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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ทม่ี คี วามสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ
สถาบันการเงินชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า (1) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ ด้านการป บิ ตั อิ ย่างมีคุณธรรม และด้านการควบคุมองค์การ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับ ผลการดาเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนโดยรวม (2) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ดา้ นการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กร มีความสัม พันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงานด้านลูกค้า (3) ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ดา้ นการสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การและด้านการควบคุมองค์การมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ผลการดาเนินงาน ด้านกระบวนการภายใน (4) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ด้านการสนับสนุ นวัฒ นธรรมองค์การและด้านการ
ควบคุมองค์การมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงานด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา (5) ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ดา้ นการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านการสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การและด้านการควบคุมองค์การมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงานด้านการเงิน โดยสรุป ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์มคี วามสัมพันธ์และส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน ดังนัน้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ใช้ในการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการในสถาบันการเงินขนาดเล็ก ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองการ
ให้บริการสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชนได้อย่างดียงิ่ ขึน้ ต่อไป
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ผลการดาเนินงาน สถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมูบ่ า้ น
ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate the strategic leadership and performance, and
effect of strategic leadership on performance of communities financial in northeastern of Thailand. The
findings revealed that through the statistical analysis with particular reference to relations to the effects of
strategic leadership on performance, it was found that (1) strategic leadership relating to cultural
organization promote, practice of morality, organization controlling, work with others and relationship
positively affected and related to performance regarding overall perspective (2) strategic leadership
relating to strategic direction setting and resources organization’s administration work with others and
relationship positively affected and related to performance regarding customer perspective (3) strategic
leadership relating to cultural organization promote and organization controlling, work with others and
relationship positively affected and related to performance regarding internal business process perspective
(4) strategic leadership relating to cultural organization promote and organization controlling, work with
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others and relationship positively affected and related to performance regarding learning and growth
perspective (5) strategic leadership relating to strategic direction setting, cultural organization promote,
and organization controlling, work with others and relationship positively affected and related to
performance regarding financial perspective. In conclusion, strategic leadership had an effect on
performance. The results can be applied to development strategic of strategy management and strategic
planning, policy making, action administrative planning, improvement and potential development of
working process in order to increase capacity and procedure in excellence member services. This enables
stability, growth and sustainability of administrative in the long run
.
Keywords : Strategic Leadership, Performance, Community Financial Institutions, Village Fund

บทนา
แนวโน้ ม ทางด้ า นภาระหนี้ ส ิ น ของคนไทยมี
ปริมาณและอัตราการเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี กล่าวคือ ก่อนหน้านี้
คนไทยมีภ าระหนี้ ส ิน คิด เป็ นอัต ราส่ว นประมาณร้อ ยละ
20-30 ของรายได้สทุ ธิ แต่ในปั จจุบนั พบว่าการเป็ นหนี้เพิม่
ขึน้ มาอยู่ในระดับอัตราประมาณร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิ
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในระดับราก
หญ้ า มีปั ญ หาหนี้ สนิ เป็ นจานวนมากโดยเฉพาะเรื่องหนี้
นอกระบบเป็ นปั ญหาเร่งด่วนที่สาคัญ ่งึ ถ้าหากปล่อยให้
ภาวะหนี้ สนิ ภาคประชาชนเติบโตมากขึ้น เชื่อว่าอนาคต
อาจจะก่อให้เกิดปั ญหาต่อระบบเศรษฐกิจสังคมโดยรวมได้
เนื่องจากปั ญหาความยากจนของประเทศไทยเป็ นปั ญหา
เชิงระบบและโครงสร้างระดับชาติ ทีส่ งสมมาเป็
ั่
นระยะเวลา
ยาวนาน ่งึ หลายรัฐบาลและหลายหน่ วยงานได้พยายาม
แก้ไข จนกระทังรั
่ ฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติในการ
แก้ปัญหาความยากจน ขณะทีส่ ภาพแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนมีความสลับ บั ้อนยิง่ ขึน้ และต้อง
ได้รบั การแก้ไขอย่างเป็ นระบบแบบองค์รวม (Holistic) โดย
อาศัยการเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Phongkhaek,
2007)
สถาบันการเงินชุมชน เป็ นองค์กรในท้องถิน่ ทีเ่ กิด
จากการยกระดับ มาจากกองทุ น หมู่บ้านและชุ ม ชนเมือ ง
(กทบ.) มีวตั ถุประสงค์และคุณประโยชน์ช่วยให้ชาวบ้านได้
มีองค์กรทางการเงินในระดับชุมชนเป็ นของตนเอง ส่งผลให้
สามารถเข้า ถึงแหล่งเงิน ทุ น เพื่อ น ามาประกอบอาชีพ ได้
อย่า งสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ ยังมีส่วนร่วมและมีค วาม
ภาคภูมใิ จในการดูแลทรัพย์สนิ ดูแลให้บริการทางการเงิน
และการทาธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ส่วนธนาคารของรัฐได้
ขยายบริก ารโดยการเชื่อ มโยงธุ รกิจต่ าง ๆ เช่น การรับ
ชาระค่าบริการเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ

ของสถาบันการเงินชุมชน ่งึ จะช่วยดึงดูดใจให้สมาชิกใน
ชุมชนหันมาใช้บริการสถาบันการเงินชุมชน นอกจากนัน้ ยัง
สนับสนุ นให้คณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนมี แนวคิด
ด้า นการบริห ารและการพัฒ นา ที่มุ่ ง สร้า งกระบวนการ
เรีย นรู้ท่ีม ีรูป แบบมีวิธีก ารคิด และมุ ม มองที่เปิ ดกว้า งมี
คุ ณ ธรรมและเรีย นรู้ร่ว มกัน อย่ า งเอื้อ อาทร มีเครือ ข่ า ย
กองทุ น ในทุ ก ระดับ อย่ า งยัง่ ยืน และต่ อ เนื่ อ ง ่ึง สถาบัน
การเงินชุมชนภายใต้การดูแลโดยธนาคารของรัฐ ถือได้ว่า
เป็ นการสร้างสถาบันการเงินชุ ม ชนในระดับฐานรากของ
ประเทศ และเป็ นวิถีท่ีน าไปสู่ค วามส าเร็จ ในการแก้ ไ ข
ปั ญหาความยากจน สามารถช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมและพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของเกษตรกรให้ดขี น้ึ
ด้วย การมีสถาบันการเงินชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรมีแหล่ง
เงิน ทุ น ที่เข้า ถึงได้ง่าย มีค วามสะดวกในการท าธุ รกรรม
ต่าง ๆ เนื่องจากตัง้ อยูใ่ นชุมชน อีกทัง้ ยังมีการให้ความรูแ้ ก่
สมาชิกอีกด้วย (Chaihirunkarn, 2007)
ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Leadership)
เป็ นภาวการณ์ นาโดยกาหนดทิศทางและกระตุ้ นสร้างแรง
บัน ดาลใจให้แ ก่ อ งค์ก รในการริเริ่ม สร้า งสรรค์ ส ิ่ง ต่ า ง ๆ
เพื่อให้องค์กรอยูร่ อดและมีความก้าวหน้า ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุ ท ธ์ เป็ นภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารระดับ สู ง (Prasertsri,
2001) แ ล ะแ น วคิ ด ข อ ง Ireland, Hitt, and Hoskisson
(2007) สามนักวิจยั ด้านยุทธศาสตร์ให้ทศั นะเกี่ยวกับผู้นา
เชิงกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ว่าผูน้ าเชิงกลยุทธ์
จะเป็ นผูว้ างแผนออกแบบหรือกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร รวมทัง้ การน าเอากลยุ ท ธ์ล งสู่ก ารป ิบ ัติ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์จงึ เป็ นคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของประธาน
สถาบันการเงินชุมชนในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร ที่
รับ ผิด ชอบบทบาททัง้ เป็ น ผู้บ ริห าร และเป็ น ผู้น าในการ
บริหารจัดการเงินทุนในองค์กร เป็ นผู้มสี ่วนสาคัญในการ
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กาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารสถาบันการเงิน
ชุมชน และเป็ นผูน้ าเอานโยบายจากกรมการพัฒนาชุมชน
และสถาบันการเงินของรัฐที่เป็ นพี่เลี้ยงมากาหนดพันธกิจ
เป้ าหมาย และแนวทางในการป ิบตั งิ านในองค์กรเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสมาชิก
จากสภาพปั ญหาและความสาคัญดังกล่าว ทาให้
คณะผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ทม่ี ตี ่อผลการดาเนินงาน
ของสถาบัน การเงิน ชุ ม ชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
เพื่ อ ให้ เป็ นข้อ มู ล สนเทศที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การน าไป
วางแผนพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาบัน
การเงินชุมชน เพื่อพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน ตลอดจน
การปรับปรุงการบริหารงาน การให้บริการทางด้านการเงิน
ของสถาบันการเงินชุมชน ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อองค์กร ชุมชน สังคม และสมาชิกอัน
เป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาอย่างยังยื
่ นต่อไป

