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ประกาศคุณูปการ 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี ้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างย่ิง

จาก ดร.กอบสุข  คงมนัส อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาให้คําแนะนํา รวมทัง้ความรู้ หลักการ                

และทฤษฎีต่างๆ สําหรับดําเนินการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ                    

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิงจนสามารถดําเนินการศึกษาค้นคว้าได้สําเร็จลุล่วงไปด้วย                   

ความเรียบร้อยผู้ศกึษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  ดร .ดิ เ รก  ธี ระภูธร  ดร .นุชจ รี  บุญเกต ุ                        

และ ศน.ปัญญา ภาษาทอง ท่ีกรุณาให้คําแนะนําเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินการศกึษา

ค้นคว้า และกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีผู้ศกึษาค้นคว้าได้สร้างขึน้ 

ขอขอบพระคณุครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัเลย ท่ีได้ให้

ความร่วมมือแก่ผู้ศกึษาในการสํารวจข้อมลูเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา คณ ะศึกษาศาสต ร์  มหา วิทยาลัยนเรศวร  ทุกท่าน ท่ี อํานวยความ สะดวก                         

ให้ความชว่ยเหลือ และคําแนะนําเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณครอบครัวและเพ่ือนๆ สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาทุกท่าน      

ท่ีคอยชว่ยเหลือ ให้คําปรึกษาและแนะนําจนสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้านี  ้ผู้ ศึกษาค้นคว้าขอมอบและอุทิศ              

แดผู่้ มีพระคณุทกุๆ ทา่น 
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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาค้นคว้าครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ต      

เ พ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จงัหวดัเลย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  จงัหวดัเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3  จํานวน  4,600 คน กลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 362 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 

ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดเร่ืองการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบั

ประถมศกึษาของครู ชนิดมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ได้แก่  คา่ความถ่ี  คา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ระดบัการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน  

ในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย                

อยู่ในระดบัมาก 2 ขัน้ คือ ขัน้ต่ืนตวั ( = 3.72) และขัน้ประเมินผล ( = 3.60) และมีการยอมรับ

ในระดบัปานกลาง 3 ขัน้ คือ ขัน้สนใจ ( = 3.47) ขัน้ทดลอง ( = 3.47) และขัน้ยอมรับการปฏิบตั ิ

( = 3.12)ในภาพรวมของครูในจังหวัดเลยมีการยอมรับนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง                

( = 3.47)  
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Abstract 

 

 The purpose of this study was to level of  tablet Innovation Adoption for 

teaching by primary education teachers  under Loei Education service area  office. The 

population in this study consists of 4,600 teachers in the all teachers who teach under 

Loei Education service area  office. The sample in this study consists of 362 teachers 

were selected by purposive sampling. The instrument for this study is Rating scale 

questionnaires of tablet Innovation adoption for teaching in primary education.                     

All questionnaires  are analyzed by using the frequency, percentage, means and 

standard deviation. 

 The result of this study reveals that teachers under Loei Education service 

area  office  have adopted tablet  innovation for teaching in primary education at a high 

level in two stages : the awareness (  = 3.72) and the trial (  = 3.60) and at a moderate 

level in three stages : the interest ( = 3.47)  the evaluation (  = 3.47)  and the adoption 

(  = 3.12). The overall of adoption level of tablet Innovation for teaching by primary 

education teacher under Loei Education service area office was moderate. (  = 3.47)     
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาของปัญหา 

                ในปัจจุบนันวตักรรมและเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ ส่งผลให้การจัดสภาพการเรียนการสอนเปล่ียนแปลงไป อันเน่ืองมาจากนวัตกรรม                   

และเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ มีอนัได้แก่ เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย ฯลฯ 

เทคโนโลยีเหล่านี  ้ทําให้เกิดความเปล่ียนแปลงจนมนุษย์ปรับตัวไม่ทัน การจัดการการศึกษา       

โดยใช้ระบบการวิธีการอย่างเดิมไม่ได้ผลเท่าท่ีควร (พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, 2521, หน้า 23) 

ผู้สอนจึงจําเป็นต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน    

การสอน ซึ่งการจดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพนัน้ ปัจจยัสําคญัประการหนึ่งคือ การนําเทคโนโลยี

เข้ามาช่วย เทคโนโลยีการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทและมีความสําคญัในฐานะเป็นส่ือเคร่ืองช่วย    

ท่ีดี ทําให้ครูสามารถช่วยถ่ายทอดแนวคิด ข้อเท็จจริง ทกัษะ เจตคติ ความซาบซึง้ ทําให้ผู้ เรียน

มองเห็นคุณค่าในเนือ้หาท่ีครูสอน อันเป็นรากฐานท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจและความจํา         

อย่างถาวร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบของการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้          

ในปัจจุบนัมีส่วนทําให้วิธีการถ่ายทอดความรู้เปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่านมา ดงันัน้การเรียน   

การสอน ในปัจจบุนัจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนําเทคโนโลยีทางการศกึษาเข้ามาใช้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียน

มีความเ ข้าใจในเ นื อ้หาวิชาการมากขึ น้  และช่วยอํานวยความสะดวกให้กับครูผู้ สอน                    

ในการท่ีจะอธิบายหรือยกตวัอย่างให้ผู้ เรียนได้มองภาพพจน์ได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริง 

มากท่ีสดุ 

              แท็บเล็ตจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน      

โดยจะเห็นได้จากนโยบายส่ง เสริมและพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบัน            

ภายใต้การนําของ นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา          

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายเร่งดว่นท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปีแรกข้อ 1.15 จดัหาเคร่ือง

แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ให้แก่โรงเรียน โดยเร่ิมทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับ

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการเร่งพฒันาเนือ้หาท่ีเหมาะสม  
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ตามหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ตพีซี รวมทัง้จัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน                

การให้บริการในสถานศึกษาท่ีกําหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเตรียมการรองรับ ความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีมีพฒันาการอยา่งตอ่เน่ืองและนบัวนัจะเก่ียวข้องสมัพนัธ์ 

กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมากขึน้ ในขณะเดียวกันประเทศไทยเรากําลงัจะก้าวเข้าสู่

ความเป็นประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบในปี 2558 นอกจากนัน้เหตุผลท่ีให้เด็กระดับชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ใช้แท็บเล็ตพีซีก่อนเพราะเป็นวยั ท่ีสามารถเรียนรู้ได้เร็วตามพฒันาการทาง

สมองท่ีเหมาะสม จะทําให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างสิ่งท่ีดีให้กับตนเอง        

และสงัคมได้ในอนาคต (โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศกึษาไทย, 2556)  

               นโยบายแท็บเล็ตจึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของผู้ เ รียน ซึ่งแท็บเล็ตประกอบ           

ไปด้วย ข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว ถือเป็นการเรียนรู้ท่ีจดจําได้ง่าย น่าสนใจ 

โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ย่ิงสนใจสิ่งเหล่านี เ้ ป็นพิเศษ กอปรกับปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีพัฒนา               

ไปอย่างก้าวกระโดด แท็บเล็ตจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีจะช่วยสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา         

ให้กับเด็กๆ ทําให้ครูสามารถเข้าถึงรูปภาพ วีดิโอคลิป และข้อมลูข่าวสารจากทัว่โลก เพ่ือใช้สร้าง

บทเรียนท่ีน่าสนใจให้แก่นักเรียน ทําให้นกัเรียนตัง้ใจเรียนมากขึน้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ     

ได้ศกึษาวฒันธรรมตา่งแดน  ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทกุท่ีทุกเวลา นอกจากนี ้ยงัสามารถใช้เป็นวิดีโอ

แชทกับชาวต่างชาติ เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเขินอายเหมือนกับการส่ือสารตอ่หน้าจริงๆ 

แท็บเล็ต จึงทําให้การเรียนเป็นเร่ืองสนุกและเข้าใจง่ายขึน้ แตกต่างจากการเรียนจากหนังสือ       

ซึง่นา่เบ่ือ และเข้าใจยาก ดงันัน้โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศกึษาไทย จึงถือเป็นการนําเทคโนโลยี             

มาใช้กับการเรียนการสอนเพ่ือเด็กเล็กโดยเฉพาะ เกือบคร่ึงชีวิตของเด็กไทย ไม่ว่าจะในอดีต        

หรือในปัจจุบัน ล้วนหมด ไปกับการศึกษา ดังนัน้จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอน            

ของประเทศไทยเรา จึงต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ใช้ได้บ้าง ใช้ไม่ได้บ้างก็ปรับ              

ต้องแก้ไขต่อไป เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีดีและเหมาะสมกับเด็กไทย ได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัย                  

ของ Becta ICT Research ซึง่ได้ศกึษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาจํานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง  ค.ศ.2004-2005                   

ซึ่งมีผลการศึกษาสําคญัหลายประการท่ีควรพิจารณาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับบริบท

ด้า น ก าร ศึก ษ าข อ ง ไ ทย โ ด ย ส า ม า ร ถส รุ ป ผ ล ลัพ ธ์ สํ าคัญ จ า กก า ร ศึกษ า ดัง กล่ า ว ไ ด้                            

ดงันีก้ารใช้แท็บเล็ต โดยให้ผู้ เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทั่วถึงเป็นปัจจัย
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สําคญัท่ีจะชว่ยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพิ่มแรงจงูใจ

ของผู้ เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียนรวมทัง้สนับสนุนให้เกิด              

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียน            

อยา่งกว้างขวาง รวมทัง้สง่เสริมการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมของผู้ เรียน (สรุศกัดิ ์ปาเฮ, 2556) 

               นวตักรรมการศึกษา จึงช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ 

ผู้ เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน      

ด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบนัมีการใช้นวัตกรรม

การศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทัง้นวัตกรรมท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภท             

ท่ีกําลงัเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction)            

การใช้แผ่นวิดีทศัน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) ส่ือหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต 

(Internet) เหลา่นี ้เป็นต้น (สมจิตร ยิม้สดุ, 2554) 

               การยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเป็นสิ่งสําคญัสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบนั การศึกษา              

จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยู่ เดิม เพ่ือให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  อีกทัง้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้าน

การศกึษาบางอย่างท่ีเกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเปล่ียนแปลงทางด้านการศกึษา จึงมีความ

จําเป็นต้องศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมการศึกษาท่ีจะนํามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา     

ในบางเร่ือง เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกับจํานวนผู้ เรียนท่ีมากขึน้ การสนองความแตกตา่งระหว่าง

บุคคลของผู้ เรียน การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาส่ือใหม่ๆ โดยเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา ซึ่งการยอมรับนวตักรรมมีทัง้หมด 5 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้ต่ืนตวั 2) ขัน้สนใจ 

3) ขัน้ประเมินผล 4) ขัน้ทดลอง และ 5) ขัน้ยอมรับปฏิบตัิ (Everette M. Rogers, 1971) ซึ่งครูเป็น

ผู้ มีความสําคญัต่อการยอมรับนวัตกรรม เห็นได้จากงานวิจยัของจงรักษ์ แจ้งยุบล (2554) ท่ีได้

ศึกษาระดับและปัจจัยในการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาระดับ

มธัยมศกึษา กรุงเทพมหานครและงานวิจยัของสาโรช โศภีรักข์ (2547) ได้ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหต ุ   

ท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาของครูเกียรติยศในประเทศไทย 

               การยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตตามนโยบายต้องมีการวางแผนและปรับใช้อยา่งรอบคอบ 

เพ่ือให้บรรลผุลสงูสดุในทางปฏิบตัิและคุ้มคา่กับการลงทุน ดงันัน้ผู้ เก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือแท็บเล็ต

เพ่ือการศึกษาคงต้องวิเคราะห์รายละเอียดและกําหนดแนวทางท่ีชดัเจนในการปรับใช้กับผู้ เรียน 
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และประการสําคญัคือตวัผู้สอนคือ “ครู” คงต้องมีทกัษะและสร้าง Computer Literacy ท่ีเหมาะสม

กับระดบัความสามารถของตนเอง เพ่ือรับมือกับอิทธิพลการปรับใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ร่วมกับ

ผู้ เรียนดงักลา่วควบคูไ่ปกบัการศกึษาวิจยัเพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมายท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุร่วมกนัโดยรวม 

(สรุศกัดิ ์ปาเฮ, 2556) 

               จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีการนํานโยบายแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียน             

การสอนเช่นเดียวกับกลุ่มโรงเรียนอ่ืนๆเป็นการสนองนโยบายเพ่ือเตรียมการรองรับความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจังหวัดเลย             

มีสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาทัง้หมด 3 เขต ได้แก่ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ด้วยเหตนีุผู้้ ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจท่ีจะศึกษา          

เร่ืองการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย เพ่ือให้ทราบถึงการยอมรับนวตักรรมของครู 

ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้นวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือพัฒนาการเรียน              

การสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

                เ พ่ือศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเ พ่ือการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศกึษาของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

    การศกึษาค้นคว้า เร่ืองการศกึษาการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน

ในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย               

ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ศกึษาเนือ้หา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

แนวคิดเก่ียวกบัแท็บเล็ต ทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับนวตักรรม ของ Everett M. Roger มีทัง้หมด            

5 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้ต่ืนตวั 2) ขัน้สนใจ 3) ขัน้ประเมินผล 4) ขัน้ทดลอง และ 5) ขัน้ยอมรับปฏิบตั ิ

แนวคดิเก่ียว กบัการปฏิเสธนวตักรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม  

 2. ขอบเขตด้านประชากร 

                    2.1 ประชากร ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ครูในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จํานวน 4,600 คน 
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             2.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ครูในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยการกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากการเทียบ

ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan,1970, p.607- 610) กลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 362 คน และทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ระดบัการศกึษาการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ต เพ่ือการเรียน

การสอนในระดบัประถมศกึษาของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

             1. ทราบถึงระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเ พ่ือการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศกึษาของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย 

               2. เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมแท็บเล็ต ของครู

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 แทบ็เล็ต หมายถึง เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาท่ีรวมการทํางานทกุอย่างไว้ในจอสมัผสั

โดยใช้ปากกาดิจิตอล หรือปลายนิว้ เป็นอุปกรณ์อินพุตพืน้ฐานแทนการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์                

แต่มีอยู่หรือไม่มีก็ได้ มีอุปกรณ์ไร้สายสําหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย             

ภายใน มีขนาดกะทดัรัดจงึเหมาะแก่การพกพา ทําให้สะดวกในการใช้งานทกุท่ีทกุเวลา 

              ระดับการยอมรับนวัตกรรม หมายถึง ระดบัการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีในการ

นําไปพฒันาการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ กลุ่มท่ีอยูใ่นระดบัยอมรับมากท่ีสุด กลุ่ม   

ท่ีอยู่ในระดบัมาก กลุ่มท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง กลุ่มท่ีอยู่ในระดบัน้อยและกลุ่มท่ีอยู่ในระดบัน้อย

ท่ีสดุ ซึ่งสามารถแยกแยะหรือจําแนกระดบัของการยอมรับนวตักรรมออกได้ ระดบัการยอมรับของ

นวตักรรมมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือพฒันาขึน้ไปได้ จงึเป็นการจําแนกหรือแยกแยะในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึง่เทา่นัน้  

            การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง การตัดสินใจ            

ของครูเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน การยอมรับนวัตกรรม         

แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ 1) ขัน้ต่ืนตัว 2) ขัน้สนใจ 3) ขัน้ประเมินผล 4) ขัน้ทดลอง 5) ขัน้ยอมรับ             

การปฏิบตั ิ
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 ขัน้ตื่นตัว หมายถึง ครูทราบว่านวตักรรมแท็บเล็ตเกิดขึน้และถูกนํามาใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนอยู่จริง แต่ตนเองยงัไม่เคยนํามาใช้และไม่ทราบข้อมูลการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียน

การสอนนัน้ 

 ขัน้สนใจ หมายถึง ครูสนใจในนวตักรรมแท็บเล็ต โดยสืบค้นข้อมูล ค้นหาข้อมูลด้วย

วิธีการตา่งๆ หรือการได้รับการถ่ายทอดข้อมลูของแท็บเล็ตจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 

 ขั ้นประเมินผล  หมายถึง ครูพิจารณาว่านวัตกรรมแท็บเล็ตมีความเหมาะสม               

ในการนํามาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูลมาแล้ว จึงตัดสินใจ              

วา่จะทดลองใช้นวตักรรมแท็บเล็ต เพ่ือการจดัการเรียน การสอนของตนเอง 

 ขัน้ทดลอง หมายถึง ครูไตร่ตรองและตดัสินใจท่ีจะทดลองใช้แท็บเล็ตร่วมกับการจัด        

การเรียนการสอน ของตนเอง  

 ขัน้ยอมรับการปฏิบัติ หมายถึง ครูได้ผลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจ จะตัดสินใจ           

ใช้นวตักรรมแท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอนของตนเองอย่างถาวรตอ่ไป 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 

 

 

 

การยอมรับนวัตกรรม 

แบง่ออกเป็น 5 ขัน้  

1. ขัน้ตื่นตวั  

2. ขัน้สนใจ  

3. ขัน้ประเมินผล  

4. ขัน้ทดลอง  

5. ขัน้ยอมรับการปฏิบตัิ 

(Everett Roger, 1983), 

(ปราวีณยา สวุรรณณัฐโชติ

, 2541) 

 

แทบ็เล็ต 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล         

ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่า

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ น้ ต บุ๊ ค  

พกพาง่ า ย  นํ า้หนัก เบ า                 

มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอ

เ ป็ น ร ะ บ บ สั ม ผั ส 

ระบบปฏิบตัิการมีทัง้ที่เป็น  

Android, IOS, Windows  

แล ะระบ บการ เ ช่ือมต่อ

สั ญ ญ า ณ เ ค รื อ ข่ า ย

อินเทอร์เน็ต (สรุศกัดิ์ ปาเฮ

, 2556) 

 
 

นวัตกรรมแทบ็เล็ต           

เพื่อการเรียนการสอน 

เ ป็ น ก า ร นํ า เ อ า สิ่ ง ใ ห ม ่            

ซึ่ ง อา จ จะ อยู่ ใ น รู ป ข อ ง

ความคิดหรือการกระทํา 

รวมทัง้สิ่งประดิษฐ์ก็ตาม         

เข้ามาใช้ในระบบการศกึษา 

เพ่ือช่วยให้การศึกษา และ

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น             

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  

คุณลักษณะ 

1.การใช้แท็บเล็ตสําหรับ

งานบริหาร 

2. การใช้แท็บเล็ตสําหรับ

งานวิชาการ 

3. การใช้แท็บเล็ตสําหรับ

งานบริการ 

(สมจิตร ยิม้สดุ, 2554) 

 
 

สาํนักงานเขตพืน้ที่          

การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดเลย 

ประกอบด้วย 3 เขต ได้แก่ 

เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 

(สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน) 

 

การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน        

ในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดเลย                



บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศกึษาการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศกึษา            

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื น้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย ผู้ ศึกษาค้นคว้า                     

ได้ทําการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

 1. แนวคดิเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

  1.1 ความหมายของนวตักรรม 

   1.2 ความหมายเทคโนโลยีทางการศกึษา 

  1.3 แนวคดิพืน้ฐานของนวตักรรมทางการศกึษา   

 2. แนวคดิเก่ียวกบัแท็บเล็ต 

           2.1 ความหมายแท็บเล็ต 

                        2.2 แท็บเล็ตเพ่ือการศกึษา 

 3. ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมและการปฎิเสธนวตักรรม 

 4. ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม  

 5. สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย 

 5.1 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 1 

            5.2 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 2 

            5.3 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 3 

 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

          6.1 งานวิจยัภายในประเทศ 

           6.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 



9 
 

1. แนวคดิเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

              นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสําคัญต่อการศึกษาหลายประการ                      

ทัง้นีเ้น่ืองจากในโลกยุคโลกาภิวตัน์มีการเปล่ียนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ความก้าวหน้าทัง้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศกึษาจึงจําเป็นต้องมีการพฒันาเปล่ียนแปลง

จากระบบการศกึษาท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้ทนัสมยัตอ่การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสงัคม

ท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกทัง้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศกึษาบางอย่างท่ีเกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชน่เดียวกนั 

              การเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจําเป็นต้องมีการศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรม

การศกึษาท่ีจะนํามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศกึษาในบางเร่ือง เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

จํานวนผู้ เรียน ท่ีมากขึน้การพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั การผลิตและพฒันาส่ือใหม่ๆ ขึน้มาเพ่ือ

ตอบสนองการเรียนรู้ของมนษุย์ให้เพิ่มมากขึน้ด้วยระยะเวลาท่ีสัน้ลง การใช้นวตักรรมมาประยกุต์

ในระบบการบริหารจดัการด้านการศกึษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่าง         

มีประสิทธิภาพ เชน่ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 1.1 ความหมายของนวัตกรรม 

              หนึ่งในปัญหาของการจัดการนวัตกรรม ก็คือความเข้าใจในนิยามของคําว่านวตักรรม          

ท่ีชดัเจนและบ่อยครัง้ท่ีมกัจะสบัสนกบัคําว่าประดิษฐกรรม (Invention) แตเ่ดิมนัน้คําว่านวตักรรม

หรือ Innovation มีความเช่ือกันว่ามาจากรากศพัท์ในภาษาลาติน Innovare ซึ่งมีความหมายว่า   

ทําสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ แตใ่นอีกมุมมองของบรรดานกัเขียน นกัวิชาการตา่งคิดว่านวตักรรม ควรจะ

หมายถึง“กระบวนการของการปรับเปล่ียนโอกาส ไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ ท่ีสามารถ จะนํามาใช้   

ให้เกิดประโยชน์แก่บคุคลทัว่ไปได้  

              คําว่า นวัตกรรม ยังมีผู้ ใ ห้นิยามไว้อีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นสิ่ง ท่ี ทําขึน้ใหม ่              

หรือแปลกจากเดิม ซึ่ งอาจจะเป็นความคิดวิ ธีการ หรืออุปกรณ์ นิยามโดยพจนานุกรม                    

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) โดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์ทรง

บญัญัติคําศพัท์ขึน้ให้ตรงกับศพัท์ภาษาอังกฤษว่า Innovation คําว่านวัตกรรมเกิดจากการนํา       

คําว่า นวตา (อ่านว่า นะ-วะ-ตา) ซึ่งแปลว่าความใหมก่บัคําวา่กรฺม (อ่านวา่กรั-มะ) ซึ่งแปลว่าการ

กระทํามาเข้าสมาสกันกับการซ่อมแซม เช่น นวัตกรรมในการศึกษา หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข

ระบบการศกึษา “แนวคิด (Idea) การปฏิบตัิ (Practice) หรือวตัถ ุ(Object) ท่ีมนุษย์คิดว่าเป็น     

สิ่งใหม่ไม่ว่าแนวคิดนัน้จะเป็นสิ่งท่ีค้นพบใหม่หรือไม่ก็ตาม แตข่ึน้อยู่กับการยอมรับและตดัสินใจ                    
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ของแตล่ะบคุคล ซึง่พิจารณากนัเองวา่สิ่งนัน้ใหมจ่งึเรียกวา่เป็น Innovation(นวตักรรม)คําว่า “ใหม”่ 

