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ภาวะผูน้ ําเชิ งยุทธศาสตร์ในการบริ หารจัดการแนวบรรษัทภิ บาลสมัยใหม่
กรณี ศึกษา ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2557
ประพจนีย์ กิตติขจร1* และ ธัญยธรณ์ สุขพานิช2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์งานวิจยั เพื่อศึกษา 1. ศึกษาภาวะผูน้ ํ าเชิงยุทธศาสตร์ในการนํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2. นํ าเสนอรูปแบบภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่ กรณีศกึ ษา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับระเบียบวิธวี จิ ยั ทัง้ เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจยั เชิงคุณภาพทําการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน 31 คน เป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงและสําคัญจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคการเมือง นักวิชาการ และภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผู้นําภาคนํ าด้านการเงินและการธนาคาร ในด้านการวิจยั เชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามต่อผูม้ สี ่วนได้
เสียในโลกของการเงินจํานวน 358 คน ผลการวิจยั เชิงปริมาณ สรุปว่า ภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ในการนํายุทธศาสตร์
การบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาล ต้องเป็ นมีความโดดเด่นด้านองค์ความรู้เชิงเทคนิค ใช้ฐานข้อมูลจนเป็ นองค์กร
อัจฉริยะ ส่วนผลการวิจยั เชิงคุณภาพสรุปว่า ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ ต้องมีความสามารถกระตุ้นให้ผตู้ ามเกิดความ
ผูกพันและมุ่งมันที
่ จ่ ะทํางานให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์บริหารกิจการธนาคารและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ ภาวะผูน้ ําทีจ่ ะนํา
ยุทธศาสตร์ ต้องปรับองค์การให้เป็ นองค์การแห่งสารสนเทศและความรู้ และต้องมองหาสิง่ อื่นทีน่ อกเหนือจากการมุ่งผล
กําไร มากกว่าทีจ่ ะมุ่งแสวงหากําไร และต้องมีความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 2) รูปแบบของภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่ สรุปได้ว่า “เครื่องจักรการเงินที่มุ่งแสวงหาผลกําไรสูงสุด” ไปสู่การเป็ น
องค์การทีม่ คี วามแข็งแกร่งมุ่งมันที
่ จ่ ะให้บริการทางด้านการเงินด้วยความรวดเร็ว และพร้อมทีจ่ ะใช้สติปญั ญาในการให้
ความรูท้ างด้านการเงินเพื่อปกป้องประชาชนจากวิกฤตต่างๆ ซึ่งเป็ นประดุจดัง “องค์เทพพญาครุฑผู้ตดิ ปี กแห่งองค์
ความรูท้ างด้านการเงิน”
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ ํา ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่
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The Strategic Leadership In Modern Good Corporate Governance :
A Case Study of the Kasikorn Bank, 2014 A.D.
Prapojanee Kittikachorn1* and Thanyathorn Sukhabanij2
Abstract
The objective of the research was to study the strategic leadership In modern good corporate Governance
a case study of the Kasikorn Bank 2. to present leadersh of strategic Management corporate governance in
modern governance case study of the Kasikorn Bank. Research methodology for both qualitative and
quantitative. By using a qualitative research conducted in-depth interviews. The major contributors to the 31
key persons from all sectors of government, politics, academia and civil society, and especially the financial
and banking. In quantitative research the questionnaire distributed to stakeholders in the world of finance of
358 people. The quantitative research that, the strategic leadership In modern good corporate governance is
Must have outstanding technical knowledge, use the database as an intelligent organization. The research
qualitative research that, the management of banks and a more socially responsible, management efficiency,
good corporate governance, with the use of the database as an intelligent enterprise. So that brings strategic
leadership of the Bank of Thailand to adapt the organization to the organization of information and knowledge.
And to look for something other than the intended profits by "aim or goal is noble" than to seek profit.
