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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร กลยุทธ์
ทางการแข่งขัน และประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และ 2) วิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดสกลนคร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 400 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรม LISREL เพื่อวัดความสัมพันธ์ของตัวแปร
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการศึกษาศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร กลยุทธ์
ทางการแข่งขัน และประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน พบว่าทุกตัวแปรนั้นความสัมพันธ์ต่อกัน และ 2) วิเคราะห์อิทธิพล
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร โดยโมเดลรูปแบบความสัมพันธ์น้ันมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (�2=23.20, �2/ dƒ = 0.682, P-value = 0.919, RMSEA = .000, GFI=0.970, CFI= 0.980,
AGFI= 0.880, NFI=0.970) ภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมผ่านกลยุทธ์ทางการแข่งขันต่อ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร อีกทั้งกลยุทธ์ทางการแข่งขันมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร
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Abstract

The purpose of this research were 1) to study the relationship of dynamic leadership,
competitive strategies and operational efficiency of work and 2) to analysis the causal relationship
model of dynamic leadership and competitive strategies that affecting of community enterprise
leader in Sakhonnakhon. The sample consisted 400 community enterprise entrepreneurs in
Sakhonnakhon province. The research tool was questionnaires and analyze data by LISREL to
measure the relationship of variables.
The results found 1) result to study the relationship of dynamic leadership, competitive
strategies and operation efficiency of work that found all variable are related to each other and 2)
analysis the causal relationship model of dynamic leadership and competitive strategies that affecting of community enterprise leader in Sakhonnakhon that the causal relationship model is fit
to empirical data (χ2=23.20, χ2/ dƒ = 0.682, P-value = 0.919, RMSEA = .000, GFI=0.970, CFI= 0.980,
AGFI= 0.880, NFI=0.970). the dynamic leadership have direct and indirect effect on competitive
strategies to an operational efficiency of community enterprise leader in Sakhonnakhon. The competitive strategies have direct effect on operational efficiency of community enterprise leader in
Sakhonnakhon.
Keywords: Dynamic leadership, Competitive strategies, Operational efficiency.

