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พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม Tablet PC ของครูในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

 
กิตติศักด์ิ  แป้นงาม1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย 
Tablet PC ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  2) ศึกษาความสัมพันธ์
ของเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกกับ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน ครู 154 คน จาก137 
โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์ได้มาจํานวน ครู 99 คน จาก 86 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ไคสแควร์ ค่าแครมเมอร์วี และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Tablet PC ของครู
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขั้นความรู้ ขั้นการจูงใจ ขั้นการตัดสินใจ ขั้น
การยืนยัน อยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นการนําไปใช้ อยู่ในระดับปานกลางและ 2)เพศและวุฒิการศึกษา มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC อยู่ในระดับปาน
กลาง และอายุมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยTablet PC อยู่ใน
ระดับตํ่า 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม, แท็บเล็ต พีซี 
 

Abstract 
 The purposes of this research were  1) to study teachers' instructional innovation 
adoption behavior through tablet PC under Nakhonnayok Primary Educational Service 
Area Office, and 2) to investigate study the relationship of sex, age, and educational 
degree of teachers under Nakhonnayok Primary Educational Service Area Office with 
instructional innovation adoption behavior through tablet PC. 

The samples populations were 99 teachers from 86 schools. Research instrument 
was a questionnaire. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, 
chi-squared test, Cramer’s V, and correlation coefficient. 

The results showed that 1)teachers’ instructional innovation adoption behavior 
through tablet PC in knowledge stage, persuasion stage, decision stage and confirmation 
stage were at a high level, but implementation stage was at a medium level, and 2) the 
relationship of gender and educational degree with instructional innovation adoption 

                                                            
1ศึกษานิเทศก์ชํานาญพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฐมศึกษานครนายก 
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behavior through tablet PC were at a medium level, and the relationship of age with 
instructional innovation adoption behavior through tablet PC was at a low level. 
Keywords : Innovation Adaption Behavior, Tablet PC
 
ภูมิหลัง 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 พ .ศ .2555 - 2559 ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัย
เ รี ยน ใ ห้มี ค วามรู้ ท า ง วิ ชาการทั กษะและ
สติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอด
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถปรับตัว
ให้รู้ เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตต่อไป รัฐบาลภายใต้การนําของ
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวัน
อังคารที่  23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบาย
เร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการจัดหา Tablet PC 
ให้แก่โรงเรียนโดยเริ่มทดลองดําเนินการใน
โรงเรียนนําร่องสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา พ .ศ .2555 ควบคู่ กับการเร่ง
พัฒนาเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลง
ใน Tablet PC รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษา
ที่ กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (โสรัฐฎา ภุม
วิภาชน์ และคณะ, 2555) 

รายงานผลการใช้งาน Tablet PC ใน
โรงเรียน (2554) ได้กล่าวถึงนโยบายของทุก
หน่วยงาน ที่มีส่วนเ ก่ียวข้องได้ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือนํานโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และมอบหมายภารกิจที่แต่ละภาค
ส่วนต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เง่ือนไขเวลาที่ กําหนด รวมท้ังมอบหมายให้
กระทรวง ศึกษาธิการทําการวิจัยนําร่อง (pilot 
project) เพ่ือทดลองความเป็นไปได้ก่อนที่จะ
ขยายผลสู่การปฏิบัติจริง การดําเนินโครงการ
ลักษณะดังกล่าวเป็นการเตรียมการรองรับ 
 