ในแง่ของนวัตกรรม ไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้ใหม่ถึงแม้ว่าจะมีความรู้มากแตย่ังไม่มีการพฒันา 

แนวคิดท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธในนวัตกรรมใหม่นัน้ ดังนัน้มันอาจจะเป็นเร่ืองความรู้ทัศนคต ิ    

หรือการตดัสินท่ีจะใช้คําวา่นวตักรรม นิยามโดย Rogers and Shoemaker (1971)  

              ทอมสั ฮิวช์ (Thomas Hughes, 1971) ให้ความหมายของนวตักรรมว่าเป็นการนําวิธีการ

ใ ห ม่ ๆ ม า ป ฏิ บั ติ ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ผ่ า น ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ม า เ ป็ น ขั ้น ๆ                                 

แล้วเร่ิมตัง้แต่การคิดค้น การพฒันา ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบตัิก่อน (Pilot 

Project) แล้วจงึนําไปปฏิบตัจิริง ซึง่มีความแตกตา่งไปจากการปฏิบตัเิดมิท่ีเคยปฏิบตัมิา 

              Rogers (1983) กลา่ววา่ นวตักรรม(innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการ หรือวิธีปฏิบตั ิ

ท่ีแต่ละบุคคลทั่วไปรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่หรือเป็นความคิดใหม่ อาจไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้ใหม ่   

บางคนอาจรู้แล้วแต่ยังไม่พฒันาเป็นเจตคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อความรู้นัน้ และยงัไม่มีท่าทีจะยอมรับ

หรือปฏิเสธนอกเสียจากความรู้นัน้สามารถนํามาปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้การทํางานมีประสิทธิภาพ

ดีกวา่เดมิ 

              ปรีดา ยงัสุขสถาพร (2549) นวตักรรม คือสิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิด

สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม 

              จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520, หน้า 37 อ้างอิงใน บุญเกือ้ ควรหาเวช, 2543) ได้กล่าวถึง

ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่าความพยายามใดๆ จะเป็นผลสําเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด                 

ก็ตามท่ีเป็นไปเพ่ือจะนําสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีทําอยู่เดิมแล้ว กับอีกระดับหนึ่ง                

ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึงท่ีมา ลกัษณะ กรรมวิธี และผลกระทบ              

ท่ีมีอยู่ต่อกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้อง คําว่านวัตกรรม  หมายถึง สิ่ง ท่ีได้นําความเปล่ียนแปลงใหม ่               

เข้ามาใช้ได้ผลสําเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบตัิอย่างธรรมดาสามญั นวตักรรม               

แบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 

              ระยะท่ี 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation)หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสม           

กบักาลสมยั  

              ระยะท่ี 2 พฒันาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจดัทําอยู่ในลกัษณะ           

ของโครงการทดลองปฏิบตัก่ิอน (Pilot Project) 

              ระยะท่ี 3 การนําเอาไปปฏิบตัใินสถานการณ์ทัว่ไป ซึง่จดัวา่เป็นนวตักรรมขัน้สมบรูณ์ 
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  กล่าวโดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง ความหมายท่ีครอบคลุมถึงแนวคิดการปฏิบัต ิ                

รวมถึง สิ่งใหม่ทัง้ ท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งแต่ละบุคคล หรือแต่ละสังคมพิจารณา                   

วา่มนัคือสิ่งท่ีทําให้เกิดการปฏิบตัิใหม่และเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ่สิ่งท่ีมีอยู่เดิม           

และเกิดการเปล่ียนแปลงในแง่ท่ีทําให้เกิดการพฒันาขึน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 ความหมายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

              พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2539)ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีว่า คือ วิทยาการ 

ท่ี เ ก่ียวกับศิลปะในการนําเอาวิทยา-ศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัต ิ                     

และอุตสาหกรรม มีนักวิชาการให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้หลากหลาย อาทิ ธรรมนูญ                     

โรจนะบุรานนท์ (2531) ชํานาญ เชาวกีรติพงศ์ (2534) ซึ่งสรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชา                      

ท่ีนําเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์                         

ทัง้นีคํ้าวา่เทคโนโลยีสามารถนําไปใช้ในสาขาตา่งๆ  

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ยงัได้สรุปเพ่ือความเข้าใจท่ีชดัเจน         

วา่เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา มีความหมายครอบคลมุการผลิต การใช้และการพฒันาส่ือสารมวลชน 

อันได้ แก่ ส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย และโทรคมนาคม โทรศพัท์เครือข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสารอ่ืนๆ 

เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของผู้ เรียนในทกุเวลาและทกุสถานท่ี 

 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  (2546) นิยามว่า"เทคโนโลยีเพ่ีอการศึกษา"            

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการศึกษาโดยการนําส่ือสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคม

และการจดัแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้เพ่ือจดัการศกึษาท่ีสามารถผสมผสานระหว่างการศกึษา

ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเอือ้อํานวยให้ผู้ เรียนสามารถศึกษา

ค้นคว้าตามความต้องการเพ่ือให้การเรียนรู้และการพัฒนาคณุภาพชีวิตเกิดขึน้ได้อย่างตอ่เน่ือง

ตลอดชีวิตทัง้ด้านการศกึษา สาระความรู้ทางวิชาการ ทางศาสนาและศิลปวฒันธรรมส่ือเทคโนโลยี

ทางการศกึษาตามความหมายของทบวงมหาวิทยาลยันัน้ครอบคลมุส่ือวิทยกุระจายเสียง ส่ือวิทย ุ

โทรทัศน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ส่ือโสตทศันศึกษา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โทรสาร โทรศพัท์

และโทรคมนาคมอ่ืน รวมทัง้แหล่งการเรียนรู้ทัว่ไปโดยมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เต็มตามศักยภาพปราศจากข้อจํากัดด้านโอกาสถ่ินท่ีอยู่ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 



12 
 

              ชม ภูมิภาค (2543) กล่าวว่าเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา หมายถึง การนําเทคโนโลยีด้าน

ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้

การศกึษา การสอนการเรียนมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ในการศกึษา ได้แก่ 

เทคโนโลยีตา่งๆ ดงันี ้

1.เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม คือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการส่ือสารทางไกลโดยผ่าน

ระบบการส่ือสารคมนาคมตา่งๆ 

2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและ

นําเสนอข้อมลูตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

3.เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เครือข่ายเฉพาะท่ี 

(Local Area Network-LAN) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีตอ่เช่ือมคอมพิวเตอร์                

กับอุปกรณ์ไม่มากนกั มกัอยู่ในอาคารหลงัเดียว เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network         

-WAN)เป็นระบบเครือขา่ยท่ีมีคอมพิวเตอร์กระจายอย่างกว้างขวางทัว่ประเทศ ช่วยให้สํานกังานใน

จงัหวดัตดิตอ่ส่ือสารและทํางานร่วมกบัสํานกังานใหญ่ท่ีอยู ่ในเมืองหลวงได้ 

4.ระบบสํานกังานอตัโนมตัิ เป็นแนวคิดท่ีนําระบบเครือข่ายมาใช้เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์                

กบัอปุกรณ์สํานกังาน เชน่ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชมุทางไกล 

5.เทคโนโล ยี ระ บบสารส นเ ทศ  เ ป็นการประ ม วลผ ล ข้อมูล ในลักษณะ ต่า ง ๆ                       

เพ่ือชว่ยในการจดัการและบริหารงาน 

6.ระบบมลัติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีท่ีผสมผสานภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และข้อความ     

เข้าด้วยกันโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการแสดงผล นําไปประยุกต์ใช้ในการสอน เช่น 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กิจกรรมเพ่ือการศกึษาท่ีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในปัจจบุนันี ้ ได้แก่ 

วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา วิทยุโรงเรียน โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การสอนทางไกลผ่าน

ดาวเทียม ระบบประชุมทางไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                

ในบทความผู้ เขียนได้กล่าวถึงความสําคญัของเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีมีในพระ ราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และประวตัิการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาของไทย            

ไว้ด้วย 
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กลา่วโดยสรุป คือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา หมายถึง การนําส่ือสารมวลชน

เทคโนโลยีสารสนเทศวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนา                   

มาใช้เพ่ือจดัการศกึษาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 1.3 แนวคดิพืน้ฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา   

              สมจิตร ยิม้สุด (2554) นวตักรรมการศึกษา หมายถึง นวตักรรมท่ีจะช่วยให้การศึกษา  

และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ผู้ เ รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ อย่างรวดเร็ว               

มีประสิทธิผลสงูกวา่เดมิ เกิดแรงจงูใจในการเรียนด้วยนวตักรรมการศกึษาและประหยดัเวลาในการ

เรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบนัมีการใช้นวตักรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทัง้นวตักรรมท่ีใช้

กนัอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทท่ีกําลงัเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

สอน การใช้แผน่วิดีทศัน์เชิงโต้ตอบ ส่ือหลายมิต ิและอินเทอร์เน็ต เหลา่นีเ้ป็นต้น  

              นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด    

หรือการกระทํา รวมทัง้สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศกึษา เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลง

สิ่งท่ีมีอยู่เดิมให้ระบบการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ทําให้ผู้ เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้   

ได้อยา่งรวดเร็วเกิดแรงจงูใจในการเรียน และช่วยให้ประหยดัเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน การใช้วีดทิศัน์เชิงโต้ตอบ ส่ือหลายมิต ิและอินเตอร์เน็ต เหลา่นีเ้ป็นต้น  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวตักรรมทางการศกึษา เป็นการนําเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป            

ของ ความ คิดห รือการกระ ทํารวม ทั ง้สิ่ ง ประ ดิษ ฐ์ ก็ตาม เ ข้าม าใ ช้ ในระ บบการศึกษา                                  

เพ่ือชว่ยให้การศกึษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ 

              อรรคเดช โสสองชัน้ (2551)ปัจจัยสําคัญท่ี มี อิทธิพลอย่างมากต่อวิ ธีการศึกษา                       

ได้แก่ แนวความคิดพืน้ฐานทางการศกึษาท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัมีผลทําให้เกิดนวตักรรมการศกึษา                

ท่ีสําคญัๆ พอจะสรุปได้ 4 ประการ คือ 

 1. ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล การจดัการศกึษาของไทยได้ให้ความสําคญัในเร่ืองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้ อย่างชัดเจนซึ่งจะเห็นได้จากแผนการศึกษาของชาติ ให้มุ่งจัด

การศกึษาตามความถนดัความสนใจ และความสามารถ ของแตล่ะคนเป็นเกณฑ์ ตวัอย่างท่ีเห็นได้

ชัดเจนได้แก่ การจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์บ้างใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์บ้าง 

นวตักรรมท่ีเกิดขึน้เพ่ือสนองแนวความคดิพืน้ฐานนี ้เชน่             

 1.1 การเรียนแบบไมแ่บง่ชัน้ (Non-Graded School) 
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                1.2 แบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text Book) 

                    1.3 เคร่ืองสอน (Teaching Machine) 

                      1.4 การสอนเป็นคณะ (Team Teaching) 

                    1.5 การจดัโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 

                   1.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (Computer Assisted Instruction)         

 2. ความพร้อม เดิมทีเดียวเช่ือกันว่า เด็กจะเร่ิมเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเป็น

พัฒนาการตามธรรมชาติ  แต่ในปัจจุบันการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเ รียน รู้ ชี ใ้ ห้ เ ห็น                        

ว่าความพร้อมในการเรียนเป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้ได้ ถ้าหากสามารถจดับทเรียน ให้พอเหมาะกับระดบั

ความสามารถของเดก็แตล่ะคน วิชาท่ีเคยเช่ือกนัว่ายาก และไม่เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กก็สามารถ

นํามาให้ศกึษาได้ นวตักรรมท่ีตอบสนองแนวความคดิพืน้ฐานนีไ้ด้แก่ ศนูย์การเรียน การจดัโรงเรียน            

ในโรงเรียน นวตักรรมท่ีสนองแนวความคดิพืน้ฐานด้านนี ้เชน่ 

                     2.1 ศนูย์การเรียน (Learning Center) 

                      2.2 การจดัโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 

                      2.3 การปรับปรุงการสอนสามชัน้ (Instructional Development in 3 Phases)            

 3. การใช้เวลาเพ่ือการศึกษาแต่เดิมมาการจัดเวลาเพ่ือการสอน หรือตารางสอน                    

มักจะจัดโดยอาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์ เช่น ถือหน่วยเวลาเป็นชั่วโมงเท่ากันทุกวิชา                       

ทุกวันนอกจากนัน้ก็ยังจัดเวลาเรียนเอาไว้แน่นอนเป็นภาคเรียน เป็นปีในปัจจุบันได้มีความคิด               

ในการจดัเป็นหนว่ยเวลาสอนให้สมัพนัธ์กบัลกัษณะของแต ่ละวิชาซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากนั บางวิชา           

อาจใช้ช่วงสัน้ๆ แต่สอนบ่อยครัง้ การเรียนก็ไม่จํากัดอยู่แต่เฉพาะในโรงเรียนเท่านัน้ นวัตกรรม              

ท่ีสนองแนวความคดิพืน้ฐานด้านนี ้เชน่            

                   3.1 การจดัตารางสอนแบบยืดหยุน่ (Flexible Scheduling) 

                   3.2 มหาวิทยาลยัเปิด (Open University) 

                   3.3 แบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text Book) 

                   3.4 การเรียนทางไปรษณีย์          

4. ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตวัทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงของสงัคม             

ทําใ ห้ มีสิ่ งต่างๆ ท่ีคนจะต้องเ รียน รู้ เพิ่มขึ น้มาก  แต่การจัดระบบการศึกษาในปัจจุบัน                           
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ยงัไมมี่ประสิทธิภาพเพียงพอจึงจําเป็นต้อง แสวงหาวิธีการใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ทัง้ในด้าน

ปัจจยัเก่ียวกบัตวัผู้ เรียนและปัจจยัภายนอก นวตักรรมในด้านนีท่ี้เกิดขึน้ เชน่              

                    4.1 มหาวิทยาลยัเปิด 

                    4.2 การเรียนทางวิทย ุการเรียนทางโทรทศัน์ 

                    4.3 การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนสําเร็จรูป 

                    4.4 ชดุการเรียน 

              นวัต กร รม ท่ี นํ า ม าใ ช้ ทั ง้ ท่ี ผ่ าน ม าแ ล้ ว แล ะ ท่ีจ ะ มี ในอ นาคตมี หล ายป ระ เภ ท                     

ขึน้อยูก่บัการประยกุต์ใช้นวตักรรมในด้านตา่งๆนวตักรรมการศกึษา สรุปได้ 5 ประเภทดงันี ้

     1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิ ธีการใหม่ๆ  ในการพัฒนาหลักสูตร              

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน  และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึน้ 

เน่ืองจากหลกัสูตรจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร ได้แก่          

การพฒันาหลกัสตูรบูรณาการ การพฒันาหลกัสูตรรายบุคคล การพฒันาหลกัสูตรกิจกรรมและ

ประสบการณ์และการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน 

       2. นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนา           

วิธีสอนแบบใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง     

การเรียน แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจําเป็นต้องอาศยัวิธีการ          

และเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาจดัการและสนบัสนนุการเรียนการสอน 

       3. นวัตกรรมส่ือการสอน เน่ืองจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    

คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทําให้นักการศึกษาพยายามนําศักยภาพ                    

ของเทคโนโลยีเหล่านีม้าใช้ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆ จํานวนมากมาย ทัง้การเรียน                

ด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนส่ือท่ีใช้เพ่ือสนับสนุนการ

ฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

        4. นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล เป็นนวตักรรมท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการวัดผล               

และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําได้อยา่งรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจยัทางการศึกษา               

การวิจัยสถาบนั ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนบัสนุนการวัดผล ประเมินผล                

ของสถานศกึษา ครู อาจารย์ 



16 
 

        5.นวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นการใช้นวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารสนเทศ             

มาชว่ยในการบริหารจดัการเพ่ือการตดัสินใจของผู้บริหารการศกึษา ให้มีความรวดเร็วทนัเหตกุารณ์ 

ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก นวตักรรมการศึกษาท่ีนํามาใช้ทางด้านการบริหารจะเก่ียวข้อง     

กบัระบบการจดัการฐานข้อมลูในหน่วยงานสถานศกึษา 

               จากการศกึษาเอกสารสรุปได้ว่า การเกิดนวตักรรมทางการศกึษาเกิดจาก ความแตกตา่ง             

ของบคุคล ความพร้อมในการรับรู้การใช้เวลาในการศกึษาและประสิทธิภาพในการเรียน  

               การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน                        

วิธีการจดัการศึกษา สามารถแบ่งเป็นหวัข้อต่างๆ เช่น การศึกษารายบุคคล การศึกษาเป็นกลุ่ม 

การศึกษามวลชนการศึกษาทางไกลการศึกษาระบบเปิดการศึกษาต่อเน่ืองการศึกษาผู้ ใหญ่       

เป็นต้น (กิดานนัท์ มลิทอง, 2536) 

              การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันได้นําทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการแนวคิดทาง

เทคโนโลยีการศึกษาในทศันะตา่งๆ มาใช้ร่วมกันอย่างผสมผสานเพ่ือก่อให้เกิดคณุภาพของการ

สอนเทคโนโลยีทางการศกึษาการใช้วสัดอุุปกรณ์เข้าช่วยในการจดัการเรียนการสอนได้มีบทบาท

อยา่งมาก ในการประยกุต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการสอน ให้การจดัการเรียนการ

สอนบรรลจุดุประสงค์ทําให้เกิดสภาพการณ์ท่ีมัน่ใจได้ว่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจดุประสงค์

ของบทเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ 

1.ให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนรู้อยา่งแข็งขนั ด้วยความพงึพอใจและเตม็ใจ                      

ท่ีจะเรียนรู้ 

  2.ให้ผู้ เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างฉับพลัน ช่วยกระตุ้นผู้ เรียนต้องการจะเรียนรู้                

ตอ่ไป 

3.ให้ผู้ เรียนได้รับการเสริมแรงด้วยการให้ประสบการณ์แหง่ความสําเร็จเรียนรู้                   

ด้วยความพอใจ 

4.ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เป็นขัน้ตอนทีละน้อย ไมเ่กิดความดบัข้องใจ เรียนด้วยความสนใจ     

พอใจ และไมเ่บ่ือหนา่ย 

จากหลกัการและแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่าการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา            

เป็นสิ่งจําเป็นในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนัการจดัทําแผนภาพแผนภูมิหาวสัดอุุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนเป็นนวตักรรมทางการศกึษาการจดัให้มีการสร้าง              
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จดัหาวสัดอุปุกรณ์ประกอบการสอนเป็นสิ่งจําเป็นในการจดัการเรียนการสอนการจดัให้ครูทําบนัทึก    

การสอนตามลําดับขัน้ตอนการสอนของกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูไม่เคยทําการบันทึก                

มาก่อน เป็นนวตักรรมทางการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนสําเร็จรูป               

ใช้ในการเรียนการสอนอย่างนีเ้ป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเสนอ                        

แนวดําเนินการการจดัทําบทเรียนสําเร็จรูปและบทเรียนโปรแกรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับแทบ็เล็ต 

2.1 ความหมายของแทบ็เล็ต  

(สรุศกัดิ์ ปาเฮ) 2556 แท็บเล็ต หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลชนิดหนึง่ท่ีมีขนาดเล็ก             

กว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค พกพาง่าย นํา้หนักเบา มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส                    

(Touch-screen) ปรับหมุนจอได้อัตโนมตัิ แบตเตอร่ีใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทัว่ไป 

ระบบปฏิบตัิการมีทัง้ท่ีเป็น Android IOS และ Windows ระบบการเช่ือมต่อสญัญาณเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมีทัง้ท่ีเป็น Wi-Fi และ 3G   

(วิกิพีเดีย) 2557 แท็บเล็ต หมายถึงคอมพิวเตอร์ท่ีรวมการทํางานทุกอย่างไว้ในจอสมัผสั              

โดยใช้ปากกาสไตลสั ปากกาดจิิตอล หรือปลายนิว้ เป็นอปุกรณ์อินพตุพืน้ฐาน แทนการใช้คีย์บอร์ด                 

และเมาส์ แตมี่อยูห่รือไมมี่ก็ได้มีอปุกรณ์ไร้สายสําหรับการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย

ภายใน  

              แท็บเล็ต หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล ท่ีสามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสมัผสั 

ในการทางาน ออกแบบให้สามารถทางานได้ด้วยตวัมนัเอง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับความสนใจเป็น

อย่างมาก ภายหลังจากทาง Microsoft ได้ทําการเปิดตวั Microsoft Tablet PC ในปี 2001           

แต่หลังจากนัน้ก็เงียบหายไปและไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก แท็บเล็ตพีซี(Tablet PC) ไม่เหมือน                    

กับคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะหรือ Laptops ตรงท่ีจะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งาน แต่จะใช้แป้นพิมพ์

เสมือนจริงในการใช้งานแทน Tablet PC จะมีอปุกรณ์ไร้สายสาหรับการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ

ระบบเครือขา่ยภายใน มีระบบปฏิบตักิารทัง้ท่ีเป็น Windows และ Android 

แท็บเล็ต หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้ขณะเคล่ือนท่ีได้ มีขนาดกลาง

กะทัดรัดและใช้หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็นลาดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริง หรือปากกา

ดจิิตอล ในการใช้งานแทนท่ีแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลมุไปถึงโน๊ตบุ๊คแบบ 

Convertible ท่ีมีหน้าจอแบบสมัผสัและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเสมือนจริงตดิมาด้วย  
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โดยสรุปความหมายแท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีรวมการทํางานทุกอย่างไว้ในจอสมัผสั              

โดยใช้ปากกาสไตลสั ปากกาดจิิตอล หรือปลายนิว้ เป็นอปุกรณ์อินพตุพืน้ฐาน แทนการใช้คีย์บอร์ด  

และเมาส์ แตมี่อยูห่รือไมมี่ก็ได้มีอปุกรณ์ไร้สายสําหรับการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย

ภายใน มีขนาดกะทดัรัดจงึเหมาะแก่การพกพา ทําให้ใช้งานได้ทกุท่ีทกุเวลา 

2.2 แทบ็เล็ตเพ่ือการศึกษา 

 สรุศกัดิ ์ปาเฮ (2556)นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจดัการศกึษาของรัฐบาลปัจจบุนั 

(นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร) ท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบาย 

ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาตินัน้              

เป็นนโยบาย ท่ีมีความสําคญัย่ิง โดยรัฐบาลได้กําหนดแนวนโยบายท่ีชดัเจนเพ่ือเร่งพฒันาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้เป็นเคร่ืองมือยกระดบัคุณภาพและกระจายโอกาสทาง

การศกึษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์

ของการเรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ พฒันาเครือข่าย

และพัฒนาระบบไซเบอร์โฮมท่ีสามารถส่งความรู้มายงัผู้ เรียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ส่งเสริมให้นกัเรียนทกุระดบัชัน้ใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการศกึษาขยายระบบโทรทศัน์

เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้

เร่งดําเนินการให้กองทนุพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาสามารถดําเนินการได้  

 ดงันัน้ จะเห็นได้ชดัเจนว่าแนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา               