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
ยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอด การบริหารงานจะต้องปรับให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่
ผันเปลี่ยน เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการสูญเสียได้ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน สินค้า ทักษะ เวลา ก�ำลังคน
และทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งผู้น�ำจะต้องตัดสินใจว่าเวลาใดควรจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือเวลาใดจะต้องท�ำการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ โดยนักบริหารจะต้องมีการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ องค์การจ�ำเป็นจะต้องมีความ
ยืดหยุ่น มีรูปแบบองค์การที่ทันสมัย และมีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อผู้น�ำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยี ซึ่งท�ำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการคาดการณ์เพื่อเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าท�ำได้ยาก
ทั้งนี้หากไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการก็อาจจะท�ำได้ยากขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงใดๆมักจะก่อให้
เกิดแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้น�ำ ย่อมต้องอาศัยทักษะและความรอบคอบในการจัดการ โดยจะต้องเข้าใจ
ถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลง และวางบทบาทของตัวเองในการน�ำผู้ใต้บังคับ
บัญชา
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ซึ่ง
เกิดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ AEC ท�ำให้การแข่งขันของแต่ละธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบ
การจึงพยายามสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�ำที่ต้องสามารถปรับตัวกับสภาพทางการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจให้ได้ ซึ่งปัจจุบันการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แทรกซึมทั่วทั้งระบบ เริ่มจาก
ระดับรากหญ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง และยั่งยืน ในชุมชนมีกลุ่มธุรกิจที่มีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งส�ำหรับการเปลี่ยนกรอบด้านภาวะผู้น�ำแบบเดิมๆ เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการแบบผู้น�ำเชิงพลวัตร ซึ่ง
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เป็นผลมาจากการไม่หยุดนิ่งของสภาพแวดล้อม และธุรกิจชุมชนก็ไม่สามารถหลีกหนีพ้นจากภาวการณ์แข่งขัน ที่จะ
ทวีความเข้มข้นในการแข่งขันมากขึ้น
ในชุมชนมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงิน และต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายได้และอาชีพ ด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและชุมชน
ให้ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกัน โดยผ่านการประกอบกระบวนการของชุมชน ซึ่ง
หากชุ ม ชนสามารถสร้ า งภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง พลวั ต รให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ กลุ ่ ม ได้ กลุ ่ ม ก็ จ ะสามารถด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งบทบาทของผู้น�ำมีความส�ำคัญยิ่ง กลุ่ม หรือหน่วยงานใดมีผู้น�ำหรือผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถ และรู้จักเลือกใช้วิธีการในการบริหารหรือน�ำองค์การอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ย่อมเป็นที่เชื่อ
ได้ว่าองค์การนั้นหรือหน่วยงานนั้นจะด�ำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาเกี่ยวกับ
แบบผู้น�ำหรือแบบการบริหารของผู้น�ำจึงมีความส�ำคัญภาวะผู้น�ำเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งต่อการบริหาร เพราะผู้น�ำเป็น
หลักชัยขององค์การและเป็นจุดรวมแห่งพลังรวมของบุคคลในองค์การ ดั้งนั้น ผู้น�ำจึงเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนิน
งาน โดยเฉพาะต่อผู้ใต้บังคับ บัญชา และต่อผลงานในส่วนรวม ความสามารถและลักษณะของผู้น�ำมีส่วนรวม
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพและคุณค่าขององค์การที่จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของบริษัทนั้นๆเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้น�ำยังเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีแบบอย่างที่ดี
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร ที่มีผลต่อ
กลยุทธ์ทางการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย การตระหนักรู้ (Self – Awareness ) การมีส่วนร่วมต่อการก�ำหนดเป้า
หมาย (Participate to setting goals) การมุ่งเน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Orientation) การปรับปรุง
ความสัมพันธ์ (Relationship improvement) และผลการด�ำเนินงาน (Performance) โดยการศึกษาครั้งนี้ด�ำเนิน
การศึกษากับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยมีความคุ้นเคย การ
ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร และกลยุทธ์ทางการแข่งขัน เนื่องจากทั้งภาวะ
ผู้น�ำและกลยุทธ์มีความส�ำคัญต่อวิสาหกิจชุมชนมาก ผลจาการศึกษาครั้งนี้สามารถน�ำไปเป็นนโยบายในการพัฒนา
ชุมชน หรือน�ำตัวแปรหรือผลการวิจัยไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับบรรดาผู้น�ำเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็น
ผู้น�ำที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนักวิจัย นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาค้นคว้าจะได้น�ำผลการวิจัยไปต่อยอด และเพื่อให้ผู้ที่สนใจใน
เรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของภาวะผู้น�ำสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพความสามารถในการด�ำเนินงานภายในกลุ่ม ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปข้าง
หน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร กลยุทธ์ทางการแข่งขัน และประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน
2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ� เชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการ
แข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาถึงความหมายของค�ำว่าวิสาหกิจชุมชน เป็นการท�ำความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ซึ่ง วิรัช
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สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวถึงความหมายของวิสาหกิจชุมชน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้
ให้ความหมายของค�ำว่า “วิสาหกิจชุมชน” ไว้ว่าหมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ
หรือ การอื่น ๆ ที่ด�ำเนินการ โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิต ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็น นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว
ชุมชนและระหว่างชุมชน ตามแนวคิดของ มนูญ สอนเกิด (2549) กล่าวถึง วิสาหกิจชุมชน เป็นกิจการของชุมชน
เกี่ยวกับ การผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ โดยมีการด�ำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีการรวม
ตัวกันและมีวิถีชีวิตร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อ
แสวงหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน
ในบริบทของการบริหาร ภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล คือ สิ่งส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ องค์การ
หรือธุรกิจไปสู่ความส�ำเร็จ การไร้สภาพของภาวะผู้น�ำส่งผลกระทบต่อองค์การในหลายๆด้าน อาทิ เช่น การไร้
ทิศทางเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติตามพันธกิจและการบรรลุวิสัยทัศน์ การเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าเพื่อไปสู่ความส�ำเร็จ งาน
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารองค์การส่วนมาก และเชื่อว่า การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม และถูกเวลาจะท�ำให้องค์การ
ขับเคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จ นอกจากนี้ ผู้น�ำยังเป็นบุคคลที่สร้างความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่บุคคลมีต่อ
องค์กรอีกด้วย ผู้น�ำต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี เพื่อให้บุคลากรท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี, 2557) นักวิชาการบางท่านได้กล่าวสรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ำไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1) ผู้น�ำ  หมาย
ถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม 2) ผู้น�ำ  หมายถึง บุคคลซึ่งน�ำกลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น�ำ  3) ผู้น�ำ 
หมายถึง บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือก หรือ ยกให้เขาเป็นผู้น�ำของกลุ่ม 4) ผู้น�ำ หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เฉพาะบางอย่าง และ 5) ผู้น�ำ หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถน�ำกลุ่มไปในทางที่ต้องการ (กวี วงศ์พุฒ, 2535)
กลยุทธ์ทางการแข่งขันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทุก ๆ องค์กรใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งกลยุทธ์ทางการ
แข่งขันเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นความสามารถขององค์กรในการสร้างผลงานเหนือองค์กรอื่น
จากการผลิตสินค้าหรือบริการที่ลุกค้ามีความต้องการด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า โดยพื้นฐานอันส�ำคัญของการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันคือความเหนือกว่าในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรม และการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค (วิทยา ด่านธ�ำรงกูล, 2549) นอกจากนี้แล้ว Porter (2005) กล่าวถึง ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันจะมาจากกลยุทธ์หลัก 3 ประการ คือ 1) กลยุทธ์การเป็นผู้น�ำในเรื่องต้นทุน (Cost Leadership)
เนื่องจากก�ำไรของธุรกิจเท่ากับราคาขาย – ต้นทุนขาย ดังนั้นหากต้องการให้มีก�ำไรสูงขึ้นมี 2 วิธีการ คือ การเพิ่ม
ราคาขายหรือลดต้นทุนขาย ซึ่งองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการลดต้นทุนมากกว่าการเพิ่ม
ราคาขาย 2) กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) หมายถึง การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัวของสินค้าและ
บริการที่น�ำมาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะ
คุณค่าที่เคยมีในอดีตอาจไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเมื่อเวลาเปลี่ยนไป และ 3) กลยุทธ์การมุ่งจุดสนใจ (Focus
Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้น ที่มีความแตกต่างในเรื่องความ
ต้องการของสินค้า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สีสัน คุณภาพ และความคาดหวังที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

