
บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

กําหนดสัญลักษณตาง ๆ เพื่อการแปลความหมาย ดังน้ี 

 X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 T  แทน สถิติการทดสอบคาที (t-test) 

 F  แทน สถิติการทดสอบคา (F-test) 

 Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 *  แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 **  แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ผลวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ตารางท่ี 4.1 ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

รายการ จํานวน     รอยละ   

1. เพศ   

      1.1 ชาย 

      1.2 หญงิ 

 

142 

208 

 

40.60 

59.40 

รวม 350 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  

 

รายการ จํานวน     รอยละ   

2.  ประสบการณในการสอน 

     2.1 นอยกวา5  ป 

     2.2 5 - 10 ป  

     2.3 มากกวา 10 ป 

 

100 

169 

81 

 

28.60 

48.30 

23.10 

รวม 350 100.00 

3.  ขนาดโรงเรียน 

     3.1 ขนาดเล็ก 

     3.2 ขนาดกลาง 

     3.3 ขนาดใหญ 

 

69 

62 

219 

 

19.70 

17.70 

62.60 

รวม 350 100.00 

 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอนเพศหญิง 208 คน          

คิดเปนรอยละ 59.40 มีประสบการณในการทํางานสวนใหญ 5 - 10 ป 169 คน คิดเปนรอยละ 48.30 

และมีขนาดของโรงเรียนในการทํางานสวนใหญโรงเรียนขนาดใหญ 219 คน คิดเปนรอยละ 62.60 

และโรงเรียนขนาดเล็ก 69 คน คิดเปนรอยละ 19.70 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี  

 1. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวม

รายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามขอบขายตัวแปรตาม

ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร ดานการนํา

กลยุทธไปปฏิบัติ ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ และวัฒนธรรมขององคกร ปรากฏดังตาราง

ที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

โดยรวมและรายดาน 

 

ดานท่ี 
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู 
X  S.D. 

ระดับภาวะ          

ผูนําเชิงกลยุทธ 

1 ดานการกําหนดทิศทางขององคกร 4.20 0.56 มาก 

2 ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร   4.22 0.59 มาก 

3 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 4.19 0.56 มาก 

4 ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 4.21 0.58 มาก 

5 ดานวัฒนธรรมขององคการ 4.28 0.61 มาก 

รวม 4.22 0.56 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมและรายดานมีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแกดานวัฒนธรรมขององคกร ดาน

การกําหนดกลยุทธขององคกร ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทาง             

ขององคกร และดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ตามลําดับ 

 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการกําหนด

ทิศทางขององคกร ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการควบคุม

และประเมินผลกลยุทธ และดานวัฒนธรรมขององคกรปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 - 4.8 
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร 

 

ขอท่ี ดานการกําหนดทิศทางขององคกร X  S.D. 
ระดับภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธ 

1. ผูบริหารมีความสามารถในการมององคการที่ตองการจะ

เปนในอนาคต 4.21 0.86 มาก 

2. ผูบริหารเขาใจบรบิทขององคการ กําหนดแผนกลยุทธที่

สอดคลองกบัวิสัยทัศน 4.33 0.54 มาก 

3. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 4.32 0.66 มาก 

4. ผูบหิารวางแผนในการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน

เพื่อใหกาวสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศนขององคการ 4.07 0.92 มาก 

5. ผูบริหารมีการนําวิธีการ เทคนิค ทางเลือกที่ดีทีสุ่ดภายใต

สภาวะตางๆ มากําหนดทิศทางขององคการเพือ่บรรลุ

เปาหมายที่ตองการ 4.12 0.84 มาก 

6. ผูบริหารมีการคิดเชิงกลยุทธทีม่ีลักษณะเปนองครวมเปน

ระบบมีทิศทางที่ชัดเจน 4.27 0.61 มาก 

7. ผูบริหารเนนใหบุคลากรมสีวนคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 4.22 0.66 มาก 

8. สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม สนับสนุน และประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานตามทิศทางที่กําหนด 4.04 0.91 มาก 

รวม 4.20 0.75 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการกําหนดทิศทางขององคกร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารเขาใจบริบทขององคกร 

กําหนดแผนกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศน รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนได

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และสถานศึกษามีการกํากบั 

ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามทิศทางที่กําหนด มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําเชิงกลยทุธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร  

 

ขอท่ี ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร X  S.D. 
ระดับภาวะผูนํา 

เชิงกลยุทธ 

1. ผูบริหารมีการรวบรวมขอมลูทัง้ภายในและภายนอกเพื่อ

กําหนดกลยุทธขององคการ 4.27 0.87 มาก 

2. ผูบริหารมีการจัดทําโครงการโดยใชเครื่องมือและเทคนิค

การวางแผนในการกําหนดกลยุทธ 4.32 0.60 มาก 

3. ผูบริหารมีการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอปุสรรคขององคการ 4.33 0.66 มาก 

4. ผูบริหารมีการออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพือ่

นําไปสูการบรรลุประสงคขององคการ 3.99 0.66 มาก 

5. ผูบริหารมีการประเมินกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของ

องคการ 4.12 0.84 มาก 

6. ผูบริหารมีการคัดเลือกกลยุทธทีเ่หมาะสมมากําหนดกลยุทธ

ขององคการ 4.32 0.57 มาก 

7. 

