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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความจงรักภักดีต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ ต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ ที่มีต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ ทีมี่ต่อความจงรกัภกัดต่ีอองค์การ ท�าการศึกษานายทหารชัน้ประทวนสงักัดหน่วยบญัชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  จ�านวน 
325 คน 
  ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกทั้งหมด จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และมีค่าความ
แปรปรวนที่ถูกท�านายโดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ ร้อยละ 91.0 ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกอธิบายและท�านายโดยภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ร้อยละ 
67.0 สุดท้ายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
และมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2 / df = 0.688; CFI =1.00 ; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.00; 90% CI for RMSEA = 
0.00

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ 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
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  ตั้งแต่ในอดีต ทหารนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็น
เวลานาน ได้รับค�าเปรียบเปรยว่า ทหาร คือรั้วของชาติ 
มหีน้าทีป่กป้องอธปิไตยของชาตใิห้คงอยู ่จนมาถงึในปัจจุบนั 
การทหารยังคงมีความส�าคัญในด้านความมั่นคง เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยของก�าลังอ�านาจแห่งชาติ ด้วยสภาวะการณ์ต่างๆ
ที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ทหารไทยมีบทบาท
เพิม่มากข้ึนกว่าในอดตี ก�าลังพลในกองทพัต้องปฏิบัตภิารกจิ
ในรปูแบบท่ีแตกต่างจากในอดีต เนือ่งจากภัยคุกคามรปูแบบ
ใหม่มหีลายด้าน ส่ิงเหล่าน้ีกองทพัย่อมได้รบัผลกระทบต่างๆ 
ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหมายถึงอาจท�าให้ค่านิยม
ขององค์การ และบุคคลเปลี่ยนแปลงไป เป็นสิ่งท้าทายที่
ผู ้น�าในทุกระดับของกองทัพ จะต้องพิจารณาในการน�า
หน่วยงานและก�าลังพล ให้ปฏิบัติภารกิจได้ส�าเร็จลุล่วง 
ภายใต้ผลกระทบดังกล่าวนี้
  จากการที่หน่วยทหารได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น ท�าให้เกิดปัญหาที่ตามมา ไม่ว่าจะ
เป็น การทีก่องทพัต้องเตรยีมรับมอืกบัภัยคุกคามรปูแบบใหม่ 
การที่ก�าลังพลรุ่นเก่าจะต้องปรับตัวตามความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น การลาออกและการย้ายหน่วยงานของก�าลังพล 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 
มีชื่อย่อนามหน่วยว่า นปอ. เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยขึ้น
ตรงของกองทพับก ได้รบัการสถาปนาเมือ่วนัที ่6 ม.ีค. 2535 
มภีารกจิหลกั ในการป้องกนัภัยทางอากาศให้กับหน่วยทหาร
และที่ตั้งส�าคัญต่างๆ เพื่อความอยู่รอด และรักษาไว้ซึ่งผล
ประโยน์ของชาติ นอกจากนั้นหน่วยยังมีภารกิจที่ส�าคัญ
อื่นๆ ทั้งการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ 
การพฒันาประเทศ  และการรักษาความสงบเรยีบร้อยภายใน
ประเทศ ฯลฯ โดย นปอ.ควบคุมและบังคับบัญชาต่อ ศูนย์
ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ซึ่งเป็น
หน่วยในระบบควบคมุและแจ้งเตอืนภยัทางอากาศ, กองพล
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) ซึ่งเป็นหน่วยใน
ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน รวมทั้งหน่วยที่มาบรรจุมอบ 
และหน่วยที่ขึ้นสมทบ นปอ. ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ 
“เป็นหน่วยที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย เป็นผู้น�าในด้านการ
ป้องกันภัยทางอากาศ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพ และ
