ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 2) เปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทาง
วิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของ ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ที่มีตำแหนง ขนาดโรงเรียนและการเขารวมโครงการ แตกตางกัน 3) ศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
เกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ ที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำนวน 181 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน จำนวน
327 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา คุณภาพเครื่องมือมีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.60-1.00 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.796 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที เมื่อพบความแตกตางจะเปรียบเทียบรายคูโดย
ใชวิธีของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6 พบวา การใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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2 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อีเมล Chutima@nmc.ac.th
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามตำแหนง ขนาดโรงเรียน และการเขารวมโครงการของโรงเรียน ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน 3) ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ ที่ 21 ของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริม
การพัฒ นาผูเรียนใหเกิดทักษะที่จำเปน ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี ทักษะ ชีวิตและอาชีพและทักษะดานอื่น ๆ เปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบกิจกรรม
ทางวิชาการใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ, ศตวรรษที่ 21

Abstract

The research purposes were: (1) to study the academic leadership in the 2 1 st century of
school administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area
Office 6; (2) to compare the academic leadership in the 21 st century of school administrators under
the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 , classified by the
position, school size, and project participation; and (3) to study the suggestions and guidelines for
the development of academic leadership in the 2 1 st century of school administrators under the
jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6.
The population was the administrators and teachers of 181 schools under the
jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 ; the sample group was
the 327 personnel, determined by the Krejcie & Morgan table. The research instrument was the 5level estimate rating scale questionnaire with Index of Item Objective Congruence between 0.601.00, and totally reliability 0.796. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard
deviation, t-test, and one-way Analysis of Variance.
The research findings were: (1) the academic leadership in the 2 1 st century of school
administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6
found the overall was at high level; the each aspect consideration found all aspects were at high
level, the highest mean was the aspect of implementing the curriculum to achieve integration,
followed by the aspect of building learning networks, the aspect of utilizing technology to promote
curriculum use, the aspect of developing a curriculum that integrated social and life skills, and the
aspect of performance-based learning, respectively; ( 2 ) the comparative results of academic
leadership in the 2 1 st century of school administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima
ภาคโปสเตอร
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Primary Educational Service Area Office 6 , classified by the position, school size, and project
participation of school found the overall and each aspect did not different; and (3) the suggestions
and guidelines for the development of academic leadership in the 2 1 st century of school
administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6
were the school administrators must promote the development of learners in the skills necessary
for the 21st century, including learning and innovation skills, media, information, technology, life and
career skills, and other skills, provide opportunities for teachers and educational personnel to
design the academic activities in line with 21st century learning skills;
Keywords: Academic leadership, 21st Century, School administrators
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเปนการเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียน
กับนักเรียนดวยกัน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูชวยในการเรียนการสอน ดังนั้น ทักษะดาน ICT จึงมีความสำคัญ
มากสำหรับ ครูที่ตองอาศัยเทคโนโลยีมาเป น เครื่องมือใน การบริหารจัดการใหสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียนในยุคดิจิทัล รวมถึงประโยชน จากเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักเรียน เชน
ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ DLIT และ DLTV
ทำใหครูไมตองทิ้งชั้นเรียนเพื่อเขาระบบการอบรม ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดอยางทั่วถึง โดยการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะตองอาศัยความรวมมือพลังจาก บุคคลทุกฝาย จำเปนตองสรางวัฒนธรรม
การพัฒนาใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาและจุดเนนที่ควร พัฒนาใหอยูที่คุณภาพของผูเรียนเปนสำคัญ โดยผูบริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาถือเปนกลไก หลักสำคัญในการสนับสนุนสงเสริมและเปนผูนำในการดำเนินงาน (การุณ สกุล
ประดิษฐ, 2559) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกร ที่จะ
นำนโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติ ซึ่งแนวนโยบายนี้จะสำเร็จเปนรูปธรรมไดตองอาศัยทักษะ ภาวะผูนำแหงศตวรรษที่
21 ในการนำพาสถานศึกษาของตนใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายนั้น
จากการศึกษาวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อศึกษาภาพการจัดการศึกษาไทยในอนาคต
10-20 ป พบบทสรุปที่นาสนใจวา สังคมโลกในอนาคตจะสงผลตอ สังคมไทยเปน 3 ลักษณะ คือ สังคมแขงขันที่ใช
ความรูเป น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาและแขงขัน เป น สั งคมในยุค เศรษฐกิจ ฐานความรู สังคมมนุ ษ ยชน ซึ่ งจะไดรับ
ความสำคัญมากขึ้นในสังคมไทย จากการบังคับใชกฎหมายที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและสังคมพอเพียง จากสภาวะ
การแขงขัน และวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่จะตอเนื่องในอนาคต ทำใหสังคมไทยตองหันไปใหความสำคัญ ของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2555 : 15-18)
ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดนแมวาจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษาแหงศตวรรษที่ 21 จะมีมาแลวตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุมทางวิชาการ บทความขอเขียน
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เกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูงซึ่งกำลังกลายเปนแนวโนมสำคัญของโลก
แตการเคลื่อนไหวในเรื่องดังกลาวขาดความตอเนื่องอยางจริงจังของทุกฝาย การไมมีเจาภาพองคกร ที่เปนหลักในการ
ประสานงานและดำเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง ถือเปนความทาทายอยางยิ่ง สำหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไร
