
วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.3 September - December 2016100

βp 

1นสิติโครงการบณัฑติศกึษาสาขาบรหิารธรุกจิ (สปท.) คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
2อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานพินธ์หลกั  คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
1The Student of Civil-Military MBA Program, Faculty of Business Administration,  Kasetsart University
2Thesis Advisor,  Faculty of Business Administration,  Kasetsart University

ภาวะผู้น�าการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ : การวิเคราะห์เส้นทาง
Transformational Leadership, Organizational Commitment and Organizational 
Citizenship Behavior of Employees in the Air Cargo Business: Path Analysis

ศรัณย์รัชต์  สมรรคเสวี1 และ เกษมชาติ  นเรศเสนีย์2

Sarunrat  Samakkasevee1 and Kasemchart  Naressenie2

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ
ด้วยการวิจัยแบบส�ารวจ  ประชากรคือ พนักงานในบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ส่งออกโดยใช้สายการบินแอโร
ฟลอต จ�านวน 215 คน จ�านวนแบบสอบถามที่น�ามาวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย มีจ�านวน 205 ชุดข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่น 
0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และวิเคราะห์เส้นทาง
(Path Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�าการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต�่า-ปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยรายคู่เท่ากับ 0.219 ถึง 0.785 ผลการศึกษาอิทธิพลพบว่า ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.502, p < 0.01) ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.697, p < 0.01) ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมี
อทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิ (DE = 0.083, p > 0.05)  
และพบว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (IE = 0.350, p < 0.01) โดยภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลรวมเชิงบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE = 0.433, p < 0.01) และสามารถท�านายทั้งทางตรงและโดย
อ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 55.10

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ 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 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�าคัญของปัญหา
  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สังคมในโลกปัจจุบันก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ 
อีกทั้งการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ย่อมท�าให้เกิดความต้องการ
ที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น การขนส่งสินค้าทาง
อากาศจึงมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ไทยให้เท่ากับอารยประเทศ โดยสร้างการตอบสนองให้
สินค้านั้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ได้ และการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจการค้าได้อีกด้วย ปัจจัยที่มีผลท�าให้ต้องเร่งการ
พัฒนาการขนส่งสินค้าทางอากาศให้เจริญก้าวหน้า ได้แก่ 
แนวโน้มทางเศรษฐกิจและการค้าโลกที่แข่งขันอย่างรุนแรง 

และการพยายามฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างใน
ปัจจุบัน และเนื่องจากทิศทางการแข่งขันทางการค้าแบบ
โลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วความยืดหยุ่นในการส่ง
มอบสินค้า และบริการที่ก�าลังกลายเป็นข้อได้เปรียบทาง 
การค้าในอนาคต การค�านึงถึงต้นทุน และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่จะสร้างข้อได้เปรียบที่มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ
  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ ในการผลักดัน
ให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ บรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนด 
คนเป็นผู้ลงมือ ลงแรง ออกความคิดผลิตสินค้าหรือให้
บริการที่มีคุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่คนก็มีความ
หลากหลาย ความแตกต่างทางพฤติกรรมของบุคคลย่อมมี
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ผลต่อการท�างานทีแ่ตกต่างกนั  ดงันัน้องค์กรจงึต้องใช้ทักษะ
ในการบริหาร ให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์งานหรือให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิผล
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  มีส่วน
ส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ก�าหนดเป็นทางการในการ
พรรณนาลักษณะงาน และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกสมัครใจ
หรืออาสาสมัครข้ึนมาเอง ไม่มีใครออกค�าส่ังหรือแนะน�า 
แต่เป็นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีประสิทธิผล 
โดยพฤติกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือผลตอบแทน 
(John, 1996) พฤติกรรมดังกล่าวเป็น เป็นพฤติกรรมที่
บคุคลเตม็ใจปฏิบตัเิพือ่องค์การ เช่น พฤตกิรรมการให้ความ
ช่วยเหลอื พฤตกิรรมการค�านงึถงึผู้อืน่ พฤตกิรรมการมนี�า้ใจ
เป็นนักกีฬา พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรม
ความส�านึกในหน้าที่ (Organ, 1988) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
เป็นคุณลักษณะส�าคัญของพนักงานที่ดีขององค์การทั้งส้ิน  
สนับสนุนและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ช่วยให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและช่วยวางรากฐานให้องค์การมี
ความแข็งแรงและม่ันคงในการการต่อสู้อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ได้
  เมื่อพิจารณาถึงความส�าคัญและคุณลักษณะของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแล้วนั้น ผู้ท่ีมี
อิทธิพลในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติงานให้ลุล่วง คือ 
ผู้น�า หรือหัวหน้างาน  เนื่องจากผู้น�าเป็นบุคคลที่ต้องเป็น
แบบอย่างทั้งด้านปฏิบัติงาน และเป็นผู้น�าทางด้านแนวคิด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนั้นบทบาทของผู้น�าจึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่ง และจากสภาพการในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ท�าให้ภาวะผู้น�าการปฏิรูปได้รับความสนใจ 
เนื่องจากเป ็นผู ้น�าแบบสร ้างแรงบันดาลใจและด้วย
บุคลิกภาพท่ีเหนือธรรมดา ผู้น�าการปฏิรูปย่อมมีประกาย
อันเจิดจ้าของวิสัยทัศน์ และมีความกระตือรือร้นที่ชวนให้
คนอืน่ๆ พร้อมท�างานไปด้วยกนั สิง่เหล่านีส้ามารถยกระดบั
ความเช่ือม่ันกับแรงบันดาลใจและพันธะผูกพันในบรรดาผู้
ตามขึ้นเป็นอันมาก มีความพึงพอใจกับงานของตนเองมาก
ขึ้น และมีความเต็มใจมากขึ้นที่จะทุ่มเทความพยายามเป็น
พิเศษเพื่อความส�าเร็จ (นิตย์  สัมมาพันธ์, 2546) 
  สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่ คอื ความผูกพนัต่อองค์การ 
ซึ่งเป็นตัวพยากรณ์อัตราการลาออกและการขาดงานของ
บุคลากร เพราะความผูกพันต่อองค์การเน้นความผูกมัด

ของบุคคลต่อองค์การเป็นความรู ้สึกเป็นหนึ่งเดียวและ
ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การที่ตนเองปฏิบัติงาน
อยู่ และไม่มีความต้องการที่จะลาออกจากงาน (Green-
berg and Baron, 2003) รวมถึงความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อองค์การให้มแีนวทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นการเชือ่มโยงระหว่าง
เอกลักษณ์ของบุคคลกับเอกลักษณ์ขององค์การให้มี
แนวทางเดียวกัน จะท�าให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะท�างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Shedon, 1978) บุคลากรที่
มีความผูกพันต่อองค์การยิ่งสูงจะยิ่งท�างานอย่างทุ่มเทให้
กับองค์การมากขึ้น และความผูกพันทางด้านความรู้สึก จะ
มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิข้ึนนอกเหนอืจากหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายในองค์การ
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ ภาวะ
ผู้น�าการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถ
ตอบสนองต่อเงื่อนไขของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยุค
ใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นย�า และไว้ใจได้ อีกทั้งช่วย
ในการขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของประเทศและการค้าโลก 
โดยได้น�าแนวคิดเรื่องภาวะผู้น�าการปฏิรูป ตามแนวคิดของ
แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) และแนวคิดความ
ผูกพนัต่อองค์การ ของเอเลน และเมเยอร์ (Allen and Mayer) 
และแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ
ออแกน (Organ)  เพือ่น�าไปก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งสินค้า
ทางอากาศ และการพัฒนาการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ
ปฏิรปู ความผูกพนัต่อองค์การและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศ
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ภาวะผู้น�าการปฏิรูปที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การโดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ และศึกษา
อิทธิพลทางตรงของความผูกพันต ่อองค ์การที่มีต ่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
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ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
การปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ
  2. ท�าให้ทราบถึงการมีอิทธิพลของภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูป ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศ

กำรทบทวนวรรณกรรม
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยประยุกต์แนวคิดการวัด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ จากแนวคิดภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูปของ Bass and Avolio (1997) ซึ่งประกอบไปด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะหรือ
อทิธพิลเชิงอดุมคตด้ิานคุณลกัษณะ (Attributed Charisma 
or Idealized Influence: Attributed) 2) ด้านบารมีเชิง
พฤตกิรรมหรอือทิธพิลเชงิอดุมคตด้ิานพฤติกรรม (Behavioral 
Charisma or Idealized Influence: Behaviors) 3) ด้าน
จูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ (Inspirational Motivation)  4) 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Simulation)  
5) ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Con-
sideration)
  แนวคดิความผกูพันต่อองค์การใช้แนวคดิของ Allen 
and Meyer (1990) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ 1) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commit-
ment) 2) ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance 
Commitment) 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม 
(Normative Commitment)
  แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ใช้แนวคิดของ Organ (1988) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์
ประกอบ คอื 1) พฤตกิรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 

2) พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) 3) พฤติกรรม
การมีน�้าใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) 4) พฤติกรรม
การมีส่วนร่วม (Civic Virtue) 5) พฤติกรรมความส�านึกใน
หน้าที่ (Conscientiousness)
  จากการศึกษาของ เมธิพันธุ์ พวงเกตุ (2551) พบว่า
ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานระดับต้นมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ สอดคล้องกับ เอกชัย บูรณธน (2550) ที่พบว่า 
หัวหน้างานระดับต้นที่มีคุณลักษณะด้านภาวะผู ้น�าการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การจะเพิ่มขึ้นด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น 
จงึสามารถอนมุานได้ว่า ภาวะผูน้�าการปฏริปูมคีวามสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  จากการศึกษาของ อิชยา โสมนัส (2556) พบว่า
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันต่อองค์การในทุกด้าน สอดคล้องกับ   
วราภรณ์  โปทากา  (2556) ทีพ่บว่า เมือ่พนกังานมกีารรับรู้
รปูแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารเพิม่สงู ก็จะ 
ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสูงขึ้น
ไปด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถ
อนุมานได้ว่า ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ
   จากการศึกษาของ  ปาริชาติ ปานส�าเนียง (2555) 
พบว ่าความผูกพันต ่อองค ์การมีอิทธิพลทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับ 
วัลลพ ล้อมตะคุ (2554) ที่พบว่าตัวแปรที่เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ ได้แก่ความผกูพนั
ต่อองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความ
พึงพอใจในงาน โดยความผูกพันต่อองค์การเป็นสาเหตุท่ี
ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถ
อนุมานได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงน�าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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สมมติฐานในการวิจัย
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป มี
อิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดย
อ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ขอบเขตการวิจัย
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ภาวะ
ผู้น�าการปฏิรูป (Transformational Leadership) ความ
ผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior)

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้
ประชากรคือ พนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ 
กลุ่มตัวอย่างที่จัดเก็บได้คือ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�า
ส�านักงานใหญ่ของบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีเป็น
ตัวแทนของสายการบินแอโรฟลอต ทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ 
บริษัทโกลเบิลเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ จ�ากัด, บริษัทเฮอร์ริเทจ
ทรานส์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด, บรษิทัเอก็เซล ทรานสปอร์ต 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด, บริษัทมัลตี้แอร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
และบริษัททรานแอร์คาร์โก้จ�ากัด จ�านวน 215 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบบสอบถามท่ี
เก็บได้ถูกต้องครบถ้วนจ�านวน 205 ชุด  
  2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล อยู่ในช่วงเวลา
ระหว่างเดือนมกราคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2559
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน คือตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผู้น�าการปฏิรูป 
ปรับปรุงจาก คมวัชร เอื้องอ่อง (2556) ตอนที่ 3 เกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การปรับปรุงจากแบบสอบถามของ      
Allen and Mayer (1990) ตอนที่ 4 เกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ของ Podsakoff et. al., (1990)