เป็นปัจจยัและเป็นมิติสําคญัในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพ               

การเรียนรู้ของสงัคมโดยรวม และจะเป็นมิตขิองการสร้างกระบวนทศัน์เพ่ือนําไปสู่การเปล่ียนแปลง            

ของระบบการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษ               

ท่ีสอง ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันกับแนวนโยบายของการจัดการศึกษาโดยภาครัฐท่ีกล่าวใน

เบือ้งต้น นัน้แท็บเล็ตเพ่ือการศกึษาจงึกลายเป็นเคร่ืองมือด้านส่ือเทคโนโลยี เพ่ือการศกึษาท่ีสําคญั

และมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันาการจัด

การศึกษาไทยในปัจจุบนัในยุคสงัคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็ว สูงซึ่งแนวนโยบายของ

รัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะใช้ส่ือแท็บเล็ตให้ผู้ เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศกัยภาพ และความพร้อมท่ีมีอยู ่ 

โดยท่ีนโยบายของการปฏิบตัิกับนกัเรียนช่วงแรกตามโครงการ One Tablet PC Per Child          

จะมุ่งเน้นไปท่ีนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวนประมาณ 539,466 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย          

นําร่องท่ีสําคญัของการนําส่ือแท็บเล็ตสู่การพฒันาการเรียนรู้ในครัง้นีอ้ย่างไรก็ตามการท่ีจะนําเอา

นวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรมาใช้กับกลุ่มคนในปริมาณหรือจํานวนมากนัน้ ย่อมมีประเด็นสําคญั
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หลากหลายท่ีบงัเกิดขึน้ทัง้ในแง่บวกและลบ ซึ่งจะเป็นทรรศนะหรือเป็นมุมมองหรือผลจากการ

ศกึษาวิจยัท่ีมีตอ่ส่ือนวตักรรมท่ีนํามาใช้ซึง่ในท่ีนีก็้หมายถึงแท็บเล็ตเพ่ือการศกึษานัน่เอง 

 ในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันนัน้ ส่ือและเทคโนโลยี                  

เพ่ือการศึกษาจะมีบทบาทสําคญัค่อนข้างมากต่อการนํามาใช้ในการพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพ

ทางการเรียนในสงัคมยคุใหมใ่นปัจจบุนัท่ีส่ือการศกึษาประเภทคอมพิวเตอร์ จะมีอิทธิพลค่อนข้าง

สงูในศกัยภาพการปรับใช้ดงักลา่ว และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการศกึษาไทยตามนโยบายการแจกแท็บ

เล็ตเพ่ือเดก็นกัเรียนในปัจจบุนัโดยมุง่เน้นให้กลุม่นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ตามโครงการ 

One Tablet PC Per Child ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลท่ีแถลงไว้นัน้ เป็นการสร้างมิติใหม่ของ

การศกึษาไทยในการเข้าถึงการปรับใช้ส่ือเทคโนโลยี เพ่ือการศกึษาในยคุปฏิรูปการศกึษาทศวรรษท่ี

สอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขบัเคล่ือนนโยบาย สู่การปฏิบตัิท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

(นายวรวจัน์ เอือ้อภิญกุล) ได้กล่าวไว้ว่าการจดัหา เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนโดย

เร่ิมดาเนินการในโรงเรียนนําร่องสาหรับนกัเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่

กับการพัฒนาเนือ้หาสาระท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทัง้

จัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในระดับการใช้การบริหาร และในพืน้ท่ีสาธารณะและสถานศึกษา            

โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  

 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกล่าวในเบือ้งต้น เป็นแนวคิด                       

ท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษามาประยกุต์ใช้กบัการเรียนรู้ของนกัเรียนในรูปแบบใหม ่             

โดยการใช้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแสวงหาองค์ความรู้ในรูปแบบตา่งๆ 

ท่ีมีอยูใ่นรูปแบบทัง้ Offline และ Online ทาให้ผู้ เรียนมีโอกาสศกึษาหาความรู้ ฝึกปฏิบตัิ และสร้าง

องค์ความรู้ตา่งๆ ได้ด้วยตวัเอง ซึ่งการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะดงักล่าวนีไ้ด้เกิดขึน้ แล้วใน

ต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนทัง้ประถมศึกษา มัธยมศึกษา               

และอดุมศกึษาในบางแหง่เทา่นัน้  

 ประเด็นท่ีกล่าวถึงนีอ้าจสรุปได้ว่าศกัยภาพของส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาประเภท

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีเร่ิมมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อผู้ ใช้ในทุกระดับในสังคมสารสนเทศ             

ในปัจจุบนั เน่ืองจากในยุคแห่งสังคมออนไลน์หรือยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นัน้ ส่ือเทคโนโลยี

ประเภทแท็บเล็ตเ พ่ือการศึกษานีจ้ะมีศักยภาพในการปรับใช้ค่อนข้างสูงและปรากฏชัด                       

ในหลากหลายปัจจยัท่ีสนบัสนนุเหตผุลดงักลา่ว 

การใช้แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษามี 3 ขอบข่าย คือ การใช้คอมพิวเตอร์พกพาสําหรับงาน

บริหาร (Administration) งานวิชาการ (Academic) และงานบริการ (Services) 
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คุณลักษณะสาํคัญของแทบ็เล็ต (Tablet) 

1.การใช้แท็บเล็ตสําหรับงานบริหารเป็นการใช้เพ่ือช่วยผู้ บริหารให้มีข้อมูลสําหรับ              

การตดัสินใจ กํากบัดแูล และประเมินกิจกรรมหรือโครงการตา่งๆ ด้วยการบนัทึกข้อมลูและเช่ือมตอ่

ข้อมลูกบัฐานข้อมลูออนไลน์ 

2.การใช้แท็บเล็ตสําหรับงานวิชาการ เป็นการใช้เพ่ือการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต 

เป็นส่ือหลกั การใช้แท็บเล็ตเป็นส่ือเสริม และการใช้แท็บเล็ตแบบผสมผสาน  

              2.1 การใช้แท็บเล็ตเป็นส่ือหลัก เป็นการใช้แท็บเล็ตในระบบ การเรียนการสอน         

ท่ีออกแบบการสอนบนแท็บเล็ตเชน่ ระบบการสอนแบบอิงการใช้แท็บเล็ต                                            

                    2.2 การใช้แท็บเล็ตเป็นส่ือเสริม เป็นการใช้แท็บเล็ตในระบบการสอนท่ียึดครู         

เป็นศนูย์กลาง โดยใช้แท็บเล็ตเป็นส่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบการสอนแบบบูรณา

แท็บเล็ตหรือระบบการเรียนจากแท็บเล็ต  

                     2.3 การใช้แท็บเล็ตแบบผสมผสาน เป็นการใช้แท็บเล็ตผสมกับการสอนแบบอ่ืน         

โดยใช้เป็นแหล่งความรู้ แหล่งปฏิบัติการ และแหล่งทํางานส่งครูอาจารย์หรือ วิธีการสอนแบบ      

อิงประสบการณ์ผา่นแท็บเล็ต  

3.การใช้แท็บเล็ตสําหรับงานบริการ เป็นการใช้แท็บเล็ตสําหรับการบริการความรู้                 

เชน่ ห้องสมดุ ศนูย์ความรู้ และบริการถามตอบข้อสงสยั 

บทบาทครูในการใช้แทบ็เล็ตเพ่ือการศึกษา 

1.ปรับเปล่ียน ทศันคต ิและวิธีการสอนในการใช้แท็บเล็ต 

2.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ต 

3.จดัหาส่ือ ศนูย์หรือแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายไว้เพ่ือใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนตามกลุม่สาระ  

4.เตรียม และปรับเปล่ียนห้องเรียน ให้เอือ้ตอ่การใช้แท็บเล็ตในการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอน 

5.กํากบั ดแูล รักษา ตดิตาม และประเมินผลในการใช้แท็บเล็ตในชัน้เรียนของตนเอง 

6.ให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอนภควันตภาพ                    

ท่ีใช้ แท็บเล็ตด้วยการวิจัยในห้องเรียน การเก็บข้อมูลและเพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงการใช้              

แท็บเล็ตให้ดีขึน้บทบาทนกัเรียนในการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการศกึษา 
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             1.ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ ของการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการศกึษา 

             2.ใช้ประโยชน์แท็บเล็ตเพ่ือเป็นแหลง่ความรู้ แหลง่ปฏิบตักิาร และการทํางานท่ีได้รับ

มอบหมายให้ความรู้ หลกัการใช้งานแท็บเล็ต 

             3.ศกึษาคําชีแ้จงหลกัการทํางาน เคร่ืองมือ การเข้าใช้งานในแท็บเล็ตและปฏิบตัิ 

ตามคําแนะนําอยา่งตัง้ใจ 

             4.ดแูล และเก็บรักษา แท็บเล็ต ให้อยูใ่นสภาพดี ไมทํ่าลายหรือปล่อยปะละเลยให้เสียหาย 

หรือสญูหาย  

คุณธรรมการใช้แทบ็เล็ตเพ่ือการศึกษา 

คณุธรรม คือ คุณงามความดี ท่ีได้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

การปลูกฝังคุณธรรมเป็นสิ่งท่ีบิดามารดาและครูบาอาจารย์ต้องดําเนินการตัง้แต่เด็กในวยัเยาว์

คุณธรรม 10 ประการ ของการใช้แท็บเล็ต เพ่ือภาพอนาคตการศึกษาไทยสู่ภควันตภาพ            

ดงันี ้

1.สร้างสรรค์ด้วยแท็บเล็ต โดยใช้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือและเวทีในการเสาะหาความรู้ 

การทดลองสิ่งแปลกใหม ่และแสดงออกซึง่จินตนาการ 

2.รักษาความสัตย์ ด้วยการไม่นําแท็บเล็ตไปใช้โกหก หลอกลวงเพ่ือประโยชน์ตนเอง  

และพวกพ้อง จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง และผู้ อ่ืน 

3.จัดการอย่างรอบคอบ ในการใช้แท็บเล็ตไม่นําไปใช้เพ่ือสนองราคะและตัณหา                

เชน่ โหลดภาพหรือภาพทศัน์ท่ียัว่ยกุามอารมณ์ ทําให้จิตใจมวัหมอง 

4.มีความกล้าหาญ คือกล้าลองกล้าทําในการใช้แท็บเล็ตเพ่ือประโยชน์ในการเพิ่มพูน

ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ตนเอง และผู้ อ่ืน 

5.รู้จกัประมาณตน มีความพงึพอใจในความสามารถของตนเองในการใช้แท็บเล็ต เม่ือหา

ได้ และมีไว้เป็นเจ้าของก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มท่ีไม่ฟุ้ งเฟ้อซือ้หาแท็บเล็ตท่ีมีราคาเกินกว่าประโยชน์         

ท่ีตนจะใช้ได้ หรือได้ใช้ 

6.อดทนอดกลัน้ มีความอดทนต่อสิ่งยัว่ยวน ไม่ตามใจตนเองในการใช้แท็บเล็ต ไม่เป็น

ทาสของความโลภ และความโกรธ เม่ือใช้แท็บเล็ตไมไ่ด้ดัง่ใจ หรือทนัใจตนเอง 

7.กตญั�ผูู้ มีพระคณุ  ต้องมีความกตญั�ตูอ่ผู้จดัซือ้จดัหาแท็บเล็ตมาให้ได้ใช้ และต้อง

รู้คณุของแท็บเล็ต ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องปฎิบตัิการ และเป็นเวทีสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการ

ดแูล รักษาไมท่ิง้ๆ ขว้างๆ ปลอ่ยให้สกปรกหรือเปรอะเปือ้นจนเสียหาย หรือสญูหาย 

8.การุณผู้ อ่ืน เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้แท็บเล็ตของตน ไม่หวงหรือห่วง เต็มใจแบ่งปัน 

เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้รับความรู้ เชน่เดียวกบัตน 
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9.ควรต่ืนอยู่เสมอ เม่ือใช้แท็บเล็ต ควรศกึษาคณสมบตัิและวิธีการใช้ให้เต็มท่ีเปิดตาเปิด

ใจ รับรู้พฒันาการและการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว 

10.ค้นให้เจอแหล่งเรียนรู้ ควรใช้แท็บเล็ตในการเสาะแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ เพ่ือให้รู้

รอบและรอบรู้ ก้าวทนัตอ่เหตกุารณ์คณุธรรมดงักล่าวหากนําไปปฏิบตัิเป็นแนวทางการนําแท็บเล็ต

ไปใช้ อาจชว่ยให้นกัเรียนประพฤตปิฏิบตัิทางการเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จริยธรรมการใช้แทบ็เล็ต 

สมุน อมรวิวฒัน์ (2527) กล่าวถึงจริยธรรมว่า เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบตัิสู่สงัคม                     

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข สรุปความหมายของจริยธรรมไว้ว่าจริยธรรม คือแบบแผนของ   

ความประพฤติท่ียึดหลักของศีลธรรม ลักษณะท่ีแตกต่างระหว่างศีลธรรมและจริยธรรม ก็คือ

ศีลธรรมเป็นหลกัการของคณุงามความดีท่ีมนษุย์ยึดถือปฏิบตัิ อิงหลกัศาสนาและมีหลกัเป็นสากล 

ส่วนจริยธรรมนัน้แม้จะมีความหมายบางส่วนคล้ายคลึงกับคําว่าศีลธรรม แต่มกัเป็นคําท่ีใช้ใน

สาขาวิชาพฤตกิรรมศาสตร์เน้นลกัษณะของความประพฤตท่ีิสงัคมนิยมชมชอบวา่ถกูต้องเหมาะสม  

1.ความรับผิดชอบในการใช้แท็บเล็ต ไม่นําไปใช้ในทางท่ีผิด เช่น ไม่หลอกลวง โฆษณา    

ชวนเช่ือ ยัว่ยกุามารมณ์ 

2.รักษาความถูกต้องในการเสนอเนือ้หาสาระบนแท็บเล็ต และการใช้เนือ้หาสาระของ

ผู้ อ่ืนด้วยการอ้างอิงอยา่งเหมาะสม 

3.ความมีมารยาท ไม่ นําแท็บเล็ตไปใช้เ ปิดเผยความลับของผู้ อ่ืนเ พ่ือประจาน                       

หรือทําอนาจาร 

4.การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือการเลือกแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ                    

หรือใช้ข้อมลูขา่วสารของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

5.รักษากฎหมาย ไม่นําแท็บเล็ตไปใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ค่านิยม                     

และขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม 

6. สอดสอ่งดแูลการใช้แท็บเล็ตของตนองและผู้ อ่ืน มิให้ผิดคณุธรรมและจริยธรรม 

โดยสรุป การใช้แท็บเล็ต ผู้ ใช้ต้องมีคณุธรรมประจําใจและประพฤติปฏิบตัิตามจริยธรรม      

ท่ีดีงาม เพ่ือประกนัความสําเร็จของการใช้แท็บเล็ต เพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 

สามารถนําพาประเทศชาตไิปสูค่วามสําเร็จได้ 

 สรุศกัดิ ์ปาเฮ (2556) กลา่วถึงส่ือแท็บเล็ต (Tablet PC) จะมีคณุลกัษณะสําคญัดงันี ้ 

   1. สนองตอ่ความเป็นเอกตับคุคล เป็นส่ือท่ีสนองตอ่ความสามารถในการปรับตวัเข้ากบั

ความต้องการทางการเรียนรู้ของรายบคุคล ซึ่งความเป็นเอกตัภาพนัน้จะมีความต้องการในการ
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ติดตามช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ เรียนหรือผู้ ใช้บรรลุผลและมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามท่ีเขา

ต้องการ  

  2.เป็นส่ือท่ีก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายปัจจุบันการเรียนรู้                      

ท่ีกระบวนการเรียนต้องมีความกระตือรือร้นจากการใช้ระบบข้อมลูสารสนเทศ และการประยกุต์ใช้

ในชีวิตประจําวันจากสภาพทางบริบทของสังคมโลกท่ีเป็นจริง บางครัง้ต้องอาศัยการจําลอง

สถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี ้ส่ือแท็บเล็ต 

จะมีศกัยภาพสงูในการชว่ยผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีปฏิสมัพนัธ์ได้  

 3.เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ ส่ือแท็บเล็ตจะช่วยให้นักเ รียนเกิดการแบ่งปัน

ประสบการณ์ความรู้ซึ่งกนัและกนัจากช่องทางการส่ือสารเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เป็นลกัษณะ

ของการประยกุต์การเรียนรู้ร่วมกนัของบคุลในการส่ือสารหรือส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ  

 4.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีชัดเจนและยืดหยุ่น ในการเรียนรู้จากส่ือแท็บเล็ตนี ้         

จะมีการออกแบบเนือ้หา หรือหน่วยการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างหรืออํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ และเกิดการพฒันาทางสตปัิญญา อารมณ์ความรู้สกึซึง่การสร้างหน่วยการเรียนรู้ต้องอยู่

บนพืน้ฐานและหลกัการท่ีสามารถปรับยืดหยุน่ได้ภายใต้วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ีชดัเจนซึ่งตวัอย่าง

หนว่ยการเรียนรู้ในเชิงเนือ้หาได้แก่การเรียนจาก e - Book เป็นต้น  

 5. ให้การสะท้อนผลต่อผู้ เรียน/ผู้ ใช้ได้ดี ส่ือแท็บเล็ตดังกล่าวจะสามารถช่วยสะท้อน            

ผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้จากเนือ้หาท่ีเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถปรับปรุงตนเอง           

ในการเรียนรู้เนือ้หาสาระ และสามารถประเมินและประยกุต์เนือ้หาได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ  

 6. สนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ เน่ืองจากส่ือดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพ

คอ่นข้างสงูตอ่ผู้ เรียนหรือผู้ ใช้ในการเข้าถึงเนือ้หาสาระของข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ ซึ่งข้อมูล

เชิงคุณภาพจะเป็นคําตอบท่ีชัดเจนถูกต้องในการกาหนดมโนทัศน์ท่ีดีอย่างไรก็ตามการได้มา              

ซึ่งข้อมลูเชิงคณุภาพ (Quality) ย่อมต้องอาศยัข้อมลูในเชิงปริมาณ (Quantity) เป็นองค์ประกอบ

สําคญัท่ีต้องมีการจดัเก็บรวบรวมไว้ให้เพียงพอและถกูต้องสมบรูณ์  

 ได้มีบทสรุปจากการศกึษาวิจยัของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศกึษาผลการใช้แท็บเล็ต

พีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาจํานวน 12 โรงเรียนในประเทศองักฤษ             

ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาสําคญัหลายประการท่ีควรพิจารณาและสามารถ      

นํามาประยกุต์ใช้ได้กบับริบทด้านการศกึษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลพัธ์สาคญัจากการศกึษา

ดงักลา่ว ได้ดงันี ้ 
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 การใช้แท็บเล็ตโดยให้ผู้ เ รียนและผู้ สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง                 

เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วย

เ พิ่ ม แ ร ง จู ง ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ท า ง บ ว ก ต่อ ผ ล สัม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น                      

รวมทัง้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึง              

องค์ความรู้นอกห้องเรียนอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้สง่เสริมการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  

 สําหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนัน้พบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซีนัน้        

ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร                     

หรือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึน้ อย่างไรก็ตาม            

การสร้างให้เกิดผลสําเร็จดังกล่าวนัน้ ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและการจัดการในด้านต่างๆ                    

จากผู้บริหาร โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสนบัสนนุให้มีเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย และเคร่ืองฉายภาพ

แบบไร้สาย ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถสร้าง และใช้งานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้ควรจดั

ให้มีการวางแผนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุ อย่างเป็นระบบซึ่งท้ายท่ีสดุจะพบว่าการใช้แท็บเล็ต

พีซีนัน้ จะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์  ท่ีหลากหลาย และมีความคุ้ มค่ามากกว่าการใช้

คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป (Desktop) และคอมพิวเตอร์ แล็บทอป (Laptop) ประกอบการเรียนการ

สอนท่ีมีใช้งานกนัอยูใ่นสถานศกึษาโดยทัว่ไป  

 สําหรับในประเทศไทยนัน้ ขณะนีส้านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้มอบ         

ให้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทางการศึกษาวิจยัรูปแบบการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน           

ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมการสาหรับการประกาศใช้จริงในปีการศึกษา 2555 นี ้ผลสรุปจากการวิจยัยงัไม่

เกิดขึน้ในช่วงนี ้แต่อย่างไรก็ตามก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสงัคมในหลากหลายมุมมองทัง้ใน

เชิงท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งก็คงต้องติดตามดผูลการนําไปใช้จริงกบัผู้ เรียนและครูตามจํานวน                             

และตามกลุม่เป้าหมายท่ีกําหนดตอ่ไป 

 

3. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและแนวคดิเก่ียวกับการปฏิเสธนวัตกรรม  

 โรเจอร์และชูเมคเกอร์ (Rogers,1983, p.172) ได้ให้คํานิยามไว้ว่าการยอมรับนวตักรรม 

หมายถึง การตดัสินใจท่ีจะนํานวตักรรมนัน้ไปใช้อย่างเต็มท่ีเพราะนวตักรรมนัน้เป็นวิถีทางท่ีดีกว่า 

และมีประโยชน์กว่า การยอมรับนวตักรรมของบุคคลเกิดขึน้เป็นกระบวนการ เร่ิมตัง้แต ่ได้สมัผสั

นวัตกรรมถูกชักจูงใจให้ยอมรับนวตักรรม ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบตัิตามการตดัสินใจ 

และยืนยันการปฏิบัตินัน้ กระบวนการนีอ้าจกินเวลาช้าหรือเร็วขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีสําคัญคือ               

ตวับคุคลและลกัษณะของนวตักรรม 
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 เอเวอร์เรท โรเจอร์ (Everett Rogers,1962) ทําให้ได้เห็นกระบวนการยอมรับนวตักรรม              

ของคนในสังคมซึ่ งตามแนวคิดทฤษฎีของRogersไ ด้แบ่งกลุ่มคนในสังคมท่ีจะยอมรับ                         

การแพร่กระจายของนวตักรรมไว้ดงันี ้

 

ตาราง 1 แสดงการแบ่งกลุ่มคนในสังคมท่ีจะยอมรับการแพร่กระจายของนวัตกรรม 

 

กลุ่มคนในสังคม จาํนวน % พฤตกิรรมบุคลิกลักษณะ 

Innovators 2.5% 
ผู้ ท่ีชอบเส่ียง มีความรู้  เป็นนกัประดษิฐ์ หรือมีความรอบรู้

ด้านเทคโนโลยี 

Early adopters 13.5% 
ชอบของใหม ่ ชอบเป็นผู้ นํา  ได้รับความนิยมทางสงัคม            

มีการศกึษา  ชอบความใหม่ 

Early majority 34% 
อยากมีบ้างเป็นคนรอบคอบ  ชอบแบบสบาย ๆ  ไมเ่ป็น

ทางการ 

Late majority 34% จําเป็นต้องมี  เป็นคนชา่งสงสยั  หวัโบราณ  ฐานะไมดี่ 

Laggards 16% ก็ดีเหมือนกนั  รับฟังข้อมลูจากคนอ่ืน  กลวัการเป็นหนึง่ 

 

