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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบ
สถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบ
สถานการณ์ ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ นพนั กงานในบริ ษั ทอุ ต สาหกรรมยานยนต์ จ านวน 540 คน
มีตาแหน่งบริหาร 255 คนและไม่มีตาแหน่งบริหาร 285 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) การทดสอบความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีทดสอบซ้า (Test-retest) ในกลุ่มพนักงาน 64 คน เมื่อเวลาต่างกัน 2 สัปดาห์ได้ค่าความ
เชื่อมั่น r =0.945 สรุปได้ว่า แบบทดสอบนี้มีความสม่าเสมอคงที่ แน่ นอนและมีค่าความเชื่ อมั่นสู ง
2) จากการศึกษาความตรงเชิงสภาพ (Concurrent validity) คะแนนจากแบบทดสอบสถานการณ์เพื่อ
ประเมิ น ความคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกั บ พนั ก งาน
โดยผู้บริหารมีค่าคะแนนของการคิดเชิงกลยุทธ์สูงกว่าพนักงาน ทั้งรายด้านทุกด้านและโดยรวมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ3) การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของคะแนนแบบทดสอบโดยใช้
เกณฑ์ป กติ ส เตไนน์ (Stanine norm) จากพนั กงานจ านวน 540 คน สามารถจ าแนกคะแนน
แบบทดสอบออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์สูง ปานกลาง และต่า โดยเป็นเกณฑ์ปกติเพื่อ
ใช้เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ต่อไป แบบทดสอบสถานการณ์
ของการคิดเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้สามารถนาไปประยุกต์ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน รวมถึงการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งได้
คาสาคัญ: แบบทดสอบสถานการณ์, ความคิดเชิงกลยุทธ์, ความเชื่อมั่น, ความตรงเชิงสภาพ
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Abstract
This research aims to study reliability and concurrent validity of the situational
judgement test for evaluation of employees’ strategic thinking. The research employed a
quantitative method of data collection through situational judgement questionnaires
with 540 responders comprised 255 managers and 285 employees in an automotive
industry company. The findings revealed that 1) The test-retest results were positively
correlated (r=0.945) deriving from a group of 64 responders in the pilot study. The retest
was conducted in the period of 2 weeks apart from the test. This indicated that this
test was consistent, stable, and highly reliable. 2) In studying the concurrent validity,
there were significantly different of strategically thinking situational judgement test
scores between managers and employees. Managers had a significantly higher strategic
thinking than employees in each aspect and overall, at the 0.1 significant level.
3) Establishing a norm of scores test with using the Stanine Norm from 540 employees,
the norm was able to classify the test scores into 3 groups: low, medium, and high
strategic thinking groups. The findings indicated that this situational judgement test of
strategic thinking can be applied to human resource management such as recruitment
of employees and selection of employees and successors.
Keywords: Situational judgement test, Strategic thinking, Reliability, Concurrent validity
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บทนา (Introduction)
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์การ (Dhir, Dhir, & Samanta,
2018) อันเกี่ยวเนื่องกับทัศนคติที่มีต่อกระบวนการคิดขององค์การที่จะขับเคลื่อนการกระทาอย่างชาญ
ฉลาด และมีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจของสมาชิกในองค์การให้ทางานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งและขยายกิจการไปสู่ธุรกิจใหม่ (Shaik & Dhir,
2020) การคิดเชิงกลยุทธ์ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการมองอนาคตอย่างมีกลยุทธ์ในเรื่ องภารกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์การ สู่วิธีการที่องค์การบรรลุความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยการคาดการณ์ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาที่จะได้เกิดขึ้นในอนาคต (Martinet, 2010) ซึ่งหากองค์การมีการคิดเชิงกลยุทธ์และมี
นักคิ ดเชิงกลยุ ทธ์ในองค์ การมากเท่าไรยิ่ง ทาให้ องค์ การสามารถตอบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลงใน
ปัจจุบันได้ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล (Tavakoli & Lawton,
2005)
จากที่กล่าวมาข้างต้น องค์การจาเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
เพื่ อ สามารถตั ด สิ น ใจในการก าหนดเป้ า หมาย หาแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ในการแก้ ปั ญ หาเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยไม่ทาให้เกิดปัญหาภายหลังภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดต่าง ๆ ดังนั้น จึง
เป็นหน้า ที่สาคัญที่ผู้บ ริหารขององค์การต้ องค านึง ถึงการสรรหาบุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์การ การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การ ถือเป็นกระบวนการสาคัญในการกลั่นกรองบุคคลเข้าสู่องค์การ ที่สามารถจาแนกบุคลากร
ตามทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ (Holm, 2014) กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็ น
กระบวนการที่สาคัญและส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์ การ จะพบว่าในการสรรหาและคัดเลือกใน
องค์การมีการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้เข้าสมัครในตาแหน่งงานที่สมัครควบคู่ไปกับการ
ทดสอบคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความรู้ ซึ่งเครื่องมือการคัดเลือกพนักงานจะช่วยให้ผู้ทาหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์การสามารถคาดการณ์ถึงพฤติกรรมของผู้สมัครได้ว่า
จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างไร และเมื่อพิจารณาในทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ควบคู่ไป
กับคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของผู้ส มัครผ่านเครื่องมือต่า ง ๆ ในการคัดเลือกบุคลากรแล้ วก็จะทาให้
องค์การคัดเลือกบุคคลที่เก่งและดีเข้าองค์การ (Mondy, Noe, & Premeaux, 2002)
วิธีการหรือเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัครในปัจจุบันมีอยู่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ หนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างมากและแพร่หลาย คือ การใช้
แบบทดสอบ (Test) เพื่อประเมินคุณสมบัติ ทัศนคติ ทักษะความสามารถ ของผู้สมัคร ในการวัดและ
ประเมินโดยการใช้แบบทดสอบสถานการณ์ (Situational judgment tests - SJT) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่
ใช้การแสดงสถานการณ์จาลอง ประกอบด้วยเหตุการณ์สมมติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการให้ผู้ทดสอบ
ตัดสินใจเลือ กทางเลือกที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุดจากทางเลือ กที่มีให้ (McDanial & Whetzel,
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2005) โดยในขั้นตอนที่ใช้ในการคัด เลื อกผู้ส มัค ร จะใช้การประเมินการตอบสนองต่ อค าแนะนาที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การทางานพื้นฐาน โดยจะเป็นการทานายลักษณะการทางาน ความสามารถใน
การตัดสินใจ ทักษะด้านความคิดและการวางแผนของผู้สมัคร ซึ่งแบบทดสอบสถานการณ์เป็นการ
จาลองภาพการตัดสินใจตามสถานการณ์ของผู้สมัครผ่านรูปแบบของการตอบคาถาม ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อประมวลว่าจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นอย่างไร (Lievens
& Motowidlo, 2015) ในการประเมิ นความคิ ดเชิ งกลยุ ทธ์โดยใช้ แ บบทดสอบสถานการณ์เ ป็ น
เครื่องมือจัด เป็นแนวทางการวัดเชิ งบริบ ท (Contextualized perspective) ที่ใช้ในการคั ดเลือ ก
บุคลากรด้วยการประเมินการตอบสนองต่อสถานการณ์การทางานด้วยการจาลองการตัดสินใจตาม
สถานการณ์ของบุคลากรผ่านรูปแบบของการตอบคาถาม
ในปัจจุบันการใช้แบบทดสอบ SJT เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศในการประเมินพฤติกรรมหรือ
บุคลิกภาพของบุคคลในหลากหลายอาชีพโดยมีความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) มี
ความสั มพันธ์และความสามารถในการพยากรณ์ ผลการปฏิ บัติ งานของบุค คลได้ โดยมี หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ว่า สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานได้เหนือกว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
(The Big 5 Personality) และแบบทดสอบด้านสติปัญญา (Cognitive) จึงมีการนาแบบทดสอบ
สถานการณ์มาใช้คัดเลือกทักษะด้านพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของบุคคลด้วย ทั้งในการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางาน ประเมินความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการรวมถึงการประเมินภาวะผู้นา
และการประเมินคุณลักษณะต่าง ๆ (Corstjen, Pulakos, Semedo, & Passmore, 2017; Lievens
& Patterson, 2011; Lievens, & Sackett, 2011; McDaniel, Morgenson, Bruhn-Finnegan, &
Chamipion, 2001) ทว่า ในประเทศไทยมีการตีพิมพ์บ ทความที่ใช้แบบทดสอบสถานการณ์ในเชิ ง
การศึกษา (ภูมิ พระรักษา, วนิดา สิมพล, และศิริเดช สุชีวะ, 2562) อย่างไรก็ดี เครื่องมือเพื่อการ
ประเมินรูปแบบนี้ที่ใช้ในงานเชิงองค์การกาลังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ และคาดว่าจะมีบทความที่ใช้
แบบทดสอบสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงออกแบบมาศึกษาการใช้แบบทดสอบตามสถานการณ์ของการคิด
เชิงกลยุทธ์เพื่อประเมินทักษะที่ส่งเสริมการค้นหาศักยภาพของบุคคลในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
โดยในเบื้องต้นนี้จะมุ่งเน้นที่การหาคุณภาพ คือ ความเชื่อมั่น ความตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบ
สถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นประเด็นนาเสนอของบทความวิจัยนี้ บทความวิจัยเรียง
หัวข้อการนาเสนอโดยเริ่มจากวัตถุประสงค์ในการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย (Objective)
เพื่อหาความเชื่อมั่น ความตรงเชิงสภาพ และเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบสถานการณ์เพือ่
ประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์