ประชาชน” ปัจจุบันมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ 551 ถนนเตชะตุงคะ 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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การท่ีก�าลังพลขาดความเข้าใจในจิตส�านึกที่ดีต่อหน้าที่ 
และการที่ก�าลังพลมีทัศนคติต่อหน่วยงานท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป เป็นต้น เพราะเนื่องจากการที่ก�าลังพลจะปฏิบัติหน้าที่
ต้องมีความรู้ความสามารถ และมีการสะสมประสบการณ์
มาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ถ่ายทอดให้กับรุน่ต่อๆ ไป รวมทัง้ก�าลงั
พลต้องความพร้อมใจและความเสียสละในการปฏิบัติ
หน้าที่ อันเป็นแนวทางที่หน่วยทหารในกองทัพบกไทย 
ยึดถือเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้กับก�าลังพลมาโดย
ตลอด ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ก�าลังพลในหน่วยทหาร
แสดงออกต่อองค์การคือที่ ความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่ง
เป็นส่วนช่วยช้ีวัดความมีประสิทธิภาพขององค์การ โดย
ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือความผูกพันต่อองค์การ
หรือเจตคติต่อองค์การที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความ
เกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อมั่นศรัทธารักและหวงแหนต่อ
องค์การที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ (ปชานนท์ ชนะราวี, 2556) 
  ปัจจุบันโลกยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารนี้ มีการเกิด
ภัยคุกคามขึ้นหลากหลายรูปแบบ การที่หน่วยทหารจะยัง
คงความเป็นหน่วยทหารทีม่ปีระสทิธภิาพได้ จะต้องมคีวาม
พร้อมในทุกๆ ด้านควบคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในระดับ   
ผู้บังคับบัญชา ไปจนถึงระดับผู้ใต้บังคับบัญชาคนสุดท้าย 
และต้องมีการสร้างค่านิยม แบบธรรมเนียมในการปฏิบัติ
งานที่ดีและเหมาะสมข้ึน การวิจัยครั้งน้ีจึงศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น�าซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ ผู้น�าเป็นผู้
ขับเคลื่อนองค์การให้คงอยู่และมีการพัฒนาไปในทิศทาง
ต่างๆ ได้ โดยได้รับการตอบสนองจากผู้ตาม ความสามารถ
ของผู้น�ามักเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความส�าเร็จหรือล้มเหลวของ
องค์การ ส�าหรับในหน่วยทหารนั้น ได้ให้ความส�าคญักบั
ภาวะผู้น�ามาอย่างยาวนาน และได้มีหลักสูตรการปลูกฝัง
ความเป็นผู้น�าหน่วยในทุกระดับ โดยผู้วิจัยเลือกท�าการ
ศึกษาภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นผู้น�าท่ีมีการสร้าง
วิสัยทัศน์และน�าพาองค์การมุ่งสู่ความส�าเร็จ ในยุคที่แต่ละ
องค์การมีการแข่งขันสูงข้ึนท้ังองค์การภายในกองทัพด้วย
กนัและนอกกองทัพ  รวมทัง้ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การ ที่หมายถึงความมีส่วนร่วมในองค์การของ
ก�าลังพล  ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของนาย
ทหารชั้นประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน�าผลการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและ
กองทัพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1)  เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ กับความจงรักภักดีต่อองค์การ 
  2)  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ภ า ว ะ ผู ้ น� า ท า ง
ยุทธศาสตร์ที่มีต ่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ     
  3) เพ่ือศึกษาการมีอิทธิพลของภาวะผู ้น�าทาง
ยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มี
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  4) เพื่อศึกษาการมีอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มีต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทราบถึงระดับ ความสัมพันธ์และอิทธิพลผู้น�า
เชิงยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
กับความภักดีต่อองค์การ 
  2. สามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกค ์ใช ้เป ็น
แนวทางเชงินโยบายในการบริหารจดัการก�าลงัพล เพือ่เพ่ิม
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน

การทบทวนวรรณกรรม
  ผู้น�าทางยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
ความสามารถในการก�าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ มีความ
สามารถในการส่ือสาร สามารถระบตุวัแบบธรุกจิหรือประเดน็
เชงิยทุธศาสตร์ สามารถด�ารงวฒันธรรมองค์การทีม่ปีระสทิธผิล 
มีความตั้งใจจริงที่จะมอบอ�านาจให้แก่ผู้ปฏิบัติ สร้างความ
ผกูพนัต่อภารกจิ และชาญฉลาดในการใช้อ�านาจ (Hill and 
Jones , 2008)
  ผู้น�าทางยุทธศาสตร์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ การสร้างการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
ออกแบบองค์การ มีความไวต่อปัจจัยภายในและภายนอก
องค์การที่จะส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ มีการ
ฟังที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจต่อความต้องการทั้งที่เป็น 
ความต้องการโดยทั่วไปและความต้องการที่จ�าเป็น เพื่อให้
เกดิผลลพัธ์ขององค์การ สามารถก�าหนดหน้าทีข่ององค์การ
ได้อย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่น สร้างและน�ากลยุทธ์สู่การ
ปฏบิตัไิด้ สร้างความเชือ่มัน่เสรมิสร้างพลงัอ�านาจแก่สมาชกิ
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ในองค์การเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
องค์การ  ผู้น�าทางยทุธศาสตร์จะต้องน�าพาองค์การให้อยูร่อด
และจะต้องตอบค�าถามที่ว่าองค์การอยู่ไปเพื่ออะไร ผู้น�า
ทางยุทธศาสตร์จะต้องก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนของผู ้จัดการให้แผนน้ันมีความ
สอดคล้องกับอนาคตที่องค์การปรารถนาจะเป็น ผู้น�าทาง
ยุทธศาสตร์จะต้องออกแบบสถาปัตยกรรมสังคม (Social 
Architecture) ซึง่จะเป็นรากฐานของการก�าหนดโครงสร้าง
องค์การที่ผู้จัดการจะต้องน�าไปออกแบบให้สอดคล้องกับ
จิตวิญญาณขององค์การ ผู้น�าทางยุทธศาสตร์จะต้องสร้าง
ความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ตาม หากมีความไว้
วางใจแล้วผู ้ตามจะมีความยินดีท่ีจะท�าในสิ่งท่ีเขาได้
ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นและเป็นจริงได้จากวิสัยทัศน์ ความ
ไว้วางใจจะเป็นพื้นฐานในการน�าของผู้จัดการ และสุดท้าย
ผู้น�าทางยุทธศาสตร์จะต้องสร้างแนวร่วม (Alignment) ให้
เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้ผู้จัดการน�า
ไปเป็นกรอบในการประเมินผลในแต่ละระดับ (พิพัฒน์ 
นนทนาธรณ์, 2558) การศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัประยุกต์ใช้แนวคิด
ภาวะผูน้�าทางยทุธศาสตร์จากแนวคดิของพิพฒัน์ นนทนาธรณ์ 
(2558) เนื่องจากเป็นแนวคิดภาวะผู้น�าที่มีความเหมาะสม
กบับรบิทของการปฏบิตังิานของหน่วยทหาร และสอดคล้อง
กบัยคุทีมี่การแข่งขนัของแต่ละองค์การทีส่งูข้ึน ประกอบด้วย
การก�าหนดวสิยัทศัน์ (SL_VIS) การออกแบบสถาปัตยกรรม
สังคม (SL_SAD) การสร้างความไว้วางใจ (SL_BDT) การ
สร้างแนวร่วม (SL_FMA) 
  ส่วนแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ Organ (1988) เสนอรูปแบบพฤติกรรมไว้ 5 รูป
แบบ ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ (OCB_AST) 
การส�านึกในหน้าที่ (OCB _REP) ความอดทนอดกล้ัน 
(OCB _TLR) การให้ความร่วมมือ (OCB _CPT) การค�านึง
ถึงผู้อื่น (OCB _TAO) และ Graham (1989) และ Moor-
man, Blakely (1995) มีการจ�าแนกพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การไว้ 4 รูปแบบดังนี้ พฤติกรรมให้
ความช่วยเหลือ (Interpersonal Helping) พฤติกรรม
ความภักดี (Loyalty Boosterism)  พฤติกรรมความส�านึก
ในหน้าที่ (Personal Industry) พฤติกรรมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Individual Initiative) ส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้
ได้ใช้ รูปแบบพฤติกรรมของ Organ (1988) ในการศึกษา
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  

