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The objectives of this research were to determine ; 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 instruments for collecting the data were semi-structured interviews, 
opinionnaire, and checklist form. The samples were 173 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 519 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 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. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความส าเร็จขององค์กรหนึ่ง  เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานร่วมกันน าไปสู่เปูาหมายของ
องค์กรที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ด้วยเหตุเพราะในองค์กรจะประกอบด้วย
บุคคลที่หลากหลายฝุาย  ต่างเพศ ต่างวัย และที่ส าคัญคือต่างความคิด  การบริหารงานคนจึงไม่ใช่
เรื่องง่ายเพราะทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน เมื่อแตกต่างกันย่อมต้องเกิดความขัดแย้งในการร่วมมือ
ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง  ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลส าคัญ1 ที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือจากทุกฝุายใน
ฐานะที่เป็นผู้น าจึงต้องอาศัยกลยุทธ์การเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับบน หรือล่าง มี หรือไม่มีอ านาจ
รับผิดชอบ  จ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของผู้อ่ืนในการเผชิญกับความท้าทาย การปรับเปลี่ยน
ค่านิยม  การเปลี่ยนมุมมอง  และการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ส าหรับคนที่มีอ านาจรับผิดชอบ ให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองในการแก้ไขปัญหายากๆ ความท้าทายต่างๆ ที่ต้องมี
การปรับเปลี่ยนนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความส าเร็จขององค์การทั้งนี้  เพราะผู้น ามี
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง กล่าวคือเป็นตัวแทนขององค์กรท าให้องค์กรประสบ
ความก้าวหน้า บรรลุผลส าเร็จผู้น าที่มีจุดยืน เป็นผู้มีอุดมการณ์  หรือมีจุดหมายที่ชัดเจนองค์กรใดมี
ผู้น าถือธงน านั้นก็เหมือนกับที่ทีมได้เห็นเส้นชัย  หรือหลักชัยที่ต้องเดินไปให้ถึง   ด้วยกระบวนการ 
วางแผนการจัดการองค์กร  การจัดคนเข้าท างาน  การสั่งงาน และมอบหมายงานการควบคุมงาน  
สามารถประสานประโยชน์  ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะต้องน าให้ทีมงานภายในองค์กรไปถึง
หลักชัยในการท างาน หรือเปูาหมายขององค์กรนั้นเอง  หากแต่ว่าการด าเนินการอย่างไรที่ผู้น าจะ
สามารถบริหาร  และสามารถให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติภารกิจตามขอบข่ายของ
งานทีไ่ดร้ับผิดชอบ  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายขององค์กร บาร์นาร์ด 
(Barnard) กล่าวถึงผู้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลว่า  การที่บุคคลเราจะยอมรับในค าสั่งที่เกิดจากอ านาจ
หน้าที่ก็ต่อเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา 1) เข้าใจค าสั่งนั้น  2) เชื่อว่าค าสั่งนั้นสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์กร 3) เชื่อว่าค าสั่งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเป็นไปตามเปูาหมายส่วนตัวของเขาด้วย และ 
4) ยอมที่จะปฏิบัตติามสิ่งนั้น2 และได้เขียนหนังสือ Functions Of The Executive ที่กล่าวถึงงานใน
หน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความส าคัญของบุคคล ระบบของความร่วมมือองค์กร และเปูาหมายของ
องค์กรกับความต้องการของบุคคลในองค์กรต้องสมดุลกัน  หน้าที่ของผู้บริหารที่ส าคัญที่สุด จึงเป็น
การประสานงาน  อาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารเป็นบุคคลที่ไม่จ าเป็นต้องเก่งมาก  ต้องยอดเยี่ยม   แต่ต้อง
มีวิธีการที่ใช้คน ดึงคนท่ีเก่ง และยอดเยี่ยมมาใช้ให้ได้ โดยผู้บริหารไม่ต้องท าอะไรเอง และใช้หลักการ  

                                           
1 คมกฤช  จองบุญวัฒนา, ภาวะผู้น า On Leadership คัมภีร์ส าหรับผู้บริหารจาก

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท,2556), 129. 
2
 Chester I. Barnard, The Function of The Executive  (Cambridge:  

Harvard University Press, 1938),  163. 
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2 
 
Cooperate System ของบานาร์ด (Barnard) ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม  (Work Base on 
Participation)  หน้าที่ของผู้บริหารมีเพียงข้อเดียว  คือแสวงหาความร่วมมือ อ านาจของผู้บริหารที่
เกิดขึ้นมาจากการตอบสนองของคนที่อยู่ โดยรอบๆตัวผู้บริหารเองว่ายอมรับในค าสั่งที่สั่งหรือไม่     
อาจใช้การจูงใจให้คนท างานด้วยความรู้สึก เช่น ความพึงพอใจ  การให้เกียรติ และได้รับการยกย่องว่า
ทฤษฎีองค์การไม่เป็นทางการ (Informal Organization) ซึ่งเป็นทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมเป็น
ระบบความร่วมมือของมนุษย์ในการปฏิบัติกิจกรรม โดยเน้นปัจจัยส าคัญด้านประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรบรรลุเปูาหมายจะท าให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากร และ
แก้ไขข้อบกพร่อง 3 ประการ ได้แก่พฤติกรรมส่วนบุคคล (individual behavior) การยอมปฏิบัติตาม 
(Compliant)  และการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน (Communication) จะเห็นได้ว่ามุมมองแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตามนั้น มีความหลากหลายในพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรอันจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงสมาชิกขององค์กร แต่เป็นกลไกลถึงใน
ลักษณะพันเฟืองหลายตัวที่ท างานร่วมกันซึ่งพฤติกรรมต่างๆ   นั้นสามารถที่จะท านายผลได้
นอกเหนือไปจากเศรษฐกิจ   ความสนใจ  การรวมกลุ่มกัน  จากความหลากหลายพฤติกรรมของ
บุคคล สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเพ่ือประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของ         
การบริหารงานที่เกิดแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมปฏิบัติตาม 

 
ความเป็นมา  และความส าคัญของปัญหา 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ สังคมเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้       
ไร้พรมแดน มีการแข่งขันในเวทีโลกด้านเศรษฐกิจการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และสังคมภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ต้องเพ่ิมศักยภาพมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)3 คือ การปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ  และการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ   เช่นการบริหารจัดการงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
การบริหารงานแบบมืออาชีพ  การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า  การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด  และ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ  การให้ความส าคัญต่อ
ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน
โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  สู่ความส าเร็จตามเปูาหมายการด าเนินการขององค์กร   สอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

                                           
3
 บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 
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พ.ศ.2558 4   มีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ   สามารถน าไปปรับใช้ได้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
ท าให้การส่งมอบผลผลิตและการบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน  โดยท าให้เกิดความสอดคล้องกันของแผนปฏิบัติการ กระบวนการ
ตัดสินใจ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติการ  และผลลัพธ์ การน าเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้ส่วนราชการ
สามารถประเมินองค์การตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และต้องการมุ่ง
ไปทางใด  หลักเกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบบริหารงาน การพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มเกณฑ์ PMQA นอกจากนี้แล้วนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเร่งให้แต่ละระดับพ้ืนที่
แปลงนโยบายของรัฐบาล  และของกระทรวงศึกษาธิการตามภารกิจในขอบเขตของ ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้มีการศึกษาวิเคราะห์  และปรับกลยุทธ์ของการท างานปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกับนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม การท างานต้องมีความรวดเร็ว และ ร่วมกันได้อย่าง
คล่องตัวมากข้ึนในส่วนของนโยบายการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาในเรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทย มั่นคน มั่งคั่ง ยั่งยืน ท าอย่างไรให้
สามารถผลิตคนได้ตรงตามความต้องการ มีสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการทั้งในระดับประเทศ และ
อาเซียน ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ รัฐบาลมีแนวนโยบายหรือแนวทางของการกระจายอ านาจลง
ไปสู่สถานศึกษา และสถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการกระจายอ านาจการด าเนินการ
ดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว และสามารถใช้อ านาจในการตัดสินใจมากขึ้น  
นอกจากนี้ในภาพรวมของระดับประเทศจะท าให้ ชุมชน สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่   
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  รวมทั้งเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาในครั้งนี้  สรุป
ได้ว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคสถานศึกษา  และภาคประชาชนที่
อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะของผู้บังคับบัญชาขององค์กรทางการศึกษาจึง
เป็นบุคลที่มีความส าคัญยิ่งที่จะต้องบริหารงาน ในด้านการพัฒนาการศึกษา โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้น า หรือผู้บังคับบัญชาย่อมมี
ความปรารถนาอย่างยิ ่งที่จะให้ทุกคนในหน่วยงานมีพฤติกรรมร่วมกัน หรือมีพฤติกรรมกลุ ่ม 
ทั ้งนี ้การที่กลุ่มคนจะมีพฤติกรรมร่วมกันได้นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น า  หรือ
ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหรือเป็นตัวน าที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่
การมีพฤติกรรมกลุ่ม โดยผู้น าจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมส่วนบุคคลให้ไปในทางเดียวกันแล้วใน
ที่สุดก็จะเกิดพฤติกรรมกลุ่มขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้น าเป็นแบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการ
แสดงพฤติกรรมด้วย และเมื่อพฤติกรรมของกลุ่มเป็นเช่นใด พฤติกรรมขององค์การ  หรือพฤติกรรม
ของหน่วยงานก็จะเป็นเช่นนั้น  ซึ่งนักวิชาการ นักธุรกิจหลายท่านให้ทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น า  

                                           
4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), เกณฑ์คุณภาพการ
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ผู้บริหาร  ผู้จัดองค์การ  หรือหัวหน้างานไม่ว่าหน่วยงานเล็ก หรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการ  
หรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จ  หรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง 
บางครั้งการจัดองค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้   หากผู้บริหารมี
คุณลักษณะที่ดี  แต่ถ้าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าของผู้บริหารไม่ดี  แม้การจัดองค์การ
ถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตามผลงาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหาร หรือ
ผู้น าองค์กรจะต้องมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสม  มีพฤติกรรมในการน าที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะความส าเร็จ
ของงานทุกด้านขององค์การ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร หรือผู้น าซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆ เพื่อให้งานเกิด การเป็นผู้บริหารนั้น หน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจ  และผลักดันให้ลูกน้องท างาน
เป็นหน้าที่ส าคัญมาก  ซึ่งเงินอาจไม่ใช้รางวัลที่จ าเป็นแต่เพียงอย่างเดียว แต่รู้จักการสร้างความท้า
ทายในการท างานให้กับลูกน้องด้วย เพ่ือให้ลูกน้องสนุกที่จะร่วมงานด้วย ล้วนเป็นสมบัติที่ส าคัญของ
ผู้บริหารทั้งนั้น  ดังที่ จรวยพร  ธรณินทร์  กล่าวถึงผู้บริหารยุคปัจจุบันว่าแตกต่างจากผู้บริหารเมื่อ 
10 – 20 ปีที่ผ่านมา  เพราะโลกได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์  ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้
ทันการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัว  และรอบโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านเทคโนโลยีมี
ความทันสมัย  และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันด้านปริมาณ คุณภาพ และโอกาสมากขึ้น 
ความต้องการสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง  และคลื่นความคิดจากโลกตะวันตกเริ่มเปลี่ยนไปตาม
กระแสความคิดของโลกตะวันออก การปรับตัวของผู้น าในยุคคลื่นลูกใหม่  (New Wave)  นับตั้งแต่ปี 
ค.ศ.2001 หรือต้นคริสต์วรรษที่ 21 เป็นยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ขั้นก้าวหน้าที่เน้นสังคมสันติสุข 
และดูแลสิ่งแวดล้อมโลก  ดังนั้นผู้น ายุคใหม่ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดในการท างานภาคธุรกิจ หรือ
รัฐระดับโลกจะต้องมีคุณสมบัติ พ้ืนฐานที่เปลี่ยนจากอดีตในด้านการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีแผน
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่เหมาะสม  รวมพลังของทีมงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และมีการบริหารข้อมูลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารคุณภาพสูง  ทั้งนี้ต้องมีความสามารถทั้งเทคนิค
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  และการสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ดี   ดังที่มีคุณลักษณะ
ของผู้น าระดับโลก 9 ประการ ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความหน้าเชื่อถือไว้วางใจได้รับความศรัทธา 
3) ความยุติธรรม  4) ความมีเหตุผล 5)  ความรับผิดชอบ 6) ผู้อ่ืนพ่ึงพาได้  มีอิสระทางความคิด 7)  
มีความจริงใจ และจริงจัง 8) มีความคิดสร้างสรรค์ และ 9) มีความรู้ด้านเทคนิคในสาขาวิชาชีพอย่าง
ลึกซึ้ง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร5 หรือ ผู้น า นั้นควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ
คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน  หรือผู้ตาม
นี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือที่เรียกว่า “4I’s” 6 ประกอบด้วย 
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence of Charisma Leadership : II or CL) 

                                           
5
 จรวยพร  ธรณินทร์, 12 ไม้เด็ด สูตรส าเร็จข้าราชการ  (กรุงเทพมหานคร: อินสปายร์, 

2552), 155-157. 
6 กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการกระจายอ านาจส าหรับผู้บริหารการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา 
(กรุงเทพมหานคร: องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2550), 11. 
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หมายถึง  การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าที่จะเป็นที่ยกย่อง
เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา 2 ) การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspirational motivation : IM) หมายถึงการที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ
กับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะ
กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดย
การสร้างเจตคติที่ด ี และการคิดแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะ
สร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อ
เปูาหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า
จะสามารถบรรลุเปูาหมายได้  ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์   และ
ภารกิจขององค์การ   ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนเองต่อเปูาหมายระยะยาว 3) การ
กระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation : IS)  หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู ้ตามต้องการมองหาแนวทางใหม่ๆมา
แก้ปัญหาในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์  4) 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration: IC) ผู้น าจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมี
คุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน
เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์
ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู ้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู ้ตาม  และเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ ้น   
“ใจนักเลง”7 เป็นคุณสมบัติส าคัญอย่างที่สุดประการแรกที่จะท าให้กลายเป็นผู้น าที่ดี เพราะความเป็น
ผู้น าที่แสดงออกมาจากใจตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะท าอะไรก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรก องค์ประกอบ 5 
ประการที่ท าให้มีใจนักเลงได้นั้น ประกอบด้วย 1) กล้าลงโทษเมื่อลูกน้องท าผิด หมายความว่าต้องไม่
กลัวที่จะท าให้ลูกน้องโกรธหรือไม่พอใจในการลงโทษนั้น เพราะถ้ามีใจที่แท้จริง ลูกน้องจะเข้าใจ และ
ไม่ถือโทษโกรธ  2) กล้ายอมรับผิดเมื่อตนเองท าพลาด ไม่ต้องรอให้คนอ่ืนมาชี้ความผิดให้มองความผิด
ของตนเองก่อนกล้ายืดอกยอมรับมันอย่างไม่หวั่นเกรง อับอาย 3) มีมโนธรรม จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วย
มโนธรรม และคุณธรรมนั้นมีแต่จะท าให้ผู้อ่ืนที่อยู่ภายใต้การปกครองรู้สึกร่มเย็น อบอุ่น เบาสบาย 
แม้ว่างานที่ก าลังท าอยู่นั้นจะหนักแสนหนักก็ตาม 4)  ไม่โอ้อวดเกินตน  คนขี้โอ่ ขี้โม้ ยกตนข่มท่าน  
พูดแต่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่นพวกปากปราศรัยใจเชือดคอ บรรดานี้คือคนที่คบหาไม่ได้ และ  
5) ซื่อสัตย์ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง เพราะคนที่รู้จักแต่ความเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกไม่มีความ
จริงใจต่อผู้อื่น คือคนที่มีแต่น าอันตราย และความเสื่อมมาสู่ตนเองและผู้อ่ืนตลอดเวลา อีกทั้งศักดิ์ไทย 
สุรกิจบวร  ได้จ าแนกคุณลักษณะของผู้บริหารที่จะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 10
ประการ คือ1) มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 2) มีความรู้ทางวิชาชีพ 3)มีความรู้เท่าทัน
สถานการณ์ 4) มีทักษะด้านการเข้าสังคม 5) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหา และ

                                           
7 พรศักดิ์  อุรัจฉัทชัยรัตน์, ศาสตร์แห่งผู้น าจากสุดยอดวรรณกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร: 

อินสปายร์, 2555), 46-47. 
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ตัดสินใจ 6) การควบคุมอารมณ์ 7) มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง 8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 9) มี
ความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืน และ10) มีความใฝุรู้ 8 นอกจากนี้แล้วยังฝึกฝนการเรียนรู้ในมุมมองอีกส่วน
หนึ่งขององค์กร ชอมพู (Champoux) กล่าวถึง ผู้น าย่อมมีวิสัยทัศน์ที่จะบอกได้ว่าจะท าอย่างไรให้
อนาคตขององค์กรถึงสามารถไปได้ดีกว่าเดิม เป็นผู้ที่มสีามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามเพ่ือ
ไปให้ถึงเปูาหมายของวิสัยทัศน์ขึ้น ประกอบด้วยภาพแห่งอนาคตอันมีพลัง (Power full Image) ซึ่ง
จากการศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นชัดเจนว่า  การปฏิบัติงานในเชิงบวกก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ทรง
ประสิทธิภาพ ผู้น าที่กล้าเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขารับรู้ได้ว่าหากมีการจ่ายเงินเดือนสูง
จากช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงาน ผู้น าจะต้องใช้อ านาจเพ่ือสร้างอิทธิพลโดยทันที และไม่ต้องลังเล
เป็นการดึงดูดให้คนปฏิบัติงานไปพร้อมกับการลงโทษเป็นการบีบบังคับให้คนยอมปฏิบัติตาม ผู้น าที่
ปฏิบัติในลักษณะตรงกันข้ามนี้ก็มักจะก าหนดแนวทางปฏิบัติอ่ืน เพราะพวกเขาไม่ยอมยุติการ
ด าเนินการ  เพ่ือให้ถึงซึ่งวิสัยทัศน์  เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยง และเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดการขัดแย้ง9 
ดังที่ วิออส์ท (Viorst) กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในองค์กร คือการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรมักไม่
แสดงการโต้แย้ง  ซึ่งเป็นอากัปกิริยาโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มักจะแสดงอาการสงบนิ่ง
กับผู้มีส่วนร่วม ซึ่งแท้จริงแล้วการสงบนิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกท้อแท้ใจกับผู้มีอ านาจแบบใช้อ านาจ
เด็จขาด และไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ สิ่งร้ายแรงที่เกิดขึ้นถือเป็นการแสดงถึงรูปแบบ
ของจุดแตกหัก เพื่อที่จะรักษาไว้ด้วยการนิ่งเงียบไว้  แม้ว่าจะมีความเต็มใจที่จะแสดงให้เห็นถึง 
ความชัดเจนในสถานการณ์ท่ีมีปัญหาก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นจากผู้น าเพียงฝุายเดียว สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
การเริ่มต้นของการให้อิสระต่อการแสดงออกของความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งมักจะไม่ยอมรับลักษณะของการพูดจาแบบตรงไปตรงมา  โดยพ้ืนฐานแล้ว
การแสดงความเห็น ด้วยการเสนอแนะในบางสถานการณ์ก็มักจะไม่ขัดแย้งกับการประชุมกลุ่ม สองสิ่ง
ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจด้วยการควบคุมจากอ านาจหน้าที่ในสภาพที่มีความรุนแรง  คือการควบคุม
เยี่ยงทาสโดยการออกค าสั่งสุดท้ายคือการยอมปฏิบัติตาม  ผู้น าที่ใช้อ านาจเผด็จการยิ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ขาดความสนใจ   หรือได้รับการต่อต้านจากผู้อ่ืน หากผู้น ามีความเป็นประชาธิปไตยใน
ขณะที่สถานการณ์ที่พบคือลักษณะแตกต่างจากผู้อ่ืน นั้นหมายถึงการไม่ล่วงละเมิด  และท าให้เกิดผล
อันเป็นประโยชน์มากที่สุด  รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตามในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
เช่นการเชื่อฟัง  และการสั่งการ รวมถึงความตระหนักถึงความสามัคคีปรองดองของกลุ่มที่แสดงให้
เห็นถึงอ านาจหน้าที่ผู้น า  ซึ่งเป็นรูปแบบที่สวนทางกับการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้น า   ดังเช่นรูปแบบ
ของการต่อต้าน10  วอลเตอร์ (Walters) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิตในลักษณะส่วน
บุคคลของ ผู้ตามที่แสวงหาความสัมพันธ์ในรูปแบบของความสามัคคี   กลมเกลียวกัน  เพ่ือที่จะ

                                           
8
 ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, “ประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

สถานศึกษา  คุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารยุคโลกาภิวัตน์,” วิชาการ 5, 1 (มกราคม 2545): 7-13. 
9 Joseph E. Champoux,  organizational Behavior integrating individuals and 

organizations (New York: Taylor & Francis, 2011), 288. 
10 Judith  Viorst, Imperfect Control: Our Lifelong Struggles with Power and 

Surrender (New York: Simon & Schuster, 1998), 201. 
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ประสบความส าเร็จในด้านการสร้างความสัมพันธ์แบบกลมเกลียวต่อกัน ผู้ที่มีความผูกพันกับทีมของ
ตนเองจะน าไปสู่รูปแบบที่ผู้ตามมีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพที่มีการสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ 
เพ่ือที่จะสนับสนุนให้สามารถบรรลุตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม การเชื่อฟัง และการยอม
ปฏิบัติตาม  เป็นรูปแบบลักษณะของผู้ตามที่ปฏิบัติตามมาตรฐานลักษณะภายนอกของความประพฤติ
ที่เป็นไปตามรูปแบบความประพฤติของผู้ตาม เพ่ือปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แสดงให้เห็น
ถึงอ านาจหน้าที่  เหล่านี้เป็นการอ้างอิงได้กับการยอมปฏิบัติตามที่มีในสังคม การยอมปฏิบัติตาม
กฎของสังคมซึ ่งเป็นหนึ ่งในรูปแบบของการปฏิบัติตนของผู ้ตาม จุดมุ่งหมายของการท างาน 
รูปแบบของการยอมปฏิบัติตามจะเป็นตามกฎ และการสร้าง เปูาหมาย โดยการใช้อ านาจหน้าที่
ขององค์กร  พบว่าที่ใดที่มีบุคคลส่งเสริมประสิทธิภาพที่ปฏิบัติในรูปแบบที่กล่าวมานี้ จะยอมละสิ่งที่
ท าให้เกิดความพอใจ และบุคคลใดที่ยอมเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเป็นตัวแทนพิสูจน์ให้เห็น
ถึงความส าเร็จขององค์กร  หรือแสดงในรูปแบบอื่นๆ นั้นที่เป็นตามกฎของการยอมปฏิบัติตาม 11 
 จากลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผู้บริหาร หัวหน้า ผู้น า ผู้บังคับบัญชา ล้วนแล้วแต่
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในการสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ลูกน้อง ผู้ปฎิบัติ หรือผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เป็นบุคคลส าคัญที่จะจูงใจให้บุคคลที่อยู ่ในก ากับสามารถปฏิบัติหน้าที่    หรือภารกิจที ่ได้รับ
มอบหมายบรรลุได้ดังจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในระดับตนเองและองค์กร  สิ่งส าคัญคือผู้บริหารสามารถ
แสวงหาวิธีการที่เหมาะสม  มีความแยบยล และเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้น จนสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร  รวมทั้งสามารถน าองค์กรสู่ความส าเร็จด้วยการที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม  
 
ปัญหาของการวิจัย 
 มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการคิดหาเหตุผล เพราะมีสมองที่มีความสามารถใน
การคิดได้อย่างวิเศษกว่าสัตว์ทั้งปวง การคิดของมนุษย์นั้นมีรากฐานมาจากมุมมอง  หรือจุดยืน
หลากหลาย   ถ้าคนเรามีมุมมองหรือจุดยืนที่แตกต่างกันความคิดของมนุษย์ก็จะแตกต่างกันออกไป    
ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางการคิดได้ในทุกเรื่องตามเหตุผลที่แตกต่างกันไป การที่ใครจะยอมให้กับ
เหตุผลของใครในการท างานร่วมกัน ความส าคัญอยู่ที่บุคคลที่น าเสนอเหตุผลอยู่ด้วยมากกว่า12

โดยเฉพาะ การเอาชนะ “คน” ถือเป็นสุดยอดของการเอาชนะทั้งปวง   ทั้งต่อใจตนเอง  และต่อผู้อ่ืน
อันเป็นจุดเริ่มต้นของการชนะท่ีแท้จริง13  จากสภาพปัญหาการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ พบว่ายังคง
ขาดการสนับสนุนที่ดีพอที่จะช่วยให้การท างานของทีมงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ       
มีความสุขจากการปฏิบัติงาน พฤติกรรมผู้บริหาร และวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า   นั้นมีความส าคัญยิ่ง

                                           
11 Glenn D.Walters, Beyond Behavior ; Construction of an Overarching 

Psychological Theory of Lifestyles  (California: Greenwood Publishing Group, 2000), 
109. 

12 สิทธิโชค วรานุสันติกูล, ท าอย่างไรให้เขายอม (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547), 
16-17. 

13 ทศ  คณนาพร, ซุนวูสอนเอาชนะใจคน (กรุงเทพมหานคร: แฮ๊ปปี้บุ๊ค, 2554), 10. 
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ในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลความส าเร็จในผลงาน พบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถของ
ผู้บริหาร หรือผู้น าพฤติกรรมผู้น า  หรือภาวะผู้น าเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมีลักษณะ  
การปฏิบัติงานอย่างไรมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพียงใด  ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญที่สุดที่
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าในการบริหารงานเพ่ือรวมพลัง และใช้ประโยชน์ของ
บุคคลที่มีอยู่ให้ยอมปฏิบัติตาม และต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้การ
ด าเนินการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย โดยให้บุคลากรผู้ร่วมงาน
เกิดความพึงพอใจ   และก่อให้เกิดความร่วมมือจากร่วมงานอย่างเต็มที่   ทั้งนี้เพราะหากพฤติกรรม
ผู้น าของผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงานมากเพียงไร ผลผลิตขององค์กรจะสูงขึ้นมาก
เท่านั้น 14  สิ่งส าคัญคือการที่ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เต็มใจและสามารถบูรณาการทฤษฎี และมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ และพฤติกรรมของบุคคล
ให้เข้ากัน สามารถการท านาย และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องการให้สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกับองค์การอย่างเต็มที่ทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจ  ในการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ทราบ
ถึง องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะสามารถน าข้อมูลมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมส าหรับผู้บริหาร และส่งเสริมให้เกิดการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริหารจัดการในสถานศึกษาต่อไป
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา  จะต้องมีความรู้  ความสามารถใน การบริหารจัดการ  มี
วิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น ามีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่
ยอมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
แท้จริง ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นบุคคลหนึ่งในกระบวนการของ
การบริหารองค์การ ผู้น ามาซึ่งความส าเร็จของการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท าหน้าที่
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาทั้งการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยที่ 
การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ได้รับมอบอ านาจ  และใช้อ านาจหน้าที่ของตนเองที่
ได้รับบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ที่ได้รับการกระจายอ านาจมาดังปรากฏพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551)  (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) 
ที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ปูองกัน มิให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย การเสริมสร้าง  และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  ให้กระท าโดย
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดใน
อันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทาง
ที่มีวินัย การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย   ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามควร

                                           
14 Ralph Melvin Stogdill,  Handbook of Leadership : A Survey of  Theory  

and  Research (New York: Free Press, 1974), 331. 
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แก่กรณีได้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปใน
กระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติ รวมทั้งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ของ การเปลี่ยนแปลงทางบริบท (Context) หลากหลายส่วนนั้นน่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมือ
อาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่จะท าหน้าที่ส าคัญให้ไปสู่เปูาหมายที่พึงประสงค์ โดย
การก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นศักยภาพ  คุณภาพ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา   
การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 

 1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา 

 2. เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา 
 

ข้อค าถามการวิจัย 
1. องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1.  องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาเป็นพหุ
องค์ประกอบ  
 2. แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา        
เป็นพหุองค์ประกอบ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษา  พบว่าแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามนั้นมีมาแต่อดีตโดยผู้วิจัยก าหนดกรอบ
การศึกษาเป็นยุคของทฤษฎีการบริหาร  ดังนี้  
 1. ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม  (The Classical organization theory) ได้แก่ 
1) แนวคิดทฤษฎีจริยศาสตร์แนวคานท์  (Kant) 2)  แนวคิดสภาวะตามธรรมชาติของมนุษย์โกรติ และ
พูเฟนดรอฟ  (Grotius and Pufendorf)  3) แนวคิดระบบอิทธิพลทางสังคมของ เว็บเบอร์ (Weber) 
4) แนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม และเชื่อฟังกฎหมายของไทเลอร์  (Tyler)  5) แนวคิดทฤษฎี 
การเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner)  6) แนวคิดทฤษฎี การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ของ 
เทย์เลอร์ (Taylor) และ 7) แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ของ ฟาโยว์  (Fayol)   
 2. ยุคทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) ได้แก่  1) แนวคิดทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
ของคาร์เนกี  และ เมโย  (Carnegie and Mayo)   
 3. ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร/พฤติกรรมศาสตร์   (AdministrativeTheory / 
Behavioral Science Theory) ได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการของ บาร์นาร์ด (Barnard)  
2) แนวคิดทฤษฎีจูงใจของมาสโลว์ และ ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮร์ซเบิร์ก ( Maslow and Herzberg)  
3.) แนวคิดด้านความผูกพันในองค์กร ของ สเตียร์ส (Steers)  4) แนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม
ของเอทซิโอนี (Etzioni)  5)  แนวคิดการสร้างแรงจูงใจของไวท์  (White)  6) แนวคิดลักษณะเฉพาะ
บุคคลของสวาร์น (Swarn) 7) แนวคิดการจัดการต่อข้อเรียกร้องของ นิวแมน และ วาเรน (Newman 
and  Warren)   
 4. ยุคทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวปฏิบัติการทางสังคม (Social Action Theory) 
ได้แก่ 1) แนวคิดด้านกระบวนการเปลี่ยนแนวคิด ของเคลแมน (Kelman)  2)  แนวคิดปฎิรูปภาวะ
ผู้น าของเบอร์น (Burns) 
 5.  ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการสัมภาษณ์ ประเด็นการยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา  จ านวน 9 ท่านแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่  กลุ่มที่ 1 นักวิชาการด้านการบริหาร
การศึกษา ได้แก่ 1) ผศ.ดร.สุดสายสิน  แก้วเรือง 2) ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ และ 3) ดร.วาทยุทธ  
พุทธพรหม  กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ 1)  ผอ.ดร.นรินทร์  ช านาญดู  2) ผอ.ดร.สรายุทธ  
รัตนปัญญา และ 3) ผอ.ดร.นงลักษณ์  เรือนทอง  กลุ่มที่ 3 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา 
ได้แก่ 1) ดร.ณัชพล  กาฬภัคดี   2) ดร.พนอ  สงวนแก้ว และ3) ดร.กรรณิกา  โพธิ์แก้ว  
 แนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าวน ามาประกอบเป็นกรอบทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษางานวิจัย การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา  โดยเขียนเป็นแผนภาพ 
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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แผนภาพที่1    กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม 

ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม  
(The Classical organization theory) 

1.แนวคิดทฤษฎีจริยศาสตร์แนวคานท์  
(Kant) 
2.แนวคิดสภาวะตามธรรมชาติของมนุษย์ 
โกรติ และพูเฟนดรอฟ  (Grotius and 
Pufendorf) 
3.แนวคิดระบบอิทธิพลทางสังคมของ     
เวเบอร์ (Weber) 
4.แนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามและ
เชื่อฟังกฎหมายของ ไทเลอร์ (Tyler) 
5. แนวคิดทฤษฎีการการเสริมแรงของสกิน
เนอร์ (Skinner) 
6.แนวคิดทฤษฎี การจัดการตามหลัก
วิทยาศาสตร์ของ เทย์เลอร์ (Taylor) 
7.แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
สมัยใหมข่อง ฟาโยว์  (Fayol) 
 

ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร/พฤติกรรม
ศาสตร์ (AdministrativeTheory / 

Behavioral Science Theory) 
1.แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการของ 
บาร์นาร์ด (Barnard) 
2.แนวคิดทฤษฎีจูงใจของมาสโลว์ และ 
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮร์ซเบิร์ก ( Maslow 
& Herzberg) 
3. แนวคิดด้านความผูกพันในองค์กร ของ 
สเตียร์ส (Steers)  
4.แนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามของ 
เอทซิโอนี (Etzioni) 
5. แนวคิดการสร้างแรงจูงใจของไวท์  
(White) 
6.แนวคิดลักษณะเฉพาะบุคคลของสวาร์น 
(Swarn) 
7.แนวคิดการจัดการต่อข้อเรียกร้องของ 
นิวแมน และ วาเรน (Newman and  
Warren)   
 

ยุคทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ 
(Human Relation) 

1.แนวคิดทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ของคาร์เนกี  
และ เมโย  (Carnegie and Mayo) 
 

ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนว
ปฏิบัติการทางสังคม  

(Social Action Theory) 
1.แนวคิดด้านกระบวนการเปลี่ยนแนวคิด 
ของเคลแมน (Kelman) 
2.แนวคิดปฎิรูปภาวะผู้น าของเบอร์น 
 (Burns) 
 

 
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ 

จากการสัมภาษณ์ 
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 เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของศัพท์ที่ ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้  จึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

การยอมปฏิบัติตาม หมายถึง   การที่บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลเหนือความคิด  จิตใจ    
การกระท า และการแสดงออกของอีกฝุายหนึ่ง เพ่ือให้ตอบสนองตามต้องการ  ด้วยวิธีการสั่งการ  ให้
ผลตอบแทน การจูงใจ และวิธีการต่างๆที่สอดคล้อง เหมาะสม สมดุลเพ่ือน าไปสู่ เปูาประสงค์ของ
บุคคล และเปูาหมายองค์กรที่ตั้งไว้ 

 
องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม หมายถึง ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่บุคคล

หนึ่งตอบสนองความต้องการของผู้สั่งการ ด้วยความเต็มใจ  หรือด้วยการปฏิบัติตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบน าไปสู่เปูาประสงค์ของบุคคล และเปูาหมายองค์กรทางการศึกษาที่ตั้งไว้ 

 
 แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม หมายถึงกลวิธีที่เป็นแนวทาง หรือวิธีการที่

แยบยล ของผู้มีอ านาจปกครองควบคุมดูแล และสั่งการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือด าเนินการให้
บรรลุภารกิจตามเปูาประสงค์ของบุคคล และเปูาหมายขององค์กรทางการศึกษาที่ตั้งไว้ 

 
ผู้บังคับบัญชา หมายถึงผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการบริหารงานในสถานศึกษา ได้แก่ 

ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ที่อยู่ใต้อ านาจปกครองควบคุมดูแล และสั่ งการใน

โรงเรียน ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
องค์กรทางการศึกษา   หมายถึงโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา” 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์  แนวคิดบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร  และพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร รวมทั้งทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย และได้สังเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่น าเสนอ  ดังต่อไปนี้ 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม 
 

การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) มีความหมายที่กว้างที่มีอยู่ในทุกๆ หน่วยของสังคม 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ใช้อ านาจกับบุคคลที่ร่วมด าเนินการด้วย  
ทั้งที่เป็นลักษณะที่มีอยู่ทั่วไป เพราะ  การยอมปฏิบัติตาม คือองค์ประกอบที่ส าคัญของโครงสร้าง
องค์กร ความส าคัญของ การยอมปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละองค์กร และ 
องค์ประกอบด้านอ่ืนๆของหน่วยสังคมนั้น สภาพลักษณะเฉพาะขององค์กร อย่างเช่นองค์กรที่มี
ลักษณะเฉพาะ ขนาด  ความซับซ้อน และความมีประสิทธิ์ภาพของแต่ละองค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
การน าไปสู่การยกระดับความต้องการ  ในการยอมปฏิบัติตามเป็นล าดับขึ้นไป การยอมปฏิบัติตาม
เป็นค่านิยมทางสังคมที่แฝงไว้ และได้แสดงออกมาอย่างเป็นระบบ  โดยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวแปร
ต่างๆ ขององค์กร 

 
ความหมายของการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) 
 “การยอมปฏิบัติตาม”  (Compliance)  หมายถึง ความสัมพันธ์ในสองลักษณะ  คือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน ในการออกค าสั ่งของผู้ที ่มีอ านาจ เหนือกว่า 
และการแสดงออกของผู้ใต้บังคับบัญชาที่น าอ านาจไปประยุกต์ใช้15  และหมายถึงการที่ผู้ที่มี
อ านาจสามารถปรับเปลี่ยนค าสั่งตามความเหมาะสมตามลักษณะของผู้ที่รับค าสั่ง เช่นวิธีการออก
ค าสั่งของพวกเขาได้แสดงให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับผลตอบแทน   มิใช่ว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะประสบสิ่ง 
ที่ไม่ดี หรือถูกปลดออก  ในสภาพการรับรู้อย่างนี้สภาพความสัมพันธ์ของการยอมปฏิบัติตาม คือ 
ความสมดุล แต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่มีอ านาจเพียงแต่พวกเขา
อาจไม่มีทางเลือก  ความหมายของอ านาจถูกแปรเปลี่ยนไป   การออกค าสั่งประกอบด้วยสภาพทาง

                                           
15

 Reinhard Bendix, “Compliance behavior and individual personality,” 
American Journal of Sociology 58, no. 2 (1952): 292 - 303. 
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กายภาพ  ทรัพยากร  สัญลักษณ์ของการให้รางวัล  และการถอดถอนสิทธิ์ออกจากองค์กร  โดยมี
ความโน้มเอียงไปในสภาพของการมีส่วนร่วม การแบ่งปัน  ซึ่งลักษณะที่เป็นระบบ และพยายามที่จะ
รับประกันได้ว่าพวกเขาใช้ได้อย่างสอดคล้องกันกับแบบแผนขององค์กร  16 นอกจากนี้แล้วการ
ยอมปฏิบัติตามตามความหมายของ เซียลดินี (Cialdini)  หมายถึงลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง
ในลักษณะของการยอมตาม  เพื ่อแสดงลักษณะเฉพาะของการสื ่อสารในลักษณะของข้อ
เรียกร้อง   โดยการเรียกร้องนี้อาจจะแสดงอย่างชัดเจน  และอย่างไม่ชัดเจนก็ได้17 
 การยอมปฏิบัติตาม จึงหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลเหนือความคิด  จิตใจ  
การกระท า และการแสดงออกของอีกฝุายหนึ่ง  เพ่ือให้ตอบสนองตามต้องการ ด้วยวิธีการสั่งการ     
ให้ผลตอบแทน การจูงใจ และวิธีการต่างๆสอดคล้อง เหมาะสม สมดุลเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติตาม 
 ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิด
ทฤษฎีของนักวิชาการ  ซึ่งพบว่าแนวคิดการยอมปฏิบัติตามนั้นเกิดขึ้นในสังคมมาตั้งแต่อดีตกาล   
เป็นไปตามแนวความคิดเริ่มต้นจาก คานท์ (Kant) มีพ้ืนฐานความคิดที่แสดงออกมาให้เห็นถึง      
ความหลากหลายในการกระท าความดีที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ   หน้าที่ของการท า
ความดีไม่จ าเป็นต้องเปน็หน้าที่ที่ต้องมีความสมบูรณ์แบบ  ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับหน้าที่ในลักษณะที่ไม่
สมบูรณ์แบบสามารถที่จะเป็นไปตามสิ่งที่โกรติ และพูเฟนดอร์ฟ (Grotius and  Pufendorf) บรมครู
ทางกฎหมายของเนเธอแลนค์  (ระหว่างปี คศ.1583-1645)  เคยกล่าวไว้ และโกรติ (Grotius) แสดง
ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสมบูรณ์แบบ และความไม่สมบูรณ์แบบแห่งหน้าที่อันเป็น
พ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างความถูกต้อง ส าหรับเขาแล้วความถูกต้องสมบูรณ์คือเสรีภาพที่ผู้ท า
หน้าที่ปกครองเข้าใช้ก าลัง พยายามให้ถึงซึ่งความต้องการจ าเป็น  ความไม่สมบูรณ์แบบของ       
ความถูกต้องก็ไม่สามารถน ามาซึ่งสิทธิประโยชน์  ส่วน พูเฟนดรอฟ (Pufendorf)   ได้พัฒนาลักษณะ
ของหน้าที่จาก  โกรติ (Grotius)  ศึกษาไว้โดยเขายังคงทรงไว้คือ  การยอมปฏิบัติตามด้วย การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ  ซึ่งบางครั้งอาจเป็นไปเพราะการยอมปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่
สมบูรณ์แบบ   อันเป็นลักษณะเฉพาะความประสงค์ เช่น การยอมจ่ายค่าตอบแทนที่มีลักษณะเฉพาะ
บุคคล   ซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบจะมีลักษณะของหน้าที่ที่มุ่งไปยังผลประโยชน์ คานท์ (Kant)        
ได้แนะน าสิ่งแรกคือ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างความสมบูรณ์แบบ  และความไม่สมบูรณ์แบบในหน้าที่   
ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่า ตัวแปรด้านจริยศาสตร์ (Deontic Valance) และพลังแห่งจริยธรรม 
(Deontic force) ในอดีตที่ผ่านมาเรามีการจ าแนกลักษณะตามแนวความคิดของคานท์ ระหว่าง 
ความสมบูรณ์แบบ  และความไม่สมบูรณ์แบบในหน้าที่ โดยมีการอ้างอิงกับตัวแปร และประเด็นที่
ส าคัญ หน้าที่สมบูรณ์แบบที่ห้ามไม่ให้ปฏิบัติ ขณะที่หน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบที่ควรแนะน าให้ปฏิบัติ  

                                           
16   Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex organizations (New 

York: Division A Macmillan Publishing Co, 1975), 3. 
17

 Robert B.Cialdini “Arizona state University influence Social norms 
conformity  and Compliance.” Arizona state University. 168. 
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และในอนาคตของการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการบีบบังคับ คานท์ ได้
กล่าวถึงความสัมพันธ์ในหลายประเด็นของความสมบูรณ์แบบ  และความไม่สมบูรณ์แบบของหน้าที่ 
ซึ่งแตกต่างกันไปโดยมีแนวคิดว่า การยอมปฏิบัติตามด้วยความจ าใจ เราสามารถที่จะบังคับให้คน
ปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าผู้ปฎิบัติยอมรับน าไปปฏิบัติได้เท่านั้นแต่ ในที่สุดแล้วก็ไม่อาจสามารถบังคับ
ให้ผู้ปฎิบัติยอมรับที่จะปฏิบัติได้  ซึ่ง โกรติ จะกล่าวถึงสิ่งนี้ในลักษณะของการเรียกร้องให้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด และด้วยวิธีการที่สมบูรณ์แบบที่จะเป็นตัวแทนของการกระท าที่ได้ชื่อว่าใช้สิทธิใน
การบีบบังคับให้ยอมปฏิบัติตาม คานท ์ ไม่คิดว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสมบูรณ์แบบจ าเป็นต้องจ า
ใจปฏิบัติตาม  เช่นการปฏิบัติหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบ ซึ่งปฏิบัติด้วยตัวเขาไม่สามารถที่จะบีบบังคับได้ 
นอกจากนั้นคือการปูองกันตนเองจากความรุนแรง ซึ่งก็ตรงข้ามกับการปฏิบัติหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบ 
ความแตกต่างระหว่างความสมบูรณ์แบบ และไม่สมบูรณ์แบบของการปฏิบัติหน้าที่มีความสัมพันธ์ควบคู่
ไปด้วยกัน การยอมปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ (perfect duties)  สามารถที่
จะบังคับให้เกดิได้โดยที่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่ง คานท์ จะอธิบายถึงเหตุผลการยอมปฏิบัติตามสิ่งแรก
เป็นไปเพราะถือเป็นหน้าที่ และปฏิบัติเพียงเท่าที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติได้ต่ ากว่าที่ก าหนดซึ่งถือ
เป็นข้อเสีย  เมื่อเรายอมปฏิบัติหน้าที่แบบไม่สมบูรณ์แบบเราย่อมอยู่เหนือกว่าในสิ่งที่เราเป็น ดังนั้น
สิ่งต่างๆ ที่เราจะต้องยอมปฏิบัติย่อมมีสิทธิที่จะบังคับให้เราปฏิบัติสิ่งต่างๆ ได้  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
แบบไม่สมบูรณ์นั้นมักจะได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของ โกรติ  ที่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้อ านาจบีบ
บังคับ สิ่งใดก็ตามที่ท าให้เกิดการยอมปฏิบัติตามด้วย หน้าที่ ที่ไม่สมบูรณ์แบบ เราไม่มีสิทธิที่จะบังคับ
ให้ใครยอมปฏิบัติตาม เพราะการยอมปฏิบัติตามคือสิ่งที่ต้องยอมปฏิบัติซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวของเขาเอง   
สิ่งที่จะเป็นตัวก าหนดให้เรายอมด้วยตนเองต่อผู้อ่ืนนั้นยังมิได้แสดงออกมาชัดเจน และผู้ปฎิบัติก็ไม่
ปรารถนาที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ คานท์ คิดว่าการยอมปฏิบัติตามในหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบคือ สิ่ง
ทีย่อมรับได ้  เพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการปฏิบัติด้วยตนเองไปยังผู้อ่ืน  เป็นไปตามหลักการที่ชอบด้วย
กฎหมาย  คือสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องปฏิบัติ  เหตุผลต่อมาคือเหตุไรจึงต้องยอมปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่แบบไม่สมบูรณ์แบบคือสิ ่งที ่น่ายกย่องอย่างหนึ ่ง  นั ่นคือการยอมปฏิบัติตามที่สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างหลากหลายหนทางในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าการที่ เรา บีบบังคับให้ปฏิบัติตาม  
นอกจากนี้การยอมปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่ควรได้รับการยกย่อง ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้มากกว่าการ
ปฏิบัติโดยการบีบบังคับ ดังเช่นการปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่การกระท าที่ไม่ให้เกิดความเสียหาย คานท์  
ได้มุ่งประเด็นไปที่เหตุผลของความไม่สมบูรณ์แบบในหน้าที่ ดังได้กล่าวมาข้างต้นซึ่งไม่สามารถที่จะ
สนับสนุนได้ด้วยการใช้ก าลังในการบีบบังคับ  ซึ่งแตกต่างจากหลักแห่งคุณค่าของความดีงาม ในที่นี้
หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   (Non-normative) ซึ่งพิจารณาตามหลักเหตุผลในหลักการของ
คุณค่าความด ีเพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงสาเหตุว่าท าไมปัจจัยที่สามารถจะบีบบังคับให้ยอมปฏิบัติตาม
ด้วยหน้าที่อันสมบูรณ์แบบมีความหมาย  เช่นการยอมปฏิบัติตามแม้ว่าจะขาดศีลธรรมความถูกต้อง 
อันดับแรกคือเป็นความจริงที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบนี้สามารถสนับสนุนโดยการใช้
อ านาจบังคับ   ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง   ในกรณีที่ขาดก าลังการบีบบังคับ
ก็แสดงไม่ชัดเจนได้ว่าเหตุไรจะยังมีสิทธิที่จะยอมปฏิบัติตาม   แม้ว่าจะขาดคุณความดีก็ตาม  ล าดับ
ต่อมาแม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบจะเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังของการใช้อ านาจบีบบังคับ   
ซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะคาดคะเนได้ว่าจะยอมปฏิบัติตามได้ตลอดไป จากเหตุผลของความกลัวการถูก
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ลงโทษ  ในกรณีนี้เมื่อไรที่เราไม่ยอมจากความกลัวก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะตอบได้ ซึ่งแตกต่างจาก
เหตุผลแรกว่าท าไมเราจึงปฏิเสธการยอมรับ ซึ่งทั้งสองหลักการของคุณค่าความดีที่ คานท์ ได้เสนอไว้
อาจจะเป็นเพียงเหตุผลแรกที่จะน ามาพิจารณา  และสามารถที่จะสรุปในแง่มุมที่หลากหลายตามที่ 
คานท ์ได้เสนอไว้กล่าวคือ มีหลายหลักการที่ท าให้ยอมปฏิบัติตามด้วยหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง ซึ่งหน้าที่
นี้อาจไม่สมบูรณ์แบบ  กลุ่มผู้ปฏิบัติเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน 
ตามหลักการปฏิบัติ  เป็นที่ยอมรับมีอิสระในการคิด และกระท าในการปฏิบัติตามด้วยพวกเขายอม
ปฏิบัติตามโดยที่ไม่สามารถบีบบังคับ และยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม เพราะสิ่งนั้นเป็นไปด้วยตัวของ
เขาเหล่านั้นเอง   สามารถท าให้เกิดผลในทางที่ดี  หรืออาจจะไม่ดีก็ได้เพียงแต่การยอมปฏิบัติต่างๆ 
เป็นไปตามหน้าที ่ แต่อาจจะด าเนินการให้เกิดการยอมปฏิบัติตามเพ่ือหน้าที่ ท้ายที่สุดแล้วการกระท า
ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งหนึ่งก็ด้วยความตระหนักรู้ถึงความประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งอาจจะมีบางการ
กระท าที่กระท าโดยล าพังจากหน้าที่  เช่นการกระท าที่เกิดจากหน้าที่ และเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
คุณงามความดี   แต่ไม่ใช่เป็นการกระท าที่เกี่ยวกับหลักศีลธรรม ซึ่งบางการกระท าอาจเกิดจาก
หน้าที ่ แม้ว ่าจะขาดหลักศีลธรรมจนกระทั ่งการกระท า เหล่านั้น  ไม่สามารถที่จะเข้าใจ หรือ
ตระหนักในหลักการของการท าความดี พวกเขาสามารถที่จะกระท าได้ตามหลักศีลธรรม คานท์ ได้
ยึดถือหลักการของการยอมปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบว่าสิ่งที่น่ายกย่อง  โดย
ได้เสนอให้เป็นหลักของการท าความดี สิ่งแรกคือ หลักการปฏิบัติตามที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ เพราะเรา
สามารถปฏิบัติได้มากกว่าที่เราปฏิบัติด้วยตัวเราเอง และได้มากกว่าการที่เราได้รับสิทธิในการบีบ
บังคับให้เราปฏิบัติ   อันดับต่อมาหลักการการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ   การยอมปฏิบัติตามด้วย
การปฏิบัติหน้าที่แบบไม่สมบูรณ์แบบจะเป็นหลักประกันแห่งคุณงามความดี  เพราะในการปฏิบัติตาม
สามารถที่จะปฏิบัติได้มากว่าที่การถูกบีบบังคับให้กระท า  อาจกล่าวได้ว่า การยอมปฏิบัติตามด้วยการ
แยกออกจากหน้าที่แล้ว  สามารถที่จะน าไปเป็นหลักการของการบีบบังคับได้  และถ้าการยอมปฏิบัติ
ตามเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง หมายถึงคุณค่าของความดีงามสามารถที่จะเป็นหลักของการไม่บีบบังคับ 
(non – forcibility) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า  การยอมปฏิบัติตามนั้นเกิดจากหน้าที่อันปราศจาก
ความดีถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักการของคุณธรรมซึ่งจะยังคง
เหมือนเดิม  คือการขาดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง (non-normative) ซึ่งการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม เป็น
การกระท าที่ยังต้องสงวนไว้ให้คงอยู่  โดยหลักการดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า คานท์ และโกรติ นั้นมี
ความคิดสอดคล้องกัน  คือการไม่ใช้ก าลังบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง และระดับของ
การปฏิบัติในคุณงานความดี  สามารถที่จะก าหนดให้มีลักษณะเดียวกับที่การปฏิบัติหน้าที่แบบไม่
สมบูรณ์แบบ 18  โดยที่ โทมัส (Thomas) ได้ขยายความคิดของ คานท์ ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับปัจจัย
อ่ืนๆ  ในการที่จะพยายามแสดงให้เห็นถึงหลักการแรกของการมีคุณธรรมด้วยการเริ่มจากตนเอง ที่
เรียกว่าการยึดจริยธรรมของผู้อ่ืน“heteronomous” เป็นการกระท าที่ถูกต้องเพ่ือการปฏิบัติที่หลีก
เสียงการถูกลงโทษ  โดยไม่สนต่อความหมาย หรือคุณค่าที่แท้จริงของผลด้านลบ  ดังนั้นโดยหลักการ
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จะเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านการกระท าท่ีจะเป็นแรงจูงใจให้ยอมปฏิบัติตาม  คือการรู้จักรักตัวเอง (Self-
love) หรือสิ่งที่ท าให้ตนเองมีความสุข (one’ own happiness)  สิ่งใดก็ตามเมื่อเรายินยอมเพ่ือ
ความสุข  สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญ เพราะสิ่งนี้คือหลักการที่เหมาะสมเพ่ือการยอมปฏิบัติตามด้วยหลัก
ศีลธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างการจูงใจ   ด้วยหลักการปฏิบัติตามศีลธรรม และหลักการของ
การสร้างความชั่วร้ายที่มีอิทธิพล  แม้ว่าจะไม่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  นอกจากนี้แล้วในแง่มุมของ
การปกครอง  แนวคิดด้านการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญ19  ดังเช่น 
แอนเดรียน (Andreas) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ เว็บเบอร์ (Weber) ที่ก าหนดลักษณะส าคัญที่เกี่ยวกับ 
รัฐ (State) เป็นดังเช่น ความสัมพันธ์ของการควบคุม (relation of ruler ship) และล าดับของ     
การปฏิบัติตามการควบคุม  ดังเช่นโอกาสของการสั่งการที่มีลักษณะเฉพาะ ของการเชื่อฟัง ยอม
ปฏิบัติตาม โดยมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นแล้วรัฐจึงมีลักษณะเป็นไปตามโครงการสร้างของ
การออกค าสั่ง   และการยอมปฏิบัติตาม  รูปแบบโครงสร้างของการขัดขืน ต่อต้านเป็นรากฐานที่
เชื่อมโยงกับระบบชนชั้นที่มีอ านาจเหนือกว่า จากมุมมองของลัทธิมาร์กซิสต์  และการมีอ านาจเหนือ
ชนชั้นระดับแรงงานในสหภาพแรงงานซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้  แม้ว่าจะมีการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติความส านึกเรื่องชนชั้น การต่อต้านการหาประโยชน์ จากแรงงาน  เพ่ือ
เปูาหมายของการตัดค่าตอบแทนออก  เหตุผลของการต่อต้านมีพ้ืนฐานมาจากจุดประสงค์ของลูกจ้าง
ในการที่จะจัดการควบคุม 20  นอกเหนือจากนี้แล้วมีเพียงทฤษฎีอื่นๆ อีกเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
อธิบายได้ว่าการต่อต้านเกิดขึ้นได้ อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่  และมีรูปแบบที่หลากหลายที่อาจก่อ
เกิดขึ้นได้  การต่อต้านอาจไม่ใช่เรื่องหลักส าคัญของการศึกษาองค์กร ซึ่งมีทฤษฎีของการควบคุม
บริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับการโต้แย้งไม่ได้เกิดขึ ้น หรือมันสามารถที่จะ
ประกอบด้วย หรือมีการจัดการได้อย่างเหมาะสมสู่ความส าเร็จของเปูาหมายองค์กร จึงได้ให้
ความส าคัญมุ่งไปประเด็นไปยังการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ซึ่งมีลักษณะตรงที่กันข้ามกับการ
ต่อต้าน การยอมปฏิบัติตามน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจมากว่าการต่อต้าน ดังเช่นการให้
ทุกการศึกษาจากองค์กรน าไปสู่ผลลัพธ์ในทางบวก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของการยอมปฏิบัติตาม อันเป็นพื้นฐานของทฤษฎีของการบริหารจัดการ 21  

พราสาด (Prasad) ได้กล่าวถึงแนวคิดของเว็บเบอร์ (Weber) ที่เป็นนักวิชาการยุค
คลาสสิก และได้กล่าวถึงระบบอิทธิพลทางสังคมโดยรวมในประเด็นของการมีสิทธิตามกฎหมาย 
กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปรวบรวมเป็นมโนคติที่เกี่ยวกับ  การมีสิทธ์ทางกฎหมายของแมกซ์    
เว็บเบอร์ (Max Weber’s conceptual of legitimacy) ซึ่งจะกล่าวถึงมุมมองส าคัญที่เกี่ยวกับการให้
ค าจ ากัดความของผลประโยชน์ของประชาชน นั้นคือสิทธิตามกฎหมาย ความเชื่อดังกล่าวอยู่บน
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พ้ืนฐานของข้อเรียกร้องที่เริ่มจากการท าตามค าสั่ง  และมุ่งประเด็นไปที่ความเชื่อที่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่อง
ของการมีความรู้แต่ยังรวมไปถึงปัจจัยทางศีลธรรม โดยเว็บเบอร์ (Weber) กล่าวถึงประเด็นส าคัญที่
แตกต่างกันของสิทธิตามกฎหมายภายในองค์กร และอ านาจโดยหลักการ แล้วจะมีการแบ่งแผนกเป็น
ประเภทตามพ้ืนฐานของแหล่งที่มาของสิทธิตามกฎหมาย และพัฒนาการจากการปกครองที่
สอดคล้องกับแหล่งที่มาของสิทธิตามกฎหมายนั้น เช่นกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ และความสามารถ
พิเศษ เป็นต้น และไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ในการท าให้เกิดกลไกของ
การเชื่อฟัง ด้วยการสร้างกระบวนการที่มีความเหมาะสมเพ่ือการจ าแนกประเภทของระบบการ
ปกครองมากกว่าเพ่ือการวิเคราะห์ถึงการยอมปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม เว็บเบอร์ (Weber) ได้
พยายามน าเสนอให้เกิดความเข้าใจในมุมมองในเรื่องการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ในปี 1978 
เว็บเบอร์ ได้กล่าวถึงความเชื่อในการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย ว่าเป็นเพียงช่องทางหนึ่งใน
หลากหลายวิธีการของการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และเชื่อว่าการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย
นั้น เกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ของการยอมรับในค าสั่งนั้น หมายถึงสิ่งนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ การปฏิบัติด้วยความชอบตามกฎเกณฑ์ที่เป็นประจักษ์ในช่วงของแผ่อ านาจการปกครอง ซึ่ง
มีลักษณะที่ชัดเจนจากการปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  กล่าวคือจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจในการออกค าสั่งจึงจ าต้องมีความเข้าใจ  ในความหมายของการมีอ านาจที่
เหนือกว่า  โดยความชอบธรรม  “legitimate domination” สิ่งที่ส าคัญสิ่งหนึ่ง  คือกระบวนการ
ทางความคิดที ่ม ีความหลากหลายระหว่าง ความคิดในเรื ่องของการออกค าสั ่งที ่ชอบด้วย
กฎหมาย (legitimate order) ประเด็นส าคัญคือ เว็บเบอร์ (Weber) ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติด้วยความชอบตามกฎหมาย (Legitimacy) และการปฏิบัติตามศีลธรรม (Morality)  และ
ถ้าเว็บเบอร์ได้พบว่าอ านาจโดยชอบธรรมตั้งอยู่บนฐานของคุณค่าของความชอบธรรม (Value - 
rationality)  มีสภาพเช่นเดียวกับความหมายของอ านาจหน้าที่ (Authority) ซึ่งก็จะมีเพียงแง่มุมหนึ่ง
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอ านาจโดยชอบธรรม  โดยที่ยังมีสภาพไม่ชัดเจนในบางแง่มุมของอ านาจโดย
ชอบธรรมตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง ที่ก่อให้เกิดความหมายของอ านาจหน้าที่   โดยสรุปย่อแล้วแนวคิด
ของ เว็บเบอร์ ในเรื่องของอ านาจโดยชอบธรรม  และอ านาจหน้าที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน   แต่ก็ยังไม่
ชัดเจนถึงความสัมพันธ์กับคุณค่าของความชอบธรรมและพ้ืนฐานในด้านอ่ืนๆ ที่จะท าให้อ านาจโดย
ธรรมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า เว็บเบอร์ได้สร้างจุดเริ่มต้นเพ่ือที่จะสามารถอธิบายถึง
ความคิดรวบยอดของอ านาจโดยชอบธรรม 22  

ในปี1990 ไทเลอร์ (Tyler) ได้กล่าวถึงการใช้อ านาจโดยชอบธรรม (Legitimacy) และ
การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ซึ่งเป็นผลมาจาก เว็บเบอร์ (Weber) กลุ่มประสบการณ์นิยม    
อย่างไรก็ตามยังคงแตกต่างจากกระบวนการที่เขาศึกษา ไทเลอร์  ได้พิจารณาเกี่ยวกับหลักศีลธรรม  
และการใช้อ านาจโดยชอบธรรมทั้งสองสิ่งมีความแตกต่างกัน การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ที่มี
พ้ืนฐานมาจากความมีศีลธรรมส่วนที่เป็นแต่ละบุคคล ไทเลอร์ มองว่ามีลักษณะเป็นกฎหมายที่มี
ยุติธรรม การยอมปฏิบัติตามอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้อ านาจโดยชอบธรรม  อยู่เหนือความรู้สึกของ
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อ านาจหน้าที่ของการใช้ก าลังบังคับ ให้ปฏิบัติตามด้วยกฎหมายให้ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ ไทเลอร์ 
ได้ระบุถึงประเด็นที่แตกต่าง คือศีลธรรมส่วนบุคคล (Personal morality) ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่เป็นอ านาจหน้าที่จากการเกิดขึ้นภายใน (External Authority) ด้วยหน้าที่
ความรับผิดชอบ  มักจะตามมาด้วยความผิดชอบชั่วดี ตัวอย่างหนึ่ง เช่นการยับยั้งไม่ให้มีการใช้สาร
เสพติด  หรือเป็นเพราะความคิดเกี่ยวกับกฎหมาย การที่จะท าตามค าสั่งด้วยการยอมปฏิบัติตาม ซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานของการใช้อ านาจโดยชอบธรรม  และพบว่าเว็บเบอร์ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้
อ านาจ  สรุปการใช้อ านาจโดยชอบธรรม และมีความตั้งใจที่จะสร้างแนวความคิดที่จะน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือที่จะสามารถอธิบายถึงการยอมปฏิบัติตาม23  นอกจากนี้แล้ว ไทเลอร์ ได้ศึกษา
การยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย  โดยมีสมมุติฐานว่า  ในเมื่อวัตถุประสงค์ของการสร้าง
กฎหมายขึ้น  และให้อ านาจองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายเป็นไป เพ่ือสร้าง และด ารงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม (social order) โดยการควบคุมจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคคลในสังคม   
และวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคม คือ การปูองปรามพฤติกรรม (deterrence) 
ที่ไม่พึงประสงค์โดยมีความเชื่อกันว่า การลงโทษจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้กระท าตาม
กฎเกณฑ์ได้  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมกับการลงโทษเพ่ือปูองปรามพฤติกรรม
จึงมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการยอมปฏิบัติตาม และการเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของกฎหมาย มีมุมมอง
สังคมเป็นผู้ตรากฎหมาย  และสร้างผู้ที่มีอ านาจในการใช้กฎหมาย เพ่ือบริหารจัดการพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคมด้วยการขัดขวางพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิด  ความเสียหายต่อสังคม  และจัดรูปแบบให้
พฤติกรรมของของประชาชนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ หากประชาชนไม่เชื่อฟังกฎหมาย ระบบ
กฎหมาย และการควบคุมทางสังคมโดยกฎหมายก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นประสิทธิภาพของระบบ
กฎหมายจึงขึ้นอยู่กับการยินยอมปฏิบัติตาม  และการเชื่อฟังกฎหมายของประชาชน และการออก
กฎหมาย  ที่จ ากัด หรือห้ามปรามการกระท า หรือพฤติกรรมบางอย่างจะไม่เกิดประโยชน์หาก
กฎหมาย นั้นไม่ส่งผลต่อความถี่ของการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว แนวคิดเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติ
ตาม  และการเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของกฎหมายจึงให้ความส าคัญกับเหตุผลที่บุคคลเชื่อฟัง หรือไม่เชื่อฟัง
กฎหมาย นอกจากมาตรการในการบังคับให้ประชาชนยินยอมปฏิบัติตาม และเชื่อฟังกฎหมายด้วย
การปราบปราม และลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรม  ที่กฎหมายห้าม ซึ่งเป็นการควบคุมทางสังคมแล้ว
แรงจูงใจ  หรือการให้คุณค่าภายใน (internalization of values) กับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการยอมปฏิบัติตาม   และเชื่อฟังกฎหมายของประชาชนด้วย เนื่องจาก
แนวคิดนี้มีความเชื่อว่ากฎหมายมีความชอบธรรมก็ต่อเมื่อประชาชนรู้สึกว่าตนเองมีหน้าที่ที่จะต้อง  
เชื่อฟัง  อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่ตามกฎหมาย และหน้าที่ตามจิตวิทยา ความรู้สึกว่า
ตนเองมีหน้าที ่ทีจ่ะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น  เกิดข้ึนเมื่อประชาชนรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ตัวเอง ว่าควรจะท าตามกฎหมาย ส่วนหน้าที่ตามจิตวิทยา คือประชาชนยอมรับกฎหมายเพราะรู้สึกว่า
กฎหมายนั้นมีความเป็นธรรม ความชอบธรรมส าหรับตนเอง คุณค่าภายในหลักที่ส่งผลชักน าให้
ประชาชนยอมปฏิบัติตาม และเชื่อฟังกฎหมายมีด้วยกัน 2 ประการ คือศีลธรรม (morality)       
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 Tom R. Tyler, Why People Obey the Law (Michigan: Book Crafters Inc., 
1990), 26-27. 
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และความชอบด้วย กฎหมายของบทบัญญัติ  หรือองค์กรที่เข้ามาควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(legitimacy) คุณค่าภายในด้านศีลธรรม (morality) คือมุมมองด้านศีลธรรมของประชาชนเกี่ยวกับ
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการให้คุณค่าด้านศีลธรรมนี้มีผลต่อการยินยอม
ปฏิบัติตาม การเชื่อฟังกฎหมายของประชาชนมากกว่าการควบคุมพฤติกรรมด้วยการปราบปราม
หรือลงโทษ และหากประชาชนไม่ได้มองว่าพฤติกรรม  หรือการกระท าที่เป็นการล่วงละเมิด
กฎหมายเป็นการผิดศีลธรรม  ประชาชนก็จะพิจารณาถึงความเสี่ยงในการถูกลงโทษก่อนตัดสินใจว่าจะ
ท าพฤติกรรม เช่นนั้นหรือไม่  ส่วนความชอบด้วยกฎหมายของบทบัญญัติ  หรือองค์กรที่เข้ามา
ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย (legitimacy)นั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกของประชาชนต่อหน้าที่ของ
ตนในการยินยอมปฏิบัติตามและเชื่อฟังกฎหมาย ด้วยเหตุนี้การยินยอมปฏิบัติ  และเชื่อฟังกฎหมาย
จึงแบ่งออกได้  เป็นหลายระดับโดยระดับความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์ของทางการกับมุมมองของ
ประชาชน หรือสาธารณะจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการยอม และเชื่อฟังกฎหมายของประชาชน        
การยอมรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางกฎหมาย รวมถึงความชอบธรรมของกฎหมายจะมีผลให้
ประชาชนเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ 24      

