาพ  
     (quality control system)  
     การเรียนการสอนของวิทยาลัย 
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ตาราง  14  (ตอ)  ปจจัย  วิธีการแทรกเสริมและตัวบงชี้พลังอํานาจในแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 
ตัวบงชี้พลังอํานาจ 
1.  ความรูและทักษะใหม ๆ 
2.  ภาวะผูนําในการเรียนการสอน 
3.  ความรับผิดชอบในการสอน 
4.  ความรูสึกเปนเจาของงาน 
5.  การรับรูความสามารถตนเอง 
6.  ความมั่นใจในการสอน 
7.  การปรับปรุงพัฒนาการสอน    
     อยางตอเนื่อง 
8.  ความรูสึกมั่นคงในการทํางาน 

ตัวบงชี้พลังอํานาจ 
1.  การทํางานเปนทีม 
2.  ทีมทํางานมีประสิทธิภาพ 
3.  ความรวมมือของอาจารย 
     ในภาควิชาตาง ๆ  
4.  เกิดนวัตกรรมการสอนของ 
     ภาควิชา 
5.  ความเชี่ยวชาญในการสอนของ   
     อาจารยในภาควิชา 
6.  ความรับผิดชอบตอผลลัพธ   
     รวมกัน 

ตัวบงชี้พลังอํานาจ 
1.  ความยึดมั่นผูกพันกับองคกร 
2.  การสื่อสารแบบเปด 
3.  บรรยากาศประชาธิปไตย 
4.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน   
     ของอาจารย 
5.  ความคลองตัวในการปฏิบัติตาม 
     ระบบที่รวมกันออกแบบ 
6.  ความพึงพอใจในระบบและ   
     ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากระบบ 
 

วิธีการประเมิน 
ใชแบบสอบถามอาจารยรายบุคคล

กอนและหลังการแทรกเสริม 

วิธีการประเมิน 
ใชการสังเกตการทํางานและใช

แบบประเมินประสิทธิภาพของทีม 

วิธีการประเมิน 
ประเมินจากผลงานและใช 
แบบสอบถามอาจารย 

 
  จากตาราง  14  แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่ตองการ  วิธีการแทรกเสริม  ตัวบงชี้พลังอํานาจ 
และวิธีการประเมิน  โดยแยกเปนระดับบุคคล  ทีมงาน  และวิทยาลัย ซึ่งผูวิจัยและกลุมผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงนํามากําหนดรายละเอียดของวิธีการแทรกเสริมไดดังตอไปนี้ 
 
   1.2  วิธีการแทรกเสริมเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
 วิธีการแทรกเสริมที่ใชในการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  ซ่ึงผูวิจัย
และกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันพัฒนาขึ้น  แบงตามระดับไดดังนี้ 
 1.2.1  วิธีการแทรกเสริมระดับบุคคล  เปาหมายสําคัญของการแทรกเสริม
ระดับบุคคล  คือ  การเสริมสรางพลังอํานาจใหอาจารยเกิดทักษะในการปฏิบตัิงานในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งจากการวิเคราะหความตองการจําเปน  พบวาทักษะที่อาจารยตองการพัฒนามี  4  ทักษะ 
ดังนี้  1) การวิเคราะหหลักสูตร  2)  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  3)  การประเมินในชั้นเรียน
ที่หลากหลาย  และ  4)  การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยดังนั้นวิธีการ
แทรกเสริมที่ใชในระดับบุคคล  แบงออกเปน  2  วิธีการ  ดังนี้  (1)  การฝกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอน  (2)  การใหคําปรึกษาในกระบวนการทํางานดานการสอนโดยการฝกอบรม
ใชระยะเวลา  2  วัน  โดยใชกระบวนการประชุมปฏิบัติการเรียนรูอยางมีสวนรวม  สวนการใหคําปรึกษา
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ในกระบวนการทํางาน  ที่เนนการใหคําปรึกษาโดยวิธีการสอนแนะในขณะที่อาจารยปฏิบัติงานจริง  
ซ่ึงใชระยะเวลา  1  เดือน  
  1.2.2  วิธีการแทรกเสริมระดับทีมงาน 
 เปาหมายการแทรกเสริมระดับกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับทีมงาน 
คือ  การสรางทีมทํางาน  และการเสริมสรางการทํางานเปนทีมในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยใหมี
การวิเคราะหปญหา  และจัดระบบการเรียนการสอนของภาควิชา  ซ่ึงใชวิธีการแทรกเสริม  2  วิธีการ 
ดังนี ้
 1)  การประชุมเพื่อวินิจฉัยปญหาในการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชา 
 2)  การประชุมเพื่อสรางทีมในภาควิชา  โดยการประชุมวินิจฉัย
การเรียนการสอนใชเวลาครึ่งวัน (3ชั่วโมง) จัดแทรกไปในการอบรมที่เปนการแทรกเสริมระดับบุคคล 
สวนการประชุมเพอสรางทีมจัดขึ้นโดยใหเปนหนาที่ของตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่เปนหัวหนาภาควิชา

หลังจากที่อบรมแลว 
 1.2.3  วิธีการแทรกเสริมระดับองคกร 
 เปาหมายเพื่อเสริมสรางความรูสึกมั่นคงในการทํางานของอาจารย 
โดยใหอาจารยรูเปาหมาย  ความมั่นคงในอาชีพ  และความกาวหนาของการเปนอาจารยในวิทยาลัย 
และเพื่อปรับโครงสรางและระบบ  (Adjust  structure  and  system)  การเรียนการสอนของวิทยาลัย 
ซ่ึงใชวิธีการแทรกเสริม  ดังนี้ 
  1)  การประชุมแบบปรึกษาหารือกัน 
 2)  การวางระบบควบคุมคุณภาพ 
      โดยการประแทรกไปในการอบรมที่เปนการแทรกเสริมระดับ
บุคคล  สวนการวางระบบควบคุมคุณภาพใชเวชุมปรึกษาหารือกันใชเวลาประมาณครึ่งวัน  จัดลา  
1  วัน 
    รายละเอียดของแตละวิธีการมีดังตอไปนี้ 

 1.2.4  การฝกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน 
1)  วัตถุประสงคในการฝกอบรม 

      (1)  เพื่อพฒันาอาจารยผูสอนแตละคนในวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิริธร  จังหวัดชลบุรี  มีความรู  ความเขาใจและทักษะปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 



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

 

104 

   (2)  เพื่อเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานใหกับอาจารยในระดับ
บุคคล  ทีมงาน  และองคกร 
  2)  เนื้อหาการฝกอบรม 

   (1)  การวิเคราะหหลักสูตรและออกแบบหนวยการเรียน 
ตามแนวทางหลักสูตรการจัดการศึกษา พ.ศ. 2542 และหลักสุตรสถานศึกษาของวิทยาลัย 
   (2)  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนแนวคิดและ
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ 
   (3)  วิธีประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวทางการวัดและประเมินผล 
   (4)  การวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียน  และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูโดยเนนการนําแนวคิด  หลักการและวิธีการวิจัยปฏิบัติการมาเปนเรื่องมือในการแกปญหา
และใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
 3)  กระบวนการฝกอบรม 
   หลักการที่ใชในการออกแบบกิจกรรมการอบรม  ผูวิจัยและ
กลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยไดรวมกันพิจารณาและออกแบบกิจกรรมการอบรม  โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  ซ่ึงอาศัยหลักการยึดกลุมผูเขารับการอบรมเปนศูนยกลาง  โดยมี
หลักการดังนี้ 
 4)  ขั้นตอนการอบรม 
   การออกแบบขั้นตอนการอบรม   ใชกระบวนการเรียนรู
เชิงประสบการณ  ซ่ึงเปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณเดิมของผูเขาอบรมเพื่อเสริมสรางประสบการณ
หรือความรูใหมโดยยึดหลักสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   (1)  เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูอบรม จากการจัด 
การเรียนการสอนและการทํางานที่ผานมา 
    (2)  สรางความเชื่อมโยงกับหลักการใหม ๆ ที่ตองการใหผูอบรม
ไดรับ  เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ที่ทาทายอยางตอเนื่อง 
   (3)  ออกแบบกลุมใหผูเขาอบรมที่ปฏิสัมพันธระหวางกัน 
โดยเนนการทํางานเปนทีมในภาควิชาตาง  ซ่ึงมีลักษณะเปนกลุมเล็ก 
   (4)  ออกแบบงานใหเกิดปฏิสัมพันธเคลื่อนไหวภายในกลุม
ที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนและขยายตัวของประสบการณหรือความรูที่ทุกคนมีอยูออกไปอยางกวางขวาง
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   (5)  มีการสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนเปนเครื่องมือ
ในการแลกเปลี่ยน  การวิเคราะหและสังเคราะหความรู 
 ในแตละขั้นตอนของหัวขอการอบรมใชกระบวนการเรียนรู