              ทฤษฎีนีอ้ธิบายให้เห็นพฤติกรรมและบุคลิกลกัษณะของบุคคลแต่ละกลุ่มสังคมเพ่ือให้

เข้าใจวิธีการรับนวตักรรมของคนแตล่ะกลุม่ได้ ดงันี ้

              Inventor คื อ ค น ก ลุ่ ม แ ร ก ใ น สั ง ค ม ท่ี น อ ก จ า ก เ ป็ น ทั ง้ ผู้ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น แ ล้ ว                                    

ยงัรวมไปจนถึงผู้ใช้งานท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และชอบตดิตามเทคโนโลยีอยูเ่สมอนัน่เอง 

              Early Adopters เป็นกลุ่มท่ีชอบลองอะไรใหม่ๆ และคอ่นข้างมีฐานะ อาจเป็นนกัวิชาการ

หรือคนดงัในสงัคม 

              Early majority ในกลุ่มนีจ้ะตัดสินใจได้ต้องคิดหลายรอบแต่ต้องใช้งานได้ง่ายและ          

มีประโยชน์การตดัสินใจเลือกนวตักรรมของกลุม่นีม้กัดจูากการตดัสินใจของสองกลุม่แรก 

  Late Majority กลุ่มนีก้ว่าจะมีใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมอาจจะเร่ิมตกรุ่นไปแล้ว                   

และมีความจําเป็นต้องการใช้งานจริงๆ จึงจะใช้ ในความคิดของผู้ เขียนคิดว่า นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยี ได้เข้าถึงการยอมรับของคนกลุม่นีไ้ด้ถือวา่ประสบความสําเร็จแล้ว 
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  Laggard เป็นกลุม่ท่ีมีใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมเม่ือตกรุ่นไปแล้ว และเป็นกลุ่มสดุท้าย           

ในสังคม กลุ่มนีจ้ะเลือกซือ้โดยสอบถามข้อมูลจากคนรอบข้างโดยเฉพาะดูพฤติกรรมของคนใน

สงัคมกลุม่ก่อนๆ 

     กระบวนการ (Social Adoption) นัน้การยอมรับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมจะต้องอาศยั

ช่องทางในการส่ือสารของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสงัคมเพ่ือส่ือสารจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งเม่ือ 

Innovatorsหรือผู้ ช่ืนชอบนวัตกรรมหรือนกัประดิษฐ์หรือผู้ สร้างกระบวนการทางสงัคม เกิดการ

ยอมรับนวัตกรรมใดแล้วจะเกิดการส่ือสารให้บุคคลกลุ่มถัดมาได้รับรู้ข้อมูลและการยอมรับ              

กลุ่มต่อมาคือกลุ่ม Early Adopters เป็นกลุ่มท่ีชอบลองอะไรใหม่ๆ มีความรู้สูงค่อนข้างมีฐานะ 

และสนใจข่าวสารใหม่ๆ การยอมรับนวตักรรมของกลุ่มนีถื้อว่าสําคญัท่ีสดุเพราะถือว่าเป็นกลุ่มชัน้

นํา ในการยอมรับของสังคมไม่ว่านวัตกรรมหรือหารยอมรับองค์กรใดท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี             

จะเป็นผู้ ชีว้า่”มีอยู”่ หรือ ”ดบัไป” ด้วย  โรเจอร์กลา่ว 

กระบวนการยอมรับนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ (Rogers, 1983) คือ 

              1) ขัน้ต่ืนตวั ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ของการท่ีผู้ รับได้รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบันวตักรรมนัน้  

              2) ขัน้สนใจ เป็นขัน้ท่ีผู้ รับนวัตกรรมเกิดความสนใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีกําลัง

ประสบอยูไ่ด้หรือไม ่ก็จะเร่ิมหาข้อมลู 

              3) ขัน้ไตร่ตรอง ผู้ รับจะนําข้อมลูท่ีได้มาพิจารณาว่าจะสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาของตน

ได้จริงหรือไม ่

              4) ขัน้ทดลอง เม่ือพิจารณาไตร่ตรองแล้วมองเห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะช่วยแก้ไข

ปัญหาของตนได้ ผู้ รับก็จะนําเอานวตักรรมดงักลา่วมาทดลองใช้ 

              5) ขัน้ยอมรับ เม่ือทดลองใช้นวัตกรรมดังกล่าว แล้วหากได้ผลเป็นท่ีพอใจ นวัตกรรม

ดงักลา่วก็จะเป็นท่ียอมรับนํามาใช้เป็นการถาวรหรือจนกว่าจะเห็นว่า ด้อยประสิทธิภาพหากไม่เกิด

ประสิทธิภาพนวัตกรรมดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลนัน้ อีกต่อไปเม่ือพิจารณา

กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์แล้ว เปรียบเทียบกับสาเหตุหลัก 4 ประการของการ

ปฏิเสธนวตักรรมจะเห็นได้ว่าสาเหตหุลกั 3 ประการแรก  คือ ความเคยชินกบัวิธีการเดิมๆ ความ          

ไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม และความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม จะสอดคล้อง                   

กับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ จะทําอย่างไรจึงจะให้บุคคลนัน้ๆ มีความรู้ในนวัตกรรม                     

ซึ่งเป็นขัน้ต่ืนตวั เกิดความสนใจ ศกึษาหาข้อมลู นําเอาข้อมลูมาไตร่ตรอง แล้วจึงนําเอาไปทดลอง 
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ก่อนท่ีจะถึงขึน้สดุท้ายก็คือขัน้ของการยอมรับ สว่นของปัญหาหลกัข้อสดุท้ายก็คือข้อจํากดัทางด้าน

งบประมาณนัน้ เป็นการสอนแบบร่วมมือประสานใจ ท่ีอาศยักระบวนการเป็นองค์ประกอบหลัก 

เน้นการสอนแบบร่วมมือประสานใจการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หรือการเรียนรู้แบบค้นพบ 

ก็คงจะแก้ไขปัญหาหลกัข้อสดุท้ายได้ 

คณุสมบตัแิละลกัษณะของนวตักรรมท่ีกําหนดการยอมรับของสงัคม(Matthew B. Miles, 

1964) มีดงันี ้

                 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและการใช้นวัตกรรมนัน้ ต้องไม่แพงจนเกินไป นวัตกรรม              

ทางการศกึษา ท่ีราคาแพง การบํารุงรักษาลําบากและมีคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เข้ามาเก่ียวข้องในระหว่าง            

การใช้งานจะได้รับการยอมรับยากกวา่นวตักรรมอ่ืนๆ  

                  2.ความสะดวกในการใช้นวัตกรรม นวัตกรรมท่ีไม่สามารถนํามาใช้ได้สะดวก                 

จะเป็นท่ียอมรับของครูได้ช้า ความไม่สะดวกในท่ีนี  ้หมายความถึงการท่ีครูต้องใช้เวลา                     

และความพยายามในการเตรียมการในแตล่ะครัง้ท่ีจะนํามาใช้ในการเรียนการสอน 

                  3.นวัตกรรมท่ีทําสําเ ร็จ รูปเป็นชุด นวัตกรรมท่ีทําเป็นชุดมีอุปกรณ์ในการใ ช้                     

มีคูมื่อบริบรูณ์จะเป็นท่ียอมรับในสงัคมได้ดีกวา่และเร็วกวา่นวตักรรมท่ีแยกเป็นส่วนๆ ครูผู้สอนต้อง

เก็บรวบรวม แสวงหาเอาเองหรือต้องลงมือทําเพ่ือให้ครบชดุ 

                  4.ความยากง่ายในการใช้นวตักรรม ก็เป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหนึ่ง ถ้านวตักรรม       

ท่ี นํ าม าใ ช้ นั น้ ยาก  ต้อง การ เ วล าในการ เ รียน รู้  ฝึ กฝ น  การยอม รับ ก็ย่อม ล ดน้อยล ง                                

การจะทําให้นวัตกรรมเป็นท่ียอมรับในบริบทสังคมเดิมท่ีมีลักษณะไม่เอือ้ต่อการใช้นวัตกรรม                     

นัน้สามารถทําได้ แตต้่องใช้ทนุจํานวนมากซึง่ไมแ่นว่า่จะได้ผลคุ้มกบัทนุท่ีลงไปหรือไม่ การเผยแพร่

นวตักรรมในบริบทท่ียากนัน้ นอกจากจะใช้ต้นทนุเตรียมบคุลากรให้สามารถรับตอ่การเปล่ียนแปลง

แล้ว ยังอาจต้องใช้ทุนปรับเปล่ียนทศันคติของกลุ่มต่อต้าน เพ่ือให้หนักลับมายอมรับนวตักรรม           

นัน้แทน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ระบบใหม่จะเน้นไปท่ีการศกึษามุมมองและทศันคติของคนทํางาน                      

เก่ียวกับปัญหาประสิทธิภาพ และวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยเช่ือว่าคนเหล่านีส้ามารถให้

ข้อมลูได้ตรงจดุมากกว่า ผู้บริหารมกัจะมองในภาพรวมและมองท่ีผลประโยชน์ของโรงงานมากไป                     

ทําให้มองข้ามปัญหาท่ีซบัซ้อนไป แตท่ัง้นีม้มุมอง และความคิดของคนทํางานอาจมองในภาพแคบ

ไปเน่ืองจากสายงานเฉพาะของพวกเขาทําให้มองไมเ่ห็นถึงผลกระทบตอ่ระบบอ่ืนๆ ก็ได้ 
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5.นวัตกรรมท่ีสร้างขึน้ในสังคมท่ีมีลักษณะต่างจากสังคมท่ีจะใช้นวัตกรรมนัน้ๆ                

มาก มีผลต่อการไม่ยอมรับนวัตกรรมนัน้ๆ ตัวอย่างของนวัตกรรมทํานองนีใ้นสังคมปัจจุบัน                   

มีมากมายท่ีได้รับสร้างขึน้ในสถานการณ์จําลอง ต่างจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยคํานึงถึง                  

ความสะดวกของการสร้างนวัตกรรมนัน้เป็นเกณฑ์และแม้ว่าจะมีการทดลองใช้นวัตกรรมนัน้                      

ในสถานการณ์นัน้จริง แต่ก็จะเป็นเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านัน้ เม่ือผ่านขัน้การทดลองใช้ไปแล้ว                

ปัญหาจงึจะเร่ิมเกิดขึน้ 

สําหรับการศกึษาถึงสถานการณ์เง่ือนไขในสงัคมเพ่ือจะได้เข้าใจถึงคณุลกัษณะบางอย่าง

ของสถานการณ์ เง่ือนไขท่ีมีสว่นเป็นตวัเร่งหรือตวัทําให้เกิดการยอมรับนวตักรรมเป็นไปอยา่งช้าๆ  

                1.สถานการณ์เง่ือนไขท่ีเก่ียวกับความต้องการคงไว้ซึ่งสถานภาพเดิม ตามปกต ิ                 

แล้วในสงัคมหนึ่งๆ จะไม่นิยมการเปล่ียนแปลงใดๆ ด้วยเหตผุลหลายๆ ประการด้วยกัน ประการ

แรกก็คือ ไม่มีผู้ ใดต้องการจะเสียเวลาให้กบัการสร้างนวตักรรมหรือกระบวนการเผยแพร่นวตักรรม

นัน้ เน่ืองจากเวลาส่วนใหญ่จะต้องใช้ไปกับการปฏิบัติหน้าท่ีหลัก ซึ่งต้องทําเป็นประจําเสมอ 

ประการท่ีสองก็คือ หน่วยงานต่างๆ ในสังคมหนึ่งๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงกันอยู ่                              

การนําเอาการเปล่ียนแปลงใดๆ เข้ามาใช้กับหน่วยงานหนึ่งๆ ย่อมกระทบกระเทือนต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนัน้กับหน่วยงานอ่ืนๆ และประการสุดท้ายก็คือ ความต้องการ

ความมัน่คงของบคุลากรในหนว่ยงาน กลา่วคือ ถ้าบคุคลทํางานอยูน่านเท่าใดไม่ว่าจะเป็นบคุลากร

ในระดับสูง หรือระดับต่ํา ความต้องการความมั่นคงในสถานภาพของเขาย่ิงมีมากขึน้ มีความ

ต้องการจะคงไว้ ซึง่สถานภาพเดมิท่ีเขาเคยชิน 

               2.สถานการณ์เง่ือนไขและแรงผลักดันจากสถานการณ์รอบๆตัว การเปล่ียนแปลง                

ส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นในปัจจบุนัล้วนแต่เป็นผลของแรงผลกัดนัจากต่างประเทศ โดยเกิดจากความ

ต้องการแข่งขนักับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระดบัและคะแนนความรู้วิชาหลกัๆ นวตักรรม

ทางการศึกษาได้รับการมองว่า เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง          

ท่ีพงึประสงค์ดงักลา่วได้ 

               3.สถานการณ์ เ ง่ือนไ ขแล ะ แรงผ ลักดันจ ากภ ายใน  แ ม้ ว่ าการ เ ป ล่ี ยนแปล ง                           

ส่วนใหญ่ท่ีปรากฏ จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากแรงผลักดันภายนอก แรงผลักดัน                        

ภายในก็มีบทบาททําให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พอใจ                   
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ตอ่สถานภาพท่ีเป็นอยู่เดิมของสมาชิกในสงัคมหรือเกิดความต้องการขยายงานเพิ่มประสิทธิภาพ                  

และผลประโยชน์ให้มากขึน้ 

                4.ปัจจัยท่ีสนบัสนุนหรือจํากัดการเปล่ียนแปลง ปัจจัยแรกคือ สถานภาพทางการเงิน     

และทุนทางสังคม ปัจจัยต่อมาก็คือ ค่านิยมของสมาชิกในสงัคม ถ้าสมาชิกเป็นพวกท่ีมีค่านิยม                 

แนวการอนุรักษ์ นิยมการยอมรับการเปล่ียนแปลงย่อมเกิดขึน้ได้ช้ากว่าสังคมท่ีมีสมาชิกท่ีนิยม                 

การเปล่ียนแปลง 

 โรเจอร์และชเูมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker,1983, p.169) กล่าวว่า ลกัษณะของ

บคุคลสง่ผลตอ่ระยะเวลาในการยอมรับนวตักรรมว่าช้าหรือเร็ว มี 3 ประการ คือ 

    1.สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ มีการศึกษาในระบบสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี                       

มีสถานะทางสังคมสูงหรือตัง้จุดหวังในชีวิต เพ่ือเล่ือนฐานะทางสังคมให้สูงขึน้และนวัตกรรม               

มีความสอดล้องกับชีวิตจะเกิดการยอมรับสูงกว่าและเร็วกว่าผู้ ท่ีได้รับการศึกษาน้อยด้อยฐานะ               

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

               2.บุคลิกภาพ พวกท่ียอมรับนวตักรรมได้เร็ว และรับได้มาก มกัจะเป็นผู้ ไม่ยึดมัน่ถือมัน่                 

กับสิ่งเดิม มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า เป็นผู้ มีเหตุผลดีและมีทัศนคติท่ีดี                      

ต่อการศึกษาสามารถคิดและเข้าใจนามธรรมได้ดีกว่า และเป็นผู้ ชอบเส่ียงภัย มีทัศนคต ิ                          

ท่ีดีตอ่การเปล่ียนแปลงมากกวา่ 

              3.พฤติกรรมในการส่ือสาร การยอมรับนวัตกรรมจะเกิดขึน้มากกว่าและเร็วกว่า                   

ถ้าพฤติกรรม  ในการส่ือสารของบุคคลนัน้มีลกัษณะดงันีคื้อ บุคคลมีส่วนร่วมในสงัคมและทําตวั

เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบสงัคมได้ดี มีการเดินทางบ่อยครัง้ หรือเป็นคนไม่ติดถ่ินมีโอกาสติดต่อกับ

ผู้ นําในการเผยแพร่นวตักรรม มีโอกาสเปิดรับส่ือมวลชน ส่ือระหว่างบคุคลเป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบั

นวัตกรรมมาก เพราะมีโอกาสแสวงหาข่าวสารมาก และเป็นผู้ ท่ีมีระบบของการเป็นผู้ นําทาง

ความคดิสงู 

 สรุปได้ว่า การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนัน้ อาจมีความ

แตกตา่งกนัทัง้ทางด้านความรวดเร็วของการยอมรับนวตักรรมว่าจะยอมรับช้าหรือเร็วกว่ากนั และ

ยงัแตกต่างกนัเก่ียวกับจํานวนของผู้ รับนวตักรรมนัน้ว่ามีมากหรือน้อย อีกทัง้การคงทนหรือความ

ถาวร ในการยอมรับนัน้ด้วย ซึ่งกระบวนการในการยอมรับนวัตกรรมประกอบด้วย 5 ขัน้              

คือ ขัน้ต่ืนตัว ขัน้สนใจ ขัน้ไตร่ตรอง ขัน้ทดลอง และขัน้ยอมรับ ผลของการยอมรับท่ีจะเกิดขึน้           
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ในลกัษณะตา่งๆ นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ หลายประการ เช่น งบประมาณ ความยากง่ายในการใช้

นวตักรรม บคุลิกภาพ ทศันคติ ความพึงพอใจในสภาพการทํางานของบคุคลซึ่งมีผลตอ่การยอมรับ

นวตักรรม 

แนวคดิเก่ียวกับการปฏิเสธนวัตกรรม 

 โรเจอร์ (Rogers, 2003) กล่าวถึง การปฏิเสธนวตักรรมเกิดขึน้เม่ือมีผู้ ค้นคิดหานวตักรรม

มาใช้ไม่ว่าในวงการใดก็ตาม มกัจะได้รับการตอ่ต้านหรือการปฏิเสธ เช่น การปฏิวตัิอุตสาหกรรม      

ในยุโรป ลทัธิการปกครอง หรือวิธีการสอนใหม่ๆ การปฏิเสธนวตักรรมอาจเกิดขึน้ได้ 2 ลักษณะ          

คือ ปฏิเสธการใช้งาน (Active rejection) และปฏิเสธโดยสิน้เชิง (Passive rejection) ซึ่งหากบคุคล

ปฏิเสธการใช้งาน หมายถึง ยงัคงมีการคดิ ไตร่ตรองและหาโอกาสในการใช้งานนวตักรรมในโอกาส

และบริบทอ่ืนๆ และจะนํานวตักรรมมาใช้เม่ือเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่หากปฏิเสธโดยสิน้เชิง 

บคุคลจะไม่ให้ความสนใจและไม่คิดจะนํานวตักรรมมาใช้อีกเลย แม้ในบริบทและสถานการณ์ใดๆ 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการปฏิเสธทัง้ 2 ลักษณะข้างต้น ยังไม่มีการศึกษาวิจัย ท่ีลึกซึง้และ

แพร่หลาย ในบางกรณีของการยอมรับนวตักรรมอาจเร่ิมจากขัน้ความรู้ ขัน้ตดัสินใจและขัน้โน้มน้าว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศแถบตะวันออกท่ีมีวัฒนธรรมเน้นส่วนร่วมอาจเกิดกระบวนการ

ยอมรับในลักษณะดงักล่าวและการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มสังคมจะมิอิทธิพลต่อการยอมรับ

นวัตกรรมของบุคคลด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขัน้ความรู้ ขัน้โน้มน้าวและขัน้การตัดสินใจ 

เน่ืองมาจากสาเหตหุลายประการด้วยกนั ดงันี ้

 1.ความเคยชินกับวิธีการเดิมๆ เน่ืองจากบุคคลมีความเคยชินกับวิธีการเดิมๆ ท่ีตนเอง             

เคยใช้และพงึพอใจในประสิทธิภาพของวิธีการนัน้ๆ บคุคลผู้นัน้ก็มกัท่ีจะยืนยนัในการใช้วิธีการนัน้ๆ 

ตอ่ไปโดยยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 

 2.ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม แม้บุคคลผู้ นัน้จะทราบข่าวสารของ 

นวตักรรมนัน้ๆ ในแง่ของประสิทธิภาพว่าสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็น

อยา่งดีก็ตาม การท่ีตนเองมิได้เป็นผู้ทดลองใช้นวตักรรมนัน้ๆ ก็ย่อมทําให้ไม่แน่ใจว่านวตักรรมนัน้ๆ               

มีประสิทธิภาพจริงหรือไม ่

 3.ความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม เน่ืองจากนวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีโดยมากแล้วบุคคล

ส่วนมากมีความรู้ไม่เพียงพอแก่ การท่ีจะเข้าใจในนวตักรรมนัน้ๆ ทําให้มีความรู้สึกท้อถอยท่ีจะ

เข้าใจในนวัตกรรมนัน้ๆ ทําให้มีความรู้สึกท้อถอยท่ีจะแสวงหานวัตกรรมมาใช้ คอมพิวเตอร์         
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ชว่ยสอนเป็นตวัอยา่งหนึง่ของนวตักรรมท่ีนําเอาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้ในการเรียน

การสอน ผู้ ท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์ไมพ่อเพียงก็จะรู้สึกท้อถอยและปฏิเสธในการท่ีจะนํา

นวตักรรมนีม้าใช้ในการเรียนการสอนในชัน้ของตน 

 4.ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ โดยทั่วไปแล้วนวัตกรรมมกัจะต้องนําเอาเทคโนโลยี 

สมยัใหม่มาใช้ในการพฒันานวตักรรม ดงันัน้คา่ใช้จ่ายของนวตักรรมจึงดวู่ามีราคาแพง ในสภาพ

เศรษฐกิจโดยทั่วไป จึงไม่สามารถท่ีจะรองรับตอ่ค่าใช้จ่ายของนวตักรรมนัน้ๆ แม้จะมองเห็นว่า    

จะช่วยให้การดําเนินการ โดยเฉพาะการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึน้จริง ดงันัน้จะเป็นได้   

วา่ปัญหาด้านงบประมาณเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้เกิดการปฏิเสธนวตักรรม 

 

4. ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 

  โรเจอร์ (Roger,1995)เป็นบคุคลท่ีคิดค้นและได้พิสจูน์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม

โดยทฤษฎีนีเ้น้นความเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงสงัคมและวฒันธรรมเกิดขึน้จากการแพร่กระจายของ

สิ่งใหม่ๆจากสงัคมหนึ่งไปยงัอีกสงัคมหนึ่งและสงัคมนัน้รับเข้าไปใช้สิ่งใหม่ๆ คือ นวตักรรม ซึ่งเป็น

ทัง้ความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้อธิบายทฤษฎีกระบวนการ

แพร่กระจายนวตักรรมนีว้า่มีตวัแปรหรือองค์ประกอบหลกั ท่ีสําคญั 4 ประการ คือ 

                 2.1นวตักรรม หรือสิ่งใหมท่ี่จะแพร่กระจายไปสูส่งัคมเกิดขึน้ นวตักรรมท่ีจะแพร่กระจาย

และเป็นท่ียอมรับของคนในสังคมนัน้ โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็น

ความคิดและส่วนท่ีเป็นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรือไม่นัน้ นอกจากจะเก่ียวกับตวัผู้ รับ 

ระบบสงัคม และรับการส่ือสารแล้ว ตวัของนวตักรรมเองก็มีความสําคญั นวตักรรมท่ียอมรับได้ง่าย 

ควรจะต้องมีลักษณะ 5 ประการ โดยนวตักรรมท่ีมีลกัษณะตรงกันข้ามกนักับ5 ประการ ต่อไปนี ้

