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อิทธิพลของภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การ ทีส่ ง่ ผลต่อความจงรักภักดีตอ่ องค์การ ของนายทหาร
ชั้นประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความจงรักภักดีต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ ต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ ที่มีต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ทีม่ ตี อ่ ความจงรักภักดีตอ่ องค์การ ท�ำการศึกษานายทหารชัน้ ประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จ�ำนวน
325 คน
		 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกทั้งหมด จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และมีค่าความ
แปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ ร้อยละ 91.0 ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกอธิบายและท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ร้อยละ
67.0 สุดท้ายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2 / df = 0.688; CFI =1.00 ; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.00; 90% CI for RMSEA =
0.00
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความจงรักภักดีต่อองค์การ
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Abstract

		 The objectives of this research were 1) to study level and relationship among strategic leadership
organizational citizenship behavior and organizational loyalty 2) to study the influence of strategic leadership
on organizational citizenship behavior 3) to study the influence of strategic leadership on organizational
loyalty both direct and indirect via organizational citizenship behavior and 4) to study the influence of
organizational citizenship behavior on organizational loyalty. Sample was noncommissioned officers in
Army Air Defense Command, Bangkok Metropolitan area. Multi-stage sampling was applied, and
completely sample size was 325.
		 The research results found that every variables had a significant level at every variable. From
structural equation modelling, strategic leadership had significantly influence on organizational
citizenship behavior and variance predicted by strategic leadership at 91.0 percent. Strategic leadership
had significantly direct effect on organizational loyalty and had indirect effect via organizational
citizenship behavior and variance predicted by strategic leadership at 67.0 percent. Finally, organizational
citizenship behavior had influence on the organizational loyalty with significantly. Fit indices of the
model were χ2 / df = 0.688; CFI =1.00 ; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.00; 90% CI for RMSEA = 0.00
Key words: Strategic Leadership ,Organizational Citizenship Behavior , Organizational Loyalty

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
มีชื่อย่อนามหน่วยว่า นปอ. เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยขึ้น
ตรงของกองทัพบก ได้รบั การสถาปนาเมือ่ วันที่ 6 มี.ค. 2535
มีภารกิจหลัก ในการป้องกันภัยทางอากาศให้กบั หน่วยทหาร
และที่ตั้งส�ำคัญต่างๆ เพื่อความอยู่รอด และรักษาไว้ซึ่งผล
ประโยน์ของชาติ นอกจากนั้นหน่วยยังมีภารกิจที่ส�ำคัญ
อื่นๆ ทั้งการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ
การพัฒนาประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ ฯลฯ โดย นปอ.ควบคุมและบังคับบัญชาต่อ ศูนย์
ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ซึ่งเป็น
หน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ, กองพล
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) ซึ่งเป็นหน่วยใน
ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน รวมทั้งหน่วยที่มาบรรจุมอบ
และหน่วยที่ขึ้นสมทบ นปอ. ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ
“เป็นหน่วยที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย เป็นผู้น�ำในด้านการ
ป้องกันภัยทางอากาศ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพ และ
ประชาชน” ปัจจุบันมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ 551 ถนนเตชะตุงคะ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

