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บทคัดย่อ
	 นักบริหารระดับสูงในภาครัฐถือเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 

พฒันาประเทศชาตด้ิวยเจตนาทีด่	ีความรูแ้ละประสบการณ์ในงานอนัสงูส่งผนวกกบัความสามารถคิดเชงิกลยทุธ์ 

ของผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐจึงมีความส�าคัญจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลในการบริหารงานภาครัฐ	 

การวิจัยนี้มุ่งประเมินและเปรียบเทียบทักษะเชิงกระบวนการการคิดกลยุทธ์ใน	 6	 ด้านกับ	 3	 กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวนรวม	547	คน	ทีม่าจากบรบิทวฒันธรรมการจดัการทีแ่ตกต่างกนัคอื	1.	กลุม่ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร

นักบริหารระดับสูง	(นบส.	1)	และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง	(ส.นบส.)	รวมจ�านวน	

371	คน	2.	กลุ่มตวัอย่างผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรนกับรหิารระดบักลางการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	จ�านวน	121	คน	 

และ	3	กลุ่มตัวอย่างนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง	จ�านวน	55	คน

	 ผลการศึกษาบ่งชีว่้า	นักบริหารกลุม่ตัวอย่างมีระดบัสมรรถนะการคิดกลยทุธ์ท้ัง	6	ด้านในระดบัท่ีสูง	 

ได้แก่	พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการคาดคะเน	การท้าทาย	การตคีวาม	การตดัสนิใจ	การสร้างเอกภาพ	และการเรยีนรู้	 

ในระดบัสงู	การคาดคะเนและการเรียนรู้อยู่ในระดับสงูสดุ	(ค่าเฉลีย่ระหว่าง	=	5.15–5.66	ใน	7	ช่วงค่าลิเคิร์ท)	

โดยที่แสดงพฤติกรรมด้านการตัดสินใจต�่าที่สุดในทุกกลุ่ม	 ผลการวิเคราะห์	 ANOVA	 พบความแตกต่าง 

อย่างมนียัส�าคญัใน	2	ด้านคือ	ด้านการคาดคะเนและด้านการสร้างเอกภาพ	(F	=	3.598,	p	=	0.05;	F	=	5.290,	 

p	 =	 0.01)	 ผลการวิเคราะห์รายคู่พบว่า	 นักบริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารของส�านักงาน	 ก.พ.	 

มคีะแนนเฉลีย่ทัง้	2	ด้านสงูกว่านักบรหิารหลักสตูรของ	กฟภ.	อย่างมนียัส�าคญั	ผลการทดสอบด้วยสถิต	ิt-test	 

ยังพบยืนยันความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการคิดกลยุทธ์	 3	 ด้านท่ีนักบริหารชายมีคะแนนเหนือกว่า 

นักบริหารหญิงอย่างมีนัยส�าคัญใน	 3	 ด้านคือ	 ด้านการท้าทาย	 การตัดสินใจ	 และการสร้างเอกภาพ	 

(t-test	=	3.045,	p	=	0.01;	=	3.873,	p	=	0.00;	=	2.215,	p	=	0.05)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา 

ก่อนหน้านี้ของผู้วิจัย
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	 การศึกษาคร้ังน้ีได้เสนอแนะโมเดลเชิงกระบวนการเพื่อพัฒนาการคิดกลยุทธ์ของนักบริหารใน	 

3	ระดับผ่านความแตกต่างใน	3	มิติ-เพศ	ทีม	และวัฒนธรรมองค์การในบริบทหน่วยงานราชการ	โดยเฉพาะ

การออกแบบ	กระบวนการ	พฒันาและอปุสรรคปัญหา	ในการพฒันาเชงิกระบวนการทัง้	6	ด้านของสมรรถนะ

การคิดกลยุทธ์ของนักบริหารที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง	 การวิจัยคร้ังนี้ยังได้รายงานถึงข้อจ�ากัด	 และ	 

เสนอแนะประเด็นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

ค�าส�าคัญ:	การคิดกลยุทธ์	ทักษะเชิงกระบวนของการคิดกลยุทธ์	การพัฒนานักบริหาร
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Process Skills on Strategic Thinking among Thai Public Executives: 
A Life-Long Development 
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Abstract
	 Senior	executives	in	the	public	sector	are	considered	a	very	important	civil	servant	

group	for	country	development.	Their	good	intention	and	broad	work	experience	combined	

with	their	capacity	of	strategic	thinking	deems	critical	for	effective	state	functioning.	This	

research	study	was	intended	to	assess	and	then	compare	a	process	model	which	consists	

of	six	strategic	 thinking	skills,	as	proposed	by	Schoemaker,	Krupp	&	Howland	 (2013),	of	

participants	in	Thai	leadership	development	programs.	The	study	sample	consists	of	a	group	

of	547	training	participants	from	different	organizational	culture	whom	attended	the	leadership	 

training	programs	as	follows:	a	number	of	371	senior	civil	service	executives,	a	number	of	

120	middle-level	managers	from	the	Provincial	Electricity	Authority	(PEA),	and	a	number	of	

55	senior	Thai	local	administration	executives.

	 The	data	analyses	revealed	that	the	senior	executives	exhibited	a	considerably	high	

level	 of	 strategic	 thinking	 across	 six	 skills:	 the	 sequential	 abilities	 used	 to	 anticipate,	 

challenge,	interpret,	decide,	align,	and	learn	(mean	range	=	5.15–5.66	of	1-7	Likert	rating	scale).	 

The	two	highest	mean	scores	are	on	the	Anticipation	and	Learning	factors	with	the	lowest	

on	the	Decision	Making	in	all	subgroups.	One-way	ANOVA	exhibited	statistically	significant	

on	the	Anticipation	and	Alignment	Factors	(F	=	3.598,	p	=	0.05;	F	=	5.290,	p	=	0.01).	A	post-hoc	 

paired	comparison	analysis	showed	that	the	both	superior	significance	was	due	to	the	higher	 

mean	scores	of	the	civil	service	executive	group	over	that	of	the	PEA	group.	The	t-test	 
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statistics	of	the	total	sample	confirmed	the	traditional	notion	that	male	executives	tend	 

to	significantly	demonstrate	higher	levels	of	strategic	thinking	in	three	skills	over	those	of	

the	females.	The	statistically	significant	results	are	on	the	Challenge,	Decision	Making,	and	 

Alignment	factors	(t-tests	=	3.045,	p	=	0.01;	=	3.873,	p	=	0.00;	=	2.215,	p	=	0.05,	respectively).

	 The	study	provided	a	process	model	for	developing	executive	strategic	thinking	via	

the	lens	of	gender	difference,	team	support,	and	organizational	culture.	Suggestions	on	

how	to	design	the	process	development	on	strategic	thinking	of	the	executives	including	

the	problems	and	future	research	studies	are	provided	as	well	as	the	limitations	of	this	

study.

Keywords:	Strategic	thinking,	a	process	model	of	strategic	thinking,	executive	development
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ความคิดเชิงกลยุทธ์กับภาวะผู้น�า
การคดิกลยทุธ์ถอืเป็นลกัษณะเฉพาะตัวทีส่�าคัญในเบือ้งต้นต่อการเป็นนกับรหิารทีด่ขีองหน่วยงาน	

การคิดกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่ซับซ้อน	 ไร้แบบแผน	 หรือโอกาสที่คลุมเครือในบริบทที่มี 

ความผันแปรเปลี่ยนแปลง	 ในบริบทการจัดการของภาครัฐปัญหานั้นจะเชื่อมโยงกับหลายปัจจัยและกับ 

หลายภาคส่วน	การคิดกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดอ่านภายในที่มีขั้นตอนเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน	เช่น	การอ่าน

สภาพแวดล้อม	 การตีความ	 การวิเคราะห์	 การประเมิน	 และการตัดสินใจ	 บ้างเชื่อว่าการคิดกลยุทธ์ต้องมี 

พื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน	(Goldman,	Schlumpf	&	Scott,	2017)	

ผู้น�าที่ไร้ความคิดเชิงกลยุทธ์จะบริหารหน่วยงานที่ขาดความชัดเจนในเป้าหมาย	 พันธกิจของหน่วยงาน 

ไร้ทศิทางทีถ่กูต้อง	เบนห่างจากเป้าหมาย	ยิง่หากผูน้�านัน้ขาดการสือ่สาร	การโน้มน้าวจงูใจจะประสบปัญหา

เรื่องเอกภาพ	ความทุ่มเท	ความผูกพัน	ความรักภักดีในงาน	และองค์การของบุคลากร

พฤติกรรมที่เป็นกลยุทธ์มีความส�าคัญมากต่อการชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน	ประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน	 การออกแบบกลยุทธ์ที่ดีในการบริหาร	 ถือเป็นหัวใจส�าคัญ

ของความส�าเร็จและอยู่รอดของหน่วยงาน	 การออกแบบกลยุทธ์ซึ่งเป็นเรื่องของงานนั้น	 ในทางปฏิบัต	ิ 