Responsible Ethics. 2. the "Research Model" of this doctoral dissertation can be summed up as the following:
From “The Profit Maximization Money Machine" To “The Garuda Wings of Financial Knowledge”
Keywords: Leadership, Strategy, The Modern Good Corporate Governance
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1. บทนํา
การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่นัน้ ต้องเปลีย่ นแปลง
โดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการกันให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน จะใช้ยุทธศาสตร์อย่างเดียวไม่เพียงพอต่ อการ
สร้างความเป็ นเลิศในการแข่งขันเนื่องจากผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวตั น์ทส่ี ่งผลกระทบต่อปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดําเนินธุรกิจขององค์กรทัง้ ปจั จัยภายนอกและปจั จัย
ภายใน รวมถึงการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก ทําให้
ผูบ้ ริหารหรือผูน้ ําของแต่ละองค์กรในระดับโลก รวมถึงใน
แต่ละองค์กรของทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โดย
เฉพาะภาคธุรกิจที่ผู้นําต้องหันมาทบทวนภาวะผู้นําของ
ตัวเองให้ทนั กับยุคสมัยที่เปลีย่ นแปลงไปทัง้ ในปจั จุบนั ที่
ยังอยู่ในศตวรรษที่ 21 ช่วงปลายยุคและในอนาคต [1]
การดํ าเนิ นธุ รกิจ ต้ องเผชิญกับอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวตั น์ ทีไ่ ด้แผ่ขยายไปยังส่วนต่างๆ ทุกภูมภิ าคของ
โลก เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากระบบ
เศรษฐกิจ โลก และแรงผลัก ดัน จากการเปลี่ย นแปลง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทําให้กลายเป็ น
ประเด็นที่มคี วามสําคัญเป็ นอย่างยิง่ และส่งผลกระทบต่อ
การแข่งขันกันทําธุรกิจเพื่อความอยู่รอดขององค์การ [2]
ในการดํารงอยู่ขององค์การขึน้ อยู่กบั ผลการปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จทางธุรกิจ คือ “กําไร” และถือว่า
เป็ นเป้าหมายทีส่ ําคัญทางธุรกิจทีจ่ ําเป็ นต่อความอยู่รอด
ของกิจการ การแสวงหากําไร จนกระทัง่ เมื่อโลกเข้าสู่
ศตวรรษที่ 19 องค์การธุรกิจหลายองค์การได้ให้ความ
สําคัญเรื่องกําไรและผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป จน
ไม่ได้คาํ นึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจทีต่ ้องมีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคม จนส่งผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ ของประเทศและภู ม ิภาคต่ างๆ ของโลก [3]
และเมื่อเกิดวิกฤต ทําให้เกิดกระแสสังคมต่ างเรียกร้อง
และผลักดันให้องค์การธุรกิจต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มากขึ้น [4]
ดังนัน้ กระแสของสังคมโลกได้เรียกร้องให้ม ีการดําเนิ น
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ
ธุ ร กิจ จะต้ องปกป้ องผลประโยชน์ ของลู ก ค้า ผู้ ถือ หุ้ น
พนั ก งาน เจ้ า หนี้ รัฐ ชุ ม ชน สัง คม สิ่ง แวดล้อ ม และ
สาธารณชน ควบคู่ ไปกับการแสวงหากํ าไร [5] ต่ อมา
องค์การธุรกิจต่างๆ จึงได้นําหลัก “บรรษัทภิบาล” ซึง่ เป็ น
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หลักการบริหารจัดการทีด่ มี าใช้เป็ นกลไกดูแลการทํางาน
และประสานประโยชน์ของฝา่ ยต่างๆ [6]
ปจั จุบนั ยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ซึง่ ให้
ความสํ า คั ญ กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology) และก่อให้เกิดกระแสการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ในโลกอย่างรวดเร็ว การทํางานที่ยดึ หลักบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance) ด้วยการปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อกําหนด กฎหมาย สุจริต โปร่งใส จะทําให้องค์การมี
ความรุ่งเรืองและเป็ นเลิศนัน้ อาจเป็ นไปได้ยาก เพราะไม่ได้
เน้ น การส่ งเสริม สนั บสนุ นให้พ นั ก งานมีท ัศนคติ ท่ีคิด
และทําเพื่อองค์การอย่างเต็มความสามารถ จึงต้องมีการ
แสวงหาการบริห ารจัดการองค์ก ารเพื่อนํ า ไปสู่ “แนว
บรรษั ท ภิ บ าลสมัย ใหม่ ”
(Modern
Corporate
Governance) ที่มุ่งการทํางานที่เป็ นเลิศและเป็ นการนํ า
องค์การสู่ความเป็ นอัจฉริยะที่ม ีมุ มมองที่แตกต่ างและ
เปลี่ยนไปจากเดิม ใช้ความรู้ท่ีสร้างขึ้นใหม่ ในการเพิ่ม
คุณค่าให้แก่องค์การอย่างไม่หยุดยัง้ [7]
