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บทคดัย่อ 

 
ช่ือวทิยานิพนธ์ ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 การประยกุตใ์ชต้วัแบบการยอมรับ
เทคโนโลย ี

ช่ือผู้เขียน นางสาวณฐัพร ทองศรี 
ช่ือปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) 
ปีการศึกษา 2555 
 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบการสอน

ในของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3                               

2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยการประยุกต์ใชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลย ี
(Technology Acceptance Model) ใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณจากครูผูส้อนระดับประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยมีขนาดตวัอยา่งจ านวน 340 คน สุ่มตวัอยา่งแบบใช้ความ
น่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Two – Stage Stratified Random Sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชค้ือสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เส้นทาง        
(Path Analysis)  
 ผลการศ ึกษาพบวา่ครูผู ส้อนส ังก ดัส านกังานเขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษาประถมศ ึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 3 มีความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ในระดบั
ปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนวดัความตั้งใจเท่ากบั 3.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 
ในขณะเดียวกนัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ทางการศึกษาโดยไม่ก าหนดช่วงเวลาพบวา่ครูผูส้อนมี
ความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการฝึกหดัสูงสุด ส่วนแอปพลิเคชนัดา้นสถานการณ์จ าลองพบวา่
ครูผูส้อนมีความตั้งใจต ่าสุด ผลจากการวิเคราะห์เส้นทางพบวา่โมเดลที่ปรับแลว้มีความกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี (  2= 0.272 , p-value = 0.992 , RMSEA = 0.000 , GFI = 
1.000 , TLI = 1.017 , CFI = 1.000 , CMIN/DF = 0.068) โดยปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบการสอนของครูผูส้อนไดร้้อย



 (4) 

ละ 35 ปัจจยัภายนอกที่มีอิทธิพลต่อระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตมากที่สุดคือ อิทธิพลทางสังคม 

เน่ืองจากมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยอิทธิพลทางออ้มผา่นตวัแปรแทรกกลางคือการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ส่วนปัจจยัภายนอกที่เหลือคือ ความ
สนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลและความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มเพียงอยา่งเดียว
โดยมีอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดร้ับ 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Title of Thesis Intention to Use Tablet of Teacher in Nakhon Si Thammarat Primary 

Education Service Area Office 3: The Application of Technology 
Acceptance model 

Author Miss Nattaporn Thongsri 
Degree  Master of Science (Computer Science and Information Systems) 
Year 2012 
 

The objectives of this survey research were: 1) to study the levels of intention of tablet 
usability as material instruction of teachers in Nakhon Si Thammarat primary education service 
area office 3  2) to analyze the influence of external and internal factors on the intention of 
teachers in Nakhon Si Thammarat primary education service area office 3. The samples of 340 
teachers were selected by using the two-stage stratified random sampling. Statistical techniques 
used for data analysis were descriptive statistics and path analysis.    
 Result of this study showed that 30.30 percent of teachers in Nakhon Si Thammarat 
primary education service area office 3 express moderate intention with mean of intention score to 

use the tablet in academic year 2555 was 3.36. At the same time, the aim of the usage of education 
applications without a formal study period presented that The application is intended for drills and 
practice the most and application layer simulation showed a low intention. The result from path 
analysis showed that the adjusted model fit well with empirical data  (   

2= 0.272,p-value = 0.992 
, RMSEA = 0.000 , GFI = 1.000 , TLI = 1.017 , CFI = 1.000 , CMIN/DF = 0.068). Thirty-Five 
percent of the total variation of teacher's intention score was accounted for by the studied external 
and internal factors. The external factor that inserted the highest total impact on teacher intention 
was social influences, which had both direct and indirect effects. The intervening variables for 
indirect effect were perceive ease of use and perceived usefulness. The remaining external factors 
that were personal innovativeness in information technology and tablet trust had only indirect 
effects, through the perceive ease of use and perceived usefulness, respectively. 
 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ืองความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยการประยุกตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยีส าเร็จลุล่วง
ได้เน่ืองจากผู ้วิจัยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย ์                              
ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒัน์ ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์และดร.ปราโมทย ์
ลือนาม อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ขอ้แนะน า และ
ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน และขอขอบพระคุณ และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระวิวรรณ เทนอิสสระ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าในการศึกษาคร้ังน้ีและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดถ่้ายทอดและ
สร้างความรู้ให้แก่ผูว้ิจยั และขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามและเจา้หน้าท่ี
ของคณะสถิติประยกุตทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาในคร้ังน้ี
เป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ท่ีกรุณา
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ขอขอบคุณเพื่อน  ๆ พี่  ๆ คณะสถิติประยุกต์ท่ีรักของผูว้ิจยัทุกคน ส าหรับก าลงัใจและ
ความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด  

ทา้ยท่ีสุดผูว้จิยัขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ีแด่ คุณสุนิตยแ์ละคุณนนัทา ทองศรี ผูซ่ึ้งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของผูว้ิจยัท่ีเป็นผูท่ี้ช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน กระตุ้นเตือนและเป็นก าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจท่ีส าคัญยิ่งของผูว้ิจ ัยในการท า
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีตลอดมา จนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
 

ณฐัพร ทองศรี 
กนัยายน  2555 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

“การศึกษา” เป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในสังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนไดพ้ฒันาตนเองตลอดชีวิต ท าให้

สามารถปรับตวัไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคมได้ อีกทั้งยงัเป็นพลงัสร้างสรรค์ในการพฒันา

ประเทศให้ย ัง่ยืน ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ การศึกษา เป็นกระบวนการท่ีเตรียมและพฒันาคนให้มีความ

พร้อม ท่ามกลางภาวะวิกฤต และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบนั

เพื่อท่ีจะกา้วไปสู่ยคุใหม่อยา่งมัน่คงและทนัโลก การพฒันาคนเพื่อใหรู้้เท่าทนัโลกยุคใหม่น้ี เป็นส่ิงท่ี

จ  าเป็นอย่างยิ่ง ส่ือและเทคโนโลยีจึงเขา้มามีบทบาททางการศึกษามากข้ึนเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้กล่าวถึงบทบาทของส่ือและ

เทคโนโลยี ว่ามีเป้าหมายในการปรับบทบาทเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของสังคมไทยมากข้ึน 

(สถาบนัเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาแห่งชาติ,  2546) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 และมาตรา 8 ว่า "การจดัการศึกษาจะตอ้ง

เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม มีจริยธรรม คุณธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข" มาตรา 10 

ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคทางการศึกษาและตอ้งจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมาตรา 25 

ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมด าเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ จัดให้มีอุทยาน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งมีแหล่งข้อมูลแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

(ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545: 14-29) 

สืบเน่ืองกบันโยบายภาครัฐดา้นการจดัการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบนั  (นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน

วตัร) ท่ีแถลงไวต่้อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายด้านการพฒันาการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาใหท้ดัเทียมกบันานาชาตินั้น เป็นนโยบายท่ีมีความส าคญัยิ่ง โดย

รัฐบาลไดก้ าหนดแนวนโยบายท่ีชดัเจนเพื่อเร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้

เป็นเคร่ืองมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาเครือข่ายและพฒันาระบบ “ไซเบอร์โฮม                             

(Cyber Home)” ท่ีสามารถส่งความรู้มายงัผูเ้รียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้

นักเรียนทุกระดับชั้ นใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษาให้กวา้งขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ไดม้าตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่ง

ด าเนินการให้กองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถด าเนินการได ้(สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2554ก)  

นโยบายของรัฐบาลดงักล่าวเป็นแนวคิดท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้กบัการ

เรียนรู้ของนกัเรียนรูปแบบใหม่โดยการใช้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และองค์

ความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ฝึก

ปฏิบติั และสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง พบว่าในปัจจุบนัการน าเอาเทคโนโลยีและการ

ส่ือสารมาประยุกตใ์ชก้บัการเรียนรู้ของนกัเรียนรูปแบบใหม่โดยการใชแ้ท็บเล็ตยงัประสบปัญหาอยู่

หลายประการ เช่น ประเทศไทยยงัไม่มีหลกัสูตรการเรียนการสอนโดยการใชแ้ท็บเล็ต  ครูผูส้อนยงั

ไม่มีความรู้เพียงพอ ต่อการใชอุ้ปกรณ์แท็บเล็ตเพื่อการจดัการเรียนการสอน ในขณะท่ีผูเ้รียนมีความ

พร้อมท่ีจะเรียน  และยงัไม่มีการสร้างเน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน

ออกมาอยา่งชดัเจน (ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, 2554: 9)   

โรงเรียนประถมศึกษาถือเป็นหน่วยจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับต้น ๆ ท่ีส าคญั จึง

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพและมี

กระบวนการบริหารท่ีดีท่ีน าไปสู่คุณภาพในการจดัการศึกษา ยิ่งในปัจจุบนัสภาพการจดัการศึกษา
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พบวา่ยงัมีการพฒันาชา้ ไม่สนองความตอ้งการของผูเ้รียน สังคม ประเทศชาติและกา้วไม่ทนักระแส

โลกาภิวฒัน์ (ฮูมยัดา อาวงัการิม, 2553) 

อยา่งไรก็ตาม ครูในฐานะท่ีเปรียบเสมือนแม่พิมพข์องชาติ ตอ้งช่วยน าส่ือแท็บเล็ตเสริมการ

เรียนการสอน เขา้ไปใชใ้นหลกัสูตร เพราะครูถือเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยใหผู้เ้รียนรู้จกัการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองคค์วามรู้ข้ึนไดเ้องและตอ้งมี

คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงหากครูผูส้อนไม่เล็งเห็น

ความส าคญัและไม่มีความตั้งใจใช้ส่ือแท็บเล็ตประกอบการสอน อาจท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถเขา้ถึง

องคค์วามรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อีกทั้งยงัส่งผลให้การพฒันาขีดความสามารถเพื่อใชเ้ทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู้ของผูเ้รียนลดนอ้งลง   

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการระบบสารสนเทศจึงมีความ

สนใจศึกษาความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 3ทั้งน้ีเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือในการ

สร้างนวตักรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงจะก่อให้เกิด การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้

ส่ือแทบ็เล็ตไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบการสอนของครูผูส้อนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 ในการศึกษาเร่ืองความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3: การประยุกตใ์ช ้Technology Acceptance Model  ผูว้ิจยัไดน้ า
ตวัแบบดา้นการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงเป็นโมเดลท่ี Fred (1989) พฒันาข้ึนโดยไดป้ระยุกตใ์ช้ร่วมกบั
กรอบวิจยัของ Hu, Clark and Ma (2003) มาประยุกตใ์ชร่้วมกบัตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีหรือ
TAM 2 ท่ี Venkates and Davis ปรับปรุงจากตวัแบบเดิม มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัใน
การศึกษาคร้ังน้ี โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของครูผูส้อนประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ การสนบัสนุน

จากโรงเรียน และอิทธิพลทางสังคม  

2. ตวัแปรแทรกกลาง ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่าย และการรับรู้ถึงประโยชน์ 

3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอนในปีการศึกษา 2555 ของ 

     ครูผูส้อน  

 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรคือ ครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 3  จ  านวนทั้งส้ิน 2,454 คน 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อแทบ็เล็ตใหมี้

ประสิทธิภาพเกิดการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง 

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียน

การสอนในโรงเรียน 

 



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาเร่ือง”ความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3: การประยุกตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี” ผูว้ิจยัได้

ศึกษาคน้ควา้ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือการสอน 
  2.1.1 ความหมายของส่ือการสอน  

 2.1.2 คุณค่าของส่ือการสอน 

  2.1.3 คุณสมบติัของส่ือการสอน 
  2.1.4 การใชส่ื้อการสอน 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือแท็บเล็ต 
  2.2.1 ประวติัและความเป็นมาของแทบ็เล็ต 

  2.2.2 ความหมายของแท็บเล็ต 
  2.2.3 บทบาทของแท็บเล็ตกบัการศึกษา 

  2.2.4 โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย “One Tablet Per Child” 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model) 

 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่ือการสอน 

 
 2.1.1 ความหมายของส่ือการสอน  

 ในปัจจุบนันบัวา่เป็นสมยัท่ีมีการพฒันาเร่ืองส่ือมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลก ส่ือเพื่อช่วย

ในการเรียนรู้หรือติดต่อส่ือสารของคนมีได้หลายทาง ทั้งในรูปหนังสือพิมพ์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือ

โทรคมนาคม อุปกรณ์ กิจกรรมต่าง ฯลฯ ซ่ึงส่ือต่างๆ นั้นมีทั้งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อ

เยาวชน ส่ือท่ีมีคุณภาพทุกประเภทสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาอจัฉริยภาพเด็กไดท้ั้งนั้น ไม่วา่จะ

เป็นส่ือประกอบการบรรยายของครู ส่ือเพื่อการศึกษาเป็นกลุ่ม ส่ือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น

รายบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540)  

 อย่างไรก็ตามในด้านความหมายของส่ือการสอนนั้นมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ความหมายไวด้งัน้ี 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 28) ใหค้วามหมายไวว้า่ ส่ือการสอนหมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูส้อน

และผูเ้รียนน ามาใชใ้นระบบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ

การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

จินตนา ใบกาซูยี (2542: 11) ให้ความหมายไวว้า่ ส่ือการสอนหมายถึง วสัดุหรือเคร่ืองมือ

ที่จดัท าข้ึน ซ่ึงมีขอ้มูลเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใชใ้น

กระบวนการเรียนการสอนของครู และนกัเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ส่ือการเรียนการ

สอนเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้

ผูเ้รียนเน้ือหา เกิดทกัษะกระบวนการ และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่จุดหมายของ

หลกัสูตร 

กิดานนัท์ มลิทอง (2544: 1) ให้ความหมายไวว้่า ส่ือการสอนหมายถึง ส่ิงท่ีบรรจุเน้ือหา

เก่ียวกบัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในรูปแบบของวสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการ โดยอาจ

เป็นหนังสือ แผนภูมิ รูปภาพ สไลด์ แถบวีดิทศัน์ แผ่นโปร่งใส เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ือง

วชิวลไลเซอร์ เคร่ืองเล่นวซีีดี ล าโพง ไมโครโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสาธิต การศึกษานอก
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สถานท่ี รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครือข่ายมาใช้ร่วมในการสอนให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และไดป้ระสิทธิผลเพิ่มพนูยิง่ข้ึน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า ส่ือการสอน หมายถึง วสัดุ เคร่ืองมือท่ี

ผูส้อนน ามาใช้ในการเรียนการสอนซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

 

2.1.2 คุณค่าของส่ือการสอน 

ในดา้นของคุณค่าของส่ือการสอน นกัวชิาการศึกษาใหข้อ้คิดเห็นไว ้ดงัต่อไปน้ี 

กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์ (2549: 59) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นดา้นคุณค่าของส่ือการสอนไวว้า่ คุณค่า

ของส่ือทางการศึกษาอยู่ท่ีระดับขั้นของการให้ประสบการณ์ท่ีเข้าสู่ความเป็นจริง เพราะในทาง

การศึกษาประสบการณ์ตรงจะให้การเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด (learning by doing) และการลดระดบัของ

ประสบการณ์ตรงลงไปจนถึงการบอกเล่าดว้ยวาจา ซ่ึงเป็นขั้นไกลท่ีสุดในการให้ประสบการณ์เพื่อ

การเรียนรู้ และชีวติจริง วธีิการบอกเล่าดว้ยวาจา เป็นวธีิท่ีใชม้ากท่ีสุด 

กิดานนัท ์มลิทอง (2540: 12) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นดา้นคุณค่าของส่ือการสอนไวว้า่ ส่ือการสอน

ทุกประเภทมีคุณค่าอยู่ในตวัของมนัเองมากน้อยแตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นตวัช่วยให้เกิดการถ่ายทอด

ความรู้ ส่ือการสอนสามารถใชป้ระโยชน์ทั้งตวัผูเ้รียนและผูส้อน 

 กล่าวได้ว่าส่ือการสอนนั้นจดัเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจ าเป็นและส าคญัในระบบของการ

เรียนการสอน หรือระบบการศึกษา เม่ือพิจารณาว่าส่ือการสอนนั้นมีประโยชน์หรือมีคุณค่าอย่างไร

ในระบบการเรียนการสอน ก็มีนกัการศึกษาหลายท่านไดแ้สดงความคิดเห็นไวห้ลายประเด็นดว้ยกนั  

ในท่ีน้ี ผูว้จิยัจะแบ่งการพิจารณาเก่ียวกบัคุณค่าของส่ือการสอนออกเป็น 2 ดา้น คือ 

 2.1.2.1 คุณค่าของส่ือการสอนท่ีมีต่อผูเ้รียน 

 2.1.2.2 คุณค่าของส่ือการสอนท่ีมีต่อผูส้อน 

 2.1.2.1 คุณค่าของส่ือการสอนท่ีมีต่อผูเ้รียน 

 เม่ือพิจารณาคุณค่าของส่ือการสอนท่ีมีต่อผูเ้รียนจะพบว่าส่ือการสอนมีคุณค่าต่อ

ผูเ้รียนดงัต่อไปน้ี  

 



 
8 

 

 

  1) ช่วยกระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียน 

 ส่ือการสอนช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจเน้ือหาการเรียนท่ีน าเสนอผ่านทางส่ือ

การสอน ความสนใจเป็นส่ิงส าคญัของกระบวนการเรียนรู้เพราะอาจนบัไดว้า่เป็นบนัไดขั้นแรกท่ีจะ

น าไปสู่การเรียนรู้ในท่ีสุด เช่น ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การสอนผูส้อนท าการฉายวีดีทศัน์ท่ีโฆษณาทาง

โทรทศัน์ซ่ึงมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนการฉายวีดีทศัน์ก่อนท่ีผูส้อนจะท าการสอนเน้ือหาหลกั

ของบทเรียนจะช่วยกระตุน้และเร้าความสนใจใหผู้เ้รียนอยากจะทราบวา่เน้ือหา ต่อไปคืออะไร 

 2) ช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส่ือการสอนเป็นส่ิงท่ีออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนรับรู้และท าความเขา้ใจเน้ือหา

บทเรียนไดอ้ยา่งสะดวกง่ายและรวดเร็วยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบทเรียนที่มีเน้ือหาซ่ึงมีความ

สลบัซบัซ้อนหรือยากท่ีจะท าความเขา้ใจ เช่น การใชภ้าพ การใชหุ่้นจ าลอง จะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ

เน้ือหาบทเรียนไดร้วดเร็วและง่ายข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการบรรยายหรือการอธิบายโดยครูผูส้อน

นอกจากน้ียงัท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 

 3) ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 บุคคลหรือผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น เพศ ระดบัสติปัญญา 

ความสนใจ สมรรถภาพทางกายภาพ เช่น การไดย้ิน การมองเห็น เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ

การเรียนท าให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกนัและมีวิธีการเรียนรู้ที่จะสอนจะ

ช่วยลดอุปสรรคหรือแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลที่มีผลต่อการเรียนรู้ให้ลดลงหรือ

หมดไปได ้เช่น การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงใชส้อนผูเ้รียนเป็นรายบุคคลจะเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนใชเ้วลาในการเรียนตามความสามารถในการเรียนของตนเอง ช่วย

แกปั้ญหาในเร่ืองการเรียนร่วมกนัในชั้นเรียนรวมกนัในชั้นเรียนท่ีส่วนมากผูเ้รียนที่เรียนรู้ไดช้า้จะ

ท าความเขา้ใจเน้ือหาไดไ้ม่ทนักบักลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่เป็นตน้ 

  4) ช่วยให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 

 ส่ือการสอนท่ีถูกออกแบบมาให้ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน

เช่น การใชเ้กมต่อภาพ (Jigsaw) เพื่อแข่งขนักนัหาค าตอบจากภาพที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ การ

แสดงบทบาทสมมุติซ่ึงจะตอ้งมีการซ้อมบทก่อนการแสดง เป็นตน้ ส่ือการสอนเหล่าน้ีช่วย
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เอ้ืออ านวยให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัหรือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนน ามาซ่ึงการเกิด

ความสัมพนัธ์ต่อกนัช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนมีชีวิตชีวามีสังคมในห้องเรียนเกิดข้ึนมี

ความใกลชิ้ดกนัน ามาซ่ึงการช่วยเหลือกนัในดา้นการเรียนรู้ 

 5) ช่วยใหส้ามารถน าเน้ือหาท่ีมีขอ้จ ากดัมาสอนในชั้นเรียนได ้

 ตวัอยา่งของขอ้จ ากดัของเน้ือหาการสอนในดา้นต่าง ๆ เช่น ระยะทางสถานท่ี 

ช่วงเวลาความอนัตรายค่าใชจ้่ายสูงเป็นตน้ เน้ือหาที่มีขอ้จ ากดัเหล่าน้ีสามารถน ามาสอนไดโ้ดย

การใชส่ื้อการสอนเช่น ขอ้จ ากดัในดว้ยเวลาผูส้อนสามารถท าการฉายวีดิทศัน์แสดงเร่ืองราวของ

เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดข้ึนผา่นไปแลว้แต่ไดม้ีการบนัทึกเหตุการณ์ไว ้ขอ้จ ากดัในเร่ืองค่าใชจ้่ายท่ี

สูงมากหรืออนัตรายถา้ไม่มีความช านาญเพียงพอ กรณีน้ีสามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นตน้ 

 6) ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนไดอ้ยา่งกระตือรือร้น 

 สภาพการเรียนการสอนที่ดี ตอ้งจดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น (Active 

Learning) ส่ือการสอนที่ไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดีตอ้งเป็นส่ือการสอนที่สามารถกระตุน้

หรือสร้างให้ผูเ้รียนท าการเรียนรู้ดว้ยความกระตือรือร้นโดยให้ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบั

บทเรียนซ่ึงเนน้ปฏิสัมพนัธ์ดา้นการใชค้วามคิดหรือกิจกรรมทางสมองเง่ือนไขของการใชส่ื้อการ

สอนควรจดัไวว้า่ ถา้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งเฉ่ือยชาหรือไม่ตอบสนองต่อบทเรียนการเรียนการสอนจะ

ด าเนินการไม่ได ้ส่ิงน้ีจะเป็นการควบคุมให้ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนซ่ึงจะน ามาซ่ึงการ

เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนในทา้ยท่ีสุด 

 7) ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน

  หากโดยปกติแลว้ผูส้อนใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่การใชส่ื้อการ

สอนจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนให้แตกต่างไปจากส่ิงที่เคยปฏิบตัิเป็นประจ าในชั้น

เรียนท าให้ผูเ้รียนไม่เกิดความเพลิดเพลินในการเรียน เรียนรู้อยา่งสนุกสนาน เช่น การใชส้ไลด์

ประกอบเสียงการทดลองในห้องปฏิบติัการ การชมนิทรรศการเป็นตน้  

กิดานนัท์ มลิทอง (2540: 19) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่าคุณค่าของส่ือท่ีมีต่อผูเ้รียนมี

ดงัต่อไปน้ี 
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 1) เป็นส่ิงที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด

ความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนในระยะเวลาอนัสั้ น สามารถช่วยให้เกิด

ความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 2) ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียนท าให้เกิดความสนุกไม่รู้สึก

เบ่ือหน่ายกบัการเรียน 

 3) การใชส่ื้อจะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนั 

  4) ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ท าให้เกิดมนุษย์

สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองและกบัผูส้อน 

 5) ช่วยเสริมสร้างลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิด

ความคิดสร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่าน้ี 

 6) ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจดัให้มีการใช้

ส่ือการศึกษาแบบรายบุคคล 

 2.1.2.2 คุณค่าของส่ือการสอนท่ีมีต่อผูส้อน 

 เม่ือพิจารณาคุณค่าของส่ือการสอนท่ีมีต่อผูส้อน จะพบวา่ ส่ือการสอนมีคุณค่าต่อ

ผูส้อนดงัต่อไปน้ี  

 1) ช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมการสอนหรือเน้ือหาการสอนโดย

จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากส่ือการสอน เช่น ใชบ้ทเรียนโปรแกรมชุดการสอน 

 2) ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ไดม้ากข้ึน ในเวลาท่ีนอ้ยลง 

 3) ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนอย่าง

กระฉบักระเฉง 

 4) ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความประทบัใจ มัน่ใจ และจดจ าไดน้าน 

 5) ช่วยส่งเสริมการคิดการแกปั้ญหาในการเรียนรู้ 

 6) ช่วยเอาชนะขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได ้ดงัน้ี 

 6.1) ท  าส่ิงท่ีซบัซอ้นใหง่้ายข้ึน 

 6.2) ท าส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 6.3) ท  าส่ิงท่ีเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงชา้ใหดู้เร็วข้ึน 
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 6.4) ท  าส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเร็วใหช้า้ลง 

 6.5) ท  าส่ิงเล็กมากใหม้องเห็นไดช้ดัเจนข้ึน 

 6.6) น าส่ิงท่ีเกิดในอดีตมาศึกษาในปัจจุบนัได ้

 6.7) น าส่ิงท่ีอยูไ่กลมาศึกษาในหอ้งเรียนได ้

 7) ช่วยลดการบรรยายของผูส้อนลง แต่ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่ายข้ึน 

 8) ช่วยลดการสูญเปล่าทางการศึกษาลง เพราะช่วยใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 กิดานนัท ์มลิทอง (2540: 19) ไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่คุณค่าของส่ือท่ีมีต่อผูส้อนมีดงัน้ี 

 1) การใช้ส่ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนเป็นการช่วยให้

บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิง่ข้ึน ท าใหผู้ส้อนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวา่การบรรยาย

เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัผูส้อนใหเ้พิ่มมากข้ึน 

      2) ส่ือช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อน ในดา้นการเตรียมเน้ือหา เพราะบางคร้ังอาจจะ

ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง 

      3) เป็นการกระตุน้ให้ผูส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ ๆ เพื่อ

ใชเ้ป็นส่ือการสอน ตลอดจนคิดคน้เทคนิควธีิการต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิง่ข้ึน 

 จากท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวไวใ้นดา้นคุณค่าของส่ือการสอนนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า ส่ือการสอนมี

ความส าคัญเป็นอย่างมากในการเรียนการสอน ซ่ึงถ้าหากผู ้สอนน าส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ

สอดคล้องกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้มาใช้จะช่วยเพิ่มอจัฉริยะภาพทางการเรียนให้กับผูเ้รียน

สืบเน่ืองกบัท่ีนกัการศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ( อุษณีย ์โพธิสุข, 2537) กล่าวว่า 

“ส าหรับส่ือเพื่อประกอบการบรรยายของครูหรือส่ือเพื่อการเรียนรู้นั้น ครูผูใ้ชห้รือผูดู้แลการใชส่ื้อ

จะตอ้งมีความเขา้ใจคุณสมบติัของส่ือ สามารถเลือกส่ือให้เหมาะสมกบัเด็กและสภาพแวดล้อม

ทางการสอน รวมทั้งสามารถใชส่ื้ออย่างเป็นขั้นตอนจึงจะเป็นการเสริมสร้างให้การเรียนการสอน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มอจัฉริยะภาพใหแ้ก่ผูเ้รียน” 
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2.1.3 คุณสมบัติของส่ือการสอน 

 อมรรัตน์ ยางนอก (2549: 14) ส่ือการสอนต่างๆ มีคุณสมบติัเฉพาะแตกต่างกนัไป  คุณสมบติั

เหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีท าให้ส่ือการสอนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอน เมื่อพิจารณา

คุณสมบตัิของส่ือการสอนที่เอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน อาจสรุป

คุณสมบติัเหล่านั้นได ้ดงัน้ี  

 2.1.3.1 คุณสมบติัของความคงท่ี (Fixative Property)  

 คุณสมบติัของความคงท่ี หมายถึงคุณสมบติัที่ส่ือการสอนสามารถคงเน้ือหาหรือ

บนัทึกเน้ือหาของบทเรียนไวไ้ด ้เช่น การบนัทึกภาพการแกะสลกัน ้ าแข็งไวด้ว้ยกลอ้งวีดิทศัน์ เมื่อ

น าวีดีทศัน์มาเปิดดูอีกก่ีคร้ัง เน้ือหาของวิธีการและข้ึนตอนการแกะสลกัน ้ าแข็งก็เป็นเช่นเดิมทุก

คร้ัง หรือการใชภ้าพถ่ายหรือภาพวาดประกอบการเรียนการสอนเร่ืองผลไมไ้ทย เป็นตน้ หากน า

ผลไมจ้ริงมาใชเ้ม่ือเวลานานไป ผลไมก้็จะเห่ียวเฉาไม่สามารถคงรูปของผลไมต้ามท่ีตอ้งการไวไ้ด ้

 2.1.3.2 คุณสมบติัของการจดักระท า (Manipulate Property)  

 คุณสมบตัิของการจดักระท าหมายถึง คุณสมบตัิของส่ือการสอนที่สามาถน า

เน้ือหามาจดักระท าให้เป็นไปตามรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน

ตามที่ตอ้งการไดเ้ช่น การใชก้ลอ้งภาพยนตร์จบัภาพการตกผลึกของเกลือในโถแกว้ เมื่อน ามาใช้

สอนสามารถใชเ้ทคนิคการฉายอยา่งรวดเร็วเพื่อยน่ระยะเวลาให้ผูเ้รียนเห็นภาพกระบวนการตก

ผลึกของเกลือตั้งแต่ตน้จนจบ ผูเ้รียนจะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตกผลึกได้

อยา่งชดัเจน และรวดเร็วกวา่เวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 

 2.1.3.3 คุณสมบติัของการแพร่กระจาย (Distribution Property)  

 คุณสมบตัิของการแพร่กระจายอาจมีความหมายในสองนยั คือ นยัแรกหมายถึง 

คุณสมบตัิ ของส่ือการสอนที่ใชเ้ผยแพร่เน้ือหาบทเรียนไปสู่ผูเ้รียนจ านวนมากได ้เช่น วิทยุเพื่อ

การศึกษา โทรทศัน์เพื ่อการศึกษา การเรียนการสอนผา่นอินเตอร์เน็ตเป็นตน้ ในอีกนยัหน่ึง 

หมายถึง คุณสมบติัของส่ือการสอนที่สามารถท าส าเนาเพิ่มจ านวนได ้เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน ภาพถ่าย หนงัสือเป็นตน้ 

 นอกเหนือจากคุณสมบติัหลกัของส่ือการสอนทั้ง 3 ขอ้ดงักล่าวไปแลว้ ส่ือการสอนแต่ละ

อยา่งก็มีคุณสมบตัิ เฉพาะหลากหลายกนัไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อโลกกา้วหนา้ข้ึน เทคโนโลยี
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พฒันาข้ึนก็จะมีส่ือการสอนรูปแบบใหม่เกิดข้ึนอยูเ่สมอ ส่ือการสอนก็จะมีคุณสมบติัใหม่เกิดข้ึน

ตามมาเช่นกนั 

 กล่าวโดยสรุปคุณสมบติัของส่ือการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนมี 3 คุณสมบตัิ คือ

คุณสมบติัของการคงท่ี คุณสมบติัของการจดักระท า และคุณสมบติัของการแพร่กระจาย อยา่งไรก็

ตามในโลกปัจจุบนัที่เจริญกา้วหนา้ดว้ยเทคโนโลยีที่มีแนวโนม้ในการพฒันาแบบไม่ส้ินสุดเมื่อมี

ส่ือการสอนใหม่ๆเกิดข้ึน คุณสมบติัของส่ือการสอนแบบใหม่ก็จะเกิดตามมา 

 

  2.1.4 การใช้ส่ือการสอน 

  ในการใชส่ื้อการสอนนั้นมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นในการใชส่ื้อการสอน

ไวด้งัน้ี 

  วารินทร์ รัศมีพรหม (2531: 14) กล่าววา่ การใชส่ื้อการสอนนั้นผูใ้ชต้อ้งมีความรอบรู้ และ

ขั้นตอนในการพิจารณาเตรียมล าดบัความส าคญัในการใช ้ดงัน้ี 

           1) การตรวจสอบส่ือก่อนที่จะใชค้วรไดต้รวจสอบวา่ส่ือนั้นเหมาะสมกบัผู ้เรียนและ

จุดมุ่งหมายหรือไม่ ควรตรวจสอบบริษทัผูผ้ลิตขอ้มูลรายการประเมินผลส่ือนั้นตลอดจนการ

ประเมินผลส่ือนั้นจากผูร่้วมงานซ่ึงเคยใชม้าก่อน และผูส้อนควรไดต้รวจสอบดว้ยตนเองเพื่อจะ

ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องไดก่้อนน าไปใชจ้ริง 

          2) การฝึกน าเสนอส่ือ หลงัจากไดต้รวจสอบส่ือแลว้ผูต้รวจสอบควรไดท้ดลองใชด้ว้ย

ตนเองอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังก่อนน าไปใชจ้ริง ผูส้อนอาจฝึกหดัการพูดและน าเสนอล าพงัตนเองต่อ