พรมแดน การอยูนิ่งเฉย การทำแบบเดิมๆ ตามที่เคยชิน การรอรับนโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่การเมือง
การปกครองไมมีเสถียรภาพลวนสรางความเสียหายตอการพัฒ นาทุนมนุษยของประเทศ สงผลใหประเทศชาติขาด
ศักยภาพในการแขงขัน และเสียผลประโยชน การเริ่มตนในวันนี้อาจชาไปนิดแตยังไมสายเกินไปที่จะลงมือทำ โดย
ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมีอำนาจขององคกรจะตองตัดสินใจดำเนินการใหแผน ยุทธศาสตรและภารกิจ
ของสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ มีการสรางคุณ ภาพสำหรับ อนาคตบน พื้ นฐานของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และ
ติดตามกำกับดูแลใหมีการดำเนินงานอยางจริงจัง (รสสุคนธ มกรมณี, 2555 : 38-40) การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำทาง
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงเปนเรื่องสำคัญที่ผูบริหารในศตวรรษที่ 21 จะตองให
ความสำคัญ ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนเปนอาชีพหนึ่งที่ตองมีภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีอยู 5 ดาน ดังนี้
1) การปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การพัฒนาหลักสูตร ที่บูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต 3) การ
นำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ 4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร 5) การสรางเครือขายการ
เรียนรู ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
2. เพื่อเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ที่มีตำแหนง ขนาดโรงเรียนและการเขารวมโครงการ แตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ ที่ 21 ของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบ ริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำนวน 181 โรงเรียน มีผูบริหารโรงเรียนและครู จำนวน 2,141 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไดจาก การสุมอยางงาย (Simple Random sampling) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 181 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง ตามตาราง
การกำหนดขนาดจำนวนกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมขนาดกลุมตัวอยาง
จำนวน 327 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บและรวบรวมขอมูลที่เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทาง วิชาการ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไดแก ตำแหนง ขนาดโรงเรียน และการเขารวมโครงการของโรงเรียน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แบงเปน 5 ดาน ไดแก
1) การปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) การพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการทักษะสังคมและ ทักษะชีวิต
3) การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ
4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริม การใชหลักสูตร
5) การสรางเครือขายการเรียนรู
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ยวกั บ ข อ เสนอแนะและแนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู น ำทาง วิ ช าการใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑในการวิเคราะหโดยมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยนำ
คาเฉลี่ยของแบบสอบถามทีละขอไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 :
69-71)
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดงานวิจัยและหลักการเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทำใหคนพบกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ประกอบ ไปดวย ตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผูนำทาง
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราช
สีมา เขต 6 จำนวน 5 ดาน คือ 1) การปฏิบัติงานที่มุง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ
ทักษะสังคมและทักษะชีวิต 3) การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ 4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริมการใช
หลักสูตร 5) การสรางเครือขายการเรียนรู
3.2 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของชวยใหผูวิจัยสามารถ นิยามตัวแปร
เรื่องภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ทั้ง 5 ดาน 1) การปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2) การพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ
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ทักษะสังคมและทักษะชีวติ 3) การนำหลักสูตร ไปใชใหเกิดการบูรณาการ 4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริมการใช
หลักสูตร 5) การสราง เครือขายการเรียนรู
3.3 จัดทำรางแบบสอบถามจากประเด็นและสาระสำคัญตามนิยามปฏิบัติการตัวแปรที่ ไดจากกรอบ
แนวคิดของการวิจัย
3.4 นำรางแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษารับคำแนะนำมา ปรับปรุง
แกไขแลวนำกลับไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองอีกครั้ง
3.5 นำรางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) เชิงโครงสราง (Construct Validity) รวมทั้งดานการใชภาษาและอื่น ๆ ของขอคำถามแตละขอที่
เห็ น สมควรให แ ก ไขปรั บ ปรุงเพื่ อ ให เกิ ด ความสมบู รณ ข องแต ล ะข อ คำถาม แล วนำข อ คำถามมาหาค าดั ช นี ค วาม
สอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00 (Index of Item Objective: IOC)
3.6 ปรับ ปรุงขอคำถามบางขอตามขอสังเกตและคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญภายใต การดูแ ลของ
อาจารยที่ปรึกษาแลวนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจอีกครั้ง
3.7 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารโรงเรียนและครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 จำนวน 30 ชุ ด แล ว นำมาวิ เคราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยใชวิธีการวิเคราะหความถูกตองของขอ คำถามรายขอกับผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total
Correlation) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.796
3.8 นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการทำวิจัยตอไป
4. การเก็บและรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการเก็บและรวบรวมขอมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู วิจั ย ขอหนั งสื อ ขอความร วมมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากคณะศึ ก ษาศาสตร วิท ยาลั ย
นครราชสีมา ถึงผูอำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล
4.2 นำส งแบบสอบถามพรอ มด วยหนั งสื อขออนุ ญ าตเก็ บ ขอ มูล ถึ งผูอ ำนวยการโรงเรี ยน สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยางพรอมนัดหมายวันเวลาในการ
เก็บแบบสอบถามคืน
4.3 นำแบบสอบถามที่ไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพื่อดำเนินการ วิเคราะหขอมูลใน
ลำดับตอไป
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1) ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนและครู วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage)
2) ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
3) การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
โรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 6 ตามตั ว แปรพื้ น ฐานใช t-test
(Independent)
5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบ t-test (Independent) และ ANOVA เมื่อพบความแตกตางจะเปรียบเที ยบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหภาวะผูน ำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริหารโรงเรียน สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปรากฏผลตามรายละเอียด
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 (n = 327)
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
1. การปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต
3. การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ
4. การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร
5. การสรางเครือขายการเรียนรู
รวม