กรอบการดาเนินงาน (Operational Framework)
ใช้กรอบการสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือตามแบบวัดสถานการณ์ที่นาเสนอโดย Weekley,
Ployhart, & Holtz (2006) โดยดาเนินงานดังอาศัยแนวทางโดยคานึงถึง
(ก) ข้อคาถามตามสถานการณ์ (item stem)
(ข) ตัวเลือกตามที่การตอบสนอง (response option)
(ค) ผลกระทบจากการตอบสนองต่อคาสัง่ (effect of response instruction)
(ง) วิธีคานวณประสิทธิภาพการตอบสนอง (method for determining the effectiveness
of responses)
(จ) วิธีการให้คะแนน (method of scoring)การศึกษาการใช้แบบทดสอบสถานการณ์ (SJT)
สาหรับการคิดเชิงกลยุทธ์ในบทความวิจัยนี้มีการประมวลองค์ประกอบของตัวแปรจากการ
ทบทวนวรรณกรรมซึ่งจะแสดงในหัวข้อถัดไป

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ส่วนของการทบทวนวรรณกรรมในบทความนี้ จ ะกล่ า วถึ ง เฉพาะงานวิจั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งอั น
ประกอบด้วยส่วนของการคิดเชิงกลยุทธ์และส่วนของแบบทดสอบสถานการณ์ โดยเริ่มจากการนิยาม
ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับองค์การ องค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ ความหมายและ
แนวคิดของแบบทดสอบสถานการณ์ และการใช้แ บบทดสอบสถานการณ์ ซึ่ งรวบรวมนาเสนอให้
กระชับเป็นสังเขป ดังนี้
การคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับองค์การ
การคิ ด เชิ ง กลยุ ทธ์เ กี่ ย วกั บ องค์ ก ารมี ลั กษณะเป็ นองค์ รวม (Conceptual) เป็ น ระบบ
(System–oriented) มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน (Directional) และสามารถมองเห็ น โอกาสได้
(Opportunistic) โดยมุ่ง เน้ นทิศทางในอนาคตขององค์ การโดยพิจ ารณาจากสภาพแวดล้อ มของ
องค์ การที่ค าดการณ์ ไว้ (Casey & Goldman, 2010) อาจกล่ าวได้ ว่า การคิ ด เชิง กลยุทธ์เ ป็ น
กระบวนการคิดเกี่ยวกับองค์การและวิธีการดาเนินการในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งรวมถึ ง
วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น การเป็นผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้
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แนวคิดและโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ (Rowe et al., 1986;
Olaniyi & Lucas, 2010)
องค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์
ในงานวิจัยของ Dhir, Dhir, and Samanta (2018) เป็นกรอบในการศึกษาเชิงประจักษ์ช่วย
ให้เข้าใจองค์ประกอบสาคัญที่มีบทบาทในการคิดเชิงกลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1)
การไตร่ตรอง (Reflection) เกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องของความคิดของแต่ละบุคคล
ผ่านประสบการณ์ที่มีอยู่ สามารถในการรวบรวมข้อมูลใหม่และใช้ข้อมูลเก่าเพื่อหาวิธีการในการทางาน
ได้มากขึ้น 2) การตระหนั กถึงองค์การ (Organizational awareness) ประกอบด้วยความเข้าใจ
องค์การโดยรวม และมีค วามเข้ าใจถึ งความซั บซ้ อนของความสั มพันธ์ที่เกิ ดขึ้ นระหว่า งระบบย่ อ ย
(Subsystems) กับปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก 3) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) เกี่ยวข้อง
กับการระบุค วามรู้ภายในระบบและความสามารถในการทารูปแบบของการเชื่ อมโยงระบบ โดยมี
ความสามารถในการดูแผนงานที่วางไว้ ทบทวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใหม่อีกครั้ง ดูแลข้อมูลทั้งหมดที่มี
ความซับ ซ้อ นและจั ดการข้อ มู ล และ 4) การรู้ จักรูป แบบ (Pattern recognition) เกี่ย วข้ องกั บ
ความสามารถในการสร้ า งและการเปลี่ ย นแปลงระหว่ า งแบบจ าลองสถานการณ์ แ ละมุ มมองที่
หลากหลาย
งานวิจัยของ Modhaddam and Amirkamali (2013) มีการนาเสนอองค์ประกอบการคิด
เชิงกลยุทธ์ อันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) มุมมองในเชิงระบบ (Systems perspective)
การมีมุมมองในเชิงระบบทาให้ทราบบทบาทของตนเองที่อยู่ในระบบใหญ่ และเข้าใจการเชื่อมโยงของ
ระบบและหน้ า ที่ นอกจากนี้ยั งทาให้ มองเห็ นความเชื่อ มโยงในระบบจากหลากมุ มมองและเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับองค์การ ระดับธุรกิจ ระดับหน้าที่ ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจนั้น ๆ 2) การมุ่งเน้นเจตนา (Intent focused) การมีเจตนาเชิงกลยุทธ์ทาให้สามารถจัดการกับ
กาลังและความสามารถของตนเองเพื่อใช้ในการสร้างความสนใจและจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ให้
สามารถบรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ข ององค์ การที่ตั้ งไว้ 3) มี ค วามฉลาดในการมองโอกาส (Intelligent
opportunism) นักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องมีความฉลาดในการจัดการกับโอกาสที่เข้ามาและสามารถ
ตอบสนองต่อ โอกาสได้อ ย่ างดี และสามารถจั ด การกับ ความเสี่ย งที่เ ข้า กระทบกั บองค์การได้ต าม
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลง 4) การคิดทันเวลา (Thinking in time) การคิดเชิงกลยุ ทธ์ไม่ได้
ขับเคลื่อนโดยอนาคตเป็นหลัก แต่เกิดจากช่องว่างระหว่างความเป็นจริงในปัจจุบันกับเจตนาในอนาคต
โดยการเชื่อ มโยงอดีต กับ ปัจ จุ บันและเชื่ อมโยงกั บ อนาคต และ 5) ใช้ส มมติฐ านในการขั บเคลื่ อ น
(Hypothesis driven) เป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสมมติฐ านและการทดสอบ
สมมติฐานในกิจกรรมหลักขององค์การ
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2/2564

