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การส่งเสริมการยอมปฏิบัตติ ามในองค์กรทางการศึกษา
กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม1* และ ประเสริฐ อินทร์รกั ษ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา และ 2) แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา การวิจัยมี 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา ตอนที่ 2 หาแนวทางการส่งเสริมการ
ยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า กลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 188 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู รวม 564 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิม
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาซึ่งมีจํานวน 7 องค์ประกอบ คือองค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ
ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นโยบายที่
ปฏิบัติได้ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ และการบังคับ 2) แนวทาง การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม ของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษา มีจํานวนทั้งหมด 228 แนวทาง ได้แก่ องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ 54 แนวทาง ความผูกพันต่อ
องค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา 48 แนวทาง คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา 39 แนวทาง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 33
แนวทาง นโยบายที่ปฏิบัติได้ 21 แนวทาง ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ 18 แนวทาง และการบังคับ 15 แนวทาง
คําสําคัญ: การยอมปฏิบัติตาม องค์กรทางการศึกษา
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Compliance Enhancement in Educational Organization
Kanokporn Piriyawuttigorn-udom1* and Prasert Intarak2
Abstract
The objectives of this research were to study 1) identify the components of subordinate’s
compliance in educational organization, and 2) the guidelines for enhancing subordinate’s compliance
in educational organization. This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and
quantitative research. The research was comprised of procedures as follows; 1) identifying causal
components towards subordinate’s compliance in educational organization, and 2) determining
guidelines for enhancing subordinate’s compliance in educational organization. The research
instruments were semi-structured interviews, opinionnaire, and checklist form. The samples were 188
secondary schools under the Office of Basic Education Commission. The respondents included school
directors, deputy school directors or heads of subject department and teacher from each school, as a
total of 564 respondents. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic
mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. The findings of the research revealed as
follows; 1) There were 7 components of subordinate’s compliance in educational organization were
found namely organization of cooperation, subordinate’s organizational commitment, administrator
trait, transformational leadership, practical policy, fringe benefit, and coercion. 2) The guidelines for
enhancing subordinate’s compliance in educational organization were comprised of 288 items which
were respectively classified by components as follows; 54 items for organization cooperation, 48 items
for subordinate’s organizational commitment, 39 items for administrator trait, 33 items for
transformational leadership, 21 items for practical policy, 18 items for fringe benefit, and 15 items for
coercion.
Keywords: compliance, educational organization
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1. บทนํา
ความสําเร็จขององค์กรหนึ่ง เป็นผลมาจากการปฏิบัติ
งานร่วมกันนําไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล ด้ วยเหตุ เพราะใน
องค์กรจะประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายฝ่าย ต่างเพศ
ต่างวัย และที่สําคัญคือต่างความคิด ดังนั้นการบริหาร
งานร่วมกับบุคคลจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนล้วนมี
ความแตกต่ างกั น เมื่ อแตกต่ างกั นย่ อมต้ องเกิ ดความ
ขัดแย้งกันในการร่วมมือไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ผู้บริหารจึง
เป็นบุคคลสําคัญยิ่งในการทําหน้าที่ประสานความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ในฐานะที่เป็นผู้นําจึงต้องอาศัยกลยุทธ์การ
เรี ยนรู้ ไม่ ว่ าจะอยู่ ในระดั บบน หรื อล่ าง มี หรื อไม่ มี
อํานาจรับผิดชอบ จําเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้อื่นในการเผชิญกับความท้าทายด้านการปรับเปลี่ยน
ค่ านิ ยม มุ มมอง และการเรี ยนรู้ พฤติ กรรมใหม่ ทั้ ง นี้
เพราะผู้นํามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง
กล่าวคือเป็นตัวแทนขององค์กรทําให้องค์กรประสบความ
ก้ าวหน้ า บรรลุ ผลสํ าเร็ จ เป็ นผู้ นํ าที่ มี จุ ดยื น เป็ นผู้ มี
อุดมการณ์ หรือมีจุดหมายที่ชัดเจน องค์กรใดมีผู้นําถือ
ธงนํานั้นก็เหมือนกับที่ทีมได้เห็นเส้นชัย หรือหลักชัยที่
ต้องเดินไปให้ถึง [1] ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องพัฒนาตนเอง
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัว และรอบโลกที่
มี การเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วในด้ านเทคโนโลยี ที่ มี
ความทันสมัย มีการแข่งขันด้านปริมาณ คุณภาพ และ
โอกาสมากขึ้น [2] จากสภาพปัญหาการปฏิ บัติ งานใน
องค์กรต่างๆ พบว่ายังคงขาดการสนับสนุนที่ดีพอที่จะ
ช่ ว ยให้ ก ารทํ า งานของที ม งานให้ เ ป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามสุ ข จากการปฏิ บั ติ ง าน
