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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 2) เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน       
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้       
การเปิดตารางของเครจซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จ านวน 384 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .97 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่ 

ผลการวิจัย พบว่า  
1)  ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
การก าหนดทิศทางขององค์การ รองลงมา คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างวัฒนธรรม
องค์การ การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การน ากลยุทธ์         
ไปปฏิบัติ  

2)  และเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามขนาดในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ในภาพรวม 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to 1)  study the level of strategic leadership 

of school administrators working in the Office of the Primary Educational Service Area, 
and 2) compare the strategic leadership levels of the school administrators categorized 
by education, work experience and school size. The sample used in this study 
consisted of 384 teachers from schools under the Office of the Primary Educational 
Service Area. The sample size was determined using Krajcie & Morgan’s formula and 
the sample was selected using multi-step sampling. The instrument used in this study 
was a 5-level questionnaire with a reliability level of .97. The Statistics used for the 
data analysis were mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, and Scheffe’s 
test method. 

The research revealed that: 
1)  The level of strategic leadership of the school administrators in the Office 

of Primary Educational Area was at a high level.  
2)  Comparisons of the strategic leadership of the school administrators of 

Primary School Educational Area classified by education and work experience were 
done. Overall, education and work experience did not produce any significant 
differences. On the other hand, school size did produce significant differences at the 
.05 level. 
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