หนา้กระจกเงาก็ได ้หรืออาจน าเสนอต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อหาขอ้บกพร่องแกไ้ขจากค าแนะน าของ

ผูร่้วมงาน นอกจากน้ี อาจใชว้ิธีบนัทึกเทปเสียงหรือวีดีทศัน์ไวแ้ละน ามาเปิดฟังหรือดูอีกคร้ัง การ

ฝึกหดัน าเสนอส่ือจะเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับส่ือที่ใหม่ต่อผูส้อน นอกจากท าให้ทราบขอ้บกพร่อง

เพื่อการปรับปรุงแลว้ ยงัท าให้ทราบระยะเวลา ในการน าเสนอส่ือนั้นดว้ย และการฝึกหดัน าเสนอ

ส่ือยงัรวมไปถึงการฝึกหดับุคลิกภาพกิริยา ท่าทางในการน าเสนอไดอ้ยา่งกลมกลืนเหมาะสมอีกดว้ย 

           3) เตรียมสภาพแวดลอ้ม ทุกคร้ังท่ีมีการเสนอส่ือ ผูส้อนควรท่ีจะเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ี

เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกสบายให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมต่อการน าเสนอ เช่น ท่ีนัง่ผูเ้รียนเพียงพอ 

สะดวกสบายหรือไม่  และ ส่ิ ง ต่อไป น้ีจ า เ ป็น  และอยู่ ในสภาพใช้การได้ห รือไม่  เ ช่น 
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เคร่ืองปรับอากาศ ผา้ม่าน หรือฉากบงัแสง ปลัก๊ไฟ หลอดไฟ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุท่ีจะใช้

งานอ่ืน ๆ 

          4) การเตรียมผูเ้รียน ได้มีการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนจะเรียนได้ดีข้ึนอยู่กบัการท่ีผูเ้รียนได้ถูก

เตรียมส าหรับการน าเสนอนั้นอยา่งไร แมแ้ต่ในวงการบนัเทิง พบวา่ ส่ิงท่ีดีส าหรับผูช้ม คือ การท่ีมี

การอุ่นเคร่ืองผูช้มก่อน การอุ่นเคร่ืองผูเ้รียนนั้น คือ การอารัมภบท เช่น การสรุปเน้ือหาเร่ืองท่ีจะ

น าเสนอก่อนพอสังเขป การบอกถึงเหตุผลวา่ส่ือท่ีน าเสนอเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไรกบัเน้ือหา และบอก

ถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ตลอดจนตวัช้ีน าท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความตั้งใจต่อการน าเสนอ 

นอกจากนั้น การเตรียมผูเ้รียนอาจท าไดโ้ดยการเสนอค าศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย หรือการใช้เทคนิคพิเศษ

ในการเสนอภาพจะเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และเป็นการเตรียมตวัผูเ้รียนดว้ย 

          5) การน าเสนอส่ือ ในการน าเสนอส่ือใหไ้ดผ้ลถึงขีดสูงสุดของจุดมุ่งหมายนั้นผูส้อนอาจจะ

ตอ้งปฏิบติัตนเหมือนนกัแสดงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผูช้ม 

        กิดานนัท ์มลิทอง (2540: 79) กล่าวถึงหลกัในการใชส่ื้อการสอนควรมีล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

           1) เตรียมตวัผูส้อน เป็นการเตรียมตวัในการอ่าน ฟัง หรือดูเน้ือหาท่ีอยูใ่นส่ือท่ีจะใช้วา่ มี

เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้นและตรงกบัท่ีตอ้งการใชห้รือไม่ ถา้ส่ือนั้นมีเน้ือหาไม่ครบผูส้อนจะเพิ่มเติม

โดยวธีิการใดในจุดไหนบา้ง จะมีวธีิการส่ืออยา่งไร เช่น ใชภ้าพน่ิงเพื่อเป็นการน าบทเรียนท่ีจะสอน 

แลว้อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนท่ีจะสอน ต่อจากนั้นเป็นการให้ชมวีดีทศัน์เพื่อเสริมความรู้ และ

จบลงโดยการสรุปดว้ยแผน่โปร่งใสอีกคร้ังหน่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีผูส้อนตอ้งเตรียมตวัโดยเขียนลงใน

แผนการสอนเพื่อการใชส่ื้อไดถู้กตอ้ง 

           2) เตรียมจดัสภาพแวดลอ้ม โดยการจดัเตรียมวสัดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อม 

ตลอดจนจดัเตรียมสถานท่ีหอ้งเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมดว้ย เช่น มีแผน่โปร่งใส และปากกา

เขียนอยูห่รือไม่ มว้นวีดีทศัน์ท่ีน ามาจะฉายมีการกรอกลบัตั้งแต่ตน้เร่ืองหรือยงั เคร่ืองรับโทรทศัน์

ต่อเขา้กบัเคร่ืองเล่นวีดีทศัน์เรียบร้อยหรือไม่ ที่นัง่ของผูเ้รียนอยูใ่นระยะที่เหมาะสมหรือไม่ 

สภาพแวดลอ้มความพร้อมต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นส่ิงช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความ

สะดวกราบร่ืนไม่เสียเวลา 

           3) เตรียมความพร้อมของผูเ้รียน เป็นเตรียมตวัผูเ้รียนโดยมีการแนะน า หรือให้ความคิด

รวบยอดวา่ เน้ือหาในส่ือนั้นเป็นอยา่งไร เพื่อให้ผูเ้รียนเตรียมพร้อมในการฟังดูหรืออ่านบทเรียน
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จากส่ือนั้นให้เขา้ใจไดดี้ และสามารถจบัประเด็นส าคญัของเน้ือหาไดห้รือหากผูเ้รียนมีการใชส่ื้อ

ดว้ยตนเอง ผูส้อนตอ้งบอกวิธีการใชใ้นกรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีผู ้เรียนยงัไม่เคยใชม้าก่อน และผูส้อน

ก็ควรบอกกล่าวล่วงหนา้หลงัจากมีการเรียน หรือใชส่ื้อเหล่านั้นแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีกิจกรรม

อะไรบา้ง เช่น มีการทดลอง การอภิปราย การแสดง หรือการปฏิบติั ฯลฯ เพื่อผูเ้รียนเตรียมตวัได้

ถูกตอ้ง 

          4) การใชส่ื้อ ผูส้อนตอ้งใชส่ื้อให้เหมาะกบัขั้นตอนที่เตรียมเอาไวแ้ลว้ เพื่อให้ด าเนินการ

สอนไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และตอ้งควบคุมการเสนอให้ถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่น ในการฉายวีดิทศัน์ 

ผูส้อนตอ้งปรับภาพที่ออกทางเคร่ืองรับโทรทศัน์ให้ชดัเจน ปรับเสียงอยา่ให้ดงัจนรบกวน

ห้องเรียนอ่ืน หรือค่อยเกินไป 

           5) การติดตามผล หลงัจากที่มีการเสนอส่ือไปแลว้ควรมีการติดตามผลโดยการให้ผูเ้รียน

ตอบค าถาม อภิปราย หรือเขียนรายงานมาส่ง เพื่อเป็นการทดสอบวา่ ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียน และ

เรียนรู้จากส่ือท่ีเสนอไปนั้นอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อผูส้อนจะไดส้ามารถทราบถึงจุดบกพร่องและ

แกไ้ขปรับปรุงการสอนของตนได ้

   กิดานนัท ์มลิทอง (2548: 217-219) ยงัไดแ้สดงให้เห็นวา่ ขั้นตอนการใชส่ื้อการสอนนั้น

อาจจะใชเ้ฉพาะขั้นตอนใดตอนหน่ึงของการสอน หรือจะใชใ้นทุกขั้นตอนได ้ดงัน้ี 

           1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาที่ก าลงัจะเรียนนั้น 

ส่ือที่ใชใ้นขั้นน้ี จึงเป็นส่ือที่แสดงเน้ือหากวา้ง ๆ หรือเน้ือหาที่เก่ียวกบัการเรียน ในคร้ังก่อนมิใช่

ส่ือท่ีเนน้เน้ือหาเจาะลึกอยา่แทจ้ริง อาจเป็นแนวปัญหาหรือเพื่อให้ผูเ้รียนคิดและควรเป็นส่ือที่ง่าย

ต่อการน าเสนอในระยะเวลาอนัสั้น เช่นภาพ บตัรค า หรือบตัรปัญหา 

  2) ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นส าคญัในการเรียนเพราะเป็น

ขั้นท่ีจะท าให้ความรู้เน้ือหาอยา่งละเอียดเพื่อสนองวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อนตอ้งเลือกส่ือให้ตรง

กบัเน้ือหา และวิธีการสอน หรืออาจจะใชส่ื้อหลายแบบไดต้อ้งมีการจดัล าดบัขั้นตอนการใชส่ื้อให้

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน การใชส่ื้อในขั้นน้ีจะตอ้งเป็นส่ือท่ีเสนอความรู้อยา่ง

ละเอียดถูกตอ้ง และชดัเจนแก่ผูเ้รียน เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ แผน่โปร่งใส แผนภูมิ วีดีทศัน์ และเทป

เสียง หรือชุดการสอน 



 
16 

 

   3) ขั้นวเิคราะห์และฝึกปฏิบติั เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้

ทดลองน าความรู้ดา้นทฤษฎี หรือหลกัการท่ีเรียนมาแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาในขั้นฝึกหดัโดยการลงมือ

ปฏิบติัเอง ส่ือในขั้นน้ีเป็นประเด็นปัญหาให้ผูเ้รียนได้คิดโดยผูเ้รียนเป็นผูใ้ช้ส่ือเองมากท่ีสุด เช่น 

ภาพ บตัรปัญหา เทปเสียง สมุดแบบฝึกหดั หรือชุดการเรียนเป็นตน้ 

  4) ขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นของการเรียนการสอน เพื่อการย  ้าเน้ือหาบทเรียนให้ผูเ้รียนมี

ความเข้าใจท่ีถูกต้องและตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ด้วย ขั้นสรุปน้ีควรใช้เพียงระยะสั้ น 

เช่นเดียวกบัขั้นน าส่ือท่ีใชส้รุปจึงควรครอบคลุมเน้ือหาส าคญัทั้งหมด โดยยอ่และใชเ้วลานอ้ย เช่น 

แผนภูมิ แผน่โปร่งใส 

   5) ขั้นประเมินผูเ้รียน เป็นการทดสอบว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนได้

ถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด และบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไวห้รือไม่ส่ือในขั้นประเมิน

มกัจะเป็นค าถามจากเน้ือหาบทเรียน โดยอาจมีภาพประกอบดว้ยก็ไดอ้าจจะน าค าหรือส่ือต่าง ๆ ท่ี

ใชใ้นขั้นกิจกรรมการเรียนมาถามอีกคร้ังหน่ึง และอาจเป็นการทดสอบโดยการปฏิบติัจากส่ือ หรือ

การกระท าของผูเ้รียนเพื่อทดสอบดูว่าผูเ้รียนสามารถมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ครบถว้นหรือไม ่

 กล่าวโดยสรุปในการใช้ส่ือการสอนนั้ นส่ิงท่ีผู ้สอนจะต้องมีการเตรียมพร้อมเข้าใจ

สภาพแวดล้อมของส่ือท่ีน ามาใช้ในการสอนซ่ึงจะช่วยให้การน าส่ือมาใช้ในการสอนนั้นเกิด

ประโยชน์สูงสุดอยา่งไรก็ตามเม่ือน าส่ือมาใช้ในการสอนแลว้นั้นขั้นตอนสุดทา้ยควรมีการติดตาม

ผลการน าส่ือเขา้มาใช้ในการสอนดว้ยเพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับให้ผูส้อนไดเ้ลือกใช้ส่ือให้เหมาะสม

และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่ือแท็บเลต็ 

 

 2.2.1 ประวัติและความเป็นมาของแท็บเล็ต 

สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2554ข: 5) ไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของแท็บเล็ตไวว้า่การศึกษาใน

เชิงประวตัิศาสตร์และหลกัฐานต่างๆที่คน้พบของการใชเ้ทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตนั้นมีขอ้

สันนิษฐานและกล่าวกนัวา่แท็บเล็ตในยุคประวตัิศาสตร์ไดเ้ร่ิมตน้จากการที่มนุษยไ์ดค้ิดคน้

เคร่ืองมือส าหรับการพิมพห์รือบนัทึกขอ้มูลจากแผน่เยื ่อไมที้่เคลือบดว้ยข้ีผึ้ง บนแผน่ไมใ้น

ลกัษณะของการเคลือบประกบกนัทั้ง 2 ดา้น ใชป้ระโยชน์ในการบนัทึกอกัขระขอ้มูล หรือการ

พิมพภ์าพ ซ่ึงปรากฏหลกัฐานที่ชดัเจนจากบนัทึกของซิเซโร ชาวโรมนั เก่ียวกบัลกัษณะของการ

ใชเ้ทคนิคดงักล่าวน้ีจะมีช่ือเรียกวา่ “Cerae” ท่ีใชใ้นการพิมพภ์าพบนฝาผนงัที่วินโดแลนดา บนฝา

ผนงัท่ีช่ือผนงัฮาเดรียน (Hadrian’s Wall) 

หลกัฐานช้ินอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏจากการใชแ้ท็บเล็ตยุคโบราณท่ีเรียกวา่ Wax Tablet ปรากฏใน

งานเขียนบทกวขีองชาวกรีก ช่ือโฮเมอร์ซ่ึงเป็นบทกวีท่ีถูกน าไปอา้งอิงไวใ้นนิยายปรัมปราของชาว

กรีกท่ีช่ือว่า Bellerophonโดยแสดงให้เห็นจากการเขียนอกัษรกรีกโบราณจากการใช้เคร่ืองมือ

ดงักล่าว 

 นอกจากน้ียงัมีหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงแนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีแท็บเล็ตโบราณในลกัษณะ

ของการบนัทึกเน้ือหาลงในวสัดุอุปกรณ์ในยุคประวติัศาสตร์ คือ ภาพแผน่หินแกะสลกัลายนูนต ่าท่ี

ขุดค้นพบในดินแดนแถบตะวนัออกกลางท่ีอยู่ระหว่างรอยต่อของซีเรียและปาเลสไตน์ เป็น

หลกัฐานส าคญัท่ีสันนิษฐานวา่จะมีอายุราวก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 640-615 ทั้งน้ีบริเวณท่ีขุดคน้พบ

จะอยูแ่ถบตะวนัตกเฉียงใตข้องพระราชวงัโบราณท่ี Nineveh ของอิรักนอกจากน้ียงัไดพ้บอุปกรณ์

ของการเขียน Wax Tablet โบราณของชาวโรมนัท่ีเป็นลกัษณะคลา้ยแท่งปากกาท่ีทาจากงานชา้ง ซ่ึง

หลกัฐานท่ีปรากฏเหล่าน้ีต่างเป็นส่ิงท่ียืนยนัถึงวิวฒันาการและแนวคิดการบนัทึกขอ้มูลในลกัษณะ

ของการใชแ้ทบ็เล็ตในปัจจุบนั 
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 2.2.2 ความหมายของแท็บเล็ต 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2553) ไดอ้ธิบายวา่ แท็บเล็ต หมายถึง 

แผน่จารึกที่เอาไวบ้นัทึกขอ้ความต่างๆโดยการเขียน อาจจะเป็นกระดาษ ดิน ข้ีผื้ง ไม ้ หินชนวน

และมีการใชก้นัมานานแลว้ในอดีต แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันาคอมพิวเตอร์ที่ใชแ้นวคิดน้ีข้ึนมา

แทนท่ีในปัจจุบนัถูกพฒันาให้มีความสามารถใกลเ้คียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดอ้ธิบายวา่ แท็บเล็ตหมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรูปร่าง

เป็นแผ่นบาง มีหน้าจอแบนอยู่ในเคร่ืองเดียวกนั ออกแบบให้ท างานไดโ้ดยสัมผสัหน้าจอ (Touch 

Screen) แป้นพิมพเ์สมือนจริง (Virtual Keypad) และดินสอเขียนบนจอ (Stylus) เพื่อให้สามารถ

ท างานไดเ้หมือนกบักระดานชนวนหรือแผน่จารึกท่ีอยูใ่นรูปแผน่หิน แผน่ไม ้แผน่ดินเหนียว แผ่น

ไมเ้คลือบข้ีผึ้งท่ีเคยมีใชใ้นอดีตท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ Tablet  

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2554: 2) ไดอ้ธิบายวา่ แท็บเล็ตหมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหน่ึง 
มีขนาดเล็กกวา่คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คพกพาง่าย น ้ าหนกัเบา มีคียบ์อร์ดในตวั หนา้จอเป็นระบบ
สัมผสั  ปรับหมุนจอไดอ้ตัโนมตัิแบตเตอร์ร่ีใชง้านไดน้านกวา่คอมพิวเตอร์พกพาทัว่ไป 
ระบบปฏิบติัการมีทั้งที่เป็น Android  IOS และ Windows ระบบการเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fiและ Wi-Fi + 3G ซอฟตแ์วร์ที่ใชก้บัแท็บเล็ต นิยมเรียกวา่ 
แอปพลิเคชัน่ (Applications) 

สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2554ข: 2) ไดอ้ธิบายวา่ แท็บเล็ต หมายถึงแผน่จารึกท่ีเอาไวบ้นัทึกขอ้ความ

ต่างๆโดยการเขียนซ่ึงมีมานานแลว้ในอดีต แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันาคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับใช้

แนวคิดน้ีข้ึนมาแทนที่ ซ่ึงจะมีหลายบริษทัที่ไดใ้ห้ค  านิยามหรือการเรียกช่ือที่แตกต่างกนัออกไป

เช่น แท็บเล็ตพีซีซ่ึงมาจากค าวา่ Tablet Personal Computer และ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์  

อดิเทพ ไชยสิทธ์ิ (2554) ไดอ้ธิบายว่า แท็บเล็ตหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ี

สามารถพกพาไดแ้ละใชห้นา้จอสัมผสัในการท างานเป็นอนัดบัแรก ออกแบบให้สามารถท างานได้

ดว้ยตวัมนัเอง 

ดงันั้น แท็บเล็ต หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซ่ึงมีลกัษณะคล้ายโน้ตบุ๊ค แต่มีระบบ

สัมผสัและมีคียบ์อร์ดในตวั ซ่ึงระบบปฏิบติัการมีทั้งท่ีเป็น Android IOS และ Windows และระบบ

เช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีทั้งแบบ Wi-Fi 3G และ Edge เป็นตน้ 
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 ภาพที่ 2.1 รูปแบบโครงสร้างภายนอกของแท็บเล็ตทัว่ไป 

 แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555. 

 

2.2.3 บทบาทของแท็บเล็ตกับการศึกษา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology 

หรือ ICT) ไดมี้การพฒันาและน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง ทั้งดา้น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ

บริการสังคม สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม และการศึกษา ซ่ึงการน า ICT มาประยกุตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบั

บริบทของแต่ละดา้นนั้น ไดมี้การใชผ้า่นช่องทางการส่ือสารในระบบเครือข่าย เช่น สัญญาณระบบ 

Wi-Fi 3G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อนัท่ีจะท าให้ผูส่้งสารสามารถส่งขอ้มูล

ข่าวสารถึงผูรั้บสารไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั จากความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารท่ีทนัสมยั ไดมี้การประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์แบบพกพา

หรือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค เปล่ียนเป็นคอมพิวเตอร์พกพารูปแบบใหม่ไดแ้ก่ แท็บเล็ต ซ่ึงเป็นท่ีนิยม

ใชก้นัอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก (ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, 2554: 1)   
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ในดา้นบทบาทผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน  จ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนบทบาทของตวัเองให้สอดคลอ้งกบั

การน าแทบ็เล็ตมาใชใ้นการศึกษาดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) 

1) บทบาทผูบ้ริหาร 

 1.1 มีความเข้าใจในนโยบายการเปล่ียนแปลงของสังคม ทิศทางของการศึกษา

เปล่ียนทศันคติในการเป็นผูน้ าทางวชิาการ เนน้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะน ามาใชใ้น

การศึกษา มีความตระหนกั ใหค้วามส าคญัและจริงใจกบัแทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา 

              1.2 ริเร่ิม ด าเนินการ สนบัสนุนติดตามและศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารจดัการ และบริการ 

               1.3 จดัระบบการน าแท็บเล็ต ไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว CIPOF 

Model ไดแ้ก่การปรับบริบท การจดัหาจดัเตรียมปัจจยัน าเขา้ การก ากบัดูแลกระบวนการ 

การติดตามและประเมินผลลพัธ์ และผลยอ้นกลบัและผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตเพื่อ

การศึกษา 

 1.4สร้างเครือข่ายพันธมิตรและการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนความรู้ ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์และส่ือสังคม 

               1.5 ก ากบั ดูแล ประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอนท่ีใช้แท็บเล็ตเป็น

เคร่ืองมือขบัเคล่ือน 

 2) บทบาทของครูในการใชแ้ทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา 

 2.1 ปรับเปล่ียน ทศันคติ และวธีิการสอนไดเ้หมาะสมกบัการใชแ้ทบ็เล็ต 

 2.2 มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ในการใชแ้ทบ็เล็ต 

 2.3 จดัหาส่ือจากศูนยบ์ริการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายไวเ้พื่อใช้ในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 

 2.4 เตรียมและปรับเปล่ียนห้องเรียนให้เอ้ือต่อการใช้แท็บเล็ตในการจดัการเรียน

การสอน 

 2.5 ก ากบั ดูแล รักษา ติดตาม และประเมินผลในการใช้แท็บเล็ตในชั้นเรียนของ

ตนเอง 
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 2.6 ให้ความร่วมมือ ในการประกนัคุณภาพของระบบการเรียนการสอนนภตวนัตภาพ

ท่ีใช้แท็บเล็ตดว้ยการวิจยัในห้องเรียน การเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการใช้

แทบ็เล็ตใหดี้ข้ึน 

 3) บทบาทนกัเรียนในการใชแ้ทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา 

 3.1 ศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจ ประโยชน์ และขอ้พึงระวงั ตลอดจนคุณธรรม

จริยธรรมในการใชแ้ทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา 

  3.2 ใช้ประโยชน์แท็บเล็ตเพื่อเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปฏิบติัการ การท างานท่ี

 ไดรั้บมอบหมายใหค้วามรู้ 

  3.3 ศึกษาค าช้ีแจง หลกัการท างาน เคร่ืองมือ การเขา้ใชง้านในแท็บเล็ตและปฏิบติั

ตามค าแนะน าอยา่งตั้งใจ 

  3.4 ดูแล และ เก็บรักษาแท็บเล็ตให้อยู่ในสภาพดี ไม่ท าลายหรือปล่อยปละละเลย

ใหสู้ญหาย เสียหาย 

สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2554ก: 7-9) ไดก้ล่าวถึง ศกัยภาพและการปรับใชแ้ทบ็เล็ตเพื่อการศึกษาไวว้า่

ศกัยภาพของส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีเร่ิมมีความส าคญัและ

มีอิทธิพลต่อผูใ้ช้ในทุกระดบัในสังคมสารสนเทศในปัจจุบนั เน่ืองจากในยุคแห่งสังคมออนไลน์

หรือยคุเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์นั้น ส่ือเทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาน้ีจะมีศกัยภาพใน

การปรับใชค้่อนขา้งสูงและปรากฏชดัในหลากหลายปัจจยัท่ีสนบัสนุนเหตุผลดงักล่าวทั้งน้ีเน่ืองจาก

ส่ือแทบ็เล็ต จะมีคุณลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

 1) สนองต่อความเป็นเอกตับุคคล (Individualization)  

เป็นส่ือท่ีสนองต่อความสามารถในการปรับตวัเขา้กับความตอ้งการทางการเรียนรู้ของ

รายบุคคล ซ่ึงความเป็นเอกตัภาพนั้นจะมีความตอ้งการในการติดตามช่วยเหลือเพื่อให้ผูเ้รียนหรือ

ผูใ้ชบ้รรลุผลและมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ตามท่ีเขาตอ้งการ 

2) เป็นส่ือท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์อยา่งมีความหมาย (Meaningful Interactive ) 

ปัจจุบนัการเรียนรู้ท่ีกระบวนการเรียนตอ้งมีความกระตือรือร้นจากการใช้ระบบข้อมูล

สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัจากสภาพทางบริบทของสังคมโลกท่ีเป็นจริง 

บางคร้ังต้องอาศัยการจ าลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
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สถานการณ์ต่างๆเหล่าน้ีส่ือแท็บเล็ตจะมีศกัยภาพสูงในการช่วยผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบมี

ปฏิสัมพนัธ์ได ้

3) เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ (Shared Experience)  

ส่ือแท็บเล็ตจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ซ่ึงกนัและกนัจากช่อง

ทางการส่ือสารเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เป็นลกัษณะของการประยุกตก์ารเรียนรู้ร่วมกนัของบุ

คลในการส่ือสารหรือส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีชดัเจนและยดืหยุน่ (Flexible and Clear Course Design )  

ในการเรียนรู้จากส่ือแท็บเล็ตน้ีจะมีการออกแบบเน้ือหา หรือหน่วยการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง

หรืออ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดการพฒันาทางสติปัญญา อารมณ์

ความรู้สึกซ่ึงการสร้างหน่วยการเรียนรู้ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานและหลกัการที่สามารถปรับยืดหยุน่ได ้

ภายใตว้ตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ที่ชดัเจนซ่ึงตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ในเชิงเน้ือหาไดแ้ก่การเรียน

จาก E-Book เป็นตน้ 

5) ให้การสะทอ้นผลต่อผูเ้รียน/ผูใ้ชไ้ดดี้ (Learner Reflection) 

 ส่ือแท็บเล็ตดงักล่าวจะสามารถช่วยสะทอ้นผลความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้จากเน้ือหาท่ี

เรียน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรู้เน้ือหาสาระ และสามารถประเมิน

และประยุกตเ์น้ือหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6) สนองต่อคุณภาพดา้นขอ้มูลสารสนเทศ (Quality Information )  

 เน่ืองจากส่ือดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพค่อนขา้งสูงต่อผูเ้รียนหรือผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงเน้ือหา

สาระของขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพจะเป็นค าตอบท่ีชดัเจนถูกตอ้งในการ

ก าหนดมโนทศัน์ท่ีดี อยา่งไรก็ตามการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพ ( Quality) ยอ่มตอ้งอาศยัขอ้มูล

ในเชิงปริมาณ (Quantity) เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งมีการจดัเก็บรวบรวมไวใ้ห้เพียงพอและ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
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 2.2.4 โครงการแทบ็เลต็พซีีเพือ่การศึกษาไทย "One Tablet per Child : OTPC" 

  2.2.4.1 นโยบายโครงการ 

 รัฐบาลไดแ้ถลงนโยบายการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาไทย ในการเขา้ถึงการปรับ

ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง กระทรวงศึกษาธิการจึงมี

นโยบายแจกแท็บเล็ตเพื่อให้นักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  1 น ามาใช้ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ตามโครงการ One Tablet PC per Childโดยเร่ิมด าเนินการในโรงเรียน

น าร่อง ปีการศึกษา 2555 ควบคู่กบัการพฒันาเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตรบรรจุลงใน

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในการแสวงหาความรู้ ท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก

ปฏิบติัและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด าเนินงานเร่ือง

แทบ็เล็ต ภายใตภ้ารกิจใหญ่ 4 ประการ คือ การจดัหาแท็บเล็ตพีซีและการบริหารจดัการ การพฒันา

ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาครูและบุคลากร และการพฒันาระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผูด้  าเนินการ

จดัหาเคร่ืองแท็บเล็ตพีซี และกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผูดู้แลเร่ืองหลกัสูตร การพฒันาบุคลากรและการจดัส่งสู่มือผูเ้รียน ซ่ึงท่ีผา่นมา

การจดัหาแท็บเล็ตพีซี ไดด้ าเนินการจนถึงการส่งมอบเคร่ืองจ านวน 2,000 เคร่ือง ส าหรับใชใ้นการ

อบรมวิทยากรแกนน าในทุกพื้นท่ี ให้มีความพร้อมในการพฒันาครูกว่า 50,000 คน ท่ีจะน าสู่การ

ส่งเสริมเด็กใหใ้ชข้องขวญัช้ินน้ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

  โครงการดงักล่าวไม่ใช่โครงการท่ีแจกแท็บเล็ตพีซีเท่านั้น แต่เป็นโครงการท่ีเติมภูมิปัญญา 

ภูมิความรู้ให้กับเด็กไทย ซ่ึงรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมุ่งท่ีจะพฒันาเน้ือหาหลักสูตร

การศึกษา เพื่อพฒันาการเจริญเติบโตทางสมอง คลงัความรู้ การพฒันาของเด็กและเยาวชน ทั้งใน

เร่ืองของความรู้รอบตวัทุกๆ ดา้น รวมถึงเทคโนโลยท่ีีไร้ขีดจ ากดั แมว้า่จะเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน

และเติบโตในอนาคต ซ่ึงการใชแ้ท็บเล็ตพีซีน้ี จะตอ้งมีการอบรมทั้งครู ผูป้กครอง และเด็ก ให้รู้จกั

การใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง ถูกวิธี และเหมาะสมส าหรับแท็บเล็ตพีซี มีระบบป้องกนัการเขา้ถึง

เน้ือหาท่ีไม่เป็นประโยชน์ เน้ือหาของหลกัสูตรจะเขา้ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่

เน้ือหาแรกท่ีเหมือนในหลักสูตรหนังสือเรียน ซ่ึงอาจจะไปช่วยชดเชยในส่วนของเด็กท่ีอยู่
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ต่างจงัหวดัท่ีไม่มีโอกาส ไมมี่เงินในการซ้ือหนงัสือเรียน นอกจากน้ียงัเติมเน้ือหาท่ีเป็นรูปแบบของ

มลัติมีเดีย ส่ือทางดา้นภาพ เสียงและวดิีโอ เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เร็วข้ึน 

          อยา่งไรก็ตาม ครูในฐานะท่ีเปรียบเสมือนแม่พิมพข์องชาติ ตอ้งช่วยน าส่ือเสริมการเรียนการ

สอนคร้ังน้ี เขา้ไปใช้ในหลกัสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้มอบเคร่ืองแท็บเล็ตพีซีให้กบัครู

เพื่อท่ีจะน าไปศึกษา และน าไปใชส้อน พร้อมทั้งบนัทึกพฒันาการของเด็กวา่มีความรู้ดีข้ึนหรือไม่ 

ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายของรัฐบาลท่ีตอ้งการน าส่ือการเรียนการสอนน้ีไปเติมภูมิปัญญาของเด็กไทย 

เพื่อเติมความแขง็แรงของประเทศไทยต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

 2.2.4.2 ขอบเขตโครงการ  

 ขอบเขตโครงการจะครอบคลุมเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมี

เป้าหมายหลกั คือ โรงเรียนในทุกสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ ไดว้างแผนแจกแท็บแเล็ตให้ตาม

งบประมาณท่ีได้รับโดยประมาณ ร้อยละ 62 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทัว่ประเทศ ใน

เบ้ืองตน้คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตจะใชค้วบคู่กบัการใชห้นงัสือเรียน  ส าหรับการจดัซ้ือแท็บเล็ต จะเป็น

การท าสัญญาแบบ G to G กบัรัฐบาลจีน และระบบปฎิบติังานของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจะใชร้ะบบ 

Android ซ่ึงเป็นระบบสากลท่ีมีอยูท่ ัว่ไป  

 

ตารางที่2.1 งบประมาณและจ านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บแท็บแล็ตจ าแนกตามสังกดั 

 

สังกัด  จ านวน       งบประมาณปี                      นักเรียนที่จะได้รับ 
  นักเรียนป.1(คน)        2555 (บาท)               แท็บแล็ต (คน) 

 สพฐ.  595,814  1,182,656,600   327,840 
     (78%)       (73%)    (58%)  
 สป.  168,681  428,141,000   125,923 
          (ร.ร. เอกชน)   (22%)       (26%)    (75%) 
 สกอ.  3,798  12,914,400   3,798 
         (ร.ร. สาธิต)  (0.5%) (1%)    (100%) 

รวม   768,293  1,623,711,400   477,561 (62%) 

 

แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555. 
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 โดยรายละเอียด Hardware Software People Ware และ Network ของแท็บเล็ตท่ี

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวมี้ดงัต่อไปน้ี 

1) Hardware 

 (1) หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ต ่ากวา่ 1.2 GHz 
 (1.1) หน่วยความจ าหลกัไม่นอ้ยกวา่ 1GB 
 (1.2) จอภาพแสดงผลขนาดไม่นอ้ยกวา่ 7 น้ิว วดัตามเส้นทแยงมุม 
 (1.3) ความละเอียดของจอภาพไม่นอ้ยกวา่ 1024 x 768 จุดภาพ (Pixel) 
 (1.4) จอภาพทนทานต่อรอยขีดข่วน: Gorilla Glass 

2) Internal Mass Storage ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
 (2) มีช่องส าหรับใส่ส่ือบนัทึก Micro SD 

 (2.1) มีอุปกรณ์การเช่ือมต่อแบบ USB 
 (2.2) ระบบเช่ือมต่อ Wireless Networking ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n หรือ
ดีกวา่ โดยใชค้ล่ืนความถ่ี 2.4 GHz 
 (2.3) มีแบตเตอร่ีชนิด Lithium Polymer ท่ีสามารถท่างานไดป้กติต่อเน่ืองโดยใชแ้บ
ตเตอรีได ้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
 (2.4) เป็นระบบปฏิบติัการ Android 4 ข้ึนไป 

2) Software 
 (1) ส าหรับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใชใ้นแทบ็เล็ต ป.1 คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

 (1.1) E-Book ใน 5 สาระการเรียนรู้ คือ ไทย องักฤษ คณิต วทิย ์สังคม 
  (1.2) E-Learning ท่ีเป็น Objects Learning  
 (2) มหาวทิยาลยัท่ีผลิตพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 (2.1) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัผลิตจ านวน 1,128 LO 
 (2.2) ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ผลิตจ านวน 450 LO 

  (2.3) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลิตจ านวน 450 LO 
  (2.4) มหาวทิยาลยัสุรนารี ผลิตจ านวน 730 LO 
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3) People Ware 
 (1) จดัการพฒันาครูและบุคลากรในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 

 (1.1) อบรม และพฒันา ศึกษานิเทศก์ หลกัสูตรบูรณาการ การใชค้อมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตเพื่อการเรียนการสอน  

 (1.2) อบรม และพฒันา ครู จดัการสอนโดย ใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในนกัเรียน
ชั้นป.1 

 (1.3) อบรมและพฒันาผูบ้ริหารเขตพื้นที่การศึกษา 183 เขต และ ผอ.โรงเรียน
ประถมศึกษา 

 (1.4) อบรมวิทยบูรณากร เพื่อจดัเป็นทีม ลงดูแล ระบบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อ

การเรียนการสอน และการบริหารจดัการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4) Network 

 (1) จดัการพฒันาระบบเครือข่ายในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (1.1) ปรับเปล่ียน ระบบส่ือสาร ความเร็วอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนทัว่ประเทศ ให้มี

ความเร็วอินเตอร์เน็ต 4 Mbps. พร้อมติดตั้งระบบ Wi-Fi 

 (1.2) ปรับเปล่ียน ระบบส่ือสาร ความเร็วอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ให้มีความเร็ว

อินเตอร์เน็ต 4 Mbps. 