  ส�าหรับแนวคิดด้านความภักดีต่อองค์การ เชสเตอร์ 
บาร์นาร์ด (Chester Barnand, 1938 :84) ได้เห็นความ
ส�าคัญต่อความจงรักภักดี  มานานแล้ว โดยกล่าวว่า ความ
เต็มใจของบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญในองค์การ ความจงรัก
ภกัดี (Loyalty) ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน (Solidarity) 
ขวัญและก�าลังใจ (Esprit decorps) และความเข้มแข็ง  
(Strenght) เป็นต้น บาร์นาร์ด ให้ข้อสังเกตว่าแม้ความ
จงรักภักดีจะมีความส�าคัญแต่ก็ได้รับความยอมรับเพียงเล็ก
น้อย ว่าเป็นเงื่อนไขส�าคัญในองค์การ Hoy & Rees (1974) 
เสนอว่าความจงรักภักดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรม
ที่แสดงออก ความรู้สึก และการรับรู้ จากแนวคิดที่ศึกษา
มาทั้งหมดการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้องค์ประกอบของความจงรัก
ภักดีต่อองค์การประกอบด้วยการแสดงออกของคนใน
องค์การ ด้านจิตใจ (OL_MND) ด้านความคงอยู่ (OL_PST) 
ด้านบรรทัดฐาน (OL_NRM) ด้านพฤติกรรม (OL_BHV)
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ (2558) 
ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนักงานธนาคารอาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่าภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับสูง และภาวะผู้น�าที่
รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ฉัตรฤทัย 
อินทุโศภน, (2559) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูป และจิตสาธารณะ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในรด.จิตอาสา ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผู้น�าการปฏิรูปสามารถอธิบายและท�านายการมีจิต
สาธารณะของ รด.จติอาสาได้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ ิ และ
ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีความสามารถในการอธิบายและ
ท�านายผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ 
รด.จิตอาสาได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการ
มจีติสาธารณะอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิเพลินพศิ ศิรสิมบรูณ์ 
(2547) ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอพบว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม การให้
ความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมในองค์การ และความส�านึก
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ในหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการค�านึงถึง
ผู้อื่น และพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นไม่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การและศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี และ 
เกษมชาติ นเรศเสนีย์ (2559) ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้น�าการ
ปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า 
พบว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ความ
ผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ภาวะผูน้�าการปฏริปูมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
และพบว่าภาวะผู ้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ความผูกพันต่อองค์การไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สมมติฐานในการวิจัย
  H1: ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กับความจงรักภักดีต่อองค์การ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก
  H2: ภาวะผู ้น�าทางยุทธศาสตร์สามารถอธิบาย
และท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  H3: ภาวะผูน้�าทางยทุธศาสตร์สามารถอธบิายและ
ท�านายความจงรักภกัดต่ีอองค์การ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  H4: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
สามารถอธิบายและท�านายความจงรักภักดีต่อองค์การ

ขอบเขตการวิจัย
   ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย ภาวะผูน้�า
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership: SL) Behavior 
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior: OCB) กับความจงรักภักดีต่อ
องค์การ (Organizational Loyalty: OL) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ นายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นก�าลังพล
ของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,734 นาย โดยท�าการเก็บ
ข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้มา ในห้วง มกราคม - มถินุายน 
พ.ศ. 2560
  
