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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 302 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น จากประชากร
จ านวน 1,364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์เอกสารเพ่ือยกร่างรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยใช้เทคนิคการ
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ขั้นตอนที่ 3  
การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูล เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 600 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
จากจ านวนประชากร 1,364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า               
5 ระดับ มี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประกอบ ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การสร้างและธ ารงค์
รักษาทีม การจูงใจและพัฒนาบุคลากร  และการประเมินผลการปฏิบัติ  ผลการตรวจสอบความตรง         
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เชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง (Chi–Square = 3.87, df = 3, P-value = 0.28, RMSEA = 0.02,  
GFI = 1.00, AGFI = 0.99) 
 2. ปัจจัยที่ส่ งผลต่อภาวะผู้น าเชิ งกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือปัจจัยลักษณะบุคคลและ ปัจจัยสภาพแวดล้อมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่กาญรศึกษาประถมศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์     
(Chi–Square = 537.59, df = 293, P-value = 0.08, RMSEA = 0.04, GFI = 0.93, AGFI = 0.91) 
ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งผลทางตรงต่อ
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในระดับสูง ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.93 ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยลักษณะบุคคล ในระดับสูง ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 
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ABSTRACT 
           The aims of this research were to 1) study the trait strategic leadership of 
administrators under Primary Educational Service Area Office, 2) study the factors 
affecting the trait strategic leadership of administrators under Primary Educational 
Service Area Office and 3) develop a causal relationship model of factors affecting 
the trait strategic leadership of administrators under Primary Educational Service Area 
Office. The research consisted of 3 steps as follows: Step 1 study documents about 
concepts, theories and research related to the trait strategic leadership of 
administrators under Primary Educational Service Area Office by analyzing the 
documents and verifying the construct validity of the trait strategic leadership of 
administrators under Primary Educational Service Area Office. The sample consisted 
of 302 directors and deputy directors of Primary Educational Service Area Office 
selected by Stratified Random Sampling from a population of 1,364. The instrument 
used in this study was a 5-rating scale questionnaire with a reliability of 0.93, analyzed 
by confirmatory factor analysis. Step 2, study the documents, theories and research 
related to factors affecting the trait strategic leadership of administrators under 
Primary Educational Service Area Office by analyzing documents to form a causal 
model of factors affecting the trait strategic leadership of administrators under 
Primary Educational Service Area. The suitability and the possibility were checked by 
11 specialists using focus groups. The data were analyzed by content analysis. Step 
3, validate the consistency of the model with empirical data. The samples consisted 
of 600 directors and deputy directors of Primary Educational Service Area Office 
selected by Stratified Random Sampling. The instrument used in this study was a 5-rating 
questionnaire with a reliability of 0.97. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and causal relationships of Factors Affecting Trait Strategic 
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Leadership of Administrators under Primary Educational Service Area Office using computer 
statistics programs. 
 The research results were as follows: 
 1. The trait strategic leadership of administrators under Primary Educational 
Service Area Office consisted of five components: determining strategic direction, aim 
of achievement, creating and maintaining teams, motivation and personal development 
and performance evaluation. The results of the structural confirmatory factor analysis 
of the trait strategic leadership of administrators under Primary Educational Service 
Area Office was consistent. (Chi–Square = 3.87, df = 3, P-value = 0.28, RMSEA = 0.02, GFI 
= 1.00, AGFI = 0.99). 
 2. There were 2 factors affecting the trait strategic leadership of administrators 
under Primary Educational Service Area Office: individual character and the environment of 
the Primary Education Service Area Office. 
 3. The synthesized causal relationship model of factors affecting the trait 
strategic leadership of administrators under Primary Educational Service Area Office 
was consistent with the empirical data. (Chi-Square = 537.59, df = 293, P-value = 
0.08, RMSEA = 0.04, GFI = 0.93, AGFI = 0.91) The factors of the environment of the 
Primary Educational Service Area Office directly affected the trait strategic leadership 
of administrators under Primary Educational Service Area Office at a high level with a 
standard Influence coefficient of 0.93. The factor of the environment of the Primary 
Educational Service Area Office indirectly affected at a high level to the individual 
character with a standard influence coefficient of 0.73. 
 

 
 