พฤติ กรรมผู้ บริ หาร และวิสั ยทั ศน์ ความเป็ นผู้นํ านั้ นมี
ความสําคัญยิ่งในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล โดยความ
สําเร็จในผลงาน พบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับความ สามารถ
ของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นํา หรือภาวะผู้นํา ซึ่งเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นมีลักษณะการ
ปฏิบัติงานอย่างไร มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด
ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะต้องใช้
ความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นําในการบริหารงาน
เพื่อรวมพลัง และใช้ประโยชน์ของบุคคลที่มีอยู่ให้ยอม
ปฏิ บั ติ ตาม และต้ องรู้ จั กวิ ธี แก้ ปั ญหาได้ อย่ างถู กต้ อง
เหมาะสม เพื่อให้การดําเนินการด้านต่างๆ ขององค์กร
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
โดยให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ และก่อให้
เกิดความร่วมมือจากร่วมงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะหาก
พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารนั้นตรงกับความคาดหวังของ
ผู้ร่วมงานมากเพียงไร ผลผลิตขององค์กรจะสูงขึ้นมาก
เท่านั้น [3] สิ่งสําคัญคือการที่ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติ
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ และ
สามารถบูรณาการทฤษฎี และมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จู งใจ รวมทั้ งพฤติ กรรมของบุ คคลให้ เข้ ากั น ผู้ วิ จั ยจึ ง
สนใจศึกษาการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทาง
การศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สมาชิกขององค์กรทาง
การศึกษาสามารถปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรทางการศึกษา
ได้อย่างเต็มทีท่ ั้งทางร่างกาย และจิตใจ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 องค์ประกอบของการยอมปฏิ บั ติ ตามของผู้ ใต้
บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาเป็นพหุองค์ประกอบ
3.2 แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้
บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาเป็นพหุองค์ประกอบ
4. ข้อคําถามการวิจัย
4.1 องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้
บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา ประกอบด้วย
อะไรบ้าง
4.2 แนวทางการส่ งเสริ มการยอมปฏิ บั ติ ตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาประกอบด้วย
อะไรบ้าง
5. ประชากร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จาก 42 เขตพื้นที่ จํานวน 2,361 โรงเรียน
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6. กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยโรงเรียนในการวิเคราะห์ (Unit
of analysis) แบ่งประชากรที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 2,361 โรงเรียน โดยใช้เทคนิค
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ประเภท (Stratified Random Sampling) โดยเทียบ
สั ดส่ วนกลุ่ มตั วอย่ างจากประชากรในแต่ ละเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ่ ง ออกเป็ น 42 เขตพื้ น ที่
คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของยา
มาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 93% และให้
ความคลาดเคลื่อนของผลสุ่มไม่เกินร้อยละ 7(±7%) ซึ่ง
เป็ นที่ ยอมรั บ ได้ กลุ่ มตั ว อย่ างทั้ ง หมด จํ านวน 188
โรงเรี ย น แล้ ว จึ ง ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple
Random Sampling) แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับ
ประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมี
จํานวน 3 คน คือ 1) ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน
2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จํานวน 1 คน และ 3) ครูผู้สอนจํานวน 1 คน รวม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 564 คน
7. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามใน
องค์กรทางการศึกษา” มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติ
ตามในองค์กรทางการศึกษา
7.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ
งานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ข องพฤติ ก รรม
องค์การ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่ผู้บริหาร
ใช้ เพื่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
มาสังเคราะห์จนได้ประเด็นของ การสัมภาษณ์
7.2 สร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเป็น
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – structure
interview) ที่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาไป
สั มภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญ โดยผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธี การเลื อกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มี
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ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา นักวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษา และครูที่มีประสบการณ์ จํานวน 9
คน แล้ ว นํ า ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content analysis) มาสังเคราะห์จนได้ประเด็นสําหรับ
ศึกษาต่อไป
7.3 นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content analysis) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
มาสรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษา โดยนําตัวแปรที่ได้ไปสร้าง
เป็ นแบบสอบถามที่ ใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการวิ จั ย เพื่ อ
วิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามในองค์กร ทาง
การศึ กษาในลั กษณะของแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
(Questionnaire) จํานวน 130 ข้อ
7.4 นําเครื่องมือการวิจัยที่ได้จัดทําขึ้นไปตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ด้วยการนําแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้านภาษา ด้าน