วิธีการวิจัย
  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา คอื นายทหารช้ันประทวน 
ชั้นยศ สิบตรีไปจนถึงจ่าสิบเอก ซึ่งเป็นก�าลังพลของหน่วย
บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในกรุงเทพ- 
มหานคร การสุ่มตัวอย่างใช้แบบหลายขั้นตอน โดยแจก
แบบสอบถามจ�านวน 325 ชุด และมีการเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�าถามแบบช่วงมาตร 5 
ระดับ การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมด้วย
ค่าอัลฟา ครอนบาค ได้ 0.950  และทดสอบความเชื่อมั่น
ของภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ ได้ 0.957 พฤติกรรมการ

7 
 ที่จัดรูปแบบ: แบบอักษรภาษาท่ีซับซอน:

+เนื้อความแบบ CS (Cordia New), 14 พ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ภาวะผูนําทางยุทธศาสตร (Strategic Leadership: SL) 
Behavior พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (Organizational Citizenship Behavior: OCB)กับความ
จงรักภักดีตอองคการ (Organizational Loyalty: OL) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นายทหารชั้น
ประทวน ซ่ึงเปนกําลังพลของหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1,734นาย โดยทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา ในหวง มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560   
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นายทหารช้ันประทวน ชั้นยศ สิบตรีไปจนถึงจาสิบเอก ซึ่งเปนกําลัง
พลของหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 325 ชุด ใหกับกลุมตัวอยางตามหนวยงานในชวงท่ีมีการรวม
กําลังพลเพื่อใหมีโอกาสในการเลือกกลุมตัวอยางมากท่ีสุด และมีการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือดวยคําถามแบบชวงมาตร 5 ระดับ การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามรวมดวยคาอัลฟา 

พฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดีขององค์การ 
1. การให้ความช่วยเหลือ  
2. การสํานึกในหน้าที่  
3. ความอดทนอดกล้ัน 

4. การให้ความร่วมมือ  
5. การคํานึงถึงผู้อ่ืน

ภาวะผู้นาํทางยุทธศาสตร ์
1. การกําหนดวสิยัทัศน์ 
2. การออกแบบสถาปัตยกรรมสงัคม 
3. การสรา้งความไว้วางใจ 
4. การสรา้งแนวร่วม ความจงรักภักดีต่อองค์การ 

1. ด้านจิตใจ 
2. ด้านความคงอยู่ 
3. ด้านบรรทัดฐาน 
4. ด้านพฤติกรรม 

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
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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�าทางยุทธศาสตร์ (SL) ตัวแบบมาตรวัดการรับรู้
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และ

ตวัแบบมาตรวดัความจงรกัภกัดต่ีอองค์การ (OL) มคี่า λ ที่
มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าซ่ึงแสดงว่ามีความเท่ียงตรงเชิงลู่ 

และมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.768, 0.713 และ 0.727 

ตามล�าดับ และความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (ρc) เท่ากับ 
0.929, 0.926 และ 0.910 ตามล�าดับ
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 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 คอื left boundary 
of CI ≤  0.10 ; CFI  ≥ 0.90; NNFI (TFI) ≥ 0.90; และ 
SRMR ≤ 0.08 (Hooper, Coughlan and Mullen, 
2008)
  ส�าหรับการตีความความเข้มแข็งของค่าอิทธิพล
ระหว่างตวัแปรใน R Family สามารถตคีวามว่า R หมายถึง 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรแฝง (φ) ค่าสัมประสิทธิ์ γ และ β ซึ่งค่า R 

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

ผลการวิจัย 
  กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
  ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ (SL) พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และความจงรักภักดีต่อองค์
(OL) ตามตาราง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.61 – 3.87 เมื่อ
พจิารณาตวัแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่าค่าสมัประสทิธ์ิ
สหสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�าทางยทุธศาสตร์ (SL) กบั ความ
จงรักภักดีต่อองค์การ (OL) มีค่าระหว่าง 0.546 – 0.741 
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ทีด่ขีององค์การ (OCB) กบัความจงรกัภกัดต่ีอองค์การ (OL) 
มีค่าระหว่าง 0.517-0.634 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�าคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�าทางยทุธศาสตร์ (SL) กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ (OCB) มีค่าระหว่าง 0.615-0.825 และมี
ความสัมพนัธ์อย่างมนียัส�าคัญทกุตวัแปร จงึยอมรับสมมติฐาน
ที่ 1 ที่ว่าภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวก
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βγθλρφ 

   ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ (SL) กับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การ (OCB) และความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL) 

ตามตาราง 3 แสดงว่า ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ (SL) มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

→→

→→

ดีขององค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (SL      OCB, 

φ = 0.95, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง

มากกับความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (SL      OL, φ = 0.81, p < 0.01) ส่วนพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

  หมายเหตุ: n = 325, **p < 0.01

ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

                  ตัวแปร M SD SKEW KUR

 SL          ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์  

 SL_VIS       การก�าหนดวิสัยทัศน์ 3.70 0.67 -0.61 1.32

 SL_SAD การออกแบบสถาปัตยกรรมสังคม 3.76 0.66 -0.58 0.77

 SL_BDT การสร้างความไว้วางใจ 3.79 0.71 -0.78 0.84

 SL_FMA การสร้างแนวร่วม 3.73 0.71 -0.68 0.59

 OCB พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  

 OCB_AST การให้ความช่วยเหลือ 3.74 0.75 -0.47 0.13

 OCB _REP การส�านึกในหน้าที่ 3.87 0.69 -0.49 0.69

 OCB _TLR ความอดทนอดกลั้น 3.79 0.73 -0.49 0.24

 OCB _CPT การให้ความร่วมมือ 3.81 0.72 -0.37 -0.13

 OCB _TAO     การค�านึงถึงผู้อื่น 3.78 0.74 -0.61 0.57

 OL ความจงรักภักดีต่อองค์การ  

 OL_MND ด้านจิตใจ 3.73 0.62 -0.51 0.77

 OL_PST ด้านความคงอยู่ 3.61 0.73 -0.63 1.06

 OL_NRM ด้านบรรทัดฐาน 3.79 0.70 -0.47 0.37

 OL_BHV ด้านพฤติกรรม 3.66 0.72 -0.55 0.62

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

 1 SL_VIS 0.847                        

 2 SL_SAD 0.770** 0.900                      

 3 SL_BDT 0.690** 0.821** 0.916                    

 4 SL_FMA 0.680** 0.786** 0.832** 0.921                  

 5 BH_AST 0.615** 0.714** 0.727** 0.825** 0.857                

 6 BH_REP 0.633** 0.749** 0.716** 0.750** 0.728** 0.876              

 7 BH_TLR 0.619** 0.751** 0.769** 0.753** 0.718** 0.781** 0.885            

 8 BH_CPT 0.567** 0.689** 0.700** 0.707** 0.673** 0.679** 0.727** 0.866          

 9 BH_TAO 0.548** 0.672** 0.706** 0.716** 0.668** 0.651** 0.754** 0.783** 0.883        

 10 LO_MND 0.750** 0.665** 0.633** 0.622** 0.573** 0.604** 0.621** 0.608** 0.609** 0.740      

 11 LO_PST 0.724** 0.669** 0.642** 0.637** 0.578** 0.562** 0.587** 0.562** 0.505** 0.736** 0.793    

 12 LO_NRM 0.592** 0.741** 0.612** 0.613** 0.580** 0.597** 0.599** 0.544** 0.517** 0.718** 0.726** 0.814  

 13 LO_BHV 0.546** 0.766** 0.696** 0.615** 0.581** 0.618** 0.634** 0.608** 0.601** 0.666** 0.679** 0.741** 0.830
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ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

 ตัวแปร SRL SR AI

 SL 1.000  

 OCB 0.95** 1.000 

 OL 0.81** 0.81** 1.000

หมายเหตุ: n = 325, *p < 0.05, **p < 0.01

ระดับสูงมากกับความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (OCB       OL, φ = 0.81, p < 0.01)→→

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น�าทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และความภักดีต่อองค์การตามภาพ 2 ตาราง 4  
พบว่าภาวะผูน้�าทางยทุธศาสตร์ (SL) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�าคัญ 

(DE = 0.96, p < 0.01) และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถ
ถูกอธิบายและท�านายโดยภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ร้อยละ 
0.91 (R2= 0.91) ในระดับสูงมาก จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
ที่ว่าภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

11 
 ที่จัดรูปแบบ: แบบอักษรภาษาท่ีซับซอน:

+เนื้อความแบบ CS (Cordia New), 14 พ.