แนวคิ ดแล ท

ทเกยวของ

แนวคิ ดเกยวกับ ภาว ู น าเชิ งกลยุ ท ธใน
ศตวรร ท (Ireland, Hitt and Hoskisson, 2007) ได้
นาเสนอทัศนะเกี่ยวกับผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่เี หมาะสมว่า ผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ตอ้ งดาเนินการในกิจกรรม 5 กิจกรรมต่อไปนี้
1. จะต้องสามารถให้วสิ ยั ทัศ น์ ท่ีแจ่ม ชัด และมี
ลัก ษณะที่จูงใจขององค์ก รเป็ นวิส ยั ทัศ น์ ท่ีม าจากบุ ค คล
ฝ่ ายต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์กรเข้ามามีส่ วนร่วม
อย่างกว้างขวาง
2. จะต้ อ งมุ่ ง เน้ น กิ จ กรรมพัฒ นาทรัพ ยากร
มนุ ษย์ด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องผู้ นาจะต้องมี
ทัศ นะและป ิบ ัติต่ อ พนั ก งานของตนเยี่ย งทรัพ ยากรที่
ทรงคุณค่า
3. จะต้ อ งด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เป็ นการส่ ง เสริม
วัฒนธรรม ความมีประสิทธิผลอย่างยังยื
่ นขององค์ การด้วย
การกระตุ้น และเปิ ด กว้า งด้านโอกาสแก่ ทุ ก คนในการใช้
พลังงานและร่วมขับ เคลื่อนองค์ก าร ทัง้ นี้ เพราะ ผู้น าที่ม ี
ความเข้ า ใจจะสามารถในการพั ฒ นาและด ารงรัก ษา
วัฒนธรรมองค์กรไว้ได้ ง่ึ มีสว่ นสาคัญยิง่ ต่อการเสริมสร้าง
ให้ เ กิ ด ค วาม ส าเร็ จ ต่ อองค์ ก รที่ อยู่ ใ ต้ บ ริ บ ท ค วาม
สลับ บั อ้ นของเศรษฐกิจใหม่ของโลก
4. จะต้องยึด มันและมุ
่
่งเน้ น แนวป ิบ ัติต่ าง ๆ
อย่างมีจริยธรรม ด้วยการแสดงถึงความ ่อื สัตย์ มีคุณธรรม
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ยึด มัน่ ในหลัก การของตน ทัง้ สามารถในการดลใจต่ อ
พนัก งานให้ป ระกอบธุรกิจบนหลัก ของความมีจริยธรรม
นอกจากนี้ ด้ว ยบริบ ทของกระแสโลกาภิว ตั น์ ท าให้ ต้ อ ง
เกี่ยวข้องกับ บุ ค คลต่ างเชื้อ ชาติท่ีห ลากหลายวัฒ นธรรม
มากขึ้น ผู้น าที่ส ามารถเรีย นรู้แ ละเข้า ใจอย่ า งลึก ้ึง ต่ อ
ค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรมเหล่ า นี้ ย่อ มมีโอกาสที่จ ะประสบ
ผลสาเร็จเพิม่ มากขึน้
5. จะต้องสามารถสร้างความมีประสิทธิผลและ
ความสมดุลยภาพขององค์การระหว่างการควบคุมที่เน้ น
ความยืดหยุ่นและการริเริม่ ใหม่ท่มี ุ่งผลระยะสัน้ กับที่มุ่งผล
ระยะยาว
แนวคิ ดเกยวกับ ลการดาเนิ นงาน (
การวัดผลการดาเนินงานขององค์กร เป็ นการหา
แนวทางในการตัดสินใจ และการประเมินผลทีม่ งุ่ ค้นหาสิง่ ที่
ธุรกิจได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิง่ ใดควรจะดาเนินการต่อไป
ตามวัตถุประสงค์และศึกษาว่าการดาเนินการนัน้ มีปัญหา
หรือมีสงิ่ ใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ทีม่ คี วามสาคัญมากต่อองค์กร ่งึ ในการตัดสินใจต้องอาศัย
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ จากผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ มาเป็ น
พื้ น ฐาน ใน การตั ด สิ น ใจเพ ราะจากการวั ด ห รื อ การ
ประเมิน ผลการด าเนิ น งานจะสามารถบอกได้ว่ า ธุ ร กิจ
ในขณ ะนี้ ม ี ผ ลการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ เป็ นอย่ า งไร
ส าม ารถ บ อ ก ได้ ถึ ง ย อ ด ข าย อั ต ราก าไร แ ล ะผ ล
ประกอบการโดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน ่งึ ช่วยให้
องค์กรมองเห็นผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการดาเนินงานของสถาบัน
ก ารเงิ น ชุ ม ช น (Decharin, 2001) ป ระก อ บ ไป ด้ ว ย
4 มุมมองดังต่อไปนี้
1. การจัดการด้านการเงิน (Financial Perspective)
ในองค์ ก รด้ า นธุ ร กิ จ การค้ า ดั ช นี แ รกที่ ค วร
คานึงถึง คือ การจัดการด้านการเงิน จะเป็ นข้อบ่งชีช้ ดั เจน
ว่ า ธุ ร กิ จ จะด าเนิ น การต่ อ ไปได้ ห รือ ไม่ การวัด ผลด้ า น
การเงิน ควรพิจารณาด้านต่อไปนี้
1.1 อัต ราเติบ โตของรายได้ วัด จากการเติบ โต
ของยอดขาย ก าไรจากลู ก ค้ า และผลิ ต ภัณ ฑ์ สัด ส่ ว น
รายได้จากลูกค้าใหม่ เป็ นต้น
1.2 ลดต้นทุน วัดจากรายได้ พนักงาน ต้นทุนเมื่อ
เทียบกับคูแ่ ข่ง อัตราการลดต้นทุน เป็ นต้น
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1.3 การใช้สนิ ทรัพย์ ต้องคานึงถึงการลงทุน การ
ทาวิจยั และพัฒนา ผลตอบแทนจากการลงทุน
2. ลูกค้า (Customer Perspective)
ลูกค้าเปรียบเสมือนตัวบ่งชี้ ที่สาคัญสาหรับ
องค์กรที่ประกอบธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร การ
วัดผลด้านลูกค้า ควรพิจารณาด้านต่อไปนี้
2.1 ความพอใจของลูกค้า เป็ นดัชนีท่สี าคัญที่สุด
เพราะหากลูก ค้าเกิดความ พึงพอใจในสิน ค้าและบริก าร
ลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการใหม่ และ
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้าเสมอ
2.2 การรักษาลูกค้าเก่า ต้องมีการติดตามความ
ต้องการของลูกค้าและประเมินผล การสัง่ อ้ื ตลอดเวลา
2.3 ลูกค้าใหม่ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อ
ดึงดูดให้มลี กู ค้าใหม่เพิม่ ขึน้ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2.4 ส่วนแบ่งการตลาด การแบ่งตลาดออกเป็ นผู้
้ือ กลุ่ ม เฉพาะที่แ ตกต่ างกัน ในเรื่อ งของความต้อ งการ
ลักษณะ หรือพฤติกรรม ่ึงมีความต้องการในผลิตภัณ ฑ์
หรือส่วนผสมทางการตลาดแยกออกจากกัน
3. กระบวนการท างานในองค์ ก ร (Internal
Business Process)
ระบบการทางานภายในองค์กรเป็ นระบบทีม่ ี
ความสาคัญ ต่อด้านการเงินและลูกค้า นัน่ คือ หากองค์ก ร
พัฒ นาและมีการบริห ารการทางานภายในที่ดี จะส่งผลให้
ผลิตสินค้าได้รวดเร็วจัดส่งสินค้าตามเวลา มีคุณ ภาพตรง
ตามความต้องการของลูกค้ามีบริการหลัง การขาย ส่งผล
ให้องค์กรมีการเติบโตทางรายได้สงู ขึน้
4. การเรี ย นรู้ แ ละการเติ บ โต (Learning and
Growth)
การเรีย นรู้แ ละการพัฒ นาของพนัก งานใน
องค์ก รจะเป็ นดัช นี ท่ีส่งผลต่อ กระบวนการทางานภายใน
องค์ ก ร หากพนั ก งานเกิ ด การเรีย นรู้ ม ี ก ารพั ฒ นาขี ด
ความสามารถ ของการเรีย นรู้ จะทาให้กระบวนการทางาน
ในองค์กรมีประสิทธิภ าพมากขึน้ ส่งผลต่อคุณภาพ สินค้า
และบริการทีด่ ตี ่อลูกค้า
จะเห็นได้ว่าการวัดผลการดาเนินงานด้วยการน า
หลักการ Balance Scorecard มาเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางานนัน้ จะต้องให้ค วามสาคัญ ต่อดัชนี ท งั ้ 4 ด้านอย่าง
สมดุลกัน ง่ึ ดัชนีแต่ละด้าน จะส่งผลถึงด้านอื่น ๆ เชื่อมโยง
กันเป็ นระบบ แต่ทงั ้ นี้องค์กรจะต้องกาหนดภารกิจหลักให้
ชัด เจน และวิเคราะห์ ด ัช นี ท ัง้ 4 ด้ า น ให้ ส อดคล้อ งกับ