จิตวิทยา และด้านสถิติ ได้ตรวจสอบ จํานวน 5 คน
พิจารณาผล หลังจากนั้นนําผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item – objective
Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มีค่าอยู่ระหว่าง
0.6 – 1.0 และตัดข้อคําถามรวมทั้งปรับปรุงข้อความตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ เหลือข้อคําถามจํานวน 120 ข้อ
7.5 นําเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นไปดําเนินการ
ปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนํา แล้วไปทดลองใช้ (Try
Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย
จํานวนผู้ให้ข้อมูล 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
เท่ากับ 0.987
7.6 นําเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร และการสอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจํานวน 3 คน คือ 1) ผู้อํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 1 คน 2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 1 คน และ 3)
ครูผู้สอนจํานวน 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน 564 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น 188 โรงเรียน และ
ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 173 โรงเรียน
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รวม 519 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.02
7.7 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบถาม โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS [4] ทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis
: EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle
component analysis : PCA) เพื่อหาองค์ประกอบของ
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา ได้ผลการทดสอบ KMO Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy ของข้อมูลที่
เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ 0.931 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8
แสดงว่าข้อมูลชุดนั้น สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ในระดับดีมาก ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมี ความเหมาะสมที่
จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดําเนินการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s
of Sphericty มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00<0.05)
แสดงว่ า เมทริ ก ซ์ สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ เมื่ อ นํ า
องค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่า
ไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์
(Kaiser) นําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) โดยใช้
เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่านําหนักองค์ประกอบ
(factor loading) เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่
ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ
ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดย มีค่าร้อยละของความแปรปรวน
อยู่ระหว่าง 1.007 – 11.526 และค่าร้อยละความ
แปรปรวนสะสม เท่ากับ 69.288
ตอนที่ 2 หาแนวทางการส่งเสริมการการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางศึกษา โดยการ
สั มภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการบริ หารการศึ กษา และ
นักวิชาการด้านการบริหาร จํานวน 7 คน สรุปข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ และข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละประเด็นองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ได้แนวทางการ
ส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาใน
แต่ละประเด็นองค์ประกอบ
8. ผลการวิจัย
8.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติ
ตามในองค์กรทางการศึกษา พบว่าองค์ประกอบของการ
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ยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชามี 7 องค์ประกอบ
ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือมี
ตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 18 ตัวแปร ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการลดการใช้อํานาจจาก
ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยใช้หลักศีลธรรมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
ผู้ บั งคั บบั ญชา และผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชามี การสนั บสนุ น
ช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวก มีการ
ช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้บังคับบัญชา มีมิตรภาพ มีการยก
ย่องชมเชย และชื่นชมซึ่งกันและกัน มีการแสดงน้ําใจ
นักกีฬาต่อกัน มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา มีสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน มีการเสริมแรงด้วยการกระทํา หรือคําพูดจาก
ผู้บังคับบัญชา มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน
แบบร่วมมือกัน และสร้างเครือข่ายของการประสานงาน
มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกัน และมีความเข้าใจใน
สิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน ให้มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่
ได้รับซึ่งกันและกัน และจัดให้มีการนิเทศ หรือให้
คําปรึกษางาน
องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้
บังคับบัญชามีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 16 ตัวแปร
ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กร ผู้ใต้
บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดีที่เป็นกุศล ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความผูกพันต่องาน ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความ
ตระหนักรู้ถึงความประสงค์ หรือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชา
เชื่อฟังในคําสั่งการของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
เคารพต่อผู้สั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจิตสํานึกที่ดี
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความเต็มใจต่อการปฏิบัติงานในเรื่องที่ตนได้รับผิดชอบ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะ
ได้รับ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถตรงกับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในคําสั่งการ มีความสมัครใจที่

1/29/61 BE 11:43 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

จะปฏิ บั ติ ย อมรั บ ทั้ ง กาย และใจในการปฏิ บั ติ ต าม
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าของวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา
มีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 13 ตัวแปร ได้แก่ ผู้บังคับ
บัญชามีความเสียสละ ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นตั้งใจทํางาน ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น คนกล้ า เสี่ ย งด้ ว ยความรอบคอบ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีเหตุผล ผู้บังคับบัญชามีความ
รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาที่มีความรอบรู้ ผู้บังคับบัญชามี
ความสามารถในด้านวิชาการ ผู้บังคับบัญชามีความ
คล่ อ งแคล่ ว มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นํา ผู้บังคับบัญชาที่สร้างความ
เป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน
องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีตัว
แปรที่สังเกตได้จํานวน 11 ตัวแปร ได้แก่ผู้บังคับบัญชาใช้
วิธีการโน้มน้าวใจ ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา ผู้บังคับบัญชา
สร้างคุณค่าให้กบั ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเข้ามามี
ส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสร้างความหวัง
ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต าม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ยอมรั บความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถให้
คําปรึกษาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้บังคับบัญชาที่สร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีการสร้างแรง
ดึ ง ดู ด ใจต่ อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ใ ส่ ใ จ
ความรู้สึกของผู้อื่น
องค์ประกอบที่ 5 นโยบายที่ปฏิบัติได้ มีตัวแปรที่
สังเกตได้จํานวน 7 ตัวแปร ได้แก่สิ่งที่สั่งการนั้นเป็นการ
ปฏิบัติในเชิงนโยบาย สิ่งที่ปฏิบัตินั้นเกิดจากอํานาจทาง
กฎหมาย การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามระเบียบวินัย และ
ข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก รโดยการปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามสิ่ ง ที่
มอบหมาย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงสร้างของการ
ปฏิบัติ หรือโครงสร้างของงาน สิ่งที่ปฏิบัติเป็นการกระทํา
ที่เกิดจากการยอมรับข้อตกลงของทั้งผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ก ารออกคํ า สั่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อถูกควบคุม ดูแล และ
ติดตามจากผู้บังคับบัญชา
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องค์ประกอบที่ 6 ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ มีตัวตัวแปร
ที่สังเกตได้จํานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ
การตอบสนองตามความต้องการหรือ ได้รับประโยชน์
จากสิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากลั ว การถู ก ลงโทษ
ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาปฏิ บั ติ ในสิ่ งที่ กระทํ าแล้ วมี ความสุ ข
และสิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
องค์ ประกอบที่ 7 การบั งคั บ มี ตั วแปรที่ สั งเกตได้
จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา
การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
การปฏิบัติเป็นไปตามด้วยความจําใจเพราะถูกบีบบังคับ
หรือมีการใช้อํานาจบังคับจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติ
เป็นไปตามตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา และสิ่งที่
ปฏิบัตินั้นเกิดจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
8.2 ผลการหาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา พบว่า
แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในองค์กรทางการศึกษามีจํานวน ทั้งหมด 228 แนวทาง
การส่งเสริม ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ
54 แนวทาง ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาได้ แสดงความคิ ดเห็ นในการกํ าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร การรับ
ฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้แล้วยังให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ
โดยไม่ จํ าเป็ นต้ องปรึ กษาผู้ บั งคั บบั ญชาในเรื่ องที่ เป็ น
ภาระงานที่ กํ า หนดในกรอบหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
รวมทั้งการให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการดําเนินงาน
ที่รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้
บังคับบัญชา 48 แนวทาง ตัวอย่างเช่น ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รู้ถึงคุณค่าในตนเอง และได้รับการยอมรับให้เกียรติจาก
องค์ กร ผู้ บริ หารส่ งเสริ มโอกาสในความก้ าวหน้ าของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และส่ ง เสริ ม ให้ ทํ า งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชายอมรั บ
จุ ด มุ่ ง หมายเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กั บ องค์ ก ร และ

1/29/61 BE 11:43 AM

200

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 8 No. 2 July – December, 2017

ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกําหนด และวินัย
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการอย่างเคร่งครัดครบทุก
ประการ
องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา
39 แนวทาง ตั ว อย่ า งเช่ น การปฏิ บั ติ ง านได้ ยึ ด หลั ก
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และความต้องการขององค์กร
เป็ น สํ า คั ญ การปฏิ บั ติ ง านโดยคํ า นึ ง ถึ ง การใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดเหมาะสม
สร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่าง
ภายในองค์กรกับผู้รับบริการอย่างทุ่มเท จริงใจ และ
สร้างความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศ
เวลาให้งาน จนได้รับการยกย่องในความสําเร็จของงาน
องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 33
แนวทาง ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาต้องเข้าใจตนเอง
เห็นคุณค่าตนเอง และเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ และ
เข้ า ใจธรรมชาติ ข องผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และสามารถ
กําหนดวิธีการสื่อสารที่ดีของตัวเองให้เหมาะสมกับความ
ต้ อ งการของผู้ อื่ นได้ อ ย่ างชั ดเจน ฝึ ก ทั ก ษะของการ
สื่ อสาร และแนวความคิ ดที่ ดี ของการสื่ อสารจะทํ าให้
ผู้บังคับบัญชามีพลังในการติดต่อสื่อสาร โน้มน้าวใจผู้อื่น
ได้ดี และการสื่อสารทีป่ ระทับใจ โดยปรับเป็นโทนเสียงที่
นุ่มนวลน่าฟัง แสดงท่าทีที่มุ่งมั่น จะเป็นพฤติกรรมเชิง
บวก ให้เกิดการคิดตาม เห็นผลตาม รู้สึกตาม และเชื่อ
ตาม และนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจและเต็มใจ
องค์ประกอบที่ 5 นโยบายที่ปฏิบัติได้ 21 แนวทาง
ตัวอย่างเช่น กําหนดกรอบการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย และกําหนดวิธีการเฉพาะในการ
ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของตนโดยตรง
กําหนดสายบังคับบัญชาจากระดับสูงลงมาสู่ระดับต่ําสุด
สายการสื่อสารติดต่อที่ชัดเจนลดขั้นตอนการดําเนินงาน
สามารถตรวจสอบการดําเนินการได้ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้
ประพฤติ และปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่
ได้กําหนด โดยยึดถือประโยชน์ของทางองค์กร
องค์ประกอบที่ 6 ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ 18 แนวทาง
ตัวอย่างเช่น แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
ได้ รั บ เช่ น เวลาการทํ า งาน เวลาพั ก วั น หยุ ด วั น ลา
ค่ า ตอบแทน ให้ ท ราบแบบลายรั ก ษ์ อั ก ษรก่ อ นเข้ า
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ปฏิบัติงาน มีหน่วยงานภายในองค์กรที่ทําหน้าที่ดูแลใน
ส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา มีหน่วยรับ
ข้อร้องเรียนถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงจะ
ได้รับ อีกทั้งเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
องค์ประกอบที่ 7 การบังคับ 15 แนวทางตัวอย่างเช่น
การเตรี ยมรั บมื อโดยใช้ ข้ อมู ลพื้ นฐานที่ เป็ นจริ ง รั บรู้
สถานการณ์อย่างมีสติที่จะแก้ไข ไม่ตื่นตระหนก เรียนรู้
ทักษะของความผิดพลาดในอดีต และเข้าใจสถานการณ์
ของการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านการกําหนดแนวทางของ
การแก้ปัญหา แล้วดําเนินการแก้ไข ฝึกการคิดสร้างสรรค์
ในงานที่ดี ทําให้เกิดมีการประยุกต์ใช้กับการทํางานในทุก
ระดับ และกําหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
9. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา พบ
ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ไ ด้ ค้ น พบจากผลการวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้
สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
9.1 จากผลการวิจัยองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาในองค์ กรทางการศึ กษาเป็ นพหุ
องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 1) องค์กร
แห่งการสร้างความร่วมมือ 2) ความผูกพันต่อองค์กรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 3) คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา
4) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 5) นโยบายที่ปฏิบัติได้
6) ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล อื่ น ๆ 7) การบั ง คั บ ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งมาจาก การบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ (New
Public Management) คือการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จั ดการภาครั ฐโดยนํ าหลั ก การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบราชการ และการแสวงหาประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยการนํ า เอา
แนวทาง หรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ เช่นการบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึง
หลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด และ
แนวราบ การเปิ ดโอกาสให้ เอกชนเข้ ามาแข่ งขั นการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ การให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ค่ า นิ ย ม
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ง
การมุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน โดยคํ า นึ ง ถึ ง
คุณภาพเป็นสําคัญ [5] อีกทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม
ของระบบราชการไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกัน
ในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล ในภาครัฐของ
ประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะนําไปสู่ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิ จ ความมั่ นคงทาง การเมื อง และความเจริ ญ
ผาสุกของสังคมร่วมกัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทํางาน เพื่อให้การดําเนินงานภายในองค์กร
เป็ นการทํ างานที่ มุ่ งไปสู่ การบริ หารที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์ สู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายการดําเนินการขององค์กร จึงมี
ความสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการได้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพ.ศ.
