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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัN งนีN มีวตัถุประสงคเ์พืQอ 1) ศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษทีQ 21 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษทีQ  21 และ 4) สร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาทีQส่งผลต่อ           

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษทีQ 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืNนทีQการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี

กลุ่มตวัอยา่งทีQใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพืNนทีQการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา  2563 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซีQและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) จาํนวน 346 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชัNน โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นชัNนใน            

การแบ่ง ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย เครืQองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 

1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนทีQ 1 แบบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีค่าความเชืQอมัQน

เท่ากบั 0.98 และตอนทีQ 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษทีQ 21 มีค่าความเชืQอมัQนเท่ากบั 0.97 

สถิติทีQใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีQย ค่าความเบีQยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิX

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นเกีQยวกบัสมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นเกีQยวกบั

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษทีQ 21 โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 3) สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา

กับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษทีQ  21 มีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวกอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีQระดบั .05 และ 4) สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษทีQ  21 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีQระดับ .05  สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ                     

คือ Y"  =  -0.18* + 1.03*X และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z$y = 0.98*Zx  
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to: 1)  study school administrators’ competencies, 2)  study 

school administrations in the 21st century, 3) study the relationship between school administrators’ 

competencies and school administrations in the 21st century, and 4) create a predictive equation to forecast how 

school administrators’ competencies affect school administrations in the 21st century in schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 18, Chonburi Province in academic year 2020. The sample was a 

group of 346 administrators and teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 18, 

Chonburi Province and was determined by Krejcie and Morgan’s table and stratified random sampling 

method by using the unified campus as the class to be divided, then simple non-retraction method until 

reaching the specified amount. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire with a reliability of 

0.98 on the portion about school administrators' competencies and 0.97 on the portion about school 

administrations in the 21st century. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard 

deviation, Pearson's product correlation coefficient and simple regression analysis. 

 The results of the research showed that: 1) opinions about school administrators’ competencies 

were at the high level, 2) opinions about school administrations in the 21st century were at the high level,             

3) the correlation between school administrators’ competencies and school administrations in the 21st century 

was positive at the very high level of .05 of statistical significance, and 4) the predictive equation in the form        

of raw scores is  Y"  =  -0.18* + 1.03*X and in the form of  standard scores is Z$y = 0.98*Zx. 
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