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ภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารของพนั ก งานในธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ า
ทางอากาศ : การวิเคราะห์เส้นทาง
Transformational Leadership, Organizational Commitment and Organizational
Citizenship Behavior of Employees in the Air Cargo Business: Path Analysis

ศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี1 และ เกษมชาติ นเรศเสนีย2์
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บทคัดย่อ
		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ
ด้วยการวิจัยแบบส�ำรวจ ประชากรคือ พนักงานในบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ส่งออกโดยใช้สายการบินแอโร
ฟลอต จ�ำนวน 215 คน จ�ำนวนแบบสอบถามที่น�ำมาวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย มีจ�ำนวน 205 ชุดข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่น
0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และวิเคราะห์เส้นทาง
(Path Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต�่ำ-ปานกลางอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยรายคู่เท่ากับ 0.219 ถึง 0.785 ผลการศึกษาอิทธิพลพบว่า ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.502, p < 0.01) ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.697, p < 0.01) ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.083, p > 0.05)
และพบว่าภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (IE = 0.350, p < 0.01) โดยภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลรวมเชิงบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE = 0.433, p < 0.01) และสามารถท�ำนายทั้งทางตรงและโดย
อ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 55.10
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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Abstract
		 The purpose of this research were; to investigate the relationships and influences among
transformational leadership, organizational commitment and organizational citizenship behavior of
employees in the air cargo business. By using quantitative method and survey research. Units of analysis
were 215 staffs of employees in the air cargo agent of Aeroflot Russian Airline. The sample consisted
of 205 respondents with the confidence level 0.90. Data were analyzed using descriptive statistics. To
average Standard deviation, percent, and path analysis. The research results showed that relationship
between transformational leadership, organizational commitment and organizational citizenship
behavior was a positive correlation between low - moderate statistically significant. The correlation
coefficient between pairs of 0.219 to 0.785. The study on the influence found that transformational
leadership had direct positive influence on organizational commitment significant statistically (DE =
0.502, p < 0.01). The organizational commitment had direct positive influence on organizational citizenship
behavior significant statistically (DE = 0.697, p < 0.01). The transformational leadership had direct positive
influence on organizational citizenship behavior were not significant statistically (DE = 0.083, p > 0.05).
Considering the indirect and total influence on transformational leadership and organizational citizenship
behavior found that the transformational leadership had indirect influence through organizational
commitment to organizational citizenship behavior of statistical significance (IE = 0.350, p < 0.01). The
transformational leadership had total influence on organizational citizenship behavior of statistical
significance (TE = 0.433, p < 0.01). The 55.10 percent variance in organizational citizenship behavior
could be explained and predicted by transformational leadership both directly and indirectly through
organizational commitment.
Keywords: Transformational Leadership, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 จากกระแสการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของ
สังคมในโลกปัจจุบันก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ
อีกทั้งการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ย่อมท�ำให้เกิดความต้องการ
ที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น การขนส่งสินค้าทาง
อากาศจึงมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ไทยให้เท่ากับอารยประเทศ โดยสร้างการตอบสนองให้
สินค้านั้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ได้ และการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจการค้าได้อีกด้วย ปัจจัยที่มีผลท�ำให้ต้องเร่งการ
พัฒนาการขนส่งสินค้าทางอากาศให้เจริญก้าวหน้า ได้แก่
แนวโน้มทางเศรษฐกิจและการค้าโลกที่แข่งขันอย่างรุนแรง

และการพยายามฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างใน
ปัจจุบัน และเนื่องจากทิศทางการแข่งขันทางการค้าแบบ
โลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วความยืดหยุ่นในการส่ง
มอบสินค้า และบริการที่ก�ำลังกลายเป็นข้อได้เปรียบทาง
การค้าในอนาคต การค�ำนึงถึงต้นทุน และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่จะสร้างข้อได้เปรียบที่มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ
		 ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ ในการผลักดัน
ให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
คนเป็นผู้ลงมือ ลงแรง ออกความคิดผลิตสินค้าหรือให้
บริการที่มีคุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่คนก็มีความ
หลากหลาย ความแตกต่างทางพฤติกรรมของบุคคลย่อมมี
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ผลต่อการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ องค์กรจึงต้องใช้ทกั ษะ
ในการบริหาร ให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์งานหรือให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิผล
		 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีส่วน
ส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ก�ำหนดเป็นทางการในการ
พรรณนาลักษณะงาน และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกสมัครใจ
หรืออาสาสมัครขึ้นมาเอง ไม่มีใครออกค�ำสั่งหรือแนะน�ำ
แต่เป็นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีประสิทธิผล
โดยพฤติกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือผลตอบแทน
(John, 1996) พฤติกรรมดังกล่าวเป็น เป็นพฤติกรรมที่
บุคคลเต็มใจปฏิบตั เิ พือ่ องค์การ เช่น พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ พฤติกรรมการค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ พฤติกรรมการมีนำ�้ ใจ
เป็นนักกีฬา พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรม
ความส�ำนึกในหน้าที่ (Organ, 1988) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
เป็นคุณลักษณะส�ำคัญของพนักงานที่ดีขององค์การทั้งสิ้น
สนับสนุนและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ช่วยให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและช่วยวางรากฐานให้องค์การมี
ความแข็งแรงและมั่นคงในการการต่อสู้อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ได้
		 เมื่อพิจารณาถึงความส�ำคัญและคุณลักษณะของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแล้วนั้น ผู้ที่มี
อิทธิพลในการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานให้ลุล่วง คือ
ผู้น�ำ หรือหัวหน้างาน เนื่องจากผู้น�ำเป็นบุคคลที่ต้องเป็น
แบบอย่างทั้งด้านปฏิบัติงาน และเป็นผู้น�ำทางด้านแนวคิด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนั้นบทบาทของผู้น�ำจึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง และจากสภาพการในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ท�ำให้ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปได้รับความสนใจ
เนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ น� ำ แบบสร้ า งแรงบั น ดาลใจและด้ ว ย
บุคลิกภาพที่เหนือธรรมดา ผู้น�ำการปฏิรูปย่อมมีประกาย
อันเจิดจ้าของวิสัยทัศน์ และมีความกระตือรือร้นที่ชวนให้
คนอืน่ ๆ พร้อมท�ำงานไปด้วยกัน สิง่ เหล่านีส้ ามารถยกระดับ
ความเชื่อมั่นกับแรงบันดาลใจและพันธะผูกพันในบรรดาผู้
ตามขึ้นเป็นอันมาก มีความพึงพอใจกับงานของตนเองมาก
ขึ้น และมีความเต็มใจมากขึ้นที่จะทุ่มเทความพยายามเป็น
พิเศษเพื่อความส�ำเร็จ (นิตย์ สัมมาพันธ์, 2546)
		 สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ ความผูกพันต่อองค์การ
ซึ่งเป็นตัวพยากรณ์อัตราการลาออกและการขาดงานของ
บุคลากร เพราะความผูกพันต่อองค์การเน้นความผูกมัด

ของบุคคลต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและ
ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การที่ตนเองปฏิบัติงาน
อยู่ และไม่มีความต้องการที่จะลาออกจากงาน (Greenberg and Baron, 2003) รวมถึงความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อองค์การให้มแี นวทางเดียวกัน ซึง่ เป็นการเชือ่ มโยงระหว่าง
เอกลั ก ษณ์ ข องบุ ค คลกั บ เอกลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ารให้ มี
แนวทางเดียวกัน จะท�ำให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะท�ำงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Shedon, 1978) บุคลากรที่
มีความผูกพันต่อองค์การยิ่งสูงจะยิ่งท�ำงานอย่างทุ่มเทให้
กับองค์การมากขึ้น และความผูกพันทางด้านความรู้สึก จะ
มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายในองค์การ
		 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ ภาวะ
ผู้น�ำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถ
ตอบสนองต่อเงื่อนไขของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยุค
ใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นย�ำ และไว้ใจได้ อีกทั้งช่วย
ในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศและการค้าโลก
โดยได้น�ำแนวคิดเรื่องภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ตามแนวคิดของ
แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) และแนวคิดความ
ผูกพันต่อองค์การ ของเอเลน และเมเยอร์ (Allen and Mayer)
และแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ
ออแกน (Organ) เพือ่ น�ำไปก�ำหนดแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งสินค้า
ทางอากาศ และการพัฒนาการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการ
ปฏิรปู ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ ดี ข ององค์ ก ารของพนั ก งานในธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ า ทาง
อากาศ
		 2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้ อ มของ
ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การโดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ และศึกษา
อิ ท ธิ พ ลทางตรงของความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารที่ มี ต ่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
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ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