3.64
3.80
4.17
4.07
4.09
3.95

ระดับความเห็น
S.D. แปลผล
0.68
มาก
0.63
มาก
0.65
มาก
0.66
มาก
0.63
มาก
0.65
มาก

ลำดับที่
5
4
1
3
2

จากตารางที่ 1 พบวา การใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียนโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ในภาพรวมอยูในระดับ มาก ( = 3.95, S.D. = 0.65)
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการใชภาวะผูนำอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก การ
นำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ ( = 4.17, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ การสรางเครือขายการเรียนรู ( =
4.09, S.D. = 0.63) การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร ( = 4.07, S.D. = 0.66) การพัฒนาหลักสูตรที่
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บูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต ( = 3.80, S.D. = 0.63) และการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( =
3.64, S.D. = 0.68)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามตำแหนง (n = 327)
การใชภาวะผูนำทางวิชาการ
ครู
ผูบริหาร
ในศตวรรษที่ 21
F Sig.
S.D. ความหมาย
S.D. ความหมาย
ของผูบ ริหารโรงเรียน
1. ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มุ ง
3.64
0.26
มาก
3.66 0.27
มาก
0.87 0.35
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การพั ฒ น าห ลั ก สู ต รที่
บู ร ณาการทั ก ษะสั ง คมและ 3.79
0.29
มาก
3.81 0.28
มาก
0.19 0.67
ทักษะชีวิต
3. การนำหลั ก สู ต รไปใช ใ ห
4.16
0.34
มาก
4.18 0.38
มาก
1.25 0.26
เกิดการบูรณาการ
4. การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อ
4.06
0.31
มาก
4.08 0.32
มาก
0.49 0.48
สงเสริมการใชหลักสูตร
5. การสร า งเครื อ ข า ยการ
4.09
0.30
มาก
4.10 0.33
มาก
1.60 0.21
เรียนรู
รวมเฉลี่ย
3.95 0.30
มาก
3.97 0.31
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการเปรียบเที ยบการใชภ าวะผูน ำทางวิ ช าการในศตวรรษที่ 21 ของผู บ ริห าร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามตำแหนง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตาม ขนาด
โรงเรียน (n = 327)
การใชภาวะผูนำทางวิชาการใน
แหลงความ
SS
df
MS
F
Sig.
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน แปรปรวน
1. การปฏิ บั ติ ง านที่ มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
ระหวางกลุม 0.094 2
0.047 0.684 0.505
ภายในกลุม
22.24 324 0.069
รวม
22.334 326
2. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการ
ทักษะสังคมและทักษะชีวิต
ระหวางกลุม 0.297 2
0.149 1.887 0.153
ภายในกลุม
25.538 324 0.079
รวม
25.836 326
3. การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูร
ณาการ
ระหวางกลุม 0.158 2
0.079 0.63 0.533
ภายในกลุม
40.752 324 0.126
รวม
40.91 326
4. การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริม
การใชหลักสูตร
ระหวางกลุม 0.016 2
0.008 0.081 0.922
ภายในกลุม
31.822 324 0.098
รวม
31.838 326
5. การสรางเครือขายการเรียนรู
ระหวางกลุม 0.181 2
0.091 0.938 0.393
ภายในกลุม
31.282 324 0.097
รวม
31.463 326