ภารกิจหลักขององค์กรนัน้ นอกจากนี้ ในการ นาหลักการ
ของ Balance Scorecard มาปรับปรุงใช้ประสิทธิภาพการ
ทางานนัน้ ผู้ป บิ ตั ิงานทุกฝ่ ายจะต้องป ิบตั งิ านตามกล
ยุท ธ์ท่ีวางไว้ และมีดชั นี ช้ีวดั ประสิท ธิภ าพการท างานที่
เรียกว่า Key Performance Indicator (KPI) เพื่อให้องค์กร
ดาเนินงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ และสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์ก รต่ อ ไป โดยกรอบแนวคิด ในการวิจ ยั น าเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังแสดงในภาพที่ 1
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (Ireland, Hitt and Hoskisson,
2007)
- ด้านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
- ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กร
- ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ
- ด้านการป บิ ตั อิ ย่างมีคุณธรรม
- ด้านการควบคุมองค์การ
ผลการดาเนินงาน (Decharin, 2001)
-ด้านลูกค้า
-ด้านกระบวนการภายใน
-ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
-ด้านการเงิน
ภาพท กรอบแนวคิดในการวิจยั
วัต ุ ร สงคของการวิ จยั
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่าง
ภาวะผู้น าเชิงกลยุ ท ธ์ก ับ ผลการด าเนิ น งานของสถาบัน
การเงินชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิ ธการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้แ ก่ สถาบัน
การเงิน ชุ ม ชน กองทุ น หมู่ บ้ า นในประเทศไทย จ านวน
79,225 สถาบัน (Community Development Department,
2016) กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ได้ แ ก่ ป ระธานหรือ
ผู้ น าสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน กองทุ น หมู่ บ้ า นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 400 คน ง่ึ มีผลประกอบการ
อยู่ในระดับดีข้นึ ไป โดยเปิ ดตาราง Krejcie และ Morgan
(Srisa-ard, 2010) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจยั ในครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไป
่
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ของประธาน ผู้ น าของสถาบั น การเงิน ชุ ม ชนในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ข้อ มู ล ทัว่ ไปของสถาบัน การเงิน
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของประธาน ผูน้ าของสถาบันการเงิน
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการด าเนิ น งาน ของสถาบัน การเงิน ชุ ม ชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
2.1 ก ารห าค่ า อ าน าจจ าแน ก ข อง
แบบสอบถามเป็ นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item-total Correlation ง่ึ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ได้
ค่าอ านาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.741 – 0.876 และผล
การดาเนินงาน ได้ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.798
– 0.868 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (r30 = 0.29) ่งึ
สอดคล้องกับ Tairuakham (2009) ได้เสนอว่า เกณฑ์การ
พิจารณาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม 0.40 ขึ้นไป
ถือว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก
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2.2 ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เชื่ อ มั ่น ข อ ง
แบบสอบถาม (Reliability) โดยหาสัมประสิทธิ ์แอล าตาม
วิธขี องครอนบาค (Cronbach) ่งึ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มี
ค่าสัมประสิทธิ ์แอล า อยู่ระหว่าง 0.871 – 0.895 และผล
การดาเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอล า อยู่ระหว่าง 0.897
– 0.918 ่งึ สอดคล้องกับ Tairuakham (2009) ได้เสนอว่า
เกณฑ์พจิ าณาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
0.40 ขึน้
ไปถือว่ามีคุณภาพแล้ว
3. การทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร
อิสระ (Multiollinearity Test) โดยการใช้Variance Inflation
Factors (VIFs)
4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
4.1 การวิ เ คราะห์ ส ห สั ม พั น ธ์ แ บบ
พหุคณ
ู (Multiple Correlation Analysis)
4.2 การวิเคราะห์ ค วามถดถอยแบบ
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