ดังนัน้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทีเ่ ป็ นธนาคาร
พาณิชย์ของไทยแห่งหนึ่งทีม่ ชี ่อื เสียงและให้ความ สําคัญ
ในด้านการบริหารจัดการที่ดตี ามแนวทางบรรษัทภิบาล
อย่ างมาก อีกทัง้ ยัง เป็ นองค์กรแรกที่ก้ าวสู่ความเป็ น
อัจฉริยะอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 70 ปี ทผ่ี ่านมา โดย
ริเริ่มนํ าระบบรีเอ็นจิเนี ยริ่ง (Re-engineering) มาใช้
ปรับปรุ งการบริหารงานในสํา นั กงาน และยังได้ สร้า ง
นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน “K Now” ให้บริการคําปรึกษา
และสร้างองค์ความรู้ดา้ นต่างๆ แก่ลูกค้าทุกระดับ “ธุรกิจ
ไร้ขดี จํากัด [8]
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการใน
การนํ าไปสู่ “แนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่” เพื่อยังคงไว้ซ่งึ
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและในขณะเดียวกันผู้วิจ ัยได้
เห็น ถึ ง ความโดดเด่ น ของ ธนาคารกสิก รไทย จํ า กัด
(มหาชน) ในการบริหารจัดการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
และมียุทธศาสตร์แนวทางในการสร้างความเป็ นเลิศให้แก่
องค์การ จึงทําให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาในประเด็น
เรื่อง “ภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ กรณี ศึกษาธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน)”
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาถึงภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ ในการนํ า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่
ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2.2 เพื่อนํ าเสนอรูปแบบ (Model) ภาวะผู้นํ าเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารจัด การแนวบรรษั ท ภิ บ าล
สมัยใหม่ กรณีศกึ ษาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวอย่างของ Yamane Taro [9] ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
ที่มีระดับความเที่ยงตรงแม่ นยําและความคลาดเคลื่อน
±5%
4.1.3 ขอบเขตด้านเวลา
ผู้ วิ จ ั ย ทํ า การศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
แบบสอบถามระหว่ างเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2557 รวมเป็ นระยะเวลา 14 เดือน

3. กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรต้น
- ภาวะผูน้ ํา
- ยุทธศาสตร์
- บรรษัทภิบาล
- การบริหารจัดการสมัยใหม่
ตัวแปรตาม
- ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่

5. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
5.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณครัง้ นี้ คือ
แบบสอบถามเป็ น 5 ตอนซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัวไป
่ เป็ นแบบตรวจ สอบ
รายการ (Check- List)
ตอนที่ 2 แนวคิดและทัศนะต่อภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แนวคิดและทัศนะต่อยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่ของ ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)
ตอนที่ 4 แนวคิดและทัศนะต่อภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์
ในการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาล
สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การอัจฉริยะ เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับรูปแบบ
ของภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ ของธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด
(มหาชน) ในอนาคต เป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale)
ตารางที่ 1 แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
ข้อความ
เชิงบวก
เชิงลบ
เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
5
1
เห็นด้วยมาก
4
2
เห็นด้วยปานกลาง
3
3
เห็นด้วยน้อย
2
4
เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
1
5

4. วิ ธีการวิ จยั
4.1 ขอบเขตการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้กําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ 3
ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ใช้การวิธวี จิ ยั แบบ
ผสมผสานเป็ นเครื่องมือในการทําวิจยั ได้แก่ การค้นคว้า
วิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.2.1 ขอบเขตด้านประชากรสําหรับ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย กลุ่มภาครัฐ