 
 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มี
พัฒนาการอย่างต่อเน่ือง  และนับวันจะเก่ียวข้อง 
สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบในปี 
2558 
 โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย 
(One Tablet per Child : OTPC) มิใช่เป็น
เพียงเครื่องมือให้กับนักเรียนใช้เรียนแทนหนังสือ
เรียนเท่าน้ัน แต่ความเป็นจริงแล้ว Tablet PC 
น้ีสามารถทําอะไรได้อย่างมากมายข้ึนอยู่กับครู 
ผู้บริหาร และผู้ปกครองจะนําเครื่องมือน้ีไปใช้
อย่างไรให้เ กิดประโยชน์สูงสุด (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน, 2555) 
อย่างไรก็ตามการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งความรู้ต่าง ๆ เป็นการสร้างความ
ต่ืนตัวให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทุกระดับ
จึงนับได้ว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงใน
การกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งยังอยู่
ในวัยหนุ่มสาวได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ใน
โลกกว้าง  และสร้างความเท่าเทียมกันระหว่าง
เด็กในเมืองกับเด็กในชนบท สร้างโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพทา งก า ร ศึ กษา โ ดย ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้ได้ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการการ
เรียนรู้รายบุคคล  นอกจากเหตุผลที่ ให้เด็ก
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้ Tablet PC 
ก่อนเพราะเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วตาม
พัฒนาการทางสมองท่ีเหมาะสมจะทําให้เด็ก
เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างสิ่งที่ดี
ให้กับตนเองและสังคมได้ในอนาคต 
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 ในการเริ่มต้นการนํา Tablet PC มาใช้
งานรัฐบาลมีเป้าหมายในการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้หน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงานได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ . )  สํ า นักงานคณะกรรมการส่ง เส ริม
การศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กองบัญชา การตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด . )  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(อปท.) สํานักการศึกษากรุงเทพ 
มหานคร สํานักการศึกษาเมืองพัทยา และกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พม.) เป็นหน่วยงาน
นําร่องที่นํา Tablet PC มาใช้ในการเรียนการ
สอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(education equality) ให้เด็กช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 ทุกคนได้ใช้ Tablet PC เพ่ือการเรียนรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความสนใจอีกทั้ง
ย ก ระ ดับคุณภาพกา รศึ กษ า  ( education 
quality) ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
และสนุกกับการเรียนรู้ที่ ไม่จํากัดเวลาและ
สถานที่ 
 นอกจากน้ียังมีประเด็นสําคัญต่าง ๆ ใน
การดําเนินการนํา Tablet PC มาใช้งาน เริ่ม
จากแผนโครงการ Tablet PC เพ่ือการศึกษา
ไทย  เ พ่ื อ ใ ห้การบริหาร จัดการ ไ ด้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ การจัดหา Tablet PC เพ่ือ
การศึกษาไทยในปีงบประมาณ 2555 การ
ควบคุมการผลิต Tablet PC ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด การส่งมอบ Tablet PC 
จากผู้ผลิต และการส่งมอบยังโรงเรียนทุกสังกัดที่
แสดงเจตจํานงร่วมโครงการ การพัฒนาระบบ
โครงข่ายไร้สาย (wireless network) รวมถึง
การดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ในส่วนการพัฒนาหลักสูตรได้มีการ
ดําเนินการจัดทํา และพัฒนาเน้ือหาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-content) ระดับช้ัน
ป ร ะ ถ มศึ ก ษ า ปี ที่  1  บ ร ร จุ ล ง ใ น เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์พกพา โดยพิจารณาเน้ือหาสาระให้