		 1. ท�ำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
การปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ
		 2. ท�ำให้ทราบถึงการมีอิทธิพลของภาวะผู้น�ำการ
ปฏิรูป ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศ
การทบทวนวรรณกรรม
		 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดการวัด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ จากแนวคิดภาวะผู้น�ำการ
ปฏิรูปของ Bass and Avolio (1997) ซึ่งประกอบไปด้วย
5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะหรือ
อิทธิพลเชิงอุดมคติดา้ นคุณลักษณะ (Attributed Charisma
or Idealized Influence: Attributed) 2) ด้านบารมีเชิง
พฤติกรรมหรืออิทธิพลเชิงอุดมคติดา้ นพฤติกรรม (Behavioral
Charisma or Idealized Influence: Behaviors) 3) ด้าน
จูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ (Inspirational Motivation) 4)
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Simulation)
5) ด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)
		 แนวคิดความผูกพันต่อองค์การใช้แนวคิดของ Allen
and Meyer (1990) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ 1) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) 2) ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance
Commitment) 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม
(Normative Commitment)
		 แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ใช้แนวคิดของ Organ (1988) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์
ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)
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2) พฤติกรรมการค�ำนึงถึงผู้อื่น (Courtesy) 3) พฤติกรรม
การมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) 4) พฤติกรรม
การมีส่วนร่วม (Civic Virtue) 5) พฤติกรรมความส�ำนึกใน
หน้าที่ (Conscientiousness)
		 จากการศึกษาของ เมธิพันธุ์ พวงเกตุ (2551) พบว่า
ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของหั ว หน้ า งานระดั บ ต้ น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ สอดคล้องกับ เอกชัย บูรณธน (2550) ที่พบว่า
หัวหน้างานระดับต้นที่มีคุณลักษณะด้านภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การจะเพิ่มขึ้นด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น
จึงสามารถอนุมานได้วา่ ภาวะผูน้ ำ� การปฏิรปู มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 จากการศึกษาของ อิชยา โสมนัส (2556) พบว่า
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันต่อองค์การในทุกด้าน สอดคล้องกับ
วราภรณ์ โปทากา (2556) ทีพ่ บว่า เมือ่ พนักงานมีการรับรู้
รูปแบบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารเพิม่ สูง ก็จะ
ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสูงขึ้น
ไปด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถ
อนุมานได้ว่า ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ
		 จากการศึกษาของ ปาริชาติ ปานส�ำเนียง (2555)
พบว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับ
วัลลพ ล้อมตะคุ (2554) ที่พบว่าตัวแปรที่เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ได้แก่ความผูกพัน
ต่อองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความ
พึงพอใจในงาน โดยความผูกพันต่อองค์การเป็นสาเหตุที่
ส�ำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถ
อนุมานได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงน�ำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่ความผูกพันต่อองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
และความพึงพอใจในงาน โดยความผูกพันต่อองค์การเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถอนุมานได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ภาวะผู้นาการปฏิรูป
1. ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะ
2. ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม
3. ด้านจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ
4. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
5. ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล

ความผูกพันต่อองค์การ
1. ด้านความรู้สึก
2. ด้านความต่อเนื่อง
3. ด้านบรรทัดฐานทางสังคม

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
3. ด้านการมีนาใจเป็นนักกีฬา
4. ด้านการให้ความร่วมมือ
5. ด้านความสานึกในหน้าที่

