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บทคัดย่อ

  การศกึษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูน้�าการปฏรูิป จติสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การ ของ รด.จิตอาสา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า การปฏิรูป จิตสาธารณะ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ ของ รด.จติอาสา 3) ศกึษาอิทธพิลของภาวะผูน้�าการปฏรูิปทีม่ต่ีอจิตสาธารณะของ รด.จิตอาสา 
4) การศึกษาอิทธิพลของจิตสาธารณะที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของ รด.จิตอาสา 5) ศึกษาอิทธิพล
ของภาวะผู้น�าที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของ รด.จิตอาสาทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านตัวแปรด้าน
จิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก�าลังส�ารอง รวมเป็น 400 ชุด
  ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป (LD) มีความสัมพันธ์

เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้านจิตสาธารณะ (PM) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (LDnPM, φ = 0.741, p< 0.01) 
และมีค่าความแปรปรวนท่ีปัจจัยด้านการมีจิตสาธารณะสามารถถูกอธิบายและท�านายโดยแนวคิดปัจจัยด้านภาวะผู้น�า 
การปฏิรูปร้อยละ 54.90 ปัจจัยด้านจิตสาธารณะ (PM) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้านพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (PMnOCB, φ = 0.829, p< 0.01) ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�าการปฏิรูป (LD) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (LDnOCB, φ = 0.735, p< 0.01) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป (LD) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) ทางอ้อม (IE) ผ่านทางปัจจัยด้านจิตสาธารณะ (PM) เท่ากับ 0.468 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และพบว่า สัดส่วนของความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายได้ด้วยสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model) มีค่าเท่ากับ 0.720 (R2 = 0.720)

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการปฏิรูป จิตสาธารณะ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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ประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) และการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพยังสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการของเทศบาลว่า ควรน�าตัวแบบ
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบ
การบริหารจัดการหรือเป็นกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :  การจัดการอย่างยั่งยืน การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

Abstract
  The main objectives of this study were to explore administrative problems and development 
guidelines of environment quality promotion of municipalities in Samutsakorn province and to examine 
the effects of sustainable administrative factors of environment quality promotion on the resources 
management effectiveness of municipalities. The research methodology was designed as mixed methods 
using quantitative approach as principal mean and supported by qualitative approach. This study was 
conducted from April to December 2015. The survey using questionnaire was a tool to collect the data 
from the 1,100 residents in two municipalities in Samutsakorn province. Of 963 usable questionnaires 
(representing a 85.09% response rate), 43.82% came from Samutsakorn city and 41.27% came from 
Oomnoy city. The data then were analyzed by using both descriptive and inferential statistic approaches; 
including mean, standard deviation; and multiple regression analysis. For qualitative approach, in-depth 
interview of 9 experts/key informants with semi-structured in-depth interview form was applied. The 
findings from the survey indicated that the major problem of administration was the municipalities’ 
environmental operations of smell decrease inconsistently with social and people needs, as well as the 
municipalities’ lacking of administrative model consisting of five dimensions: economy; technology; 
society or quality of life; balance; and network. Furthermore, the results indicated empirical evidence, 
at a .05 level of statistically significance, concerning the relationship between the five dimensions of 
sustainable administration and resources management effectiveness that consisted of man, materials, 
market, message, mediation, and measurement. Finally, the qualitative results also supported that the 
sustainable administrative model of environment quality promotion should be established and applied 
by the municipalities for environmental operating and for key performance indicators in order to have 
sustainable development in the future.  

Keywords:   Sustainable administration, Environment quality promotion, Municipality, Samutsakorn   
    province

Abstract

  The objectives of this research were 1) to study the level and relationship among transformational 
leadership, public mind and organizational citizenship behavior of the volunteer reserve forces. 2) to 
study relationship between transformational leadership, public mind and organizational citizenship 
behavior of the volunteer reserve forces. 3) to study the influence of transformational leadership on 
public mind of the volunteer reserve forces. 4) to study the influence of  public mind on organizational 
citizenship behavior of the volunteer reserve forces. 5) to study the influence of transformational 
leadership on organizational citizenship behavior of the volunteer reserve forces both directly and 
indirectly via public mind variables. Sample was the volunteer reserve forces of Territorial Defense 
School. Judgmental sampling was conducted, and the sample size of 400 respondents is completed. 
  The results reveal that the analysis of a structural equation that factors in transformational 
leadership (LD) is positively correlated very high level with public mind (PM) are statistically significant 

(LDnPM, φ = 0.741, p< 0.01) and the variance factors can be explained and predicted by leadership 
54.90. Public mind (PM) has a positive relationship in a very high level with the organizational citizenship 

behavior (OCB) with statistical significance (PMnOCB, φ = 0.829, p< 0.01) Transformational leadership 
(LD) is positively correlated very high level with the organizational citizenship behavior (OCB) with 

statistical significance (LDnOCB, φ = 0.735, p< 0.01) Transformational leadership (LD) to influence 
organizational citizenship behavior (OCB), indirect (IE) via the psychosocial public (PM) = 0.468, which is 
a moderate one and found a statistically significant proportion of the variance can be explained by 
structural equation model = 0.720 (R2 = 0.720). 