 

8. 

 

ผูบริหารมีการกําหนดแผนกลยุทธโดยพจิารณาถึงทิศทาง 

ของหนวยงาน 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธที่เปนเครื่องมือในการสื่อสาร

กับบคุคลในองคการ เพื่อใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

4.30 

 

4.07 

0.69 

 

0.95 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.21 0.67 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารมีการวิเคราะห SWOT     

เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร รองลงมาผูบริหารมีการคัดเลือกกลยุทธ          

ที่เหมาะสมมากําหนดกลยุทธขององคกร และผูบริหารมีการออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม 

เพื่อนําไปสูการบรรลุประสงคขององคกรมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําเชิงกลยทุธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

 

ขอท่ี ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับภาวะผูนํา 

เชิงกลยุทธ 

1. สถานศึกษามีกาจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อนํากลยุทธไปสูการ

ปฏิบัติ  4.24 0.88 มาก 

2. สถานศึกษามีการจัดทําประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบัติงาน 4.37 0.56 มาก 

3. ผูบริหารมีการัดสรรทรัพยากรเพื่อเปนการสนับสุนนกลยุทธ 4.28 0.65 มาก 

4. ผูบริหารลงมือดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของกิจกรรม 3.99 0.89 มาก 

5. ผูบริหารใชกลยุทธทีก่ําหนดข้ึนขับเคลื่อนองคการไปสู

รูปธรรม โดยนําองคการไปสูความสําเรจ็ได 4.14 0.85 มาก 

6. ผูบริหารและบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของกระบวนการ

กิจกรรมตางที่ไดปฏิบัติ 4.33 0.56 มาก 

7. 

8. 

ผูรหิารมกีารกําหนดวิธีการควบคุมในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ผูบริหารมีการตรวจสอบคามกาวหนาและความสําเรจ็        

ขององคการ 

4.26 

 

3.92 

0.66 

 

0.86 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.19 0.74 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติโดยภาพรวม

และรายขออยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สถานศึกษามีการจัดทําประมาณเพื่อรองรับ

แผนปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก ผูบริหารและบคุลากรมีความรูสกึเปนเจาของกระบวนการกิจกรรมตาง

ที่ไดปฏิบัติ และผูบริหารมีการตรวจสอบความกาวหนาและคามสําเร็จขององคการมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ดานควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

 

ขอท่ี ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ X  S.D. 
ระดับภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธ 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

ผูบริหารมีการควบคุมความกาวหนาขององคการ 

ผูบริหารมีการแกในสิง่ทีจ่ําเปนเพื่อใหการปฏิบัติเหมาะสมกบั

องคการ 

ผูบริหารมีการกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมและประเมินผล

กลยุทธ 

ผูบริหารมีกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผน

เปนลําดับข้ันตอน 

ผูบริหารมีการพิจารณาผลกระทบจากสภาพแวดลอมและ

ทิศทางกลยุทธภายใน 

ผูบริหารมีการใชมาตรการในการตรวจสอบ กํากบั ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร 

สถานศึกษามีการจัดวิเคราะหเพื่อปองกันผลงานคลาดเคลื่อน

ที่จะเกิดกบัองคการ 

4.16 

4.42 

 

4.30 

 

3.97 

 

4.16 

 

4.29 

 

4.34 

 

4.06 

0.85 

0.58 

 

0.67 

 

0.88 

 

0.85 

 

0.57 

 

0.67 

 

0.92 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.21 0.75 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมากทกุขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผูบริหารมีการแกในสิ่งที่จําเปน

เพื่อใหการปฏิบัติเหมาะสมกับองคการ รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงาน       

ของบุคลากร สวนผูบริหารมีกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนเปนลําดับข้ันตอน               

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ดานวัฒนธรรมองคกร 

 

ขอท่ี ดานวัฒนธรรมองคกร X  S.D. 
ระดับภาวะผูนํา 

เชิงกลยุทธ 

1. ผูบริหารมีการิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพื่อกําหนดวิถีชีวิต