ภาพ
ดในการวิ
จัย จัย
ภาพ1 1แสดงภาพกรอบแนวคิ
แสดงภาพกรอบแนวคิ
ดในการวิ

สมมติฐานในการวิจัย

วิธีการวิจัย

		
ฐานที่ 1 จปััยจจัยด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูป มี 		 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้
สมมติสมมติ
ฐานในการวิ
พนักงานในธุอรความผู
กิจขนส่งกสิพันน
ค้าต่ทางอากาศ
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่
ความผู
ก ารอย่้านงมี
นั ย ประชากรคื
สมมติฐอานที
่ 1กปัพัจนจัต่ยอด้องค์
านภาวะผู
าการปฏิ
รูป มีอิทธิอพลทางตรงต่
อองค์ก ารอย่างมี
กลุ่มตัวอย่างที่จัดเก็บได้คือ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำ
ส�ำคัญทางสถิติ
นัยสาคัสมมติ
ญทางสถิ
		
ฐานที่ ต2ิ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูป มี ส� ำ นั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศที่ เ ป็ น
นแอโรฟลอต
้งหมด 5 บรินษสมาชิ
ัท ได้แก่กที่ดีของ
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่
พฤติ่ ก2รรมการเป็
น สมาชิ ก้นทีาการปฏิ
่ ดี ข อง รตัูปวแทนของสายการบิ
สมมติฐอานที
ปัจจัยด้านภาวะผู
มีอิทธิพลทางตรงต่
อ พฤติกทัรรมการเป็
บริษัทโกลเบิลเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ จ�ำกัด, บริษัทเฮอร์ริเทจ
องค์
างมีานงมี
ัยส�นำัยคัสญาคั
ทางสถิ
ติ ติ
องค์การอย่
การอย่
ญทางสถิ
		 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ทรานส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด, บริษทั เอ็กเซล ทรานสปอร์ต
สมมติฐอานที
ปัจจัยด้านความผู
ต่อองค์
าร มีเนชั
อิท่นธิแนล
พลทางตรงต่
อินกเตอร์
จ�ำกัด, บริษอัทพฤติ
มัลตี้แกอร์รรมการเป็
เซอร์วิส จ�นำสมาชิ
กัด กที่ดี
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่
พฤติ่ 3ก รรมการเป็
น สมาชิ กกทีพั่ ดี ขนอง
และบริษัททรานแอร์คาร์โก้จ�ำกัด จ�ำนวน 215 คน เก็บ
องค์
การอย่ากงมี
นัยส�าำงมี
คัญนทางสถิ
ขององค์
ารอย่
ัยสาคัตญิ ทางสถิติ
		 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูป มี ข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบบสอบถามที่
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการปฏิรูป มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดย เก็บได้ถูกต้องครบถ้วนจ�ำนวน 205 ชุด
อมผ่านความผู
กพักนารอย่
ต่อองค์
นัยสติาคัญ		
ทางสถิ2.ติ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล อยู่ในช่วงเวลา
อ้โดยอ้
อมผ่านความผู
กพันต่อองค์
างมีนกัยารอย่
ส�ำคัญางมี
ทางสถิ
ระหว่างเดือนมกราคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2559
ขอบเขตการวิจัย
		 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบ่ง
ขอบเขตการวิจัย
		 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ภาวะ ออกเป็น 4 ตอน คือตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้น�ำการปฏิรูป (Transformational Leadership) ความ ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการปฏิรูป
ผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) และ ปรับปรุงจาก คมวัชร เอื้องอ่อง (2556) ตอนที่ 3 เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Organizational ความผูกพันต่อองค์การปรับปรุงจากแบบสอบถามของ
Allen and Mayer (1990) ตอนที่ 4 เกี่ยวกับพฤติกรรม
Citizenship Behavior)
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ของ Podsakoff et. al., (1990)
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		 ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามมาท�ำการทดสอบความน่า
เชื่ อ ถื อ แต่ ล ะองค์ ป ระกอบของแต่ ล ะแนวคิ ด กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่าง 30 คน พบว่า ภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ คือ ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะ (α = 0.89)
ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม (α = 0.75) ด้านจูงใจเพื่อสร้าง
แรงดลใจ (α = 0.84) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(α =
0.84) และด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล (α = 0.70)
		 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบคือ ด้านความรู้สึก (α = 0.86) ด้านความต่อ
เนื่อง (α = 0.74) และด้านบรรทัดฐานทางสังคม (α =
0.85)
		 ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ ด้านการให้
ความช่วยเหลือ (α = 0.83) ด้านการค�ำนึงถึงผู้อื่น (α =
0.79) ด้านการมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา (α = 0.75) ด้านการ
ให้ความร่วมมือ (α = 0.71) และด้านความส�ำนึกในหน้าที่
(α = 0.79)
		 4. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพื่อแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สูงสุด ค่าต�่ำสุด แสดงระดับ และอันดับตามค่าเฉลี่ยของ
แต่ละองค์ประกอบของแต่ละแนวคิด การวิเคราะห์หาค่า
ความสัมพันธ์รายคู่ ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูป
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
และอิทธิพลตามกรอบแนวคิด และการค�ำนวณหาค่าอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
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ผลการวิจัย