ภาพ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่ความผูกพันต่อองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
และความพึงพอใจในงาน โดยความผูกพันต่อองค์การเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถอนุมานได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูป มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูป มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูป มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยอ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ขอบเขตการวิจัย 

ภาวะผู้น าการปฏิรูป 
1. ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะ           
2. ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม            
3. ด้านจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ                              
4. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
5. ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ด้านความรู้สึก 
2. ด้านความต่อเนื่อง 
3. ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ 
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ    
2. ด้านการค านึงถึงผู้อื่น                                                  
3. ด้านการมีน  าใจเป็นนกักีฬา        
4. ด้านการให้ความร่วมมือ 
5. ด้านความส านึกในหน้าที่ 
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  ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามมาท�าการทดสอบความน่า
เช่ือถือแต่ละองค์ประกอบของแต่ละแนวคิดกับกลุ ่ม
ตัวอย่าง 30 คน พบว่า ภาวะผู้น�าการปฏิรูป ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ ด้านบารมีเชิงคุณลักษณะ (α = 0.89) 
ด้านบารมีเชิงพฤติกรรม (α = 0.75) ด้านจูงใจเพื่อสร้าง
แรงดลใจ (α = 0.84) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(α = 
0.84) และด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล (α = 0.70)
  ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบคือ ด้านความรู้สึก (α = 0.86) ด้านความต่อ
เนื่อง (α = 0.74) และด้านบรรทัดฐานทางสังคม (α = 
0.85)        
  ป ัจจัยด ้านพฤติกรรมการเป ็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ ด้านการให้
ความช่วยเหลือ (α = 0.83) ด้านการค�านึงถึงผู้อื่น (α = 
0.79)  ด้านการมีน�้าใจเป็นนักกีฬา (α = 0.75)  ด้านการ
ให้ความร่วมมือ (α = 0.71) และด้านความส�านึกในหน้าที่ 
(α = 0.79)
  4. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพื่อแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สูงสุด ค่าต�่าสุด แสดงระดับ และอันดับตามค่าเฉลี่ยของ
แต่ละองค์ประกอบของแต่ละแนวคิด การวิเคราะห์หาค่า
ความสัมพันธ์รายคู่ ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป 
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
และอทิธพิลตามกรอบแนวคดิ และการค�านวณหาค่าอทิธพิล
ทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม

ผลการวิจัย
  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�า
การปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (r  = 0.502,  p<0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r  = 0.433,  p<0.01) 
และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบ
ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (r  = 0.739,  p<0.01)
  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ   

ตำรำง 1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

  ตัวแปร   Mean SD TF COM OCB

   TF   3.98 0.44 1.000  

   COM   3.84 0.44 0.502** 1.000 

   OCB   3.93 0.47 0.433** 0.739** 1.000

หมายเหตุ n = 205,*p<0.05, **p<0.01

 TF = ภาวะผู้น�าการปฏิรูป หมายถึง บุคคลที่มีความ
สามารถในการเปลี่ยนทัศนคติ มีอิทธิพลในการจูงใจ และ
กระตุ้นให้สมาชิกในองค์การด้วยเป้าหมายเพื่อให้บรรลุสู่
ความส�าเร็จ โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของสมาชิกใน
องค์การให้สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุการท�างานที่เหนือกว่า
 COM = ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึก
ของพนักงานที่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจที่จะ
อุทิศก�าลังกายและก�าลังใจในการท�างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
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 OCB = พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
หมายถึง พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เองของบคุคล เป็นสิง่ทีอ่งค์การ
ไม่ได้บงัคบัหรือก�าหนดให้ปฏบิติั เป็นพฤตกิรรมทีส่ร้างสรรค์
ให้ความร่วมมือ โดยไม่หวังว่าจะได้รับรางวัล ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านีจ้ะส่งผลให้การปฏบิตังิานของพนกังานมปีระสทิธภิาพ
ดีขึ้น
  จากภาพ 2 และตาราง 2 พบว่าปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.502, p<0.01) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ว่าเมื่อพิจารณาตามกรอบ
แนวคดิในภาพรวม ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการปฏิรปูมอีทิธิพล
ทางตรงกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ
  และยังพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าการปฏิรูปมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.083, 
p<0.01) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าเมื่อพิจารณา
ตามกรอบแนวคดิในภาพรวม ปัจจยัด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป

มีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  และยังพบว่าปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ(DE = 0.697, p<0.01) 
ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานท่ี 3 ทีว่่าเมือ่พจิารณาตามกรอบ
แนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การมี
อทิธพิลทางตรงกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทางอ้อม โดย
ผ่านทางปัจจัยความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (IE = 0.350, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 
ที่ว่าเมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ โดยผ่านทางปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
 
 

ตำรำง 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง (DE)อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)

ภาพ 2 แสดงระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิด

 

 

 จากภาพ 2 และตาราง 2 พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = 0.502, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ว่าเมื่อ
พิจารณาตามกรอบแนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงกับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 และยังพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = 0.083, p<0.01) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าเมื่อ
พิจารณาตามกรอบแนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 และยังพบว่าปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = 0.697, p<0.01)  ) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า
เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ทางอ้อม โดยผ่านทางปัจจัยความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (IE = 0.350, p<0.01) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่ว่าเมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดในภาพรวม ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผ่านทางปัจจัยความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

  

 

ภาพ 2 แสดงระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิด 

 

 

Full Information ML Chi-Square = 567.375 (P = 1.000); df = 0; RMSEA = 0.0 
 
ตาราง 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง (DE)อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) 

ETA KSI  ETA   ETA  ETA DE IE TE R2 

OCB1 TF  OCB  0.083 0.350** 0.433**  

 COM  OCB 0.697**  0.697** 0.551 

COM2 TF COM  0.502**  0.502** 0.252 

หมายเหตุ ** = p< 0.01, OCB1 และCOM2 คือ ตัวแปรที่ถูกท านาย 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การที่ภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศ สามารถอธิบายได้ว่าผู้น าในในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศมีส่วนส าคัญในการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ อันจะส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การตลอดจนรู้สึกไม่อยาก
ลาออกจากองคก์าร ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้น ามีการแสดงออกให้พนักงานยอมรับในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์การ การจูงใจให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ และท าให้พนักงานมองว่าเป้าหมายที่ส าเร็จคือ
ประโยชน์ของทุกคน ด้านการกระตุ้นทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้พนักงานแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน จนท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงาน อิชยา 
โสมนัส (2556) และวราภรณ์ โปทากา  (2556)  
 และเมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ สามารถอธิบายได้ว่า ส าหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศในกลุ่มที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้น ปัจจัยส าคัญ
ที่จะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้คือ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ ท า
ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ สร้างจิตส านึกในด้านความจงรักภักดีให้กับพนักงาน จะส่งผลให้
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน 
ด้านการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี ซึ่งสอดคล้องกับงาน  ปาริ
ชาติ ปานส าเนียง (2555) และ วัลลพ ล้อมตะคุ (2554)  
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้เมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลทางตรงกับอิทธิพล
ทางอ้อมจะได้เท่ากับ 0.433 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการปฏิรูปจะมีผลอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น

