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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 285 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 
โดยใชอ้ าเภอเป็นชั้นในการสุ่ม เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบวดัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 29 ขอ้ 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 และตอนท่ี 2 แบบวดัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ  านวน 27 ขอ้ 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
3) ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความสัมพนัธ์
ท า งบวก ในระด ับ ม าก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ4) ทักษะของผู บ้ ริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X และสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  =  0.86* Zx 
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Abstract 

 

The objectives of this research were to: 1) study the skills of school administrators, 2) study school 
administrations in the 21st century, 3) study the relationship between the skills of school administrators and 
school administrations in the 21st century, and 4) create a predictive equation for how the skills of school 
administrators affect school administrations in the 21st century. The sample was a group of 285 teachers and 
school administrators in schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1. The sample 
size was determined by using Krejcie and Morgan’s tables and proportional stratified randomized method, 
using districts as the class to randomize. The research tool was a 5-rating scale questionnaire that was divided 
into 2 parts. Part 1 had 29 items regarding the opinions about the skills of school administrators with a validity 
of 0.91. Part 2 of had 27 items regarding the opinions about school administrators in the 21st century with         
a validity of  0.95. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, Pearson's 
product correlation coefficient and simple regression analysis. 

The results showed that:  1)  opinions about school administrators’  skills were at the high level 
overall, 2) opinions about school administrations in the 21st century were at the high level overall,                    
3) the relationship between the skills of school administrators and school administrations in the 21st century 
had a positive correlation at the significantly high level of .05. and 4) since there was a positive correlation,   
it was possible to create a forecast equation in the form of raw score  Ŷ= 1.054+0.7663*X and in the form 
of standard score Ẑy =0.86*Zx. 
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