ต้องอาศัยคนที่มีอุดมการณ	์ค่านิยมร่วมกัน	การขับเคลื่อนกลยุทธ์ต้องอาศัยองค์ประกอบ	2	ประการ	ได้แก่	

การคิดกลยุทธ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 การคิดกลยุทธ์นั้นเป็นต้นทางของการวางแผนเชิงกลยุทธ	์ 

การคิดกลยุทธ์ที่ดีนั้น	 นักบริหารต้อง	 1)	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในหน่วยงาน	 

2) ก�าหนดวิสัยทัศน์	 อนาคตที่พึงปรารถนาของหน่วยงาน	 และ	 3)	 ออกแบบยุทธศาสตร์ร่วมสมัยของ

หน่วยงาน	ท่ีเหนอืกว่า	ดีกว่า	และแตกต่างจากคูแ่ข่ง	ประมวลความคดิอ่านเช่นนีเ้พือ่ประโยชน์ในการวางแผน

กลยุทธ์เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทีพ่งึประสงค์ของหน่วยงาน	 ในการท่ีจะส่งเสรมิการคดิกลยทุธ์ของนกับรหิาร

ในหน่วยงานนัน้	ผูบ้ริหารและบคุลากรต้องเต็มใจเข้ามส่ีวนร่วมในการคิด	การตัดสนิใจกิจกรรมเชิงกลยทุธ์ใด	ๆ

ของหน่วยงานอยู่เป็นนิจ	 แม้ว่าตามจริงแล้วในทางปฏิบัติ	 หาใช่ว่านักบริหารทุกคนจะถึงพร้อมด้วยทักษะ

การคิดกลยุทธ์	สืบเนื่องจากการที่แต่ละบุคคลอาจใช้กระบวนการคิดอ่านที่แตกต่างกัน

วรรณกรรมต่างชีใ้ห้เหน็ว่า	ความหมาย	สภาวะ	องค์ประกอบ	และกระบวนการของการคดิกลยทุธ์	นัน้ 

มคีวามหลากหลายและซบัซ้อน	(Haycock,	Cheadle	&	Bluestone,	2012;	Hughes,	Beatty	&	Dinwoodie,	 

2014;	Mascarenhas,	 2011;	 Nuntamanop,	 Kauranen	 &	 Igel,	 2013;	 Schoemaker,	 Krupp	 &	 

Howland,	2013)	โดยล�าพังค�าว่า	กลยุทธ์	 (strategy)	หมายความว่า	การมีทางเลือกที่จะบรรลุเป้าหมาย	

ทัง้น้ี	ผูต้ดัสนิใจ	ต้องค�านงึถงึทัง้ผูค้นและบรบิท	Amitabh	(2012)	เหน็ว่าการคดิกลยทุธ์เป็นกระบวนการคดิ

อ่านของสมองในการรบัรู	้วเิคราะห์สภาพแวดล้อม	ค้นหาพฒันามมุมองเชงิกลยทุธ์	แล้วสังเคราะห์ทางเลอืก 

ชี้น�าปฏิบัติการทั้งในเชิงรุกและต้ังรับ	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของหน่วยงาน	 

ขณะที	่Olson	และ	Simerson	(2015)	เห็นว่า	การคิดกลยุทธ์นั้นมีลักษณะที่หลากหลาย	เชื่อมโยงกัน	และ

ต้องอาศยัการคดิเป็นระบบเป็นรากฐานมาก่อน	Rumelt	(2011)	ระบวุ่า	แก่นของยุทธศาสตร์ท่ีด	ีประกอบด้วย	 

3	สิ่ง	ได้แก	่1)	การวินิจฉัยปัญหา	2)	นโยบายที่ใช้ชี้น�าในการแก้ไขป้องกันปัญหา	และ	3)	กลุ่มของกิจกรรม



6 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

ที่เป็นเอกภาพเพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหา	จึงกล่าวได้ว่า	ผู้น�าที่คิดเชิงกลยุทธ์	จะสามารถบริหารหน่วยงาน 

ได้อย่างเป็นกลยทุธ์	ตอบสนองนโยบายระดับสงูของประเทศได้ด	ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ประยทุธ์	ปยตุโต)	 

(2016)	กล่าวว่า	การคิดชอบด้วยเจตนาที่ดีเป็นต้นทางของการคิดเป็น	การกระท�าชอบ	การพัฒนาปัญญา

ด้วยความฉลาด	รับฟังเสียงผู้อื่นและการคิดในใจอย่างแยบคายถูกวิธี

	 ผู้คนทั่วไปมักเช่ือว่าการคิดกลยุทธ์นั้นส�าคัญ	 จ�าเป็นต่อการเป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น	 แต่ใน 

ความเป็นจริง	 การคิดกลยุทธ์	 เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีทุกคนพึงฝึกฝนอยู่เป็นนิจผ่าน	 3	 กิจกรรม	 กล่าวคือ	 

ประเมินบริบทและสถานการณ์	 มองเห็นแบบแผน	 ทิศทาง	 แนวโน้ม	 และท�าการตัดสินใจท่ีเหมาะสม	 

อุปนิสัยดังกล่าวส่งผลต่อการล่วงรู้และการออกแบบกลยุทธ์ที่ดี	 หากบุคคลมีภาวะพื้นฐานของการน�า	 

ประกอบร่วมกับการคิดกลยุทธ์	จะส่งผลต่อการเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์	(strategic	leadership)	ที่ดี	ส่งผลต่อ

การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

	 Zabriskie	 และ	 Huellmantel	 (1991)	 เห็นว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 นักบริหารระดับสูง 

พึงแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์	 ผ่านการตัดสินใจในระบบการวางแผน	 3	 ระยะคือ	 1)	 การตัดสินใจ 

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนินการตามระเบยีบและการแก้ไขปัญหาทีเ่กือ้หนนุต่อระบบตดัสนิใจของอกีสองข้อถดัไป	 

2)	 การบริหารการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติการและใช้ทรัพยากรต่อประเด็นที่ตอบสนองต่อนโยบาย	 และ	 

3)	 การตัดสินใจที่ค�านึงถึงอนาคตของหน่วยงาน	 มิใช่บริหารหน่วยงานอย่างเลื่อนลอย	 ไร้เป้าหมาย	 และ 

ขาดทิศทางที่เหมาะสม	 ขณะที่เติบโตก้าวหน้าที่สูงขึ้น	 ๆ	 ผ่านการได้รับมอบหมายงานต่าง	 ๆ	 นักบริหาร 

จะมทีกัษะและประสบการณ์สงูในการตัดสนิใจให้ถกูต้องตามกฏระเบียบและในเชงิปฏบัิตกิารสนองนโยบาย	

ท�าให้ติดชะงักในแนวปฏิบัติการ	 แต่มีน้อยรายที่จะสามารถคิดหา	 ก�าหนดโอกาสและแนวทางใหม่	 ๆ	 

แก่หน่วยงานได้	 ซึ่งต้องเกิดจากหลักคิด	 กระบวนการหล่อหลอมฝึกฝนการคิดในระหว่างปฏิบัติงาน	 

และวิธีการที่ใช้ก�าหนดยุทธศาสตร์ของนักวางแผน	

	 Groysberg	 และคณะ	 (2018)	 ชี้ให้เห็นว่า	 ในการที่ผู้บริหารจะธ�ารงความเข้มแข็งของหน่วยงาน 

ให้ส่งมอบประสิทธผิลได้น้ัน	ด้วยเหตุผลทีส่มตรรกะ	ความคดิเชิงกลยทุธ์จะช่วยในการก�าหนดยทุธศาสตร์และ 

ขบัเคลือ่นผูค้นเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย	ขณะทีว่ฒันธรรมกช็ีน้�ากจิกรรม	มเีขม็มุง่สูเ่ป้าหมายเช่นกนัโดยการขบัเคลือ่น 

ผู้คน	ผ่านคุณค่า	ค่านิยมหลัก	ความเชื่อร่วมกัน	ซึ่งสิ่งที่เป็นนามธรรม	วัฒนธรรมหน่วยงานที่ดี	พึงสอดคล้อง

เกื้อหนุนยุทธศาสตร์	ภายใต้การเอาจริงเอาจังของผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ	สร้างแรงจูงใจ	กระตุ้นให้บุคลากร

คิด	พูด	ท�าตามค่านิยมหลักที่เกื้อหนุนและสนับสนุนกับยุทธศาสตร์ขององค์การ

	 การคดิกลยทุธ์ส่งผลต่อภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์	ในกรณขีองภาคเอกชนต้องเหน็แนวโน้ม	ชิงความได้เปรยีบ 

จากการอ่านสถานการณ์การแข่งขันที่แปรผันสูงให้รอบด้านได้เป็นอย่างดี	 ตัดสินใจเหมาะสมทันกาล	 

เช่นเดียวกับในภาครัฐ	 ผู้น�าเชิงกลยุทธ์พึงเป็นผู้มีความสามารถวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	 ล่วงรู้สถานการณ์	 