ภาคเอกชน นักวิชาการ และที่สําคัญภาคการเงิน การ
ธนาคาร จํานวนทัง้ สิน้ 31 คน
4.1.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างสําหรับการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหารธนาคาร
กสิกรไทย ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงในสํานักงานใหญ่
และผูจ้ ดั การสาขา โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 358
คน ซึง่ ใช้ตารางสําเร็จรูปสําหรับการคํานวณหาขนาดของ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

5.2 คําถามการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการออกแบบ
คําถามแบบเดียวกับคําถามเชิงปริมาณ ตอนที่ 2-4 และ
นํามาสรุปวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจยั
5.3 การสร้างเครื่องมือการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
ในครัง้ นี้ ผู้ วิ จ ัย ได้ ทํ า การสร้ า งเป็ น แบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้วธิ กี ารจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) โดยทําการศึกษา
เนื้อหาเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยค้นคว้าเอกสาร จากหนังสือ บทความ วารสาร ทัง้ ที่
เป็ นเอกสารในประเทศ และของต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต
และผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์หาข้อสรุป
ในการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 เครื่องมือในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
เป็ นแบบสัมภาษณ์ ให้เหมาะสมในการสัมภาษณ์ เชิงลึก
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามทีต่ อ้ งการ
ขัน้ ตอนที่ 3 สําหรับคําถามงานวิจยั เชิงคุณภาพ ได้
กําหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ เลือกตัวอย่างโดยวิธเี จาะจง
เพื่อเป็ นกลุ่ มอ้างอิงซึ่งถือเป็ นกลุ่ มผู้มีส่ วนได้เสียเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
รวมทัง้ มีประสบการณ์ ในประเด็นทีศ่ กึ ษา จํานวน 31 คน
ขัน้ ตอนที่ 4 การออกแบบสอบถามเชิงปริมาณ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี วรรณกรรมและข้อมูล
สัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
ขัน้ ตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั โดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)
โดยการนํ าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อความ
ความเหมาะสม ความชั ด เจนของภาษา และนํ า มา
ปรั บ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ าของอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทีต่ ้องการวัด (Item Objective
Congruence : IOC) ได้ค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
เท่ากับ 0.95
ขัน้ ตอนที่ 6 ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ด้วยการนํ าแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาและได้รบั การปรับปรุงแล้วไปหาค่าความเทีย่ ง
โดยไปทดลองกับผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย
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จํานวน 30 คน โดยใช้สูตรของ Cronbach’s Alpha
Coefficiency ได้ค่าความเชื่อมัน่ = 0.98
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมู ล โดยแจกแบบสอบถาม ให้ ก ับ
ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย สาขาในประเทศไทย
จํานวน 358 ฉบับ
5.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย
5.5.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามใน
ตอนที่ 1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์
การวิจยั ในครัง้ นี้วเิ คราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่า
ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนํ าผลรวมแต่ ล ะ
คะแนนมาหาค่าเฉลี่ย และจัดระดับค่าเฉลี่ย ผู้วิจยั ได้
กําหนดมาตรวัดตามแบบของ Likert Rensis [10] โดย
ผูว้ จิ ยั แบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับดังนี้
ตารางที่ 2 มาตรวัดตามแบบของ Likert Scale
ระดับความคิดเห็น
ค่าคะแนนเฉลีย่
1.00-1.49
น้อยทีส่ ดุ
1.50-2.49
น้อย
2.50-3.49
ปานกลาง
3.50-4.49
มาก
4.50-5.00
มากทีส่ ดุ
5.5.2 ข้อมูลแนวคิดและทัศนะในตอนที่ 2-4
ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD.)
ในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน จะใช้เกณฑ์ด ังนี้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกว่ า หรือ เท่ า กับ 1 หมายถึ ง ระดับ ความคิด เห็น
แตกต่ า งกัน มาก ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานตํ่ า กว่ า 1
หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
5.5.3 ข้อเสนอแนะในตอนที่ 5 ใช้การสรุป
ข้อมูลการเสนอแนะมาวิเคราะห์
6. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
6.1 ผลวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46-55 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้มากกว่า 100,000 บาท
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ส่วนใหญ่ เป็ นพนักงานธนาคารกสิกรไทยในสํานักงาน
ใหญ่ และเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ท าง
วิชาการ และมีประสบการณ์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําองค์การ มี
ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์องค์การอัจฉริยะ
ตารางที่ 3 ผลการวิจยั แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํ าเชิง
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนวบรรษัท
ภิบาลสมัยใหม่กรณีศกึ ษา ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน)
แนวคิด
ค่าเฉลีย่ SD.
ภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ของ
3.65 0.62
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
3.81 0.53
แนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่ของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์บริหาร
4.13 0.57
จัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่
เพือ่ การเสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ
ของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

ระดับ
มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารจัด การแนวบรรษั ท ภิ บ าล
สมัยใหม่กรณีศกึ ษา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สรุปได้ดงั นี้
(1) ภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นําของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ต้องมีคุณสมบัติด้านความมีภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
เก่งกาจ ซึง่ จะช่วยให้สามารถนําพาองค์การให้กา้ วหน้าได้
ซึง่ มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.65 ความ
คิดเห็นในระดับมาก มีค่า SD. เท่ากับ 0.62
(2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวบรรษัท
ภิบาลสมัยใหม่ของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผลการ วิจยั พบว่า ผูน้ ําของผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร
กสิกรไทย จํ า กัด (มหาชน) ต้ องดํ า เนิ นธุ รกิจ อย่ า งมี
คุณธรรม ควบคู่ก ับการมีส่วนร่ วมดูแลสิง่ แวดล้อมและ
สังคม และให้พนักงานทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่าง
เคร่ งครัดในการปฏิบ ัติงานอย่ างมีความรับผิดชอบต่ อ
สังคม และคํานึ งถึงการอนุ ร ักษ์ สงิ่ แวดล้อม มีค่ าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.81 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย S.D
เท่ากับ 0.53
(3) ภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์บริหารจัดการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ เพื่อการเสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า
การนํ าองค์การให้ก้าวไปข้างหน้ าอย่างรวดเร็วและเป็ น
เลิศนัน้ ผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ ต้องสามารถบริหารจัดการ
และสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นภายในองค์การ
และสร้างองค์กรให้เป็ น “องค์การอัจฉริยะ” สร้างความรู้