นันทา สู้รักษา

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นความสามารถ
ในการตัดสินใจ ในการกาหนดเป้าหมาย หาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์ ก าร โดยไม่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาภายหลั ง ภายใต้ เ งื่ อ นไขและข้ อ จ ากั ด ต่ า ง ๆ โดยจั ด เรี ย ง
องค์ประกอบจากการเรียบเรียงอิงขั้นตอนการดาเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 1) การตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละรั ก ษามาตรฐานขององค์ ก าร หมายถึ ง ความสามารถในการพิ จ ารณาล าดั บ
ความสาคัญของเป้าหมาย อดได้รอได้ โดยคานึงถึงเวลาอันเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดปัญหา
ขององค์การ 2) การวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา วินิ จฉัยโอกาสทางธุรกิจ
ตามสภาพที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสม 3) การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมิ นด้ า นธุรกิ จ อย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ มี การวางแผนอย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ สามารถนาเสนอ
ทางเลือกและแผนสารองเพื่อให้องค์การพิจารณาแนวทางจัดการปัญหา และ 4) การประยุ กต์ความรู้สู่
การปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถในการจัดการงานให้มีคุณภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์การ
ลักษณะของแบบทดสอบสถานการณ์
แบบทดสอบสถานการณ์ เป็นแบบทดสอบที่ใช้การแสดงสถานการณ์จาลอง (Simulators)
โดยมักประกอบด้วยเหตุการณ์สมมติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการการตัดสินใจและให้ผู้รับการทดสอบ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดจากทางเลือกที่มีให้ (McDanial & Whetzel. 2005) ด้วย
เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อประเมินการตัดสินใจของผู้ได้รับการประเมินเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
สามารถประสพได้ในที่ทางาน ซึ่งข้อคาถามในแบบทดสอบจะประกอบด้วยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานที่ถูกกาหนดขึ้นและข้อคาตอบของการกระทาที่สามารถเกิดขึ้นได้ ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เลือกตอบจากตัวเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
กาหนดให้นั้น (Weekly, Ployhart, & Holtz., 2006) ชุดคาถามประกอบด้วยหลายสถานการณ์แยก
เป็นแต่ละข้อ และมีพฤติกรรมทางเลือกที่เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในแต่ละข้อ อันเป็นคาตอบที่เลือก
ตามแต่ละสถานการณ์ให้ผู้รับการทดสอบตอบ (Christian, Edwards, & Bradley, 2010)
Corstjen, Pulakos, Semedo, and Passmore (2017) ให้ความเห็นว่า บริบทที่กาหนดใน
แบบทดสอบสถานการณ์จะเป็นสิ่งท้าทายผู้รับการทดสอบจากชุดของสถานการณ์ที่คล้ายกับสิ่งที่ผู้รับ
การทดสอบต้องพบในงานอนาคต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อประมวลว่า
จะตอบสนองต่ อ สิ่ ง กระตุ้ นนั้ นอย่ า งไร ซึ่ ง การทดสอบเชิ งสถานการณ์ ส ามารถมี ได้ หลายรู ป แบบ
โดยทั่วไปมักใช้การเขียนหรือใช้วีดีโอเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงาน และต้องการ
คาตอบจากข้อ คาตอบที่เป็ นตั วเลื อกของปฏิกิริยาทางเลื อกต่ าง ๆ (List of multiple-choices
responses; McDaniel, Hartman, Whetzel, & Grubb, 2007) รวมถึงรูปแบบการทดสอบอื่น ๆ ที่
ใช้ สถานการณ์ จาลองเป็ นพื้นฐาน (Scenario-based tests) เช่น การสัมภาษณ์โ ดยการกาหนด
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สถานการณ์ (Situational interviews) เป็นต้น (Arthur & Villado, 2008; Oostrom, Born, Serlie,
& van der Molen. 2012)
แนวคิดการสร้างแบบทดสอบสถานการณ์
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามแบบทดสอบสถานการณ์ต้องคานึงถึงข้อคาถามตาม
สถานการณ์ (Item stem) ตัวเลือกตามที่การตอบสนอง (Response option) ผลกระทบจากการ
ตอบสนองต่อคาสั่ง (Effect of response instruction) วิธีคานวณประสิทธิภาพการตอบสนอง
(Method for determining the effectiveness of response) และวิธีการให้คะแนน (Method of
scoring; Weekley, Ployhart, & Holtz, 2006)
Ebel (1991) ได้เสนอแนะว่าการสร้างแบบทดสอบสถานการณ์นั้นจาเป็นต้องใช้สถานการณ์
เฉพาะเรื่องเป็นตัวนาในการสร้างข้อคาถามแล้วให้ผู้รับการทดสอบเลือกข้อที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่
กาหนดให้ โดยการเขียนสถานการณ์นั้นควรระมัดระวังให้สถานการณ์ชัดเจน รัดกุม ให้ข้อมูลเพีย ง
พอที่จะตอบคาถาม เพราะจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้รับการทดสอบและประหยัดเวลา
Patterson, Rowett, and Hale (2016) กล่าวว่า แบบทดสอบสถานการณ์เป็นการจาลอง
สร้างเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ขึ้น แล้วให้บุคคลแสดงความเห็นว่าตนจะกระทาอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่
กาหนดขึ้น โดยให้ตอบว่าตนจะทาอย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ โดยกาหนดหลักการสร้างแบบทดสอบ
สถานการณ์ อันมี แนวปฏิบัติดั งนี้ 1) กาหนดเนื้อหา พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดให้
ชั ด เจน 2) เลื อ กข้ อ ความหรื อ สถานการณ์ ที่มีค วามยากพอเหมาะกั บ ระดั บ ของผู้ รับ การทดสอบ
สถานการณ์ โดยข้อคาถามจะต้องไม่ลาเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 3) พยายามเขียนคาถาม
เพื่อถามตามสถานการณ์นั้นโดยอิงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการจะวัด ซึ่งการเขียนสถานการณ์
และการเขียนข้อคาถามมีข้อควรคานึง คือ สถานการณ์ที่สร้างขึ้นควรเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง
กับบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างนั้น ส่วนความเข้มหรือความรุนแรงของสถานการณ์ควรอยู่ในระดับกลาง ไม่
สร้างความเครี ยดให้เกิ ดขึ้นแก่ผู้อ่ านหรือผู้ต อบมากเกินไป และข้อ มูลหรือสาระส าคัญที่กาหนดให้
จะต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจในทิศทางหรือจุดประสงค์ในการวัดการตัดสินใจ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2551) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับข้อคาถามของแบบทดสอบสถานการณ์ คือ
1) เป็ นแบบสถานการณ์ มาให้ แล้ วถามความคิด เห็ นของผู้ต อบเกี่ ยวกับ การกระทาของตั วละครใน
สถานการณ์ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ าหากเป็นผู้ ตอบจะทาเหมือนตัวละครในสถานการณ์นั้นหรือไม่ 2)
กาหนดสถานการณ์พร้อมกับกาหนดทางเลือกมาให้ 3-4 แนวทาง แล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบ และ 3) ถาม
แนวทางประพฤติหรือปฏิบัตกิ ิจกรรมเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่กาหนดให้ เป็นการถามพฤติกรรมตรง ๆ ว่า
ผู้รับการทดสอบเคยปฏิบัติมาก น้อย เพียงใด ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กาหนดให้สถานการณ์ที่
กาหนดขึ้น ควรเกิดขึ้นในชีวิตจริงและเหมาะสมกับระดับของผู้รับการทดสอบ
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การใช้แบบทดสอบสถานการณ์ในการคัดเลือกบุคลากร
แบบทดสอบสถานการณ์ถูกนามาใช้เป็นครั้ งแรกในปี ค.ศ. 1920 ที่มหาวิทยาลัย George
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนามาใช้ประเมินการตัดสินใจซึ่งเรียกว่า ความฉลาดทางสังคม
(Social intelligence) แต่ผลการทดสอบกลับกลายเป็นว่า แบบทดสอบนั้นเป็นการวัดความสามารถ
ทางสติปัญญา (General Intelligence) มากกว่าความฉลาดทางสังคม และได้มีการพัฒนาแบบทดสอบ
เรื่อยมา มีการนามาใช้ทดสอบการตัดสินใจของทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังสงครามประมาณ
ช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 ได้มีการนาแบบทดสอบมาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าทางานในองค์การ
ขนาดใหญ่ เพื่อพยากรณ์ ความส าเร็จ ด้า นการบริหารจั ดการ ต่อ มาในปี ค.ศ. 1980 ได้ ค้ นพบสิ่ ง ที่
น่าสนใจ คือ แบบทดสอบสถานการณ์ สามารถพยากรณ์ความสาเร็จในงานของบุคคลได้ และในปี
1989 ได้มีการนามาวัดทักษะ ประสบการณ์ และความรู้สึกของบุคคลมากกว่าการวัดความสามารถทาง
สติปัญ ญา นับตั้ง แต่ปี 1990 แบบทดสอบนี้เริ่มได้รับความนิย มและนาไปใช้คั ดเลื อกผู้ส มัครระดั บ
บริหารและพนักงานมากขึ้น และมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่พบว่า แบบทดสอบสถานการณ์นี้
สามารถใช้พยากรณ์พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ดีกว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ (The big 5 personality) และแบบทดสอบด้านสติปัญญา (Cognitive) ซึ่งปัจจุบันมี
การพัฒนาแบบทดสอบสถานการณ์ในรูปแบบการ์ตูนสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรือเกมส์เพื่อเพิ่ม ความ
น่าสนใจ (Corstjen, Pulakos, Semedo, & Passmore, 2017; McDaniel, Morgenson, BruhnFinnegan, & Chamipion, 2001)
Lievens & Motowidlo (2015) กล่าวถึงการทดสอบการตัดสินใจเชิงสถานการณ์ว่าเป็น
แนวคิดเชิงบริบท (Contextualized perspective) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อ
ประเมินการตอบสนองต่ อคาแนะนาที่เ กี่ยวข้ องกั บสถานการณ์การทางานพื้นฐาน โดยจะเป็ นการ
ทานายลักษณะการทางานของผู้ส มัค ร ซึ่งแบบทดสอบสถานการณ์ ไม่ได้ให้ผู้ สมั ครตอบสนองผ่า น
พฤติกรรมจริง แต่เป็นเพียงการจาลองภาพการตัดสินใจตามสถานการณ์ของผู้สมัครผ่ านรูปแบบของ
การตอบคาถาม และในปี ค.ศ. 2020 Smith และคณะ ได้สร้างแบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมิน
ความสามารถในการประกอบอาชี พทางเภสัชกรรมกับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยคณาจารย์ สร้ า ง
สถานการณ์นาร่อง 75 สถานการณ์ จากนั้นเลือกมาใช้เพียง 50 สถานการณ์โดยสร้างแบบทดสอบสอง
ชุด ชุดละ 25 สถานการณ์ โดยชุดที่หนึ่งทดลองกับนักศึกษาจานวน 225 คน และชุดที่สองทดลองกับ
นักศึกษา 228 คน เว้นระยะการทดสอบเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ให้เวลาในการตอบข้อคาถาม 50 นาที
แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ความตรงตามสภาพและมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 สาหรับชุดที่
หนึง่ และ 0.79 สาหรับชุดที่สองตามลาดับ (Smith el al., 2020)
สรุปได้ว่า การทดสอบการตัดสิ นใจเชิงสถานการณ์ เป็นเครื่อ งมือหนึ่งที่ช่วยในการคัดเลือ ก
บุคคลได้โดยใช้การจาลองสถานการณ์ให้ผู้ถูกทดสอบมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่ง
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ความเชื่อมั่นและความตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์