เหมาะสม และจัดทําเน้ือหาตามหลักสูตรใน
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย และตามสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา ออกแบบและพัฒนาคู่มือเพ่ือใช้
ในการเรียนการสอน 
 ในด้านฝึกอบรมการใช้ Tablet PC 
สําหรับครูผู้สอนเพ่ือจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแก่ครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ของสถานศึกษาทุกสังกัด จัดประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด 
เพ่ือการสนับสนุนการใช้งาน และการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตรและเน้ือหาจัดการเรียนการ
สอน เตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มี
ความพร้อม เพ่ือสนับสนุนการใช้ Tablet PC 
ของ นัก เรี ยนร่ วม กับผู้ ปกครอง  จัดอบรม
ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณ
การการศึกษา และผู้ตรวจราชการกระทรวงใน
การบริหารจัดการสนับสนุน  และติดตาม
ประเมินผล 
 รายงานผลการติดตามการใช้ Tablet 
PC (สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 3, 2556) พบว่า
การเริ่มใช้ Tablet PC ในการเรียนการสอนทํา
ให้ประสบกังวลใจของครูผู้สอน ในเร่ืองเกี่ยวกับ 
Tablet PC สามารถลงสื่อการสอนหรือหนังสือ 
และไฟล์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้หรือไม่ สามารถลด
ไฟล์สื่อการเรียนการสอนที่ทาง สพฐ. บรรจุได้
อย่างไร การย้ายโรงเรียนของนักเรียน Tablet 
PC ที่ประจําตัวนักเรียนต้องดําเนินการแบบไหน 
การซ่อมแซมเครื่อง การลงเกมของนักเรียน การ
ป้องกันการเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชน
มีมาตรการป้องกันอย่างไร  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าในการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC ให้
เกิดประสิทธิภาพกับการศึกษาของเด็กไทยน้ัน 
หลักการที่สําคัญอันดับแรกจะต้องเกิดมาจาก
ครูผู้สอนเกิดการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการ
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สอนโดยใช้ Tablet PC ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC 
ของครูในจังหวัดนครนายก  ที่มีโครงการนําร่อง
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือนําผลท่ีเกิดจาก
ศึกษาพฤติกรรมมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ใช้ Tablet PC ในการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC 
ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ของ เพศ อายุ 
และวุฒิการศึกษา ของครูในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกกับ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้Tablet PC  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Tablet PC 
ของครูสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  

2. เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดนใช้ Tablet PC ของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
ครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จํานวน ครู 154 คน จาก137 โรงเรียน เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้จํานวน 99 
คน จาก 86 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.29 

 2. พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม  5 
ขั้น ได้แก่  ขั้นความรู้  ขั้นการจูงใจ ขั้นการ
ตัดสินใจ ขั้นการนําไปใช้ และ ขั้นการยืนยัน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ
อาการที่แสดงออกทางความคิด และความรู้สึก 
ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก กับนวัตกรรมการเรียน
การสอนด้วย Tablet PC ที่แสดงออกต่อ
นวัตกรรมที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอน 
 การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การ
ตัดสินใจของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่ จะนํา 
Tablet PC นํามาใช้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ทําอยู่
เดิมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น 

พฤ ติกรรมการยอม รับน วัตกรรม 
หมายถึง การตัดสินใจของครู ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Tablet 
PC โดยมีขั้นตอนในการแสดงพฤติกรรมการ
ยอมรับ ได้แก่   

1. ขั้นความรู้ (knowledge) เป็น
กระบวนการเ พ่ือรู้ จั กนวัตกรรม  และรู้ จั ก
วิธีการใช้   

2. ขั้นการจูงใจ (persuasion) ในขั้นน้ี
บุคคลจะสร้ า งทั ศนค ติชอบ  หรื อ ไม่ ชอบ
นวัตกรรมกิจกรรม เ พ่ือจูงใจและเห็นว่ามี
ประโยชน์ต่อตนเอง  

3. ขั้นการตัดสินใจ (decision) การ
เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม การจะ
ตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมน้ัน
ขึ้นอยู่ มีความรู้สึกชอบและเห็นประโยชน์ของ
นวัตกรรมน้ัน  

4. ขั้นการนําไปใช้ (implementation) 
การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม ว่าจะสามารถหา
นวัตกรรมน้ันมาจากไหน นําไปใช้อย่างไร เมื่อ



ปีที่1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)                               63
   

นําไปใช้จะเกิดปัญหาอย่างไร และสามารถ
แก้ปัญหาอย่างไร   

5. ขั้นการยืนยัน (confirmation)  เมื่อ
ตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับไปแล้ว 
บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร แรงเสริม เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ  
  Tablet PC หมายถึง คอมพิวเตอร์
พกพา  ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปใช้งานในขณะ
เคลื่อนที่ได้ มีหน้าจอแบบสัมผัสในการใช้งาน
เป็นหลัก  โดยได้รับแจกจากรัฐบาลเพ่ือเป็นสื่อ
การเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน  และนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555   