ใหม่ ข้นึ มาทดแทนความรู้เก่า และสามารถประยุ กต์ใช้
ความรูใ้ หม่ในการดําเนินกิจการอย่างเหนือคู่แข่ง สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกในยุคปจั จุบนั ซึ่งมีความ
คิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.13 มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน โดย S.D. เท่ากับ 0.57
(4) ผลการวิเคราะห์คําถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับ
ภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนวบรรษัท
ภิบาลสมัยใหม่ เพื่อการเสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) นัน้ จากข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า ธนาคารกสิกรไทยนัน้ จะต้อง
ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
และจะต้องพยายามรักษาสัม พันธภาพที่ดีก ับผู้ถือหุ้น
ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สร้ า งคุ ณ ภาพและบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสํานึกในการ
ทํางาน มีการบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่
และความเป็ นองค์กรอัจฉริยะของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ควรจะต้องพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร ที่ทนั สมัย
มีภาพลักษณ์ทด่ี ี อันจะเป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบั องค์การ
6.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึกต่ อผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูน้ ําด้านการเงิน การธนาคาร สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
(1) ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สรุปได้ว่า ภาวะ
ผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ทผ่ี ่านมาพบว่า ผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
จะสามารถนําพาองค์การไปสูค่ วามยิง่ ใหญ่ จะต้องเป็ นผูท้ ่ี
มีความสามารถสูง มีประสิทธิผล กระตุ้ นให้ผู้ตามเกิด
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ความผูกพันและมุ่งมันที
่ จ่ ะทํางานให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ทม่ี ี
อยู่ ทํางานเชิงรุก มีวิธีการในการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้อ่ืน ได้ ค้ น พบตนเอง การนํ า เทคโนโลยีใ หม่ ๆ เป็ น
ตัวกระตุ้นให้เกิดรูปแบบธุ รกิจที่เป็ นนวัตกรรมมากขึ้น
และทํางานให้สูงกว่ ามาตรฐาน ที่ตัง้ ไว้ ด้วยการค้นหา
เส้นทางเดินเพื่อมุ่งไปสู่วิส ยั ทัศน์ ที่มีความชัดเจนและ
ปรารถนาให้เกิดขึน้ จริง ในอนาคต ด้วยคุณลักษณะของ
ผูน้ ําทีส่ าํ คัญคือความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้
กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักนิตธิ รรม
(2) ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่ของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่ จะต้องดําเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส การเปิ ดเผยข้อมูลให้นกั ลงทุน และรับทราบข้อมูล
อย่างโปร่งใส และเป็ นธรรม โดยเฉพาะสาระสําคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ยี งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน และได้ล่วงรู้ ไม่ ว่าจะ มีการทําข้อตกลง
ร่วมกัน (Mutual Agreements) ที่เป็ นธรรมและไม่เอา
เปรียบกัน ทําให้เกิดการบรรจบกันของผลประโยชน์
(Equilibrium) ทัง้ ทางสังคมและทางธุ รกิจไปพร้อมกัน
เพื่อเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ทด่ี ี (Image) อันเป็ น
การเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมันคง
่ และศักยภาพ
ในการแข่งขัน และสามารถเพิ่มมูลค่ าให้แก่ ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว องค์การต้องให้ความสําคัญในการคุม้ ครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยผูถ้ อื หุน้ จะต้องมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ทันเวลา และเพียงพอ แต่เนื่องจากธุรกิจยุคใหม่จะกลาย