 (1.3) เร่งพฒันาระบบอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรั้บการจดัสรร

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตใหส้ามารถนามาใชใ้นการเรียนการสอน อยา่งมีคุณภาพการป้องกนั 

 (2) การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่พึงประสงค ์

 (2.1)  Wireless Access Point ตอ้งสามารถป้องกนัการเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ม่พึงประสงค ์

โดยจ ากดัการเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์ไม่พึงประสงคไ์ด ้โดยสถานศึกษา 

 (2.2) ควรใชเ้ครือข่ายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อสามารถควบคุมตรวจสอบการ

และจ่ากดัการเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์ไม่พีงประสงคจ์ากส่วนกลางได ้

การเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลและแหล่งความรู้อ่ืนๆ 

 (2.3) สร้าง Portal เช่ือมโยงไปยงัแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสม กบัการเรียนรู้ ของ

เด็กแต่ละวยั เช่น Google, ThaiLIS, Sci-math, NECTEC, SchoolNET 
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 ภาพที่ 2.2 ระบบ Network ในห้องเรียนท่ีใชแ้ท็บเล็ตแบบท่ี 1 

 แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555. 

 

 
 ภาพที่2.3 ระบบ Network ในห้องเรียนท่ีใชแ้ท็บเล็ตแบบท่ี 2 

 แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555. 

 



 
28 

 

 
 ภาพที่ 2.4 ระบบ Network ในห้องเรียนท่ีใชแ้ท็บเล็ตแบบท่ี 3 

 แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555. 

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 

Model: TAM) 

 

 การยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชเ้ป็นส่ิงซ่ึงส าคญัยิ่ง อีกทั้งการศึกษาในดา้นน้ีมีมานานกวา่

สองทศวรรษ ถึงแมว้า่จะมีตวัแบบจ านวนมากท่ีเสนอเพื่ออธิบายและท านายการใชร้ะบบ แต่ตวั

แบบการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology acceptance model: TAM) เป็นตวัแบบท่ีไดรั้บความนิยม

มากท่ีสุดในการศึกษาความตั้งใจใชร้ะบบของผูใ้ช ้(Chuttur, 2010) 
Fred (1989) ไดเ้สนอตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 

TAM) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกขณะศึกษาท่ี MIT Sloan of Management เขาได้

เสนอว่าการใช้ระบบคือการตอบสนองท่ีสามารถอธิบายหรือท านายโดยแรงจูงใจของผูใ้ช้ซ่ึงเป็น

อิทธิพลทางตรงจากการกระท าภายนอกประกอบด้วยคุณลักษณะของระบบท่ีเ กิดข้ึนจริงและ

ความสามารถของระบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 
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ภาพที่ 2.5 แบบแผนแนวความคิดตามตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

แหล่งที่มา: Fred, 1986: 10. 

แบบแผนแนวความคิดตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีขา้งตน้ Fred ไดท้  าการศึกษางานวิจยั

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกนัและยงัไดศึ้กษางานวิจยัของ Ajzen and Fishbein (1975) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีการ

กระท าเชิงเหตุผล ซ่ึงจากการศึกษา Davis ไดเ้สนอตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีดงัแสดงในภาพท่ี

2.6 

 
ภาพที่ 2.6 ตวัแบบดั้งเดิมของ TAM ท่ีเสนอโดย Fred Davis  

แหล่งที่มา: Fred, 1986: 24. 
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จากแผนภาพขา้งตน้ Fred ไดเ้สนอว่า แรงจูงใจของผูใ้ช้สามารถอธิบายไดด้ว้ยปัจจยั 3 

ปัจจยัคือความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) และทศันคติท่ีมีต่อการใช้ระบบ โดยมีสมมติฐานวา่ทศันคติของผูใ้ช้เก่ียวกบัระบบมี

อิทธิพลต่อการใชร้ะบบของผูใ้ชซ่ึ้งจะบอกวา่ผูใ้ชจ้ะใชห้รือจะปฎิเสธระบบ ตวัแปรท่ีน ามาพิจารณา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้หรือปฎิเสธระบบของผูใ้ช้คือความง่ายต่อการใช้งานและการรับรู้ว่ามี

ประโยชน์ ซ่ึงการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลโดยตรงต่อ การรับรู้ว่ามีประโยชน์ ทา้ยท่ีสุด

แลว้ทั้งสองตวัแปรถูกตั้งเป็นสมติฐานซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกบัลกัษณะการออกแบบระบบ ซ่ึง

แทนดว้ย x1,x2,x3  ดงัแผนภาพดา้นบน 

การศึกษาทดลองขั้นต่อมาของ Fred ไดท้  าการปรับปรุงโมเดลโดยการเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆและ

แกไ้ขความสัมพนัธ์ จนในเวลาต่อมา TAM ถูกพฒันาเป็นโมเดลหลกัในการอธิบายและท านายการ

ใช้ระบบ จน TAM กลายเป็นท่ีนิยมและได้รับการอ้างถึงในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับ

เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ปัจจุบนัการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยียงัคงมีอย่าง

ต่อเน่ือง การเขา้ใจถึงลกัษณะตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ีจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกัวิจยัตอ้ง

ศึกษาและเรียนรู้เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงการยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ช ้ 

ในการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ก่อน

การศึกษา Fred ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัต่างๆท่ีให้ความส าคญักบัการรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์ในการท านายพฤติกรรมของผูใ้ช ้ 

งานวิจยัของ Scultz and Slevin (1975, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 4) พบวา่การรับรู้วา่มี

ประโยชน์ให้การท านายท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึง Schultz and Slevin ไดท้  านายโดยใชต้วัแบบการตดัสินใจ 

(Decision model)  

 ในเวลาต่อมา Robey (1979, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 4) ไดศึ้กษางานวิจยัของ Schultz and 

Slevin และยนืยนัความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์และการใชร้ะบบ  

งานวิจยัของ Tornatzky and Klein (1982, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 4) โดยทั้งคู่ไดท้  าการ

วจิยัเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมและคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัของนวตักรรมกบัการ

ยอมรับนวตักรรม พบว่าความซบัซ้อนของนวตักรรมเป็นหน่ึงในสามปัจจยัซ่ึงสอดคลอ้งกนัอยา่งมี

นยัส าคญัท่ามกลางความหลายหลายของประเภทนวตักรรม 
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งานวิจยัของ Bandura (1982, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 4) ไดศึ้กษาพิจารณาการรับรู้วา่มี

ประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านในการท านายนวตักรรม Bandura ไดเ้สนอตวัอยา่ง

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะท านายคือ ทกัษะส่วนบุคคล และ การพิจารณาขั้นสุดทา้ย โดยท่ีทกัษะ

ส่วนบุคคลจะคล้ายกบัการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานซ่ึงจะเป็นการพิจารณาว่าจะด าเนินการ

อย่างไรเพื่อจดัการกบัสถานการณ์ท่ีคาดหวงั ในขณะท่ีการพิจารณาขั้นสุดทา้ยจะคลา้ยกบัการรับรู้

ประโยชน์ท่ีได้รับซ่ึงจะเป็นการก าหนดขอบเขตพฤติกรรมเม่ือประสบความส าเร็จเพื่อด าเนินการ

เช่ือมโยงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Fred ไดส้รุปวา่คนส่วนใหญ่จะใชห้รือไม่ใช้ระบบจะข้ึนอยู่กบัความเช่ือวา่ระบบจะช่วยให้

งานของเขาดีข้ึนกวา่เดิม เช่นเดียวกบัความเช่ือเก่ียวกบัระบบมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบ 

ซ่ึง Fredไดใ้หค้  านิยามอยา่งเป็นทางการไวด้งัน้ี 

การรับรู้วา่มีประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือระดบัความเช่ือของแต่ละบุคคลวา่การใช้

ระบบจะเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัการท างาน 

การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease Of  Use) คือระดบัท่ีผูใ้ชค้าดหวงัต่อระบบซ่ึง

เป็นเป้าหมายท่ีจะใชต้อ้งมีความง่ายและความเป็นอิสระจากความมานะพยายาม 

ต่อมาในปีค.ศ.1993 Fred ไดเ้สนอวา่การรับรู้วา่มีประโยชน์น่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อการ

ใช้ท่ีเกิดข้ึนจริงในเวลาเดียวกนัน้ีเขาคน้พบว่าลกัษณะของระบบน่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติ

ของผูใ้ชท่ี้มีต่อการใชร้ะบบซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 2.7 

 
ภาพที่ 2.7 ความสัมพนัธ์ท่ีถูกก าหนดข้ึนมาใหม่ในตวัแบบ TAM  

แหล่งที่มา: Fred (1993, อา้งถึงใน Chuttur ,2009: 9). 
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 ในการศึกษาขั้นต่อมาของ TAM จะเพิ่มพฤติกรรมความตั้งใจเป็นตวัแปรใหม่ซ่ึงมีอิทธิพล

กบัการรับรู้วา่มีประโยชน์โดย Fredไดเ้สนอวา่เม่ือผูใ้ชเ้กิดการรับรู้วา่ระบบมีประโยชน์จะก่อให้เกิด

พฤติกรรมความตั้งใจโดยไม่ข้ึนอยู่กบัทศันคติใดๆจึงมีการพฒันาปรับปรุงตวัแบบการยอมรับ

เทคโนโลยใีหก้ระชบัยิง่ข้ึน ดงัแสดงในภาพดา้นท่ี 2.8 

  

 ภาพที่2.8: การปรับปรุงคร้ังแรกของตวัแบบ TAM 

 แหล่งที่มา: Bagozzi and Warshaw (1989, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 10) 

  

 Bagozzi and Warshaw (1989, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 10) ใชต้วัแบบขา้งตน้เพื่อด าเนิน

การศึกษาระยะยาวกบัผูใ้ชจ้  านวน 107 คน ผลของการศึกษาพบวา่การรับรู้วา่มีประโยชน์และการ

รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีทศันคติ ดงั

แสดงในภาพท่ี 2.9 

 
ภาพที ่2.9 การปรับปรุงรุ่นสุดทา้ยของ TAM  

แหล่งที่มา: Bagozzi and Warshaw (1996, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 10) 
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 จากภาพท่ี 2.9 มีการก าจดัตวัแปรดา้นทศันคติท่ีตดัออกไม่ไดอ้ธิบายอิทธิพลโดยตรง จาก

ลกัษณะของระบบต่อตวัแปรทศันคติท่ีเพิ่มเติมมาจากตวัแบบดั้งเดิมของการยอมรับเทคโนโลย ี

  การพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงถูกเรียกวา่ตวัแปรภายนอกซ่ึงมีผลต่อความเช่ือของบุคคลต่อการ

ใชร้ะบบ  ต่อมา Venkatesh and Fred ไดเ้พิ่มตวัแปรเร่ิมตน้ให้กบัตวัแปรการรับรู้วา่มีประโยชน์ซ่ึง

ไดเ้รียกตวัแบบใหม่น้ีวา่ TAM 2 

 

 
 ภาพที ่2.10  ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี TAM 2  

 แหล่งที่มา: Venkatesh and Fred (2000, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 14) 

 

 ในล าดบัถดัมาไดส้ร้างกลุ่มหลกัสองกลุ่มส าหรับการรับรู้ความง่ายในการใชง้านกลุ่มแรกคือ 

Anchors ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเช่ือทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และ การใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะท่ี

กลุ่มท่ีสองคือ Adjustment ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเช่ือบนพื้นฐานของประสบการณ์ตรงท่ีเก่ียวกบั

ระบบเป้าหมายดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
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ภาพที ่2.11  การขยายตวัของ TAM ซ่ึงไดเ้พิ่มปัจจยัส าหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

แหล่งที่มา: Venkatesh (2000, อา้งถึงใน Chuttur, 2009: 15) 

  

จากการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปความส าคญัของตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ได้ว่า 

TAM เป็นทฤษฏีท่ีไดพ้ฒันาขยายองคค์วามรู้ต่อมาจาก TRA ของ Ajzen และ Fishbein ในปี 1975 

จุดประสงคข์อง TAM คือการท านายหรืออธิบายพฤติกรรมของผูใ้ชทุ้กคน ดงันั้น TAM คือตวัแบบ

ท่ีมีความน่าเช่ือถือส าหรับการท านายความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของผูบ้ริโภค และTAM ยงั

เป็นแบบจ าลองท่ีน าเสนอข้อมูลเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ จ  านวนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เก่ียวกบัเวลาวา่จะเป็นเม่ือใดและแนวทางการใชง้านเทคโนโลยนีั้นๆ มี 2 ปัจจยั คือ 

1. การยอมรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ(Perceived Usefulness: PU) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้

นั้น ถูกจ ากดัความโดย Fred วา่ระดบัความเช่ือวา่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของตนได ้
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2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of User: PEOU) Davis ไดใ้ห้ค  า

จ  ากดัความไวว้า่ ระดบัความเช่ือวา่ การใชง้านนั้นไม่ตอ้งการความพยายามในการใชง้าน นั้นคือใช้

งานง่ายนั้นเอง 

ในการทบทวนงานวิจยัเชิงวิชาการเก่ียวกบัความตอ้งการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สนบัสนุนว่า TAM เป็นตวัแบบท่ีถูกคน้พบซ่ึงมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจยั ในดา้นน้ีเพราะ TAM 

เป็นตวัแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของประโยชน์ในการน าไปใช้ 

ในมุมมองด้านเทคโนโลยี พบว่า ถ้าผูท่ี้ใช้ระบบมีความเช่ือว่า ระบบจะสามารถท าให้

ประสิทธิภาพของงานท่ีท าบรรลุผลส าเร็จแลว้ การรับรู้ถึงประโยชน์ของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบนั้นจะอยู่

ในเกณฑ์สูง โครงสร้างของ TAM มีความคล้ายคลึงกบัคุณลกัษณะของนวตักรรม (Innovation 

Characteristics) ท่ี Roger เช่น ความซบัซอ้นของนวตักรรม ของ Roger มีความสัมพนัธ์กบัความง่าย

ต่อการใชง้านของ Fred 

 

2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ขนิษฐา เรืองเศรษฐี (2549: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครูในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสีมา เขต4 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่ือ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นระดบัมาก คือความเป็นส่ือ

การสอนส าเร็จรูปในการใช ้ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็ว ความสะดวกในการใช ้และความสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหารายวิชา ส่วนประเด็นอ่ืนๆมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง ปัจจยัภายใน ครูผูส้อนมีความ

คิดเห็นระดบัมาก คือการยอมรับในความสามารถและประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มาใช้ ส่วนประเด็นอ่ืนๆมีความคิดเห็นระดับปานกลาง ส่วนปัจจยัเก้ือหนุนและปัจจยัภายนอก 

ครูผูส้อนมีความคิดเห็นระดบัปานกลางทุกข้อถาม ปัจจยัส่ือ และปัจจยัภายใน มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจยั

ภายนอกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครู อย่างมีระดับ

นยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัเก้ือหนุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนของครู 
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 อญัญารัตน์ ใบแสง (2552: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

3G ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูใ้ห้บริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ในการก าหนดนโยบายและพฒันาคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองไดต้รง

ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยใชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance 

Model) เป็นกรอบในการศึกษาวิจยั จากผลการศึกษา พบวา่ปัจจยั ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดร้ับ ทศันคติที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยี 3G ความเชื่อมัน่ใน

เทคโนโลยี 3G ความชอบเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนบุคคล และอิทธิพลทางสังคม เป็นปัจจยัที่มีผลต่อ

การยอมรับเทคโนโลยี 3G 

 ธงชัย เป้าเจริญ (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจใช ้Digital Magazine ในกรุงเทพมหานคร โดยใชท้ฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of 

Reasoned Action: TRA) และ ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 

TAM) มาเป็นตวัแปรหลกัในการออกแบบแนวคิดการศึกษา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า

กลุ่มผูอ่้านนิตยสารท่ีมีระดบัการอ่านนิตยสารท่ีมากไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีประสบการณ์อ่าน Digital 

Magazine และผลการวเิคราะห์ดว้ยตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล

จะเห็นได้ว่าปัจจยัซ่ึงประกอบด้วย การคลอ้ยตามส่ิงท่ีอา้งอิง ทศันคติต่อเทคโนโลยี การรับรู้ว่า 

Digital Magazine ง่ายต่อการใชง้าน และการรับรู้วา่ Digital Magazine มีประโยชน์ มีความสัมพนัธ์

ต่อความตั้งใจในการบริโภค Digital Magazine 

 Becta ICT Research (อา้งถึงใน สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2554ก) ศึกษาผลการใช้งานแท็บเล็ตพีซี
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน 12 แห่ง ในประเทศองักฤษ ช่วง
ระหวา่งปี ค.ศ.2004-2005 ซ่ึงมีผลการศึกษาส าคญัหลายประการท่ีควรจะพิจารณาและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้กบับริบทด้านการศึกษาของไทย โดยสามารถสรุปผลลพัธ์ส าคญัจากการศึกษา
ดงักล่าว ได ้ดงัน้ี 

การใชแ้ท็บเล็ตพีซี โดยให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทัว่ถึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจของผูเ้รียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมทั้งสนบัสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการคน้ควา้และการเขา้ถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียน
อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
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ส าหรับในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนนั้น พบวา่การใชแ้ท็บเล็ต
พีซีนั้น ช่วยส่งเสริมให้มีใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตร
หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม การ
สร้างให้เกิดผลส าเร็จดงักล่าวนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัสนบัสนุนและการจดัการดา้นต่างๆ จากผูบ้ริหาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสนบัสนุนให้มีเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และเคร่ือง
ฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless Data Projector) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสร้างให้เกิด
ประโยชน์การใชง้านสูงสุด รวมทั้งควรจดัให้มีการการวางแผนจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอยา่งเป็น
ระบบ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะพบวา่การใชแ้ท็บเล็ตพีซีนั้น จะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลาย
และมีความคุม้ค่ามากกวา่การใชค้อมพิวเตอร์เดสก์ทอปและแล็ปท็อปประกอบการเรียนการสอนท่ี
มีใชง้านกนัอยูใ่นสถานศึกษาโดยทัว่ไป 

ทา้ยท่ีสุดผลการศึกษาดงักล่าว ยงัไดเ้นน้ย  ้าให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างแรง

กระตุ้นให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีความกระตือรือร้นและมีเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะได้ทดลองและสร้าง

แนวทาง นวตักรรมการใชง้านของตนเอง ซ่ึงเป็นมูลเหตุส าคญัของการสร้างให้การเรียนการสอน

โดยใชแ้ทบ็เล็ต พีซีสนบัสนุนนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2555: 2-4) ไดท้  าการศึกษาและติดตามผลการใชแ้ท็บเล็ต

ในโรงเรียนน าร่อง มีผลสรุป ดงัน้ี ผลการใชแ้ท็บเล็ตในโรงเรียนท่ีมีผลส่งถึง นกัเรียนใน 2 ดา้นคือ 

พฤติกรรมและสุขภาพ ส าหรับดา้นพฤติกรรมดา้นพฤติกรรม พบวา่การเรียนรู้โดยให้นกัเรียนเป็น

ศูนยก์ลางนั้น นกัเรียนไม่เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นการฝึกหดัและท ากิจกรรมท่ีหลากหลายจนพบ

ความถนดัของตนเอง แต่เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นประสบการณ์เร่ืองเทคโนโลยี การฝึกคิดหลายวิธี

สร้างสรรค์และนักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ นอกจากน้ียงัพบว่าการใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทัน 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีการเปล่ียนแปลงในดา้นการจดัการ สร้างสรรค ์ประเมิน บูรณาการ 

มากกวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของนกัเรียนนั้นยงัมีความแตกต่างกนั

ในแต่ละโรงเรียนอีกดว้ย ดา้นการเรียนรู้ในห้องเรียน พบวา่นกัเรียนมีความสุข กระตือรือร้น สนใจ

เรียนมากข้ึน นกัเรียนชั้น ป. 4 เรียนรู้ไดเ้ร็วกว่า ทั้งยงัท าให้นกัเรียนมีโอกาสไดพ้ฒันาทกัษะและ

วินัยในเร่ืองการดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์ พฤติกรรมและคุณภาพชีวิต ไม่พบปัญหาด้าน

พฤติกรรมและคุณภาพชีวติ และไม่พบปัญหาเด็กติดเกมส์ 

 ดา้นสุขภาพตา พบวา่นกัเรียนปวดตา เคืองตา แสบตา น ้ าตาไหล ในกลุ่มท่ีใชแ้ท็บเล็ต แต่

ยงัสรุปไม่ไดว้า่อาการดงักล่าวเกิดจากการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต เน่ืองจากกลุ่มนกัเรียนท่ีใชแ้ท็บ
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เล็ตและไม่ใชแ้ทบ็เล็ต มีการใชส้ายตามองดูวตัถุในระยะใกลไ้ม่แตกต่างกนั ส่วนค่าสายตาเฉล่ียของ

นกัเรียนท่ีท าการศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่เปล่ียนแปลง 

 ดา้นสุขภาพและพฒันาการ ไม่พบการเปล่ียนแปลงทั้งอาการเจ็บป่วย การท ากิจกรรมยาม

วา่ง การบริโภคอาหารขยะ พฒันาการดา้นการใช้กลา้มเน้ือมดัเล็ก ดา้นสมาธิไม่พบผลกระทบเชิง

ลบชั่วโมงการนอนไม่เปล่ียนแปลง การทบทวนบทเรียนค้นควา้เพิ่มเติม พบการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนในป.1 แต่ไม่เปล่ียนแปลงใน ป.4 

 ผลการใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนยงัมีผลต่อ ครู ในดา้นพฤติกรรม 2 ดา้นคือ พฤติกรรมการ

สอน ครูตอ้งพึ่งความช่วยเหลือจากผูช่้วยดา้นเทคนิคในระหว่างการสอนท่ีใช้แท็บเล็ต มีภาระงาน

เตรียมการสอน การดูแลและควบคุมชั้นเรียนเพิ่มข้ึน ครูมีความตั้งใจกระตือรือร้นเพิ่มข้ึน และ

สามารถใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม และ การสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง

พบว่า การใช้ส่ือการสอนเพื่อการคิด การแก้ปัญหาและการคน้พบไม่เกิดการเปล่ียนแปลง ส่วน

พฤติกรรมการสอนท่ีเปล่ียนแปลงของครู คือการจดัส่ิงแวดล้อมท่ีจูงใจและเสริมแรงให้เกิดการ

เรียนรู้ จดักิจกรรมและสถานการณ์ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ส่งเสริมให้นกัเรียน

ฝึกคิดและท า ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึนส่วนทศันคติของครูท่ีมีต่อแท็บเล็ต พบว่า 

แทบ็เล็ตไม่ไดเ้ป็นตวัแทนครู แท็บเล็ตเป็นส่ือทนัสมยั ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กวา้งข้ึน เป็น

ทางเลือกใหม่ในการใช้ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ งครูและนักเรียน ช่วยให้จัดกิจกรรมการ

เตรียมการสอนวิทยาศาสตร์ไดง่้ายข้ึน แต่ครูมีภาระและตอ้งใช้เวลาในการเตรียมการสอนเพิ่มข้ึน 

ซ่ึงเวลาสอนจริงสามารถแบ่งเบาภาระจากครูได ้มีการเรียนรู้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู

กบันกัเรียนในเร่ืองแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ ฝึกทกัษะแบบ Learning by Doing 

อยา่งแทจ้ริง และยงัช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กประสบการณ์ทางภาษาอีกดว้ย 
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กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปเป็น

กรอบแนวคิดและวธีิวจิยั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 สมมติฐานการวจิยั 
3.3 นิยามปฏิบติัการ 
3.4 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.5 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองความ

ตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 3 :การประยุกตใ์ช ้Technology Acceptance Model   ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้

ในการศึกษาดงัภาพท่ี 3.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา(Conceptual Framework) 

การรับรู้ถึงความง่าย 

ในการใชง้าน 
  ความเช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ต 

การสนบัสนุนจากโรงเรียน 

ความสนใจในเทคโนโลยใีหม่ 

ความตั้งใจใชแ้ทบ็แลต็ 

อิทธิพลทางสังคม 

 

 

 

 

 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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3.2 สมมุติฐานการวจิัย 
 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต 
โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจ
ใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การสนบัสนุนจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต 
โดยผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความตั้งใจใชแ้ท็บ
เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต 
สมมติฐานขอ้ท่ี 6 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี  
 

3.3 นิยามปฏบิัติการ 
 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน หมายถึง ทศันะท่ีมีเก่ียวกบัความง่ายในการใชส่ื้อแท็บเล็ต
อนัไดแ้ก่การใชง้านแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ายท่ีสามารถเรียนรู้ ท าความเขา้ใจไดเ้อง และเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะ
สามารถใช้งานได้อย่างช านาญ  และการเขา้ถึง แอปพลิเคชั่นทาง การศึกษาโดยผ่านส่ือแท็บเล็ต
รวมทั้งการใช้ส่ือแท็บเล็ตประกอบการสอนมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไดรั้บ โดยความง่ายในการใช้งาน
เป็นคุณสมบติัภายในของตวัส่ือท่ีส าคญัประการหน่ึง  

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ หมายถึง ทศันะท่ีมีเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้งาน
แท็บเล็ตประกอบการสอน อนัได้แก่การน าส่ือแท็บเล็ตประกอบการสอนท าให้บรรยากาศ ในการ
สอนน่าสนใจข้ึน เป็นการเร้าความสนใจผูเ้รียนช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียน มีความเขา้ใจตรงกนั ช่วยให้
ผูส้อนถ่ายทอดความรู้ไดต้รงวตัถุประสงคใ์นเวลาอนัเหมาะสมรวมทั้งยงัช่วยจดัประสบการณ์เรียนรู้
ใหผู้เ้รียน 

ความตั้งใจ หมายถึง ความมุ่งมัน่ของครูผูส้อนท่ีจะน าส่ือแท็บเล็ตมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2555  โดยน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการสอนทบทวน ด้านการฝึกหัด ด้าน
สถานการณ์จ าลอง ดา้นเกมส์เพื่อการสอน และดา้นการทดสอบ เป็นตน้  
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 อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ผลกระทบท่ีมีต่อตัวผู ้สอนท่ีมาจากตัวบุคคลอ่ืนหรือ
สภาพแวดลอ้มไดแ้ก่อิทธิพลจากเพื่อนร่วมงาน นโยบายของรัฐบาลและภาพลกัษณ์ทางสังคมเป็นตน้ 
 ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคล หมายถึง ความรู้สึกของครูผูส้อนท่ีชอบทดลองใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการเป็นบุคคลซ่ึงมกัหาโอกาสเรียนรู้และทดลองใช้ เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ 
ความตอ้งการเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีไดใ้ช้งานเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ การหาความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยทีางการศึกษาและความสนใจใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาใหม่ๆประกอบการสอนมากกวา่
ส่ือการสอนโดยทัว่ไป 
 การสนบัสนุนจากโรงเรียน หมายถึง การท่ีครูผูส้อนไดรั้บการส่งเสริมหรือช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆจากโรงเรียนในการใชแ้ท็บเล็ต ไดแ้ก่ การส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมในดา้นการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน และการจดัหาบุคลากรมาช่วยเหลือ 
 ความเช่ือมั่นในส่ือแท็บเล็ต หมายถึง การยอมรับท่ีมีต่อส่ือแท็บเล็ตในด้านผู ้ผลิต
แอปพลิเคชัน่ทางการศึกษาท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บเล็ตตอ้งมีความรู้และมีช่ือเสียงในการท าแอปพลิเคชัน่
ตวัแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษาต้องมีความเหมาะสมส าหรับใช้ใน การเรียนการสอน และต้อง
สามารถใช้งานไดโ้ดยไม่มีขอ้บกพร่อง และบริษทัผูผ้ลิตตอ้งมีความน่าเช่ือถือ และวสัดุอุปกรณ์ท่ี
น ามาใชผ้ลิตแทบ็เล็ตตอ้ง มีความปลอดภยัต่อผูเ้รียนและผูส้อน  

3.4 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดตวัแปรและมาตราวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาซ่ึงไดม้าจาก

การทบทวนวรรณกรรม และทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1 ตวัแปรและมาตราวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตัวแปร         มาตรวดั 

ข้อมูลพืน้ฐานของครูผู้สอน 

เพศ         นามบญัญติั 

อายุ         เรียงล าดบั 

วฒิุการศึกษา        นามบญัญติั 

ประสบการณ์สอน       เรียงล าดบั  
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ตัวแปร         มาตรวดั 

ข้อมูลพืน้ฐานของครูผู้สอน (ต่อ) 

ต าแหน่งปัจจุบนั        นามบญัญติั 

กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ       นามบญัญติั 

ประสบการณ์ใชส่ื้อการสอน      นามบญัญติั 

ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน       นามบญัญติั 

การมีเวบ็ไซตข์องโรงเรียน      นามบญัญติั 

การมีระบบเครือข่ายไร้สายของโรงเรียน     นามบญัญติั 

การมีเคร่ืองฉายภาพไร้สายของโรงเรียน     นามบญัญติั 

การมีครูผูเ้ช่ียวชาญดา้นโสตทศันศึกษา     นามบญัญติั 

ความตั้งใจใช้แทบ็เลต็ประกอบการสอน 

ความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบการสอนในปีการศึกษา2555   นามบญัญติั 

ระยะเวลาในอนาคตท่ีตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอน   นามบญัญติั 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความตั้งใจใช้แทบ็เลต็ประกอบการสอน 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน      อนัตรภาคชั้น 

การรับรู้วา่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์     อนัตรภาคชั้น 

ความเช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ต      อนัตรภาคชั้น 

ความสนใจเทคโนโลยใีหม่ส่วนบุคคล     อนัตรภาคชั้น 

การสนบัสนุนจากโรงเรียน      อนัตรภาคชั้น 

อิทธิพลทางสังคม       อนัตรภาคชั้น 

ความตั้งใจใช้แอปพลเิคชันด้านการศึกษา 

ความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษา     อนัตรภาคชั้น 
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3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.5.1 ประชากร 

ในการศ ึกษาค ร้ัง น้ี  ประชากรค ือครูผู ส้อนส ังกดัส านกังานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา

นครศรีธรรมราชเขต3จ านวนทั้งส้ิน 2,454 คน ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จ านวน 261 โรง ครอบคลุมเขตพื้นท่ีการปกครอง/อ าเภอ 6 

อ าเภอในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ เชียรใหญ่ ชะอวด ปากพนงั ร่อนพิบูลย ์หวัไทร จุฬาภรณ์ 

รายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 3.2 จ านวนโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 
 และจ านวนครูผูส้อนในโรงเรียน จ าแนกตามอ าเภอ 
 

 อ าเภอ   จ านวนโรงเรียน (โรง) จ านวนครูผู้สอน(คน) 

     เชียรใหญ่       39   314 

     ชะอวด    52       587    

  ปากพนงั        65      526  

  ร่อนพิบูลย ์   41        496 

  หวัไทร    40        385   

 จุฬาภรณ์        24        146   

 

รวม    261   2,454 

          แหล่งทีม่า: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3, 2554. 