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่ อเปรียบเทียบความแตกตางของการใชภาวะผูนำทาง
วิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบวาในภาพรวมผูบริหารโรงเรียนและครูมีการรับรู ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4 ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการใชภ าวะผูน ำทางวิช าการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริห าร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนก ตามการเขารวมโครงการของ
โรงเรียน (n = 327)
การใชภาวะผูนำทาง
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนทั่วไป
วิชาการในศตวรรษที่
F Sig.
S.D. ความหมาย
S.D. ความหมาย
21 ของผูบริหารโรงเรียน
1. ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มุ ง
3.66 0.27
มาก
3.63 0.26
มาก
0.67 0.41
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่
บูรณาการทัก ษะสังคมและ 3.81 0.28
มาก
3.79 0.28
มาก
0.10 0.75
ทักษะชีวิต
3. การนำหลั ก สู ต รไปใช ให
4.18 0.38
มาก
4.16 0.34
มาก
1.27 0.26
เกิดการบูรณาการ
4. การนำเทคโนโลยี ไ ปใช
4.08 0.32
มาก
4.07 0.31
มาก
0.39 0.53
เพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร
5. การสร า งเครื อ ข า ยการ
4.10 0.33
มาก
4.09 0.30
มาก
1.73 0.19
เรียนรู
รวมเฉลี่ย
3.97 0.31
มาก
3.95 0.30
มาก

จากตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามการเขารวมโครงการ
ของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมผูบริหารโรงเรียนและครูมีการรับรู ไมแตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ทั้ง 5 ดาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีการใชภาวะผูนำอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การนำหลักสูตรไปใชใหเกิด
การบูรณาการ และรองลงมา คือ การสรางเครือขายการเรียนรู การนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต และ การปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามลำดับ
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2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตาม ตำแหนง ขนาดโรงเรียน และการเขา
รวมโครงการของโรงเรียน ในภาพรวมไมแตกตางกัน
3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่
21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูตอบแบบสอบถามคือ
ผูบริหารและครูที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด
เกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 คือ ผูบริหารโรงเรียนตองปรับเปลี่ยน กระบวนการและวิธีคิดในการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการ
เปนผูนำในการนำนโยบายลงสูการปฏิบัติ โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมทางวิชาการให
สอดคลองทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จากการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน
พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด จากขอคนพบ
นี้แสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนและครูมีการยอมรับ กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนตามความ
สนใจ ความสามารถและความ ตองการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
ทั้งนี้เพื่อให ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา (Cognitive) ทักษะ (Skil)
และจิตใจ (Affective) สามารถนำความรูและทักษะที่ไดไปแกไขปญหาดวยตนเองและ สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนไดจริงในชีวิตประจำวัน (วารุณี คงมั่นกลาง, 2555) รองลงมานั้น คือดานการสรางเครือขายการเรียนรูของ
ผูบริหารโรงเรียนิการนำเทคโนโลยีไปใชเพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการทักษะสังคมและ
ทักษะชีวิต และการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามลำดับ จากผลการวิจัยนี้เปนไปตามแนวโครงสราง
สำหรับการเรียนรูที่คนสนใจเรื่องเดียวกัน มารวมตัวกัน มีพันธะทางสังคมที่ยึดเหนี่ยวสมาชิกไวรวมกัน (Snowden,
2005) เปนผลผลิต หรือตัวกลาง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการติดตอสื่อสาร สรางปฏิสัมพันธในการทำกิจกรรมของบุคคลใน
องคการ
2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จากผลการเปรียบเทียบภาวะผูน ำทางวิช าการใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน จำแนกตามตำแหนง ขนาดโรงเรียนและการเขารวมโครงการของโรงเรียนใน
ภาพรวม ไมแตกตางกัน จากขอคนพบนี้แสดงใหเห็นวา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการรับรูในภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วินัย ปอมดำ, 2558) ไดศึกษา ผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 3 : กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูนำ
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ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 : กรณีศึกษา
ตำแหนงตางกันมีการรับรู โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผู บ ริหารโรงเรียนมีก ารใชภาวะผูน ำดานการปฏิ บัติงานที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจใน
การบริหารจัดการหลักสูตรและการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู มีการวางแผนและสงเสริมครูและ
บุคลากร ใหเกิดความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู และหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มีการจัด MOU
ระหวางกลุมสาระการเรียนรู กับโรงเรียนในเรื่องการกำหนดคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
(2) จากการวิเคราะหขอเสนอแนะและแนวทางจากแบบสอบถาม พบวา ผูบริหาร โรงเรียนตองปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีคิดในการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการ เปนผูนำในการนโยบายลงสูการปฏิบัติ โดยมีการออกแบบ
การจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ใหสอดคลองทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3) จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ป ฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียนที่ เขารวมโครงการโรงเรียนดี
ประจำตำบล มีการใชภาวะผูนำดานการนำเทคโนโลยีไปใช เพื่อสงเสริมการใชหลักสูตรมากกวาผูบริหารโรงเรียนทุก
โรงเรียน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนนับวาเปนบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนใหครูมีความตระหนักถึงภาวะผูนำทางวิชาการ
ควรมีการสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู มีการสนับสนุนดานงบประมาณและการพัฒนาครู ในทุกดานเพื่อกาวสู
ศตวรรษที่ 21
(4) จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูบ ริหารโรงเรียนมีก ารใชภาวะผูน ำดานการปฏิบัติงานที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ควรมีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวมกับผูเรียน เครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อเสนอแนวทางและเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนมีสวนในการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ จุดมุงหมายของการจัด
การศึกษา ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก ดังนั้นควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
ผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารใน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาดวย
(2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามการเขารวมโครงการ ของโรงเรียน พบวา ผู บ ริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนที่ เขารวมโครงการโรงเรียนดีประจำตับ ล กับ ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนทั่วไปมีภาวะผูน ำใน
ภาคโปสเตอร
295

ภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาในเชิงลึกในเรื่องคุณ ภาพของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียน ที่เขารวม
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
(3) ควรมีการนำประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนไปใช
ประโยชนสำหรับศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานอื่น ๆ ตอไป
เอกสารอางอิง
การุณ สกุลประดิษฐ. (2559). การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21. วันที่ 25 มิถุนายน
2559 ณ ศู น ย ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค า นานาชาติ ฯ จั ง หวั ด เชี ย งใหม . สื บ ค น 7 มิ ถุ น ายน 2564. จาก
http://www.moe.go.th/moe/th/ news/detail.php?NewsID=45774&Key=news2.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
พิณสุดา สิริธรังศรี. (2555). ศึกษาภาพการจัดการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ป. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.
รสสุคนธ มกรมณี. (2555). บทบาทผูบริหารสถานศึกษาไรพรหมแดน : บริหารการศึกษาคุณภาพสูสากล. กรุงเทพฯ
: พลัส พลัส ครีเอเทอร.
ว า รุ ณี ค ง มั่ น ก ล า ง . (2555). ก า ร ส อ น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร คื อ อ ะ ไร . สื บ ค น 15 ตุ ล า ค ม 2564. จ า ก
https://www.gotoknow.org/posts/.
วินัย ปอมดำ. (2558). ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational
and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.
Snowden. (2005). เครือขายการเรียนรู. สืบคน 12 ตุลาคม 2564. จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/
pnuhuso/article/download/61724/50848/.

ภาคโปสเตอร
296