เป็ นธุรกิจทีใ่ ช้ความรูเ้ ป็ นฐาน จึงต้องปรับองค์การให้เป็ น
องค์การแห่งสารสนเทศและความรู้ และต้องมองหาสิง่ อื่น
ที่นอกเหนื อจากการมุ่ งผลกําไร ต้องมองสิ่งที่อยู่เหนื อ
พัน ธกิจและวิส ัยทัศน์ โดยกํ า หนด “จุ ดมุ่ งหมายหรือ
เป้าหมายทีส่ งู ส่ง” ซึง่ เป็ นสิง่ ทีท่ ําให้องค์การมีความหมาย
และลักษณะเฉพาะตัวมากขึน้ มากกว่าที่จะมุ่งแสวงหา
กําไร
(3) รูปแบบของภาวะผูน้ ําเชิงยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาลสมัยใหม่ ของ ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สรุปได้ด ังนี้ “ภาวะผู้นําเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารจัด การแนวบรรษั ท ภิ บ าล
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สมัยใหม่ กรณีศกึ ษาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)”
ทัง้ ที่ผ่ า นมาทํ าให้มองเห็น ภาพที่เหมาะสม ซึ่งพบว่ า
ธนาคารกสิ ก รไทยเป็ นองค์ ก ารที่ มี ล ั ก ษณะเสมื อ น
เครื่องจักรกลที่ถู กสร้างขึ้นเป็ นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่ งหมายทางด้านการเงินโดยเฉพาะ เปรียบประดุ จ
“เครื่องจักรการเงินที่มุ่ ง แสวงหาผลกํ าไรสูงสุ ด” (The
Profit Maximization Money Machine) ไปสู่การเป็ น
องค์การที่มคี วามแข็งแกร่งมุ่งมันที
่ จ่ ะให้บริการทางด้าน
การเงินด้วยความรวดเร็ว และพร้อมที่จะใช้สติปญั ญาใน
การให้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อปกป้องประชาชนจาก
วิกฤตต่างๆ ซึ่งเป็ นประดุจดัง “องค์เทพพญาครุฑผูต้ ิด
ปี กแห่งองค์ความรูท้ างด้านการเงิน” (The Garuda Wings
Of Financial Knowledge) ที่มอี านุ ภาพและพละกําลัง
มหาศาล รวดเร็วประดุจสายฟ้า มีสติปญั ญาทีเ่ ฉียบแหลม
เฉลียวฉลาด พร้อมที่จะปกป้องผู้คน ซึ่งสามารถอธิบาย
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุ ณภาพได้ในรูปแบบ
การศึกษาดังนี้ FROM “ THE PROFIT MAXIMIZATION
MONEY MACHINE “ TO “ THE GARUDA WINGS
OF FINANCIAL KNOWLEDGE “
7. อภิ ปรายผลการวิ จยั
7.1 ภาวะผู้นําเชิ งยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิ กร
ไทย จํากัด (มหาชน)
ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ของ ธนาคารกสิกรไทย
จํ า กัด (มหาชน) ต้ อ งมีคุ ณ สมบัติ ด้ า นภาวะผู้ นํ า เชิ ง
ยุทธศาสตร์ทเ่ี ก่งกาจจะช่วยให้สามารถนํ าพาองค์การให้
ก้าวหน้าได้ ให้ความสําคัญต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่
ว่ า จะเป็ น ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย ภายใน ได้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น คณะ
กรรมการและพนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกได้แก่
ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชนและสิง่ แวดล้อม
โดยธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม และถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ซึง่ [11] เห็นว่า องค์การจะต้องมองหาสิง่ อื่นทีน่ อกเหนือ
จากการมุ่ งผลกําไร ต้องมองสิ่งที่อยู่เหนื อพันธกิจและ
วิสยั ทัศน์ โดยกําหนด “จุดมุ่งหมายทีส่ งู กว่า” ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
ทําให้องค์การมีความหมายและลักษณะเฉพาะตัวมากขึน้
รวมทัง้ เป็ นการอธิบายบทบาทที่องค์การมีต่อโลก ในโลก
ยุคใหม่ บริษทั ควรมีเป้าหมายทีส่ งู กว่าการหากําไร คือ มี
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เป้ าหมายทางด้านจิตใจด้วย เพราะจะเป็ นการพัฒนา
องค์ก ารให้ มีป ระสิท ธิภ าพมากกว่ า พนั กงานทุ ก คน
ต้องการทีจ่ ะรักองค์การทีเ่ ขาทํางานด้วย ในขณะทีบ่ ริษัท
ก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