ผูนําทางยุทธศาสตรรอยละ 0.91 ( 2R = 0.91) ในระดับสูงมาก จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวาภาวะผูนําทางยุทธศาสตร  มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  
 
ภาพ 2  ตัวแบบสมการโครงสรางภาวะผูนําทางยุทธศาสตร พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และความภักดีตอ
องคการ ของนายทหารช้ันประทวนสังกัดหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 4 สัมประสิทธ์ิของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางออม (IE)   

หมายเหตุ:    =  p 0.05,** = p < 0.01, 1 และ 2 คือ ตัวแปรท่ีถูกทํานาย 
 
 สวนปจจัยดานภาวะผูนําทางยุทธศาสตร (SL) มีอิทธิพลทางตรงตอความจงรักภักดีตอองคการ (OL) อยูในระดับปาน
กลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( DE = 0.42, p < 0.01) และมีอิทธิพลทางออมตอความจงรักภักดีตอองคการ (OL)  ผานทาง
ปจจัยดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (IE= 0.38) และมีคาความแปรปรวนท่ี
สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผูนําทางยุทธศาสตร รอยละ 67 ( = 0.67) ในระดับสูงมาก และเมื่อรวมคาคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

ETA KSI  ETA   ETA  ETA DE IE TE R2 
OL1 

 
SL OL  0.42** 0.38** 0.80**
 OCB  OL 0.40* 0.40* 0.67 

OCB2 SL OCB  0.96** 0.96** 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 

ภาพ 2  ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความภักดีต่อองค์การ   

  ของนายทหารชั้นประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร
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  ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ (SL) มี
อิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ (OL) อยู่ใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.42, p < 
0.01) และมอีทิธพิลทางอ้อมต่อความจงรกัภกัดีต่อองค์การ 
(OL) ผ่านทางปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (IE= 0.38) และ
มีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าทาง
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�าทางยทุธศาสตร์ (SL) มีอทิธพิลต่อความจงรัก
ภักดีต่อองค์การ (OL) อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติแสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่ว่าปัจจัยภาวะ
ผูน้�าทางยทุธศาสตร์ มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดีต่อองค์การ 
ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
  นอกจากนั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB) มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ
(OL) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.40, p < 0.05) ซึ่ง
หมายถึงพฤติกรรมการเป ็นสมาชิกท่ีดีขององค ์การ 
สามารถท�านายความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมีนัย
ส�าคัญ ส่วนค่าและมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2 / df = 
0.805; CFI =1.00 ; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.00; 90% 
CI for RMSEA = .010

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  สรุป
  จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ มี
อิทธิพลทางตรงต่อความภักดีต่อองค์การของนายทหารชั้น
ประทวน สังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ โดยที่ค่าความแปรปรวนของ ความภักดีต่อองค์การ 
ถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ถึงร้อยละ 67 และภาวะผู้น�า
ทางยุทธศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การ โดยสามารถอธบิายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 
91 การอธบิายความแปรปรวนทัง้สองกรณนีี ้ถอืว่ามอี�านาจ
ในการอธิบายได้ในระดับสูง 
  ผู้น�าทางยุทธศาสตร์จะก�าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนการด�าเนนิงาน และจะต้องออกแบบ
สถาปัตยกรรมสังคมของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างความ
ไว้วางใจ และการสร้างแนวร่วมกับผู้ตาม จากผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยเฉพาะในด้าน ความอดทน
อดกลั้นและการส�านึกในหน้าที่ นอกจากนั้นยังมีผลต่อมีผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวน 
สังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ
และด้านความคงอยู่ ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