		 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ
การปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (r = 0.502, p<0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.433, p<0.01)
และเมื่ อ พิ จ ารณาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบ
ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (r = 0.739, p<0.01)
		 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการ
ปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
TF = ภาวะผู้น�ำการปฏิรูป หมายถึง บุคคลที่มีความ
สามารถในการเปลี่ยนทัศนคติ มีอิทธิพลในการจูงใจ และ
กระตุ้นให้สมาชิกในองค์การด้วยเป้าหมายเพื่อให้บรรลุสู่
ความส�ำเร็จ โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของสมาชิกใน
องค์การให้สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุการท�ำงานที่เหนือกว่า
COM = ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึก
ของพนักงานที่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจที่จะ
อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังใจในการท�ำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
		 ตัวแปร			

Mean

SD

			 TF			
			COM			
			 OCB			

3.98
3.84
3.93

0.44
0.44
0.47

หมายเหตุ n = 205,*p<0.05, **p<0.01

TF

COM

1.000		
0.502**
1.000
0.433**
0.739**

OCB

1.000

พิจารณาตามกรอบแนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงกับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และยังพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นาการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
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ดีข ององค์การอย่ างไม่มีนัย ส าคัญทางสถิติ (DE = 0.083, p<0.01) ดังนั้นจึง ปฏิ เสธสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าเมื่อ
สมาคมนั
กวิจัย ปีที่ 21 ฉบับดที่ในภาพรวม
3 กันยายน - ธันปัวาคม
พิจารณาตามกรอบแนวคิ
จจัย2559
ด้านภาวะผู้นาการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