ลการวิ จยั แล อภิ ราย ลการวิ จยั
จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้

ตารางท ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ผลกระทบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์กบั ผลการดาเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปร

STL

POL

REL

CUL

MOR

CON

X

4.234

4.252

4.082

4.199

4.391

4.224

S.D.
STL
POL
REL
CUL
MOR

0.490

0.562
0.838*

0.603
0.837*
0.621*

0.554
0.923*
0.717*
0.754*

0.537
0.825*
0.625*
0.528*
0.736*

0.596
0.890*
0.671*
0.693*
0.769*
0.691*

VIF

2.308
2.602
4.359
2.496

* มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
1. ประธาน ผูน้ าของสถาบันการเงินชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุมากกว่า
40 ปี สถานภาพ สมรส มีประสบการณ์ทางานในกองทุน

ในช่วงระหว่าง 3 - 6 ปี มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรี และส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งประธาน
2. รูปแบบของสถาบันการเงินชุมชน ส่วนใหญ่ม ี
ลัก ษณะเป็ นกองทุ นหมู่บ้านเดียวแล้วได้รบั การยกระดับ
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เป็ นสถาบันการเงินชุมชน ส่วนใหญ่ ใช้บริการสินเชื่อจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรหรือ ธกส.
จานวนสมาชิกส่วนใหญ่ 101-300 คน มีทุนดาเนินงานใน
ปั จจุบนั 1-2 ล้านบาท เงินออมทรัพย์ ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1
ล้า นบาท ยอดเงิน กู้รวมของสมาชิก 1 - 2 ล้านบาทและ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน มากกว่า 9 ปี
จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
โด ย รวม ่ึ งอ าจเกิ ด ปั ญ ห า Multicollinearity ดั ง นั ้ น
คณะผู้วจิ ยั จึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ VIF
ปราก ว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
มี ค่ า ตั ง้ แต่ 2.308 - 4.359 แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระไม่ ม ี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ก ั น ท าให้ ไม่ เกิ ด ปั ญ ห าเนื่ อ งจ า ก
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ ่งึ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Wasserman และ Kuter (Ussahawanitchakit.
2002 : 58 – 70 ; citing Wasserman and Kuter. 1996 :
62 - 80)
ตารางท

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ
(CUL) ด้านการป ิบตั ิอย่างมีคุณ ธรรม (MOR) และ ด้าน
การควบคุมองค์การ (CON) เป็ นตัวพยากรณ์ ของผลการ
ด าเนิ น งานโดยรวม ดัง นั ้น คณะผู้ วิจ ัย จึง สร้า งสมการ
พยากรณ์ โดยทาการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณใหม่
ประกอบด้วยตัวแปรข้างต้น ่งึ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
พหุ คู ณ ของตัว แปรตามกับ ตัว แปรอิ ส ระ (R) เท่ า กับ
0.872 ค่าสัมประสิทธิ ์ของการพยากรณ์ ปรับปรุงเกี่ยวกับ
ความสามารถทางการป ิ บ ั ติ ง าน โดยรวม (AdjR2)
เท่ า กั บ 0.791 และค่ า ความคลาดเคลื่ อ น มาตรฐาน
(〖SE〗_est) เท่ า กับ 0.257 (ตารางที่ 2) ่ึง สามารถ
เขีย นสมการพยากรณ์ ภ าวะผู้น าเชิง กลยุ ท ธ์ก ับ ผลการ
ดาเนินงานโดยรวม ได้ดงั นี้
OPR = 0.471 CUL + 0.187 MOR + 0.311 CON

การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ ์การถดถอยกับผลการดาเนินงานโดยรวมของสถาบันการเงินชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการดาเนินงาน (OPR)
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (STL)

สัมประสิทธิ ์
ถดถอย

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

t

p-value

0.471
0.187
0.311

0.073
0.067
0.063

6.473
2.813
4.897

0.000*
0.006*
0.000*

ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ (CUL)
ด้านการป บิ ตั อิ ย่างมีคุณธรรม (MOR)
ด้านการควบคุมองค์การ (CON)
R = 0.892 AdjR2 = 0.791 SEest = 0.257 F = 156.236
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