		 ตั้งแต่ในอดีต ทหารนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็น
เวลานาน ได้รับค�ำเปรียบเปรยว่า ทหาร คือรั้วของชาติ
มีหน้าทีป่ กป้องอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ จนมาถึงในปัจจุบนั
การทหารยังคงมีความส�ำคัญในด้านความมั่นคง เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยของก�ำลังอ�ำนาจแห่งชาติ ด้วยสภาวะการณ์ต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ทหารไทยมีบทบาท
เพิม่ มากขึน้ กว่าในอดีต ก�ำลังพลในกองทัพต้องปฏิบตั ภิ ารกิจ
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างจากในอดีต เนือ่ งจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่มหี ลายด้าน สิง่ เหล่านีก้ องทัพย่อมได้รบั ผลกระทบต่างๆ
ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหมายถึงอาจท�ำให้ค่านิยม
ขององค์การ และบุคคลเปลี่ยนแปลงไป เป็นสิ่งท้าทายที่
ผู้น�ำในทุกระดับของกองทัพ จะต้องพิจารณาในการน�ำ
หน่วยงานและก�ำลังพล ให้ปฏิบัติภารกิจได้ส�ำเร็จลุล่วง
ภายใต้ผลกระทบดังกล่าวนี้
		 จากการที่ ห น่ ว ยทหารได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น ท�ำให้เกิดปัญหาที่ตามมา ไม่ว่าจะ
เป็น การทีก่ องทัพต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
การที่ก�ำลังพลรุ่นเก่าจะต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น การลาออกและการย้ายหน่วยงานของก�ำลังพล
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การที่ก�ำลังพลขาดความเข้าใจในจิตส�ำนึกที่ดีต่อหน้าที่
และการที่ก�ำลังพลมีทัศนคติต่อหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง
ไป เป็นต้น เพราะเนื่องจากการที่ก�ำลังพลจะปฏิบัติหน้าที่
ต้องมีความรู้ความสามารถ และมีการสะสมประสบการณ์
มาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ถ่ายทอดให้กบั รุน่ ต่อๆ ไป รวมทัง้ ก�ำลัง
พลต้ อ งความพร้ อ มใจและความเสี ย สละในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ อันเป็นแนวทางที่หน่วยทหารในกองทัพบกไทย
ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปลูก ฝังให้กับ ก�ำลังพลมาโดย
ตลอด ปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ก�ำลังพลในหน่วยทหาร
แสดงออกต่อองค์การคือที่ ความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่ง
เป็นส่วนช่วยชี้วัดความมีประสิทธิภาพขององค์การ โดย
ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือความผูกพันต่อองค์การ
หรือเจตคติต่อองค์การที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความ
เกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อมั่นศรัทธารักและหวงแหนต่อ
องค์การที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ (ปชานนท์ ชนะราวี, 2556)
		 ปัจจุบันโลกยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารนี้ มีการเกิด
ภัยคุกคามขึ้นหลากหลายรูปแบบ การที่หน่วยทหารจะยัง
คงความเป็นหน่วยทหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ จะต้องมีความ
พร้อมในทุกๆ ด้านควบคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในระดับ
ผู้บังคับบัญชา ไปจนถึงระดับผู้ใต้บังคับบัญชาคนสุดท้าย
และต้องมีการสร้างค่านิยม แบบธรรมเนียมในการปฏิบัติ
งานที่ดีและเหมาะสมขึ้น การวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น�ำซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ ผู้น�ำเป็นผู้
ขับเคลื่อนองค์การให้คงอยู่และมีการพัฒนาไปในทิศทาง
ต่างๆ ได้ โดยได้รับการตอบสนองจากผู้ตาม ความสามารถ
ของผู้น�ำมักเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของ
องค์การ ส�ำหรับในหน่วยทหารนั้น ได้ให้ความส�ำคัญกับ
ภาวะผู้น�ำมาอย่างยาวนาน และได้มีหลักสูตรการปลูกฝัง
ความเป็นผู้น�ำหน่วยในทุกระดับ โดยผู้วิจัยเลือกท�ำการ
ศึกษาภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้น�ำที่มีการสร้าง
วิสัยทัศน์และน�ำพาองค์การมุ่งสู่ความส�ำเร็จ ในยุคที่แต่ละ
องค์การมีการแข่งขันสูงขึ้นทั้งองค์การภายในกองทัพด้วย
กันและนอกกองทัพ รวมทัง้ ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ที่หมายถึงความมีส่วนร่วมในองค์การของ
ก�ำลังพล ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของนาย
ทหารชั้นประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำผลการ
วิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงานและ
กองทัพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ กับความจงรักภักดีต่อองค์การ
		 2) เ พื่ อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ภ า ว ะ ผู ้ น� ำ ท า ง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ต ่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ
		 3) เพื่ อ ศึ ก ษาการมี อิ ท ธิ พ ลของภาวะผู ้ น� ำ ทาง
ยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มี
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 4) เพื่อศึกษาการมีอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มีต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