OCB = พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ เองของบุคคล เป็นสิง่ ทีอ่ งค์การ องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
พบว่ส่ าร้ปัางสรรค์
จจัยด้านความผู
ก พันงพบว่
ต่อองค์
มีอิทธิพกพัลทางตรงเชิ
ไม่ได้บงั คับหรือก�ำหนดให้ปฏิบตั ิ เป็และยั
นพฤติกงรรมที
		 และยั
าปัจจักยาร
ด้านความผู
นต่อองค์การ งบวกกั
มี บพฤติกรรมการเป็ น
ให้ความร่วมมือ โดยไม่สมาชิ
หวังว่าจะได้
รางวัล กซึ่งารอย่
พฤติการรม
ทธิญ
พลทางตรงเชิ
งบวกกั
บพฤติกp<0.01)
รรมการเป็)นดัสมาชิ
ี บสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า
กที่ดรีขับององค์
งมีนัยสอิาคั
ทางสถิติ (DE
= 0.697,
งนั้นกจึทีง่ดยอมรั
เหล่านีจ้ ะส่งผลให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีประสิทธิภาพ ขององค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.697, p<0.01)
เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดในภาพรวม
ปัจบจัสมมติ
ยด้านความผู
การมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรม
ดีขึ้น
ดังนัน้ จึงยอมรั
ฐานที่ 3 ทีกว่ พัา่ เมืนอ่ ต่พิอจองค์
ารณาตามกรอบ
		 จากภาพ 2 และตาราง
2 พบว่
ยด้านภาวะ
การเป็นสมาชิ
กทีาปั่ดจีขจัององค์
การอย่าแนวคิ
งมีนดัยในภาพรวม
สาคัญทางสถิปัตจจัิ ยด้านความผูกพันต่อองค์การมี
ผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความผูกพันต่อ อิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE
= 0.502,้ยั งp<0.01)
อย่างมี้นนาการปฏิ
ัยส�ำคัญทางสถิ
นอกจากนี
พบว่า ภาวะผู
รูปมีตอิ ิทธิพลต่อพฤติก รรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ว่าเมื่อพิจารณาตามกรอบ 		 นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพล
อม โดยผ่
านทางปั
พันกต่รรมการเป็
อองค์การอย่
สาคัญกทางสถิ
แนวคิดในภาพรวม ปัจจัทางอ้
ยด้านภาวะผู
น้ ำ� การปฏิ
รปู มีอจทิ จัธิยพความผู
ล ต่อกพฤติ
นสมาชิางมี
กทีน่ดีขัยององค์
ารทางอ้อตมิ (IE
โดย= 0.350, p<0.01) ดังนั้นจึง
ทางตรงกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทาง ผ่านทางปัจจัยความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่ว่าเมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิ
ดในภาพรวม ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการปฏิรูปมีอิทธิพล
สถิติ
สถิติ (IE = 0.350, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
		 และยั ง พบว่ า ปัต่จอจัพฤติ
ย ด้ ากนภาวะผู
้ น� ำ การปฏิ
่ว่าเมื่อพิกจาร
ารณาตามกรอบแนวคิ
าน การอย่างมีนัยสาคัญทาง
รรมการเป็
นสมาชิรู ปกมีที่ดีขทีององค์
โดยผ่านทางปัจดจัในภาพรวม
ยความผูกพัปันจจัต่ยอด้องค์
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การอย่างไม่มีนสถิ
ัยส�ตำคัิ ญทางสถิติ (DE = 0.083, ที่ดีขององค์การ โดยผ่านทางปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ
p<0.01) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าเมื่อพิจารณา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ตามกรอบแนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� การปฏิรูป

ภาพ 2 แสดงระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิด
Full Information MLภาพ
Chi-Square
= 567.375
(P =ม1.000);
= 0;ทธิRMSEA
2 แสดงระดั
บความสั
พันธ์แdfละอิ
พลระหว่= า0.0
งตัวแปรตามกรอบแนวคิด
ตาราง
แสดงค่าาอิอิททธิธิพพลทางตรง
ทธิทพธิลทางอ้
อม อ(IE)
และอิและอิ
ทธิพลรวม
(TE) (TE)
ตาราง 2 แสดงค่
ลทางตรง(DE)อิ
(DE)อิ
พลทางอ้
ม (IE)
ทธิพลรวม
ETA

KSI  ETA

OCB1

TF  OCB

ETA  ETA

COM  OCB
COM2

TF COM

DE

IE

TE

0.083

0.350**

0.433**

R2

0.697**

0.697**

0.551

0.502**

0.502**

0.252

หมายเหตุ ** = **p<
= p<0.01,
0.01, OCB1
COM2 คือ ตัคืวอแปรที
่ถูกท่ถานาย
หมายเหตุ
OCB1และ
และCOM2
ตัวแปรที
ูกท�ำนาย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การที่ภาวะผู้นาการปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศ สามารถอธิบายได้ว่าผู้นาในในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศมีส่วนสาคัญในการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ อันจะส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การตลอดจนรู้สึกไม่อยาก
ลาออกจากองค์การ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้นามีการแสดงออกให้พนักงานยอมรั บในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์ ก าร การจู ง ใจให้ พ นั ก งานมี ค วามผู ก พั น ต่อ องค์ ก าร และท าให้พ นัก งานมองว่า เป้ า หมายที่ ส าเร็จ คื อ
ประโยชน์ของทุกคน ด้านการกระตุ้นทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้พนักงานแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนให้มี
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