หมายเหตุ ** = p< 0.01, OCB1 และCOM2 คือ ตัวแปรที่ถูกท�านาย
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
  การที่ภาวะผู ้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ สามารถอธบิายได้ว่าผูน้�าในในธรุกิจขนส่งสนิค้า
ทางอากาศมส่ีวนส�าคญัในการสร้างความผูกพนัของพนกังาน
ทีม่ต่ีอองค์การ อนัจะส่งผลให้พนกังานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอ 
องค์การตลอดจนรู้สึกไม่อยากลาออกจากองค์การ ซึ่งอาจ
เกิดจากการท่ีผู้น�ามีการแสดงออกให้พนักงานยอมรับใน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ การจูงใจให้พนักงานมี
ความผกูพนัต่อองค์การ และท�าให้พนกังานมองว่าเป้าหมาย
ทีส่�าเรจ็คอืประโยชน์ของทกุคน ด้านการกระตุน้ทางปัญญา
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน จนท�าให้พนักงานเกิด
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงาน อิชยา โสมนัส 
(2556) และวราภรณ์ โปทากา  (2556) 
  และเม่ือพิจารณาความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
สามารถอธบิายได้ว่า ส�าหรบัธรุกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ในกลุม่ทีผู้่วจิยัได้ศกึษานัน้ ปัจจยัส�าคัญทีจ่ะส่งผลให้พนกังาน
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้คือ การสร้าง
ความผกูพนัต่อองค์การ ท�าให้พนกังานรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของ
องค์การ สร้างจติส�านกึในด้านความจงรกัภักดใีห้กบัพนกังาน 
จะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการค�านึงถึง
ผู้อื่น ด้านการมีน�้าใจเป็นนักกีฬา ด้านการให้ความร่วมมือ 
และด้านความส�านึกในหน้าท่ี ซึง่สอดคล้องกบังาน ปารชิาติ 
ปานส�าเนียง (2555) และ วัลลพ ล้อมตะคุ (2554) 
  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาภาวะผู ้น�าการปฏิรูปมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เมื่อรวม
ค่าสัมประสิทธ์ิของอิทธิพลทางตรงกับอิทธิพลทางอ้อมจะ
ได้เท่ากับ 0.433 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูปจะมี
ผลอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การร่วมกับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การเม่ือมอง
อิทธิพลโดยรวม ส�าหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ในกลุ่มที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ผู้น�าขององค์การจะอาศัยปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูปเพียงอย่างเดียวในการสร้างให้
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่ได้ 
จ�าเป็นต้องสร้างความผูกพันต่อองค์การร่วมกับภาวะผู้น�า

การปฏิรูป ด้วยการสร้างจิตส�านึกความเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ความเป็นครอบครัว ความจงรักภักดีต่อพนักงาน 
จึงจะสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ เมธพินัธ์ุ พวงเกต ุ(2551) 
และเอกชัย บูรณธน (2550)  