		 1. ทราบถึงระดับ ความสัมพันธ์และอิทธิพลผู้น�ำ
เชิงยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กับความภักดีต่อองค์การ
		 2. สามารถน� ำ ผลการวิ จั ย ไปประยุ ก ค์ ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางเชิงนโยบายในการบริหารจัดการก�ำลังพล เพือ่ เพิม่
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน

การทบทวนวรรณกรรม

		 ผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย
ความสามารถในการก�ำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ มีความ
สามารถในการสือ่ สาร สามารถระบุตวั แบบธุรกิจหรือประเด็น
เชิงยุทธศาสตร์ สามารถด�ำรงวัฒนธรรมองค์การทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีความตั้งใจจริงที่จะมอบอ�ำนาจให้แก่ผู้ปฏิบัติ สร้างความ
ผูกพันต่อภารกิจ และชาญฉลาดในการใช้อำ� นาจ (Hill and
Jones , 2008)
		 ผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ การสร้างการสื่อสารวิสัยทัศน์
ออกแบบองค์การ มีความไวต่อปัจจัยภายในและภายนอก
องค์การที่จะส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ มีการ
ฟังที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจต่อความต้องการทั้งที่เป็น
ความต้องการโดยทั่วไปและความต้องการที่จ�ำเป็น เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ขององค์การ สามารถก�ำหนดหน้าทีข่ ององค์การ
ได้อย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่น สร้างและน�ำกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้ สร้างความเชือ่ มัน่ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจแก่สมาชิก
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ในองค์ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตของ
องค์การ ผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์จะต้องน�ำพาองค์การให้อยูร่ อด
และจะต้องตอบค�ำถามที่ว่าองค์การอยู่ไปเพื่ออะไร ผู้น�ำ
ทางยุทธศาสตร์จะต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนของผู ้ จั ด การให้ แ ผนนั้ น มี ค วาม
สอดคล้องกับอนาคตที่องค์การปรารถนาจะเป็น ผู้น�ำทาง
ยุทธศาสตร์จะต้องออกแบบสถาปัตยกรรมสังคม (Social
Architecture) ซึง่ จะเป็นรากฐานของการก�ำหนดโครงสร้าง
องค์การที่ผู้จัดการจะต้องน�ำไปออกแบบให้สอดคล้องกับ
จิตวิญญาณขององค์การ ผู้น�ำทางยุทธศาสตร์จะต้องสร้าง
ความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ตาม หากมีความไว้
วางใจแล้ ว ผู ้ ต ามจะมี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะท� ำ ในสิ่ ง ที่ เ ขาได้
ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นและเป็นจริงได้จากวิสัยทัศน์ ความ
ไว้วางใจจะเป็นพื้นฐานในการน�ำของผู้จัดการ และสุดท้าย
ผู้น�ำทางยุทธศาสตร์จะต้องสร้างแนวร่วม (Alignment) ให้
เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้ผู้จัดการน�ำ
ไปเป็นกรอบในการประเมินผลในแต่ละระดับ (พิพัฒน์
นนทนาธรณ์, 2558) การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แนวคิด
ภาวะผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์จากแนวคิดของพิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์
(2558) เนื่องจากเป็นแนวคิดภาวะผู้น�ำที่มีความเหมาะสม
กับบริบทของการปฏิบตั งิ านของหน่วยทหาร และสอดคล้อง
กับยุคทีม่ กี ารแข่งขันของแต่ละองค์การทีส่ งู ขึน้ ประกอบด้วย
การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ (SL_VIS) การออกแบบสถาปัตยกรรม
สังคม (SL_SAD) การสร้างความไว้วางใจ (SL_BDT) การ
สร้างแนวร่วม (SL_FMA)
		 ส่ ว นแนวคิ ด พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ Organ (1988) เสนอรูปแบบพฤติกรรมไว้ 5 รูป
แบบ ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ (OCB_AST)
การส�ำนึกในหน้าที่ (OCB _REP) ความอดทนอดกลั้น
(OCB _TLR) การให้ความร่วมมือ (OCB _CPT) การค�ำนึง
ถึงผู้อื่น (OCB _TAO) และ Graham (1989) และ Moorman, Blakely (1995) มีการจ�ำแนกพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การไว้ 4 รูปแบบดังนี้ พฤติกรรมให้
ความช่วยเหลือ (Interpersonal Helping) พฤติกรรม
ความภักดี (Loyalty Boosterism) พฤติกรรมความส�ำนึก
ในหน้าที่ (Personal Industry) พฤติกรรมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Individual Initiative) ส�ำหรับงานวิจัยครั้งนี้
ได้ใช้ รูปแบบพฤติกรรมของ Organ (1988) ในการศึกษา
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