ครู  หมายถึง ผู้ที่ทําการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 ที่ใช้ Tablet Pc ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(survey research) ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียน
การสอนด้วย Tablet PC ของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  
 
เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)  
 ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการยอมรับการ
เรียนการสอนด้วย Tablet PC เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า  5 ระดับ (rating scales) ตาม
แนววิธีของ Likert (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555 ) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้ง น้ีผู้ วิจัยดําเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปโดยดําเนินการดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ของครูช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับการ
เรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(μ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) (บุญ
เรียง  ขจรศิลป์, 2549) 
 3. วิเคราะห์หาระดับพฤติกรรมการ
ยอมรับการเรียนการสอนด้วย Tablet PC โดย
จะมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังน้ี 
(บุญชม  ศรีสะอาด และ บุญส่ง  นิลแก้ว, 2535)  

4.51 – 5.00    การยอมรับมากที่สุด 
3.51 – 4.50  การยอมรับมาก 

 2.51 – 3.50 การยอมรับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  การยอมรับน้อย 
 1.00 – 1.50 ไม่ยอมรับ 
 4. หาความสัมพันธ์ของ เพศ อายุ และ
วุฒิการศึกษา ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายกกับพฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย 
Tablet PC 
 5. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ เพศ 
และวุฒิการศึกษา ของครูในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกกับ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนด้วย Tablet PC โดยการทดสอบความเป็น
อิสระต่อกันด้วยไคสแควร์ (Chi-squared : χ2) 
และค่าแครมเมอร์วี (Cramer’s V: V) ซึ่งเป็น
การวัดความเข้มของความสัมพันธ์ทางสถิติโดย 
(อภิศักด์ิ  จรดล, 2555) 
ค่า V  = 0  

= ตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ค่า V = 0.01 - 0.25  

= ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันใน 
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   ระดับตํ่า 
ค่า V = 0.26 - 0.55   

= ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ระดับ 
    ปานกลาง 

ค่า V = 0.56 - 0.75   
= ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันสูง 

ค่า V = 0.76 - 0.99   
= ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันสูง 
   มาก 

ค่า V  = 1    
= ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กัน 
   อย่างสมบูรณ์ 

 6 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ
สหสั ม พัน ธ์แบบ เ พียร์ สั น โพร ดัค โม เมน ต์ 
(Pearson product moment correlation 
coefficient: ρ) ตาม อายุ ของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก กับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
การเรียนการสอนด้วย Tablet PC โดยจะมี
เกณฑ์การแปรความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (ρ) โดยค่าบวกมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และค่าติดลบมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางตรงกันข้ามดังน้ี  
(กัลวัฒน์  มัญชะสิงห์, 2554)  
ρ  = .50 ถึง 1.00   หรือ  ρ  =   -.50   ถึง    
-1.00 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
ρ  = .30 ถึง   .49   หรือ  ρ   =  -.30   ถึง     
-.49 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง 
ρ  = .10 ถึง  .29    หรือ  ρ  =   -.10   ถึง      
-.29 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า 
ρ  = .00  ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้ค่าสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1.วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (reliability) 
โดยวิ ธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิ อัลฟา (ครอนบาค  

Cronbach, 1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ โดยแสดงเป็นจํานวนและร้อยละ 
 3. วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และหาค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4. วิเคราะห์หาความเป็นอิสระต่อกัน
ด้วยไคสแควร์ (Chi-squared : χ2 ) และค่าแค
รมเมอร์วี (Cramer’s V: V) (บุญธรรม  กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ, 2543 อ้างใน ปัณณวิชญ์  พงศ์พิชชา
นนท์, 2555) 
 5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการ
คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สันโพรดัคโมเมนต์ (Pearson product 
moment correlation coefficient: ρ) (บุญ
เรียง  ขจรศิลป์, 2549) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรม Tablet PC ของครูใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ได้ผลการวิจัยดังน้ี 

ประชากรเป็น เพศหญิงมากที่สุด ร้อย
ละ 91.9 และเพศชายร้อยละ 8.1 ประชากรมี
อายุ 51 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 76.8  ผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.1 ผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 8.1 และผู้ที่มี
อายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.0  