สมมติฐานของการวิจัย
โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการ
แข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนครมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร (LEADER) ประกอบด้วย
ตัวแปรที่สังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ การตระหนักรู้ (AWAR) การมีส่วนร่วม (PART) ความคิดสร้างสรรค์ (CREA) และ
ความสัมพันธ์ (RELA) ตัวแปรแฝงกลยุทธ์ทางการแข่งขัน (STRATEGY) จะประกอบไปด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 2
ตัวแปร คือ ผู้น�ำทางต้นทุน (COST) กับการสร้างความแตกต่าง (DIFF) และตัวแปรแฝงตัวสุดท้ายคือ ผลการด�ำเนิน
งาน (PERFORMA) ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ การสร้างผลก�ำไร (PERF1) ระบบการท�ำงาน
(PER⨍2) การเพิ่มกลุ่มลูกค้า (PERF3) การสร้างความพอใจ (PERF4) และความรับผิดชอบ (PERF5) จากตัวแปรดัง
กล่าวผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างกรอบแนวคิดจากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�ำหนดกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากร คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร มีจ�ำนวน 1,898 วิสาหกิจชุมชน
(ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 352 คน โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยจะเป็น 10-20 เท่าของจ�ำนวนตัวแปรที่สังเกตได้
(Hair et al., 2013) และขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 200-300 ตัวอย่าง มีตัวแปรที่สังเกตได้จ�ำนวน 11 ตัวแปร
อิสระ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำคือ 220 ตัวอย่าง ฉะนั้นแล้วจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 352 คนซึ่งมีจ�ำนวนเพียงพอและ
มากกว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 11 ตัวแปรและตัวแปร
แฝง 3 ตัวแปร เก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) อย่างมีสัดส่วน เพื่อ
ให้ได้ตัวแทนในแต่ละอ�ำเภอทั้ง 18 อ�ำเภอในจังหวัดสกนคร หลังจากนั้นผู้วิจัยเนินการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามที่มีรายชื่อกลุ่มในแต่ละอ�ำเภอ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) โดยกรอกครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับ รูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจ พื้นที่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้เพื่อด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินทุน ระยะเวลาในการ
ด�ำเนินงาน และจ�ำนวนบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงพลวัต ประกอบด้วย
ได้แก่ การตระหนักรู้ (Self – Awareness ) การมีส่วนร่วมต่อการก�ำหนดเป้าหมายในกระบวนการวางแผน (Performance Management) การมุ่งเน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Orientation) การปรับปรุงความสัมพันธ์
(Relationship improvement) และผลการด�ำเนินงาน (Performance) และตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
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ทางการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ด้าน ผู้น�ำด้านต้นทุน(Cost Leadership ) และกลยุทธ์ด้านผู้น�ำด้านความ
แตกต่าง (Difference Leadership) หลังจากนั้นท�ำการทดสอบ (Try Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) กับ
กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 30 ราย ด�ำเนินการหาค่าเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคทั้งฉบับอยู่ที่ 0.995 - 0.998
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จากตารางที่ 1 ซึ่งเป็นการหาค่าความสัมพันธ์
รายคู่ระหว่างตัวแปรที่สังเกตุได้ โดยที่ทุกตัวแปรนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร PER⨍2 กับ PERF4 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 0.997 และตัวแปร PART กับ CREA มี
ความสัมพันธ์กันต�่ำสุดอยู่ที่ 0.184
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
M