สรุ ลแล อภิ ราย ล
ภ าวะผู้ น าเชิ ง ก ลยุ ท ธ์ ด้ า น ก ารสนั บ สนุ น
วัฒ นธรรมองค์การ ด้านการป ิบ ตั ิอย่างมีคุ ณ ธรรม และ
ด้านการควบคุมองค์การ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับ ผลการดาเนินงานโดยรวม เมื่อผู้นาในองค์การมี
การน ากลยุท ธ์ใหม่ม าใช้องค์การ ผู้นาจะต้องมี วธิ ีก ารใน
การจูงใจพนักงานและสร้างความสนใจให้พนักงานเต็มใจที่
จะป บิ ตั งิ านด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดขึน้ จากการบังคับเพราะ
เมือ่ พนักงานเหล่านัน้ เกิดการยอมรับแล้ว ย่อมทาให้ผลการ
ดาเนินการขององค์การประสบความสาเร็จ ่ึงสอดคล้อง

กับ Natchaphakpathomphob, Ch. et al.(2015) มุ ม มอง
ของผู้ เชี่ย วชาญถึ ง แนวทางการบริห ารจัด การกองทุ น
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมือ งได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ผู้ น าและ
คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ว่าเป็ น กลไกหลัก ในการ
บริหารจัดการกองทุนให้ประสบผลสาเร็จ กลยุทธ์ผูน้ าเป็ น
กระบวนการที่กาหนดทิศทางและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อ
สร้างสรรค์เครื่องมือในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และ
กลยุทธ์เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร การเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วในโลกปั จ จุบ นั ข้อมูลเป็ น สิง่ สาคัญ ที่ท าให้
เกิดการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สภาพแวดล้อมที่
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วุ่น วายไม่ แ น่ น อนท าให้ ผู้น าเชิง กลยุ ท ธ์ท างานยากขึ้น
สอดคล้องกับ Chomchoeiwong, Juito, & Somsueb (2015)
ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารมีอ ยู่ ใ นระดับ มากโดยด้ า นการ
สือ่ สารมีมากทีส่ ุด รองลงมาคือด้านการเพิม่ อานาจผูป้ บิ ตั ิ
ด้านวิสยั ทัศน์ ด้านการเปลีย่ นแปลงองค์การอย่างเหมาะสม
และด้า นการคิด แบบกลยุ ท ธ์ และความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารกั บ การบริห ารยุ ท ธศาสตร์ ม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
ภาวะผู้น าเชิง กลยุ ท ธ์ ด้านการก าหนดทิศ ทาง
เชิง กลยุ ท ธ์ และด้า นการบริห ารทรัพ ยากรในองค์ ก ร มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงาน
ด้านลูกค้า ผู้นาที่มปี ระสิทธิภาพจะไม่ใช้อทิ ธิพลให้ผู้ตาม
คิด แต่ ล ะผลประโยชน์ ข องตนเองแต่ ฝ่ ายเดีย ว แต่ เพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรด้วย การเป็ นผูน้ าจะเกิดขึน้ ได้ โดย
การถูกชักจูงให้ทาในสิง่ ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ ต่อทัง้
ตนเองและองค์กร การถือเอาผลประโยชน์จากผูต้ ามมาใช้
เป็ นประโยชน์ ส่วนตัวไม่จดั อยู่ในการเป็ นผู้นา สมาชิกใน
องค์กรต้องการทางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ที่
ทัง้ ผูน้ าและผูต้ ามต้องการ การมีอนาคตตามทีห่ วังไว้ การมี
จุดมุง่ หมายร่วมกัน ผูน้ าต้องเป็ นคนกาหนดทิศทาง ทีไ่ ด้รบั
ความเห็ น จากผู้ ต ามตั ง้ จุ ด หมาย และน าทางให้ ไ ปสู่
จุ ด มุ่งหมายที่ต ัง้ ไว้ สอดคล้อ งกับ Phuttanamas (2015)
่งึ ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดองค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขตจังหวัด ระยอง จัน ทบุ รี และ
ตราดอยู่ในระดับ มาก 2) การบริห ารจัด การศึก ษาระดับ
ปฐมวัยของศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก ตามความคิด เห็นของครู
ผู้ส อน สังกัด องค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ในเขตจัง หวัด
ระยอง จันทบุร ี และตราดอยูใ่ นระดับมาก 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดระยอง
จัน ทบุ รี และตราดโดยรวมมีค วามสัม พั น ธ์ท างบวกใน
ระดับสูง ดังนัน้ การสร้างกลยุทธ์ คือ ต้องมีหลักการว่าทา
อย่างไรองค์กรจึงจะประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์ กล
ยุทธ์แสดงออกถึงกิจกรรมที่มลี กั ษณะพิเศษเพื่อใช้สาหรับ
การแสวงหาโอกาส ตัวอย่างเช่น การลงทุ น ในรูป แบบที่
หลากหลาย การควบรวมกิจการ การเป็ นพันธมิตร หรื อ
การพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การเข้าสู่ตลาดกลุ่มใหม่
ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์ตอ้ งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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ภายในและภายนอก วิเคราะห์ โ อกาสและอุ ป สรรค ทัง้
ภายในและภายนอกองค์ ก ร กลยุ ท ธ์ ท่ี ดี ต้ อ งมุ่ ง เน้ น
ความสาคัญ ไปที่แ สวงหาโอกาสทัง้ ภายในและภายนอก
และต้องสะท้อนถึงวิสยั ทัศน์และประโยชน์จากวัตถุประสงค์
ขององค์กร ผูน้ าทางยุทธศาสตร์ต้องมีกลยุทธ์ดงั นี้ 1.สร้าง
คุณค่าให้กบั ลูกค้า 2.สร้างสรรค์โอกาสแบบทวีคูณ 3.สร้าง
การดารงอยู่บนความสามารถหลักของบริษัท กลยุทธ์ท่ดี ี