สมาคมนักวิจัย
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การปฏิรูป ด้วยการสร้างจิตส�ำนึกความเป็นส่วนหนึ่งของ
		 การที่ ภ าวะผู ้ น� ำ การปฏิ รู ป มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ องค์การ ความเป็นครอบครัว ความจงรักภักดีต่อพนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า จึงจะสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ทางอากาศ สามารถอธิบายได้วา่ ผูน้ ำ� ในในธุรกิจขนส่งสินค้า องค์การได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานของ เมธิพนั ธุ์ พวงเกตุ (2551)
ทางอากาศมีสว่ นส�ำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน และเอกชัย บูรณธน (2550)
ทีม่ ตี อ่ องค์การ อันจะส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีตอ่
องค์การตลอดจนรู้สึกไม่อยากลาออกจากองค์การ ซึ่งอาจ ข้อเสนอแนะในการจัดการ
เกิดจากการที่ผู้น�ำมีการแสดงออกให้พนักงานยอมรับใน 		 ด้ ว ยเนื้ อ หาและประเด็ น หลั ก ที่ ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาเป็ น
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ การจูงใจให้พนักงานมี เรื่องของภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การและ
ความผูกพันต่อองค์การ และท�ำให้พนักงานมองว่าเป้าหมาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผู้วิจัยขอสรุปข้อ
ทีส่ ำ� เร็จคือประโยชน์ของทุกคน ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา เสนอแนะ เป็นรายปัจจัย ดังนี้
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนให้มี 		 1. ด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูปเมื่อพิจารณาจากผล
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน จนท�ำให้พนักงานเกิด การวิจัยพบว่า ด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูป มีด้านการกระตุ้น
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงาน อิชยา โสมนัส ทางปัญญา (TF_IS) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ซึ่งเป็นด้านที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าผู้น�ำองค์การในธุรกิจขนส่ง
(2556) และวราภรณ์ โปทากา (2556)
		 และเมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล สินค้าทางอากาศควรมีการเพิ่มภาวะผู้น�ำการปฏิรูปด้าน
ทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร การกระตุ้นทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีการ
สามารถอธิบายได้วา่ ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาเพื่ อ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ในกลุม่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษานัน้ ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลให้พนักงาน ปัญหาให้มากขึน้ โดยการให้มองปัญหาจากหลายๆ มุม และ
ั หาด้วยตนเอง รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริม
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้คือ การสร้าง ให้สามารถแก้ปญ
ความผูกพันต่อองค์การ ท�ำให้พนักงานรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของ ให้พนักงานมีการเรียนรู้เพิ่มเติม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
องค์การ สร้างจิตส�ำนึกในด้านความจงรักภักดีให้กบั พนักงาน การท�ำงาน และจัดกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
จะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ กันและกันในหมู่พนักงาน
องค์การทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการค�ำนึงถึง 		 2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ จากผลการวิจยั พบว่า
ผู้อื่น ด้านการมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.64 ดังนั้น
และด้านความส�ำนึกในหน้าที่ ซึง่ สอดคล้องกับงาน ปาริชาติ ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ผู้น�ำองค์การในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศจะส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ปานส�ำเนียง (2555) และ วัลลพ ล้อมตะคุ (2554)
		 นอกจากนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาภาวะผู ้ น� ำ การปฏิ รู ป มี ดีขององค์การได้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยยังพบว่า
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
องค์การในระดับต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เมื่อรวม เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การในทางลบ แต่มอี ทิ ธิพลทางอ้อม
ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลทางตรงกับอิทธิพลทางอ้อมจะ ผ่านความผูกพันองค์การได้ในระดับสูง ผู้น�ำองค์การจึงต้อง
ได้เท่ากับ 0.433 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น�ำการปฏิรูปจะมี ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
ผลอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์การเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการสร้างความผูกพันต่อองค์การ