Keywords: Transformational Leadership, Public Mind, Organization Citizenship Behavior 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  ปัจจุบันสถานการณ์ทางการทหารของโลกและ
ภมูภิาคอาเซยีน ได้ลดความตงึเครยีดลง ท�าให้แต่ละประเทศ
ต่างหันมามุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือกับ
นานาชาติมากกว่าการมุ่งเน้น พัฒนาทางทหารแต่ในหลาย
ประเทศในโลกก็ยังพยายามรักษาศักยภาพหรือขีดความ
สามารถทางการทหารไว้ ให้เข้มแข็ง เพื่อปกป้องอธิปไตย
ของประเทศจากการรุกรานและเพ่ือให้คงไว้ซ่ึงเอกราชของ
ประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นอย่าง
มาก เพื่อจัดเตรียมและรักษาอ�านาจในการรบ การเตรียม
ก�าลังพลให้เพียงพอที่จะต่อต้านอริราชศัตรูและตอบโต้ภัย
คุกคามทางทหารในรูปแบบต่างๆที่อาจ เกิดขึ้นกับประเทศ
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจ

อย่างจ�ากดั งบประมาณท่ีมอียูต้่องจัดสรรส�าหรบั หลายส่วน
เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ถึงแม้งบประมาณเพื่อ
ใช้ในทางทหารจะมีอย่างจ�ากัดแต่ประเทศไทยยังคงให้
ความส�าคญักบัศกัยภาพในทางทหารในการป้องกนัประเทศ
อยู่ไม่น้อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการผลิต
ก�าลังส�ารองขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพลไว้ทดแทนก�าลังรบ
หลักที่ขาด ก�าลังส�ารองส่วนหน่ึงมาจากการฝึกนักศึกษา
วชิาทหารหรอืเรยีกว่า รด. โดยมต้ีนก�าเนดิจากการฝึกยวุชน
ทหารเพื่อผลิตทหารกองหนุน สนับสนุนการรบของกองทัพ
ไทย ต่อมาในปี 2492 ได้เริ่มรับสมัครนักเรียนซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้น
ปีที่ 1 ของโรงเรียนอาชีพ หรือเป็นนิสิตและนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และท�าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็น
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ปีแรก โดยเริ่มในกรุงเทพมหานคร แล้วจึงกระจายไปตาม
หัวเมืองในต่างจังหวัด ในปี พ.ศ. 2528 ได้เริ่มมีการฝึก
นกัศกึษาทหารหญงิเป็นครัง้แรก โดยอยูภ่ายใต้การดแูลการ
ฝึกของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจนถึงปัจจุบัน 
   การฝึกนักศึกษาวิชาทหารนอกจากจะมุ่งเน้นการ
ฝึกวชิาทหารแก่ผูเ้รยีนแล้วนัน้ ยงัฝึกให้มลัีกษณะความเป็น
ผู้น�า ความมีวินัย การเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง หน่วย
บญัชาการรกัษาดนิแดนยงัได้จดัตัง้โครงการ “รด.จติอาสา” 
ข้ึนในปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการ       
รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ  โดยมีการรับสมัครจากนักศึกษาวิชาทหารที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 
เพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งจากการริเริ่มกิจกรรม
ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือการตอบสนอง
กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งใน
ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักศึกษาวิชาทหารทั่วทั้ง
ประเทศในการเข้าร่วมเป็น รด.จิตอาสา และได้รับความ
สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม รด.จิตอาสา จาก
หน่วยงานราชการอื่นด้วย เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ 
รด.จิตอาสา เป็นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นเยาวชน
ที่เห็นความส�าคัญของประเทศชาติเป็นหลัก เสียสละเวลา
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  การมีจิตสาธารณะ ล้วนแต่จะส่ง
ผลให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคต
  จากการที่โครงการกิจกรรม รด.จิตอาสา ได้รับ
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก องค์การ 
หน่วยงานต่างๆ ก็ตอบรับและให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบันองค์การต่างๆ ตระหนักถึงการ
ท�าประโยชน์เพื่อสังคม ท�าให้หน่วยงาน องค์การต้องการมี
บุคลากรที่มีจิตสาธารณะเพ่ือสนองภารกิจขององค์การ 
องค์การใดที่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในการปฏิบัติ
หน้าที่ย่อมส่งผลดีแต่องค์การนั้นๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยเห็น
ถึงความส�าคัญ จึงได้สนใจศึกษาถึงอิทธิพลต่อการเป็น 
รด.จิตอาสา ของนักศึกษาวิชาทหาร ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีปัจจัยด้านภาวะผู้น�า
และจิตสาธารณะมาร่วมศึกษาถึงความสัมพันธ์และอิทธิพล
ด้วย  เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสา 
ของนักศึกษาวิชาทหารนั้น จะท�าให้เป็นบุคลากรที่เป็น
ความต้องการของหน่วยงาน องค์การต่างๆ ในอนาคต 
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าการปฏิรูป จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ รด.จิต
อาสา 
  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ
ปฏิรูป จิตสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของ รด.จิตอาสา
  เพื่ อศึ กษาอิทธิพลของภาวะผู ้ น� าที่ มี ต ่ อจิ ต
สาธารณะของ รด.จิตอาสา
  เ พ่ือ ศึกษาอิทธิพลของจิ ตสาธารณะที่ มี ต ่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ รด.จิตอาสา
  เพื่ อการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู ้น� า ท่ีมีต ่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ รด.จิตอาสา 
ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านตัวแปรด้านจิตสาธารณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
การปฏิรูป จิตสาธารณะกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของนักศึกษาวิชาทหาร
  2. ท�าให้ทราบถึงอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูป 
จิตสาธารณะ ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ
  3. น�าผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้
โครงการ รด.จิตอาสาเป็นโครงการท่ีความยั่งยืนและเป็น
แบบอย่างในการเรียนของหลักสูตรการเรียน การศึกษาใน
รูปแบบอื่นต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม
  ในการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูปและ
จิตสาธารณะ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การใน รด.จติอาสา ผูว้จิยัได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
  ทฤษฎีภาวะผู้น�า เนื่องจากการเป็น รด.จิตอาสา 
เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทหาร ภาวะผู้น�า
จงึเป็นส่วนส�าคัญในการปกครองดแูลบงัคับบญัชา เมือ่ศกึษา
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับภาวะผูน้�าท�าให้ พบว่าพฤตกิรรม
ที่ผู้น�าควรแสดงออกมากที่สุด คือ ภาวะผู้น�าการปฏิรูป 
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โดยเลือกทฤษฎีภาวะผู้น�าการปฏิรูป (Bass and Avolio, 
1997) โดยมีองค์ประกอบย่อย ดังน้ี 1) ด้านบารมีเชิง
คุณลักษณะ ผู้น�าต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ตาม
ได้ 2) ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม โดยแสดงออกถึงความเป็น
ผู้น�าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านการจูงใจเพื่อสร้าง
แรงดลใจ ท�าให้ผู้ตามสามารถปฏิบัติภารกิจให้ส�าเร็จได้ 
แม้ว่าภารกิจนั้นมีอุปสรรคหรือความยากเพียงใด โดยผ่าน
การกระตุ้นให้ก�าลังใจจากผู้น�า 4) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา เม่ือการปฏิบัติงานประสบปัญหาต้องกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาทางแก้ไขหรือแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหา หรอืกระตุ้นให้มคีวามคดิสร้างสรรค์ให้การท�างาน
บรรลุเป้าหมาย  5) การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล โดยผู้น�าคอย
สนับสนุนผู้ตามทั้งในด้านอารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสม  
ด้วยเหตนุีแ้นวคิดและ ทฤษฎีภาวะผูน้�าการปฏิรูปจงึมคีวาม
สอดคล้องกบัภาวะผูน้�านกัศึกษาวชิาทหาร เพือ่ศกึษาระดบั
ภาวะผู้น�าการปฏิรูปและเป็นหลักส�าคัญในการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัย
  ทฤษฎีจิตสาธารณะในการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุม
ถึง ความหมายของจิตส�านึกและจิตส�านึกสาธารณะ หาก
พิจารณาตามความหมายดังกล่าวข้างต้น การมีส�านึก หรือ 
จิตส�านึก ต่างก็มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของคน
เช่นเดียวกัน แต่พฤติกรรมของคนแต่ละคนที่แสดงออกมา
น้ัน บางครั้งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงใน
จิตส�านึกของคนๆ นั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะอิทธิพลจาก
ปัจจัยภายนอกอื่นๆ บังคับอยู่ หรืออีกนัยหนึ่ง อาจกล่าวได้
ว่า การมสี�านกึคอื กระบวนการรูจ้กัคิดแล้วเกดิความตระหนกั
ของคน สามารถเชื่อมโยงถึงการแสดงพฤติกรรมได้ในทุก
กรณี แต่ไม่จ�าเป็นต้องตรงกับสภาวะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นใน 
จติใจเสมอไป ดงันัน้แนวความคิดทฤษฎีเกีย่วกับจติสาธารณะ
ทีผู่ว้จิยัน�ามาศกึษาคอืทฤษฎีของ (วศัิลย์ โฆษติานนท์ (2549) 
ซ่ึงศกึษาพบว่า สภาพทีเ่ป็นลกัษณะของการมสี�านกึสาธารณะ
ของประชาชน  มี 3 ลักษณะคือ 1. การไม่กระท�าสิ่งที่ก่อให้
เกิดปัญหาแก่ส่วนรวมขึ้นในชุมชน 2. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในชุมชน และ 3. การมีน�้าใจเอื้อ
อาทรต่อกัน
  ส�าหรับแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึ่งหมายถึงการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์การท่ีก่อให้เกิดความส�าเร็จในการปฏิบัติ
งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท�างานได้ดี

จากเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ โดยรวมถึงพฤติกรรมนอก
เหนือจากงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย การช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในองค์การ การมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การด้วยความเต็มใจแม้จะไม่ได้รบัรางวลัใดๆ 
จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผลการศึกษาวิจัย
เป็นไปตามแนวคิดของออร์แกน (Organ, 1996) ที่ได้ให้ข้อ
สรปุว่า แนวคิดของพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ 
มีได้หลากหลายขึ้นอยู ่กับเกณฑ์ของแต่ละวัฒนธรรม
องค์การ ลักษณะของงานของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถจ�าแนกพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ 5 ด้าน 1) พฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ (altruism) 2) พฤติกรรมความส�านึกใน
หน้าที่ (conscientiousness) 3) พฤติกรรมการอดทนอด
กลั้น (sportsmanship) 4) พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น 
(courtesy) 5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมอื (civic virtue) 
นัน้มีความเหมาะสมต่อการน�ามาศึกษาด้วยความสอดคล้อง
กับการเป็น รด.จิตอาสาได้เป็นอย่างดี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  ภำวะผู้น�ำกำรปฏิรูปกับจิตสำธำรณะ 
  หฤทัย อาจปรุ (2544) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น�า รูปแบบการด�าเนิน
ชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมี
จิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับจิตส�านึกสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปรพยากรณ์
ที่สามารถพยากรณ์การมีจิตส�านึกสาธารณะของกลุ ่ม
ตัวอย่าง คือ ตัวแปรภาวะผู้น�า รูปแบบการด�าเนินชีวิตกลุ่ม
ก้าวหน้า รูปแบบการด�าเนินชีวิตกลุ่มกิจกรรมและความ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า 
ภาวะผู้น�า รปูแบบการด�าเนินชวีติกลุ่มวชิาการ กลุม่วชิาชพี 
กลุ่มก้าวหน้า กลุ่มกิจกรรม กลุ่มสังคม ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองและสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้
ยังพบ ตัวแปรร่วมกันพยากรณ์จิตสาธารณะ ได้แก่ ภาวะ
ผู้น�า รูปแบบการด�าเนินชีวิตกลุ่มก้าวหน้า รูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตกลุ่มกิจกรรม และความสามารถในการเรียนรู้
ด้วนตนเองได้ร้อยละ 45.6 (R2= 0.456)
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  จิตสำธำรณะกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ขององค์กำร
  ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) ท�าการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าการที่นักเรียนมีระดับจิต
อาสาสูงเกิดจากการได้รับแบบอย่างจากพ่อแม่ การได้รับ
ข่าวสาร และการปลูกฝังจากครู และสัมพันธภาพกับครู ส่ง
ผลให้มีความเป็นจิตสาธารณะ การท�าประโยชน์เพื่อส่วน
รวมมากกว่าส่วนตน น�าไปสูก่ารมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การ 