SD

PERF1 3.80

.507

PER⨍

3.74

.505

.978**

PERF3 3.78

.501

.983** .994**

PERF4 3.81

.505

.978** .997** .994**

PERF5 3.65

.516

.935** .957** .962** .957**

AWAR 3.80

.674

.282** .300** .298** .300** .299**

PART

3.96

.673

.304** .316** .317** .316** .330** .749**

CREA

3.41

.726

.211** .236** .229** .236** .239** .265** .184**

RELA

4.66

.513

.248** .240** .247** .240** .244** .395** .392** .224**

COST

3.70

.562

.416** .419** .414** .419** .408** .224** .223** .350** .311**

DIFF

3.11

.711

.316** .325** .318** .325** .327** .235** .199** .698** .221** .440**

2

PERF1 PER⨍2

PERF3

PERF4

PERF5

AWAR

PART

CREA

RELA

COST

DIFF

** Correlation of all pairs is significant at the 0.01 level (2-tailed)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์น�้ำหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร
1. ภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร (LEADER)
การตระหนักรู้ (AWAR)
การมีส่วนร่วม (PART)
ความคิดสร้างสรรค์ (CREA)
ความสัมพันธ์ (RELA)
2. กลยุทธ์ทางการแข่งขัน (STRATEGY)
ผู้น�ำทางต้นทุน (COST)

น�้ำหนักองค์ประกอบ

t

SE

R2

0.44
0.44
0.27
0.30

6.15
5.44
13.51
6.03

0.40
0.40
0.19
0.23

0.12
0.10
0.64
0.12

0.41

12.11

0.22

0.29
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปร
การสร้างความแตกต่าง (DIFF)
3. ผลการด�ำเนินงาน (PERFORMA)
การสร้างผลก�ำไร (PERF1)
ระบบการท�ำงาน (PER⨍2)
การเพิ่มกลุ่มลูกค้า (PERF3)
การสร้างความพอใจ (PERF4)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (PERF5)