สกินเนอร์ (Skinner) มุ่งประเด็นไปที่การควบคุมองค์กร  ซึ่งมักแยกประเภทของวิธีการ
เสริมแรงที่มีประสิทธิภาพในด้านของพฤติกรรมการควบคุม  ที่จะต้องควบคุมการใช้จ่าย ซึ่งหมายถึง
ควบคุมผลของความไม่พึงพอใจของคนโดยตรง  อาจเกิดข้ึนจากความแตกแยก การลงโทษ หรือแม้แต่
การต าหนิ ผลของการที่นายจ้างมักจะให้ยอมปฏิบัติตามโดยทันที ซึ่งเรียกว่าการเสริมแรงโดยทันที 
เพ่ือให้ท างานได้อย่างรวดเร็วไม่ล้าช้า ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วด้วยวิธีการของ
ผู้ควบคุมให้ผู้ถูกควบคุมยอมปฏิบัติตาม  ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าการควบคุมอย่างนี้มีใช้อย่างกว้างขวาง  
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  และการควบคุมการท างานเพียงในสภาพที่ผู้ถูกควบคุม  ไม่สามารถที่
จะคัดค้านการถูกควบคุมได้25 สกินเนอร์ ยังได้อธิบายถึงสภาพการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการปฏิบัติ พบว่าบางครั้งผู้ตามอาจได้รับแรงเสริมมาจากการถูกลงโทษ การให้แรงเสริม
ทางบวก หรือสิ่งใดก็ตามที่ท าให้เกิดความพึงพอใจสร้างความเป็นไปได้กับพฤติกรรมองค์กรที่จะ
เกิดขึ้นได้อยู่ซ้ าบ่อย การใช้แรงเสริมอาจเป็นการสร้างความพึงพอใจซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพ้ืนฐาน โดย
ธรรมชาติเปรียบดังเช่น การได้รับอาหาร หรือการได้รับค าพูดยกย่องล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นการให้เกียรติ
ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้น าก็จะให้รางวัลหรือจ่ายค่าจ้างแรงงาน   การลงโทษ สิ่งที่ตามคือพฤติกรรม
บางอย่างอาจลดลงการให้แรงเสริมในทางลบ พฤติกรรมที่พบคือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการลงโทษ  ซึ่ง
เป็นหนทางที่ควรจะหลบหนี  และเมื่อใดที่ไม่มีการยอมปฏิบัติตามก็จะมีการลงโทษ  ถ้ามีการยอม
ปฏิบัติตามก็จะไม่มี  การลงโทษ หรือเลี่ยงพฤติกรรมกล่าวได้ว่ามีการใช้แรงเสริมในทางตรงข้าม26  
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นอกจากนี้แล้ว   ด๊ัดเลย์  (Dudley) ยังได้กล่าวถึงแนวคิดของสกินเนอร์  ในสภาพการณ์ต่างๆการ
ปฏิบัติงานเพือ่ให้เกิดประสิทธ์ภาพก็ยังมีข้อจ ากัดจ านวนมากในเรื่องของบทลงโทษ (Sanctions)  เมื่อ
อ านาจหน้าที่คือสิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะต้องควบคุมการด าเนินงานต่างๆบทลงโทษอาจจะต้องน ามาใช้ในส่วน
หนึ่งของกระบวนการได้  ซึ่งบทลงโทษจะเป็นการกระตุ้นในทางลบ ส่วนการจูงใจให้มีการ
หลีกเลี ่ยง ผลสืบเนื่องที่ตามมากกว่าการพยายามที่จะให้รางวัล   และมักจะใช้ก าลังบังคับ  ซึ่ง
เป็นเพียงการยอมให้ปฏิบัติตามได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และในทางกลับกันการโน้มน้าวใจ โดยวิธี
ทางบวกอาจจะจูงใจให้ได้ยอมปฏิบัติตามในระดับมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการวางแผน  และกระบวนการ 
แม้ว่าจะมีการใช้บทลงโทษก็อาจจะให้ประสิทธิภาพ การรักษาการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในสภาพการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในขอบเขตก าจัด ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้มากนักในการท าให้เกิดความ
พยายามขึ้นในระดับสูง ซ่ึงมักจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพ่ือน าไปสู่สภาพที่พึงพอใจได้ โดยทั้ง 3 
ประเภท ที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่  1) การสั่งการ (Order) 2) ค่าตอบแทน (Economic)  และ 3) 
คุณค่าวัฒนธรรม (Cultural) โดยที่ความชัดเจนของทฤษฎีนี้เป็นตามข้อตกลงคือการยอมปฏิบัติตาม 
(Compliance) อันเป็นเครื่องมือจะน าไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการควบคุม
บังคับการผู้ใต้บังคับบัญชา ผลคือเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรนั้นเอง ในทัศนะนี้ จะเห็นว่าการยอม
ปฏิบัติตาม คือสิ่งที่มีความจ าเป็น และการต่อต้าน เป็นสิ่งที่จะต้องก าจัดให้หมดไปในที่สุด  ถ้าหากมี
การยอมปฏิบัติตามความคาดหวัง  หรือค าสั่งขององค์กรด้วยการบังคับ และการบริจาค การโยกย้าย
การขาดงาน การฝึกปฏิบัติ และช่วงเวลาของการเป็นสมาชิกภาพขององค์กรนั้นแม้จะเพียงระยะเวลา
เล็กน้อย แต่ก็มีความยินดี   หากบุคคลเหล่านั้นมีความผูกพันกับองค์กรของเขา27  จากการศึกษา
แนวคิดอ่ืนๆ ได้แก่ฟาโยล (Fayol)  ได้กล่าวว่าอ านาจหน้าที่ที่ถูกต้องน ามาซึ่งการสั่งการ  และอ านาจ
สู่การยอมปฏิบัติ (Obedience) คูนทซ์  (Koontz) และโดนเนล (O’Donnell)  โดยได้กล่าวว่ามีการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการงาน  อ านาจหน้าที่ คืออ านาจที่จะน าไปสู่การออกค าสั่งให้
ผู้อื่นได้กระท า  หรือไม่กระท าตามในการจัดการของบุคคล  โดยที่เป็นผู้ครอบครองอ านาจหน้าที่
ในการที่จะสนับสนุน โครงการหรือเปูาหมายของหุ้นส่วน  ลักษณะของการบริหารจัดการอ านาจ
หน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องกระท าให้ถูกต้อง  หรือการสั่งการของผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายขององค์กร 
ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเป็นอย่างมากในเรื่องเหตุการณ์ และบริบทบริบทเฉพาะที่มีอ านาจหน้าที่ที่จะ
กระท าได้ลักษณะโครงสร้างขององค์กร (Authority) อยู่บนฐานการยอมรับในอ านาจหน้าที่ไม่มี
ผู้จัดการคนใดจะได้ผลการปฏิบัติงานจากลูกจ้างของเขาเว้นแต่เขาจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะเชื่อได้ว่า
ผู้ปฎิบัตินั้นยอมปฏิบัติตามข้อแนะน า   และค าสั่งของนายจ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คืออ านาจหน้าที่ที่เกิดจาก
ต าแหน่งของการบริหารจัดการอย่างแท้จริง   และให้สิทธิในการด าเนินการด้วยอ านาจ  โดยตรงที่มี
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเชื่อได้ว่ามี  ความจ าเป็นต่อการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) หากขาด
อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ    อาจสร้างให้เกิดความสับสนในองค์กร  แน่นอนว่าอ านาจหน้าที่
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มีความจ าเป็นในบทบาทหน้าที่ของการบริการจัดการ  อ านาจหน้าที ่จึงเป็นพื้นฐานของการ
จัดการองค์กร 28  

ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ ดังเช่น เทย์เลอร์ (Taylor) ระบุว่าหากมีการบริหาร
ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการท างานจะท าให้การปฎิบัติงานไม่ล่าช้า รวมทั้งมีประสิทธิภาพใน
เรื่องของการคาดการณ์ได้อีก   ทั้งทีไ่ม่ใช้ทักษะด้านแรงงาน ดังนั้นหน้าที่ของผู้น าองค์กร คือการสร้าง
เกณฑก์ารท างานให้ไปถึงเปูาหมายให้ได้  ฉะนั้นผู้น าองค์กรจึงเป็นศูนย์กลางส าคัญ ส่วนมาสโลว์ และ
เฮร์ซเบิร์ก (Maslow & Herzberg) ได้ระบุถึงทฤษฎีใหม่ความคิดออกมาพ้ืนฐานขององค์กรโดยให้คน
ปฏิบัติงานแต่ละคนได้แสดงศักยภาพมากท่ีสุด เพ่ือให้แต่ละคนพึงพอกับงานที่ปฏิบัติ โดยที่เฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg) สรุปว่าคนเรามักมีความต้องการสองเรื่องคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเงื่อนไขการ
ท างาน นโยบายหน่วยงาน และปัจจัยด้านสิ่งเร้า นั่นคือตัวงานนั้นเอง ส่วนบาร์นาร์ด (Barnard) ระบุ
เรื่องแนวทางที่ฝุายบริหารน ามาพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบสังคมโดยภาพรวมนั้นว่าเป็นการบูรณการ 
ในเรื ่องของการท างานผ่านการสื่อสารเรื ่องเปูาหมายองค์กร   และมีการกระตุ ้นความสนใจ
คนท างาน  ผู้น าองค์กรเป็นผู้เดียวที่พิจารณาจุดมุ่งหมาย ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ การท างานให้
อยู่ในสายกลางริเริ่มการปฏิบัติ และกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันท างาน หน้าที่ฝุายบริหารเหมือนเป็น
เครื่องมือวิเคราะห์ภาวะผู้น า จากองค์ประกอบพฤติกรรมผู้น าว่าจะสามารถน าสู่เปูาหมาย องค์กรให้
ส าเร็จได้หรือไม่ แต่ ฟิลเดอร์ (Fielder)  มองว่าทฤษฎีของบาร์นาร์ด (Barnard) นั้นมี ความยืดหยุ่น
น้อยไม่พอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และความสามารถของผู้น าที่
ไม่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์  แต่สถานการณ์จะเลือกผู้น าที่เหมาะสม เพราะผู้น าจะน า
ความส าเร็จมาสู่องค์กร   ทฤษฎีภาวะผู้น าตามท่ี บีชลิงและ ฟิลเลน (Behling &   Fillen) ในปี 1996  
ได้ท าวิจัยเรื่องผู้น าที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆ ผ่านเหตุการณ์พิเศษ และสามารถกระตุ้นคนท างาน
ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้  เพื่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตามในกลุ่มของ
คนท างาน เหมือนดังเช่นแนวคิดการใช้อ านาจหน้าที่ และองค์กรมอบอ านาจที่ถูกต้องให้ผู้น า
ด าเนินการ  ดังที่ ทราซี และฮินกิน กล่าวไว้ในปี 1994 (Tracey & Hinkin) รวมถึง ยูค (Yukl) ที่
กล่าวไว้ในปี 2002  ในส่วนของ พาวาร์ และ เอสท์มาน (Pawar & Eastman) ที่กล่าวไว้ในปี 1997 
เห็นว่าผู้น าต้องมองว่าองค์กรจะมีทิศทางการบริหารงานไปทางใด และจัดการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ภายใน และภายนอกให้คนท างานไปถึงเปูาหมายได้  คนท างานในฐานผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้
กฎระเบียบ หากขาดความตั้งใจท างานมีผลให้ความส าเร็จของงานเปลี่ยนไป  ผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นผู้สนับสนุนผู้น าให้ปฏิบัติตามโครงสร้างองค์กร 29 
 คอลอสกี (Koslowski) ได้กล่าวว่า ตั้งแต่ ปี 1938 บาร์นาด (Barnard)  เขียนหนังสือ
เรื่องหน้าที่ของผู้บริหารในการพัฒนาองค์กร   คือการน ายุทธศาสตร์ระหว่าการยอมปฏิบัติตามกับ
จรรยาบรรณมาใช้ การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) เป็นไปเพ่ือการใช้กฎหมาย และความซื่อสัตย์
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ที่เป็นคุณค่าส าคัญของจรรยาบรรณท้ังสองยุทธศาสตร์สร้างองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเปูาหมาย
สุดท้ายของการบริหาร แท้จริงยุทธศาสตร์เป็นเปูาหมายส าคัญหนึ่ง แต่ความซื่อสัตย์ก็ไม่ใช่ยุทธศาสตร์
ที่จะสร้างความพอใจกับกฎหมาย นอกจากนี้ปัญหาด้านจรรยาบรรณในโซนสีเทาระหว่างจรรยาบรรณ
และกฎหมาย ที่เป็นเป็นสาเหตุใหญ่ของปัญหา การจัดการกับปัญหาด้วยความชาญฉลาดที่ใช้กฎ
ระเบียนท าให้การยอมปฏิบัติตามเกิดขึ้นได้ บาร์นาร์ด ได้ระบุเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรไว้ในหนังสือ 
Function of The Executive โดยเขาได้พยายามที่แก้ไขข้อบกพร่อง 3 ประการส่วนได้แก่พฤติกรรม
บุคคล (individual behavior)  การยอมปฏิบัติตาม (Compliance)  และการติดต่อสื่อสารซึ่งกัน
และกัน (Communication) ซึ่งบาร์นาร์ด มีมุมมองเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่าความหลากหลายของ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงสมาชิกขององค์กร และผลกระทบของ
พฤติกรรมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร แต่เป็นกลไกถึงในลักษณะฟันเฟืองหลายๆ ตัวที่ร่วมกัน
ท างานร่วมกัน ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ นั้นสามารถที่จะท านายผลได้ นอกเหนือจากเศรษฐกิจ ความสนใจ 
การรวมกลุ่มกันจากคนหลากหลายพฤติกรรมบุคคล  ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ  
บาร์นาร์ด (Barnard) เชื่อว่าลักษณะที่เป็นปัจเจกบุคคลนี้คือกลยุทธ์พ้ืนฐานปัจจัยหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นใน
องค์กร โดยทั่วไป และองค์กรที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมีความเต็มใจที่จะร่วมมือร่วมใจใน
การท างาน ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวพุ่งตรงไปยังความคิดของบาร์นาร์ด ที่เกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม 
(compliance) และสนใจไปยังเรื่องการยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจที่ จะร่วมมือร่วมใจใน       
การปฏิบัติงาน  สิ่งนี้มีความมุ่งหวังว่าแต่ละบุคคลจะเสียสละส่วนตัวด้วยความสมัครใจ การสั่งการด้วย
อ านาจหน้าที่ในขอบเขตที่บุคคลพึงพอใจที่จะเสียสละส่วนตัวในการปฏิบัติงานจนส าเร็จตามค าสั่ง ซึ่ง
ค าสั่งนั้นจะต้องไม่อยู่ในส่วนของการไม่สนใจของผู้ปฏิบัติงาน (Zone of indifference) หมายถึง
ค าสั่งนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะที่รับรู้ได้ในสภาพความรู้สึกที่เป็นกลาง และผู้ปฏิบัติได้ส าเร็จโดยที่ไม่
รู้สึกรับรู้ถึงการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้สั่งการ  การโน้มน้าวใจ รวมถึงการให้รางวัลสามารถอธิบายได้ถึง
สภาพของส่วนที่ไม่จ าเป็นต้องใส่ใจ  แต่สิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้การท างานโดยล าพังมีข้อก าจัดในเรื่อง
ของอ านาจ (Power) ที่จะก่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม การโน้มน้าวในลักษณะที่มีสภาพของการให้
เกียรต ิ และการใช้อ านาจเฉพาะบุคคลก็ล้วนแต่มีความจ าเป็น แม้ว่าในยุคของทฤษฎีการบริหารตั้งแต่
ดั้งเดิมเป็นต้นมามีการก าหนดโครงสร้างองค์กร และการสื่อสาร ซึ่งทฤษฎีเหล่านั้นจะเป็นการจูงใจ 
และให้ผู้ร่วมงานยอมปฏิบัติตามไม่ใช่แค่เพียงทฤษฎีการสื่อสารขององค์กรเท่านั้น แต่จะมุ่งประเด็นไป
ที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ซึ่งทั้งทฤษฎียุคดั้งเดิมและยุควิทยาศาสตร์  ต่างก็เชื่อว่าคนท างาน
ได้รับการจูงใจด้วยความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ  ถ้าความต้องการนี้ได้รับจนเกิดความพอใจ และ
การจัดวางองค์กรออกแบบมาอย่างเหมาะสมแล้ว การยอมปฏิบัติตามด้วยการบริหารจัดการตาม
อ านาจหน้าที่ก็จะตามมา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะต้องหลีกเลี่ยงการท าให้ เกิดความล าบาก 
ทุกข์ยาก เจ็บปวด ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของสังคมไม่แพ้ความต้องการ ทางด้านเศรษฐกิจ  และการผลักดัน
ให้ผู้จัดการได้ยอมรับ กลยุทธ์ของการสื่อสารที่จะท าให้ผู้ร่วมงาน เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน30  ซึ่งเห็น
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พ้องสอดคล้องกับ เมล (Miles)  ที่กล่าวว่าหัวใจของรูปแบบของมนุษยสัมพันธ์  คือความคิดที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาศีลธรรม   และให้ศีลธรรมเป็นหลักในการยอมปฏิบัติตามร่วม
ไปกับการบริหารจัดการ  โดยใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักมนุษยสัมพันธ์จึงค่อยพัฒนาจากหลากหลาย
แหล่งของอิทธิพลต่างๆ แต่โดยความคิดพ้ืนฐานแล้วมีรูปแบบมาจากการท างานตามแนวทางของ   
คาร์เนกี และ เมโย (Carnegie and Mayo) ซึ่งทั้งสองคนนี้ได้โน้มน้าวให้มีการบริหารจัดการ โดยการ
ใช้ความเป็นมนุษย์ (People - oriented)  ซึ่งเป็นกระบวนการที่โน้มน้าว  และเอาชนะใจเพ่ือให้เขา
ยอมปฏิบัติตาม31  ซิลเวีย (Sylvia) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบาร์นาร์ด 
(Barnard) ได้ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติจะยอมปฏิบัติตามด้วยความต้องการที่ ผู้ปฎิบัติเห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ได้ฝึกฝนมาโดยตลอด ตั้งแต่แรกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งยอม
ปฏิบัติด้วยอ านาจหน้าที่ในรูปแบบของพ่อแม่ ครูอาจารย์ คณะสงฆ์และในฐานะผู้ควบคุมทีม  โดยที่
บาร์นาร์ด  ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าค าสั่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ดังกล่าวเหล่านั้นก็อาจจะไม่เป็นไปตาม
ที่ตั้งไว้ บาร์นาร์ด ได้แนะน าว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าช่วงของความไม่ใส่ใจ  ซึ่งควรจะได้
ตระหนักถึงสภาพนั้น  อย่างไรก็ตามถ้าหากปรากฏออกมาเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกับมีการต่อต้านช่วงของ
การไม่ใส่ใจนี้ อาจมีแนวกว้าง หรือแคบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน แรงกดดันที่พวกเขา
ได้รับจากเพ่ือนร่วมงาน และวัฒนธรรมขององค์กรนั้นเองตราบใดที่ข้อเรียกร้องยังเกิดขึ้นในช่วง
ดังกล่าว จะต้องจัดการให้มีการยอมปฏิบัติตาม  โดยพ้ืนฐานของงานแล้วจะแตกต่างไปจากขอบเขต
ดังกล่าว  อย่างไรก็ตามสามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านได้ง่าย หรือไม่มีการต่อต้าน  
บางครั้งอาจน าไปสู่ความส าเร็จด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การบริหารจัดการจึงต้องกระท าให้เกิดความ
เหมาะสมให้อยู่ภายในขอบเขตการไม่สนใจ ดังดังแผนภาพที่ 2  ผลที่เกิดขึ้นในเขตของความไม่สนใจ   

 
 

แผนภาพที่ 2  ภาพแสดงขอบเขตของความไม่สนใจ (Zone of Indifference)  
ที่มา : Ronald D. Sylvia, Leadership through the Ages (Illinois : Waveland Press,Inc., 
         2010), 28.32 

                                           
31 Michael  J. Papa,  Tom D.Daniels,  and Barry K. Spiker, Organizational  

Communication Perspectives and Trends (Los Angeles: Sage Publications, Inc., 
2008), 89 – 101. 

32 Ronald D. Sylvia, Leadership through the Ages (Illinois : Waveland 
Press,Inc., 2010), 28. 
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ในทางกลับกัน  การที่มีการปรับมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถด าเนินการได้นั้น 
ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการต่อต้านโดยทันที เนื่องจากขาดความมั่นใจในความสามารถที่พวกเขา
จะสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  หรือจากความกลัวอันตรายที่เกิดขึ้น หรือความผิดพลาด
ที่เกิดจากการเร่งความเร็ว  ผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น  บางครั้งอาจจะมองดูเหมือนว่าการจัดบริหารจัดการ 
มีการละเมิดต่อกฎหมาย    ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานได้บันทึกข้อตกลงไว้    ผู้ปฏิบัติงาน 
เกิดความไม่พอใจส่งผลให้มีเจตนาถ่วงงานเกิดขึ้น ความผิดพลาดที่จะเกิดมากขึ้น และคุณภาพงาน
ด้านต่างๆ ก็อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวได้  มีการตอบสนองอย่างรุนแรง ซึ่งอาจน าไปเกี่ยวข้องกับ
การประท้วงหยุดงานหรือก่อการวินาศกรรม  การบริหารการจัดการจ าเป็นต้องมีการคาดคะเนถึงผล  
ที่จะเกิดขึ้น ถ้าพวกเขาสามารถที่จะท าการประท้วง  การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน      
ที่มีความสมเหตุสมผลภายใต้ขอบเขตของการไม่สนใจปฏิบัติงาน จะต้องลดความซับซ้อนลงให้มาก
ที่สุด  อย่างไรก็ตามสิ่งที่พบคือการยุติโครงการ หรือการเลิกจ้างงานของคนงานได้ สิ่งหนึ่งที่เพ่ิมขึ้นมา 
คือ ความวิตกกังวลของพนักงาน การท าลายศีลธรรม  และการส่งสัญญาณในทางที่ ไม่ดี  เป็นการเร่ง
ให้แรงงานทั้งหมดมีทางเลือกในการจ้างงาน33  แต่สิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้การท างานโดยล าพัง        
มีข้อก าจัดในเรื่องของอ านาจ  (Power) ของผู้บังคับบัญชาในการที่จะก่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม    
การโน้มน้าวในลักษณะที่มีสภาพของการให้เกียรติ  และการใช้อ านาจเฉพาะบุคคลล้วนมีความจ าเป็น
ไม่แพ้กัน ความมั่นคง นั่นคือสมบูรณ์ด้วยร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม  ดังที่ สเตียร์,  นาร์โดน, 
และ รันดี (Steers, Nardon and Runde) กล่าวว่าสิ่งที่ส าคัญสิ่งหนึ่งของหลักในการบริหารงานใน
ยุดโลกาภิวัตน์ที่เก่ียวข้องในสิทธิกับวิชาการท่ีสามารถบริหารจัดการ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ
ลูกจ้าง เมื่อสามารถปฏิบัติงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ ณ จุดนี้การสร้างแรงจูงใจเป็นพ้ืนฐานของ
การท าให้ผู้รับจ้างยอมปฏิบัติตามด้วยการตรวจตรา ควบคุม และการสั่งการ ซึ่งส าคัญมากทั้งในส่วน
ของการเป็นส่วนตัว  และวัฒนธรรมการยอมปฏิบัติตาม จึงเป็นพ้ืนฐานของการยอมรับต่อกฎข้อบังคับ 
การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม มีความสัมพันธ์ สิ่งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์สามารถ
กระตุ้น และให้รางวัลหรืออาจเป็นความกลัวทั้งหมดเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นพ้ืนฐานของ
ผู้จัดการในการที่จะถ่ายทอดสู่กฎการปฏิบัติอันเป็นพื้นฐานของ การปฏิบัติตามดังภาพที่3   

 
 

                                                                                                                         
 

33 Ronald D. Sylvia, Leadership through the Ages  (Illinois : Waveland 
Press,Inc., 2010), 27-30. 
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ภาพที่3  แสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจาการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์ และการสร้างแรงจูงใจของ 
           Richard M. Steers 
ที่มา : Richard M. Steers, Luciara Nardon, and Carlos J. Sanchez-Runde, Management 
        across cultures : Developing Global competencies (New York: Cambridge 
        University Press, 2013), 296.34 
 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการสร้างความร่วมมือในองค์กรที่เป็นทางการ  เป็นจุดเริ่มต้น  
ของความต้องการ และพึงพอใจของปัจเจกบุคคล เพราะคนเราไม่สามารถท าอะไรด้วยตนเองได้
ทั้งหมด ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกัน  โดยระบบความร่วมมือจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง
ประสิทธิผล (Effective) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรบรรลุเปูาหมาย จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
(Efficient) ที่ตอบสนองความพึงพอใจให้ทุกคนจะต้องมีความเต็มใจในการร่วมมือกันท างาน 
(willingness to cooperate) และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี (ability to communicate) 
โดยท างานให้สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กรนั้น ผู้บริหารที่มีมีความรู้  ความสามารถ ต้องอาศัย
ปัจจัยการบริหารอย่างเหมาะสม  และใช้กระบวนการอย่างมีระบบ หน้าที่ของผู้บริหารที่ส าคัญที่สุด 
คือ การประสานงานผู้บริหาร  หากพบว่าผู้ร่วมงาน หรือใต้บังคับบัญชาไม่ยอมปฏิบัติตามการสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชา การเป็นผู้บริหารก็เป็นเพียงต าแหน่งที่ได้รับเท่านั้น ไม่สามารถที่จะผลักดันให้        
การบริหารภายในองค์กรด าเนินไปได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้  การศึกษาพฤติกรรมการบริหารเพื่อ
สร้างการการยอมปฏิบัติตามของผู้ใตบ้ังคับบัญชา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหาร กล่าวคือ ท าให้
ผู้บริหารเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา  เข้าใจเพื่อนร่วมงาน  ตลอดจนเข้าใจผู้บริหาร และ
บุคคลอื่นและสภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย  โดยความเข้าใจเหล่านี้จะท าให้
สามารถท านายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น สามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนเองจูงใจ สนับสนุน  และควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลอื่น  อันเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารตนเอง และบุคคล
รอบข้าง จนท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้สิ่งที่พึงต้องระมัดระวังคือเรื่องของการสื่อสารที่จ าเป็นต้อง
สร้างเพ่ือให้เกิด  การเปลี่ยนแปลงอันจะสามารถน าไปสู่การยุติความกลัว และความโกรธของ

                                           
34 Richard M. Steers, Luciara Nardon, and Carlos J. Sanchez-Runde, 

Management  across cultures : Developing Global competencies (New York: 
Cambridge University Press, 2013), 296. 
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ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน ด้วยการปฏิบ ัต ิของผู ้น าที ่ม ีสภาพเฉพาะในสภาพแวดล้อมการท างานนั ้นๆ       
อาจน าไปสู่การมีส่วนร่วมในหน่วยของการท างาน  และสามารถพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใหม่  วิธีการ หรือนวัตกรรมการปฏิบัติงานใหม่ของ  ผู้ปฏิบัติในการวางแผนการลดจ านวนให้มี
ขนาดเล็กลง เพื ่อต้องการให้มีการเลิกการจ้างงานจะต้องด าเนินการโดยมีการสอบถาม
ผู้ปฏิบัติงานในระดับอาวุโสที่จะสมัครใจออกจากงาน เพ่ือคงภาระหน้าที่ไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ
น้อยกว่า   ดังภาพภาพที่ 4    

 

 
 
ภาพที่ 4   แสดง Morality Zone of Indifference 
ที่มา : Ronald D. Sylvia, Leadership through the Ages (Long Grove: Waveland Press, 
        2010),  29. .35

 

 
 คาน (Khan) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ บาร์นาร์ด (Barnard) เกี่ยวกับองค์กรที่มีการติดต่อ
สัมพันธ์ของบุคคล และปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนลักษณะไม่เป็นทางการ (informal organization) 
และองค์กรที่มีลักษณะทางการ (formal organization) เมื่อใดที่องค์กรที่เป็นทางการด าเนินการ
อย่างสร้างสรรค์ มีการก าหนดโดยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ดังที่บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ระบุไว้ว่า
องค์กรที่ไม่เป็นทางการมีจุดเริ่มต้นจากองค์กรที่เป็นทางการ ซึ่งเป็นความหมายของการสื่อสารและ
การประสานกัน มีการปกปูองในลักษณะส่วนบุคคล และส าคัญทั้งหมดที่เป็นสิ่งส าคัญของแต่ละ
องค์กร คือการร่วมมือกัน (Cooperation) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีความสมดุลระหว่างการโน้มน้าวจูงใจ 
(Inducement) และการช่วยเหลือสนับสนุน (Contribution) แต่ละคนย่อมให้การสนับสนุนจาก
องค์กร และได้รับการตอบแทนจากผลของการโน้มน้าวจูงใจ ถ้าไม่ได้ให้อย่างเพียงพอเท่ากับที่บุคคล
ได้รับแล้วองค์กรนั้นก็จะล้มเหลวได้  ซึ่ งนับเป็นความส าคัญยิ่ งของผู้บริหารคือการสื่อสาร 
(Communication) ซึ่งจ าเป็นต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพ่ือที่จะท าให้ลูกจ้างยอม
ปฏิบัติตาม (Compliance) ดังนั้น การสื่อสารเหล่านั้นจะต้องเติมเต็มใน 4 สิ่งที่ส าคัญ กล่าวคือ 1) 
บุคคลต้องเข้าใจถึงการสื่อสารนั้น 2) หากเป็นช่วงที่เขาจะต้องพิจารณาตัดสินใจเขาต้องมีความเชื่อ
ว่าสิ่งที่เขาท านั้นสอดคล้องกับเปูาประสงค์ขององค์กร 3) เมื่อเขาตัดสินใจท าเขาต้องเชื่อว่าสิ่งที่
พวกเขาร่วมกันกระท าจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสนใจ และ 4) คนเราจะท าเป็นสิ่งที่ใจและกายของ
                                           

35
 Ronald D. Sylvia,  Leadership through the Ages (Long Grove: Waveland 

Press, 2010), 29. 
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เขายอมปฏิบัติตาม  ด้วยการสื่อสารนี้  อ านาจหน้าที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติ
ตามด้วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยองค์กรหรือผู้รับประโยชน์หรือเป็นไปได้ทั้ง 2 ประการ 
และการยกเลิกชั่วคราวในการตัดสินระดับสูง   ซ่ึงผลจากการระงับการใช้อ านาจหน้าที่นั้นคือจะท า
ให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือต่อบุคคล  นอกจากนนี้
แล้ว บาร์นาร์ด (Barnard) ได้อธิบายถึงลักษณะของค าสั่ง 3 ประการที่น่าจะเป็นมูลเหตุให้เกิดการ
รับรู้จากผู้รับค าสั่งบางค าสั่งไม่สามารถที่จะยอมรับได้  และถูกปฏิเสธ  บางส่วนก็จะสามารถอยู่ใน
ขอบเขตที่ยอมรับได้  หรืออาจไม่สามารถยอมรับได้   และนั้นคืออาจจะท าให้เกิดการปฏิเสธได้ ซึ่ง
รูปแบบ  3 ประการนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของ “ขอบเขตที่ไม่สนใจ” (Zone of indifference)  เพราะแต่
ละบุคคลจะยอมปฏิบัติตามด้วยการไม่ประเมินผล  หรือตั้งค าถาม บาร์นาร์ด (Barnard)  ได้อธิบายถึง
ขอบเขตการไม่ได้ใช้นั้นก าหนดโดยระดับของผลที่ได้มาจากการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ซึ่งมี
ค่ามากในระดับบุคคล ถ้าผู้ปฏิบัติเลือกจะไม่ยอมตาม36 ดังที่ โอล์มสเตด (Olmstead) ได้กล่าวถึง
แนวคิดของ จาคอบส์ (Jacobs) ที่ได้แนะน าถึงข้อก าจัด ซึ่งสามารถเรียกร้องจากบุคคลด้วยการแสดง
ต่อให้แก่องค์กร ถ้าหากเกิดความเสียหายมากพวกเขาก็จะไม่ยอมปฏิบัติตาม อันดับต่อมาการสั่งการ 
จะถูกปฏิเสธถ้าหากว่าผู้ปฎิบัติไม่ได้รับรู้และไม่ได้พึงพอใจ แต่ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานที่อยู่
เหนือกว่าอยู่ในระดับดี  ผู้ปฏิบัติอาจตัดสินใจที่จะยอมปฏิบัติตาม เพราะความสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นจน
เกิดความเชื่อถือได้จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ เพ่ือความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตหลักการส าคัญของ บาร์นาร์ด (Barnard) ที่ได้รับการยอมรับในระยะเวลาต่อมา คือการให้
สิ่งตอบแทน  หรือการเพิ่มศักยภาพเพ่ือรางวัล ซึ่งจะเป็นการเอาชนะที่เรียกว่า “ขอบเขตของความไม่
ใส่ใจ” (Zone of indifference) ในที่นี้การยอมปฏิบัติตามดูเหมือนจะมีคุณค่าในทางลบ ซึ่งจะต้อง
ชดเชยโดยการโน้มน้าวให้เกิดข้ึนในองค์กร ดังที่ เกรเกอร์ (Gragor) ได้ระบุถึงการยอมรับ ซึ่งหมายถึง
การรับรู้ต่ออ านาจหน้าที่อันเป็นปัจจัยส าคัญแทนที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยการโน้มน้าวใจ
เมื่อมีการต่อต้าน เขาเชื่อว่าเป็นไปได้ที่การรับรู้ความจริงจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่เปูาหมาย37 เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานแรงงานในระดับล่าง สามารถท างานร่วมกันได้ โดยมีเขาเป็นผู้ให้
การสนับสนุน มีการลดการใช้อ านาจหน้าที่ และปฏิบัติด้วยความร่วมมือร่วมใจและความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน โดยเริ่มจากหัวหน้าในการที่จะเริ ่มประสานในสิ่งที่ท ากับเปูาหมายของบุคคลให้เกิดทั้ง
ผู ้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรภายใต้สภาวะที่ชัดเจนในด้านการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพย่อมมี
ข้อจ ากัดด้วยตัวแปรที่เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ เมื่ออ านาจหน้าที่ คือสิ่งที่ท าการควบคุมในเรื่อง   
การจ้างงาน อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พบจากกระบวนการจ้างงาน หรือการบีบบังคับ อาจเป็น      
การกระตุ้นในทางลบ เป็นการจูงใจให้คนหลีกเลี่ยงผลที่ได้รับมากกว่ามีความพยายามเพ่ือจะให้ได้รับ
รางวัลตอบแทน  นายจ้างมักที่จะใช้ก าลังเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม อีกแง่มุมหนึ่ง  
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หรือการจูงใจในทางบวก อาจจะสร้างให้เกิดการยอมปฏิบัติตามได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแม้ว่าจะมีการใช้
การลงโทษ บางที่ก็จะไปสู่ผลส าเร็จในการที่จะรักษาไว้ซึ่งภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมที่มี
อย่างจ ากัด ผู้ปฎิบัติอาจไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากการด าเนินการในหลากหลายวิธี เพ่ือให้
เกิดผลซึ่งบางครั้งเขาก็มักจะใช้วิธีการให้ค่าตอบแทนจ านวนมากเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ การบริหาร
จัดการในความคิดของ กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่าวถึงความคิดของบาร์นาร์ด ในการจะสร้าง
ความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการต้องค าถึงการวางแผนการจัดการ และการควบคุมงานให้เกิด
ประสิทธิภาพบนฐานของความมีสติไตร่ตรองให้รอบคอบ นี่คือแนวทางการสร้างองค์กรให้ได้ผลดี และ  
ย้ าว่าประสบการณ์ของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญ 38 ดังที่โรเจอร์ และ แนนซี (Roger A. Lohmann and 
Nancy Lohmann ) นักสังคมได้พัฒนาแนวคิดท่ีเป็นไปได้ของบาร์นาร์ด ว่าในระยะเริ่มต้นในปี 1960  
ซึ่งทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามนี้ประกอบด้วยวิธีการจัดการ หรือภารกิจจากทัศนคติของผู้รับค าสั่ง ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างมากกับความสัมพันธ์คุณภาพของอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม เอทซิโอนี (1961) หมายไปถึงความสัมพันธ์ของการวางตัว
ของผู้ปฏิบัตินั้นมีความสอดคล้องกับการออกค าสั่งของผู้สนับสนุน โดยใช้อ านาจอ่ืนๆของผู้สั่งการ  
และน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถน าไปประยุกต์ใช้อ านาจ เอทซิโอนี 
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของอ านาจที่มีกล่าวไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น  อ านาจหน้าที่ไม่สามารถที่จะเป็นจริง   
โดยขาดอ านาจหน้าที่หลักไม่ใช่แค่เพียงการสร้างอ านาจจอมปลอม  อ านาจ ในที่นี้หมายถึงอ านาจที่
จะให้ผลตามหลักเกณฑ์ของอ านาจ เอทซิโอนี (Etzioni) 39 และ โปเพอร์ (Poper) กล่าวถึงความ
ยินยอมปฏิบัติตามที่เกิดจากสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้น า และ ผู้ปฏิบัติได้ 3 แบบด้วยกันนั้น เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้อ านาจของเอทซิโอนี ดังนี้ 
 1. การยอมปฏิบัติตามที่เกิดจากความกลัวการถูกลงโทษจากผู้น าที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย 
 2. การยอมปฏิบัติตามท่ีเกิดจากผลประโยชน์ ซ่ึงเห็นชัดเจนในองค์กรธุรกิจ 
 3. การยอมปฏิบัติตามที่เกิดจากผลประโยชน์ทางจริยธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของการยอมปฏิบัติตามจะเป็นเรื่องของการศึกษา สังคม สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต40 

 
นับตั้งแต่ เอทซิโอนี (Etzioni) ได้เขยีนถึงทฤษฎีของการยอมปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการศึกษา

ที่เรียกว่าการศึกษาองค์กรการรับรู้  ในเรื่องนี้ยังไม่กว้างขวางนักในด้านการจัดการองค์กรที่ก าหนด
โดยประเภทขององค์กรที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรม สังคมวิทยา การศึกษาระบบราชการ  
คนในศาสนา กองทัพทหาร สถาบัน และอ่ืนๆนับเป็นต้นทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ช่วยให้ในแต่ละ
หน่วยที่มลีักษณะโครงสร้างหลักร่วมกันกล่าวคือ องค์กรนั้นจะถูกสร้างขึ้นแบบมีเอกลักษณ์ทางสังคม
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ซึ่งแตกต่างกับสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ  เหมือนดังเช่น ความเป็นครอบครัวเดียวกัน กลุ่มคนที่
สนใจในเรื่องเดียวกัน และคนที่อยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกัน องค์กรจะมีการก าหนดเปูาหมาย และออกแบบ
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามที่กลุ่มก าหนดไว้ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจสิ่งหนึ่งคือชนิดของฐานอ านาจที่
สามารถด าเนินการให้บรรลุยังจุดหมายที่มีความหมายต่อการช่วยเหลือ  และมีความส าคัญต่อ      
การก าหนดเปูาหมายของผู้มีส่วนร่วม ซึ่งจะน าพวกเขาไปสู่ การยกระดับเปูาหมายขององค์กร      
เป็นการทดสอบการเป็นผู้จัดการที่สามารถจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติงานได้นั้น  การบริหารจัดการที่ส าคัญ
คือการมุ่งประเด็นไปยังการบริหารจัดการคน (Management of people)  สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญ
นั้นคือ ค าถามที่แสดงให้เห็นถึงหนทางที่จะสามารถเปลี่ยนให้คนสามารถกระท าในสิ่งที่ควรกระท าได้ 
และไม่มีการปฏิเสธ หรือโกรธเคืองต่อการปฏิบัติหน้าที่    สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือผลที่เกิดจากความสุข
ในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า สามารถน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการที่ดี ด้วยการให้
เหตุผลแตกต่างของภาระหน้าที่ตามที่เขาต้องการ ความแตกต่างของความผูกพัน การจูงใจ และ   
การให้รางวัล หลักส าคัญของการน าเสนอทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามน าสู่แนวคิดของ เอทซิโอนี 
(Etzioni.A.1975 A comparative analysts of complex organization) จากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ในช่วงเวลานั้นมีการทบทวนแก้ไข หลักการจากหนังสือ Comparative Analysis of 
complex organization ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญในในปี 1975 การศึกษาดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึง
หลักทฤษฎีพิสูจน์ยืนยันหรือเผยแพร่ออกไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
สู่ความสัมพันธ์ ในระดับนานาชาติ   กุญแจส าคัญที่ค้นพบจากทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม  
(Compliance Theory)  คือพบว่าองค์กรแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกันในความหมายตามที่    
แต่ละองค์กรใช้ เพ่ือการควบคุมผู้ที่มีส่วนร่วม นั้นคือการใช้อ านาจ (Power) และในวัตถุประสงค์ของ
การมีส่วนร่วมที่พวกเขาแสวงหาความเกี่ยวข้อง (involvement) แม้ว่าความแตกต่างนั้นย่อมมีใน
หลากหลายหนทาง การยอมปฏิบัติตาม จึงหมายถึงการมีลักษณะร่วมกันของการพิจารณากฎหมาย
ตามหลักการของทั้งสองสิ่งที่ส าคัญ กล่าวคือ ชนิดของอ านาจที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วย 
3 ประเภท ได้แก่ การบีบบังคับ (Coercive) การให้รางวัลตอบแทน (remunerative) และการเป็นไป
ตามศีลธรรม (normative) และสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นชนิดของความรู้สึกที่เป็นบวก และความรู้สึกที่
เป็นลบ ดังนั้นผู้ที่ถูกคุมขังจะมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสภาพองค์กรที่ถูกบีบบังคับ  ความเกี่ยวข้องของผู้ถูก
กักกันนั้นก็จะมีลักษณะในทางลบ  ในทางตรงกันข้ามผู้ที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม โดยส่วนใหญ่
จะมีลักษณะการใช้อ านาจแบบศีลธรรม  และความเกี่ยวข้องของสมาชิกจะมีแนวโน้มไปในทาง       
ที่เป็นบวก 
 อ านาจการบีบบังคับ  จะมีความหมายในลักษณะการใช้เพื่อการบีบบังคับอ านาจแบบให้
รางวัล จะอยู่บนพื้นฐานของการจ่ายค่าตอบแทน ค่าชดเชย การก าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง การให้อิสระ  
และพบว่าอ านาจที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ หรือศีลธรรมนั้นจะตั้งอยู่บนคุณค่าของความเป็นคนพร้อมที่จะ
ชักชวนให้เชื่อหรือท าตาม และเกิดภาวะผู้น า  ความเกี่ยวข้องในที่นี้หมายถึงทัศนคติของสมาชิกใน
องค์กร ความเจริญในต าแหน่งหน้าที่ และการเตรียมพร้อม เพ่ือไปสู่ เปูาหมายขององค์ และของผู้น า 
ขณะที่องค์กรมักจะลักษณะที่ผสมผสาน ซึ่งหมายถึงมีการควบคุม  และการท าให้เกิดสอง หรือทั้งสาม
สิ่งที่พร้อมจะก่อให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามแบบอย่างที่ส าคัญ ดังนั้นนักโทษจึงมีความสัมพันธ์กับ
การบีบบังคับ   การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีความสัมพันธ์กับอ านาจของการให้รางวัลตอบ
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แทน และนักบวชต่างๆ ก็มักจะมีความสัมพันธ์กับอ านาจทางศีลธรรม โดยอาจมีความโน้มเอียงไปถึง
พลเมืองทีอ่าศัยอยู่บริเวณขอบเขตของศาสนา ล าดับที่สองที่พบ คือการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในระดับ
ล่างขององค์กรมักแสดงออกให้เห็นคือ ชนิดของความเกี่ยวข้องกับประเภทขององค์กรของพวกเขา 
เช่น ผู้ที่ถูกกักบริเวณมักจะรู้สึกเป็นศัตรูต่อการเป็นนักโทษมากกว่าคนงานที่ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม  ในบางองค์กรจะมีตัวแปรที่ส าคัญ 2ประการ ได้แก่อ านาจ และความเกี่ยวข้อง (Power 
and Involvement) ซึ่งอาจไม่สอดคล้องต่อกันก็ได้  ทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม (Compliance 
theory) ได้ระบุถึงเหตุผลดังกล่าวว่า ผู้น าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งอ านาจ และความเกี่ยวข้อง 
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ดุลยภาพแห่งการยอมปฏิบัติตาม ระดับ  การต่อต้าน  การสื่อสาร และ
การกีดกั้นการสื่อสาร สถานะของการมีส่วนร่วมของผู้น า  และผู้ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
โครงสร้างของการยอมปฏิบัติตาม  ความสัมพันธ์ของสายการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นที่ตรงข้าม
กัน และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ เช่น ขอบเขตขององค์กร ซึ่งเป็นระดับของ
การขยายอิทธิพลไปยังเครือข่ายของการมีส่วนร่วม 41   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอม
ปฏิบัติตามของ เอตซิโอนี (Etzioni) โดยรวบรวบเนื้อหาจากหนังสือการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ขององค์การที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานของอ านาจ (Power)  ความเกี่ยวข้อง (Involvement) 
และ ความสัมพันธ์ของรูปแบบ (Their Correlates) พบว่าพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
แสดงลักษณะที่มีสภาพบวก คือความผูกพันต่อหน้าที่ในงานขององค์กร หรือสภาพลบคือสภาพเหิน
ห่าง ซึ่งการแสดงออกเหล่านั้นถูกก าหนดโดยระดับของอ านาจที่ใช้ว่าพิจารณาวิเคราะห์แล้วถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ ์หรือสมดุล สมเหตุสมผลหรือไม่ จากการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา และอีกส่วนหนึ่ง
คือ ความสอดคล้องของการแสดงออกที่เขาต้องการ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกทางบวก หรือลบก็ตามล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งสิ้น รวมความว่าจะมีอยู่สอง
ส่วนที่ส าคัญต่อความสัมพันธ์ในการยอมปฏิบัติตามคือพฤติกรรมของผู้ใช้อ านาจกับพฤติกรรม
ของผู้อยู่ใต้อ านาจ หรือผู้ที่ถูกท าให้ตกอยู่ใต้อ านาจ ไม่มากก็น้อยที่แสดงให้เห็นว่า  เหินห่าง หรือ
ผูกพัน ภารกิจถัดไปจะต้องใช้การยอมปฏิบัติตาม คือการระบุวิธีการพัฒนา และวิเคราะห์ พ้ืนฐานของ
การแบ่งประเภทขององค์กร ซึ่งด าเนินการใน 3 ระดับคืออับดับแรก อ านาจมี 3 ประเภท ที่แตกต่าง
กันอันดับต่อมามีความผูกพันต่อองค์กร ทีมีลักษณะเฉพาะและอันดับสุดท้าย ความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเภทของอ านาจ และประเภทของความผูกพัน ซึ่งเป็นตัวบ่งบอก เหล่านี้คือความเชื่อมโยงถึงกัน 
ซึ่งแต่ละชนิดของการประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของการยอม ปฏิบัติตาม อันเป็นพ้ืนฐานในการ
แบ่งแยกลักษณะของการองค์กร  

รูปแบบของอ านาจ 3 ประเภทที่เป็นมิติของต้องการเปรียบเทียบ  (Three Kind of 
Power A comparative Dimension) 

อ านาจ (Power)  คือการแสดงถึงความสามารถที่แนะน าให้ผู้ท าตามได้หรือมีอิทธิพลต่อ
การกระท าของผู้อ่ืนที่ให้ปฏิบัติตามตนได้หรือบางส่วนที่เขาสนับสนุน ซึ่งโกลแฮมเมอร์ และซิลล์ 

                                           
41 Amitai Etzioni, A comparative analysis of Complex organizations (New 

York:  Free Press, 1975), 191. 
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(Goldhammer and Shils)42 ได้กล่าวไว้ว่าการมีอ านาจเป็นการขยายอิทธิพลของตนเอง ซึ่ง
พฤติกรรมของคนอ่ืนที่ตั้งใจ แน่นอนความตั้งใจของเขาบางคนก็อาจจะกลายเป็นอิทธิพลต่อผู้อ่ืนให้ท า
ตามตนเอง  หรือต่อกลุ่มในองค์กร การบังคับให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามหมู่คณะถือเป็นเรื่องปกติ เปรียบได้กับ
เงื่อนไขที่ก าหนดของผู้ถือครองอ านาจนั่นเอง ความหมายของอ านาจโดยทั่วไป อาจหมายถึงอ านาจใน
หน้าที่ หรือเกิดจากการด ารงต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งจากรายงานเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่  (Power 
Position) มีความหมายรวมถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นหลักของอ านาจ เช่นใน
สภาพของการคุมขัง หรือการคุมตัว  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอ านาจหน้าที่   ซึ่งแสดงต่อผู้อยู่
ใต้อ านาจในที่นี้คือผู้ถูกกักขังนั้นเอง  ตามแนวคิดของ เอทซิโอนี ในการพินิจวิเคราะห์เรื่องต่อไปนี้จะ
มุ่งประเด็นไปท่ีความสัมพันธ์ของอ านาจ (Power relation)  ในองค์กรระหว่างผู้ที่อยู่ระดับเหนือกว่า
กับผู้ที่อยู่ระดับต่ ากว่า  ซึ่งก็มีลักษณะของผู้ที่อยู่เหนือกว่าผู้น าองค์กร  และอีกกลุ่มหมายถึงผู้ที่อยู่ใน
ต าแหน่งที่ถูกควบคุม  ผู้ที่อยู่ในระดับชนชั้นล่าง และหมายถึงผู้ที่มีส่วนร่วมน้อย อ านาจแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของ  ลูกจ้างที่จะยอมปฏิบัติตาม คือบางครั้งอาจแตกต่างตามสภาพกายภาพ ทางวัตถุ   
และสัญลักษณ์ ซึ่งเสนอแนะว่าการจัดกลุ่ม หรือการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ  และสัญลักษณ์ คือความ
ละเอียดถี่ถ้วน  แม้ว่าเป็นเพียงหนทางหนึ่งเท่านั้น เราสามารถพิสูจน์  หรืออธิบายได้  โดยมุ่งไปที่ทุก
ชนิดของอ านาจ ซึ่งเราสามารถพบได้จนถึงทุกวันนี้  เราสามารถที่จะแบ่งแยกสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างแท้จริง 
หรือการมองโดยรวมของสิ่งนั้น รูปแบบของอ านาจมี 3 ประการคอื 
 1. อ านาจบังคับ (Coercive Power)  ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้  หรือการบังคับใช้ใน
ด้านการลงโทษ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการใช้อิทธิพลให้เกิดความเจ็บปวด การท าให้เกิดความทุพพล
ภาพไม่สมประกอบ หรือถึงกับความตายได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วท าให้เกิดวามไม่พอใจมากกว่า การบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนไหว  หรือกักกัน หรือควบคุมด้วยอ านาจ  
 2. อ านาจการให้รางวัลตอบแทน  (Remunerative  Power) เป็นอ านาจที่มีลักษณะ
ของการควบคุมเกี่ยวกับการให้สิ่งของทรัพย์สมบัติ และรางวัลตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าแรง และ
เงินบริจาค หรือผลประโยชน์อ่ืน นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง  ที่ได้รับจากเจ้านาย  การให้ริการ  
และให้โภคภัณฑ์ต่างๆ 
 3. อ านาจจากคุณค่าทางจิตใจ (Normative Power) ซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งสรร และการ
ปรับให้เหมาะสมของการให้ที่เป็นสัญลักษณ์ของรางวัล ลดการตัดสิทธิ์ของลูกจ้างจากสภาพของผู้น า  
หรือปรับด้านการสื่อสาร  การปรับลดความนิยม  และเกียรติยศชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน   
และอิทธิพลในส่วนของการยอมรับ และการตอบสนองในทางที่ดี   เช่นนักพูดที่มีชื่อเสียง มีอ านาจใน
การจูงใจ หรือชักจูง หรือมีอ านาจการเชิญชวนได้  
 องค์กรทั้งหมดที่มีการจ้างงานจะมีการใช้อ านาจทั้ง 3 ประเภทนี้  ขึ้นอยู่กับระดับ  
ความใกล้ชิดกัน มีความเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่ง ซึ่งแนวโน้มที่พบ 
คือทุกๆ องค์กรให้ความส าคัญกับการใช้อ านาจอย่างน้อยก็มีการใช้ใน 2 ประเภท ซึ่งปรากฏหลักฐาน
ได้จากการวิเคราะห์ของโครงสร้างการของการยอมปฏิบัติตามที่แปรเปลี่ยนไปตามแต่ละองค์กร 

                                           
42 Goldhammer and Shils, “Type of Power and Status,” The America Journal 

of Sociology (1939): 171-182. 
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เหตุผลหลักของการศึกษาการใช้อ านาจซึ่งดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกัน เมื่อเราให้ความส าคัญกับชนิด
ของการใช้อ านาจทั้ง 2 แล้วจับกลุ่มมาเปูาหมาย พวกเขามีแนวโน้มจะวางตัวเป็นกลางลดการต่อต้าน
ผู้อ่ืน การประยุกต์ใช้อ านาจในการชักจูง ท าไมจึงต้องมีการคุมขัง เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด พบว่า
เป็นเหมือนการบ าบัดจิตใจของผู้ปุวยในโรงพยาบาล และท าไมครูจึงพัฒนาโรงเรียน โดยใช้การลงโทษ
นักเรียน  ในท านองเดียวกันอาจยังเป็นที่สนใจน าไปสู่การใช้อ านาจตามอุดมคติ ใช้การกระตุ้นน้อยแต่
ได้ผลมากในการศึกษาการสร้างแรงจูงใจชนิดที่น าไปสู่การเกิดสงครามไดท้ี่เดียว   

ความรู้สึกต่อต้านในหลักการให้รางวัล การให้เงินปันผลก าไรอ่ืนๆ อาจเป็นสิ่งโน้มน้าวใจ 
และมีไม่น้อยที่ค านึงถึงสิ่งที่ เป็นการความคิดไปในทางตรงข้าม โดยการละทิ้งความต้องการ        
ความขัดแย้งกันระหว่างการสร้างแรงจูงใจในแต่ละรูปแบบ เช่นความมีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผือแผ่ การบูชา
ความรัก ของแต่ละชนเผ่า และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการลงทุนเป็นต้น  มีความเป็นไปได้ว่าเรา
สามารถที่จะโต้เถียงเกี่ยวกับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อาจน าสู่การเรียกร้องสิทธิเพ่ิมขึ้นจากผู้ที่มี
ความต้องการจากผู้ที่พอใจ จากการควบคุมขององค์กร และนั้นแสดงว่ายังคงมีอ านาจอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่มีซึ่งสร้างให้เกิดการมีส่วนรวม  เช่นกลุ่มคนระดับแรงงานสามารถขับเคลื่อน และ
ควบคุมสังคมได้  ซ่ึงพอกบัความต้องการด้านเศรษฐกิจกับของพวกเขา สมาชิกย่อมมีแรงหนึ่ง สมาชิก
หากรวมเป็นกลุ่มสังคม มุ่งประเด่นไปท่ีเรื่องความต้องการด้านเศรษฐกิจ บางครั้งอาจมีความเครียดได้  

ความเกี่ยวข้อง3 ประเภทเปรียบเทียบในมิติด้านต่างๆ  (Three Kinds of involvement 
a Comparative Dimension) ความเกี่ยวข้องความผูกพัน และการท าให้ เหินห่าง ในทุกองค์กร
จ าเป็นต้องมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ หากว่าพนักงานเหล่านั้นรับรู้ถึงเปูาหมายขององค์กรเป็น
สิ่งส าคัญที่จะต้องหาวิธีการให้พนักงานรับรู้เข้าใจด้วยวิธีการทางบวก โดยให้เขามีส่วนร่วมใน
การก าหนดเปูาหมาย  ซ่ึงน าไปสู่พลังอ านาจขององค์กรนั้นเอง ความเกี่ยวข้อง (involvement) 
หมายถึงรวมไปถึงการประเมินไปยังเปูาหมายของผู้ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ลักษณะของกลุ่มว่า
อยู่อย่างใกล้ชิด หรือมีทัศคติอย่างไร ระดับความเกี่ยวข้อง มีตั้งแต่สูงไปถึงต่ า และทิศทางเป็นได้
ทั้งในแบบบวกและลบ ซึ่งในที่นี้หมายถึงความเกี่ยวข้องในทางบวก ก็คือความผูกพัน  และการ
เกี่ยวพันในทางลบ คือการเหินห่างนั้นเอง ข้อดีของการมีความสัมพันธ์ทั้ง 3ระดับความเกี่ยวข้อง 
(involvement) จะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง เป็นกลาง และชอบด้วยเหตุผล กล่าวคือ
ผู้ร่วมงานจะเห็นพ้องต้องกัน  ยอมรับร่วมกัน ซึ่งน าไปสูงสู่ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  จนน าไปสู่
ระดับความสัมพันธ์ที่เพ่ิมยิ่งข้ึน เปลี่ยนแปลงจากระดับการต่อต้านมาก  ไปสู่ช่วงของการยอมรับ และ
ไปสู่ช่วงของการยอมรับมากที่สุด ความเกี่ยวข้องทั้ง 3 ชนิด เราพบว่ามีประโยชน์อย่างมาก และ
แบ่งเป็นความเกี่ยวข้อง 3 ช่วง ที่จะมีการแปรเปลี่ยนอย่างเป็นวงจรเป็นการเจริญรอยตาม  หรือมี 
การปฏิบัติตาม ได้แก่เริ่มจากความเหินห่างมาก ความเกี่ยวข้อง และการรับรู้ผิดชอบชั่วได้ เพ่ือน าไปสู่
ช่วงของความผูกพันช่วงที่เกี่ยวข้องกับความนึกคิดจิตใจ 2 ช่วง ซึ่งสามารถแบ่งแยกความเกี่ยวข้อง
ที่มารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการก าหนดเป็นเปูาหมายของผู้ปฏิบัติของแต่ละหน่วยของสังคม และชนิด
ของวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้น การให้ค าจ ากัดความ  และยกตัวอย่างประกอบนั้นไม่มีข้อยุติส าหรับ
องค์กร แต่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการก าหนดเปูาหมายในสถานการณ์อ่ืน ๆ ทั่วไป 
 ความเกี่ยวข้องแบบเหินห่าง (Alternative  Involvement) รูแบบของความเกี่ยวข้อง
แบบเหินห่าง มีจุดประสงค์เพ่ือก าหนดเปูาหมายในทางลบ    มีความสัมพันธ์โดดเด่นในทางที่เป็น 
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การต่อต้านกับต่างชาติต่างภาษา ในท านองเดียวกันการค้า  ที่มีการเก็งก าไรในระบบทุนนิยม ที่ใดที่มี
ระบบการค้า  ย่อมมีพฤติกรรมการแยกตัวและแลกเปลี่ยนทางการค้า ซึ่งจะขยายตัวในวงกว้างขึ้น 
เพ่ือให้ได้ ในขณะเดี่ยวกันอีกมุมหนึ่งจะพบว่ามีอิทธิพลบางอย่างที่อยู่เหนือวิธีการค้าที่เกิดผลกระทบ
จิตใจ ของลูกค้า ทาสบางส่วนยังคงมีทัศนคติต่อนายจ้าง และงานของพวกเขา ในลักษณะที่ถูกคุมขัง 
หรือนักโทษในสงคราม หรือคนที่อยู่หน่วยกักกัน ซึ่งเป็นคนที่ต้องขอคนช่วยเหลือ ให้ได้รับการฝึกฝน  
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีแนวโน้มว่าเหินห่างจากองค์กรของแต่ละคนตามล าดับไป  ความเกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง (Calculative involvement) รูปแบบของ ความเกี่ยวข้องนี้มีรูปแบบทั้งที่
เป็นไปในทางลบ และบวก อยู่ที่ว่าเปูาหมายของความเกี่ยวข้องจะมีเป็นไปในลักษณะของอ านาจที่
เหนือกว่าในความสัมพันธ์ของการค้าขาย  ซึ่งเขาจะต้องติดต่อธุรกิจ ทัศนคติจะอยู่ที่ลูกค้าที่ถือว่าเป็น
ผู้มีอิทธิพล ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้  จึงเหมือนกับนักลงทุนรุ่นใหม่ ในระบบทุนนิยม หรือเชื่อมกัน
ถึงซึ่งบ่อยครั้งที่พบว่ามีอ านาจเหนือความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว อันจะน าไปสู่อ านาจนั้นเอง  
และความเกี่ยวข้องด้านคุณธรรม (moral involvement) มีรูปแบบของความเกี่ยวข้องใน
ทางบวกระดับมาก และมักจะเป็นความเกี่ยวข้องของกลุ่มที ่อุทิศตนเพื่อศาสนามีพฤติกรรม 
การรวมตัวกันเพ่ือเสียสละ และผู้ตามหรือสมาชิกในกลุ่มจะจงรักภัคต่อผู้น าในกลุ่มด้วยใจที่เป็น
กุศล โดยความเกี่ยวข้องด้านคุณธรรมจะ มี 2 ประเภท ได้แก่การประพฤติโดยบริสุทธิ์สมบูรณ์ และ
เพ่ือสังคม ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้แตกต่างกันในบางอย่างและในขณะเดียวกัน การใช้อ านาจจากคุณค่า
จิตใจแบบแท้จริง (Pure normative Power) ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้อ านาจที่มาจากสังคม (Social 
Power) อย่างไรก็ตามทั้ง2ประเภท มีความโน้มเอียงไปทางการผูกพันทั้ งคู่ (Commitment)  
แตกต่างกันไป  ทั้งในเรื่องของแนวโน้มและโครงสร้างของสภาพที่อยู่ภายใต้การพัฒนาในแต่ละแบบ
ความผูกพันที่เกิดจากความถูกต้องอย่างแท้จริง ถือเป็นพ้ืนฐานของการจัดการเรื่องของศีลธรรมและ
การพิสูจน์ถึงอ านาจหน้าที่ความผูกพันเชิงสังคมจะมีลักษณะอ่อนไหวต่อความกดดันของกลุ่มที่มีมา
ดั้งเดิม และกลุ่มสมาชิก แนวโน้มของลักษณะของความเกี่ยวข้องแบบคุณธรรมอย่างบริสุทธิจะพัฒนา
ในลักษณะความสัมพันธ์แบบแนวตั้ งซึ่งเหมือนกัน ระหว่าครูกับนักเรียน พระสงฆ์ กับอุบาสก 
อุบาสิกา ผู้น ากับผู้ตาม แนวโน้มของความเกี่ยวข้องแบบสังคม (Social involvement)  จะม ี     
การพัฒนาในสภาพความสัมพันธ์แนวนอน ซึ่งก็เหมือนกับในสภาพของกลุ่มที่ มาจากลุ่มระดับ 
ความสัมพันธ์ทั้ง 2 คือผูกพันโดยบริสุทธิ์ใจ (Pure moral) และความผูกพันโดยสังคม  พบว่าแนวโน้น
ของการมีส่วนร่วมขององค์กรมีสภาพลดลง  หากมีเปูาประสงค์ขององค์กรที่มีการแปรเปลี่ยนบ่อยๆ    
และในสภาพขององค์กรที่มีลักษณะของระบบการใช้อ านาจที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยสิ่ง
ต่อไปนี้ 
 1.  มีค าสั่งขององค์กร 
 2.  มีการอนุมัติให้ด าเนินการโดยมีการช่วยเหลือ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นๆ  
 3.  มีคนที่ด ารงต าแหน่งในการระดับอ านาจนั้นๆ 
  การใช้อ านาจในองค์กรที่ดีที่สุด เปรียบได้กับการน าวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของ  
ความเกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การพิจารณาสิ่งที่ตามมาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น น าไปสู่การสร้างมโนคติ 
ขององค์กรและระบบบริหารได้ หรือแม้แต่การควบคุมโครงสร้าง หรือรักษาสถานสภาพขององค์กร 
แนวโน้มของการมีส่วนรวมของผู้ที่อยู่ระดับล่าง ขององค์กรแสดงถึงระบบการควบคุมอ านาจ  คือ     
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มีการอ้างอิงไปยังระดับชั้นต่างๆ ในลักษณะของการเกี่ยวข้องในองค์กร เมื่อมีการเกี่ยวข้องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน ถึงวัตถุประสงค์ของแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ 
เช่น เปูาหมายขององค์กร ซึ่งต้องมีลักษณะเฉพาะ  
 
ประเภทของการยอมปฏิบัติตาม (Type of Compliance) 

การยอมปฏิบัติตามเปรียบได้กับพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบ ชนิดการยอมปฏิบัติตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่การประยุกต์ใช้อ านาจภายในองค์กรกับ
ผู้ร่วมงาน งานที่อยู่ในระดับต่ ากว่า และความเกี่ยวข้องในองค์กรที่ได้รับการพัฒนา โดยผู้ร่วมงานที่อยู่
ระดับต่ ากว่า ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ของการยอมปฏิบัติตาม กลุ่มของประเภทอ านาจทั้ง 3 
ชนิดและความเก่ียวข้องที่เกิดขึ้น 3 ประการ ชนิดของการยอมปฏิบัติตาม 9 ชนิด แสดงความสัมพันธ์
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่1   การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการยอมปฏิบัติตาม 
 

 
ชนิดของอ านาจ 

ประเภทของการยอม 
ชนิดเหินห่าง 

Alien 
เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองCalculative 

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
moral 

บีบคับ 
Coercive 

1 2 3 

การให้รางวัลตอบแทน 
Remunerative 

4 5 6 

คุณค่าทางจิตใจ 
Remunerative 

7 8 9 

 
ที่มา :  Amitai Etzioni, Complex Organizations (New York: Macmillan Publishing Co., 
        1975), 12.43 
 
 จากรูปภาพความสัมพันธ์ทั้ง 9 ลักษณะนี้ พบว่าไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป เช่นในรูปแบบที่
เกิดข้ึนตามเส้นทแยงมุมได้แก่  1 - 5  - 9  มักจะเกิดกันขึ้นมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ  ทั้ง 6 ประเภท ซึ่งดู
เหมือนว่าเป็นภาพจริงเพราะ 3 ประเภทนี้ มีความสอดคล้อยสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุที่ทั้ง 6 ประเภทก็ยัง
ไม่สามารถตัดออกไปได ้แบ่งเป็นประเภทของความสัมพันธ์ได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. ประเภทความสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องกัน (The congruent Type)   
 จะเห็นว่าความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของผู้ที่อยู่ต่ ากว่า  คือสิ่งที่ก าหนดโดยปัจจัย
ภาพของพวกเขา ดังเช่นโครงสร้างของบุคลิกภาพของพวกเขา การปลูกฝังทางสังคม การเป็นสมาชิก

                                           
43

 Amitai Etzioni, Complex Organizations (New York: Macmillan Publishing 
Co., 1975), 12. 
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ภาพ การรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะและในขณะเดียวกันอ านาจของแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละชนิดของการเกี่ยวข้องในลักษณะที่มีแนวโน้มในการสร้างขึ้น  และมีอิทธิพลเหนือกว่าอ านาจที่
เกิดขึ้น ตามชนิดของการเกี่ยวข้องแสดงออกในทางความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วม ในระดับต่ าว่า เพราะว่ามี
ปัจจัยอ่ืนๆที่เกีย่วข้อง และชนิดของความเกี่ยวข้อง  ที่มีแนวโน้มจะเกดิขึ้นในองค์กรที่มีลักษณะเหมือนๆกัน  
ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องไปในทางเดี่ยวกัน ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ต้องสอดคล้องไป
ในทางเดียวกันกับการใช้อ านาจ การบีบบังคับก็มีแนวโน้มที่จะเหินห่าง นี้คือกรณีของความสัมพันธ์
ของการยอมปฏิบัติด้วยมีสภาพที่สอดคล้องกัน กรณีที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยกว่า 
กรณีท่ีไม่สอดคล้องเพราะความสอดคล้องกันมักจะมีประสิทธิ์ผล และองค์กรจะเป็นหน่วยของสังคมที่
อยู่ภายใต้ระบบภายนอก และความกดดันจากภายใน เพ่ือประสิทธิผลการประยุกต์ใช้อ านาจประเภท
คุณค่าทางจิตใจ (Normative Power) ยกตัวอย่างเช่น ข้อเรียกร้องของผู้ร่วมงานชั้นต่ าน าไปสู่
ข้อตกลง ถ้าหากผู้ที่อยู่ชั้นต่ ากว่านั้นเพียงแค่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ โดยเฉพาะพวกเขาเหล่านั้น มี
ความเหินห่างต่างกัน การประยุกต์ใช้อ านาจทางคุณค่าทางจิตใจจึงเป็นสิ่งนี้ไม่สามารถใช้ได้ผล  ดังนั้น
จึงจะต้องมีการรวมกัน โดยใช้อ านาจคุณค่าทางจิตใจกับความผูกพันแบบความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
มีการให้ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยอาจไม่เกิดประโยชน์เมื่อผู้ปฏิบัติมีความเหินห่าง   ดังนั้นจึงมีความ
โน้มเอียงไปในลักษณะที่ ไม่เชื่อฟัง ดื้อดึง การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอก็อาจไม่มีประโยชน์เข่นกัน
เมื่อผู้ปฏิบัติไม่รู้สึกผูกพัน ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของงาน เพ่ือแสดง
ถึงสัญลักษณ์ของการให้รางวัลตอบแทนในรูปของคุณค่าทางจิตใจเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้จึงสัมพันธ์กัน
แบบการใช้รางวัลตอบแทนกับความเกี่ยวข้องชนิดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  การใช้อ านาจแบบบีบ
บังคับ  (Coercive Power) ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอ านาจที่มีประสิทธิภาพ เมื่อองค์กรนั้นมีการ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของผู้ที่ร่วมงานที่อยู่ต่ ากว่าในสภาพเหินห่าง และถ้าในทาง
กลับกัน ถ้าเราได้ประยุกต์ใช้ในสภาพที่มีการผูกพันในระดับเหินห่างปานกลางกับผู้ใต้บังคับบัญชา มัน
ก็จะท าให้ส่งผลเสียต่อภารกิจเหมือนกับ ความเกี่ยวข้องชนิดคุณธรรม เกิดกับการรับพนักงานใหม่ 
การสมาคม  และการสื่อสาร ดังนั้นอาจลดประสิทธิผลได้  การด าเนินดังดังกล่าวจะต้องสร้างให้เกิดใน
สภาพที่มีความสอดคล้องกัน 

2. ประเภทความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่สอดคล้อง (The incongruent Type) 
 องค์กรที่อยู่ในสภาพที่ถูกกดดัน ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะก็คือ 
ความสัมพันธ์ 6 ประเภท  ที่ถือให้เกิดประสิทธิภาพเล็กน้อย ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่คอยมีความสัมพันธ์กัน 
และไม่ค่อยมีโอกาสในการเกิดขึ้นได้ตามหลักการ   หรือทฤษฎีที่ได้กล่าวมานั้นเหตุผลส าคัญที่ยากจะ
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เพราะองค์กรไม่ได้มีข้อจ ากัดในการควบคุมสิ่งต่างๆ เหนืออ านาจ
เหล่านั้น เขาจึงประยุกต์ใช้อ านาจ  และความเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นกันผู้มีส่วนร่วมในระดับที่ต่ ากว่า การ
ใช้อ านาจต้องขึ้นอยู่กับวิธีการ ปฏิภาณ ซึ่งองค์กรสามารถที่จะรับสมาชิกให้   และอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติ
ใช้ให้เกดิประโยชน์ จากเขาเหล่านั้น ส่วนการเกี่ยวข้อง  (involvement) จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
ที่มาเกี่ยวข้อง ดังเช่นการสร้างสมาชิกภาพ ของผู้ร่วมงาน กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยสหภาพ
แรงงาน ข้อผูกพันพ้ืนฐาน เช่น ข้อตกลงร่วมทางศาสนาของกลุ่มของผู้นับถือ และโครงสร้างด้าน
บุคลิกภาพของผู้ร่วมงาน เช่นแบบเผด็จการ  รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ได้กล่าวมา บางที่อาจลดความ
สอดคล้องของสิ่งที่มุ่งหวังของการใช้อ านาจและความเกี่ยวข้องได ้
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 การยอมปฏิบัติตาม และอ านาจหน้าที่ (Compliance and Authority) รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการยอมปฏิบัติตาม ซึ ่งนักเรียนเสนอสิ ่งที ่ส าคัญบางอย่างที ่แตกต่างกัน 
ระหว่าง กระบวนการในการศึกษา  วิธีการควบคุมองค์กร และการศึกษาการจัดการแบบดั้งเดิม     
เว็บเบอร์ (Weber) ซึ่งการศึกษานี้จะเห็นไปสู่การศึกษาด้าน อ านาจหน้าที่ เป็นส าคัญ หรือ
เป็นไปตามหลักกฎเกณฑ์ของการใช้อ านาจ ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งมีนัยส าคัญอ านาจหน้าที่ 
(Authority) เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นไปในสังคมสมัยใหม่ที่ผ่านมา เพื่อที่จะน ามาทดแทนแนวคิดดั้งเดิมที่ให้คน
ส าคัญ เช่นอ านาจจากกองก าลัง  และเศรษฐกิจ ให้มีลักษณะเป็นพลังของสังคมแทน ท าให้เกิดอ านาจ
เหนือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ซึ่งในความเป็นจริงอ านาจหน้าที่บางอย่างสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยควบคุม
โครงสร้างของอ านาจจากงผู้ร่วมงานในระดับที่ต่ ากว่าได้ทั้งหมดในองค์กร  แน่นอนว่าอ านาจหน้าที่จะ
ปรากฏแสดงอยู่ในบทบาท ที่ด ารงไว้มายาวนานในการด าเนินการขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามก็
อาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้อ านาจ จนกระทั่งพิสูจน์ได้ว่าอ านาจนั้นมีอย่างสมบูรณ์ 
และได้รับการยอมรับ ซึ่งในขณะนี้ถือเป็นการวางรากฐานของมารซ์ (Marx) และการโต้แย้งในอดีต 
น าไปสู่สถานะที่สมบูรณ์ทั้งเป็นหลักเกณฑ์  และไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องควบคุม 
อนึ่ง มโนคดีที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ (Authority) นั้นไม่ได้ใช้แค่เพียงน าไปสู่การพิจารณาถึงสาเหตุของ
ความแตกต่างของอ านาจทั้งหมดมากว่าสิ่งนั้นคือ หมายถึงลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายตาม
ความชอบธรรม สภาพที่มีลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติ ของการสนับสนุนเช่น ด้านการสอน ด้านวัตถุ 
หรือด้านสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับการใช้อ านาจแต่ละประเภท ประเภทของการใช้อ านาจทั้ง 3 ชนิดนั้น 
บางครั้งอาจจะต้องมองไปที่หลักเกณฑ์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ร่วมงานในระดับต่ ากว่าซึ่งในความเป็น
จริงก็ยังมีการใช้อ านาจแบบคุณค่าจิตใจ (Normative)การให้รางวัลตอบแทน (Remunerative) 
และอ านาจที่บีบบังคับ (Coercive) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็แตกต่างไปตามประเภทของอ านาจ ที่ใช้กับลูกจ้าง 
เช่น การน าโดยผู้ว่าจ้าง และต ารวจ แต่อ านาจ (power) จะแตกต่างในลักษณะของความเป็นไปได้ว่า
ที่พวกเขาได้ เป็นที่นับถือในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ที่อยู่ใต้อ านาจ อ านาจแบบคุณค่าจิตใจ 
(Normative Power) จึงเปรียบได้ว่าเป็นที่นี้ถือตามหลักเกณฑ์กว่าทั้งหมด การบีบบังคับดูเหมือนจะ
น้อยสุด และการให้รางวัลตอบแทนอยู่ในระดับตรงกลางระหว่างการใช้อ านาจ ท้ายที่สุดนี้สิ่งส าคัญ 
คือการให้ความส าคัญกับการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในองค์กร การที่ท าให้เกิดใน 2 สิ่งคือการสั่งการให้เป็น
ตามหลักเกณฑ์ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม และสิ่งที่จะท าให้เกิดความคับข้องใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการควบคุม ท าให้เกิดความเหินห่างซึ่งเป็นผลพวง ซึ่งไม่ใช้แค่เพียงการใช้อ านาจ
นางที่ผิดที่กฎหมายก าหนด แต่ก็มักเกิดจาการใช้อ านาจท าให้เกิดความท้อแท้ ทั้งความต้องการ 
ความหวังดี ความปราณนา ความผูกพันที่มีอยู่ เพียงเพราะการสั่งการที่ชอบด้วยกฎหมายยังอยู่ใน
ขอบเขตของความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ความเกี่ยวข้องในเชิงบวก จะเกิดขึ้นเมื่อค าสั่งการนั้น
เกิดขึน้จากผู้ใต้บังคับบัญชาใน 2 ลักษณะ คือชอบด้วยกฎหมาย  และเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะที่
แสดงในทางบวก เมื่อการใช้อ านาจ ซึ่งเกิดโดยการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และท าให้เกิดความท้อแท้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสื่อกลางอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างความชอบด้วยกฎหมาย
หรือความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องไม่ขาอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การศึกษาเกี่ยวกับการ
เกี่ยวข้องและการยอมปฏิบัติตาม  ถึงแตกต่างไปจากการใช้อ านาจหน้าที่  โดยมีการบรรยายถึง
ผลกระทบ และการประเมินผลกระทบของการออกค าสั่ง เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับต่างๆ เข้าใจ
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ผู้ร่วมงานในระดับล่าง และระบบขององค์กร โดยที่เริ่มมีการเปรียบเทียบค าถามที่ต้องการค าตอบ  
คือท าไมเราจึงต้องท าให้ผู้มีส่วนร่วมระดับล่างยอมปฏิบัติตามโดยมุ่งประเด็นไปที่การเปรียบเทียบ
หรือไม่ ใคร คือผู้ร่วมงานที่อยู่ระดับล่างอย่างแท้จริง อะไรคือเส้นแบ่งระหว่างผู้ที่อยู่ระดับล่างและ
ระบบขององค์กร ซึ่งค าตอบนี้เราสามารถจะใช้ส่วนหนึ่งของรายการโดยการที่เสนอแนะตามที่บอกมา
นั้นด้วยเหตุนี้จ าให้ทดสอบก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์ออกมา 
 การประยุกต์ใช้ด้วยการออกแบบกลุ่มของผู้มีส่วนร่วม โดยไม่ก าหนดความส าคัญใน
ลักษณะที่หลากหลาย ส าหรับผู้ที่อยู่ในระดับล่าง อันดับแรก เขาเหล่านั้น กลุ่มนั้นไม่สามารถประยุกต์
ให้เป็นระบบได้ แม้ว่าสมาชิกจะมาจากต าแหน่งที่หลากหลาย บางครั้งกลุ่มจ าเป็นต้องออกแบบไว้เพ่ือ 
ผู้มีส่วนร่วมในระดับล่าง ด้วย เปูาหมายในลักษณะเหินห่าง เช่น ใช้หลักการนี้ ส าหรับสมาชิกของ
สหภาพแรงงานที่รวมกลุ่มกัน เพียงเพ่ือสนับสนุนและเพ่ือให้เห็นถึงสภาพเพียงเท่านั้น อย่างอ่ืน เช่น 
การจ ากัดการของสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ปรับให้เข้ากับสภาวะของการเป็นสมาชิก การสรรหาบุคคลเข้า
สู่การท างาน คุณค่าคนส าเร็จอาจไม่ได้เกิดจาการขาดการอบรมโดยหน่วยงาน แต่การขาดคนไว้วางใจ
ต่อพวกเขาเหล่านั้น  สรุปอย่างย่อได้ว่ามีความผูกพันด้านจิตใจบ้างเล็กน้อย  แม้ว่าสิ่งต่างๆจะ
สามารถท าให้เป็นจริงได้ ตามหลักเกณฑ์ โดยทั่วไป โดยการแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
ระดับล่างขององค์กร มีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ระดับชนชั้นแรงงาน ซึ่งพวกเขาสามารถที่
จะต้านทานกฎเกณฑ์ โดยทั่วไป ดังเช่น การจัดหาโดยศึกษาจากคนที่อยู่ในระยะแรกนั้น ๆ ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวได้ระบุประเด็นไปที่บัญหาของการมีส่วนร่วมเหมือนกับยังขาด ความสนใจ จึงมีอัตราการลาออก
จ านวนมาก และมีความผูกพันลดน้อยลง  แต่นานๆครั้งก็จะมีการเปรียบเทียบสิ่งที่แสดงออกมา หรือ 
เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษากลุ่มสมาชิกอาสาสมัคร และองค์การปกครอง    
มักพบว่าองค์กรเหลานั้นจะเกี่ยวข้องกับการผูกมัด โดยจิตวิญญาณของผู้ใต้ร่วมปฏิบัติงานในระดับล่าง 
ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพียงเล็กน้อย และผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนนั้นในองค์กร จากรายการต่างๆ 
ที่หลากหลายของผู้มีส่วนร่วมในระดับต่ ากว่าแค่นั้น แต่จะต้องเปรียบเทียบระบบของพวกเขากับสิ่ง
อ่ืนๆ ในทั้ง 3 มิติ เช่น ทหารที่อยู่คู่กับการต่อสู้ เมื่อเปรียบกับมิติทั้ง 3 แล้วจะอยู่ในระดับสูง ในขณะ
ที่ผู้ถูกกักกัน จะอยู่ในสภาพสูง ในสถานะของผู้ใต้บังคับบัญชา และสภาพเหินห่าง และการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในระดับต่ า กรณีลูกจ้างระดับความเกี่ยวข้องและการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับกลาง 
ส่วนการปฏิบัติอยู่ระดับสูง  ในที่สุดแล้วในทางตรงภาพลักษณะของกลุ่มมีลักษณะที่ถูกจ ากัดด้วย  
การวิเคราะห์ของผู้มีส่วนร่วมซึ่งลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์กลุ่ม เปรียบได้กับการท าให้แตกประเด็น 
การค านวณ และเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนร่วมในทุกๆ ระดับใน
ระดับชั้นขององค์กรเฉพาะที่เกี่ยงข้อง หมายถึงการวิเคราะห์ทีมของผู้มีส่วนร่วมในระดับที่ต่ ากว่า ซึ่ง
พบว่ามีความหลากหลาย ของระดับการเกี่ยวพันของผู้ใต้บังคับบัญชา และการปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่ง
ได้มีการอภิปราย จึงได้ภาพลักษณะในการน ามาใจ แต่เป็นเพียงแค่การบรรยายถึงการวิเคราะห์ของ
กลุ่มเท่านั้น ดังนี้ผู้ถูกกักขังที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในระดับต่ ากว่าจะมีความเหินห่างมากมีการปฏิบัติใน
ระดับต่ า ผู ้ที ่มีส่วนร่วมในระดับต่ าเป็นผู้ที ่มีความผูกพัน  หรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะ
กล่าวๆ ระดับการปฏิบัติได้งานคือต่ า ซึ่งก็สามารถแปรผลไปยังกลุ่มของผู้มีส่วนร่วมในระดับ
ล่าง  เช ่นกลุ ่มของผู ้เป ็นอาสาสมัคร ซึ ่ง เป ็นส มาช ิก  ในท านองเด ียวกันกลุ ่ม อ่ืนๆ  ก็จะมี
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ลักษณะเฉพาะดังตารางนี้การวิเคราะห์ในลักษณะของกลุ่ม การวิเคราะห์รายละเอียดของบางมโนคติ 
ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในระดับล่าง  ดังตารางที2่  
 
ตารางที ่2 การวิเคราะห์ในลักษณะของกลุ่ม การวิเคราะห์รายละเอียดของบางมโนคติ ที่เกี่ยวข้องกับ 
            ผู้มีส่วนร่วมในระดับล่าง 
 

ผู้มีส่วนร่วมระดับ
ล่าง 

ธรรมชาติของความ
เกี่ยวข้อง(ควบคุมชี้น า) 

ผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติ/หน้าที่ 

ผู้ถูกกักกัน สูง/ด้านลบ สูง ต่ า 
ลูกจ้าง ต่ า/ด้านลบหรือบวก ระดับกลาง สูง 
ลูกค้า ต่ า/ด้านลบหรือบวก - ต่ า 

ผู้อยู่ในศาสนา สูง/ด้านบวก ต่ า ต่ า 
สมาชิก สูง/ด้านบวก ปานกลาง-ต่ า ต่ า 

ผู้สนับสนุน สูง/ด้านบวก สูง สูง 
  
ที่มา :  Amitai Etzioni, complex organizations (New York: Macmillan Publishing Co., 
         1975), 20. 44 
 

ตารางแสดงกลุ่มของการให้ความหมายในการน าไปใช้  ซึ่งมันอาจจะไม่ละเอียดแต่ได้ให้
ความหมายของผู้มีส่วนร่วมในระดับทีต่่ ากว่า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันของความหลากหลายในมิติ
ต่างๆ  ผู้ทีมีส่วนร่วมในระดับสูงจะมีอ านาจถาวร (Permanent)  ซึ่งได้เปรียบเทียบมากว่าผู้มีส่วนร่วม
ในระดับต่ ากว่า เพราะต าแหน่งของพวกเขาในระดับองค์กรดังนั้น โดยความหมายแล้ว ผู้มีส่วนร่วมใน
ระดับสูงจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเภทขององค์กร แต่
พวกเขาเหล่านั้นต้องมีความผูกพันและหน้าที่ ดังนั้นในความสัมพันธ์ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถ
แบ่งประเภทได้อย่างหลากหลายโดยมีการแบ่งแยกได้ระหว่างผู้มีส่วนร่วมในระดับล่าง และในระดับสูง 
ซึ่งมิติเหล่านั้นมามารถน าเสนอได้ ถึงแนวทางของการก าหนดโครงสร้าง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตของ
องค์กร และสิ่งนี้คือ สิ่งที่ใช้จ าแนกระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมและผู้ที่ไม่มีส่วนร่วม ในสภาพความสัมพันธ์
ของการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง (involvement)  การอยู่ใต้บังคับบัญชา (Subordinator) 
และการปฏิบัติที่ความหน้าที่ (Performance) ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวพันกับผู้กักกัน ทหาร แรงงาน
และอาชีพอ่ืนๆ ประกอบด้วย ลูกค้า และลูกค้าประจ าและอ่ืนๆ ที่อยู่ในกลุ่มหลักเกณฑ์ต่ าตาม 3 
หลักเกณฑ์ ต้องพิจารณาจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช้สมาชิก  เราควรที่จะให้คนส าคัญกับสิ่งที่มี
ความส าคัญซึ่งจ าเป็นที่จะจัดท าเป็นเค้าโครงร่างของบเขตขององค์กร     

                                           
44

 Amitai Etzioni, Complex Organizations (New York: Macmillan Publishing 
Co., 1975), 12. 
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บทสรุปของรูปแบบของการยอมปฏิบัติตามที่น าเสนอนี้ จึงเป็นพ้ืนฐานของการศึกษา
เปรียบเทียบขององค์กร เพราะความสัมพันธ์ของการยอมปฏิบัติตามเป็นศูนย์รวมของส่วนต่างๆ   
ตามโครงสร้างองค์กร ซึ่งสามารถจ าแนกความแตกต่างขององค์กรจากองค์กรคณะอ่ืนๆ แต่ละองค์กร
ต้องการที่จะให้มีการยอมปฏิบัติตามมากว่า และจะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เกิดขึ้นในองค์กร
จ านวนมาก การยอมปฏิบัติตามจึงหมายถึงสองสิ่งส าคัญคือความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติที่
สอดคล้องกับการสั่งการในลักษณะของการอนุเคราะห์ต่อกันของผู้มีอ านาจนั่นเอง และทิศทางของ
เปูาประสงคใ์นขณะการจะใช้อ านาจ ซ่ึงประกอบด้วย 3 ชนิดได้แก ่ 1) อ านาจบีบบังคับ  2) อ านาจสินน้ าใจ  
3) อ านาจที่มาจากจิตใจ  และชนิดของความเกี่ยวข้อง 3 ชนิดได้แก่1) แบบเหินห่าง 2) เห็นแก่ส่วนตน  
และ 3)  การกระท าด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องท านองคลองธรรม ดังนั้นจึงประกอบด้วยมีทั้ง 9 
ประเภท ของการยอมปฏิบัติตาม ซึ ่งมี 3 ชนิดที ่สอดคล้อยกันและมีประสิทธิภาพมากว่า
ลักษณะ 6 ประเภท  ซึ ่งมักจะได้มาจากประสบการณ์การณ์ถือเป็น พ้ืนฐานของการศึกษา
เปรียบเทียบขึ้น ในแต่ละระดับการจะมีโครงสร้างการยอมปฏิบัติตามของตนเองอยู่แล้วจ าก
บุคคลในแต่ละระดับ   ซึ่งเป็นไปได้ทั้งอยู่ในระดับมาก หรือน้อยตามรูปแบบ 3 มิติของการมีส่วนร่วม
ได้แก่ 1) ความเกี่ยวข้อง 2) การปฏิบัติหน้าที่ประจ า และ 3) ความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพิจารณา
ถึงกลุ่มความสัมพันธ์จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยผู้มีส่วนร่วมในระดับต่ า แสดงให้
เห็นถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นสามารถอยู่ในสภาพต าแหน่งได้ถึง 3 มิติของการวิเคราะห์  ซึ่งสามารถที่จะ
วาดโครงร่างอย่างเป็นระบบที่เป็นชอบขององค์กร เราพร้อมที่จะเริ่มต้นในหลักการแรก คือมีอิสสระ
ในการด าเนินการ โดยการแบ่งประเภทขององค์กรเป็นไปตามที่โครงสร้างของการยอมปฏิบัติตามของ
พวกเขานั้นเอง 45 
       การยอมปฏิบัติตามเป็นพ้ืนฐานการเปรียบเทียบทฤษฎีของ เอทซิโอนี (Etzioni) ได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอ านาจในองค์กร แสดงออกมาเป็นมโนทัศน์ในทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามใน
มุมมองดังกล่าว ได้เสนอแนะให้เห็นถึงแหล่งของการใช้อ านาจที่จะสอดคล้องกับชนิดขององค์กร
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ โดย เอทซิโอนี ได้ระบุถึงหลัก 3 ประการขององค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เปูาหมายเช่นเชิงเศรษฐศาสตร์ การออกค าสั่ง และวัฒนธรรม หากว่าเปูาหมายแรกขององค์กรคือ 
การออกค าสั่งโดยชอบธรรมในด้านการปกครอง  ด้านจริยธรรม ด้านการเงิน และด้านอ่ืนๆ เช่น 
แหล่งของอ านาจทั้งหมดอาจมีลักษณะของการถูกบีบบังคับซึ่งต้องเข้าใจว่า นโยบายการปกครองมี
การใช้อ านาจในทางมิชอบ อ านาจในการปฏิบัติงาน หรือชนิดของการสั่งการมีทิศทางที่จะส่งเสริมไป
ในทางการออกค าสั่ง ดังเช่นการควบคุมในโรงเรียน  คนส่วนใหญ่มักจะท าให้คุณค่าของการเรียนรู้ 
และเปูาหมายของการเรียนรู้ซึ่งผิดไปจากวัฒนธรรมอ านาจ ดูเหมือนว่าที่เป็นค าจ ากัดความของ
ทั้งหมดคืออ านาจความช านาญ   อย่างไรก็ตาม สามารถที่จะพบหลักการต่อต้านเพ่ือให้โรงเรียน
สามารถที่จะสร้างอ านาจบีบบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ เอทซิโอนี  (Etzioni) 46 เช่นกัน ตั้งแต่

                                           
45Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex organizations ( New 

York: Division A Macmillan Publishing Co, 1975), 3-22. 
46John C. Daresh, What it means to be principal your guide to  Leadership 

(California: Corwin Press Inc, 2002), 120. 
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ปี 1950  เป็นต้นมา เอทซิโอนี และนักวิชาการรุ่นต่อมาที่ศึกษาด้านการจัดการองค์กรมีความเชื่อว่า
ค าถามท่ีผ่านมาจะได้รับค าตอบ  โดยน าผลการศึกษาเป็นรายกรณีนี้ที่ผ่านมามีการสร้างทฤษฎีมุ่งไปที่
ระบบที่มีความแตกต่างเรื่องที่ศึกษามาทั้งหมดออกเป็นระยะของหน่วยงานในการแบ่งแยกองค์กรที่มี
ความซับซ้อน ทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญมักจะเปรียบเทียบในส่วนประกอบที่ส าคัญอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจ ดังเช่นในหน่วยโรงพยาบาลจะค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือลดความเจ็บปวดจากอาการทางสุขภาพของผู้ถูกคุมขัง และสหภาพแรงงานที่ไม่สามารถท างานได้ 
สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไปคือการสร้างสหภาพสังคมแรงงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative 
analysis) มากกว่าเป็นเรื่องของการออกค าสั่งในวันนี้ แนวคิดการจัดระบบองค์กรสังคมของเอทชิโอนี 
(Etzioni organizational sociology) ทฤษฎีนี้ได้ให้ความส าคัญที่พิจารณาเพียงด้านเดียว เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จของการสร้างรูปแบบของการยอมปฏิบัติตามของเขา “Compliance model” ซึ่ง
มักจะมีสิ่งที่เป็นอิทธิพลที่เกิดจากสภาพความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงแต่วัฒนธรรมในวงแคบที่มีส่วน
ร่วม (Parochial) ปฏิบัติในทฤษฎีองค์กรแค่ได้ให้สิ่งที่เป็นนามธรรมกลายเป็นรูปร่างยิ่งขึ้น  ตาม
หลักการทางสังคมอันมีความสัมพันธ์กับหลักทฤษฎีในยุคดั้งเดิมของ เอทซิโอนี ได้ก าหนดสิ่งส าคัญกับ
โครงสร้างทางสังคม  รูปแบบของสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ และการสืบสานในลักษณะบุคคลการรวมกัน
เป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติที่เป็นสมาชิกของหน่วยสังคมนั้นได้ให้หลัก ซึ่งเกิดขึ้นตามที่ เว็บเบอร์ (Weber) 
ได้ให้หลักการที่ต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของอ านาจ (Power)  คือความสามารถของผู้ปฏิบัติในการ
สร้างความสนใจความสัมพันธ์  เพ่ือให้น าไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ที่เต็มไปด้วยการต่อต้านในหลักการ
ดังกล่าว  ทั้งให้ความสนใจถึงการจัดการองค์กรและโครงสร้างของสังคมที่มีอ านาจเป็นศูนย์กลาง
เพราะโครงสร้างทั้งสอง ได้แก่                                                          
 1. หลักส าคัญดังกล่าวหน่วยของสังคมแต่ละหน่วยสามารถที่จะรุดหน้าสู่ เปูาหมาย และ 
สามารถพัฒนาหรือการธ ารงไว้หรือการปรับเปลี่ยนด้วยตัวมันเอง  

 2. ขอบเขตของการร่วมมือสามารถที่จะรวบรวมผล เพ่ือที่จะปฏิบัติ  และสร้างสรรค์ได้
ตามหลักทฤษฎีของการสร้างชุมชนของเอทซิโอนี (Etzioni communitarian Theory) ซึ่งทั้งสองข้อ
ดังที่กล่าวมานี้ก็จะกลายเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการ ในด้านการเชื่อมโดยสู่ปัญหาของการสั่งการ 
และอ านาจหน้าที่ ชนิดของการยอมปฏิบัติตาม เป็นไปตามแนวคิดพ้ืนฐานของการเชื่อมโยงในรูปแบบ 
การยอมปฏิบัติตามของเอทซิโอนี  (Etzioni’s compliance) 47  ได้แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการ
อย่างไรกับความต้องการจ าเป็นขององค์กร  และความต้องการที่จะมีการประนีประนอมเกิดขึ้นใน
องค์กร   

 การด าเนินการเพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจเป็นหนทางที่ดีที่สุด และควรกระท า
ด้วยความเหมาะสมเป็นส าคัญ ได้แก่ชนิดของอ านาจที่จะน ามาใช้เริ่มต้นได้อย่างดีที่สุด  โดยที่หัวหน้า
ได้พยายาม   ท าให้บรรลุถึงเปูาหมายประสงค์ขององค์กร และในลักษณะของกลุ่มที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะของการสั่งการที่เป็นภาพรวม   และประเภทของบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างจากรูปแบบของ
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 Edward W. Lehman, Autonomy and Order (Boston : Rowman & Littlefeld 
Publshers, 2000), xviii. 
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อ านาจ  ที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในระดับทีต่ ากว่า เอ็ทซิโอนี (Etzioni) เป็นผู้เล็งเห็น
ว่าองค์กรจะต้องมีการจัดการ เช่นเรื่องการอุปถัมภ์อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ หนึ่งใน
โครงสร้างของการยอมปฏิบัติตามไม่ใช่แค่เพียงปฏิบัติต่อด้านต่างๆ เช่นการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง
บางทีอาจจะท าให้ประสบความส าเร็จในการชักชวนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขาสามารถท า
ได้มากว่าเดิม  
 รูปแบบของระบบราชการ และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีรากฐานมาจากชนชั้น
แรงงานระดับล่าง ซึ่งมีกระบวนการบริหารที่มีความซับซ้อมมากยิ่งขึ้นในโครงสร้างขององค์กร   
ผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมของกระบวนการ  ที่เป็น
ทางเลือก  เพ่ือน าไปสู่การสร้างโครงสร้างขององค์กรพ้ืนฐาน เริ่มต้นมาจากปัญหาที่พวกเขาได้พบ 
และสภาพแวดล้อมที่ผู้ปฎิบัติกับภาระงานที่ได้รับ ซึ่งกระบวนการทางเลือกในการสร้างโครงสร้ าง
องค์กร โดยใช้ทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามของเอซิโอนี (Etzioni’s Compliance) ได้พัฒนานวัตกรรม
ด้านกระบวนการในการสร้างองค์กรที่เรียกว่าทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม (Compliance theory) โดย
เขาได้แบ่งแยกองค์กรเป็นไปตามชนิดของอ านาจที่ใช้โดยตรงต่อพฤติกรรมของสมาชิกและ ชนิดของ
ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนร่วม  และมีการแบ่งการใช้อ านาจในองค์กรได้ 3 ประเภท ได้แก่ อ านาจบีบ
บังคับ (Coercive)  การให้ผลประโยชน์ (Utilitarian)  และคุณธรรมหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม 
(normative) ซึ่งสัมพันธ์กับการเกี่ยวข้อง 3 ประเภท ได้แก่แบบเหินห่าง (alternative) แบบ
ผลตอบแทน  (Calculative)   และแบบคุณธรรม  (moral) ซึ่งแสดงเป็นภาพความสัมพันธ์ที่ช่วยให้
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นช่วยให้เข้าใจรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น   ดังรูปภาพรูปแบบแสดง  
Etzioni’s Compliance Types. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5   แสดง Etzioni’ s Compliance Types. 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 
        Concepts and Practices (California: Wadsworth Cengage Learning, 2011), 
        20. 48 
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   อ านาจบังคับ (Coercive Power)  เป็นการใช้พลังอ านาจที่ท าให้เกิดความกลัว          
ในการควบคุมผู้มีส่วนร่วมในระดับที่ต่ ากว่า องค์กรที่มักจะแสดงการใช้อ านาจบังคับ  เช่นผู้ถูกคุมขัง 
ผู้มีหน้าที่ดูแลผู้เป็นจิตเวชในโรงพยาบาล และผู้ท าการฝึกทหาร                                                     
 อ านาจผลประโยชน์ (utilitarian power)   มีการจ่ายค่าตอบแทน  หรือการให้รางวัล
ตอบแทน ในการควบคุมผู้ร่วมงานในระดับต่ ากว่า โดยส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการ
ให้รางวัลได้แก่ การให้เงินเดือน การให้การยกย่อง ให้เงินสวัสดิการจากผลตอบแทนก าไรการปรับ
สภาพแวดล้อมการท างานและความปลอดภัยในการท างาน  นอกจากนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน   
ทางธุรกิจ   เช่น  องค์กรที่ถือประโยชน์เป็นส าคัญ สหภาพแรงงาน และหน่วยงานของทางราชการ 
 อ านาจคุณธรรม (Normative power) ควบคุมโดยการแบ่งสรรเป็นส่วนของรางวัลที่
แท้จริง ให้กับที่ผู้ท างานให้ความสนใจในงานนี้จริง แสดงให้เห็นชัดเจนถึงเปูาหมายขององค์กร และ
สามารถสร้างทางสังคมแห่งอ านาจของการบริหารจัดการ (Management is power) ในกรณีนี้พบว่า
มีความพอใจกับความส าเร็จตามความสามารถ  รางวัลจะปรับให้มีความเหมาะสมกับรางวัลที่ได้รับ   
มีการแบ่งปันค่านิยม และสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี และมีการด าเนินการพิธีกรรมต่างๆ มีการกระจาย
การยอมรับ และการตอบสนองในเชิงบวกให้มีเกิดขึ้นในองค์กร  หลากหลายผู้ปฏิบัติหน้าที่ระดับมือ
อาชีพ ในองค์กรที่มีลักษณะแบบคุณธรรม เช่น องค์กรที่เกี่ยวกับศาสนา องค์กรการปกครอง 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และผู้มีความช านาญการในอาชีพ เช่น American association of 
school administrative  แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมากในการใช้อ านาจ เพ่ือให้สมาชิกมีการยอม
ปฏิบัติตามก็ต้องมีการควบคุมในลักษณะเฉพาะเกิดเป็นชนิดของความเกี่ยวข้อง (type of 
involvement) ในการใช้อ านาจทั้ง 3 ประเภท  สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการร่วมมือ
ท างานในองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องของผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กร  ความเกี่ยวข้องนั้นหมายถึง การก าหนดทิศทาง
ของวัตถุประสงค์ของบุคคล ลักษณะรูปแบบในที่นี้จะมีความชัดเจนและความเกี่ยวข้องกันนั้นจะยังคง
ด าเนินต่อไป จนถึงระดับสูงสุดทั้งแง่มุมด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง เอทซิโอนี (Etzioni) ได้ให้ค าแนะน า
ว่าความเกี่ยวข้องของการมีส่วนร่วมสามารถที่จะน าไปจัดเป็นหมวดหมู่ เช่นความเกี่ยวข้องแบบเหิน
ห่าง (Alienate involvement) แบบผลประโยชน์ (calculative involvement)  และแบบคุณธรรม 
(Moral involvement) 
 ความเกี่ยวข้องแบบเหินห่าง  (Alienate  involvement) มีรูปแบบลักษณะในทิศทางที่
เป็นลบ เช่นกลุ่มของผู้ถูกกักกันในที่คุมขังผู้ปุวยจิตเวชในโรงพยาบาล และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ทหาร ล้วนแล้วแต่จะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มเหินห่าง จากสภาพมุมมองที่พบจากองค์กรนั้นๆ  
 ความเกี่ยวข้องแบบมุ่งผลประโยชน์ (calculative involvement)  มีรูปแบบใน
ลักษณะที่เป็นไปได้ทั้งในทิศทางลบและบวกมีความเกี่ยวข้องแบบหลวมๆ  ในลักษณะของการมุ่ง
ผลประโยชน์จะมีลักษณะของสัมพันธภาพแบบพ่อค้า   ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าในหลากหลาย
ประเภทของ การติดต่อด้านธุรกิจ ในท านองเดียวกันผู้ถูกกักขังในคุกตามที่ทราบ   คือจะเกี่ยวข้องกับ
อ านาจ    การคุมขัง ซึ่งมักจะมีความชัดเจนไปในทางทัศนคติที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
อ านาจ 
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 ความเกี่ยวข้องกับคุณธรรม (Moral involvement)  ออกแบบในทิศทางที่เป็นบวก       
ที่มีความชัดเจนมากในความเกี่ยวข้องของผู้ที่อยู่กับศาสนาในโบสถ์ หรือกลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทาง
ศาสนา โดยที่สมาชิกภายในกลุ่มจะมีการเสียสละเพ่ือกลุ่มของการปกครอง และมีความจงรักภักดีต่อ
ผู้น าและคุณธรรมใดๆ ที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของอ านาจที่เกี่ยวข้องตามหลักการของ เอทซิโอนี 
(Etzioni)    
 เมื่อลูกจ้างขององค์กรถูกบีบบังคับ  ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดปฏิกิริยาแบบ
ต่อต้านแสดงความเป็นศัตรูต่อกัน หากเป็นความเกี่ยวข้องในแบบมุ่งผลประโยชน์ต่อกันอ านาจ
ในลักษณะของอรรถประโยชน์  มักจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะมุ่งผลประโยชน์ต่อกันผู ้ที่
ปฏิสัมพันธ์จะมีความต้องการที่จะให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในที่สุดแล้วอ านาจทางจริยธรรม
มักจะเกิดขึ ้นโดยความเกี ่ยวข้องกับคุณธรรม  เช ่นความสัมพันธ์ในลักษณะผูกพันกับการ
ช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นหลักขององค์กรนั้น ในบางองค์กรของผู้จ้างงานมักจะมีอ านาจทั้งสาม
ลักษณะประกอบขึ้นอยู่เสมอ แต่ก็จะมีแนวโน้มไปในทางใดทางหนึ่งมาก และมีอีกสองประเภท
แฝงอยู่เพียงเล็กน้อย  อ านาจที่มีลักษณะเฉพาะมักจะเกิดขึ้นเพราะเมื่ออ านาจทั้งสองประเภท
จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ด้วยกลุ่มของผู้ที ่ปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็จะมีแนวโน้ม ในลักษณะที่เป็น
กลางหรือด้านอ่ืนๆ  การประยุกต์ใช้อ านาจที่สร้างความกลัว หรือการบีบบังคับที่พบว่าบ่อยครั้ง
ที่มีการท าให้เกิดความบาดหมางเหินห่างใน  และอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าท าไมจึงมีการใช้การ
ควบคุมแบบบีบบังคับเพื่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม ในรูปแบบด้วนรวมทั้งหมดขององค์กร
ประเภทของอ านาจและความเกี่ยวข้องกันเป็นความสัมพันธ์  โดยการผสมผสานทั้งสามรูปแบบ
เข้าด้วยกัน มีเพียงองค์กรบางองค์กรเท่านั้น   กระท าที่มีการผสมผสานในการใช้อ านาจในเพียง
สอง  หรือสามแบบเท่านั่น  เช่นในสหภาพครูมักจะด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์  และ
อ านาจตามข้อบังคับ ซึ่งด าเนินการให้บรรลุซึ่งผลทั้งสองประการให้แก่สมาชิก 49 
  ลอร์ไทด์ (Lortie)  ได้กล่าวถึงอ านาจการควบคุม และการดูแลในการที่คนติดต่อกันเป็น
กลุ่มสมาชิกคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานในเขตของโรงเรียนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่นอกเมือง  แม้ว่าจะเป็น
โครงสร้างแบบเป็นทางการในกลุ่มที่อยู่นอกเมืองที่มีสภาพคล้ายกับระบบของโรงเรียนที่อยู่ในเมือง 
กลุ่มพวกเขาจะเป็นกลุ่มเล็กๆ  และมีความสัมพันธ์กันในชุมชน  โดยตั้งขึ้นเพ่ือเหตุผลในการค านึงถึง
ผู้อื่นเป็นอย่างมากในการปฏิสัมพันธ์กับต่างโรงเรียนและต่างสังคม ซึ่งมีการแบ่งสถานที่และเวลาไปยัง
โรงเรียนของท้องถิ่น  ในการด าเนินการของโรงเรียนมีหลายสิ่งที่สอดคล้องกันของการก าหนดนโยบาย
ของการปกครองและธรรมเนียมปฏิบัติ การท าในสิ่งที่มีลักษณะต่างไปจากโรงเรียนที่มีสภาพทั่วไป  
จึงจะต้องมีการพิจารณาโดยสั่งการใดๆ จ าเป็นต้องมีมุมมองด้านการรับรู้ (unique stingingly 
acceptable)  ซึ่งสามารถสังเกตได้ สองลักษณะจากการสอบถามถึงวัตถุประสงค์  และเรื่องของ
ความเคร่งครัดในระบบของอ านาจหน้าที่ ซึ่งสามารถสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าได้ค าตอบที่แสดงถึงความไม่แน่ใจในการร่วมปฏิบัติตาม เมื่อนั้นจะเกิดสภาพของ
การต่อต้านขึ้นจะต้องเลือกพิจารณาในการด าเนินการตลอดระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามมี

                                           
49 Fred C. Lunenburg  and  Allan C. Ornstein, Educational   Administration  

Concept and Practices (California: wads worth publishing, 2011), 40-41.                                                             
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ผลการวิจัยเพียงบางส่วนที่ให้ความส าคัญไปยังกระทู้ค าถามนั้น หรือมีผลสนับสนุนทฤษฎีของ      
บาร์นาร์ด ในขณะที่ เอทชิโอนี ได้น าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการยอมปฏิบัติ
ตาม โดยพยายามท่ีจะเชื่อมโยงกลยุทธ์ของการบริหารจัดการควบคุมไปสู่เปูาหมายขององค์กร ซึ่งตรง
ข้ามกับบาร์นาร์ด (Barnard) โดยมุมมองของเอทชิโอนี (Etzioni) เห็นว่าการยอมปฏิบัติตามเปรียบ
เหมืองจักรวาล โดยหลักของมันจะอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีอ านาจ และคนที่ไม่มีอ านาจ
ลักษณะเด่นที่เหมือนกันคือการโยงไปยังทฤษฎีของกระบวนการจ้างแรงงานที่แสวงหาวิธีการที่
ดีกว่าการควบคุมแรงงาน โดยที่ได้แนะน ารูปแบบวิธีการควบคุมไว้ 3ประเภทได้แก่ 1) การบีบ
บังคับ (Coercive) 2)การให้รางวัลตอบแทน (remunerative)และ 3) การปฏิบัติด้วยคุณธรรม 
(Normative) นอกจากนี้ได้แสดงรูปแบบการน าเสนอสามสิ่งที่เกี่ยวข้องได้แก่1) ความเหินห่าง 
(alienative) 2) การมุ่งผลประโยชน์ (calculative) และ 3) การมีคุณธรรม (moral)50 
 เอทซิโอนิ (Etzioni)  มุ่งประเด็นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของการแสวงหา
เปูาหมายในการออกค าสั่งแต่ละครั้ง  และชนิดของประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ให้เกิดการยอมปฏิบัติ
ตาม (Compliance Strategy) การบีบคับจะถูกน าไปใช้เมื่อผู้รับพร้อมที่จะเหินห่าง และเมื่อการออก
ค าสั่งมีความเหมาะสมกับการบีบคับ อย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดการเหินห่างในส่วนของ
การใช้อ านาจที่เกี่ยวข้อง  เมื่อเรามองเปูาหมายด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ของการใช้อ านาจจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมาก นับตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวกระบวนการทางสังคมเกิดขึ้น  ไม่ใช่เพียงให้ความส าคัญกับการ
บังคับเท่านั้น ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์นอกเหนือจากอ านาจทางปทัสถาน (normative Power) เรายังให้
ความสัมพันธ์ในเรื่องของประเภทตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการให้เกิดการยอมปฏิบัติด้วยหลักพลวัตร 
(dynamic) หมายถึงชนิดของตัวแปรต่างๆ  ที่สามารถปรับให้มี ความเหมาะสมอย่างทันท่วงทีเปรียบเทียบ
ได้กับสิ่งที่มีความสัมพันธ์ชนิดที่เป็นการถาวร หรือที่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง มีปัจจัยใดบ้างที ่มีความจ าเป็นที ่จะต้องค านึงถึง  นั ้นคือสิ่งที่ต้องการทราบ
ก่อนที่จะท าให้เกิดการยอมปฏิบัติตามอย่างมีคุณค่าจริงๆ การท าให้เกิดการมีส่วนร่วม คือสิ่งที่
ต้องการให้เกิด แต่อะไรคือความหมายที่แท้จริง   ซึ ่งจะต้องน าออกแสดงให้เห็นด้วยวิธีการ
วิเคราะห์จากสิ่งที่ศึกษาด้านต่างๆ ที่ประกอบขึ้น51 
 เคลแมน (Kelman)  ได้ระบุถึงการสร้างอิทธิพลการบริหารงานที่ใช้การยอมปฏิบัติตาม
เป็นฐานผู้จัดการ ในฐานะผู้น าองค์กรจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้เป็นที่พอใจกับ
คนท างาน  จนสามารถเปิดใจรับความไว้วางใจ โดยที่ เคลแมน ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาพ้ืนฐาน 3  
ประการ ที่บุคคลจะแสดงเพ่ือตอบสนองต่ออิทธิพลของการบีบบังคับ  ในบางกรณีที่ผู้ถืออ านาจใช้
เพ่ือให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม โดยที่กลุ่มสมาชิกจะกระท าในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาบอกให้ท า แต่เป็น
เพียงเพราะความต้องการของผู้ถืออ านาจประสงค์ต่อสิ่งนั้น  โดยส่วนตัวแล้วผู้ปฎิบัติจะกระท าโดยที่

                                           
50

 Dan C. Lortie, School Principal Managing in Public (Chicago : University of 
Chicago, 2009), 52. 

51
 Amitai Etzioni, Complex Organization (New York : The Free Press, 1975), 

106-120. 
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ยินยอมต่อผู้ถืออ านาจ   แต่การแสดงออกของพวกเขาต้องยอมจ านนต่อแรงกดดันที่มีอยู่ตามหลัก
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Converging)52  ดังตารางที ่3 
 
ตารางแสดงที่ 3  แสดงการยอมปฏิบัติตาม - การระบุลักษณะ – การฝังผนึกความรู้ตามทฤษฎี 

การเปลี่ยนแปลงของเคลแมน  
 

ขั้น ค าอธิบาย 
การยอมปฏิบัติตาม 

Compliance 
สมาชิกของกลุ่มจะยอมต่อความต้องการของผู้ถืออ านาจ 
แต่โดยส่วนตัวเขาจะไม่ยินยอมถ้าตัวผู้ถืออ านาจไม่ควบคุมดูแล
สมาชิก  พวกเขาอาจไม่เชื่อฟัง       

การระบุลักษณะ  
identification 

ควบคุมดูแลสมาชิกพวกเขาก็อาจจะไม่เชื่อฟังการยอมของกลุ่ม
สมาชิกกับสิ่งที่เป็นตามความจริง หรือตามความคาดหวังตาม
ความต้องการของผู้ถืออ านาจโดยการชักจูงใจ  ด้วยต้องการให้
ท าตามอย่าง  และพอใจในอ านาจหน้าที่ สมาชิกจะ
ลอกเลียนแบบการกระท าของผู้ถืออ านาจ ในด้านค่านิยมและ
คุณลักษณะอื่น ๆ 

การฝังผนึกความรู้
Internalization 

กลุ่มสมาชิกจะด าเนินงานตามค าสั่ง  และค าแนะน าของผู้ถือ
อ านาจเพราะความต้องการเหล่านั้น สอดคล้องกับผลประโยชน์
เปูาหมาย  และค่านิยมส่วนบุคคล พวกเขาจะปฏิบัติตาม ข้อ
เรียกร้อง แม้ว่าจะไม่มีการควบคุมโดยผู้ถืออ านาจ 

  
 รูปแบบสามล าดับของเคลแมน Kelman’s three-step Modelเป็นการอธิบายถึง
วิธีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสมาชิกใหม่ให้เป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน ให้มากขึ้น
กว่าเดิม เช่นสิทธิจะมีการรับเอาแนวคิดของกลุ่มมายึดถือ แต่ในแรกเริ่มของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เพียงต้องการให้เกิดการยอมปฏิบัติตามเท่านั้น53 เคลแมน (Kelman) ได้ระบุถึงปัจจัยที่ส าคัญ 3 
ประการ  ได้แก่การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) การระบุลักษณะ (identification) และการฝัง
ผนึกความรู้ (internalization) โดยการยอมรับต่ออิทธิพลดังกล่าวด้วยการยอมปฏิบัติตามจะบังเกิด
ขึ้นได้เมื่อยอมรับทั้งทัศนคติ (attitudes) และพฤติกรรม (behavior) ไม่ใช่เพราะการความเชื่อ 
(beliefs) แต่โดยทั่วไปก็มักได้รับประโยชน์จากรางวัลพิเศษ ซึ่งไม่ใช้ผลที่มาจากแหล่งที่สอดคล้อง
ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล การยอมปฏิบัติตามจะเป็นผลต่อเมื่อแต่ละบุคคลมี
ความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันมีค่ามาก ไม่อย่างนั้นแล้วผู้ปฎิบัติจะต่อต้านได้ เมื่อเราเข้าใจรากฐานของ    

                                           
52

 Herbert  Kelman, "Further thoughts on the processes of compliance, 
identification, and internalization." Perspectives on social power (1974): 125-171. 

53
 Donelson Forsyth, Group Dynamics, 5th de. (California :  Nelson 

education.Ltd., 2010), 240-241 
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ความเป็นผู้น า โดยใช้กระบวนการสร้างอิทธิพลเพ่ือสร้างทีมท างานเพ่ือเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมาย 
และเพ่ือความส าเร็จขององค์กร โดยมุ่งเปูาไปยังการออกค าสั่งเพ่ือสร้างอิทธิพลให้ผู้ตามปฏิบัติงานใน 
3  ลักษณะ  ได้แก่ การระบุลักษณะ (identification) การฝังผนึกความรู้ (internalization)  และ
การยอมปฏิบัติตาม (compliance) ซึ่งเป็นการสร้างอิทธิพลใน 3 รูปแบบที่มีการอธิบายถึงเหตุผลที่
คนยอมเป็นผู้ตาม ดังที่ เคลแมน (Kelman) กล่าวไว้  บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างโดย
พ้ืนฐานแล้วจะต้องยอมรับในสิ่งที่ผู้น าได้ถ่ายทอดมาให้  ผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีอ านาจจะด้วยอ านาจตาม
กฎหมายตามการให้รางวัลตอบแทน  หรือตามการบีบบังคับ  แล้วแต่ที่จะเป็นการก าหนดพฤติกรรม   
และลูกจ้างอาจจะยอมรับการถ่ายทอดค าสั่ง เพราะลูกจ้างเหล่านั้นกลัวการลงโทษ ถ้าหากพวกเขา
ไม่ได้ต้องการรางวัลตอบแทน ผู้น าจะใช้อ านาจตามที่กล่าวมาเพ่ือที่จะเสริมแรง ส่งผลให้แสดงออก
ของพฤติกรรมตามที่เขาปรารถนา ลูกจ้างอาจยอมปฏิบัติตามเพราะต้องการรางวัลตอบแทน หรือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ อย่างไรก็ตามการยอมปฏิบัติตามก็มีข้อจ ากัดในกระบวนการสร้างอิทธิพล
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอาจเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเฉยเมย และพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้  
หากพิจารณาถึงกระบวนการที่ใช้ไม่ได้ผลในการสร้างการยอมปฏิบัติตาม  เพ่ือท าให้ผู้ตามเกิดความ
ผูกพัน  พึงพอใจ  และมีลักษณะจูงใจเฉพาะ เมื่อมีการใช้กลยุทธ์ในการสร้างอิทธิพลเพียงรูปแบบ
เดียวและอาจเป็นสาเหตุให้คนงานที่มีความเก่ียวข้องกับผู้น า และองค์กรลดน้อยลง ดังเช่นอาสาสมัคร
จะตอบรับการกระท า เพราะมแีรงขับท่ีได้จากความเชื่อถือ ประสบการณ ์และความดึงดูดใจในตัวผู้น า
หรือตัวแทนองค์กรยิ่งกว่านั้นเมื่อทราบอาสาสมัคร หรือคนงานได้ท าเมื่อผู้จัดการไม่ได้มองเห็นถึง
ภาระหน้าที่ท่ีเขาเหล่านั้นแบกรับไว้  ด้วยเหตุนี้อาสาสมัครเหล่านี้ควรรับรู้ถึงสถานการณ์ และยอมรับ
ในอ านาจรวมถึงอดทนต่อการชี้น าทั้งในด้านการกระท า และการตัดสินใจของผู้น า54   
  โอ เรียนลี และ แคทแมน (O’Reilly and Chatman)  ได้แสดงวามคิดเห็นต่องานของ  
เคลแมน (Kelman)  ด้วยการยอมเข้าใจถึงอารมณ์การรับรู้ของคนท่ีเกิดข้ึนในคนท างานภายในองค์กร 
โดยได้ให้เหตุผลว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นมิติของความผูกพันที่จะเชื่อมโยงไปสู่การรวมกันด้วยความประสงค์ที่
จะรักษาความพึงพอใจในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น55 สอดคล้องกับเหตุผลที่ว่างานของพวกเขา
ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางสังคมที่ก าหนดไว้ในการท างาน และสิ่งต่างๆ นั้นมี
อิทธิพลที่มีลักษณะเฉพาะจากการจูงใจหลักการ ของการยอมปฏิบัติตาม Compliance – based 
นอกจากนี้แล้วยังมีข้อตกลงถกเถียงเกี่ยวกับการผูกพัน (Commitment) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดกับ
ทางด้านจิตใจที่มีข้อผูกมัดเป็นพันธะที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างกับองค์กร แต่โดยธรรมชาติของข้อผูกพัน
สามารถที่จะก่อเกิดได้ใน 3 ลักษณะที่แสดงออกมาในรูปของ 1) การยอมปฏิบัติตาม (Compliance)  
2) การระบุลักษณะ (identification) และ 3) การฝังผนึกความรู้  (internalization)  ซึ่งเป็นไปตามที่ 
โอ เรียนลี และ แคทแมน  ได้กล่าวถึงการยอมปฏิบัติตามจะเกิดข้ึน เมื่อผู้นั้นมีทัศนคติ และพฤติกรรม
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ที่แสดงถึงการยอมรับ  ไม่ใช้เพราะการรับผิดชอบร่วมกันแต่  เพราะเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องให้ได้รับ
รางวัลที่มีลักษณะเฉพาะ  ซึ่งในที่นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทัศนคติทั้งที่เป็นส่วนรวม และส่วนตัวที่
อาจจะแตกต่างกันไปในส่วนตัวการระบุสิ่งที่เกิดขึ้น  เมื่อการรับรู้ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการสร้าง 
และการรักษาสัมพันธ์ภาพ ซึ่งหมายถึงลักษณะในส่วนบุคคลอาจจะตอบสนองต่อคุณค่าของ         
การรวมกลุ่ม   โดยปราศจากการน าพวกเขามาใช้ในทางตรงข้าม การท าให้เกิดการโน้ มน้าวให้เกิด
ทัศนคติ และความเชื่อมีความสอดคล้องกันด้วยคุณค่าใดคุณค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล56 
 ทฤษฎีของ เคลแมน (Kelman) ย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของการล่วงรู้ถึงธรรมชาติของ
มนุษย์ด้านกระบวนการเปลี่ยนทัศนคติความเชื่ออย่างมีนัยส าคัญ การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) 
เกิดข้ึนกับบุคคลเมื่อได้รับการโน้มน้าวด้วยเหตุผลการให้รับรางวัลตอบแทนพิเศษ หรือความพึงพอใจ 
และหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือความไม่พึงใจด้วยความคิดตรงกัน ท าให้เกิดความพอกับงานสามารถ
สร้างสัมพันธ์ภาพตนเองกับผู้อ่ืนเป็นส่วนตัวทั้งกลุ่ม โอเรียลี และ แคทแมน (O’Reilly and 
Chatman) กล่าวเพ่ิมเติมจากทฤษฎีของ เคลแมน (Kelman) มองว่าการยอมปฏิบัติตามเกิดจาก
จิตใจที่จะก าหนดพฤติกรรมการท างานเป็นพิเศษ ในอันที่จะเติมเต็มเปูาหมายของตนเอง การศึกษา
องค์กรต่างๆ พบว่าความเป็นผู้ตาม (followership) คือคุณลักษณะหนึ่งที่การศึกษาในขอบข่ายของ
การศึกษาความเป็นผู้น า (Leadership) และสภาพอ่ืนๆ โดยทั่วไปที่หมายถึงทั้งที่ผู้ตามจะต้องกระท า
ต่อผู้น ามีหลายสิ่งที่ลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้ตาม ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ตามมี
ผลอันเนื่องมาจากการแนะน าจากผู้น า57 ซึ่ง เคลลี (Kelly) ให้ความส าคัญต่อสิ่งที่เป็นอิทธิพลของ
การท างานของผู้ตาม โดยหลักแล้วคนเป็นผู้ตามถือเป็นศูนย์กลางคนส าคัญในการใช้ภาวะผู้น า
เขาได้พัฒนาในรูปแบบ 2 มิติของการเป็นผู้ตาม มิติแรกคือการวัดสิ่งที่ผู้ตามคิด ทั้งที่คิดอย่าง  
มีวิจารณญาณ  และไม่ได้ใช้วิจารณญาณ มิติที่สองคือการวัดระดับของความผูกพันที่ผู้ตามที่มี
ต่องาน และความเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นการปฏิบัติงานโดยตรงและโดยอ้อม การศึกษาผลของ
ความสัมพันธ ์ระหว ่างพฤติกรรมของผู ้น า   และการยอมปฏิบัต ิตามของผู ้ตาม จะพบว่า
การศึกษาภาวะผู ้น าจะมุ ่งประเด็นไปยังสิ ่งที ่เป็นพื้นฐานส าคัญที ่ผู ้น าองค์กรนั ้น คือการลด
ต าแหน่งผู้ตามให้อยู่ต าแหน่งที่เปรียบเสมือนคนรับใช้ และไม่ค่อยให้ความส าคัญ เหตุผลของการ
ประสบความส าเร็จของผู้น าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อบังคับ และโอกาสของการน าเสนอ และความสามารถ
ของผู้ตามและความส าเร็จของผู้ตามภาวะผู้ตามจะไม่ประสบความส าเร็วได้ ถ้าขาดภาวะการเป็นตัว
ของตัวเองของผู้ตามไม่ได้ (follower autonomy)   ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างผิดธรรมดาจะเกิดขึ้น
เมื่อเราได้พิจารณาถึง ธรรมชาติของความสัมพันธ์ในการใช้อ านาจระหว่างผู้น า และผู้ตาม  เปูาหมาย
ส าคัญคือค้นหาวิธีการที่จะท าให้เกิดใน2สิ่งคือ   ความเป็นสังคม  และการรับรู้นั้นคือผู้ตามจะสามารถ
ประสบความส าเร็จโดยเป็นตัวของตัวเองได้ ในขณะที่เป็นผู้น าและผู้ตามในเวลาเดียวกัน  เมื่อ
พิจารณาถึงการยอมปฏิบัติตามในหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับภาวะผู้ตาม  และการยอมปฏิบัติตามดู
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เหมือนว่าจะสับเปลี่ยนความหมายกันได ้โดยที่ผู้ตามจะเลือกผู้น าของเขาด้วยความรู้สึกปรารถนาที่จะ
ท าตาม เพราะการเป็นผู้ตามมีหลายเหตุผล ซึ่งตรงกับหลักทฤษฎีที่ยอมรับกัน เช่นบางคนได้ปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นผู้ตามโดยที่ไม่รู้ตัว ก็จะสร้างแรงเสริมให้มีอิทธิพลเหนือต าแหน่งของผู้น า  ผลของการ
สังเกตในสภาพที่ไม่เป็นทางการ คือเกิดการยอมปฏิบัติตามซึ่งผลการศึกษานี้ยังเป็นปริศนาอยู่แต่เป็น
เรื่องท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จริง 58  

เบอร์น (Burns) ได้แนะน าในเรื่องของความคิดในเรื่องของการปฏิรูปภาวะผู้น า และท าให้
เห็นความแตกต่างที่มีพ้ืนฐานมาจากการยอมปฏิบัติตาม (Compliance – based) กระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าที่มีคุณลักษณะสามารถน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้น าและ ผู้ตามสามารถร่วมมือกัน ไม่เป็นเพียงแต่การค านึงถึง
ค่าตอบแทน แต่อยู่บนพื้นฐานของความสนใจส่วนบุคคล และเป็นไปตามระเบียบโดยการประสานกัน    
ซึ่งเบอร์น ได้เขียนถึงการปฏิรูปความเป็นผู้น าโดยเชิญชวนให้ผู้ตามได้แสดงออก  เพ่ือให้มีความมั่นใจ
ในเปูาหมาย และเป็นตัวแทนของคุณค่า แรงจูงใจที่ผู้ตามต้องการ แรงบันดาลใจ  และความคาดหวัง
ให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผู้น า และผู้ตามที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดในรูปแบบด้านต่างๆของ
ผู้น าที่จะกระท าต่อต่อผู้ตามในการสร้างคุณค่าและแรงจูงใจ เบอร์น (Burns) ได้อ้างถึงทฤษฎี
การพัฒนากระบวนการทางศีลธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg theory of Cognitive moral 
development) ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow’s theory of human 
needs)  และทฤษฎีแห่งคุณค่าของ ร็อคเกต (Rokeach’s thean of values) ซึ่งเหล่านี้ได้อธิบาย
เหตุผลว่าท าไมจึงมีการปฏิรูปการเป็นผู้น าที่สร้างอิทธิพล โดยการปฏิรูปผู้น าให้คิดน าไปสู่ความเข้าใจ 
และท าให้ผู้ตามพอใจตามระดับความต้องการของผู้ตามยอมรับ ที่จะให้ความส าคัญกับระดับของการ
พัฒนาความต้องการของผู้ตามในระดับที่สูงขึ้น ผู้น าเหล่านั้นคิดที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้
ตามให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยการชี้น าผู้ตามใหค้ านึงถึงหลักการที่ส าคัญ  และคุณค่าของความถูกต้อง
ตามกฎหมาย และความเสมอภาคกัน เบอร์น ได้แนะน าถึงการปฏิรูปความเป็นผู้น าควร ที่จะมีการ
ประเมินถึงระดับของการเป็นผู้ตาม และความเป็นผู้น ามีการรับผิดชอบร่วมกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น และ
ค่าตอบแทนที่ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยเห็นว่าผู้ตามเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อ
การปฏิวัติภาวะผู้น า เพราะการปฏิรูปการเป็นผู้น านั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะที่เหมาะสมจึง
เป็นได้ในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้  โดยการคัดเลือกระหว่างผู้น า  และระเบียบปฏิบัติว่าค าสั่งใดที่สมควร
ได้รับการช่วยเหลือ แม้ว่ากระบวนการของ เบอร์น ได้แนะน าถึงประเภทของความสัมพันธ์ใน
กระบวนการสร้างอิทธิพล โดยการปฏิรูปผู้น าให้เป็นผู้ที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจ ความต้องการ 
และคุณค่าของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ให้ความส าคัญไปยังระดับ
ของความต้องการในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม และเห็นคุณค่าทางจริยธรรมมากกว่าโดยสรุป เบอร์น  
แนะน าให้มีการปฏิรูปคุณลักษณะของผู้น า และให้ความส าคัญกับคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล59   
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ยุทธศาสตร์ในการสร้างให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม 

ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรให้ได้กระท า ในสิ่งที่เป็นการสร้างหนทาง    
อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผล    และส าเร็จในเปูาหมายของบุคคลเอง   จึงต้องตัดสินใจให้ถูกต้อง    
โดยไวท์ (White)  ได้อธิบายถึงการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือบุคคลสามารถที่ปฏิบัติได้เช่นเดียวกับ
ความสามารถขององค์กร   ในการที่ปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในสภาพของการท างาน  โดยได้
ให้ความสนใจในเหตุผล  และการติดต่อสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการที่จะปรับกลยุทธ์ โดยที่
จุดเริ่มต้นมาจากความสนใจ และการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่เป็นความรู้สึกอันก่อให้เกิดการสร้าง
แรงจูงใจ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์แล้ว  คือการค้นหาสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือที่จะเข้าใจ และ
สนใจในปัจจัยอื่นๆ ที่จะท าให้มีประสิทธิภาพ  การแสวงหาแนวร่วมในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ผู้บริหาร หรือผู้น าจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมที่จะปฏิบัติตาม 
เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายที่ตั้งไว้ทั้งในระดับส่วนบุคล และระดับองค์การ   กระบวนการสร้างให้มี  
การยอมปฏิบัติตาม  เริ่มต้นแต่กึ่งศตวรรษที่ผ่านมามีการด าเนินการอย่างจริงจังที่รัฐบาลของ
อเมริกา USA government’s public information หน่วยสื่อสารของรัฐของสงครามโลกครั้งที่ 260 
ผลลัพธ์ที่ตามมาคือกิจการด้านสังคมศาสตร์ที่ได้มีการแตกแขนงไปยังในเรื่องของการท างาน ปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมของส่วนบุคคลกับการร้องขอจากผู้อ่ืนให้กระท าบางสิ่งบางอย่าง จากรายงานผล    
การท างานได้ให้ความสนใจไปยังหลักการพื้นฐานหลักจิตวิทยา 6 ประเภทที่ปรากฏ และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยอมปฏิบัติตามการตัดสินใจมีอิทธิพลอย่างมาก และได้มุ่งประเด็นไปยังหลักการส าคัญทั้ง 6  
ข้อ ซึ่งไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความแพร่หลายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนักสังคมศาสตร์ แต่
เพราะสิ่งเหล่านี้แพร่หลายในกลุ่มของผู้ปฏิบัติ เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ซึ่งมีเหตุผลใน
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติตามด้วยเหตุผล ค าถามที่ส าคัญที่ทุกคนสนใจ   เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้าน หรือการใช้ประโยชน์จากกระบวนการยอมปฏิบัติตาม 
(Compliance Process)  คืออะไร ใช้หลักส าคัญของการสร้างอ านาจในการที่จะจูงใจให้บุคคลยอม
ปฏิบัติตาม เมื่อมีใครสักคนร้อง  หนทางหนึ่งที่จะก าหนดตัวการสร้างอ านาจพิจารณา จะพบว่าที่เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญด้านการยอมปฏิบัติตามภาคธุรกิจที่แพร่หลาย โดยทั่วไปมักที่ใช้
หลักการในเรื่องของอ านาจตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักการแสดงให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้ หลักการทาง
จิตวิทยา 6  ประการ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อันเป็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามได้แก ่61 
 1.  การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  (Reciprocity) 
 2. ช่วยเหลืออุปถัมภ์ การให้บริการ หรือ ความม่ันคง เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับช่วงของการ
สร้างความผูกพัน (consistency) 
 3.  การตรวจสอบจากสังคม (social validation)  

                                           
60

 R.W. White, “motivation reconsidered The concept of competence”. 
Psychological preview 66, (1959): 297-333. 

61 Robert B. Cialdini, and Melanier Trost, “Social influence:social norms, 
conformity, and compliance,” The Handbook of Social Psychology (1998) : 92. 
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 4. จัดข้อเรียกร้องให้มีความเหมาะสมกับสภาพที่เป็น การท าให้บรรลุข้อเรียกร้อง คือสิ่ง
ที่เราควรรู้อย่างเท่าเทียมกัน    มิตรภาพหรือความชื่นชอบต่อกัน (friend ship liking) 
 5. ปรับให้สอดคล้องเหมาะสมในการสั่งการที่เกิดจากอ านาจเหน้าที่ตามกฎหมาย  
(Authority) 
 6. ถือโอกาสในช่วงที่มีการตื่นตัว  หรือยังขาดความพร้อมของการใช้ประโยชน์ และ
ให้บริการ  (scarcity) 
 กลยุทธ์ในการสร้างการยอมปฏิบัติตาม  (Strategic Compliance)  ในบริบทต่างๆ 
ดังเช่น เพ่ือพัฒนาอาชีพ  การสอนและการรับรู้ในระดับการศึกษาขั้นสูง  การบริหารจัดการองค์กร 
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและตามหลักกฎหมาย การสื่อสาร ด้านการศึกษาและกฎหมาย ซึ่งแต่ละ
ส่วนนั้นจะใช้ในวิธีการที่แตกต่างกัน และต่างด้วยนัยที่แฝงไว้ 62 ตามหลักทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เมื่อ
ได้ศึกษาไปถึงพฤติกรรมในการยอมปฏิบัติตาม กระบวนการดังกล่าวจะให้ความส าคัญใน 2 ประการ 
คือหลักการ  และเทคนิคที่เชื่อถือได้ที่จะส่งผลต่อการยอมปฏิบัติตาม   หลักการ และเทคนิค        
ในการท างานที่ส่งผลต่อการยอมปฏิบัติตาม อันดับแรกจะสัมพันธ์กับลักษณะของผลกระทบที่
แท้จริงในอันดับรองลงมาจะเกี่ยวกับวิธีการ สิ่งที่รับรู้ทั้งหมดจะเป็นสื่อกลางที่น าไปสู่ค าตอบ
ของลูกจ้าง   ซึ่งทั้งหมดควบคุมได้ด้วยการทดลองปฏิบัติที่เราสามารถเข้าใจได้ การควบคุม   
การปฏิบัติได้นั้นมีบริบทตามประเด็นที่ตั้งไว้ วิธีการที่แตกต่างมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ  
เมื ่อความสัมพันธ์ของสิ ่งหนึ ่งกับกระบวนการการยอมปฏิบัติตามที ่เป็นมากกว่าหลักทฤษฎี  
ดังเช่นสิ่งที่ผู้ส ารวจสนใจหรือผู้สังเกตสนใจในการระหว่างบุคคลอิทธิพลในปฏิสัมพันธ์ต่อกันใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสิ่งที่ประสงค์ที่จะอยากรู้มากกว่า โดยไม่ค านึงถึง อิทธิพลภายนอก และสิ่งที่
เป็นสาเหตุ สิ่งที่อยากจะรู้ว่าท าอย่างไรถึงจะมีอ านาจเหนือกว่าพฤติกรรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่
สามารถเรียนรู้ได้   ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น
คุ้มค่าต่อการปฏิบัติ และในที่นี้หมายถึงอ านาจที่เกิดจากผลกระทบของธรรมชาติที่เกิดจากการ
ยอมปฏิบัติตาม หมายถึงสิ่งนั้นมีความสามารถที่จะเปลี่ยนการยอมปฏิบัติตามการตัดสินใจการกระท า
ที่มีความหมายเหนือขอบเขตของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันและสภาพการณ์  ความสัมพันธ์กับ
ลักษณะของผลกระทบที่แท้จริง  ประกอบด้วยการก าหนดขอบเขตของการใช้อ านาจในอิทธิพลที่
เป็นไปได้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมการยอมปฏิบัติตามในสภาพธรรม การควบคุมกลายเป็นการฟูองร้องคดี
ความก็มีน้อย   ระดับการปฏิบัติที่เข้ม และมีความถูกต้องแม่นย าตามความเป็นจริง และทฤษฎีตาม
ข้อตกลงของความสามารถสู่ศักยภาพที่บังเกิดผลได้    เป็นเพราะการออกแบบการทดลองที่ดี เช่น  
1) ภายใต้การศึกษาเรียนรู้  2) ใช้เทคนิคการวัดในระดับสูง 63 ผู้น ามักจะใช้อ านาจในหลากหลาย
ประเภทเพื่อที ่จะสร้างอิทธิพลต่อผู ้อื ่น ในการปฏิบัติสิ ่งใดสิ่งหนึ ่งจนน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เปูาหมายขององค์การ ความส าเร็จที่เกิดจากความพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นไปตามล าดับ

                                           
62 Michael Hammond and Jerry J.Wellington, Research Methods; The Key 

Concept  (New York:  Routledge, 2013),  81. 
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ขั้นของการปฏิบัติ แต่จะมีผลลัพธ์  3 สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นผลของการใช้อ านาจ
นั้น คือ1)  การยอมปฏิบัติตาม  (Compliance)  2) การต่อต้าน (Resistance) และ 3) ความผูกพัน   
(Commitment)  ซึ่งจะปรากฏตามแผนภาพที่ 6 

 
 

 
 
ภาพที่   6   แสดงการตอบสนองต่อการใช้อ านาจ 
ที่มา : Richard L. Daft, The Leadership Experience (Stamford: Cengage Learning, 
        2015), 373 64 
 
 บุคคลที่ประสบความส าเร็จจากการใช้อ านาจประเภทแข็ง  จะเป็นการใช้อ านาจใน
ลักษณะของการใช้อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate) ใช้อ านาจแบบให้รางวัล  (reward)  และ
อ านาจแบบบีบบังคับ  (Coercive) รูปแบบของการตอบสนอง คือการยอมปฏิบัติตาม (Compliance)  
ซึ่งการยอมปฏิบัติตามนี้ หมายถึงคนยอมเป็นผู้ตาม (follower)  หรือหมายถึงการยอมปฏิบัติตาม
ค าสั่งของบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า โดยไม่ค านึงถึงข้อตกลงใดๆ ที่มีต่อคนที่ออกค าสั่ง  ส่วนอ านาจ
อย่างอ่อน เป็นการใช้อ านาจในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ (expert) และอ านาจอ้างอิง (Referent)    
ซึ่งอยู่พื้นฐานของความรู้  ประสบการณ ์ และบุคลิกภาพที่มีคุณภาพของผู้น า   เมื่อไรก็ตามที่มีการใช้
อ านาจเกินกว่าที่จะรับได้ โดยใช้อ านาจจากต าแหน่งหน้าที่ และการบีบบังคับในรูปแบบเฉพาะผลที่ได้
คือการต่อต้าน ผู้ตามสนองในรูปแบบต่างๆ ทั่วไป จากผู้ที่ใช้อ านาจที่เก่ียวกับบุคคลด้วยความผูกพัน   

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม  ซึ่งสามารถปรับใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรเป็นขอบเขตของการบีบบังคับดังเช่นกองก าลังทหาร  ความเกี่ยวข้องกับสิ่งอ่ืน เช่นการให้
รางวัลตอบแทนในด้านอื่นๆ  คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และการบริการเป็นหลักการหมุนเวียน
ของชนชั้นแรงงานในขอบเขตของการใช้กฎเกณฑ์จะเกี่ยวข้องกับคุณค่า และความคิดในเรื่องที่ตรง
ข้ามกับแนวคิดของสกินเนอร์ (Skiner)  ซึ่งมีการประยุกต์เอาทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามเพ่ือศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล  และประชาชนของประเทศจีน   โดยผลการศึกษาพบว่าแตกต่างกับ
เปูาหมายที่ต้องการในการประยุกต์ใช้ประเภทของอ านาจ ในสภาพที่มีลักษณะเฉพาะ และสิ่งที่กล่าว
มาเป็น การประยุกต์ใช้อ านาจทั้ง 3 ประเภทของอ านาจ  ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนตามประวัติศาสตร์
ของชาวจีน จนท าให้เกิดการปฏิวัติ  แบรดวิน (Baldwin)  ได้จัดหมวดหมู่ของอ านาจ และเรียกว่า
มาตรการของการสร้างอิทธิพล  และแลมตัน (Lampton) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามใน
การศึกษาประเทศจีน ซึ่งพบว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและสามารถอธิบายของรูปลักษณ์
ทั้งสามของความเจริญของประเทศจีน ในการสร้างอิทธิพลระหว่าง แลมตัน ได้เขียนหนังสือที่เขียน
ครอบคลุมถึงชนิดของการยอมปฏิบัติตาม  การวิภาษ์ที่เกี่ยวกับระบบการปกครอง และอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวกับการจัดการองค์กร จ าเป็นต้องมีการเทียบเคียง และท าให้เปลี่ยนแปลง โดยการใช้อ านาจที่
พวกเขาถือครองในรูปแบบต่างๆ เปรียบได้ดังการผสมผสาน เช่นในประเทศจีนมักจะใช้อ านาจบีบ
บังคับ  (Coercive power) การใช้เงินเป็นอ านาจการให้ตอบแทน (Remunerative power) และ
การให้ด้วยจิตวิญญาณ  คือการใช้อ านาจแบบคุณธรรมจริยธรรม  (normative power) 65 

มุมมองด้านการใช้อ านาจเพ่ือก่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตามแล้ว โอมสเทรด (Olmstead) 
ได้กล่าวถึงการใช้อ านาจในมุมมองด้านลบ คือการที่เรามีความสามารถ ในการลงโทษคนที่เราปกครอง 
อ านาจจะมีผลเมื่อเราสามารถปลดให้บุคคลนั้นออกจากต าแหน่งที่เขาต้องการ ซึ่งได้แก่เสรีภาพ  
ความเป็นเจ้าของ รวมทั้งความคิดของเขา อ านาจทางการเมืองฝุายเผด็จการจะถืออ านาจการลงโทษ 
ขณะที่ฝุายประชาธิปไตยนั้นยึดถือการให้รางวัลตอบแทน สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการบังคับคือการกลัว
การลงโทษ การปฏิบัติตามความต้องการของผู้ที่มีอ านาจ  เพราะกลัวว่าเขาจะไม่พึงพอใจ และอาจไม่
แน่ใจว่าจะต้องถูกถอดออกจากต าแหน่งแต่โดยทั่วไปเราก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งนั้น โชคร้ายหาก
การปกครองโดยความกลัว และความไม่มั่นใจมีความสัมพันธ์กันแล้วจะเป็นสิ่งส าคัญต่อคนงานเพศ
หญิงก็จะต้องสร้างความมั่นใจในตนเอง  และความเป็นมิตรต่อผู้มีอ านาจ แนวคิดโดยทั่วไปคือการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจ  การบริหารสามารถที่จะออกแบบลักษณะงาน การโยกย้าย
ถ่ายโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปลดออกจากงาน การจ่ายค่าตอบแทน การกระจายสิทธิ
ประโยชน์ การเลื่อนต าแหน่ง และแสดงถึงความส าเร็จของงานหากผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง  เนื่องจาก
กลัวว่าจะไม่ได้รับรางวัลหรือได้รับโทษ  ถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามค าสั่งได้  อาจกล่าว
ได้ว่าผู้จัดการเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการใช้อ านาจบังคับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ด้วยความยินดี 
แม้ว่าบางครั้งผู้จัดการที่ขาดบุคลิกภาพทางอ านาจในการบังคับบัญชา แต่ก็ก็มีอิทธิพลมากพอที่จะใช้
อ านาจที่มี เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้อย่างมีประสิทธิผลเช่นเดี่ยวกัน ดังเช่นในร้านค้ามักจะ
ก าหนดให้ผู้จัดการท างานล่วงเวลามากกว่าหัวหน้างาน อย่างไรก็ตามคนงานมักเชื่อว่าผู้จัดการเชื่อใน
ค าแนะน าของหัวหน้าคนงาน และความเชื่อเช่นนี้เป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับหัวหน้างาน  ซึ่งไม่ต่างกับ
อุบายทางการเมืองที่ใช้การบังคับ ในการกระตุ้นพฤติกรรมการท างาน การบีบบังคับเป็นหลักการที่
ก่อให้เกิดศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าที่เป็นจริง ที่เห็นได้ชัดๆ คือการเรียก เบี้ยปรับ  
การลดต าแหน่งหรือถอดถอนออกจากงาน อุปสรรคของการใช้อ านาจ ที่ท าให้เกิดการเชื่อฟังต่อ
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ค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งการยังไม่ชัดเจนในการก าหนดภาระงาน  ความพยายามที่จะใช้อ านาจใน
สภาวะ  โดยทั่วไปมักไม่มีประสิทธิผล การขู่ที่จะปลดออกจากงาน อาจไม่ใช่เรื่องที่ไม่รุนแรงกับ
บุคคลที่พร้อมจะออกจากงานที่เขาสามารถหางานที่ดีจากที่อื่นได้  ในท านองเดียวกันนี้ ความ
คาดหวังในการเลื่อนต าแหน่งงานนั้น อาจไม่ใช้เครื่องล่อใจแก่คนท างานประเภทที่ไม่ชอบรับผิดชอบ
ภาระงาน  เพราะอ านาจต้องอาศัยความสามารถในการตัดสิทธิ์ในด้านความพึงพอใจของบุคคล 
และยังขึ้นอยู่กับคุณค่าของบุคคลที่ เกี่ยวข้องในเรื่องความพึงพอใจ จากการศึกษาเรื่องนี้พบว่า
การสร้างความพึงพอใจนั้น  ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณค่าทางจิตใจ แม้เพียงเล็กน้อยส าหรับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา   ความไม่ชัดเจนในด้านอื่นๆ ของการใช้อ านาจ หมายถึงการถ่วงดุลอ านาจ 
ซึ่งสามารถจัดการให้การใช้อ านาจมีสภาวะเป็นกลางกลุ่มของคนที่รวมตัวแบบไม่เป็นทางการ 
บางครั้งสามารถที่จะก าหนดมาตรฐานการบังคับการชั่วคราวซึ่งไม่สอดคล้องกับระดับมาตรฐานที่
จะเป็นทางการ สหภาพแรงงานยังมีอ านาจเพียงพอที่จะขัดขวางการบริหารจัดการในพ้ืนที่ที่มีปัญหา 
แม้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในฐานะลูกค้าคนส าคัญก็สามารถได้รับอ านาจถ่วงดุลจึงเป็นเครื่องมือที่จะค้าน
อ านาจไม่ให้ฝุายบริหารใช้ โอกาสนี้สามารถตอบค าสั่งของฝุายบริหารในการใช้อ านาจบังคับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเพียงแต่ฝุายเดียว ข้อบกพร่องของแนวทางการใช้วิธีบังคับ คือไม่สามารถ
สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม และศรัทธาที่ส าคัญต่อการด าเนินงานที่มีอยู่จ านวนมากในบริษัท เมื่อมี
บุคคลสนองตอบต่ออ านาจเพียงอย่างเดียวมักจะแสดงความไม่แน่นอนที่จะปฏิบัติตาม พวกเขาจะ
ให้ค าตอบ ก็ต่อเมื่อเชื่อว่าผู้จัดการต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นมากกว่าที่จะให้ตัดสินใจ ผู้ปฎิบัติ
มักจะให้ความส าคัญกับความส าเร็จของงานอย่างผิวเผิน  และมองข้ามข้อปลีกย่อยในการท างาน 
เพราะมีผลที่ได้ไม่คุ้มค่าในด้านคุณภาพที่ขาดการควบคุม และอาจจะลืมเลือนงานที่ไม่เห็นด้วยท าแบบ
ย่นย่อ การน าอ านาจมาเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน ผู้จัดการควรสนใจไปที่เรื่องการสร้างความ
พอใจให้กับผู้บริหารระดับสูง มากกว่าที่จะค านึงถึงผลส าเร็จของงาน นักจิตวิทยามักกล่าวว่าการท างาน
ที่ข้ึนตรงต่อหัวหน้าตามล าดับท าลายความปรารถนาส่วนบุคคล และขาดแรงผลักดันให้กับตนเอง การ
เน้นย้ าถึงข้อจ ากัดในการใช้อ านาจบังคับ จะต้องระลึกให้ได้ว่าสถานการณ์ที่คับขันเป็นสถานการณ์ที่
ต้องใช้แนวทางบังคับ จึงจะท าให้งานด าเนินต่อไปได้ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนคนท างานที่คิดต่างๆให้
ท างานได้  นอกจากนั้นแล้วการแสดงอ านาจไม่จ าเป็นต้องมีการปุาวประกาศให้สังคมรับรู้ความตั้งใจ
อ่ืนๆ  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตอบรับ โดยการกระตุ้นให้คนท างานปฏิบัติตามค าสั่ง อ านาจ 
จึงเปรียบเหมือนฉากหลังที่ซ่อนแรงบีบบังคับที่ผู้จัดการสามารถที่จะส่งไปถึงคนท างานได้ ดังนั้น
การปฏิบัติงานร่วมกัน (Cultivate Cooperation) จึงไม่ใช้การบังคับ  เป็นหลักการเบื้องต้นของ
การสนับสนุนในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ การด าเนินการในรูปแบบนี้ผู้จัดการต้องใช้ความพยายามที่จะ
สร้างรูปแบบงานทั้งหมดที่ลูกจ้างยอมรับได้  และพึงพอใจ เพราะสถานการณ์ การท างานในสภาพที่
พึงพอใจ เชื่อได้ว่าลูกจ้างย่อมจะยอมปฏิบัติตามค าสั่งการกระตุ้นให้มีการท างานอย่างได้ผล โดยการ
ท าให้คนท างานได้เห็นคุณค่าของงานที่ท า และพอใจต่อผลของงานวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามหาก
ขาดการใช้อ านาจก็ไม่สามารถสร้างการยอมปฏิบัติตามได้66  จึงมีผู้เชี่ยวชาญพยายามออกแบบ
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เทคนิควิธ ีการในการที ่จะออกแบบวิธ ีการเปลี ่ยนการใช้อ านาจให้เป็นการยอมปฏิบัติตาม
บ่อยครั้งที่ พบว่ามีการใช้เทคนิคที่เรียกว่า การจ านวนจ ากัด (limited number) ซึ่งเป็นยุทธวิธี
ชนิดหนึ่งที่จะท าให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารของกลุ่มสมาชิกสินค้า หรือบริการที่จะน าเสนอ
เฉพาะกลุ่มอย่างจ ากัดซึ ่งไม่สามารถที่รับประกันได้ว่า ยาวนานเท่าใด  ดังเช่นเทคนิควิธีการอีก
ประเภท คือการก าหนดเส้นตาย (deadline) เป็นการก าหนดระยะเวลาที่จะให้ลูกค้าได้พิจารณา67   
 การยอมปฏิบัติตาม บางครั้งอาจต้องใช้กลวิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันใหม่ในด้าน
การติดต่อกัน  หรือการปกปูองการท าให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และความหนักแน่นที่มีอยู่อย่างใด
อย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามความขัดเคืองใจต่อข้อเรียกร้องจะให้ผลไปยังผู้เรียกร้องโดยทันที และการไม่
ยอมรับต่อข้อเรียกร้องก็จะได้รับการลงโทษเช่นกัน จึงมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัล 
และการสร้างแรงดึงดูดใจ   ถ้าเปูาหมายของสิ่งที่สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์กับการด ารงอยู่ของสังคม 
การสร้างอิทธิพลการยอมปฏิบัติตาม  และการตัดสินใจควรจะมีวิธีการให้ยอมปฏิบัติตามด้วยข้อ
เรียกร้องส่วนบุคคลที่น ามาซึ่งความพึงพอใจ  และคาดว่าจะได้พบวิธีการท าให้ยอมปฏิบัติตามใน
มุมมองอ่ืนๆ เมื่อการยอมปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่เป็นตัวน า และสนับสนุนให้กลายเป็นสังคมที่น่าอยู่ และ
สามารถท าได้โดยเริ่มจากลุ่มเล็กก่อน การยกย่องชมเชย  และรูปแบบในเชิงบวกด้านอ่ืนๆ จะเป็นสิ่งที่ 
สร้างให้เกิดความพอใจ  เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งบางอย่างก็มีความพิเศษต่อเราสามารถที่น าไปสู่
ประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจคืนกลับมาได้และการยอมปฏิบัติได้68  โดยการร่วมมือร่วมใจ 
(Cooperation) เป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเสริมให้เกิดความรู้สึกในทางบวก และพฤติกรรม 
ซึ่งผู้ที่สร้างความร่วมมือก็จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายและน ามาซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็น
ค าตอบที่เป็นเหตุให้การยอมปฏิบัติตาม  เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพยายามท าความเข้าใจในเรื่องการสร้าง
ความร่วมมือ  ในส่วนที่เป็นไปตามเปูาประสงค์ของแต่ละบุคคล สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จในการสร้าง และการรักษาสัมพันธภาพทางสังคมการยอมปฏิบัติตามอาจจะใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ69 การรู้จักตนเอง (Self-concept) เพ่ือให้เป็นไปตาม ความ
ปรารถนาของบุคคล ซึ่งมีหลากหลายพฤติกรรมที่มีความหมาย   และสามารถท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยตัวของตนเอง 70  

พุพคีย์ (Pupke) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ สวาร์น (Swarn) ในเรื่องของพฤติกรรมการยอม
ปฏิบัติตามว่าสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ซึ่งเราสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือพิสูจน์
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Harper Collins, 1993), 203-204. 
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 Dirk Pupke. Compliance and Corporate Performance (Hamburg: 
Dissertation University, 2007), 174. 