  ภำวะผู ้น�ำกำรปฏิรูปกับพฤติกรรมกำรเป ็น
สมำชิกที่ดีขององค์กำร
  Bolon (1997) ศึกษาเรื่อง “Organizational 
citizenship behavior among hospital employee : A 
multidimensional analysis involving job satisfaction 
and organizational commitment” ซึ่งพบว่า ความ
พอใจในการท�างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
และทีป่ระเมนิโดยผูบ้งัคบับญัชา ความพอใจในลกัษณะงาน 
การบังคับบัญชาและผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ประเมินโดยผู้
ร่วมงานและที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ความพอใจในค่า
ตอบแทนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และ
พบว่า ความพอใจในผูร่้วมงานเป็นตัวแปรทีส่ามารถท�านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ดีที่สุด 
  เกษศริ ิโมรา (2556) ศกึษาแบบจ�าลองความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีผลการวิจัย 

พบว่า แบบจ�าลองที่ปรับมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า χ2 มีค่า = 318.81 
df มีค่า = 165 χ2 /df มีค่า = 1.93 ค่าดัชนี RMSEA มีค่า  
= 0.047 CFI มีค่า = 0.99 GFI มีค่า = 0.93 และ AGFI มี
ค่า = 0.91 พฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ จ�านวน 5 ตัวแปร และทุกตัวแปรสามารถ
อธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแฝงทุกตัวได้ตามนิยามศัพท์
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0 .05 ปัจจยัทีศ่กึษาทกุตวั 
ได้แก่ ลักษณะงาน ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร มี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดี
  ภำวะผู้น�ำกำรปฏิรปู จติสำธำรณะ และพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 
  Pearce and Gregersen (1991) ศกึษาเรือ่ง “Task 
independence and extrarole behavior, a test of 
the mediation effect of responsibility” พบว่า การได้
รับการสนบัสนนุเก้ือกลูจากผูบ้งัคับบญัชา ส่งผลให้เกดิการ 
กระท�าเพื่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก สมาชิก
ที่ดีขององค์การ และพบว่าลักษณะการท�างานที่ต้องช่วย
เหลือกันระหว่างสมาชิกในองค์การจะมีส่วนผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วยเช่นกัน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยภาวะ
ผู้น�าการปฏิรูป (Transformational Leadership: LD) จิต
สาธารณะ (Public Mind: PM) และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior: OCB)
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γβ

  ตวัแปรภาวะผูน้�าการปฏิรปูประกอบด้วย ด้านบารมี
เชิงลักษณะ (Attitute: LD_ATT) ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม 
(Behavior: LD_BEH) ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ 
(Impulse: LD_IMP) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Intel-
lectual: LD_INT) ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล (Indi-
vidual: LD_IND)    

  ตวัแปรจติสาธารณะประกอบด้วยการไม่กระท�าสิง่ที่
ก่อให้เกดิปัญหาแก่ส่วนรวมขึน้ในชมุชน (Activity: PM_ACT) 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (Commu-
nity: PM_COM) การมีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกัน (Spirit: PM_
SPR)

  ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ประกอบด้วยพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Atruism: 
OB_ALT) พฤติกรรมการส�านึกในหน้าที่ (Conscientious-
ness: OB_CON) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sports-
manship: OB_SPO) พฤตกิรรมการให้ความร่วมมอื (Civic 

Virtue: OB_CIV) พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น (Courtesy: 
OB_COU)

  สมมติฐำนในกำรวิจัย
  H

1
 : ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการปฏริปู การมจิีตสาธารณะ 

และพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ ของนกัศกึษา
วิชาทหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  H

2
 : ปัจจยัด้านภาวะผู้น�าการปฏริปูมอีทิธิพลต่อการ

มีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาทหารอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ
  H

3
 : ปัจจัยด้านการมีจิตสาธารณะมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ นักศึกษา
วิชาทหารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  H

4
 : ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
วิชาทหาร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

7

ภาวะผูนําการปฏิรูป จิตสาธารณะ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ  

Pearce and Gregersen (1991) ศึกษาเร่ือง “Task independence and extrarole behavior, a test of the 

mediation effect of responsibility” พบวา การไดรับการสนับสนุนเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชา สงผลใหเกิดการ