ประชากรมีวุฒิการศึกษามากที่สุดคือ 
ปริญญาตรี  ร้อยละ  87.9 รองลงมาระดับ
ปริญญาโทร้อยละ 10.1 และวุฒิการศึกษาอื่น ๆ 
คือ วุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม 
(พ.ม.) ร้อยละ 2.0   
 ประชากรมีรูปแบบการสอนแบบประจํา
ช้ัน มากที่สุด ร้อยละ 87.9 และแบบเวียนสอน
ร้อยละ12.1 
 ประชากรมีประสบการณ์ในการสอน
มากที่สุดคือ 31 ปีขึ้นไป ร้อยละ 46.5 รองลงมา



ปีที่1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)                               65
   

ประสบการณ์ในการสอน 21 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 มีประสบการณ์ในการสอน 11 – 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.2 และมีประสบการณ์
ในการสอนไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.1 
 ประชากรมีกลุ่มสาระวิชาหลักที่สอน
มากท่ีสุดคือ ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 74.7 
กลุ่ ม ส า ร ะ วิ ช า ห ลั ก ที่ ส อ น ร อ ง ล ง ม า คื อ 
คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.1 กลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.1 กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม คิดเป็นร้อย
ละ  5 .1 กลุ่ มสาระวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 3.0 กลุ่มสาระวิชา
ศิลปะดนตรี คิดเป็นร้อยละ 1.0 และกลุ่มสาระ
วิชาภาษาต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ประชากรเคยเข้ารับการอบรมคิดเป็น
ร้อยละ 96.0 และไม่เคยเข้ารับการอบรม คิด
เป็นร้อยละ 4.0 
 ประชากรไม่มี Tablet PC เป็นส่วนตัว
มากที่สุดร้อยละ 79.8 และมี Tablet PC เป็น
ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 20.2 
 ประชากรมีการใช้ Tablet PC ในงาน
สอน มากท่ีสุด10 – 15 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 การใช้ Tablet PC ในงานสอน
รองลงมา ไม่เกิน 9 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
43.4 ใช้ Tablet PC ในงานสอน 16 - 21 คาบ/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 5.1 และการใช้ Tablet 
PC ในงานสอนไม่ตํ่ากว่า 22 คาบ/สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 1.0 

ตารางที่ 1  แสดงระดับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม Tablet  PC ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

(N = 99) 

พฤติกรรมการยอมรับ (μ) (σ) 
ระดับ 

การยอมรับ 
ขั้นความรู้ 3.76 0.76 มาก 
ขั้นจูงใจ 3.94 0.73 มาก 
ขั้นการตัดสินใจ 3.58 0.79 มาก 
ขั้นนําไปใช้ 3.46 0.75 ปานกลาง 
ขั้นการยืนยัน 3.74 0.84 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 แสดงระดับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม Tablet  PC ของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกใน  พบว่า ขั้นความรู้ ขั้นจูงใจ ขั้นการตัดสินใจ และ
ขั้นการยืนยัน มีระดับการยอมรับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76 , 3.94 , 3.58 และ 3.74 ตามลําดับ  
และขั้นนําไปใช้มีระดับการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.46  
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ตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-squared : χ2)  และคา่แครมเมอร์วี (Cramer’s V: V)   
  ด้านเพศของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกกับ 
  พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านเครื่อง Tablet PC 

(N = 99) 
 ชื่อตัวแปร   ระดับ 
 ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) χ2 V ความสัมพันธ ์

ขั้นการจูงใจ  9.00 91.00 22.69 0.48 ปานกลาง 
ขั้นความรู้  8.40 91.60 21.04 0.46 ปานกลาง 
ขั้นการยืนยัน  8.60 91.40 15.11 0.39 ปานกลาง 
ขั้นการตัดสินใจ  8.10 91.90 11.10 0.34 ปานกลาง 
ขั้นการนําไปใช้  8.20 91.80   9.83 0.32 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 2แสดงความสัมพันธ์ Chi–Square และค่า Cramer’s V ระหว่างตัวแปรด้านเพศต่อ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Tablet PC พบว่า ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 3  แสดงความสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-squared : χ2) และค่าแครมเมอร์วี (Cramer’s V: V) 