ต้อ งค านึ งถึงคุ ณ ค่ า อัน หลากหลายที่ส่งถึงผู้บ ริโภคด้ว ย
คุ ณ ค่ า คือ อัต ราส่ว นของประโยชน์ ท่ีไ ด้ร บั ราคา (เงิน )
ที่ลูกค้าจ่ายไป การคานึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าได้รบั จึงจะถือ
เป็ นกลยุ ท ธ์ ท่ี ม ี คุ ณ ภาพ การรวมมื อ กั น แบบทวี คู ณ
ประโยชน์ ข องการรวมพลัง ทวีคู จ ะรวมถึ ง ต้ น ทุ น ต่ า ลง
อานาจทางการตลาดแข่งแกร่งขึน้ ทักษะความชานาญของ
พนัก งาน ท้ายสุดแล้ว กลยุทธ์ท่ีดีต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความสามารถเหนื อ คู่ แ ข่ง ขัน และโอกาสในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพของบริษทั Core Competence คือ ความสามารถ
ขององค์กร ่งึ สามารถทาให้เหมือนว่าคู่แข่งขันกลยุทธ์ของ
ผู้น าจะต้องแสดงถึงจุดแข็งที่แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันและ
วัตถุประสงค์สุดท้ายของทุก ๆ องค์กร คือ การสนองความ
พึงพอใจของลูก ค้า กลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้นต้องคานึ งจุดนี้ ด้วย
หลายบริษัทเน้ นความสาคัญ ไปที่ 1.องค์กรจะเน้ นการใช้
ทรัพยากรไปทีไ่ หน 2.ทาอย่างไรองค์กรจะไปถึงตรงจุดนัน้
ได้ 3.ทาอย่างไรองค์กรถึง จะสามารถอยู่ในตลาดได้ 4.จะ
เคลื่อนที่ด้วยขัน้ ตอนอย่างไรและรวดเร็วเท่าไร และ 5.ทา
อย่างไรองค์กรถึงจะได้รบั ผลตอบแทน
ภ าวะผู้ น าเชิ ง ก ลยุ ท ธ์ ด้ า น ก ารสนั บ สนุ น
วัฒ นธรรมองค์ ก าร และด้ า นการควบคุ ม องค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงาน
ด้านกระบวนการภายใน ปั จจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้กลยุทธ์ของ
องค์การประสบความสาเร็จได้ในทางป บิ ตั นิ นั ้ จะขึน้ อยูก่ บั
ปั จจัยหลักขององค์การ คือ ทัก ษะ และความสามารถของ
ผูน้ าในองค์การ ่งึ ผูน้ าในองค์การจะต้องมีความสามารถ
ในการชัก จู ง ใจพนั ก งานอื่ น ๆ ให้ ป ิ บ ัติ ต ามกลยุ ท ธ์
(Chandler, 1962) ผู้ น าที่ ดี ต้ อ งสามารถท าให้ พ นั ก งาน
ป ิบตั ิตามกลยุทธ์ท่ีได้กาหนดไว้ การมีอทิ ธิพล และการ
ตัง้ เป้ า หมายต้อ งสามารถท าการปรับ เปลี่ย นได้ องค์ก ร
จะต้อ งมีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่เสมอเพื่อ ปรับ ตัว ให้เข้ากับ
โลกาภิว ตั น์ ผู้น าที่ดีจ ะตระหนั ก ถึง ความจ าเป็ นในการ
เปลี่ย นแปลงอยู่ เ สมอเพื่ อ การพัฒ นาผลประกอบการ
ให้ดีข้ึน ภาวะผู้น ารวมถึงการชัก จูงผู้ต ามให้ส ร้า งความ
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เปลี่ย นแปลงเพื่อ อนาคตที่ต ัง้ ไว้ การจะเป็ นผู้ น าและผู้
ตามที่ ดี จ ะต้ อ งเปิ ดใจรับ การเป ลี่ ย นแป ลง คนที่ จ ะ
เจริญ ก้าวหน้ าในองค์ก รคือคนที่กล้าที่จะเผชิญ กับ ความ
เสีย่ ง และกล้าทีจ่ ะทดลองทาสิง่ ใหม่ ๆ
ภ าวะผู้ น าเชิ ง ก ลยุ ท ธ์ ด้ า น ก ารสนั บ สนุ น
วัฒ นธรรมองค์ ก าร และด้ า นการควบคุ ม องค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงาน
ด้ า นการเรีย นรู้ แ ละพั ฒ นา สอดคล้ อ งกั บ Singwiang
(
) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาเชิงกล
ยุ ท ธ์ต่ อ การบริห ารงานแบบมุ่ ง ผลสัม ฤทธิข์ องบุ ค ลากร
เทศบาลนครพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า แนวทาง
ในการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ต่อการบริห ารงาน
แบบมุ่ ง ผลสัม ฤทธิข์ องบุ ค ลากรเทศบาลนครพิษ ณุ โ ลก
จังหวัด พิษ ณุ โลก กลุ่ ม ตัวอย่างได้ให้ระดับ ความคิด เห็น
ดัง นี้ คือ ควรจัด อบรมเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรใน
หลักสูตรทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ที่
เน้นความรวดเร็วในการบริการประชาชนให้กบั บุคลากรใน
เทศบาลพิ ษ ณุ โลก รวมทัง้ ต้ อ งท าการปรับ ปรุ ง ระบบ
ทางการบริหารงานราชการให้มคี วามทันสมัย และควรจัด
ให้มรี างวัลแก่บุคลากรทีป่ บิ ตั งิ านยอดเยีย่ ม อีกทัง้ จะต้อง
ส่งเสริมความรูเ้ พื่อเพิม่ ทักษะ วิชาชีพ ศีลธรรม จริยธรรม
หรือการคลองตน ครองคน ครองงาน ให้เหมาะสม และจัด
ให้มโี ครงการพาบุคลากรไปศึกษาดูงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น ที่ม ีผ ลงงานดีเด่ น ในเรื่อ งการบริห ารจัด การ
สมัย ใหม่ เพื่อ น ามาปรับ ใช้ก ับ บุ ค ลากรในเทศบาลนคร
พิษณุโลก
ภาวะผู้น าเชิง กลยุ ท ธ์ ด้านการก าหนดทิศ ทาง
เชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การ และด้าน
การควบคุมองค์การมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับ ผลการด าเนิ น งาน ด้ า นการเงิน เนื่ อ งจากสถาบัน
การเงินชุมชนเป็ นองค์กรขนาดเล็กการบริหารจัดการการ
ควบคุม กากับ และการตรวจสอบผลการดาเนิ นงานทาง
การเงินจึงสามารถติดตามได้อย่างใกล้ชดิ โดยผู้ บริหารและ
คณะกรรมการ ดังนัน้ ปั จจัยที่จะทาให้พนักงานยอมรับ
และป ิ บ ัติ ต ามกลยุ ท ธ์ ที่ ผู้ บ ริห ารได้ ก าหนดขึ้น และ
สามารถจู ง ใจพนั ก งานในระดับ ต่ า ง ๆ ดัง นี้ (J. Child,