องค์การร่วมกับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การเมื่อมอง ด้านความต่อเนือ่ ง ให้พนักงานมีความจงรักภักดีตอ่ องค์การ
อิทธิพลโดยรวม ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และไม่อยากลาออกจากองค์การ ซึง่ เมือ่ พิจารณารายละเอียด
ในกลุ่มที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ผู้น�ำขององค์การจะอาศัยปัจจัย ยังพบว่าพนักงานได้ให้ความเห็นว่าด้านความต้องการที่จะ
ด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูปเพียงอย่างเดียวในการสร้างให้ อยู่กับองค์การ เนื่องจากมีความจ�ำเป็นในการเลี้ยงชีพเท่าๆ
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่ได้ กับความต้องการที่จะอยู่กับองค์การจึงต้องท�ำงานอยู่ที่นี่
จ�ำเป็นต้องสร้างความผูกพันต่อองค์การร่วมกับภาวะผู้น�ำ ต่อไป มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด อยูท่ ี่ 3.73 เป็นการแสดงให้เห็นว่า
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การคงอยูก่ บั องค์การเพราะความจ�ำเป็นในการเลีย้ งชีพและ
การหางานอืน่ ท�ำเป็นเรือ่ งยาก ไม่ได้เกิดจากความผูกพันต่อ
องค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ
		 3. ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการ
มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา มีค่าเฉลี่ยในระดับที่น้อยที่สุด อยู่ที่
3.76 แสดงว่าพนักงานยังขาดพฤติกรรมการมีน�้ำใจเป็น
นักกีฬามากกว่าพฤติกรรมด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การ
สร้างความผูกพันต่อองค์การด้วยความจงรักภักดีตอ่ องค์การ
ควรเน้นด้านการมีน�้ำใจ ด้วยการสร้างความตระหนักถึง
ความเชื่อมั่นในองค์การ และเน้นการสนใจด้านดีและด้าน
บวก มากกว่าสนใจในข้อผิดพลาดขององค์การ ซึ่งผู้วิจัย
มองว่าเป็นด้านที่สามารถเพิ่มระดับการมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้อีก
		 สรุปโดยภาพรวมของผลการวิจัย ภาวะผู้น�ำการ
ปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้น�ำในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศเป็นผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์หรือมองการณ์ไกล ชอบก�ำหนด
ภารกิจใหม่ๆ มีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายจะสามารถบรรลุ
ได้ มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี
การเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้น�ำในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
ต้ อ งสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารให้ กั บ พนั ก งานเพื่ อ
เป็นการสร้างความรักในองค์การ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ ความจงรักภักดีต่อองค์การ จะเป็นการเสริม
แรงระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการปฏิรูปร่วมกับปัจจัย
ด้านความผูกพันต่อองค์การ เพือ่ ให้พนักงานมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้ง 5 ด้านอันได้แก่ พฤติกรรม
ด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการค�ำนึงถึงผู้อื่น
พฤติกรรมการมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ และพฤติกรรมการส�ำนึกหน้าที่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อ
เป็ น การรั ก ษาพนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมสมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การให้อยู่ร่วมงานกับองค์การต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

		 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากความ
คิดเห็นของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ โดย
ศึกษาด้านภาวะผูน้ ำ� การปฏิรปู ความผูกพันต่อองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเท่านั้น ดังนั้นใน
การวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจน�ำรูปแบบความสัมพันธ์ทผี่ วู้ จิ ยั ท�ำการ
ศึกษาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานอื่นๆ
		 2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมุ่งศึกษา
ปัจจัยภาวะผู้น�ำการปฏิรูปตามแนวคิดของ Bass (1985)
ซึ่งตามแนวคิดของ Bass ยังมีภาวะผู้น�ำด้านอื่นอีก ได้แก่
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional
Leadership) และปัจจัยภาวะผูน้ ำ� แบบปล่อยเสรี (LaissezFaire Leadership) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงรูป
แบบของภาวะผูน้ ำ� ในรูปแบบอืน่ ๆ ซึง่ อาจจะเหมาะสมและ
กลมกลืนกับวัฒนธรรมองค์การในแนวคิดอื่นๆ ได้
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อิชยา โสมนัส. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำ และความผูกพันองค์กรของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กลุม่ ธุรกิจพลังงาน. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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