69
 Rafaeli, Anat, and Robert I. Sutton. "Emotional contrast strategies as 

means of social influence," Academy of management journal 34.4 (1991): 749-775. 
70

 Berry R. Schlenker, and.J.V.  Truderu 1990, “the impact of self  -
prescutation on private self –beliefs,” Journal of Personality and social Psychology 
58,22-32. 
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ยืนยันในเรื่องของลักษณะเฉพาะของบุคคล  ดังเช่นบุคคลที่ยึดหลักปฏิบัติที่เห็นประโยชน์ของผู้อ่ืน
เป็นที่ตั้ง จะยอมปฏิบัติตามด้วยจิตอันเป็นกุศลต่อค าสั่งนั้นอย่างหนึ่งในเรื่องของลักษณะของบุคคล 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการยอมปฏิบัติตาม คือความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นมูลเหตุ
ที่ท าให้คนส่วนมากมีการน าเสนอในสิ่งที่ต้องการด้วยตัวของเขาเอง ดังเช่นการรู้จักตัวเองของบุคคล
เหล่านั้น  มีแนวโน้มที่จะยอมด้วยที่เกิดจากความต้องการของตนเองที่จะปรับปรุงส่งเสริม  หรือ
พิส ูจน ์ในสิ ่งที ่เขาย ึดมั ่น สิ ่งหนึ ่งที ่เป ็นกระบวนการพ้ืนฐานคือการสร้างให้ เกิดความผูกพัน  
(Commitment)  ก่อนเป็นสิ่งที่สอดคล้องต่อการกระท าที่ปรารถนาให้เกิด การยอมปฏิบัติตาม  
ความต้องการที่จะเข้าควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามพฤติกรรมที่ปรารถนา อย่างไรก็ตามไม่ใช่สิ่งต่างๆ
ทั้งหมดที่จะเกิดได้จากความผูกพันซึ่งใกล้เคียงกับความมีประสิทธิผล และจากผลงานการศึกษาได้
แนะน าว่าประเภทของความผูกพันจะสอดคล้องกับผลตอบรับในอนาคต ในการสร้างความผูกพัน
เปรียบเสมือนกับประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ที่ได้รับความสนใจในการสร้างการยอมปฏิบัติตามในธุรกิจใช้
การโน้มน้าวให้เกิดความผูกพันขึ้นในการผลิต หรือการบริการมีหลายสถานประกอบการที่มุ่งไปที่การ
สร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนกับลูกค้า โดยให้ยึดมั่นกับผลิตภัณฑ์  และมุ่งไปยังการให้บริการให้เห็นเป็น
รูปธรรม 71 
 เดอร์ลูกา (Deluga)  ทีไ่ด้บรรยายถึงวิธีการที่จะท าให้เกิดคุณภาพระดับสูง เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการแสวงหาข้อแนะน าจากผู้นิเทศของพวกเขา  ซึ่งจะได้ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการสร้างแรงจูงใจในการกระท าต่างๆ ซึ่งตรงกับการปฏิบัติที่หลีก
เสี่ยงไม่ได้  ผู้บริหารจะต้องให้การนิเทศ  และข้อมูลย้อนกลับในทางบวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา  
ณ  เวลานี้อยู่เป็นกลุ่ม รวมทั้งมีความสัมพันธ์กันในระดับคุณภาพสูง โดยร่วมกับผู้บริหารของพวกเขา 
และท้ายที่สุดคือการได้เลื่อนต าแหน่งงาน ความสามารถในการน าสมาชิกในกลุ่มที่มีคุณภาพระดับสูง 
ย่อมสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะให้เป็นตามความต้องการ และตามความคาดหวัง ส่วนของการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
เปูาหมายความส าเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเจ้านายและลูกน้อง 
สมาชิกของกลุ่มจะต้องปฏิบัติต่อกันในลักษณะผู้ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือสนับสนุน “trusted 
assistants” ผู้ที่ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ผู้ที่คิดแตกต่างตรงกันข้ามก็จะถูกออกจากกลุ่ม
สมาชิก บาร์นาร์ด (Barnard) ในระหว่างปี1938 – 1988 กล่าวว่าการธ ารงรักษาไว้ซึ่งความส าเร็จ
ของเปูาหมายองค์กรต้องขึ ้นอยู ่กับ  การสร้างระบบของความร่วมมือร่วมใจของคนท างานให้
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ซึ่งในระยะต่อมาองค์กรมักจะเป็นไปตามแนวคิดของบาร์นาร์ด (Barnard) 
ที่แสดงออกมาในรูปแบบขององค์กรร่วมสมัย เป็นแนวคิดในลักษณะพฤติกรรมองค์กรสิทธิในความ
เป็นพลเมือง (organizational citizenships behavior)  ซึ่งมีลักษณะที่กล่าวถึงในอันดับแรกคือ เมื่อ
จะประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นบทบาทของแต่ละบุคคล ซึ่งต่างคนก็ต่างให้ผลก าไร
ต่อเปูาหมายขององค์กรในลักษณะที่แตกต่างกัน อันดับต่อมาคือเชื่อว่าพฤติกรรมที่แสดงออกของ
ลูกจ้าง ในองค์กรจะอยู่ใต้สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการ และจะไม่แสดงอย่างชัดเจนในการรับรู้ โดย
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ระบบของการให้รางวัลอย่างเป็นทางการ  และเป็นรูปแบบขององค์กรง่ายๆ สะดวก โดยที่ เคท และ 
คาน (Katz and Kahn)ได้แสดงให้เห็นถึงการสังเกตของ บาร์นาร์ด ในเรื่องของการกระท าในลักษณะ  
ที่ร่วมมือกัน ภายใต้แนวคิดของบาร์นาร์ด ของบทบาทหน้าที่ดีกว่าเดิม (extra - role) เน้นพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ เริ่มด้วยภายในกลุ่มท างานร่วมกันในโรงงานหรือส านักงาน หรือ
ในภาควิชาของมหาลัย เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการร่วมมือร่วมใจที่มีความหลากหลาย โดย
ปราศจากรูปแบบของระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างที่กล่าวมานั้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
การยินยอม และอาจมีบางส่วนของพนักงานที่แสดงออกในลักษณะการท างานในรูปแบบที ่มี
ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ 72 ในปี2000 โพดสคอฟท์ (Podsakoft) แมดเคนไซน์ 
(Mackenzie) เพน (Paine) และบาร์รัก (Bacharach) ได้แสดงโครงร่างของการปฏิบัติงานที่
ประกอบไปด้วยมิติของพฤติกรรมการท างานในลักษณะ ดังนี้  
 1. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (helping)  โดยองค์กรจะก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่ให้
การช่วยเหลือไว้โดยเฉพาะ เพ่ือปูองกันปัญหาความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานและอ่ืนๆ      
 2. การแสดงน้ าใจนักกีฬา (sportsmanship) แสดงให้เห็นจากความเต็มใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน  ในการจะยอมเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากการท างาน
แต่ก็ยังมีทัศนคติในทางบวก แม้ว่าสิ่งต่าง ๆที่เกิดข้ึนจะไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคิด หรือผลประโยชน์ที่
พวกเขาควรได้รับ    
 3. มีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Organizational  loyalty) แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร   
 4. องค์กรที่มีการยอมปฏิบัติตาม (Organization Compliance) จะมีลักษณะที่สมาชิก
เต็มใจที่จะยอมรับและปฏิบัติตามกฎขององค์กร   กฎระเบียบและระเบียบวิธีการด าเนินงาน     
 5. การสร้างสรรค์ส่วนบุคคล   (Individual imitative)   แสดงให้เห็นถึงการท าด้วย
ความรู้สึกท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าที่มาตรฐานการท างานก าหนดไว้      
 6. ชุมชนแห่งความดี (Civic virtue)แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างและมีความเกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัท    
 7. มีการพัฒนาตนเอง (Self-development) อธิบายได้จากการอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 
หรือ โดยเข้าร่วมด้วยตนเองในการปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถด้วยตัวเขาเอง 73 
 
 นิวแมน และ วาเรน (Newman and Warren)  ได้เสนอมุมมองของผู้จัดการสามารถ
ท านายการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานได้ 
บ่อยครั้งที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับการตอบสนองจะได้รับการปฏิบัติตามอย่างที่คาดไว้  และสามารถ  
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ที่จะสั่งการได้อย่างทันที แต่ถ้าผลไม่เป็นไปตาที่ท านายไว้ ผู้จัดการจะต้องหามาตรการที่จะต้อง
ปรับปรุงใหม่มีหลากหลายวิธีทางออกที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมี 4 หนทางที่จะดึงดูด
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกยินดีที่จะปฏิบัติตาม  ดังนี้ 
 1. การบังคับ (Coercion) 
 2. การสร้างความร่วมมือ (Cultivate cooperation) 
 3. การประนีประนอม  (Compromise) 
 4. การแสวงหาสิ่งความสอดคล้องกัน (Seek congruence) 
 น าเสนอดังรูปภาพแสดงสถานการณในแต่ละองค์กรที่มีความแกต่างในการใช้พลังเพ่ือ
เปลี่ยนการตอบสนองเป็นการปฏิบัติตามค าร้อง  แสดงดังภาพแสดงสถานการณในแต่ละองค์กรที่มี
ความแตกต่างในการใช้พลังเพ่ือเปลี่ยนการตอบสนองเป็นการปฏิบัติตามค าร้อง  ดังภาพที่ 7 
 
 
Energizing 
Force 

Response to Activating Request 
opposition Ambivalent 

Compliance 
Indifferent 

Compliance 
commitment 

 Coercion     
Cultivate 
cooperation 

    

Compromise     
Establish 
Congruence 

    

 
ภาพที่ 7 แสดงสถานการณในแต่ละองค์กรที่มีความแกต่างในการใช้พลังเพ่ือเปลี่ยนการตอบสนอง 
            เป็นการปฏิบัติตามค าร้อง 
ที่มา : William H. Newman &  E. Kirby Warren. (1979).  The Process of Management : 
             Concept , Behavior, and Practice.หน้า 561.74 
  

 ในแต่ละพลังที่ใช้ในการกระตุ้นจะมีความชัดเจน และ มีข้อจ ากัดที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้อง
เลือกอย่างระมัดระวังและรอบครอบในการเลือกใช้ในรูปแบบของการกระตุ้น  แนวทางการกระตุ้นให้
ปฏิบัติงานทั้ง 4 รูปแบบเพ่ือจูงใจให้มีการตอบสนอง  และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามค าขอตาม ดังนี้ 

1. การบังคับ (Coercion) 
  1.1. การใช้วิธีการบังคับเพ่ือให้ยอมปฏิบัติตามอย่างได้ผล (Use of Coercion to 
secure compliance) 
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1979), 561. 
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  จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์  การใช้วิธีการบีบบังคับให้คนยอมเชื่อฟัง ซึ่งในที่นี้ได้
เกี่ยวข้องกับการที่ผู้จัดการน าแนวทางนี้มาใช้เพ่ือเอาชนะผ่ายที่มีการต่อต้านค าสั่ง และกระตุ้นให้
คนท างานตอบรับการปฏิบัติงานแบบยินยอมในที่สุดการบังคับ (Coercion) เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทั้ง
ในส่วนที่เป็นส่วนบุคคลและของกลุ่ม เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ถ้า   หากเราถูกบังคับให้
ท างาน แน่นอนว่าย่อมอาจไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเปูาหมายของตนเองแต่จะต้องปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของเขา โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ เพราะ การเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติให้ถึงตามที่ต้องการซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นการบังคับการท างานจึงสามารถได้ แค่เป็นเพียงการการท าให้เกิดการตอบสนอง
จากความรู้สึกด้านลบสู่การยอมท างานแบบไม่เต็มใจ  วิธีการบังคับนี้จะส าเร็จได้ด้วยการใช้อ านาจ 
(power) บุคคลที่ใช้อ านาจมักจะไม่ค านึงถึงความต้องการ  และความประสงค์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และกดดันให้พวกเขาปฏิบัติตามจนเพ่ือให้เป็นไปตามจุดหมายปลายทาง ถ้าหากไม่ยอมปฏิบัติตามก็
จะใช้แรงกดดันที่เพ่ิมมากขึ้นจนกระทั้งผู้ใต้บังคับบัญชายอมในที่สุด  ในการสั่งการเท่าใด ตรงกันข้าม
ผู้จัดการจะต้องหาแนวทางการใช้อ านาจทั้งในทางตรง  และทางอ้อมด้วยความเข้าใจในความหมาย
แท้จริงของการใช้อ านาจในสามัญส านึก มีอ านาจบางอย่างที่อยู่เหนือบุคคลอ่ืนได้เมื่อเราสามารถให้
บางสิ่งบางอย่างท่ีเขาต้องการ และไม่สามารถหาได้จากทีอ่ืน  การใช้อ านาจในมุมมองด้านลบ คือการ
ที่เรามีความสามารถในการลงโทษคนที่เราปกครอง  อ านาจจะมีผลเมื่อเราสามารถปลดให้บุคคลนั้น
ออกจากต าแหน่งที่เขาต้องการ   ซึ่งได้แก่เสรีภาพความเป็นเจ้าของรวมทั ้งความคิดของเขา 
อ านาจทางการเมืองฝุายเผด็จการถืออ านาจการลงโทษ ขณะที่ฝุายประชาธิปไตยมักยึดถือการให้
รางวัลเป็นส าคัญ สิ่งที่มีความส าคัญกับการบังคับนั่นคือการลงโทษเราจะปฏิบัติตามที่ผู้มีอ านาจ
ต้องการ  เพราะกลัวว่าเขาจะไม่พึงพอใจ  และอาจไม่แน่ใจว่าตนเองต้องถูกปลดออกจากต าแหน่ง 
โดยที ่ตนเองไม่กล้าเสี ่ยงกับกับการที่ไม่ปฏิบัติตาม  แนวคิดโดยทั่วไปคือการน าความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจซึ่งการบริหารจะสามารถออกแบบลักษณะงาน การโยกย้ายถ่ายโอน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การปลดออกจากงาน  การจ่ายค่าตอบแทนการกระจายสิทธิประโยชน์การ
เลื่อนต าแหน่ง และการแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของงาน  หากผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังอัน เนื่องจาก
ความกลัวว่าจะไม่ได้รับรางวัล  หรือได้รับโทษหากไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามท่ีได้รับค าสั่ง 

1.2. ใช้การบังคับเพ่ือการกระตุ้นพฤติกรรมการท างาน (Use of Coercion to Ship 
Behavior Patterns) 

การบังคับ  เป็นหลักการที่ก่อให้เกิดศักยภาพ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าที่
เป็นจริง  ที่เห็นได้ชัดคือการเรียกเบี้ยปรับ  การลดต าแหน่งหรือถอดถอนออกจากงาน เช่นการสั่งการ
ออกไปเพ่ือให้มีการประชุมถึงจุดประสงค์ของลูกจ้างด้วยกัน  สิ่งส าคัญที่สร้างความกลัวได้เหมือนกับ
การก าหนดโทษทัณฑ์ เพ่ือให้การลงโทษเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างประพฤติตนได้เหมาะสม
ตามที่ผู้บริหารต้องการ  ในท านองเดียวกันการให้รางวัลตอบแทนการท างาน ซึ่งยกตัวอย่างได้จาก
ความกลัวอย่างหนึ่งคือการพลาดจากการได้รับรางวัลจากการขึ้นค่าจ้างแรงงาน หรือการมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ตนพึงพอใจ  เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพยายามคือเป็นเรื่องปกติมา
ยาวนานในระบบอาวุโส ถือเป็นอ านาจเพียงเล็กน้อยที่ก่อให้เกิดการเชื่อฟั ง  เพราะคนเราจะได้รับ
รางวัลได้แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามค าแนะน า หรือยังมีข้อผิดพลาดบางประการในการปฏิบัติงาน 
ผลกระทบที่เกิดจากการปลดคนงาน  โดยกย้าย  หรือเพิ่มค่าแรง  สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการมี
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ส่วนร่วมของแต่ละคนที่เกี่ยวข้อง  ทุกคนในองค์การหวังให้ผู้จัดการเห็นความส าคัญของการท างาน
ของพวกเขา  และได้บอกกล่าวในสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลงานของเขาให้คนอ่ืนทราบ  โดยธรรมชาติแล้ว
การบริหารจัดการมุ่งให้เกิดการยอมรับรูปแบบของการท างานที่องค์กรต้องการ และยังหวังว่า
อ านาจการบริหารควรแฝงอยู่เพื่อส่งผลในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้การบริหาร
จัดการต้องใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับซึ่งควรจะเป็นไปตามล าดับขั้นของการ
พิจารณาตามพฤติกรรมการท างานที่ไม่พึงปรารถนา นอกเหนือจากนั้นแล้วเหตุผลของการใช้
กฎระเบียบ   แต่การให้รางวัลต้องกระท าอย่างชัดเจนต่อคนกลุ่มใหญ่ กฎระเบียบและการให้รางวัล
ตอบแทนต้องกระท าอย่างชัดเจนต่อคนกลุ่มใหญ่  และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเสริมแรงที่มีอยู่
ภายใน ซึ่งมี ความเชื่อที่ว่าใช้วิธีการใดโดยวิธีหนึ่งอยู่ซ้ าบ่อยก็จะเป็นกระตุ้นให้เกิดความกลัวได้เพียง
เล็กน้อย    โดยไม่มีรูปแบบของพฤติกรรมที่จะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการท างานเลย 

1.3 ข้อจ ากัดในการใช้ข้อบังคับ (Limit on Coercion) 
     แนวทางการบังคับคนงานนั้นมีบทบาทลดน้อยลงด้วยเหตุผลส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่1) เพ่ือหลีกเลี่ยงผลเสียที่ตามมา   2) บางครั้งพบว่าการบังคับท าให้เกิดความรู้สึกด้านลบกับ
คนงาน และ  3) ความประสงค์ให้คนผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกยินยอมปฏิบัติ
ตามให้ประสบความส าเร็จ การตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายบริหาร (Checks on executive 
power) พบว่าคนที่อยู่ในเมืองที่รักเสรีภาพมักไม่ไว้วางใจที่จะมอบอ านาจที่ล้นมือให้กับคนเพียงคนเดียว  
หรือกลุ่มเดียว จากประสบการณ์ในอดีตที่มีกษัตริย์ หรือผู้ปกครองที่ใช้อ านาจเผด็จการมีอ านาจ
อธิปไตยเหนือสิ่งอื่นในการพิจารณาความยุติธรรมของ แต่ละคนจึงท าให้เขาเหล่านั้น มีความ
หวาดระแวง  ความรู้สึกต่อต้าน (Negative effects) มีการด าเนินการจัดวิธีการปูองกันหลายวิธี ที่จะ
ให้ผู้บริหารระดับสูงคนใดคนหนึ่งใช้อ านาจในทางที่ผิด และอ านาจการบริหารนั้นจะถูกแบ่งไปเพ่ือให้กลุ่ม
ผู้บริหารมีความเห็นพ้องเป็นมติเอกฉันท์ต่อการกระท าใดๆตามกฎของบริษัทต่อไป  เช่นข้อยกเว้นที่
เป็นกรณีพิเศษ  คนงานจะถูกปลดออกทันที่ภายหลังจากที่มีค าเตือนประกาศออกไปเป็นลายลักษณ์
อักษร  การเพ่ิมค่าจ้างแรงงานจะต้องได้รับการพิจารณาจากฝุายบริหารอย่ างน้อยสองระดับ และ
ผู้บริหารฝุายบุคคลจะต้องเห็นพ้องต่อกันก่อน  โดยที่การเพิ่มค่าจ้างแรงงานให้เป็นไปตามอัตราที่ตั้งไว้ 
และไม่ให้คนงานได้รับเงินน้อยกว่าระดับค่าจ้างต่ าสูดส าหรับงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบการที่
ผู้บริหารจะต้องไขข้อข้องใจ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการท างาน 
รวมถึงความรู้สึกถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับอันตราย  ผลกระทบด้านลบพบว่า 
เมื่อมีการใช้อ านาจมักมีเรื่องของความขุ่นเคืองเกิดขึ้นซึ่ งสร้างความเป็นปรปักษ์ต่อผู้ใช้อ านาจ 
และต่ออ านาจที ่มีอยู ่เมื ่อมี ปฏิกิร ิยาทางด้านลบแสดงออกมามากกว่าด้านบวก จะท าให้
เกิดปฏิกิริยาทีมีสภาพชดเชย และมีแรงกดดันสูงที่จะต้องได้รับการเยียวยาสภาพของการกดดัน  
ความไม่ชัดเจนของการบังคับ (Inadequacy) นับเป็นอุปสรรคของการใช้อ านาจที่เกิดการเชื่อฟังต่อ
ค าสั่งของผู้มีอ านาจในการสั่งการที่ยังไม่ชัดเจนในการก าหนดภาระงาน จึงท าให้ความพยายามที่จะใช้
อ านาจในสภาวะโดยทั่วไปมักไม่มีประสิทธิผล  การขู่ที่จะปลดออกจากงานอาจไม่ใช้เรื่องที่รุนแรงกับ
บุคคลที่พร้อมจะออกจากงาน  โดยที่เขาสามารถหางานที่ดีได้จากที่ อ่ืน ในท านองเดียวกันกับ     
ความคาดหวังในการเลื่อนต าแหน่งงานที่เขาสามารถหางานที่ดีได้จากที่อ่ืน และ ในความคาดหวังใน
การเลื ่อนต าแหน่งงานก็ไม่ใช้เครื ่องล่อใจ  แก่คนงานประเภทที ่ไม่ชอบรับผิดชอบภาระงาน  
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เพราะอ านาจต้องอาศัยความสามารถในการตัดสิทธิ์ในด้านความพึงพอใจของบุคคลได้ และยังขึ้นอยู่
กับคุณค่าของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องความพึงพอใจ  ข้อบกพร่องของแนวทางการใช้วิธีการบังคับ 
คือไม่สามารถริเริ ่มความคิดสร้างสรรค์  และสร้างศรัทธาที่ส าคัญต่อการด าเนินงานที่มีอยู่จ านวน
มากในบริษัท เมื่อคนสนองตอบต่ออ านาจเพียงอย่างเดียว พวกเขามักจะแสดงความไม่แน่นอนที่จะ
ปฏิบัติตาม การน าอ านาจมาเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานผู้จัดการควรสนใจในเรื่อง  การสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริหารระดับสูงมากกว่าที่จะค านึงถึงผลส าเร็จของงาน  นักจิตวิทย ากล่าว
ว่าการท างานที่ข้ึนตรงต่อหัวหน้าตามล าดับ  ท าลายความปรารถนาส่วนบุคคล   และขาดแรงผลักดัน
ให้กับตนเอง การเน้นย้ าถึงข้อจ ากัดในการใช้อ านาจบังคับ  จึงต้องระลึกให้ได้ว่าสถานการณ์ที่คับขัน
เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้แนวทางการบังคับ  จึงจะท าให้งานด าเนินการต่อไปได้  เพ่ือขับเคลื่อน
คนท างานที่คิดต่างให้ท างานได้  นอกจากนั้นแล้วการแสดงอ านาจไม่จ าเป็นต้องมีการปุาวประกาศให้
สังคมรับรู้ความตั้งใจอ่ืนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการกระตุ้นให้คนท างานปฏิบัติตามค าสั่ง  
อ านาจจึงเปรียบเหมือนฉากหลังที่ซ่อนแรงบีบบังคับที่ผู้จัดการสามารถท่ีจะสื่อถึงคนท างานได้ 
 2. การปฏิบัติงานแบบร่วมมือร่วมใจกัน (Cultivate Cooperation) 
 การปฏิบัติงานแบบร่วมมือร่วมใจกันที่ไม่ใช้วิธีการบีบบังคับ เป็นหลักการเบื้องต้นของ 
การสนับสนุนในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์  การด าเนินการในรูปแบบนี้ผู้จัดการต้องใช้ความพยายามที่จะ
สร้างรูปแบบงานทั้งหมดที่ลูกจ้างยอมรับได้ และเกิดความพึงพอใจ  เพราะสถานการณ์การท างานใน
สภาพที่พึงพอใจเชื่อได้ว่าลูกจ้างย่อมปฏิบัติตามค าสั่ง    โครงสร้างที่จ าเป็นต้องปฏิบัติก่อน เพ่ือให้เกิด
การท างานร่วมกันด้วยความสมัครใจ (Structural Prerequisites to Voluntary Cooperation) ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดของการบริหารจัดการต้องดูดี  มีเหตุผลส าหรับการท างานร่วมกันโดยสมัครใจ
เพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  เราไม่สามารถท างานที่มีการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพรวมไปถึง
การวางแผน  และการควบคุมในเบื้องต้นจะต้องออกแบบโครงสร้างขององค์กรที่สอดคล้องกับ     
การพัฒนาด้านโครงสร้างทางสังคมคนท างานทั้งผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานต่างมีลักษณะนิสัย
ความรู้สึกมุมานะเกิดขึ้นได้จากโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางสังคมที่ท าขึ้นรองรับการบริหาร
จัดการซึ่งความรู้สึกมุมานะส่งผลต่อการตอบรับการท างาน ดังนั้นจุดส าคัญของการออกแบบ
โครงสร้างองค์กรคือการส่งเสริม สนับสนุนให้คนท างานมีการขานรับ ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1. ความชัดเจนขององค์กร  (Clear organization) เมื่อบุคคลใดรู้จักหน้าที่ตนเอง  
และอ านาจของข่ายของหน้าที่  เขาจะสามารถปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ  ค านึงถึงสถานะ และ
ส านึกของความมั่นคงภายในองค์กร โดยการสร้างความชัดเจนในบทบาทของผู้ร่วมงาน  จ าเป็นต้อง
หลีกเลี่ยงสิ่งที่สร้างความสับสน และบางทีการบังคับด้วยหน้าที่อาจท าให้เกิดความความรู้สึกขัดแย้ง 
  2.2. จัดคนให้ตรงกับงาน (Individuals well matched with job)  ความรู้สึกของ
คนงานมักมีความโน้มเอียงไปถึงความสามารถของเขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบการวางแผน
เรื่องการจัดวางก าลังคนส่งผลโดยรวม จึงต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของคนท างาน แต่ละคน 
ขณะเดียวกันเราต้องไม่วางต าแหน่งของเขาในต าแหน่งที่สร้างความรู้สึกท้อแท้  และความรู้สึกที่เป็น
ลบ เพราะไม่ชอบให้มีการบีบบังคับ ดังนั้นโครงสร้างองค์กรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น  
อาจท าสัญญาใหม่ให้มีข้อก าหนดกว้างๆ เพ่ือให้คนกับงานมีความสอดคล้องกันจึงเกิดความรู้สึกร่วมไป
กับการปฏิบัติงาน 
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  2.3. สร้างเครือข่ายประสานงานผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
communication network)  ด้วยผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ส่วนตน เพ่ือให้งานในบริษัทในสภาพรวมส าเร็จด้วยเช่นกัน จ าเป็นต้องออกแบบระบบที่มีการกระจาย
ข้อมูลของบริษัทให้ผู้ปฏิบัติงานทราบด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง หากผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูล
พร้อมมูลส าหรับการปฏิบัติแล้วเขาก็จะปฏิบัติต่อไปได้ด้วยความราบรื่น    และรู้สึกภาคภูมิใจ          
กับความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย ขณะเดียวกันหากได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด  มักจะน าไปสู่
ความสับสน ผิดหวัง และเกิดทัศนคติในด้านลบต่อการที่จะไปถึงซ่ึงเปูาหมายของบริษัทได้ 
  2.4. ประกาศให้ทราบถึงเปูาประสงค์ขององค์กร (Sound objectives) เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจในระดับส่วนบุคคล  ซึ่งเปูาหมายผู้บริหารควรให้มีการถ่ายทอดให้ตรงกับจุดหมายที่มี
ลักษณะเฉพาะที่มีความหมายต่อลูกจ้างแต่ละคน และสมเหตุสมผลพอที่จะท าให้ทุกคนเห็นพ้องถึง
ความส าเร็จ  เปูาหมายพิเศษที่น่าจะเป็นพ้ืนฐานของการให้ความร่วมมือโดยสมัครใจ และค านึงถึง
ความส าเร็จนั้นคือให้ทุกคนเกิดความส านึกร่วมกันเป็นส าคัญที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร 
  2.5. นโยบายการท างาน วิธีการและล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Workable 
policies, methods, and procedures) ตามแผนโครงสร้างที่เตรียมไว้ส าหรับรับมือกับปัญหาที่มี
ความซ้ าซ้อนจ าเป็นต้องสร้างความรู้สึกให้ลูกจ้างมีความม่ันคง และรูปแบบการท างานที่ลูกจ้างรู้สึกพึง
พอใจกับการท างานให้มากที่สุด  เพ่ือหลีกเลี่ยงจากการประท้วงของลูกจ้างในโอกาสที่อาจจะเกิดได้  
จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าคนส่วนมากมีส านึกเดิมถึงความปลอดภัยจากสิ่งที่สร้างขึ้นมาที่เรียกว่ามาตรฐาน 
หรอืรูปแบบการปฏิบัติงาน 
  2.6. ระบบการควบคุมแบบสมดุล (Balanced control systems)จะเห็นว่าระบบ
การควบคุมเป็นรูปแบบที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาเชิงลบ อย่างน้อยท่ีสุดในเรื่องของการควบคุม และช่วย
ให้ลูกจ้างแต่ละคนได้พบเปูาหมายที่พวกเขายอมรับได้  
 
 3. การนิเทศงาน (Thoughtful Supervision) 
 การบริหารงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมการตอบรับในการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ จ าเป็นที่
ฝุายบริหารจะต้องมีการนิเทศงาน ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

3.1. มีความเป็นกัลยาณมิตร และยินยอมพร้อมใจ (Friendliness and approval) 
ซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรเป็นมากกว่าการแสดงความเป็นกันเอง และความสุภาพที่ผู้บริหารจะแสดง
ออกมา  ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึกอิสระเมื่อผู้นิเทศของเขามีการปฏิบัติในหลายสิ่ง เช่นได้รับมอบหมาย
งาน มีการให้ข้อมูล ช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามา และเขาต้องต้องการความมั่นใจว่าเขาเป็นบุคคลที่ มี
ยุทธศาสตร์ในการท างาน ดังนั้นความเป็นกัลยาณมิตรจึงเป็นทางเดียวที่ผู้บังคับบัญชาสามารถแสดง
ตนในฐานะท่ีเป็นผู้รับรองผลการปฏิบัติงานนั้นของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.2. มีความยุติธรรมและเป็นกลาง (Corisistency and fairness) โดยที่การแสดงออก
ของหัวหน้าที่ไม่เป็นกลางสามารถท าให้คนงานเกิดความผิดหวังได้ ซึ่งส่งผลให้พวกเขารู้สึกรังเกียจงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ฝุายบริหารที่เป็นกลางสามารถสร้างขวัญก าลังใจให้ลูกน้องท างานได้ตามปกติ และต้องรู้
ด้วยว่าเขาคาดหวังอะไร และจะได้รับการตอบสนองอย่างไรเพ่ือให้พวกเขารู้สึกมีความมั่นคงมากขึ้น
และมีความมั่นใจในตนเอง  สิ่งส าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส าคัญกว่าการเป็นกลาง และ
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ความยุติธรรมของผู้บริหารคือ การให้พวกเขาร่วมมือท างานด้วยใจ ท่ามกลางผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารไม่
ควรแสดงความรู้สึกว่าตนเองพึงใจผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการพิเศษ  มันจะเป็นการลดทอนความร่วมมือร่วมใจ
ด้วยความสมัครใจไปโดยทันที ซึ่งเป็นความยุ่งยากมากที่จะตัดสินว่าอะไรคือความยุติธรรม หลักการ
ปกครองที่เท่าเทียมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามความเชื่อ ซึ่งทุกคนควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เป็น
เอกัตถบุคคลเป็นรายๆไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษไปเช่นผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานมานาน 30 ปี หรือคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง เราควรพิจารณาให้การช่วยเหลือพิเศษ
ออกไปจากบุคคลอื่น การสร้างความร่วมมือด้วยความสมัครใจต้องมีการให้รางวัลและการลงโทษ
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าฝุายบริหารมีความเป็นกลางและยุติธรรม หรืออย่างน้อย
ที่สุดต้องมีเหตผุลใดเหตุผลหนึ่งประกับการพิจารณา การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่เท่าเทียมกันนั้น
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการบริหารเท่านั้น มีข้อยกเว้นหลายประการที่จะท าให้เกิดความเท่าเทียมกัน
อย่างแท้จริง  คือท าอย่างไรให้ทุกคนมองเห็นถึงความยุติธรรมในลูกน้องบางคนอาจได้รับการปฏิบัติ
เป็นพิเศษเนื่องจากเขาได้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมายาวนาน หรือประสบอุบัติเหตุ หรือเพ่ือความ
เจริญในการท างานในอนาคต หากว่าเหตุผลที่ฝุายบริหารแจ้งให้ทราบนั้น เป็นที่ยอมรับได้ในหมู่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าถูกต้องตามระเบียบ เชื่อว่าข้อยกเว้นบางประการอาจได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติ
เช่นเดียวกันในสถานการณ์เดียวกันหากเกิดขึ้นในอนาคตในความต้องการของลูกจ้างแล้วพวกเขา
ต้องการความยุติธรรมที่มีต่อคนที่ท างานในบริษัทมายาวนาน  หรือผู้ทีมีสุขภาพที่เจ็บปุวยควร
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

3.3. ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา (Support for subordinate)  ผู้จัดการ
สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือไปยังผู้ ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึง วิธีการง่ายๆ คือช่วยให้งาน
ด าเนินการไปได้ เช่นการด าเนินการซ่อมเครื่องจักรเพื่อให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างปกติ  ให้การดูแล
ลูกค้าท่ีมีลักษณะอารมณ์ร้อน  หรือการสร้างบรรยากาศของส านักงานให้มีลักษณะกึ่งบ้าน มีการเขียน
จดหมายแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเจ็บปุวย  และกิจกรรมอ่ืนๆที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะรู้สึกถึงความปลอดภัย และเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าถ้าหากเขาร้องขอรับความช่วยเหลือเขา
จะได้ร ับการช่วยเหลือจากหัวหน้างานแน่นอน  บางครั ้งอาจจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชานอกเหนือจากที่เกิดขึ้นในส านักงาน  และหลีกเลี่ยงการติติงงาน  หากมีการหยุด
งานชั่วคราวผู้จัดกาจจะต้องเรียกให้มาเจรจาถึงสาเหตุที่มี การกระทบกระทั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บางทีอาจต้องให้หน่วยงานอ่ืนมาช่วยเหลือแก้ไขระบบงานที่บกพร่อง และท าให้ลูกน้องของเขาได้
แสดงความรู้สึกในสิ่งที่พวกเขาต้องการ  ส่วนเรื่องการประเมินความส าเร็จต้องพิจารณาด้วยความเป็น
ธรรม ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม 
 4. กฎของสถานการณ์ (law of situation) หากเป็นไปได้ทุกครั้งผู้บริหารควรน า
ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ฟังถึงสิ่งที่ควรกระท ามากกว่าจะพูดใน
สิ่งที่ให้เกิดผลที่ตามมา“ท าเพราะฉันสั่งให้คุณท า”ท านองเดียวกันความเชื่อมั่นในกฎของสถานการณ์ 
น าไปใช้ได้กับปัญหาที่ เกิดขึ้นเล็กน้อยไปจนปัญหาใหญ่ เช่นค าติติงของลูกค้า ผู้จัดการจะเป็นคน
สุดท้ายที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการให้ทันท่วงที ทั้งนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
ยอมรับการตัดสินใจนั้นได้ไม่ใช้เพราะผู้จัดการเป็นคนสั่งการแต่  เพราะพวกเขาค านึงถึงจุดหมายของ
องค์กรก าหนด  และเมื่อใดที่คนท างานมีการขานรับที่มีลักษณะที่เป็นไปตามสถานการณ์มากกว่าตาม
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ค าสั่ง พวกเขาจะมีส านึกของการแสดงออกของตนเองพร้อมกับผลที่เป็นไปตามความต้องการ เต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานแบบร่วมมือตามแผนการที่วางไว้ สถานการณ์ของความคับข้องใจ (Settlement of 
grievances) มีบางโอกาสที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความคับข้องใจในภารงานที่รับผิดชอบเช่นได้รับค่าจ้าง
งานเพียงครึ่งหนึ่งหนึ่งที่ควรจะเป็น รู้สึกล้มเหลวที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับต าแหน่งใหม่  และ
อ่ืนๆในท านองนี้ ความเศร้าเสียใจ ความคับข้องใจทั้งที่ เป็นเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ผู้จัดการต้องให้
ความใส่ใจในทุกเรื่องไม่ใช้แสดงความโกรธเคืองแต่ต้องมีความรู้สึกร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ว่าไม่
สามารถที่จะช่วยดับความเศร้าเสียใจได้ก็ตามในความเป็นหัวหน้าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาได้รับรู้เรื่อง
เพียงเล็กน้อยของลูกน้องทุกเรื่องจึงจะท าให้เกิดความน่านับถือ 

4.1 สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้รับ (Progressive off-the-Job 
Benefits) เรื่องท่ีมีการกล่าวถึงมากท่ีสุดในเรื่องของ การส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบร่วมมือร่วมใจ คือ
การให้ได้รับในสิ่งที่นอกเหนือจากผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน  ในการเพ่ิมเงินเดือนซึ่งสัมพันธ์กับ
อัตราเงินเดือนที่บริษัทตั้งไว้ บริษัทจะตัดชั่วโมงการท างาน อนุญาตให้หยุดงาน ขยายวันลาพักผ่อน
โดยไม่ตัดเงินรายได้และให้เงินตามสิทธิ  ออกใบรับรองการท างาน  จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ  และ
การประกันอ่ืนๆ  ออกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสันทนาการรวมถึงสิทธิประโยชน์ พิเศษอ่ืนให้แก่
ลูกจ้างเงินชดเชย เงินค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจในการจ้างงานที่บริษัทเพ่ิมขึ้น วิธีนี้ท า
ให้ลูกจ้างรู้สึกว่าบริษัทให้ความส าคัญแก่พวกเขา  เพ่ือสร้างความรู้สึกในด้านบวก ผลประโยชน์       
ที่เกิดขึ้น จะต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบของการท างานที่มีมาก่อน   และผลประโยชน์ที่ให้ต้องดี
ไม่แพ้บริษัทชั้นน าอ่ืนๆ  ดังนั้นผลประโยชน์จะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดในการก าหนดค่าใช้จ่าย และ
การชะลอการเพิ่มผลประโยชน์ เพราะคนงานไม่สามารถท าได้ตามที่ ตั้งเปูาไว้ 

4.2 การท างานแบบร่วมมือร่วมใจน าไปสู่การยอมปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติด้วย       
ความผูกพัน (Does Cooperation to Compliance or Commitment)โครงสร้างองค์กรที่ออกแบบ
ไว้เป็นอย่างดีฝุายบริหารจะต้องระดมความคิด  และสร้างผลประโยชน์แบบดึงดูดใจ ทั้งหมดนี้คือ
รูปแบบของการปฏิบัติงานโครงสร้างที่ก าหนดให้ร่วมมือกันท างาน แต่ในเรื่องของการกระตุ้น       
การท างานจะมีเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 2 ประการ 

 4.2.1 ฝึกให้ทุกคนร่วมมือกันท างานตามรูปแบบที่ก าหนดไว้  น าไปสู่การไม่สนใจ
ที่จะยอมปฏิบัติตาม  แต่ไม่ใช้การปฏิบัติด้วยความผูกพัน  เมื่อทุกคนมีทักษะที่ดีแล้วก็เชื่อได้ว่าจะ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการกระตุ้นนั้นส าเร็จ  ในทาง
ตรงกันข้ามการที่ไม่น าวิธีการร่วมมือร่วมใจมาใช้จะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
บางครั้งอาจสร้างการต่อต้านได้  ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความส าคัญในการสร้างบรรยากาศการท างานที่
น่าพอใจ  วิธีการนี้ไม่ใช้ตัวกระตุ้นเพราะขาดขั้นตอนการที่จะน าไปสู่การก าหนดรูปแบบที่มีข้อจ ากัด  
ท าให้ไม่สามารถไปถึงเปูาหมายท่ีก าหนด   ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะมีเพียงความสัมพันธ์กับภาระงานของ
ลูกจ้างที่ได้รับ พวกเขาจะไม่ผูกพันกับเปูาหมายส่วนตัวกับเปูาหมายของบริษัท เนื่องจากเขายอมปฏิบัติ
ตามมากกว่าการปฏิบัติที่เกิดจากความผูกพันกับงาน 

4.2.2 การท างานแบบร่วมมือร่วมใจจ าเป็นต้องใช้ เวลา ความรู้ สึกที่จะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือท างานถือว่าอยู่นอกเหนือโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งการนิเทศงาน และ
ผลตอบแทน  มักเป็นไปตามหลักการธรรมชาติความเชื่อมั่น ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง และทัศนคติ
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จะต้องมีการสั่งสม ผ่านช่วงเวลาที่ยาวนาน จิตวิญญาณแห่งการร่วมมือร่วมใจที่ได้อภิปรายมานี้ไม่
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการบริหารจัดการ ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของความรู้สึกเป็น
เรื่องใหญ่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาระงาน และเปูาหมายที่มีลักษณะเฉพาะของบริษัท ความยืดหยุ่น
ถือว่าเป็นข้อที่จ ากัดมาก ท้ายที่สุดเราจึงไม่อาจที่จะสรุปรูปแบบของการท างานที่ร่วมมือร่วมใจว่า
เป็นการบริหารจัดการที่น ามาซึ่งการริเริ่มที่สร้างสรรค์การท างานที่ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
ความต้องการของคนท างาน การบริหารจัดการจะต้องมีการเลือกรูปแบบ และมีการออกแบบใน
รูปแบบที่เป็นที่นิยม และมีมุมมองที่เหมาะกับสถานการณ์ถึงแม้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดก็ตาม แน่นอนว่า
เมื่อมีสหภาพแรงงาน และได้เข้ามาร่วมจัดการกับผู้ใช้แรงงานก็จะเกิดการเรียกร้องให้มีการจ้างงาน
ขึ้น เมื่อนั้นผู้จัดการจะต้องออกมาประนีประนอมกับลูกจ้าง เพ่ือให้ข้อเรียกร้องยุติลง และหวัง ว่า
ความรู้สึกของการยอมปฏิบัติตามจะเข้ามาแทนท่ีกับความรู้สึกที่ไม่สนใจต่อการยอมปฏิบัติตาม 

4.3 การใช้วิธีการประนีประนอม (Use of Compromise) รูปแบบของการใช้      
การประนีประนอมเป็นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งใน การกระตุ้นการรับรู้ในการปฏิบัติงาน การประนีประนอม
แตกต่างจากวิธีการบังคับ และวิธีการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ  การน าวิธีการบังคับมาใช้ผู้จัดการจะ
รักษาไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน และจ าเป็น ทีจ่ะต้องใช้อ านาจในการบังคับให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยอมท าตาม ส่วนการใช้วิธีการแบบร่วมมือร่วมใจผู้จัดการจะเริ่มต้นด้วยการสร้างความน่าสนใจ   
และคาดหวังว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึกยินดี และ พึงพอใจ การใช้วิธีการประนีประนอม ผู้จัดการ   
จะใช้ทั้งอ านาจและการร่วมมือร่วมใจในการโน้มน้าวให้ยอมปฏิบัติตาม และพบว่าการใช้วิธีการทั้งสอง
รวมกันเป็นหนทางหนึ่ง ที่อย่างน้อยก็จะช่วยให้ผู้ปฎิบัติ เกิดการลังเลใจที่จะยอมปฏิบัติตาม        
การประนีประนอมได้ พวกเขารู้สึกว่าการประนีประนอมเป็นการยึดอ านาจพิเศษบางอย่าง      
ที่พวกเขามี  ส าหรับผู้จัดการรุ่นใหม่ย่อมรู้ดีว่าเขาไม่ได้รับสิทธิในการสั่งการจึงต้องใช้วิธีการคิด
พิจารณาแทนอย่างมีจุดหมายว่าจะท าอย่างไรเขาจึงได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา และวิธีการประนีประนอมน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ได้  เพราะสิ่งนี้เป็นเรื่อง
จริงที่พบในการด าเนินชีวิตแบบปกติ  และเราก็เชื่อว่าน่าจะน ามาใช้ได้เช่นกัน  ดังนั้นผู้จัดการที่อยู่ใน
ฐานะที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานแบบประนีประนอม  จะเริ่มจากตนเองก่อนแล้วค่อยหา
แนวร่วม  หรือวิธีการต่อรองแบบใดแบบหนึ่ง 

4.3.1 การประนีประนอมแบบสุขุมหนักแน่น (Self-Composed Compromise)  
ผู้จัดการจะหันไปใช้วิธีการแบบนี้ก็ต่อเมื่อ ท านายได้ว่าการตอบสนองการสั่งการยังไม่เป็นไปในระดับที่
น่าพึงพอใจ  การปฏิบัติตามเป็นไปตามความประสงค์ และได้ใช้วิธีการอ่ืนแล้วแต่ล้มเหลว เช่น     
การบังคับ การท างานแบบร่วมมือร่วมใจ และใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กันไปซึ่งมักพบว่ามันเป็นไปตามที่คาด
เอาไว้ความคิดที่จะท าให้เกิดการประนีประนอมนั้น การน าวิธีการประนีประนอม จึงมีประสิทธิภาพ
ที่สุดที่จะน ามาใช้กับคนงานที่แสดงการตอบรับในลักษณะยินยอมปฏิบัติตาม  ซึ่งการประนีประนอม 
มีส่วนช่วยอย่างเห็นได้ชัดคือการดึงความรู้สึกของคนงานให้มีความคิดในเชิงบวก เมื่อสามารถเปลี่ยน
การใช้อ านาจบังคับให้มีแนวโน้มไปในทางประนีประนอม ซึ่งอาจสร้างบรรยากาศที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะต้องพิจารณาว่าจะใช้วิธีการแบบใดใน กรณีใดที่ต้องใช้วิธีการ
ประนีประนอม  หรือเลือกที่จะสร้างให้เกิดความผูกพันในงาน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องคิดหาวิธีการที่จะ
ประนีประนอมที่ท าให้คนงานรับได้  และผลักดันให้มีการตอบสนองและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจากเป็น
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ฝุายตรงข้ามให้กลายเป็นลักษณะที่ลังเลใจ  หรือไม่แน่ใจว่าจะยอมปฏิบัติตามดีหรือไม่ ด้วยการท า
อย่างไรก็ได้ที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเปูาหมายของบริษัทและคนท างาน และจะดีมากถ้าไม่ให้
เกิดข้อผูกพันในระยะยาวได้ 

4.3.2 การต่อรอง (Bargaining) ในกระบวนการต่อรองแต่ละฝุายจะชี้ชัดได้ว่าฝุาย
เขาต้องการอะไร และคาดการณ์ได้ว่าทั้งสองฝุายมีการให้และได้รับอะไรได้บ้าง โดยวิธีการต่อรองที่ใช้
กันอยู่มีหลายแบบแต่รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการใช้เล่ห์เลี่ยม และกลลวง (Showmanship and 
bluffing) บางที่จะใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมมากซึ่งก็เหมือนท าให้ข้อต่อรองนั้นถูกระงับไป และบีบให้
ยอมรับข้อเสนอแบบไม่เปิดกว้างซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเจรจาองค์ประกอบของการต่อรอง
นอกเหนือจากจะมีสองฝุายที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อเกิดการต่อรองจะต้องด าเนินการโดยทันที และสิ่ง
ส าคัญคือต้องแจ้งผลการต่อรองให้ทราบโดยกัน และทั้งสองฝุายจะต้องใช้อ านาจในของเขตที่ตนมีอยู่
กระท าด้วยความเต็มใจ และยอมรับข้อตกลงร่วมกันในที่สุดในการเลือกว่าจะใช้วิธีการต่อรองหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าฝุายใดฝุายหนึ่งยืนกรานที่จะด าเนินการหรือไม่ หากฝุายหนึ่งต้องการอีกฝุายก็ต้องเข้าร่วม
กระบวนการด้วย ข้อดีของการต่อรองแบบเปิดเผยคือการยอมให้ฝุายลูกจ้างสามารถเสนอความ
ต้องการให้เป็น  ที่รับรู้อย่างชัดเจน  การประนีประนอมจะไม่ด าเนินการบนพ้ืนฐานว่าฝุายผู้จัดการ
จะต้องไม่คาดเดา ว่าใครต้องการอะไร และนอกจากนั้นแต่ละบุคคลจะต้องตัดสินใจยอมรับว่าเขา
ต้องการได้รับอะไร  และสถานการณ์การท างานที่มีคุณค่ามากต่ออีกฝุายหนึ่ง การต่อรองไม่ใช้บทสรุป
ของค าว่า “คุณชนะ-ฉันแพ้”แต่เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝุาย 
ข้อดีที่สุดของการต่อรองคือสถานการณ์ที่เน้นไปในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องที่ทั้งสองฝุายไม่
เห็นด้วยกับข้อตกลงเกิดความกดดันทั ้งในสองฝุาย  จากรูปแบบของการต่อรองที ่ผ ่านมา
สามารถก าหนดเป็นแบบแผนคือ จ าเป็นต้องมีบุคคลที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีต าแหน่งใดๆที่ทั ้ง
สองฝุายสามารถมีอิทธิพลเหนือได้  ความเป็นกลางจะช่วยบรรเทาความไม่พอใจได้  ดังนั้น
ความส าคัญของการต่อรองอยู่ที่การท าเปูาหมายของการขัดแย้งให้มีสภาพที่ฝุายตรงข้ามรู้สึกไม่แน่ใจว่า
จะยินยอมปฏิบัติตามดีหรือไม่  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่ผู้จัดการสามารถที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จได้ โชคดีอย่างหนึ่งของการต่อรองคือในบางเรื่องไม่จ าเป็นต้องใช้เวทีกลาง เช่นอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตัดสิน  เช่นค่าครองชีพ  อัตราค่าจ้างที่น้อยกว่าใน
ตลาดแรงงาน หรือเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน า  ผู้ตัดสินสามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อ
โต้แย้งเหล่านี้ หรือบริษัทก็สามารถก าหนดมาตรการเองได้  การสื่อสารแบบเปิดเผยสามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้  ส่วนข้อตกลงระยะยาวอาจเป็นหรือไม่เป็นไปตามแบบแผนที่
ก าหนดได้  ท าให้ข้อต่อรองอาจเกิดขึ้นในบางโอกาสเท่านั้น  การหลีกเลี่ยงให้มีการอภิปรายถึงสิ่งที่
น าไปสู่ข้อขัดแย้ง เป็นเรื่องที่ผู้จัดการ้องค้นหาความผูกพันที่จะท าให้เกิดขึ้นได้ตามที่ต้องการได้การ
ต่อรองที่ตามมาด้วยการเจรจาขั้นรุนแรง และอาจมีข่มขู่นับเป็นอันตรายต่อความรู้สึกสร้างความไม่
ไว้วางใจ และขาดความเชื่อมั่นที่จะท าให้เกิดความผูกพันตามมาได้  ความขัดแย้งบางเรื่องอาจ
เป็นเรื ่องที่ไม่สามารถหลีกเลี ่ยงได้  การแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องใช้ วิธีการต่อรองหากวิธีการ
สร้างผูกพันได้แล้ว การแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องด าเนินการทันที และด้วยวิธีการอันชาญฉลาดเพ่ือสร้าง
บรรยากาศของการท างานในเชิงบวก และท างานอย่างจริงจัง 
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4.4 ความสอดคล้องกันน าไปสู่ความผูกพันในงาน (Congruence : Gateway to 
Commitment) แนวทางการเปลี่ยนแปลงการตอบรับเพ่ือกระตุ้นให้ปฏิบัติตามที่ต้องการซึ่ งสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยการบังคับ การท างานแบบร่วมมือร่วมใจ การประนีประนอม  ซึ่งทั้งหมดน าไปสู่รูปแบบ
ที่ไม่แน่ใจว่าจะยอมปฏิบัติตามหรือไม่ วิธีการดังกล่าวอาจไม่ช่วยสร้างรูปแบบของการท างานที่สร้าง
ความผูกพัน แต่ถ้ามองในมุมของผู้ใต้บังคับบัญชาจะผูกพันกับงานก็ต่อเมื่อผู้จัดการได้ใช้วิธีการ
ประเภทอ่ืนกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงาน ความผูกพันในงานจะเกี่ยวข้องกับ ความปรารถนาที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยสามารถที่จะสนองตอบ
ความพึงพอใจของตัวเขาเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายใน อันดับแรกผู้จัดการสามารถที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกของความผูกพัน คือการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างเปูาหมายของ
ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเป็นความสอดคล้องที่น าไปสู่ความผูกพันเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะ
ด ารงอยู่เมื่อทั้งผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการให้เกิดผลในสิ่งเดียวกันที่เกิดจากความอุตสาหะ
ของผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเอง 
 ข้อสรุปของรูปแบบของการสร้างข้อตกลงทั ้งสองฝุาย ทั ้งผู ้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีความต้องการที่สอดคล้องกันที่จะให้บังเกิดผลส าเร็จในงาน ทั้งนี่จะเป็นไปได้
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต้องยึดเปูาหมายของบริษัท และรู้สึกว่างานของเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ไป
ถึงเปูาหมาย  หรืออาจเป็นความพึงพอใจที่ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้จากการท างานที่เขาชอบ โดย
เฉพาะงานที่มีเงินชดเชย  เมื่อมีการหยุดงาน ความพึงพอใจจากงานที่ได้รับมอบหมาย และรางวัลจาก
การหยุดงานที่เป็นความผูกพันพื้นฐาน75 นั้นเอง 
 
เทคนิควิธีการเพื่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม 
 มีวิธีการด าเนินการในหลากหลายวิธี เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ของผู้ร้องขอ   

 1. The  foot-in-the-door  Technique  เป็นวิธีการขอให้ท าเรื่องเล็กๆ ก่อนแล้วค่อย
ขอให้ท าเรื่องใหญ่ๆ  วิธีการนี้ผู้ขอร้องต้องขอร้อง  2 ครั้ง  ครั้งแรกเป็นการขอร้องให้บุคคล ท าในสิ่งที่
เป็นเรื่องเล็กน้อย และไม่เสียเวลา  และความพยายามมาก  เพ่ือให้ผู้ท าตามเกิดความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนได้บุญได้กุศลเมื่อเขาท าแล้ว  อีกช่วงเวลาหนึ่งต่อมาอาจจะเป็น 3-4  วัน 
ก็ได้  ผู้ขอร้องก็จะน าค าข้อขอร้องครั้งที่สอง  ซึ่งเป็นค าขอร้องที่มีขนาดใหญ่มากกว่า ผู้ที่จะท าตามค า
ขอต้องเสียเวลา เสียแรงงาน และบางทีเสียทรัพย์พอสมควร  ถ้าท าอย่างนี้แล้ว มีโอกาสสูงมากที่ผู้ซึ่ง
ได้ท าตามตั้งแต่ข้อขอร้องครั้งแรกมาก่อน แล้วจะต้องท าตามข้อขอร้องครั้งที่สองมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ท าตาม
ตั้งแต่การท าครั้งแรก การขอให้ท าเรื่องเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยขอให้ท าเรื่องใหญ่นั้นมีโอกาสส าเร็จสูง
มากกว่า การขอให้ท าเรื่องใหญ่ๆในเวลาเดียว เนื่องด้วยเมื่อเราขอความช่วยเหลือเล็กๆแก่ใครสักคน 
คนๆนั้นจะเกิดความรูสึกว่าตนเองดี และอยากรักษาภาพพจน์นี้ ซึ่งเป็นกลไกการควบคุมภาวะจิตใจ
อย่างหนึ่ง เทคนิคขั้นต้นนี้เรียกว่า Foot-in-the-Door เป็นการท าให้กลุ่มเปูาหมายก้าวเท้าเข้าประตู

                                           
75

 William H. Newman and  E. Kirby Warren, The Process of Management : 
Concept , Behavior, and Practice (New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited, 
1979), 561-571. 
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มาก่อน ด้วยข้อเสนอหรือค าขอที่ไม่อาจมีใครปฏิเสธได้ ตามวิธีนี้ หลักการก็คือ ถ้าเราสามารถท าให้
กลุ่มเปูาหมายขยับเพียงเล็กน้อยไปในทิศทางที่เราต้องการแล้ว  เขาก็มักจะเดินต่อไปในทิศทางนั้น76  
นอกจากนั้นการที่บริษัทประกันชีวิต ยื่นข้อเสนอความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรีให้แก่กลุ่มเปูาหมาย เพียง
ลงนามแล้วส่งแบบฟอร์มกลับมายังบริษัท และหากต้องการเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง ก็จะคิดค่าเบี้ยประกัน
เพ่ิมเพียงไม่กี่บาท ก็เป็นการใช้เทคนิค Foot-in-the-Door แล้ว  เมื่อลูกค้าที่ตัวแทนประกันชีวิต
คาดหวัง (Prospect Customer) เริ่มเห็นความส าคัญของการท าประกันชีวิต ก็จะเริ่มสนทนาถึง
รายละเอียดกรมธรรม์รูปแบบต่างๆเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่แสดงอาการเร่ง
เร้าที่จะขาย (Force Sales) มากจนเกินไป จะท าให้ลูกค้าที่คาดหวังมีความสบายใจและผ่อนคลายใน
การที่จะรับฟังรายละเอียดกรมธรรม์รูปแบบอ่ืนๆ มากขึ้น Foot in The door จึงเป็นเทคนิคทาง
จิตวิทยาชนิดหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า   เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนหนึ่งตอบรับค าขอร้องใครอีกคนหนึ่ง มีแนวโน้ม
ว่า คนที่ตอบรับค าขอร้องจะ ตอบรับค าขอร้องที่ใหญ่ขึ้นอ่ืนๆ ต่อไปได้ง่ายขึ้นเหมือนกับเมื่อเอาเท้า
ผ่านเข้าประตูบ้านมาได้แล้ว (เท้าจะขวางประตูไว้) บุคคลนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้ามุมอ่ืนในบ้านได้ง่ายขึ้น 
อย่างไรอย่างนั้น  เทคนิค Foot in the Door ถือเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ส าคัญในทางธุรกิจหลายๆ 
แบบ เช่น ถ้าได้รับนัดใครคนหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะฟังในสิ่งที่พูดหรือร้องขอมากขึ้น เทคนิคที่ให้คนบาง
คนท าแบบสอบถามโดยไม่มีเงื่อนไข แล้วค่อยน าเสนออะไรบางอย่าง หรือ เทคนิคที่ให้อะไรบางอย่าง
เป็นของฟรี เพ่ือขายอย่างอ่ืนที่แพงขึ้นในภายหลัง77  

Foot in the door technique ท าให้อีกฝุายยอมในเรื่องเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยขอเรื่องที่
ใหญ่กว่า  เวลาขอร้าองอีกฝุายในเรื่องใหญ่ๆ ส่วนมากมักจะถูกปฏิเสธ เพราะ เป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไป
ของฝุายตรงข้ามมักจะปฏิเสธโดยไม่ต้องคิด    แต่หากเริ่มจากขอร้องในเรื่อง “เล็กน้อย” ก่อน เมื่ออีก
ฝุายตอบรับแล้ว ก็จะยอมรับในเรื่องที่ใหญ่กว่าได้ง่ายขึ้น วิธีนี้เรียกว่า “เทคนิคแหย่ทีละก้าว” หรือ 
“Foot in the door technique” ซึ่งหมายถึงถ้าอีกฝุายยินยอมให้เราก้าวผ่านประตูเข้าไปเพียงก้าว
เดียว หลังจากนั้น แม้จะขอร้องในเรื่องที่ใหญ่กว่า อีกฝุายก็จะยอมรับด้วยเช่นกัน  ถ้าอยากโน้มน้าว
อีกฝุายให้ส าเร็จ   ควรแบ่งวิธีการออกเป็น 2  ขั้นตอนคือ  ขอร้องในเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเปูาหมายจริงๆ 
กับขอร้องในเรื่องเล็ก เพราะเมื่อคนเราตอบรับข้อเรียกร้องเล็กน้อยไปแล้ว มักจะปฏิ เสธข้อเรียกร้อง
ใหญ่ ๆ ที่ตามมาได้ยากกว่า 78 