เร้ านั้ นอย่ า งไร โดยมี ชุด ของค าตอบที่เป็ นตัวเลือ กไว้ให้แ ก่ผู้ ถู กทดสอบ จากนั้ นนาคาตอบที่ได้ ไป
เปรียบเทียบและแปลเป็นความหมายและนาการแปลความหมายไปกาหนดเกณฑ์ในการจาแนกและ
คัด เลื อกพนั กงานต่อ ไป ส าหรับ ในงานวิจัย นี้ จ ะมุ่ง ศึ กษาเปรีย บเทีย บการคิ ด เชิ ง กลยุ ทธ์ที่มีค วาม
แตกต่างด้านคุณลักษณะประชากรโดยอาศัยแบบทดสอบสถานการณ์ที่ได้สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ โดยมี
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง
จานวน 4,493 คน ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จของ Krejcie and Morgan (1970)
พบว่ามีขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 354 คน แต่ในการสร้างเกณฑ์ปกตินั้นต้องการสุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 540 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability sampling) โดยใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม ตั วอย่ า งแบบสะดวก
(Convenience sampling) ผลการเก็บข้อมูลพบว่าสามารถเก็บผู้บริหารได้ 255 คน และพนักงาน
285 คน อนึ่ง การเก็บกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์นี้เป็นการเลื อกกลุ่มตามความ
สะดวก (Convenience group) ที่ทาให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างเต็มที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ได้พัฒนาแบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์ขึ้น โดยศึกษาจาก
แบบทดสอบซึ่งพัฒนาโดย AssessmentDay อันเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการสร้างแบบทดสอบใน
ประเทศอังกฤษ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหา แนวคิด และปรับรูปการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทประเทศ
ไทย เช่น การเปลี่ยนชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และปรับบริบทบริการบางชนิดที่ไม่มีใน
ประเทศไทยเช่น อาชีพแต่งหน้าศพ (Mortician) เป็นต้น มาเป็นธุรกิจ อื่นที่คุ้นเคยในประทศไทย
รวมทั้งออกแบบการให้คะแนน (Weekley, Ployhart, & Holtz, 2006) และดาเนินการตรวจสอบหา
คุณภาพของเครื่องมือ
แบบทดสอบสถานการณ์ที่พัฒนานี้ประกอบด้วย 2 สถานการณ์ ซึ่งเป็นบริบทของการทางาน
ที่แตกต่างกัน แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย 4 รูปการณ์ โดยมีการกาหนดสถานการณ์ในการวัดตาม
องค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 องค์ประกอบ (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ซึ่งแต่ละ
คาถามเป็นการวัดความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อสะท้อนการคิดเชิงกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ผู้รับการทดสอบไม่ถูกจากัดเวลาในการทาแบบทดสอบ โดยกาหนดวิธีการตอบคาถามดังนี้
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วิธีการตอบในรูปแบบที่ 1 กาหนดให้ผู้รับการทดสอบเลือกคาตอบที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
และน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบแบบทดสอบจินตนาการถึงตนเองในบทบาทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
และในแต่ละรูปการณ์ให้เลือกคาตอบ “มีประสิทธิผลมากที่สุด” และ “มีประสิทธิผลน้อยที่สุด” อย่าง
ละ 1 ข้อ จากข้อคาตอบที่มีให้เลือก 4 ข้อ มีจานวนคาถามทั้งสิ้น 4 รูปการณ์
วิธีการตอบในรูปแบบที่ 2 กาหนดให้ผู้รับการทดสอบจัดอันดับคาตอบที่กาหนดให้จาก 1-5
โดยเลื อ กค าตอบที่ มีป ระสิ ท ธิผ ลมากที่สุ ด มี ป ระสิ ทธิ ผ ลรองลงมา มี ป ระสิ ท ธิผ ลเล็ ก น้ อ ย ไม่ มี
ประสิทธิผล และ มีประสิทธิผลแย่ลง โดยแต่ละคาตอบไม่ซ้ากัน มีจานวนคาถามทั้งสิ้น 4 รูปการณ์
ตัวอย่างแบบทดสอบสถานการณ์
แบบทดสอบสถานการณ์ (Situational judgement tests: SJT) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติ
ของท่านที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ โดยที่สถานการณ์นั้น ๆ อาจไม่ใช่สถานการณ์ในที่ทางานที่แท้จริง
ของท่าน แต่ขอให้ท่านสมมติว่า หากท่านอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
คาตอบของท่านไม่มีผลใด ๆ กับงานหรือตาแหน่งงานที่ท่านกาลังทาอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นมิต้องกังวลใจหาก
ท่านรู้สึกว่าทาได้ไม่ดีนัก
แบบทดสอบฉบับนี้ไม่จากัดเวลาในการทาแบบทดสอบ อย่างไรก็ตามคาตอบแรกมักจะแม่นยาที่สุด ดังนั้น
ไม่ค วรใช้เวลานานเกิน ไปในการคิ ดแต่ ละข้ อ แบบทดสอบนี้ จะมีทั้ง หมด 4 สถานการณ์แตกต่ างกันไป และแต่ล ะ
สถานการณ์จะประกอบไปด้วย 4 รูปการณ์ โดยการเลือกคาตอบจะแบ่งเป็น
ส่วนที่ 1: เลือกคาตอบที่มีประสิทธิผลมากที่สุดและน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2: ประเมินคาตอบที่กาหนดให้
ส่วนที่ 1: เลือกคาตอบที่มีประสิทธิผลมากที่สุดและน้อยที่สุด
ในแบบทดสอบส่วนนี้ ขอให้ท่านจินตนาการถึงตัวท่านในบทบาทและสถานการณ์ที่แ ตกต่างกัน เลือก
คาตอบที่มีประสิทธิผล “มากที่สุด” และ “น้อยที่สุด” ในสถานการณ์เหล่านั้นจากคาตอบที่กาหนดให้
แบบทดสอบนี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านฝึกหัดวิธีการทาแบบทดสอบตามสถานการณ์ คาตอบใดควรเป็น
คาตอบที่มีประสิทธิผลมากที่สุด หรือน้อยที่สุดนั้น พิจารณาได้จากคาอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดให้ คาตอบของท่านชี้
ถึงพฤติกรรมที่แท้จริง ควรเลือกคาตอบจากประสบการณ์ ทักษะ และวิธีการของท่านเอง
สถานการณ์ที่ 1
บริษัท ทรัพย์ศิริ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากในการจัดจาหน่าย ก่อตั้งมานานกว่าห้าสิบปี และมีความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของชา ผลิตภัณฑ์สปา ความงาม รองเท้า
รวมทั้งร้านอาหารหลากหลายประเภท นอกจากประสบความสาเร็จในสินค้าเดิมของตนเองแล้ว บริษัทก็ยังสนใจปรับ
ใช้นวัตกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ ขณะที่ยังดูแลลูกค้าเก่าด้วย เพื่อลดการแข่งขันจากคู่แข่งอื่น และยังคงให้บริษัท
ดาเนินกิจการต่อไปได้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้ จึงว่าจ้างท่านเป็นที่ปรึกษานโยบายเชิงธุรกิจ โดยมอบหมายให้
รับผิ ดชอบงานด้านการประเมินกระบวนการของบริษัท ในปัจจุ บัน รวมถึ งสร้ างกระบวนการปรับปรุง บริษั ททั้ ง
โครงสร้างภายในและภายนอก พร้อมแนะนาไอเดียสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท
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สถานการณ์ที่ 1.1