เชิงประสบการณในการเรียนรูแบบมีสวนรวมตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1)  สะทอนประสบการณ  (Experience)  โดยวิทยากรนําเสนอ 
ตั้งคําถามหรือใชวิธีการตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูรับการอบรมสะทอนประสบการณเดิมของตนออกมา
 2)  สะทอนความคิดและอภิปราย (Reflect and discussion) ผูรับ
การอบรมมีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเรียนรูซ่ึงกันและกันภายในภาควิชา 
 3)  สรางความเขาใจและความคิดรวบยอด  (Understand  and 
conceptualization)  โดยวิทยากรจะนําสรุปเปนหลักการรวมกัน  เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจ
และนําไปสูความคิดรวบยอดตอเรื่องนั้นใหม 
 4)  ทดลองหรือประยุกตแนวคิด  (Experiment)  กําหนดสถานการณ
เพื่อใหผูเขาอบรมนําความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในบริบทหรือสถานการณปญหาอื่น ๆ 
แลวใหนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนและวิพากษวิจารณในกลุมใหญ  โดยใหแตละภาควิชามีการนําเสนอ  
รับการวิจารณจากกลุมอื่น  และทําหนาที่วิจารณกลุมอื่นตอไปในลักษณะเวียนบทบาทกัน 

  1.2.5  การใหคําปรึกษาในกระบวนการทํางาน 
  1)  วัตถุประสงค 

   (1)  เพื่อใหอาจารยแตละคนในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี  มกีารพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องหลังจากไดรับการอบรมแลว  
โดยการใหคําปรึกษาของผูทรงคุณวุฒิ 
   (2)  เพื่อเสริมสรางพลังอาํนาจในการทํางานใหกับอาจารย
ในระดบับุคคล 
               2)  เนื้อหาการใหคําปรึกษา 
   กระบวนการใหคําปรึกษามุง เนนการคนหาปญหาและ

ความสามารถในการแกปญหาดวยทักษะการทํางานภายใตสภาพการทํางานจริงในวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 
    (1)  การวิเคราะหหลักสูตรและออกแบบหนวยการเรียน
ตามแนวทางของหลักสูตร พ.ศ. 2542  และหลักสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัย 
    (2)  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนแนวคิดและ
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเทคนิควิธีสอนแบบตาง ๆ  
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   (3)  วิธีประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวทางการวัดและประเมินผล 
   (4)  การวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียน  และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูโดยเนนการนําแนวคิด  หลักการและวิธีการวิจัยปฏิบัติการมาเปนเครื่องมือในการแกปญหา
นักศึกษาและปรับปรุพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 3)  ผูเชี่ยวชาญ 
   ผูวิจัยและกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยไดรวมกัน
เรียนเชิญวิทยากรผูมีประสบการณมาจากที่ตาง ๆ ในการเปนวิทยากรในการอบรมทักษะการปฏิบัติ 
สําหรับอาจารยเปนผูทรงคุณวุฒิในการนิเทศติดตามเพื่อใหการชี้แนะกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ภายหลังการอบรมเปนระยะเวลา  1  เดือน 
4)   กระบวนการ 

   ขั้นที่  1  การสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูใหคําปรึกษากับ
คณะอาจารยโดยผูวิจัยและกลุมผูแทนการเปลี่ยนแปลงจะประสานงานเรียนเชิญวิทยากรผูมีประสบการณ

มาจากที่ตาง ๆ ในการเปนวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนและเปนที่ปรึกษา  ใหคําแนะนํา
อยางเปนทางการกับคณะอาจารยของวิทยาลัยในขณะมีการจัดการอบรมทักษะการปฏิบัติงาน 
   ขั้นที่  2  การวางแผนใหคําปรึกษา โดยผูวิจัยรวมกับกลุมผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงและผูใหคําปรึกษารวมกันกําหนดระยะเวลา  ตารางที่การใหคําปรึกษา  สถานที่ 
งานที่ตองปฏิบัติและความคาดหวังจากการใหคําปรึกษารวมกัน 
   ขั้นที่  3  รวบรวมขอมูลและวินิจฉัยปญหา  โดยผูใหคําปรึกษา
จะเขารวมสังเกตการณทํางานและการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในวิทยาลัย  รวบรวมขอมูล
โดยการพดูคุย  ซักถาม  และศึกษาเอกสารรองรอยการทํางานเพื่อวินิจฉัยปญหาทักษะการปฏิบัติงาน
ที่อาจารยประสบอยู 
   ขั้นที่  4  การใหคําปรึกษา ในชั้นนี้จะมีการพบปะพูดคุยกับ
อาจารยในแตละภาควิชา มีการใหขอมูลยอนกลับ  ใหคําแนะนําชี้แนะในการจัดการเรียนการสอน
ใหครูมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนเปนรายบุคคล  และทีมของภาควิชา 
   ขั้นที่  5  การสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในชั้นนี้เปนการจัด 
การประชุมคณะอาจารยในวิทยาลัยเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลยอนกลับ  และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
กับคณะอาจารยในการใหคําปรึกษา  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเองตอไป 
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  1.2.6  การประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ 
 1)  วัตถุประสงค 
            (1)  เพื่อใชกระบวนการกลุมใหอาจารยในแตละภาคฝายวินิจฉัย

สภาพการณการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูรวมกัน  ซ่ึงเปนการประชุมเพื่อคนหา 
จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส-อุปสรรค  นําไปสูการกําหนดเปาหมาย  และพันธะภาระรับผิดชอบรวมกัน
ภายในภาควิชา 

      (2)  เพ่ือเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางานใหกับอาจารย
ในระดับบุคคล  ทีมงาน  และองคกร 

  2)  กระบวนการประชุมวินิจฉัยสภาพการณ 
   ขั้นที่  1  รวบรวมขอมูล  โดยจัดการอภิปรายกลุมยอยระดมสมอง
ตามภาควิชา  โดยใชเทคนิคการวิเคราะห  SWOT  ในประเด็นปญหาดานการเรียนการสอนของ
ภาควิชาตาง ๆ ในปการศึกษาที่ผาน ๆ มา 
   ขั้นที่  2  การวินิจฉัยขอมูล  เมื่อจัดหมวดหมูขอมูลปญหาแลว 
กลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงชวยกันสรุปขอมูลท้ังหมดวาปญหาคืออะไร  มีสาเหตุมาจากอะไรบาง 
และจัดลําดับ  ความสําคัญชองปญหา  โดยแยกปญหาเปน  2  ระดับ  คือ  ปญหาระดับวิทยาลัย  
เปนหนาที่ของกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงที่จะหาวิธีการแกไข  และปญหาระดับทีมงานซึ่งเปนหนาที่
ของภาควิชาที่จะหาวิธีแกไข 
       ขั้นที่  3  กําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน  โดยแตละกลุมสาระ
จะรวมกันกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  พันธะภาระรับผิดชอบ  ภาพความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในปการศึกษาตอไป  กลุมนําความเห็นของอาจารยจากการอภิปรายกลุมยอยมานําเสนอในกลุมใหญ        
 3)  ระยะเวลาในการประชุม 
           ใชเวลาในการประชมุประมาณ  3  ชัว่โมง  โดยจดักระบวนการ
ประชุมตอจากการอบรมทักษะการปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอน 
  1.2.7  การประชุมเพื่อสรางทีมแกไขปญหา 

 1)  วัตถุประสงค 
       (1)  เพื่อใชกระบวนการกลุมใหอาจารยในแตละภาควิชา
ระดมสมองเพือ่วางแผนแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู 
      (2)  เพื่อเสริมสรางพลังอาํนาจในการทํางานใหกับอาจารย
ในระดบัทีมงาน 
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  2)  กระบวนการประชุม 

   การประชุมเพื่อสรางทีมแกไขปญหาเปนการประชุมเพื่อวางแผน  
แกไขปญหาตอเนื่องจากการประชุมทีมวินิจฉัยปญหา  ซ่ึงแบงขั้นตอนการประชมุออกเปน  5  ขัน้ตอน 
ดังตอไปนี้ 
   ขั้นที่ 1  การวิเคราะหปญหารวมกัน  โดยกลุม ผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงที่เปนหัวหนาภาควิชาจัดประชุมคณะอาจารยในภาควิชา  โดยนําขอมูลปญหาที่ได
จากการประชุมวินิจฉัยปญหาจากที่ประชุมใหญมาวิเคราะหในกลุมยอยวาเปนปญหาอะไร  และ
เกี่ยวของกับภาควิชาอยางไร 
   ขั้นที่ 2  คนหาวิธีการแกไข  โดยการระดมสมองในกลุม
เพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวามีสาเหตุมากจากอะไร  โดยจัดกลุมปญหาและสาเหตุของปญหา
ใหเปนหมวดหมู 
   ขั้นที่ 3  การวางแผนแกไข  โดยรวมกันวิเคราะหและกําหนด
เปาหมายในการแกปญหา  แนวทางหรือวิธีการที่จะใชแกปญหาแลวกําหนดขั้นตอนการทํางาน 
ระยะเวลาที่ชัดเจน  กําหนดบทบาท  และแบงหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคนในการดําเนินการ 
และติดตามประเมินผล 
   ขั้นที่ 4  นําเสนอแผนการแกไขปญหาของแตละภาควิชา