ตัดสินใจวันนี้บนข้อมูลในอนาคต	 เพื่อก�าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อส่วนรวม	 สร้างความเห็นต่อเนื่อง	 

เชือ่มโยงกบัการคดิ-การโน้มน้าว-ปฏบิติัการเชงิกลยทุธ์	(Hughes,	Beatty	&	Dinwoodie,	2014)	ผูม้อี�านาจ 

ทางการเมืองเมื่อแรกคิดนโยบายสาธารณะใด	 ๆ	 ย่อมเล็งต่อผลลัพธ์เป็นท่ีตั้ง	 มีความชัดเจนต่อแนวทาง 

ด�าเนินการเช่นไร	ให้ถกูระเบยีบแบบแผน	ในทางปฏบัิต	ิกรอบความคดิอ่านของผูบ้รหิารของภาครฐั	ซ่ึงส่วนใหญ่ 
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ยังยึดติดกับรูปแบบเดิม	 คิดไม่เป็น	 ไม่ถาม	 ไม่เถียงคล้อยตามนายเร็ว	 คุณภาพของข้าราชการระดับสูง 

ในภาครัฐของไทยนั้น	ไม่สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ที่มีอยู่มาก

ในราชการไทย	 การคิดกลยุทธ์นับได้ว่าเป็นสมรรถนะที่ส�าคัญของนักบริหาร	 แม้จะถูกก�าหนดไว ้

ทีพ่งึได้รบัการประเมนิและพฒันาในหลกัสตูรเตรยีมความพร้อมก่อนการเลือ่นต�าแหน่งสงูขึน้ของนกับรหิาร	

แต่ในทางปฏิบัติ	 ยังขาดความชัดเจนว่าพึงได้รับการพัฒนาเช่นไร	 ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการเช่นไร	 

หากศึกษาถึงความหมาย	องค์ประกอบ	และกระบวนการของการคิดกลยุทธ์แล้ว	การพัฒนาความสามารถ

คิดเชิงกลยุทธ์ไม่สามารถท�าได้ง่ายภายในระยะเวลาอันสั้น	 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการคิดกลยุทธ ์

ของนักบริหารมีน้อยมาก	ผลการส�ารวจความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรมนักบริหาร 

ระดับสูงรุ่นท่ี	 87	 ของส�านักงาน	 ก.พ.	 พบว่าการคิดกลยุทธ์	 จัดเป็นอันดับ	 1	 ในจ�านวน	 12	 รายการ	 

ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก�ากับดูแลงานศึกษารายบุคคลและ 

งานรายกลุ่มของหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	ในภาครัฐของไทยตั้งแต่รุ่นที่	68–87	ซึ่งจัดโดยสถาบัน

พัฒนาข้าราชการพลเรอืน	ส�านกังาน	ก.พ.	ผูว้จิยัพบว่า	นบส.	ประสบปัญหาด้านการคดิในหลายรูปแบบ	เช่น	 

การไม่สามารถปรับเปลี่ยนการคิดจากระดับปฏิบัติการสู่ระดับกลยุทธ์	 นิยมคิดวิเคราะห์ท่ีมุ่งแยกส่วน 

ตามวิชาชีพหรือระดับความรับผิดชอบ	 คิดยึดโยงกับอดีต	 มากกว่าการมองท่ีล่วงรู้เห็นอนาคต	 ขาดการคิด 

ทีลุ่ม่ลกึเชือ่มโยง	ภารกจินีข้าดเงนิ	ขาดคน	ขาดเทคโนโลยี	ก็จะนยิมคดิว่าต้องขอรบัการสนบัสนนุทรพัยากร

ที่ขาดแคลนเพิ่ม	 น�าไปสู่การเพิ่มกิจกรรมให้มากข้ึน	มี	 นบส.	 น้อยคนท่ีจะตีความเชิงลึกถึงแก่นของปัญหา	

คิดวิพากษ์ท้าทายยุทธศาสตร์ว่าด�าเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและมี	 นบส.	 น้อยคนท่ีคิดท้าทายให้มี 

การยุติ	ปรับลด	หรือเปลี่ยนภารกิจให้มุ่งท�าในภารกิจหลักที่ส�าคัญ	จ�าเป็น	อันเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงาน	

หรือท�าการวิเคราะห์เชิงเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมาที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของนโยบาย	

แผนงานโครงการที่ตนรับผิดชอบ	 นิยมการคิดในเชิงปฏิบัติการแบบตั้งรับที่เป็นรูปธรรมใกล้ตัวมากกว่า 

คิดเชิงรุก	 ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแสวงหาแนวทางประเมินและการพัฒนาการคิดกลยุทธ์	 การศึกษาในครั้งนี้

จงึเป็นการท�าความเข้าใจเบือ้งต้นทัง้สภาวะ	องค์ประกอบ	กลไกของการคดิกลยทุธ์ของนกับรหิาร	เครือ่งมอื	

แนวทางการประเมิน	และแนวทางในการพัฒนาการคิดกลยุทธ์

การคิดกลยุทธ์ในฐานะโมเดลเชิงกระบวนการที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 นิยาม	 องค์ประกอบ	 คุณลักษณะของ 

การคิดกลยุทธ์นั้นมีความคิดเห็นของผู้รู้ที่แตกต่างหลากหลายกันไป	 ซึ่งส่งผลต่อวิธีการและคุณภาพของ 

การประเมิน	การคิดกลยุทธ์คืออะไร	ต้องชัดเจน	ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะวัด	ประเมิน	หรือพัฒนาได้เช่นไร	

Nuntamanop,	Kauranen	และ	Igel	(2013:	248)	ท�าการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในช่วงปี	พ.ศ.1971-2005	 

พบองค์ประกอบส�าคัญของการคิดกลยุทธ์มากถึง	 16	 รายการ	 ซ่ึงท�าให้เช่ือได้ว่าการคิดกลยุทธ์เป็นการคิด

ชั้นสูงที่ต้องอาศัยทักษะการคิดพ้ืนฐานถึง	 7	 รายการ	 ประกอบด้วย	 การคิดวิเคราะห์	 การคิดรวบยอด	 

ความคิดสร้างสรรค	์ความคิดสังเคราะห	์การคิดที่เป็นกลาง/ระบบ	การใฝ่เรียนรู้	และวิสัยทัศน์	



8 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

Hughes,	Beatty	และ	Dinwoodie	(2014)	เห็นว่า	การคิดเชิงกลยุทธ์	ประกอบด้วย	3	ระยะคือ 

การคิด	 การโน้มน้าว	 และปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์	 Goldman,	 Schlumpf	 และ	 Scott	 (2017)	 รายงานว่า 

การคิดกลยุทธ	์ประกอบด้วย	4	กระบวนการ	ได้แก่	1)	การกลั่นกรอง	(Screening)	สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกเป็นนิจ	ใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อระบุปัญหา	โอกาส	จัดต�าแหน่งท่าทีใหม่	เพื่อที่จะสร้างผลกระทบที่ดี

แก่สังคม	2)	การซักถาม	(Questioning)	สืบค้นความคิดเห็นอันหลากหลาย	ทิศทางแนวโน้ม	ความต้องการ

ของผู้เกี่ยวข้อง	 3)	 การคิดรวบยอด	 (Conceptualizing)	 สร้างภาพทัศน์	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์	 

หนทางเข้าสู่เป้าหมาย	 เล็งเห็นผลลัพธ์	 และ	4)	 การทดสอบ	 (Testing)	 ใช้ข้อมูล	 โมเดล	 เทคนิควิเคราะห์	

โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จ	 ความเป็นไปได	้ การประเมินสมรรถนะความคิดเชิงกลยุทธ์อาจท�าแยกออก

มาต่างหาก	หรอืในแบบแผนของโมเดลสมรรถนะทีฝั่งในงาน	ในต�าแหน่งตามยทุธศาสตร์	และการเปลีย่นแปลง	

โดยให้ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ของการคิดกลยุทธ์ให้ชัดเจน	 ในระยะของการพัฒนากลยุทธ์	 การด�าเนินการและ 

การสร้างเอกภาพ	

ในการศกึษาครัง้นี	้ผูว้จัิยได้ใช้โมเดลทกัษะการคดิกลยทุธ์เชงิกระบวนการที	่Schoemaker,	Krupp	

และ	Howland	(2013)	เสนอไว้	จ�านวน	6	ทกัษะทีม่ลีกัษณะทีส่มัพนัธ์	สบืเนือ่งกนั	(Process	Progression)	

เสมือนการเดินข้ึนข้ันบันได	 แต่ละทักษะมีพฤติกรรมบ่งช้ีก�ากับ	 ได้แก่	 พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการคาดคะเน	 

การท้าทาย	การตีความ	การตัดสินใจ	การสร้างเอกภาพ	และการเรียนรู้	ทีมผู้วิจัยสร้างแบบประเมินทักษะ	

ด้านละ	 2	 ข้อความที่เรียกชื่อว ่า	 Strategic	 Aptitude	 Assessment	 ซึ่งได้ท�าการศึกษาวิจัย 

กับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ	Wharton	 Business	 School	 ราว	 2	 หมื่นคนและรายงาน 

ค่าเฉลี่ยไว้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบคะแนน	 โดยคณะผู้สร้างช้ีว่าการคิดกลยุทธ์ต้องประกอบครบ 

ทั้ง	 6	 ด้าน	 และมีทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม	 นอกจากช่วยให้ผู้ตอบค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง

แล้วหากใช้ให้ดี	 จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของท้ังในระดับ

บุคคลและกลุ่มของหน่วยงานอีกด้วย

การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหาร
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การพัฒนาการคิดกลยุทธ์นั้นขึ้นกับหลายปัจจัย	อาทิ	ในระดับ

บุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 ความสามารถของสมอง	 อุปนิสัยความเป็นคนช่างสังเกต	 ซักถาม	 ขบคิด	 ความใฝ่รู้	 

ในระดับกลุม่	ได้แก่	การกระตุ้นส่งเสรมิของสมาชกิท่ีท�างานร่วมกนัร่วมตัดสนิใจและแก้ไขปัญหา	การร่วมรบัรู้	 

เรียนรู้	 ล่วงรู้	 และในระดับองค์การ	 อาทิ	 วัฒนธรรมองค์การ	 บรรยากาศการท�างาน	 ค่านิยม	 ความคิด	 

ความเช่ือร่วมกันที่สืบทอดถือปฏิบัติกันมา	 สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความส�าเร็จของกระบวนการพัฒนา 

การคิดกลยุทธ์

Benito-Ostolaza	 และ	 Sanchis-Llopis	 (2014)	 เชือ่ว่าการฝึกอบรมการคดิกลยทุธ์	 ผ่านการใช้ 

ทฤษฏเีกมส์	(Games	Theory)	สามารถพัฒนาระดับการคดิเชิงยทุธ์ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเป็นรายบคุคล	

รายกลุ่ม	และในระดับหน่วยงานได	้ผู้วิจัยก�าหนดสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันเพื่อดูว่า
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ผู้เข้ารับการทดลองจะมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ท่ีแตกต่างกันไปและตัดสินใจเช่นไร	 เมื่อสถานการณ์ท่ี 

เผชิญหน้าแปรเปลี่ยนไป	 โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแข่งขัน	 ผลของการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้บ่งชี้ว่า	 

การฝึกอบรมผ่านกิจกรรมเกมส์	แบ่งผู้เข้ารับการทดลอง	ซึ่งมีพื้นฐานคุณสมบัติที่ไล่เลี่ยกัน	เป็นกลุ่ม	ๆ	ละ	 

4	และ	8	คน	จ�านวน	5	ยก	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มผู้รับการทดลองในทั้งกลุ่ม	4	และ	8	คน	ต่างมีระดับ

ของพัฒนาการตัดสินใจกลยุทธ์จากในยกแรก	 ๆ	 จาก	 23.8%	 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญสูงสุดถึง	 51.9%	 

ในยกหลัง	ๆ	ขณะที่ในกลุ่มควบคุม	เปอร์เซ็นต์ของระดับของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ค่อนข้างจะคงที่	

หน้าทีข่องผูน้�าเชงิกลยทุธ์คอื	ท�าให้ผูค้นมปีฏิสมัพนัธ์	สร้างความหมายนยัร่วมกนั	ผ่านวิธกีารเสวนา	

พูดคุยเล่าประสบการณ์	 เพื่อการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์	 Dragoni	 และคณะ	 (2014)	 เห็นว่า	 

สามารถน�าประสบการณ์ที่ยาวนานเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยเฉพาะในวัฒนธรรมต่างแดนท่ี 

แตกต่างจากวัฒนธรรมทีคุ้่นชนิ	 สามารถน�ามาพฒันาการคิดกลยุทธ์ของผู้น�าได้	 เช่นกันกับ	 Sarfraz	 (2017)	

เห็นว่าการคิดกลยุทธ์ของผู้น�าสามารถพัฒนาได้จากกรอบแนวคิดการศึกษาของบลูม

Olson	 และ	 Simerson	 (2015)	 เห็นว่า	 การคิดกลยุทธ์นั้นเป็นจุดร่วมกันของ	 3	 ศาสตร์คือ	 

1) จิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจ	 (Cognitive	 Psychology)	 ว่าสมอง	 รับรู้	 ตีความ	 ประมวลผล	 และ

ตัดสินใจเช่นไร	 2)	 การคิดเป็นระบบ	 (Systems	 Thinking)	 เห็นความเช่ือมโยงและการขึ้นแก่กัน

ขององค์ประกอบย่อย	ๆ	ภายในระบบและสภาวะของระบบนั้น	ๆ	ในบริบท	และ	3)	ทฤษฏีเกมส	์(Games

Theory)	เพื่อให้คาดคะเนว่าจะด�าเนินการร่วมมือหรือแข่งขันเช่นไร

Olson	และ	Simerson	 (2015)	ยังเห็นว่า	การคิดกลยุทธ์ที่ผสานเข้ากับภาวะผู้น�าได้เป็นอย่างดี	 

จะส่งเสริมให้ผู้บรหิารแสดงภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์	(Strategic	Leadership)	ในการบรหิารเชงิกลยทุธ์ได้อย่าง

เหมาะสม	ผ่าน	1)	การก�าหนดยทุธศาสตร์	(Strategy	Formulation)	ทีส่่อเจตนาถงึเป้าหมาย	วสิยัทศัน์	พนัธกิจ	 

และ	2)	ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร	์(Strategy	Execution)	ด้วยการสื่อสารโน้มน้าว	การก�ากับควบคุมด้วย

สิ่งจูงใจต่าง	ๆ	

Schoemaker,	 Krupp	 และ	 Howland	 (2013)	 เสนอการประเมินและแนวทางของภาวะผู้น�า 

เชิงกลยทุธ์ใน	6	องค์ประกอบทีส่่งเสรมิเกือ้หนนุกนั	ได้แก่	ความสามารถในการคาดคะเน	ล่วงรู้	ความสามารถ

ในการคิดท้าทาย	เสาะแสวงหาหลากหลายมุมมองต่อปัญหาเดิม	ๆ	ความสามารถในการตีความด้วยมุมมอง

ที่เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล	 ความสามารถในการตัดสินใจถึงข้อดีข้อเสียรอบด้าน	 ความสามารถในการสร้าง

เอกภาพ	สื่อสารท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี	และความสามารถในการเรียนรู้	ทดสอบ

ทดลอง	“ล้มแล้วลุกเร็ว”	การประเมินเพื่อการพัฒนาทั้ง	6	ทักษะให้ครบและให้ถึงพร้อม	น�าไปสู่การพัฒนา

ภาวะผู้น�า	การเตรียมคน	และการแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสม	

ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐนั้น	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	(สพข.)	รับผิดชอบ

ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 (นบส.)	 มานับแต่ปี	 พ.ศ.2530	 โครงสร้างของหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูง	ประกอบด้วย	จ�านวน	7	หมวด	44	รายวิชา	การศึกษารายบุคคลและกลุ่ม	การเสริมสร้าง

ประสบการณ์	 การด�าเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:	 ผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	
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(นบส	1)	ระยะเวลา	4	เดือน	จ�านวน	7	ชดุการเรยีน	มผีูเ้ข้าอบรม	รุน่ละ	120	คน	นอกจากนัน้	สพข.ยงัมภีาระ 

ในการด�าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร	 นบส.	 2	 แก่นักบริหารระดับรองอธิบดี	 และหลักสูตรเสริมนักบริหาร

ระดับสูง	(ส.นบส)	แก่นักบริหารที่เข้าอบรมหลักสูตรอื่นให้เทียบเท่ากับหลักสูตร	นบส.	