7.2 ยุ ทธศาสตร์การบริ หารจัดการแนวบรรษัท
ภิ บาลสมั ย ใหม่ ข อง ธนาคารกสิ กรไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ผลการวิ จยั พบว่า
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะต้องมีจติ สํานึก
ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ช่วยผลักดันยุทธศาสตร์
ศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน องค์การเกิด
ความแข็งแกร่ ง เกิดความเชื่อมัน่ ด้วยว่ าหากองค์การ
เข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศก็มนคงด้
ั ่ วยเช่นกันนัน้ เป็ น
แนวทางทีถ่ ูกต้อง ซึง่ แนวคิด [12] เห็นว่า พฤติกรรมทาง
ธุรกิจต้องสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่ ม ที่สามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการควรต้ อ ง
รับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้นในการดํ าเนิ นงานของบริษัทให้
บรรลุเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ และเป็ นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ไม่ ว่ าจะเป็ นกฎหมาย เกี่ยวกับบริษัท การ
ทํางาน สิง่ แวดล้อม ฯลฯ
7.3 ภาวะผู้นําเชิ งยุทธศาสตร์บริ หารจัดการแนว
บรรษัทภิ บาลสมัยใหม่ เพื่ อการเสริ มสร้างองค์การ
อัจฉริยะของ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด(มหาชน)
ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนว
บรรษั ท ภิบ าลสมัย ใหม่ ของธนาคารกสิก รไทย จํ า กัด
(มหาชน) ผูน้ ําจะต้องตัง้ เป้าหมาย ทีช่ ดั เจนและวางแผน
งานก่อนเริม่ ลงมือทํา มีรูปแบบทางความคิดเชื่อมโยงเชิง
เหตุ และผลกับผลการปฏิบ ัติงานที่เหนื อกว่ า ความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ พยายามกระตุ้นการมีส่วนร่วม
และการแสดงออก การใช้เหตุผลจากการหยังรู
่ ้ มีความ
สามารถในการสือ่ สารด้วยวาจา มีเสน่ห์ มีความนุ่ มนวล มี
อัธยาศัยดี รูจ้ กั การมองไปข้างหน้า แสวงหาความท้าทาย
เปิ ดกว้างสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ความซับซ้อนเชิงความคิด มี
ความกล้าที่จะท้าทายความคิดเก่ าๆ แบบเดิมๆ ความ
ฉลาดรูท้ างอารมณ์ สามารถในการรับรูไ้ ด้ไว [13] ทีเ่ ห็นว่า
คุ ณ ลัก ษณะเชิง บุ ค ลิก ภาพกับ การเป็ น ผู้ นํ า ที่ป ระสบ
ความสําเร็จ คือ ความเฉลียวฉลาด การริเริ่มสร้างสรรค์
ทักษะด้านสังคม ความเชื่อมันในตนเอง
่
พลังแห่งความ
รับผิดชอบ ทีส่ าํ คัญต้องมีความซื่อสัตย์
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั ครังนี
้ ้
(1) องค์กรจะต้องใช้ความรู้เป็ นฐาน และต้อง
ปรับตัวให้เป็ นองค์กรแห่ งสารสนเทศและความรู้ และ
ส่งเสริมให้บุคคลได้ใช้ทกั ษะ ความรู้ ความสามารถอย่าง
เต็มทีใ่ นการทํางานเพื่อองค์กร ให้รูจ้ กั การทํางานเป็ นทีม
ซึง่ จะทําให้องค์การสามารถอยู่รอดและรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงธุรกิจไว้ได้
(2) การเข้าถึงข้อมูลในองค์การ ยังคงเป็ น
ั
ป ญหาที่เกิดขึ้น ดังนัน้ องค์การต้องกําหนดการเข้าถึง
ข้อมูลทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน จึงควรให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในองค์การทุกอย่างได้อย่างอิสระ
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิ จยั ในอนาคต
ศึกษาวิจยั ในประเด็นปจั จัยอื่น ๆ ที่เป็ นตัวกําหนด
ความสํ า เร็ จ ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การแนว
บรรษั ท ภิบ าลสมัย ใหม่ ของธนาคารกสิก รไทย จํ า กัด
(มหาชน) และเป็ นป จั จัยที่ม ีผลต่ อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน อีกทัง้ ควรมีการนํ าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบ
กับองค์กรอื่น ที่มีล ัก ษณะใกล้เ คียงกัน เพื่อศึก ษาถึ ง
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จในด้านการบริหารจัดการ
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