เนื่องจากบริษัทเห็นว่าระยะนี้ลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ร้านมีจานวนมากแทนการซื้อออนไลน์ บริษัทจึงได้ทาการ
ลดราคาสินค้าซึ่งปกติราคาค่อนข้างสูง และคุณภาพดี เพื่อส่งเสริมยอดขายของลูกค้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น แต่แผนกการ
ขายไม่เห็นด้วย และแสดงความคิดเห็นว่า ราคาที่แพงนั้น เป็นการทาให้ผลิตภัณฑ์ดูมีค่า ดูแพง และมีชื่อเสียงที่ดี แต่
การดึงดูดลูกค้าใหม่ก็มีความสาคัญ เพราะจะทาให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษา ท่านจะให้
ข้อเสนอแนะกับบริษัทอย่างไร
พิจารณาคาตอบ A ถึง D และเลือกคาตอบพร้อมทาเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านเชื่อว่า “มีประสิทธิผล
มากที่สุด” และคาตอบที่ท่านเชื่อว่า “มีประสิทธิผลน้อยที่สุด” ในสถานการณ์นี้ อย่างละ 1 คาตอบ
ความสามารถที่วัด : การวางแผน (Planning)
สถานการณ์ที่ 1.1
A

ให้ บ ริษั ท คงราคาเท่า เดิม เพราะคุ ณ ค่า ของบริ ษัท จะตกลงตาม
ราคาด้วย

B

ให้บริษัทรอดูก่อนว่าคู่แข่งชนะตลาดหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรีบ
ร้อนตัดสินใจ อาจทาให้ชื่อเสียงแบรนด์ลดลงได้

C

ลดราคาลงนิด หน่ อยในเวลานี้ ให้ภ าพลั กษณ์แบรนด์ดู เข้ าถึ งได้
และเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วย

D

ผลิตสินค้าตัวใหม่ที่แพงขึ้นในร้าน และลดราคาสินค้าตัวเก่าลง ทา
ให้แบรนด์ดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และมีไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หรูหราให้ลูกค้า
ที่ต้องการเลือกใช้
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ตารางที่ 1 การกาหนดสถานการณ์และความสามารถที่วดั ขององค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์
องค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์
1) การตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และรักษามาตรฐาน
ขององค์การ
2) การวิเคราะห์ปัญหา
3) การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
4) การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ความสามารถที่วัด
สถานการณ์ที่ 1
สถานการณ์ที่ 2
รูปการณ์ที่ 1.1

รูปการณ์ที่ 2.3

รูปการณ์ที่ 1.2
รูปการณ์ที่ 1.4
รูปการณ์ที่ 1.3

รูปการณ์ที่ 2.1
รูปการณ์ที่ 2.4
รูปการณ์ที่ 2.2

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความตรง (Validity)
ของแบบทดสอบสถานการณ์ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร ตารา งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์และ
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบสถานการณ์ของผู้บริหารในองค์การธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของการวิจัย
2) สร้างข้อคาถามของการวัดการคิดเชิงกลยุทธ์ จานวน 2 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์
มี 4 รูปการณ์ แต่ละรูปการณ์วัด1ประเด็น ได้แก่ 1) การตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และรักษา
มาตรฐานขององค์การ 2 รูป การณ์ 2) การวิเ คราะห์ปั ญหา 2 รูปการณ์ 3) การใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา 2 รูปการณ์ และ 4) การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 2 รูปการณ์
3) นาข้อ ค าถามแบบทดสอบเชิง สถานการณ์ ที่ผู้ วิจั ย พัฒนาขึ้ นเสนอให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
แบบทดสอบพิจารณาเนื้อหา รูปแบบ การใช้ภาษา การให้คะแนน และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ตามนิยามเชิงปฏิบัติการ และนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และนาข้อคาถามที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจดูความตรงตามเนื้อหาและการ
ให้คะแนน
4) รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะของผู้เ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ IOC
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้แบบทดสอบจานวน 2 ท่าน และอีก 1 ท่านทางาน
ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แบบทดสอบในระดับองค์การ ซึ่งอยู่ในบริษัทที่
อนุ ญาตให้ ดาเนิ นการวิจัย กั บกลุ่มประชากรในบริษั ทผลิ ตรถยนต์นั้น จากนั้นนาข้ อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามและเฉลย รวมทั้งวิธีการให้คะแนนตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยคานวณหาดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00
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5) นาข้อคาถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างในองค์การ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องวัดจานวน 30 คน จากกลุ่มประชากรเดียวกันดังกล่าวข้างต้น
เพื่อหาข้อบกพร่องของข้อคาถามและคาตอบที่เหมาะสม
6) นาแบบทดสอบที่ได้จากผลการ (Try-out) มาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีทดสอบซ้า (TestRetest) จากกลุ่มตัวอย่ า งจ านวน 64 คน จากกลุ่ มประชากรเดีย วกั นดั ง กล่ าวข้า งต้ น ด้ วยวิธีหา
ความสัมพันธ์ข้อคาถามทั้ง2ครั้ง ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ r= 0.945 และค่าความ
เชื่อมั่นรายด้านอยู่ระหว่าง0.809-0.894 โดยค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่ามากกว่า 0.7 จึงยอมรับได้ หากมี
ค่ามากกว่า 0.8 จะเป็นค่าที่สูงมากและดี (Contina, 1993)
7) นาแบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกลุ่มรู้ชัด (Known group) เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 540 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มผู้บริหาร 255 คน และพนักงานที่มิได้เป็นผู้บริหาร 285คน เพื่อใช้ตรวจสอบการคิดเชิงกลยุทธ์
และเปรียบเทียบการคิดเชิงกลยุทธ์ระหว่างกลุ่มพนักงานซึ่งมีลักษณะประชากรต่างกัน เช่น เพศ อายุ
และอายุงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว
ผู้วิจัยนาข้อมูลไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ (Statistical package for
social science – SPSS version 18) ถูกต้องตามลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเปอร์เซนไทล์ (Percentile) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference statistic)
ได้แก่ t-test, F-test (One-way Anova), LSD, เกณฑ์มาตรฐาน (Normalization), และสเตไนน์