การคดิกลยทุธ์เป็นหนึง่ในรายการสมรรถนะ	12	ด้านส�าหรับนกับรหิารระดบัสงูในราชการพลเรอืน

ไทย	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	ดังปรากฏในหนังสือเวียน	7	ลงวันที่	24	กุมภาพันธ์	

2553	 ก�าหนดสมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง	 ซึ่งประมวลเป็น	 4	 กลุ่ม	 รายละเอียดดังนี้	 กลุ่มที่	 1	 

การบริหารคน	จ�านวน	3	รายการ	ได้แก	่การปรับตัวและความยืดหยุ่น	การสอนงาน	ทักษะในการสื่อสาร	

และการประสานสัมพันธ์	กลุ่มที่	2	ความรอบรู้ในการบริหาร	จ�านวน	3	รายการ	ประกอบด้วย	การบริหาร

ความเปลี่ยนแปลง	 การมีจิตมุ่งบริการ	 และการวางแผนกลยุทธ์	 กลุ่มท่ี	 3	 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 

จ�านวน	3	รายการ	ประกอบด้วย	ความพร้อมรับผิด	การส่งมอบผลสัมฤทธิ์	และการบริหารทรัพยากร	และ	

กลุ่มที่	 4	 การบริหารอย่างมืออาชีพ	 จ�านวน	 3	 รายการ	 ประกอบด้วย	 การตัดสินใจ	 การคิดกลยุทธ์	 และ	 

ภาวะผู้น�า	 วีระวัฒน์	 ปันนิตามัย	 (B.E.2559)	 พบว่าสมรรถนะด้านการคิดกลยุทธ์ของนักบริหารระดับสูง 

หลังการพัฒนาของหลักสูตรสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	( 	ก่อน	=	3.91,	  หลัง	=	4.13,	t	=	-8.296;	

df	=	117,	p=	0.000)	ขณะที่สมรรถนะด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารระดับสูงหลังการพัฒนา 

ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ ( 	ก่อน	=	3.91,	 	หลัง	=	4.13,	 t	=	 -7.6;	df	=	117,	p	=	0.000)	 

น่ันแสดงว่าสมรรถนะที่จ�าเป็นต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ท้ัง	 2	 ด้าน	 สามารถพัฒนาให้สูงข้ึนได้ด้วย 

การฝึกอบรมและการพัฒนาผ่านการระบุพฤติกรรมของสมรรถนะที่ชี้น�ากิจกรรมกระบวนการพัฒนา 

ระหว่างเข้ารับการอบรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	เป็นอีกหน่วยงานรัฐวิสหกิจของการศึกษาครั้งนี้	กฟภ.	มีวิสัยทัศน์

ในการเป็นองค์การชั้นน�าท่ีทันสมัยในระดับภูมิภาค	 มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 และธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

อย่างมีประสิทธิภาพ	เชื่อถือได้	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	พันธกิจหลัก	ได้แก่	

จัดหา	 ให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 และด�าเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 

ให้เกิดความพึงพอใจท้ังด้านคุณภาพและบริการ	 โดยการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง	 มีความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ด้วยค่านิยมหลกั	ได้แก่	ทนัโลก	บรกิารด	ีมีคณุธรรม	ซ่ึงในปี	พ.ศ.2560	ฝ่ายบรหิาร

ได้มีความพยายามปรับเปลี่ยนและเปิดตัวค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ	 “กระตุกต่อมคิด	 พิชิตค่านิยม”	

TRUST	+	E	เพื่อรองรับการพัฒนาองค์การสู่ยุค	PEA	4.0	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม	พัฒนางาน

ด้วยเทคโนโลยี	สนองนโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด	์4.0	ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	หลักสูตรเตรียมผู้จัดการ

ในป	ีพ.ศ.2560	จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร	์ใช้เวลาศึกษา	10	วัน	18	หัวข้อวิชา	อีก	1	วันเป็นการศึกษา

เยี่ยมชมหน่วยงาน	โดยในป	ีพ.ศ.2560	ม	ี2	รุ่น	รวมผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	121	คน	คุณวุฒิส่วนใหญ่	

ส�าเรจ็การศกึษาในระดับอดุมศึกษา	ทีต่่อยอดมาจากคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรด้านช่าง	ไต่เต้าข้ึนมาเป็นผูบ้รหิาร

ระดับกลางก่อนก้าวสู่ระดับสูง	ปฏิบัติงานให้กับ	กฟภ.	อยู่ทั่วประเทศ

หลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง	 (นบสท.)	 ด�าเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน	 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้คัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่ระดับ	 8	 หรือระดับช�านาญการพิเศษของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ารับการอบรม	

เพื่อเสริมสร้างบทบาท	 ทักษะสมรรถนะในการบริหารงาน	 การก�ากับดูแลการบริหารงานของท้องถ่ิน 

ให้เป็นไปตามระเบยีบ	และอ�านาจหน้าท่ี	ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม	ระยะเวลา 

ในการฝึกอบรม	6	สปัดาห์	จ�านวนทัง้สิน้	246	ชัว่โมง	ประกอบด้วย	ภาคทฤษฎ	ี37	หวัข้อวิชา	จ�านวน	120	ชัว่โมง	 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	36	ชั่วโมง	การศึกษาดูงานภายในประเทศ	จ�านวน	12	ชั่วโมง	ในปี	พ.ศ.2560	

นี้เป็น	นบสท.	รุ่นที่	32	จ�านวน	95	คน	กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	ส่วนใหญ่มาจากต�าแหน่งปลัด	

อบต.	และปลัดเทศบาลต�าบล	ช่วงอายุระหว่าง	43-59	ปี	ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ค�าถามการวิจัย และกรอบแนวคิด 
การวิจัยน้ีจะเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อการประเมินระดับสมรรถนะการคิดกลยุทธ์	 โดยมี

วตัถปุระสงค์การวจิยั	3	ประการดังนี	้1)	เพ่ือประเมนิระดบัสมรรถนะการคิดกลยทุธ์ท้ัง	6	ด้าน	2)	เพือ่เปรยีบเทียบ 

ระดับสมรรถนะการคิดกลยุทธ์ของนักบริหาร	 จ�าแนกตามเพศและสังกัด	 และ	 3)	 เพื่อเสนอแนะแนวทาง 

การพฒันาสมรรถนะการคดิกลยทุธ์ทีเ่หมาะสมแก่นกับรหิาร	กลุม่ตวัอย่างสุม่แบบเฉพาะเจาะจง	จ�านวน	547	คน	 

ทีม่าจากหลายส่วนงานทัว่ประเทศ	ซึง่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรการพฒันานกับรหิารระดบัสงู	และหลักสตูร

เสริมนักบริหารในปีงบประมาณ	พ.ศ.2558-2560	ณ	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 

จ.นนทบุร	ีจ�านวน	371	คน	นักบริหารระดับกลาง	(กฟภ.)	จ�านวน	121	คน	และนักบริหารระดับสูงท้องถิ่น

จ�านวน	 55	 คน	 ค�าถามของการวิจัยครั้งนี้จ�านวน	 3	 ข้อ	 ดังนี้	 1)	 ระดับสมรรถนะด้านการคิดกลยุทธ์ของ 

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมในแต่ละหลกัสตูรเป็นเช่นไร	2)	 ความเหมือนและความต่างของทกัษะการคดิกลยทุธ์ของ 

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหลักสูตรเป็นเช่นใด	3)	ผู้บริหารหญิงมีทักษะการคิดกลยุทธ์เหมือนหรือแตกต่างเช่นไร

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูบ้รหิารชาย	และ	4)	แนวทางพฒันาการคดิกลยทุธ์ทีเ่หมาะสม	ทีค่�านงึถงึความแตกต่าง

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมองค์การควรเป็นเช่นไร	 การศึกษาคร้ังนี้มุ่งเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เพื่อตอบค�าถามการวิจัยแทนการตั้งสมมติฐานการวิจัย	 เนื่องเพราะวรรณกรรมและงานวิจัยเชิงประจักษ ์

เกี่ยวกับการคิดกลยุทธ์ของผู้บริหารในภาครัฐของประเทศไทยยังมีน้อยท่ีจะช้ีน�าการต้ังสมมติฐานการวิจัย	

อีกทั้งตัวแปรการคิดเชิงกลยุทธ์แม้มีความส�าคัญยิ่ง	 แต่ก็มีลักษณะท่ีมีความซับซ้อนพิจารณาได้จาก 

หลายปัจจยัร่วมกนั	อกีทัง้ระเบยีบวธิวีจิยัการสุม่ตวัอย่างของการวจิยัครัง้นีค้ดัเลอืกจากเนือ้หาของหลกัสตูร

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการคิดเป็นที่ตั้ง
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ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

- เพศ	(ชาย/หญิง)
- สังกัด	(พลเรือน-
รัฐวิสาหกิจ-ท้องถิ่น)
- ระดับบุคคล/กลุ่ม

ทักษะการคิดกลยุทธ์

- การคาดคะเน
- ความท้าทาย
- การตีความ
- การตัดสินใจ
- การสร้างเอกภาพ
- การเรียนรู้

แนวทางการปลูกฝังและ
การพัฒนาการคิดกลยุทธ์

- ระดับบุคคล
- ระดับกลุ่ม
- วัฒนธรรมองค์การ

ภาพที่ 1.	กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 547	 คน	 เป็นเพศชาย	 324	 คน	 (59.2%)	 เพศหญิง	 223	 คน	 (40.8%)	 

เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัการคดิกลยทุธ์	หน่วยของการวเิคราะห์ในระดบักลุม่ตามสงักัด

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�า	กล่าวคือ	กลุ่มที่	1	ได้แก่	ผู้เข้าอบรมหลักสูตร	นบส.	1	และ	หลักสูตร	ส.นบส.	