2.  The  door-in-the-face  Technique  วิธีการนี้แตกต่างไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
วิธี The foot-in-the-doo Technique กล่าวคือ จะเสนอข้อขอร้องที่มีลักษณะจ านวนมาก จนผู้ถูก
ขอร้องต้องปฏิเสธ  แล้วจึงเสนอข้อเสนอที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม  ซึ่งผู้เสนอต้องการแค่นั้นเอง  การที่
ผู้ขอร้องลดข้อเสนอลงมาจะท าให้ผู้ถูกขอร้องต้องลดท่าที  หรือเปลี่ยนท่าทีจากปฏิเสธมาเป็น
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 J. Freedman & S.C. Fraser, “Compliance without  Pressure: The Foot-in-
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ยอมรับ ซึ่งเป็นไปตามหลักการแห่งการพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนกัน  เมื่อเขาลดให้ก็ควร
จะลดของผู้ขอบ้างมิฉะนั้นเขาจะมองว่าเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อ ซึ่งโดยปกติคนเราทั่วไปมักจะชอบ
แสดงภาพพจน์ตนเองให้คนในสังคมรู้จักเราในแง่ดีงามอยู่เสมอ การใช้วิธีขอร้องให้เขาท าเรื่องที่
มีปริมาณใหญ่มากๆ เพื่อให้เขาปฏิเสธแล้วจึงจะใช้ในขนาดกลางนี้มีข้อแม้ว่าข้อขอร้อ ง ทั้ง 2 
ครั้งต้องกระท าติดต่อกัน  การยอมท าตามจึงจะส าเร็จได้ง่ายไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเป็นวันๆ
เหมือนกับวิธี  Foot-in-the-door  Technique 79  

Door-in-the-Face  เป็นการยื่นข้อเสนอที่ไม่มีใครยอมรับได้ให้ก่อน   เปรียบเสมือนการ
ปิดประตูใส่หน้าใครบางคนไปก่อนเลย แล้วจึงค่อยเปิดทางเลือกที่พอจะเป็นไปได้ส าหรับเขาให้ใน
ล าดับหลัง เราสามารถพิจารณาตัวอย่างง่ายๆ เช่น หัวหน้างานยืนข้อเสนอให้พนักงานมาท างาน
ล่วงเวลาในวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ไม่มีพนักงานรายใด
ตอบสนองอย่างแน่นอน   ล าดับต่อมาหัวหน้างานจึงยื่นข้อเสนอที่สอง  คือขอให้พนักงานแบ่งเป็น    
2 กลุ่ม จัดเวรสลับกันมาท างานในวันเสาร์อาทิตย์กลุ่มละสองสัปดาห์ต่อเดือน ข้อเสนอประการหลัง
ซึ่งเป็นเปูาหมายที่แท้จริงของหัวหน้างาน ย่อมได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี และดีกว่าการมี
ข้อเสนอเดียว ตั้งแต่แรกพนักงานตัวแทนประกันชีวิตอาจน าเสนอกรมธรรม์ที่เต็มรูปแบบที่เต็มไปด้วย
กรมธรรม์แนบท้าย ซึ่งจะท าให้ผู้ซื้อกรมธรรม์ได้รับผลประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งอาจเกินความต้องการ 
ความจ าเป็น หรือความสามารถในการจ่ายได้ของลูกค้า แล้วจึงค่อยน าเสนอกรมธรรม์ที่ผู้ซื้อจะได้รับ
ผลประโยชน์ลดลงมาอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจ หรือความสามารถในการจ่ายได้ พร้อมเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษที่ตัวแทนประกันชีวิตจะมอบให้ เพ่ือให้ลูกค้าที่คาดหวังรู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าที่จะ
ได้รับ80  Door in the face technique  จึงมีอีกวิธีที่ตรงข้ามกับ Foot in the door technique 
นั่นก็คือขอร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้อีกฝุายปฏิเสธก่อน แล้วค่อยขอร้องในเรื่องที่ต้องการจริงๆ  วิธีนี้
เรียกว่า “เทคนิคปิดประตูใส่หน้า (Door in the face technique)”คนเรามักรู้สึกผิดเมื่อต้องปฏิเสธ
ค าขอร้องของอีกฝุาย   ดังนั้นถ้าเราขอร้องเรื่องที่เล็กน้อยกว่าในครั้งหน้าก็เป็นไปได้สูงที่อีกฝุายจะ
ตอบตกลงเพ่ือลบความรู้สึกผิดของตัวเอง ซึ่งทางจิตวิทยาเรียกว่าวิธี “Door in the face 
technique”  หลังจากที่ท าให้อีกฝุายต้องปฏิเสธเขาจะรู้สึกว่า “จู่ๆ ปฏิเสธไปแบบนี้จะดีหรือเปล่า
นะ” หรือ “รู้สึกผิดจัง” เมื่อเราขอในเรื่องที่เล็กน้อยกว่าส่วนใหญ่คนเรามักจะรับข้อเสนอนั้นไว้ก่อน
อย่างไม่สู้เต็มใจนัก 81  
 3.  Guilt วิธีท าให้เกิดการยอมท าตามโดยการสร้างความรู้สึกผิด ให้เกิดขึ้นบางครั้งเรา
ได้ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเสียหายเพราะการกระท าของเราเราเกิด ความรู้สึกผิด (Guilt)  ขึ้นมาในใจ
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ของเรา  และเกิดความอยากจะท าอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพ่ือเป็นการไถ่บาปที่เราได้ท าให้เกิดแก่เขา 
ในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าผู้เสียหายจะขอร้องให้เราท าอะไรให้เขาก็ตาม เราจะรีบกุลีกุจอช่วยเขาอย่าง
สุดความสามารถ  หรือแม้ว่าเขาจะมิได้ขอร้องให้ท าอะไรก็ตาม  เราก็มักจะมองหาทางที่จะท าความดี
แก่เขาเสมอ  ในเด็กเล็กจะเห็นได้ชัด เด็กเล็กเป็นเจ้าแห่งเทคนิคนี้ทีเดียว  เมื่อเขาได้รับกระทบกระทั่ง
ให้เจ็บ เขาจะร้องเพ่ือให้ผู้กระท าเกิดความรู้สึกผิด และหาทางเอาอกเอาใจในที่สุด82 การวิจัยในด้าน
จิตวิทยาหลายชิ้นที่ได้กระท าไปลักษณะท าให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมากแก่ผู้ร่วมการทดลอง  เช่น ท าให้
เขาต้องโกหกและให้ข้อมูลที่ไม่ดี  ซึ่งท าให้การวิจัยล้มเหลว ท าให้เครื่องมือการทดลองตกแตกเป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้มีผลท าให้ผู้ร่วมการทดลองเกิดความรู้สึกผิด และอยากท าบางสิ่ง บางอย่างตามค าขอร้องนัก
ทดลอง  เพ่ือจะได้ลบล้างความรู้สึกผิดเหล่านั้น 83  
 4. Bait-and-Switch Technique 
 เทคนิคนี้มักนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในวงการธุรกิจ นั้นคือวิธีอ่อยเหยื่อแล้วค่อยเปลี่ยน
เปูาหมาย ตัวอย่างเช่น ติดปูายโฆษณาขายรถถูกมาก แต่พอคุณไปร้านเขาก็บอกว่าขายหมดแล้ว   
และพยายามที่จะขายรถอีกคันซึ่งแพงกว่า ซึ่งท าให้มีโอกาสที่จะถูกจูงใจมากขึ้นด้วยเหมือนกับผู้ซื้อ   
มีข้อผูกมัดบางอย่างแล้ว 84  
 5. High-Ball / Low-Ball  Technique  
 เทคนิคนี้เป็นการยื่นขอเสนอที่สูงหรือต่ าเกินกว่าความจริง เพื่อให้อีกฝุายยอมรับ  
ในเงื่อนไขนั้นๆ ก่อน และเมื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทีหลังโดนที่อีกฝุาย    
ต้องยอม เช่น สั่งจอง Pre-order ของโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งเพราะแถมอุปกรณ์ต่างๆของรุ่นนั้น
มากมายโดยต้องเสียเงินมัดจ าในการจองด้วย แต่ในเวลาต่อมาพนักงานก็ติดต่อมาว่า อุปกรณ์ที่จะ
แถมให้นั้นมีไม่พอจะได้แค่ตัวโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว แต่ถ้าจะถอนการจองจะได้เงินมัดจ าคืน   
เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เราก็ต้องจ าใจยอมไม่ถอนมัดจ าเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของเราไว้  วิธีท าให้ผู้อ่ืน
ยอมท าตามเสียก่อนอย่างหนึ่งแล้วเพ่ิมเงื่อนไขทีหลัง (Low  Ball  Caring) การแข่งขันกันแจกของ
แถมและชิงโชคกันอย่างมโหฬารความจริงหลักการท าเช่นนั้นมี เพียงง่ายๆว่า ต้องการขายสินค้าแต่ตัว
สินค้าอาจจะมีคุณภาพสู้กับคู่แข่งไม่ได้หรือผู้บริโภคไม่มีความต้อง การที่จะซื้อสินค้าชนิดนั้น  
ทางออกทางหนึ่งก็คือต้องพยายามหาของอย่างอ่ืนมาประกบคู่กับสินค้าโดยพยายามสรรหาสิ่งที่ดึงดูด
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ใจให้ผู้ซื้ออยากจะได้  เพราะมันแปลกและไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด  น ามาเป็นของแถมของสินค้าตน 
ผู้ซื้อท้ังของแถม และสินค้าชนิดนั้นไปด้วยอิทธิพลของสังคมในแบบของการเชื่อฟัง85 
 6. Bogey  Technique 
 เป็นเทคนิคที่มีการหยิบประเด็นที่เล็กน้อยให้อีกฝุายยอมรับก่อน แล้วจึงน าประเด็นนั้น
โยงเข้ากับประเด็นเปูาหมายที่ตนเองต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัท A จะสั่งซื้อสินค้าจ านวนมากจาก
บริษัท B แต่บริษัท B บอกว่า "สินค้ามันหมดน่ะ" ทั้งๆ ที่มีอยู่เต็มโกดังแล้วพูดต่อว่า "แต่เราจะเร่ง
ผลิตให้คุณเป็นพิเศษเลยนะ แต่ว่าคุณต้องจ่ายเงินเพ่ิมด้วยคุณตกลงไหม?" เพ่ือเป็นการท าก าไรให้กับ
บริษัทเพ่ิม86 
 7.Good Cop/ Bad Cop Technique หรือต ารวจดี ต ารวจเลว 
 อุบายนี้ เดิมใช้ในการสืบสวนผู้ต้องหา โดยจะจัดให้มีต ารวจสองคนที่แสดงบุคลิกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง โดยค านึงจะเล่นบทต ารวจก้าวร้าว หยาบคาย มองผู้ต้องหาแง่ลบ ใช้ก าลังรุนแรงเข้ามาท า
การสืบสวน ต่อจากนั้นก็ให้ต ารวจอีกคนเข้ามา แสดงบทต ารวจดี เห็นอกเห็นใจผู้ต้องหาแนะน าให้
ผู้ต้องหาสารภาพ และคายความลับที่ทางต ารวจต้องการสืบสวนออกมา การเล่นแบบนี้  อาจจะให้
สองคนเข้ามาพร้อมๆกัน หรือเข้ามาหาผู้ต้องหาทีละคนก็ได้ ถ้ามาพร้อมกันคนเล่นบทต ารวจดี อาจจะ
แสดงท่าทีตักเตือน หรือห้ามปรามต ารวจเลวอีกคน ก็จะสมบทบาทยิ่งขึ้น ถ้าเป็นในหนังเราคงเคยเห็น  
อาจจะเป็นฉากของซ่องโสเภณีแห่งหนึ่งที่ลักพาหญิงสาววัยรุ่นมาบังคับให้ขายตัว เมื่อหญิงสาวไม่ยอม 
ก็จะมีแมงดาหน้าตาโหดร้าย เขามาตบตีท าร้าย บังคับให้ขายตัว   ตัวหญิงสาวก็จะร้องห่มร้องไห้     
ถัดจากนั้นมา อีกฉาก ก็จะมีหญิงโสเภณีที่อยู่มาก่อนหน้าตาใจดีเข้ามาปลอบและแนะน าให้ยอมๆเขา
ไปเหอะ  พี่เคยมาแล้ว ไม่มีประโยชน์หรอก ยอมท าตามเขาสั่งนั่นแหละ จะได้ไม่เจ็บตัว 87 
           นอกเหนือจากเทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ให้เกิดการยอมปฏิบัติตามแล้ว “อิทธิพลทาง
สังคม” 88  (Social influences) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติตามของฝุายตรงข้าม หรือผู้คนใน
สังคม อิทธิพลทางสังคม จึงหมายถึงการกระท าโดยคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือความคิดหรือความรู้สึกของคนอ่ืน อิทธิพลทางสังคมนี้แสดงออกมาได้หลายรูปแบบ  
แต่ที่นิยมกล่าวถึงมีอยู่ 4 แบบคือ 
 1. การชักจูงใจ (Persuasion)  คือการใช้การสื่อสารเพื่อ ประโยชน์เฉพาะในการเปลี่ยน
ใจหรือความคิดความเชื่อของบุคคล รวมตลอดไปจนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนด้วย ผู้ไปชักจูงใจ
คนอื่นต้องพยายามอย่างยิ ่งที ่จะท าให้ข้อคิดหรือข้อโต้แย้งที ่ เสนอไปมีเหตุผล หรือตรรกะ       

                                           
85

 E. Scott Geller, Keys to Behavior-Based Safety (The United Stage of 
America :  Government Institutes, 2001), 28. 

86
 “Bogey  Technique” เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2558 เข้าถึงได้จาก 

http://pg352leadership.blogspot.com/2013/02/welcome.html. 
87

 Good Cop/ Bad Cop Technique  ในhttp://pantip.com/topic . 3 มีนาคม 
2558. 

88 นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน), จิตวิทยาสังคม : เทคนิคในการท าให้เกิดการยอมรับท า
ตาม (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553). 
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ที่น่าเชื่อถือที่สุด แต่มักจะซ่อนความไม่ถูกต้องบางอย่างเอาไปด้วยการชักจูงใจ เป็นวิธีการใช้
อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนแบบง่ายที่สุด และเราได้เห็นบ่อยที่สุด   ซึ่งในแต่ละวันเราจะได้พบเห็นอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการที่พ่อแม่ชักจูงใจลูก ครูชักจูงใจลูกศิษย์ หัวหน้าชักจูงใจลูกน้อง หนังสือพิมพ์ชักจูงใจ
คนอ่าน เป็นต้น บางครั้งก็ท าได้ส าเร็จ บางครั้งก็ล้มเหลว นักจิตวิทยาได้ศึกษาวิธีการชักจูงใจแล้ว
ส าเร็จว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการคือ  

1.1 คุณลักษณะของผู้ชักจูงใจ  ในการรวบรวมผลงานวิจัยต่างๆ ของนักจิตวิทยาสังคม
พบว่า   ผู้สื่อสารที่มีคุณลักษณะ  มีเสน่ห์ (Attractive) หมายถึงมีรูปร่างหน้าตาดี กิริยาอาการน่าชม 
และแต่งตัวดี   ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกชอบ   มีผลท าให้ผู้ฟังไม่ค่อยจะตั้งแง่เอา   มีรูปแบบการ
น าเสนอท่ีดี (Style) คือหมายถึงวิธีการพูด การเขียน การแสดงตัว คนที่พูดเร็วไม่มีตะกุกตะกักเป็นคน
ที่ให้ผู้ ฟังคิดว่าเขาเป็นคนมีความรู้ใน เรื่องที่พูดนั้นจริง ออกอากัปกิริยาสุภาพ ใช้อวัจนภาษา 
(Nonverbal Language) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มักจะท าให้ผู้รับสารเชื่อถือในสิ่งที่เขาเสนอ และ   
มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึงเป็นคนที่ผู้ฟังคิดว่าเป็นที่รู้และช านาญเรื่องนั้นจริง 
(Expertise) หรือเป็นคนที่มีประวัติน่าเชื่อถือในความซื่อตรงไม่หลอกลวงใครมาก่อนไม่ใช่คนที่ท า
อะไรเพื่อตนเอง (Trustworthiness) 

1.2 เนื้อหาของข้อเสนอ ผลจากการวิจัยของนักจิตวิทยาสามารถสรุปให้เป็นหลัก
ปฏิบัติส าหรับการชักจูงใจให้มีประสิทธิภาพได้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ควรเสนอเนื้อหาในการชักจูงใจให้เป็นแบบมีข้อเสนอ 2 ด้านคือ ทั้งด้าน
ที่เราต้องการเสนอ ซึ่งเราต้องให้เหตุผลสนับสนุน และอีกด้านหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการ เราต้องให้เหตุผล
สนับสนุนเหมือนกันแต่เราจะเสนอข้อแย้งเหตุผลสนับสนุนดัง กล่าวไปด้วย เช่น พนักงานขายสินค้า
จะต้องพยายามเสนอเหตุผลที่สนับสนุนว่าท าไมจึงควรจะซื้อ สินค้าของเขาด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งก็
จะต้องโต้แย้งว่าเหตุผลของสินค้าคู่แข่งนั้นไม่ดีอย่างไร จึงสมควรจะใช้สินค้าของเขาแทนที่จะไปใช้
สินค้าของคู่แข่ง 

ประการที่สอง ควรท าให้ข้อเสนอของเราเป็นสิ่งที่เร้าอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อารมณ์กลัวหรือกังวล เช่น ให้ทราบว่าเมื่อไม่ท าตามข้อเสนอของเราแล้วสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างจะเกิดขึ้น 
กับเขา  แล้วถ้าตัดสินใจจะรับข้อเสนอที่เราชักจูงใจ  เราจะแนะน าให้เขาท าอะไรบ้าง  แต่อย่าขู่ให้
กลัวจนเกินไปจะเป็นการท าให้เกิดอารมณ์กลัวจนไม่รับการสื่อสาร  ตัวอย่างเช่น เห็นปูายนิทรรศการ
ต่อต้านเอดส์ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเสนอภาพน่ากลัวของผู้ปุวยโรคเอดส์  รวมทั้งมีภาพให้เห็น
อวัยวะเพศของชายและหญิงท่ีไม่น่าดูนี้ท าให้นักศึกษาโดย เฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหญิงไม่กล้ายืนอ่าน
สารที่เสนอแนบมาด้วยกับภาพได้แต่ดูภาพอึดใจหนึ่ง  แล้วรีบเดินออกจากบริเวณนั้นไป ในที่สุด   
การชักจูงก็ไม่ได้ผลเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจสารเนื่องจากไม่ได้อ่าน  นอกจากนั้นต้องพยายามวิเคราะห์
ความต้องการของผู้รับการชักจูงให้ชัดเจน และพยายามท าให้เขาเห็นว่าข้อเสนอของเรานั้นตอบสนอง
ความต้องการของเขาได้ อย่างไร อย่างที ่    นักโฆษณาทั้งหลายท ากัน คือการแนะน าสินค้าของเขาว่า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แน่ เช่น วัยรุ่นต้องการการยอมรับจากเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน
มาก เครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งก็โฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มส าหรับคนรุ่นใหม่ เป็นต้น 

ประการที่สาม  ต้องพยายามที่จะสื่อสารไปในระดับที่ผู้รับสารเข้าใจได้  ใช้ภาษาและ
วิชาการท่ีอยู่ในระดับที่จะเข้ากับประสบการณ์ของผู้รับการชักจูง ใจได้  มิฉะนั้นเขาจะไม่เข้าใจ  และ
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การชักจูงใจก็จะหมดประสิทธิภาพไปในทันที  หรือบางครั้งอาจจะท าให้ผู้รับการชักจูงใจเกิดอารมณ์
ต่อต้านไม่รับสารที่เขา เข้าใจดีด้วยซ้ าไป  เช่น  การออกมาสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลในอดีตที่
ผ่านมา 

ประการที่สี่  ความพยายามท าให้ข้อเสนอของเราไม่ห่างไกลจนเป็นคนละขั้วกับ
ความเห็นของเขา เพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นความเห็นคนละขั้วทันทีที่ได้รับฟัง      
จงเสนอให้เป็นความเห็นกลางๆไว้ก่อน ซึ่งแม้จะเป็นความเห็นที่แตกต่างจากเขาเหมือนกันแต่เขาพอ
รับได้บ้าง แล้วค่อยชักจูงเขาไปสู่ข้อเสนอที่แตกต่างมากขึ้นไปเรื่อยๆ  คือให้พูดจากับผู้ที่มีจุดยืน
ตรงกันข้ามกับตนเองด้วยเรื่องที่คิดเห็น เหมือนกันก่อน ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วจึงค่อย
ใช้เวลาทีละน้อยเสนอข้อเสนอ ที่แตกต่างไปจากจุดยืนของผู้รับการชักจูงใจ 
 2. การคล้อยตาม (Conformity)  เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้เข้ากับมาตรฐานหรือ ความเชื่อซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการคล้อย
ตามนั้นคือแรงกดดันจากกลุ่ม  ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการที่เด็กวัยรุ่นมักจะต้องคล้อยตามกลุ่ม
เพ่ือนของ ตนเองเป็นอย่างมาก  ยิ่งกลุ่มเพ่ือนมีความคิดเหมือนกันมากเท่าไรยิ่งมีอิทธิพลท าให้คนใน
กลุ่ม นั้นต้องคิดคล้อยตามมากขึ้นเท่านั้น 
 3. การยอมท าตาม (Compliance)  เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องมา จากการได้รับค า
ขอร้องจากผู้อื่นให้เกระท า  ทั้งท่ีใจจริงไม่อยากจะท าแต่ปฏิเสธไม่ได้  จะด้วยความเกรงใจและรู้ตนเอง
อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็ตาม  ดังตัวอย่างการท าประกันชีวิตที่กล่าวมาแล้ว  หรือหลวมตัวไปรับท าอย่าง
ไม่รู้ตัวก็ได้  ดังที่ผู้ใหญ่หลายคนได้เคยหลวมตัวด้วยลูกไม้ของเด็กเล็กๆ เสมอ เพราะเรียนรู้ว่าถ้าขอซื้อ
ไอศกรีมอย่างเดียวตั้งแต่แรก  มักจะถูกปฏิเสธจากผู้ใหญ่  แต่ถ้าขอเอาไว้มากๆ  ให้ผู้ใหญ่ปฏิเสธ
เสียก่อนแล้วค่อยขออย่างที่ตนเองต้องการจริงๆ เพียงอย่างเดียวมักจะได้เสมอ 
 4. การเชื่อฟัง (Obedience) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลยอมท าตามค าสั่ง
ของผู้ที่มีอ านาจเหนือ กว่า  ตัวอย่างเช่น  นักเรียนเชื่อฟังครู  ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ และลูกน้องเชื่อฟัง
เจ้านาย  ฯลฯ  เป็นต้น สามารถหาวิธีที่ท าให้ค าสั่งที่ว่านั้นบังเกิดผลในทางปฏิบัติให้ได้ 
 
อิทธิพลของสังคมในแบบของการยอมท าตามค าขอ (Compliance) 
 การยอมท าตาม (Compliance) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องมา จากการได้รับค า
ขอร้องจากผู้อ่ืนให้เกระท า ทั้งที่ใจจริงไม่อยากจะท าแต่ปฏิเสธไม่ได้จะด้วยความเกรงใจ และรู้ตนเอง
อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็ตามย่อมได้รับอิทธิพลของสังคมในแบบของการยอมท าตามค าขอ
(Compliance)89 
 1. การแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อการยอมปฏิบัติตาม ดังเช่นการทดลองของรีแกน 
(Regan) ในปี 1971 นับเป็นตัวอย่างของการกระตุ้นให้ยอมท าตามที่ได้รับการอ้างอิงอยู่เสมอ ใน
ประเด็นของการแลกเปลี่ยนส าหรับวัฒนธรรมไทยนับว่าน่าวิเคราะห์ต่อไป  ปรากฏการณ์ที่เราจะเห็น
ได้เสมอคือ  คนไทยมักจะถือว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมเหนือกว่าต้องเป็นผู้ให้แก่ผู้อ่ืนที่อยู่ใน

                                           
89 อิทธิพลของสังคมในแบบของการยอมท าตามค าขอ (Compliance) เข้าถึงเมื่อ 16 

มีนาคม 58  เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog    
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ฐานะต่ ากว่า และต้องเป็นผู้ให้ก่อน  โดยที่ผู้ที่ขอนั้นไม่มีความคิดที่จะท าอะไรให้เป็นการตอบแทน
ภายหลังหรือไม่เคยคิดที่จะท าอะไรให้เขาก่อนชอบที่จะได้อะไรฟรีๆ 
   2.  ความชอบพอกับการยอมท าตาม  เป็นเรื่องธรรมดาส าหรับเราทุกคนที่ว่าเราเต็มใจ
และยินดีที่จะท าตามสิ่งที่คน ที่เราชอบพอขอร้องให้ท า  และเมื่อคนที่เราไม่ชอบมาขอร้องให้เราช่วย
ท าอะไรให้ก็ตาม เรามักจะท าให้อย่างเสียไม่ได้   ในทางการวิจัยของนักจิตวิทยาสังคมผลวิจัยปรากฏ
ว่า  คนเราจะชอบคนที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาดีมีความคิดและเจตคติคล้ายกับเ รา  สามารถให้
ประโยชน์กับเราได้อยู่ใกล้กันหรือพบกันบ่อย  และเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เขาในขณะที่เราก็มีสิ่งที่เขา
ต้องการเช่นกัน ข้อสรุปส าหรับหัวข้อนี้คือ เมื่อต้องการที่จะขอร้องใครให้ยอมท าอะไรให้ ผู้ขอร้องควร
จะท าตนให้เป็นคนที่เขาชอบ  ด้วยวิธีการต่างๆดังได้กล่าวมาแล้ว   อันได้แก่การแต่งตัวให้ดูดีท า
ประโยชน์ให้แก่เขาได้  พบกับเขาให้บ่อย  มีเจตคติคล้ายคลึงกัน  โอภาปราศรัยเป็น มีทักษะในการ
กล่าวชม ฯลฯ  เพราะเมื่อเขาชอบแล้วเขาย่อมยินดีที่จะช่วยเหลือตามที่เขา 
 3. การให้สมญากับการยอมท าตาม  มีกระบวนการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่
ได้รับการขนานนาม กระบวนการนี้คือ  การรับรู้ตนเอง (Self-perception)  ขณะที่ผู้ร่วมการทดลอง
บริจาคเงินท าบุญแล้วได้รับการชมเชยพร้อมกับบอกว่า  “คุณเป็นคนใจบุญ”  เป็นการท าให้ผู้บริจาค
เรียนรู้หนักแน่นขึ้นอีกว่าตนเองเป็นคนใจบุญ  เพราะได้บริจาคไปแล้ว และยังมีคนบอกให้รู้อีกว่าเป็น
คนใจบุญการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเป็นคน ใจบุญ  ท าให้เขาเข้าใจตนเองว่าเป็นเช่นนั้น  ฉะนั้นเมื่อมี
การบริจาคอีก เขาจึงบริจาคเพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดเกี่ยวกับตนเองว่าใจบุญ และความคาดหวัง
จากคนอื่นด้วย  เพราะเคยมีคนบอกว่าเขาใจบุญ 
                4.  การยอมท าตามโดยอัตโนมัติ (Automatic  or  mindless  compliance)  มีอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตของคนเราที่จะต้องประสบกับการขอร้องให้เราท าอะไรให้  สักอย่างหนึ่ง ซึ่งเราไม่ค่อย
เต็มใจที่จะท าแต่เม่ือได้รับการขอร้องจากผู้อื่น  เราพลั้งปากยอมรับท าให้โดยไม่ได้ตั้งใจ  เมื่อพลั้งปาก
ไปแล้วก็จ าเป็นต้องเลยตามเลย  หรือบางกรณีเราได้ค าขอร้องให้ท าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่สมเหตุผล  
แต่เราต้องท าตามเพราะเคยท ากันอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ฉุกคิดว่าท าไมต้องท าอย่างนั้น  การยอมให้ผู้
สมรู้ที่มาขอลัดคิวได้ถ่ายเอกสารก่อนโดยที่มิได้มีเหตุผลอัน สมควรเช่นนี้  เป็นการยอมท าตาม       
ค าขอร้องโดยอัตโนมัติ  เมื่อเขาขอร้องก็ยอมให้เลยทั้งที่มีได้รู้จักกันมาก่อน เรื่องการยอมท าตามโดย
อัตโนมัตินี้  จึงเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นเอง  กล่าวคือเมื่อมีผู้ใดมา
ขอร้องให้เราท าในสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กน้อย  เรามักจะรับปากท าให้โดยมิได้คิด  ครั้งพอคิดได้ขึ้นมาก็ต้อง
รักษาพันธะสัญญาที่ได้พูดออกไป  ดังนั้นการขอร้องให้ผู้ใดยอมท าบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ท า  บางสิ่ง
บางอย่าง บางครั้งควรจะเอ่ยปากในขณะที่เขาผู้นั้นยังไม่ทันตั้งตัวปฏิเสธ เป็นการท าให้ยอมโดย
อัตโนมัติเสียก่อนด้วยพันธะสัญญาที่เขารับปาก  เขาจะต้องยอมท าสิ่งที่เราขอร้องเอาไว้ 
                บางครั้งการยอมท าตามโดยไม่รู้ตัวเกิดการรับรู้เปรียบเทียบ (Perceptual  Contrast)  
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับการรับรู้ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะการรับสัมผัสที่ท าให้
เกิดการรับรู้ในครั้งแรกมีอิทธิพลต่อการสัมผัสใน การรับรู้ครั้งที่สอง เช่นเดียวกับเม่ือเราเอามือข้างซ้าย
ของเราจุ่มลงไปในอ่างน้ าอุ่นจัดและมือ ขวาจุ่มลงในน้ าเย็นผสมน้ าแข็งสัก 2 -3 นาที ต่อมาให้เอามือ
ทั้งสองข้างจุ่มลงในน้ าธรรมดาพร้อมกัน  เราจะรู้สึกว่ามือซ้ายเย็นกว่าความเป็นจริง  และเย็นกว่ามือ
ขวาซึ่งจะรู้สึกว่าอุ่นกว่าความเป็นจริง  ทั้งที่น้ าที่แช่มือสองข้างอยู่นั้นมีอุณหภูมิเท่ากัน 



76 
 
         5. การรักษาพันธสัญญา และการท าให้เกิดความคงเส้นคงวาของภาพพจน์ของตนเอง
กับการยอมท าตาม ไชน์ (Schein) ได้ศึกษาจากเชลยศึกอเมริกัน ที่ได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้านได้
เมื่อครั้งที่เกิดสงครามเกาหลีเนื่องจากได้มีข้อสังเกตว่าบรรดาเชลยศึกเหล่านี้กลับมาสู่บ้านเกิดเมือง
นอน แล้วได้แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ผิดไปจากเดิม  ผลจากการศึกษาของเขาซึ่งได้จากการ
สัมภาษณ์เชลยศึกอย่างลุ่มลึกและละเอียดพบ ว่าชาวจีนแดงซึ่งช่วยเกาหลีเหนือรบได้ใช้วิธีการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติล้างสมองเชลยศึกอเมริกัน กระบวนการที่จีนแดงใช้ในการล้างสมองเชลยศึกเริ่ม
จากการเปรียบเทียบการรับรู้  (Perceptual Contrast) ซึ่งท าให้เชลยศึกเห็นความดีของทหารจีนแดง
ดีกว่าปกติคือ  เมื่อถูกจับเชลยนั้นต้องคิดแล้วว่าตนเองต้องถูกทรมาน ต้องถูกใช้แรงงาน ต้องพบกับ
ความทุกข์ยากแน่แล้ว  แต่ในเป็นความจริงกลับได้รับอย่างเป็นปกติธรรมดา การโอภาปราศรัยที่
สุภาพเรียบร้อย  เพียงแค่นี้ภาพลักษณ์ของทหารจีนก็ดูดีเกินกว่าปกติเสียแล้ว 
 กิลเบิร์ต (Guilbert) นักบริหารจัดการชาวอเมริกันได้เสนอหลักการข้อหนึ่งไว้ว่า 
“คนเราชอบท างานให้คนที่เราชื่นชอบ” เป็นกฎของกิลเบิร์ต (Guilbert’ Law) วิธีการซื้อใจ แค่ท าให้
ผู้อื่นชื่นชอบคือการบริหารจัดการที่ง่ายที่สุด  การให้ก าลังใจผู้อ่ืน  การบริการผู้อ่ืน  และการสนับสนุน
ให้ผู้อื่นประสบความส าเร็จ คือการบริหารที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีการซื้อใจมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ 3 ประการได้แก ่
 กลยุทธ์ที่ 1 ให้ก าลังใจผู้อ่ืน พูดจาไพเราะ ผู้อ่ืนก็อยากฟังค าพูดของคุณ และยอมท า
ตามค าสั่ง 
 กลยุทธ์ที่ 2 บริการผู้อื่น ถ้าอยากจะได้ ก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนคุณหวังอยากให้ผู้อ่ืนดีต่อคุณ
อย่างไร  คุณก็จะต้องดีต่อผู้อื่นอย่างนั้น 
 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ ต้องช่วยให้ผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ
ตามความฝันของเขาก่อน  แล้วค่อยให้เขาช่วยคุณท าความฝันของคุณให้เป็นจริง  แต่ความฝันเล็กๆ 
ของพวกเขาจะต้องไม่ขัดกับความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณ 90 
 ในด้านเทคนิควิธีการ  หรือกลยุทธ์เพ่ือสร้างการยอมปฏิบัติตามของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมี
หลากหลายรูปแบบที่ผู้บริหาร ผู้น า  ผู้บังคับบัญชา จะสามารถน าไปเลือกใช้  โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์  ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย  มากด้วยหลักการที่ส าคัญ 
ดังเช่นการบีบบังคับ  การร้องขอการประนีประนอม  การสร้างแรงจูงใจ การเอ้ืออาธร  สนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประสบความส าเร็จทั้งหน้าที่การงาน และเปูาหมายการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง  
ท้ายที่สุดของกลยุทธ์  หรือเทคนิควิธีการใดก็แล้วแต่  ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องด้วยความจริงใจ  
ความปรารถนาดีต่อกัน  จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจ  และยอมปฏิบัติ
ตามด้วยใจ  เพื่อให้ไปถึงซึ่งเปาหมายของตนเอง และองค์การ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สทรัช (Strauch)  ศึกษาเรื่อง “การปกครองของชุมชนชาวจีนในรัฐมาเลเซีย” พบว่า
อ านาจการครอบครองในประเทศมาเลเซีย คือชาวมลายู แต่รูปแบบของการปกครองถูกก าหนด
ด าเนินการทั้งชาวมลายู และชาวจีน รวมทั้งอ่ืนๆ อีกบางส่วน  จนกระทั่งจุดประสงค์ของการ
ปกครองได้มีการแสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างในความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่ศูนย์กลาง  จึงเป็น
เหตุผลที่ท าให้รูปแบบของการปกครองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง “รูปแบบของการยอมปฏิบัติตาม” 
(Compliance model) ที่กล่าวถึงนี้ โดยเอทชิโอนี ได้น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับเปูาหมายโดย
ทั้งหมด อ านาจและการยอมปฏิบัติ ในองค์กร สามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดล าดับของ
ส่วนประกอบต่างๆ ของชาวมาเลเซีย ในด้านบริบททั่วไป ทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามน าไปสู่ประเภท
ของอ านาจที่มีการประยุกต์ใช้อยู่ระดับสูงกว่าความสัมพันธ์ของอ านาจที่จะถูกน าออกมาใช้ และมี
ความสอดคล้องกับประเภทของความเก่ียวข้องกับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับประเภท
ของความเกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์จะที่มีลักษณะ
เฉพาะที่มีการบังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีการด าเนินการตามเปูาหมาย คือหนทางของการใช้อ านาจ
ในทางมิชอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับอ านาจ 91 

เดวิด (David)  ศึกษาสถานการณ์ของชาวฟิลิปินส์ โดยโครงการที่พัฒนาโดยนักสังคม
วิทยาชาวอเมริกัน เอทซิโอนี (Etzioni)   ได้แสดงถึงความแตกต่างของผู้น าจากประเทศผ่านอ านาจ   
(power) ที่ผู้น าใช้  และลักษณะการยอมปฏิบัติตาม (Compliance)  ที่ผู้ปฎิบัติแสดงออกมาจากที่
พวกผู้น าปกครอง โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแนะว่าผู้น าที่มักจะแสดงอ านาจบีบบังคับเพ่ือให้
ส าเร็จตามเปูาหมายมีแนวโน้มว่าท าให้เกิดการเหินห่าง หรือไม่พอใจต่อการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารใดที่ให้ความส าคัญกับอ านาจแบบรางวัลตอบแทนจะสนับสนุนกับการยอม
ปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์ของตนเอง มีหลายแนวทางในการแบ่งประเภทของผู้น า ประการหนึ่งคือการ
ค้นหาลักษณะเฉพาะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จากการค้นหาจากสถานการณ์ โดยที่ เอทซิโอนี  
ได้แสดงถึงความแตกต่างของผู้น าจากประเภทของการใช้อ านาจ  (Power) ที่พวกใช้และลักษณะของ
การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ที่พวกเขาแสดงออกมาจากผู ้คนที ่เขาปกครอง โดยได้
เสนอแนะว่า ผู้น าที่จะแสดงอ านาจแบบบีบบังคับ (Coercive Power) เพ่ือให้ส าเร็จตามเปูาหมาย   
มีแนวโน้มว่าจะท าให้ยอมปฏิบัติตามแบบเหินห่าง (lenitive compline) จากผู้ตาม ส่วนผู้น าที่ใช้
อ านาจแบบให้รางวัลตอบแทน (remunerative Power) จะสอดคล้องกับ การยอมปฏิบัติตาม
ประเภท เพ่ือประโยชน์ของตนเอง (calculative  compliance) ซึ่งผู้ปฎิบัติจะไม่ท างานมากไปกว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้น าที่ใช้อ านาจด้วยคุณค่าต่อจิตใจจะได้ผลการยอมปฏิบัติ
ตามแบบกฎเกณฑ์รูปแบบของภาวะผู้น า มีต้นก าเนิดมาจากรูปแบบของผู้ตาม นั้นเอง ซึ่งประเภทของ
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การใช้อ านาจทั้งหมดก็คือรูปแบบของคุณค่าจิตใจชนิดใดชนิดหนึ่งในหลายแนวทางในการแบ่งประเภทของ
ผู้น า ซึ่งหนทางหนึ่งคือการค้นหาลักษณะเฉพาะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 92 
 โคลวิน (Colvin) ได้ศึกษาการยอมปฏิบัติตามจากผู้ถูกกักขัง เป็นสิ่งที่ยากจะจัดการให้
เป็นไปตามข้อร้องเรียนมากกว่าที่จะใช้ไม่มีการใช้ก็ก าลัง เรือนจ าก็เปรียบเหมือนกับองค์กรที่
ด าเนินการในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ทั้งที่โครงสร้างการบริหารที่เป็นแบบทางการ และไม่เป็น
ทางการ ในการที่จะก่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม เมื่อโครงสร้างของการยอมปฏิบัติตามสูญเสียไป 
หรือท าให้ลดลง โดยปกติแล้วการขัดแย้งในการคุมขังจะเกิดขึ้นระหว่างผู้รักษาและนักโทษ ได้
อภิปรายถึงรูปแบบองค์กรที่มีลักษณะเป็นทางการ และมีการควบคุมแบบให้มีการให้รางวัลตอบแทน 
ผลการศึกษาระหว่างเจ้าหน้าที่คุมขัง และผู้ถูกกักกัน พบว่ารูปแบบของการไม่เชื่อฟังจากผู้ถูกกักกัน
ย่อมเกิดขึ้นเสมอ คือการโต้เถียงเพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการยอมปฏิบัติตาม และการสั่ง
การ เช่นการค้าของหนีภาษี การลักลอบน าเข้า ซึ่งบางที่อาจจะยอมให้เกิดขึ้นเท่าท่ีผู้ถูกกักกันจะรักษา
ความสงบ และกฎระเบียบได้ รูปแบบของการต่อต้านการยอมปฏิบัติตามส าหรับผู้ต้องหาจะพบใน
โครงสร้างของการควบคุมอย่างเป็นทางการ  ผู้ถูกคุมขังที่ได้รับความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษ จาก
สังคม การถูกคุกคามจะถูกมองเหมือนกับของที่ไร้ประโยชน์  การควบคุมในสภาพของการมีปัญหา
มักจะครอบคลุมรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  โดยการให้รางวัลตอบแทน และการประพฤติทุจริต การ
ลงโทษรุนด้วยวิธีการที่รุนแรง รูปแบบของการยอมผ่อนปรนจะพบว่าการไม่มีการร่วมปฏิบัติจากผู้ถูก
กักบริเวณ หากผู้บริหารตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยการบีบบังคับ ดังเช่นการยอมของ
นักโทษ    ซึ่งเป็นโครงสร้างหนึ่งที่เป็นเหตุให้มีความเกี่ยวข้องแบบผลประโยชน์  อีกส่วนหนึ่งของผู้ถูก
กักกันเป็นรูปแบบความเก่ียวข้องแบบห่างเหิน ดังทฤษฎีการยอมปฏิบัติของ เอทซิโอนี  (Etzioni)  ได้
ท านายไว้เช่นกัน  ส่วนหนึ่งของการให้รางวัลตอบแทนสู่การควบคุมแบบ  บีบบังคับมักมีการลักษณะ
แบบที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการบริหารที่มีสืบต่อกัน เมื่อใดที่ผู้มีหน้าที่บริหารจัดการซึ่งเป็นต าแหน่งที่มี
การเปลี่ยนทิศทางการบริหารองค์กร ผู้บริหารใหม่จะต้องพยายามควบคุมเป็นอย่างมาก  และบ่อยครั้ง
ที่พบว่ากฎเกณฑ์แตกต่างกันการรับรู้   ในการด าเนินการในรูปแบบที่ ไม่ เป็นทางการ การ
ประนีประนอมกันระหว่างผู้จัดการ และผู้ใต้บังบังคับบัญชาของเขา การบริหาร  จะประสบ
ความส าเร็จเมื่อโรงงานของเขามีความแตกแยกอย่างมาก  นั้นคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างการยอม
ปฏิบัติตาม คือการมีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งหมายถึงอ านาจที่เป็นรางวัลตอบแทน และการใช้อ านาจการ
บีบบังคับ ซึ่งมักพบได้จากการที่มีการให้สินบนที่เป็นการบริหารที่มีสืบต่อกันมา ส่วนหนึ่งมักจะเป็นผล
จากผลของการท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ และถ้าโครงสร้างของการยอมปฏิบัติตามของนักโทษ
เกิดข้ึนแบบควบคู่กันไป ในลักษณะที่เป็นแบบเศรษฐศาสตร์การปกครองและระบบที่เป็นรากฐานของ
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง93 

                                           
92 Randy David. “issue of the Philippine Daily inquirer,” Leadership and 

common good  Editor’s note Published (2005) : 13.  
93

 Ben  Mark Colvin, The Penitentiary in Crisis : From Accommodation to 
Riot in New Mexico (New York: State University of New York Press, 1947), 37-39. 
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อัฟซา (Afza)  ได้ศึกษากับตัวอย่าง 308 คน แสดงให้เห็นว่าอ านาจความช านาญ  และ
อ านาจอ้างอิง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทัศนคติและการยอมปฏิบัติตาม แต่อ านาจตามกฎหมาย 
และอ านาจอ้างอิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการยอมปฏิบัติตาม และแสดงให้เห็นว่า
อ านาจความช านาญ และอ้างอิง มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความโน้มเอียงกับระดับการปฏิบัติงาน94 

ราฮิม และคณะ (Rahim and others) ได้ศึกษากับผู้จัดการจ านวน 459 คนใน
สหรัฐอเมริกา และ 625 คน ในเกาหลีใต้ พบว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายการอ้างอิง และการให้
รางวัลมีความสัมพันธ์กับการยอมปฏิบัติตาม ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเหตุไรอ านาจความเชี่ยวชาญ จึงไม่
สัมพันธ์กับการยอมปฏิบัติตาม  สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณา คือเหตุไรอ านาจการให้รางวัลจึงสัมพันธ์     
กับการยอมปฏิบัติตามในเกาหลีใต้ แต่ไม่ใช่ส าหรับชาวอเมริกา ในเรื่องวัฒนธรรมความผูกพันกับกลุ่ม  
ดังเช่นเกาหลีใต้ การให้รางวัลเป็นหลักเกณฑ์ ที่จะต้องค านึงหลายอย่าง  ด้วยความความเสมอภาค
ทางปทัสถานทางสังคม คิม (Kim) พบว่าการให้รางวัลที่มีการแบ่งสรรไปยังกลุ่มสมาชิกมากน้อยหรือ
เท่าเทียมกันภายใต้  ปทัสถานของความเท่าเทียมกัน การใช้อ านาจแบบให้รางวัลของหัวหน้างานใน
ประกอบด้วย 2 ความสัมพันธ์  คือศักยภาพที่พัฒนาได้จะเป็นแหล่งของรายได้ส่วนที่เพ่ิมอิทธิเป็น
อิทธิพลเพื่อการยอมปฏิบัติตามมากยิ่งข้ึนและความพึงพอใจจากหัวหน้างาน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้
เป็นเพียงทฤษฎี และสามารถที่แสดงได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ โดยเพ่ิมในส่วนของการวิจัย
เปรียบเทียบในเรื่องของอ านาจ95 
 
 

สรุป 
 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติตาม  ซึ่งพบว่ามีการศึกษามาอย่าง
ยาวนานพบว่าปรากฏอยู่ในทุกยุคของทฤษฎีด้านการบริหาร  ตั้งแต่ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัย
ดั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน การยอมปฏิบัติตาม (Compliance)  หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพล
เหนือความคิด  จิตใจ การกระท า และการแสดงออกของอีกฝุายหนึ่ง เพ่ือให้ตอบสนองตามต้องการ 
ด้วยวิธีการ  สั่งการ  ให้ผลตอบแทน การจูงใจ และวิธีการต่างๆสอดคล้อง เหมาะสม สมดุลเพ่ือ
น าไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้เกิดขึ้นในสังคมมาตั้งแต่อดีตกาล  เป็นไปตามแนวความคิดเริ่มต้นจาก คานท์ 
(Kant) จะอธิบายถึงเหตุผลการยอมปฏิบัติตามสิ่งแรกเป็นไปเพราะถือเป็นหน้าที่ และปฏิบัติเพียง
เท่าที่ได้รับมอบหมาย โกรติ (Groti)  ได้กล่าวถึงการใช้อ านาจบีบบังคับว่าสิ่งใดก็ตามที่ท าให้เกิด   
การยอมปฏิบัติตามด้วยหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบ เราไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้ใครยอมปฏิบัติตามเพราะ 

                                           
94Afza. M,“Leader and Commitment Satisfaction Compliance Con 

propensity to leave a job among American accountants,” Journal of Social 
Psychology (1933): 611-625.  

95 Rahim,M.A., and others,“Bases of leader power, subordinate compliance, 
and satisfaction with supervision : Across-cultural in the US and S. Korea,” 
International Journal of Organization Analysis (1994), 136-154.   
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โดยหลักการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คานท์ และโกรติ  มีความคิดสอดคล้องกันคือการไม่ใช้ก าลัง
บังคับเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงหลักการแรกของการมีคุณธรรมด้วยการเริ่ม
จากตนเอง เป็นการกระท าที่ถูกต้องเพ่ือการปฏิบัติที่หลีกเสียงการถูกลงโทษ  เว็บเบอร์ (Weber) มี
มุมมองส าคัญที่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายภายในองค์กร  และอ านาจโดยหลักการ ในเรื่องการยอม
ปฏิบัติตาม เชื่อในการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย  ว่าเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในหลากหลายวิธีการของ
การยอม  ปฏิบัติตาม  และเชื่อว่าการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ของ
การยอมรับในค าสั่งนั้นนั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติที่ด้วยความชอบตามกฎหมาย 
(Legitimacy) และการปฏิบัติตามศีลธรรม (Morality) เว็บเบอร์ได้พบว่าอ านาจโดยชอบธรรมตั้งอยู่
บนฐานของคุณค่าของความชอบธรรม (Value - rationality) มีสภาพเช่นเดียวกับความหมายของ
อ านาจหน้าที่ (Authority) ไทเลอร์ (Tyler) ได้กล่าวถึงการใช้อ านาจโดยชอบธรรม (Legitimacy) 
และการยอมปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นผลมาจาก เว็บเบอร์ (Weber) กลุ่มประสบการณ์นิยม เขาได้พิจารณา
เกี่ยวกับหลักศีลธรรม และการใช้อ านาจโดยชอบธรรมทั้งสองสิ่งมีความแตกต่างกัน การยอมปฏิบัติ
ตามที่มีพ้ืนฐานมาจากความมีศีลธรรมส่วนที่เป็นของแต่ละบุคคล การยอมปฏิบัติตามอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการใช้อ านาจโดยชอบธรรม  อยู่เหนือความรู้สึกของอ านาจหน้าที่ของการใช้ก าลังบังคับให้ปฏิบัติ
ตามด้วยกฎหมายให้ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ ไทเลอร์ ได้ระบุถึงประเด็นที่แตกต่าง คือศีลธรรมส่วน
บุคคล (Personal morality) ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่เป็นอ านาจหน้าที่จาก
การเกิดข้ึนภายใน (External Authority) ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ  มักจะตามมาด้วยความผิดชอบ
ชั่วดี  ตัวอย่างเช่นการยับยั้งไม่ให้มีการใช้สารเสพติด  หรือเป็นเพราะความคิดเก่ียวกับกฎหมาย การที่
จะท าตามค าสั่งด้วยการยอมปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการใช้อ านาจโดยชอบธรรม   การควบคุม
จัดระเบียบพฤติกรรมของบุคคลในสังคม   และวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคม คือ
การปูองปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  โดยมีความเชื่อว่า การลงโทษจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจให้กระท าตามกฎเกณฑ์ได้  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมกับการลงโทษ   
เพ่ือปูองปรามพฤติกรรมจึงมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการยอมปฏิบัติตาม  สกินเนอร์ (Skinner) มุ่ง
ประเด็นไปที่การควบคุมองค์กร  ซึ่งมักแยกประเภทของวิธีการเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพในด้านของ
พฤติกรรมการควบคุมคนที่ไม่พึงพอใจว่าอาจเกิดขึ้นจากความแตกแยก การลงโทษ หรือการต าหนิ  
ผลของจากการที่นายจ้างมักจะให้ลูกจ้างยอมปฏิบัติตามโดยทันที  ซึ่งเรียกว่าการเสริมแรงโดยทันที 
ในสภาพการณ์ต่างๆ การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพก็ยังมีข้อจ ากัดจ านวนมากในเรื่องของ
บทลงโทษ (Sanctions) เมื่ออ านาจหน้าที่คือสิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะต้องควบคุมการด าเนินงานต่างๆ 
บทลงโทษอาจจะต้องน ามาใช้ในส่วนหนึ่งของกระบวนการได้ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นในทางลบ ส่วน
การจูงใจโดยการให้รางวัล การโน้มน้าวใจ โดยวิธีทางบวกอาจจะจูงใจให้ได้ยอมปฏิบัติตามในระดับ
มากขึ้นกว่าเดิม ฟาโยล (Fayol) ได้กล่าวว่าอ านาจหน้าที่ที่ถูกต้องน ามาซึ่งการสั่งการ และอ านาจสู่
การยอมปฏิบัติ โดยที่เป็นผู้ครองอ านาจหน้าที่ในการที่จะสนับสนุน โครงการหรือเปูาหมายของ
กลุ่ม  ลักษณะของการบริหารจัดการอ านาจหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องกระท าให้ถูกต้อง หรือการสั่งการของ
ผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายขององค์กร ความจ าเป็นต่อการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) หาก
ขาดอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ อาจสร้างให้เกิดความสับสนในองค์กร  อ านาจหน้าที่จึงเป็น
พื้นฐานของการจัดการองค์กร  เทย์เลอร์ (Taylor) เห็นว่าการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
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ควบคุมการท างานจะท าให้การปฏิบัติงานไม่ล่าช้ารวมทั้งมีประสิทธิภาพในเรื่องของการคาดการณ์
ได้อีก ทั้งทีไ่ม่ใช้ทักษะด้านแรงงาน ดังนั้นหน้าที่ของผู้น าองค์กร คือการสร้างเกณฑ์การท างานให้ไปถึง
เปูาหมายให้ได้  ฉะนั้นผู้น าองค์กรจึงเป็นศูนย์กลางส าคัญ ส่วนมาสโลว์ และเฮร์ซเบิร์ก (Maslow & 
Herzberg) ได้ระบุถึงทฤษฎีใหม่ความคิดออกมาพ้ืนฐานขององค์กรโดยให้คนปฏิบัติงานแต่ละคนได้
แสดงศักยภาพมากที่สุด เพ่ือให้แต่ละคนพึงพอกับงานที่ปฏิบัติ โดยที่เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) สรุปว่า
คนเรามักมีความต้องการสองเรื่องคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเงื่อนไขการท างาน นโยบายหน่วยงาน 
และปัจจัยด้านสิ่งเร้า ส่วนบาร์นาร์ด (Barnard) ระบุถึงแนวทางที่ฝุายบริหารน ามาพัฒนาองค์กรไปสู่
ระบบสังคมโดยภาพรวมนั้นว่าเป็นการบูรณการ ในเรื ่องของการท างานผ่านการสื ่อสารเรื ่อง
เปูาหมายองค์กร และมีการกระตุ ้นความสนใจคนท างานส่วนที่เกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม 
(compliance) ให้ความสนใจไปยังเรื่องการยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจที่จะร่วมมือร่วมใจใน   
การปฏิบัติงาน  สิ่งนี้มีความมุ่งหวังว่าแต่ละบุคคลจะเสียสละส่วนตัวด้วยความสมัครใจ การสั่งการด้วย
อ านาจหน้าที่ในขอบเขตที่บุคคลพึงพอใจที่จะเสียสละส่วนตัวในการปฏิบัติงานจนส าเร็จตามค าสั่ง ซึ่ง
ค าสั่งนั้นจะต้องไม่อยู่ในส่วนของการไม่สนใจของผู้ปฏิบัติงาน (Zone of indifference) หมายถึง
ค าสั่งนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะที่รับรู้ได้ในสภาพความรู้สึกที่เป็นกลาง และผู้ปฏิบัติได้ส าเร็จโดยที่ไม่
รู้สึกรับรู้ถึงการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้สั่งการ การโน้มน้าวใจ รวมถึงการให้รางวัลสามารถอธิบายได้ถึง
สภาพของส่วนที่ไม่จ าเป็นต้องใส่ใจ  แต่สิ่งส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้การท างานโดยล าพังมีข้อก าจัดในเรื่อง
ของอ านาจ (Power) ที่จะก่อให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม การโน้มน้าวในลักษณะที่มีสภาพของการให้
เกียรติ  และการใช้อ านาจเฉพาะบุคคลก็ล้วนแต่มีความจ าเป็น  เมล (Miles)  ยังได้กล่าวถึงหัวใจของ
รูปแบบหลักมนุษยสัมพันธ์  คือความคิดท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาศีลธรรม และให้
ศีลธรรมเป็นหลักในการยอมปฏิบัติตามร่วมไปกับการบริหารจัดการ  โดยใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการของมนุษยสัมพันธ์จึงค่อยพัฒนาจากหลากหลายแหล่งของอิทธิพลต่างๆ  แต่โดยความคิด
พ้ืนฐานแล้วมีรูปแบบมาจากการท างานตามแนวทางของ คาร์เนกี และ เมโย (Carnegie and Mayo) 
ซึ่งทั้งสองคนนี้ได้โน้มน้าวให้มีการบริหารจัดการ โดยการใช้ความเป็นมนุษย์ (People - oriented)  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่โน้มน้าว  และเอาชนะใจเพื่อให้เขายอมปฏิบัติตาม เอทซิโอนี (Etzioni) ได้กล่าว
ความยินยอมปฏิบัติตามที่เกิดจากสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้น า และ ผู้ตามได้ 3 แบบด้วยกันนั้น เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การใช้อ านาจของ ดังนี้คือ 1) การยอมปฏิบัติตามที่เกิดจากความกลัวการถูกลงโทษ
จากผู้น าที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  2) การยอมปฏิบัติตามที่เกิดจากผลประโยชน์ ซึ่งเห็นชัดเจน
ในองค์กรธุรกิจ 3) การยอมปฏิบัติตามที่เกิดจากผลประโยชน์ทางจริยธรรมองค์กร  ที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของการยอมปฏิบัติตามมักจะเป็นเรื่องของการศึกษา สังคม สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
เคลแมน (Kelman)  ได้ระบุถึงการสร้างอิทธิพลการบริหารงานที่ใช้การยอมปฏิบัติตามเป็นฐาน
ผู้จัดการ ในฐานะผู้น าองค์กรจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้เป็นที่พอใจกับคนท างาน  
จนสามารถเปิดใจรับความไว้วางใจ โดยที่ เคลแมน ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาพื้นฐาน 3 ประการ ที่บุคคลจะ
แสดงเพ่ือตอบสนองต่ออิทธิพลของการบีบบังคับ  ในบางกรณีที่ผู้ถืออ านาจใช้เพ่ือให้เกิดการยอม
ปฏิบัติตาม โดยที่กลุ่มสมาชิกจะกระท าในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาบอกให้ท า แต่เป็นเพียงเพราะความ
ต้องการของผู้ถืออ านาจประสงค์ต่อสิ่งนั้น เคลแมน ได้ระบุถึงปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่การยอม
ปฏิบัติตาม (Compliance) การระบุลักษณะ( identification) และการฝังผนึกความรู้ 
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(internalization)  โดยการยอมรับต่ออิทธิพลดังกล่าวด้วยการยอมปฏิบัติตามจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อ
ยอมรับทั้งทัศนคติ (attitudes)  และพฤติกรรม (behavior) ไม่ใช่เพราะการความเชื่อ (beliefs) แต่
โดยทั่วไปก็มักได้รับประโยชน์จากรางวัลพิเศษ ซึ่งไม่ใช้ผลที่มาจากความสอดคล้องระหว่างทัศนคติ 
และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล การยอมปฏิบัติตามจะเป็นผลต่อเมื่อแต่ละบุคคลมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้น
มันมีค่ามาก ไม่อย่างนั้นแล้วผู้ปฎิบัติจะต่อต้านได้มองว่าการยอมปฏิบัติตามเกิดจากจิตใจที่จะก าหนด
พฤติกรรมการท างานเป็นพิเศษ ในอันที่จะเติมเต็มเปูาหมายของตนเอง การศึกษาองค์กรต่างๆ พบว่า
ความเป็นผู้ตาม (followership) คือคุณลักษณะหนึ่งที่การศึกษาในขอบข่ายของการศึกษาความเป็น
ผู้น า (Leadership) และสภาพอ่ืนๆ โดยทั่วไปที่หมายถึงทั้งที่ผู้ตามจะต้องกระท าต่อผู้น ามีหลายสิ่งที่
ลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้ตาม ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ตาม มีผลอันเนื่องมาจาก
การแนะน าจากผู้น า เบอร์น (Burns) ได้แนะน าในเรื่องของความคิดในเรื่องของการปฏิรูปภาวะผู้น า 
และท าให้เห็นความแตกต่างที่มีพ้ืนฐานมาจากการยอมปฏิบัติตาม (Compliance – based) 
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าที่มีคุณลักษณะสามารถ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้น า  และผู้ตามสามารถร่วมมือกัน ไม่ใช้เป็นเพียงแต่      
การค านึงถึงค่าตอบแทน แต่อยู่บนพ้ืนฐานของความสนใจส่วนบุคคล  และเป็นไปตามระเบียบโดย
การประสานกัน ตามแนวการปฏิรูปความเป็นผู้น าโดยเชิญชวนให้ผู้ตามได้แสดงออก เพ่ือให้มีความ
มั่นใจในเปูาหมาย  และเป็นตัวแทนของคุณค่า แรงจูงใจที่ผู้ตามต้องการ แรงบันดาลใจ และความ
คาดหวังให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผู้น า และผู้ตามที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดในรูปแบบด้าน
ต่างๆของผู้น าที่จะกระท าต่อผู้ตามในการสร้างคุณค่า และแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการสร้าง
แรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ให้ความส าคัญไปยังระดับของความต้องการในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม และ
เห็นคุณค่าทางจริยธรรมมากกว่า การปฏิรูปคุณลักษณะของผู้น า และให้ความส าคัญกับคุณค่าของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  จากการศึกษาแนวคิดด้านการยอมปฏิบัติตามนั้นมีคุณค่าต่อการบริหาร
จัดการใน    ภารงานขององค์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายทั้งในส่วนของบุคคล และ
ขององค์กร  ทั้งนี้แนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติตามนั้นผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กร 
จะต้องเรียนรู้เพ่ือหาวิธีการ หรือสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาให้มีส่วนส าคัญ  เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพท่ีจะช่วยพัฒนาองค์กร  โดยผ่านการบริหารที่หลากหลายแนวคิด อันมีเปูาประสงค์เดียวกัน
ของการบริหารงาน คือการท าอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม นั่นเอง 
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บทที่ 3 
 

การด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา” ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ทราบองค์ปกระกอบของการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา 2) ทราบแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (mixed methodology) เป็นการวิจัยทั้ง   
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (qualitative and quantitative research)  ประชากรได้แก่ ผู้บริหาร 
และข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆ ได้แก่  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบ
การวิจัย ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือ  
และการสร้างเครื่องมือ  การเก็บรวบรวม   และการวิเคราะห์ข้อมูล   การใช้สถิติในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา” ด าเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย โดยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนไว้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบการด าเนินการวิจัย  โดยการศึกษา
สภาพปัญหา  การค้นความข้อมูลเอกสาร  ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการ  และงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติตาม จัดท าข้อมูลที่ศึกษาสรุปเป็นกรอบแนวคิด    
การวิจัย  และออกแบบการวิจัย  น าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงร่างการวิจัย น าเสนออาจารย์
ที่ปรึกษา สอบ และแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัย 
แล้วจึงขออนุมัติหัวข้อการท าวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วย 
 
 ขั้นที่ 1  ขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา  วารสาร  บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฎีของพฤติกรรมองค์การ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่ผู้บริหารใช้เพ่ือให้เกิดการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา  
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2. น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เกี่ยวกับองค์ความรู้
แนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม จากเอกสาร วารสาร ต ารา บทความตลอดจนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)    ผลที่ได้ คือประเด็นการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  
 3. ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured  interview)  
ที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling ) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน นักวิชาการ
ด้านการบริหารการการศึกษา จ านวน 3 คน และครูที่มีประสบการณ์ที่ท าการสอนในสถานศึกษา 
จ านวน 3 คน  รวมทั้งสิ้น 9 คน  
 4. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content analysis) และ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษา  และน าตัวแปรที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยในขั้นต่อไป 
 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา   ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. น าตั วแปรองค์ประกอบของปัจจั ยที่ เป็น เหตุแห่ งการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  ที่ได้มาจากขั้นที่1 มาจัดท าเครื่องมือวิจัยในลักษณะของ
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 2. น าเครื่องมือการวิจัยที่จัดท าขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาผล และน าผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – 
objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC  ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
 3. น าเครื่องมือการวิจัยที่ได้ไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า  แล้วไปทดลองใช้       
(Try Out) กับบุคลากรในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างรวม  10 โรงเรียนที่สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 30 คน วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- 
coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)96 แล้วจึงได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 4. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 
โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 1 คน  และ ครูผู้สอน จ านวน 1 คน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล 3 คน 
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 564 คน โดยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากบัณฑิต

                                           
96Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests 3rd ed. (New York: Row 

Publishers, 1974), 161. 
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไปยังโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 5. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis : PCA)  เพ่ือหาองค์ประกอบการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
 
 ขั้นที่ 3 การหาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา  โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา น ามาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ  โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน เพ่ือหาแนวทางการ
ส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา สรุปดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดประชากร โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมในการให้ข้อมูล
มากที่สุด จ านวน 7 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา  และนักวิชาการ
ด้านการบริหารการศึกษา  พิจารณาแนวทางการส่งเสริมในแต่ละองค์ประกอบที่ได้จากขั้นที่ 2  
  2. ผู ้วิจัยสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญ  โดยน าองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษามาเป็นประเด็นการสัมภาษณ์ เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการ
ยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาในแต่ละประเด็นองค์ประกอบ  ผู้วิจัย
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลที่ได้ในลักษณะที่เป็นมุมมองเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การส่งเสริม  
  3. น าผลการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาก าหนดเป็นแนวทางการส่งเสริมการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา   ผู้วิจัยท าความเข้าใจกับข้อมูลที่รวบรวมได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกเป็นประเด็นของแนวทางการส่งเสริมการยอม
ปฏิบัติตาม  
 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลกการวิจัย  เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัย เสนอต่อ
คณะกรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย  จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
 
 โดยที่ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดเป็นแผนภูมิที่ 2   แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ในหน้าที่ 86 
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แผนภูมิที ่2   แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลเก่ียวกับตัว
แปรองค์ประกอบ

การยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบญัชา

ในองค์กรทาง
การศึกษา 

ขั้นที่ 1 ก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎจีาก
เอกสารงานวิจัย ทัง้ในและต่างประเทศ 

1. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของปัจจัยแห่งการยอม

ปฏิบัติตามของใต้บังคับบัญชา 
 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

ขั้นที่ 3 การหาแนว
ทางการส่งเสริม 

วิเคราะห์องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติ
ตามในองค์กรทางการศึกษา ด้วยการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)        
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principle component analysis : PCA) 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลลัพธ์ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน 9 คน 

2. ตรวจสอบเครื่องมือ 
    - โดยผู้เชี่ยวชาญ ( IOC ) 
     -  หาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาุ(α- 
coefficient )ตามวิธีการของครอนบาค 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 

องค์ประกอบของ 
การยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบญัชา

ในองค์กรทาง
การศึกษา 

 

แนวทางการส่งเสริม
การยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบญัชา

ในองค์กรทาง
การศึกษา 

 

3.สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญดา้นการบริหาร
การศึกษา และนักวชิาการด้านบริหาร

การศึกษา  
จ านวน 7 ท่าน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือให้งานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ให้ข้อมูล   ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล   
และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) 
เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (qualitative and quantitative research) มีแผนการ
วิจัยแบบกลุ่มเดียว  ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The One Shot, non experimental 
case study) ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อ  R  หมายถึง   กลุ่มตัวอย่าง 
    X  หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
     O หมายถึง   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 แผนภูมิที่ 3  แผนแบบการวิจัย 
 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจาก
ทั้งหมด 42 เขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 2,361 โรงเรียน   
 
กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หน่วยโรงเรียนในการวิเคราะห์ (Unit of analysis)โดยแบ่ง
ประชากรที ่เป ็นโรงเร ียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 2,361 
โรงเรียน โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random 
Sampling) โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 42 เขตพ้ืนที่  ผู้วิจัยได้ค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane)ที่ระดับความเชื่อมั่น 93% และให้

                                            O 
                
 
       
  R                                         X                                                         
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ความคลาดเคลื่อนของผลสุ่มไม่เกินร้อยละ 7(±7%)ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ 97 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
จ านวน 188 โรงเรียน แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบเทียบสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่ ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจ านวน 3 คน คือ 1) ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 1 คน 2 ) รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 
คน และ 3) ครู จ านวน 1 คน  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 564 คน แสดงดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และผู้ให้ข้อมูลของการวิจัย 

 

เขต  

ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

 

ผู้ให้ข้อมูล 
(คน/ร.ร.) 

เขต 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
(คน/ร.ร.) 

 

ผอ
. 

รอ
ง ผ

อ 
หัว

หน
้าง

าน
 

คร
 ู

 
  

ผอ
. 