ผลการศึกษา (Results)
ผลการทดสอบคุณภาพ ด้วยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบสถานการณ์
ของการคิดเชิงกลยุทธ์
ผลการทดสอบคุ ณภาพด้ วยการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ วิธีก ารสอบซ้ า ( Test-retest
method) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient: r) ระหว่างคะแนนสอบครั้งที่ 1 (Test) และครั้งที่ 2 (Retest)
และทดสอบความแตกต่างของคะแนน Test กับ Retest โดยการทดสอบที แบบ Paired t-Test
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ผลการศึกษาผลคะแนนแบบทดสอบความคิดเชิงกลยุทธ์ของพนักงานในองค์การที่ศึกษาโดยใช้วิธีการ
สอบซ้า ทั้งโดยรวมทั้งฉบับและรายด้าน จานวน 64 คน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระหว่างคะแนนสอบครั้งที่ 1 (Test) และครั้งที่ 2 (Retest) พบว่าคะแนนสอบครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
แบบทดสอบความคิดเชิ งกลยุ ทธ์ข องพนั กงานในองค์การที่ศึกษาทั้ง ฉบับมี ความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.945) และในรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน (r = 0.894, 0.818, 0.857, 0.809) ตามลาดับ (รายละเอียดในตารางที่
2) จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีผลการทดสอบที่มีความสม่าเสมอคงที่และ
แน่นอน
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) จากผลการสอบซ้า (Test-retest method; n = 64)
คุณลักษณะที่ต้องการวัดความคิดเชิงกลยุทธ์

1. การตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
รักษามาตรฐานขององค์การ
2. การวิเคราะห์ปัญหา
3. การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
4. การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
คะแนนรวม
** p < .01

คะแนน
เต็ม

ครั้งที่ 1
(Test)

ครั้งที่ 2 (Retest)

r

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

x

%

x

%

7

4.13

58.37

4.12

58.82

0.894

สูงมาก

7
7
7
28

3.98
4.84
4.36
17.27

56.92
69.20
62.28
61.69

3.96
5.02
4.29
17.39

56.58
71.76
61.27
62.11

0.818
0.857
0.809
0.945

สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก

เมื่อพิจารณาระดับค่าความเชื่อมั่นรายด้านพบว่าแต่ละด้านมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมาก
เช่นกัน ซึ่งสรุปได้ว่าแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่น่าเชื่อถือและ
ยอมรับได้ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการทดสอบคุณภาพและการตรวจสอบความตรง
เชิงสภาพ ของแบบทดสอบสถานการณ์ของการคิดเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้มีความสม่าเสมอคงที่แน่นอนและ
ยอมรับได้

ผลการทดสอบคุณภาพด้วยหาความตรงเชิงสภาพ (Concurrent validity) ของ
แบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์
ผลการศึกษา พบว่า 1) พนักงานที่มีตาแหน่งต่างกันมีระดับความคิดเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน
โดยพบว่า ผู้บริหารมีระดับความคิดเชิงกลยุทธ์สูงกว่าพนักงานที่ไม่มีตาแหน่งบริหารอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเชิงกลยุทธ์ จาแนกตามตาแหน่งของพนักงาน (N=540)
ความคิดเชิงกลยุทธ์

1. การตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และรักษา
มาตรฐานขององค์การ
2. การวิเคราะห์ปัญหา
3. การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
4. การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
คะแนนรวม

ผู้บริหาร(N=255)
x
3.94
3.92
4.58
4.27
16.68

SD

พนักงาน
(N=285)

t

p

SD

1.19

x
3.42

1.30

4.76

0.000

1.07
1.19
1.17
2.42

3.36
3.87
3.53
14.18

1.12
1.14
1.08
2.59

5.87
7.14
7.38
11.54

0.000
0.000
0.000
0.000

** p < .05

2) ผลการศึกษาความแตกต่างของระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ของพนักงานในองค์การที่ศึกษา
จาแนกตามเพศ พบว่าพนักงานที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน 3) จาแนกตามอายุ พบว่าพนักงานที่มี อายุต่างกันมีระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ทั้ง
โดยรวมและรายด้า นทุกด้ านไม่ แตกต่า งกัน 4) จาแนกตามอายุงานในต าแหน่ งบริหารเฉพาะกลุ่ ม
ผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารที่มีอายุงานในตาแหน่งบริหารต่างกันมีระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 5) จาแนกตามจาแนกตามอายุงานเฉพาะพนักงานที่ไม่มีตาแหน่งบริหาร พบว่า
พนักงานที่มีอายุงานต่างกันมีระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
และ 6) จาแนกตามสายงาน พบว่าพนักงานที่มีสายงานต่างกันมีระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งโดยรวม
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาความสามารถในการจาแนกบุคคลของแบบทดสอบสถานการณ์ สรุปได้ว่ามี
เพียงด้านตาแหน่งงานเท่านั้นที่พบความแตกต่างของระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ โดยที่ผู้บริหารมีระดับ
ความคิดเชิงกลยุทธ์สูงกว่าพนักงานที่ไม่มีตาแหน่งบริหาร และสรุปได้ว่าแบบทดสอบสถานการณ์ฉบับ
นี้สามารถแสดงถึงระดับความคิดเชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานได้อย่างมีนัยสาคัญ
ผลการสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของคะแนนความคิดเชิงกลยุทธ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนแบบทดสอบสถานการณ์ด้านความคิดเชิงกลยุ ทธ์รวมทั้งฉบับ
(คะแนนเต็ม 28 คะแนน) ของพนักงานที่ในองค์การที่ศึกษา จานวน 540 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 15.35
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เท่ากับ 13.00 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75
เท่า กั บ 17.50 เมื่ อ แจกแจงคะแนนแบบทดสอบพบว่า มี ลั กษณะการแจกแจงเป็ นแบบโค้ ง ปกติ
(Normal distribution) ซึ่งมี ค่าความโด่ ง (Kurtosis) เท่า กับ -.68 และค่า ความเบ้ (Skewness)
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2/2564