		 ส�ำหรับแนวคิดด้านความภักดีต่อองค์การ เชสเตอร์
บาร์นาร์ด (Chester Barnand, 1938 :84) ได้เห็นความ
ส�ำคัญต่อความจงรักภักดี มานานแล้ว โดยกล่าวว่า ความ
เต็มใจของบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญในองค์การ ความจงรัก
ภักดี (Loyalty) ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน (Solidarity)
ขวัญและก�ำลังใจ (Esprit decorps) และความเข้มแข็ง
(Strenght) เป็นต้น บาร์นาร์ด ให้ข้อสังเกตว่าแม้ความ
จงรักภักดีจะมีความส�ำคัญแต่ก็ได้รับความยอมรับเพียงเล็ก
น้อย ว่าเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในองค์การ Hoy & Rees (1974)
เสนอว่าความจงรักภักดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรม
ที่แสดงออก ความรู้สึก และการรับรู้ จากแนวคิดที่ศึกษา
มาทั้งหมดการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้องค์ประกอบของความจงรัก
ภั ก ดี ต ่ อ องค์ ก ารประกอบด้ ว ยการแสดงออกของคนใน
องค์การ ด้านจิตใจ (OL_MND) ด้านความคงอยู่ (OL_PST)
ด้านบรรทัดฐาน (OL_NRM) ด้านพฤติกรรม (OL_BHV)
		 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558)
ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ส่งผลต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
พนักงานธนาคารอาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่าภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับสูง และภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ฉัตรฤทัย
อินทุโศภน, (2559) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�ำการ
ปฏิรูป และจิตสาธารณะ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในรด.จิตอาสา ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผู้น�ำการปฏิรูปสามารถอธิบายและท�ำนายการมีจิต
สาธารณะของ รด.จิตอาสาได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และ
ภาวะผู ้ น� ำ การปฏิ รู ปมี ค วามสามารถในการอธิ บายและ
ท�ำนายผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
รด.จิตอาสาได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการ
มีจติ สาธารณะอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เพลินพิศ ศิรสิ มบูรณ์
(2547) ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอพบว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม การให้
ความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมในองค์การ และความส�ำนึก
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ในหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการค�ำนึงถึง
ผู้อื่น และพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นไม่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การและศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี และ
เกษมชาติ นเรศเสนีย์ (2559) ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการ
ปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
พบว่าภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ความ
ผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ภาวะผูน้ ำ� การปฏิรปู มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และพบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ การปฏิ รู ป มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มผ่ า น
ความผูกพันต่อองค์การไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

สมมติฐานในการวิจัย

		 H1: ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กับความจงรักภักดีต่อองค์การ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก
		 H2: ภาวะผู ้ น� ำ ทางยุ ท ธศาสตร์ ส ามารถอธิ บ าย
และท�ำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 H3: ภาวะผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์สามารถอธิบายและ
ท�ำนายความจงรักภักดีตอ่ องค์การ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 H4: พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
สามารถอธิบายและท�ำนายความจงรักภักดีต่อองค์การ
1.
2.
3.
4.