กระทําเพื่อองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิก สมาชิกท่ีดีขององคการ และพบวาลักษณะการทํางานท่ี

ตองชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในองคการจะมีสวนผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการดวยเชนกัน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยภาวะผูนําการปฏิรูป (Transformational Leadership: 

LD) จิตสาธารณะ (Public Mind: PM) และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (Organizational 

Citizenship Behavior: OCB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ภาวะผูนําการปฏิรูป 

1. ดานบารมีเชิงคุณลักษณะ 

2. ดานบารมีเชิงพฤติกรรม 

3. ดานการจูงใจเพ่ือสรางแรงดลใจ 

4. ดานการกระตุนทางปญญา 

5. การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

จิตสาธารณะ 

1. การไมกระทําสิ่งที่กอใหเกิดปญหา แก   

   สวนรวมขึ้นในชุมชน 

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการ    

   พัฒนาในชุมชน 

3. การมีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกัน 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ 

1. การใหความชวยเหลือ 

2. ความสํานึกในหนาที ่

3. ความอดทนอดกลั้น 

4. การใหความรวมมือ 

5. การคํานึงถึงผูอ่ืน 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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  กำรเก็บข้อมูล
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาวิชาทหาร
ทุกชั้นปีของโรงเรียนรักษาดินแดน  ศูนย์การก�าลังส�ารอง 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อน�ามาค�านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการก�าหนดจากตารางของ Krejcie 
Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 367 คน และเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามจึงได้ท�าการส�ารอง
แบบสอบถามเพิ่มเป็น 400 ชุด และมีการเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�าถามแบบช่วงมาตร 5 
ระดับ
  การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามรวม
ด้วยค่าอลัฟา ครอนบัค ได้ 0.987 และทดสอบความเชือ่ม่ัน
ของภาวะผู้น�าการปฏิรูปได้ 0.919 จิตสาธารณะ 0.865 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 0.904 และมีค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และตรวจสอบความเที่ยง
ตรงเชิงรวม (convergent validity) และความน่าเชื่อถือ
เชิงโครงสร้าง (composite reliability) ของตัวแบบมาตร
วัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้น�าการปฏิรูป (LD) 
ตวัแบบมาตรวดัของจติสาธารณะ (PM) และตวัแบบมาตรวดั
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีค่า 
λ ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรง

เชิงลู่เข้า และมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.74, 0.65 และ 0.67 

ตามล�าดบั และค่าความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง (ρc) เท่ากบั 
0.93, 0.84 และ 0.90 ตามล�าดับ
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Phi (φ) และตัวแบบสมการ
โครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
χ2(p value) คือ . .01 ≤ p ≤ .05; χ2/df ≤ 5.0; RMSEA 
≤ 0.10; 90% CI for RMSEA คือ left boundary of CI 

≤ 0.10; CFI≥ 0.90; และ NNFI (TFI≥ 0.90 (Hooper, 
Coughlan & Mullen, 2008)
  ส่วนการตีความ ความเข้มแข็งของค่าอทิธพิลระหว่าง
ตัวแปร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท�าการประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Cohen (1988) ที่ว่า ในตระกูล R (R Family) สามารถ
ตีความความเข้มแข็งของค่าอิทธิพล โดยที่ R หมายความ
รวมถึง ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r), ค่าสห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง (φ), ค่าสัมประสิทธิ์ γ  และ ß  
ด้วย ซึ่งค่า r = .70+ มีความสัมพันธ์ สูงมาก, r = .51 - .69 
มคีวามสมัพนัธ์สูง,   r = .36 - .50 มีความสมัพันธ์ปานกลาง, 
r = .10 - .35 มีความสัมพันธ์ต�่า ส่วน R2 = .49+ มีอ�านาจ
ในการอธิบายและท�านายสูงมาก, R2 = .26-.48 มีอ�านาจ
ในการอธิบายและท�านายสูง, R2 = .13-.25 มีอ�านาจในการ
อธิบายและท�านายปานกลาง, R2 = .01-.12 หมายความว่า 
มอี�านาจในการอธบิายและท�านายต�า่ (Leech, Barrett and 
Morgan, 2005)

ผลการวิจัย
  กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
  จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมของ
ตัวแปรที่ศึกษาอยู่ในช่วง 4.05 ถึง 4.23 ส่วนใหญ่อยู่ระดับ
สูง โดยตัวแปรแนวคิดภาวะผู้น�าการปฏิรูปด้านบารมีเชิง
ลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับสูงที่สุด (M = 4.23) ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.561 ถึง 0.651 จากตาราง 1 จึง
สรุปได้ว่า แนวคิดภาวะผู้น�าการปฏิรูปทุกองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์กับทุกองค์ประกอบของแนวคิดจิตสาธารณะ
อย่างมีนัยส�าคัญเชิงบวก แนวคิดจิตสาธารณะทุกองค์
ประกอบจะมีความสัมพันธ์กับทุกองค์ประกอบแนวคิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ
เชิงบวก และแนวคิดภาวะผู้น�าการปฏิรูปทุกองค์ประกอบ
จะมีความสัมพันธ์กับทุกองค์ประกอบแนวคิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างมีนัยส�าคัญเชิงบวก
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ตำรำง 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