  ด้านวุฒิการศึกษา ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 กับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Tablet PC 

(N = 99) 
 ชื่อตัวแปร   ระดับ 
 ป.โท  

(ร้อยละ) 
ป.ตรี  

(ร้อยละ) 
อ่ืนๆ 

 (ร้อยละ) 
χ2 V ความสัมพันธ ์

ขั้นความรู้  11.30 86.60 2.10 62.56 0.56 สูง 
ขั้นการตัดสินใจ 10.40 87.30 2.30 41.82 0.46 ปานกลาง 
ขั้นการยืนยัน 11.00 86.70 2.40 34.58 0.42 ปานกลาง 
ขั้นการนําไปใช้ 10.90 87.00 2.10 26.57 0.37 ปานกลาง 
ขั้นการจูงใจ 10.50 87.00 2.40 16.82 0.29 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ Chi–Square และค่า Cramer’s V ระหว่างตัวแปรด้านวุฒิ
การศึกษาต่อพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Tablet PC พบว่า ขั้นความรู้มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง ขั้นการตัดสินใจ ขั้นการยืนยัน ขั้นการนําไปใช้ ขั้นการจูงใจ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง  
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ตารางที่ 4  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สันโพรดัคโมเมนต์ (Pearson product  
moment correlation coefficient: ρ) ด้านอายุ ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครนายกกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ด้วย Tablet PC 

(N = 99) 
 ชื่อตัวแปร   
 ไม่เกิน30ป ี

ร้อยละ 
31-40ป ี
ร้อยละ 

41-50ป ี
ร้อยละ 

51ปีขึน้ไป 
ร้อยละ 

(ρ) 
 

ระดับความสมัพันธ ์

ขั้นการยืนยัน  3.30 8.60 10.10 78.00 0.15 ตํ่า 
ขั้นการนําไปใช้  3.70 8.30 10.10 78.00 0.13 ตํ่า 
ขั้นการตัดสินใจ  3.80 8.10 10.40 77.70 0.13 ตํ่า 
ขั้นการจูงใจ  3.50 8.60 10.60 77.30 0.10 ตํ่า 
ขั้นความรู้  3.80 8.70 10.50 77.00 0.01 ตํ่า 
  
 จากตารางที่ 4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ ต่อพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการ
เรียนการสอนด้วย Tablet PC พบว่า ขั้นการยืนยัน ขั้นการนําไปใช้  ขั้นการตัดสินใจ ขั้นการจูงใจ และ
ขั้นความรู้  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่า  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรม Tablet PC ของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ดังน้ี 
 1. ผลการวิจัย พบว่า ระดับพฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย 
Tablet PC โดยรวมทั้ง 5 ขั้นตอน   ขั้นความรู้ 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง    ขั้นการตัดสินใจ 
ขั้นการยืนยัน ขั้นการนําไปใช้ และข้ันการจูงใจ 
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  ครู เห็น
ประโยชน์ของนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย 
Tablet PC อย่างมาก และสามารถจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงานสอนด้านต่าง ๆ ให้กับครูได้ 
ซึ่งจะทําให้ครูเกิดการยอมรับของนวัตกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC มากย่ิงขึ้น โดย
จะวิจารณ์เป็น 5 ขั้นการยอมรับอ้างอิงจาก
ทฤษฎีของ Everett  M. Rogers (1983) ดังน้ี 

1.1  ขั้นความรู้ (knowledge)  มีระดับ
การยอมรับอยู่ในระดับมาก แต่จะมีความรู้เรื่อง  

 
 