ภาวะผูน้ าํ ทางยุทธศาสตร์
การกําหนดวิสยั ทัศน์
การออกแบบสถาปัตยกรรมสังคม
การสร้างความไว้วางใจ
การสร้างแนวร่วม
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		 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย ภาวะผูน้ ำ�
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership: SL) Behavior
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Organizational
Citizenship Behavior: OCB) กับความจงรักภักดีต่อ
องค์การ (Organizational Loyalty: OL) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ นายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นก�ำลังพล
ของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1,734 นาย โดยท�ำการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มา ในห้วง มกราคม - มิถนุ ายน
พ.ศ. 2560

วิธีการวิจัย

		 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ นายทหารชัน้ ประทวน
ชั้นยศ สิบตรีไปจนถึงจ่าสิบเอก ซึ่งเป็นก�ำลังพลของหน่วย
บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในกรุงเทพมหานคร การสุ่มตัวอย่างใช้แบบหลายขั้นตอน โดยแจก
แบบสอบถามจ�ำนวน 325 ชุด และมีการเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�ำถามแบบช่วงมาตร 5
ระดับ การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมด้วย
ค่าอัลฟา ครอนบาค ได้ 0.950 และทดสอบความเชื่อมั่น
ของภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ ได้ 0.957 พฤติกรรมการ
7

ที่จัดรูปแบบ: แบบอักษรภาษาทีซ
่ ับซอน
+เนื้อความแบบ CS (Cordia New), 14 พ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
1. การให้ความช่วยเหลือ
2. การสํานึกในหน้าที่
3. ความอดทนอดกลั้น
4. การให้ความร่วมมือ
5. การคํานึงถึงผู้อื่น

1.
2.
3.
4.

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
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ความจงรักภักดีต่อองค์การ
ด้านจิตใจ
ด้านความคงอยู่
ด้านบรรทัดฐาน
ด้านพฤติกรรม

108

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้ 0.962 และความจงรักภักดี
ต่อองค์การได้ 0.850 และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 –
1.00 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงลู่ (convergent
validity) และความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (composite
reliability) ของตัวแบบมาตรวัด พบว่าตัวแบบมาตรวัด
ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ (SL) ตัวแบบมาตรวัดการรับรู้
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และ
ตัวแบบมาตรวัดความจงรักภักดีตอ่ องค์การ (OL) มีค่า λ ที่
มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงลู่
และมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.768, 0.713 และ 0.727
ตามล�ำดับ และความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (ρc) เท่ากับ
0.929, 0.926 และ 0.910 ตามล�ำดับ
		 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (φ) และตัวแบบ
สมการโครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้
เกณฑ์ ดังนี้ χ2 (p value) คือ 0.05 < p ≤ 1.00 : good
fit; 0.01 ≤ p ≤ .05 : acceptable fit; χ2/df ≤ 5.0;
RMSEA ≤ 0.10; 90% CI on RMSEA คือ left boundary
of CI ≤ 0.10 ; CFI ≥ 0.90; NNFI (TFI) ≥ 0.90; และ
SRMR ≤ 0.08 (Hooper, Coughlan and Mullen,
2008)
		 ส�ำหรับการตีความความเข้มแข็งของค่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรใน R Family สามารถตีความว่า R หมายถึง
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ) ค่าสัมประสิทธิ์ γ และ β ซึ่งค่า R

มีความสัมพันธ์ต�่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ 0.10 - 0.35, 0.36 - 0.50, 0.51-0.69 และ 0.70+
ตามล�ำดับ ส่วน R2 มีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนายต�่ำ
ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01-0.12,
0.13-0.25, 0.26-0.48 และ 0.49+ ตามล�ำดับ (Leech,
Barrett and Morgan, 2005)

ผลการวิจัย

		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
		 ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ (SL) พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และความจงรักภักดีต่อองค์
(OL) ตามตาราง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.61 – 3.87 เมื่อ
พิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์ (SL) กับ ความ
จงรักภักดีต่อองค์การ (OL) มีค่าระหว่าง 0.546 – 0.741
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การ (OCB) กับความจงรักภักดีตอ่ องค์การ (OL)
มีค่าระหว่าง 0.517-0.634 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์ (SL) กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ (OCB) มีค่าระหว่าง 0.615-0.825 และมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทุกตัวแปร จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 1 ที่ว่าภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวก
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปร
SL
SL_VIS
SL_SAD
SL_BDT
SL_FMA
OCB
OCB_AST
OCB _REP
OCB _TLR
OCB _CPT
OCB _TAO
OL
OL_MND
OL_PST
OL_NRM
OL_BHV