นันทา สู้รักษา

เท่า กับ -.01 เมื่อ นาคะแนนของความคิด เชิง กลยุทธ์ของพนักงานที่ศึ กษามาการสร้างเกณฑ์ปกติ
(Norm) แบ่งออกเป็น 9 ระดับ ที่เรียกว่าเกณฑ์ปกติสเตไนน์ (Stanine norm) ซึ่งผู้วิจัยจาแนก
คะแนนแบบทดสอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความคิดเชิงกลยุทธต่า ปานกลาง และสูง ตามลาดับ
โดยกลุ่มแรกหรือกลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์ต่ามีเกณฑ์ปกติสเตไนน์ 1-3 โดยกลุ่มนี้มีคะแนนดิบไม่เกิน
13.0 คะแนน ส่วนกลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์ปานกลางมีเกณฑ์ปกติสเตไนน์ 4-6 คือ กลุ่มที่มีคะแนนดิบ
ระหว่าง 13.5-17.0 คะแนน และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มคะแนนความคิดเชิงกลยุทธ์สูงมีเกณฑ์ปกติสเต
ไนน์ 7-9 คือ กลุ่มที่มีคะแนนดิบ 17.5 คะแนนขึ้นไปตามลาดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Discussion and Recommendation)
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเชื่อมั่น ความตรงเชิงแบบทดสอบสถานการณ์เพือ่
ประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์พบว่า
1) ผลคะแนนแบบทดสอบเชิงสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยใช้วิธีการสอบซ้า
ทั้งรายด้านและโดยรวมทั้งฉบับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์แบบเพียร์ สันระหว่างคะแนนสอบครั้งที่ 1
(Test) และครั้งที่ 2 (Retest) ทั้งรายด้านและโดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งแต่ละด้านได้แก่ การตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และรักษามาตรฐานขององค์การ การ
วิเ คราะห์ ปั ญ หา การใช้ ก ลยุ ท ธ์ในการแก้ ปั ญ หา และการประยุ ก ต์ ค วามรู้ สู่ การปฏิ บั ติ โดยมี ค่ า
ความสัมพันธ์ r= .0.894, 0.818, 0.857, 0.809 ตามลาดับซึ่งสามารถสรุปได้ว่าแบบทดสอบฉบับนี้มี
ค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง
การประเมิ น ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบทั้ ง ฉบั บ มี เ ท่ า กั บ 0.945 ซึ่ ง สรุ ป ว่ า
แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ โดยผล
การศึ กษาครั้ง นี้ส อดคล้ องกับ แนวคิ ดของการประเมินค่า ความเชื่ อ มั่นของแบบทดสอบที่กล่ าวว่า
แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่ามากกว่า 0.7 จึงยอมรับได้ หากมีค่ามากกว่า 0.8 จะเป็นค่าที่
สูง มากและดี (Contina, 1993) จากข้ อมู ลที่กล่า วมาข้ างต้นสามารถสรุ ป ได้ ว่าแบบทดสอบเชิ ง
สถานการณ์ฉบับนี้มีคุณภาพ
2) ผลการศึกษาความตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกล
ยุทธ์ พบว่าผู้ บริ หารมี ระดับ ความคิด เชิ งกลยุ ทธ์แตกต่ างจากพนักงานที่ไม่ มีต าแหน่ งบริหาร โดย
ผู้บริหารมีค่าคะแนนของการคิดเชิงกลยุทธ์สงู กว่าพนักงานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.01 ทั้งรายด้านและ
โดยรวมเนื่องจากผู้บริหารขององค์การถือเป็นผู้นาที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการ
คิด วิเ คราะห์ การวางแผนและกลยุ ทธ์ขององค์ การ รวมถึง การมี ข้อ มูล มุมมอง และภาพรวมของ
องค์การและธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันทางด้านธุรกิจและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์การ
ตั้งไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงควรมีคุณลักษณะของการเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีและมีระดับ
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การคิดเชิงกลยุทธ์สูงกว่าพนักงานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Goldman (2012) ซึ่ง
ศึกษาในเรื่องการเป็นผู้นาหรือผู้บริหารที่ส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ เช่น พื้นฐานครอบครัว การเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ การมีที่
ปรึกษาที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานต่าง ๆ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล
อื่น ผู้บริหารองค์กรมีสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจสาคัญๆมากกว่าพนักงานทั่วไปรวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้บริหารอื่นๆในองค์กรมากกว่าพนักงานทั่วไป
นอกจากนี้ผลงานวิจยั ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Potter (2005) ที่ศึกษาเรื่องการเป็นนักคิด
เชิงกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งกล่าวว่านักคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีโอกาสประสบความสาเร็จจาเป็นต้องมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ตรงจุด และสามารถมองเห็นภาพรวมและรายละเอียดของปัญหาได้เป็นอย่างดี นักคิด
เชิงกลยุทธ์ที่ดตี อ้ งมีความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive abilities) โดยนักคิดกลยุทธ์นั้นไม่เพียงแต่
คิดกลยุทธในการแก้ ปัญหาแต่ยัง ช่วยพัฒนาโอกาสให้ มีการพัฒนาสู่ความเป็น นักคิ ดเชิงกลยุทธ์ที่มี
ความสามารถมากขึ้น นักคิดเชิงกลยุทธ์ต้องรู้จักใช้ข้อมูลควบคู่ไปกับความรู้และปัญญา มีความตื่นตัว
อยู่เสมอและเตรียมพร้อมตลอดเวลาและมีความยึดหยุ่นในการตัดสินใจ กอปรกับต้องมีความมั่นคงทาง
อารมณ์และการยึดมั่นในเหตุผล
และสอดคล้องกับ Nuntamanop, Kauranen, and Igel (2013) ที่ได้กล่าวว่าการคิดเชิงกล
ยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และ
เป็นความสามารถและทักษะที่จาเป็นของผู้นาหรือผู้บริหารในองค์การธุรกิจซึ่งมีผลต่อการกาหนดกล
ยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปใช้ Tavakoli & Lawton (2005) กล่าวว่าหากองค์การมีการคิดเชิงกลยุทธ์
และมีนักคิดเชิงกลยุทธ์ในองค์การมากเท่าไรยิ่งทาให้องค์การสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันได้ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล ซึ่งจากที่กล่าวมาการคิด
เชิ ง กลยุ ทธ์เ ป็ นลั กษณะและทักษะส าคั ญ ที่ผู้ บ ริ หารในองค์ การต้ อ งมี แ ละควรมี มากกว่า พนั กงาน
โดยทั่วไปซึ่งเป็นตามผลการวิจัยที่ประจักษ์ เพราะหากผู้บริหารมีการคิดกลยุทธ์จะสามารถบริหาร
จัดการให้อ งค์การบรรลุเ ป้าหมายขององค์การที่ตั้ง ไว้และสามารถปรับเปลี่ย นกลยุ ทธ์ข ององค์การ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ทันตามสถานการณ์
นอกจากนี้ผลการวิจัยการใช้แบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์ในการ
จาแนกบุคคลตามเพศ อายุ อายุงานในตาแหน่งบริหาร อายุงานของพนักงานที่ไม่มีตาแหน่งผู้บริหาร
และสายงาน พบว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ อาจเนื่องจากเพศ อายุ
อายุงานในตาแหน่งบริหาร อายุงานของพนักงานที่ไม่มีตาแหน่งผู้บริหาร และสายงานของพนักงานใน
บริบทขององค์การที่ศึกษาเป็นองค์การที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีลักษณะงานที่ความเกี่ยวข้องกัน
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต้องเจอสถานการณ์ปัญหา อุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน มีบรรยากาศการทางาน
และวัฒนธรรมองค์การเดียวกันส่งผลให้การเกิดความแตกต่างของระดับการคิดเชิงระบบไม่ชัดเจน
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
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ตารางที่ 4 เกณฑ์ปกติสเตไนน์ (Stanine norm) คะแนนความคิดเชิงกลยุทธ์ของพนักงานในองค์การที่
ศึกษาโดยรวมและรายด้าน
ความคิดเชิงกลยุทธ์

คะแนน
เต็ม

คะแนนสเตไนน์
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. การตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และรักษามาตรฐาน
ขององค์การ
2. การวิเคราะห์ปัญหา