ตอที่ประชุมของวิทยาลัยเพื่อกําหนดแผนการกํากับติดตามและประเมินผลในระดับวิทยาลัย 
  3)  ระยะเวลาในการประชุม 
   ใชเวลาในการประชุมประมาณ  3  ชั่วโมง  โดยแตละภาควิชา
จะจัดการประชุมเปนการภายในโดยผูวิจัยจะเขารวมสังเกตการณ 

 1.2.8  การประชุมแบบปรึกษาหารือ 
              1)  วัตถุประสงค 
   (1)  เพื่อสรางชองทางและวฒันธรรมการสื่อสารแบบเปดและ
บรรยากาศประชาธิปไตยระหวางทีมผูบริหารวิทยาลยัและคณะอาจารยในวิทยาลยั 
   (2)  เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนในทิศทางความกาวหนา
และความมัน่คงในสถานภาพของคณะอาจารยในวิทยาลัย 
   (3)  เพื่อเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานใหกับอาจารยในวทิยาลัย 
 2)  กระบวนการ 
   ขั้นที่ 1  การสรางบรรยากาศ  โดยผูบริหารวิทยาลัยกลาวเปด
การประชุม  ชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุม  และชักจูงใหเห็นความสําคัญของการอภิปรายปญหาตาง ๆ  
ของวิทยาลัยอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหดีที่สุด 
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    ขั้นที่ 2  นําเสนอขอมูลใหม โดยเรียนเชิญ  (น.พ.ปภัสสร 
เจียมจรัส)  ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  
บรรยายสรุปแนวทางในการขอปรับเปลี่ยนสถานภาพของอาจารย  กระบวนการและชองทาง
ที่จะขอแกไขระเบียบการบริหารงาน และวางระบบการพัฒนาบุคลากรที่เปนไปได  
   ขั้นที่ 3  การรวบรวมขอมูล  ขั้นนี้ใชเวลาประมาณ  30  นาที 
โดยการแบงผูประชุมออกเปนกลุมยอยตามภาควิชาตาง ๆ โดยใหแตละกลุมอภิปรายแสดงความคาดหวัง
ตอความกาวหนาในวิชาชีพ  และความตองการตาง ๆ ในการทํางานอยางเปดเผย  และขอขอสรุป
ของกลุม  โดยแบงออกเปน  6  กลุมยอยตามประเด็นดังตอไปนี้ 
   (1)  สถานภาพที่ตองการปรับเปลี่ยน 
   (2)  ลักษณะการจางและคาตอบแทนที่ตองการ 
   (3)  สวัสดกิารของบุคลากรที่ควรจะเปน 
   (4)  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
   (5)  ระบบการคัดเลือกบุคลากรใหม 
   (6)  เกณฑในการประเมินบคุลากร 
   ขั้นที่ 4  การแลกเปลี่ยนขอมูล  ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอ
ขอสรุปของกลุมตนเองตอที่ประชุมใหญ  และมีการสรุปประเด็นปญหาและความตองการเปนหมวดหมู 
โดยกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   ขั้นที่ 5  การจัดลําดับความสําคัญและการวางแผน ในขั้นนี้
อาจารยจะไดรับทราบขอสรุปทั้งหมดจากกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง  แลวผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ
จะหารือรวมกันเพื่อจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการและเสนอแผนตอผูอํานวยการสถาบัน

พระบรมราชชนก  และผูมีสวนเกี่ยวของของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  รวมทั้งชี้แจงใหอาจารยทุกคน
ทราบถึงแนวทางและแผนการดําเนินการตอไป 
   ขั้นที่ 6  การกํากับติดตามผล  ขั้นนี้เปนหนาที่ของทีมผูบริหาร
และกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงที่จะวางแผนการกํากับติดตามความกาวหนาของแผนที่เสนอตอ

มหาวิทยาลัยในการดําเนินการและหาชองทางในการแจงผลการติดตามแกคณะอาจารย 
   ขั้นที่ 7  การประเมินความกาวหนา  กําหนดการประเมินหลัง
การประชุมผานไปประมาณ  1  เดือน  โดยผูบริหารและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจะประเมินผล
ความกาวหนาตามแผนที่วางไวและแจงผลความคืบหนาในการดําเนินการแกคณะอาจารยทราบ 
  3)  ระยะเวลาในการประชุม 
   ในการประชมุตามขั้นตอนที่  1-6  ใชเวลาในการประชุมประมาณ  
3  ชั่วโมง  โดยจัดในวันแรกของตารางที่การอบรมทักษะการปฏิบัติงาน 
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 1.2.9  การประชุมเพื่อวางระบบควบคุมคุณภาพของวิทยาลัย 
 1)  วัตถุประสงค 

     (1)  เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการทํางานรวมกัน
ของอาจารยในวิทยาลัยโดยการปรับปรุงโครงสรางและระบบการทํางานในระดับภาควิชาและระดับ

วิทยาลัยใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติตามระบบ สรางความพึงพอใจในระบบและผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากระบบ 
    (2)  เพื่อเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานใหกับอาจารยในวทิยาลัย 
 2)  ขั้นตอนประชุม 
     การดําเนินการประชุมเพื่อวางระบบควบคุมคุณภาพของวิทยาลัย
แบงขั้นตอนออกเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี ้
    ขั้นที่  1  กลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันศึกษาการออกแบบ
ระบบคุณภาพที่จะใชเปนระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยตามหลักการของวงจร PDCA ซ่ึงประกอบดวย 
4  องคประกอบ  ดังนี้     

 (1)  วางระบบ  (Plan)  เปนการกําหนดขั้นตอนการทาํงาน
ที่เปน  “กระบวนการมาตรฐาน”  ซ่ึงแตละขั้นตอนมีวิธีดําเนินการที่เปน  “วิธีการมาตรฐาน” เมื่อดําเนินการ
ไปแลวจะตองบันทึกไวเปนหลักบานและเปนปจจุบันเปน  “บันทึกมาตรฐาน”  ที่ใชตรวจสอบ
ประเมินตนเอง  และใหผูอ่ืนตรวจสอบได ในการวางระบบนี้สามารถวิเคราะหเกณฑช้ีวัดจาก  Flow 
chart ได  ซ่ึงจะรวบรวมไวเปนสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นคุณภาพของระบบยอยนั้น ๆ และรวมกัน
เปนภาพรวมคุณภาพของทุกระบบในวิทยาลัย 

  (2)  ทําตามระบบ (Do)    คือ การปฏิบัติตามกระบวนการ 
วิธีการ  และบันทึกมาตรฐานของทุกคนในวิทยาลัยหรือที่รับผิดชอบในระบบยอยนั้น ๆ อยางตอเนื่อง
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  (3)  ประเมินระบบ  (Check)  เปนการรวมกันและ
ผลัดเปลี่ยนกันประเมินระหวางบุคคล ระหวางทีมยอยตาง ๆ ภายในวิทยาลัย 
  (4)  ปรับปรุงพัฒนา  (Act)  เปนการนําผลการประเมิน
มาแกไขและพัฒนาระบบ  ซ่ึงอาจจะเปนสวนกระบวนการ  วธีิการ  หรือบันทึก  สวนใดสวนหนึ่ง
ใหดีขึ้นจนเปนระบบคุณภาพที่ผดุงไวจนเปนวัฒนธรรมของการทํางานเชิงคุณภาพขององคกรตอไป 
   ขั้นที่ 2  จัดการประชุมอาจารยทั้งวิทยาลัย  โดยกลุมผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงเสนอระบบควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่ออกแบบไวในภาพรวม 
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   ขั้นที่ 3  จัดแบงกลุมตามภาควิชา  ใหแตละกลุมภาควิชาพิจารณา
ระบบควบคุมคุณภาพที่กลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเสนอมาวาควรปรับปรุงแกไข  หรือเพิ่มเติม
อะไรบาง  และพิจารณาวาถากลุมนําไปปฏิบัติจะเกิดผลอยางไร 
   ขั้นที่ 4  นําเสนอผลการประชุมกลุมยอยตอที่ประชุม  และ
หาขอสรุปใหไดระบบควบคุมคุณภาพของวทิยาลัยที่เปนขอตกลงที่ทุกคนยึดถือรวมกัน 
   ขั้นที่ 5  กลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจัดทําเปนเอกสารคูมือ
ระบบควบคุมคุณภาพใหอาจารยทุกคนยึดถือปฏิบัติ  และเปนแนวทางในการประเมินภายในเพื่อ
ควบคุมคุณภาพตอไป 
  3)  ระยะเวลาในการประชุม 

   ในการประชุมเพื่อวางระบบควบคุมคุณภาพใชเวลาดําเนินการ
ประชุม  1  วัน  โดยผูวิจยัและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันดําเนินการ 
   เมื่อผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงไดประชุมและกําหนดโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยแลวไดนําแบบการเสริมสรางพลังอํานาจดังกลาวเสนอตอ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะหลังจากปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

แลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 2.  นําแบบการเสรมิสรางพลังอํานาจอาจารยเสนอตอผูเชี่ยวชาญภายนอก 
   ผูวิจัยและผูรวมศึกษานําแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูที่พัฒนาขึ้น 
เสนอใหผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาองคกร  การพัฒนาอาจารย  และจิตวิทยาองคกร  จํานวน  5  ทาน
พิจารณาใหขอเสนอแนะตอแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
   2.1  เกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ 
      2.2.1  เปนผูมีประสบการณในการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา  
หรือความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาวิทยาลัย  หรือดานการพัฒนาอาจารย  หรือดานจิตวิทยา
องคกรอยางใดอยางหนึ่ง 
      2.2.2  มีประสบการทํางานตามขอ  2.2.1  ไมต่ํากวา  10  ป   
      2.2.3  มีความเขาใจอยางดีในบริบทของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก  หรือบริบทของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี 
   2.2  รายช่ือผูเชี่ยวชาญมดีังนี้ 
       2.2.1  ดร.เมธี  จันทรจารุภรณ  นักวิชาการสาธารณสุข  10  ที่ปรึกษา
ระดับกระทรวงดานพัฒนากําลังคน  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  
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   2.2.2  ดร.วิรัช  คําศรีจันทร  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเรียนรู  
ผูเชี่ยวชาญพัฒนาองคกรและการเรียนรูในองคกร  ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  
อาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
   2.2.3  ดร.วนัสรา  เชาวนิยม  อาจารยประจํา  คณะวิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาผูนําทางสังคมธุรกิจและการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต 
    2.2.4  ดร.ชอทิพย  บรมธนรัตน  คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

        2.2.5  ผูชวยศาสตราจารยบุญมา  พงษโหมด  ประธานสาขาพัฒนาชุมชน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
  หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงการเสริมสราง

พลังอํานาจอาจารยใหมีความสมบูรณ  แลวนําแบบการเสริมสรางพลังอํานาจขึ้นเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย  เพื่อขอความเห็นและขออนุมัติดําเนินการ  ซ่ึงผลปรากฏวาคณะกรรมการบริหาร
เห็นชอบกับแบบการเสริมสรางพลังอํานาจที่พัฒนาขึ้นและอนุมัติงบประมาณของวิทยาลัยสนับสนุน

การดําเนินการจํานวน  20,000  บาท  โดยใหเร่ิมดําเนินการไดตั้งแตเดือนมีนาคม 2550 เปนตนไป 
 ขั้นที่  4  ดําเนนิการพัฒนาวทิยาลัยตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจที่พัฒนาขึ้น 
   ในขั้นนี้แบงเปนขั้นตอนยอย  2  ขั้นตอนคือ  1.  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
รวมกันวางแผนปฏิบัติ และ 2.  รวมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันวางแผนปฏิบัติ 
  ในการดําเนนิการตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยที่พัฒนาขึ้น  ผูวิจัย
และกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจะประชุมปฏิบัติการเพื่อรวมกันวางแผนปฏิบัติอยางเปนระบบ

โดยกําหนดขั้นตอนการทํางาน  วิธีการปฏิบัติ  การบันทึกผลการปฏิบัติ  การกํากับติดตาม  และ
แบงบทบาทหนาที่ใหทุกคนอยางชัดเจน  รวมทั้งประเมินความเปนไปไดของแผนปฏิบัติในแงเวลา
ทรัพยากร  กําลังคน  ความสามารถ และอื่น ๆ หลังจากนั้นนําเสนอแผนปฏิบัติทั้งหมดตอท่ีประชุม
คณะอาจารยในวันที่ 11 มีนาคม 2550  เพื่อช้ีแจงสรางความเขาใจที่ตรงกัน  และรับฟงความคิดเห็น
แลวนําแผนปฏบิัติมาปรับปรุงอีกครั้งใหเปนแผนปฏิบัติที่สมบูรณ แลวนําไปดําเนินการ 
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ตาราง  15  แผนปฏิบัติการพฒันาตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
 

วงรอบพัฒนา วิธีการแทรกเสริม ระยะเวลา กิจกรรมดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
1.  การฝกอบรมทักษะ 
     การปฏิบัติงาน 
 

3 วัน  
(14-16 มี.ค. 50) 
 

1.  กําหนดหลกัสูตร 
2.  ประสานงาน  
     วิทยากร 
3.  ติดตามและ 
     ประเมินผล 

รวมกัน 
ผูวิจัย 
 
รวมกัน 

2.  การประชุมทีม 
     วินจิฉัยสภาพการณ 
 
 
 

3 ช.ม.  
(16 มี.ค.50) 
 
 
 

1.  จัดการประชุม 
     และดําเนินการ 
     ประชุม 
2.  ติดตามและ 
     ประเมินผล 

กลุมผูนําพา 
การเปล่ียนแปลง 
 
ผูวิจัย 
 

วงรอบที่ 1  
(14-24 มี.ค. 50) 

3.  การประชุมแบบ   
     ปรึกษาหารอื 

3 ช.ม.  
(14 มี.ค. 50) 

1.  จัดการประชุม 
     และดําเนินการ 
     ประชุม 
2.  ติดตามและ 
     ประเมินผล 

ผูวิจัย 
 
 
รวมกัน 

1.  การใหคําปรึกษาฯ 
 
 
 

2 วัน  
(21, 25 เม.ย. 50 
และ 16 พ.ค. 50) 
 

1.  ประสานงานกับ 
     ผูทรงคุณวฒุิ 
2.  ติดตามและ 
     ประเมินผล 

กลุมผูนําพา 
การเปลี่ยนแปลง 
ผูวิจัย 
 

2.  การประชุมเพื่อ  
     สรางทีมแกไขปญหา 
 
 

3 ช.ม. 
(29 เม.ย. 50) 
 

1.  จัดการประชุมและ 
     ดําเนินการประชุม 
2.  ติดตามและ 
     ประเมินผล 

กลุมผูนําพา 
การเปลี่ยนแปลง 
ผูวิจัย 
 

วงรอบที่ 2 
(25 ม.ีค.-20 พ.ค. 50) 

3.  การประชุมเพื่อ 
     วางระบบควบคุม 
     คุณภาพของวิทยาลัย 

1 วัน 
(25 มี.ค. 50) 

1.  จัดการประชุมและ   
     ดําเนินการประชุม 
2.  ติดตามและ  
     ประเมินผล 

รวมกัน 
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 จากตาราง  15  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยไดรวมกันกําหนด
แผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยที่พัฒนาขึ้น  โดยกําหนด
วงรอบการพัฒนา  วิธีการแทรกเสริม  ระยะเวลา  กิจกรรมดําเนินการ  และมอบหมายผูรับผิดชอบ    
ซ่ึงรายละเอียดของแตละวงรอบมีดังนี้คือ 

  1.1  กระบวนการแทรกเสรมิในวงรอบ 1 
 ในวงรอบ  1  นี้  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย  
ไดรวมกันกําหนดวิธีการแทรกเสริมในระดับบุคคล  ระดับทีมงาน  และระดับองคกร  เปน  3  วิธีการ
ดังนี้ 
 
ตาราง 16  รายละเอียดของวธีิการ  กระบวนการ  เปาหมาย  และเวลาการแทรกเสริมในวงรอบ 1 
 

วิธีการแทรกเสรมิ กระบวนการ เปาหมายการเสริมสรางพลังอํานาจ 
1.  การฝกอบรมทักษะ 
     การปฏิบัติงาน 

การประชุมเชงิปฏิบัติการที่เนน

การเรียนรูแบบมีสวนรวม

(participatory  learning) 

1.  ระดับบุคคล  เพื่อเสริมสรางทักษะ 
     การปฏิบัติงานของอาจารยในดาน : 
      1.1  วิเคราะหหลักสูตรและออกแบบ 
             หนวยการเรียน 
       1.2  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
       1.3  ประเมินในชั้นเรียน 
       1.4  วิจัยในช้ันเรียน 
2.  ระดับทีมงาน  เนนทกัษะการทํางาน 
     เปนทีมในภาควิชา 
3.  ระดับองคกร  เพื่อพัฒนาทักษะ 
     การสอนของอาจารยใหเปน 
     มาตรฐานเดียวกัน 

2.  การประชุมทีม 
     วินิจฉยัสภาพการณ 

กระบวนการกลุม 1.  ระดบับุคคล ใหครูรับรูสภาพการณ 
     และกําหนดแผนการทํางานของ 
     ภาควิชารวมกัน 
2.  ระดับทีมงาน  เสริมสราง 
     การทํางานเปนทีมในภาควิชา 
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ตาราง 16  (ตอ)  รายละเอยีดของวิธีการ  กระบวนการ  เปาหมาย  และเวลาการแทรกเสรมิในวงรอบ 1 
 

วิธีการแทรกเสริม กระบวนการ เปาหมายการเสริมสรางพลังอํานาจ 
  3.  ระดบัองคกร  เพื่อใหอาจารยทุกคน 

     รับรูสภาพการณและกําหนด 
     เปาหมายของวิทยาลัยรวมกัน 

3.  การประชุมแบบ 
     ปรึกษาหารอื 

การประชุมสัมมนา 1.  ระดับบุคคล เสริมสรางความรูสึก 
     มั่นคงในการทํางาน  มองเห็น  
     เปาหมาย  สถานภาพ  และ 
    ความกาวหนาในงาน 
2.  ระดับทีมงาน  เนนทกัษะ 
     การทํางานเปนทีมนอกภาควิชา 
3.  ระดับองคกร  ปรับปรุงโครงสราง 
     และระบบการทํางานของวิทยาลัย 