ข้อเสนอแนะในการจัดการ
  ด้วยเนื้อหาและประเด็นหลักที่ผู ้วิจัยศึกษาเป็น
เรื่องของภาวะผู้น�าการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผู้วิจัยขอสรุปข้อ
เสนอแนะ เป็นรายปัจจัย ดังนี้
  1. ด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูปเมื่อพิจารณาจากผล
การวิจัยพบว่า ด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป มีด้านการกระตุ้น 
ทางปัญญา (TF_IS) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ซึ่งเป็นด้านที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าผู้น�าองค์การในธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศควรมีการเพิ่มภาวะผู้น�าการปฏิรูปด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีการ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาให้มากข้ึน โดยการให้มองปัญหาจากหลายๆ มมุ และ
ให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทัง้สนบัสนุนและส่งเสรมิ
ให้พนักงานมีการเรียนรู้เพิ่มเติม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การท�างาน และจัดกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในหมู่พนักงาน 
  2. ด้านความผูกพนัต่อองค์การ จากผลการวจิยัพบว่า
ด้านความต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.64   ดังนั้น
ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ผู้น�าองค์การในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศจะส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การได้ในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยยังพบว่า
ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การในทางลบ แต่มอีทิธพิลทางอ้อม
ผ่านความผูกพันองค์การได้ในระดับสูง ผู้น�าองค์การจึงต้อง
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์การเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการสร้างความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความต่อเน่ือง ให้พนกังานมคีวามจงรกัภกัดีต่อองค์การ 
และไม่อยากลาออกจากองค์การ ซึง่เมือ่พจิารณารายละเอยีด
ยังพบว่าพนักงานได้ให้ความเห็นว่าด้านความต้องการท่ีจะ
อยู่กับองค์การ เนื่องจากมีความจ�าเป็นในการเลี้ยงชีพเท่าๆ 
กับความต้องการที่จะอยู่กับองค์การจึงต้องท�างานอยู่ท่ีนี่
ต่อไป มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ อยูท่ี ่ 3.73 เป็นการแสดงให้เหน็ว่า 
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การคงอยูก่บัองค์การเพราะความจ�าเป็นในการเล้ียงชีพและ
การหางานอืน่ท�าเป็นเร่ืองยาก ไม่ได้เกดิจากความผกูพนัต่อ
องค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ 
  3. ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการ
มีน�้าใจเป็นนักกีฬา มีค่าเฉลี่ยในระดับที่น้อยที่สุด อยู่ที่ 
3.76 แสดงว่าพนักงานยังขาดพฤติกรรมการมีน�้าใจเป็น
นกักีฬามากกว่าพฤตกิรรมด้านอืน่ๆ ดงันัน้ผูวิ้จยัเหน็ว่า การ 
สร้างความผกูพนัต่อองค์การด้วยความจงรกัภักดต่ีอองค์การ 
ควรเน้นด้านการมีน�้าใจ ด้วยการสร้างความตระหนักถึง
ความเชื่อมั่นในองค์การ และเน้นการสนใจด้านดีและด้าน
บวก มากกว่าสนใจในข้อผิดพลาดขององค์การ ซึ่งผู้วิจัย
มองว่าเป็นด้านที่สามารถเพิ่มระดับการมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้อีก
  สรุปโดยภาพรวมของผลการวิจัย ภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้น�าในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศเป็นผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน์หรอืมองการณ์ไกล ชอบก�าหนด
ภารกิจใหม่ๆ มีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายจะสามารถบรรลุ
ได้ มีอุดมการณ์  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี
การเรียนรู้เพิ่มเติม  ผู้น�าในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
ต้องสร้างความผูกพันต่อองค์การให้กับพนักงานเพื่อ
เป็นการสร้างความรักในองค์การ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ ความจงรักภักดีต่อองค์การ จะเป็นการเสริม
แรงระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูปร่วมกับปัจจัย
ด้านความผกูพนัต่อองค์การ เพ่ือให้พนักงานมพีฤตกิรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้ง 5 ด้านอันได้แก่ พฤติกรรม
ด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อ่ืน 
พฤติกรรมการมีน�้าใจเป็นนักกีฬา พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ และพฤติกรรมการส�านึกหน้าที่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อ
เป ็นการรักษาพนักงานที่ มีพฤติกรรมสมาชิกที่ดีของ
องค์การให้อยู่ร่วมงานกับองค์การต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากความ
คิดเห็นของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ โดย
ศกึษาด้านภาวะผูน้�าการปฏริปู ความผกูพนัต่อองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเท่านั้น ดังนั้นใน
การวจิยัครัง้ต่อไป อาจน�ารูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีผูว้จิยัท�าการ
ศึกษาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานอื่นๆ 
  2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมุ่งศึกษา
ปัจจัยภาวะผู้น�าการปฏิรูปตามแนวคิดของ Bass (1985) 
ซึ่งตามแนวคิดของ Bass ยังมีภาวะผู้น�าด้านอื่นอีก ได้แก่ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) และปัจจยัภาวะผูน้�าแบบปล่อยเสรี (Laissez-
Faire Leadership) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงรูป
แบบของภาวะผูน้�าในรปูแบบอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะเหมาะสมและ
กลมกลืนกับวัฒนธรรมองค์การในแนวคิดอื่นๆ ได้
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