 
  
 
 



45 
 

 
3.5.2 ตัวอย่าง 
 
การสุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ี ใช้แผนการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอนก าหนดขนาด 

(Stratified two-stage Random sampling) โดยแบ่งครูผูส้อนออกเป็น 6 ชั้นภูมิ (Strata) ดว้ยตวัแปร
แบ่งชั้นภูมิคือ เขตพื้นท่ีการปกครอง (อ าเภอ) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 - 3.3 
 

ขั้นท่ี 1  แบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครศรีธรรมราช เขต3 ออกเป็น 6 ชั้นภูมิ(อ าเภอ)
จะไดช้ั้นภูมิดงัแสดงในตารางดา้นล่าง 

 
    ตารางที ่3.3  อ าเภอในแต่ละชั้นภูมิในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช เขต3 

 

            ช้ันภูมิที่       อ าเภอ   

     1      เชียรใหญ่       

     2      ชะอวด        

   3      ปากพนงั          

  4      ร่อนพิบูลย ์       

  5      หวัไทร        

  6      จุฬาภรณ์             

 

ในแต่ละชั้นภูมิท าการสุ่มโรงเรียนแผนการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย

ก าหนดร้อยละของการเลือกโรงเรียนตวัอย่างเท่ากนัในแต่ละชั้นภูมิคือ ร้อยละ 50 ซ่ึงมีจ านวน

โรงเรียนตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิดงัแสดงในตารางท่ี 3.3 
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   ตารางที ่3.4  ขนาดตวัอยา่งของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 
 
 ช้ันภูมิที ่  อ าเภอ            จ านวนโรงเรียน        จ านวนโรงเรียน  

             (โรง)   ตัวอย่าง(โรง)  

    1   เชียรใหญ่     39     19 
    2   ชะอวด       52     26  
    3   ปากพนงั       65     32  
    4   ร่อนพิบูลย ์       41     20  
    5   หวัไทร        40     20  
    6   จุฬาภรณ์       24     12  
                         รวม     261     129  
     

ขั้นท่ี2 เม่ือได้โรงเรียนตวัอย่างจากขั้นท่ี 1จึงใช้แผนการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ในการสุ่มครูผูส้อน และเน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงน ามาค านวณ
ขนาดตวัอยา่งจากสูตร  

ก าหนดจ านวนครูผูส้อนตวัอยา่งโดยใชสู้ตร 

N

n

n
n

0

0

1

   

                            โดยท่ี  N  แทนขนาดประชากร  

 และ 
2

2

2/
0

4e

Z
n                

  เม่ือ n  คือ  จ  านวนตวัอยา่งครูผูส้อน 
   Z คือ  ระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
                          e             คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ในท่ีน้ี

ก าหนดใหค้่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้e 
เท่ากบั 0.05 (หรือ 5%) 

     คือ ระดบันยัส าคญั ในท่ีน้ีก าหนดให ้ระดบันยัส าคญั
 เท่ากบั 0.05  และจะได ้ /2Z = 025.0z  เท่ากบั 1.96    

จากการค านวณ ไดข้นาดตวัอยา่งของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจ  านวน 335 คน  ผูว้ิจยัจึงท า
การส่งแบบสอบถามใหก้บัครูผูส้อนตามโรงเรียนตวัอยา่งท่ีไดสุ่้มมาในขั้นท่ี 1 โรงเรียนละ 3 คนจะ
ไดจ้  านวนครูผูส้อนดงัแสดงในตารางดา้นล่าง 
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ตารางที ่3.5   ขนาดตวัอยา่งของครูผูส้อนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช เขต3 

 

ช้ันภูมิที่  อ าเภอ  จ านวนโรงเรียน  จ านวนโรงเรียน             จ านวนครูผู้สอน 

          (โรง)   ตัวอย่าง(โรง)  ตัวอย่าง(คน) 

   1.  เชียรใหญ่      39     19        50 

   2.  ชะอวด       52     26        68 

   3.  ปากพนงั      65     32        84 

   4.  ร่อนพิบูลย ์      41     20        53 

   5.  หวัไทร       40     20        53 

   6.  จุฬาภรณ์      24     12        32 

  รวม       261     129        340 

 

3.6 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

 3.6.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง โดยศึกษา
จากทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครศรีธรรมราชเขต3 ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวขอ้มูลทัว่ไปของครูผูส้อน ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list) จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list) จ านวน 4 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอนในปีการศึกษา2555 
และโอกาสท่ีตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอนในอนาคตขา้งหนา้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) 
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ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชส่ื้อแท็บเล็ตจ านวน 33 ขอ้
โดยแต่ละขอ้มีลกัษณะการตอบเป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ตวัเลือก 

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

5 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชส่ื้อแทบ็เล็ตในการสอนมีมากท่ีสุด    
4 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชส่ื้อแทบ็เล็ตในการสอนมีมาก 
3 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชส่ื้อแทบ็เล็ตในการสอนมีปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชส่ื้อแทบ็เล็ตในการสอนมีนอ้ย 
1 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชส่ื้อแทบ็เล็ตในการสอนมีนอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษาประเภทต่างๆจ านวน 
6 ขอ้ถามโดยแต่ละขอ้มีลกัษณะการตอบเป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 

5 หมายถึงระดบัความตั้งใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีมากท่ีสุด   
4 หมายถึงระดบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีมาก 
3 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีนอ้ย 
1 หมายถึง  ระดบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีนอ้ยท่ีสุด 
 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

 3.7.1 ผลการทดสอบความเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
 ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือโดยใช้วิธีการค านวณสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของครอนบาค (Cronbanch’s Alpha) โดยหากค่าความน่าเช่ือถือมีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไปแสดงว่า
เคร่ืองมือวดัมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้พบว่าค่าความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.6 
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ตารางที่ 3.6 ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เม่ือค านวณดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิของครอนบาค 

 (Cronbach’s  Alpha) ในดา้นต่างๆเป็นดงัน้ี 

  ด้าน         ความน่าเช่ือถือ 

 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน     0.827 

 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ     0.912 

 การคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง      0.863 

 ความสนใจเทคโนโลยใีหม่ส่วนบุคคล    0.877 

 การสนบัสนุนจากโรงเรียน     0.978 

 ความเช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ต     0.829 

 ความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ทางการศึกษา    0.800 

 

 3.7.2 ผลทดสอบความตรงของเคร่ืองมือ 

 การทดสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม อาศยัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

เน้ือหาเป็นส าคญัโดยมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผูท้ดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

 1. ดร.เกตุกนก ณ พทัลุง  ศึกษานิเทศน์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต3 

 2. นายอิศร ไชยเดช  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 3. นายสุรชยั รามดิษฐ์  ครูผูส้อน โรงเรียนวดัทุ่งโพธ์ิ จ.นครศรีธรรมราช 

 

3.8 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถาม ท่ีใชใ้น
การวิจยัไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยท าการเก็บ
ขอ้มูลระหวา่งเดือนระหวา่ง เดือนมีนาคม –พฤษภาคม 2555 และเม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 
จึงท าการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 



50 
 

3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.8.1 การวจัิยเชิงปริมาณ 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดป้ระมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS for window 

version 16.0 และ AMOS โดยใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี 
3.8.1.1 การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใชท้ดสอบสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
3.8.1.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

   1) วิเคราะห์โดยใช้ตารางความถ่ี (Frequency Table) และร้อยละ ในการ
อธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของครูผูส้อนและลกัษณะพื้นฐานของโรงเรียน และช่วงเวลาท่ีครูผูส้อน
มีความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตในอนาคต 
   2) วิเคราะห์ระดบัความตั้งใจใช้แท็บเล็ตและความตั้งใจใช้แอปพลิเคชนั
ของครูผูส้อน โดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) วเิคราะห์โดยใชต้ารางไขว ้(Crosstab) ในการอธิบายร้อยละของความ 
ตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตและความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของครูผูส้อน 
  3.8.1.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) 
   1) ใชก้ารทดสอบที (t - test) และการทดสอบเอฟ (F - test) วิเคราะห์ใน
ส่วนของการเปรียบเทียบระดบัความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตจ าแนกตามลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 

  2) ใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจใชส่ื้อแทบ็เล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต3 

 

3.9 เกณฑ์ของคะแนนแบบสอบถาม  
 
 เกณฑ์คะแนนแบบสอบถามในตอนท่ี 4 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจใช้แท็บเล็ต
ของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต3โดยใช้แบบประเมินค่าของ
ลิเคอร์ท จ านวน 33 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนั จ านวน 5 ค าตอบ คือ เห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คะแนนรวมของแบบประเมินค่าจะแสดงถึง
ระดับความตั้ งใจใช้แท็บเล็ตของครูผู ้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราชเขต 3โดยไดก้ าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงระดบัความคิดเห็นทั้ง 6 ดา้นโดยเอาคะแนน
เฉล่ีย (Mean) เป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงอาศยัแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 99-100) ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย ระดบัความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอน 

4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นนอ้ย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 

เกณฑ์คะแนนแบบสอบถามในตอนท่ี 5 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเค
ชนัดา้นการศึกษาประเภทต่างๆ ของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช
เขต3 โดยใชแ้บบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 6 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนั 
จ านวน 5 ตวัเลือก คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด คะแนนรวมของแบบประเมินค่า
จะแสดงถึงระดับความตั้ งใจใช้แอปพลิเคชันด้านการศึกษาประเภทต่างๆของครูผูส้อนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต3 โดยไดก้ าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงระดบัความตั้งใจ
แอปพลิเคชนัดา้นการศึกษาทั้ง 6 ดา้นโดยเอาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงอาศยัแนวคิดของ
บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 99-100) ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย ระดบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษาประกอบการสอน 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีนอ้ย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัดา้นการศึกษามีนอ้ยท่ีสุด 
 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 บทน้ีน ำเสนอผลกำรศึกษำเร่ือง “ควำมตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3” ซ่ึงมีหวัขอ้ของกำรน ำเสนอดงัน้ี 
 4.1 ลกัษณะพื้นฐำนของตวัอยำ่ง 
 4.2 ระดบัควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2555 ของครูผูส้อนสังกดั
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 
 4.3 ระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ทำงกำรศึกษำของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 
 4.4 ปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอน
ของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ตำมตวัแบบ
กำรยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 
 
4.1  ลกัษณะพืน้ฐานของตัวอย่าง 
 
  กำรศึกษำน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกครูผู ้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 โดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ส่วนของปัจจยัพื้นฐำนได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือลกัษณะส่วนบุคคลของครูผูส้อน และลกัษณะ
พื้นฐำนด้ำนขนำด ควำมพร้อมในดำ้นเว็บไซต์ ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำย เคร่ืองฉำยภำพ
แบบไร้สำย ครูผูเ้ช่ียวชำญดำ้นโสตทศันศึกษำ/เทคโนโลยีกำรศึกษำของโรงเรียนซ่ึงครูผูส้อนท่ีเป็น
ตวัอยำ่งสังกดัอยู ่รำยละเอียดของขอ้มูลดงักล่ำวน ำเสนอไวใ้นตำรำงท่ี 4.1 และ 4.2 ตำมล ำดบั 
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ตารางที่ 4.1 จ  ำนวน ร้อยละของตวัอยำ่งจ ำแนกตำมขอ้มูลพื้นฐำนส่วนบุคคลของครูผูส้อน 
 
 ข้อมูลพืน้ฐาน   จ านวน (คน)   ร้อยละ 
 เพศ 
 ชำย    105    30.90 
 หญิง    235    69.10  
 
อายุ (X = 45.99 ปี S.D. = 10.30 ปี Min = 24 ปี Max = 60 ปี) 
 ต ่ำกวำ่ 30 ปี   47    13.80 
 30 - 39 ปี   49    14.40 
 40 - 49 ปี   70    20.60 
 50 ปีข้ึนไป   174    51.20 
 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญำตรี   296    87.10 
 ปริญญำโท   44    12.90 
 
ประสบการณ์สอน (X =20.84 ปี   S.D. = 11.44 ปี   Min = 1ปี  Max = 40 ปี) 
 ต ่ำกวำ่ 10    88    25.90 
 10 - 19 ปี   49    14.40 
 20 – 29 ปี   84    24.70 
 30 ปีข้ึนไป   119    35.00 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ครูคส.1    44    12.90 
 ครูคส.2    202    59.40 

ครูคส.3    44    12.90 
 ครูผูช่้วย   18    5.30 
 ครูอตัรำจำ้ง   31    9.40  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 
 ข้อมูลพืน้ฐาน         จ านวน (คน)  ร้อยละ 
 
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 

ภำษำศำสตร์    125   36.80  
 คณิต-วิทยำศำสตร์   125   36.80 
 สังคมศำสตร์    90   26.40 
 
ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 มีประสบกำรณ์    281   82.60 
 ไม่มีประสบกำรณ์   59   17.40 
 
ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์วางตัก 
 มีประสบกำรณ์    140   41.20 

ไม่มีประสบกำรณ์   200   58.80 
 

ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์มือถือ 
 มีประสบกำรณ์    16   4.70 
 ไม่มีประสบกำรณ์   324   95.30 
 
ประสบการณ์ใช้แท็บเล็ต 
 มีประสบกำรณ์    3   0.90 
 ไม่มีประสบกำรณ์   337   99.10 
 
  รวม    340   100.00 
 



55 
 

 

  จำกตำรำงท่ี  4.1 พบว่ำครูผู ้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำชเขต 3 มำกกวำ่คร่ึงของตวัอยำ่งเป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 69.10 และเพศชำยร้อยละ 
30.90  ดำ้นอำยุพบวำ่ครูผูส้อนมีอำยุต  ่ำกวำ่ 30 ปี ร้อยละ13.80  มีอำยุอยู่ระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 

14.40  มีอำยุอยูร่ะหวำ่ง 40 - 49 ปี ร้อยละ 20.60 และมีอำยุ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 51.20 โดยมีค่ำเฉล่ีย
ของอำย ุ45.99 ปี ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 10.30 ปี ค่ำต ่ำสุด 24 ปี และค่ำสูงสุด 60 ปี 
  ดำ้นวุฒิกำรศึกษำพบว่ำครูผูส้อนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.10 มีวุฒิกำรศึกษำในระดบัปริญญำ
ตรี และมีวฒิุกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทร้อยละ 12.90 ตำมล ำดบั 
  ด้ำนประสบกำรณ์สอนพบว่ำครูผูส้อนมีประสบกำรณ์สอน 30 ปีข้ึนไปร้อยละ 35.00 
รองลงมำมีประสบกำรณ์ต ่ำกวำ่ 10 ปีร้อยละ25.90 มีประสบกำรณ์ 20 – 29 ปีร้อยละ 24.70 และมี
ประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 10 - 19 ปีร้อยละ 14 .40 ตำมล ำดบั โดยมีค่ำเฉล่ียของประสบกำรณ์
สอน 20.84 ปี ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 11.44 ปี ค่ำต ่ำสุด 1 ปี และค่ำสูงสุด 40 ปี 
  ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบวำ่ครูผูส้อนมำกกวำ่คร่ึงของกลุ่มตวัอยำ่งด ำรงต ำแหน่งครูคส.2 ถึง
ร้อยละ 59.40 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งครูคส.1และครูคส.3 ในร้อยละท่ีเท่ำกนัคือ 12.90 ด ำรง
ต ำแหน่งครูอตัรำจำ้งร้อยละ 9.40 และด ำรงต ำแหน่งครูผูช่้วยร้อยละ5.30 ตำมล ำดบั  
  ดำ้นกลุ่มสำระท่ีรับผิดชอบ พบว่ำครูผูส้อนมีกลุ่มสำระท่ีรับผิดชอบคือภำษำศำสตร์และ
คณิต-วทิยำศำสตร์ในร้อยละท่ีเท่ำกนัคือ 36.8 และสังคมศำสตร์ร้อยละ 26.4 ตำมล ำดบั 
  ดำ้นประสบกำรณ์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พบว่ำครูผูส้อนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.60 มี
ประสบกำรณ์ใชแ้ละร้อยละ 17.40 ไม่มีประสบกำรณ์ใช ้ 
  ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์วำงตกั พบวำ่ครูผูส้อนร้อยละ 58.80 ไม่มีประสบกำรณ์
ใช ้และร้อยละ 41.20 มีประสบกำรณ์ใช ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  ด้ำนประสบกำรณ์ใช้คอมพิวเตอร์มือถือ พบว่ำครูผูส้อนส่วนใหญ่ร้อยละ 95.30 ไม่มี
ประสบกำรณ์ใช ้และร้อยละ 4.70 มีประสบกำรณ์ใช ้
  ดำ้นประสบกำรณ์ใชแ้ทบ็เล็ต พบวำ่ครูผูส้อนส่วนใหญ่ร้อยละ 99.10 ไม่มีประสบกำรณ์ใช ้
และร้อยละ 0.90 มีประสบกำรณ์ใช ้
  กล่ำวโดยสรุปครูผูส้อนท่ีเป็นตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 50 ปีข้ึนไป มำกกวำ่คร่ึง
ของตวัอย่ำงมีวุฒิกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี มีประสบกำรณ์สอน 30 ปีข้ึนไป และด ำรงต ำแหน่ง
ครูคส.2 โดยกลุ่มสำระท่ีรับผิดชอบคือภำษำศำสตร์และคณิต-วิทยำศำสตร์ในสัดส่วนร้อยละท่ี
เท่ำกนั ครูส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไม่มีประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตและคอมพิวเตอร์มือถือ ส่วนคอมพิวเตอร์วำงตกัพบวำ่ครูผูส้อนมีประสบกำรณ์ใชแ้ละไม่มี
ประสบกำรณ์ใชใ้นสัดส่วนร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที่ 4.2 จ  ำนวน ร้อยละของตวัอยำ่งจ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนของโรงเรียน 
 
 ลักษณะพืน้ฐานของโรงเรียน   จ านวน   ร้อยละ 
ขนาดโรงเรียน 
 ขนำดเล็กมีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน  113   33.20 
 ขนำดกลำงมีนกัเรียน 121 – 600 คน  170   50.00 
 ขนำดใหญ่มีนกัเรียน 601 คนข้ึนไป  57   16.80 
เว็บไซต์โรงเรียน 
 มี      173   50.00 
 ไม่มี      149   43.80 
 ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรจดัท ำ   18   5.30 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
 มี      150   44.10 
 ไม่มี      167   49.10 
 ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรจดัท ำ   23   6.80 
เคร่ืองฉายภาพแบบไร้สาย 
 มี      113   33.20 
 ไม่มี      223   65.60 
 ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรจดัท ำ   4   1.20 
ครูผู้เช่ียวชาญด้านโสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา 
 มี      191   56.20 
 ไม่มี      149   43.80 
   รวม    340   100.00 
 
 

 
 
 



57 
 

 

  จำกตำรำงท่ี 4.2 พบวำ่ขนำดโรงเรียนตวัอยำ่งมีขนำดกลำงมีนกัเรียน 121-600  คน ร้อยละ 
50.00 รองลงมำคือขนำดเล็กมีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน ร้อยละ 33.20 และโรงเรียนขนำดใหญ่มี
นกัเรียน 601 คนข้ึนไป ร้อยละ 16.80 ตำมล ำดบั 
  ด้ำนเว็บไซต์ของโรงเรียนพบว่ำคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอย่ำงมีกำรจดัท ำเว็บไซต์ประจ ำ
โรงเรียน ร้อยละ 50 รองลงมำคือไม่มีเวบ็ไซตป์ระจ ำโรงเรียนร้อยละ 43.80 และก ำลงัอยูใ่นระหวำ่ง
กำรจดัท ำร้อยละ 5.30 ตำมล ำดบั 
  ดำ้นระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำยของโรงเรียนพบว่ำไม่มีกำรติดตั้งระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไร้สำย ร้อยละ 49.10 มีกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำยร้อยละ 44.10 และ
ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรจดัท ำร้อยละ 6.80 
  ดำ้นเคร่ืองฉำยภำพแบบไร้สำยพบว่ำมำกกว่ำคร่ึงของกลุ่มตวัอยำ่งไม่มีเคร่ืองฉำยภำพไร้
สำยร้อยละ 65.60 และมีเคร่ืองฉำยภำพไร้สำยร้อยละ 33.20 ส่วนน้อยท่ีก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรร้อยละ 1.20 ตำมล ำดบั 
  ดำ้นครูผูเ้ช่ียวชำญทำงโสตทศันศึกษำและเทคโนโลยีกำรศึกษำพบวำ่มำกกวำ่คร่ึงของกลุ่ม
ตวัอย่ำงมีครูผูเ้ช่ียวชำญทำงโสตทศันศึกษำและเทคโนโลยีกำรศึกษำร้อยละ 56.20 และไม่มีครู
ผูเ้ช่ียวชำญทำงโสตทศันศึกษำและเทคโนโลยกีำรศึกษำร้อยละ 43.20 ตำมล ำดบั 
  กล่ำวโดยสรุปขนำดของโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำดกลำงมีนกัเรียน 121-600 คน ประมำณ
คร่ึงหน่ึงของตวัอย่ำงมีควำมพร้อมในดำ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนและครูผูเ้ช่ียวชำญทำงโสตทศัน
ศึกษำและเทคโนโลยีกำรศึกษำ แต่ไม่มีควำมพร้อมในดำ้นเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำยและเคร่ือง
ฉำยภำพแบบไร้สำย 
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4.2 ระดับความตั้งใจใช้แท็บเลต็ประกอบการสอนของครูผู้สอนสังกดัส านักงานเขต
 พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 

 
  ในกำรศึกษำน้ีไดส้อบถำมระดบัควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนใน 2 ประเด็นคือ
ระดบัควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2555 อีกประเด็นท่ีสืบเน่ืองกนัคือถำ้
หำกไม่ใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2555 ช่วงเวลำใดในอนำคตท่ีครูผูส้อนมีควำม
ตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอน โดยระดบัควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนในปี
กำรศึกษำ 2555 แสดงไวใ้นตำรำงท่ี 4.3  
 
ตารางที ่ 4 .3 จ ำนวน และร้อยละของครูผูส้อนจ ำแนกตำมระดบัควำมตั้งใจใชแ้ท ็บเล ็ต
 ประกอบกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2555 
 

 
  ระดับความตั้งใจใช้แทบ็เลต็  จ านวน   ร้อยละ             

ควำมตั้งใจนอ้ยท่ีสุด   26   7.60   
 ควำมตั้งใจนอ้ย    48   14.10   
 ควำมตั้งใจปำนกลำง   103   30.30   
 ควำมตั้งใจมำก    101   29.80   
 ควำมตั้งใจมำกท่ีสุด   62   18.20  

รวม     340   100.00   
  

 

จำกตำรำงท่ี 4.3 พบว่ำครูผู ้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำชเขต 3 มีควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2555 ระดบัปำน
กลำงและระดบัมำกในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 30.30 และ 29.80 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกท่ีสุด น้อย และน้อยท่ีสุดในสัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัคือร้อยละ 18.20  14.10 และ 7.60 
ตำมล ำดบั 
 นอกจำกน้ีเมื่อพิจำรณำควำมตั้งใจ ในกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอน จ ำแนกตำม
ลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคลของครูผูส้อน ผลกำรศึกษำมีรำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ของระดบัควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของ
 ครูผูส้อน จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล และกำรทดสอบค่ำที/ค่ำเอฟ 
 

 
          ลกัษณะ            ระดบัความตั้งใจใช้แทบ็เลต็ประกอบการสอน    X        S.D.        การทดสอบค่า 
        ส่วนบุคคล น้อย    น้อย     ปาน      มาก       มากทีสุ่ด                                             t – Test / 

 ทีสุ่ด    กลาง                      F - Test 
 
เพศ         0.04 
  ชำย  4.80 17.10 29.50 33.30 15.20   3.37 1.08  
  หญิง 8.90 12.80 30.60 28.10  19.60 3.36 1.19 
อายุ         6.07*** 
  ต  ่ำกวำ่ 30 ปี 2.10 6.40 25.50 34.00 31.90 3.87 1.01  
  30 - 39 ปี 4.10 8.20 34.70 38.80 14.30 3.51 0.98 
  40 – 49 ปี 7.10    7.10       31.40    37.10     17.10 3.50 1.08  
  50 ปีข้ึนไป 10.30  20.70     29.90    23.00     16.10 3.13 1.21 
วุฒิการศึกษา         -1.23 
  ปริญญำตรี 8.40 14.20 30.40 29.10 17.90 3.34 1.17  
  ปริญญำโท 2.30 13.60 29.50     34.10 20.50 3.57 1.04 
ประสบการณ์สอน         4.75*** 
  ต  ่ำกวำ่ 10 ปี 2.30     5.70  29.50      39.80    22.70 3.75 0.94  
  10-19 ปี 8.20     10.20    36.70     26.50    18.40 3.37 1.14  
  20 – 29 ปี 7.10    21.40     29.80     25.00    16.70 3.22 1.18  
  30 ปีข้ึนไป 11.80  16.80     28.60    26.90     16.00 3.18 1.23  
ต าแหน่งปัจจุบัน         6.34*** 
  ครูคส.1 2.30 13.60 36.40 31.80 15.90 3.45 1.00  
  ครูคส.2 11.40  16.80     31.70    26.70     13.40 3.13 1.19  
  ครูคส.3 2.30    13.60     22.70    31.80     29.50 3.72 1.10  
  ครูผูช่้วย 0         5.60 11.10 50.00 33.30 4.11 0.83  
  ครูอตัรำจำ้ง 3.10 3.10 34.40 31.20   28.10 3.78 1.00  
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
          ลกัษณะ  ระดบัความตั้งใจใช้แทบ็เลต็ประกอบการสอน   X        S.D.        การทดสอบค่า 
        ส่วนบุคคล น้อย    น้อย     ปาน      มาก       มากทีสุ่ด                                             t – Test / 

 ทีสุ่ด    กลาง                      F - Test 
 
กลุ่มสาระ         1.95 
  ภำษำศำสตร์ 8.00 11.20 33.60 26.40 20.80 3.40 1.17   
  วทิย-์คณิต 5.60 14.40 28.00 31.20 20.80 3.47 1.14  
  สังคมศำสตร์ 10.00 17.80  28.90  32.20 11.10 3.17 1.15 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล       2.58** 
  มีประสบกำรณ์  6.00 13.50 29.90 31.30 19.20   3.44 1.25      
  ไม่มีประสบกำรณ์ 15.30 16.90 32.20 22.00 13.60   3.01 1.26          
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์วางตัก       3.23*** 
  มีประสบกำรณ์  5.00 10.00 26.40 36.40 22.10 3.60 1.09        
 ไม่มีประสบกำรณ์  9.50 17.00 33.00 25.00 15.50     3.20 1.17   
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์มือถือ       1.80* 
 มีประสบกำรณ์ 0 18.80 25.00 6.20 50.00 3.88 1.26 
ไม่มีประสบกำรณ์  8.00 13.90 30.60     30.90       16.70 3.34 1.15 
ประสบการณ์ใช้แทบ็เลต็        0.55 
 มีประสบกำรณ์  0 33.40 33.30 33.30   0 3.00 1.00  
ไม่มีประสบกำรณ์ 7.70 13.90 30.30 29.70 18.40 3.37 1.16       
   
      รวม 7.60 14.10 30.30 29.70 18.20  3.36 1.15 
หมายเหตุ   * p-value <  0.10, ** p-value <  0.05, *** p-value < 0.01 
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  ในตำรำงท่ี 4.4 เป็นร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที ค่ำเอฟ
ของระดบัควำมตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อน จ ำแนกลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคลของครูผูส้อน
สังกดัส ำนกังำนเขตกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนครศรีธรรมรำช เขต 3  ในส่วนของร้อยละของครูผูส้อนท่ี
แสดงควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตภำพรวมพบวำ่ครูผูส้อนมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำงใน
สัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัคือร้อยละ 18.20 29.70 และ 30.30 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำระดบัควำมตั้งใจ
จ ำแนกตำมเพศของครูผูส้อนพบว่ำ เพศหญิงมีระดบัควำมตั้งใจมำกท่ีสุดสูงกว่ำเพศชำยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.60 และ 15.20 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนเพศหญิง
มีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำงในสัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัร้อยละ 19.60 28.10 และ 30.60 
ตำมล ำดบั ส่วนครูผูส้อนเพศชำยมีควำมตั้งใจระดบันอ้ย ปำนกลำง มำก ในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนคือร้อย
ละ 17.10 29.50  และ33.30 ตำมล ำดบั  
  ดำ้นอำยพุบวำ่ครูผูส้อนอำยตุ  ่ำกวำ่ 30 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือ
ร้อยละ 31.90 รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยูร่ะหวำ่ง 40-49 ปี ครูผูส้อนท่ีมีอำยุ 50 ปีข้ึนไป และ
ครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30-39 ปี โดยมีควำมตั้งใจระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 17.10 16.10 และ 
14.30 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ ครูผูส้อนท่ีมีอำยุต  ่ำกวำ่ 30 ปี มีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 34.00 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจมำกท่ีสุดร้อยละ 31.9 และ
มีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงร้อยละ25.5 0ครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยูร่ะหว่ำง 40-49 ปี มีควำมตั้งใจระดบั
มำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 37.10 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงร้อยละ 31.40 และมี
ควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 17.10 ครูผูส้อนท่ีมีอำยุ 50 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำง
ในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 29.90 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัมำกและมีควำมตั้งใจระดบันอ้ย
ร้อยละ 23.00 และ 20.70 ตำมล ำดบั และครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30-39 ปี มีควำมตั้งใจระดบั
มำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ38.80 รองลงมำคือควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงร้อยละ 34.70  
 ดำ้นวุฒิกำรศึกษำพบว่ำครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมีควำมตั้งใจระดบัมำก
ท่ีสุดสูงกว่ำครูผูส้อนระดบัปริญญำตรีคือร้อยละ 20.50 และ 17.90 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดคือร้อยละ 34.10 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงร้อยละ 29.50 และมีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 20.50 ตำมล ำดบั ส่วนครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำตรีมีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำงในสัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัร้อยละ 17.90 29.10 และ 30.40 ตำมล ำดบั 
 ด้ำนประสบกำรณ์สอนพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกว่ำ 10 ปี มีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 22.70 รองลงมำคือมีประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 10-
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19 ปี 20-29 ปี และ 30 ปีข้ึนไปมีควำมตั้ งใจระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 18.40 16.70 และ 16.00 
ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกวำ่ 10 ปี มีควำม
ตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 39.80 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจปำนกลำงร้อยละ 
29.50 และมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 22.70 ตำมล ำดบั ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยู่
ระหวำ่ง 10-19 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำงในสัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัคือร้อยละ 18.4 
26.50 และ 36.70 ตำมล ำดบั ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 20-29 ปี มีควำมตั้งใจระดบั
ปำนกลำงสูงท่ีสุดคือร้อยละ 29.80 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 25.00 และมีควำม
ตั้งใจระดบันอ้ยร้อยละ 21.40 ตำมล ำดบั และครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอน 30 ปีข้ึนก็เช่นเดียวกนั
โดยมีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำง มำก และนอ้ยร้อยละ 28.60 26.90 และ 16.80 ตำมล ำดบั 
 ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบว่ำครูผูส้อนท่ีด ำรงต ำแหน่งครูผูช่้วยมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุด
ในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 33.30 รองลงมำคือครูคส.3 ครูอตัรำจำ้ง ครูคส.1 และครูคส.2 ร้อยละ 
29.50  28.10  15.90 และ 13.40 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูช่้วยมีควำม
ตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 50.00 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุด และมี
ควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงร้อยละ 33.30 และ11.10 ตำมล ำดบั ครูคส.3 มีควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 31.80 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 29.50 และมีควำม
ตั้งใจระดบัปำนกลำงร้อยละ 22.70 ตำมล ำดบั ครูอตัรำจำ้งมีควำมตั้งใจมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำงใน
สัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัคือร้อยละ 28.10  31.20 และ 34.40 ตำมล ำดบั เช่นเดียวกบัครูคส.1 มีควำม
ตั้งใจระดบัมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำงในอตัรำส่วนท่ีลดหลัน่กนัคือร้อยละ 15.90  31.80 และ 36.40 
ส่วนครูคส.2 มีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 31.70 
 ดำ้นกลุ่มสำระวิชำพบว่ำครูผูส้อนกลุ่มสำระภำษำศำสตร์ และคณิตศำสตร์มีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีเท่ำกนัคือร้อยละ 20.80 รองลงมำคือครูผูส้อนสำระสังคมศำสตร์ร้อยละ
11.10 และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนกลุ่มสำระภำษำศำสตร์มีควำมตั้งใจระดบัมำก
ท่ีสุด มำก ปำนกลำงในสัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัคือ 20.80 26.40 และ 33.60 ตำมล ำดบั ครูผูส้อนกลุ่ม
สำระวทิย-์คณิตมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 31.20 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจ
ระดบัปำนกลำงร้อยละ 28.00 และมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 20.80 
 ดำ้นประสบกำรณ์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้มีควำม
ตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดสูงว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือร้อยละ 19.20 และ 13.60 ตำมล ำดบั 
เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ี
สูงท่ีสุดร้อยละ 31.30 ส่วนครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงในสัดส่วน
ท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 32.20 ตำมล ำดับ ประสบกำรณ์ใช้คอมพิวเตอร์วำงตักพบว่ำครูผู ้สอนท่ีมี
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ประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ
ร้อยละ 22.10 และ 15.50 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์
ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 36.40 ส่วนครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์
ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 33.00 ประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์
มือถือพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ี
ไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อร้อยละ 50.00 และ 16.70 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ
ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 50.04 ส่วน
ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกและระดบัปำนกลำงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงยง
กนัคือร้อยละ 30.9 และ 30.6 ตำมล ำดบั ประสบกำรณ์ใช้แท็บเล็ตพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์
ใชมี้ควำมตั้งใจระดบันอ้ย ปำนกลำง มำก ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัร้อยละ 33.40  33.30 และ 33.30 
ตำมล ำดบั 