จ�านวน	 371	 คน	 เป็นชาย	 160	 คน	 หญิง	 211	 คน	 ช่วงอายุระหว่าง	 40-59	 ปี	 มาจาก	 19	 กระทรวง	 

ซึ่งถือเป็นตัวแทนของส่วนราชการทั้ง	19	กระทรวง	และ	1	ส�านักนายกรัฐมนตรี	และหน่วยงานอิสระหรือ

รัฐวิสาหกิจ	 รวมจ�านวน	 98	 ส่วนราชการ	 ทั้งนี้เป็นข้าราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง	 (57%)	

มากกว่าสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	 (43%)	 กลุ่มท่ี	 2	 กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับ

กลางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 จ�านวน	 121	 คน	 เป็นชาย	 111	 คน	 หญิง	 10	 คน	 กลุ่มท่ี	 3	 ได้แก่ 

นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง	 จ�านวน	 90	 คน	 เป็นชาย	 68	 คน	 และหญิง	 22	 คน	 ส่วนใหญ่จบปริญญาโท	 

ส่งคืนแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียง	55	คน

ค�าถามวิจัยที่ 1:	ระดับสมรรถนะการคิดกลยุทธ์ของกลุ่มตัวอย่างนักบริหารทั้ง	3	กลุ่ม	เป็นเช่นไร
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กระบวนการคิด
เชิงกลยุทธ์

นักบริหารระดับสูง  
(พลเรือน)
(n=371)

นักบริหารระดับกลาง 
(กฟภ.)

(n=121)

นักบริหารระดับสูง 
(ท้องถิ่น)
(n=55)

S.D. S.D. S.D.

1. การคาดคะเน 5.6550 0.83 5.3678 0.81 5.5455 1.01

2. ความท้าทาย 5.3167 0.97 5.2025 0.94 5.3455 0.97

3. การตีความ 5.3787 0.94 5.3058 0.91 5.3818 0.95

4. การตัดสินใจ 5.1496 0.99 5.0248 0.95 5.2636 0.88

5. การสร้างเอกภาพ 5.2898 1.00 5.0289 0.99 5.3636 0.93

6. การเรียนรู้ 5.5795 0.90 5.4917 0.91 5.4727 0.99

7. รวม 32.3693 4.53 31.4215 4.20 32.3727 4.69

กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์

1. การคาดคะเน					2.	ความท้าทาย						3.	การตีความ							4.	การตัดสินใจ				5.	การสร้างเอกภาพ			6.	การเรียนรู้

5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

5

4.9

4.8

4.7

	ค่าเฉลี่ย	นักบริหารระดับสูง	(พลเรือน)			 	ค่าเฉลี่ย	นักบริหารระดับกลาง	(กฟภ.)

	ค่าเฉลี่ย	นักบริหารระดับสูง	(ท้องถิ่น)

ภาพที่ 2.	กราฟแสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดกลยุทธ์ของผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐของไทย

จากผลการวิเคราะห์ดังปรากฏในตารางที่	 1	 และรูปภาพที่	 1	 บ่งชี้ว่า	 นักบริหารกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการคิดกลยุทธ์ของผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐของไทย
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มีระดับสมรรถนะการคิดกลยุทธ์ท้ัง	 6	 ด้าน	 พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการคาดคะเน	 การท้าทาย	 การตีความ	 

การตัดสินใจ	 การสร้างเอกภาพและการเรียนรู้	 ในระดับสูง	 ในช่วงค่า	 5.1–5.7	 ใน	 7	 ช่วงค่า	 โดยที ่

การคาดคะเนและการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงสุด	 ส่วนด้านพฤติกรรมการตัดสินใจในกระบวนการคิดกลยุทธ์ 

มีคะแนนต�่าที่สุดในทุกกลุ่ม	 สะท้อนให้เห็นว่านักบริหารเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติแล้วสนอง	นักบริหาร 

ยังขาดการมีส่วนร่วมในการก�าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ค�าถามวิจัยที่ 2:	ระดับสมรรถนะการคิดกลยุทธ์จ�าแนกตามสังกัดเหมือนแตกต่างกันเช่นไร	

ตารางที่ 2.	การเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการคิดกลยุทธ์ของผู้บริหารในภาครัฐของไทย

กระบวนการคิดกลยุทธ์ df ss MS F Sig.

1. การคาดคะเน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
544
546

7.602
390.859
398.461

3.801
.718

5.290 0.005**

2. ความท้าทาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
544
546

1.350
512.262
513.612

.675

.942
0.717 0.489

3. การตีความ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
544
546

.507
476.210
476.717

.254

.875
0.290 0.749

4. การตัดสินใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
544
546

2.457
514.300
516.758

1.229
.945

1.300 0.273

5. การสร้างเอกภาพ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
544
546

7.150
540.477
547.627

3.575
.994

3.598 0.028*

6. การเรียนรู้
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
544
546

1.062
455.105
456.167

.531

.837
0.635 0.530

7. ค่าเฉลี่ยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
544
546

84.730
10923.523
11008.253

42.365
20.080

2.110 0.122

* p-value <	0.05,	**	p-value < 0.01



15ทกัษะเชงิกระบวนการของการคิดกลยทุธ์ของนกับรหิารในภาครฐัไทย:  การพัฒนาตลอดชวิีต

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละทักษะการคิดกลยุทธ์เปรียบเทียบกัน 

ทั้ง	3	กลุ่มตัวอย่าง	ในตารางที	่2	พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	2	ด้านคือ	ด้านการคาดคะเน

และด้านการสร้างเอกภาพ	(F	=	5.290,	p	=	0.01:	F	=	3.598,	p	=	0.05)	ผลการวเิคราะห์โดยท�าการเปรยีบเทียบ 

รายคู่หลังพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ดังรายงานไว้ในตารางท่ี	 3	 และตารางท่ี	 4	 พบว่า	 

ทักษะการคิดกลยุทธ์ท้ังในด้านการคาดคะเนและในด้านการสร้างเอกภาพ	กลุ่มนักบริหารระดับสูงของ

ราชการพลเรือนมีคะแนนสูงกว่านักบริหารระดับกลางของ	 กฟภ.	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แต่ไม่พบ 

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนท้ัง	 2	 ด้าน	 ระหว่างกลุ่มตัวอย่างของนักบริหาร	

หลักสูตร	 นบส.	 กับกลุ่มตัวอย่างนักบริหารหลักสูตร	 นบสท.	 ความแตกต่างท่ีพบนี้	 สามารถอนุมานได้ว่า	 

ระดับชั้นของการบริหารงานส่งผลต่อทัศนะการรู้เห็นล่วงหน้า	อุปมาเหมือนการปีนเขา	หากปีนอยู่ในระดับ

ความสูงกลาง	 ๆ	 เขา	 จะมองเห็นภาพข้างหน้า	 ในขอบเขตท่ีน้อยและในระดับท่ีต�า่กว่า	 ผู้ท่ีปีนอยู่ในระดับ 

ทีส่งูกว่า	ยิง่สูง	ย่ิงมองเหน็ภาพในขอบเขตท่ีกว้างและมองได้ไกลมากกว่า	การรูเ้หน็	การมข้ีอมลูประกอบการ

พิจารณาจึงมีขอบเขตมากและเร็วกว่า	ตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า	

ตารางที่ 3.	ผลการเปรียบเทียบรายคู่	ค่าเฉลี่ยของทักษะการคาดคะเน	จ�าแนกตามกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร

กลุ่มผู้บริหาร นักบริหารระดับสูง
(พลเรือน)

นักบริหารระดับกลาง
(กฟภ.)

นักบริหารระดับสูง
(ท้องถิ่น)

นักบริหารระดับสูง	(พลเรือน) 5.6550 - -0.287* -0.109

นักบริหารระดับกลาง	(กฟภ.) 5.3678 - -0.177

นักบริหารระดับสูง	(ท้องถิ่น) 5.5455 -

* p-value < 0.05

ผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธี	 Scheffe	 ตามการแจกแจงค่า		 F	 และควบคุมความผิดพลาดทัง้ 	

Type	I	และ	Type	II	error	เพื่อเปรียบเทียบและสะท้อนความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเชิงประจักษ์ที่พบจาก 

การวจิัยครัง้นี	้ อธบิายได้ว่า	 นักบริหารข้าราชการพลเรอืนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงทีจ่ัดโดย 

ส�านักงาน	ก.พ.มีระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่านักบริหารระดับกลางท่ีจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	ท้ังน้ีเน่ืองจากประสบการณ์ระดับการบริหารภาครัฐท่ีสูงกว่าและนานกว่า	ย่อมช่วยบ่มเพาะการคิด 

ด้วยเหตุผล	คล้ายคลึงกันกับท่ีสามารถใช้อภิปรายถึงผลการวิเคราะห์รายคู่ท่ีรายงานไว้ในตารางท่ี	4	ท่ีพบว่า	

นักบริหารหลักสูตรระดับสูงท้องถิน่และนักบริหารพลเรือนสามัญจัดโดยส�านักงาน	ก.พ.	 มีค่าเฉลีย่สูงกว่า 

นักบรหิารระดับกลางของหลักสูตร	 กฟภ.	 ทัง้นีอ้าจบ่งชีว้่าการคิดกลยุทธ์มีแนวโน้มจะปรากฏชดัเจน 

สูงมากขึ้นตามระดับชั้นของการบริหาร
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ตารางที ่4.	ผลการเปรยีบเทยีบรายคู	่ค่าเฉล่ียของทกัษะการสร้างเอกภาพ	จ�าแนกตามกลุม่ตวัอย่างผูบ้รหิาร

กลุ่มผู้บริหาร นักบริหารระดับสูง
(พลเรือน)

นักบริหารระดับกลาง
(กฟภ.)