M

ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์		
การก�ำหนดวิสัยทัศน์
3.70
การออกแบบสถาปัตยกรรมสังคม
3.76
การสร้างความไว้วางใจ
3.79
การสร้างแนวร่วม
3.73
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ		
การให้ความช่วยเหลือ
3.74
การส�ำนึกในหน้าที่
3.87
ความอดทนอดกลั้น
3.79
การให้ความร่วมมือ
3.81
การค�ำนึงถึงผู้อื่น
3.78
ความจงรักภักดีต่อองค์การ		
ด้านจิตใจ
3.73
ด้านความคงอยู่
3.61
ด้านบรรทัดฐาน
3.79
ด้านพฤติกรรม
3.66

SD

SKEW

KUR

0.67
0.66
0.71
0.71

-0.61
-0.58
-0.78
-0.68

1.32
0.77
0.84
0.59

0.75
0.69
0.73
0.72
0.74

-0.47
-0.49
-0.49
-0.37
-0.61

0.13
0.69
0.24
-0.13
0.57

0.62
0.73
0.70
0.72

-0.51
-0.63
-0.47
-0.55

0.77
1.06
0.37
0.62

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SL_VIS
SL_SAD
SL_BDT
SL_FMA
BH_AST
BH_REP
BH_TLR
BH_CPT
BH_TAO
LO_MND
LO_PST
LO_NRM
LO_BHV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.847
0.770**
0.690**
0.680**
0.615**
0.633**
0.619**
0.567**
0.548**
0.750**
0.724**
0.592**
0.546**

0.900
0.821**
0.786**
0.714**
0.749**
0.751**
0.689**
0.672**
0.665**
0.669**
0.741**
0.766**

0.916
0.832**
0.727**
0.716**
0.769**
0.700**
0.706**
0.633**
0.642**
0.612**
0.696**

0.921
0.825**
0.750**
0.753**
0.707**
0.716**
0.622**
0.637**
0.613**
0.615**

0.857
0.728**
0.718**
0.673**
0.668**
0.573**
0.578**
0.580**
0.581**

0.876
0.781**
0.679**
0.651**
0.604**
0.562**
0.597**
0.618**

0.885
0.727**
0.754**
0.621**
0.587**
0.599**
0.634**

0.866
0.783**
0.608**
0.562**
0.544**
0.608**

0.883
0.609**
0.505**
0.517**
0.601**

0.740
0.736**
0.718**
0.666**

0.793
0.726**
0.679**

0.814
0.741**

0.830

หมายเหตุ: n = 325, **p < 0.01

ดีขององค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (SL → OCB,
φ = 0.95, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
มากกับความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (SL → OL, φ = 0.81, p < 0.01) ส่วนพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

→

→

		
ส�ำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ (SL) กับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ (OCB) และความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL)
ตามตาราง 3 แสดงว่า ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ (SL) มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

βγ
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ระดับสูงมากกับความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (OCB → OL, φ = 0.81, p < 0.01)

→

ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ตัวแปร

SRL

SL
OCB
OL

SR

AI

1.000		
0.95**
1.000
0.81**
0.81**

1.000

หมายเหตุ: n = 325, *p < 0.05, **p < 0.01
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
(DE = 0.96, p < 0.01) และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถ
		 ผลการวิ เ คราะห์ตัว แบบสมการโครงสร้างภาวะ ถูกอธิบายและท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ร้อยละ
ผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ 0.91 (R2= 0.91) ในระดับสูงมาก จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
องค์การ และความภักดีต่อองค์การตามภาพ 2 ตาราง 4 ที่ว่าภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ11
พบว่าภาวะผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์ (SL) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผูนําทางยุ
ทธศาสตร
0.91 ก(ารR (OCB)
= 0.91)อย่
ในระดั
การเป็
นสมาชิรกอทียละ
่ดีขององค์
างมีนบัยส�สูำงคัมาก
ญ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่วาภาวะผูนําทางยุทธศาสตร มี
2

อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

2 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู
างภาวะผูน้นํา�ำทางยุ
กรรมการเป็
นสมาชินกสมาชิ
ที่ดีขององค์
าร และความภั
กดีต่อองค์กการดี		
ภาพ 2ภาพ
ตัวแบบสมการโครงสร
ทางยุททธศาสตร์
ธศาสตรพฤติ
พฤติ
กรรมการเป
กที่ดีขกององค
การ และความภั
ต อ
		
ของนายทหารชั
น
้
ประทวนสั
ง
กั
ด
หน่
ว
ยบั
ญ
ชาการป้
อ
งกั
น
ภั
ย
ทางอากาศกองทั
พ
บก
ในเขตกรุ
ง
เทพมหานคร
องคการ ของนายทหารชั้นประทวนสังกัดหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 4 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางออม (IE)
ETA
OL1
2

OCB

KSI  ETA
SL OL

ETA  ETA
OCB  OL

DE
0.42**
0.40*
0.96**

SL OCB
Goodness of Fi Statistics
χ2 = 22.34; df = 32; χ2 / df = 0.698, CFI = 1.000, NNFI = 1.000,
RMSEA= 0.000 , และ 90% CI for RMSEA = 0.018

IE
0.38**

TE
0.80**
0.40*
0.96**

R2
0.67
0.91

ที่จัดรูปแบ
+เนื้อความแ
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ตาราง 4 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE)
ETA

KSI → ETA

ETA → ETA

OL1
SL→ OL		
				
OCB → OL
2
SL→ OCB		
OCB

DE

IE

0.42**
0.38**
0.40*		
0.96**		

TE

R2

0.80**
0.40*
0.96**

0.67
0.91

Goodness of Fi Statistics
χ2 = 22.34; df = 32; χ2 / df = 0.698, CFI = 1.000, NNFI = 1.000,
RMSEA= 0.000 , และ 90% CI for RMSEA = 0.018
หมายเหตุ: * = p < 0.05, ** = p < 0.01, 1 และ 2 คือ ตัวแปรที่ถูกท�ำนาย
		 ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ (SL) มี
อิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL) อยู่ใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.42, p <
0.01) และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีตอ่ องค์การ
(OL) ผ่านทางปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (IE= 0.38) และ
มีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�ำทาง
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 67 ( = 0.67) ในระดับสูงมาก และเมื่อ
รวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.42 กับอิทธิพลทาง
อ้อม 0.38 จะได้เท่ากับ 0.80 ซึ่งสอดคล้องกับค่า Phi
(0.81) แสดงให้เห็นว่า เมื่อมองโดยรวมแล้ว (TE) ปัจจัย
ด้านภาวะผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์ (SL) มีอทิ ธิพลต่อความจงรัก
ภักดีต่อองค์การ (OL) อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติแสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่ว่าปัจจัยภาวะ
ผูน้ ำ� ทางยุทธศาสตร์ มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีตอ่ องค์การ
ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 นอกจากนั้ น พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ (OCB) มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ
(OL) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.40, p < 0.05) ซึ่ง
หมายถึ ง พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
สามารถท� ำ นายความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ องค์ ก ารอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญ ส่วนค่าและมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2 / df =
0.805; CFI =1.00 ; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.00; 90%
CI for RMSEA = .010