ในส่วนของค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและกำรทดสอบค่ำที ค่ำเอฟ ของควำม
ตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อน พบว่ำค่ำเฉล่ียของควำมตั้ งใจใช้แท็บเล็ตของครูผู ้สอนสังกัด
ส ำนกังำนเขตกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนครศรีธรรมรำช เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง มีค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.36 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 1.15 และเม่ือพิจำรณำในรำยดำ้นพบวำ่ดำ้น
เพศครูผูส้อนเพศชำยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้ งใจในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกับเพศหญิงคือ 3.37 และ 3.36 
ตำมล ำดบั  ดำ้นอำยุพบว่ำครูผูส้อนแต่ละช่วงอำยุมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีอำยุต  ่ำกว่ำ 30 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือร้อยละ 3.87 
รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30-39 และ 40-49 มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจอยู่ในระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกนัคือ 3.51 และ 3.50 ตำมล ำดบั และครูผูส้อนท่ีมีอำยุ50 ปีข้ึนไป มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจอยูใ่น
ระดบัท่ีต ่ำท่ีสุดคือ 3.13   ด้ำนวุฒิกำรศึกษำพบว่ำครูผูส้อนระดบัปริญญำโทมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ
ระดบัท่ีสูงกวำ่ปริญญำตรีคือ 3.57 และ 3.34 ตำมล ำดบั  ดำ้นประสบกำรณ์สอนพบวำ่ครูผูส้อนในแต่
ละช่วงประสบกำรณ์มีระดบัควำมตั้งใจแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกว่ำ 10 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจอยู่ในระดบัท่ีสูงท่ีสุดคือ 3.75 
รองลงมำคือมีประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 10-19 ปี มีประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 20-29 ปี และมี
ประสบกำรณ์สอน 30 ปีข้ึนไป มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจลดหลัน่ลงตำมล ำดบัคือร้อยละ 3.37  3.22 และ 
3.18 ตำมล ำดบั ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบว่ำครูผูส้อนในแต่ละต ำแหน่งมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจแตกต่ำง
กนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีด ำรงต ำแหน่งครูผูช่้วยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ
สูงสุดคือร้อยละ 4.11 รองลงมำคือครูอตัรำจำ้ง ครูคส.3 ครูคส.1 และครูคส.2 มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจคือ 
3.78  3.72  3.45 และ 3.13 ตำมล ำดบั ดำ้นกลุ่มสำระท่ีรับผิดชอบพบวำ่พบวำ่ครูผูส้อนกลุ่มสำระ
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คณิต-วิทยำศำสตร์มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจใกล้เคียงกบัครูผูส้อนกลุ่มสำระภำษำศำสตร์คือ 3.47 และ 
3.40  รองลงมำคือครูผูส้อนกลุ่มสำระสังคมศำสตร์มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ 3.17 ตำมล ำดบั ด้ำน
ประสบกำรณ์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชแ้ละไม่มีประสบกำรณ์
ใช้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัท่ีสถิติทำงระดบัท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนท่ีมี
ประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อร้อยละ 3.44 และ 3.01 
ตำมล ำดบั ด้ำนประสบกำรณ์ใช้คอมพิวเตอร์วำงตกัพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้และไม่มี
ประสบกำรณ์ใชค้่ำเฉล่ียควำมตั้งใจแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีสถิติทำงระดบัท่ีระดบั 0.01 โดย
ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อร้อยละ 
3.60 และ 3.20 ตำมล ำดบั  ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์มือถือพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์
ใชแ้ละไม่มีประสบกำรณ์ใชค้่ำเฉล่ียควำมตั้งใจแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีสถิติทำงระดบัท่ีระดบั 
0.10 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ
ร้อยละ 3.88 และ 3.34 ตำมล ำดบั ดำ้นประสบกำรณ์ใชแ้ท็บเล็ตพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์
ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.37 และ 3.00 ตำมล ำดบั 
 ส่วนอีกประเด็นที่สืบเน่ืองกนัคือถำ้หำกไม่ใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนในปีกำรศึกษำ 
2555 ช่วงเวลำใดในอนำคตท่ีครูผูส้อนมีควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอน โดยไดส้อบถำม
ทั้งครูผูส้อนท่ีระบุวำ่มีควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตและไม่มีควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนใน
ปีกำรศึกษำ 2555 รำยละเอียดของขอ้มูลดงักล่ำวแสดงไวใ้นตำรำงท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 จ ำนวน และร้อยละของครูผูส้อนจ ำแนกตำมช่วงเวลำท่ีตั้งใจจะใชแ้ทบ็เล็ตในอนำคต 
 
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในอนาคตทีต้่องการ  จ านวน   ร้อยละ 
อีก 1 ปีกำรศึกษำ     212   62.40 
อีก 2 ปีกำรศึกษำ     73   21.50 
มำกกวำ่ 2 ปีกำรศึกษำ    43   12.60 
ไม่มีควำมตอ้งกำรใช ้    12   3.50 
 
  รวม   340   100.00 
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จำกตำรำงที่ 4.5 พบวำ่ถำ้ภำยในปี 2555 ครูผูส้อนยงัไม่ใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอน 
มำกกวำ่คร่ึงของกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนในอีก 1 ปีกำรศึกษำร้อย
ละ 62.40 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนในอีก 2 ปีกำรศึกษำร้อยละ 21.50 
มีควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนมำกกวำ่ 2 ปีกำรศึกษำร้อยละ 12.60 และไม่มีควำม
ตอ้งกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนเลยร้อยละ3.50 ตำมล ำดบั 

 

4.3 ระดับความตั้งใจใช้แอปพลิเคช่ันทางการศึกษาของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขต
 พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3  
 

กำรศึกษำน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของระดับควำมตั้ งใจใช้แอปพลิเคชันทำง
กำรศึกษำของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ทั้ง 6 
ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรแปลภำษำ ดำ้นกำรสอน/ทบทวน ดำ้นกำรฝึกหดั ดำ้นสถำนกำรณ์จ ำลอง ดำ้น
เกมส์เพื่อกำรสอน และดำ้นกำรทดสอบ รำยละเอียดของขอ้มูลดงักล่ำวแสดงไวใ้นตำรำงท่ี 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้น 
        กำรศึกษำประเภทต่ำงๆของครูผูส้อน (n = 340) 
 
     ประเภทแอปพลิเคช่ัน    X  S.D.    ระดับความตั้งใจ 
1.แอปพลิเคชนัดำ้นกำรแปลภำษำ  3.73  0.92  มำก 
2.แอปพลิเคชนัดำ้นกำรสอน/ทบทวน  3.70  0.98  มำก 
3.แอปพลิเคชนัดำ้นกำรฝึกหดั   3.83  0.99  มำก 
4.แอปพลิเคชนัดำ้นสถำนกำรณ์จ ำลอง  3.50  0.99  ปำนกลำง 
5.แอปพลิเคชนัดำ้นเกมส์เพื่อกำรสอน  3.64  1.00  มำก 
6.แอปพลิเคชนัดำ้นกำรทดสอบ   3.77  0.99  มำก 
  
 จำกตำรำงท่ี 4.6 เม่ือพิจำรณำค่ำเฉล่ียของคะแนนระดบัควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน่ทำง
กำรศึกษำของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3พบวำ่ และ
เม่ือพิจำรณำในรำยประเด็นท่ีมีระดบัควำมตั้งใจอยูใ่นระดบัมำก ไดแ้ก่ ดำ้นกำรแปลภำษำ (X = 3.73) 
ดำ้นกำรสอน/ทบทวน(X = 3.70) ดำ้นกำรฝึกหดั (X = 3.83) ดำ้นสถำนกำรณ์จ ำลอง(X =3.83) ดำ้น
เกมส์เพื่อกำรสอน(X = 3.64) และดำ้นกำรทดสอบ (X = 3.77) ตำมล ำดบั ในส่วนของระดบัควำม
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ตั้งใจควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ประเภทต่ำงๆไดแ้ก่แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรแปลภำษำ ดำ้นกำรสอน
ทบทวน ดำ้นกำรฝึกหัด ดำ้นสถำนกำรณ์จ ำลอง ดำ้นเกมส์เพื่อกำรสอน และดำ้นกำรทดสอบ ซ่ึง
จ ำแนกตำมลกัษณะส่วนบุคคลของครูผูส้อนจะแสดงในรูปแบบตำรำงไขว ้ตำรำงไขว ้(Crosstabs) 
ผลกำรศึกษำมีรำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 4.7 – 4.12 
 

ตารางที ่4.7  ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้น     
               กำรแปลภำษำของครูผูส้อน จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล 
 
          ลกัษณะ                ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการแปลภาษา        X            S.D. 
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง  
เพศ 
  ชำย  2.90 6.70 32.40 43.80 14.30    3.60  0.92 
  หญิง  2.60 5.10 25.60 44.90     21.80   3.78  0.93 
อายุ 
  ต  ่ำกวำ่ 30 ปี 0 4.30 17.00 48.90 29.80 4.04 0.81 
  30 - 39 ปี  0 0 34.70 32.70 32.70 3.98   0.83 
  40 – 49 ปี  1.40 7.10 25.70 55.70 10.00 3.66   0.83 
  50 ปีข้ึนไป  4.60 6.90 29.50 42.20 16.80 3.60 1.00 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญำตรี 2.70 5.80 29.50 44.40 17.60 3.68 0.92 
  ปริญญำโท 2.30 4.50 15.90 45.50 31.80 4.00 0.94 
ประสบการณ์สอน 
  ต  ่ำกวำ่ 10 ปี  0 4.50 22.70 44.30 28.40 3.97 0.84 
  10-19 ปี 0 2.00 28.60 46.90 22.40 3.90 0.77 
  20 – 29 ปี 2.40 6.00 31.00 51.20 9.50 3.60 0.84 
  30 ปีข้ึนไป  5.90 7.60 28.80 39.00 18.60 3.57 1.07 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 
          ลกัษณะ                ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการแปลภาษา X       S.D.  
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ครูคส.1  0 4.50 40.90 36.40 18.20 3.68    0.83 
  ครูคส.2 4.50 6.90 27.20 44.10 17.30 3.63    1.00 
  ครูคส.3 0  0 23.30 58.10 18.60 3.95    0.65 
  ครูผูช่้วย 0 11.10 33.30 50.00 5.60 3.50   0.79 
  ครูอตัรำจำ้ง 0 3.10 15.60 37.50 43.80 4.22   0.83 
กลุ่มสาระ 
  ภำษำศำสตร์  2.40 6.40 21.60 46.40 23.20   3.82 0.95 
  วทิย-์คณิต  1.60   2.40 28.20  45.20 22.60  3.85 0.85 
  สังคมศำสตร์  4.40 8.90 35.60  41.10 10.00 3.43   0.93 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 
  มีประสบกำรณ์  2.10 5.40 27.50 43.60 21.40               3.77   0.92 
  ไม่มีประสบกำรณ์  5.10 6.80 28.80 49.20 10.20        3.53   0.95 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์วางตัก 
  มีประสบกำรณ์ 2.10 4.30 22.10 44.30 27.10      3.90   0.92         
 ไม่มีประสบกำรณ์ 3.00 6.50 31.70 44.70 14.10     3.60   0.92 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์มือถือ 
 มีประสบกำรณ์ 0 0 43.80  12.50 43.80  4.00   0.97 
ไม่มีประสบกำรณ์  2.80 5.90  26.90  46.10 18.30             3.71   0.92 
ประสบการณ์ใช้แทบ็เลต็ 
 มีประสบกำรณ์  0 0 100.00 0 0 3.00      0.00 
ไม่มีประสบกำรณ์   2.70 5.70 27.10 44.90 19.60        3.73 0.93 
      รวม  2.70 5.60 27.70 44.50 19.50   3.73  0.92  
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 จำกตำรำงท่ี 4.7 ร้อยละควำมตั้งใจแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรแปลภำษำของครูผูส้อน จ ำแนก
ตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล พบวำ่โดยรวมครูผูส้อนมีควำมตั้งใจใชอ้ยูใ่นระดบัมำกในสัดส่วนท่ี
สูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 44.50 รองลงมำคือมีควำมตั้ งใจระดับมำกท่ีสุด ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
ลดหลัน่ลงตำมล ำดบัคือร้อยละ 19.5 27.7 5.6  2.7 ตำมล ำดบั โดยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจคือ 3.73 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนคือ 0.92 และเม่ือพิจำรณำในรำยดำ้นพบวำ่  
 ดำ้นเพศพบว่ำเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกว่ำเพศชำยคือ 3.78 และ 3.60 ตำมล ำดบั
และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่เพศหญิงมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 
44.9 มำกกว่ำเพศชำยซ่ึงมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนัคือ ร้อยละ 43.8 
ตำมล ำดบั  
 ดำ้นอำยุพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีอำยุต  ่ำกว่ำ 30 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 4.04 และเม่ือ
พิจำรณำในรำยละเอียดพบวค่รูผูส้อนท่ีมีอำยอุยูร่ะหวำ่ง 40 -49 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วน
ท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 55.7 รองลงมำคือ ครูผูส้อนท่ีมีอำยุต  ่ำกว่ำ 30 ปี ครูผูส้อนท่ีมีอำยุ 50 ปีข้ึนไป 
และครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30 – 39 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 48.9 42.2 และ 32.7 
ตำมล ำดบั  
 ดำ้นวุฒิกำรศึกษำพบว่ำครูท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 
4.00และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวฒิุปริญญำโทมีควำมตั้งใจระดบัมำก
ในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 45.5 ซ่ึงใกล้เคียงกบัครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำตรีมี
ควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 44.4 ตำมล ำดบั  
 ด้ำนประสบกำรณ์สอนพบว่ำครูผู ้สอนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ ำกว่ำ  10 ปี และมี
ประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 10 – 19 ปี จะมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุดในสองล ำดบัแรกคือ 3.97 และ 3.90 
ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 20 -29 ปี 
มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 51.2 รองลงมำคือมีประสบกำรณ์สอน 10-19 
ปี ต ่ำกวำ่ 10 ปี และ 30 ปีข้ึนไป มีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 46.9 44.3 และ 39.0 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบว่ำครูอตัรำจำ้งมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงท่ีสุดคือ 4.22 รองลงมำคือ
ครูคส.3 มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ 3.95 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูคส.3มีควำม
ตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 58.1 เช่นเดียวกบัครูผูช่้วย และครูคส.2 มีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนัคือร้อยละ 50 และ 44.1 ตำมล ำดบั ส่วนครูคส.1 มีควำม
ตั้งใจระดบัปำนกลำงในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 40.9 และครูอตัรำจำ้งมีควำมตั้งใจระดบัมำก
ท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อยละ 43.8 ตำมล ำดบั  
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 ดำ้นกลุ่มสำระวิชำพบว่ำครูผูส้อนกลุ่มสำระวิชำวิทย ์– คณิต และภำษำศำสตร์มีค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจท่ีใกล้เคียงกันคือ 3.85 และ 3.82 ตำมล ำดับ และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ
ครูผูส้อนกลุ่มสำระภำษำศำสตร์ วิทย-์คณิต และสังคมศำสตร์มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 46.4 45.2 และ 41.1 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.77 และ 3.53 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 49.2 และ 43.6 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์วำงตกัพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 3.90  และ 3.60 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 44.7 และ 44.3 ตำมล ำดบั 
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์มือถือพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 4.00 และ 3.71 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจใชร้ะดบัปำนกลำงและระดบัมำกท่ีสุดในร้อย
ละท่ีเท่ำกนัคือ 43.8 และครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดคือร้อยละ 46.1  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชแ้ท็บเล็ตพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูง
กว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.73 และ 3.00 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียด
พบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้ทั้ งหมดมีควำมตั้งใจระดับปำนกลำง ส่วนครูผูส้อนท่ีไม่มี
ประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 44.9 
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ตารางที ่4.8 ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้น     
               กำรสอนทบทวนของครูผูส้อน จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล 
 
          ลกัษณะ                ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการสอนทบทวน X       S.D. 
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง  
เพศ 
  ชำย  4.80 10.50 28.60 41.90 14.30   3.50   1.02 
  หญิง 2.10 6.80 24.40 43.60 23.10   3.79 0.95 
อายุ 
  ต  ่ำกวำ่ 30 ปี  0 12.80 10.60 57.40 19.10 3.83   0.89 
  30 - 39 ปี 2.00 0 28.50 32.70 36.70 4.02   0.92 
  40 – 49 ปี  4.30 5.70 30.00 45.70 14.30 3.60   0.95 
  50 ปีข้ึนไป  3.50 9.80 27.20 41.00 18.50 3.61     1.01            
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญำตรี  2.70 7.10 28.50 41.00 20.70 3.70 0.97 
  ปริญญำโท  4.50 13.60 6.80 56.80 18.20 3.70 1.07 
ประสบการณ์สอน 
  ต  ่ำกวำ่ 10 ปี 1.10 6.80 20.50 48.90 22.70 3.85 0.89 
  10-19 ปี 0 2.00 28.60 40.80 28.60 3.96   0.82 
  20 – 29 ปี 4.80 9.50 26.20 44.00 15.50 3.56   1.02 
  30 ปีข้ึนไป  4.20 10.20 28.00 39.00 18.60                  3.58   1.04 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ครูคส.1  2.30 6.80 27.30 47.70 15.90 3.68   0.90 
  ครูคส.2 4.50 9.40 23.30 41.60 21.30 3.66   1.05 
  ครูคส.3 0 2.30 34.90 44.20 18.60 3.79   0.77 
  ครูผูช่้วย  0 5.60 27.80 50.00 16.70 3.78   0.80 
  ครูอตัรำจำ้ง  0 9.40 25.00 40.60 25.00 3.81   0.93 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 
          ลกัษณะ                ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการสอนทบทวน X       S.D.  
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง  
กลุ่มสาระ 
  ภำษำศำสตร์  4.00 9.60 21.60 40.00 24.80  3.72   1.07 
  วทิย-์คณิต 2.40 4.00 28.20 41.90 23.40   3.80   0.93 
  สังคมศำสตร์  2.20 11.10 27.80 48.90 10.00 3.70   0.98 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 
  มีประสบกำรณ์ 1.40 7.50 26.40 42.50 22.10 3.76   0.93 
  ไม่มีประสบกำรณ์  10.20 10.20 22.00 45.80 11.90 3.39   1.15 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์วางตัก 
  มีประสบกำรณ์  1.40 5.70 22.90 41.40 28.60 3.90   0.93 
 ไม่มีประสบกำรณ์  4.00 9.50 27.60 44.20 14.60 3.56   0.99 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์มือถือ 
 มีประสบกำรณ์  0 0 43.80 25.00 31.20 3.88   0.88 
ไม่มีประสบกำรณ์  3.10 8.40 24.80 44.00 19.80  3.69   0.98 
ประสบการณ์ใช้แทบ็เลต็ 
 มีประสบกำรณ์  0  0  33.30 66.70 0 3.67   0.58 
ไม่มีประสบกำรณ์  3.00 8.00 25.60 42.90 20.50 3.70   0.98 
   
      รวม  2.90 8.00 25.70 43.10 20.40 3.70   0.98 
 
  

   
 
 
 



72 
 

 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.8 ร้อยละควำมตั้งใจแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรสอนทบทวนจ ำแนกตำมลกัษณะ
พื้นฐำนส่วนบุคคล พบวำ่โดยรวมครูผูส้อนมีควำมตั้งใจใชอ้ยูใ่นระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร้อย
ละ 43.1 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดับปำนกลำง และระดบัมำกท่ีสุด ร้อยละ 25.7 และ 20.4 
ตำมล ำดบั โดยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.70 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.98 และเม่ือ
พิจำรณำในรำยดำ้นพบวำ่  
 ดำ้นเพศพบวำ่ครูผูส้อนเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนเพศชำยคือ 3.79 และ 
3.50 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนเพศหญิงมีควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 43.6 มำกกว่ำเพศชำยซ่ึงมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด
เช่นเดียวกนัคือร้อยละ 41.9 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นอำยุพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30 -39 ปี มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงท่ีสุดคือ 4.02 
รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 30 ปี มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ 3.83 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 30 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 
57.4 เช่นเดียวกบัครูผูส้อนท่ีมีอำยอุยูร่ะหวำ่ง 40 – 49 ปี และ 50 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อย
ละ 54.7 และ 41.0  
 ด้ำนวุฒิกำรศึกษำพบว่ำครูผูส้อนระดบัปริญญำตรีและปริญญำโทมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ
เท่ำกนัคือ 3.70 และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมี
ควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงกวำ่เพศหญิงคือร้อยละ 56.8 และ 41.0 ตำมล ำดบั 
 ดำ้นประสบกำรณ์สอนพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 10 – 19 ปี มีค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงสุดคือ 3.96 รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกว่ำ 10 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ 
3.85 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกวำ่ 10 ปีมี
ควำมตั้งใจมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 48.9 รองลงมำคือมีประสบกำรณ์สอนระหวำ่ง 
20-29 ปี 10-19 ปี และ 30 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 44.0 40.8 และ 39.0 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบว่ำครูอตัรำจำ้งมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 3.81 รองลงมำคือ 
ครูคส.3 และ ครูผูช่้วยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจใกล้เคียงกันคือ 3.79 และ 3.78 ตำมล ำดับ และเม่ือ
พิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูช่้วยมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด 50.0 รองลงมำคือ
ครูคส.1 และครูคส.3 มีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 47.7 และ 44.2 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นกลุ่มสำระท่ีรับผิดชอบพบวำ่ครูผูส้อนกลุ่มวิทย ์– คณิต มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 
3.80 รองลงมำคือกลุ่มภำษำศำสตร์และกลุ่มสังคมศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจใกลเ้คียงกนัคือ 3.72 
และ 3.70 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนกลุ่มสำระสังคมศำสตร์มีควำม
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ตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 48.9 รองลงมำคือครูผูส้อนกลุ่มสำระวิทย-์คณิต และ
ภำษำศำสตร์มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 41.9 และ 40.0 ตำมล ำดบั 
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.76 และ 3.39 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 45.8 และ 42.5 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์วำงตกัพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 3.90 และ 3.56 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 44.2 และ 41.4 ตำมล ำดบั 
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์มือถือพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 3.88 และ 3.69 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด
ร้อยละ 43.8 ส่วนครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือ
ร้อยละ 44.0  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชแ้ทบ็เล็ตพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูง
กว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.70 และ 3.67 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียด
พบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดและสูงกวำ่ครูผูส้อน
ท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อร้อยละ 66.7 และ 42.9 ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่4.9 ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้น     
               กำรฝึกหดัของครูผูส้อน จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล 
 
          ลกัษณะ                ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการฝึกหัด  X       S.D. 
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง  
เพศ 
  ชำย   2.90 8.60 28.60 40.00 20.00 3.66 0.98 
  หญิง  1.70 6.80 22.20 36.80 32.50 3.91 0.99 
อายุ 
  ต  ่ำกวำ่ 30 ปี  0 6.40 23.40 38.30 31.90 3.96   0.91 
  30 - 39 ปี  0 4.10 26.50 30.60 38.80 4.04   0.91 
  40 – 49 ปี  1.40 8.60 22.90 42.90 24.30 3.80   0.95 
  50 ปีข้ึนไป  3.50 8.10 24.30 37.60 26.60 3.76   1.04 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญำตรี  2.00 7.80 25.10 36.90 28.10 3.81   1.00 
  ปริญญำโท  2.30 4.50 18.20 43.20 31.80 3.98   0.96 
ประสบการณ์สอน 
  ต  ่ำกวำ่ 10 ปี  0 5.70 25.00 38.60 30.70 3.94   0.89 
  10-19 ปี  0 2.00 24.50 36.70 36.70 4.08   0.84 
  20 – 29 ปี  2.40 11.90 25.00 35.70 25.00 3.69   1.05 
  30 ปีข้ึนไป  4.20 7.60 22.90 39.00 26.30 3.75   1.06 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ครูคส.1  0 13.60 27.30 38.60 20.50 3.66   0.96 
  ครูคส.2  3.50 7.40 25.70 35.60 27.70 3.77   1.04 
  ครูคส.3  0 4.70 11.60 44.20 39.50 4.19   0.82 
  ครูผูช่้วย  0 5.60 27.80 44.40 22.20 3.83   0.86 
  ครูอตัรำจำ้ง  0 3.10 25.00 37.50 34.40 4.03   0.86 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ)   
 
          ลกัษณะ                ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการฝึกหัด  X       S.D.  
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง  
กลุ่มสาระ 
  ภำษำศำสตร์  2.40 5.60 22.40 32.00 37.60   3.97   1.02 
  วทิย-์คณิต  1.60 4.00 27.40 38.70 28.20   3.88   0.92 
  สังคมศำสตร์  2.20 14.40 22.20  44.40 16.70 3.59   1.00 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 
  มีประสบกำรณ์  1.40 6.10 23.60 37.10 31.80 3.92   0.96 
  ไม่มีประสบกำรณ์  5.10 13.60 27.10 40.70 13.60 3.44   1.06 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์วางตัก 
  มีประสบกำรณ์  1.40 5.00 22.90 35.70 35.00 3.98   0.96 
 ไม่มีประสบกำรณ์  2.50 9.00 25.10 39.20 24.10 3.73   1.00 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์มือถือ 
 มีประสบกำรณ์  0 18.80 25.00 18.80 37.50 3.75   1.18 
ไม่มีประสบกำรณ์  2.20 6.80 24.10 38.70  28.20   3.84   0.98 
ประสบการณ์ใช้แทบ็เลต็ 
 มีประสบกำรณ์  0  0  33.30 0 66.70 4.33   1.16 
ไม่มีประสบกำรณ์  2.10  7.40 24.10 38.10 28.30 3.83   0.99 
   
      รวม  2.10 7.40 24.2 37.8 28.6 3.83   0.99 
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 จำกตำรำงท่ี 4.9 ร้อยละควำมตั้งใจแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรฝึกหัดของครูผูส้อน จ ำแนกตำม
ลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล พบวำ่โดยรวมครูผูส้อนมีควำมตั้งใจใชอ้ยูใ่นระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดคือร้อย 37.8 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุด ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด ลดหลัน่ลง
ตำมล ำดบัคือร้อยละ 28.6 24.2 7.4 และ 2.1 ตำมล ำดบั โดยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.83 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.99 และเม่ือพิจำรณำในรำยดำ้นพบวำ่ 
 ดำ้นเพศพบวำ่ครูผูส้อนเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนเพศชำยคือ 3.91 และ 
3.66 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนเพศชำยมีควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 40.0 มำกกว่ำเพศหญิงซ่ึงมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด
เช่นเดียวกนัคือร้อยละ 36.8 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นอำยุพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30 – 39 ปี มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 4.04 
รองลงมำคือมีอำยุต  ่ำกว่ำ 30 ปี มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.96 ตำมล ำดับและเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหวำ่ง 40-49 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด
คือร้อยละ 42.9 รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีอำยุต  ่ำกวำ่ 30 ปี และ 50 ปีข้ึนไป มีควำมตั้งใจระดบัมำก
ในร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 38.3 และ 37.6 ตำมล ำดบั ส่วนครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยูร่ะหวำ่ง 30 – 39 ปี มี
ควำมตั้งใจมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 38.8 ตำมล ำดบั 
 ดำ้นวฒิุกำรศึกษำพบวำ่ครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโทมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูง
กวำ่ครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี คือ 3.98 และ 3.81 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูง
กวำ่เพศหญิงคือร้อยละ 43.2 และ 36.9 ตำมล ำดบั  
 ด้ำนประสบกำรณ์สอนพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยู่ระหว่ำง 10 – 19 ปี มี
ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงท่ีสุดคือ 4.08 รองลงมำคือมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกว่ำ 10 ปี มีค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจเท่ำกบั 3.94 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูท่ีมีประสบกำรณ์สอน 30 ปีข้ึน
ไปมีควำมตั้ งใจระดับมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 39.0 รองลงมำคือครูผู ้สอนท่ีมี
ประสบกำรณ์สอนต ่ำกว่ำ 10 ปี 10-19 ปี และ 20-29 ปี มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนร้อยละท่ี
ใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 38.6 36.7 และ 35.7 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบวำ่ครูคส.3 มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือร้อยละ 4.19 รองลงมำคือ
ครูอตัรำจำ้งและครูผูช่้วยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 4.03 และ 3.83 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบว่ำครูผูช่้วยและครูคส.3 มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 
44.4 และ 44.2 รองลงมำคือ ครูคส.1 ครูอตัรำจำ้ง และครูคส.2มีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 38.6 
37.5 และ 35.6 ตำมล ำดบั  
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 ดำ้นกลุ่มสำระท่ีรับผิดชอบพบว่ำครูผูส้อนกลุ่มภำษำศำตร์มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 
3.97 รองลงมำคือครูผูส้อนกลุ่มสำระวิทย ์– คณิต และสังคมศำสตร์มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ 3.88 และ 
3.59 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนกลุ่มสำระสังคมศำสตร์มีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 44.4 รองลงมำคือกลุ่มสำระวทิย/์คณิต และ ภำษำศำสตร์มี
ควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 38.7 และ 32.0 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.92 และ 3.44 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 40.7 และ 37.1 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์วำงตกัพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 3.98 และ 3.73 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ39.2 และ 35.7 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์มือถือพบวำ่ท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ
สูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.84 และ 3.75 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียด
พบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 37.5 ส่วน
ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้ งใจระดับมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 38.7 
ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใช้แท็บเล็ตพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูง
กว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ 4.33 และ 3.83 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียด
พบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ส่วนใหญ่มีควำมตั้งใจในระดบัมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือ
ร้อยละ 66.7 ส่วนครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ส่วนใหญ่มีควำมตั้งใจในระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดคือร้อยละ 38.1 ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่4.10 ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้น     
 สถำนกำรณ์จ ำลองของครูผูส้อน จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล 
 