ตาราง 4   สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE)   

 ETA KSI → ETA ETA → ETA DE IE TE R2

 OL1 SL→ OL  0.42** 0.38** 0.80** 
    OCB → OL 0.40*  0.40* 0.67
 OCB2 SL→ OCB  0.96**  0.96** 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�านาย
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องค์การมีอิทธิพลทางตรงความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ 
ความอดทนอดกลั้น การส�านึกในหน้าที่ การให้ความช่วย
เหลือ และการให้ความร่วมมือกับการค�านึงถึงผู้อื่น ตาม
ล�าดับ
  ซึ่งผู้ท�าการวิจัยได้น�าผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับ 
ศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี และ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ (2559)
ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้น�าการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ 
และพฤติกรรมการเป ็นสมาชิกท่ีดีขององค ์การของ
พนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้า พบการมีอิทธิพลของภาวะ
ผู ้น�าการปฏิรูปทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และ
พบว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ
ผูกพันต่อองค์การไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

  ข้อเสนอแนะ
  ภาวะผู ้น�าทางยุทธศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภกัดต่ีอองค์การของนายทหารชัน้ประทวนสงักดั
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาด้านภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์แล้ว 
การสร้างความไว้วางใจและการสร้างแนวร่วม มีน�้าหนัก
มากที่สุด รองลงมาคือการออกแบบสถาปัตยกรรมสังคม 
และการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
  นปอ.สามารถน�าผลการวิจัยนี้ ไปเพิ่มความจงรัก
ภกัดีต่อองค์การของนายทหารชัน้ประทวน ในเขตกรงุเทพ-
มหานครได้ โดยใช้แนวทางภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ใน
ด้านการสร้างความไว้วางใจและการสร้างแนวร่วม กับ
ก�าลังพลนายทหารชั้นประทวน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและมี

ความเข้าใจถึงความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาอย่างถูก
ต้อง รวมทั้งการปลูกฝังก�าลังพลผ่านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อยกระดับความจงรักภักดีต่อ
องค์การ โดยเฉพาะพฤตกิรรมด้านความอดทนอดกลัน้ และ
สุดท้ายผู้น�าทางยุทธศาสตร์จะต้องเพิ่มความจงรักภักดีต่อ
องค์การ โดยเฉพาะในด้านบรรทัดฐานให้มากขึ้น ด้วยการ
อบรมปลูกฝังและให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ก�าลังพลมีความเข้าใจ
 
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
  (1) ควรมีการขยายขนาดของประชากร เพื่อเป็น 
การต่อยอดน�าความรู้ไปศึกษาหาแนวทางพัฒนากองทัพให้
มีประสิทธิภาพ และควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึก 
โดยพิจารณาห้วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมเพราะ
อาจมีผลต่อผลการวจิยั กล่าวคอืในปัจจบุนัหน่วยงานทหาร
มภีารกจิเป็นจ�านวนมาก อาจมเีวลาในการตอบแบบสอบถาม
ไม่เต็มที่ 
  (2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ ของนายทหารชั้นประทวน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าในรูป
แบบอื่นๆ หรือตัวแปรอื่นที่มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
มาท�าการศึกษาเพื่อหาแนวทางยกระดับความจงรักภักดี
ต่อองค์การให้กับก�าลังพลในหน่วยงาน
  (3) การส่งเสริมบุคลากรให้มีส ่วนร่วมผลักดัน   
ส่งเสริมองค์การ ให้สามารถด�ารงอยู่และเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายแนวทาง หน่วยงานใน
กองทัพบกควรมีการจัดท�าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานด้าน
การวิจยั เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการเลือกทีจ่ะพัฒนาองค์การ
ในด้านที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในกองทัพต่อไป
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