Tablet PC ก่อนมีการนํามาใช้ในโรงเรียน อยู่ใน 
ระดับปานกลางและมีค่าความแปรปรวนสูง 
เน่ืองจากโดยส่วนมากจะเป็นครูที่มีอายุ 51 ปีขึ้น
ไป เ ป็นส่ วนมาก  ทํ า ใ ห้มี ค วาม รู้ทาง ด้ าน
นวัตกรรม Tablet PC มีไม่มากนัก ซึ่งอาจจะทํา
ให้เกิดการไม่ยอมรับนวัตกรรม Tablet PC ถ้า
ไม่ได้เห็นว่านวัตกรรมน้ันจะเป็นประโยชน์ต่อตน
จะตัดสินใจไม่ยอมรับนวัตกรรมน้ันได้   

1.2  ขั้นการจูงใจ (persuasion) มี
ระดับการยอมรับอยู่ในระดับมาก   ส่วนมากครู
มีความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การใช้ Tablet PC และ Application ในการ
เรียนการสอน เพ่ือจะนํา Tablet PC มาใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใน
งานสอน  ยอมรับที่จะแสวงหาความรู้ และ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาในการใช้งาน 
แสดงว่า Tablet PC น้ันมีความเหมาะสมกับ
การเรียนสอนในปัจจุบันและในอนาคต    
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1.3  ขั้นการตัดสินใจ (decision) มี
ระดับการยอมรับอยู่ในระดับมาก   เน่ืองจากครู
ส่วนมากคิดว่าการเรียนการสอนผ่าน Tablet 
PC มีประโยชน์ต่อตนเอง และนักเรียน สามารถ
ที่จะกระตุ้นผู้เรียนได้มากขึ้น จัดระบบการเรียน
การสอนโดยใช้ Tablet PC ได้ง่าย เน้ือหาท่ี
บรรจุใน Tablet PC มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน จึงทําให้
สามารถใช้ Tablet PC ในการเรียนการสอนได้ 
อีกทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เสริมทักษะทาง
ความคิด  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้  
และในส่วนทัศนคติด้านลบ ผู้สอนต้องใช้ทักษะ
และความรู้มากกว่ารูปแบบการสอนอ่ืน ๆ 
สิ้นเปลืองเวลาในการเตรียมการเรียนการสอน 
และทําให้สับสนับวิธีการสอนเดิม อยู่ในระดับ
ปานกลาง  สอดคล้องกับทฤษฎี Everett M. 
Rogers (1983) ที่กล่าวว่า ถ้าบุคคลมีความรู้
เก่ียวกับนวัตกรรม มีความรู้สึกชอบ และเห็น
ประโยชน์ของนวัตกรรมน้ันมากกว่าข้อด้อย 
บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
น้ัน  

1.4 ขั้นนําไปใช้ (implementation) มี
ระดับการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง  การนํา 
Tablet PC มาใช้ปฏิบัติน้ัน ครูส่วนใหญ่เห็นว่า 
การนํา Tablet PC มาใช้แก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ นํามาแสดงภาพ วีดิทัศน์ หรือ
นํามาใช้มากกว่าการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ น้ัน ยังไม่
มีคุณภาพมากพอที่จะนํามาแทนที่การสอน
แบบเดิม หรือแบบอ่ืน ๆ เน่ืองจากพบข้อจํากัด
ของ Tablet PC ทําให้การนําไปใช้ค่อนข้างมี
การยอมรับที่ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นปัญหา
ทางด้านระยะเวลาการใช้งานของ Tablet PC ที่
มีเวลาการใช้งานตํ่า และชาร์ตแบตเตอร์รี่นาน 
แต่ครูส่วนใหญ่คิดว่า Tablet PC สามารถนํามา
เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนทําให้สามารถกระตุ้น
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎี Everett M. Rogers (1983) ที่กล่าวว่า 