          ลกัษณะ             ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านสถานการณ์จ าลอง X       S.D. 
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง   
เพศ 
  ชำย   4.80 11.40 30.50 42.90 10.50 3.43   0.99 
  หญิง  2.60  9.80 29.10 38.90 19.70 3.63   0.99 
อายุ 
  ต  ่ำกวำ่ 30 ปี  0  8.50 21.30 51.10 19.10 3.81   0.86 
  30 - 39 ปี  2.00  4.12 6.50 34.70 32.70 3.92   0.98 
  40 – 49 ปี  4.30  10.00 34.30 41.40 10.00 3.43   0.96 
  50 ปีข้ึนไป  4.00  12.70 30.60 38.20 14.50 3.46   1.02 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญำตรี  3.10  11.20 29.50 40.00 16.30 3.55   0.99 
  ปริญญำโท  4.50  4.520 9.50 40.90 20.50 3.68   1.00 
ประสบการณ์สอน 
  ต  ่ำกวำ่ 10 ปี  1.10  9.10 27.30 43.20 19.30 3.70   0.92 
  10-19 ปี  0  0 30.6 44.9 24.50 3.94   0.75 
  20 – 29 ปี  4.80  17.90 31.00 33.30 13.10 3.32   1.07 
  30 ปีข้ึนไป  5.10  10.20 29.70 40.70 14.40 3.49   1.02 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ครูคส.1  2.30 18.20 25.00 45.50 9.10 3.41   0.97 
  ครูคส.2  5.00  10.40 30.20 37.60 16.80 3.51   1.04 
  ครูคส.3  0  2.30 32.60 46.50 18.60 3.81   0.76 
  ครูผูช่้วย  0  11.10 27.80 38.90 22.20 3.72   0.96 
  ครูอตัรำจำ้ง  0 9.40 28.10 40.60 21.90 3.57   0.99 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 
          ลกัษณะ             ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านสถานการณ์จ าลอง X       S.D.  
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง   
กลุ่มสาระ 
  ภำษำศำสตร์  4.00 8.00 22.40 44.00  21.60  3.71   1.02 
  วทิย-์คณิต  2.40 7.30 34.70 38.70  16.90  3.60   0.93 
  สังคมศำสตร์  3.30 17.80 32.20  36.70 10.00 3.32   0.99 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 
  มีประสบกำรณ์  1.40 11.10 30.70 38.20 18.60 3.61   0.96 
  ไม่มีประสบกำรณ์  11.90 6.80 23.70 49.20 8.50 3.36   1.13 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์วางตัก 
  มีประสบกำรณ์  2.10 8.60 30.00 40.70 18.60 3.65   0.95 
ไม่มีประสบกำรณ์  4.00 11.60 29.10 39.70 15.60 3.51   1.01 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์มือถือ 
 มีประสบกำรณ์  0 12.50 37.50 18.80 31.20 3.69   1.08 
ไม่มีประสบกำรณ์  3.40 10.20 29.10 41.20  16.10  3.56   0.99 
ประสบการณ์ใช้แทบ็เลต็ 
 มีประสบกำรณ์  0  0 33.30 0 66.70 4.33   1.16 
ไม่มีประสบกำรณ์  3.30 10.40 29.50 40.50 16.40 3.56   0.99 
   
      รวม 3.20 10.30 29.50 40.10 16.80 3.50   0.99 
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 จำกตำรำงท่ี 4.10 ร้อยละควำมตั้งใจแอปพลิเคชั่นด้ำนสถำนกำรณ์จ ำลองของครูผูส้อน 
จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล พบว่ำโดยรวมครูผูส้อนมีควำมตั้งใจใช้อยู่ในระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 40.1 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงร้อยละ 29.5 และมีควำม
ตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 16.8 ตำมล ำดบั โดยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.50 และส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 0.99 และเม่ือพิจำรณำในรำยดำ้นพบวำ่ 
 ดำ้นเพศพบวำ่ครูผูส้อนเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนเพศชำยคือ 3.63 และ 
3.43 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนเพศชำยมีควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 42.9 มำกกว่ำเพศหญิงซ่ึงมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด
เช่นเดียวกนัคือร้อยละ 38.9 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นอำยุพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30 – 39 ปี มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 3.92 
รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีอำยุต  ่ำกว่ำ 30 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมคั้งใจ 3.81 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 30 ปีมีควำมตั้งใจมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 51.1 
รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยูร่ะหวำ่ง 40 – 49 ปี และ 50 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 
41.4 และ 38.2 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นวุฒิกำรศึกษำพบว่ำครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูง
กว่ำครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีคือ 3.68 และ 3.55 ตำมล ำดับ และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกบัครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำวฒิุปริญญำตรีคือร้อยละ 40.9 และ 40.0 ตำมล ำดบั  
 ด้ำนประสบกำรณ์สอนพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยู่ระหว่ำง 10 – 19 ปีมี
ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 3.94 รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกวำ่ 10 ปีมีค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.70 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์
สอนอยูร่ะหวำ่ง 10-19 ปี มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 44.9 รองลงมำคือ
ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกวำ่ 10 ปี และ 30 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนร้อย
ละท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 43.2 และ 40.7 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบว่ำครูคส.3 มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงท่ีสุดคือ 3.81 รองลงมำคือครู
ผูช่้วยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.72 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูคส.3 และ 
ครูคส.1มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 46.5 และ 45.5 ตำมล ำดบั รองลงมำคือครู
อตัรำจำ้งมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 40.6  
 ด้ำนกลุ่มสำระพบว่ำครูผู ้สอนกลุ่มภำษำศำสตร์มีค่ำเฉล่ียควำมตั้ งใจสูงสุดคือ 3.71 
รองลงมำคือครูผูส้อนกลุ่มวิทย ์– คณิต และครูผูส้อนกลุ่มสังคมศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 
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3.60 และ 3.32 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนกลุ่มสำระภำษำสำสตร์มี
ควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 44.0 รองลงมำคือครูผูส้อนกลุ่มสำระวิทย-์
คณิต และกลุ่มสำระสังคมศำสตร์มีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 38.7 และ 36.7 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.61 และ 3.36 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 49.2 และ 38.2 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์วำงตกัพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 3.65 และ 3.51 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำ
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชไ้ม่มีควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 40.7 และ 39.7 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์มือถือพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 3.69 และ 3.56 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำรำบ
ละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อย
ละ 37.5 ส่วนครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 
41.2 ตำมล ำดบั 
  ดำ้นประสบกำรณ์ใช้แท็บเล็ตพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูง
กวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ 4.33 และ 3.56 ตำมล ำดยั ทั้งน้ีครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้
ส่วนใหญ่มีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 66.7  
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ตารางที ่4.11  ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่
 ดำ้น เกมส์เพื่อกำรสอนของครูผูส้อน จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล 
 
          ลกัษณะ             ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านเกมส์เพือ่การสอน X       S.D.  
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง    
เพศ     
  ชำย   2.90 14.30 24.80 42.90 15.20 3.53   1.01 
  หญิง  1.30  11.10 28.60 35.50 23.50 3.69   0.99 
อายุ 
  ต ่ำกวำ่ 30 ปี  0  6.40 21.30 40.40 31.90 3.98   0.89 
  30 - 39 ปี  0  8.20 26.50 28.60 36.70 3.94   0.99 
  40 – 49 ปี  1.40  17.10 31.40 30.00 20.00 3.50   1.04 
  50 ปีข้ึนไป  2.90  12.70 27.70 42.80 13.90 3.52  0.98 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญำตรี  1.70  11.90 27.80 36.90 21.70 3.65   1.00 
  ปริญญำโท  2.30  13.60 25.00 43.20 15.90 3.57   0.99 
ประสบการณ์สอน 
  ต  ่ำกวำ่ 10 ปี  0  9.10 23.90 36.40 30.70 3.89   0.95 
  10-19 ปี  0  8.20 34.70 24.50 32.70 3.82   0.99 
  20 – 29 ปี  2.40  19.00 28.60 39.30 10.70 3.37   0.99 
  30 ปีข้ึนไป  3.40  11.00 26.30 43.20 16.10 3.58   1.00 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ครูคส.1  0 13.60 27.30 38.60 20.50 3.66   0.96 
  ครูคส.2   3.00 13.40 26.70 35.10 21.80 3.59   1.06 
  ครูคส.3  0  9.30 25.60 55.80 9.30 3.65   0.78 
  ครูผูช่้วย  0  11.10 16.70 38.90 33.30 3.94   0.99 
  ครูอตัรำจำ้ง  0  6.20 40.60 28.10 25.00 3.72   0.92 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 
          ลกัษณะ             ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านเกมส์เพือ่การสอน X       S.D. 
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง   
กลุ่มสาระ 
  ภำษำศำสตร์  2.40 10.40 21.6 0 36.80  28.80   3.79   1.05 
  วทิย-์คณิต  1.60 7.30 33.90 37.90 19.40   3.66   0.92 
  สังคมศำสตร์  1.10 21.10 26.70 38.90  12.20 3.40   0.99 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 
  มีประสบกำรณ์  1.40 11.40 27.50 36.80 22.90 3.68   1.00 
  ไม่มีประสบกำรณ์  3.40 15.30 27.10 42.40 11.90 3.44   1.01 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์วางตัก 
  มีประสบกำรณ์  0.70 10.70 30.70 30.70 27.10 3.73   1.00 
ไม่มีประสบกำรณ์  2.50 13.10 25.1 0 42.70 16.60 3.58   1.00 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์มือถือ 
 มีประสบกำรณ์  0 12.10 26.90 38.70 20.40 3.69   1.08 
ไม่มีประสบกำรณ์  1.90 12.10 25.90       38.70        20.40   3.64   1.00 
ประสบการณ์ใช้แทบ็เลต็ 
 มีประสบกำรณ์  0  0  33.30 0  66.70 4.33   1.16 
ไม่มีประสบกำรณ์  1.80 12.20 27.40 38.10 20.50 3.63   1.00 
   
      รวม  1.80 12.10 27.40 37.80 20.90 3.64   1.00 
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 จำกตำรำงท่ี 4.11 ร้อยละควำมตั้งใจแอปพลิเคชั่นด้ำนเกมส์เพื่อกำรสอนของครูผูส้อน 
จ ำแนกตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล พบว่ำโดยรวมครูผูส้อนมีควำมตั้งใจใช้อยู่ในระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 37.8 รองลงมำคือมีควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงและมีควำมตั้งใจมำก
ท่ีสุดร้อยละ 27.4 และ 20.9 ตำมล ำดบั โดยมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.64 และส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 1.00 และเม่ือพิจำรณำในรำยดำ้นพบวำ่ 
 ดำ้นเพศพบวำ่ครูผูส้อนเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนเพศชำยคือ 3.69 และ 
3.53 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนเพศชำยมีควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 42.9 มำกกว่ำเพศหญิงซ่ึงมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด
เช่นเดียวกนัคือร้อยละ 35.5 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นอำยพุบวำ่ครูผุส้อนท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 30 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 3.98 รองลงมำคือ
ครูผูส้อนท่ีมีอำยอุยูร่ะหวำ่ง 30 – 39 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.94 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำ
ในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีอำย ุ50 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อย
ละ 42.8 รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีอำยุต  ่ำกว่ำ 30 ปี มีควำมตั้งใจระดับมำกร้อยละ 40.4 ส่วน
ครูผูส้อนท่ีมีอำยุอยู่ระหว่ำง 30 – 39 ปีมีควำมตั้งใจมำกท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 36.7 
ตำมล ำดบั 
 ด้ำนวุฒิกำรศึกษำพบว่ำครูผูส้อนระดบัปริญญำตรีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อน
ระดบัปริญญำโทคือ 3.65 และ 3.57 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำวฒิุปริญญำโทมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ
วฒิุปริญญำตรีคือร้อยละ 43.2 และ 36.9 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์สอนพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกวำ่ 10 ปี มีค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงท่ีสุดคือ 3.89 รองลงมำคือครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยู่ระหวำ่ง 10 – 19 ปีมีค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.82 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์
สอน 30 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 43.2 รองลงมำคือครูผูส้อนท่ี
มีประสบกำรณ์สอน 20 – 29 ปี และมีประสบกำรณ์สอนต ่ำกวำ่ 10 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 
39.3 และ 36.4 ตำมล ำดบั ส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์สอนอยู่ระหวำ่ง 10 – 19 ปีมีควำมตั้งใจ
ระดบัมำกร้อยละ 32.7 ตำมล ำดบั  ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบว่ำครูผูส้อนท่ีด ำรงต ำแหน่งครูผูช่้วยมี
ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 3.94 รองลงมำคือครูอตัรำจำ้งมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจคือ 3.72 ตำมล ำดบั
และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ีด ำรงต ำแหน่งครูคส.3มีควำมตั้งใจระดบัมำกใน
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สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 55.8 รองลงมำคือครูผูช่้วย ครูคส.1 และครูคส.3มีควำมตั้งใจระดบัมำก
ในสัดส่วนท่ีลดหลัน่กนัตำมล ำดบัคือร้อยละ 38.9 38.6 และ 35.1 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นกลุ่มสำระวิชำท่ีรับผิดชอบพบวำ่ครูผูส้อนกลุ่มสำระภำษำศำสตร์มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ
สูงท่ีสุด รองลงมำคือครูผูส้อนกลุ่มสำระวทิย ์– คณิต และครูผูส้อนกลุ่มสังคมศำสตร์มีค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจเท่ำกับ 3.66 และ 3.40 ตำมล ำดับ เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนกลุ่มสำระ
สังคมศำสตร์ วทิย-์คณิต และภำษำศำสตร์มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 
38.9 37.9 และ 36.8 ตำมล ำดบั ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อ 3.68 และ 3.44 ตำมล ำดยั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงกว่ำมี
ประสบกำรณ์ใชคื้อร้อยละ 42.4 และ 36.8  ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์วำงตกัพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจสูงกว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้คือ 3.73 และ 3.58 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงกว่ำมี
ประสบกำรณ์ใชคื้อร้อยละ 42.7 และ 30.7 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์มือถือพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ียควำม
ตั้งใจใกลเ้คียงกบัครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใช ้คือ 3.69 และ 3.64 ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้และไม่มีประสบกำรณ์ใช้มีควำมตั้งใจระดบัมำก  
และควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดในร้อยละท่ีเท่ำกนัคือ 38.7 และ 20.4 ตำมล ำดบั ส่วนประสบกำรณ์
ใช้แท็บเล็ตพบว่ำครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใช้ส่วนใหญ่มีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 66.7  
ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่4.12 ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้น     
 กำรทดสอบของครูผูส้อน จ ำแนกลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล 
 
          ลกัษณะ             ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการทดสอบ  X       S.D. 
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง   
เพศ 
  ชำย   2.9 9.5 25.7 40.0 21.9 3.69   1.01 
  หญิง  1.3 8.52 4.8 38.5 26.9 3.81   0.97 
อายุ 
  ต  ่ำกวำ่ 30 ปี  2.1 4.3  17.0 48.9 27.7 3.96   0.91 
  30 - 39 ปี  0 4.1  28.6 24.5 42.9 4.06   0.94 
  40 – 49 ปี  1.4 10.0 25.7 38.6 24.3 3.74   0.99 
  50 ปีข้ึนไป  2.3 11.0 26.0 40.5 20.2 3.65   1.00 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญำตรี  1.4 9.5  25.8 38.0 25.4 3.77   0.98 
  ปริญญำโท  4.5 4.5  20.5 45.5 25.0 3.82   1.02 
ประสบการณ์สอน 
  ต  ่ำกวำ่ 10 ปี  1.1 4.5  25.0 37.5 31.8 3.94   0.92 
  10-19 ปี  0 6.1  26.5 34.7 32.7 3.94   0.92 
  20 – 29 ปี  2.4 11.9 25.0 45.2 15.5 3.60   0.97 
  30 ปีข้ึนไป  2.5 11.0 24.6 37.3 14.6 3.70   1.04 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ครูคส.1  0 9.1 34.1 36.4 20.5 3.68   0.91 
  ครูคส.2   2.5 11.9  22.3 38.6 24.8 3.71   1.05 
  ครูคส.3  0 0  27.9 46.5 25.6 3.98   0.74 
  ครูผูช่้วย  0 5.6  27.8 33.3 33.3 3.94   0.94 
  ครูอตัรำจำ้ง  3.1 3.1  25.0 37.5 31.2 3.91   0.96 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
          ลกัษณะ             ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการทดสอบ  X       S.D.  
        ส่วนบุคคล   น้อย น้อย ปาน มาก มากทีสุ่ด              
  ทีสุ่ด  กลาง   
กลุ่มสาระ 
  ภำษำศำสตร์  3.2 7.2 22.4 36.0 31.2 3.85   1.05 
  วทิย-์คณิต  1.6 3.2 29.0 40.3 25.8  3.85   0.90 
  สังคมศำสตร์  0 18.9 23.3   41.1 16.7 3.56   0.98 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 
  มีประสบกำรณ์  1.4 7.9 23.9 38.9 27.9 3.84   0.97 
  ไม่มีประสบกำรณ์  3.4 13.6 30.5 39.0 13.6 3.46   1.01 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์วางตัก 
  มีประสบกำรณ์  1.4 6.4 20.7 42.1 29.3 3.91   0.94 
ไม่มีประสบกำรณ์  2.0 10.6 28.1 36.7 22.6 3.67   1.00 
ประสบการณ์ใช้คอมพวิเตอร์มือถือ 
 มีประสบกำรณ์  0 18.8 25.0 31.2 25.0 3.62   1.09 
ไม่มีประสบกำรณ์  1.9 8.4 25.1 39.3  25.4   3.78   0.98 
ประสบการณ์ใช้แทบ็เลต็ 
 มีประสบกำรณ์  0  0 33.3 0 66.7 4.33   1.16 
ไม่มีประสบกำรณ์  1.8  8.9 25.0 39.3 25.0 3.77   0.99 
   
      รวม  1.80 8.80 25.10 38.90 25.40 3.77   0.99 
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 จำกตำรำงที่ 4.12 ร้อยละควำมตั้งใจแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรทดสอบของครูผูส้อน จ ำแนก
ตำมลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล พบวำ่โดยรวมครูผูส้อนมีควำมตั้งใจใชอ้ยูใ่นระดบัมำกในสัดส่วน
ที่สูงที่สุดคือ 38.9 รองลงมำคือควำมตั้งใจระดบัมำกที่สุด และควำมตั้งใจระดบัปำนกลำงใน
สัดส่วนที่ใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 25.4 และ 25.1 ตำมล ำดบัโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจเท่ำกบั 3.77 
และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.99 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบวำ่ 
 ดำ้นเพศพบวำ่ครูผูส้อนเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนเพศชำยคือ 3.81 
และ 3.69 ตำมล ำดบัและเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนเพศชำยมีควำมตั้งใจระดบัมำก
ในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือร้อยละ 40.0 มำกกวำ่เพศหญิงซ่ึงมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนที่สูง
ท่ีสุดเช่นเดียวกนัคือร้อยละ 38.5ตำมล ำดบั  
 ดำ้นอำยุสอนพบวำ่ครูผูส้อนที่มีอำยุอยูร่ะหวำ่ง 30 – 39 ปีมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดคือ 
4.06 รองลงมำคือครูผูส้อนที่มีอำยุต  ่ำกวำ่ 30 ปี มีค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจ 3.96 ตำมล ำดบัและเมื่อ
พิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนที่มีอำยุต  ่ำกวำ่ 30 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนที่สูง
ท่ีสุดคือร้อยละ 48.9 รองลงมำคือครูผูส้อนที่มีอำยุ 50 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกร้อยละ 40.5 
ส่วนครูผูส้อนที่มีอำยุอยูร่ะหวำ่ง 30 – 39 ปีมีควำมตั้งใจระดบัมำกที่สุดในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ
ร้อยละ 42.9  
 ดำ้นวุฒิกำรศึกษำพบวำ่ครูผูส้อนระดบัปริญญำโทมีควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนระดบั
ปริญญำตรีคือ 3.82 และ 3.72 ตำมล ำดบัและเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำวุฒิปริญญำโทมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนที่สูงกวำ่ครูผูส้อนที่ส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิ
ปริญญำตรีคือร้อยละ 45.5 และ 38.0 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์สอนพบวำ่ครูผูส้อนที ่มีประสบกำรณ์สอนต ่ ำกวำ่  10 ปี และมี
ประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 10 – 19 ปี มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงสุดอยูใ่นล ำดบัที่เท่ำกนัคือ 3.94 
ตำมล ำดบั เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนที่มีประสบกำรณ์สอนอยูร่ะหวำ่ง 20 – 29 ปีมี
ควำมตั้งใจระดบัมำกอยูใ่นสัดส่วนที่สูงที่สุดคือร้อยละ 45.2 รองลงมำคือมีประสบกำรณ์สอนต ่ำ
กวำ่ 10 ปี และ 30 ปีข้ึนไปมีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนร้อยละที่ใกลเ้คียงกนัคือ 37.5 และ 
37.3 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นต ำแหน่งปัจจุบนัพบวำ่ครูคส.3 ครูผูช่้วย และครูอตัรำจำ้งมีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจอยูใ่น
ล ำดบัที่ใกลเ้คียงกนัคือ 3.98 3.94 และ 3.91 ตำมล ำดบั และเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่
ครูคส.3มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือ 46.5 รองลงมำคือครูคส.2 และครูอตัรำจำ้ง
มีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัร้อยละ 38.6 และ 37.5 ตำมล ำดบั  
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 ดำ้นกลุ่มสำระที่รับผิดชอบพบวำ่ครูกลุ่มสำระภำษำศำสตร์ และวิทย ์– คณิต มีค่ำเฉลี่ย
ควำมตั้งใจเท่ำกนัคือ 3.85 รองลงมำคือครูผูส้อนกลุ่มสำระสังคมศำสตร์มีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจ 3.56 
ตำมล ำดบั และเม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูกลุ่มสำระสังคมศำสตร์ และ วิทย-์คณิตมีควำม
ตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 41.1 และ 40.3 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพบวำ่ครูผูส้อนท่ีมีประสบกำรณ์ใชมี้ค่ำเฉล่ีย
ควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนที่ไม่มีประสบกำรณ์ใชค้ือ 3.84 และ 3.46 ตำมล ำดบัและเมื่อพิจำรณำ
ในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำก
ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 39.0 และ 38.9 ตำมล ำดบั  
 ส่วนดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์วำงตกัพบวำ่ครูผูส้อนที่มีประสบกำรณ์ใชมี้
ค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนที่ไม่มีประสบกำรณ์ใชค้ือ 3.91 และ 3.67 ตำมล ำดบั และเมื่อ
พิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนที่มีประสบกำรณ์ใชม้ีควำมตั้งใจระดบัมำกในสัดส่วนที่สูง
กวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชคื้อร้อยละ 42.1 และ 36.7 ตำมล ำดบั  
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชค้อมพิวเตอร์มือถือพบวำ่ครูผูส้อนที่ไม่มีประสบกำรณ์ใชม้ีค่ำเฉลี่ย
ควำมตั้งใจสูงกวำ่ครูผูส้อนที่มีประสบกำรณ์ใชค้ือ 3.78 และ 3.62 ตำมล ำดบั และเมื่อพิจำรณำใน
รำยละเอียดพบวำ่ครูผูส้อนท่ีไม่มีประสบกำรณ์ใชแ้ละมีประสบกำรณ์ใชมี้ควำมตั้งใจระดบัมำกใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 39.3 และ 31.2 ตำมล ำดบั 
 ดำ้นประสบกำรณ์ใชแ้ท็บเล็ตพบวำ่ครูผูส้อนที่มีประสบกำรณ์ใชม้ีค่ำเฉล่ียควำมตั้งใจสูง
กวำ่ครูผูส้อนที่ไม่มีประสบกำรณ์ใชค้ือ 4.33 และ 3.77 ทั้งน้ีครูผูส้อนที่มีประสบกำรณ์ใชส่้วน
ใหญ่มีควำมตั้งใจระดบัมำกท่ีสุดร้อยละ 66.7  
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4.4 ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที ่ม ีอทิธิพลต่อระดับความตั้งใจใช้แท็บเลต็
 ประกอบการสอนของครูผู้สอนตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
 Acceptance Model: TAM ) 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำน
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3ตำมตวัแบบกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) โดยปัจจยัภำยนอกคือ ควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต ควำมสนใจ
เทคโนโลยใีหม่ กำรสนบัสนุนจำกโรงเรียน และอิทธิพลทำงสังคม ส่วนปัจจยัภำยในคือ กำรรับรู้ถึง
ควำมง่ำย และกำรรับรู้ถึงประโยชน์ โดยผูว้ิจยัจะน ำเสนอสถิติพรรณนำของตวัแปรเหล่ำน้ีผล
กำรศึกษำมีรำยละเอียดดงัแสดงตำรำงท่ี 4.13 – 4.18 
 
ตารางที่4.13 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นดำ้นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยใน
 กำรใชง้ำนแท็บเล็ตประกอบกำรสอนของครูผูส้อน  (n = 340) 
  
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  X          S.D.   ระดับความคิดเห็น 
1.กำรใชง้ำนแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ำยท่ีจะสำมำรถ 3.27  1.01  ปำนกลำง 
เรียนรู้และท ำควำมเขำ้ใจไดเ้อง 
2.กำรใชง้ำนแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ำยท่ีจะสำมำรถ 3.23  1.02  ปำนกลำง 
ใชง้ำนไดอ้ยำ่งช ำนำญ 
3.กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชนัทำงกำรศึกษำ 2.99  1.03  ปำนกลำง 
โดยผำ่นแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ำย 
4.กำรเขำ้ถึงแอปพลิเคชัน่ทำงกำรศึกษำโดย 3.05  1.00  ปำนกลำง 
ผำ่นแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ำย 
5.กำรเรียนกำรสอนโดยใชแ้ทบ็เล็ตสำมำรถ 3.13  0.97  ปำนกลำง 
ท ำไดง่้ำยและมีขั้นตอนไม่ยุง่ยำก 
 
  เฉลีย่รวม  3.13  1.01  ปานกลาง 
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 จำกตำรำงท่ี  4.13 เ ม่ือพิจำรณำค่ำเฉล่ียของระดับควำมคิดเห็นในกำรใช้แท็บเล็ต
ประกอบกำรสอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช
เขต 3 ดำ้นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนภำพรวมพบว่ำมีระดบัควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัปำน
กลำง และเม่ือพิจำรณำในรำยประเด็นพบว่ำประเด็นท่ีมีระดบัควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัปำนกลำง
ไดแ้ก่  กำรใชง้ำนแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ำยท่ีจะสำมำรถเรียนรู้และท ำควำมเขำ้ใจไดเ้อง (X = 3.27) กำร
ใชง้ำนแท็บเล็ตเป็นเร่ืองง่ำยท่ีจะสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งช ำนำญ (X = 3.23) กำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้แท็บเล็ตสำมำรถท ำได้ง่ำยและมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก (X = 3.13) กำรเขำ้ถึงแอปพลิเคชั่นทำง
กำรศึกษำโดยผำ่นแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ำย (X = 3.05) กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ทำงกำรศึกษำโดย
ผำ่นแทบ็เล็ตเป็นเร่ืองง่ำย  
(X =2.99) ตำมล ำดบั 
  จำกกำรศึกษำขำ้งตน้พบว่ำระดบัควำมคิดเห็นดำ้นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนอยู่
ในระดับปำนกลำง ซ่ึงขัดแยง้กับงำนวิจยัของอญัญำรัตน์ ใบแสง (2552:85-86) ท่ีพบว่ำผูใ้ช้
เทคโนโลยี 3G มีกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีอำจมีสำเหตุเน่ืองมำจำก
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำกำรตดัสินใจยอมรับเทคโนโลยี 3G มำกกวำ่คร่ึงถึงร้อยละ 71.25 มี
อำยุอยูร่ะหวำ่ง 20 – 29 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีกำรใชเ้ทคโนโลยีอยูเ่ป็นประจ ำ จึงท ำให้มองเห็นว่ำ
กำรใช้เทคโนโลยีเป็นเร่ืองง่ำยท่ีจะสำมำรถเรียนรู้และใช้งำนได้อย่ำงช ำนำญ  ในกำรศึกษำคร้ังน้ี
พบว่ำครูผูส้อนมีอำยุ 50 ปีข้ึนไปในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงอำจเป็นไปได้ว่ำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศของครูผู ้สอนกลุ่มน้ีมีกำรใช้น้อยกว่ำกลุ่มคนท่ีมีอำยุต  ่ ำกว่ำ  ข้อคิดเห็นดังกล่ำว
สอดคลอ้งกบัรำยงำนกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของประเทศไทย (2551: 25-26) 
ท่ีพบวำ่ประชำกรกลุ่มอำยุ  15 – 24 ปี และ 25 – 34 ปี มีกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศดำ้น
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอยูใ่นสัดส่วนท่ีมำกกวำ่ประชำกรท่ีมีอำยุ 50 ปีข้ึนไป อยำ่งไรก็ตำมใน
กำรศึกษำคร้ังน้ีครูผูส้อนส่วนใหญ่ใหค้วำมคิดเห็นวำ่กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนส่ือแท็บเล็ต
ในกำรสอนเช่น กำรเรียนรู้และท ำควำมเขำ้ใจกำรท ำงำนของแท็บเล็ต กำรเขำ้ถึงและดำวน์โหลด
แอปพลิเคชัน่ทำงกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรใชส่ื้อแทบ็เล็ตประกอบกำรสอนของครูผูส้อนอยูใ่น
ระดบัปำนกลำงจึงส่งผลใหก้ำรประเมินดำ้นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
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ตารางที่4.14 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นดำ้นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
 ไดรั้บในกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนของครูผูส้อน  (n = 340) 
 
การรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับ                X S.D       ระดับความคิดเห็น 
1.กำรใชส่ื้อแทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยให้   3.70 0.89  มำก 
บรรยำกำศในกำรสอนน่ำสนใจข้ึน 
2.กำรใชแ้ทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยในกำรจดั   3.34 0.84  ปำนกลำง 
ประสบกำรณ์ใหก้บัผูเ้รียน เรียนรู้ไดอ้ยำ่ง 
ถูกตอ้ง 
3.กำรใชส่ื้อแทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยใหผู้เ้รียน  3.45 0.86  ปำนกลำง 
เขำ้ใจเน้ือหำบทเรียนไดม้ำกข้ึน 
4.กำรใชแ้ทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยเร้ำควำมสนใจ  3.93 0.82  มำก 
ในกำรเรียนใหก้บัผูเ้รียน 
5.กำรใชแ้ทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยใหผู้ส้อนและ  3.34 0.88  ปำนกลำง 
ผูเ้รียนมีควำมเขำ้ใจตรงกนั 
6.กำรใชส่ื้อแทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยใหผู้ส้อน  3.22 0.87  ปำนกลำง 
สอนไดต้ำมวตัถุประสงค์ 
7.กำรใชแ้ทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยใหผู้ส้อนถ่ำยทอด  3.22 0.86  ปำนกลำง 
ควำมรู้ไดช้ดัเจนในเวลำเหมำะสม 
8.กำรใชแ้ทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยแบ่งเบำภำระ  3.22 1.01  ปำนกลำง 
กำรสอนของผูส้อน 
9.กำรใชส่ื้อแทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยใหผู้เ้รียน  3.43 0.86  ปำนกลำง 
จ ำไดเ้ร็วและนำนข้ึน 
10.รูปแบบของแทบ็เล็ตสะดวกต่อกำรพกพำของผูเ้รียน 3.46 1.03  ปำนกลำง 
 
  เฉลีย่รวม   3.43 0.89  ปานกลาง 
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 จำกตำรำงท่ี 4.14 เม่ือพิจำรณำค่ำเฉล่ียของระดบัควำมคิดเห็นในกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำร
สอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ดำ้นกำร
รับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บในภำพรวมพบวำ่มีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง และเม่ือพิจำรณำ
ในรำยประเด็นพบว่ำประเด็นท่ีมีระดบัควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก ได้แก่ กำรใช้แท็บเล็ตในกำร
สอนช่วยเร้ำควำมสนใจในกำรเรียนให้กบัผูเ้รียน (X=3.93) กำรใช้ส่ือแท็บเล็ตในกำรสอนช่วยให้
บรรยำกำศในกำรสอนน่ำสนใจข้ึน (X=3.70) ตำมล ำดบั และประเด็นท่ีมีระดบัควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปำนกลำงไดแ้ก่ รูปแบบของแท็บเล็ตสะดวกต่อกำรพกพำของผูเ้รียน (X=3.46) กำรใชส่ื้อแท็บ
เล็ตในกำรสอนช่วยให้ผูเ้รียนเขำ้ใจบทเรียนมำกข้ึน (X=3.45) กำรใชส่ื้อแท็บเล็ตในกำรสอนช่วยให้
ผูเ้รียนจ ำไดเ้ร็วและนำนข้ึน (X=3.43) กำรใชแ้ท็บเล็ตในกำรสอนช่วยในกำรจดัประสบกำรณ์ให้กบั
ผูเ้รียน เรียนรู้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง (X=3.34) กำรใชแ้ท็บเล็ตในกำรสอนช่วยให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีควำม
เข้ำใจตรงกัน (X=3.34) กำรใช้แท็บเล็ตในกำรสอนช่วยให้ผูส้อน สอนได้ตำมวตัถุประสงค ์                      
(X=3.22) กำรใช้แท็บเล็ตในกำรสอนช่วยให้ผูส้อนถ่ำยทอดควำมรู้ไดช้ดัเจนในเวลำอนัเหมำะสม                
(X=3.22) กำรใชแ้ทบ็เล็ตในกำรสอนช่วยแบ่งเบำภำระกำรสอนของผูส้อน(X=3.22) ตำมล ำดบั 