มกัจะเป็นท่ียอมรับได้ยาก 

  2.1.1 ได้ประโยชน์มากกว่าเดมิท่ีเข้ามาแทนท่ี (Relative Advantage) 

  2.1.2 มีสอดคล้องกบัวฒันธรรมในสงัคมท่ีจะรับ (Compatibility) 

  2.1.3 ไมมี่ความสลบัซบัซ้อนมากนกั (Complexity) 

  2.1.4 สามารถแบง่ทดลองครัง้ละน้อยได้ (Trialability) 

  2.1.5 สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observability) 
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   2.2การส่ือสารโดยผ่านส่ือทางใดทางหนึ่ง เพ่ือให้คนในสังคมได้รับรู้ระบบการส่ือสาร   

การส่ือสาร คือ การติดตอ่ระหว่างผู้ส่งขา่วสารกบัผู้ รับข่าวสาร โดยผ่านส่ือหรือตวักลางใดตวักลาง

หนึ่งท่ีนวตักรรมนัน้แพร่กระจายจากแหล่งกําเนิดไปสู่ผู้ ใช้หรือผู้ รับนวตักรรม อนัเป็นกระบวนการ

กระทําระหวา่งกนัของมนษุย์ การส่ือสารจงึมีความสําคญัตอ่การรับนวตักรรมมาก  

 2.3เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือให้คนในสงัคมได้รู้จกันวตักรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการ

ใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือทําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

กระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมต้องอาศยัระยะเวลาและมีลําดบัขัน้ตอน เพ่ือให้บคุคลปรับตวั

และยอมรับนวตักรรมหรือแนวความคดิใหม ่    

              2.4ระบบสังคม โดยการแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพล         

ตอ่การแพร่กระจายและการรับนวตักรรม กล่าวคือ สงัคมสมยัใหม่ระบบของสงัคมจะเอือ้ตอ่การรับ

นวัตกรรม ทัง้ความรวดเร็วและปริมาณท่ีจะรับเพราะมีบรรทัดฐานและรับค่านิยมของสังคม          

ท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ดงันัน้เม่ือมีการแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้ามา 

สังคมก็จะยอมรับได้ง่าย ส่วนสังคมโบราณหรือสังคมท่ีติดยึดกับความเช่ือต่างๆ ซึ่งเป็นสังคม            

ล้าหลงัจะมีลกัษณะตรงกันข้ามกับสงัคมสมยัใหม่ความรวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณ          

ท่ีจะรับนวตักรรมจงึเกิดได้ช้ากวา่และน้อยกวา่หรืออาจจะไมย่อมรับเลยก็ได้ 

 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556) กล่าวถึง 

ลกัษณะท่ีสําคญับางประการของการแพร่กระจายนวตักรรม ไว้วา่ 

        1.การแพร่กระจายเป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมโรเจอร์ให้ความหมายของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม ว่าหมายถึง กระบวนการซึ่งมีการเปล่ียนแปลงปรากฏขึน้ในโครงสร้าง         

และหน้าท่ีของระบบสงัคม เม่ือมีความคิดใหม่ๆ ถกูประดิษฐ์คิดค้นขึน้มามีการแพร่กระจายออกไป

และได้ รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับ จนกระทั่ง มีการนําไปสู่ผลกระทบจริงๆ ต่อสังคม                     

การเปล่ียนแปลงทางสังคมก็ได้ปรากฏขึน้แล้ว ความจริงแล้วการเปล่ียนแปลงอาจเกิดขึน้              

จากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เป็นผลกระทบจากธรรมชาติ ยกตัวอย่างการเกิดความแห้งแล้งหรือ

แผ่นดินไหว ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงตอ่สงัคมตามมาหลายอย่าง แต่การเปล่ียนแปลงลกัษณะนี ้

ไม่ได้เก่ียวข้อง กับการแพร่กระจายของนวัตกรรม โดยปกติแล้วกระบวนการของนวัตกรรมของ

สังคมใดสังคมหนึ่ง เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงสังคมซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอน 3 ประการ คือ             

(สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, หน้า 97 - 98) 
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                    1.1 การประดิษฐ์คิดค้น หมายถึง ตัวนวัตกรรมท่ีเ กิดจากการพัฒนาขึน้เอง                         

หรือนําเข้ามาจากต่างประเทศ สําหรับประเทศกําลังพัฒนามักมีข้อจํากัดทางด้านทุนและ

เทคโนโลยีภายในประ เทศ ทําให้การประดิษ ฐ์คิดค้นมีลักษณะเป็นวิชาการประยุก ต์ 

(Applied)มากกวา่ เป็นองค์ความรู้และจะต้องมีการปรับนวตักรรมนัน้ให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม

ให้มากท่ีสดุ 

                    1.2 ผลของการรับนวตักรรม การแพร่นวตักรรมนัน้จะสําเร็จ หรือไม่ขึน้อยู่กบัชาวบ้าน           

ว่าจะยอมรับนวัตกรรมนัน้หรือไม่ ดังนัน้ ผลของนวัตกรรมจะควบคู่กับการประเมินเสมอ                     

เช่น การประเมินว่าชาวบ้านยอมรับนวัตกรรมโดยสมคัรใจหรือไม่ นวตักรรมมีคุณค่าในสายตา

ชาวบ้านอยา่งไร และผลกระทบท่ีเกิดจากนวตักรรมนัน้มีมากน้อยเพียงใด 

           หลงัจากท่ีมีการปฏิวตัิอุตสาหกรรม ในคริสต์วรรษท่ี 18 การเศรษฐกิจ การทํามาหากิน           

ได้เปล่ียนไป มีการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ประดิษฐ์กรรมใหม่ๆ เกิดขึน้มากมายมาใช้ในระบบ

อุตสาหกรรมโดยนําเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนมากย่ิงขึน้ ด้วยการปฏิวัต ิ                      

ทางอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึน้ ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยัง้ เช่นเดียว               

กับการพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิต เคร่ืองจักรต่างๆ ท่ีถูกสร้างขึน้ได้พฒันาไปข้างหน้าอย่าง

รวดเ ร็ว  เช่น  การพัฒนาของ เค ร่ืองคิดเลข ไปเ ป็นเค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์แบบเมนเฟรม 

ไมโครคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ในสํานกังานและบ้าน และการพฒันาในขัน้ตอ่ไปก็คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ท่ีสามารถถาม-ตอบได้ เพ่ือเอามาใช้ในระบบอุตสาหกรรม ทอฟฟ์เลอร์ อัลวิน (Alvin Toffler, 

1991) 

        ในด้านของสังคม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ก็เป็นผลมาจากปัจจัย             

ทางสังคม เช่นเดียวกัน ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงในระบบการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรม                                 

ได้ทําให้คนในครอบครัวต้องออกไปทํางานนอกบ้านมากขึน้ เวลาจึงเป็นสิ่งมีค่าสําหรับทุกคน                

เคร่ืองใช้ไม้สอยในบ้านจึงถูกประดิษฐ์ขึน้ เ พ่ีอสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม                    

อาทิ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เคร่ืองล้างจาน เตาไมโครเวฟ ระบบเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ โทรศพัท์ 

ฯลฯ อนัเป็นเทคโนโลยีท่ีชว่ยทุน่เวลาสําหรับทกุคน 

           นอกจากนัน้  ระบบการส่ือสารของมนุษย์ เราจะเ ร่ิมขยายเครือข่ายมากย่ิงขึ น้                           

เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการส่ือสาร แต่เป็นลกัษณะการส่ือสารแบบไม่ต้องพบตัว               

นับแต่โทรศัพท์จนไปถึงโทรศัพท์แบบเห็นภาพ ซึ่งมีผลดีในเร่ืองการประหยัดเวลาการเดินทาง                
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ในการพบปะกนั แตมี่ผลในทางลบ ในการแยกตวัเองเป็นเอกเทศของมนษุย์เกิดสงัคมแบบตา่งคน             

ต่างอยู่มากขึน้ ดังจะเห็นได้จากสังคมในยุคปัจจุบัน ท่ีเป็นสังคมท่ีต้องการข่าวสารข้อมูล                         

เพ่ือนํามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ นับแต่การเลือกซือ้สินค้า บริการจนถึงการบริหารกิจ                  

การงานต่างๆ เทคโนโลยีการส่ือสาร อาทิ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม                       

ได้มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

           ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดัง ท่ีกล่าวมาแล้วข้าง ต้นนัน้                        

นอกจากเป็นปัจจัยท่ีมีผลในทางบวก อันเป็นปัจจัยในการสร้างความเจริญเติบโตให้สังคมแล้ว                 

อีกด้านหนึง่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ ยงัมีผลกระทบตอ่สงัคมในทางลบท่ีเป็นลกูโซ่

ตามมาด้วย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้คือ 

               ผลกระทบตอ่ชมุชน การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้มนษุย์  

มีส่วนร่วมในสงัคมลดน้อยลง ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความสมัพนัธ์กับเพ่ือนบ้าน          

หายไป เพราะมนษุย์ทกุคนสามารถพึง่ตนเองได้ 

              ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทําให้เ กิดเทคโนโลยี                         

ท่ีใช้แรงงานคนน้อยลง ผู้ ท่ีมีทุนมากอาจนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานทัง้หมดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่                 

มากขึน้   ทําให้ธุรกิจขนาดเล็กหดลง แต่ในทางตรงกันข้ามการท่ีแต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีท่ีมีขนาดเล็ก อาจจะทําให้เขากลายเป็นนายทุนอิสระ หรือรวมตวัเป็นสหกรณ์เจ้าของ

เทคโนโลยีร่วมกนั และอาจทําให้เกิดองค์กรทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ 

              ผลกระทบด้านจิตวิทยา ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีเพิ่มขึน้ในเคร่ืองมือส่ือสาร                

ทําให้มนษุย์มีการติดตอ่ส่ือสารผ่านทางจออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ จึงทําให้ความสมัพนัธ์ของมนษุย์               

ต้อง แบ่งแยกเป็นความสมัพนัธ์อนัแท้จริง โดยการส่ือสารกนัตวัต่อตวัท่ีบ้านกบัความสมัพนัธ์ผ่าน

จออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่มีผลให้ความรู้สกึนกึคดิในความเป็นมนษุย์เปล่ียนไป 

              ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีบางตัวมีผล กระทบ                 

ต่อสภาพแวดล้อมด้วย นอกจากนีก้ารสร้างเทคโนโลยีการผลิตมากขึน้ มีผลทําให้มีการขุดค้น

พลงังานธรรมชาติมาใช้ได้มากขึน้และเร็วขึน้ เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในทางอ้อมและ

การสร้างโรงงานอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ โดยปราศจากทิศทางการดแูลท่ีเหมาะสมจะทําให้สิ่งแวดล้อม 

อาทิ แมนํ่า้ พืน้ดนิ อากาศ เกิดมลภาวะมากย่ิงขึน้ 
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             ผลกระทบทางด้านการศึกษา มีลกัษณะตามธรรมชาติท่ีเป็นสิ่งใหม่ ดงันัน้ ในความใหม ่ 

จึงอาจทําให้ทัง้ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น นกัเทคโนโลยีทางการศกึษา ผู้บริหารการศกึษาอาจตัง้ข้อ

สงสยั และไมแ่นใ่จวา่จะมีความพร้อมท่ีจะนํามาใช้เม่ือใดและเม่ือใช้แล้วจะทําให้เกิดผลสําเร็จมาก

น้อยอยา่งไร แตน่วตักรรมก็ยงัมีเสน่ห์ในการดงึดดูความสนใจ เกิดการต่ืนตวั อยากรู้อยากเห็นตาม

ธรรมชาติของมนษุย์หรืออาจเกิดผลในเชิงตรงข้าม คือกลวัและไม่กล้าเข้ามาสมัผสัสิ่งใหม่ เพราะ

เกิดความไมแ่นใ่จวา่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือใช้เป็นหรือไม่ ครูในฐานะผู้ ใช้นวตักรรมโดยตรง 

จึงต้องมีความต่ืนตัวและหมั่นติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันตาม

ความก้าวหน้าและเลือกนวตักรรมและเทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกบัสถานภาพ และสิ่งแวดล้อมของ

ตนเอง การหมั่นศึกษาและติดตามความรู้วิทยาการใหม่ๆ ให้ทันจะช่วยทําให้ การตัดสินใจนํา

นวัตกรรมมาใช้เพ่ือการศึกษา สามารถทําได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและลดการเส่ียงและ

ความสัน้เปลืองงบประมาณและเวลาได้มากท่ีสดุ 

               สุดท้ายก็คือ จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบการใช้นวัตกรรมนัน้ๆ ว่ามีความ

เหมาะสม  มีข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ทัง้โดยการสงัเกต การใช้แบบทดสอบ       

เพ่ือตรวจวัด การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนอยู่เสมอ ก็จะทําให้เราเช่ือแน่ได้ว่าการใช้

นวตักรรมนัน้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

           2.การแพร่กระจายเป็นลักษณะเฉพาะของการส่ือสารแบบหนึ่ง การแพร่กระจาย                       

นัน้มีลกัษณะพิเศษในประเด็นท่ีข่าวสารมีความเก่ียวข้องกับความคิดใหม่ๆ เน่ืองจากการส่ือสาร

เป็นกระบวนการท่ีผู้ มีส่วนร่วมเป็นผู้ สร้างข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขึน้ ดังนัน้ การส่ือสารจึงเป็นกระบวนการในการทําให้เกิดการบรรจบกัน           

ของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ในการแลกเปล่ียนข่าวสาร เพ่ือให้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน            

การส่ือสารเป็นกระบวนการสองทางของการบรรจบกนั ด้วยเหตนีุก้ระบวนการทางการส่ือสารของ

มนุษย์จึงนํามาใช้ในการอธิบายเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกับการแพร่กระจายได้ ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือผู้ นํา

การเปล่ียนแปลงหาทางชักจูงใจให้เป้าหมาย ยอมรับนวัตกรรมเม่ือเรามองย้อนกลับไปถึง

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนการยอมรับและสิ่งท่ีเกิดตามมาเราจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์นัน้เป็นเพียง

บางส่วนของกระบวนการทัง้หมดในการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลสองคนเช่นผู้ ท่ีเป็นผู้ รับ 

อาจจะพบผู้ นําการเปล่ียนแปลง พร้อมด้วยปัญหาและความต้องการของเขาและนวัตกรรม           

เป็นสิ่งท่ีน่าจะนําไปสู่การแก้ปัญหานีไ้ด้ ดังนัน้ เม่ือเรามองการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ นําการ
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เปล่ียนแปลง และผู้ รับในมุมกว้าง ก็จะเห็นว่าการมีปฏิสมัพนัธ์จะมีความต่อเน่ืองไปหลายๆ วงจร

ซึง่ความจริงก็คือ กระบวนการของการแลกเปล่ียนขา่วสารนัน่เอง 

           3.ความใหม่ของนวัตกรรมคือระดับของความไม่แน่ใจ  โรเจอร์อธิบายว่าในการ

ติดต่อ ส่ือสารนวัตกรรม ท่ี เ ป็นความ คิดใหม่ๆ  นั น้  ความใหม่ของความคิดในเ นื อ้หา                      

ของข่าวสารจะมีลักษณะเฉพาะคือ ความใหม่ หมายถึง ระดบัของความไม่แน่ใจ(Uncertainty)                    

ท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมนัน้ (Newness means that some degree of uncertainty is involved)              

ความไมแ่นใ่จจะมีระดบัของตวัเลือกท่ีสามารถรับรู้ในเหตกุารณ์นัน้ๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีสมัพนัธ์              

กับตวัเลือกนัน้ ข่าวสารเป็นความแตกต่างในพลงังานสาร (Matter-energy) ซึ่งกระทบต่อความ    

ไม่แน่ใจ ในสถานการณ์หนึ่งๆ ท่ีซึ่งมีตัวเลือกปรากฏอยู่หลายตวัเลือก ตัวอย่างของนวัตกรรม        

ท่ีเก่ียวข้องกบัความไม่แน่ใจ เช่น นวตักรรมเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองทํานํา้ร้อนพลงัแสงอาทิตย์ ข้อมูล 

ท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์และวิธีการทํางานของเคร่ืองดงักล่าว ตลอดจนการเพิ่มราคาของนํา้มัน          

ในอนาคต มีส่วนช่วยลดความไม่แน่ใจของนวตักรรมลงไประดบัหนึ่งเน่ืองจากผลของการส่ือสาร        

จึงทําให้เกิดการยอมรับเคร่ืองทํานํา้ร้อนพลังแสงอาทิตย์ ความคิดรวบยอดนีช้่วยให้เราเข้าใจ 

เก่ียวกบัการแพร่กระจายของนวตักรรมในรูปแบบของกระบวนการติดตอ่ส่ือสารมากย่ิงขึน้ 

 จากการศึกษาเอกสาร สรุปได้ว่า การเผยแพร่นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ท่ีจะแพร่กระจาย                 

ไปสู่สงัคมเกิดขึน้ แพร่กระจายและเป็นท่ียอมรับของคนในสงัคมนัน้ โดยการส่ือสารผ่านส่ือทางใด                

ทางหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพล                  

ตอ่การแพร่กระจาย การยอมรับนวตักรรม หรือ การปฏิเสธนวตักรรม สามารถอธิบายเป็นแผนภาพ

ได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

ภาพ 2 การแพร่กระจายของนวัตกรรม 

การเผยแพร่ นวตักรรม ชอ่งทางการส่ือสาร 

ชว่งเวลาหนึง่ ระบบสงัคมหนึง่ 
การยอมรับ หรือ 

ปฏิเสธ 
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5. สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย 

   จงัหวดัเลยแบ่งการปกครองเป็น 14 อําเภอ โดยได้แบง่เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา

ออกเป็น 3 เขต ดงันี ้  

 

เขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 

เขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 

เขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 

อําเภอเมืองเลย อําเภอวงัสะพงุ อําเภอดา่นซ้าย 

อําเภอปากชม อําเภอภกูระดงึ อําเภอนาแห้ว 

อําเภอเชียงคาน อําเภอผาขาว อําเภอภเูรือ 

อําเภอทา่ล่ี อําเภอภหูลวง   

อําเภอนาด้วง อําเภอเอราวณั   

  อําเภอหนองหิน   

  

           5.1 สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 

 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2555–2558 สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและพัฒนา

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเป็นกรอบหรือแนวทางให้สถานศึกษาในสงักัด และในกํากับนําไปใช้ใน

การวางแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เทคนิค SWOT 

Analysis ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าคะแนนเฉล่ียปัจจัยภายนอก 0.39 ปัจจัยภายใน 0.37                 

เป็นสถานภาพ  ท่ีเอือ้ และแข็งอยูใ่นตําแหนง่ดาวรุ่ง (Stars) และได้กําหนดทิศทางการพฒันา ดงันี ้

วิสัยทัศน์ 

ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นเลิศคณุธรรม นําคณุภาพ สู่สากล                

โดยทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม 

พันธกิจ 

พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เ รียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

คณุธรรม ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และนําไปสูส่ากล โดยทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม 

ค่านิยมร่วม 

สร้างเครือขา่ยคณุภาพการศกึษา นําพาสูม่าตรฐาน ประสานสมัพนัธ์ มุง่มัน่บริการ 

เป้าประสงค์ 
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1.ผู้ เรียนทกุคนได้รับโอกาสในการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถึงและตามศกัยภาพ 

2.ผู้ เ รียนทุกคน มีคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร 5 สํานึกในความเป็นชาติไทย                 

ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผู้ เรียนทกุคนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและพฒันาสูส่ากล 

ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดัได้รับการพฒันาเป็นมืออาชีพ 

4.หน่วยงานทางการศึกษาในสงักัดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาเข้มแข็ง         

ตามหลกั ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 

1.พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สูส่ากล  

2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จิตสํานึกในความเป็นชาติไทย                

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.เพิ่มโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงคณุภาพทางการศกึษาได้ทัว่ถึงเตม็ศกัยภาพ  

4.พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นมืออาชีพ  

5.พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศกึษาโดยการมีสว่นร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล 

การควบคุมกลยุทธ์ 

ควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกปี                      

พร้อมทัง้ประเมินผล เพ่ือปรับแผนใหม ่เม่ือถึงคร่ึงแผน (2556) และเม่ือสิน้สดุแผน (2558) 

5.2 สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 2 

ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดําเนินการจดัการศึกษาขัน้

พืน้ฐานตามภารกิจท่ีได้รับผิดชอบและจากการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา รวมทัง้ได้นํา

แผนพฒันาการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเลย เขต 2 ท่ีได้วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีส่วนนํามากําหนดในทิศ

ทางการพฒันา ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 2 อีกทัง้ได้นํา 8 นโยบาย

การศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐานมาวิเคราะห์ และจดัทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามนโยบายของหน่วยงาน

ดงักลา่ว 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั ้นพืน้ฐานของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 

              สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้นํานโยบายด้านสังคมและ

คณุภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง                        

กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 นโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศกึษาธิการ

และสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีได้ให้ความสําคญัเก่ียวกับการพฒันาคนและ

สงัคมให้มีคุณภาพ ภายใต้การประสานความร่วมมือกนักับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน เพ่ือร่วมกันดําเนินการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ทัว่ถึง เสมอ

ภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่การกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 2 ดงันี ้

อุดมการณ์ (Ideology) 

 องค์กรมาตรฐาน ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริการประทบัใจ 

ค่านิยม (Core Values)           

       รับผิดชอบ สามคัคี  มีจิตอาสา 

วิสัยทัศน์ (Vision)        

      “สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 2 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ       

มีคณุภาพและมาตรฐาน ตดิอนัดบัหนึง่ในสิบของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. เร่งรัดการยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุธรรมนําความรู้ และมีวิถีชีวิตบนพืน้ฐานของความเป็นไทย                        

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง              

และมีคณุภาพ 

      4. ยกระดบัคณุภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ 

      5. บริหารจดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

       1.ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลิศ 

       2.ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีคณุธรรม          

นําความรู้และมีวิถีชีวิตบนพืน้ฐานของความเป็นไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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       3.ประชากรวัยเรียนทกุคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ               

ตามศกัยภาพ 

       4.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ และจดัการ

ศกึษาได้อยา่งมีคณุภาพ 

       5.สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน             

และบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยทุธ์ท่ี 1 เร่งรัดการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั ตามหลกัสตูร

และสง่เสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

    กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังผู้ เรียนให้มีคณุธรรม และมีวิถีชีวิตบนพืน้ฐานของความเป็นไทย          

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ ผู้ เรียน            

ได้รับโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

    กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ อย่างเต็มศักยภาพ                    

ให้สามารถจดัการศกึษาได้อยา่งมีคณุภาพ 

   กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล                

เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 

5.3 สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 3 

 วิสัยทัศน์ 

                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นองค์กรหลักขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2563 บนพืน้ฐานของความเป็น

ไทยรวมทัง้ลดช่องว่างของคณุภาพการศกึษา และลดความเส่ียงของการออกกลางคนั โดยพฒันา

ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

 พันธกิจ 

    พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพฒันาผู้ เรียนเป็นสําคญัเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้มีคณุธรรม

จริยธรรมมีความเป็นไทย ห่างไกลจากยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขัน้

พืน้ฐานและพฒันาสูค่ณุภาพระดบัสากลด้วยการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอํานาจ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน         

จงึกําหนดกลยทุธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 6 กลยทุธ์ ดงัตอ่ไปนี ้

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบัตามหลกัสตูรและส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้    

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคณุธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมและหา่งไกลยาเสพตดิ        

กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลุมผู้ เรียนให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีเข้มแข็ง    

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ ให้สามารถจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนได้อยา่งมีคณุภาพ   

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจ                   

ทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา   

กลยุทธ์ท่ี 6 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสนัติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

เป้าประสงค์ 

1.ผู้ เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานและพัฒนาสู่ความ      

เป็นเลศิ  

2.ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขัน้พืน้ฐานตัง้แต่อนุบาลจนจบ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน อยา่งมีคณุภาพทัว่ถึง และเสมอภาค 

3.ครูและบคุลากรทางการศกึษาสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศกัยภาพ  

4.สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมา               

ภิบาลและเป็นกลไกขบัเคล่ือนการศกึษาขัน้พืน้ฐานสู่คณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
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5.สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจาย

อํานาจสู่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา รวมทัง้บรูณาการการทํางานภายในสํานกั

ตา่ง ๆ  

6.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครู               

และบคุลากร มีความปลอดภยัและมัน่คง 

จากนโยบายข้างต้นจะเห็นได้ว่าสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย             

ทัง้ 3 เขต ให้ความสําคญักับการพัฒนาการศึกษาทุกด้าน รวมไปถึงการพฒันาด้านเทคโนโลยี            

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดงันัน้ ในแตล่ะสํานกังานเขตพืน้ท่ีจึง

จําเป็น ท่ีจะต้องมีการสง่เสริมหรือสนบัสนนุให้ครูมีการนําแท็บเล็ตท่ีได้รับจดัสรรไปใช้ในการจดัการ

เรียน การสอนเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ปัญหาให้ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนสูงขึน้ ดงันัน้ในการจะจดัอบรม  

หรือพฒันาครูให้นํานวตักรรมแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอนนัน้ เป็นการส่งเสริมและพฒันาครู

ให้ดีย่ิงขึน้ 

 

6. งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

 6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

              พนาลยั อยู่สําราญ (2534) ได้ศกึษาเก่ียวกับตวัแปรทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับการ

ยอมรับนวตักรรมทางการสอน ของครูผู้สอนวิชาสงัคมศกึษาในเขตการศกึษา 1 ความมุ่งหมายของ

การวิจยันีเ้พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ ความตัง้ใจท่ีจะกระทําการสอนด้วยวิธีการเน้นนกัเรียน

เป็นศนูย์กลาง ในการเรียน และพฤติกรรมการยอมรับนวตักรรมทางการสอน แบบเน้นนกัเรียนเป็น

ศนูย์กลาง ในการเรียนของครูมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีสอนวิชาสังคมศึกษา ศึกษาเก่ียวข้องกัน

ระหว่างความตัง้ใจท่ีจะ กระทําการสอนด้วยวิธีเน้นนักเ รียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน                      

กับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางการสอนแบบเน้นนักเรียน เป็นศูนย์กลางในการเรียน              

กลุ่มตวัอย่างสุ่มเลือกจากครูสายงาน ปฏิบตัิการสอนวิชาสงัคมศกึษาในระดบัมธัยม จํานวน 200 

คน เป็นครูชาย 101 ตน ครูหญิง 99 คน เป็นครูอายุน้อย (23-37ปี) จํานวน 103 คน ครูอายุมาก             

(38-57ปี) จําตวน 97 คน อายเุฉล่ียของครู  กลุ่มตวัอย่างนีเ้ท่ากบั 38 ปี เป็นครูท่ีทําการสอน อยู่ใน

โรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน 136 คน โรงเรียนขนาดกลาง 50 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 14 คน ตวั

แปรศกึษา มี 3 กลุ่ม (1) การยอมรับนวตักรรมทางการสอนแบบเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ในการ

เรียน (2) ตวัแปรด้านจิตลกัษณ์ (3) ตวัแปร ด้านชีวสงัคม-ภูมิหลงั ของครู พบว่าครูหญิงอายมุาก          
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มีการยอมรับนวตัิกรรมในระดบัจิต คือมีความตัง้ใจท่ีจะกระทําการสอนด้วยวิธีเน้นนกัเรียนเป็น

ศนูย์กลาง ในการเรียนสงูกวา่ครูกลุม่อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ครูชายอายมุาก ครูชายท่ีทําการสอน

อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางมีการยอมรับนวตัิกรรม ในระดบัพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการสอนแบบ

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเรียนสูงกว่าครูกลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูชายท่ีทําการสอน             

อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ นอกจากนีย้งัพบว่าครูหญิงท่ีมีระยะเวลา ท่ีทําการสอนมากมีพฤติกรรม

การสอนแบบเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ในการเรียนสงูกว่าครูในกลุ่มอ่ืนๆ อีกด้วย พบว่าปริมาณ

ความรู้เก่ียวกับ นวัตกรรมทางการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนมีความสัมพนัธ์             

กบัการยอมรับนวตัิกรรม ทางการสอนฯ ในระดบัจิตและระดบัพฤติกรรม กล่าวได้ว่าครูท่ีมีปริมาณ

ความรู้เก่ียวกบันวตักรรม การสอนฯ สงู จะมีการยอมรับนวตักรรมทางการสอนฯ ทัง้ระดบัจิตและ

ระดบัพฤตกิรรมสงูด้วย พบวา่ตวัแปรทศันคตติอ่พฤตกิรรมการยอมรับนวตักิรรมทางการสอนฯ และ

การรับรู้บรรทัดฐาน ของกลุ่มสามารถร่วมกันทํานายความตัง้ใจ ท่ีจะกระทําการด้วยด้วยวิธี               

เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ในการเรียนได้ 22 พบว่าการรับรู้บรรทดัฐานของกลุ่มเป็นตวัแปรเพียง 

ตวัเดียวท่ีทํานายพฤตกิรรม การสอนแบบเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางในการเรียนได้ 9 นอกจากนีย้งั

พบว่า ตวัแปรความตัง้ใจ ท่ีจะกระทําการสอนด้วยวิธีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ในการเรียนมี

ความสมัพนัธ์ 

              สาโรจน์ แพ่งยัง (2536) ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ(คณุลักษณะส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร คุณลักษณะขององค์การ ความรู้เก่ียวนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศกึษา คณุลกัษณะทางจิตวิทยา) ท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาของ

นกัฝึกอบรม และศกึษาพฤตกิรรมและกระบวนการตดัสินใจยอมรับของนกัฝึกอบรม ในประเทศไทย

เป็นการวิจยั เชิงสํารวจ กลุ่มตวัอย่างเป็นสมาชิกของ สมาคมนกัฝึกอบรมแห่งประเทศไทย จํานวน 

304 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ใช้แบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีสนทนาเชิง

สัมภาษณ์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน การวิเคราะห์ ความ

แปรปรวนทางเดียว คํานวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั การวิเคราะห์ถดถอย การ

วิเคราะห์อิทธิพล  และการวิเคราะห์จําแนก พบว่าปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านพฤติกรรมการติดตอ่ส่ือสาร 

ทัศนคติและแรงจูงใจ มีอิทธิพลโดยตรงต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ปัจจยัแชิงสาเหตดุ้านคณุลกัษณะส่วนตวั คณุลกัษณะองค์การ  มีอิทธิพลทางอ้อม ต่อการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีอิทธิพลผ่านตวัแปรความรู้ ทศันคติและแรงจูงใจ ถ้า
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พิจารณามิติ 3 ด้านของการยอมรับนวตักรรมและ เทคโนโลยีการศกึษา จะพบว่าจะมีตวัแปรต้น    

ท่ีส่งผลอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ทัง้ 3 ด้านแตกต่างกนั ผลการศึกษาเชิงคณุภาพพบว่า พฤติกรรม

และ กระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา ของนกัฝึกอบรมแตกตา่งกนั

ชัดเจนด้านการนําไปใช้ ปัจจัยด้านความรู้ พฤติกรรม การติดต่อส่ือสารและแรงจูงใจของ            

นกัฝึกอบรมมีอิทธิพล ต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเช่นเดียวกับ การศึกษา    

ในเชิงปริมาณ 

            ปราวีณยา สวุรรณณฐัโชต ิ(2541)ศกึษาเก่ียวกบักระบวนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโรงเรียนการวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาสภาพการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนจากการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ (2) ศกึษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน 

และ (3) ศกึษาเง่ือนไขท่ีทําให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียน การวิจยัครัง้นี ้

ศกึษาในโรงเรียนเอกชนแหง่หนึง่การวิจยัใช้วิธีการศกึษาเชิงปริมาณและคณุภาพ สภาพของครูและ

นกัเรียนได้จากแบบสอบถามข้อมลูเชิงคณุภาพได้จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ และการวิเคราะห์

เอกสาร ผลการวิจยัสรุปได้วา่ 1. สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนแบง่ออกได้เป็น 3 ด้าน 

คือ (1) การเปล่ียนแปลงของโรงเรียน ซึ่งได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้านภาพลกัษณ์ และการเป็น       

ท่ียอมรับของโรงเรียนต่อสงัคม การขยายอตัรากําลงัและคณุสมบตัิของบุคลากร และการเปล่ียน

หลกัสตูรคอมพิวเตอร์ (2) การเปล่ียนแปลงของครู ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้านบทบาทภาระหน้าท่ี 

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสารของครู (3) การเปล่ียนแปลงของนกัเรียน ได้แก่ การรู้จกัสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งในโลกกว้าง สังคมส่วนตวัเป็นสังคมออนไลน์ หัวข้อสนทนาประจําวันว่าด้วยการใช้

คอมพิวเตอร์ ความสามารถส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ

แก้ปัญหาเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ครู 2. กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ในโรงเรียน ผู้ อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ ริเร่ิมและดําเนินการตอ่เน่ืองมาจนถึงการสนบัสนนุให้ครูเกิด

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยอมรับสรุปได้เป็น 4 ขัน้ คือขัน้ความรู้ ขัน้การจงูใจ 

ขัน้การตดัสินใจและขัน้การนําไปใช้ สว่นครูจําแนกได้เป็น 5 กลุม่ระดบัการใช้ ได้แก่ (1) กลุ่มใช้เพ่ือ

เป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียน เป็น "กลุม่ใจรัก" คือกลุม่ท่ีมีความชอบส่วนตวัเป็นหลกั (2) กลุ่มแบบแผน

เฉพาะตน เป็น "กลุ่มจําเป็นตามภาระหน้าท่ี" คือกลุ่มท่ีต้องใช้เป็นส่วนของงานประจําวนั (3) กลุ่ม

พอใช้งานเป็น ซึง่รวมถึง "กลุ่มคนรุ่นใหม่" และ "กลุ่มกลวัเป็นไดโนเสาร์" คือกลุ่มท่ีพร้อมจะยอมรับ 

และกลัวจะล้าหลงั (4) กลุ่มเตรียมพร้อมท่ีจะใช้ เหมือนคนอ่ืนๆ เป็น "กลุ่มตามๆ เขาไป" และ           
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(5) กลุม่ไมใ่ช้ เป็น "กลุม่เดนิหนี" เทคโนโลยี 3. เง่ือนไขท่ีทําให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครูในโรงเรียนมีองค์ประกอบ 4 ด้านด้วยกันคือ ลกัษณะของนวตักรรม สภาพสงัคม ตวับุคคล 

และการสนบัสนนุจากผู้บริหาร และพบวา่ครูกลุม่  ท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของนกัเรียนได้รับเง่ือนไข ด้าน

ลกัษณะของนวตักรรมมากท่ีสดุ กลุ่มแบบแผนเฉพาะตนและกลุม่ระดบัเบือ้งต้นได้รับเง่ือนไข ด้าน

การสนบัสนุนจากผู้บริหารมากท่ีสุด กลุ่มเตรียมพร้อมท่ีจะใช้ได้รับเง่ือนไขด้านสภาพสงัคม ด้าน

การสนบัสนุนจากผู้บริหาร และด้านลกัษณะของนวตักรรมมากท่ีสุด และกลุ่มไม่ใช้ได้รับเง่ือนไข

ด้านตวับคุคลมากท่ีสดุ 

สาโรช โศภีรักข์ (2547) ได้ทําการศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุส่งผลตอ่การยอมรับนวตักรรม            

และเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศในประเทศไทยนัน้ ผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบว่า

นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาท่ีครูเกียรติยศรู้จกั เคยใช้และปัจจุบนัยงัคงใช้มากท่ีสุดคือการ

สอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั ครูเกียรติยศท่ีมีคณุลกัษณะส่วนตวัตา่งกนัจะยอมรับนวตักรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านคุณลักษณะส่วนตัว 

พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร ความรู้ ทัศนคติและแรงจูงใจ คณุลกัษณะองค์ การมีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ถ้าพิจารณามิติ 3 ด้านของการยอมรับคือ ความไว 

ปริมาณและความคงทน พบว่ามีตวัแปรต้นท่ีส่งอิทธิพลต่อตวัแปรตามทัง้ 3 ด้านแตกต่างกัน           

ผลการศึกษาเชิงคณุภาพพบว่าพฤติกรรมการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ของครูเกียรติยศมีกระบวนการยอมรับไม่แตกต่างกัน ปัจจยัทัง้ 6 ด้านมีอิทธิพลต่อการยอมรับ

นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาเชน่เดียวกบัการศกึษาในเชิงปริมาณ 

 องอาจ นยัพฒัน์ (2554) ทําการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้นวตักรรม        

ทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้ของครูชัน้ประถมและมธัยมศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาเป็นครูจํานวน 2,852 คน โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย โมเดล

ตามสมมุติฐานในการศึกษาครัง้นีมี้ตวัแปรแฝง 5 ตวั ท่ีวดัค่ามาจากตวัแปรสังเกตได้ 22 ตวัแปร 

ประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ คือ 1)การถ่ายทอดทางสงัคมการทํางานในองค์กรโรงเรียน ท่ีวดัค่า            

มาจากรูปแบบการถ่ายทอดในการทํางานของครูแบบบุคคล-บุคคล แบบบุคคล-กลุ่มบุคคลแบบ

บคุคล-กลุม่บคุคลทางการ และแบบบุคคล-เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2)บรรยากาศการปรับตวัให้ทนั                

ต่อ เหตุการณ์ของโรง เ รียน วัดค่ามาจากบรรยากาศทางด้านนวัตกรรมของโรง เ รียน                                 

การให้ความสนับสนุนด้านการบริหารจดัการการให้ความสนับสนุนด้านการปฏิบตัิงาน การใช้
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นโยบายสง่เสริมบรรยากาศการปรับตวัในโรงเรียน และการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างกนัใน

โรงเรียน 3)การรับรู้ความสามารถของครู ท่ีวดัคา่มาจากการมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจการมีอิทธิพล                         

ตอ่ทรัพยากรของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอน การจดัการวินยัในชัน้เรียน/โรงเรียน การร้องขอ            

ให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วม การร้องขอให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม และการสร้างบรรยากาศทางบวก            

ในโรงเรียน และ 4)แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู วัดค่ามาจากแรงบนัดาลใจ              

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของครูความมานะพยายาม ในการปฏิบตัิงานครู และความมุ่งมัน่ในการพฒันา

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และตัวแปรตาม คือ การยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา               

ท่ีวัดค่าจากความถ่ีการใช้และระยะเวลาการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ และความตัง้ใจและยืนยัน              

การใช้เครือข่ายการเรียนรู้ผลการวิจยัสรุปว่าโมเดล ตามสมมติฐาน  มีความสอดคล้องกับข้อมูล           

เชิงประจักษ์อยู่ในระดับพอใช้ ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทาง

การศึกษา คือ การรับรู้ความสามารถของครู บรรยากาศการปรับตัว ให้ทันต่อเหตุการณ์ของ

โรงเรียน การถ่ายทอดทางสังคมการทํางานในองค์กรโรงเรียน และแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการ

ปฏิบตังิานในวิชาชีพครู โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .40 , .35 , .26 และ .11 ตามลําดบั ส่วนตวัแปร

ท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การยอมรับและใช้นวตักรรมทางการศกึษา คือ การรับรู้ความสามารถของครู                        

และบรรยากาศการปรับตวัให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ของโรงเรียน โดยผ่านทางการถ่ายทอดทางสงัคม                

การทํางานในองค์กรโรงเรียน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ.06 และ .10 ตามลําดบั โดยตวัแปรเชิง

สาเหตทุัง้หมดร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับและใช้นวตักรรมทางการศกึษาได้ร้อย

ละ 68 

 

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

              Terziovski (2002) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์นวัตกรรม 3 แบบ           

คือกลยทุธ์นวตักรรมท่ีเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป และแบบ

ผสมผสาน มีต่อความเป็นเลิศด้านผลการปฏิบตัิงาน ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์แบบ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงแบบ คอ่ยเป็นคอ่ยไป (Incremental) หรือเรียกว่า“Bottom-up’’เป็นกลยทุธ์การพฒันา

อย่างต่อเน่ืองเหมาะสมกับการพัฒนาปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและผลิตภาพในโรงงาน 

ส่วนกลยุทธ์นวตักรรมท่ี 134 เปล่ียนแปลง โดยสิน้เชิงเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้เพ่ือการเพิ่มการ

แข่งขนัทางเทคโนโลยีส่วนกลยทุธ์ แบบผสมผสาน คือ มีทัง้แบบรุนแรงและแบบเพิ่มขึน้นัน้ส่งผล
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น้อยต่อความเป็นเลิศของผลการปฏิบตัิงาน ผลการศึกษาครัง้นีไ้ด้แนะนําให้ผู้ จดัการใช้กลยุทธ์

นวตักรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปอยา่งตอ่เน่ืองเป็นหลกัในการผลกัดนัการพฒันา

ปรับปรุงและใช้กลยุทธ์นวตักรรม ท่ีเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิงในช่วงเร่ิมต้นของผลิตภัณฑ์ บริการ 

หรือกระบวนการ 

 Sciulli(1995 : Abstract) ศกึษาความแตกตา่งของโครงสร้างองค์การและสภาพแวดล้อม

กับรูปแบบนวัตกรรมในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบนวัตกรรมท่ีแตกต่างกัน 4 แบบ           

มีโครงสร้างองค์การและสภาพแวดล้อม ดงันี ้

 1.นวัตกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเ ป็นค่อยไป( Incremental Innovation)               

มีโครงสร้างองค์การแบบทางการน้อยและเป็นองค์การขนาดเล็ก 

 2.นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) มีโครงสร้างแบบรวมศนูย์อยู่ในระดบัต่ํา

สภาพแวดล้อมมีความซบัซ้อนสงู และเป็นองค์การขนาดใหญ่ 

 3.นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) มีโครงสร้างแบบรวมศนูย์อยู่ในระดบัต่ํา  

แตมี่ระดบัความเป็นทางการสงู 

 4.นวตักรรมท่ีเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิง (Radical Innovation)มีโครงสร้างแบบรวมศนูย์         

อยูใ่นระดบัต่ํา มีสภาพแวดล้อมแบบบรูณการและมีความซบัซ้อน และเป็นองค์การขนาดใหญ่ 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 การศกึษาการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศกึษาของ

ค รู สั ง กั ด สํ า นัก ง า น เ ข ต พื น้ ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า  จั ง ห วัด เ ล ย  ผู้ ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า                          

ได้แบง่วิธีดําเนินการเป็นขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวบรวมข้อมลู 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

5.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

    1.ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ ครูในสงักดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จํานวน 4,600 คน 

 2.กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ครูในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากการ

เทียบตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan,1970, p.607- 610) กลุ่ม

ตวัอย่าง จํานวน 362 คน และทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การ

คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

 1.เป็นครูท่ีทําการสอนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย 

เขต 1 เขต 2 และเขต 3 

 2. เ ป็นครู ท่ี นํานวัตกรรมแท็บเล็ตไปใช้ เ พ่ือส่ง เส ริมหรือแก้ปัญหาแท็บเล็ต                  

ในการจดัการเรียนการสอน 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาการยอมรับ

นวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาของครูสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย ซึง่มีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

 1.ศึกษาเนือ้หา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนวคดิเก่ียวกบัแท็บเล็ต ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม ของ Everett Roger มีทัง้หมด 5 ขัน้ 

ได้แก่ ขัน้ต่ืนตัว  ขัน้สนใจ ขัน้ประเมินผล ขัน้ทดลอง และขัน้ยอมรับปฏิบัติ แนวคิดเก่ียวกับ             

การปฏิเสธนวตักรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2.นําผลจากการศึกษาจากเอกสาร มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 ตอน โดยพิจารณาเนือ้หาให้ครอบคลุมกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกรายข้อ 

(check lists) 

  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมส่วนบุคคลเก่ียวกบัการรับรู้นวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการ

สอนในระดบัประถมศึกษาของครูสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวดัเลย   

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกรายข้อ (check lists) 

  ตอนท่ี 3 ระดบัการยอมรับนวตักรรม เป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดบั  

  ตอ น ท่ี  4 ข้ อ เ ส น อแ น ะ แล ะ ค วา ม คิด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ก า รย อ ม รับ น วัตก ร ร ม                      

เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

 3.นําแบบสอบถาม ท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิด แล้วนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการศกึษา

ค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาความครบถ้วนความถกูต้อง และนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงของข้อคําถาม และความเหมาะสมของเนือ้หา (หาค่า IOC)

เลือกข้อท่ีมีคา่เฉล่ียตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ถือว่าได้ประเด็นคําถามท่ีใช้ในแบบสอบถามทัง้หมดจํานวน 

27 ข้อ  

 4.ปรับปรุงแก้แบบสอบถาม แก้ไขตามท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะนําตามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

การศกึษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและครอบคลมุการศกึษาค้นคว้าอิสระ 

5. นําแบบสอบถามไปทดสอบหาความเ ช่ือ ถือไ ด้ห รือความเ ท่ียง  (Reliability)               

โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงสมบรูณ์แล้วไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศกึษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามลําดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1.ทําการติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เ พ่ือนําไป                

ขออนญุาตผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 1 เขต 2 เขต 3              

ในการขอความอนุเคราะห์ใช้กลุ่มตัวอย่างครูผู้ สอนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษา จงัหวดัเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 

             2.ติดต่อสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 

ขอความอนเุคราะห์ใช้กลุม่ตวัอย่างครูผู้สอนในสงักดั 

 3.ผู้ ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลแล้ว              

ใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ทัง้หมด 3 เดือน ระหวา่งเดือน สิงหาคม – ตลุาคม 2557 

 

4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   

 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

โดยแบง่ได้ ดงันี ้

 1.ตรวจสอบจํานวนและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนและนําไปวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  

 2.นําแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบ             

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกรายข้อ (check lists) วิเคราะห์โดยใช้สถิตคิวามถ่ีและคา่เฉล่ีย 

 3.นําแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการยอมรับนวัตกรรมและแบบสอบถามเก่ียวกับ             

การยอมรับนวตักรรม ให้คะแนนตามแนวทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณ

คา่ (Rating Scale)  

              วิเคราะห์โดยหาความถ่ีและคา่ร้อยละแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale) แบง่ออกเป็น  5 ระดบั 