2558 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถ
นําไปปรับใช้ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทําให้การส่งมอบ
ผลผลิ ต และการบริ ก ารดี ขึ้ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการและผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบ
แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ยทุ ก กลุ่ ม เกณฑ์
PMQA เกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด้านในการบริหารและ
ดําเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ 1) การนําองค์การ 2)
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลกร
6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์การ
ดําเนินการที่จะช่วยให้ส่วนราชการจัดการเรื่องทรัพยากร
ให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
การปรับปรุงการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ และความ
มีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
[6] ท้ายที่สุดแล้วส่วนราชการจะก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ
ในส่วนของนโยบายการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้รับมอบหมายให้ศึกษาในเรื่องทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการผลิต และพัฒนา
กําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครั ฐ ภาคสถานศึ ก ษา และภาคประชาชนที่ อ ยู่ ใ น
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ท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ ด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในฐานะของ
ผู้บังคับบัญชาขององค์กรทางการศึกษาจึงเป็นบุคลที่มี
ความสํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งบริ ห ารงานด้ า นการพั ฒ นา
การศึกษาโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และ
สังคมที่ดี มีการวางแผนเป็นขั้นตอน และจัดระบบบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของ
สังคม และสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศมาเป็นพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
ทางการศึกษา รวมทั้งการบริหารงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยอมปฏิ บั ติ ต าม และร่ ว มมื อ สู่ ก ารดํ า เนิ น การไปสู่
เป้าหมายขององค์กรทางการศึกษา
9.2 ด้านแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามใน
องค์กรทางการศึกษาพบว่า แนวทางการส่งเสริมการ
ยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการ
ศึกษามีจํานวน ทั้งหมด 228 แนวทาง นั้นเกิดจากความ
คิดเห็นของข้าราชการครู ทั้งในส่วนของผู้บริหาร และ
ผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สะท้อนภาพให้เห็นถึงสภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามนโยบาย หรือตามที่ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้งานที่ดําเนินการอยู่แล้ว และตรงนโยบาย ผลการ
วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะทําให้งานที่ดําเนินการอยู่แล้ว
สามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบายงานที่ดําเนินการ และ
เพิ่มตามนโยบายใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของการทํางาน
ของส่วนราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ให้ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ ดําเนินการ
ได้แปลงนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ
ตามภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่นําไปสู่การ
ปฏิ บั ติ มี การวิ เคราะห์ และปรั บกลยุ ทธ์ การทํ างาน
ปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน ดังนั้น ผลการวิจัยนี้
จะเกิดประโยชน์ขึ้นได้เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้นําหลัก
ของแนวทางในแต่ละองค์ประกอบนั้นไปประยุกต์ใช้ โดย
เฉพาะกับการปฏิบัติงานร่วมกันภายในสถานศึกษา ที่จะ
ต้องร่ วมมือร่วมใจในทุ กภาคส่วนทั้ งที่เป็ นบุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียน
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ตามกรอบนโยบายแผนการศึ กษาชาติ และภารกิ จที่
สถานศึกษาแต่ละแห่งกําหนดต่อไป
10. ข้อเสนอแนะการวิจัย
10.1 ข้อเสนอแนะและการนําผลการวิจยั ไปใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนํา
ผลการศึ ก ษาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม การยอม
ปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา ดังนี้
10.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้นําองค์ประกอบ
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาไปทบทวนการ
บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของการบริหารงาน
บุคคลเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้องค์ กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
10.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้นําแนว
ทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในแต่ละองค์ประกอบ
ของการยอมปฏิบัติตาม ไปใช้บริหารงานบุคคลเพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า
10.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนํา
แนวทาง การส่ ง เสริ ม การยอมปฏิ บั ติ ต าม ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามไปออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา
10.1.4 ควรนําแนวทางการส่งเสริมการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา
ไปพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ใช้สําหรับฝึกอบรมบุคคลเพื่อ
เตรียมพร้อมในช่วงของการทดลองปฏิบัติราชการ
10.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยทําให้ได้สารสนเทศในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้
10.2.1 ควรวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา
10.2.2 ควรวิจัยเพื่อศึกษาการนําแนวทาง
ของการปฏิบัติของผู้บริหารให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ตามบริบทของสถานศึกษาในสถานการณ์ใดได้บ้าง
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