จำกกำรศึกษำขำ้งตน้พบวำ่ระดบัควำมคิดเห็นดำ้นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบั
ปำนกลำง ซ่ึงขดัแยง้กบังำนวิจยัของนฤมล จิตร์เครือ (2544) ท่ีพบวำ่ครูผูส้อนมีควำมคิดเห็นดำ้นกำร
รับรู้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีอำจมีสำเหตุเน่ืองมำจำกกลุ่มตวัอยำ่ง
ท่ีใช้ในกำรศึกษำส่วนใหญ่มีประกำรณ์ในกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนถึงร้อยละ 81.8 ซ่ึงหำก
ครูผูส้อนไดเ้คยมีประสบกำรณ์ใชส่ื้อกำรสอนจนสำมำรถใช้งำนส่ือกำรสอนนั้นไดอ้ยำ่งช ำนำญ ก็
จะท ำใหค้รูผูส้อนมองเห็นถึงประโยชน์ของส่ือกำรสอนนั้นๆวำ่จะสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรสอนท ำใหก้ำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ขอ้คิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบังำนวิจยั
ของ พฒัน์รวี จงสวสัด์ิ (2544) พบวำ่ครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนประถมศึกษำ จงัหวดักำญจนบุรี ท่ีมี
ประสบกำรณ์ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จะรับรู้ประโยชน์ในดำ้นของควำมสำมำรถน ำมำใชใ้นงำน
ท่ีรับผดิชอบได ้และงำนวิจยัของพชัรำภรณ์ ผำงสระนอ้ย  (2540) ไดศึ้กษำตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กบักำร
ยอมรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนประถมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกรรมกำรประถมศึกษำแห่งชำติ11พบว่ำครูเห็นประโยชน์คอมพิวเตอร์อย่ำงมำกเม่ือ
คอมพิวเตอร์ได้เข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนด้ำนต่ำงๆของครูได้ซ่ึงจะท ำให้ครูเกิดกำร
ยอมรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดม้ำกข้ึน อยำ่งไรก็ตำมในกำรศึกษำคร้ังน้ีพบวำ่ครูผูส้อนส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ 99.10 ไม่เคยมีประสบกำรณ์ใชแ้ท็บเล็ต ซ่ึงครูผูส้อนส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำมีกำร
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรใช้ส่ือแท็บเล็ตในกำรสอนเช่น ท ำให้บรรยำกำศในกำรเรียนกำร
สอนน่ำสนใจช่วยเร้ำควำมสนใจของผูเ้รียนและยงัเป็นกำรจดัประสบกำรณ์เรียนรู้ให้กับผูเ้รียน 
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เรียนรู้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งสำมำรถเขำ้ใจเน้ือหำบทเรียนในเวลำอนัเหมำะสม ท ำให้ผูเ้รียนและผูส้อนมี
ควำมเขำ้ใจตรงกนั รูปแบบของแท็บเล็ตสะดวกต่อกำรพกพำของผูเ้รียนอยู่ในระดบัปำนกลำง จึง
ส่งผลใหก้ำรประเมินกำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกแทบ็เล็ตอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 
ตารางที่ 4.15 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นดำ้นอิทธิพลทำงสังคมของ
 ครูผูส้อน (n = 340) 
 
ด้านอทิธิพลทางสังคม               X  S.D.     ระดับความคิดเห็น 
1.นโยบำยกำรแจกแทบ็เล็ตประจ ำตวั  3.37  1.02  ปำนกลำง 
นกัเรียน One Tablet Per Child 
ของรัฐบำลมีส่วนกระตุน้ใหใ้ชส่ื้อ 
แทบ็เล็ตในกำรสอน 
2.เพื่อนร่วมงำนมีส่วนกระตุน้ใหใ้ช ้  3.06  0.97  ปำนกลำง 
ส่ือแทบ็เล็ตในกำรสอน 
3.เลือกใชส่ื้อแทบ็เล็ตในกำรสอนเพรำะ  3.12  1.04  ปำนกลำง 
เป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บควำมนิยม 
4.กำรใชส่ื้อแทบ็เล็ตในกำรสอนท ำใหมี้ภำพ 3.11  0.98  ปำนกลำง 
ลกัษณ์ท่ีทนัสมยั 
 เฉลีย่รวม   3.17  1.00  ปานกลาง 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.15 เม่ือพิจำรณำค่ำเฉล่ียของระดบัควำมคิดเห็นในกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำร
สอนของครูผูส้อนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ด้ำน
อิทธิพลทำงสังคมในภำพรวมพบวำ่มีระดบัควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัปำนกลำง และเม่ือพิจำรณำใน
รำยประเด็นพบว่ำประเด็นท่ีมีระดบัควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัปำนกลำงไดแ้ก่นโยบำยกำรแจกแท็บ
เล็ตประจ ำตวันกัเรียน One Tablet Per Child (X=3.37) เลือกใชส่ื้อแท็บเล็ตในกำรสอนเพรำะเป็น
เทคโนโลยีท่ีไดรั้บควำมนิยม (X=3.12) กำรใชส่ื้อแท็บเล็ตในกำรสอนท ำให้มีภำพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั 
(X=3.11) และเพื่อนร่วมงำนมีส่วนกระตุน้ใหใ้ชส่ื้อแทบ็เล็ตในกำรสอน (X=3.06) ตำมล ำดบั 
 จำกกำรศึกษำขำ้งตน้พบว่ำระดบัควำมคิดเห็นดำ้นอิทธิพลทำงสังคมอยูใ่นระดบัปำนกลำง
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของหทยัชนก พึ่งยนต ์ (2548:58) ท่ีพบวำ่ครูผูส้อนมีควำมคิดเห็นว่ำเพื่อน
ร่วมงำนมีส่วนกระตุน้ให้น ำส่ือกำรสอนมำใช้อยู่ในระดบัปำนกลำง ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกเพื่อน
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ร่วมงำนท่ีไดท้ดลองใช้ส่ือกำรสอนแลว้พบว่ำส่ือกำรสอนนั้นสำมำรถท ำให้กำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพก็จะเกิดกำรชกัจูงให้ครูผูส้อนใช้ส่ือกำรสอนนั้นๆดว้ย  ขอ้คิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีวำ่ดว้ยกำรกระท ำท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen &  Fishbein (1975) ท่ี
กล่ำววำ่ หำกคนรอบขำ้งโดยเฉพำะเพื่อนเห็นวำ่เรำควรท่ีจะกระท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ โอกำสท่ีเรำจะ
ปฏิบติัตำมนั้นก็จะมีสูง และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของทศันีย ์พงษเ์จริญ (2545: 60-65) พบวำ่กำรท่ี
ครู อำจำรยมี์กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ประสบกำรณ์ มีกำรแนะน ำซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ไดดี้และเร็ว ซ่ึงหำกครูอำจำรยไ์ดมี้กำรรับรู้หรือรู้จกัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกนั
ย่อมท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม อย่ำงไรก็ตำมในกำรศึกษำคร้ังน้ีพบว่ำ
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำอิทธิพลทำงสังคมเช่นนโยบำยกำรแจกแท็บเล็ตประจ ำตวั
นกัเรียน One Tablet Per Child ของรัฐบำล เพื่อนร่วมงำน กำรเป็นส่ือกำรสอนท่ีไดรั้บควำมนิยม 
และภำพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั ส่งผลต่อตวัผูส้อนในระดบัปำนกลำงจึงส่งผลใหก้ำรประเมินดำ้นอิทธิพล
ทำงสังคมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 
ตารางที่ 4.16 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นดำ้นควำมสนใจทคโนโลยี
 ส่วนบุคคลของครูผูส้อน (n = 340) 
 
   ด้านความสนใจเทคโนโลยใีหม่     X S.D.      ระดับความคดิเห็น 
1.เม่ือไดย้นิข่ำวสำรเก่ียวกบัเทคโนโลยทีำงกำร  3.31 1.02  ปำนกลำง 
ศึกษำใหม่ๆมกัหำโอกำสเรียนรู้และทดลองใช ้
2.เม่ือมีเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำใหม่ๆเขำ้มำ  3.26 1.18  ปำนกลำง 
ท่ำนตอ้งกำรเป็นคนกลุ่มแรกท่ีไดใ้ชง้ำนก่อน 
3.ชอบศึกษำหำควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยทีำง  3.50 0.98  ปำนกลำง 
กำรศึกษำใหม่ๆอยูเ่สมอ  
4.ชอบหรือสนใจใชเ้ทคโนโลยกีำรศึกษำใหม่ๆ  3.34 1.01  ปำนกลำง 
ในกำรสอนมำกกวำ่กำรใชส่ื้อกำรสอนโดยทัว่ไป 
 เฉลีย่รวม    3.35 1.05               ปานกลาง 
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 จำกตำรำงท่ี 4.16 เม่ือพิจำรณำค่ำเฉล่ียของระดบัควำมคิดเห็นในกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำร
สอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ดำ้นควำม
สนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลในภำพรวมพบวำ่มีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง และ
เมื่อพิจำรณำในรำยประเด็นที่มีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ กำรชอบศึกษำหำ
ควำมรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใหม่ๆอยูเ่สมอ (X=3.50) กำรชอบหรือสนใจใช้
เทคโนโลยีกำรศึกษำใหม่ๆในกำรสอนมำกกวำ่กำรใชส่ื้อกำรสอนโดยทัว่ไป (X=3.34) เมื่อไดย้ิน
ข่ำวสำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใหม่ๆมกัหำโอกำสเรียนรู้และทดลองใช ้(X=3.31) และ
เมื่อมีเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใหม่ๆเขำ้มำตอ้งกำรเป็นคนกลุ่มแรกที่ไดใ้ชง้ำนก่อน (X=3.26) 
ตำมล ำดบั  
 จำกกำรศึกษำขำ้งตน้พบวำ่ระดบัควำมคิดเห็นดำ้นควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคล
อยูใ่นระดบัปำนกลำงซ่ึงขดัแยง้กบังำนวิจยัของนฤมล ทองปลิว (2550: 43) ที่พบวำ่ครูผูส้อนมี
ควำมสนใจในเทคโนโลยี E-learning อยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกกลุ่มตวัอยำ่งที่ใชใ้น
กำรศึกษำเป็นครูผูส้อนในเขตกรุงเทพมหำนครซ่ึงมีกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยีไดม้ำกกวำ่ครูต่ำงจงัหวดั 
เมื ่อมีเทคโนโลย ีทำงกำรศึกษำใหม่ๆเขำ้มำโอกำสที่จะรับข่ำวสำรและทดลองใชก้็เพิ ่มข้ึน 
ขอ้คิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของประเทศไทย
ของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ (2551: 26-30) พบวำ่กำรเขำ้ถึงและกำรใชเ้ทคโนโลยีของประชำกร
ในเขตกรุงเทพมหำนครจะอยูใ่นสัดส่วนที่สูงกวำ่ประชำกรในต่ำงจงัหวดั อยำ่งไรก็ตำมใน
กำรศึกษำคร้ังน้ีครูผูส้อนให้ควำมคิดเห็นวำ่ควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลเช่นกำรหำ
โอกำสเรียนรู้และทดลองใชเ้ทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใหม่ๆ ควำมตอ้งกำรเป็นคนกลุ่มแรกที่ไดใ้ช้
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำตวัใหม่ และมีควำมชอบที่จะใชเ้ทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใหม่ๆในกำร
สอนมำกกวำ่กำรใชส่ื้อกำรสอนแบบปกติทัว่ไปของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัปำนกลำง จึงส่งผลให้
กำรประเมินดำ้นควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
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ตารางที่ 4.17 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นดำ้นกำรสนบัสนุนจำก
 โรงเรียนของครูผูส้อน  (n = 340) 
 
     ด้านการสนับสนุนจากโรงเรียน   X S.D.          ระดับความคิดเห็น 
1.ท่ำนไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นกำรอบรมสัมมนำ  2.88 1.13  ปำนกลำง 
เก่ียวกบักำรน ำแทบ็เล็ตมำใชใ้นกำรศึกษำ 
2.ท่ำนไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำดูงำน  2.76 1.08  ปำนกลำง 
เก่ียวกบักำรน ำแทบ็เล็ตมำใชใ้นกำรศึกษำ 
3.ท่ำนไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นบุคลำกรท่ีคอย  2.79 1.10  ปำนกลำง 
ช่วยเหลือท่ำนในกำรเร่ิมตน้ใชง้ำนส่ือแทบ็เล็ต 
 เฉลีย่รวม    2.81 1.10  ปานกลาง 
  
 จำกตำรำงท่ี 4.17 เม่ือพิจำรณำค่ำเฉล่ียของระดบัควำมคิดเห็นในกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำร
สอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ดำ้นกำร
สนับสนุนจำกโรงเรียนในภำพรวมพบว่ำมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง และเม่ือ
พิจำรณำในรำยประเด็นท่ีมีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้น
กำรอบรมสัมมนำเก่ียวกบักำรน ำแท็บเล็ตมำใช้ในกำรศึกษำ (X=2.88) ไดรั้บกำรสนับสนุนดำ้น
บุคลำกรท่ีคอยช่วยเหลือในกำรเร่ิมตน้ใช้งำนส่ือแท็บเล็ต (X=2.79) ได้รับกำรสนับสนุนด้ำน
กำรศึกษำดูงำนเก่ียวกบักำรน ำแทบ็เล็ตมำใชใ้นกำรศึกษำ (X=2.76) ตำมล ำดบั 
 จำกผลกำรศึกษำขำ้งตน้พบว่ำระดับควำมคิดเห็นด้ำนกำรสนับสนุนจำกโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของขนิษฐำ เรืองเศรษฐี (2549: 76-78) ท่ีพบวำ่ครูผูส้อนมี
ควำมคิดเห็นด้ำนกำรสนบัสนุนของสถำนศึกษำในกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดบัปำน
กลำงและสอดคลอ้งกบัหทยัชนก พึ่งยนต ์(2548: 58) พบวำ่ กำรสนบัสนุนของหน่วยงำนในกำรใช้
ส่ือกำรสอนของอำจำรยอ์ยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยท่ีเพื่อนร่วมงำนมีส่วนช่วยกระตุน้ให้น ำ ส่ือกำร
สอนมำใช้ และมีส่ือท่ีใช้ประกอบกำรสอนอย่ำงเพียงพอ นอกจำกน้ียงัไดรั้บกำรสนบัสนุนให้ไป
ศึกษำดูงำน และเขำ้รับกำรอบรม สัมมนำอยู่เสมอ มีกำรสนบัสนุนด้ำนงบประมำณในกำรจดัหำ
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในกำรผลิตส่ืออยำ่งเพียงพอ รวมทั้งมีบุคลำกรท่ีจะช่วยใหค้  ำ แนะน ำ อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำร ผลิตและใชส่ื้อกำรสอน อยำ่งไรก็ตำมในกำรศึกษำคร้ังน้ีครูผูส้อนส่วนใหญ่ให้
ควำมคิดเห็นว่ำโรงเรียนให้กำรสนับสนุนในกำรใช้แท็บเล็ตประกอบกำรสอนพอสมควร โดย
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สนบัสนุนในดำ้นกำรเขำ้รับกำรอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำนรวมทั้งบุคลำกรช่วยเหลือในกำรเร่ิมตน้
ใชง้ำนแทบ็เล็ต ดงันั้นจึงส่งผลใหก้ำรประเมินดำ้นกำรสนบัสนุนจำกโรงเรียนอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 
ตารางที่4.18 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นดำ้นควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บ
 เล็ตของครูผูส้อน  (n = 340) 
 
ด้านความเช่ือมั่นในส่ือแทบ็เลต็         X  S.D.          ระดับความคิดเหน็ 
1.ผูผ้ลิตแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรศึกษำท่ีบรรจุ  3.45  0.93  ปำนกลำง 
อยูใ่นแทบ็เล็ตตอ้งมีควำมรู้ในเน้ือหำบทเรียน 
2.ผูผ้ลิตแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรศึกษำท่ีบรรจุ 3.57  1.43  มำก 
อยูใ่นแทบ็เล็ตตอ้งมีช่ือเสียงในกำรท ำแอปพลิ 
เคชัน่ดำ้นน้ีมำก่อน 
3.ตอ้งมีกำรตรวจแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรศึกษำ 3.85  0.96  มำก 
ท่ีบรรจุอยูใ่นแทบ็เล็ตวำ่เหมำะสมน ำมำใชใ้น 
กำรเรียนกำรสอน 
4.แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรศึกษำท่ีบรรจุอยูใ่น  3.50  1.01  ปำนกลำง 
แทบ็เล็ตตอ้งใชง้ำนไดโ้ดยไม่มีขอ้บกพร่อง 
5.แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรศึกษำท่ีเปิดให้  3.67  1.04  มำก 
ดำวน์โหลดตอ้งปลอดภยัไม่มีไวรัสหรือส่ิงอ่ืนๆ 
6.บริษทัผูผ้ลิตแทบ็เล็ตท่ีน ำมำใชใ้นสถำนศึกษำ 3.86  0.94  มำก 
ตอ้งมีควำมน่ำเช่ือถือ 
7.วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ำมำใชผ้ลิตแทบ็เล็ตตอ้งมีควำม 3.93  0.94  มำก 
ปลอดภยัต่อท่ำนและผูเ้รียน 
 เฉลีย่รวม   3.71  1.04  มาก 
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 จำกตำรำงท่ี 4.18 เม่ือพิจำรณำค่ำเฉล่ียของระดบัควำมคิดเห็นในกำรใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำร
สอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ดำ้นควำม
เช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ตในภำพรวมพบวำ่มีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำกและเม่ือพิจำรณำในรำย
ประเด็นท่ีมีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำงไดแ้ก่ แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรศึกษำท่ีบรรจุอยูใ่น
แท็บเล็ตตอ้งใชง้ำนไดโ้ดยไม่มีขอ้บกพร่อง (X=3.50) ผูผ้ลิตแอปพลิเคชัน่ทำงกำรศึกษำท่ีบรรจุอยู่
ในแทบ็เล็ตตอ้งมีควำมรู้ในเน้ือหำบทเรียน (X=3.45) ตำมล ำดบั ส่วนประเด็นท่ีมีระดบัควำมคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมำกไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ำมำใชผ้ลิตแท็บเล็ตตอ้งมีควำมปลอดภยัต่อท่ำนและผูเ้รียน
(X=3.93) วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ำมำใชผ้ลิตแท็บเล็ตในสถำนศึกษำตอ้งมีควำมน่ำเช่ือถือ (X=3.86) ตอ้งมี
กำรตรวจแอปพลิเคชัน่ทำงกำรศึกษำท่ีบรรจุในแทบ็เล็ตวำ่มีควำมเหมำะสมน ำมำใชใ้นกำรเรียนกำร
สอน (X=3.85) แอปพลิเคชัน่ทำงกำรศึกษำท่ีเปิดใหด้ำวน์โหลดตอ้งปลอดภยัไม่มีไวรัสหรือส่ิงอ่ืนๆ
(X=3.67) ผูผ้ลิตแอปพลิเคชั่นทำงกำรศึกษำตอ้งมีช่ือเสียงในกำรท ำแอปพลิเคชั่นด้ำนน้ีมำก่อน
(X=3.57) ตำมล ำดบั 
 จำกผลกำรศึกษำขำ้งตน้พบว่ำระดบัควำมคิดเห็นด้ำนควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตอยู่ใน
ระดบัมำก ซ่ึงสอดคล้องกบังำนวิจยัของธงชยั เป้ำเจริญ (2553: 55-56) ท่ีพบว่ำผูใ้ช้เทคโนโลย ี
Digital Magazine มีระดบัควำมคิดเห็นในดำ้นควำมเช่ือมัน่ใน Digital Magazine อยูใ่นระดบัมำก 
ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกผูใ้ชเ้ทคโนโลยีมกัจะเกิดควำมคำดหวงัวำ่เทคโนโลยีนั้นๆจะมีควำมปลอดภยั
สำมำรถน ำมำใชไ้ดโ้ดยไม่มีปัญหำตำมมำภำยหลงั ถำ้ผูบ้ริโภคมีควำมเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูงก็อำจจะ
ส่งผลให้ควำมตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน ขอ้คิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบังำนวิจยัขององครักษ ์ มีวรรณ
สุขกุล (2553: 94) ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมตั้งใจใชธุ้รกรรมกำรเงินผำ่นนวตักรรม 3G พบวำ่ควำม
เช่ือมั่นในกำรออนไลน์ มีผลต่อควำมตั้ งใจใช้ธุรกรรมกำรเงินผ่ำนนวตักรรม 3G และมี
ควำมสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก ซ่ึงหมำยถึง ถำ้ผูบ้ริโภคมีควำมเช่ือมัน่ในกำรออนไลน์มำกข้ึน ควำม
ตั้งใจใชธุ้รกรรมกำรเงินผำ่นนวตักรรม 3G ก็จะสูงข้ึนดว้ย โดยควำมเช่ือมัน่สำมำรถเปล่ียนแปลง
และพฒันำไดต้ลอดเวลำ โดยระดบัควำมเช่ือมัน่จะแตกต่ำงกนั ข้ึนอยู่กบักำรประเมินของแต่ละ
บุคคล อยำ่งไรก็ตำมในกำรศึกษำคร้ังน้ีครูผูส้อนมีมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตดำ้น
ต่ำงๆเช่น ด้ำนผูผ้ลิตแอปพลิเคชั่นท่ีต้องมีควำมรู้และมีช่ือเสียงในกำรท ำแอปพลิเคชั่นเก่ียวกับ
กำรศึกษำมำก่อน ดำ้นแอปพลิเคชัน่ท่ีบรรจุอยูใ่นแทบ็เล็ตตอ้งมีควำมเหมำะสมน ำมำใชใ้นกำรเรียน
กำรสอนโดยไม่มีขอ้บกพร่องและไวรัส และดำ้นบริษทัผูผ้ลิตแท็บเล็ตตอ้งมีควำมน่ำเช่ือถือวสัดุท่ี
น ำมำใชผ้ลิตแทบ็เล็ตตอ้งมีควำมปลอดภยัอยูใ่นระดบัมำก จึงส่งผลใหก้ำรประเมินดำ้นควำมเช่ือมัน่
ในส่ือแทบ็เล็ตอยูใ่นระดบัมำก 
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4.4.1  อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
 ที่มีต่อความตั้งใจในการใช้ส่ือแท็บเล็ตประกอบการสอนของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขต
 พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3                     
 

กำรวิเครำะห์อิทธิพลเชิงสำเหตุของปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในท่ีมีอิทธิพลต่อควำม
ตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำรสอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำชเขต 3  ทั้งอิทธิพลทำงตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทำงออ้ม (Indirect Effect) 
โดยใช้เทคนิค (Path Analysis) ตำม Path Diagram ท่ีไดน้ ำเสนอไปแลว้ในบทท่ี 3 นั้นจะน ำมำ
วเิครำะห์เพื่อทดสอบสมมติฐำนกำรวจิยั ซ่ึงพบวำ่ผลกำรตรวจสอบควำมกลมกลืน (Fit Model) ของ
โมเดลตำมสมมติฐำนกำรวิจยัมีควำมกลมกลืนระหว่ำงโมเดลท่ีไดจ้ำกกำรทบทวนวรรณกรรมกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี  (    =0.272, p-value = 0.992, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000,             
TLI = 1.017, CFI = 1.000 และ CMIN/DF = 0.068) ผลกำรวเิครำะห์แสดงไวใ้นภำพท่ี 4.1             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



 

 

 
 
ภาพที ่4.1 ปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบกำรสอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำน 
   เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3  (ค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงมำตรฐำนของโมเดลตำมสมมติฐำนกำรวจิยั) 
หมายเหตุ   *** p-value < 0.01  
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สมมติฐำนกำรวิจยัขอ้ท่ี 1 ควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทำงออ้มต่อควำมตั้งใจใช้

แทบ็เล็ต โดยผำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ผลกำรศึกษำพบวำ่ ควำมเช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ตมีอิทธิพลทำงออ้มต่อควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต

โดยผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บซ่ึงเป็นไปตำมสมมติฐำน จำกผลกำรศึกษำพบว่ำสอดคลอ้ง
กบังำนวิจยัของนกัวิจยัหลำยท่ำน เช่นงำนวิจยัของ Horst, Kuttschreuter and Gutteling (2007)  
ควำมเช่ือมัน่ในระบบสูง แสดงให้เห็นว่ำผลท่ีเกิดข้ึนต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีเป็นไปในทำงบวก 
และงำนวิจยัของ Lu, Yu and Wang (2008) ท่ีพบวำ่ควำมเช่ือมัน่ในเทคโนโลยีซ่ึงเป็นระดบัควำม
เช่ือมัน่ส่วนบุคคลของผูใ้ช้งำน จะมีผลกระทบโดยทำงตรงในดำ้นบวกกบักำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจำกกำรใชง้ำนอนัจะส่งผลกระทบในทำงออ้มไปสู่เจตนำในกำรใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ชง้ำนใน
ท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของของอญัญำรัตน์ ใบแสง (2552: 154) ท่ีพบวำ่ควำมเช่ือมัน่เป็น
ตวัแปรท่ีส ำคญัท่ีท ำให้เกิดกำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยผูใ้ชส้ำมำรถมัน่ใจไดว้ำ่ทุกกระบวนกำร
ท ำงำนมีควำมเท่ียงตรง แม่นย  ำ เช่ือถือไดจ้ะเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำใหผู้ใ้ชรั้บรู้ประโยชน์  

 
สมมติฐำนกำรวิจยัขอ้ท่ี 2 ควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลทำงออ้มต่อ

ควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนและกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ผลกำรศึกษำพบวำ่ ควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลทำงออ้มต่อควำมตั้งใจ

โดยผ่ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำน ซ่ึงไม่เป็นไปตำมสมติฐำนกำรวิจยับำงส่วนท่ีว่ำควำม
สนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจโดยผ่ำนกำรรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ ซ่ึง
ผลกำรวิจยัของอญัญำรัตน์ ใบแสง (2552) พบว่ำควำมชอบเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลเป็นตวัแปร
ส ำคญัท ำให้เกิดกำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บและกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรในกำรใช้งำนโดยผูท่ี้มี
ควำมชอบเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกำรรับรู้ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ และงำนวิจยัของ Lu, Yu, Liu and Yao (2003) พบวำ่ผูท่ี้มีควำมชอบเทคโนโลยีใหม่ๆหรือ
กลำ้เส่ียงท่ีจะลองเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีผลกระทบทำงตรงในดำ้นบวกกบักำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บและกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำน  
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สมมติฐำนกำรวิจยัขอ้ท่ี 3 กำรสนบัสนุนจำกโรงเรียนมีอิทธิพลทำงออ้มต่อควำมตั้งใจใช้
แทบ็เล็ต โดยผำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนและกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ผลกำรศึกษำพบวำ่กำรสนบัสนุนจำกโรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจซ่ึงไม่เป็นไปตำม
สมติฐำนกำรวจิยั ซ่ึงขดัแยง้กบัผลกำรศึกษำของ ขวญัยุพำ ศรีสวำ่ง (2550: 97) พบวำ่กำรสนบัสนุน
จำกโรงเรียนเป็นตวัแปรส ำคญัท่ีท ำใหค้รูผูส้อนเกิดกำรยอมรับและตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โดยหำกครูผูส้อนไดรั้บกำรส่งเสริม เช่นได้รับรำงวลั หรือกำรให้ไปอบรม สัมมนำจะท ำให้เกิด
ก ำลงัใจ และมีควำมเพียรพยำยำมท่ีจะพฒันำในเร่ืองของกำรท ำงำนและกำรเรียนกำรสอนให้มี
คุณภำพดี 

 
สมมติฐำนกำรวิจยัขอ้ท่ี 4 อิทธิพลทำงสังคมมีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อควำม

ตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนและกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำอิทธิพลทำงสังคมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แท็บเล็ตโดยมีอิทธิพลทั้ง

ทำงตรงและทำงออ้ม โดยผ่ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนและกำรรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ
เป็นไปตำมสมติฐำนกำรวิจยั  สอดคลอ้งทฤษฎีของทฤษฎีว่ำดว้ยกำรกระท ำท่ีมีเหตุผล(Theory of 
Reasoned Action) ของ Ajzen and Fishbein (1975) ไดก้ล่ำววำ่ อิทธิพลของสังคมรอบขำ้งเป็นตวั
แปรท่ีส ำคญัตัวแปรหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจท่ีจะกระท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึง และงำนวิจยัของ 
Carolina, Francisco, Molina, Bouman (2008: 359-364) พบวำ่อิทธิพลทำงสังคมท่ีมำจำกเพื่อน คน
รอบขำ้งโดยกำรบอกปำกต่อปำก ค่ำนิยมในสังคม ภำพลกัษณ์หรือควำมโดดเด่นของผูใ้ชง้ำนเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทำงตรงในดำ้นบวกกบักำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และมีผลกระทบไปสู่เจตนำ
กำรใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนดำ้นอิทธิพลทำงออ้มผำ่นกำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บสอดคลอ้ง
กบังำนวิจยัของ อญัญำรัตน์ ใบแสง (2552: 155) พบวำ่อิทธิพลทำงสังคมเป็นตวัแปรส ำคญัท่ีท ำให้
เกิดกำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยอิทธิพลจำกเพื่อนคนรอบขำ้ง รวมทั้งภำพลกัษณ์ทำงสังคมใน
เร่ืองของควำมทนัสมยั และค่ำนิยมทำงสังคมจะมีผลกระทบโดยตรงในด้ำนบวกกับกำรรับรู้
ประโยชน์  
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สมมติฐำนขอ้ท่ี 5 กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต 
ผลกำรศึกษำพบวำ่กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต

เป็นไปตำมสมติฐำนกำรวิจยัโดยสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของของ วิไลลกัษณ์ เสรีตระกูล (2550) ได้
ท ำกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้ e-learning ของนกัศึกษำ โดยน ำโมเดลกำรยอมรับ
เทคโนโลยีมำประยุกตใ์ชพ้บวำ่กำรรับรู้ประโยชน์ของ e-Learning มีผลต่อควำมตั้งใจท่ีจะใช ้ โดย
หำกผูใ้ชเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกระบบก็จะส่งผลต่อควำมตั้งใจใชร้ะบบนั้นๆ 

 
สมมติฐำนขอ้ท่ี 6 กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนมีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อ

ควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ผลกำรศึกษำพบวำ่ กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนมีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อ

ควำมตั้งใจใช้แท็บเล็ต โดยผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับซ่ึงเป็นไปตำมสมมุติฐำนกำรวิจยั 
สอดคล้องกับทฤษฎีของตำมทฤษฎีเก่ียวกับแบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model) ของ Fred (1989) ท่ีใช้ TAM ท ำนำยควำมตั้งใจในกำรใช้เทคโนโลยีของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงพบว่ำ กำรยอมรับของผูใ้ช้มีอิทธิพลมำจำกปัจจยัสองปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนั คือ 
กำรรับรู้ถึงประโยชน์ และควำมง่ำยต่อกำรใชง้ำนของระบบเทคโนโลย ี 

 
ตารางที ่4.19 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินควำมเหมำะสมของโมเดลตำมสมมติฐำน 
 
ค่าสถิติ       เกณฑ์การพจิารณา     โมเดลตามสมติฐาน     

         
ค่ำ Chi-Square (x2) 
ค่ำ p-value 

p-value > 0.05  
p-value > 0.05 

0.761 
0.944 

ค่ำ Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA) 

ค่ำท่ีเขำ้ใกล ้0 ดีท่ีสุด 0.000 

ค่ำ Goodness of Fit Index (GFI)   ระหวำ่ง 0 ถึง 1ค่ำท่ีเขำ้ใกล ้1 
   แสดงวำ่เป็นค่ำท่ีดีท่ีสุด 

0.999 

ค่ำ The Tucker Lewis Index (TLI) ค่ำดชันีท่ีระดบั 0.9 เป็นระดบั 
ท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

1.018 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 
ค่าสถิติ       เกณฑ์การพจิารณา  โมเดลตามสมติฐาน 
     
 
ค่ำ Chi-square statistic comparing 
the tested model and the 
independent model with the 
saturated model (CMIN/DF) 