) .พนักงานในองค์การจะต้องทราบถึงแนวคิดและ
วิธกี ารต่าง ๆ ขององค์การ รวมทัง้ พนักงานทีป่ บิ ตั ติ ามกล
ยุทธ์จะต้องทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ที่เกิดขึน้ กับองค์การก่อน เพื่อที่จะทาให้พนักงานเหล่านัน้
สามารถสร้างแนวคิด และหาแนวทางในการป ิบตั ิต่อไป
.พนักงานแต่ละคนจะต้องทราบว่าปั จจุบนั บริษัทดาเนิน
กลยุทธ์ใดอยู่บ้าง และปั ญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทในขณะนี้
นัน้ บริษทั มีแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาอย่างไร (Feldman &
March,
) นั น่ คือ ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งสร้า งการยอมรับ
ให้กบั พนักงานนันเอง
่
ขอเสนอแน สาหรับการวิ จยั ในอนาคต
1. ควรศึกษาผลกระทบหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่มผี ล
ต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดาเนินงานของสถาบัน
การเงิน ชุ ม ชน เช่ น สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จ และ
สถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุบนั เป็ นต้น
2. ควรศึกษาตัวแปรแทรกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดาเนินงานของสถาบัน
การเงินชุมชน เช่น ทัศนคติของผูบ้ ริหาร งบประมาณ หรือ
นโยบายของรัฐบาล เป็ นต้น
3. ในการวิ จ ั ย ครัง้ ต่ อ ไปควรจะเปลี่ ย นกลุ่ ม
ตัวอย่างจากสถาบันการเงินชุมชนเป็ นกลุ่มอาชีพทีม่ ผี ลต่อ
การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เช่ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
สหกรณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
4. ในการวิจ ยั ครัง้ ต่ อ ไปควรจะเปลี่ย นสถานที่
ศึกษาไปยังประเทศทีป่ ระสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านสถาบันการเงินชุมชนแล้ว
5. ในการวิ จ ั ย ครัง้ ต่ อ ไปควรจะเปลี่ ย นกลุ่ ม
ตัว อย่ า งไปยัง องค์ก รรูป แบบอื่น ที่ไ ม่ ใช่ ส ถาบัน การเงิน
ชุมชน
กิ ตติ กรรม ร กาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นเงินทุนวิจยั จากกองทุน
สนับสนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภั ชัยภูม ิ ประจาปี 2559
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