นักบริหารระดับสูง
(ท้องถิ่น)

นักบริหารระดับสูง	(พลเรือน) 5.2898 - -0.260* -0.073

นักบริหารระดับกลาง	(กฟภ.) 5.0289 - -0.334*

นักบริหารระดับสูง	(ท้องถิ่น) 5.3636 -

* p-value <	0.05

ค�าถามวิจัย 3: ผู้บริหารหญิงมีทักษะการคิดกลยุทธ์แตกต่างเช่นไรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริหารชาย	

ตารางที่ 5.	ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการคิดกลยุทธ์จ�าแนกตามเพศกลุ่มตัวอย่าง

ค่าเฉลีย่ของทักษะการคดิกลยทุธ์ เพศ จ�านวน ร้อยละ S.D. T Sig.

1. การคาดคะเน

2. ความท้าทาย

3. การตีความ

4. การตัดสินใจ

5. การสร้างความเป็นเอกภาพ

6. การเรียนรู้

7. รวม

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

324
223
324
223
324
223
324
223
324
223
324
223
324
223

59.2
40.8
59.2
40.8
59.2
40.8
59.2
40.8
59.2
40.8
59.2
40.8
59.2
40.8

5.6111
5.5359
5.4012
5.1390
5.4244
5.2735
5.2654
4.9417
5.3179
5.1256
5.5710
5.5179
32.5910
31.5336

0.88240
0.81155
0.89864
1.04771
0.92086
0.94872
0.91880
1.01839
0.95285
1.06010
0.90981
0.92129
4.32326
4.66127

1.012

3.045

1.859

3.873

2.215

0.667

2.722

0.312

0.002**

0.063

0.000**

0.027*

0.505

0.007**

* p-value < 0.05, ** p-value < 0.01

จากการวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่นัยส�าคัญทางสถิติระหว่างเพศชาย-หญิง 	

ของกลุ่มตัวอย่างนักบริหารโดยรวมพบว่า	ทักษะการคิดกลยุทธ์	3	ด้านย่อย	ได้แก่	ความท้าทาย	การตัดสินใจ	 

การสร้างความเป็นเอกภาพ	อีกท้ังค่าเฉล่ียคะแนนรวมท่ีของกลุ่มตัวอย่างนักบริหารชายเหนือ/สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

ทักษะการคิดเชงิกลยุทธ์ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึง่เป็นข้อค้นพบถึงเพศสภาพ 

กับทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์	ที่เพศชายท�าได้ดีกว่าเพศหญิง	ที่รอการตรวจสอบซ�้าและศึกษาสาเหตุต่อไป
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ค�าถามวิจัยที่ 4:	แนวทางพัฒนาการคิดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทราชการ	ควรเป็นเช่นไร

ภาพที่ 3. โมเดลเชิงกระบวนการเพื่อการปลูกฝังการคิดกลยุทธ์	ผ่านแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา

ที่มา:	ผู้วิจัย
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ตารางที่ 6. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มทักษะการคิดกลยุทธ์

กระบวนการคิดกลยุทธ์ ทักษะการคิดกลยุทธ์ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการคิดกลยุทธ์

1. การคิดกลยุทธ์
1.1	 การประเมินบริบท/

สภาพแวดล้อมภายนอก
1.2	 การประเมินบริบทภายใน

องค์การ	(วสัิยทศัน์	พันธกจิ	
วัฒนธรรม	โครงสร้าง)

เป้าหมายชัดเจน	ทิศทางถูกต้อง	
การคาดคะเน	ตรวจส่อง	บริบท	
(Scanning,	Anticipating)
การวเิคราะห์	การท้าทาย	การจดั
มุมมองรู้เห็นใหม่	(Analyzing,	
Challenging,	Reframing)

หาข้อมูล	 โอกาส	 ทิศทาง	 แนวโน้ม	 
(Future	Search)	การวิเคราะหก์�าหนด
ภาพทัศน์	 (Scenario	 Analysis)	 ระบุ 
ปัจจัยคุกคาม	การประเมินทกัษะ/สมรรถนะ 
การคิดกลยุทธ์	 การเขียนกระบวนการ
วสิยัทัศน์ทศิทางอนาคตหน่วยงาน

2. การกระท�าเชิงกลยุทธ์
2.1	 การก�าหนดวาระ/จัดท�าแผน
2.2	 ยุทธศาสตร์ทางเลือก	+/-
2.3	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ความเป็นเอกภาพร่วมกัน
การตคีวาม	การสร้างความเหน็ร่วม	 
การจัดล�าดับ	การตัดสินใจ	
การสร้างทีมยุทธศาสตร	์
การสร้างเอกภาพ	 การชิงลงมือ
ปฏิบัติการ

การเข้าใจภาพใหญ่/ย่อย	 การปรึกษา 
หารือ	 สุนทรียสาธก	 การให้เล่าเรื่อง	
อุปมาอุปมัย	 การเสนอมุมมองเหตุผล	
การสร้างทีม	 (เสนอ	 สนับสนุน	 แสดง	
สืบค้น)

3. การโน้มน้าวเชิงกลยุทธ์
3.1	 การสือ่สารเพือ่ให้เหน็คล้อย
3.2	 การจูงใจ	โน้มน้าว	ยอมรับ
3.3	การสร้างความผูกพัน	เรียนรู้

การสร้างความผูกพัน	จงรักภักดี
การเข้าใจอ่านเกมส์	 การชักจูง	
การรับฟัง	 ความไว้วางใจเชื่อมั่น	
การคิดใคร่ครวญ	การเรียนรู้

การประเมินการตัดสินใจเชิงกลยุทธ	์
พฤติกรรมกล้าเส่ียง	 การรับฟังปัจจัย 
แห่งความส�าเร็จหรือล้มเหลว	 การสร้าง
ความไว้วางใจ	 เพิ่มเครือข่าย	 ทักษะ
ทางการเมอืง	การเช่ือมโยงกบัเป้าหมาย
องค์การ

ที่มา: ผู้วิจัย

วีระวัฒน	์ปันนิตามัย	 (B.E.2564)	 เห็นว่าการพัฒนาการคิดกลยุทธ์นั้นมีมิติที่พึงพิจารณา	3	ด้าน 

ที่เก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน	 ตามแนวคิดไตรสิกขา	 กล่าวคือ	 ด้านที่เป็นอยู่	 (Being)	 ด้านปัญญา	 (Knowing)	 

และด้านการกระท�าชอบ	 (Doing)	 การพัฒนาการคิดกลยุทธ์ใน	 3	 ระดับ	 กล่าวคือ	 ในระดับบุคคล	 

เน้นการหมั่นประเมินตนเพื่อค้นพบระดับการคิดกลยุทธ์ในแต่ละทักษะของนักบริหาร	จากนั้นให้ค�าปรึกษา

เพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล	 ระบบพี่เลี้ยงการสอนตัวต่อตัว	 ใช้ความสามารถน�าความคิดอ่านของตน 

ออกมาจากวิถีการท�างานแบบจ�าเจ	 ท้าทายให้เกิดความกระตือรือร้นในการมองภาพใหญ่	 การเรียนรู้	 

การท้าทายแบบแผนเดิมตามที่คุ ้นชิน	 การพัฒนาการคิดกลยุทธ์ในระดับกลุ่ม	 ผู ้บริหารและฝ่าย	 HR	 

ควรพิจารณาผลการประเมินที่รายงานไว้เป็นรายแผนกหรือกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา	 ใช้แนวทาง 

การสอนแนะ	กจิกรรมเกมส์ทางธุรกจิ	การคิดกลยทุธ์ส�าหรบัสมาชกิในทมีทีม่กีารใช้ทกัษะการคดิกลยทุธ์กบั

สภาพแวดล้อมของทีม	 ที่แต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกันในกระบวนการแก้ปัญหา	 สมาชิกแต่ละคนก็มี 

มมุมองทีแ่ตกต่างกนัไปของปัญหาและวธิแีก้ปัญหา	โดยการแลกเปลีย่นการใช้ทกัษะการคดิกลยทุธ์ทีต่่างกนั	

สมาชิกในทีมจะได้เรียนรู้รูปแบบการคิดที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบท�าให้เกิดการเปิดกว้างและเป็น

นวัตกรรมใหม่ส�าหรับสมาชกิในทีม	ในระดับองค์การ	ฝ่ายบริหารของหน่วยงาน	พึงขจัดอุปสรรค	เปดิโอกาส

ให้สมาชิกมีประสบการณ์การประยุกต์การคิดกลยุทธ์เข้ากับการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในทุกโอกาส	
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การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้คนต่างวัฒนธรรม	มีโอกาสศึกษาดูงาน	ปฎิบัติงานในระดับนานาชาติ	นอกจากนี้

การได้เรียนรู้จากหน่วยงานหรือองค์การภายนอกท่ีประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติท่ีดีเลิศ	 แล้วศึกษา

วิเคราะห์ความเหมือน	 ความแตกต่าง	 การเปรียบเทียบ	 และด�าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 

ที่ได้วางไว้

ตารางที่ 7.	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดกลยุทธ์ของกลุ่มนักบริหารระดับสูง	 กลุ่มนักบริหาร

ระดับกลาง	กฟภ.	และกลุ่มนักบริหารท้องถื่นระดับสูง

ทักษะการคิดกลยุทธ์ นบส. นบก. กฟภ. นบส.ท

การคาดคะเน คะแนนสูงที่สุด	และมี
ความแตกต่างอย่างมีนัย
ส�าคญักบักลุม่	นบก.	กฟภ.