   M SD LD_ LD_ LD_ LD_ LD_ PM_ PM_ PM_ OB_ OB_ OB_ OB _ OB_

     ATT BEH IMP INT IND ACT COM SPR ALT CON SPO CIV COU

  LD_ATT 4.23 0.561 1           

  LD_BEH 4.17 0.597 0.743** 1           

  LD_IMP 4.18 0.574 0.742** 0.783** 1          

  LD_INT 4.07 0.632 0.714** 0.719** 0.790** 1         

  LD_IND 4.12 0.649 0.686** 0.679** 0.778** 0.789** 1        

  PM_ACT 4.18 0.619 0.465** 0.447** 0.478** 0.485** 0.500** 1       

  PM_COM 4.09 0.651 0.504** 0.546 ** 0.592** 0.575** 0.575** 0.632** 1      

  PM_SPR 4.14 0.650 0.528** 0.559** 0.567** 0.603 ** 0.562** 0.575** 0.761** 1     

  OB_ALT 4.05 0.626 0.423** 0.499** 0.541** 0.488** 0.507** 0.505** 0.577** 0.620** 1    

  OB _CON 4.06 0.644 0.509** 0.507** 0.548** 0.523** 0.560** 0.537** 0.583** 0.632** 0.706** 1   

  OB _SPO 4.05 0.616 0.516** 0.549** 0.598** 0.560** 0.581** 0.481** 0.562** 0.619** 0.680** 0.783** 1  

  OB _CIV 4.11 0.622 0.535** 0.552 ** 0.535** 0.547** 0.544** 0.566** 0.694** 0.675** 0.664** 0.721** 0.765** 1 

  OB_COU 4.22 0.622 0.523** 0.492** 0.514** 0.531** 0.541** 0.548 ** 0.514** 0.561** 0.615 ** 0.639** 0.652** 0.650** 1

หมายเหตุ N = 400, *p <0.05, **p < 0.01

ตำรำง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

     ตัวแปร LD PM OB

     LD  1.000  

     PM 0.740** 1.000 

     OB 0.732** 0.826** 1.000

หมายเหตุ N = 400, *p <0.05, **p < 0.01

  ปัจจัยด้านภาวะผูน้�าการปฏริปู (LD) มคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกในระดบัสูงมากกับปัจจยัด้านจติสาธารณะ (PM) อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (LDnPM, φ = 0.740, p < 0.01)
  ปัจจัยด้านจิตสาธารณะ (PM) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดบัสงูมากกบัปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีององค์การ (OB) อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ ิ(PMnOB, 
φ = 0.826, p < 0.01)
  ปัจจัยด้านภาวะผูน้�าการปฏริปู  (LD) มคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (OB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(LDnOB, φ = 0.732, p < 0.01)

  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า การมีจิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของนักศึกษา
วิชาทหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 1

  กำรวิเครำะห์ตัวแปรแบบสมกำรโครงสร้ำง
  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตัวแบบสมการ
โครงสร้างตามภาพที ่2 กบัตารางที ่3 พบว่า ปัจจยัด้านภาวะ
ผู้น�าการปฏิรูป (LD) มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านจิตสาธารณะ 
(PM) อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (LDg 
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PM, γ = 0.740, p < 0.01) และพบว่าสัดส่วนของความ
แปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�านายได้ด้วยสมการ
โครงสร้าง มีค่าเท่ากับ 0.548 (R2 = 0.548) ซึ่งหมายความ
ว่าร้อยละ 54.80 ของค่าความแปรปรวนในปัจจัยด้านจิต
สาธารณะ (PM) สามารถถูกอธิบายและท�านายโดยปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป (LD) ได้ในระดับสูงมาก แสดง
ว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2 

11 
 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านภาวะผู ้น า  การมีจิต
สาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของนักศึกษาวิชาทหาร มีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 1 
 
 การวิเคราะห์ตัวแปรแบบสมการโครงสร้าง 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางตัวแบบสมการโครงสร้างตามภาพที่ 2 กับตารางที่ 3 
พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูป (LD) มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านจิตสาธารณะ (PM) อยู่ในระดับสูงมาก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (LD  PM,  = 0.740, p  0.01) และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนที่สามารถ
ถูกอธิบายและท านายได้ด้วยสมการโครงสร้าง มีค่าเท่ากับ 0.548 (R2 = 0.548) ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 
54.80  ของค่าความแปรปรวนในปัจจัยด้านจิตสาธารณะ (PM) สามารถถูกอธิบายและท านายโดยปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น าการปฏิรูป (LD) ได้ในระดับสูงมาก แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2  
 

ภาพ 2  ตัวแปรสมการโครงสร้างภาวะผู้น าปฏิรูป จิตสาธารณะและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ภาพ 2 ตัวแปรสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าปฏิรูป จิตสาธารณะและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

   เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบ
สมการโครงสร้างตามภาพที่ 2 กับตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป (LD) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (OB) อยูใ่นระดบั
ต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (LDgOB, γ = 0.267, p < 
0.01)
  อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป 
(LD) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ 
(OB) ทางอ้อม (IE) ผ่านทางปัจจัยด้านจิตสาธารณะ (PM) 
เท่ากับ 0.465 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (LDgPMgOB,γβ(0.267X0.628) = 0.465, p 
< 0.01) และพบว่า สัดส่วนของความแปรปรวนที่สามารถ
ถูกอธิบายได้ด้วยสมการโครงสร้าง มีค่าเท่ากับ 0.714 (R2 