สรุปและข้อเสนอแนะ

		 สรุป
		 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ มี
อิทธิพลทางตรงต่อความภักดีต่อองค์การของนายทหารชั้น
ประทวน สังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ โดยที่ค่าความแปรปรวนของ ความภักดีต่อองค์การ
ถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ถึงร้อยละ 67 และภาวะผู้น�ำ
ทางยุทธศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ
91 การอธิบายความแปรปรวนทัง้ สองกรณีนี้ ถือว่ามีอำ� นาจ
ในการอธิบายได้ในระดับสูง
		 ผู้น�ำทางยุทธศาสตร์จะก�ำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนการด�ำเนินงาน และจะต้องออกแบบ
สถาปัตยกรรมสังคมของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างความ
ไว้วางใจ และการสร้างแนวร่วมกับผู้ตาม จากผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยเฉพาะในด้าน ความอดทน
อดกลั้นและการส�ำนึกในหน้าที่ นอกจากนั้นยังมีผลต่อมีผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวน
สังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ
และด้านความคงอยู่ ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
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องค์การมีอิทธิพลทางตรงความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ
ความอดทนอดกลั้น การส�ำนึกในหน้าที่ การให้ความช่วย
เหลือ และการให้ความร่วมมือกับการค�ำนึงถึงผู้อื่น ตาม
ล�ำดับ
		 ซึ่งผู้ท�ำการวิจัยได้น�ำผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับ
ศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี และ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ (2559)
ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารของ
พนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า พบการมีอิทธิพลของภาวะ
ผู ้ น� ำ การปฏิ รู ป ทางตรงเชิ ง บวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และ
พบว่าภาวะผู้น�ำการปฏิรูปมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ
ผูกพันต่อองค์การไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 ข้อเสนอแนะ
		 ภาวะผู ้ น� ำ ทางยุ ท ธศาสตร์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ความจงรักภักดีตอ่ องค์การของนายทหารชัน้ ประทวนสังกัด
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาด้านภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์แล้ว
การสร้างความไว้วางใจและการสร้างแนวร่วม มีน�้ำหนัก
มากที่สุด รองลงมาคือการออกแบบสถาปัตยกรรมสังคม
และการก�ำหนดวิสัยทัศน์
		 นปอ.สามารถน�ำผลการวิจัยนี้ ไปเพิ่มความจงรัก
ภักดีตอ่ องค์การของนายทหารชัน้ ประทวน ในเขตกรุงเทพมหานครได้ โดยใช้แนวทางภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ใน
ด้านการสร้างความไว้วางใจและการสร้างแนวร่วม กับ
ก�ำลังพลนายทหารชั้นประทวน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและมี

ความเข้าใจถึงความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาอย่างถูก
ต้อง รวมทั้งการปลูกฝังก�ำลังพลผ่านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อยกระดับความจงรักภักดีต่อ
องค์การ โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลัน้ และ
สุดท้ายผู้น�ำทางยุทธศาสตร์จะต้องเพิ่มความจงรักภักดีต่อ
องค์การ โดยเฉพาะในด้านบรรทัดฐานให้มากขึ้น ด้วยการ
อบรมปลู ก ฝั ง และให้ มีก ารทบทวนการปฏิ บัติ ง านอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้ก�ำลังพลมีความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 (1) ควรมีการขยายขนาดของประชากร เพื่อเป็น
การต่อยอดน�ำความรู้ไปศึกษาหาแนวทางพัฒนากองทัพให้
มีประสิทธิภาพ และควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึก
โดยพิจารณาห้วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมเพราะ
อาจมีผลต่อผลการวิจยั กล่าวคือในปัจจุบนั หน่วยงานทหาร
มีภารกิจเป็นจ�ำนวนมาก อาจมีเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ไม่เต็มที่
		 (2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ ของนายทหารชั้นประทวน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�ำในรูป
แบบอื่นๆ หรือตัวแปรอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
มาท�ำการศึกษาเพื่อหาแนวทางยกระดับความจงรักภักดี
ต่อองค์การให้กับก�ำลังพลในหน่วยงาน
		 (3) การส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ส ่ ว นร่ ว มผลั ก ดั น
ส่งเสริมองค์การ ให้สามารถด�ำรงอยู่และเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายแนวทาง หน่วยงานใน
กองทัพบกควรมีการจัดท�ำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานด้าน
การวิจยั เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการเลือกทีจ่ ะพัฒนาองค์การ
ในด้านที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในกองทัพต่อไป
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