รอ
ง ผ

อ 
หัว

หน
้าง

าน
 

คร
 ู

1 67 6 6 6 6 22 53 4 4 4 4 
2 52 4 4 4 4 23 79 7 7 7 7 
3 47 4 4 4 4 24 42 4 4 4 4 
4 39 3 3 3 3 25 53 5 5 5 5 
5 58 4 4 4 4 26 81 7 7 7 7 
6 51 4 4 4 4 27 33 3 3 3 3 
7 41 3 3 3 3 28 47 4 4 4 4 
8 52 4 4 4 4 29 78 6 6 6 6 
9 57 5 5 5 5 30 78 7 7 7 7 
10 57 5 5 5 5 31 34 3 3 3 3 
11 61 5 5 5 5 32 47 4 4 4 4 
12 94 7 7 7 7 33 62 5 5 5 5 
13 39 3 3 3 3 34 83 7 7 7 7 
14 23 2 2 2 2 35 34 3 3 3 3 
15 44 4 4 4 4 36 41 4 4 4 4 
16 52 5 5 5 5 37 54 5 5 5 5 
17 36 3 3 3 3 38 41 4 4 4 4 
18 44 4 4 4 4 39 44 4 4 4 4 
19 49 4 4 4 4 40 54 5 5 5 5 
20 58 5 5 5 5 41 29 3 3 3 3 
21 53 5 5 5 5 42 59 5 5 5 5 
       2,361 188 188 188 188 

   รวมผู้ให้ข้อมลู 564 คน 

                                           
97 Toro Yamane, Statistics An Introductory, (New York : Harper& Row 

Publishing , 1967), 886. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา จากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ  ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลได้แก่ เพศ  
อายุ  อายุราชการ  ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรที่ศึกษา  คือตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi structured  interviews) เพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน  และความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire and Checklist form)  เกี่ยวกับ
องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามาเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย  
เพศ  อายุ     ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาแบบสอบถามในตอนที่ 2  มีดังนี ้
 ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยกับประเด็นในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 ระดับ 4 หมายถึง  เห็นด้วยกับประเด็นในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
 ระดับ 3  หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
 ระดับ 2  หมายถึง  เห็นด้วยกับประเด็นในระดับน้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
 ระดับ 1  หมายถึง  เห็นด้วยกับประเด็นในระดับน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi structured  interviews) เพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือโดยมีขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 1. การสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured interviews)  
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน  และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
  1.1 ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติ  
  1.2 น าผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เนื้อหามาเป็นกรอบในการสร้างค าถามในแบบ 
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured interviews)  เพ่ือการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
ทางการศึกษาโดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ 
      1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 3 คน   
      1.2.2 นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จ านวน  3  คน 
      1.2.3 ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 3 คน 
   1.3 น าข้อมูลที่ได้มาการรวบรมเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญไปสร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น ( Opinionnaire, and Checklist form) ส าหรับส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
 
 2.  การพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)  
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีภูมิรู้ใน
เรื่องการบริหารงาน มีประสบการณ์ในการบริหารงานในสถานศึกษา  และในองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา  ภาษาท่ีใช้ พิจารณาหาค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  โดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม  กับ
ตัวแปรที่ศึกษา โดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item–objective Congruence) 
ซึ่งพิจารณาค่า IOC  ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   2.2  การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  (reliability) 
   ผู้วิจัยน าเครื่องมือการวิจัยที่ได้ไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับบุคลากรที่มีจ านวนผู้ให้ข้อมูล 30 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการค านวณ     
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา (α - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย 
 1. การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
  1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความร่วมมือ
จากการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2 ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือการเก็บข้อมูล  และแบบสอบถาม จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของผู้วิจัย เอกสาร
ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม ซองปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย แล้วส่งถึง
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  และขอรับแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ   ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างานค านวณเป็นค่าความถี่  ร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต    
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค านวณมัชฌิมเลขคณิต ( X )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในช่วง
พฤติกรรมใด ได้แปลผลระดับความคิดเห็นที่ตรงสภาพความเป็นจริงนั้น  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผล
คะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาแนวคิดของเบสท์ (Best.) 98 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับท่ีเป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับท่ีเป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามอยู่ใน
ระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับที่เป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับท่ีเป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามอยู่ใน
ระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับท่ีเป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

                                           
98 John w. Best, Research in Education, 4th .ed. (New Jersey: Prentice-Hall, 

1981), 204-208. 
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 3. วิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principal component analysis : PCA )  ซึ่งเกณฑ์การเลือกตัวแปร
ที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ซึ่งมากกว่า 1 
และถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นต้องมี
ค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และอธิบายตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป  ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  
 4. หาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured interviews)  ด าเนินการโดย 
  4.1 น าผลการศึกษาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับ 
บัญชาในองค์กรทางการศึกษามาเป็นประเด็น ในการสร้างค าถามในแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi structured interviews)  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน
การบริหารการศึกษา และนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 5 คน 
   4.2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริม     
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้การการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัย  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  จากการศึกษาเอกสาร  ต ารา และงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องกับการน ามาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา  รวมทั้งการสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้
ได้ประเด็นของแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies)  ค่าร้อยละ (Percentage)  
 3. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค์ประกอบปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  ใช้ค่าสถิติ เป็นค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
ทางการศึกษา  รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  
(Principal component analysis : PCA) เพ่ือหาองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยค่าสถิติ Kaiser- Meyer – Olkin measure of sampling adequacy (KMO) โดย
มีค่าระหว่าง 0 – 1 โดยมีค่ามากกว่า 0.8 แสดงว่ามีความเหมาะสมดีมาก ถ้าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าไม่
ควรใช้  และถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง  โดยพิจารณาค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue)  ที่มากกว่า 1  และถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
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Loading) ของตัวแปร แต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และประกอบด้วยตัวแปร
ตั้งแต่ 3  ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีการของ ไกเซอร์ (Kaiser)99  
  
 

สรุป 
 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ทราบองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 2) เพ่ือ
ทราบแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา มีขั้นตอน      
การด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยด าเนินการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร ต ารา  วารสาร  บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านบทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
ผู้น าของผู้บริหาร และทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคร าะห์
เนื้อหา (Content analysis) มาสังเคราะห์จนได้ประเด็นเพ่ือน าไปสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการให้ข้อมูล  จ านวน 9 คน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi – Structure interview) ที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ  โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา  นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา  และครู น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้แก่       
1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา  ภาษาที่ใช้   พิจารณาหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  โดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถาม  กับตัวแปรที่ศึกษา โดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ( Index of Item – 
objective Congruence ) ซึ่งพิจารณาค่า IOC  ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป  และปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 2) น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย จ านวนผู้ให้ข้อมูล 30 
คน ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา (α- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach)   
ล าดับต่อไปผู้วิจัยด าเนินการน าเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 188 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 1 คน  และ ครู 
จ านวน 1 คน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล 3 คน   โดยจัดท าเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียน ที่เป็นกลุ่ม

                                           
99 Kaiser quoted in Barbara G.Tabachink, and Linda S.Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York : Haper & Row,1983), 411. 
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ตัวอย่าง  โดยผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 564 คน ตอบค าถาม และน าข้อมูลมาหาองค์ประกอบของ
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : 
EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principal component analysis : PCA )   เพ่ือหา
องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  มีการตรวจสอบ  
ความเหมาะสมของการใช้เทคนิค  การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยค่าสถิติ Kaiser- Meyer – Olkin 
measure of sampling adequacy  (KMO)    มีค่าระหว่าง 0 – 1 โดยมีค่ามากกว่า 0.8 แสดงว่ามี
ความเหมาะสมดีมาก ถ้าน้อยกว่า0.5 แสดงว่าไม่ควรใช้ และถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ใน
องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง  โดยพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue)  ที่มากกว่า 1  
และถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปร แต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และประกอบด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3  ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีการของ ไกเซอร์ (Kaiser)  
เพ่ือให้ได้องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา   ตอนที่2  
ผู้วิจัยหาแนวทางการส่งเสริมการการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางศึกษา  โดยน า 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริม
การยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาในแต่ละประเด็นองค์ประกอบ 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือ 1) ทราบองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 2) ทราบแนวทาง
การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา    และเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัย  ประมวลผลข้อมูลจากการวิจัย    และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร ทางการศึกษา  จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน
รวม 188 โรงเรียน และได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 173 โรงเรียน รวม 519 ฉบับ คิดเป็น

ร้อยละะ 92.02  น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ โดยใช้  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( x )   และ 
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)  ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis 
: EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principal component analysis : PCA ) เพ่ือหา
องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  โดยผู้วิจัยได้เสนอผล    
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 
2   ตอน รายงานตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษา ตามที่ได้ไว้จากก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ผู้วิจัยรายงานสรุปผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัยได้ผลดังต่อไปนี้ 

1.  ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร  บทความตลอดจนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน ามา
สรุปข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร  พบว่าแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการยอมปฏิบัติตามนั้นมี
การศึกษามาอย่างยาวนานปรากฏอยู่ในทุกยุคของทฤษฎีด้านการบริหารตั้งแตยุ่คนักทฤษฎีการบริหาร
สมัยดั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) เป็นการกระท าที่บุคคลหนึ่งที่มี
อิทธิพลเหนือความคิด  จิตใจ การกระท า และการแสดงออกของอีกฝุายหนึ่ง เพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการ ด้วยวิธีการ  สั่งการ  ให้ผลตอบแทน การจูงใจ และวิธีการต่างๆสอดคล้อง เหมาะสม 
สมดุลเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้การศึกษาแนวคิดด้านการยอมปฏิบัติตามนั้นมีคุณค่าต่อการบริหาร
จัดการในภารงานขององค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายทั้งในส่วนของบุคคล และ
ขององค์กร ทั้งนี้แนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติตามนั้นผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กร 
จะต้องเรียนรู้เพ่ือหาวิธีการ เพ่ือสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาให้มีส่วนส าคัญ เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพที่จะช่วยพัฒนาองค์กร โดยผ่านการบริหารที่หลากหลายแนวคิดอันมีเปูาประสงค์เดียวกัน
ของการบริหารงาน คือการท าอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามนั่นเอง ผู้วิจัยได้แสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องปรากฏดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5   ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม 
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1. ปฏิบัติตามหน้าที่                 
2. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบของ 
    ผู้ตาม 

                

3. ปฏิบัติด้วยความจ าใจเพราะถูก 
    บีบบังคับ 

                

4. ปฏิบัติด้วยใจ                 
5. กลัวการถูกลงโทษ                 
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ 
    หรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด  

                

7. ปฏิบัติในสิ่งที่สังคมยอมรับ                 
8. การถูกบีบบังคับด้วยก าลัง                 
9. ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ตามศีลธรรม                 
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ตารางที่ 5   ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ ) 
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10. ปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึง 
     ความประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ 
      จะเกิดขึ้น 

]                

11. ปฏิบัติตามความต้องการของผู้น า                 
12. ปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ 
     ที่ตนจะได้รับ 

                

13. ผู้น ามีการจูงใจให้ปฏิบัติ                 
14. ปฏิบัติในสิ่งที่กระท าแล้วมีความสุข                 
15. ปฏิบัติตามเพราะถูกควบคุม                 
16. เคารพต่อผู้สั่งการ                 
17. สิ่งที่มอบหมายเป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ หรือโครงสร้างการปฏิบัติ 

                

18. มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน                 
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ตารางทึ่ 5   ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ ) 
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19. เชื่อฟังในค าสั่งการของผู้น า                 
20. ผู้น าใช้อ านาจโดยชอบธรรมสั่งการ                 
21. ผู้น าใช้อ านาจหน้าที่สั่งการ                 
22. เรื่องท่ีปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
     ทางกฎหมาย 

                

23. มีการเสริมแรง                 
24. มีการให้รางวัล หรือค่าตอบแทน                 
25. เป็นการสั่งการจากผู้บริหาร                 
26. ผู้ปฎิบัติเห็นในคุณค่าในวัฒนธรรม                 
27. ปฏิบัติตามความสนใจ                 
28. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเปูาหมาย 
     ของตนเอง 

                

29.สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามจรรยาบรรณ                 98 
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ตารางที่5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ )  
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30. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเปูาหมาย 
     ของตนเอง และองค์กร 

                

31. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร                 
32. เป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน                 
33. เข้าใจในสิ่งที่สื่อสาร                 
34. เป็นสิ่งที่สนใจร่วมกันของกลุ่ม                 
35. ผู้ปฏิบัติมีความเสียสละ                 
36. ผู้ปฎิบัติมีความสมัครใจ                 
37. ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเปูาหมายร่วมกัน                 
38. ผู้น าโน้มน้าวใจ                 
39. ปฏิบัติเมื่อได้รับเกียรติจากผู้น า                 
40. ปฏิบัติเมื่อได้รับอ านาจจากผู้น า                 
41. ปฏิบัติเพราะตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติ                 99 
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ตารางที่5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ ) 
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42. มีมาตรการก าหนดวิธีการปฏิบัติ                 
43. มีความเข้าใจในค าสั่งการ                 
44. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเปูาหมาย 
     ขององค์กร 

                

45. ยอมรับในค าสั่งการ                 
46. พฤติกรรมผู้น าเหมาะสม                 
47. มีการก าหนดทิศทางการบริหาร 
    ที่ชัดเจน 

                

48. มีการก าหนดทิศทางการบริหาร 
     ที่ชัดเจน 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ ) 
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49. สิ่งที่มอบหมายเป็นไปตาม 
     หลักเกณฑ์ หรือโครงสร้าง 
     การปฏิบัต ิ

                

50. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน                 
51. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน                 
52. ใช้หลักศีลธรรมในการปฏิบัติงาน 
     ร่วมกัน 

                

53. มีความร่วมมือกันของคนในองค์กร                 
54. มีการโน้มน้าวใจ                 
55. มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ                 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ )  
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56. มีความร่วมมือกันของคนในองค์กร                 
57. มีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ 
     ผู้ปฎิบัติได้รับความสะดวก 

                

58.  มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ                 
69. ปฏิบัติในสิ่งที่สนใจ                 
60. ผู้ปฎิบัติยอมรับทั้งกายและใจ                 
61. เป็นผลประโยชน์ที่พึงได้รับของ 
     บุคลากร 

                

62. มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง 
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

                

63. ลดการใช้อ านาจ                 
64. ผู้น ามีการใช้อ านาจ                 
65. มีการจูงใจในการท างาน                 102 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ )  
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66. การออกค าสั่งสอดคล้องกับ 
     การปฏิบัต ิ

                

67. กลัวการถูกลงโทษ                 
68. สิ่งที่ปฏิบัติเกิดผลทางจริยธรรม                 
69. มีการให้รางวัลตอบแทน                 
70. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามหลักศีลธรรม                 
71. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นเรื่องขององค์กร                 
72. การปฏิบัติเป็นไปตามความต้องการ 
     ของผู้ร่วมงาน 

                

73. การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ 
    ส่วนเสียขององค์กร 

                

74. ผู้น ามีการควบคุม ดูแล                 
75. มีการลอกเลียนแบบผู้ถืออ านาจ                 103 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ )  
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76. สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเปูาหมาย 
    ส่วนบุคคล 

                

77. สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยม 
     สว่นบุคคล 

                

78. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามความต้องการ 
     ของผู้ตาม 

                

79.  ผู้ปฎิบัติมีความผูกพันต่องาน                 
80. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามสนใจของ 
     ผู้ตาม 

                

81. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ 
     ข้อบังคับ 

                

82. มีการประสานงานระหว่างผู้น า 
     และผู้ตาม 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ ) 
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83. ผู้น าสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตาม                 
84. ผู้น าสร้างความหวังให้เกิดการ 
     ปฏิบัติตาม 

                

85. ผู้น าสร้างคุณค่าให้กับผู้ตาม                 
86. ผู้น าสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ                 
87. มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกัน 
     และกัน 

                

88. มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์                 
89. มีการให้บริการ                 
90. มีการสร้างความผูกพันกัน                 
91. เชื่อมั่นในตัวผู้น า                 
92. มีมิตรภาพต่อกัน                 
93. มีความชื่นชมซึ่งกันและกัน                 
94. สั่งการตามอ านาจกฎหมาย                 105 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ )  
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95. เกิดวิกฤตของผู้ตาม            
96. ผู้ปฎิบัติเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นกุศล            
97. มีการสร้างแรงดึงดูดใจ            
98. มีการยกย่องชมเชย            
99. มีการสร้างความพึงพอใจใน 
      การปฏิบัติตาม 

           

100. มีการนิเทศ ให้ค าแนะน า            
101. มีการสร้างแรงจูงใจ            
102. หน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้อง 
       กับเปูาหมายองค์กร 

           

103. มีการพ่ึงพาอาศัยระหว่างผู้น ากับ 
      ผู้ตาม 

           

104. มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ตาม            106 
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ตารางที ่5   ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ ) 
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105. มีการคัดเลือกออกสมาชิกผู้ตาม            
106. ปฏิบัติตามสิทธิ์ที่ได้รับ            
107. มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน            
108. ผู้ปฎิบัติมีความเต็มใจ            
109. ผู้ปฎิบัติมีความจงรักภักดี 
       ต่อองค์กร 

           

110. ถูกบีบบังคับ            
111. มีข้อจ ากัดในการใช้ข้อบังคับ            
112. มีความชัดเจนในการปฏิบัติ            
113. มีการปฏิบัติงานแบบร่วมมือกัน            
114. มีเครือข่ายการประสานงาน            
115. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ            
116. ทราบถึงเปูาหมายขององค์กร            

107 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ )  
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117. มีการก าหนดนโยบายการ 
      ปฏิบัติงาน 

           

118. มีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      ชัดเจน 

           

119. มีการนิเทศแบบกัลยานมิตร            
120. มีการนิเทศด้วยความยุติธรรม  
      เป็นกลาง 

           

121. การได้รับการสนับสนุนจาก 
      ผู้บังคับบัญชาอย่างท่ัวถึง 

           

122. มีการรับทราบข้อเท็จจริงของ 
      สถานการณ์ในองค์กร 

           

123. มีการก าหนดรูปแบบการ 
      ปฏิบัติงานร่วมกัน 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และต าราที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม ( ต่อ )  
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124.  ผู้น าร่วมปฏิบัติงานกับทีมงาน            
125. ผู้บริหารมีความประนีประนอม            
126. มีความสอดคล้องระหว่าง 
       วัตถุประสงค์ขององค์กรและ 
       ผู้ร่วมงาน 

           

127. ยอมรับประเด็นเสนอย่อยก่อน  
       รับประเด็นหลัก 

           

128. เสนอประเด็นหลักเพ่ือให้ต่อรอง 
       มาปฏิบัติในระดับท่ีพึงพอใจหรือ 
       ยอมรับได ้

           

129. สร้างความรู้สึกผิดให้ผู้ปฎิบัติ            
130. ใช้เหยื่อล่อ            
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110 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวกับกับแนวคิดทฤษฎี
การยอมปฏิบัติตาม  จ านวน  9 คน ที่มีเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา  นักวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษา และครู มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน ามาสรุปข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ปรากฏดังตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม  
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1.ผู้น าสร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน          
2. มีคณะท างานที่มีความสามารถที่เป็น 
   แบบอย่างที่ดีกับกลุ่มงาน 

         

3. ผู้น าไม่ใส่ใจกับผู้ตามที่ขาด 
    ความรับผิดชอบ 

         

4. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนอง 
   ตามความต้องการ หรือได้รับ 
    ประโยชน์จากสิ่งที่ปฏิบัติ 

         

5. เป็นการปฏิบัติในเชิงนโยบาย          
6. สิ่งที่ปฏิบัติเกิดผลดีต่อองค์กร          
7. สิ่งที่ปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหา 
    ความขัดแย้งได้ 

         

8. เป็นการกระท าที่เกิดจากการยอมรับ 
    ข้อตกลงของทั้งสองฝุาย 

         

9. สิ่งที่กระท าเกิดจากอ านาจ 
    ทางกฎหมาย 

         

10. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของ 
     ผู้บริหาร 

         

11. ปฏิบัติตามโครงสร้างของงาน          
12. ความไว้วางใจต่อผู้น า          
13. ความเชื่อ และศรัทธาต่อผู้น า          
14. ผู้น าเป็นผู้ที่มีเหตุผล          



111 
 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
 การยอมปฏิบัติตาม (ต่อ) 
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15. ผู้ปฎิบัติตามมีความสามารถในเรื่อง 
     ที่ได้รับผิดชอบ 

         

16. ผู้ปฎิบัติมีความเต็มใจใน 
     การปฏิบัติงาน ที่ได้รับผิดชอบ 

         

17. สิ่งที่ให้กระท ามีเหตุผลที่สามารถ 
     อธิบายได ้

         

18. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า          
19. ผู้บริหารมีความสามารถด้าน 
     วชิาการ 

         

20. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 
     ตั้งใจท างาน  

         

21. ผู้บริหารมีความเสียสละ          
22.  ผู้บริหารมีความรอบรู้          
23. ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับ 
     ผู้ปฏิบัติงาน 

         

24. ผู้บริหารมีความเพียรพยายาม          
25. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใน 
     การปฏิบัติงาน 

         

26. .ผู้บริหารมีความคล่องแคล่ว 
     กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน 

         

27. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ          
28. ผู้บริหารเป็นคนกล้าเสี่ยงด้วย 
     ความรอบครอบ 

         

29. ผู้บริหารเป็นคนที่มีความมั่นใจ 
     ในตนเอง 

         

30. ผู้บริหารเป็นคนที่มีความจริงใจ          



112 
 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
 การยอมปฏิบัติตาม (ต่อ) 
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31. ผู้บริหารมีความสุข          
32. ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์          
33. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
34. ผู้บริหารบุคลิกภาพดี          
35. ผู้บริหารที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อ่ืน          
36. ผู้บริหารเป็นผู้มีบารมี          
37. ผู้ปฎิบัติต้องเป็นผู้มีจิตส านึก          
38. การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามบทบาท 
     และหน้าที่ของผู้ตาม 

         

39. ผู้ปฎิบัติมีความรู้ความสามารถตรง 
     กับผู้บังคับบัญชา 

         

40.ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
     การปฏิบัติงาน 

         

41. .ผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุน          
42. ผู้บริหารยอมรับความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล 

         

43. ผู้บริหารมีจิตวิทยา          
44. การมีเปูาหมายร่วมกันของผู้น า 
     และผู้ปฎิบัติตาม 

         

45.ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาต่อ 
     ผู้บังคับบัญชาได้ 

         

46. มีคู่มือการในการปฏิบัติงาน          
47. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ 
     ข้อบังคับขององค์กร 
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ตารางที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
 การยอมปฏิบัติตาม(ต่อ) 
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ณ์ 

 เร
ือน
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48. มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
      การท างาน 

         

49. มีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน          
50. มีการติดตามงาน          
51. มีการให้รางวัลเมื่อประสบผลส าเร็จ 
     ตามเปูาหมาย 

         

 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา  ผู้วิจัยรายงานผลที่ได้รับดังต่อไปนี้ 
  3.1  น าข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษา  และน าตัวแปรที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา ในลักษณะของ
แบบสอบถาม   (Questionnaire)  จ านวน 130 ข้อ 
  3.2.  น าเครื่องมือการวิจัยที่จัดท าขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาผล และน าผลที่ได้มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC (Index of 
Item – objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC  มีค่าระหว่าง 0.6 – 1.0 และตัดข้อค าถาม
รวมทั้งปรับปรุงข้อความตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เหลือข้อค าถามจ านวน 120 ข้อ 
  3.3  น าเครื่องมือการวิจัยที่ได้ไปปรับแก้ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า   แล้วไปทดลองใช้     
(Try Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย  จ านวนผู้ให้ข้อมูล 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟุา (α- coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  เท่ากับ 0.9872  
  3.4 น าเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ครู โดยจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือการเก็บข้อมูล  และ
แบบสอบถาม  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
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ของผู้วิจัย เอกสารประกอบด้วย ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม ซองปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึง
ผู้วิจัย แล้วส่งถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  และขอรับแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
249 
270 

 
47.98 
52.02 

รวม 519 100.00 
อายุ 
   น้อยกว่า 30 ปี 
   30 – 35  ปี  
   36 – 40  ปี 
   41 – 45  ปี 
   มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 

 
45 
88 
96 
122 
168 

 
8.67 
16.96 
18.50 
23.51 
32.37 

รวม 519 100.00 
 ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
    คร ู
    หวัหน้างาน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
    ผู้อ านวยการ 
    อ่ืน ๆ 

 
189 
163 
104 
54 
9 

 
36.42 
31.41 
20.04 
10.40 
1.73 

รวม 519 100 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   5 – 10 ปี 
   11 – 15 ปี 
   16 – 20 ปี 
   21 – 25 ปี 
   มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 

 
57 
116 
103 
97 
146 

 
10.98 
22.35 
19.85 
18.69 
28.13 

รวม 519 100.00 
 
 จากตารางที่ที่  7  แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่ามีเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามมากกว่าเพศชาย  โดยมีเพศหญิงจ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 52.02 รองลงมาเป็น
เพศชายจ านวน249 คิดเป็นร้อยละ 47.98 
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 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุมากกว่า 45 ปี 
จ านวน 168 คน   คิดเป็นร้อยละ 32.37 รองลงมา อายุอยู่ระหว่าง 41 – 45 ปี   จ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.50  อายุอยู่ระหว่าง 36 – 40 ปี จ านวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 18.50  อายุอยู่
ระหว่าง 30 – 35 ปี จ านวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ16.96  และอันดับสุดท้ายอายุน้อยกว่า 30 ปี 
จ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 8.67 
 ด้านต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู จ านวน 
189 คน คิดเป็นร้อยละ 36.42 รองลงมาเป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 31.41 รองผู้อ านวยการจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ20.04 ผู้อ านวยการ 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และอันดับสุดท้ายได้แก่ อ่ืนๆ ได้แก่บุคลากร ครูอัตราจ้าง หรือ
พนักงานราชการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.73  
 ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดคือมากกว่า 25 ปี จ านวน 146 คนคิดเป็นร้อยละ 28.13  รองลงมา11 – 15 ปี 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 ระยะเวลา16 -20 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 19.85 
ระยะเวลา 21 – 25 ปี จ านวน  97 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69  และอันดับสุดท้าย ระยะเวลา 5-10 ปี 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98 
 
  3.5  ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา  ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 8แสดงค่ามัชฌิมเลข
คณิต ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการยอม
ปฏิบัติตามโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best.)   
มีรายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับความคิดเห็นของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 (n=173) 
ที ่
 

รายการ x . 
 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

1 ผู้บังคับบัญชาทีส่ร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน 4.45 .77 มาก 
2 ผู้บังคับบัญชาเปน็ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 4.47 .79 มาก 
3 ผู้บังคับบัญชาเปน็ผู้ที่มีเหตุผล 4.39 .82 มาก 
4 ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า 4.53 .69 มากที่สุด 
5 ผู้บังคับบัญชามีความสามารถดา้นวชิาการ 4.38 .77 มาก 
6 ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมั่น  ตั้งใจท างาน 4.44 .78 มาก 
7 ผู้บังคับบัญชามีความเสียสละ 4.41 .81 มาก 
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ตารางที่ 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับความคิดเห็นของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่อ) 

 (n=173) 
ที ่
 

รายการ x . 
 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

8 ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู ้ 4.45 .69 มาก 
9 ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ปฏิบัติงาน 4.35 .78 มาก 
10 ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม  4.39 .69 มาก 
11 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 4.04 .82 มาก 
12 ผู้บังคับบัญชามีความคล่องแคลว่ กระตือรือร้น  

 ในการปฏิบัติงาน 4.36 .79 มาก 
13 ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ 4.53 .64 มากที่สุด 
14 ผู้บังคับบัญชาเปน็คนกล้าเสี่ยงด้วยความรอบคอบ 4.27 .78 มาก 
15 ผู้บังคับบัญชาเปน็คนที่มีความมั่นใจในตนเอง 4.26 .74 มาก 
16 ผู้บังคับบัญชาเปน็คนที่มีความจริงใจ 4.06 .79 มาก 
17 ผู้บังคับบัญชามีความสุข 3.97 .87 มาก 
18 ผู้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย ์ 3.89 .92 มาก 
19 ผู้บังคับบัญชามีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 4.04 .84 มาก 
20 ผู้บังคับบัญชาบุคลิกภาพดี 4.05 .76 มาก 
21 ผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น 4.01 .79 มาก 
22 ผู้บังคับบัญชาเปน็ผู้มีบารม ี 4.05 .72 มาก 
23 ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีสว่นรว่มกับการปฏิบัติงาน 4.08 .79 มาก 
24 ผู้บังคับบัญชาเปน็ผู้สนบัสนุน 4.18 .73 มาก 
25 ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.05 .78 มาก 
26 ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา 4.07 .83 มาก 
44 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพันต่องาน 4.39 .62 มาก 
45 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นกุศล 4.32 .75 มาก 
46 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภกัดีต่อองค์กร 4.35 .70 มาก 
47 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถตรงกับ

ผู้บังคับบัญชา 4.23 .78 มาก 
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ตารางที่ 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับความคิดเห็นของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่อ) 

 (n=173) 
ที ่
 

รายการ x . 
 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

48 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึง 
ความประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ทีจ่ะเกิดขึ้น 4.31 .68 มาก 

49 ผู้ใต้บงัคับบัญชาปฏิบัตโิดยค านงึถึงประโยชน์ทีส่งัคมจะได้รับ 4.35 .67 มาก 
50 ผู้ใต้บังคับบัญชาเหน็ในคุณค่าของวัฒนธรรม 4.33 .67 มาก 
51 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตยต์่อองค์กร 4.33 .72 มาก 
52 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มคีวามเสียสละ 4.35 .67 มาก 
53 ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในค าสัง่การ มีความสมัครใจ 

ที่จะปฏิบัติยอมรับทั้งกายและใจในการปฏิบัติตาม 4.35 .67 มาก 
54 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งทีก่ระท าแล้วมีความสุข 4.29 .70 มาก 
55 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 

หรือได้รับประโยชนจ์ากสิ่งที่ปฏิบัติ 4.16 .79 มาก 
56 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน ์

ที่ตนจะได้รับ 4.01 .96 มาก 
57 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง 3.97 .94 มาก 
58 ผู้ใต้บังคับบัญชากลวัการถูกลงโทษ 3.95 .92 มาก 
59 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่  

ความรับผดิชอบสอดคล้องกับเปูาหมายองค์กร 4.08 .74 มาก 
60 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 

อย่างทั่วถึง 4.15 .77 มาก 
61 ผู้ใต้บังคับบัญชามคีวามไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชา 4.17 .79 มาก 
62 ผู้ใต้บังคับบัญชามคีวามเชื่อ และศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา 4.20 .87 มาก 
63 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเมื่อได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชา 4.22 .86 มาก 
64 ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในตัวผูบ้ังคับบัญชา 4.22 .82 มาก 
65 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเมื่อได้รับอ านาจจากผู้บังคับบัญชา 4.17 .81 มาก 
66 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นไปตามจรรยาบรรณ  

และหลักศีลธรรม 4.36 .74 มาก 
67 สิ่งที่ปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 4.19 .84 มาก 
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ตารางที่ 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับความคิดเห็นของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่อ) 

 (n=173) 
ที ่
 

รายการ x . 
 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

68 สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.20 .81 มาก 

69 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นสิ่งที่สังคมยอมรบั 4.28 .72 มาก 
70 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นเรื่องขององค์กรและเกิดผลดีต่อองค์กร 4.37 .65 มาก 
71 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเปูาหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.18 .87 มาก 
72 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเปูาหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา 

และองค์กร 4.21 .76 มาก 
73 สิ่งที่ปฏิบัติมีความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์ของ

องค์กร และผู้ร่วมงาน 4.28 .67 มาก 
74 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามสนใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.19 .68 มาก 
75 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นประโยชน์ที่พึงได้รับของบุคลากร 4.19 .66 มาก 
76 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ร่วมงาน 4.21 .63 มาก 
77 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นสิ่งที่สนใจรว่มกันของกลุ่มผู้ร่วมงาน 4.20 .68 มาก 
78 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นการกระท าที่เกิดจากการยอมรับข้อตกลง

ของทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บงัคับบัญชา 4.19 .63 มาก 
79 สิ่งทีป่ฏิบัติเกิดจากอ านาจทางกฎหมาย 4.17 .71 มาก 
80 สิ่งที่สั่งการเป็นการปฏิบัติในเชงินโยบาย 4.14 .72 มาก 
81 การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวนิัยและข้อบังคับของ

องค์กร 4.13 .70 มาก 
82 การปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการถูกควบคุม ดูแล และติดตาม

จากผู้บังคับบัญชา 4.09 .79 มาก 
83 การปฏิบัติเป็นไปตามสิ่งที่มอบหมายเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ หรือโครงสร้างการปฏิบัติ หรือโครงสร้าง 
ของงาน 4.09 .70 มาก 

84 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 4.16 .73 มาก 
85 การปฏิบัติเป็นไปตามด้วยความจ าใจเพราะถูกบีบบังคับ 

หรือมีการใช้อ านาจบังคับจากผูบ้ังคับบัญชา 3.95 .69 มาก 
86 การปฏิบัติเป็นไปตามตามความต้องการของ

ผู้บังคับบัญชา 3.94 .72 มาก 
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ตารางที่ 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับความคิดเห็นของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่อ) 

 (n=173) 
ที ่
 

รายการ x . 
 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

87 การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยีขององค์กร 3.94 .74 มาก 
88 เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.89 .82 มาก 
89 มีการให้รางวลัตอบแทนเมื่องานประสบผลส าเรจ็ตาม

เปูาหมาย 3.85 .89 มาก 
90 มีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติตาม 3.99 .85 มาก 
91 สิ่งที่ปฏิบัติเกิดจากการสัง่การของผู้บังคับบัญชา 3.87 .79 มาก 
92 มีมาตรการก าหนดวิธีการปฏิบตัิ 3.98 .85 มาก 
93 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจในค าสั่งการ 3.86 .97 มาก 
94 สิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือโครงสร้าง 

การปฏิบัติมีการก าหนดทิศทางการบริหารที่ชัดเจน 3.63 1.1 มาก 
95 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  4.13 .79 มาก 
96 มีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน 4.09 .79 มาก 
97 มีการเสริมแรง ดว้ยการกระท า หรือค าพูดจาก

ผู้บังคับบัญชา 4.10 .86 มาก 
98 มีการแลกเปลีย่นประโยชน์ที่ได้รับซึ่งกันและกัน 4.07 .85 มาก 
99 มีการให้รางวลั หรือค่าตอบแทน 4.04 .81 มาก 
100 มีการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพตอ่กัน และมีความเข้าใจ 

ในสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน  4.10 .83 มาก 
101 มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ จากผู้บังคับบัญชา 4.10 .86 มาก 
102 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ใช้หลักศีลธรรม 

ในการปฏิบัติงานรว่มกัน 4.16 .84 มาก 
103 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา  

และผู้ใต้บังคับบัญชา  4.16 .82 มาก 
104 มีการลดการใช้อ านาจจากผู้บังคับบัญชา 4.12 .83 มาก 
105 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.19 .79 มาก 
106 มีการสนับสนนุชว่ยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับความ

สะดวก 4.19 .77 มาก 
107 มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา 

และผู้ใต้บังคับบัญชา 4.29 .71 มาก 
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 (n=173) 
ที ่
 

รายการ x . 
 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

108 มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 4.10 .74 มาก 
109 ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงเปูาหมายขององค์กร 4.21 .79 มาก 
110 ผู้บังคับบัญชาสร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 4.10 .81 มาก 
111 มีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงาน 4.10 .76 มาก 
112 มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 

และผู้ใต้บังคับบัญชา 4.16 .86 มาก 
113 มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และชืน่ชมซึ่งกันและกัน 4.20 .76 มาก 
114 มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคบับัญชา 4.25 .72 มาก 
115 มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน 4.16 .87 มาก 
116 มีการพ่ึงพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.23 .69 มาก 
117 มีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัตงิานแบบรว่มมือกัน และ

สร้างเครือข่ายการประสานงาน 4.24 .72 มาก 
118 มีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัตงิานชัดเจน 4.05 .87 มาก 
119 มีการสร้างความรู้สึกผิดใหเ้กิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา  

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาละทิ้งหน้าที่ และขาดความ
รับผิดชอบ 4.03 .89 มาก 

120 ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้นในองค์กร  4.20 .65 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.17 .77 มาก 
 
 จากตารางที่ 8  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 120  ข้อ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก            
( x = 4.17 , S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับมากที่สุดคือ  ข้อ 4 และ 13  และค่าตัวแปรรองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  
มาก มีทั้งสิ้น 118 ตัวแปร โดยมีค่าเฉลี่ย ( x )  อยู่ระหว่าง  3.63 –   4.47  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.79 – 1.1   โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 2 และน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 94   
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 3.6 ผลการการตรวจสอบความเหมาะสมที่ใช้ในองค์ประกอบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) เพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสมที่ใช้ในองค์ประกอบนั้น 
โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาจ านวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ จ านวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก ซึ่งงานวิจัยนี้เก็บแบบสอบถามได้ 
จ านวน 519 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป  ด้วยวิธีสกัดปัจจัย แบบ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis : PCA)  ซึ่งเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่
เข้าอยู่ในองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ซึ่งมากกว่า 1 และ
ถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นๆไป และอธิบายตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขั้นไป  ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  ใช้สถิติตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer- Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test 
of Sphericty ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่จากวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ผล
ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  ค่า KMO- Meyer- Olkin and Bartlett’s Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.931 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 25170.247 

df 7140 

Sig. .000 
 

จากตารางที่ 9  ผลการทดสอบ KMO Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy ของข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ 0.931 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8 แสดงว่าข้อมูลชุด
นั้นสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก ดังนั้นข้อมูลนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ 
Bartlett’s of Sphericty มีนัยส าคัญทางสถิติ (sig 0.00<0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
 3.7 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วย
วิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis หรือ PCA)
และด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax rotation) 
โดยท าการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) ผลการสกัดตัวแปรขององค์ประกอบของปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งการยอม
ปฏิบัติตาม แสดงเฉพาะองค์ประกอบค่าไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ         

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรองค์ประกอบของปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อนและหลังหมุน   แกนแบบออโธกอนอล 

 
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
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1 39.548 32.956 32.956 39.548 32.956 32.956 13.831 11.526 11.526 
2 6.979 5.816 38.772 6.979 5.816 38.772 11.724 9.770 21.296 
3 4.361 3.634 42.406 4.361 3.634 42.406 9.939 8.283 29.578 
4 3.810 3.175 47.899 3.810 3.175 45.581 6.521 6.434 35.012 
5 2.781 2.317 47.899 2.781 2.317 47.899 5.648 4.707 39.719 
6 2.695 2.246 50.144 2.695 2.246 50.144 5.227 4.356 44.075 
7 2.113 1.761 51.905 2.113 1.761 51.905 3.478 2.898 46.973 
8 1.767 1.472 53.377 1.767 1.472 53.377 2.185 1.821 48.794 
9 1.733 1.444 54.821 1.733 1.444 54.821 1.959 1.632 50.426 
10 1.567 1.306 56.127 1.567 1.306 56.127 1.930 1.608 52.034 
11 1.485 1.238 57.365 1.485 1.238 57.365 1.873 1.561 53.594 
12 1.441 1.201 58.566 1.441 1.201 58.566 1.853 1.544 55.139 
13 1.391 1.159 59.725 1.391 1.159 59.725 1.835 1.529 65.668 
14 1.332 1.110 60.834 1.332 1.110 60.834 1.704 1.420 58.088 
15 1.260 1.050 61.885 1.260 1.050 61.885 1.681 1.401 59.489 
16 1.237 1.031 62.915 1.237 1.031 62.915 1.609 1.341 60.830 
17 1.147 .956 63.871 1.147 .956 63.871 1.606 1.339 62.169 
18 1.135 .946 64.817 1.135 .946 64.817 1.591 1.326 63.495 
19 1.117 .931 65.748 1.117 .931 65.748 1.523 1.270 64.764 
20 1.103 .919 66.667 1.103 .919 66.667 1.445 1.204 65.968 
21 1.083 .903 67.570 1.083 .903 67.570 1.441 1.201 67.169 
22 1.042 .868 68.438 1.042 .868 68.438 1.335 1.113 68.282 
23 1.020 .850 69.288 1.020 .850 69.288 1.208 1.007 69.288 
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 จากตารางที่ 10  พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ได้จ านวนองค์ประกอบ
(component)ทั้งสิ้น 23 องค์ประกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหว่าง 
0.850 – 32.956  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เท่ากับ
ร้อยละ 69.288 ลักษณะนี้แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 23 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ขององค์ประกอบได้เท่ากับ 69.288 เมื่อน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือ
ค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 23 องค์ประกอบไป
หมุนแกนแบบตั้งฉาก(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) เพ่ือให้ตัวแปร
สัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเป็นองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม  ทั้งนี้
ในการพิจารณาว่าเป็น 1 องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยาย
องค์ประกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปซึ่ง พบว่าได้7องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนอยู่
ระหว่าง 1.007 – 11.526 และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม เท่ากับ 69.288 ลักษณะนี้แสดงว่า
องค์ประกอบทั้ง7 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 69.288  

เมื่อน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร หรือค่าไอเกน (eigen value) 
เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 23 องค์ประกอบไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) และการเลือกตัวตัวแปรที่สังเกตได้
จากจ านวนตัวแปรในแต่ละตัวตัวแปรที่สังเกตได้  ซึ่งจะมีตัวแปรบรรยายที่สังเกตได้นั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัว
แปรขึ้นไป เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น โดยแสดงค่าน้ าหนักปัจจัย 
(factor loading)หลังจากหมุนแกน (Rotated Component Matrix) และค่าความร่วมกัน 
(Communality) ดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 ค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated  Component 
               Matrix)  
 
ตัวแปรที่สังเกตได้ องค์ประกอบ 
 1 2 3 4 5 6 7 

105 .757       
104 .710       
114 .701       
102 .695       
103 .680       
106 .679       
101 .676       
113 .669       
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ตารางที่ 11  ค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated Component   
                 Matrix)  (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่สังเกตได้ องค์ประกอบ 
 1 2 3 4 5 6 7 

115 .661       
107 .647       
95 .643       
97 .619       
116 .617       
112 .608       
117 .594       
100 .586       
98 .564       
96 .562       
46  .768      
45  .722      
44  .710      
48  .709      
43  .708      
42  .675      
41  .667      
40  .647      
52  .641      
39  .627      
49  .623      
47  .590      
51  .589      
53  .563      
58  .512      
50  .511      
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ตารางที่11   ค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated Component 
                Matrix)    (ต่อ) 
 
ตัวแปรที่สังเกตได้ องค์ประกอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 
7   .760     
6   .736     
9   .731     
10   .719     
14   .707     
3   .678     
13   .671     
2   .658     
8   .649     
5   .642     
12   .634     
4   .625     
1   .576     
29    .661    
31    .659    
26    .636    
33    .518    
23    .543    
32    .536    
25    .533    
27    .511    
11    .510    
35    .505    
21    .504    
80     .782   
79     .771   
81     .745   
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ตารางที่ 11 แสดงค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated  Component 
                Matrix)  (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่สังเกตได้ องค์ประกอบ 
 1 2 3 4 5 6 7 

83     .709   
78     .664   
108     .617   
82     .558   
56      .798  
57      .762  
55      .674  
56      .798  
57      .762  
55      .674  
58      .558  
54      .549  
68      .535  
88       .689 
87       .675 
85       .635 
86       .620 
91       .572 

 
 จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามที่มีค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 23 
องค์ประกอบ น าไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัว
แปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบว่า ได้ 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัว
แปรที่สังเกตได้จ านวน 76 ตัวแปร  
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 ผู้วิจัยได้แสดงตัวตัวแปรที่สังเกตได้ที่ส าคัญ ทั้งหมด 76 ตัวตัวแปรที่ได้ สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์เอกสารของผู้วิจัยโดยแสดงองค์ประกอบตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
loading)  ที่มีค่าเท่ากับ 0.5 และมีจ านวนตัวแปรบรรยายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปดัง
ตารางที่ 12  
 
ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่มีตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading)  
              เท่ากับ 0.5 และมีจ านวนตัวแปรบรรยายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป  
 

องค์ประกอบ ตัวแปรของการยอมปฏิบัติตาม จ านวนตัวแปร 

1 105, 104, 114, 102, 103, 106, 101, 113, 115, 107, 95, 
97, 116, 112, 117, 100, 98, 96, 46 

18 

2 46, 45, 44, 48, 43,42, 41, 40, 52, 39, 49, 47, 51, 53, 
38, 50 

16 

3 7, 6, 9, 10, 14, 3, 13, 2, 8, 5, 12, 4, 1 13 
4 29, 31, 26, 33, 23, 32, 25, 27, 11, 35, 21 11 
5 80, 79, 81, 83, 78, 108, 82 7 
 6 56, 57, 55, 58, 54, 68 6 
7 88, 87 85, 86, 91 5 

รวมทั้งสิ้น 76 
 
 จากตารางที่ 12  พบว่า องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชามีจ านวน

ทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ 76 ตัวแปร โดยองค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 18 ตัวแปร 
องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 16 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 13 
ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4   มีตัวแปรบรรยายจ านวน   11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5  มีตัวแปรบรรยาย
จ านวน 7  ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 6  ตัวแปร องค์ประกอบที่ 7 มีตัวแปร
บรรยายจ านวน 5  ตัวแปร  

 
5.5  น าผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจไปก าหนดองค์ประกอบ  และตัวแปร

ที่สังเกตได้ จ านวนทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ  ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์ประกอบ รายละเอียดดังตารางที่ 13  ดังนี้ 
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ตารางที่ 13  องค์ประกอบที่ 1 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 105 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 0.757 
2 104 มีการลดการใช้อ านาจจากผู้บังคับบัญชา 0.71 

3 114 มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา 0.701 
4 102 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ใช้หลักศีลธรรมในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

0.695 
5 103 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

0.68 
6 106 มีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับความสะดวก 0.679 
7 101 มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ จากผู้บังคับบัญชา 0.676 
8 113 มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และชื่นชมซึ่งกันและกัน 0.669 
9 115 มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน 0.661 
10 107 มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 0.647 
11 95 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 0.643 
12 97 มีการเสริมแรง ด้วยการกระท า หรือค าพูดจากผู้บังคับบัญชา 0.619 
13 116 มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

0.617 
14 112 มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

0.608 
15 117 มีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานแบบร่วมมือกัน และสร้าง

เครือข่ายการประสานงาน 
0.594 

16 100 มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกัน และมีความเข้าใจในสิ่งที่
สื่อสารระหว่างกัน 

 
0.586 

17 98 มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่ได้รับซึ่งกันและกัน 0.564 
18 96 มีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน 0.562 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 13.813 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 11.526 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 11.526 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 18 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่105, 104, 114, 102, 
103, 106, 101, 113, 115, 107, 95, 97, 116, 112, 117, 100, 98, 96 และ  46  ซึ่งมีค่าน้ าหนัก
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ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.562 – 0.757  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ  
13.813  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ11.526   และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ
11.526   ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 18 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้
ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ
แล้ว โดยแต่ละตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 1 ที่มีทั้งหมด 18 ข้อ  และเมื่อพิจารณาจาก  
การจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยท้ังหมดในองค์ประกอบที่ 1 โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา คือ “องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ  
(Organization of Cooperation)”  ส่วนตัวแปรย่อยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์กรที่ให้ช่วยเหลือสนับสนุน
ผู้ร่วมงาน  มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับชาใน
องค์ประกอบนี้ว่า “องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ  (Organization of Cooperation )”  

 
ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 2 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 46 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กร 0.768 
2 45 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นกุศล 0.722 

3 44 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพันต่องาน 0.71 
4 48 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึงความประสงค์หรือ

ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดข้ึน 
0.709 

5 43 ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติ 0.708 
6 42 ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังในค าสั่งการของผู้บังคับบัญชา 0.675 
7 41 ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพต่อผู้สั่งการ 0.667 
8 40 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจิตส านึกดี 0.647 
9 52 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความเสียสละ 0.641 
10 39 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้

รับผิดชอบ 
0.627 

11 49 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ 0.623 
12 47 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถตรงกับผู้บังคับบัญชา 0.59 
13 51 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 0.589 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 2 ( ต่อ ) 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

14 53 ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในค าสั่งการ มีความสมัครใจที่จะ
ปฏิบัติยอมรับทั้งกายและใจในการปฏิบัติตาม 

0.563 

15 38 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ 0.512 

16 50 ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าของวัฒนธรรม 0.511 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 11.724 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 9.770 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 21.296 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 16  ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 46, 45, 44, 48, 
43,42, 41, 40, 52, 39, 49, 47, 51, 53, 38 และ  50  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.562 – 0.757  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 11.724 ค่าร้อยละของ    
ความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 9.770 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ21.296 ลักษณะเช่นนี้
แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 18 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบ
ค่า     ความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว โดยแต่ละตัวตัว
แปรที่สังเกตได้  ขององค์ประกอบที่ 2  ที่มีท้ังหมด 16 ข้อ และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของ
ตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2  โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา คือ “ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา  (subordinate’s 
organizational, commitment)”  ส่วนตัวแปรย่อยอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ที่มีจิตใจดี เป็นกุศล  มีความจงรักภักดี  มีความผูกพันต่องาน ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อเหตุแห่งการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ ใต้บังคับชาในองค์ประกอบนี้ว่า  “ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ ใต้บังคับบัญชา  
(subordinate’s organizational, commitment)” 
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ตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 3 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 7 ผู้บังคับบัญชามีความเสียสละ 0.760 
2 6 ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน  ตั้งใจท างาน 0.736 
3 9 ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ปฏิบัติงาน  0.731 
4 10 ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม  0.719 
5 14 ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกล้าเสี่ยงด้วยความรอบคอบ 0.707 
6 3 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีเหตุผล 0.678 
7 13 ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ 0.671 
8 2 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 0.658 
9 8 ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู้ 0.649 
10 5 ผู้บังคับบัญชามีความสามารถด้านวิชาการ 0.642 
11 12 ผู้บังคับบัญชามีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน 0.634 
12 4 ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า 0.625 
13 1 ผู้บังคับบัญชาที่สร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน 0.576 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 9.939 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 8.283 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 29.578 
 

จากตารางที่ 15  พบว่า องค์ประกอบที่ 3  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 13  ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 7,  6,  9,  10,  14, 
3,  13,  2,  8, 5, 12, 4 และ  1  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.576 – 0.760  
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 9.939 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 8.283 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 29.578  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 13  
ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว โดยแต่ละตัวตัวแปรที่สังเกตได้ของ
องค์ประกอบที่ 3   มีทั้งหมด 13 ข้อ  และเม่ือพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดใน
องค์ประกอบที่ 3  โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษา คือ “ คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  (administrator trait ) ”  ส่วนตัวแปรย่อยอ่ืนๆ 
เกี่ยวข้องกับ ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณลักษณะเป็นผู ้น า คือ ผู้บังคับบัญชาที่มีความมุ่งมั่น  กระตือรือร้น         



132 
 
มีความรับผิดชอบ มีความรอบรู้  และมีเหตุผล   ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์ประกอบนี้ว่า “ คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  (administrator trait ) ” 

 
ตารางที่ 16  องค์ประกอบที่ 4 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 29 ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ 0.661 
2 31 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 0.659 
3 26 ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา 0.636 
4 33 ผู้บังคับบัญชาสร้างคุณค่าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 0.581 
5 23 ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน  0.543 
6 32 ผู้บังคับบัญชาสร้างความหวังให้เกิดการปฏิบัติตาม  0.536 
7 25 ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 0.533 
8 27 ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าปรึกษาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 0.511 
9 11 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.51 
10 35 ผู้บังคับบัญชามีการสร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 0.505 
11 21 ผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น 0.504 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 6.521 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 5.434 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 35.012 
 

จากตารางที่ 16  พบว่า องค์ประกอบที่ 4  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 11  ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 29, 31, 26, 33, 23, 
32, 25, 27, 11, 35 และ 21    ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง    0.504  – 0.661  
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 6.521 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 5.434 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ  35.012 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 11  
ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ     
ตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว โดยแต่ละตัวตัวแปรที่สังเกตได้ของ
องค์ประกอบที่ 4   ที่มีท้ังหมด 11 ข้อ  และเม่ือพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมด
ในองค์ประกอบที่ 4  โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ในองค์กรทางการศึกษา คือ “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)”  ส่วนตัวแปรย่อย
อ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาที่มี   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   คือ ผู้บังคับบัญชาที่สร้างแรงบันดาลใจ  
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โน้มน้าวใจ  สร้างความหวัง  สร้างแรงจูงใจ  แรงดึงดูดใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อเหตุแห่งการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับชาในองค์ประกอบนี้ว่า “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational 
Leadership)”   

 
ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 5 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 80 สิ่งที่สั่งการเป็นการปฏิบัติในเชิงนโยบาย 0.782 
2 79 สิ่งที่ปฏิบัติเกิดจากอ านาจทางกฎหมาย 0.771 

3 81 การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวินัยและข้อบังคับขององค์กร 0.745 
4 83 การปฏิบัติเป็นไปตามสิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

โครงสร้างการปฏิบัติ หรือโครงสร้างของงาน 
0.709 

5 78 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นการกระท าที่เกิดจากการยอมรับข้อตกลงของทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

0.664 

6 108 มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 0.617 
7 82 การปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการถูกควบคุม ดูแล และติดตามจาก

ผู้บังคับบัญชา 
0.558 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 5.648 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.707 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 39.719 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 5  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 7  ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่56, 57, 55, 58, 54 
และ  68 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง   0.558  – 0.782  ค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) เท่ากับ 5.648  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 
เท่ากับ 4.707  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 39.719  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 7  ตัวแปร  เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับ
องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว โดยแต่ละตัวตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 5 ที่มีทั้งหมด  
7 ข้อ  และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 5 โดยภาพรวมตัว
แปรจะเกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา คือ  “ นโยบาย
ที่ปฏิบัติได้ (practical policy)”  ส่วนตัวแปรย่อยอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ปฏิบัติได้ คือ การออกค าสั่ง
ที่เป็นไปตามอ านาจกฎหมาย  การปฏิบัติในเชิงนโยบาย  และการปฏิบัติเมื่อถูกควบคุม  ดูแล  และติดตามจาก
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ผู้บังคับบัญชา   ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับชาในองค์ประกอบนี้ว่า           
“นโยบายที่ปฏิบัติได้ (practical policy)”     
 
ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 6 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 56 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับ 0.798 
2 57 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง 0.762 

3 55 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองตามความต้องการ หรือ
ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ปฏิบัติ 

0.675 

4 58 ผู้ใต้บังคับบัญชากลัวการถูกลงโทษ 0.558 
5 54 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่กระท าแล้วมีความสุข  0.549 
6 68 สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา 0.535 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 5.227 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.456 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 44.075 
 

จากตารางที่ 18  พบว่า องค์ประกอบที่ 6  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 6  ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 56, 57, 55, 58, 54 
และ  68  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง   0.535 – 0.789  ค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) เท่ากับ  5.227 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 
เท่ากับ 4.456 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 44.075 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 
7 องค์ประกอบแล้ว โดยแต่ละตัวตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 6  ที่มีทั้งหมด 6 ข้อ  และเมื่อ
พิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 6 โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา คือ “ ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ 
(fringe benefit) ”  ส่วนตัวแปรย่อยอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อผลประโยชน์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับคือ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง  การกลัวการถูกลงโทษ  การกระท าในสิ่งที่
ท าแล้วมีความสุข  และ การปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล   ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อเหตุแห่ง
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับชาในองค์ประกอบนี้ว่า  “ ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน  ๆ(fringe benefit) ”      
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ตารางที่ 19   องค์ประกอบที่ 7 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 88 เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา 0.689 
2 87 การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 0.675 

3 85 การปฏิบัติเป็นไปตามด้วยความจ าใจเพราะถูกบีบบังคับ หรอืมี
การใช้อ านาจบังคับจากผู้บังคับบัญชา 

0.635 

4 86 การปฏิบัติเป็นไปตามตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา 0.620 
5 91 สิ่งที่ปฏิบัติเกิดจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา 0.572 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 3.478 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 2.898 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 46.973 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 7  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 5  ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 88, 87 85, 86 และ
91 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.572– 0.689  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value) เท่ากับ 3.478ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 
เท่ากับ  2.898 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ  46.973 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 7 
องค์ประกอบแล้ว โดยแต่ละตัวตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 7  ที่มีทั้งหมด 5 ข้อ  และเมื่อ
พิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 7  โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา คือ “การบังคับ (coercion)”  
ส่วนตัวแปรย่อยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการบังคับ  คือ การปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  การปฏิบัติ
ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา  เกิดวิกฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา  และสิ่งที่เกิดจากการสั่งการของตัว
ผู้บังคับบัญชา  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับชาในองค์ประกอบนี้ว่า  “การ
บังคับ (coercion) ”     

  
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา  พบว่ามีองค์ประกอบ 7  องค์ประกอบ   มีตัวแปรที่เป็นตัวตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 76 
ตัวแปร แสดงได้ดังภาพที่ 8  
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ภาพที่ 8 แสดงองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
 

 ตอนที่ 2 ผลการหาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษา 
  ผู้วิจัยน าองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา    
ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่
เหมาะสมในการให้ข้อมูลมากที่สุด จ านวน 7 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา  
และเป็นนักวิชาการทางการบริหารการศึกษา น าผลการสัมภาษณ์ที ่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) เป็นแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
ทางการศึกษา  โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ ตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 76 
ตัวแปรที่  มารวบรวมเป็นข้อคิดเห็นร่วมกันในด้านแนวการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรศึกษาของแต่ละประเด็นองค์ประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
เป็นต้นไป 
  

3. คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา   

 

1.องค์กรแห่งการสร้าง 
ความร่วมมือ 

 

7. มีการใช้อ านาจบังคับ 
2. ความผูกพันต่อองค์กรของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา    

 

6. ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ 

 

5.  นโยบายที่ปฏิบัติได้ 
 

4.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

องค์ประกอบการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในองค์กรทางการศึกษา 

 



137 
 

ตารางที่ 20   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ   
  (Organization of Cooperation ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
1 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้แสดงความคิดเห็นใน    
การก าหนด นโยบาย 
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

รับฟังข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา 

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิ์ใน  
การตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 
โดยไม่ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ในเรื่องที่เป็นภารงานในกรอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2 มีการลดการใช้อ านาจจากผู้บังคับบัญชา การให้อิสระกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาใน         
การด าเนินงานที่รับผิดชอบ  

แสดงความรู้สึกไว้วางใจ และ
ยอมรับผู้ใต้ผู้ใต้บังคับบัญชา     

ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
อย่างยุติธรรม 

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา ปรับทัศนคติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านบวก
ต่อตนเองว่า ตนเองมี
ศักยภาพในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ มากเพียงพอใน
การทางานที่ได้รับมอบหมาย 

จัดท าโครงการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพ และ        
การพัฒนาตนเองเสมอ 

ให้อิสรเสรีภาพทางด้านความคิด 
ที่มีพ้ืนฐานอยู่ที่ความรู้      
ความเข้าใจตามสภาพความเป็น
จริงที่ปรากฏ ภายใต้กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรทาง
การศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์ งานโครงการต่างๆ  
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ตารางที่ 20  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ   
 (Organization of Cooperation )  (ต่อ) 

 
ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 

4. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ใช้หลักศีลธรรม
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

บริหารงานด้วยหลัก        
ธรรมาภิบาล 

สร้างบรรยากาศการท างาน   
ที่สงบสุข ลดความขัดแย้ง 

มีความเป็นมิตร และสร้าง  
ความอบอุ่นใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

การยอมรับลักษณะส่วนตัว
หรือลักษณะเฉพาะของบุคคล
ตามท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น  

ให้เกียรต ิและเคารพ ในคุณค่า
ของบุคคล  

กล่าวชื่นชมต่อกัน ด้วย     
ความจริงใจ 

6. มีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับ
ความสะดวก 

งบประมาณ  ทรัพยากรที่
จ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน เช่น  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  อาคาร
สถานที่ 

สร้างบรรยากาศและบริบทของ
การท างานที่สนองตอบ    
ความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อ านวยความสะดวก และ
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น  
ทรัพยากร  เทคโนโลยี  ข่าวสาร 

7. มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ จากผู้บังคับบัญชา ให้ความเสมอภาคแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิที่จะ
ท างานกับองค์การอย่างเท่า
เทียมกัน 

ให้ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานเช่นการได้รับเลื่อน
ขั้น การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ือหา
ความรู้เพิ่มเติม ได้รับ 
การฝึกอบรม 
 

ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติหน้าที่ หรือความคิดที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 20  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ   

 (Organization of Cooperation )  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
8. มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และชื่นชมซึ่ง

กันและกัน 
พูดจาอย่างสร้างสรรค์ ชัดเจน 
จริงใจต่อกัน 

ไม่ใช้อ านาจในการพูด แม้จะ
เป็นผู้ที่มีอ านาจก็ตาม 

ยอมรับนักถือ ให้เกียรติผู้ที่
อาวุโสกว่า 

9. มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลง 
ของการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะผู้ที่อ่อน
ประสบการณ์กว่า 

เคารพความสามารถ ความคิด 
ของเพ่ือนร่วมงาน 

10. มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ใช้การติดต่อสื่อสาร 2 ทาง 
(Two-Way 
Communication) จะช่วยให้
มีความเข้าใจตรงกัน 

ใช้การผูกมิตรไมตรี  และ  
ความเป็นกันเองต่อกัน ด้วย
ความสัมพันธ์ที่ดี 

การพบปะด้วยตนเอง พบหน้า 
ได้เห็นบุคลิกลักษณะ สีหน้า
ท่าทาง ของผู้ติดต่อทั้งสองฝุายมี
เวลาในการซักถามท าความ
เข้าใจกันได้อย่างพอเพียง 
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ตารางที่ 20  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ   
 (Organization of Cooperation )  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
11. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน จัดหาอุปกรณ์การท างานที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

ใช้สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อ 
เอ้ือต่อการท างาน 

ปรับสถานที่ให้เหมาะกับสภาพ
การท างานเช่น แสงที่พอเหมาะ 
อากาศท่ีถ่ายเท หรืออุณหภูมิ 
ที่เหมาะสม 

12. มีการเสริมแรง ด้วยการกระท า หรือค าพูดจาก
ผู้บังคับบัญชา 

กล่าวยกย่อง ชมเชย เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กล่าวให้ก าลังใจเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด 
ความท้อแท้ สิ้นหวัง 

แสดงออกผ่านทางกาย ด้วย 
สีหน้า ท่าทาง โดยการยิ้ม พยัก
หน้า การสัมผัส หรือให้เพื่อน
ร่วมงานปรบมือให้ 

13 มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน 

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้อ านาจ
หน้าที่  และขอบข่าย 
การท างานของตนว่ามีเพียงใด 

ใส่ใจต่อปัญหาข้อร้องเรียนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

หลีกเลี่ยงการปฏิเสธความเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ตารางที่ 20  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ   
 (Organization of Cooperation )   (ต่อ) 

 
ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 

14. มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

การให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับการด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

การให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มีอ านาจในการก ากับดูแล 
และเลือกวิธีท างานอย่างอิสระ
ด้วยตนเอง 

แสดงการยอมให้เห็นว่า 
งานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาท านั้น 
มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่
ขององค์การ 

15. มีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานแบบร่วมมือ
กัน และสร้างเครือข่ายการประสานงาน 

ด าเนินการปฏิบัติงานแบบ
ก าหนดสายการบังคับบัญชา
ทั้งในรูปที่เป็นทางการ และ 
ไม่เป็นทางการ 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลในหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน  

จัดโครงสร้างงานไม่ซ้ าซ้อน     
ไม่มีแผนกงานมากเกินไป  

16 มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกัน และ        
มีความเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน 

ผู้ที่สื่อสารต้องมีความเข้าใจ
เนื้อหา  หรือแสดงข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง  
 

สร้างความเข้าใจร่วมกันให้
ตรงกนัในเรื่องที่ทุกคนต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน 

สร้างสัมพันธภาพ และ 
แสดงความรู้สึกชื่นชอบใน 
การสื่อสารซึ่งกันและกัน 
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ตารางที่ 20   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ   
 (Organization of Cooperation )  (ต่อ) 

 
ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 

17 มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่ได้รับซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงของกลุ่มของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาผ่าน 
โปรมแกรมการสื่อสาร  เช่น 
ไลน์ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ร่วมกัน 

กิจกรรมที่ท าผ่านเครือข่ายต้อง
มีลักษณะเท่าเทียมกัน 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเป็น
อิสระ  หรือความเป็นตัวของ
ตัวเองแม้มีการร่วมกิจกรรม  
ในกลุ่ม 

18. มีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน ด าเนินการโดยบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นหลัก ระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงเรียน 
 

หลีกเลี่ยงการออกค าสั่ง หรือ
การสั่งสอน 

ประสานงาน  และความร่วมมือ
ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
งานทุกงานที่เก่ียวข้อง 
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ตารางที่ 21  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 2  ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา   
                     (subordinate’s organizational, commitment)  
               

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
1 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กร ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ถึง

คุณค่าในตนเองและได้รับ 
การยอมรับให้เกียรติ 
จากองค์กร 
 

ส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้า
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ส่งเสริมให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยอมรับจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับองค์กร 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นกุศล ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต้องยึดมั่นในกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อก าหนด และ 
วินัย  จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของข้าราชการอย่างเคร่งครัด 
ครบทุกประการ  
 

ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งใน
ฐานะเป็นหัวหน้างาน 

จัดฝึกอบรมบ่มเพาะ ชักน าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นประโยชน์
ในการปฏิบัติธรรมส าหรับทุกคน 
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  ตารางที ่21  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 2  ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา   
                     (subordinate’s organizational, commitment)  (ต่อ) 
             

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
3. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพันต่องาน ผู้บังคับบัญชาสร้างความรู้สึก

ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็น
ของส่วนหนึ่งที่ส าคัญของ
องค์กรที่จะเป็นผู้ที่ท าให้ 
บรรลุเปูาหมาย 

ประสานระหว่างความต้องการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
สอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์กร ให้เห็นว่างานคือ
หนทางที่ตนสามารถท า
ประโยชน์ใหแ้ก่องค์การ  
และบรรลุเปูาหมาย 

ผู้บังคับบัญชาแสดการยอมรับ 
นับถือในความสามารถไม่ว่าจะ
เป็นการยกย่องชมเชยแสดง
ความยินดี ให้ก าลังใจ หรือ  
การแสดงออกอ่ืนใดที่ 

4. ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึง
ความประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 

สร้างความเชื่อม่ัน ยอมรับใน
คุณค่า  และเปูาหมายของ
องค์กร 

นโยบายการบริหารงาน  
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน   
ความรับผิดชอบ  และบทบาท
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชาสรา้งความรูส้ึกของ
บุคคลที่มีต่อความมัน่คงใน 
การท างานกับองค์กร  และ 
ความยั่งยืนในอาชีพ 
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ตารางที่ 21  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา   
                     (subordinate’s organizational, commitment)  (ต่อ) 
               

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
5 ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติ แจ้งนโยบายการด าเนินงาน  

เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติซึ่งระบุ
ถึงระเบียบวิธีและหลักการ 
ที่ได้เลือกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
 

การด าเนินงานต้องค านึงถึง
ความต้องการของพนักงาน 
ส่วนใหญ่  เพื่อไม่เป็นสาเหตุ
ของความขัดแย้งภายในองค์กร 

การท าให้รู้ว่าภารหน้าที่มี
ความส าคัญ  โดยผู้บังคับบัญชา
แสดงความเอาใจใส่ของ 
หัวหน้างาน  และการรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน   
 

6. ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังในค าสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ โดย
การแนะน าวิธีปฏิบัติให้ด้วย 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยดี  
 

ผู้บังคับบัญชา  ควรมีคุณสมบัติ
ของความเป็นผู้น า คือมี
ความสามารถในการชักจูงโน้ม
น้าวจิตใจ 
 

การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับ 
ผู้รับค าสั่ง  เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามการสั่งการท าให้
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชาต้องการ 
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ตารางที่ 21  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที2่  ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา   
                     (subordinate’s organizational, commitment)  (ต่อ) 
 
              ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 

7. ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพต่อผู้สั่งการ ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
ตามอ านาจ หน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ 
 

ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเสมอกัน ปราศจากอคติ 

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท าสิ่งใด 
ทีไ่ม่ถูกต้อง จะต้องตักเตือน โดย
ไม่ตักเตือนต่อหน้าผู้อ่ืน 
ไม่ซ้ าเติมผู้ใต้บังคับบัญชา  
รู้จักให้อภัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

8. ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจิตส านึกดี ชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชา 
ที่ถือว่างานที่ได้รับมอบหมาย 
หรืองานในหน้าที่เป็นเสมือน
งานของตนเอง 
 

กล่าวให้ก าลังใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความตั้งใจ
ที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จด้วยดี 
ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

อนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีการพัฒนางานที่ท าให้ดียิ่งขึ้น 
ศึกษาหาความรู้ในกฎระเบียบ
ต่าง ๆ 

9. ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความเสียสละ หลีกเลี่ยงการรบกวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเรื่อง
เล็กน้อย 
 

ยกย่องชมเชย เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้สละเวลา
ของตนเองเพ่ือให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จ 

ให้ค่าตอบแทนตามโอกาส 
อันควร 
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 ตารางที่ 21  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่2  ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา   
                     (subordinate’s organizational, commitment)  (ต่อ) 
              

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
10. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน

ในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ 
พิจารณาว่าผู้รับค าสั่งว่ามี
ความสามารถในการรับค าสั่ง
นั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ
ได้หรือไม่ 
 

เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมในงานให้มาก ด้วย 
การประชุมปรึกษา เสนอ 
ความคิดเห็น และกระจายงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแบ่งกัน
รับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยงการจับผิด
ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่แสดงให้
เห็นว่าเขาจะได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาให้
ท างานได้โดยเต็มที่เพ่ือให้เกิดผล
ดีต่อองค์กร 

11. ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงประโยชน์ที่
สังคมจะได้รับ 

ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปรากฏแก่ผู้อื่นเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า 
ความดีต่อผู้อ่ืน และสังคม 

ผู้บังคับบัญชาเชิญชวนให้ 
ความร่วมมือ หรือเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอก
หน่วยงาน 

จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี
และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ 
ทั้งในและนอกองค์กร 

12. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถตรงกับ
ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชาควรอธิบาย
สร้างความเข้าใจ เพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติ
ได้รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์
เรื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติ 
 

ผู้บังคับบัญชาเปิดใจยอมรับ 
และฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ข้อเสนอแนะในงานที่
รับผิดชอบ 

ให้มีการสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมในงานท่ี
รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 21  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา   
                     (subordinate’s organizational, commitment)  (ต่อ) 

   
              ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
13. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร การท างานที่ต้องยึด 

หลักคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผู้บังคับบัญชาเป็นที่พ่ึงพิง เวลา
ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหา 
หรือรู้สึกไม่สบายใจ 

เมื่อมีปัญหาผู้บังคับบัญชาต้อง
เข้าไปช่วยเหลือไม่ทิ้งกัน 

14. ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในค าสั่งการ  
มีความสมัครใจที่จะปฏิบัติยอมรับทั้งกาย 
และใจในการปฏิบัติตาม 

ผู้บังคับบัญชารับฟัง 
ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

ให้อภัยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
พลั้งพลาด  ไม่คาดโทษ 
ให้แก่กัน 

ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
เห็นคุณค่าศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 

15. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่ได้
รับผิดชอบ 

การจัดการต้องมีระบบที่ระบุ
ถึงความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

ลดภาระในการควบคุมงานลง
ให้มีอิสระในการท างาน 

มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดย
มอบหมายงานที่มีความส าคัญ 
หรือต้องใช้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

16 ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าของวัฒนธรรม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ตามพระบรมราโชวาท เป็น
กิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกให้
เห็นถึงมีความจงรักภักดี และ
เทิดทูนในสถาบัน 

การลดความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้เรียนรู้ถึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลมากขึ้นมี 
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกันมากขึ้น 

ส่งเสริมวิถีการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างโอกาสให้สมาชิกใน
องค์กรที่มีความหลากหลาย
สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก 
ความเข้าใจ เป็นสังคมการ
ท างานที่มีความสุข 
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ตารางที่ 22  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  (administrator  trait ) 
   

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
1 ผู้บังคับบัญชามีความเสียสละ การปฏิบัติงานได้ยึดหลัก

ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และความต้องการขององค์กร
เป็นส าคัญ 

การปฏิบัติงานโดยค านึงถึง 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์  
สาธารณูปโภคได้อย่างประหยัด
และเหมาะสม 

สร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
และประสานงานระหว่าง 
ภายในองค์กรกับผู้รับบริการ
อย่างทุ่มเท และจริงใจ 

2 ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน   
ต้ังใจท างาน 

สร้างความกระตือรือร้น 
ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ 
ทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และ
อุทิศเวลาให้งาน จนได้รับ 
การยกย่องในความส าเร็จ 
ของงาน 

ฝึกปฏิบัติตนจนสามารถ
ปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ให้ได้รับรางวัลจาก 
การปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 
ระดับเขต และประเทศ 

3 ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถในการประสาน
สัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
อันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้มาติดต่องาน 

เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
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 ตารางที่ 22  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  (administrator  trait )  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
4. ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน

ให้ได้รับความส าเร็จ  
 

ให้ความสนใจและเอาใจใส่งาน
ที่รับผิดชอบโดยการก าหนด
นโยบาย การบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุน
ช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

สามารถท างานที่ยาก หรืองาน
ใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

5. ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกล้าเสี่ยง 
ด้วยความรอบคอบ 

ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า 
หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 

ฝึกให้เป็นผู้ทีม่ีความสามารถ 
ในการคิดริเริ่ม หาหลักการ 
แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ฝึกให้มีทักษะ ความสามารถ 
ในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้
ปฏิภาณ ไหวพริบไดเ้ป็นอย่างดี 

6. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีเหตุผล ให้ได้รับความรู้  และเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย 
และ นโยบายอย่างถ่องแท้ 

ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ไมโ่กรธหากผู้ใตบ้ังคับบัญชามี
ความคิดเห็นไม่ตรงกับ 
ความคิดเห็นของตน 
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ตารางที่ 22  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  (administrator  trait ) (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
7. ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ รักและชอบงานที่ท าอย่าง 

เต็มใจ จริงใจ  และทุ่มเท 
 

ส่งเสริม สนับสนุนระบบ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติตาม
นโยบายของทางราชการ 
รัฐบาลอย่างโดยได้ถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดผลในเชิงรูปธรรม 

ปฏิบัติงานตามค าสั่ง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง 
เต็มความรู้  ความสามารถ 
ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีที่สุด 

8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้ร่วมงาน 

สร้างรอยยิ้ม มีความแจ่มใสใน
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 

ให้การบริการด้วยความเต็มใจ 
และเสมอภาคกันทุกระดับ 
มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และ
สุภาพต่อทุกคน 

สร้างจิตส านึกที่ดี และถือว่า 
การให้บริการเป็นหน้าที่ 
ที่จะต้องให้ช่วยเหลือ แนะน า 
ในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

9. ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู้ ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง 
ผ่านการเรียนรู้  ฝึกอบรม 
หรือศึกษาต่อในสายอาชีพ 

พัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ
ในการคิดริเริ่ม หาหลักการ 
แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในด้านองค์ความรู้  และทักษะ
ในการในการคิด  การเสนอ
เหตุผล การให้ความเห็น 
ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะ 
ในงานที่รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 22  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  (administrator  trait )  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
10. ผู้บังคับบัญชามีความสามารถด้านวิชาการ ศึกษาความรู้ ความคิดใหม่ๆ  

ทีเ่กิดความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ในปัจจุบัน ใฝุหาความรู้เพิ่มเติม
ในด้านอ่ืนๆ รอบรู้นอกเหนือจาก
งานในหน้าที่  

มีการพัฒนาศักยภาพ และ
ความส าเร็จของทีมผู้น าของ
องค์กร ให้สามารถท างานที่ยาก 
หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี
ต่อองค์กร 

สร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ความเป็นผู้น าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้น าด้าน
การเรียนการสอน 

11. ผู้บังคับบัญชามีความคล่องแคล่ว 
กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บังคับบัญชาแสดงออกถึง 
ความสนใจอย่างจริงจัง  และมี
ความจดจ่อต่อการปฏิบัติงาน 

เริ่มการท างานด้วยความร่าเริง
และคิดแต่แง่ดีเสมอ 

หลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค า
หยาบคาย  หรือเหยียดหยาม
ผู้อื่น 

12. ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า การก าหนดทิศทางขององค์กรให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้  

การจัดการระบบการท างาน 
จะต้องรับผิดชอบใน
กระบวนการวิธีการท างานด้วย
ความมั่นคง  เข้าใจได้ และต้อง
ท างานให้บรรลุเปูาหมาย 

การมอบอ านาจ เป็นการ
มอบหมายอ านาจ ความ
รับผิดชอบให้แก่บุคคลที่ 
เหมาะสม เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

13. ผู้บังคับบัญชาที่สร้างความเป็นมิตรกับ
ผู้ร่วมงาน 

สร้างกิจกรรมในกลุ่มสัมพันธ์ 
ต่างๆ กับผู้ร่วมงาน 
 

ให้ความเคารพยกย่องสรรเสริญ
ผู้ใตบ้ังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
ที่เหมาะสม ทั้งต่อหน้า   
และลับหลัง 

เรียนรู้นิสัยการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
เพ่ือศึกษาส่วนดี และน ามา 
เป็นแนวทางปฏิบัติ 
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ตารางที่ 23   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 4  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)   
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
1. ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ เข้าใจ ตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง 

และเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อ่ืน 
 

เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถก าหนดวิธีการสื่อสาร
ที่ดีของตัวเองให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการของผู้อ่ืนได้ 
อย่างชัดเจน 

ฝึกทักษะของการสื่อสาร และ
แนวความคิดท่ีดีของการสื่อสาร
จะท าให้ผู้บังคับบัญชามีพลังใน
การติดต่อสื่อสารและโน้มน้าวใจ
ผู้อื่นได้ดี 

2. ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

การสื่อสารที่ประทับใจ โดยปรบั
เป็นโทนเสียงทีนุ่่มนวลนา่ฟัง 
แสดงท่าทีที่มุ่งมัน่ จะเปน็
พฤติกรรมเชิงบวก ให้เกิดการคิด
ตาม เห็นผลตาม รู้สึกตาม และ
เชื่อตาม และน าไปสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างเข้าใจและเต็มใจ 

การกล่าวในแง่ดีกับทุกคน 
สร้างความรู้สึกเท่าเทยีมกัน 
ไมไ่ม่สร้างความรู้สึกว่าเขาแพ้ 
ช่วยสร้างความรู้สึกท่ีหลอม
ละลายก าแพงในใจของผู้รับ
สาร 

วางแผนการสื่อสาร ก าหนด
เปูาหมายหรือผลลัพธ์ของการ
สื่อสารที่ต้องการให้มี 
ความชัดเจน 

3. ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา วิเคราะห์ การแสดงออกของ
บุคคลในเบื้องต้นได้วา่ กิริยา 
ท่าทาง ค าพูด และอารมณ์ 
ทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงปัญหาบาง
ประการที่อยู่ในความคิดและ
จิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
โอกาสท างานตามท่ีเขา
ปรารถนาจนประสบ
ความส าเร็จจากการเรียนรู้
ความต้องการของตนเอง 

เอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
ใช้วิจารณญาณ ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมในด้านความคิด ความ
ต้องการ ตลอดจนการแสดงออก
จากกิริยาท่าทางและการพูด 
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ตารางที่ 23   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 4  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  (ต่อ)  
                    

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
4. ผู้บังคับบัญชาสร้างคุณค่าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เข้าใจลักษณะของงานทีเ่ขา
ท าอยู่ว่ามีความท้าทาย 
และมีความหมาย 
 

ให้อิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การก าหนดวิธีการท างาน
ขั้นตอนผลผลิตที่ได้ด้วยตัวของ
เขาเอง 

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ โดยไม่
ผ่านกระบวนการที่คนอ่ืนต้องท า
ต่อ ท าให้เขารู้สึกรับผิดชอบใน
งาน และภูมิใจในความส าเร็จ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการท างานเป็นทีม
โดยการให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ือเกิดทักษะการท างานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  

ฝึกการสังเกต และเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงาน สร้างความ
กระจ่างชัดในวัตถุประสงค์ 
และเห็นด้วยกับเปูาหมาย 
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

การยืดหยุ่น และการยอมรับ
อย่างเปิดเผย ทบทวน
ความสามารถของกลุ่ม แล้วแจ้ง
ข้อมูลที่แท้จริงน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

6. ผู้บังคับบัญชาสร้างความหวังให้เกิดการปฏิบัติ
ตาม 

ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ใช้ความรู้ ความสามารถของ
ตน ในการพัฒนางานเพ่ือ
ความก้าวหน้าของตนเอง 
และองค์กร  
 

สร้างบรรยากาศของการท างาน
ที่เป็นกันเองมีความเสมอภาค
ในการท างานของสมาชิกทุกคน  

ผู้บังคับบัญชาสนองตอบ
ความหวังและความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้านการสร้าง
ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่
การงาน ค่าตอบแทน และ
ความก้าวหน้า 
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ตารางที่ 23   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 4  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   (Transformational Leadership)  (ต่อ) 
 

 ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
7. ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 
ผู้บังคับบัญชาควรจะต้อง
เรียนรู้จิตวิทยา   เพื่อที่จะ
ทราบปัจจัยที่ท าให้บุคคล
แตกต่างกัน  ส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 
การแสดงออกท่ีเหมาะสม   
โดยการชักจูง  ชี้แนะ   และ
แก้ไขพฤติกรรมใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามความต้องการ 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  และท างานร่วมกันได้
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ   

น าหลักจิตวิทยามาใช้รวมทั้งใช้
หลักธรรมในการปกครอง      
มีความยุติธรรม ให้          
ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างจริงใจ จึงจะสามารถเป็น
ผู้น าที่ครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้อย่างแท้จริง 

8. ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าปรึกษาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

การสนทนาแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันอย่างไมเ่ป็น
ทางการ ระหว่างกัน  เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า 
ผลงานที่ก าลังท าอยู่นั้นเป็น
อย่างไร และท าไมจึงส่งผล
เช่นนั้น 
 

รับฟังในสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
พูด งดการวิจารณ์  หรือการ
แนะน า  ไมโ่ต้เถียงกับผู้ใต้
บังคับบังคับบัญชาในขณะที่
ก าลังให้ค าปรึกษาหารือ ให้
ความสนใจอย่างจริงจังต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะที่พูด 
ฟังให้แน่ชัดว่าเขาต้องการบอก
อะไร 

การให้ค าปรึกษาหารือมุ่งหวังที่
จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ปัญหา
ตัวเอง ผลของการให้ค าปรึกษา
หารือจะเกิดข้ึนเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
เชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา  และมี
ความเชื่อว่า  ผู้บังคับบัญชา
จริงใจ  ตั้งใจฟัง  และมีเจตนา 
บริสุทธ์ที่จะให้เขาแก้ปัญหาได้ 
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 ตารางที่ 23   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 4  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)  (ต่อ) 
                    

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
9. ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสร้างความรู้สึกให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่คณะ และมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีวามสามารถ
อย่างเหมาะสม จะท าให้เขาเกิด
ความภาคภูมิใจว่าผู้บังคับบัญชา
มีความไว้เนื้อเชื่อใจ 

สร้างโอกาสก้าวหน้า เช่น  
การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการให้
รางวัล ผลตอบแทนตามโอกาส
อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงถึงการ
ยอมรับในความคิดสร้างสรรค์ที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  
เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  กระตุ้นให้
แสดงความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางาน 
มากยิ่งขึ้น 

10. ผู้บังคับบัญชามีการสร้างแรงดึงดูดใจต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ให้ความรู้สึกสบายใจ ไม่รู้สึก
วิตกกังวลจะช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถควบคุม
สิ่งต่าง ๆ ได้ ท าให้ 
เกิดความประทับใจ  
 

แสดงตนอย่างเปิดเผยต่อการท า
ความรู้จัก ว่าตัวผู้บังคับบัญชามี
นโยบายอย่างไร มีลักษณะ 
การบริหารอย่างไร มีปรัชญาใน
การด าเนินชีวิตอย่างไร 
การแสดงตนได้ชัดเจนเท่าใด จะ
ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงขึ้น 
และเกิดความผูกพันมากข้ึน  
การรู้จักจะน ามาซึ่งความไว้ใจ
มากขึ้น 

สร้างความอัศจรรย์ใจใน
บางครั้ง เช่นให้ได้รับของขวัญ
หรือบริการพิเศษอย่างไม่ 
คาดฝัน ดอกไม้  และการ์ด 
วันเกิด ท าให้มีความสุข 
ประทับใจมากผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความสุข รู้สึกภาคภูมิใจ และ
ผูกพันกับผู้บังคับบัญชามาก
กว่าเดิม 
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ตารางที่ 23   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 4  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)  (ต่อ) 
                    

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
11. ผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น เปิดใจรับฟังเรื่องจริงๆ ทั้งท่ีดี

และไม่ดี ไม่น าเรื่องอดีตมา
ตัดสินปัจจุบัน โดยไม่ฟังเหตุผล
ก่อน สอบถามจากตัว
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ควรไป
สอบถามจากคนอ่ืน 

เปิดโอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนในการพูดคุยแสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
กัน 

ความเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคน
และแสดงความเข้าอกเข้าใจของ
พนักงานของตนให้มากผู้บริหาร
ต้องเอาใจใส่ต่อพนักงาน ให้
ความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน 

 
 
ตารางที่ 24  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 5  นโยบายที่ปฏิบัติได้ (practical policy) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
1. สิ่งที่สั่งการเป็นการปฏิบัติในเชิงนโยบาย ก าหนดกรอบการด าเนินงาน

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย และก าหนดวิธีการ
เฉพาะในการด าเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ของตนโดยตรง 

ก าหนดสายบังคับบัญชาจาก
ระดับสูงลงมาสู่ระดับต่ าสุด 
สายการสื่อสารติดต่อที่ชัดเจน
ลดขั้นตอนการด าเนินงาน 

สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินการได้ อย่างเป็น
กระบวนการ และมีหลักฐาน
ปรากฏ 
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ตารางที่ 24  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 5  นโยบายที่ปฏิบัติได้ (practical policy)  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
2.  สิ่งที่ปฏิบัติเกิดจากอ านาจทางกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประพฤติ

และปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบ ที่การก าหนดถือ
ประโยชน์ของทางองค์กร 

มอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท า พร้อมทั้ง
แนะน าวิธีปฏิบัติงานให้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผล การสั่งการ 
ควรชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงค าสั่ง
พิจารณาต่างๆ ที่จะให้งาน
ส าเร็จได้ 

3. การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวินัยและข้อบังคับ
ขององค์กร 

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลงที่
ได้ก าหนดไว้ควรมีความ
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจได้ง่ายใช้
ภาษาถูกต้องก าหนด
รายละเอียดปฏิบัติที่ชัดเจน 

มาตรการที่สร้างขึ้นอาจเป็น 
ทั้งการส่งเสริมให้กระท า 
ความด ีหรือให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ หรืออาจเป็น
การลงโทษ 

องค์กรจัดสภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนา 
และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ให้เกิดข้ึน   

4. การปฏิบัติเป็นไปตามสิ่งที่มอบหมายเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือโครงสร้างการปฏิบัติ หรือ
โครงสร้างของงาน 

การวางแผนการปฏิบัติงานที่
จะต้องท าให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกับโครงสร้างการ
ปฏิบัติ  
 

หาก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไป
ตามตัวชี้วัดผลงานหลักท่ี
ก าหนด เพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจ
ส าหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการ
ปฏิบัติทีดี่ 

ผู้บังคับบัญชาจะติดตามการ
ประเมินที่ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อการก ากับ
ดูแลการท างานให้ได้ 
ตามเปูาหมาย 
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ตารางที่ 24  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 5  นโยบายที่ปฏิบัติได้ (practical policy)  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
5. สิ่งที่ปฏิบัติเป็นการกระท าที่เกิดจากการยอมรับ

ข้อตกลงของทั้งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ร่วมกันก าหนดข้อตกลง โดย
ให้น าภาระงานหรือกิจกรรม 
ตามค าบรรยายลักษณะ ที่
ครอบคลุมภาระงานทุก
ประเภท และ/หรือภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ภาระงานหลัก/งานประจ า  
ส่วนงานที่ต้องพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะส่วน
บุคคล และงานพิเศษอ่ืนๆ 

ผู้ใต้บังคับบัญชารวบรวมผลงาน
ประกอบการประเมิน ส่วน
ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ 

6. มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีการวางแผน เตรียมออก
ค าสั่งการปฏิบัติงาน ที่วางตัว
บุคคลไว้ได้อย่างเหมาะสม 
 

อธิบายจุดประสงค์ของงาน 
ระบุสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
มาตรฐานการท างาน/ 
ปฏิบัติงาน เวลาที่จะเริ่มต้น
และสิ้นสุดของงาน  สถานที่ 
การด าเนินการ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 

พึงปฏิบัติในการสั่งงาน ด้วย
ท่าทางสุภาพ ให้เกียรติผู้รับ
ค าสั่งสั่งอย่างเป็นระบบที่มี
ขั้นตอนเป็นล าดับเปิดโอกาสให้
ผู้รับค าสั่งซักถามความสงสัย 

7. การปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการถูกควบคุม ดูแล และ
ติดตามจากผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชาจะต้องรู้
ระบบงาน สถานการณ์ของ
การปฏิบัติงาน ต้องรู้ว่าใน
หน่วยงานต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ให้ข้อมูลย้อนกลับของการ
ท างาน เพื่อสามารถปรับปรุง
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที การ
ก ากับอาจท าได้ง่าย ๆ เช่น  
การสังเกต 

ก าหนดผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับ
ดูแลและก าหนดวิธีการในการ
ก ากับดูแล  โดยการก ากับดูแล
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย   
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ตารางที่ 25   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่6 ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน  ๆ(fringe benefit)   
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
1. ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิ

ประโยชน์ที่ตนจะได้รับ 
แจ้งสิทธิประโยชน์ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับ เช่น
เวลาการท างาน เวลาพัก 
วันหยุด วันลา ค่าตอบแทน 
ให้ทราบแบบลายรักษ์อักษร
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

มีหน่วยงานภายในองค์กรที่ 
ท าหน้าที่ดูแลในส่วนของ 
สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีหน่วยรับข้อร้องเรียนถึง 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจของ
ตนเอง 

เรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็น
และข้อมูลข่าวสารของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

จะต้องเสนอข้อคิดเห็น ในทาง
เสริมสร้างเพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวิธีการ
ท างานที่ดี  แต่จะต้องพึงระวัง
ไม่ให้เป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงงานของผู้อ่ืน 

ต้องเคารพในหลักความยุติธรรม
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
องค์กร ไม่ใช่เห็นแก่ได้ หรือคิด
กอบโกยประโยชน์ส่วนตัว 
เป็นใหญ่ ต้องไม่สร้างปัญหา
ให้แก่องค์การหรือผู้บังคับบัญชา 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองตาม 
ความต้องการ หรือได้รับประโยชน์จากสิ่ง 
ที่ปฏิบัติ 

ค้นหา หรือสังเกตว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชามี 
ความต้องการ หรือหรือมี
ความหวังต่อสิ่งใด  
 

ดึงสิ่งที่ประสบการณ์ ความรู้ 
ความคาดหวังมาเป็นเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น โดย 
การให้ฝึกอบรม หรือพัฒนา
ตนเองตามความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ตารางที่ 25   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่6 ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน  ๆ(fringe benefit)  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
4. ผู้ใต้บังคับบัญชากลัวการถูกลงโทษ ให้ความรู้ด้านระเบียบวินัย และ

แจ้งบทลงโทษ  ตามระเบียบ
การปฏิบัติทางราชการ หรือที่
องค์กรก าหนด 

ด าเนินการทางวินัยใช้เป็น
แนวทางประกอบการ
พิจารณาความผิดและ
ก าหนดโทษได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม  และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ปรับทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและต่อ
เพ่ือร่วมงาน  ต่อหน่วยงาน  ต่อ
ผู้บังคับบัญชา  ตลอดจนต่อสังคม  
โดยมีอุดมคติเพ่ือส่วนรวม  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจ  
และมีจิตมุ่งส่วนรวมในการท างาน 

5, ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่กระท าแล้วมี
ความสุข 

หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์เม่ือมี
การขัดแย้งเกิดขึ้น และพยายาม
ใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหา 
 

การท างานร่วมกันจะต้อง
ช่วยเหลือกันด้วย 
ก าลงักาย ก าลังความคิด 
และก าลังทรัพย์ 

ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้
น้ าใจไมตรีต่อกัน ให้อภัยกัน ให้
การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดย
มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความ
บริสุทธิ์ใจและจริงใจ(พระบรม
ราโชวาท) 

6. สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

เสริมสร้างหลักศีลธรรม ซึ่ง
บุคคลจะใช้ในการพิจารณา การ
กระท าของตนอย่างมีเหตุผล 
ก่อให้เกิดค่านิยมส่วนบุคคลที่ดี
งาม 

ให้บุคคลก าหนดความคิด
และแนวทางปฏิบัติสร้าง
มาตรฐาน จากการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล 

ให้บุคคลตัดสินใจว่าสิ่งใดผิด สิ่งใด
ถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มี
คุณค่าควรท าหรือไม่ควรท าและ
เลือกกิจกรรม ทางสังคม ซึ่งตน
จะต้องเข้าไปร่วมในกิจกรรมด้วย 
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ตารางที่ 26   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 7  การบังคับ (coercion)   
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
1. เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา การเตรียมรับมือโดยใช้ข้อมูล

พ้ืนฐานที่เป็นจริง  รับรู้
สถานการณ์อย่างมีสติ 
ที่จะแก้ไข ไม่ตื่นตระหนก 
 

เรียนรู้ทักษะของการผิดพลาด
ในอดีต และเข้าใจสถานการณ์
ของการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน  
และก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา แล้วด าเนินการแก้ไข 

ฝึกการคิดสร้างสรรค์ในงานที่ดี 
ท าให้เกิดมีการประยุกต์ใช้กับ
การท างานในทุกระดับ 

2. การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร 

ก าหนดนโยบาย 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม 

ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้น าในด้าน
จริยธรรม และเป็นตัวอย่างใน
การปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณขององค์กร 

3. การปฏิบัติเป็นไปตามด้วยความจ าใจเพราะ 
ถูกบีบบังคับ หรือมีการใช้อ านาจบังคับ 
จากผู้บังคับบัญชา 

ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ
ควบคุมการกระท าของ
ผู้ใต้บังคบับัญชาตาม
ความชอบด้วยกฎหมาย  และ
ควบคุมได้ในเรื่องของ  
ความเหมาะสม ซ่ึงอยู่ใน
ดุลพินิจ  

ให้ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล 
ในเรื่องที่เป็นความชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ก้าวล่วงเข้าไป
ควบคุมในเรื่องส่วนตัว  
ควรอยู่ในดุลพินิจ 

ให้มรีะบบการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองโดยองค์กร
ภายนอก 
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ตารางที่ 26   แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 7  การบังคับ (coercion)  (ต่อ) 
 

ประเด็นองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตาม  แนวทางการส่งเสริมที่ 1 แนวทางการส่งเสริมที่  2 แนวทางการส่งเสริมที่  3 
4. การปฏิบัติเป็นไปตามตามความต้องการของ

ผู้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชาก าหนด
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับแน่นอน  
 

ผู้บังคับบัญชาบอกกล่าวอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
มีการมอบหมายงาน 

ผู้บังคับบัญชาต้องดูแล  
รับผิดชอบ  ให้แนวทาง
ช่วยเหลือ  เพ่ือให้งานส าเร็จ 
สู่เปูาหมาย 

5. สิ่งที่ปฏิบัติเกิดจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการ
ด้วยอารมณ์  เพราะนอกจาก
จะไม่เกิดผลดีต่อ 
การปฏิบัติงาน แล้วยังเป็น
การแสดงถึงภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชาด้วย 

ผู้บังคับบัญชาต้องกล้า
รับผิดชอบค าสั่งที่ออกไปเสมอ  
ไม่ว่าจะเกิดผลดี  หรือผลเสีย
ประการใดหากเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นจะต้องยอมรับด้วย
ความเต็มใจ   

ผู้บังคับบัญชาต้องมีศิลปะแห่ง
การออกค าสั่งที่ดี เพ่ือช่วย
เสริมสร้างภาวะผู้น าการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ  และ 
การยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฎิบัติตามในองค์กร
ทางการศึกษา” พบว่ามีแนวทางการสงเสริมการยอมปฎิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
ทางการศึกษาทั้งสิ้น 228 แนวทาง ดังรายงานสรุปผลการวิเคราะหไ์ด้ดังนี ้

1. องค์ประกอบการยอมปฎิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 
7 องค์ประกอบคือ1) องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ (organization of cooperation) 2) ความผูกพัน
ต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา (subordinate’s organizational commitment) 3) คุณลักษณะผู้น า
ของผู้บังคับบัญชา (administrator trait) 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational 
leadership)  5) นโยบายที่ปฏิบัติได้ (practical policy)  6) ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ (fringe benefit)  และ 
7) การบังคับ (coercion)  ซึ่งมีตัวแปรรวม ทั้งสิ้น  76 ตัวแปร 

2. แนวทางการส่งเสริมการยอมปฎิบัติตามของผู ้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง   
การศึกษาใน 7 องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 228 แนวทางการส่งเสริม โดยแบ่งเป็นแต่ละองค์ประกอบ
คือ 1) องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ (organization of cooperation) มีแนวทางของการส่งเสริม  
จ านวน 54  แนวทาง 2)  ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา (subordinate’s organizational  
commitment)  จ านวน 48 แนวทาง 3) คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (administrator trait)     
มีแนวทางการส่งเสริม จ านวน 39 แนวทาง 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational 
leadership)  มีแนวทางการส่งเสริม จ านวน 33  แนวทาง  5)  นโยบายที่ปฏิบัติได้ (practical policy)  
มีแนวทางการส่งเสริม จ านวน 21 แนวทาง 6) ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ ( fringe benefit)   มีแนวทาง 
การส่งเสริม จ านวน 18 แนวทางและ 7) การบังคับ (coercion)   มีแนวทางการส่งเสริม  จ านวน 15 
แนวทาง สรุปได้ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 สรุปจ านวนแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ในองค์กรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา 39 แนวทาง 

 

1. องคก์รแห่งการสร้าง 
ความร่วมมือ  54 แนวทาง 

7. การบังคับ 
15 แนวทาง 

2. ความผูกพันต่อองค์กร 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา  48 แนวทาง  

6.  ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ  
18 แนวทาง 

5. นโยบายที่ปฏิบัติได้  
21 แนวทาง 

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 33 แนวทาง 

แนวทางการส่งเสริม 
การยอมปฏิบัติตามของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
ทางการศึกษา 
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บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา”   มีวัตถุประสงค์

การวิจัยเพ่ือ 1) ทราบองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
และ 2) ทราบแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา     
ผลการวิจัยมี 2 ตอน คือ  ตอนที่1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา ตอน
ที่ 2 หาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา   ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ซ่ึงเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews)  และ
แบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Opinionnaire and Checklist form) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย คือ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจ านวน 173 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ครู รวม 519 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่  ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
(Exploratory Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษามีจ านวน 7 องค์ประกอบ คือ องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ 
(Organization of Cooperation) ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา (subordinate’s 
organizational commitment) คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (Administrator Trait) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) นโยบายที่ปฏิบัติได้ (Practical Policy) ประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืน  ๆ (fringe benefit) และการบังคับ (coercion)  2)  แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษามีจ านวน  ทั้งหมด 228 แนวทาง ได้แก่องค์กรแห่งการสร้างความ
ร่วมมือ 54 แนวทาง ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา 48 แนวทาง คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา 39 แนวทาง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 33 แนวทาง นโยบายที่ปฏิบัติได้ 21 แนวทาง  
ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน  ๆ18 แนวทาง  และการบังคบั 15 แนวทาง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง

การศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจ านวน 3 คน คือ 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 2 ) รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ านวน 1 คน และ 3) ครู จ านวน 1 คน ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นพหุองค์ประกอบ ทั้ง 7 
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องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 76 ตัวแปร โดยองค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้าง 
ความร่วมมือ (Organization of Cooperation) มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน18 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 
2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา (subordinate’s organizational  commitment) มีตัว
แปรที่สังเกตได้ จ านวน 16 ตัวแปรองค์ประกอบที ่3 คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (Administrator 
Trait) มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 13 ตัวแปรองค์ประกอบที่4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership ) มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 นโยบายที่
ปฏิบัติได้ (Practical Policy) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 ประโยชน์เกื้อกูล
อ่ืนๆ  (fringe benefit)  มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 6 ตัวแปร องค์ประกอบที่7 การบังคับ 
(coercion) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

  
 องค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ  (Organization of Cooperation)  
มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 18 ตัวแปร  พบว่าตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.562 – 0.757  มีค่า  
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ13.813 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ11.526 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ11.526 ตัวแปรทั้ง18 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับ
องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้  ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการลดการใช้
อ านาจจากผู้บังคับบัญชา  มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน   
ใช้หลักศีลธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับความสะดวก  มีการช่วยเหลืออุปถัมภ์ 
จากผู้บังคับบัญชา  มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และชื่นชมซึ่งกันและกัน  มีการแสดงน้ าใจ
นักกีฬาต่อกัน   มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา  และผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยมีสิ่งอ านวย         
ความสะดวกในการท างาน มีการเสริมแรง ด้วยการกระท า หรือค าพูดจากผู้บังคับบัญชา  มีการพ่ึงพา
อาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและ  มีการสร้างความผูกพัน
ต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานแบบร่วมมือกัน  
สร้างเครือข่ายการประสานงาน  มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกัน  มีความเข้าใจในสิ่งที่สื่อสาร
ระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่ได้รับซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน 
 
 องค์ประกอบที่  2ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ ใต้บั งคับบัญชา (subordinate’s 
organizational  commitment)  มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 16 ตัวแปร พบว่ามีค่าน้ าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.562 – 0.757 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ  
11.724 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ  9.770 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ 
21.296 รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปน้อยได้
ดังนี้  ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นกุศล  
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ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพันต่องาน  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึงความประสงค์
หรือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติ  ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังในค าสั่ง
การและเคารพต่อผู้สั่งการของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจิตส านึกดี ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
ผู้ที่มีความเสียสละ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ
ตรงกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในค าสั่งการ 
มีความสมัครใจที่จะปฏิบัติยอมรับทั้งกายและใจในการปฏิบัติตาม ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถใน
เรื่องที่ได้รับผิดชอบ และผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าของวัฒนธรรม 
 
 องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (Administrator Trait)   มีตัว
แปรที่สังเกตได้ จ านวน 13 ตัวแปร  พบว่ามีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.576 – 
0.760   ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 9.939 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 8.283 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ
ตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ 29.578 รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียง
ตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บังคับบัญชามีความเสียสละ 
ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกล้าเสี่ยงด้วยความรอบคอบ  
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีเหตุผล ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู้ ผู้บังคับบัญชามีความสามารถด้านวิชาการ ผู้บังคับบัญชา
มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า และผู้บังคับบัญชาที่
สร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน    
 
 องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership ) มี
ตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 11 ตัวแปร  พบว่ามีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.504  
– 0.661 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 6.521 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 5.434 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ
ตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ35.012 รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตาม
น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ
ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา ผู้บังคับบัญชาสร้าง
คุณค่าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสร้าง
ความหวังให้เกิดการปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้บังคับบัญชา
สามารถให้ค าปรึกษาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้  ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชามีการสร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น 
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 องค์ประกอบที่ 5  นโยบายที่ปฏิบัติได ้( Practical Policy)  มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 
7 ตัวแปร พบว่ามีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.558  – 0.782  ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 5.648ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 4.707 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 39.719  รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ สิ่งที่สั่งการเป็นการปฏิบัติในเชิงนโยบาย สิ่งที่ปฏิบัติเกิด
จากอ านาจทางกฎหมาย  การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวินัยและข้อบังคับขององค์กร การปฏิบัติ
เป็นไปตามสิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือโครงสร้าง  การปฏิบัติ หรือโครงสร้างของงาน  
สิ่งที่ปฏิบัติเป็นการกระท าที่เกิดจากการยอมรับข้อตกลงของทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา    
มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการถูกควบคุม ดูแล และติดตาม
จากผู้บังคับบัญชา  
 
 องค์ประกอบที่ 6  ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ  (fringe benefit)  มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน  
6 ตัวแปร  พบว่ามีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.535 – 0.789 ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ  5.227 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage 
of variance) เท่ากับ 4.456 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 44.075  รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง  ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ หรือได้รับประโยชน์จากสิ่ งที่ปฏิบัติ   ผู้ ใต้บั งคับบัญชากลัวการถูกลงโทษ  
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่กระท าแล้วมีความสุข  และสิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 องค์ประกอบที่ 7 การบังคับ (coercion)   มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร พบว่า    
มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.572 – 0.689 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value) เท่ากับ 3.478ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 
เท่ากับ  2.898 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 46.973 รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา  การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร การปฏิบัติเป็นไปตามด้วยความจ าใจเพราะถูกบีบบังคับ หรือมีการใช้อ านาจบังคับจาก
ผู้บังคับบัญชา  การปฏิบัติเป็นไปตามตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา และสิ่งที่ปฏิบัติเกิดจาก
การสั่งการของผู้บังคับบัญชา   
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 2. ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
ทางการศึกษา  ในแต่ละองค์ประกอบได้มาจากน าแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
และนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นองค์ประกอบการยอม
ปฏิบัติตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ที่
ได้จากการศึกษาการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทาง
การศึกษาในแต่ละประเด็นองค์ประกอบ พบว่าพหุองค์ประกอบ ทั้ง 7 องค์ประกอบ มีตัวแปรจ านวน 
76   ตัวแปร และมีแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามรวมทั้งสิ้น 228  แนวทางการส่งเสริม  
โดยแบ่งเป็นแต่ละองค์ประกอบคือ 1) องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ (Organization of 
Cooperation)  ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน  18 ตัวแปร  มีจ านวน 54  แนวทางการส่งเสริมการ
ยอมปฏิบัติตาม 2) ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา (subordinate’s organizational 
commitment)    ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 16 ตัวแปร   มีจ านวน 48 แนวทางการส่งเสริมการ
ยอมปฏิบัติตาม 3) คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (Administrator Trait)  ประกอบด้วยตัวแปร
จ านวน  13 ตัวแปร มีจ านวน 39 แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม 4) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership )  ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน  11  ตัวแปร มี
จ านวน 33 แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม 5) นโยบายที่ปฏิบัติได้ ( Practical Policy)   
ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน  7 ตัวแปร  จ านวน 21 แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม 6) 
ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ  (fringe benefit)  ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร  จ านวน 18 แนว
ทางการส่งเสริม  การยอมปฏิบัติตาม และ 7)  การบังคับ (coercion)  ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 5  
ตัวแปร จ านวน 15 แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริม
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้   

 
 1. การส่งเสริมสภาพองค์ทางการศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีการสร้างความร่วมมือ 
(Organization of Cooperation)  ประกอบด้วยแนวทางดังนี้ การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  มีการลดการใช้อ านาจจากผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ใช้หลักศีลธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับความ
สะดวก  มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ จากผู้บังคับบัญชา  มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และชื่นชมซึ่ง
กันและกัน มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน  มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  มีการเสริมแรง ด้วยการกระท า หรือค าพูด
จากผู้บังคับบัญชา มีการพ่ึงพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการก าหนด
รูปแบบการปฏิบัติงานแบบร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายของการประสานงาน มีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพต่อกัน และมีความเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่ได้รับซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งมีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน  
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 2.การส่ ง เ สริ ม ให้ ผู้ ใ ต้ บั งคั บบัญชามี ค วามผู ก พันกับองค์ กรทางการศึ กษา 
(subordinate’s organizational commitment) ประกอบด้วยแนวทางดังนี้  ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร  ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นกุศล ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพัน
ต่องาน ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึงความประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 
ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติ  ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังในค าสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพต่อผู้สั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจิตส านึกดี ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความ
เสียสละผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจในการปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถตรงกับผู้บังคับบัญชา   
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร  ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในค าสั่งการมีความสมัครใจที่จะ
ปฏิบัติยอมรับทั้งกาย และใจในการปฏิบัติตาม ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ  
และผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าของวัฒนธรรม 

 
3. การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีคุณลักษณะของผู้น า (Administrator Trait) 

ประกอบ ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ ผู้บังคับบัญชามีความเสียสละ ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นต่อการบรรลุเปูาหมาย มีความตั้งใจท างาน ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกล้าเสี่ยงด้วยความรอบคอบ  ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ที่มีเหตุผล ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู้ ผู้บังคับบัญชามีความสามารถด้านวิชาการ ผู้บังคับบัญชามีความ
คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า  และผู้บังคับบัญชาที่สร้างความ
เป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน 

 
4. การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) ประกอบด้วยแนวทางดังต่อไปนี้  ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ ผู้บังคับบัญชา
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา ผู้บังคับบัญชาสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสร้างความหวังให้
เกิดการปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้บังคับบัญชาสามารถให้
ค าปรึกษาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้  ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีการ
สร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น 
  
 5. การส่งเสริมให้การปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ภายใต้นโยบายที่ปฏิบัติได้  
( Practical Policy) ประกอบด้วยแนวทางดังต่อไปนี้  สิ่งที่สั่งการเป็นการปฏิบัติในเชิงนโยบาย สิ่งที่
ปฏิบัติเกิดจากอ านาจทางกฎหมาย การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวินัยและข้อบังคับขององค์กร การ
ปฏิบัติเป็นไปตามสิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงสร้างการปฏิบัติ หรือโครงสร้างของงาน  
สิ่งที่ปฏิบัติเป็นการกระท าที่เกิดจากการยอมรับข้อตกลงของทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา    
มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการถูกควบคุมดูแลและ
ติดตามจากผู้บังคับบัญชา 
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5. การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ (fringe benefit)    

ประกอบด้วยแนวทาง ดังต่อไปนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ หรือได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชากลัวการถูกลงโทษ  ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติในสิ่งที่กระท าแล้วมีความสุข  และที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
7. การส่งเสริมให้ใช้การบังคับ (coercion) โดยภาพรวมขององค์ประกอบนี้ในการสั่งการ

ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา เมื่อเกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  เพราะการปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความจ าใจจากการถูกบีบบังคับ  
มีการใช้อ านาจบังคับจากผู้บังคับบัญชา  การปฏิบัติเป็นไปตามตามความต้องการ หรือการสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา  นั้นเป็นเรื่องท่ีผู้บังคับบัญชาต้องระมัดระวัง  และมีความรอบครอบในการสั่งการซึ่งไม่
ควรเกิดจากการใช้อารมณ์ของผู้บังคับบัญชาตัดสิน 

 
การอภิปรายผล 

 
 จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษา  พบประเด็นส าคัญที่ได้ค้นพบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ สามารถน ามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 จากผลการวิจัยองค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษาเป็นพหุองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบที่ส าคัญ  ได้แก่ 1)  องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ     
2) ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา   3) คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  4) ภาวะผู้น า        
การเปลี่ยนแปลง  5) นโยบายที่ปฏิบัติได้  6) ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ และ 7) การบังคับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ในการบริหารงานทุกองค์กรต้องมุ่งการแสวงหาความร่วมมือต่อกันทั้งในส่วนของผู้บริหารในฐานะที่
เป็นผู้บั งคับบัญชา และเป็นผู้ น าขององค์กรที่จ าต้องน าพาองค์กร โดยเฉพาะการท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่ผู้บังคับบัญชา
ได้ทราบเหตุของการยอมปฏิบัติตามก็จะสามารถล่วงรู้ความต้องการที่เป็นพ้ืนฐานของการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์สภาพองค์กรของตนเองได้อย่างมี
ทิศทาง และสามารถท่ีจะตั้งรับ หรือปรับกลวิธีเตรียมการเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายใน
องค์กรได้ พร้อมรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่นการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์      
การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด  และ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดย
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ค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  อีกท้ัง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ในการสร้างความพร้อมของระบบราชการ
ไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนมีเปูาหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริม
และยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนอันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมร่วมกัน  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการท างาน  และวิธีการบริหารงานเพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กรเป็นการท างานที่มุ่งไปสู่
การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  สู่ความส าเร็จตามเปูาหมายการด าเนินการขององค์กร  สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถน าไปปรับใช้ได้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ท าให้การส่ง
มอบผลผลิต และการบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการด้านอ่ืนๆ และเพ่ิมความสามารถใน   
การแข่งขัน   โดยท าให้เกิดความสอดคล้องกันของแผน   กระบวนการการตัดสินใจ   บุคลากร 
การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน าเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถประเมินองค์กรตนเอง
ได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และต้องการมุ่งไปทางใด เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์  โดย
ตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกณฑ์ PMQA เป็นชุดของ
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ 7 ด้านในการบริหารและด าเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ 1) การน า
องค์การ  2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
และ 7) ผลลัพธ์การด าเนินการ ที่จะช่วยให้ส่วนราชการจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหา
จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาการปรับปรุงการสื่อสาร การเพ่ิมประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล 
รวมทั้งบรรลุเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท้ายที่สุดแล้ว ส่วนราชการจะก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในส่วน
ของนโยบายการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับมอบหมายให้ศึกษาในเรื่องทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทย มั่นคน มั่งคั่ง ยั่งยืน ท าอย่างไรให้สามารถผลิตคนได้ตรง
ตามความต้องการ มีสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการทั้งในระดับประเทศ และอาเซียน  ในการปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้ รัฐบาลมีแนวนโยบายหรือแนวทาง การกระจายอ านาจลงไปสู่สถานศึกษา และ
สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการกระจายอ านาจการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้
สถานศึกษาจะมีความคล่องตัว และสามารถใช้อ านาจในการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ในภาพรวม
ของระดับประเทศจะท าให้ ชุมชน สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานเข้าเรียน รวมทั้งเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ สรุปได้ว่าทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคสถานศึกษา และภาคประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย   
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะของผู้บังคับบัญชาขององค์กรทางการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
ยิ่งที่จะต้องบริหารงานด้าน  การพัฒนาการศึกษาโดนยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องมีจุดยืนโดยยึดหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  มีการวางแผนเป็น
ขัน้ตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของสังคม และสามารถ
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ใช้ข้อมูลสารสนเทศมาเป็นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทาง
การศึกษา รวมทั้งการบริหารงานเพ่ือให้บุคลากร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือสู่การด าเนินการไปสู่
เปูาหมายขององค์กรทางการศึกษา  ส าหรับองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
 องค์ประกอบที่  1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ (Organization of Cooperation)  
ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 18 ตัวแปร ที่เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนับเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม ทั้งนี้เป็นเพราะองค์กรใดก็ตามที่มีร่วม
ปฏิบัติงานมีความเต็มใจ  ร่วมมือร่วมใจที่จะปฏิบัติภารกิจของตนเอง ของเพ่ือนร่วมงาน และของ
องค์กร  ก็จะส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆเป็นไปได้โดยง่าย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องแสวงหาความ
ร่วมมือจากทุกคน ทุกฝุายให้ร่วมกันปฏิบัติทั้งนี้จะเป็นผลดีต่อองค์กร เมื่อทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกัน
จากสิ่งที่ปฏิบัติว่าส่งผลทั้งผลต่อตนเอง และส่วนรวมด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติของบุคลากรก็จะช่วย
ให้ภารงานที่รับผิดชอบส าเร็จได้จากความร่วมของทุกคนในองค์กร  ซึ่ งผลการวิจัยพบว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมปฏิบัติตามเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการลดการใช้
อ านาจจากผู้บังคับบัญชา  มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน   
ใช้หลักศีลธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  และมีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับความสะดวก  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สเตียร์ (Steers)  กล่าวว่าสิ่งที่ส าคัญสิ่งหนึ่งของหลักในการบริหารงานในยุดโลกาภิวัตน์ที่
เกี่ยวข้องในสิทธิกับวิชาการที่สามารถบริหารจัดการ  และสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับลูกจ้าง เมื่อ
สามารถปฏิบัติงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ การสร้างแรงจูงใจเป็นพ้ืนฐานของการท าให้ผู้รับจ้าง
ยอมปฏิบัติตามด้วยการตรวจตรา ควบคุม และการสั่งการ ซึ่งส าคัญมากท้ังในส่วนของงานและส่วนตัว  
วัฒนธรรมการยอมปฏิบัติตามจึงเป็นพื้นฐานของการยอมรับต่อกฎข้อบังคับ การสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือระหว่างกลุ่ม มีความสัมพันธ์ สิ่งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์สามารถกระตุ้น และให้รางวัลหรือ
อาจเป็นการสร้างความกลัว  ทั้งหมดเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นพ้ืนฐานของผู้จัดการในการแสดง
พฤติกรรมการสร้างความร่วมมือในองค์กรที่เป็นทางการเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการ และพึงพอใจ
ของปัจเจกบุคคล เพราะคนเราไม่สามารถท าอะไรด้วยตนเองได้ทั้งหมด ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
กัน โดยระบบความร่วมมือจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องประสิทธิผล (Effective) การสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรบรรลุเปูาหมาย   จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficient) ที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจให้
ทุกคนมีความเต็มใจในการร่วมมือกันท างาน (willingness to cooperate) และมีความสามารถใน
การสื่อสารที่ดี (ability to communicate) โดยท างานให้สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กร นั้น
ผู้บริหารที่มีมีความรู้  ความสามารถ  ต้องอาศัยปัจจัยการบริหารงานอย่างเหมาะสม  และใช้
กระบวนการอย่างมีระบบ หน้าที่ของผู้บริหารที่ส าคัญท่ีสุด คือ การประสานงานผู้บริหาร เป็นบุคคลที่
ไม่จ าเป็นต้องเก่งงาน ต้องยอดเยี่ยม แต่ต้องมีวิธีการที่ใช้คนและดึงคนที่เก่งและยอดเยี่ยมมาใช้ให้ได้ 
โดยผู้บริหารไม่ต้องท าอะไรเอง โดยใช้หลักการ Cooperate System หน้าที่ของผู้บริหารจึงมีเพียงสิ่ง
เดียวคือแสวงหาความร่วมมือ อ านาจของผู้บริหารที่เกิดข้ึนมาจากการตอบสนองของคนที่อยู่รอบๆตัว
ผู้บริหารเองว่ายอมรับค าสั่งที่สั่งหรือไม่ หากพบว่าผู้ร่วมงาน หรือใต้บังคับบัญชาไม่ยอมปฏิบัติตาม
การสั่งการของผู้บังคับบัญชา การเป็นผู้บริหารก็เป็นเพียงต าแหน่งที่ได้รับเท่านั้น ไม่สามารถที่จะ



175 

ผลักดันให้การบริหารภายองค์กรด าเนินไปได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้  การศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
เพ่ือสร้างการการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหาร กล่าวคือ 
ท าให้ผู้บริหารเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนเข้าใจผู้บริหารและ
บุคคลอื่นและสภาวะต่างๆที่เก่ียวข้องในการก าหนดนโยบาย อีกทั้ง เกรเกอร์  (Gragor) ได้ระบุถึงการ
ยอมรับ  ซึ่งหมายถึงการรับรู้ต่ออ านาจหน้าที่อันเป็นปัจจัยส าคัญแทนที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ด้วยการโน้มน้าวใจไม่ให้ต่อต้านเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ที่การรับรู้ความจริงจะน าไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่
เปูาหมาย เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานแรงงานในระดับล่าง สามารถท างานร่วมกันได้ 
โดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุน มีการลดการใช้อ านาจหน้าที่ และปฏิบัติด้วยความร่วมมือร่วมใจ ด้วย
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยเริ่มจากหัวหน้าในการที่จะเริ่มประสานในสิ่งที่ท ากับเปูาหมายของ
บุคคลให้เกิดทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา  ถ้าเปูาหมายของสิ่งที่สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์กับการด ารงอยู่ของ
สังคม การสร้างอิทธิพลการยอมปฏิบัติตาม และการตัดสินใจ ควรจะมีวิธีท าให้ยอมปฏิบัติตามด้วยข้อ
เรียกร้องส่วนบุคคลที่น ามาซึ่งความพึงพอใจ  และคาดว่าจะได้พบวิธีการยอมให้ยอมปฏิบัติตามใน
มุมมองอ่ืนๆ เมื่อการยอมปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่เป็นตัวน า และ สนับสนุนให้กลายเป็นสังคมที่น่าอยู่ และ
สามารถท าได้โดยเริ่มจากลุ่มเล็กก่อน การยกย่องชมเชย   และรูปแบบในเชิงบวกด้านอ่ืนๆ จะเป็นสิ่ง
ที่สร้างให้เกิดความพอใจเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งบางอย่างก็มีความพิเศษต่อเราสามารถที่น าไปสู่
ประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจคืนกลับมาได้  โดยที่ ราฟาเอล และ ซัตตัน (Rafaeli & Sutton)  
กล่าวว่าการร่วมมือร่วมใจ (Cooperation) เป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเสริมให้เกิดความรู้สึก
ในทางบวก และพฤติกรรม ซึ่งผู้ที่สร้างความร่วมมือก็จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายและน ามาซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นค าตอบที่เป็นเหตุให้การยอมปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพยายามท าความ
เข้าใจในเรื่องการสร้างความร่วมมือ  ในส่วนที่เป็นไปตามเปูาประสงค์ของแต่ละบุคคล สิ่ งหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จในการสร้าง และการรักษาสัมพันธภาพทางสังคมการยอม
ปฏิบัติตาม และภายใต้แนวคิดของบาร์นาร์ด  (Barnard)  ของบทบาทหน้าที่ดีกว่าเดิม (extra - role) 
เน้นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ เริ่มด้วยภายในกลุ่มท างานร่วมกันในโรงงานหรือ
ส านักงาน หรือในภาควิชาของมหาลัย  เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการร่วมมือร่วมใจที่มีความ
หลากหลาย โดยปราศจากรูปแบบของระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างที่กล่าวมานั้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการยินยอม  โดยมีกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนแนวคิดของบาร์นาร์ดได้กล่าวว่าการธ ารง
รักษาไว้ซึ่งความส าเร็จของเปูาหมายองค์กรต้องขึ้นอยู่กับ “การสร้างระบบของความร่วมมือร่วมใจ
ของคนท างานให้ปฏิบัติงานด้วย    ความเต็มใจ” ซึ่งในระยะต่อมาองค์กรมักจะเป็นไปตามแนวคิด
ของบาร์นาร์ด (Barnard) ที่แสดงออกมาในรูปแบบขององค์กรร่วมสมัย เป็นแนวคิดในลักษณะ
พฤติกรรมองค์กรสิทธิในความเป็นพลเมือง (organizational citizenships behavior)  ซึ่งมีลักษณะ
ที่กล่าวถึงในอันดับแรกคือ เมื่อจะประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นบทบาทของแต่ละบุคคล 
ซึ่งต่างคนก็ต่างให้ผลก าไรต่อเปูาหมายขององค์กรในลักษณะที่แตกต่าง อีกทั้ง นิวแมน และ วาเรน 
(Newman and Warren) ที่กล่าวว่าการปฏิบัติงานแบบร่วมมือร่วมใจกัน (Cultivate Cooperation)  
ที่ไม่ใช้วิธีการบีบบังคับ เป็นหลักการเบื้องต้นของ การสนับสนุนในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ การด าเนินการ
ในรูปแบบนี้ผู้จัดการต้องใช้ความพยายามที่จะสร้างรูปแบบงานทั้งหมดที่ลูกจ้างยอมรับได้ และเกิด
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ความพึงพอใจ เพราะสถานการณ์การท างานในสภาพที่พึงพอใจ เชื่อได้ว่าลูกจ้างย่อมปฏิบัติตามค าสั่ง
ของโครงสร้างที่จ าเป็นต้องปฏิบัติก่อน  เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันด้วยความสมัครใจ (Structural 
Prerequisites to Voluntary Cooperation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดของการบริหารจัดการต้องดูดี 
มีเหตุผลส าหรับการท างานร่วมกันโดยสมัครใจเพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เราไม่สามารถท างาน
ที่ขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางแผน และการควบคุมในเบื้องต้นจะต้อง
ออกแบบโครงสร้างขององค์กร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านโครงสร้างทางสังคมคนท างานทั้ง
ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานต่างมีลักษณะนิสัย  ความรู้สึกมุมานะเกิดขึ้นได้จากโครงสร้างองค์กร การ
สร้างความร่วมมือด้วยความสมัครใจต้องมีการให้รางวัล  และการลงโทษโดยค านึงถึงความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าฝุายบริหารมีความเป็นกลางและยุติธรรม หรืออย่างน้อยที่สุดต้องมีเหตุผลใด
เหตุผลหนึ่งประกอบการพิจารณา การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่เท่าเทียมกันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของการบริหารเท่านั้น มีข้อยกเว้นหลายประการที่จะท าให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง  คือท า
อย่างไรให้ทุกคนมองเห็นถึงความยุติธรรม โพดสคอฟ (Podsakoff) แมคเคนไซ (MacKenzie) 
เพน  (Paine)  และบาร์รัก (Bacharach) ได้แสดงโครงร่างการปฏิบัติงานที่ประกอบไปด้วยมิติ
ของพฤติกรรม   การท างานในลักษณะองค์กรที่มีการยอมปฏิบัติตาม (Organization Compliance) 
จะมีลักษณะที่สมาชิกเต็มใจที่จะยอมรับและปฏิบัติตามกฎขององค์กร กฎระเบียบและระเบียบวิธีการ
ด าเนินงาน การสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (Individual imitative) แสดงให้เห็นถึงการท าด้วยความรู้สึกที่
ดี  และสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าที่มาตรฐานการท างานก าหนดไว้เป็นชุมชนแห่งความดี (Civic 
virtue) แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ ใต้บังคับบัญชา (subordinate’s 
organizational commitment)  ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 16 ตัวแปร ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะ 
ความผูกพันเป็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้เมื่อผู้ปฎิบัติหน้าที่ในองค์กรมีความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่ง 
พ้ืนฐานมาจากความสัมพันธ์กับองค์กรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในแนวทาง 
และเปูาหมายขององค์กร รู้สึกเกิดความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง และพร้อมจะท างานหนักเพ่ือองค์กร ซึ่ง
เป็นความส าคัญยิ่งหากองค์กรใดที่สามารถสร้างให้บุคลากรของตนเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร  
ก็จะง่ายต่อการด าเนินการ หรือไม่จ าเป็นต้องสั่งการ ผู้ปฎิบัติสามารถที่จะด าเนินการได้อย่างทันที่ที่ รู้
หน้าที่ของตนเอง และจะกระท าให้ดีที่สุดที่ความสามารถของตนเองจะท าได้เพ่ือองค์ กรของเขาเอง  
ความผูกพัน จึงเป็นพ้ืนฐานของการสร้างให้เกิดการยอมปฏิบัติตามได้โดยง่ายได้  ผู้บังคับบัญชา
สามารถสร้างความผูกพันด้วยการท าผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นด้วยกับเปูาหมายขององค์การ และตั้งใจที่จะ
ยอมรับเปูาหมายนั้น จะเป็นสิ่งจูงใจให้ท างานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชาที่พร้อมจะยอมปฏิบัติตามคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้
มีความเสียสละ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ การปฏิบัติของเขาเป็นไปโดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ  เมื่อเขามีความรู้ความสามารถตรงกับผู้บังคับบัญชา และเขาเองมี
ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม ตาม
แนวคิดของ เอทซิโอนี  (Etzioni) พบว่าพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงลักษณะที่มี
สภาพบวก คือมีความผูกพันต่อหน้าที่งานขององค์กร  อีกทั้งสวาร์น (Swarn) กล่าวถึงพฤติกรรม   
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การยอมปฏิบัติตามว่า  สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ซึ่งเราสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 
เพ่ือพิสูจน์ยืนยันในเรื่องของลักษณะเฉพาะของบุคคล  ดังเช่นบุคคลที่ยึดหลักปฏิบัติที่เห็นประโยชน์
ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง จะยอมปฏิบัติตามด้วยจิตอันเป็นกุศลต่อค าสั่งนั้นอย่างหนึ่งในเรื่องของลักษณะของ
บุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการยอมปฏิบัติตาม คือความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ซึ่งเป็น
มูลเหตุที่ท าให้คนส่วนมากมีการน าเสนอในสิ่งที่เขาต้องการด้วยตัวของเขาเอง ดังเช่นการรู้จักตัวเอง
ของ  บุคคลเหล่านั้น  มีแนวโน้มที่จะยอมด้วยเกิดจากความต้องการของตนเองที่จะปรับปรุงส่งเสริม  
หรือพิสูจน์ในสิ่งที่ เขายึดมั่นสิ่งหนึ่งที่เป็นกระบวนการพ้ืนฐานคือการสร้างให้เกิดความผูกพัน 
(Commitment) ก่อนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการกระท าที่ปรารถนาให้เกิด การยอมปฏิบัติตาม  ความ
ต้องการที่จะเข้าควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามพฤติกรรมที่ปรารถนา อย่างไรก็ตามไม่ใช่สิ่งต่างๆทั้งหมด
ที่จะเกิดได้จากความผูกพันที่จะท าให้มีประสิทธิผล และจากผลงานการศึกษาได้แนะน าว่าประเภท
ของความผูกพันจะสอดคล้องกับผลตอบรับในอนาคต ในการสร้างความผูกพันเปรียบเสมือนกับ
ประสิทธิผลที่เกิดข้ึน การที่จะสร้างให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมในอนาคต   กระบวนการอ่ืนๆ 
ในการจ้างงานที่สอดคล้องกับหลักการ ที่ได้รับความสนใจในการสร้างการยอมปฏิบัติตามในธุรกิจ  
แทนที่การโน้มน้าวให้เกิดความผูกพันขึ้นในการผลิต  หรือการบริการมีหลายสถานประกอบการที่มุ่ง
ไปที่การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับลูกค้า โดยให้ยึดมั่นกับผลิตภัณฑ์และมุ่งไปยังการให้บริการให้
เห็นเป็นรูปธรรม ซ่ึง  เคลลี (Kelly) ได้ให้ความส าคัญต่อสิ่งที่เป็นอิทธิพลการท างานของผู้ตาม  โดย
หลักแล้วคนทีเ่ป็นผู้ตามถือเป็นศูนย์กลางคนส าคัญในการใช้ภาวะผู้น าโดยได้พัฒนาในรูปแบ 2 มิติของ
การเป็นผู้ตาม  มิติแรกคือการวัด สิ่งที่ผู้ตามคิด ทั้งที่คิดอย่างมีวิจารณญาณและไม่ได้ใช้วิจารณญาณ 
มิติที่สองคือการวัดระดับของความผูกพันที่ผู้ตามมีต่องาน โพดสคอฟท์  (Podsakoft) แมดเคนส์น์  
(Mackenzie) เพน (Paine)  และ บาร์รัก (Bacharach)  ได้แสดงโครงร่างการปฏิบัติงานที่ประกอบ
ไปด้วยมิติของพฤติกรรม การท างานในลักษณะของการท างานว่าการที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร (Organizational loyalty) แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร นิวแมน และวาเรน (Newman and Warren) กล่าวถึงมุมของผู้ใต้บังคับบัญชาจะผูกพันกับ
งานก็ต่อเมื่อผู้จัดการได้ใช้วิธีการประเภทอ่ืนกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงาน ความผูกพันในงานจะ
เกี่ยวข้องกับ ความปรารถนาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้วยสามารถท่ีจะสนองตอบความพึงพอใจของตัวเขาเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายใน  อันดับ
แรกผู้จัดการสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกของความผูกพัน คือการแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องระหว่างเปูาหมายของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเป็นความสอดคล้องที่
น าไปสู่ความผูกพันเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะด ารงอยู่เมื่อทั้งผู้บังคับบัญชา  และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ
ให้เกิดผลในสิ่งเดียวกันที่เกิดจากความอุตสาหะของผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเอง  กล่าวได้โดยกว้างว่า
ผู้จัดการสามารถพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โดย 1) ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ถึงวัตถุประสงค์
ขององคก์ร และ หรือ 2) เพ่ิมความพึงพอใจส่วนบุคคลจากการมอบหมายงาน   แม้ว่าทั้งสองวิธีการนี้
จะมีบางส่วนที่ซ้ าซ้อนกันบ้าง จ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีความสะดวกในการสร้างกรอบงานเพ่ือที่จะ
บริหารจัดการภารงานของความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาการยึดถือจุดประสงค์ของบริษัท หรือแผนกเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างข้อตกลงของสองฝุาย  ขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุของบริษัทโดยปริยาย  ไม่ใช้แค่
เพียงมาตรการแต่ยังมีความสัมพันธ์กับงานพิเศษของบุคคลที่ขอให้ด าเนินการ จุดประสงค์ของบริษัทที่
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แจ้งไปไม่ได้แย้งต่อคุณค่าของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลอาจจะสร้างความผูกพันที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินการทั้งหมดได้ ทุกกิจกรรมของบริษัทมีความส าคัญหลากหลายกันไป ผลการปฏิบัติงานที่
ออกมาก็ย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกัน  ในงานด้านการผลิตอาจสร้างความพึงพอใจและภูมิใจที่สามารถ
ผลิตผลงานนี้ออกมาได้  ข้อสรุปของรูปแบบของการสร้างข้อตกลงทั้งสองฝุาย ทั้งผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีความต้องการที่สอดคล้องกันที่จะให้บังเกิดผลส าเร็จในงาน ทั้งนี้จะเป็นไปได้
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต้องยึดเปูาหมายของบริษัท และรู้สึกว่างานของเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ไป
ถึงเปูาหมาย  นั่นคือการยึดเปูาหมายบริษัทกับความรู้สึกของคนท างานเป็นส าคัญ ความพึงพอใจจาก
งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นความผูกพันพ้ืนฐาน โดยทฤษฎีของ เคลแมน (Kelman) ย้ าให้เห็นถึง
ความส าคัญของการล่วงรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ด้านกระบวนการเปลี่ยนทัศนคติความเชื่ออย่างมี
นัยส าคัญ การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งได้รับการโน้มน้าวด้วยเหตุผล
ต่างๆ โอ เรียลลี (O’Reilly) และ แคทแมน (Chatman) ได้แสดงความคิดเห็นถึงการงานเคลแมน 
(Kelman) ด้วยการยอมเข้าใจถึงอารมณ์การรับรู้ของคน ที่เกิดขึ้นในคนท างานภายในองค์กร โดยได้
ให้เหตุผลว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นมิติของความผูกพันที่จะเชื่อมโยงไปสู่การรวมกันด้วยความประสงค์ที่จะ 
รักษาความพึงพอใจในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ อ่ืน สอดคล้องกับเหตุผลที่ว่างานของพวกเขาได้
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางสังคมที่ก าหนดไว้ในการท างาน และสิ่งต่างๆ  นั้นมี
อิทธิพลที่มีลักษณะเฉพาะจากการจูงใจหลักการของการยอมปฏิบัติตาม Compliance – based    
นอกจากนี้แล้วยังมีข้อตกลงถกเถียงเกี่ยวกับ การผูกพัน (Commitment) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดกับ
ทางด้านจิตใจที่มีข้อผูกมัดเป็นพันธะที่เกิดขึ้น กับลูกจ้างกับองค์กร  แต่โดยธรรมชาติของข้อผูกพัน
สามารถที่จะก่อเกิดได้ใน 3 ลักษณะที่แสดงออกมาในรูปของ 1) การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) 
2) การเลียนแบบ (identification) และ3)  การซึมซับ (internalization) ซึ่งเป็นไปตามที่ โอเรียลลี 
และ แคทแมน  (O’Reilly and Chatman) ได้กล่าวถึงการยอมปฏิบัติตามจะเกิดขึ้น เมื่อผู้นั้นมี
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับไม่ใช้เพราะการรับผิดชอบร่วมกันแต่ เพราะเป็นเรื่อง
อะไรที่จะต้องให้ได้รับรางวัลที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในที่นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทัศนคติทั้งที่เป็น
ส่วนรวมและส่วนตัว ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในส่วนตัวการระบุสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการรับรู้ส่วนบุคคลมี
อิทธิพลต่อการสร้าง และการรักษาสัมพันธ์ภาพ  ซึ่งหมายถึงลักษณะในส่วนบุคคลอาจจะตอบสนอง
ต่อคุณค่าของการรวมกลุ่ม   โดยปราศจากการน าพวกเขามาใช้ในทางตรงข้าม การท าให้เกิดการโน้ม
น้าวให้เกิดทัศนคติ และความเชื่อมีความสอดคล้องกันด้วยคุณค่าใดคุณค่าหนึ่งที่เกิดข้ึนกับบุคคล 
   
 องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (Administrator Trait)   
ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 13 ตัวแปร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารเป็นบุคคลที่สามารถน ากลุ่มไปยัง
เปูาหมาย เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม และเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็น
ผู้น า ซ่ึงจะต้องมีบุคลิกลักษณะ หรือคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด ดังเช่นผลการวิจัยพบว่าผู้บังคับบัญชามี
ความเสียสละ  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น  ตั้งใจท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ปฏิบัติงาน มีความ
เพียรพยายาม เป็นคนกล้าเสี่ยงด้วยความรอบคอบ เป็นผู้ที่มีเหตุผล  และมีความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งจากผลการวิจัยที่ได้รับการยอมรับว่าผู้บังคับบัญชาคาดหวังที่จะมี
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ผู้บริหารที่มบีุคลิกความเป็นผู้น าในตน และสามารถท่ีจะส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะยอมปฏิบัติตาม
ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  เทย์เลอร์ (Taylor) หน้าที่ของผู้น าองค์กรคือสร้างเกณฑ์การท างานให้
ไปถึงเปูาหมายให้ได้ ฉะนั้นผู้น าองค์กรจึงเป็นศูนย์กลางส าคัญ เคลแมน (Kelman) ได้ระบุถึงการสร้าง
อิทธิพลการบริหารงานที่ใช้ การยอมปฏิบัติตามเป็นฐาน  ผู้จัดการในฐานะผู้น าองค์กรจะต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้เป็นที่พอใจกับคนท างาน จนสามารถเปิดใจรับความไว้วางใจ โดยที่ 
เคลแมน ได้ระบุถึงปฏิกิริยาพ้ืนฐาน 3 ประการที่บุคคลจะแสดงเพ่ือตอบสนองต่ออิทธิพลของการบีบ
บังคับ ในบางกรณีที่ผู้ถืออ านาจใช้เพ่ือให้เกิดการยอมปฏิบัติตาม โดยที่กลุ่มสมาชิกจะกระท าในสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาบอกให้ท า แต่เป็นเพียงเพราะความต้องการของผู้ถืออ านาจประสงค์ต่อสิ่งนั้น   โดย
ส่วนตัวแล้วผู้ปฎิบัติจะกระท าโดยที่ยินยอมต่อผู้ถืออ านาจ แต่การแสดงออกของพวกเขาต้องยอม
จ านนต่อแรงกดดันที่มีอยู่   ตามหลักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Converging) แสดงการ
ยอมปฏิบัติตาม การระบุลักษณะ  การผังผนึกความรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ  เคลแมน ที่
กล่าวว่าสมาชิกของกลุ่มจะยอมต่อความต้องการของผู้ถืออ านาจแต่โดยส่วนตัวเขาจะไม่ยินยอมถ้าตัว
ผู้ถืออ านาจไม่ควบคุมดูแลสมาชิก พวกเขาอาจไม่เชื่อฟัง ถึงแม้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล พวกเขาก็
อาจจะไม่เชื่อฟังเช่นกัน การยอมของกลุ่มสมาชิกกับสิ่งที่เป็นตามความจริง หรือตามความคาดหวัง  
ตามความต้องการของผู้ถืออ านาจโดยการชักจูงใจด้วยต้องการให้ท าตามอย่าง และพอใจในอ านาจ
หน้าที่ สมาชิกจะลอกเลียนแบบการกระท าของผู้ถืออ านาจ ในด้านค่านิยม   และคุณลักษณะอ่ืนๆ 
การยอมปฏิบัติตามจะเป็นผลต่อเมื่อแต่ละบุคคลมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันมีค่ามาก ไม่อย่างนั้นแล้ว
ผู้ปฎิบัติจะต่อต้านได้เมื่อเราเข้าใจรากฐานของความเป็นผู้น า โดยใช้กระบวนการสร้างอิทธิพลเพ่ือ
สร้างทีมท างานเพ่ือเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมาย   และเพ่ือความส าเร็จขององค์กร  การยอมปฏิบัติ
ตามจะเป็นผลต่อเมื่อแต่ละบุคคลมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันมีค่ามาก ไม่อย่างนั้นแล้วผู้ปฎิบัติจะต่อต้าน
ได้เมื่อเราเข้าใจรากฐานของความเป็นผู้น า โดยใช้กระบวนการสร้างอิทธิพลเพ่ือสร้างทีมท างานเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงความมุ่งหมาย และเพ่ือความส าเร็จขององค์กร ดราฟ (Daft) กล่าวถึงการยอมปฏิบัติ
ตาม (Compliance)  ซึ่งการยอมปฏิบัติตามนี้หมายถึงคนยอมเป็นผู้ตาม (follower)  หรือหมายถึง
การยอมปฏิบัติตามค าสั่งของบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่าที่มีการใช้อ านาจอย่างอ่อนเป็นการใช้อ านาจ
ในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ (expert) และอ านาจอ้างอิง (Referent) ซึ่งอยู่พ้ืนฐานของความรู้ 
ประสบการณ์ และบุคลิกภาพที่มีคุณภาพของผู้น า นิวแมน และ วาเรน (Newman and  Warren)  
การอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของผู้จัดการที่มีส่วนช่วยเสริมให้ ลูกจ้างเกิดการร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยสรุป พบว่าโครงสร้างการบริหารโดยรวมคือการสร้างภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพจาก
บุคคลหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ดังเช่น กิลเบิร์ต (Guilbert)  นักบริหารจัดการชาวอเมริกันได้เสนอ
หลักการข้อหนึ่งไว้ว่า “คนเราชอบท างานให้คนที่เราชื่นชอบ” เป็นกฎของกิลเบิร์ต (Guilbert’ Law) 
วิธีการซื้อใจ แค่ท าให้ผู้อ่ืนชื่นชอบคือการบริหารจัดการที่ง่ายที่สุด  การให้ก าลังใจผู้อ่ืน  การบริการ
ผู้ อ่ืน  และการสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จ คือการบริหารที่ดีที่สุด สนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประสบความส าเร็จทั้งหน้าที่การงาน  ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เป็นผู้บังคับบัญชา
จะต้องมีความจริงใจ  มีความปรารถนาดีต่อกัน  จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามด้วย  
ความเข้าใจ  และยอมปฏิบัติตามด้วยใจ  เพื่อให้ไปถึงซึ่งเปูาหมายของตนเอง และองค์กร 
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  องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership )  
ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน  11  ตัวแปร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารในฐานะของผู้น าขององค์กรไม่
ใช้เป็นเพียงผู้ควบคุม สั่งการ ให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายเพียงอย่างเดียว ผู้บริหารยังต้อง เป็น
บุคคลที่กระตุ้นแรงจูงใจผู้ใต้บงัคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายทั้งของผู้น า ผู้ตาม และองค์กร ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตวิทยา  
สร้างคุณค่าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  และเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่
สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามได้ สอดคล้องกับแนวคิดของเบอร์น (Burns) ได้แนะน า
ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการปฏิรูปภาวะผู้น า และท าให้เห็นความแตกต่างที่มีพ้ืนฐานมาจาก
การยอมปฏิบัติตาม (Compliance – based) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าที่มีคุณลักษณะสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้   เมื่อใดก็ตามที่ผู้น า  
และผู้ตามสามารถร่วมมือกัน ไม่เป็นเพียงแต่การค านึงถึงค่าตอบแทน แต่อยู่บนพ้ืนฐานของความ
สนใจส่วนบุคคล และเป็นไปตามระเบียบโดยการประสานกันซึ่งเบอร์น ได้เขียนถึงการปฏิรูปความเป็น
ผู้น าโดยเชิญชวนให้ผู้ตามได้แสดงออก เพ่ือให้มีความมั่นใจในเปูาหมาย  และเป็นตัวแทนของคุณค่า 
และแรงจูงใจที่ผู้ตามต้องกา แรงบันดาลใจและความคาดหวังให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผู้น า และผู้ตาม 
ที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดในรูปแบบด้านต่างๆ ของผู้น าที่จะกระท าต่อต่อผู้ตามในการสร้าง
คุณค่า   และแรงจูงใจ เบอร์น ได้อ้างถึงทฤษฎีการพัฒนากระบวนการทางศีลธรรมของโคลเบริก 
(Kohlberg theory of Cognitive moral development) ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ   
มาสไลว์ (Maslow’s theory of human needs) และทฤษฎีแห่งคุณค่าของ รอคเกต (Rokeach’s 
thean of values) ซึ่งเหล่านี้ได้อธิบายเหตุผลว่าท าไมจึงมีการปฏิรูปการเป็นผู้น าที่สร้างอิทธิพล โดย
ที่มาสโลว์ และเฮร์ซเบิร์ก (Maslow & Herzberg) ได้ระบุถึงทฤษฎีใหม่ความคิดออกมาพ้ืนฐานของ
องค์กรโดยให้คนปฏิบัติงานแต่ละคนได้แสดงศักยภาพมากที่สุด เพ่ือให้แต่ละคนพึงพอใจกับงานที่
ปฏิบัติ  ส่วนบาร์นาร์ด (Barnard) ย้ าเรื่องแนวทางที่ฝุายบริหารน ามาพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบสังคม
รวม  เป็นการบูรณาการในการท างานผ่านการสื่อสารเรื่องเปูาหมายองค์กร และกระตุ้นความสนใจ
คนท างาน ผู้น าองค์กรเป็นผู้เดียวที่พิจารณาจุดมุ่งหมาย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้อยู่ในสาย
กลางริเริ่มการปฏิบัติ และกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันท างาน หน้าที่ฝุายบริหารเหมือนเป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์ภาวะผู้น าจากองค์ประกอบพฤติกรรมผู้น าว่าจะสามารถท าให้เปูาหมายองค์กรให้ส าเร็จได้
หรือไม่ ฟิลเดอร์ (Fielder)  เสนอว่าสถานการณ์จะเลือกผู้น าที่เหมาะสม เพราะผู้น าจะน าความส าเร็จ
มาสู่องค์กร เอทซิโอนี (Etzioni) ได้เขียนถึงทฤษฎีของการยอมปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่า
การศึกษาองค์กร แทนที่การศึกษาด้านการจัดการองค์กรที่ก าหนด  โดยประเภทขององค์กรที่มี
ลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามช่วยให้ในแต่ละหน่วยลักษณะโครงสร้างหลักที่มี
ลักษณะร่วมกันกล่าวคือ องค์กรนั้นจะถูกสร้างขึ้นแบบมีเอกลักษณ์ทางสังคมซึ่งแตกต่างกับสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนดังเช่น ความเป็นครอบครัวเดียวกัน  กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน   
และคนที่อยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกัน องค์กรจะมีการก าหนดเปูาหมาย และออกแบบเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่กลุ่มก าหนดไว้  สิ่งที่ต้องให้ความสนใจสิ่งหนึ่งคือ ชนิดของฐานอ านาจที่สามารถด าเนินการให้
บรรลุยังจุดหมายที่มีความหมายต่อการช่วยเหลือ และมีความส าคัญต่อการก าหนดเปูาหมายของผู้มี
ส่วนร่วม ซึ่งจะน าพวกเขาไปสู่การยกระดับไปสู่เปูาหมายขององค์กรเป็นการทดสอบไปสู่การเป็น
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ผู้จัดการที่สามารถจูงใจให้ลูกจ้างได้ ผู้น าที่สามารถจูงใจผู้ตามได้ การบริหารจัดการที่ส าคัญคือการมุ่ง
ประเด็นไปยังการบริหารจัดการคน (Management of people) สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญนั้นคือ 
ค าถามท่ีแสดงให้เห็นถึงหนทางท่ีจะสามารถเปลี่ยนให้คนสามารถกระท าในสิ่งที่ควรกระท าได้ และไม่
มีการปฏิเสธ  หรือโกรธเคืองต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่โดยดี สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือผลที่เกิดจากความ
สนุกสนานจากพวกเขา ความก้าวหน้า สามารถน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการที่ดีด้วยการ
ให้เหตุผลแตกต่างของภาระหน้าที่ที่เขาต้องการ ไวท์ (White) ได้อธิบายถึง การสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
บุคคลสามารถท่ีปฏิบัติได้เช่นเดียวกับความสามารถขององค์กรในการที่ปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อ
กันในสภาพของการท างาน  โดยได้ให้ความสนใจในเหตุผล และการติดต่อสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ในการที่จะปรับกลยุทธ์ โดยที่จุดเริ่มต้นมาจากความสนใจ และ    การรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่เป็น
ความรู้สึกอันก่อให้ เกิดการสร้างแรงจูงใจ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์แล้ว คือการค้นหา
สภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือที่จะเข้าใจ และสนใจในปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะท าให้มีประสิทธิภาพ  การ
แสวงหาแนวร่วมในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้บริหาร หรือผู้น าจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ ที่จะเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมที่จะปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายที่ตั้งไว้ทั้งในระดับส่วน
บุคล และระดับองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ เบอร์น (Burns) ได้เสนอแนะให้มีการปฏิรูปผู้น าให้
คิดน าไปสู่ความเข้าใจ และท าให้ผู้ตามพอใจตามระดับความต้องการของผู้ตามยอมรับ ที่จะให้
ความส าคัญกับระดับของการพัฒนาความต้องการของผู้ตามในระดับที่สูงขึ้น  ผู้น าเหล่านั้นคิดที่จะ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ตามให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยการชี้น าผู้ตามไห้ค านึงถึงหลักการที่
ส าคัญ  และคุณค่าของความถูกต้องตามกฎหมาย และความเสมอภาคกัน ได้แนะน าถึงการปฏิรูป
ความเป็นผู้น าควรที่จะมีการประเมินถึงระดับของการเป็นผู้ตาม และความเป็นผู้น ามีการรับผิ ดชอบ
ร่วมกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น และค่าตอบแทนที่ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยเห็นว่าผู้
ตามเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการปฏิวัติภาวะผู้น า เพราะการปฏิรูปการเป็นผู้น านั้นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนในลักษณะที่เหมาะสมจึงเป็นได้ในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ โดยการคัดเลือกระหว่างผู้น า  
และระเบียบปฏิบัติว่าค าสั่งใดที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ กระบวนการของ เบอร์น  ได้แนะน าถึง
ประเภทของความสัมพันธ์ในกระบวนการสร้างอิทธิพล โดยการปฏิรูปผู้น าให้เป็นผู้ที่ตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจ ความต้องการ และคุณค่าของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา
ได้ให้ความส าคัญไปยังระดับของความต้องการในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม และเห็นคุณค่าทางจริยธรรม
มากกว่า โดยสรุปเบอร์น แนะน าให้มีการปฏิรูปคุณลักษณะของผู้น าและให้ความส าคัญกับคุณค่าของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเปลี่ยนแปลงเสริมพลังจิตวิญญาณความกล้าเชิงสติปัญญาเพ่ือท าให้
ความแตกแยก กลายเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลในทางบวกอย่างมากจากคุณภาพของการท างาน 
และการตัดสินใจเป็นทีมได ้
 