= 0.714) ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 71.40 ของค่าความ
แปรปรวนในพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ (OB) 
สามารถถูกอธิบายและท�านายโดยปัจจัยภาวะผู ้น�าการ
ปฏิรูป
  ทั้งน้ี เม่ือรวมค่าสัมประสิทธ์ิของอิทธิพลทางตรง 
0.267 กับอิทธิพลทางอ้อม 0.465 จะได้เท่ากับ 0.732 ซึ่ง
สอดคล้องกับค่า Phi (0.732) แสดงให้เห็นว่า เมื่อมองโดย

รวมแล้ว (TE) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป (LD) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OB) 
อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
  ดังนั้น จากที่แสดงมาทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า ยอมรับ
สมมติฐานทั้ง 3 ข้อ ที่ว่า 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป
มีอิทธิพลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาทหาร
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 2) ปัจจัยด้านการมีจิตสาธารณะ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ของนักศึกษาวิชาทหารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 3) ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านปัจจัย
ด้านการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาทหาร อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE) 

 ETA  KSIgETA ETAgETA DE IE TE R2

 OB1   LDgOB  0.267** 0.465* 0.732** 
      PMgOB 0.628**  0.628** 0.714
 PM2   LDgPM  0.740**  0.740**         0.548

หมายเหตุ: * = p < 0.05, ** = p < 0.01

สัมพันธ์อยู่ในระดับ 0.603 แสดงว่าผู้บังคับบัญชามีส่วน
กระตุน้ให้ รด.จติอาสามีน�า้ใจเอ้ืออาทรต่อผูอ้ืน่ และส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสา
  จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านจิตสาธารณะมี
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดขีององค์การของ รด.จิตอาสาในภาพรวม อย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถิติ สามารถอธิบายได้ว่า การที่นักศึกษาวิชาทหารมี
จติสาธารณะ เห็นแก่ส่วนรวมและให้ความร่วมมือกบัชมุชน
ในการเข้าร่วมโครงการ รด.จติอาสา ส่งผลให้เกดิพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ รวมทัง้ส่งผลให้เกดิการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การและเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้พบ
ว่า ปัจจัยจิตสาธารณะด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนกับ
ปัจจัยการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง คือ 0.694 
แสดงว่าการที่ รด.จิตอาสามีจิตสาธารณะด้านกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชน จะมีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือต่อชุมชน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์การ
  ทั้งน้ีผู้วิจัยเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีส่วนอย่างมากใน
การกระตุ้นให้ รด.จิตอาสา มีแนวคิดที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ประกอบกับการสร้าง
ความภูมิใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารมีความภูมิใจที่ได้เข้า
ร่วมโครงการ รด.จติอาสา รวมทัง้การสร้างความรูส้กึผกูพนั
กับชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างให้ รด.จิตอาสามี
จิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้วยความภาค
ภูมิใจ
  ในประเดน็ทีแ่นวคิดปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการปฏิรปู 

สรุปและข้อเสนอแนะ
  สรุป
  การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูป และจิต
สาธารณะ ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีข่ององค์การ
ของ รด.จิตอาสา มวีตัถุประสงค์การวจิยัเพ่ือศกึษา หาระดบั
ของภาวะผู้น�าการปฏิรูป จิตสาธารณะ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างตัวแบบมาตรวัดที่สร้างขึ้นตามแนวคิดกับแบบ
มาตรวัดท่ีสร้างข้ึนตามข้อมูลที่จัดเก็บได้ของภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูป จิตสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์เชงิโครงสร้างระหว่างภาวะ
ผูน้�าการปฏริปู จติสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีององค์การ ในภาพรวม เพือ่ศกึษาความสามารถในการ
อธบิายและท�านาย ระดบัการมีจติสาธารณะของ รด.จติอาสา
ในภาพรวมด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป และเพื่อ
ศกึษาความสามารถในการอธบิายและท�านาย ระดับพฤตกิรรม 
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ ของ รด.จติอาสาในภาพรวม
ด้วยภาวะผู้น�าการปฏิรูป ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านทาง
ปัจจัยด้านจิตสาธารณะ
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้าน จิตสาธารณะของ  
รด.จติอาสา ในภาพรวมอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตนิัน้ สามารถ
อธบิายได้ว่าภาวะผูน้�า การปฏริปูมีส่วนส�าคญัในการกระตุน้
และจูงใจให้ รด.จิตอาสามีภาวะจิตใจด้านจิตสาธารณะโดย
เฉพาะ ในข้อค�าถามเรื่องผู้บังคับบัญชากระท�าให้เห็นว่าผล
ประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนมีค่าเฉลี่ยถึง 4.33
  เม่ือพิจารณาในความสัมพันธ์จากค่าประสิทธิสห
สัมพันธ์ พบว่า ภาวะผู้น�าการปฏิรูปด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญากับจติสาธารณะด้านการมนี�า้ใจเอือ้อาทร มค่ีาความ
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(LD) มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องค์การ (OB) ผู้วิจัยเห็นว่าเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามี
คุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบ ตามแนวคิดภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูปตามผลการวิจัยได้อย่างครบถ้วน เช่น ด้านบารมีเชิง
ลักษณะด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการแสดงออกให้ 
รด.จิตอาสา เกิดความเคารพและเกรงใจ รวมทั้งการ 
กระท�าให้เห็นว่าผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อน ส่วนด้าน
บารมีเชิงพฤติกรรมด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือผู ้บังคับ
บัญชามีการแสดงออกถึงความเป็นผู ้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือการที่ผู้บังคับบัญชามีการพูดต่อ รด.จิตอาสาว่า
เป้าหมายทีส่�าเรจ็ก็คอืประโยชน์ของทกุคนและประเทศชาติ 
และการกระตุ้นให้ รด.จิตอาสา ท�างานจนบรรลุเป้าหมาย 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการที่ผู้บังคับ
บัญชาจะสอบถามเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และการ
สนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ด้านการค�านึง
ถึงปัจจุบันบุคคล ตัวผู้บังคับบัญชามีการประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมและให้เกยีรตกัิบ รด.จติอาสา องค์ประกอบเหล่านี้
มีส่วนที่ส่งเสริมให้ รด.จิตอาสามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การโดยตรง 
  ในส่วนของการที่แนวคิดปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูป (LD) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OB) ทางอ้อม (IE) ผ่านทางแนวคิดการมีจิต
สาธารณะ (PM) สาเหตุอาจมาจาก ลักษณะของภาวะผู้น�า
การปฏิรูปท่ีผู้บังคับบัญชากระท�าให้เห็นว่าผลประโยชน์ 
ส่วนรวมต้องมาก่อน และการทีผู่บ้งัคับบญัชาเป็นคนมองโลก
ในแง่ดี ส่งเสริมให้ รด.จิตอาสาผูกพันกับชุมชน ส่งผลผ่าน
ความเป็นจิตสาธารณะไปยัง รด.จิตอาสาด้วยการปลูกฝัง
ให้ รด.จิตอาสาไม่กระท�าการใดใดที่จะก่อให้เกิดปัญหาแก่
ส่วนรวมข้ึนในชมุชน รวมถงึการท�ากิจกรรมเพ่ือพฒันาชุมชน 
การมีน�้าใจเอื้ออาทร สิ่งเหล่านี้ได้สร้างพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การให้กับ รด.จติอาสา ด้วยการมพีฤตกิรรม 
การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและคนรอบข้าง พฤติกรรมการ
ส�านกึในหน้าที ่ การท�ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมอย่างซือ่สตัย์ 
มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือและพฤติกรรมการค�านึง                    
ถึงผู้อื่นอย่างแท้จริง

  ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการศึกษา อิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูป 

และจิตสาธารณที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ เป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ ของ รด.จิตอาสาโดยมีแนวทางการพัฒนาให้ 
รด.จิตอาสามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผู้
วิจัยมองแนวทางการพัฒนาออกเป็น 2 แนวทาง คือ การ
รักษาระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
และการเพิ่มระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การของ รด.จติอาสาให้มคีวามตระหนกัถงึเร่ืองของการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มากขึ้น 
  จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงว่าภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูปตามแนวทางการศึกษาของผู้วิจัย หากผู้บังคับบัญชา
มีคุณลักษณะตามรูปแบบของภาวะผู้น�าการปฏิรูปตาม
แนวทางที่ผู้วิจัยท�าการศึกษา ตามองค์ประกอบดังกล่าว 
ร่วมกับการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นภายในองค์การ จะ
ส่งผลให้ รด.จิตอาสามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างจิตสาธารณะให้เกิด
ขึ้นภายในองค์การตามแนวทางที่ผู้วิจัยศึกษาประกอบด้วย 
การสร้างจิตสาธารณะ รด.จิตอาสาในการไม่กระท�าสิ่งที่ก่อ
ให้เกดิปัญหาแก่ส่วนรวมขึน้ในชมุชน การส่งเสรมิให้ รด.จติ
อาสามกีิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และการปลูกฝังให้ 
รด.จิตอาสามีน�้าใจเอื้ออาทร 

ส�ำหรับข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
  1. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลของภาวะ
ผูน้�าการปฏริปู และจติสาธารณะทีจ่ะส่งผลต่อผลพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซ่ึงอาจน�ารูปแบบความ
สมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการปฏรูิป การมจิีตสาธารณะและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีผู้วิจัยศึกษาไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานศึกษาต่างๆ
  2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงรูปแบบภาวะ
ผูน้�าในรปูแบบอืน่ เช่น ภาวะผู้น�าตามแนวคิดของ William 
J. Reddin ที่แบ่งรูปแบบของภาวะผู้น�าออกเป็น 3 มิติ 
ได้แก่ มิติมุ่งงานหรือกิจสัมพันธ์ มิติมุ่งสัมพันธภาพหรือ
มิตรสัมพันธ์ และมิติมุ่งประสิทธิผล  ซึ่งอาจจะมีภาวะผู้น�า
ในรูปแบบอื่นๆ ที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ของ รด.จิตอาสา ได้มากกว่าแนวทางที่ผู้
วิจัยศึกษาได้
   3. ควรมีการศึกษาซ�้าในกลุ่มประชากรเดิม ในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ 
Longitudinal Design ซ่ึงจะมีตัวแปรด้านเวลาเข้ามา
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เกี่ยวข้อง โดยเป็นการทดสอบความน่าเช่ือถือและความ
เที่ยงตรง ของตัวแบบตามแนวทางที่ผู้วิจัยศึกษา ผ่านกาล
เวลา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
  4. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ 
นอกเหนือจากปัจจัยด้านภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ รด.จิตอาสา อันได้แก่ 
ปัจจัยด้านความจงรักภักดี ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น เพราะจากการวิจัย

ครั้งนี้พบว่า ภาวะผู้น�าการปฏิรูปสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ของ รด.จิตอาสา ได้เพียงร้อยละ 71.40 แสดงว่ายังมี
ตัวแปรอื่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ ของ รด.จติอาสา ได้อีก ดงันัน้
ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีขององค์การ ของ รด.จติอาสา
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