น�้ำหนักองค์ประกอบ
0.41

t
9.41

SE
0.17

R2
0.67

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

12.44
9.61
11.38
9.61
12.99

0.08
0.03
0.03
0.03
0.02

0.97
0.99
0.98
0.99
0.92

ตารางที่ 2 แสดงค่าการวิเคราะห์น�้ำหนักองค์ประกอบ (Standardized Loading) ค่าความคลาดเคลื่อน
โดยพิจารณาจากสมการเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกันตัวแปรประจักษ์ ทั้งนี้พิจารณาโดยเกณฑ์ค่าน�้ำ
หนักองค์ประกอบ (Standardize loading) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไปถือว่าดีมาก (Kim and Mueller, 1978) จากตาราง
ที่ 2 พบว่า มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบค่อนข้างสูง ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.50 มีอยู่ 1 ตัวที่มีค่าน้อยกว่า 0.30 คือ
CREA ค่า t-value มากกว่า |2.58| จากตารางพบว่า ค่า t-value อยู่ระหว่าง 5.44– 13.51 ดังนั้นสามารถกล่าวโดย
สรุปได้ว่า ตัวแปรที่สังเกตุได้ทุกตัว มีแนวโน้มที่เป็นมาตรวัดในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด�ำเนินการปรับโมเดล
ทั้งหมด 3 ครั้ง ตามภาพที่ 2 โดยการปรับครั้งที่ 3 ผลการทดสอบข้อมูล พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ
ผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนครตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า ไค-สแคว
ร์ (�2) เท่ากับ 23.20 ค่า �2/ dƒ เท่ากับ 0.682 (ไม่ควรเกิน 2, Bollen, 1987) องศาอิสระ (dƒ) มีค่าเท่ากับ 34,
P-value เท่ากับ .919 ค่า RMSEA เท่ากับ .000 (RMSEA < 0.05, Diamantopoulos and Siguaw, 2000) ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .970 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ .980 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)
เท่ากับ .880 (ดัชนีค่า GFI, CFI และ AGFI >0.95 Diamantopoulos and Siguaw, 2000) และค่า NFI (Normed
Fit Index) เท่ากับ .970 (NFI>0.95, Hu and Bentler, 1999
การพิจารณาขนาดอิทธิพลของเส้นทางรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและ
กลยุทธ์ทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร จากภาพที่
2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลจ�ำแนกตามตัวแปร ประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านกลยุทธ์ทางการแข่งขัน อีกทั้งกลยุทธ์ทางการแข่งขันมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร
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ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการ
แข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแบบสมการโครงสร้าง
ตัวแปร
LEADER
STRATEGY

DE
0.27
0.38

PERFORMA
IE
0.54
-

TE
0.81
0.38

สรุป และอภิปรายผล
การศึกษาวิจยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2
ประการ ประกอบด้วย
1. การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร กลยุทธ์ทางการแข่งขัน และประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าทุกตัวแปรนั้นความสัมพันธ์ต่อกัน โดยที่ตัวแปรของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร จะ
ประกอบด้วยการตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ ภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรในทุกวันนี้
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อองค์กร ซึ่งจะท�ำให้ผู้น�ำมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ การตระหนักรู้จึงเป็นพฤติกรรมที่ผู้น�ำจะต้องมี
สอดคล้องกับ กาญจนา ด�ำนิล (2557) กล่าวถึงผู้น�ำโดยเฉพาะผู้น�ำในสถานศึกษาควรตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการ
พัฒนา การพัฒนาด้านความรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อผู้น�ำเชิงพลวัตร ภาวะผู้น�ำที่ดีต้องมี
แนวคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับ นันธิดา จันทร์ศิริ (2560) กล่าวถึงภาวะผู้น�ำการ