7

0.0 - 1.0 1.5 - 2.0

2.5

3.0

3.5

4.0 - 4.5

5.0

5.5

6.0 - 7.0

7

0.0 - 1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5 - 5.0

5.5

6.0 - 7.0

3. การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปญั หา

7

0.0 - 2.0

2.5

3.0

3.5

4.0 - 4.5

5.0

5.5

6.0

6.5 - 7.0

4. การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

7

0.0 - 1.5

2.0

2.5

3.0 - 3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0 - 7.0

คะแนนรวม

28 0.0 - 10.0 10.5 -11.5 12.0 - 13.0 13.5 -14.5 15.0 - 16.0 16.5 - 17.0 17.5 - 18.5 19.0 - 20.0 20.5 - 28.0
กลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์ต่า

กลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์ปานกลาง

กลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์สูง

3) ผลการศึกษาการสร้างเกณฑ์ปกติ และคะแนนสเตไนน์ (Stanine norm) ผู้วิจัยจาแนก
คะแนนแบบทดสอบออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์ต่ามีเกณฑ์ปกติสเตไนน์ 1-3 คือ กลุ่ม
ที่มีคะแนนดิบไม่เกิน 13.0 คะแนน กลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์ปานกลางมีเกณฑ์ปกติสเตไนน์ 4-6 คือ
กลุ่มที่มีคะแนนดิบระหว่าง 13.5-17.0 คะแนน และคะแนนกลุ่มความคิดเชิงกลยุทธ์สูงมีเกณฑ์ปกติส
เตไนน์ 7-9 คือ กลุ่มที่มีคะแนนดิบ 17.5 คะแนนขึ้นไปตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการสร้าง
เกณฑ์ปกติสเตไนน์ (Stanines norms) ที่ว่า 1) คะแนนแบบนี้เป็นคะแนนมาตรฐานชนิดหนึ่งแต่มีค่า
เพียง 9 ตัว (Standard nine points) ค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9 การวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งคะแนนออกได้ 9
คะแนนสไตเนน์ 2) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่คะแนน 5 ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
คิดเชิงกลยุทธ์อยู่ที่ 15.35 และอยู่ในคะแนนสไตเนน์ 5 เช่นกัน 3) ส่วนคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประมาณ 2 คะแนน ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.8 ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ของทฤษฎีการสร้าง เกณฑ์ปกติ ส เตไนน์ (Stanines norms) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2543) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ในการหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบตามสถานการณ์ของการคิดเชิ งกล
ยุทธ์ใช้เกณฑ์ปกติสเตไนน์มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามทฤษฎีที่กล่าวมา
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ
1) การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งมีบริบทขององค์การที่มีความเฉพาะ การศึกษาครั้งต่อไปควรนาแบบทดสอบ
สถานการณ์ฉบับนี้ไปศึกษากับองค์การประเภทอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบหรือยืนยันผลการวิจัยและสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แบบทดสอบฉบับนี้
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ความเชื่อมั่นและความตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์

2) เนื่องจากพบว่าแบบทดสอบสถานการณ์มีความตรงเชิงสภาพที่ดี ผู้สนใจควรสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบตามสถานการณ์ในด้านอื่น ๆ ให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบคุณลักษณะของพนักงานในด้าน
ต่าง ๆ ให้รอบด้าน หลากหลายมุมมองมากขึ้น
3) ควรทาการศึกษาโดยวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถามรูปแบบอื่น การใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยยืนยันความตรง ร่วมกับการใช้
แบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้
1) จากผลการวิจัยการทดสอบคุณภาพและการตรวจสอบความตรงเชิงสภาพ แบบทดสอบ
สถานการณ์ฉบับนี้ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีผลการทดสอบที่มีความสม่าเสมอคงที่และ
แน่นอนจากเครื่องมือเดียวกันและผลคะแนนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผลการศึกษาทาให้ได้เกณฑ์
ปกติสเตไนน์ (Stanine Norm) ของคะแนนแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งองค์การสามารถนาแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ป กติ ของคะแนนแบบทดสอบสถานการณ์ทั้ง ฉบั บและรายด้า น หรือ ใช้ ร่วมกั บ
แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ด้านอื่น ๆ เพื่อประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้รับการประเมินได้อย่าง
แม่นยาและรอบด้านมากขึ้น
2) จากผลการวิจัยแบบทดสอบเชิ งสถานการณ์ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ พบว่า แบบทดสอบ
สถานการณ์ ฉ บั บ นี้ ส ามารถแบ่ ง แยกระดั บ ความคิ ด เชิ ง กลยุ ทธ์ระหว่า งผู้ บ ริ หารพนั กงานได้ โดย
พนักงานที่มีตาแหน่ง ระดั บบริ หารมี ระดั บการคิด เชิงกลยุทธ์สูง กว่าพนักงานทั่วไป ซึ่งแบบทดสอบ
สามารถจาแนกความสามารถด้ า นการคิด เชิ งกลยุ ทธ์ ได้ ดั งนั้ นผู้ ส นใจสามารถนาแบบทดสอบเชิ ง
สถานการณ์ ด้ า นการคิ ด เชิ ง กลยุ ทธ์ ฉ บั บ นี้ ไปประยุ กต์ ใช้ ใ นกระบวนการทางานต่ า ง ๆ ของฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor)
เป็นต้น ทั้งนี้ ควรทาการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาว่าต้องใช้มีข้อถามกี่ข้อ และจะบริหารการทดสอบอย่างไรจึง
จะสามารถคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่งได้อย่างเหมาะสม
3) การศึกษาครั้งนี้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์ของ
บุคลากรในองค์การและควรมีการทดสอบแบบทดสอบสถานการณ์ในองค์กรอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่
อาจมีที่มีวัฒนธรรมการทางานที่แตกต่างกันก่อนนาไปใช้จริง

ข้อจากัดในงานวิจัย (Limitation)
1) จากการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียง
อย่างเดียวการนาผลการวิจัยไปใช้หรือแบบทดสอบสถานการณ์ฉบับนี้ไปใช้ควรพิจารณาถึงบริบทของ
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
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องค์การที่ต่างกันและบริบทอื่น ๆ เช่น บริบทของประเทศไทยที่มีผู้กล่าวถึงการเป็นสังคมอุปถัมภ์ จึง
เป็นเรื่องท้าทายในการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความคิดเชิงกลยุทธ์กับสังคมอุปถัมภ์ในองค์การ (อิทธิ
ศักดิ์ วรกิจ, 2563) ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ อย่างไร งานวิจัยครั้งต่อไปควรเจาะลึกถึงประเด็นที่
ไกลกว่าการตอบคาถามเพียงการหาความตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบ
2) ผลการวิจัยการใช้แบบทดสอบสถานการณ์เพื่อประเมินการคิดเชิงกลยุทธ์ในการจาแนก
บุคคลตามเพศ อายุ อายุงานในตาแหน่งบริหาร อายุงานของพนักงานที่ไม่มีตาแหน่งผู้บริหาร และสาย
งาน พบว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ อาจเนื่องจากเพศ อายุ อายุงาน
ในตาแหน่งบริหาร อายุงานของพนักงานที่ไม่มีตาแหน่งผู้บริหาร และสายงานของพนักงานในบริบท
ขององค์การที่ศึกษาเป็นองค์การที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีลักษณะงานที่ความเกี่ยวข้องกั น ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ต้องเจอสถานการณ์ปัญหา อุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน มีบรรยากาศการทางาน
และวัฒนธรรมองค์การเดียวกันส่งผลให้การเกิดความแตกต่างของระดับการคิดเชิงระบบไม่ชัดเจน
3) สืบเนื่องมาจากข้อ 2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรแยกประเภทผู้บริหารระดับต้น กลางและ
สูงออกจากกัน จะได้ทราบผลการคิดกลยุทธในเชิงลึก
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