 
 1.2  กระบวนการแทรกเสรมิในวงรอบ  2  
 ในวงรอบ  2  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย ไดรวมกัน
กําหนดวิธีการแทรกเสริมในระดับบุคคล  ระดับทีมงาน  และระดับองคกร  เปน  3  วธีิการดังนี ้
 
ตาราง  17  รายละเอียดของวิธีการ  กระบวนการ  เปาหมาย  และเวลาการแทรกเสรมิในวงรอบ 2 
 

วิธีการแทรกเสริม กระบวนการ เปาหมายการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
1.  การใหคําปรึกษา การสอนแนะ 1.  ระดับบุคคล เพื่อเสริมสรางทักษะ 

     การปฏิบัติงานของอาจารยในดาน : 
      1.1  วิเคราะหหลักสูตรและออกแบบ            
             หนวยการเรียน 
      1.2  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
      1.3  ประเมินในชั้นเรียน 
      1.4  วิจัยในช้ันเรียน 
 



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

 

116 

ตาราง  17  (ตอ)  รายละเอยีดของวิธีการ  กระบวนการ  เปาหมาย  และเวลาการแทรกเสรมิในวงรอบ 2 
 

วิธีการแทรกเสริม กระบวนการ เปาหมายการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
2.  การประชุมเพื่อ 
     สรางทีมแกไข        
     ปญหา 

กระบวนการกลุม 1.  ระดับบุคคล  ใหอาจารยมีความรับผิดชอบ  
     สามารถแกปญหาการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับทีมงาน  เกิดนวัตกรรม 
     ในการปฏบิัติงานของภาควิชา 
3.  ระดับองคกร  เพื่อใหทกุคนรับผิดชอบตอ 
      ผลลัพธรวมกัน 

3. การประชุมเพื่อ 
    วางระบบควบคุม  
    คุณภาพของวิทยาลัย 

การระดมสมอง 1.  ระดับบุคคล ใหอาจารยรับรูและกําหนด 
     บทบาทในภาควิชา 
2.  ระดับทีมงาน  เสริมสรางการทํางานเปนทีม 
     ในภาควิชา 
3.  ระดับองคกร  ปรับปรุงโครงสรางและ 
     ระบบการทํางานของวิทยาโดยวางระบบ 
     การเรียนการสอนของวิทยาลัยโดยใชวงจร  
     PDCA 

 
 2.  รวมดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการ 
   เมื่อกําหนดแผนปฏิบัติการชัดเจนแลว  ผูเกี่ยวของทุกคนรวมกันดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติที่กําหนดไว  โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันกํากับติดตามและ
บันทึกผลการปฏิบัติอยางใกลชิด  และประชุมระดมสมองเปนระยะเพื่อผลักดันการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   2.1  การดําเนนิการในวงรอบ  1 
    การดําเนินการในวงรอบ  1  นี้ผูวิจัยและผูรวมศึกษาไดกําหนดแผนปฏบิตักิาร
เพื่อดําเนินการตามวิธีการแทรกเสริมทั้ง  3  วิธีในวันที่  14-16  มีนาคม 2550  โดยการจัดอบรม  ตึก  8  ช้ัน  
5  หองอินทนิล  2  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี เนื่องจากอาจารยแสดงความคิดเห็น
วาการอบรมภายในสถานที่ทําใหมีบรรยากาศของการเรียนรูอบอุนเอื้ออาทรตอกนัไมตืน่เตน  เรียบงาย
และตกใจหากจะมีผูซักถาม  โดยผูวิจัยไดเรียนเชิญผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
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จังหวัดชลบุรี  พบปะคณะอาจารยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  ตามตาราง
ดําเนินการดังนี้ 

14  มีนาคม  2550 
08.30-12.00 น. การประชุมแบบปรึกษาหารอื  (Confrontation  meeting) 
 โดยผูอํานวยการวิทยาลัย  และหัวหนาฝายพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 
 การสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี 
13.00-14.30 น.     ทักษะการปฏิบัติ 1 การวิเคราะหหลักสูตรและออกแบบหนวยการเรยีนรู  
                              วิทยากร ศ.กิตติคุณ  บุญธรรม  กิจปรีดาบรสุิทธิ์ 
14.45-16.30 น.      ทักษะการปฏิบัติ 1 นําเสนอหนวยการเรยีนรูของภาควิชาตาง ๆ 
                              วิทยากร ศ.กิตติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบรสุิทธิ์ 
15  มีนาคม  2550 
8.30-10.15 น. ทักษะการปฏิบัติ 2 : เทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบตาง ๆ 
 วิทยากร ศ.กิตติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบรสุิทธิ์ 
10.30-12.00 น. ทักษะการปฏิบัติ 2 : เทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบตาง ๆ 
 วิทยากร ศ.กิตติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบรสุิทธิ์ 
13.00-14.30 น.     ทักษะการปฏิบัติ 3 : เทคนิคการประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย  

 วิทยากร ดร.วรัิตน   คําศรีจันทร 
14.45-16.30 น. ทักษะการปฏิบัติ 3 : เทคนิคการประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย  

 วิทยากร ดร.วรัิตน   คําศรีจันทร 
 

16  มีนาคม 2550 
8.30-10.15 น. ทักษะการปฏิบัติ 4 : การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนและพฤตกรรมผูเรียน 
 วิทยากร ศ.กิตติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบรสุิทธิ์ 
10.30-12.00 น.     ทักษะการปฏิบัติ 4 : การวิจยัปฏิบัติการเพือ่พัฒนาการเรยีนรู 
 วิทยากร ศ.กิตติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบรสุิทธิ์ 
13.00-16.00 น.     การสรางทีมงาน : การประชุมวินิจฉัยปญหาการเรียนการสอนของภาควิชาตาง ๆ 
 โดยหวัหนาภาควิชาตาง ๆ 
  หลังจากฝกอบรมแลว  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงไดมีการติดตาม
ประเมินผลกระบวนการแทรกเสริมในระหวางวันที่  17-20 มีนาคม 2550 โดยประเมนิผลลพัธในระดบั



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

 

118 

บุคคลใชแบบสอบถามสภาพการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจากการฝกอบรม  และใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอความมั่นคงและบรรยากาศการทํางาน  ในการประเมินผลลัพธระดับวิทยาลัย
สวนในระดับทีมงานนั้นทําการประเมินผลลัพธในระหวางกระบวนการประชุม  โดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม  และแบบบันทึกการประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ 
   2.2  การสะทอนผลในวงรอบ 1 
  การสะทอนผลในวงรอบ  1  นี้ดําเนินการในวันท่ี  22  มีนาคม  2550 
โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแผลงนําผลการประเมินที่ไดมานําเสนอในทีป่ระชุมและวเิคราะห

วิจารณกันอยางเปดเผย  และรวมกันหาฉันทามติเพื่อตัดสินระดับความพึงพอใจในแตละประเด็น
และตัวบงชี้พลังอํานาจ  รวมทั้งระดมสมองหาจุดบกพรองและวิธีการปรับปรุงแกไขในวงรอบ  2 

   2.3  การดําเนินการในวงรอบ 2 
  การดําเนินการในวงรอบ  2  เปนการดําเนินการตามวิธีการแทรกเสริม 
3 วิธี  คือ  1)  การใหคําปรึกษาในกระบวนการทํางาน  2)  การประชุมเพื่อสรางทีมแกไขปญหา  และ 
3)  การประชุมเพื่อวางระบบควบคุมคุณภาพของวิทยาลัย  โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
ไดกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามวิธีการแทรกเสริมทั้ง  3  วิธีในวันที่  25 มีนาคม-6  พฤษภาคม 
2550  โดยดําเนินการ  ณ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   2.3.1  การใหคําปรึกษาในกระบวนการทํางาน ดําเนินการเปน  2  ระยะ 
คือ  ระยะแรก  กอนเปดภาคเรียน  ในวันที่  21  และ 25  เมษายน 2550  และในระยะที่ 2  หลังเปด
ภาคเรียนแลว  คือ  วันที่  16  พฤษภาคม 2550  โดยผูวิจัยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  และมหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน  2  ทาน  คือ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  และ ดร.วิรัตน  คําศรีจันทร  มาเปนผูใหคําปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
โดยวิธีการใหคําปรึกษาจะใชการประชุมกลุมยอยรายกลุมภาควิชา  ในอาจารยเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู 
การนําความรูมาใชในการทํางาน  และปญหาที่พบ  ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิจะใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในการแกไขและพัฒนา 
  2.3.2  การประชุมเพื่อสรางทีมแกไขปญหา  ดําเนินการในวันที่  29 เมษายน 
2550  ณ  ตึก 8  ช้ัน  5  หองอินทนิล  2  ของวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  โดยให
แตละภาควิชาดําเนินการประชุมตามกระบวนการซึ่งมีกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเปนผูดําเนินการ

ประชุม 
 2.3.3  การประชุมเพื่อวางระบบควบคุมคุณภาพของวิทยาลัย  ดําเนินการ
ในวันที่  25  เมษายน 2550  ณ  ตึก  8  ชั้น  5  หองอินทนิล  2  ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี  โดยมีตารางการประชุมดังนี้ 
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 08.30-09.00 น.  พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 
 09.00-10.30 น.  แนวคิดการออกแบบระบบคุณภาพโดยใชวงจร PDCA 
 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45-12.00 น.  ออกแบบระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.45 น.  ออกแบบวิธีการทํางานและบันทึกการทํางานตามระบบ 
 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00-16.30 น.  ออกแบบวิธีการทํางานและบันทึกการทํางานตามระบบ (ตอ) 
    พิธีปด 
  วิทยากร  ศ.กิตติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  และ อ.เพียงพร กันหารี 

           2.4  การสะทอนผลในวงรอบ 2 
 การสะทอนผลในวงรอบ  2 นี้  ดําเนินการในวันที่  18  พฤษภาคม 2550 

โดยผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงนําลการดําเนินการตั้งแตวงรอบ  1  และวงรอบ  2  มาพิจารณา
ในภาพรวมของการดําเนินการเสริมสรางพลังอํานาจตามกระบวนการแทรกเสริมทั้งหมด  วิเคราะห
วิจารณกันอยางเปดเผย และรวมกันหาฉันทามติเพื่อตัดสินระดับความพึงพอใจในแตละประเด็นตัวบงชี้
พลังอํานาจ  โดยการเปรียบเทียบพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นตอจากวงรอบ  1  เพื่อสรุปภาพรวมและขอเสนอแนะ
ใหกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงดําเนินการตอไปหลังจากผูวิจัยถอนตัวจากสนามแลว 
 ผลการวิจัยที่เปนผลการดําเนินการและสะทอนผลตามวงรอบ  1  และ  2 นี้  
ผูวิจัยจะไดนําเสนอไวในบทสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 ขั้นที่  5  ประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ 
            ในขั้นนี้ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงจะดําเนินการ  3  ขั้นตอนยอย  คือ  
1)  รวมกันกําหนดผลลัพธที่คาดหวังและวิธีการประเมิน  2)  รวมกันประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ  และ 3)  สะทอนผลการประเมินเพื่อเปนขอมูล
ยอนกลับตอคณะอาจารย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  รวมกันกําหนดผลลัพธที่คาดหวังและวธีิการประเมิน 
   ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้น  ซ่ึงเปน
การเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยทั้งในระดับบุคคล  ทีมงาน  และองคกร  จากกระบวนการแทรกเสริม
ตามแบบและการดําเนินการในการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย  เมือ่ไดผลลัพธทีค่าดหวงัแลวรวมกนั
กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน  ระบุชนิดหรือประเภทขอมูลที่จะใชประเมินผลลัพธระบุแหลงขอมูล
และวิธีการรวบรวมขอมูล  พรอมทั้งสรางเครื่องมือประเมินขึ้นมา  หลังจากนั้นรวมกันวางแผนการประเมิน
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โดยกําหนดระยะเวลา  ระบุกิกรรมดําเนินการ  และแบงบทบาทหนาที่อยางชัดเจน  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 18  รายละเอียดการประเมินเชิงผลลัพธจากแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 

วิธีการแทรกเสริม ผลลัพธท่ีคาดหวัง แหลงขอมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ 

วงรอบ 1 
1.  การฝกอบรม 
     ทักษะการปฏิบัติงาน 

1.  ความรูและทักษะใหม ๆ 
2.  ภาวะผูนําในการเรียนการสอน 
3.  ความรับผิดชอบ 
     ในการสอน 
4.  ความรูสึกเปนเจาของงาน 
5.  การรับรูความสามารถตนเอง 
6.  ความมั่นใจในการสอน 
7.  การปรับปรุงพัฒนาการสอน   
     อยางตอเนือ่ง 
8.  ความรูสึกมั่นคงในการทํางาน 

ครูที่เขารับการฝกอบรม

จํานวน  37  คน 
1.  แบบสอบถาม 
     สภาพการไดรับ 
     การเสริมสราง 
     พลังอํานาจจาก 
     การฝกอบรม 
2.  แบบสังเกต 
     พฤติกรรม 
     การทาํงานเปนทีม 

2.  การประชุมทีม 
     วินิจฉยัสภาพการณ 

1.  การทํางานเปนทีม 
2.  ทีมทํางานมีประสิทธิภาพ 
3.  ความรวมมอืของอาจารย 
     ในภาควิชา 
4.  ความรับผิดชอบตอผลลัพธ 
     รวมกัน 

ผลงานการวิเคราะห 
SWOT ของภาควิชา 

1.  แบบบันทกึ 
     การประชุมทีม 
     วินิจฉยั   
     สภาพการณ 
2.  ตรวจสอบจาก   
     ผลงานของกลุม 

3.  การประชุมแบบ 
     ปรึกษาหารอื 

1.  ความรูสึกมั่นคงในการทํางาน 
2.  ความยึดมัน่ผูกพันกับวิทยาลัย 
3.  การสื่อสารแบบเปด 
4.  บรรยากาศประชาธิปไตย 

ผลงานการระดมสมอง

คณะทํางาน 4 กลุม 
จํานวน 30 คน 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจตอ 
ความมั่นคงและ

บรรยากาศการทํางาน 
วงรอบ 2 
4.  การใหคําปรึกษา 
 

1.  การรับรูความสามารถตนเอง 
2.  ความมั่นใจในการสอน 
3.  ภาวะผูนําในการเรียนการสอน 

อาจารยทีไ่ดรับการนิเทศ

และใหคําปรึกษา

จํานวน 43 คน 
 

ตรวจสอบผลงาน

ของภาค 
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ตาราง 18  (ตอ)  รายละเอยีดการประเมินเชงิผลลัพธจากแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 

วิธีการแทรกเสริม ผลลัพธท่ีคาดหวัง แหลงขอมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ 
5.  การประชุมเพื่อสราง 
     ทีมแกไขปญหา 

1.  เกิดนวัตกรรมการสอนของ 
     ภาควิชา 
2.  ความเชี่ยวชาญในการสอน 
     ของอาจารยในภาควิชาที่สังกัด 

ผลงานการกําหนด

เปาหมาย วิธีการและ
ภาพความสําเร็จของ

ภาควิชา 

1.  แบบบันทกึ 
     การประชุมฯ 
2.  ตรวจสอบผลงาน 
     ของภาควิชาฯ 

6.  การประชุมเพื่อ 
     วางระบบควบคุม    
     คุณภาพของวิทยาลัย 

1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     ระหวางกันของอาจารย 
2.  ความคลองตัวในการปฏิบัติ 
     ตามระบบที่รวมกันออกแบบ 
3.  ความพึงพอใจในระบบและ 
     ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากระบบ 

1.  อาจารยในแตละ 
     ภาควิชา  จาํนวน   
     43  คน 
2.  ระบบการเรียน 
     การสอนของ 
     ภาควิชาที่รวมกัน 
     ออกแบบและ 
     วางระบบ 

1.  แบบสอบถาม 
     ประสิทธิภาพ 
     การทาํงานเปนทีม   
     ในภาควิชา 
2.  แบบสอบถาม 
     ความคิดเหน็ตอ 
     การวางระบบ 
     การทํางาน 

 

3.3  เครื่องมอืท่ีใชในการประเมินผลลัพธ 
  
  เครื่องมือที่ใชในการประเมนิผลลัพธการเสริมสรางพลังอํานาจมี  7  ฉบับ  ดังนี ้
 3.3.1  แบบสอบถามสภาพการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจากการฝกอบรม  ซ่ึงแบง
ออกเปน  3  ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  เปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklists)  ซ่ึงถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม  คือ  เพศ  สถานภาพ  ภาควิชาที่สังกดั  และประสบการณสอน 
  ตอนที่ 2  เปนแบบมาตรประมาณคา  (Rating  scale)  5  ระดับ  จํานวน  27 ขอ  ใชถาม
ความคิดเห็นตอส่ิงที่ไดรับจากการฝกอบรมในดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอน 
ภาวะผูนําในการเรียนการสอน  ความรับผิดชอบในการสอน  ความรูสึกเปนเจาของงาน  การรับรู
ความสามารถตนเอง  ความมั่นใจในการสอน  การปรับปรุงพัฒนาการสอนอยางตอเนื่อง  ความรูสึก
มั่นคงในการทํางาน  โดยใหเปรียบเทียบระหวางชวงเวลากอนและหลังการฝกอบรม 
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 ตอนที่ 3  เปนแบบปลายเปด  (Open-ended  form)  จํานวน  3  ขอ  เพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูสึกมีพลังในการจัดการเรียนการสอน 
การทํางานรวมกับอาจารยคนอื่น  และส่ิงที่วิทยาลัยควรปรับเปลี่ยน 
 3.3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม  เปนแบบสังเกตชนิดมาตรประมาณคา 
(Rating scale) 5  ระดับ  จํานวน  15  ขอ 
 3.3.3  แบบบันทึกการประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ  เปนแบบบันทึกขอมูลในลักษณะ
ปลายเปด  (Open-ended  form)  เพื่อใหกลุมรวมกันบันทึกรายละเอียดที่ไดวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
SWOT  ซ่ึงมี  4  ดาน  คือ  จุดแข็ง  จุดออน  ปญหา  และอุปสรรค 
 3.3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจตอความมั่นคงและบรรยากาศการทํางาน  เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณคา  (Rating  scale)  5  ระดับ  จํานวน  20  ขอ  ซ่ึงใชถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
หรือความรูสึกกอนและหลังการประชุมปรึกษาหารือ 
 3.3.5  แบบบันทึกการประชุมเพื่อสรางทีมแกไขปญหา  เปนแบบบันทึกขอมูลในลักษณะ
ปลายเปด  (Open-ended  form)  เพื่อใหกลุมรวมกันบันทึกรายละเอียดที่ไดวิเคราะห  ซ่ึงมี  4  ดาน
คือ  1)  เปาหมายความสําเร็จ  2)  วิธีการที่จะนําไปสูเขาหมาย  3)  พันธะความรับผิดชอบของทุกคน
ในภาควิชา และ 4)  ภาพความสําเร็จที่ตองการเห็นรวมกัน 
 3.3.6  แบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมในภาควิชา  เปนแบบสอบถามชนิด
มาตรประมาณคา  (Rating  scale) 5  ระดับ  จํานวน  15  ขอ 
 3.3.7  แบบสอถามความคิดเห็นตอการวางระบบการทํางาน  เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด 
จํานวน  3  ขอ  ซ่ึงถามเกี่ยวกับผลการวางระบบการทํางานที่มีตอการปฏิบัติงานของอาจารยผลตอ
การทํางานในภาควิชา  และผลตอวิทยาลัย 
 