ภายในองคกร 4.22 0.85 มาก 

2. ผูบริหารและบุคลากรมกีารกกําหนดคานิยมรวมกันในการ

ปฏิบัติงาน 4.36 0.55 มาก 

3. ผูบริหารมีการสรางบรรทัดฐานรวมกันกบับุคคลากรภายใน

องคการเพื่อไปสูการปฏิบัติงาน 4.39 0.67 มาก 

4. ผูบริหารและบุคลากรมกีารกําหนดประเพณีรวมกันภายใน

องคการ 4.14 0.95 มาก 

5. ผูบริหารและบุคลากรมกีารปฏิบัติตนตามแบบแผนอันเกิดจาก

การสรางคานิยมขององคการ 4.32 0.88 มาก 

6. ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีมารวมกันทํางานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย 4.34 0.54 มาก 

7. ผูบริหารและบุคลากรมกีารถายทอดวิถีการดําเนินชีวิตภายใน

องคการสูสมาชิกใหมเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 4.38 0.67 มาก 

8. ผูบริหารมีการสรางทัศนคติเพื่อรวมงาน วางานทุกอยางบรรลุ

ตามเปาหมาย 4.13 0.95 มาก 

รวม 4.28 0.76 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานวัฒนธรรมองคกร โดยภาพรวม

และรายขออยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผูบริหารมีการสรางบรรทัดฐานรวมกันกับ

บุคคลากรภายในองคการเพื่อไปสูการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก ผูบริหารและบุคลากรมีการถายทอด

วิถีการดําเนินชีวิตภายในองคการสูสมาชิกใหมเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งผูบริหารมีการสราง

ทัศนคติเพื่อรวมงาน วางานทุกอยางบรรลุตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี  

 1. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ 

ประสบการณในการสอน และขนาดของสถานศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ 

 

ท่ี 
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

เพศ 

t Sig หญิง (n=208) ชาย (n=142) 

X  S.D. X  S.D. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร 

ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

ดานวัฒนธรรมขององคการ 

4.18 

4.22 

4.20 

4.21 

4.27 

0.53 

0.57 

0.55 

0.56 

0.58 

4.21 

4.20 

4.19 

4.22 

4.30 

0.61 

0.60 

0.58 

0.60 

0.66 

-0.442** 

0.303 

0.449* 

-0.231 

-0.407* 

0.005 

0.465 

0.037 

0.262 

0.013 

รวม 4.21 0.53 4.22 0.59 -0.168* 0.040 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ พบวาในภาพรวม        

มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

การนํากลยุทธไปปฏิบัติและดานวัฒนธรรมขององคการมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการกําหนดทิศทางขององคกรมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานการกําหนดกลยุทธขององคกรและดานการควบคุมและประเมินผล       

กลยุทธมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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 2. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา       

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตาม

ประสบการณในการสอน ปรากฏดังตารางที่ 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตาม                    

ประสบการณในการสอน 

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

ต่ํากวา 5 ป 5 - 10 ป 10 ปข้ึนไป 
F Sig. คูทีแ่ตกตางกัน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร 4.29 0.49 4.20 0.50 4.06 0.72 3.98* 

0.84 

2.11 

4.14** 

3.38* 

0.02 แตกตางกัน 

ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร 4.26 0.50 4.22 0.52 4.14 0.77 0.43 ไมแตกตางกัน 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 4.27 0.49 4.19 0.50 4.09 0.72 0.12 ไมแตกตางกัน 

ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

ดานวัฒนธรรมขององคการ                                                                      

4.31 

4.40 

0.48 

0.54 

4.23 

4.28 

0.53 

0.55 

4.06 

4.16 

0.75 

0.78 

0.01 

0.03 

แตกตางกัน 

แตกตางกัน 

รวม 4.02 0.57 3.84 0.53 4.04 0.48 2.96* 0.05 แตกตางกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11จําแนกตามประสบการณในการสอน 

โดยภาพรวมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผูสอนที่มีประสบการณสอนตํ่ากวา   

5 ป มีระดับคามคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มากกวาครูที่มีประสบการณการสอน 5 - 10 ป และนอยกวา

ครูที่มีประสบการณการสอนมากกวา 10 ป และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการกําหนดทิศทาง

ขององคกร และดานวัฒนธรรมขององคการ มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 สวนดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธมีระดับความคิดเหน็แตกตางกนัอยางมนัียสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานการกําหนดกลยุทธขององคกร และดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติมี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามประสบการณในการสอน

เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffè Method) ปรากฏดังตารางที่ 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการเปรยีบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตาม

ประสบการณในการสอน เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ  

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

ประสบการณในการสอน  Mean 

Difference (I) EXP (J) EXP 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป 0.090 

มากกวา 10 ป 0.235* 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -0.090 

มากกวา 10 ป 0.1477 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -0.235* 

5 - 10 ป -0.144 

ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป 0.034 

มากกวา 10 ป 0.077 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป 0.034 

มากกวา 10 ป 0.111 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -0.111 

5 - 10 ป -.077 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป 0.077 

มากกวา 10 ป 0.172 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -0.077 

มากกวา 10 ป 0.095 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -0.172 

5 - 10 ป -0.095 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

ประสบการณในการสอน  Mean 

Difference (I) EXP (J) EXP 

ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

 

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป 0.076 

มากกวา 10 ป 0.244* 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -0.076 

มากกวา 10 ป 0.168 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -0.244* 

5 - 10 ป -0.168 

ดานวัฒนธรรมของ 

องคการ 

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป 0.118 

มากกวา 10 ป 0.236* 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -0.118 

มากกวา 10 ป 0.117 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -0.236* 

5 - 10 ป -0.117 

รวม นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป 0.080 

มากกวา 10 ป 0.200 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -0.080 

มากกวา 10 ป 0.119 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -0.200 

5 - 10 ป -0.119 

 

 

จากตารางที่ 4.10 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามประสบการณในการสอนเมื่อ

พิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ พบวา ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดานการนํากล

ยุทธไปปฏิบัติ ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ และดานวัฒนธรรมขององคการ มีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการกําหนดกลยุทธขององคกรและดาน

การนํากลยุทธไปปฏิบัติมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามขนาด               

ของสถานศึกษา 

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

เล็ก กลาง ใหญ 
F Sig. คูทีแ่ตกตางกัน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร 4.42 0.26 4.53 0.31 4.03 0.62 30.18** 0.00 แตกตางกัน 

ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร 4.53 0.28 4.64 0.28 3.99 0.60 54.81** 0.00 แตกตางกัน 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 4.54 0.22 4.19 0.50 3.97 0.58 61.47** 0.00 แตกตางกัน 

ดานการควบคุมและประเมินผล 

ดานวัฒนธรรมขององคการ                                                                      

4.46  

4.60 

0.40 

0.27 

4.63 

4.68 

0.26 

0.27 

4.01 

4.07 

0.60 

0.65 

43.47** 

44.41** 

0.00 

0.00 

แตกตางกัน 

แตกตางกัน 

รวม 4.51 0.20 4.61 0.22 4.01 0.60 50.06** 0.00 แตกตางกัน 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา              

โดยภาพรวมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูผูสอนที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก         

มีระดับคามคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มากกวาครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ และนอยกวาครูที่สอน             

ในโรงเรียนขนาดกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดานการ

กําหนดกลยุทธขององคกร ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ และ

ดานวัฒนธรรมขององคการมีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

 4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา เมื่อ

พิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffè Method) ปรากฏดังตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการเปรยีบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ  

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

ขนาดของสถานศึกษา Mean 

Difference (I) SIZE (J) SIZE 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -0.106 

ขนาดใหญ 0.393* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 0.106 

ขนาดใหญ 0.500* 

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก -0.393* 

ขนาดกลาง -0.500* 

ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -0.103 

ขนาดใหญ 0.541* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 0.103 

ขนาดใหญ 0.644* 

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก -0.541* 

ขนาดกลาง -0.644* 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ขนาดเล็ก ขนาดเล็ก -0.040 

ขนาดใหญ 0.575* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 0.040 

ขนาดกลาง 0.616* 

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก -0.575* 

ขนาดใหญ -0.616* 

ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

 

ขนาดเล็ก ขนาดเล็ก -0.167 

ขนาดใหญ 0.449* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 0.167 

ขนาดกลาง 0.168 

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก 0.617* 

ขนาดใหญ -0.449* 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ)  

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

ขนาดของสถานศึกษา Mean 

Difference (I) SIZE (J) SIZE 

ดานวัฒนธรรมขององคการ ขนาดเล็ก ขนาดเล็ก -0.084 

ขนาดใหญ -0.528* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 0.084 

ขนาดกลาง 0.613* 

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก -0.528* 

ขนาดใหญ -0.613* 

รวม 

ขนาดเล็ก ขนาดเล็ก -0.099 

ขนาดใหญ 0.498* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 0.099 

ขนาดกลาง 0.598* 

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก -0.498 

ขนาดใหญ -0.598 

 

 

จากตารางที่ 4.12 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขนาดของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายคู

ดวยวิธีการของเซฟเฟ พบวา ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ และดานวัฒนธรรมขององคการ

มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  