ทักษะในการคาดคะเนต�่าสุด	
เนือ่งจากระดบัข้ันต�าแหน่งงาน	
มีผลต่อมุมมองการคาดคะเน

คะแนนต�่ากว่า	นบส.	
แต่ไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติ

ความท้าทาย ทักษะในความท้าทาย
ถอืว่าใกล้เคยีงกบั	นบส.ท.

คะแนนต�่าที่สุด	เนื่องด้วย
ประสบการณ์/ระดับต�าแหน่ง

คะแนนสูงที่สุด	และ
ใกล้เคียงกับกลุ่ม	นบส.

การตีความ ทกัษะในการตคีวามถอืว่า
ใกล้เคียงกับ	นบส.ท.

ทักษะในการตีความต�่าสุด	แต่
ไม่แตกต่างกบักลุ่มอืน่ในทางสถติ	ิ

คะแนนสงูทีส่ดุ	ใกล้เคยีงกบั	
นบส.

การตัดสินใจ ทักษะการตัดสินใจอยู่
ระหว่างกลางของ
ทั้งสองกลุ่ม

ทักษะในการตัดสินใจต�่าที่สุด	
เนื่องด้วยวัยวุฒิ	 คุณวุฒิและ
ประสบการณ์

คะแนนสูงที่สุด	 เนื่องด้วย
ความเป็นอิสระในท้องถิ่น

การสร้างเอกภาพ ทกัษะในการสร้างเอกภาพ
ของ	นบส.	กบั	นบก.	กฟภ.	
ถือว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญ

ทักษะในการสร้างเอกภาพ
ต�่าทีส่ดุ	เนือ่งจากระดบัชัน้	
คณุวฒุ	ิวยัวฒุ	ิและประสบการณ์

คะแนนสูงที่สุด	ทักษะ
ในการสร้างเอกภาพของ
นบส.ท.	 กับ	 นบก.	 กฟภ.	
ถือว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญ

การเรียนรู้ ทักษะในการเรียนรู้
สูงที่สุด	เนื่องด้วยโอกาส
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล	
ทรัพยากรทางการศึกษา
เรียนรู้	มีความพร้อม	
เห็นโอกาสมากกว่า

ทักษะในการเรียนรู ้	 สูงกว่า
กลุม่	นบส.ท.	แต่ไม่แตกต่างกนั
ในเชิงสถิติ	โอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรการเรียนรู้ใน
ส่วนกลางเท่ากับ	นบส.	
แต่คุณวุฒิ	ประสบการณ์
ในการแสวงหาความรู้
อาจแตกต่างกัน

คะแนนต�่าสุดแต่ถือว่า
ใกล้เคียงกับ	นบก.กฟภ.
ไม่แตกต่างกันในเชิงสถิต	ิ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
การเรียนรู้น้อยกว่า
ส่วนกลาง

ที่มา:	ผู้วิจัย
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ข้อจ�ากัดและข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1. การศึกษาคร้ังน้ี	 เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง	 ด้วยการประเมินตน	 ตามการรับรู้ตนเอง

ซึง่การตอบอาจมกีารบดิเบอืนตนในทางบวก	ดังนัน้	คะแนนท่ีได้จึงมีแนวโน้มทีจ่ะสงูกว่าปกต	ิการแปลผลคะแนน 

การประเมินสมรรถนะโดยเฉพาะในระดับรายบุคคล	 ต้องกระท�าอย่างระมัดระวัง	 การประเมินครั้งต่อไป 

ควรมกีารตรวจวดัความซือ่ตรงในการตอบแบบประเมนิ	เช่น	การใช้แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	

ผลจากการประเมิน	360	องศา

2. เนื่องจากการคิดกลยุทธ์เป็นแนวคิดท่ีมีความซับซ้อน	 ขาดทฤษฏีและงานวิจัยช้ีน�าท่ีชัดเจน

ดงันัน้	การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิเปรยีบเทียบทีช่ีพ้บว่าผลการศกึษาทีพ่บจะ“แกว่ง”	ไปตามลกัษณะ

ของกลุ่มตัวอย่าง	 ตารางที่	 7	 แสดงถึงผลคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มกับทักษะการคิดกลยุทธ์	 

เห็นได้ว่า	 การศึกษา	 วัยวุฒิ	 คุณวุฒิ	 ประสบการณ์ในการท�างาน	 โดยเฉพาะประสบการณ์การท�างาน 

ในวัฒนธรรมสากลที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมแม	่(Dragoni	et	al,	2014)	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	

พืน้ฐานแนวคดิ	สภาพแวดล้อม	บคุลกิภาพ	การเป็นคนช่างสงัเกต	และวฒันธรรมองค์กร	มผีลต่อความรอบรู	้

ความมั่นใจ	 การน�าพากลุ่มและองค์การไปสู่จุดหมายตามแผนกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน	 ดังนั้นการคัดเลือก 

กลุม่ตวัอย่างทีอ่ยูใ่นระดับการบรหิารชัน้เดียวกนัด้วยจ�านวนทีไ่ล่เลีย่กนัและมกีารควบคมุตวัแปรเชงิประชากร

บางรายการ	 เช่น	 ระดับการศึกษา	 ประสบการณ์	 จึงเป็นส่ิงจ�าเป็น	 อีกทั้งท�าการประเมินคุณลักษณะ 

การคดิกลยทุธ์ด้วยโมเดลอืน่	ๆ 	ในบรบิทราชการ	น�ามาสร้างเป็นเครือ่งมอืประเมนิการคดิกลยทุธ์	เพือ่ยนืยนั

ผลที่ค้นพบเชิงประจักษ์	ก่อนที่จะน�ามาใช้เพื่อการพัฒนา	(Goldman,	Schlumpf	&	Scott,	2017)	

3. การศึกษายังยืนยัน	 ข้อค้นพบเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเพศท่ีส่งผลต่อทักษะการคิดกลยุทธ์

ประกอบกับการพัฒนาการคิดกลยุทธ์ใช้เวลา	 ไม่สามารถท�าได้ในระยะเวลาอันสั้น	 ด้วยวิธีพัฒนาง่าย	 ๆ	 

ต้ืน	ๆ 	ดงันัน้	ควรจดัการประชมุเชงิปฏบิติัการเพือ่ก�าหนดกจิกรรมเกมส์ทดลองในทักษะด้านการตดัสนิใจ	และ	 

ด้านการท้าทายก่อน	ดังที่ไท	พานนนท์	ฉันทนา	จันทร์บรรจง	และ	ทักษ	์อุดมรัตน์	(B.E.2559)	เสนอแนะไว้	

และ	 Benito-Ostolaza	 และ	 Sanchis-Llopis	 (2014)	 พบว่าการฝึกอบรมการคิดกลยุทธ์ได้ผลดีทั้ง 

ในระดับบุคคลและกลุ่ม	 โดยใช้ทฤษฏีเกมส์	 (Games	 Theory)	 พัฒนาการคิดกลยุทธ์	 ในแต่ละทักษะ 

ทั้ง	 6	 ด้าน	 หรือการเรียนรู้ร่วมกันโดยการจับคู่กันระหว่างนักบริหาร	 เพื่อสอนแนะ	 ถ่ายโอนทักษะ	 

ตามความเหมาะสมของปัญหา	 ลักษณะงาน	 องค์ประกอบการคิดกลยุทธ์	 บุคลิกภาพ	 และความผูกพันกัน	

(Andrews	&	Manning,	2015)

4. ควรมีการน�าผลประเมินทักษะการคิดกลยุทธ์ทั้ง	6	ด้าน	ของนักบริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล

เพื่อน�าไปสร้างประโยชน์จากจุดเด่น	 และแก้ไขปรับปรุงทักษะการคิดกลยุทธ์ด้านที่เชื่อว่าเป็นจุดอ่อน 

ในรูปของระบบสนับสนุนการพัฒนา	ทั้งนี	้หน่วยงานพัฒนาควรท�าการศึกษาน�าร่อง	จัดท�าตัวอย่างต้นแบบ	

รายละเอียด	คู่มือ	การจัดอบรมชี้แจงแนะน�าแก่ส่วนราชการ	ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาระบบ	เครื่องมือ	

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิดกลยุทธ์
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