 
 องค์ประกอบที่ 5  นโยบายที่ปฏิบัติได้ (Practical Policy) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน  
7 ตัวแปร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการด าเนินงานขององค์กรใด ๆ ก็ตามย่อมต้องมี การก าหนดทิศทาง 
หรือเปูาหมายในการด าเนินการรวมทั้งแผนงาน  โครงการที่จะปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามทิศทาง  
เปูาหมาย หรือวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานขององค์กรนั้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องการเลือกวิถีทางหรือ
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แนวนโยบายที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ อาจรวมถึงนโยบาย
เทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี บนหลักจริยธรรมหรือคุณธรรมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อค่านิยมที่เป็นรากฐานส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสิ่งที่สั่งการจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติในเชิงนโยบายเกิดจากอ านาจทางกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบวินัย และข้อบังคับขององค์กร 
สิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือโครงสร้างการปฏิบัติ โครงสร้างของงาน จึงจะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ คานท์ ได้ยึดถือหลักการของการยอม
ปฏิบัติตาม โดยได้เสนอให้เป็นหลักของการท าความดี สิ่งแรกคือ หลักการปฏิบัติตามที่เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ เพราะเราสามารถปฏิบัติได้มากกว่าที่เราปฏิบัติด้วยตัวเราเอง และได้มากกว่าการที่เราได้รับ
สิทธิในการบีบบังคับให้เราปฏิบัติ เว็บเบอร์ (Weber) เป็นนักวิชาการยุคคลาสสิก และได้กล่าวถึง
ระบบอิทธิพลทางสังคมโดยรวมในประเด็นของการมีสิทธิตามกฎหมาย กระบวนการที่เกิดขึ้น
โดยทั่วไปรวบรวมเป็นมโนคติที่เกี่ยวกับการมีสิทธ์ทางกฎหมายของ แมกซ์ เว็บเบอร์ (Max Weber’s 
conceptual of legitimacy) ซึ่งจะกล่าวถึงมุมมองส าคัญที่เกี่ยวกับกับการให้ค าจ ากัดความของ
ผลประโยชน์ของประชาชน คือสิทธิตามกฎหมาย ความเชื่อดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเรียกร้อง    
ที่เริ่มจากการท าตามค าสั่ง และมุ่งประเด็นไปที่ความเชื่อที่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการมีความรู้แต่ยัง
รวมไปถึงปัจจัยทางศีลธรรม เว็บเบอร์ กล่าวถึงประเด็นส าคัญที่แตกต่างกันของสิทธิตามกฎหมาย
ภายในองค์กร และอ านาจโดยหลักการ แล้วจะมีการแบ่งแผนกเป็นประเภทตามพ้ืนฐานของ
แหล่งที่มาของสิทธิตามกฎหมาย และพัฒนาการจากการปกครองที่สอดคล้องกับแหล่งที่มาของสิทธิ
ตามกฎหมายนั้น เช่นกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ และความสามารถพิเศษเป็นต้น และได้ให้
ความส าคัญน้อยกับเรื่องของสิ่งที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ในการท าให้เกิดกลไกของการท าให้
เกิดการเชื่อฟัง ด้วยการสร้างกระบวนการที่มีความเหมาะสม เพ่ือการจ าแนกประเภทของระบบ    
การปกครองมากกว่า เพ่ือการวิเคราะห์ถึงการยอมปฏิบัติตามอย่างไรก็ตา เว็บเบอร์ ได้พยายาม
น าเสนอให้เกิดความเข้าใจในมุมมองในเรื่องการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ในปี 1978  เว็บ
เบอร์ ได้กล่าวถึงความเชื่อในการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในหลากหลาย
วิธีการของการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และเชื่อว่าการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเกิดขึ้นได้
จากความสัมพันธ์ที่ใดที่มีการยอมรับในค าสั่งนั้น หมายถึงสิ่งนั้นเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ การ
ปฏิบัติด้วยความชอบตามกฎเกณฑ์ที่เป็นประจักษ์ในช่วงของแผ่อ านาจการปกครอง   ซึ่งมีลักษณะที่
ชัดเจนจากการปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ   
การใช้อ านาจในการออกค าสั่งจึงจ าต้องมีความเข้าใจ ในความหมายของการมีอ านาจเหนือกว่าโดย
ชอบธรรม “legitimate domination” สิ่งที่ส าคัญสิ่งหนึ่ง คือกระบวนการทางความคิดที่มี      
ความหลากหลายระหว่าง ความคิดในเรื่องของการออกค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (legitimate order) 
ประเด็นส าคัญคือ เว็บเบอร์ ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติด้วยความชอบตามกฎหมาย 
(Legitimacy) และการปฏิบัติตามศีลธรรม (Morality) และถ้าเว็บเบอร์ได้พบว่าอ านาจโดยชอบธรรม
ตั้งอยู่บนฐานของคุณค่าของความชอบธรรม (Value - rationality) มีสภาพเช่นเดียวกับความหมาย
ของอ านาจหน้าที่ (Authority) ซึ่งก็จะมีเพียงแง่มุมหนึ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอ านาจโดยชอบธรรม   
โดยที่ยังมีสภาพไม่ชัดเจนในบางแง่มุมของอ านาจโดยชอบธรรมตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง ที่ก่อให้เกิด
ความหมายของอ านาจหน้าที่ โดยสรุปย่อแล้วแนวคิดของ เว็บเบอร์ ในเรื่องของอ านาจโดยชอบธรรม  
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และอ านาจหน้าที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน แต่ก็ยังไม่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์กับคุณค่าของความชอบธรรม
และพ้ืนฐานในด้านอื่นๆ ที่จะท าให้อ านาจโดยธรรมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า เว็บเบอร์
ได้สร้างจุดเริ่มต้นเพ่ือที่จะสามารถอธิบายถึงความคิดรวบยอดของอ านาจโดยชอบธรรม แต่ความคิด
ของเขาก็ต้องการที่ได้รับการสนับสนุนความคิด และก าหนดขอบเขตเท่านั้น ไทเลอร์ (Tyler) ได้
กล่าวถึงการใช้อ านาจ โดยชอบธรรม (Legitimacy) และการยอมปฏิบัติตาม (Compliance)  
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟาโยล (Fayol)  ได้กล่าวว่าอ านาจหน้าที่ที่ถูกต้องน ามาซึ่งการสั่งการและ
อ านาจสู่การยอมปฏิบัติ (Obedience) คูนทซ์ (Koontz) และ โดนเนล (O’Donnell) โดยได้กล่าวว่า
มีการประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการงาน อ านาจหน้าที่  คืออ านาจที่จะน าไปสู่การออกค าสั่ง
ให้ผู้อื่นได้กระท า  หรือไม่กระท าตามในการจัดการของบุคคล โดยที่เป็นผู้ครอบครองอ านาจหน้าที่ใน
การที่จะสนับสนุน โครงการหรือเปูาหมายของหุ้นส่วน ลักษณะของการบริหารจัดการอ านาจหน้าที่
เป็นสิ่งที่ต้องกระท าให้ถูกต้องหรือการสั่งการของผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายขององค์กรผู้บริหาร
จะต้องตัดสินใจเป็นอย่างมากในเรื่องเหตุการณ์ และบริบทบริบทเฉพาะที่มีอ านาจหน้าที่ที่จะกระท า
ได้ลักษณะโครงสร้างขององค์กร(Authority) อยู่บนฐานการยอมรับในอ านาจหน้าที่จะสร้างให้เกิดจาก
ต าแหน่งของการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และให้สิทธิในการด าเนินการด้วยอ านาจโดยตรงที่มีต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเชื่อได้ว่ามีความจ าเป็นต่อการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) หากขาดอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการอาจสร้างให้เกิดความสับสนในองค์กร อ านาจหน้าที่มีความจ าเป็นใน
บทบาทหน้าที่ของการบริการจัดการ อ านาจหน้าที่จึงเป็นพ้ืนฐานของการจัดการองค์กรทั้งที่ องค์กร
นั้นจะสามารถอธิบายถึงระบบของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา  อีกทั้งจะสร้างให้เกิด
จากต าแหน่งของการบริหารจัดการอย่างแท้จริง  และให้สิทธิในการด าเนินการด้วยอ านาจโดยตรงที่มี
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเชื่อได้ว่ามีความจ าเป็นต่อการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) หากขาดอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการอาจสร้างให้เกิดความสับสนในองค์กร แน่นอนว่าอ านาจหน้าที่มีความ
จ าเป็นในบทบาทหน้าที่ของการบริการจัดการ อ านาจหน้าที่จึงเป็นพ้ืนฐานของการจัดการองค์กรทั้งที่
องค์กรนั้นจะสามารถอธิบายถึงระบบของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่า และผู้ใต้บังคับบัญชา ดังที่ สเตียร์ 
(Steers)พบว่าผู้รับจ้างยอมปฏิบัติตามด้วยการตรวจตรา ควบคุม และการสั่งการ ซึ่งส าคัญมากทั้งใน
ส่วนของการเป็นส่วนตัว และวัฒนธรรมการยอมปฏิบัติตาม จึงเป็นพ้ืนฐานของการยอมรับต่อกฎ
ข้อบังคับ   นิวแมน และ วาเรน (Newman and Warren) กล่าวว่าจุดส าคัญของการออกแบบ
โครงสร้างองค์กรคือการส่งเสริม สนับสนุนให้คนท างานมีการขานรับ ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ
องค์กร (Clear organization) เมื่อบุคคลใดรู้จักหน้าที่ตนเอง และอ านาจของข่ายของหน้าที่เขาจะ
สามารถปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ ค านึงถึงสถานะ และส านึกของความมั่นคงภายในองค์กร โดย
การสร้างความชัดเจนในบทบาทของผู้ร่วมงาน จ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่สร้างความสับสน และบางที
การบังคับด้วยหน้าที่อาจท าให้เกิดความความรู้สึกขัดแย้งนโยบายการท างาน วิธีการและล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Workable policies, methods, and procedures) ตามแผนโครงสร้างที่
เตรียมไว้ส าหรับรับมือกับปัญหาที่มีความซ้ าซ้อน จ าเป็นต้องสร้างความรู้สึกให้ลูกจ้างมีความมั่นคง  
และรูปแบบการท างานที่ลูกจ้างรู้สึกพึงพอใจกับการท างานให้มากที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงจากการประท้วง
ของลูกจ้างในโอกาสที่อาจจะเกิดได้  จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าคนส่วนมากมีส านึกเดิมถึงความปลอดภัย
จากสิ่งที่สร้างขึ้นมาที่เรียกว่ามาตรฐาน หรือรูปแบบการปฏิบัติงาน 
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 องค์ประกอบที่ 6 ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ  (fringe benefit) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 
6 ตัวแปร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประโยชน์ที่ให้แก่บุคลากรนอกเหนือจากค่าจ้าง เงินเดือน เพ่ือสนับสนุน
ให้ท างานดีขึ้น   หรือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงานกับองค์กร  และเมื่อพ้น
สภาพแล้ว  เช่น บ าเหน็จ   บ านาญ เป็นการสร้างความม่ันใจ และรู้สึกถึงความมั่นคงในอาชีพ จะช่วย
ให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจ มีความพึงพอใจในการท างาน โดยเฉพาะค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ซึ่งจะเน้นด้านสภาวะแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทางาน หรือลักษณะงานที่พนักงานพึงพอใจ งาน
ที่น่าสนใจ หรือความท้าทายของงาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ หรือได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ปฏิบัติ ไม่ต้องได้รับการถูกลงโทษ ได้ปฏิบัติ
ในสิ่งที่กระท าแล้วมีความสุข และ สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดที่ของ คานท์ 
(Kant) โดยแสดง ให้เห็นถึงหลักการแรกของการมีคุณธรรมด้วยการเริ่มจากตนเอง ที่เรียกว่าการยึด
จริยธรรมของผู้อ่ืน “heteronomous” เป็นการกระท าถูกต้องเพ่ือการปฏิบัติที่หลีกเสียงการถูก
ลงโทษ  โดยไม่สนต่อความหมาย หรือคุณค่าที่แท้จริงของผลด้านลบ  ดังนั้นโดยหลักการจะเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้าน การกระท าที่จะเป็นแรงจูงใจให้ยอมปฏิบัติตาม โดยหลักการแล้วการยอมปฏิบัติตามใน
ลักษณะของการรู้จักรักตัวเอง (Self-love) หรือสิ่งที่ท าให้ตนเองมีความสุข (one’ own happiness)  
สิ่งใดก็ตามเมื่อเรายินยอมเพ่ือความสุข หรือเพ่ือให้ผู้กระท าไม่สามารถที่ จะปรับให้เข้ากับความ
ต้องการด้านศีลธรรมหรืออ่ืนๆ เพราะคุณงานความดี  และความรอบคอบท าให้เกิดกรอบความคิด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ทฤษฎีการยอมปฏิบัติตามของเอซิโอนี (Etzioni’s Compliance) เขา
ได้แบ่งแยกองค์กรเป็นไปตามชนิดของอ านาจที่ใช้โดยตรงต่อพฤติกรรมของสมาชิก  และชนิดของ
ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนร่วม หนึ่งในนั้นคือ อ านาจผลประโยชน์ (utilitarian power)  มีการจ่าย
ค่าตอบแทน หรือการให้รางวัลตอบแทน ในการควบคุมผู้ร่วมงานในระดับต่ ากว่า โดยส่วนใหญ่องค์กร
ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการให้รางวัลได้แก่ การให้เงินเดือน การให้การยกย่อง ให้เงินสวัสดิการจาก
ผลตอบแทนก าไรการปรับสภาพแวดล้อมการท างานและความปลอดภัยในการท างาน ท าให้เกิด  
ความเกี่ยวข้องแบบมุ่งผลประโยชน์ (calculative involvement) มีรูปแบบในลักษณะที่เป็นไปได้ทั้ง
ในทิศทางลบและบวกมีความเกี่ยวข้องแบบหลวมๆ ในลักษณะของการมุ่ งผลประโยชน์จะมีลักษณะ
ของสัมพันธภาพแบบพ่อค้า   ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าในหลากหลายประเภทของ การติดต่อด้าน
ธุรกิจ ในท านองเดียวกันผู้ถูกกักขังในคุกตามที่ทราบ คือจะเกี่ยวข้องกับอ านาจการคุมขัง ซึ่งมักจะมี
ความชัดเจนไปในทางทัศนคติที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากอ านาจ  หากเป็นความเกี่ยวข้องใน
แบบมุ่งผลประโยชน์ต่อกัน อ านาจในลักษณะของอรรถประโยชน์ มักจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะมุ่ง
ผลประโยชน์ต่อกัน ผู้ที่ปฏิสัมพันธ์จะมีความต้องการที่จะให้ได้รับประโยชน์สูงสุด   นอกจากนี้แล้ว 
เคลแมน (Kelman) ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาพื้นฐาน 3 ประการตามหลักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory 
of Converging)  กล่าวว่า ตามหลักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Converging) โดยการ
ยอมรับต่ออิทธิพลดังกล่าวด้วยการยอมปฏิบัติตามจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อยอมรับทั้งทัศนคติ (attitudes) 
และพฤติกรรม (behavior) ไม่ใช่เพราะการความเชื่อ (beliefs) แต่โดยทั่วไปก็มักได้รับประโยชน์จาก
รางวัลพิเศษ ซึ่งไม่ใช้ผลที่มาจากแหล่งที่สอดคล้องระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
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เคลลี (Kelly) ให้ความส าคัญต่อสิ่งที่เป็นอิทธิพลการท างานของผู้ตามเมื่อพิจารณาถึงการยอมปฏิบัติ
ตามในหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับภาวะ ผู้ตาม และการยอมปฏิบัติตามดูเหมือนว่าจะสับเปลี่ยนความหมาย
กันได้ ซึ่งมีการถกเถียงในเรื่องของการยอมปฏิบัติตาม ซึ่งเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผู้ตามจะเลือกผู้น า
ของเขาด้วยความรู้สึกปรารถนาที่จะท าตาม เพราะการเป็นผู้ตามมีหลายเหตุผล  ดังที่ นิวแมน และ  
วาเรน(Newman and Warren) กล่าวไว้คือสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้รับ 
(Progressive off-the-Job Benefits)  เรื่องที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในเรื่องของ การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานแบบร่วมมือร่วมใจ คือการให้ได้รับในสิ่งที่นอกเหนือจากผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ใน
การเพ่ิมเงินเดือนซึ่งสัมพันธ์กับอัตราเงินเดือน ที่บริษัทตั้งไว้บริษัทจะตัดชั่วโมงการท างาน อนุญาตให้
หยุดงาน  ขยายวันลาพักผ่อนโดยไม่ตัดเงินรายได้  และให้เงินตามสิทธิ ออกใบรับรองการท างาน  จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ  และการประกันอ่ืนๆ  ออกค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมสันทนาการรวมถึง
สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืนให้แก่ลูกจ้างเงินชดเชย เงินค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดความสนใจต่อการ
จ้างงานที่บริษัทเพ่ิมขึ้น วิธีนี้ท าให้ลูกจ้างรู้สึกว่าบริษัทให้ความส าคัญแก่พวกเขา เพ่ือสร้างความรู้สึก
ในด้านบวก ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบของการท างานที่มีมาก่อน และ
ผลประโยชน์ที่ให้ต้องดีไม่แพ้บริษัทชั้นน าอ่ืนๆ ดังนั้นผลประโยชน์จะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดใน     
การก าหนดค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงที่ชะลอการเพ่ิมผลประโยชน์ซึ่งน าไปสู่ความผิดหวัง  เพราะ
คนงานไม่สามารถท าได้ตามทีต่ั้งเปูาหมายไว้ 
 
 องค์ประกอบ 7 การบังคับ (coercion) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 5 ตัวแปร ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการใช้อ านาจบังคับเป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่  หรือเป็นอ านาจหน้าที่ที่ผู้บริหารสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม
เพ่ือหลีกเลี่ยงการลงโทษ เพ่ือรักษามาตรฐานและควบคุมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้การใช้อ านาจบังคับควรอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมปฏิบัติตามเมื่อเกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กร ด้วยความจ าใจเพราะถูกบีบบังคับ หรือมีการใช้อ านาจบังคับจากผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา และสิ่ งที่ปฏิบัติ เกิดจากการสั่ งการของ
ผู้บังคับบัญชา ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม พบว่าแนวคิดการยอมปฏิบัติ
ตามนั้นเกิดขึ้นในสังคมมาตั้งแต่อดีตกาล โดยเป็นไปตามแนวความคิดเริ่มต้นจาก คานท์ (Kant)  มี
พ้ืนฐานความคิดที่แสดงออกมาให้เห็นถึงความหลากหลายในการกระท าความดี  โดยที่สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ คานท์  อธิบายถึงเหตุผลการยอมปฏิบัติตามสิ่งแรกเป็นไปเพราะถือเป็น
หน้าที่ และปฏิบัติเพียงเท่าที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่แบบไม่สมบูรณ์แบบปฏิบัติตาม
ด้วยการใช้อ านาจบังคับเท่านั้น ในที่นี้หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Non-normative) โดยที่
แนวคิดของ เว็บเบอร์ (Weber) ที่ก าหนดลักษณะส าคัญที่เกี่ยวกับรัฐ (State) เป็นดังเช่น   
“ความสัมพันธ์ของการควบคุม” (relation of rulership)  และล าดับของการปฏิบัติตามการควบคุม 
โอกาสของการสั่งการที่มีลักษณะเฉพาะของการเชื่อฟัง ยอมปฏิบัติตาม โดยมอบให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง  ดังนั้นแล้วรัฐจึงมีลักษณะเป็นไปตามโครงการสร้างของการออกค าสั่ง และการยอม ปฏิบัติตาม
รูปแบบโครงสร้างของการขัดขืน ต่อต้านเป็นรากฐานที่เชื่อมโยงกับระบบชนชั้นที่มีอ านาจเหนือกว่า



186 

จากมุมมองของสิทธิมาร์กซิสต์ และ เอทซิโอนี  (Etzioni) ได้ระบุถึงทฤษฎีการยอมปฏิบัติตาม 
(Compliance Theory) คือพบว่าองค์กรแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกันในความหมายตามที่แต่
ละองค์กรใช้ เพื่อการควบคุมผู้ที่มีส่วนร่วมนั้นคือการใช้อ านาจ (Power) และในวัตถุประสงค์ของการ
มีส่วนร่วมที่พวกเขาแสวงหา นั้นคือความเกี่ยวข้อง ( involvement) แม้ว่าความแตกต่างนั้นย่อมมีใน
หลากหลายหนทาง การยอมปฏิบัติตาม จึงหมายถึงการมีลักษณะร่วมกันของการพิจารณากฎหมาย
ตามหลักการของทั้งสองสิ่งที่ส าคัญ กล่าวคือ ชนิดของอ านาจที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา   พบว่าการบีบ
บังคับ (Coercive) จะมีความหมายในลักษณะการใช้เพ่ือใช้การบีบบังคับ   เกี่ยวข้องกับอ านาจ 
(Power)   คือการแสดงถึงความสามารถที่แนะน าให้ผู้ท าตามได้หรือมีอิทธิพลต่อการกระท าของผู้อ่ืน
ที่ให้ปฏิบัติตามตนได้หรือบางส่วนที่เขาสนับสนุน ซึ่งโกล แฮมเมอร์ และซิลล์ (Goldhammer and 
Shils)  ได้กล่าวไว้ว่าการมีอ านาจเป็นการขยายอิทธิพลของตนเอง ซึ่งพฤติกรรมของคนอ่ืนที่ตั้งใจ 
แน่นอนความตั้งใจของเขาบางคนก็อาจจะกลายเป็นอิทธิพลต่อผู้อ่ืนให้ท าตามตนเอง การใช้อ านาจ
แบบบีบบังคับ (Coercive Power) ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอ านาจที่มีประสิทธิภาพ เมื่อองค์กร
นั้นมีการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีความสัมพันธ์ของผู้ที่ร่วมงานที่อยู่ในระดับต่ ากว่ามีสภาพเหินห่าง  
นิวแมน และ วาเรน (Newman and Warren) ได้เสนอมุมมองของผู้จัดการสามารถท านายการ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานได้หนทางที่จ ะ
ดึงดูดให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกยินดีที่จะปฏิบัติตาม หนึ่งในนั้นคือ การบังคับ (Coercion) การใช้วิธีการ
บีบบังคับให้คนยอมเชื่อฟังซึ่งในที่นี้ได้เกี่ยวข้องกับการที่ผู้จัดการน าแนวทางนี้มาใช้เพ่ือเอาชนะฝุายที่
มีการต่อต้านค าสั่ง และกระตุ้นให้คนท างานตอบรับการปฏิบัติงานแบบยินยอมในที่สุดการบังคับ 
(Coercion) เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทั้งในส่วนที่เป็นส่วนบุคคลและของกลุ่ม เพ่ือให้เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ ใช้การบังคับเพ่ือการกระตุ้นพฤติกรรมการท างาน (Use of Coercion to Ship 
Behavior Patterns) การบังคับ เป็นหลักการที่ก่อให้เกิดศักยภาพ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้
มากกว่าที่เป็นจริง  ที่เห็นได้ชัดคือการเรียกเบี้ยปรับ  การลดต าแหน่งหรือถอดถอนออกจากงาน เช่น
การสั่งการออกไปเพ่ือให้มีการประชุมถึงจุดประสงค์ของลูกจ้างด้วยกัน  โดยแท้จริงแล้วอาจมี
ผลกระทบต่อการบางประการที่อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้  อะไรคือสิ่งส าคัญที่สร้างความกลัวได้
เหมือนกับการก าหนดโทษทัณฑ์ เพ่ือให้การลงโทษเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างประพฤติตนได้
เหมาะสมตามที่ผู้บริหารต้องการโดยธรรมชาติแล้ว การบริหารจัดการมุ่งให้เกิดการยอมรับรูปแบบ
ของการท างานที่องค์กรต้องการ และยังหวังว่าอ านาจการบริหารควรแฝงอยู่เพ่ือส่งผลในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้การบริหารจัดการต้องใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับซึ่งควรจะเป็นไปตามล าดับขั้นของการพิจารณาตามพฤติกรรมการท างานที่ไม่พึงปรารถนา 
 
 จากงานวิจัยนี้ พบว่าปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ  ที่เกิดจากความคิดเห็นของข้าราชการครู  ทั้งในส่วนของผู้บริหาร และ
ผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการที่สะท้อนภาพให้เห็นถึงสภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย หรือตามที่ได้รับค าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชา  และเพ่ือให้งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงนโยบาย  งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและ
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สามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย  งานที่ด าเนินการอยู่แล้ว และเพ่ิมตามนโยบายใหม่ เป็นไปตาม
แนวคิดในการท างานของส่วนราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ให้ส่วน
ราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ ด าเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตามภารกิจ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่น าไปสู่การปฏิบัติ  มีการวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การท างานปัจจุบัน     
ให้สอดคล้องกับนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ดังนั้น ผลการวิจัย
นี้จะเกิดประโยชน์ขึ้นได้ผู ้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักขององค์ประกอบ  และแนวทางการ
ส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในแต่ละประเด็นองค์ประกอบนั้นไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะกับการ
ปฏิบัติงานร่วมกันภายในสถานศึกษา  ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นบุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
และประสิทธิผล ตามกรอบนโยบายแผนการศึกษาชาติ  และภารกิจที่สถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนด  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์สถานศึกษา โดยน าผลการศึกษาองค์ประกอบการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาไปทบทวนการการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะในส่วน
ของการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในแต่ละประเด็น
องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามไปใช้บริหารงานบุคคลเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
คุ้มค่า สามารถจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กรประจ าปี 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม  ในแต่ละ
องค์ประกอบของการยอมปฏิบัติตามไปออกแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคคลเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร           
มีศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา 

4. ผู้บริหารควรน าแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษาไปพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ใช้ส าหรับฝึกอบรมบุคคลเพ่ือเตรียมพร้อมในช่วงของการ
ทดลองปฏิบัติราชการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยท าให้ได้สารสนเทศในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา 
 2. ควรวิจัยเพื่อศึกษาการน าแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหารให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษาในสถานการณ์ใดได้บ้าง 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
1.ผอ.ดร.นรินทร์  ช านาญดู ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
2. ผอ.ดร.นงลักษณ์  เรือนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทร์สมุทรปราการ 
3. ผอ.ดร.สรายุทธ  รัตนปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิชาการบริหาร 

1.ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
2. ผศ.ดร.สุดสายสิน  แก้วเรือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 
3.ดร.วรายุทธ  พุทธพรหม หมาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ครู 

1.ดร.ณัชพล  กาฬภักดี โรงเรียนทุ่งแฝก 
2.ดร.กรรณิกา  โพธิแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
3. ดร.พนอ  สวงนแก้ว โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง(Semi-structure Interview) 
เรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา” 
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วันที่สัมภาษณ์......................................................................................... ................................................ 
แนวทางการสัมภาษณ์ 
1. ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ   
และแบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม 

เรื่อง การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผอ.ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผอ.ดร.นิติกร  ฉันวงษ์ชนะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา 

3.ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสถิติ ดร.ปราณี  นิลกรณ์ 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ดร.โมไณย์  อภิศักดิ์มนตรี 
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินเดชา 

5.ผู้เขี่ยวชาญด้านภาษา ดร.มนัสนันท์  ทองมัณฑนา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุเลียบ 
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แบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม 

เรื่อง การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา 
………………………………………………………… 

 
เรียน   ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
             แบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา”  
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณาความเที่ยง (Validity) ของเครื่องมือวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ตัวบ่งชี้
ปัจจัยแห่งการยอมปฏิบัติตามมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตาม (Compliance) โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis) น ามาสร้างแบบสอบถามเพ่ือหาองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งประเด็นต่างๆนี้ผู้วิจัยได้น ามาเป็นข้อค าถาม เพ่ือให้ผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive  Validity) ว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้
สามารถวัดได้ตรง และครอบคลุมเนื้อหาหรือสาระในสิ่งที่ต้องการวัดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จาก
แนวคิดดังกล่าวข้อมูลที่ได้จากการลงความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการน ามาจัดท าเครื่องมือ 
จนได้องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการหาแนวทางส่งเสริมการยอมปฏิบัติ
ตามในองฺค์กรทางการศึกษาล าดับต่อไปอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยรวม จึงขอความกรุณาลงความคิดเห็นทุกข้อค าถามในแบบสอบถาม 
             แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
             ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม                             
           
 ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  ส าหรับความร่วมมือในการประเมินคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
 
 
                                                            ( นางสาวกนกพร  พิริยวุฒิกรอุดม) 
                                                        นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                                                  สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                   มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ค าชี้แจง   :   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การลงความคิดเห็นมีดังนี้ 
 ให้คะแนนเท่ากับ +1  เมื่อแน่ใจว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม 
 ให้คะแนนเท่ากับ   0  เมื่อไม่แน่ใจว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม 
 ให้คะแนนเท่ากับ -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่ใช้เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามข้อมูลความจริงของท่าน 
1. เพศ 
   ชาย      หญิง 
 
2. อายุ 
   น้อยกว่า 30 ปี      30 – 35  ปี 
   น้อยกว่า 36 – 40  ปี     41 – 45  ปี 
   มากกว่า  45  ปีขึ้นไป  
  
3.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   5 – 10  ปี      11 – 15  ปี 
   16 – 20  ปี      21 – 25  ปี 
   มากกว่า  25  ปีขึ้นไป  
 
4. ต าแหน่ง หน้าที่ การปฏิบัติงาน 
   ครู       หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
   รองผู้อ านวยการ      ผู้อ านวยการ 
   อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
 
 

 
 
 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับข้อค าถาม 
ตอนที่  2    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม 
 

ข้อที่ 
 

รายการ 

  
(+1) 
 

  
(0) 

  
(-1) 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

1 ผู้บังคับบัญชาทีส่ร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน     
2 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน     
3 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีเหตุผล     
4 ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า     
5 ผู้บังคับบัญชามีความสามารถด้านวิชาการ     
6 ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน  ตั้งใจ

ท างาน 
    

7 ผู้บังคับบัญชามีความเสียสละ     
8 ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู้     
9 ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ปฏิบัติงาน      
10 ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม      
11 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน     
12 ผู้บังคับบัญชามีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น ใน

การปฏิบัติงาน 
    

13 ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ     
14 ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกล้าเสี่ยงด้วยความรอบครอบ     
15 ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีความม่ันใจในตนเอง     
16 ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีความจริงใจ     
17 ผู้บังคับบัญชามีความสุข     
18 ผู้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์     
19 ผู้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     
20 ผู้บังคับบัญชาบุคลิกภาพดี     
21 ผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น     
22 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีบารมี     
23 ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน      
24 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน     
25 ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล     
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ข้อที่ รายการ   
(+1) 
 

  
(0) 

  
(-1) 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

26 ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา     

27 ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าปรึกษาต่อ 
ผู้บังคับบัญชาได้ 

    

28 ผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขาด 
ความรับผิดชอบ 

    

29 ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยชอบธรรมสั่งการ 
 มีการสั่งการตามอ านาจกฎหมาย 

    

30 ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ     
31 ผู้บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมผู้บังคับบัญชาได้เหมาะสม     
32 ผู้บังคับบัญชามีการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงาน 
    

33 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา     
34 ผู้บังคับบัญชาสร้างความหวังให้เกิดการปฏิบัติตาม     
35 ผู้บังคับบัญชาสร้างคุณค่าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา     
36 ผู้บังคับบัญชาสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    

37 ผู้บังคับบัญชามีการสร้างแรงดึงดูดใจ     
38 ผู้บังคับบัญชาร่วมปฏิบัติงานกับทีมงาน     
39 ผู้บังคับบัญชามีความประนีประนอม      
40 มีคณะท างานที่มีความสามารถท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี

กับกลุ่มงาน 
    

41 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่ได้
รับผิดชอบ 

    

42 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่ได้
รับผิดชอบ 

    

43 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจิตส านึกดี     
44 ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพต่อผู้สั่งการ     
45 ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังในค าสั่งการของผู้บังคับบัญชา     
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ข้อที่ รายการ  
  

(+1) 

  
 

(0) 

  
 

(-1) 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

46 ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติ     
47 ผู้ใต้บังคับบัญชามีการลอกเลียนแบบผู้ถืออ านาจ     
48 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพันต่องาน     
49 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นกุศล.     
50 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กร     
51 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถตรงกับ

ผู้บังคับบัญชา 
    

52 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึงความ
ประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดข้ึน 

    

53 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่
สังคมจะได้รับ 

    

54 ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าในวัฒนธรรม     
55 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร     
56 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความเสียสละ     
57 ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในค าสั่งการ มีความสมัครใจ

ที่จะปฏิบัติยอมรับทั้งกายและใจในการปฏิบัติตาม 
    

58 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่กระท าแล้วมีความสุข     
59 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองตามความ

ต้องการ หรือได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ปฏิบัติ 
    

60 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่
ตนจะได้รับ 

    

61 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจ     
62 ผู้ใต้บังคับบัญชากลัวการถูกลงโทษ     
63 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ความ

รับผิดชอบสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
    

64 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามสิทธิ์ที่ได้รับ     
65 ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกบีบบังคับ     
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ข้อที่ รายการ   
(+1) 

 

  
(0) 

  
(-1) 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

66 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง 

    

67 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชา     
68 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อและศรัทธาต่อผู้บังคบับัญชา     
69 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเมื่อได้รับเกียรติจาก

ผู้บังคับบัญชา 
    

70 ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา     

71 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบิัติเมื่อได้รบัอ านาจจาก
ผู้บังคับบัญชา 

    

72 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ     
73 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นไปตามจรรยาบรรณ 

และหลักศีลธรรม 
    

74 สิ่งที่ปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้     
75 สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    

76 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นเรื่องขององค์กรและเกิดผลดีต่อ
องค์กร 

    

77 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร      
78 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา     
79 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา

และองค์กร 
    

80 สิ่งที่ปฏิบัติมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
ขององค์กรและผู้ร่วมงาน 

    

81 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามสนใจของผู้ใต้บังคับบัญชา     
82 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นผลประโยชน์ที่พึงได้รับของบุคลากร     
83 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ร่วมงาน     
84 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นสิ่งที่สนใจร่วมกันของกลุ่ม      
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ข้อที่ รายการ   
(+1) 

 

  
(0) 

  
(-1) 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

85 เป็นการกระท าท่ีเกิดจากการยอมรับข้อตกลงของทั้ง
สองฝ่าย 

    

86 สิ่งที่กระท าเกิดจากอ านาจทางกฎหมาย     
87 เป็นการปฏิบัติในเชิงนโยบาย     
88 การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบยีบวินัยและข้อบังคับขององค์กร     
89 การปฏิบัติปฏิบัติตามเมื่อมีการถูกควบคุม ดูแล     
90 การปฏิบัติเป็นไปตามสิ่งที่มอบหมายเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ หรือโครงสร้างการปฏิบัติ หรือโครงสร้าง
ของงาน 

    

91 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ     
92 การปฏิบัติเป็นไปตามปฏิบัติด้วยความจ าใจเพราะมี

การใช้อ านาจบีบบังคับจึงยอมปฏิบัติตาม 
    

93 การปฏิบัติเป็นไปตามปฏิบัติตามความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา  

    

94 การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร     
95 เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา     
96 มีการให้รางวัลตอบแทนมีการให้รางวัลเมื่อประสบ

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
    

97 มีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติตาม     
98 เป็นการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา     
99 มีมาตรการก าหนดวิธีการปฏิบัติ     
100 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจในค าสั่งการ     
101 สิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือโครงสร้าง

การปฏิบัติมีการก าหนดทิศทางการบริหารที่ชัดเจน 
    

102 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน      
103 มีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน     
104 มีการติดตามงานจากผู้บังคับบัญชา     
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ข้อที่ รายการ   
(+1) 

 

  
(0) 

  
(-1) 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

105 มีการเสริมแรง ด้วยการกระท า หรือค าพูดจาก
ผู้บังคับบัญชา 

    

106 มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน     
107 มีการให้รางวัล หรือค่าตอบแทน     
108 มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกัน และมีความ

เข้าใจในสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน  
    

109 มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ จากผู้บังคับบัญชา     
110 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ใช้หลักศีลธรรมในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
    

111 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

    

112 เป็นภารกิจที่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน      
113 มีการลดการใช้อ านาจจากผู้บังคับบัญชา     
114 มีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับความ

สะดวก  
    

115 มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

    

116 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนในการตัดสินใจ     
117 มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการปฏิบัติ     
118 ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงเป้าหมายขององค์กร     
119 ผู้บังคับบัญชาสร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา     
120 มีการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน     
121 มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา 
    

122 มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และชื่นชมซึ่งกัน
และกัน 

    

123 มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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ข้อที่ รายการ   
(+1) 

 

  
(0) 

  
(-1) 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

124 มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา     
125 มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน     
126 มีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานแบบร่วมมือกัน 

และสร้างเครือข่ายการประสานงาน 
    

127 มีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน     
128 ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์

ในองค์กร  
    

129 มีการสร้างความรู้สึกผิดให้ผู้ปฎิบัติ     
130 มีการใช้เหยื่อล่อท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติ     
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ตารางที ่27    แสดงผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
 
ประเด็นที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 IOC 

1 1 1 1 1 0 0.8 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 0 1 0.8 
16 1 1 0 1 1 0.8 
17 0 1 1 1 0 0.6 
18 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 0 1 0 0.6 
23 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 
26 0 1 1 1 0 0.6 
27 1 1 1 -1 0 0.4 
28 0 1 0 1 1 0.6 
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ตารางที่ 27   แสดงผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (ต่อ) 
 
ประเด็นที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 IOC 

29 0 1 1 1 1 0.8 
30 1 1 1 1 0 0.8 
31 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 0 0.8 
37 0 1 1 1 1 0.8 
38 1 1 1 1 1 1 
39 0 1 1 1 1 0.8 
40 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 0 1 0.8 
46 1 0 0 1 1 0.6 
47 0 1 1 0 -1 0.2 
48 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 0 1 1 0.8 
52 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 
54 1 0 1 1 1 0.8 
55 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 0 1 1 0.8 



213 
 

ตารางที่  27  แสดงผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (ต่อ) 
 
ประเด็นที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 IOC 

57 1 0 0 1 1 0.6 
58 1 1 0 1 1 0.8 
59 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 0 1 1 0.8 
61 1 1 0 1 1 0.8 
62 0 1 1 1 1 0.8 
63 1 1 1 1 1 1 
64 0 0 0 1 1 0.4 
65 0 1 -1 0 -1 -0.2 
66 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 0 1 1 0.8 
71 1 1 1 1 1 1 
72 0 1 1 1 0 0.6 
73 0 1 1 1 1 0.8 
74 0 1 1 0 1 0.6 
75 1 1 0 1 1 0.8 
76 1 1 1 1 0 0.8 
77 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 
79 1 0 1 1 0 0.6 
80 1 0 1 1 1 0.8 
81 1 0 1 1 1 0.8 
82 0 1 1 1 1 0.8 
83 0 0 1 1 1 0.6 
84 0 0 1 1 1 0.6 
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ตารางที่  27  แสดงผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (ต่อ) 
 
ประเด็นที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 IOC 

85 0 1 1 1 0 0.6 
86 1 0 0 1 1 0.6 
87 1 1 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 
89 1 1 0 1 0 0.6 
90 1 1 1 1 1 1 
91 1 1 1 1 1 1 
92 1 1 1 1 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 
94 1 0 1 1 1 0.8 
95 1 0 0 1 1 0.6 
96 1 1 0 1 1 0.8 
97 1 0 1 1 1 0.8 
98 1 1 1 1 1 1 
99 1 1 1 1 1 1 
100 1 0 1 1 1 0.8 
101 1 1 1 1 1 1 
102 1 1 1 1 1 1 
103 1 1 1 1 1 1 
104 1 1 1 1 1 1 
105 1 1 1 1 1 1 
106 1 1 0 1 0 0.6 
107 1 1 0 1 1 0.8 
108 1 1 1 1 1 1 
109 1 1 0 1 1 0.8 
110 1 1 1 1 1 1 
111 1 1 1 1 1 1 
112 1 1 1 1 1 1 



215 
 

ตารางที่  27  แสดงผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (ต่อ) 
 
ประเด็นที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 IOC 

113 1 0 1 1 1 0.8 
114 1 1 1 1 1 1 
115 1 1 1 1 1 1 
116 1 1 1 1 1 1 
117 1 1 1 1 1 1 
118 1 1 1 1 1 1 
119 0 0 1 1 0 0.4 
120 1 1 1 1 1 1 
121 1 1 1 1 1 1 
122 1 1 1 1 1 1 
123 1 1 1 1 1 1 
124 1 1 1 1 1 1 
125 0 1 1 1 1 0.8 
126 1 1 1 1 1 1 
127 1 1 1 1 1 1 
128 1 1 1 1 1 1 
129 0 1 0 1 0 0.4 
130 0 1 0 1 0 0.4 

 
ผลการค านวณ เลือกข้อที่ได้ค่า IOCต่ ากว่า 0.5 จาก 130 ข้อ เหลือ 120 ข้อ 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองใช้เครื่องมือ 
และผลการค านวณค่า Reliability 
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รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองใช้เครื่องมือ 
 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 
2. โรงเรียนภัทรบพิตร 
3. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
4. โรงเรียนระยองวิทยาคม  ปากน้ า 
5. โรงเรียนราชวินิต  บางแก้ว 
6. โรงเรียนแคทรายวิทยา 
7. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
8. โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 
9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
10. โรงเรียนหัวหิน 
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Reliability 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =120 

 

Alpha =    .9872 
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Reliability 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

N1           501.0333      3545.8954        .4695           .9872 

N2           501.0333      3554.6540        .3190           .9873 

N3           501.2000      3554.8552        .2439           .9873 

N4           501.0333      3559.6885        .2327           .9873 

N5           501.2000      3547.4069        .3162           .9873 

N6           501.1667      3545.1782        .3196           .9873 

N7           501.0667      3554.8230        .2107           .9874 

N8           501.0667      3547.9264        .3130           .9873 

N9           501.1000      3554.9207        .3056           .9873 

N10          501.2333      3556.5989        .2216           .9873 

N11          501.1000      3551.1966        .2226           .9874 

N12          501.3000      3538.8379        .3359           .9873 

N13          501.1333      3542.6023        .3757           .9873 

N14          501.2667      3534.2713        .5262           .9872 

N15          501.2000      3542.6483        .4494           .9872 

N16          500.9333      3557.9954        .2859           .9873 

N17          501.2333      3530.7368        .4887           .9872 

N18          501.2667      3553.8575        .1961           .9874 

N19          501.3000      3552.6310        .2381           .9873 

N20          501.2000      3547.6828        .3399           .9873 

N21          501.3333      3546.7126        .3353           .9873 

N22          501.5333      3525.2920        .5170           .9872 

N23          501.3667      3540.8609        .4557           .9872 

N24          501.3000      3544.7000        .4309           .9872 

N25          501.1333      3531.6368        .6123           .9872 

N26          501.2667      3540.9609        .4353           .9872 

N27          501.5000      3533.5690        .3006           .9874 

N28          503.1667      3591.1092       -.1538           .9877 

N29          501.6333      3542.8609        .3119           .9873 

N30          501.2667      3525.0989        .7195           .9871 
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N31          501.3667      3515.8264        .6428           .9871 

N32          501.2667      3520.5471        .7133           .9871 

N33          501.4333      3505.2195        .7865           .9871 

N34          501.3667      3502.9989        .7885           .9871 

N35          501.1333      3507.2230        .7605           .9871 

N36          501.2000      3517.9586        .6354           .9871 

N37          501.2667      3529.8575        .5392           .9872 

N38          501.1000      3536.3690        .6159           .9872 

N39          501.1667      3534.1437        .5741           .9872 

N40          501.1333      3516.7402        .7563           .9871 

N41          501.1667      3518.7644        .6254           .9871 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

N42          501.1333      3521.7057        .6892           .9871 

N43          501.1000      3521.8862        .6899           .9871 

N44          501.3667      3513.3437        .7172           .9871 

N45          501.3333      3513.5402        .7057           .9871 

N46          501.3667      3508.1713        .7799           .9871 

N47          502.8000      3602.1655       -.2249           .9878 

N48          501.4667      3504.8782        .6193           .9871 

N49          501.3000      3508.1483        .7623           .9871 

N50          501.2000      3509.5448        .7334           .9871 

N51          502.1000      3588.8517       -.1816           .9876 

N52          501.4667      3524.0506        .6218           .9871 

N53          501.2667      3519.5126        .7275           .9871 

N54          501.2667      3518.3402        .6840           .9871 

N55          501.3333      3503.8161        .7705           .9871 

N56          501.3333      3499.4023        .7743           .9871 

N57          501.5333      3481.0851        .8634           .9870 

N58          501.4667      3481.6368        .9124           .9870 

N59          501.5000      3485.7759        .8842           .9870 

N60          501.7667      3509.0816        .5385           .9872 

N61          501.8333      3480.9023        .6746           .9871 

N62          502.1000      3481.4724        .6132           .9872 

N63          501.7333      3502.9609        .6234           .9871 

N64          501.6333      3494.4471        .8682           .9870 

N65          502.6000      3499.7655        .4295           .9874 

N66          501.5333      3508.2575        .8030           .9871 
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N67          501.6000      3484.3172        .8630           .9870 

N68          501.6333      3483.2747        .8922           .9870 

N69          501.4667      3483.5678        .8521           .9870 

N70          501.6333      3497.1368        .8381           .9870 

N71          501.7000      3499.4586        .8655           .9870 

N72          501.5333      3507.7057        .8099           .9871 

N73          501.4333      3511.9092        .7602           .9871 

N74          501.5000      3503.5000        .8406           .9870 

N75          501.5333      3487.2230        .8851           .9870 

N76          501.5000      3480.8793        .8908           .9870 

N77          501.3000      3480.4931        .8420           .9870 

N78          501.6000      3491.4207        .7929           .9870 

N79          501.5000      3486.3276        .8013           .9870 

N80          501.3333      3480.9885        .8797           .9870 

N81          501.4667      3485.0851        .8374           .9870 

N82          501.5667      3484.8057        .7752           .9870 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

N83          501.5000      3482.2586        .8772           .9870 

N84          501.6000      3476.9379        .8593           .9870 

N85          501.3667      3485.5506        .8424           .9870 

N86          501.5333      3486.8092        .8894           .9870 

N87          501.4000      3488.2483        .8654           .9870 

N88          501.4000      3491.8345        .8283           .9870 

N89          501.7333      3490.6851        .6397           .9872 

N90          501.4000      3488.2483        .8654           .9870 

N91          501.5000      3507.0862        .7452           .9871 

N92          502.2667      3512.4092        .3935           .9874 

N93          501.8000      3519.8897        .5761           .9872 

N94          501.8333      3509.5920        .6402           .9871 

N95          502.2667      3473.7195        .6137           .9872 

N96          501.4333      3522.2540        .5874           .9872 

N97          501.4000      3523.6966        .6509           .9871 

N98          501.6333      3529.0678        .6685           .9871 

N99          501.6000      3503.6966        .7058           .9871 

N100         501.5333      3506.9471        .7179           .9871 

N101         501.4000      3493.9724        .8508           .9870 

N102         501.4000      3508.8000        .7844           .9871 
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N103         501.3333      3491.2644        .7800           .9870 

N104         501.4333      3494.1851        .8145           .9870 

N105         501.2667      3513.4437        .8105           .9871 

N106         501.8000      3494.1655        .7085           .9871 

N107         501.4667      3513.4989        .7029           .9871 

N108         501.4667      3498.6713        .8251           .9870 

N109         501.5000      3521.0172        .8295           .9871 

N110         501.3000      3513.9414        .8123           .9871 

N111         501.4000      3496.5931        .8223           .9870 

N112         501.7333      3514.0644        .5991           .9872 

N113         501.6667      3498.2989        .8500           .9870 

N114         501.3000      3499.5966        .8639           .9870 

N115         501.2333      3499.0816        .8585           .9870 

N116         501.4333      3503.0816        .8710           .9870 

N117         501.4000      3501.0759        .8797           .9870 

N118         501.4000      3481.2138        .8937           .9870 

N119         501.8000      3500.2345        .6061           .9872 

N120         501.4000      3483.9034        .8671           .9870 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =120 

 

Alpha =    .9872 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

และ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในองค์กรทางการศึกษา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา  

………………………………………………………… 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้ส าหรับผู้บังคับบัญชา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาแล้วอย่างน้อย  5 ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย  
เรื่องการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ม ัธยมศ ึกษา ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐานที ่ม ีต ่อการยอมปฏ ิบ ัต ิตาม
ผู้บังคับบัญชา  จึงใคร่ขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบค าถามที่ตรงกับความเห็นของท่านมาก
ที่สุด 
 3. แบบสอบถาม มี 2 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 4. ค าตอบของท่านทุกข้อมีประโยชน์ต่อการวิจัย  และข้อมูลที่ท่านตอบมาจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด 
 
 
 
                                                              ( นางสาวกนกพร  พิริยวุฒิกรอุดม) 
                                                        นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                                              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามข้อมูลความจริงของท่าน 
1. เพศ 
   ชาย     หญิง 
 
2. อายุ 
   น้อยกว่า 30 ปี     30 – 35  ปี 
    36 – 40  ปี     41 – 45  ปี 
     45  ปีขึ้นไป  
  
3.  ต าแหน่ง หน้าที่ การปฏิบัติงาน 
   ครู      หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   รองผู้อ านวยการ     ผู้อ านวยการ 
   อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
 
4.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   5 – 10  ปี     11 – 15  ปี 
   16 – 20  ปี     21 – 25  ปี 
   25  ปีขึ้นไป  
 
 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาถึงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความเห็นของท่าน โดยท่านพิจารณาว่า พฤติกรรม หรือ
คุณลักษณะ เช่นใดของผู้ที่เป็นสาเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม แล้วจึงท า 
 เครื่องหมาย   ลงในช่อง  ที่ตรงตามความเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาดังนี้ 
 ระดับ 5   เป็นปัจจัยทีท่ าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามมากที่สุด 
 ระดับ 4  เป็นปัจจัยทีท่ าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามมาก 
 ระดับ 3  เป็นปัจจัยทีท่ าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามปานกลาง 
 ระดับ 2  เป็นปัจจัยทีท่ าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามน้อย 
 ระดับ 1  เป็นปัจจัยทีท่ าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามน้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ผู้บังคับบัญชาที่สร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน      
2 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน      
3 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีเหตุผล      
4 ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า      
5 ผู้บังคับบัญชามีความสามารถด้านวิชาการ      
6 ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน  ตั้งใจท างาน      
7 ผู้บังคับบัญชามีความเสียสละ      
8 ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู้      
9 ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ปฏิบัติงาน       
10 ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม       
11 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน      
12 ผู้บังคับบัญชามีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น  

 ในการปฏิบัติงาน 
     

13 ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ      
14 ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกล้าเสี่ยงด้วยความรอบคอบ      
15 ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีความม่ันใจในตนเอง      
16 ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีความจริงใจ      
17 ผู้บังคับบัญชามีความสุข      
18 ผู้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์      
19 ผู้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
20 ผู้บังคับบัญชาบุคลิกภาพดี      
21 ผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น      
22 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีบารมี      
23 ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงาน       
24 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน      
25 ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล      
26 ผู้บังคับบัญชามีจิตวิทยา      
27 ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าปรึกษาต่อผู้ใตบ้ังคับบัญชาได้ 
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ข้อที่ รายการ  ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

28 ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยชอบธรรมสั่งการ มีการสั่งการ
ตามอ านาจกฎหมาย 

     

29 ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ      
30 ผู้บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

ไดเ้หมาะสม 
     

31 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา      
32 ผู้บังคับบัญชาสร้างความหวังให้เกิดการปฏิบัติตาม      
33 ผู้บังคับบัญชาสร้างคุณค่าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา      
34 ผู้บังคับบัญชาสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

35 ผู้บังคับบัญชามีการสร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา      
36 ผู้บังคับบัญชามีความประนีประนอม       
37 มีคณะท างานที่มีความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดี 

กับกลุ่มงาน 
     

38 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ      
39 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงานในเรื่อง 

ที่ได้รับผิดชอบ 
     

40 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจิตส านึกดี      
41 ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพต่อผู้สั่งการ      
42 ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังในค าสั่งการของผู้บังคับบัญชา      
43 ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัติ      
44 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพันต่องาน      
45 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นกุศล      
46 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กร      
47 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถตรงกับ

ผู้บังคับบัญชา 
     

48 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ถึงความ
ประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดข้ึน 

     

49 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบิัติโดยค านงึถึงประโยชนท์ี่สังคมจะได้รับ      
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ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

50 ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าของวัฒนธรรม      
51 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร      
52 ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความเสียสละ      
53 ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในค าสั่งการ มีความสมัครใจ 

ที่จะปฏิบัติยอมรับทั้งกายและใจในการปฏิบัติตาม 
     

54 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่กระท าแล้วมีความสุข      
55 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 

หรือได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ปฏิบัติ 
     

56 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ 
ที่ตนจะได้รับ 

     

57 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง      
58 ผู้ใต้บังคับบัญชากลัวการถูกลงโทษ      
59 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   

ความรับผิดชอบสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
     

60 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
อย่างทั่วถึง 

     

61 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชา      
62 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อ และศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา      
63 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเมื่อได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชา      
64 ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา      
65 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเมื่อได้รับอ านาจจากผู้บังคับบัญชา      
66 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นไปตามจรรยาบรรณ  

และหลักศีลธรรม 
     

67 สิ่งที่ปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้      
68 สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

69 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ      
70 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นเรื่องขององค์กรและเกิดผลดีต่อองค์กร      
71 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา      
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ข้อที่ รายการ  ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

72 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และองค์กร 

     

73 สิ่งที่ปฏิบัติมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และผู้ร่วมงาน 

     

74 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามสนใจของผู้ใต้บังคับบัญชา      
75 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นประโยชน์ที่พึงได้รับของบุคลากร      
76 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ร่วมงาน      
77 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นสิ่งที่สนใจร่วมกันของกลุ่มผู้ร่วมงาน      
78 สิ่งทีป่ฏิบัติเป็นการกระท าที่เกิดจากการยอมรับข้อตกลง

ของทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

79 สิ่งที่ปฏิบัติเกิดจากอ านาจทางกฎหมาย      
80 สิ่งที่สั่งการเป็นการปฏิบัติในเชิงนโยบาย      
81 การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวินัยและข้อบังคับของ

องค์กร 
     

82 การปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการถูกควบคุม ดูแล และติดตาม
จากผู้บังคับบัญชา 

     

83 การปฏิบัติเป็นไปตามสิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือโครงสร้างการปฏิบัติ หรือโครงสร้างของงาน 

     

84 สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ      
85 การปฏิบัติเป็นไปตามด้วยความจ าใจเพราะถูกบีบบังคับ 

หรือมีการใช้อ านาจบังคับจากผู้บังคับบัญชา 
     

86 การปฏิบัติเป็นไปตามตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา      
87 การปฏิบัติเป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร      
88 เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา      
89 มีการให้รางวัลตอบแทนเมื่องานประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
     

90 มีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติตาม      
91 สิ่งที่ปฏิบัติเกิดจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา      
92 มีมาตรการก าหนดวิธีการปฏิบัติ      
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ข้อที่ รายการ  ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

93 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจในค าสั่งการ      
94 สิ่งที่มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือโครงสร้าง 

การปฏิบัติมีการก าหนดทิศทางการบริหารที่ชัดเจน 
     

95 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน       
96 มีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน      
97 มีการเสริมแรง ด้วยการกระท า หรือค าพูดจาก

ผู้บังคับบัญชา 
     

98 มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่ได้รับซึ่งกันและกัน      
99 มีการให้รางวัล หรือค่าตอบแทน      
100 มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกัน และมีความเข้าใจ 

ในสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน  
     

101 มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ จากผู้บังคับบัญชา      
102 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ใช้หลักศีลธรรม 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
     

103 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา  
และผู้ใต้บังคับบัญชา  

     

104 มีการลดการใช้อ านาจจากผู้บังคับบัญชา      
105 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      
106 มีการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้รับความสะดวก      
107 มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา 

และผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

108 มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน      
109 ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงเป้าหมายขององค์กร      
110 ผู้บังคับบัญชาสร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา      
111 มีการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน      
112 มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 

และผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

113 มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และชื่นชมซึ่งกันและกัน      
114 มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา      
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ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

115 มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน      
116 มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
     

117 มีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานแบบร่วมมือกัน และ
สร้างเครือข่ายการประสานงาน 

     

118 มีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน      
119 มีการสร้างความรู้สึกผิดให้เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา  

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาละทิ้งหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ 
     

120 ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในองค์กร  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
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ภาคผนวก จ 
 

หนังสือขอสัมภาษณ์เชี่ยวชาญแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติ 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม   

และ  แบบสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในองค์กรทางการศึกษา 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม  

1. ผอ.ดร.รัชชัยย์  ศรสวุรรณ 
2. ผอ.ดร.สามารถ  รอดส าราญ 
3. ผอ.ดร.เฉลียว ยาจันทร์ 
4. ผอ.ดร.อาคม  มากมีทรัพย์ 
5. ดร.เสน่ห์  ฎีกาวงค์ 
6. ดร.ชวน  ภารังกูล 
7. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์ 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
………………………………………………… 

ข้อมูลผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 
ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................. ............. 
ต าแหน่ง ............................................................................................................................. ............. 
สถานที่ปฏิบัติงาน
 .............................................................................. ............................................................ 
 ............................................................................................................................. ............. 
 
วุฒิการศึกษา ป.โท..................................................................................................................................  
สาขาวิชา ............................................................................................................................. ............. 
สถาบันการศึกษา
 ............................................................................................................................. ........ 
 ........................................................................................................................ .................. 
 
วุฒิการศึกษา ป.เอก........................................................................................................... ..................... 
สาขาวิชา ................................................................................ .......................................................... 
สถาบันการศึกษา
 ............................................................................................................................. ......... 
 ............................................................................................................................. ............. 
 
 

ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 1 

 
แนวทางการส่งเสริมให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

1.มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

2. มีการนิเทศ หรือให้ค าปรึกษางาน …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

3.มีการเสริมแรง ด้วยการกระท า หรือค าพูด
จากผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4.มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ท่ีไดร้ับซึ่งกัน
และกัน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5.มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอ่กัน และมี
ความเข้าใจในสิ่งท่ีสื่อสารระหว่างกัน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

6.มีการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ จากผู้บงัคับบัญชา …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

7.มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อกัน ใช้หลัก
ศีลธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

8.มีความสมัพันธ์อันดีต่อกันระหวา่ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

9.มีการลดการใช้อ านาจจากผู้บังคบับัญชา …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 
 



246 
 

แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา (ต่อ) 
องค์ประกอบท่ี 1  แนวทางการส่งเสรมิให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

 
10.ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

11.มีการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ปฎิบตัิ
ได้รับความสะดวก 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

12.มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

13.มีการสรา้งความผูกพันต่อกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

14.มีมิตรภาพ  มีการยกย่องชมเชย และช่ืน
ชมซึ่งกันและกัน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

15.มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

16.มีการแสดงน้ าใจนักกีฬาต่อกัน …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

17.มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคบับัญชา และให้การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

18.มีการก าหนดรูปแบบการปฏิบตัิงานแบบ
ร่วมมือกัน และสร้างเครือข่ายการ
ประสานงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 2  แนวทางการส่งเสรมิให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

 
1.ผู้บังคับบัญชาท่ีสรา้งความเป็นมติรกับ
ผู้ร่วมงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

2.ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้ร่วมงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

3.ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีเหตุผล …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4.ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5.ผู้บังคับบัญชามีความสามารถดา้นวิชาการ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

6.ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น  
ตั้งใจท างาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

7.ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น  
ตั้งใจท างาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

8.ผู้บังคับบัญชามีความรอบรู ้ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

9.ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวเขา้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา (ต่อ) 
องค์ประกอบท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมให้เป็นไปตามองค์ประกอบ  

 
10.ผู้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

11.ผู้บังคับบัญชาสรา้งแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

12.ผู้บังคับบัญชามีความคล่องแคล่ว 
กระตือรือร้น ในการปฏิบตัิงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

13.ผู้บังคับบัญชามีความรับผดิชอบ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

14.ผู้บังคับบัญชามีความรับผดิชอบ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 3  แนวทางการส่งเสรมิให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

 
1.ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่
ได้รับผิดชอบ 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

2.ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเตม็ใจในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

3.ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีจติส านกึดี …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4.ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพต่อผูส้ั่งการ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5.ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือฟังในค าสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

6.ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักในสิ่งที่ปฏิบัต ิ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

7.ผู้ใต้บงัคับบัญชามีความผูกพันตอ่งาน …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

8.ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนทีม่ีจิตใจดี เป็น
กุศล 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

9.ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา (ต่อ) 
องค์ประกอบท่ี 3  แนวทางการส่งเสรมิให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

 
10.ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

11.ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบตัิด้วยความตระหนัก
รู้ถึงความประสงค์หรือผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้น 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

12.ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบตัิโดยค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีสังคมจะไดร้ับ 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

13.ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคณุค่าของ
วัฒนธรรม 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

14.ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

15.ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความเสียสละ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

16.ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรบัในค าสัง่การ มี
ความสมคัรใจที่จะปฏิบัติยอมรับท้ังกายและ
ใจในการปฏิบัตติาม 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 แนวทางการส่งเสริมให้เป็นไปตามองค์ประกอบ  
 

1.ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่
กระท าแล้วมีความสุข 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

2.ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ หรือ
ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ปฏิบัติ 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

3.ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยค านึงถึง
สิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับ 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4.ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความ
สนใจของตนเอง 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5.ผู้ใต้บังคับบัญชากลัวการถูกลงโทษ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

6.สิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยม
ส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 5 แนวทางการส่งเสริมให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

 
1.สิ่งที่ปฏิบัติเป็นการกระท าท่ีเกิดจากการ
ยอมรับข้อตกลงของทั้งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

2.สิ่งที่ปฏิบัติเกดิจากอ านาจทางกฎหมาย …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

3.สิ่งที่สั่งการเป็นการปฏิบตัิในเชิงนโยบาย …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4.การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบยีบวนิัยและ
ข้อบังคับขององค์กร 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5.การปฏิบัตเิกิดขึ้นเมื่อมีการถูกควบคุม 
ดูแล และติดตามจากผู้บังคับบญัชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

6.การปฏิบัตเิป็นไปตามสิ่งที่มอบหมาย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือโครงสร้างการ
ปฏิบัติ หรือโครงสร้างของงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

7.มีการออกค าสั่งสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 6 แนวทางการส่งเสริมให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

 
1.ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมกบัการ
ปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

2.ผู้บังคับบัญชายอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

3.ผู้บังคับบัญชามีจติวิทยา …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4.ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการโน้มน้าวใจ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5.ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

6.ผู้บังคับบัญชาสร้างความหวังใหเ้กิดการ
ปฏิบัติตาม 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

7.ผู้บังคับบัญชาสร้างคุณคา่ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 7 แนวทางการส่งเสริมให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
 

1.การปฏิบัตเิป็นไปตามด้วยความจ าใจเพราะ
ถูกบีบบังคับ หรือมีการใช้อ านาจบังคับจาก
ผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

2.การปฏิบัตเิป็นไปตามตามความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

3.การปฏิบัตเิป็นไปตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4.เกิดวิกฤตของผู้ใต้บังคับบัญชา …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5.สิ่งที่ปฏิบัติเกดิจากการสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………… 
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 ประวัติผู้วิจัย 

  
ชื่อ-สกุล นางสาวกนกพร  พิริยวุฒิกรอุดม 
ที่อยู่ 77 หมู่ 2 ต าบลเตาปูน   อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 

โทรศัพท์มือถือ 089-2240856   e-mail : kanokpon56@hotmail.com 
ที่ท างาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ต าบลคลองตาคต 

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120   โทรศัพท์ 032 231011 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2538 ส าเร็จการศึกษาปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สถาบันราชภัฎนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2546 
 

ส าเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   . 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2558 ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประวัติการท างาน  
พ.ศ.2538 – 2553  ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2553 - 2554  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  อ าเภอหนองหญ้าไซ   

 จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อ าเภอโพธาราม   

จังหวัดราชบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 
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