ดงันี ้ 

  5 หมายถึง มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัมากท่ีสดุ 

  4 หมายถึง มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัมาก 

  3 หมายถึง มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัปานกลาง 

  2 หมายถึง มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัน้อย 

  1 หมายถึง มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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 4.จากนัน้วิเคราะห์หาคา่คะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย

คา่เฉล่ีย (บญุชม  ศรีสะอาด, 2535, หน้า 90 - 100) ดงันี ้

  คา่เฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง        มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง        มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง        มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง        มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัน้อย  

  คา่เฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง        มีการยอมรับนวตักรรมในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

5. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คา่ความถ่ี (f) 

2. คา่ร้อยละ (%) 

3. คา่เฉล่ีย (�̅�)  

โดยใช้สตูร �̅� =  ∑𝑥
𝑛

 

 𝑥�   =  คา่เฉล่ีย 

          ∑𝑥  =  ผลรวมของคะแนน 

             𝑛  =  จํานวนผู้ให้ข้อมลู 

4. คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โดยใช้สตูร S. D. =  �𝑛∑𝑥
2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)  

S.D.  =  คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

∑𝑥2  =  ผลรวมของ 𝑥2 ข้อมลูทัง้หมด 

                        ∑𝑥   =  ผลรวมของข้อมลูทัง้หมด 

     n  =  จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

5. คา่ความตรงและความสอดคล้องของคําถาม (IOC) 

                     โดยใช้สตูร 𝐼𝑂𝐶 = ∑𝑅
𝑁

 

𝐼𝑂𝐶 = คา่ดชันีความสอดคล้อง 

                   ∑𝑅 = ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

   𝑁 = จํานวนผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ความคดิเห็น 
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บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา           

ของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย ผู้ศกึษาค้นคว้าได้นําเสนอผล 

การวิเคราะห์ข้อมลู แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  

            ระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์การทาํงาน 

ตาราง 2 แสดงจาํนวนและร้อยละข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

N = 362 

 ตัวแปร จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 91 25.14 

 หญิง 271 74.86 

 รวม 362 100.00 

2. อายุ   

 ต่ํากวา่ 35 ปี 77 21.27 

 36-40 ปี 43 11.88 

 41-45 ปี 51 14.09 

 46-50 ปี 46 12.71 

 มากกวา่ 50 ปี 145 40.06 

 รวม 362 100.00 

3. ระดับการศึกษา   

 ต่ํากว่าปริญญาตรี   

 ปริญญาตรี 284 78.45 

 ปริญญาโท 78 21.55 

 สงูกวา่ปริญญาโท   

 รวม 362 100.00 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 

 ตัวแปร จาํนวน (คน) ร้อยละ 

4. สถานภาพในโรงเรียน   

 ฝ่ายบริหาร 17 4.70 

 กลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีสอน 345 95.30 

 รวม 362 100.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

 คณิตศาสตร์ 67 18.51 

 ภาษาไทย 33 9.12 

 ภาษาตา่งประเทศ 56 15.47 

 วิทยาศาสตร์ 64 17.68 

 ศลิปะ 28 7.73 

 สขุศกึษาและพลศกึษา 14 3.87 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             91 25.14 

 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 9 2.49 

 รวม 362 100.00 

5. ประสบการณ์การทาํงาน   

 1 - 5 ปี        59 16.30 

 5 - 10 ปี        45 12.43 

 11 - 15 ปี 52 14.36 

 มากกวา่ 15 ปี 206 56.91 

 รวม 362 100.00 

 

  

 

 

 

 



54 
 

จากตาราง 2 จํานวนและร้อยละข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ครูสงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย เป็นเพศหญิง จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 

และเพศชาย จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 50 ปี คดิเป็นร้อยละ 

40.06 รองลงมาอายต่ํุากว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.27 ซึ่งมีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 78.45 ปริญญาโทร้อยละ 21.55 ส่วนใหญ่เป็นครูผู้ สอนในกลุ่มสาระต่างๆ           

ร้อยละ 95.30 และเป็นผู้บริหารร้อยละ 4.70 ซึ่งเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  ร้อยละ 25.14 รองลงมาครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 

18.51 ประสบการณ์ทํางาน มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.91 รองลงมา 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 

16.30 

 

ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมส่วนบุคคลเก่ียวกับการรับรู้นวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

            ในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

            จังหวัดเลย 

ตาราง 3 แสดงจาํนวนและร้อยละการได้รับการอบรมความรู้เก่ียวกับแทบ็เล็ต                      

             เพ่ือการเรียนการสอน 

N = 362 

 การได้รับการอบรมความรู้เ ก่ียวกับ

แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 เคย 244 67.40 

 ไมเ่คย 118 32.60 

 รวม 362 100.00 

 

 จากตาราง 3 จํานวนและร้อยละการได้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัแท็บเล็ตเพ่ือการเรียน

การสอน พบวา่ครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย เคยได้รับการอบรม

ความรู้เก่ียวกับแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ร้อยละ 67.40 และ ไม่เคยได้รับการอบรมความรู้

เก่ียวกบัแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ร้อยละ 32.60 
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ตาราง 4 แสดงจํานวนและร้อยละการเรียนรู้วิธีการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน   

จากแหล่งต่างๆ  

N = 362 

 การเรียนรู้วิธีการใช้แทบ็เล็ต 

เพ่ือการเรียนการสอนจาก 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 การฝึกอบรมของโรงเรียน 171 47.24 

 การฝึกอบรมจากหนว่ยงานภายนอก

โรงเรียน 
108 29.83 

 เรียนรู้ด้วยตนเองจากคูมื่อ / หนงัสือ / 

อินเตอร์เน็ต 
132 36.46 

 เพ่ือนร่วมงาน 113 31.22 

 การแสดงนิทรรศการตา่ง ๆ 36 9.94 

 อ่ืน ๆ  8 2.21 

 รวม 362 100.00 

  

จากตาราง 4 จํานวนและร้อยละการเรียนรู้วิธีการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน         

จากแหล่งต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา จงัหวดัเลย 

เรียนรู้วิธีการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนจากการฝึกอบรมของโรงเรียน ร้อยละ 47.24 

รองลงมาเรียนรู้ด้วยตนเองจากคูมื่อ / หนงัสือ / อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 36.46  

 

ตาราง 5 แสดงจํานวนและร้อยละการมีคุณลักษณะในการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ต  

แบบใด เม่ือรู้ว่านวัตกรรมใหม่เกิดขึน้ 

N = 362 

 การมีคุณลักษณะในการยอมรับ

นวัตกรรมแทบ็เล็ตแบบใด  

เม่ือรู้ว่านวัตกรรมใหม่เกิดขึน้ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 ชอบในสิ่งเดมิ 32 8.84 

 ชอบการเปล่ียนแปลง 330 91.16 

 รวม 362 100.00 
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 จากตาราง 5 จํานวนและร้อยละการมีคุณลักษณะในการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ต      

แบบใด เม่ือรู้ว่านวตักรรมใหม่เกิดขึน้ พบว่า ครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา 

จงัหวดัเลย ยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตแบบใดเม่ือรู้วา่นวตักรรมใหมเ่กิดขึน้คือชอบการเปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 91.16 และชอบในสิ่งเดมิ ร้อยละ 8.84 

 

ตาราง 6 แสดงจาํนวนและร้อยละโดยเฉล่ียภายใน 1 ปี ได้ศึกษาดูงานทัง้ภายใน               

            และภายนอกประเทศ   

N = 362 

 โดยเฉล่ียภายใน 1 ปี ท่านได้ศึกษาดู

งานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ   

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 ต่ํากว่า 3 ครัง้  264 72.93 

 3 - 6 ครัง้ 77 21.27 

 7 – 9 ครัง้ 15 4.14 

 10 – 12 ครัง้ 5 1.38 

 มากกวา่ 12 ครัง้ 1 0.28 

 รวม 362 100.00 

  

จากตาราง 6 ครูสังกดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัเลย โดยเฉล่ีย

ภายใน 1 ปี ได้ศึกษาดงูานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ต่ํากว่า 3 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 72.93 

รองลงมา 3 - 6 ครัง้ ร้อยละ 21.27 จํานวน 7 – 9 ครัง้ ร้อยละ 4.14 จํานวน 10 – 12 ครัง้              

ร้อยละ 1.38 และมากกวา่ 12 ครัง้ ร้อยละ 0.28 
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ตาราง 7 แสดงจํานวนและร้อยละบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการนําแท็บเล็ตเพ่ือการเรียน     

การสอน มาปรับใช้มากท่ีสุด  

N = 362 

 การเรียนรู้วิธีการใช้แทบ็เล็ตเพ่ือการ

เรียนการสอนจาก 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 ผู้ อํานวยการโรงเรียน        120 33.15 

 หวัหน้าหมวด        22 6.08 

 ครูวิชาคอมพิวเตอร์ 167 46.13 

 เพ่ือนร่วมงาน 84 23.20 

 อ่ืน ๆ 41 11.33 

 รวม 362 100.00 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย         

มีความคิดเห็นว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการนําแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน มาปรับใช้มากท่ีสุด   

ครูวิชาคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 46.13 รองลงมาผู้ อํานวยการโรงเรียน ร้อยละ 33.15และเพ่ือนร่วมงาน 

ร้อยละ 23.20  

 

ตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนวัตกรรม   

แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ในภาพรวม 

 

 ระดับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ต 

เพ่ือการเรียนการสอน 

ค่าเฉล่ีย 

(𝒙� ) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ขัน้ต่ืนตวั 3.72 0.74 มาก 

2. ขัน้สนใจ 3.47 0.94 ปานกลาง 

3. ขัน้ประเมินผล 3.60 0.69 มาก 

4. ขัน้ทดลอง 3.47 0.93 ปานกลาง 

5. ขัน้ยอมรับการปฏิบตัิ 3.12 0.90 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.47 0.71 ปานกลาง 
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              จากตาราง 8 ระดบัการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในภาพรวม            

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย (𝒙� =3.47)อยู่ในระดับ            

ปานกลาง โดยขัน้ต่ืนตวั มีค่าเฉล่ียสูงสุด (𝒙� = 3.72) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาขัน้ประเมินผล          

(𝒙� = 3.60) อยู่ในระดับมาก ส่วนขัน้สนใจ ขัน้ทดลอง และขัน้ยอมรับการปฏิบัติ(𝒙� = 3.47,          

𝒙� = 3.47, 𝒙� = 3.12 ตามลําดบั) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตอนท่ี 3 ระดับการยอมรับนวัตกรรม 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนวัตกรรม   

แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ตื่นตัว 

 

ระดับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือ 

การเรียนการสอน ขัน้ตื่นตัว 

ค่าเฉล่ีย 

(𝒙� ) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ทราบว่ามีการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจดัเรียน

การสอน 

4.03 0.95 มาก 

2. ทราบขา่วสารเก่ียวกบันวตักรรมแท็บเล็ต 3.89 0.80 มาก 

3. ทราบถึงหลกัการทํางานของแท็บเล็ต 3.63 0.93 มาก 

4. คดิว่าการใช้แท็บเล็ตนา่จะเป็นประโยชน์ 3.72 0.98 มาก 

5. มกัจดัการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต 2.99 1.11 ปานกลาง 

6.  รับรู้วา่มีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพฒันาการ

เรียนการสอน 

3.90 0.97 มาก 

7. หนว่ยงานมีนโยบายการใช้แท็บเล็ตในการ

จดัการเรียนการสอน 

3.86 0.94 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.72 0.74 มาก 

 

 จากตาราง 9 ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลยมีระดับ           

การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ต่ืนตวั (𝒙� = 3.72) อยู่ในระดบัมาก             

เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 ลําดบั คือ มีการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจดัเรียน

การสอน (𝒙� = 4.03) อยู่ในระดบัมาก รองลงมารับรู้ว่ามีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพฒันาการเรียน

การสอน (𝒙� = 3.86) อยู่ในระดับมาก และรับรู้ว่ามีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียน          
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การสอน (𝒙� = 3.90) อยู่ในระดบัมาก และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือ มกัจดัการเรียนการสอนโดยใช้

แท็บเล็ต (𝒙� = 2.99) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนวัตกรรม      

             แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้สนใจ 

 

ระดับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือ 

การเรียนการสอน ขัน้สนใจ 

ค่าเฉล่ีย 

(𝒙� ) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1.  การศกึษาวิธีการใช้แท็บเล็ต 3.66 0.93 มาก 

2. เคยเข้ารบการอบรมวิธีการใช้แท็บเล็ต 3.34 1.27 ปานกลาง 

3. สืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัแท็บเล็ต 3.40 1.18 ปานกลาง 

4. รับรู้ข้อดีข้อเสียของการใช้แท็บเล็ต 3.62 0.99 มาก 

5. ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบคุคลใกล้ชิดใน

การใช้แท็บเล็ต 

3.33 1.06 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.47 0.94 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 10 พบว่า ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย       

มีระดบัการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้สนใจ (𝒙� = 3.47) อยู่ในระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณารายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดบั คือ มีการศึกษาวิธีการใช้แท็บเล็ต 

(𝒙� =3.65) อยู่ในระดบัมาก รองลงมา รับรู้ข้อดีข้อเสียของการใช้แท็บเล็ต (𝒙� = 3.62) อยู่ในระดบั

มากและสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัแท็บเล็ต (𝒙� = 3.40) อยู่ในระดบัปานกลาง และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุ

คือได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบคุคลใกล้ชิดในการใช้แท็บเล็ต (𝒙� = 3.33) อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนวัตกรรม  

แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ประเมินผล 

 

ระดับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียน

การสอน ขัน้ประเมินผล 

ค่าเฉล่ีย 

(𝒙� ) 
ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. พิจารณา/ไตร่ตรอง/เลือกท่ีจะทดลองใช้แท็บ

เล็ตก่อนจะตดัสินใจวา่นวตักรรมนีดี้หรือไม ่

3.69 0.95 มาก 

2 

 

3. 

 

4.  

 

5. 

. 

คดิว่าการทดลองใช้แท็บเล็ตมีความจําเป็น

ก่อนตดัสินใจเพ่ือนํามาใช้งาน 

คดิว่าการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนน่าสนใจกว่าการใช้ส่ืออ่ืนๆ 

คดิว่าแท็บเล็ตมีข้อดีมากกว่าข้อเสียท่ีจะ

นํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

คดิว่าแท็บเล็ตมีราคาคอ่นข้างสงูเกินความ

จําเป็น 

3.69 

 

3.62 

 

3.52 

 

3.48 

0.87 

 

0.95 

 

0.93 

 

0.94 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

  รวมเฉล่ีย 3.60 0.69 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่าครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย         

มีระดบัการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ประเมินผล อยู่ในระดบัมาก              

(𝒙� = 3.60) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คิดว่าการทดลองใช้แท็บเล็ต           

มีความจําเป็นก่อนตดัสินใจเพ่ือนํามาใช้งาน และ พิจารณา/ไตร่ตรอง/เลือกท่ีจะทดลองใช้แท็บเล็ต

ก่อนจะตัดสินใจว่านวัตกรรมนีดี้หรือไม่ (𝒙� =3.69) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคิดว่าการนํา            

แท็บเล็ตมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนน่าสนใจกว่าการใช้ส่ืออ่ืนๆ (𝒙� = 3.62) อยู่ในระดบัมาก

และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ คิดว่าแท็บเล็ตมีราคาค่อนข้างสูงเกินความจําเป็น (𝒙� =3.48)          

อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนวัตกรรม          

   แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ทดลอง 

 

ระดับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือ 

การเรียนการสอน ขัน้ทดลอง 

ค่าเฉล่ีย 

(𝒙� ) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ดําเนินการทดลองใช้แท็บเล็ตกบัการเรียนการ

สอนของตนเองและตดัสินใจวา่นวตักรรมนีมี้

ข้อดี 

3.48 1.03 ปานกลาง 

2. 

 

3. 

นําแท็บเล็ตไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัการเรียน

การสอน 

พยายามศกึษาและทดลองการใช้แท็บเล็ต

อยา่งถกูวิธีจากผู้ เช่ียวชาญ 

3.40 

 

3.53 

1.10 

 

0.94 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

 รวมเฉล่ีย 3.47 0.93 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 12 พบว่า ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย      

มีระดบัการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ทดลอง อยู่ในระดบัปานกลาง           

(𝒙� =3.47) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พยายามศึกษาและทดลอง             

การใช้แท็บเล็ตอย่างถูกวิธีจากผู้ เช่ียวชาญ (𝒙� =3.53) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ดําเนินการ

ทดลองใช้แท็บเล็ตกับการเรียนการสอนของตนเองและตดัสินใจว่านวัตกรรมนีมี้ข้อดี (𝒙� =3.48)   

อยู่ในระดับปานกลาง และนําแท็บเล็ตไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน (𝒙� =3.40)          

อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนวัตกรรม          

             แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ยอมรับการปฏิบัต ิ

 

ระดับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือ 

การเรียนการสอน ขัน้ยอมรับการปฏิบัต ิ

ค่าเฉล่ีย 

(𝒙� ) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. นําแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอนของ

ตนเองอยา่งสม่ําเสมอ 

2.98 1.10 ปานกลาง 

2. คดิวา่นวตักรรมแท็บเล็ตมีความจําเป็นใน          

การจดัการเรียนการสอนยคุปัจจบุนั 

3.39 1.05 ปานกลาง 

3.  พฒันาส่ือการสอนบนแท็บเล็ต 2.85 1.15 ปานกลาง 

4. สามารถอธิบายการใช้งาน ประโยชน์ของ 

แท็บเล็ตให้แก่ผู้ อ่ืนได้ 

3.16 1.09 ปานกลาง 

5. ตดิตามขา่วสารและแสวงหาความรู้การใช้

แท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอนอยา่ง

สม่ําเสมอ 

3.33 0.96 ปานกลาง 

6. นําเสนอการใช้แท็บเล็ตในการจดัการเรียนการ

สอนให้กบัผู้ อ่ืน 

3.06 1.03 ปานกลาง 

7. จะเลือกแท็บเล็ตมาใช้เป็นส่ือการสอน 

มากกวา่ส่ืออ่ืนๆ 

3.04 1.05 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.12 0.90 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 13 ครูสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา จงัหวดัเลย มีระดบั         

การยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ขัน้ยอมรับการปฏิบตัิ อยู่ในระดบัปานกลาง   

(𝒙� = 3.12) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 ลําดบั คือ คิดว่านวตักรรมแท็บเล็ต

มีความจําเป็นในการจดัการเรียนการสอนยคุปัจจบุนั (𝒙� = 3.39) อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา

ติดตามข่าวสารและแสวงหาความรู้การใช้แท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 

(𝒙� = 3.33) อยูใ่นระดบัปานกลาง และสามารถอธิบายการใช้งาน ประโยชน์ของแท็บเล็ตให้แก่ผู้ อ่ืน

ได้ (𝒙� = 3.16) อยูใ่นระดบัปานกลาง และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุ คือ พฒันาส่ือการสอนบนแท็บเล็ต 

(𝒙� = 2.85) อยูใ่นระดบัปานกลาง 



บทท่ี 5 

 

บทสรุป 

 

             การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา       

ของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบั

การยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาของครูสงักัดสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้

ได้แก่ ครูในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 

โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากการเทียบตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (Krejcie 

& Morgan,1970, p.607 - 610) กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 362 คน และทําการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1.เป็นครูท่ีทําการสอนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย 

เขต 1 เขต 2 และเขต 3 

       2. เ ป็นครู ท่ี นํานวัตกรรมแท็บเล็ตไปใช้ เ พ่ือส่ง เส ริมหรือแก้ปัญหาแท็บเล็ต                  

ในการจดัการเรียนการสอน  

              เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาการยอมรับ

นวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาของครูสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษา จังหวดัเลย ได้แก่ 1)แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์        

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายรุะดบัการศกึษา สถานภาพ และประสบการณ์การทํางาน 

2)แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมส่วนบุคคลเก่ียวกับการรับรู้นวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียน          

การสอน 3)แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรม และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

           จากการศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ระดับ          

การยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาของครูสงักัดสํานกังาน
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เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย ครูในจงัหวดัเลยมีการยอมรับนวตักรรมในขัน้ต่ืนตวั 

ซึง่อยูใ่นระดบัมาก (𝒙� =3.72) รองลงมาขัน้ประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก(𝒙� = 3.60)และมีการยอมรับ

ในระดบัปานกลาง 3 ขัน้ ตามลําดบัดงันี ้ขัน้สนใจ(𝒙� = 3.47) ขัน้ทดลอง(𝒙� = 3.47)และขัน้ยอมรับ

การปฏิบัติ (𝒙� = 3.12)โดยในภาพรวมของครูในจังหวัดเลยมีการยอมรับนวัตกรรมอยู่ในระดับ                

ปานกลาง(𝒙� = 3.47)  

 

อภปิรายผล 

 จากการศกึษาค้นคว้า เร่ือง การยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบั

ประถมศึกษาของครูสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัเลย ผลการศึกษา

พบว่า การยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนโดยในภาพรวมของครูสงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาการประถมศึกษา จังหวดัเลย อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งระดบัการยอมรับ

นวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตามทฤษฎีของ Rogers(1983)          

โดยขัน้ต่ืนตวั มีคา่เฉล่ียสงูสดุ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ขัน้ประเมินผล อยู่ในระดบัมาก ส่วนขัน้

สนใจ ขัน้ทดลอง และขัน้ยอมรับการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงอภิปรายผล 

ดงันี ้

              1.ขัน้ต่ืนตวั ซึง่อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากครูผู้สอนทราบข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมแท็บ

เล็ตและรับรู้ว่ามีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ครูพิจารณาว่านวตักรรมแท็บ

เล็ตมีความเหมาะสมในการนํามาใช้ หลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลูมาแล้ว ประกอบกบันโยบายของการ

จัดการศึกษาโดยภาครัฐท่ีมีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือการศึกษา ซึ่งกลายเป็นเคร่ืองมือด้านส่ือ

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาท่ีสําคญัและมีอิทธิพลคอ่นข้างมากตอ่การปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการ

เปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษาไทยในปัจจุบนัในยุคสงัคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสงู นโยบายดงักลา่วได้เผยแพร่ไปยงัส่ือตา่งๆ ทําให้ครูมีการต่ืนตวัในการใช้นวตักรรมแท็บ

เล็ตในการจดัการเรียนสอน ซึง่ครูผู้สอนคดิวา่แท็บเล็ตนา่จะมีประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอน 

ซึ่งปัจจบุนันวตักรรมส่ือการสอนมีความทนัสมยัขึน้มาก ดงัท่ี ปรียาภรณ์  จิตต์รัก (2553) กล่าวว่า 

นวตักรรมส่ือการสอนมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทัง้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายทําให้

นักการศึกษาพยายามนําศกัยภาพของเทคโนโลยีเหล่านีม้าใช้ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน

ใหม่ๆ  จํานวนมาก   

              2.ขัน้สนใจ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจาก ครูผู้ สอนมีการศึกษาวิธีการใช้          

แท็บเล็ต และรับรู้ข้อดีข้อเสียของการใช้แท็บเล็ต ซึ่งนวัตกรรมแท็บเล็ตเป็นนวัตกรรมใหม ่            