3.4  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลลัพธ 
  
  ในการวิจัยครั้งนี้  เปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
ในวิทยาลัยตามหลักการ  PAR  ดังนั้นในขั้นตอนการสรางเครื่องมือประเมินผลลัพธการเสริมสราง
พลังอํานาจทั้ง  7  ฉบับ  ผูวิจัยจึงใชกระบวนการกลุม  (group  process)  ในการสรางเพื่อเปนการเรียนรู
และเสริมสรางพลังอํานาจไปพรอม ๆ กัน  ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ดังนี้ 
 3.4.1  ผูวิจยัและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงรวมกันศึกษาแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ
อาจารยในวิทยาลัยที่ไดกําหนดรวมกันซึ่งนํามาพัฒนาเปนแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารย 
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จากนั้นรวมกันอภิปรายเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับเปาหมายและผลลัพธที่ตองการประเมินจากกระบวนการ

และวิธีการแทรกเสริมแตละวิธีตามวงรอบการพัฒนา 
 3.4.2  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงลงมือสรางเครื่องมือรวมกันโดยใช
กระบวนการกลุม  กลาวคือ  ในขณะสรางเครือมือแตละฉบับ  รวมกันวิเคราะหวิจารณในประเด็น
ที่ตองการประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกตองตรงตามเปาหมายการประเมินเปนระยะ  รวมทั้งรวม
วิเคราะหวิจารณประเด็นคุณภาพของเครื่องมือวาสามารถวัดไดตรงตามเนื้อหา  มีความถูกตองและ
ความเหมาะสมในการใชภาษามากนอยเพียงใด  ซึ่งจากการใชกระบวนการกลุมนี้ทําใหผูวิจัยและ
ผูรวมศึกษา  สามารถสรางเครื่องมือไดอยางมีพลวัตรเกิดการแลกเปลี่ยนมมุมองอยางกวางขวางและ
ลึกซึ้ง  ทําใหเครื่องมือที่สรางขึ้นมีมิติของความสมบูรณ  และความครอบคลุม  และกลุมผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงเรียนรูกระบวนการไปพรอม ๆ กันดวย 
 3.4.3  ผูวิจัยนาํเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเสนอตอกรรมการควบคุมวิทยานพินธเพื่อขอคําปรึกษา
และตรวจสอบใหขอเสนอแนะแลวนาํมาแกไขปรับปรงุ 
 3.4.4  หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําเครื่องมือทั้ง  7  ฉบับไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน 
พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ความสมบูรณ  ความครอบคลุม  ความถูกตอง  และความเหมาะสม
ในการใชภาษาของเครื่องมือแตละฉบับ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญทั้ง  5 ทาน ประกอบดวย 
  1)  ดร.เมธี  จันทรจารุภรณ     นักวิชาการสาธารณสุข 10  ที่ปรึกษาระดับ 
    กระทรวงดานกําลังคน  กระทรวงสาธารณสุข  
 2)  ดร.วิรัช  คาํศรีจันทร   ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาการเรียนรู   
   ผูเชี่ยวชาญพฒันาองคกรและการเรียนรูในองคกร    
     ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน   
   อาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3)  ดร.วนัสรา เชาวนยิม        อาจารยประจํา  คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาผูนําทางสังคม 
   ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
  4)  ดร.ชอทิพย  บรมธนรัตน  คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 5)  ผูชวยศาสตราจารยบุญมา  พงษโหมด  ประธานสาขาพัฒนาชุมชน 
   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
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 ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมีคาดัชนีความสอดคลองดังนี ้
 1)  แบบสอบถามสภาพการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจากการฝกอบรม  มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .66-1.00 
 2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต  066-1.00
 3)  แบบบันทึกการประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ  มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1.00 
  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจตอความมั่นคงและบรรยากาศการทํางาน  มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .66-1.00 
 5)  แบบบันทึกการประชุมเพื่อสรางทีมแกไขปญหา มีคาดัชนีความสอดคลองเทากบั 
1.00 
 6)  แบบสอบถามประสิทธภิาพการทํางานเปนทีมในภาควิชา  มีคาดัชนคีวามสอดคลอง
ตั้งแต .66-1.00 
 7)  แบบสอบถามความคิดเหน็ตอการวางระบบการทํางาน มีคาดัชนคีวามสอดคลอง
ตั้งแต .66-1.00 
 3.4.5  นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานมาเขาสูที่ประชุมของกลุม
ผูนําพาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรวมกันดําเนินการหาขอสรุปและดําเนินการแกไขปรับปรุง  เพื่อนําไปใช
รวบรวมขอมูลตอไป 

 3.4.6  รวมกันประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 เมื่อไดแผนการประเมินและเครื่องมือประเมินแลว  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
รวมกันลงมือประเมินผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยหลังจากใชวิธีการแทรกเสริม

ตามแผนที่กําหนดไว  เมื่อรวบรวมขอมูลไดทั้งหมดแลวรวมกันวิเคราะหขอมูลแบะจัดทําผลการประเมิน
ในแตละวงรอบ  ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยวางบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก  (Facilitator)  ใหกลุมผูนําพา
การเปลี่ยนแปลงวิเคราะหวิจารณผลการประเมิน  และจัดทําผลสรุปดวยกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
ใหมากที่สุด 
  3.4.7  สะทอนผลการประเมินเปนขอมูลยอนกลับตอวิทยาลัย 
 เมื่อจัดทําผลสรุปจากการดําเนินการตามแบบการเสริมสรางพลังอํานาจอาจารยในวงรอบ  ที่ 1 
แลวผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลนําเสนอผลสรุปนั้นเสนอตอที่ประชุมคณะอาจารยทั้งวิทยาลัย

เพื่อพิจารณา  วิเคราะหวิจารณ  และรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาในวงรอบ  2  ซ่ึงในการดําเนินการ
ตามกระบวนการวิจยัในวงรอบ  2  นี้  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงนําขอมูลจากการสะทอน
ผลการประเมินมาวิเคราะหผลลัพธของแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ  และประเด็นการเสริมสราง
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พลังอํานาจที่ยังไมไดรับการพัฒนาตามแบบในวงรอบแรกมารวมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนา

โปรแกรมและนําไปวางแผนปฏิบัติ  และดําเนินการตามแบบอีกครั้งในวงรอบที่  3  โดยในการดําเนินการ
ตามวงรอบที่  2  นี้ผูวิจัยวางบทบาทเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวกใหกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลง
มีบทบาทดําเนินการตามแบบที่ปรับปรุงแลว  ขณะเดียวกันผูวิจัยก็จะคอย ๆ เร่ิมถอนตัวออกจากสนาม
เมื่อส้ินสุดกระบวนการวิจัยในวงรอบ  2  นี้ 
 ในการสะทอนผลนั้น  ผูวิจัยและกลุมผูนําพาการเปลี่ยนแปลงไดกําหนดสิ่งที่สะทอนผล
ออกเปน  2  สวน  คือ  กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ  และผลลัพธของพลงัอาํนาจในแตละวงรอบ 
ซ่ึงกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจแบงเปน  9  ประเด็น  คือ  1)  การมีสวนรวม  (Participation)     
2)  ภาวะผูนําของทีม  (Leadership)  3)  โครงสรางองคกร  (Organizational  structures)  4)  การประเมนิ
ปญหา  (Problem  assessment)  5)  การสนับสนุนและระดมทรัพยากร  (Support  and  resource  
mobilization)  6)  การรูจักตั้งคําถาม  “ทําไม”  (Asking  why)  7)  การเชื่อมโยงกับองคกรอื่น  (Links  
with  other  organizations)  8)  บทบาทของบุคคลจากภายนอก  (The  role  of outside  agents)  และ 
9)  การบริหารจัดการแบบการเสริมสรางพลังอํานาจในสวนผลลัพธในเชิงพลังอํานาจนั้นสะทอนผล 
การเปลี่ยนแปลงในวงรอบแรกจํานวน  15  ตัวบงชี้  สวนวงรอบ  2 สะทอนผลทั้ง  20  ตัวบงชี้ 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
  