418

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

เปลี่ยนแปลงต้องมีอุดมการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างความสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย/วิสัย
ทัศน์ รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างการท�ำงานที่มีศักยภาพ
การศึกษาตัวแปรกลยุทธ์ทางการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการแข่งขันของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สกลนคร จะใช้กลยุทธ์การเป็นผู้น�ำทางด้านต้นทุนกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การด�ำเนินงานของผู้น�ำ
วิสาหกิจชุมชนโดยมากแล้วจะต้องค�ำนึงถึงต้นทุนเป็นหลัก เนื่องด้วยต้นทุนในการประกอบกิจการอาจจะมีไม่มาก
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก ท�ำให้ต้องค�ำนึงถึงต้นทุน และใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการลดต้นทุน สอดคล้องกับ ธนัณชัย
สิงห์มาตย์ (2559) กล่าวถึง ตัวแปรกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันที่ส�ำคัญคือกลยุทธ์การตลาด
ต้นทุนต�่ำ และควรให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต และสอดคล้องกับ วี
ราวรรณ มารังกูร และ ปรีชญา ชุมศรี (2550) กล่าวถึงการศึกษาการตลาดของผู้ประกอบการหัตถกรรมใยตาล โดยที่
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญของการสรร้างความได้เปรียบทางการแข่งจัน คือกลยุทธ์ด้านต้นทุน ความแตกต่าง และการมุ่ง
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จได้สูง การศึกษาตัวแปรประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน การ
ด�ำเนินงานในวิสาหกิจชุมชนที่จะประสบผลส�ำเร็จได้ต้องมีการสร้างก�ำไรที่สูง มีระบบการท�ำงานหรือระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ การเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้น�ำ 
การสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานที่จะต้องมีการจัดโครงสร้างในการด�ำเนินงานที่เป็นระบบ สอดคล้องกับ จักเรศ
เมตตะธ�ำรงค์ และคณะ (2560) กล่าวถึง ปัจจัยในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีองค์
ประกอบที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือการจัดโครงสร้างการท�ำงานของผู้ประกอบการ การวางแผนการท�ำงานร่วมกัน
เป็นทึมงาน อันเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการที่จะประสบผลส�ำเร็จที่ดี และสอดคล้องกับ ชุติมัน
ต์ สะสอง และ บุญฑวรรณ วิงวอน (2559) กล่าวถึงวิสาหกิจชุมชนที่ใช้โอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยวัดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น จ�ำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จะท�ำให้เกิดความพึงพอใจและการตอบสนองต่อลูกค้า
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานที่ดี
2. การวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรและกลยุทธ์ทางการ
แข่งขันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร ซึ่งผลของการวิจัยพบว่า
โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตรมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านกลยุทธ์ทางการแข่งขัน สอดคล้องกับ ชุมพล นุชผ่อง และ
คณะ (2560) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำกลยุทธ์มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผลการด�ำเนินงาน
ด้นการเงินของโรงพยาบาลชุมชน สอดคล้องกับ ชมภูนุท จั่นนุ้ย และ พินิจ ลาภธนานนท์ (2562) กล่าวถึง หนึ่งใน
ปัจจัยความส�ำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากปัจจัยของผู้น�ำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต้องมีภาวะผู้น�ำ 
คุณธรรม และเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก และสอดคล้องกับ ธงชัย วงศ์พาบุ และคณะ (2559) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชน อันเป็นปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชนหนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญคือ การมีภาวะผู้น�ำ ซึ่งมี
ผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้แล้วกลยุทธ์ทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร ซึ่งกลยุทธ์ทางการแข่งขันทั้งทางด้านต้นทุน และการสร้าง
ความแตกต่างก็มีผลทางตรงต่อการด�ำเนินงาน สอดคล้องกับ สุภาวดี วัฒนานิมิตกูล และคณะ (2560) กล่าวถึง รูป
แบบและการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการสร้างความ
แตกต่าง เป็นหัวใจหลักในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการปรับตัวในธุรกิจเพื่อความอยู่รอด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้ การวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำไปใช้ก�ำหนดเป็นนโยบายในกลุ่มผู้น�ำวิสาหกิจ
ชุมชน น�ำไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับบรรดาผู้น�ำ  เพื่อที่ว่าผู้น�ำจะได้เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
มั่นคงมากยิ่งขึ้น หน่วยงานภาครัฐสามารถน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแผนการท�ำงาน หรือแผนการด�ำเนินการ
ในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร ซึ่ง
อาจจะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของพื้นที่ หรือการพัฒนาในแต่ละจังหวัดนั้นไม่เหมือนกัน การวิจัยครั้งต่อไปอาจจะเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อจะได้มีตัวแปรหรือปัจจัยที่นอกเหนือจากผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษา นอกจากนี้แล้วสามารถ
ด�ำเนินการวิจัยเชิงลึก โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการท�ำวิจัยเชิงปริมาณเพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิง
ลึก
3. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน�ำโมเดลไปใช้ในการอบรม หรือให้ความรู้แก่ผู้น�ำ
วิสาหกิจชุมชนหรือบรรดาสมาชิกเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงพลวัตร และรับรู้กึงกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
การอบรมเสริมความรู้นี้จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนเกิดมีประสิทธิภาพที่ดี
สามารถน�ำภาชุมชนให้มีรายได้ มีอยู่แบบพอเพียง เพื่อให้เกิดความมั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่มีความยั่งยืนได้ต่อไป
ในอนาคต
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