65 

 

ซึ่งมีความยากครูผู้ สอนจึงต้องใช้เวลาและความพยายามในการเตรียมการในแต่ละครัง้                   

ท่ีจะนํามาใช้ในการเรียนการสอน (Matthew,1964) ซึง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนรวมไปถึงเพ่ือนร่วมงาน

ล้วนมีอิทธิพลต่อความสนใจของครูผู้ สอนท่ีจะกระตุ้ นให้ครูเกิดการเรียนรู้นวัตกรรมแท็บเล็ต      

จากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ อินเตอร์เน็ต หรือการแนะนําต่างๆ เพ่ือให้ครูมีความรู้เก่ียวกับ

นวตักรรมแท็บเล็ต ซึ่งความไม่พร้อมดงักล่าวล้วนมีอิทธิพลทําให้ครูมีความรู้สึกท้อถอยท่ีจะเข้าใจ

ในนวตักรรมแท็บเล็ตและทําให้มีความรู้สึกท้อถอย ท่ีจะแสวงหานวตักรรมมาใช้ในการจดัการเรียน

การสอนจนเกิดการปฏิเสธนวตักรรม  

             3.ขัน้ประเมินผล ซึ่งอยู่ในระดบัมาก เน่ืองมาจากครูผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่านวัตกรรม

แท็บเล็ตมีความเหมาะสมในการนํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูล        

จากแหล่งต่างๆ มาแล้ว และเห็นว่านวตักรรมแท็บเล็ตเกิดประโยชน์แก่การจดัการเรียนการสอน  

ของตนเอง ดงัท่ีได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัยของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศึกษา                  

ผลการใช้แท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาจานวน 12 โรงเรียน

ในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ.2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาสําคัญหลายประการ                 

ท่ีควรพิจารณาและสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับบริบทด้านการศึกษาของไทยโดยสามารถ             

สรุปผลลพัธ์สาคญัจากการศึกษาดงักล่าวได้ ดงันี ้การใช้แท็บเล็ตโดยให้ผู้ เรียน และผู้สอนมีแท็บ

เล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทัว่ถึง เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล 

โดยพบวา่การใช้แท็บเล็ตพีซีชว่ยเพิ่มแรงจงูใจของผู้ เรียนและมีผลกระทบในทางบวกตอ่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเรียน รวมทัง้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า         

และการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวางรวมทัง้สง่เสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ของผู้ เรียน 

              4.ขัน้ทดลอง อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจาก ครูผู้สอนตดัสินใจทดลองใช้แท็บเล็ต

ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งแท็บเล็ตเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีความยากทัง้

ครูผู้สอนและนกัเรียนอาจยงัไมมี่ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ตอยา่งเตม็ท่ี หรือบางโรงเรียนอปุกรณ์

ไม่เพียงพอ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556)ได้ศึกษางานวิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะจากบทสรุปท่ีได้มีการ

ศกึษาวิจยัจากตา่งประเทศ ท่ีเสนอแนะไว้ตอ่การนําส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ มีประเด็นสําคัญดังนี ้1)มีการจัดโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีดีอย่างเพียงพอ 2)การพฒันาบุคลากร ท่ีมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แท็บเล็ต            

3)การเสริมสร้างความมัน่ใจของผู้สอนโดยจดัให้มีการแลกเปล่ียนแนวคิด 4)การจดัการด้านความ

ปลอดภัยต่อการใช้ 5)ความสามารถในการใช้งานอย่างต่อเน่ืองของแท็บเล็ตพีซีโดยสถานศกึษา
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ควรพิจารณาความเหมาะสมในการจดัให้มีผู้ชว่ยเหลือในห้องเรียนเพ่ือคอยแก้ไขปัญหาทางเทคนิค 

จัดให้มีหน่วยสนับสนุนท่ีมีความพร้อมทัง้ในด้านการซ่อมบํารุง การมีอุปกรณ์สํารองและการ

แก้ปัญหาอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี หรือแม้แตก่ารแก้ไขปัญหาความมัน่คงและเสถียรภาพของ

เครือข่ายในการใช้งาน 6)เวลาท่ีเพียงพอตอ่การจดัเตรียมเนือ้หาสาระของผู้สอน ผู้สอนต้องมีเวลา

เพียงพอตอ่การเตรียมบทเรียน ส่ือการสอน แบบทดสอบท่ีใช้งานร่วมกบัแท็บเล็ตพีซี รวมทัง้การจดั

ให้มีเวลาเพียงพอสําหรับการปรับแตง่แท็บเล็ตพีซีให้เหมาะสมกบัการเรียนการสอน 7)การจดัระบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ เรียนสามารถจดัเก็บและนําสง่ผลงานของ 8)ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของ

ตวัส่ือและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความกว้างและความสว่างของหน้าจอแท็บเล็ตพีซี 9)ควรเร่ิม

ใช้กบักลุม่ทดลองนําร่องก่อน 10)สร้างแรงกระตุ้นและแรงจงูใจ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการกระตุ้นให้

ผู้ เรียนและผู้ สอน โดยใช้แท็บเล็ตพีซีเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้บังเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสงูสดุ  

              5.ขัน้ยอมรับการปฏิบตัิ อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากเม่ือครูผู้สอนได้ทดลองใช้

นวัตกรรมแท็บเล็ตแล้ว แต่ผลการทดลองยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อาจเน่ืองมากจากความไม่พร้อม           

ในหลายๆ ด้าน เชน่ ด้านอปุกรณ์ ด้านบคุคล หรือองค์กร เป็นต้น  

จากข้อมูลข้างต้น การยอมรับนวตักรรมในแตล่ะขัน้ของแตล่ะบคุคลในช่วงระยะเวลาใด

เวลาหนึง่นัน้ มีความแตกตา่งกนัทัง้ทางด้านความรวดเร็วของการยอมรับนวตักรรมว่าจะยอมรับช้า

หรือเร็วกว่ากัน และยงัแตกต่างกันเก่ียวกับจํานวนของผู้ รับนวตักรรมนัน้ว่ามีมากหรือน้อย อีกทัง้

การคงทนหรือความถาวรในการยอมรับนัน้ด้วย ในภาพรวมครูในจังหวัดเลยจึงมีการยอมรับ

นวตักรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้ศกึษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

              ผลการศึกษาการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา

ของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัเลย หน่วยงานควรนําผลการศกึษา

ค้นคว้าไปปรับใช้ใ ห้ตรงกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพืน้ ท่ี  เ พ่ือให้เ กิดประโยชน์สูงสุด                       

ในการใช้นวตักรรมแท็บเล็ต 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครัง้ต่อไป 

 1.ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยไปยัง สํานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาอ่ืนๆ                 

ให้กว้างขวางย่ิงขึน้ 

 2.ควรมีการนํานวัตกรรมแท็บเล็ต ไปจัดร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในเนือ้หา

อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการจดัการเรียนการสอนมากย่ิงขึน้ 
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ประถมศึกษาของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา จังหวัดเลย

(สาํหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย 

 

คาํชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามนีจ้ัดทําขึน้โดย นางสาวสินีพร ยศปัญญา นิสิตปริญญาโท ชัน้ปีท่ี 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยี และส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวม

ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หาเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม    

เร่ือง การศกึษาการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาของครู

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา         

และหาประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

 2. การวินิจฉัยของผู้ เช่ียวชาญ ใช้เกณฑ์ดงันี ้

 ใสเ่คร่ืองหมาย   ลงในชอ่ง  +1  หากแนใ่จวา่ข้อคําถามวดัได้ตรงกบัระดบัการยอมรับ 

ในแตล่ะขัน้ 

 ใสเ่คร่ืองหมาย   ลงในชอ่ง    0  หากไมแ่นใ่จวา่ข้อคําถามวดัได้ตรงกบัระดบัการยอมรับ 

ในแตล่ะขัน้ 

ใสเ่คร่ืองหมาย   ลงในชอ่ง   -1  หากแนใ่จว่าข้อคําถามไมส่ามารถวดัได้ตรงกบัระดบัการยอมรับ

ในแตล่ะขัน้ 

 

คาํจาํกัดความท่ีใช้ในแบบสอบถาม 

การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง การตดัสินใจของครู

เก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน การยอมรับนวตักรรมแบง่ออกเป็น  

5 ขัน้ตอน  1) ขัน้ต่ืนตวั  2) ขัน้สนใจ  3) ขัน้ประเมินผล  4) ขัน้ทดลอง  5) ขัน้ยอมรับ     

การปฏิบตัิ 
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 ขัน้ตื่นตัว หมายถึง ครูทราบว่านวตักรรมแท็บเล็ตเกิดขึน้และถูกนํามาใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนอยู่จริง แต่ตนเองยงัไม่เคยนํามาใช้และไม่ทราบข้อมูลการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียน

การสอนนัน้ 

 ขัน้สนใจ หมายถึง ครูสนใจในนวัตกรรมแท็บเล็ต โดยสืบค้นข้อมูล ค้นหาข้อมูลด้วย

วิธีการตา่งๆ หรือการได้รับการถ่ายทอดข้อมลูของแท็บเล็ตจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 

 ขัน้ประเมินผล หมายถึง ครูพิจารณาว่านวัตกรรมแท็บเล็ตมีความเหมาะสมในการ

นํามาใช้ ในการจดัการเรียนการสอน หลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลูมาแล้ว จึงตดัสินใจว่าจะทดลองใช้

นวตักรรมแท็บเล็ต เพ่ือการจดัการเรียน การสอนของตนเอง 

 ขัน้ทดลอง หมายถึง ครูไตร่ตรองและตดัสินใจท่ีจะทดลองใช้แท็บเล็ตร่วมกบัการจดัการ

เรียนการสอนของตนเอง  

 ขัน้ยอมรับการปฏิบัติ หมายถึง ครูได้ผลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจ จะตัดสินใจใช้

นวตักรรมแท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอนของตนเองอย่างถาวรตอ่ไป 

 

ประเดน็การยอมรับนวัตกรรม 
ความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ขัน้ตื่นตัว 

1. ทา่นทราบวา่มีการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจดัเรียน             

การสอน 

    

2. ทา่นทราบขา่วสารเก่ียวกบันวตักรรมแท็บเล็ต     

3. ทา่นทราบถึงหลกัการทํางานของแท็บเล็ต     

4. ทา่นคิดว่าการใช้แท็บเล็ตนา่จะเป็นประโยชน์     

5. ทา่นมกัจดัการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต     

6. ทา่นรับรู้วา่มีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพฒันาการเรียน

การสอน 
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ประเดน็การยอมรับนวัตกรรม 

ความคิดเหน็  

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

7. หนว่ยงานมีนโยบายการใช้แท็บเล็ตในการจดัการเรียน

การสอน 
   

 

ขัน้สนใจ 

8. ทา่นศกึษาวิธีการใช้แท็บเล็ต     

9. ทา่นเคยเข้ารบการอบรมวิธีการใช้แท็บเล็ต     

10. ทา่นสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัแท็บเล็ต     

11. ทา่นรับรู้ข้อดีข้อเสียของการใช้แท็บเล็ต     

12. ทา่นได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบคุคลใกล้ชิด       

ในการใช้แท็บเล็ต 
   

 

ขัน้ประเมินผล 

13. ทา่นพิจารณา/ไตร่ตรอง/เลือกท่ีจะทดลองใช้แท็บเล็ต

ก่อนจะตดัสินใจวา่นวตักรรมนีดี้หรือไม ่
   

 

14. ทา่นคิดวา่การทดลองใช้แท็บเล็ตมีความจําเป็น         

ก่อนตดัสินใจเพ่ือนํามาใช้งาน 
   

 

15. ทา่นคิดวา่การนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจดัการเรียน        

การสอนนา่สนใจกวา่การใช้ส่ืออ่ืนๆ 
   

 

16. ทา่นคิดวา่แท็บเล็ตมีข้อดีมากกวา่ข้อเสียท่ีจะนํามา        

ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
   

 

17. ทา่นคิดวา่แท็บเล็ตมีราคาคอ่นข้างสงูเกินความจําเป็น     

ขัน้ทดลอง 

18. ทา่นดําเนินการทดลองใช้แท็บเล็ตกบัการเรียนการสอน

ของตนเองและตดัสินใจวา่นวตักรรมนีมี้ข้อดี 
   

 

19. ทา่นนําแท็บเล็ตไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัการเรียน 

การสอน 
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ประเดน็การยอมรับนวัตกรรม 

ความคิดเหน็  

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

20. ทา่นพยายามศกึษาและทดลองการใช้แท็บเล็ต            

อยา่งถกูวิธีจากผู้ เช่ียวชาญ 
   

 

ขัน้ยอมรับการปฏิบัต ิ

21. ทา่นนําแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง

อยา่งสม่ําเสมอ 
   

 

22. ทา่นคิดวา่นวตักรรมแท็บเล็ตมีความจําเป็นใน         

การจดัการเรียนการสอนยคุปัจจบุนั 
   

 

23. ทา่นพฒันาส่ือการสอนบนแท็บเล็ต     

24. ทา่นสามารถอธิบายการใช้งาน ประโยชน์ของแท็บเล็ต

ให้แก่ผู้ อ่ืนได้ 
   

 

25. ทา่นติดตามขา่วสารและแสวงหาความรู้การใช้         

แท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม่ําเสมอ 
   

 

26. ทา่นนําเสนอการใช้แท็บเล็ตในการจดัการเรียนการ

สอนให้กบัผู้ อ่ืน 
   

 

27. ทา่นจะเลือกแท็บเล็ตมาใช้เป็นส่ือการสอน มากกวา่ 

ส่ืออ่ืนๆ 
   

 

 

                                                          ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

                                                          นางสาวสินีพร  ยศปัญญา 

                                                             ผู้วิจัย 

                                             ลงช่ือ..................................................................                                       

                                                                       (..................................................................) 

                                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันท่ี…………………………………………….…… 
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ภาคผนวก ค 

ผลการพจิารณาความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

ของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย 
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ตาราง 14 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของ  

              แบบสอบถามเร่ือง การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการ 

              สอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

              ประถมศึกษา จังหวัดเลย 

 

ข้อท่ี  
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

 
IOC 

ผลการ

พจิารณา 1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

6 0 0 +1 1 0.33 ไมส่อดคล้อง 

7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

12 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

17 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

18 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

22 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อท่ี  
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

 
IOC 

ผลการ

พจิารณา 1 2 3 

23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา จังหวัดเลย 
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แบบสอบถามการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน               

ในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา จังหวัดเลย 

 

คาํชีแ้จง 

     1. แบบสอบถามนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ต 

เพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศกึษาของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

จงัหวดัเลย 

     2. แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ตอน   

 

คาํจาํกัดความท่ีใช้ในแบบสอบถาม 

การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง การตดัสินใจของครู

เก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน การยอมรับนวตักรรมแบง่ออกเป็น    

5 ขัน้ตอน 1) ขัน้ต่ืนตวั 2) ขัน้สนใจ 3) ขัน้ประเมินผล 4) ขัน้ทดลอง 5) ขัน้ยอมรับการปฏิบตัิ 

 ขัน้ตื่นตัว หมายถึง ครูทราบว่านวตักรรมแท็บเล็ตเกิดขึน้และถูกนํามาใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนอยู่จริง แต่ตนเองยงัไม่เคยนํามาใช้และไม่ทราบข้อมูลการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียน

การสอนนัน้ 

 ขัน้สนใจ หมายถึง ครูสนใจในนวัตกรรมแท็บเล็ต โดยสืบค้นข้อมูล ค้นหาข้อมูลด้วย

วิธีการตา่งๆ หรือการได้รับการถ่ายทอดข้อมลูของแท็บเล็ตจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 

 ขัน้ประเมินผล หมายถึง ครูพิจารณาว่านวัตกรรมแท็บเล็ตมีความเหมาะสมในการ

นํามาใช้ ในการจดัการเรียนการสอน หลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลูมาแล้ว จึงตดัสินใจว่าจะทดลองใช้

นวตักรรม แท็บเล็ต เพ่ือการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

 ขัน้ทดลอง หมายถึง ครูไตร่ตรองและตดัสินใจท่ีจะทดลองใช้แท็บเล็ตร่วมกบัการจดัการ

เรียนการสอนของตนเอง  

 ขัน้ยอมรับการปฏิบัติ หมายถึง ครูได้ผลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจ จะตัดสินใจใช้

นวตักรรมแท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอนของตนเองอย่างถาวรตอ่ไป 
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ตอนท่ี  1  ข้อมูลพืน้ฐาน  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

  ชาย                           หญิง 

2. อาย ุ

  ต่ํากวา่  35  ปี             36 - 40 ปี         41 - 45 ปี         46 - 50 ปี  

  มากกว่า 50 ปี 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

  ต่ํากวา่ปริญญาตรี       ปริญญาตรี        ปริญญาโท       สงูกวา่ปริญญาโท 

4.  สถานภาพของทา่นในโรงเรียน 

    ฝ่ายบริหาร   

    กลุม่สาระท่ีสอน 

              คณิตศาสตร์         ภาษาไทย         ภาษาตา่งประเทศ      

         วิทยาศาสตร์         ศลิปะ               สขุศกึษาและพลศกึษา 

              การงานอาชีพและเทคโนโลยี              สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. ประสบการณ์การทํางาน 

  1 - 5 ปี         5 - 10 ปี        11 - 15 ปี       มากกวา่ 15 ปี 

 

ตอนท่ี 2 การรับรู้นวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน โปรดทาํเคร่ืองหมาย            

            ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 

6.  ทา่นเคยได้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

       เคย     ไมเ่คย 

7.  ทา่นเรียนรู้วิธีการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนจาก 

   การฝึกอบรมของโรงเรียน 

   การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

   เรียนรู้ด้วยตนเองจากคูมื่อ / หนงัสือ / อินเตอร์เน็ต 

   เพ่ือนร่วมงาน 

   การแสดงนิทรรศการตา่งๆ 

   อ่ืน ๆ  

8.  ทา่นมีคณุลกัษณะในการยอมรับนวตักรรมแท็บเล็ตแบบใด เม่ือรู้วา่นวตักรรมใหม่เกิดขึน้ 

   ชอบในสิ่งเดมิ    ชอบการเปล่ียนแปลง 
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9.  โดยเฉล่ียภายใน 1 ปี ทา่นได้ศกึษาดงูานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ   

    ต่ํากวา่ 3 ครัง้    3 - 6 ครัง้ 

    7 – 9 ครัง้     10 – 12 ครัง้ 

    มากกวา่ 12 ครัง้  

10.  ท่านคิดวา่บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การนําแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน มาปรับใช้มากท่ีสดุ 

    ผู้ อํานวยการโรงเรียน         หวัหน้าหมวด         ครูวิชาคอมพิวเตอร์ 

    เพ่ือนร่วมงาน          อ่ืนๆ  

         

ตอนท่ี  3  ระดับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งตามระดบัความคดิเห็นของทา่น 5 ระดบั ดงันี ้

5   หมายถึง  เห็นด้วยหรือปฏิบตัใินระดบัมากท่ีสดุ 

4   หมายถึง  เห็นด้วยหรือปฏิบตัใินระดบัมาก 

3   หมายถึง  เห็นด้วยหรือปฏิบตัใินระดบัปานกลาง 

2   หมายถึง  เห็นด้วยหรือปฏิบตัใินระดบัน้อย 

1   หมายถึง  เห็นด้วยหรือปฏิบตัใินระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ รายละเอียด ระดับการยอมรับ 

5 4 3 2 1 

ขัน้ตื่นตัว 

1. ทา่นทราบวา่มีการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจดัการเรียน   

การสอน 

     

2. ทา่นทราบขา่วสารเก่ียวกบันวตักรรมแท็บเล็ต      

3. ทา่นทราบถึงหลกัการทํางานของแท็บเล็ต      

4. ทา่นคิดวา่การใช้แท็บเล็ตนา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ทา่น      

5. ทา่นมกัจดัการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต      

6. ทา่นรับรู้วา่มีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพฒันาการเรียน

การสอน 
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ข้อ รายละเอียด ระดับการยอมรับ 

5 4 3 2 1 

7. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายการใช้แท็บเล็ต             

ในการจดัการเรียนการสอน 

     

ขัน้สนใจ 

8. ทา่นศกึษาวิธีการใช้แท็บเล็ต      

9. ทา่นเคยเข้ารับการอบรมวิธีการใช้แท็บเล็ต      

10. ทา่นสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัแท็บเล็ต      

11. ทา่นรับรู้ข้อดีข้อเสียของการใช้แท็บเล็ต      

12. ทา่นได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบคุคลใกล้ชิด 

ในการใช้แท็บเล็ต 

     

ขัน้ประเมินผล 

13. ทา่นพิจารณา / ไตร่ตรอง / เลือกท่ีจะทดลองใช้ 

แท็บเล็ตก่อนจะตดัสินใจวา่นวตักรรมนีดี้หรือไม ่

     

14. ทา่นคิดวา่การทดลองใช้แท็บเล็ตมีความจําเป็น 

ก่อนตดัสินใจเพ่ือนํามาใช้งาน 

     

15.  ทา่นคิดวา่การนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจดัการเรียน    

การสอนนา่สนใจกวา่การใช้ส่ืออ่ืนๆ 

     

16. ทา่นคิดวา่แท็บเล็ตมีข้อดีมากกวา่ข้อเสียท่ีจะนํามา    

ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

     

17. ทา่นคิดวา่แท็บเล็ตมีราคาคอ่นข้างสงูเกินความจําเป็น      

ขัน้ทดลอง 

18. ทา่นดําเนินการทดลองใช้แท็บเล็ตกบัการเรียนการ

สอน   ของตนเองและตดัสินใจวา่นวตักรรมนีมี้ข้อดี 

     

19. ทา่นนําแท็บเล็ตไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัการเรียน 

การสอนของทา่น 
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ข้อ รายละเอียด ระดับการยอมรับ 

5 4 3 2 1 

20. ทา่นพยายามศกึษาและทดลองใช้แท็บเล็ตอยา่งถกูวิธี

จากผู้ เช่ียวชาญ 

     

ขัน้ยอมรับการปฏิบัต ิ

21. ทา่นนําแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง

อยา่งสม่ําเสมอ 

     

22.  ทา่นคิดวา่นวตักรรมแท็บเล็ตมีความจําเป็นใน          

การจดัการเรียนการสอนยคุปัจจบุนั 

     

23. ทา่นพฒันาส่ือการสอนบนแท็บเล็ต      

24. ทา่นสามารถอธิบายการใช้งาน ประโยชน์ของแท็บเล็ต

ให้แก่ผู้ อ่ืนได้ 

     

25. ทา่นติดตามขา่วสารและแสวงหาความรู้การใช้       

แท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม่ําเสมอ 

     

26. ทา่นนําเสนอการใช้แท็บเล็ตในการจดัการเรียน            

การสอนให้กบัผู้ อ่ืน 

     

27. ทา่นจะเลือกแท็บเล็ตมาใช้เป็นส่ือการสอน มากกวา่    

ส่ืออ่ืนๆ 

     

 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็เก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรมแทบ็เล็ต                

            เพ่ือการเรียนการสอน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

                                              นางสาวสินีพร  ยศปัญญา 

                                               ผู้วิจัย 
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