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และยืนยันผลสรุป
ดวยวิธีการตาง ๆ หลายขั้นตอนทั้งในระดับวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย  เพื่อใหขอสรุปที่ไดนั้น
มีความถูกตองและแมนตรงมากที่สุดดังนี้ 
 3.5.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารวิทยาลัย  การสนทนากลุม 
กลุมอาจารย  จากการสังเกตแบบมีสวนรวม  จากแบบบันทึกการประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณและ
จากแบบบันทึกการประชุมเพื่อสรางทีมแกไขปญหา  ดําเนินการดังนี้ 
  1)  ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  (content  analysis)  จากขอมูลท่ีไดจากการถอดเทป
บันทึกแบบละเอียด  หรือจากแบบบันทึกขอมูล  ซ่ึงผูวิจัยพัฒนากรอบการวิเคราะหจากแนวคิดการวิจัย  
และแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณหรือสนทนากลุม  รวมทั้งประเด็นที่ใหบันทึกในแบบบันทึก 
โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแบบหาความหมาย  (Krippendorff, 1980)  โดยดําเนินการสรุป
ประเด็นสําคัญ หาสาเหตุและผล และอธิบายพฤติกรรม ซ่ึงคํานึงถึงสถานการณของแตละบุคคล 
หรือแตละกลุมสนทนา 
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  2)  ใชวิธีการตีความสรางขอสรุปโดยหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย  (induction)  จากขอมูล
ที่ไดจากสถานการณการสัมภาษณเชิงลึก  การสนทนากลุมและการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยตีความ
สรางขอสรุปตามรูปแบบ  ความหมาย  การเกิดขึ้น  ความสัมพันธ  และผลกระทบของปรากฏการณ
ที่รับรู  รวมถึงการวิเคราะหโดยใชประสบการณของผูวิจัยที่ถือวาเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ลักษณะนี้ดวย 
 3.5.2  การวิเคราะหขอมูลเชงิปริมาณที่ไดจากเครื่องมือวจิัย  มีดังนี ้
  1)  แบบสอบถามสภาพการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจากการฝกอบรมของ
อาจารย สถิติที่ใชในการวิเคราะห  คือ  จํานวน  (Frequency)  รอยละ  (percentage)  คาเฉลี่ย  (mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบที
(t-test  dependent) 
  2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือคาเฉลีย่ 
(mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation) 
  3)  แบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมในภาควิชา  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ  คาเฉลี่ย  (mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation) 
  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจตอความมั่นคงและบรรยากาศการปฏิบัติงานสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหคือคาเฉลี่ย  (mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรบาน  (standard  deviation)  และ
เปรียบเสียบคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบที  (t-test dependent) 
  5)  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการวางระบบการทํางาน  สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
คือ  จํานวน  (Frequency)  รอยละ  (Percentage) 
  เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย มีดงันี้ 
  4.51-5.00 อยูในระดับ เห็นดวย/พึงพอใจ/ตรงกับความจริงมากทีสุ่ด 
  3.51-4.50 อยูในระดับ เห็นดวย/พงึพอใจ/ตรงกับความจริงมาก 
  2.51-3.50 อยูในระดับ เห็นดวย/พึงพอใจ/ตรงกับความจริงปานกลาง 
  1.51-2.50 อยูในระดับ เห็นดวย/พึงพอใจ/ตรงกับความจริงนอย 
  1.00-1.50 อยูในระดับ เห็นดวย/พึงพอใจ/ตรงกับความจริงนอยทีสุ่ด 
 

3.6  การจัดการขอมูลจากการวิจัย 
  

  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่ใชระยะเวลาดําเนินการพอสมควร  ผูวิจัยจึงใชวิธีการ
รวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้นขอมูลท่ีรวบรวมในการวิจัยจึงมีจํานวนมาก
และมีความหลากหลาย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดระบบการจัดการขอมูล  ดังนี้  



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

 

127 

 3.6.1  จําแนกหมวดหมูของขอมูลท่ีรวบรวมได  โดยใชเกณฑการจําแนกตามขั้นตอน
การวิจัยและแยกประเภทขอมูลตามชนิดของขอมูลที่มีลักษณะเชิงปริมาณ  (Quantitative  data)  และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative data) 
 3.6.2  ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหเปน 3 ระยะ คือ 
  1)  การวิเคราะหเบื้องตน  โดยผูวิจัยวิเคราะหผลทันทีที่มีการรวบรวมขอมูล
จากภาคสนามสิ้นสุดลงในแตละครั้ง  เพื่อหาขอผิดพลาดในการดําเนินการและพิจารณาความเพียงพอ 
(rich)  ของขอมูลที่รวบรวมได  และปองกันการหลงลืมประเด็นของนักวิจัยเองในกรณีที่เปนขอมูล
เชิงคุณภาพจากการประชุม  การสัมภาษณ  หรือการสนทนากลุม 
  2)  การวิเคราะหอยางละเอียด  หลังการดําเนินการในแตละขั้นตอนการวิจัยส้ินสดุลง 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดอยางละเอียดเพื่อเปนขอสรุปสําหรับการเขียนรายงานการวิจัย

และเปนขอมูลยอนกลับตอวิทยาลัย 
  3)  การวิเคราะหเพื่อสรุปภาพรวม  เมื่อดําเนินการจนจบทุกขั้นตอนการวิจัยแลว
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในภาพรวมอีกครั้งเพื่อจัดทําสรปุผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยท้ังหมด 
   
 3.7  การตรวจสอบขอมูลและการยืนยันผลสรุป 
  
  การตรวจสอบขอมูลและการยืนยันผลสรุปในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการโดยแยกเปน 
2  กรณี  คือ  กรณีที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ  และกรณีที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ  ซ่ึงใชวิธีการดังตอไปนี้ 
 3.7.1  กรณีที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ  ใชวิธีการดังตอไปนี ้
  1)  ใชการตรวจสอบขอมูลสามเสา  (Triangulation)  ดานวิธีการรวบรวมขอมูล 
โดยพิจารณาความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการรวบรวมดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก  การสัมภาษณ
เชิงลึก  การสนทนากลุม  และการสังเกตแบบมีสวนรวม  รวมทั้งใชการตรวจสอบสามเสาดานผูให
ขอมูล  คือ  กลุมผูบริหาร  และอาจารยวิทยาลัย  หรือแหลงขอมูลท่ีผูวิจัยดําเนินการรวบรวมดวยคือ 
แหลงขอมูลที่เปนบุคคล  เอกสาร  และรองรอยการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการตรวจสอบในขั้นนี้เปนการตรวจสอบ
สามเสาขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลภายในวิทยาลัยโดยตรง 
  2)  ใชการตรวจสอบโดยผู เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา  (Member  check)  
ซ่ึงการตรวจสอบในขั้นนี้เปนการตอบสอบขอมูลท่ีรวบรวมไดกับบุคคลภายนอกองคกร  โดยผูวิจัย
ไดนําขอสรุปที่ไดจากภาคสนามมาสอบถามเพื่อตรวจสอบความถูกตองกับอาจารยในวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี  จํานวน  3  คน  ซ่ึงเปนผูที่มีความเขาใจ  รูจักและคุนเคยกับบริบทของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  เปนอยางดี 
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  3)  ใชการตรวจสอบรองรอยหลักฐาน  (Audit  tail)  ขอสรุปบางสวนซึ่งไดจาก
การรวบรวมขอมูลในภาคสนามที่มีหลักฐานเอกสารยืนยัน  ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบกับเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ โดยตรงคือ  บันทึกการประชุมของวิทยาลัย  รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
และเอกสารราชการตาง ๆ 
  3.7.2  กรณีท่ีเปนขอมูลเชงิปริมาณ ใชวิธีการดังตอไปนี ้
  1)  ใชการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลกับสภาพจริงในวิทยาลัย ซ่ึงขอมูลท่ีได
จากแบบสอบถามเปนความคิดเห็นหรือความรูสึกของอาจารย  ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลนั้น
มานําเสนอกับผูรวมศึกษาใหรวมกันพิจารณาวาผลการวิเคราะหดังกลาวมีความเปนไปไดและ

นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  ขัดแยงกับสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษที่ผูรวมศึกษารูจักหรือ
สังเกตเห็นอยูหรือไม 
  2)  ใชการตรวจสอบจากผูรวบรวมขอมูลหลายคน  ในการรวบรวมขอมูลดวยแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม ผูวิจัยจะใชผูสังเกต  จํานวน  2  คน  คือ  ผูวิจัยและผูรวมศึกษา  
โดยในการสังเกตหากผลการสังเกตไมสอดคลองกัน  ผูสังเกตก็จะพูดคุยเพื่อหาขอสรุปรวมกัน
เพื่อใหผลการสังเกตนั้นมีความแมนตรงมากที่สุด 

 
     
 