เมื่อมีการนํานวัตกรรมไปใช้ จะต้องรู้ว่านําไปใช้
อย่างไร เมื่อนําไปใช้จะเกิดปัญหาอย่างไร และ
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างไร บุคคลจึงต้อง
แสวงหาสิ่งต่างๆเก่ียวกับนวัตกรรม และวิธีการ
สื่อสารจึงมีบทบาทที่จะช่วยบุคคลให้ได้รับในสิ่ง
ที่ต้องการ การใช้น้ีจะดําเนินไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่
กับลักษณะของนวัตกรรมนั้น ซึ่งรวมไปถึงการที่
นวัตกรรมน้ีได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 
 1.5  ขั้นการยืนยัน (confirmation) มี
ระดับการยอมรับอยู่ในระดับมาก  เน่ืองจากครูมี
ความต้ังใจที่จะใช้ระบบการเรียนการสอนโดยใช้ 
Tablet PC ทําให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีความ
ทันสมัย และทันเหตุการณ์เพ่ิมขึ้น โดยอยากที่
จะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพัฒนา Tablet PC 
และ Application สําหรับการเรียนการสอน
มากขึ้น เพ่ือที่จะได้นํา Tablet PC มาส่งเสริม
การเรียนและพัฒนาอย่างเต็มที่ และถึงแม้จะพบ
ปัญหาการใช้งาน Tablet PC ก็พร้อมที่จะ
รวบรวมปัญหา และหาแนวทางร่วมกับครูผู้สอน
ท่านอ่ืนแก้ไขปัญหาเพ่ือนํา Tablet PC มาใช้ใน
การเรียนการสอนต่อไป สอดคล้องกับทฤษฎี 
Everett M. Rogers (1983) ที่กล่าวว่า เมื่อ
บุคคลได้ตัดสินใจยอมรับ หรือไม่ยอมรับไปแล้ว 
บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร แรงเสริม เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของแต่ละบุคคล เมื่อ
ยอมรับนวัตกรรมแล้วก็จะพยายามศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ การรับ
ข่าวสาร คําแนะนํา และได้เห็นความสําเร็จของ
การใช้นวัตกรรมจะมีอิทธิพลต่อขั้นการยืนยัน
มาก Everett M. Rogers (1983)  และ
สอดคล้องกับ นฤมล  ทองปลิว (2550)ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของอาจารย์ผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางเขน ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัตนโกสินทร์
สม โภชบาง เขน  อ ยู่ ในระ ดับมาก  และมี
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พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษา และสถานภาพสมรส 

2 .   ความสัม พัน ธ์ของครู ในสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก พบว่า เพศ และวุฒิการศึกษา มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
เรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC อยู่ในระดับ
ปานกลางเป็นส่วนใหญ่  แต่วุฒิการศึกษากับขั้น
ของการรับรู้มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Everett M. Rogers 
(1983) ในขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ (knowledge)  ที่
กล่าวว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษา 
ผู้มีระดับการศึกษาสูงจะเป็นผู้ที่ได้รับความรู้
เก่ียวกับนวัตกรรมเร็วกว่าผู้มีระดับการศึกษาตํ่า 
ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทจะมีความรู้
เก่ียวกับ Tablet PC มากกว่าระดับวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาอ่ืน 
ๆ  คือ วุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ
มัธยม (พ.ม.) 
 3.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ด้านอายุ
ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกกับพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
Tablet PC มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า ทั้งน้ี

เ น่ืองจากอายุของครูผู้ ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีอายุ ต้ังแต่  51 ปีขึ้นไป  จึงทําให้
ทัศนคติของพฤติกรรมการยอมรับตํ่า  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ควรช้ีแจงพร้อมกันในครั้งเดียวกัน และ
สร้างความเข้าใจโดยละเอียดมากข้ึนแก่ครูผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ว่า
ข้อมูลที่ตอบไม่ส่งผลใด ๆ กับครูผู้ตอบ  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ Tablet PC ของนักเรียน เพ่ือจะ
ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้งาน และทราบถึง
ปัญหาในการใช้งานในกลุ่มเด็กนักเรียน 

2. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยไป
ยังสํ า นักงานเขตพ้ืนที่ การ ศึกษา อ่ืน  ๆ  ใ ห้
กว้างขวางย่ิงขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา
ที่ใช้ Tablet PC เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง   

4.ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อนักเรียน
ที่ใช้ Tablet PC เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เช่น 
สายตา กล้ามเน้ือมือ เป็นต้น 
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