 
ค่ำท่ีนอ้ยกวำ่ 3 จะเป็นค่ำท่ีดี
ค่ำท่ีเขำ้ใกล ้1 จะเป็นค่ำท่ีดี 
ท่ีสุด 

  
             0.190  

ค่ำสหสัมพนัธ์ (Correlation) ค่ำท่ีไดไ้ม่ควรเกิน +0.8           < 0.8 
  Residual covariance ควร = 0       ≠ 0 จ ำนวน  

            8 คู่ 
Square multiple correlation 
(R2) 
 

-             0.35 

  หมายเหตุ เกณฑพ์ิจำรณำ อำ้งอิงจำก กริช แรงสูงเนิน (2554: 77) 
 
 จำกภำพท่ี 4.19 พบวำ่ผลกำรตรวจสอบควำมกลมกลืน (Fit Model) ของโมเดลเร่ิมตน้มี
ควำมกลมกลืนระหวำ่งโมเดลท่ีไดจ้ำกกำรทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี 
 (   =0.272, p-value = 0.992, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, TLI = 1.017, CFI = 1.000 และ 
CMIN/DF = 0.068) ซ่ึงผลกำรวเิครำะห์เส้นทำง  อยำ่งไรก็ตำมในโมเดลตำมสมติฐำนพบวำ่เส้นทำง
จำกควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคล (V2)ไปยงักำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (V6) เส้นทำง
จำก กำรสนบัสนุนจำกโรงเรียน (V3) ไปยงักำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำน (V5) และเส้นทำง
จำกกำรสนบัสนุนจำกโรงเรียน (V3) ไปยงักำรรับรู้ประโยชน์ (V6) ไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงพิจำรณำปรับโมเดลดงัภำพท่ี 4.2 

2



 

 

 

 
ภาพที ่4.2 ปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบกำรสอนของครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำน 
 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3  (ค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงมำตรฐำนของโมเดลท่ีปรับแลว้) 
หมายเหตุ *** p-value < 0.01
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 จำกโมเดลท่ีปรับแล้ว และน ำค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงมำตรฐำน (Standardized Path 
Coefficients) มำค ำนวณอิทธิพลโดยรวมของปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในท่ีมีต่อระดบัควำมตั้งใจ
ใชแ้ทบ็เล็ตประกอบกำรสอนของครูผูส้อน ดงัแสดงไวใ้นตำรำงท่ี4.24 ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ปัจจยัภำยนอก 
อนัไดแ้ก่ อิทธิพลทำงสังคมมีอิทธิพลต่อระดบัควำมตั้งใจทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ส่วนควำมเช่ือมัน่
ในส่ือแท็บเล็ต และควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อระดบัควำมตั้งใจทำงออ้ม
เพียงอยำ่งเดียว 
 
ตารางที ่4.20 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินควำมเหมำะสมของโมเดลท่ีปรับแลว้ 
 
ค่าสถิติ       เกณฑ์การพจิารณา      โมเดลทีป่รับแล้ว 

ค่ำ Chi – Square (x2) 
ค่ำ p-value 

  p-value > 0.05                         
p-value > 0.05 

0.272 
0.992 

ค่ำ Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA) 

ค่ำท่ีเขำ้ใกล ้0 ดีท่ีสุด 0.000 

ค่ำ Goodness of Fit Index (GFI)   ระหวำ่ง 0 ถึง 1ค่ำท่ีเขำ้ใกล ้1 
   แสดงวำ่เป็นค่ำท่ีดีท่ีสุด 

1.000 

ค่ำ The Tucker Lewis Index (TLI) ค่ำดชันีท่ีระดบั 0.9 เป็นระดบั 
ท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

1.017 

ค่ำ Comparative Fit Index CFI) ค่ำดชันีท่ีระดบั 0.9 เป็นระดบั 
ท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

1.000 

ค่ำ Chi-square statistic comparing 
the tested model and the 
independent model with the 
saturated model (CMIN/DF) 

ค่ำท่ีนอ้ยกวำ่ 3 จะเป็นค่ำท่ีดี
ค่ำท่ีเขำ้ใกล ้1 จะเป็นค่ำท่ีดี 
ท่ีสุด 

                         0.068  

ค่ำสหสัมพนัธ์ (Correlation) ค่ำท่ีไดไ้ม่ควรเกิน +0.8 < 0.8 
  Residual covariance ควร = 0 ≠ 0 จ ำนวน  

6 คู่ 
Square multiple correlation (R2) 
 

- 0.35 
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 จำกตำรำงท่ี 4.20 พบวำ่ผลกำรตรวจสอบควำมกลมกลืน (Fit Model) ของโมเดลเร่ิมตน้มี
ควำมกลมกลืนระหวำ่งโมเดลท่ีไดจ้ำกกำรทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี 
(  =0.272, p-value = 0.992, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, TLI = 1.017, CFI = 1.000 และ 
CMIN/DF = 0.068) จำกโมเดลท่ีปรับแลว้ และน ำค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงมำตรฐำนมำค ำนวณ
อิทธิพลโดยรวมของปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในท่ีมีต่อระดบัควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบกำร
สอนของครูผูส้อน ดงัแสดงไวใ้นตำรำงท่ี4.14  ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ปัจจยัภำยนอก อนัไดแ้ก่ อิทธิพลทำง
สังคม มีอิทธิพลต่อระดบัควำมตั้งใจทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ส่วนควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต และ
ควำมสนใจเทคโนโลยใีหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อระดบัควำมตั้งใจทำงออ้มเพียงอยำ่งเดียว 
 
ตารางที่ 4.21 อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทำงตรงและอิทธิพลทำงออ้มของปัจจยัภำยนอกและปัจจยั  
 ภำยในท่ีมีต่อควำมตั้งใจในกำรใชส่ื้อแท็บเล็ตประกอบกำรสอน 
 
 
         อิทธิพล  อิทธิพล                         อิทธิพลทางอ้อม 
 ตัวแปร โดยรวม  ทางตรง        รวม          การรับรู้ถึง      การรับรู้ถึง 
               ความง่าย    ประโยชน์ 

 
   ปัจจัยภายนอก    
   ควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต 0.03  -     0.03   -         0.03 
   ควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ 0.09  -     0.09  0.09          - 
   อิทธิพลทำงสังคม  0.43  0.27     0.16  0.07        0.09 
   ปัจจัยภายใน 
   กำรรับรู้ถึงควำมง่ำย               0.28  0.22     0.06   -        0.06 
   กำรรับรู้ถึงประโยชน์  0.19  0.19      -   -   - 

 
  
 
 
 

2
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 จำกโมเดลท่ีปรับแลว้และน ำค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงมำตรฐำนดงัภำพท่ี 4.2 มำค ำนวณ
อิทธิพลโดยรวมของทั้งปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในท่ีมีต่อระดบัควำมตั้งใจของครูผูส้อนดงั
ตำรำงท่ี 4.21 จะเห็นไดว้ำ่ 

ส ำหรับปัจจยัภำยนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของครูผูส้อนมำก
ท่ีสุดคือ อิทธิพลทำงสังคม (0.43) ซ่ึงไดแ้ก่นโยบำยของรัฐบำล เพื่อนร่วมงำน และภำพลกัษณ์ทำง
สังคมเป็นตน้นอกจำกน้ียงัพบอีกวำ่ปัจจยัดำ้นอิทธิพลทำงสังคมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต
ทำงตรงมำกกวำ่ทำงออ้ม  

ส่วนปัจจยัภำยนอกท่ีเหลืออีก 2 ตวั คือควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่และควำมเช่ือมัน่ในส่ือ
แท็บเล็ต มีอิทธิพลต่อระดบัควำมตั้งใจทำงออ้ม โดยควำมสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคล ซ่ึง
ไดแ้ก่กำรเป็นผูท่ี้มกัหำโอกำสเรียนรู้และทดลองใชเ้ทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใหม่ๆอยูเ่สมอ มีควำม
ตอ้งกำรเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยทีำงกำรศึกษำใหม่ๆ รวมทั้งมีควำมชอบหรือสนใจใช้
เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำใหม่ๆในกำรสอนมำกกวำ่กำรใชส่ื้อกำรสอนโดยทัว่ไป มีอิทธิพลต่อควำม
ตั้งใจผำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำย (0.09) ในขณะท่ีควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตซ่ึงไดแ้ก่ควำมเช่ือมัน่ใน
บริษทัผูผ้ลิตแอปพลิเคชั่น ควำมเช่ือมั่นในตัวแอปพลิเคชั่นท่ีจะน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
รวมทั้งควำมเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัของวสัดุท่ีน ำมำใชผ้ลิตแท็บเล็ต มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจผำ่น
กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.03)  

ส ำหรับปัจจยัภำยในพบว่ำ โดยรวมกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนมีอิทธิพลต่อควำม
ตั้งใจมำกกวำ่กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.28และ0.19 ตำมล ำดบั) และถำ้พิจำรณำในรำยละเอียด
ยงัพบอีกวำ่อิทธิพลของกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยท่ีมีต่อระดบัควำมตั้งใจใชส่ื้อแท็บเล็ตนั้นส่วนใหญ่เป็น
อิทธิพลทำงตรง (0.22) ส่วนน้อย (0.06) ท่ีเป็นอิทธิพลทำงอ้อมผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ 
นอกจำกน้ีจะเห็นได้ว่ำปัจจยัภำยนอกท่ีมีอิทธิพลทำงออ้มต่อระดับควำมตั้งใจใช้แท็บเล็ตของ
ครูผูส้อน โดยผำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยมำกท่ีสุดคือ ควำมสนใจในเทคโนโลยีใหม่ (0.09) รองลงมำ
คือ อิทธิพลทำงสังคมมีอิทธิพลต่อระดบัควำมตั้งใจ (0.07) และปัจจยัภำยนอกท่ีมีอิทธิพลทำงออ้ม
ต่อระดบัควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตโดยผำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์มำกท่ีสุดคือ ควำมเช่ือมัน่ในส่ือแท็บ
เล็ต (0.03) 

 
 
 
 
 



บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการศึกษาเร่ือง “ความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงค์ 2 ขอ้คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนของครูผูส้อน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3 2)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความตั้ งใจใช้แท็บเล็ตของครูผู ้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต3 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนจ านวน 340 คน ซ่ึงใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบ Stratified Two-Stage Random Sampling ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2555 สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
 ตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือครูผูส้อนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3 จ านวน 340 คน พบวา่หน่วยตวัอยา่งเป็นเพศหญิงถึง
ร้อยละ 69.10 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 51.20 โดยมีอายุเฉล่ีย 45.99 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีในสัดส่วนสูงกวา่ปริญญาโทคือร้อยละ 87.10 และ 12.90 ตามล าดบั มีประสบการณ์สอน 
30 ปีข้ึนไป ร้อยละ 35.00 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งครูคส.2 ถึงร้อยละ 59.40 กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบคือ
ภาษาศาสตร์ และ คณิต-วิทยาศาสตร์ในสัดส่วนร้อยละท่ีเท่ากันคือ 36.8 มีประสบการณ์ใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถึงร้อยละ 82.60 ส่วนคอมพิวเตอร์วางตกัพบวา่ไม่มีประสบการณ์ใชสู้งกวา่
มีประสบการณ์ใชเ้ช่นเดียวกบัคอมพิวเตอร์มือถือและแทบ็เล็ต 
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 5.1.2 ลกัษณะพืน้ฐานของโรงเรียน 
 โรงเรียนระดบัประถมศึกษาในสังกดัส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐานนครศรีธรรมราชเขต 3 
ท่ีตกเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนกัเรียน 121-600 คน ในสัดส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดคือร้อยละ 50.0 โดยคร่ึงหน่ึงของหน่วยตวัอย่างมีการจดัท าเว็บไซต์ของโรงเรียน และมีครู
ผูเ้ช่ียวชาญด้านโสตทศันศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษาร้อยละ 56.20 แต่ไม่มีระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สายร้อยละ 49.40 และส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองฉายภาพแบบไร้สายถึงร้อยละ 65.60  
 

5.1.3 ระดับความตั้งใจของครูผู้สอน 
 จากผลการศึกษาพบวา่ร้อยละ 30.30 ของครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
การศึกษาขั้นพื้นฐานนครศรีธรรมราช เขต 3 มีความตั้งใจใช้ส่ือแท็บเล็ตประกอบการสอนในปี
การศึกษา 2555 ซ่ึงมีความตั้งใจโดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนวดัความตั้งใจเท่ากบั 3.36 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.15 นอกจากน้ีพบวา่ครูผูส้อนเพศชายมีความตั้งใจระดบัมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด
คือร้อยละ 33.30 ส่วนครูผูส้อนเพศหญิงมีความตั้งใจระดบัปานกลางในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 
30.60 ครูผูส้อนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30ปี มีความตั้งใจระดบัมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 34.00 
เช่นเดียวกบัครูผูส้อนท่ีมีอายอุยูร่ะหวา่ง 30 – 39 ปี และ 40 – 49 ปี มีความตั้งใจระดบัมากอยูใ่นร้อย
ละท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 38.80 และ 37.10 และครูผูส้อนท่ีอายุ 50 ปีข้ึนไปมีระดบัความตั้งใจปานกลาง
อยู่ในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 29.9 ครูผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความตั้งใจ
ปานกลางอยูใ่นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 30.40 ส่วนครูผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
มีความตั้งใจระดบัมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือ 34.10 ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สอนต ่ากวา่10ปี มี
ความตั้งใจระดบัมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 39.80 ครูผูส้อนท่ีมีอายุอยูร่ะหวา่ง 10-19 ปี มี
ความตั้งใจระดบัปานกลางในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกบัครูผูส้อนท่ีมีอายุอยูร่ะหว่าง 20-29 ปี 
และ 30 ปีข้ึนไปคือร้อยละ 36.70 29.80 และ 28.60 ตามล าดบั ครูต าแหน่งคส.1 มีความตั้งใจระดบั
ปานกลางในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด เช่นเดียวกบัครูอตัราจา้งและครูคส.2คือร้อยละ 36.40 34.40 และ 
31.70 ส่วนครุผูช่้วยและครูคส.3 มีความตั้งใจระดบัมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนัคือร้อยละ 
50.00 และ 31.80 ดา้นกลุ่มสาระพบวา่ครูกลุ่มสาระสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระดบัความ
ตั้งใจมากอยู่ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันคือร้อยละ 32.20 และ 31.20 ตามล าดับ และครูท่ีมี
ประสบการณ์ใชค้อมพิวเตอร์วางตกัและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีความตั้งใจระดบัมากในสัดส่วน
ท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 36.40 และ 31.50 ตามล าดบั ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ใชมื้อถือมีความตั้งใจ
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ระดบัมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 50.00 และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ใช้แท็บเล็ตมีความ
ตั้งใจระดบัปานกลางในสัดส่วนท่ีเท่ากนักบัความตั้งใจระดบันอ้ยคือร้อยละ 33.30 ตามล าดบั 
 

5.1.4 เปรียบเทียบระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนของครูผู้สอน จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล 
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนจ าแนกตามลกัษณะส่วน

บุคคลของครูผูส้อนดา้น เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์สอน ต าแหน่งปัจจุบนั กลุ่มสาระวิชา
ท่ีรับผดิชอบ และประสบการณ์ใชส่ื้อการสอนพบวา่ 

ด้านเพศพบว่าครูผูส้อนมีระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 22) ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัเร่ือง ICT จึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์
ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2554 ดงันั้นผูเ้รียน 
ผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาไดเ้ต็มศกัยภาพอยา่งมีจริยธรรมและสมรรถนะทาง ICT สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิฑูร 
พานทอง (2540: 65) พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของบุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัส่งผลให้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในปัจจุบนั
ไม่จ  ากดัเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง แต่ขดัแยง้กบังานวจิยัของพชัราภรณ์ ผางสระนอ้ย (2540: 172) พบวา่
ครูเพศชายมีการยอมรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มากกวา่เพศหญิง 

ดา้นอายพุบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปีมีระดบัความตั้งใจอยูใ่นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด รองลงมา
คือครูผูส้อนอยู่ระหว่าง 30 -39 ปี 40 - 49 ปีและ 50 ปีข้ึนไป มีระดบัความตั้งใจลดหลัน่ลงมา
ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผูส้อนท่ีมีอายุมากจะมีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีช้ากว่า
ครูผูส้อนท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรานี เวสสุนทร (2553: 63) พบวา่อายุแตกต่าง
กนัมีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ของครูในสถานศึกษาแตกต่างกนั
กล่าวคือกลุ่มคนท่ีมีอายุมากจะมีทกัษะหรือความช านาญในการใชส่ื้อและเทคโนโลยีนอ้ยกวา่กลุ่ม
คนท่ีมีอายุน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับภาวะปัจจุบนัท่ีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกิดข้ึนใหม่ทุกวนัท าให้
บางคร้ังการกา้วทนัเทคโนโลยีจ  ากดัอยูใ่นกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ และมีความกระตือรือร้นในการ
กา้วใหท้นัเทคโนโลย ี
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ดา้นวุฒิการศึกษาพบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความตั้งใจใช้แท็บเล็ตไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวราภรณ์ บวัมณี (2550: 58) พบว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบัในการ
ยอมรับนวตักรรมการสอนอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าส่ือแท็บเล็ตถือเป็น
เทคโนโลยีใหม่ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ครูมีแนวทางการเรียนการสอนตาม
นโยบายของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว ้
 ดา้นประสบการณ์สอนพบว่าครูผูส้อนมีระดบัความตั้งใจใช้แท็บเล็ตแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูท่ีมีประสบการณ์สอนต ่ากวา่ 10 ปีมีระดบัความตั้งใจสูงสุด 
รองลงมาคือมีประสบการณ์สอนอยูร่ะหวา่ง 10 – 19 ปี 20 - 29 ปี และ 30 ปีข้ึนไปมีระดบัความตั้งใจ
ลดหลัน่ลงมาตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเพราะว่าครูท่ีมีประสบการณ์สอนน้อยนั้นเป็นครูผูส้อนท่ีมีอายุ
นอ้ยมีการต่ืนตวัในการใชเ้ทคโนโลยีมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีอายุมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ
ส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) พบว่า  ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสพฐ. ส่วนใหญ่
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสูงอายุ คือ มีอายุ 45-58  ปี  ท าให้การเรียนรู้และทกัษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของครูสูงอาย ุจึงเกิดการเรียนรู้อยา่งชา้ๆ 
 ด้านต าแหน่งปัจจุบนัพบว่าครูผูส้อนมีระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีด ารงต าแหน่งครูผูช่้วยมีระดบัความตั้งใจสูงสุด ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากครูผูช่้วยเป็นครูท่ีเพิ่งจบการศึกษา มีอายุน้อย มีความต่ืนตวัและเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยไีดเ้ร็วกวา่ครูอายมุากกวา่ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
 ด้านกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบครูผูส้อนมีระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตไม่แตกต่างกันโดย
ครูผูส้อนกลุ่มสาระวิทย ์– คณิตศาสตร์มีความตั้งใจในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มสาระ
ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามล าดบั 
 ดา้นประสบการณ์ใชส่ื้อการสอนประเภท คอมพิวเตอร์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
คอมพิวเตอร์วางตกั พบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.10  0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยครูท่ีมีประสบการณ์ใชจ้ะมีระดบัความตั้งใจสูงกวา่
ครูท่ีไม่มีประสบการณ์ใช้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูท่ีมีประสบการณ์ใช้จะมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการใช้งานท าให้มองเห็นว่าการใช้งานส่ือเทคโนโลยีไม่ใช่เร่ืองยาก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสมบูรณ์ หนูสังข์ (2552: 157) พบว่าความตอ้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผูส้อนแตกต่างกนั อาจจะเป็นผลจากการพฒันาความรู้ ประสบการณ์ และความเขา้ใจเก่ียวกบั
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนดา้นประสบการณ์ใชแ้ท็บเล็ตพบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความตั้งใจ
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ไม่แตกต่างกัน โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ใช้มีค่าเฉล่ียความตั้ งใจสูงกว่าครูผูส้อนท่ีไม่มี
ประสบการณ์ใช ้

 

5.1.5 ระดับความตั้งใจใช้แอปพลเิคช่ันด้านการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบวา่ครูผูส้อนครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตการศึกษา

ขั้นพื้นฐานนครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่าโดยภาพรวมมีความตั้งใจอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย

ความตั้งใจเท่ากบั 3.71 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 และเม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่แอปพลิเคชัน่ท่ี

มีความตั้ งใจอยู่ในระดับมากคือ แอปพลิเคชั่นด้านการแปลภาษา แอปพลิเคชั่นด้านการสอน/

ทบทวน แอปพลิเคชัน่ดา้นการฝึกหัด แอปพลิเคชัน่ดา้นเกมส์เพื่อการสอน และแอปพลิเคชัน่ดา้น

การทดสอบ ส่วนแอปพลิเคชั่นท่ีมีความตั้ งใจอยู่ในระดับปานกลางคือ แอปพลิเคชั่นด้าน

สถานการณ์จ าลอง โดยแอปพลิเคชัน่ท่ีครูผูส้อนมีความตั้งใจใชอ้ยูใ่นระดบัมากคือแอปพลิเคชัน่ท่ี

ใชก่้อนและหลงัการสอนซ่ึงไดแ้ก่ แอปพลิเคชัน่ดา้นการฝึกหดั และแอปพลิเคชัน่ดา้นการทดสอบ 

ส่วนแอปพลิเคชัน่ท่ีครูผูส้อนมีความตั้งใจใช้รองลงมา คือแอปพลิเคชั่นท่ีช่วยประกอบการสอน

ไดแ้ก่ แอปพลิเคชัน่ดา้นการแปลภาษา แอปพลิเคชัน่ดา้นการสอน/ทบทวน และแอปพลิเคชัน่ดา้น

เกมส์เพื่อการสอน  และแอปพลิเคชั่นท่ีครูผูส้อนมีความตั้งใจใช้น้อยท่ีสุดคือ แอปพลิเคชัน่ด้าน

สถานการณ์จ าลอง นอกจากน้ียงัพบว่ามีแอปพลิเคชั่นด้านอ่ืนๆท่ีครูผูส้อนมีความตั้งใจใช้เพื่อ

ประกอบการเรียนการสอนอีก เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นจิตอาสา ดา้นดนตรีและการขบัร้อง 

ดา้นข่าวและเหตุการณ์ ดา้นการบนัทึกประวติัการเรียน ดา้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และดา้นการ

ออกแบบท่าร า เป็นตน้ 

 

 5.1.6 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ต

ประกอบการสอนของครูผู้สอนตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model: TAM ) 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนของครูผูส้อนแบ่งออกเป็น

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ส าหรับปัจจยัภายนอกประกอบดว้ยอิทธิพลทางสังคม ความสนใจ

เทคโนโลยใีหม่ การสนบัสนุนจากโรงเรียน และความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต โดยในภาพรวมพบวา่
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ปัจจัยภายนอกท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ อิทธิพลทางสังคม ความสนใจ

เทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคล และการสนับสนุนจากโรงเรียน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต ส าหรับปัจจยัภายในประกอบดว้ยการ

รับรู้ถึงความง่าย และการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บพบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งสอง

ปัจจยั 

 

5.1.7 อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความตั้งใจ
ของครูผู้สอน 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 
ของปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีมีต่อความตั้งใจของครูผูส้อน ซ่ึงใช้การวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) โดยผลการศึกษาพบว่าโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัมีความกลมกลืนระหว่าง
โมเดลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจกัษ์อยู่ในระดับดี ซ่ึงหลังจากน ามา
ทดสอบสมมติฐานการวจิยั สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใช้

แทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ผลการศึกษาพบวา่ความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต 

โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ผลการศึกษาพบวา่ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจ

ใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานการวจิยัเพียงบางส่วน 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 การสนบัสนุนจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใช้

แทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ผลการศึกษาพบว่าการสนบัสนุนจากโรงเรียนมีไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมติฐานการวจิยั 
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สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตทั้งทางตรง

และทางอ้อมต่อความตั้ งใจใช้เล็ตโดยผ่านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ถึง

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อความตั้งใจใชเ้ล็ตโดยผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต 

ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

 

5.1.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของ
ครูผู้สอน  

ปัจจยัภายนอกและภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจของครูผูส้อนได้
ร้อยละ 35 

ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อระดบัความตั้งใจของครูผูส้อนคือ อิทธิพลทางสังคม 
ส่วนความสนใจเทคโนโลยีใหม่ และความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มเพียงอยา่งเดียว 
โดยความสนใจเทคโนโลยใีหม่มีอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน และความ
เช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ตมีอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

อิทธิพลทางสังคม (0.43) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความตั้งใจใช้
แทบ็เล็ตของครูผูส้อนโดยรวมมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัความสนใจเทคโนโลยีใหม่ และความเช่ือมัน่ใน
ส่ือแทบ็เล็ต มีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจ โดยความสนใจเทคโนโลยใีหม่มีอิทธิพลทางออ้มผา่น
การรับรู้ถึงความง่าย (0.09 ) ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มผ่านการรับรู้
ประโยชน์ (0.03) ตามล าดบั 
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ส าหรับปัจจัยภายในอันได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายและการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า
โดยรวมการรับรู้ถึงความง่ายมีอิทธิพลต่อความตั้งใจมากกว่าการรับรู้ถึงประโยชน์(0.28 และ 0.19 
ตามล าดบั) และอิทธิพลการรับรู้ถึงความง่ายท่ีมีต่อความตั้งใจนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง
(0.22) มีเพียงส่วนนอ้ย (0.06) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ประโยชน์ นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่
ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความตั้งใจของครูผูส้อน โดยผ่านการรับรู้ถึงความง่าย
มากท่ีสุดคือ ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ (0.09) รองลงมาคือ อิทธิพลทางสังคม (0.07) และปัจจยั
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความตั้งใจของครูผูส้อน โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์มาก
ท่ีสุดคือ อิทธิพลทางสังคม (0.09) รองลงมาคือความเช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ต (0.03) ตามล าดบั 

 
 5.1.9 วเิคราะห์ เปรียบเทยีบผลการศึกษาระหว่างแทบ็เล็ตกบัเทคโนโลยด้ีานอื่นๆโดยการ

ประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

 จากผลการศึกษาความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3: โดยการประยกุตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยใีนภาพรวม

พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจมากท่ีสุดคือ อิทธิพลทางสังคม ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ Carolina, Francisco and Bouwman (2008) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยแีละการแพร่กระจายเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการใหบ้ริการบนมือถือพบวา่ปัจจยัทางสังคม

ไดแ้ก่ความคิดเห็นของเพื่อนและความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนในสังคมมีอิทธิพลส าคญัท่ีผูใ้ช้

ตดัสินใจใชบ้ริการบนมือถือ และงานวจิยัของ ณฐัพนัธ์ เผา่พนัธ์ุ (2551: 74-75) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี

สร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตพ์บวา่ กลุ่มคนอา้งอิง มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด แสดงวา่ กลุ่มคนอา้งอิง เช่น เพื่อน ญาติพี่นอ้ง 

มีผลต่อผูบ้ริโภคอยา่งมากในการท่ีโนม้นา้วผูซ้ื้อให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซต ์

มากกวา่ปัจจยัอ่ืน เพราะถา้ผูซ้ื้อไม่มีประสบการณ์ซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตม์าก่อน ผูซ้ื้อก็มีความเช่ือวา่

กลุ่มอา้งอิง จะเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะแก่ผูซ้ื้อไดดี้กวา่ การเขา้ไปซ้ือเองโดยไม่ไดส้อบถามจากกลุ่ม

อา้งอิงท่ีมีประสบการณ์และปัจจยัท่ีส าคญัรองลงมาอีกปัจจยัหน่ึงคือ ความไวว้างใจต่อเวบ็ไซต ์ซ่ึง

ทั้งสองปัจจยัเป็นปัจจยัภายนอกของผูบ้ริโภค 
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 อยา่งไรก็ตามจากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัเทคโนโลยดีา้นต่างๆพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจรวมไปถึงการน าไปใชแ้ละการยอมรับเทคโนโลยใีนแต่ละดา้นจะแตกต่างกนัออกไปเช่น 
งานวจิยัของ ธงชยั เป้าเจริญ (2553: 92) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ
ใช ้Digital Magazine ผลจากการทดสอบสมมติฐานระหวา่งตวัแปรดา้นการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงมี
องค์ประกอบสองดา้นคือ การรับรู้ว่า Digital Magazine ง่ายต่อการใช้งาน และการรับรู้ว่า Digital 
Magazine มีประโยชน์ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าทั้งสองปัจจยัมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการ
บริโภค Digital Magazine โดยปัจจยัการรับรู้ว่า Digital Magazine มีประโยชน์มีความสัมพนัธ์
มากกวา่ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านส่ือแท็บ
เล็ตมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้แท็บเล็ตของครูผู ้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 มากกว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้งานส่ือแท็บ
เล็ตประกอบการสอน Rigopoulos and Askounis (2007) ไดศึ้กษาศึกษาการประเมินการยอมรับของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอยา่ง คือผูท่ี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของธนาคาร
กรีก ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานของการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะการใชบ้ริการและการใชบ้ริการจริงและ
งานวิจยัของ องครักษ์ มีสุขสุวรรณ (2553: 95) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรม
การเงินผ่านนวตักรรม 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ทศันคติ มีผลต่อความตั้งใจ
ใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวตักรรม 3G มากท่ีสุด แสดงว่าทศันคติท่ีว่าการใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน
นวตักรรม 3G เป็นวธีิการท่ีทนัสมยั เป็นประสบการณ์ท่ีดี น่าสนใจ และการน านวตักรรม 3G มาใช้
กับธุรกรรมการเงิน เพื่อให้ชีวิตประจ าวนัสะดวกสบายมากข้ึนเป็นส่ิงท่ีสามารถโน้มน้าวให้
ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจใชธุ้รกรรมการเงินผา่นนวตักรรม 3G มากกวา่ปัจจยัอ่ืนโดยทศันคติ มีผลมา
จากความเช่ือของบุคคลเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไป กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภค
เช่ือว่าการใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวตักรรม 3G เป็นวิธีการท่ีทนัสมยั เป็นประสบการณ์ท่ีดี 
น่าสนใจ และจะท าให้ชีวิตประจ าวนัสะดวกสบายมากข้ึน มีทศันคติในแง่บวก ก็จะท าให้เกิดการ
สนใจ อยากจะศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่ไดรั้บ วิธีการใชง้าน หรือ
การขอค าแนะนาจากกลุ่มอา้งอิง เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน/คนรู้จกั และเจา้หน้าท่ีธนาคาร 
เป็นตน้ 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการวเิคราะห์เส้นทาง พบวา่โมเดลท่ีปรับแลว้มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่
ในระดบัดี สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนไดร้้อยละ 
35 

ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนมากท่ีสุด
คือ อิทธิพลทางสังคม (0.43) ซ่ึงไดแ้ก่นโยบายของรัฐบาล เพื่อนร่วมงาน และภาพลกัษณ์ทางสังคม 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผูส้อนท่ีเคยได้ใช้ส่ือแท็บเล็ต หรือส่ือคอมพิวเตอร์ได้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับเพื่อนครูด้วยกัน ท าให้ครูผูส้อนเกิดแรงจูงใจในการใช้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ
ประกอบการสอน ขอ้คิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวความคิดท่ีวา่ดว้ยการกระท าเชิงเหตุผล
ของ Ajzen and Fishbein (1975) ซ่ึงกล่าววา่อิทธิพลของคนรอบขา้งเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ท่ีจะใช้หรือกระท าส่ิงหน่ึง ข้อค้นพบน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจยัหลายของหทยัชนก พึ่งยนต ์
(2548:58) ท่ีพบวา่ครูผูส้อนมีความคิดเห็นวา่เพื่อนร่วมงานมีส่วนกระตุน้ให้น าส่ือการสอนมาใชอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง และทศันีย ์พงษ์พรเจริญ (2545: 60-65) พบว่า การท่ีครูอาจารยไ์ด้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ มีการแนะน าซ่ึงกนัและกนัจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วเิชียร จิตทรัพย ์(2533: 62) พบวา่ส่ิงท่ีท า
ให้ครูเกิดความพึงพอใจท่ีจะใช้นวตักรรมนั้นๆ เกิดจากปฎิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกลุ่มครูด้วยกันเอง 
อย่างไรก็ตามการศึกษาความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนในคร้ังน้ี อิทธิพลทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
อาจจะส่งผลถึงแค่ความตั้งใจและเจตนาท่ีจะใช ้แต่อาจยงัไม่ส่งผลถึงการน าไปใชจ้ริงในอนาคต 

ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อน
รองลงมาคือ ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคล (0.09) ซ่ึงไดแ้ก่การเป็นผูท่ี้มกัหาโอกาสเรียนรู้
และทดลองใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆอยูเ่สมอ มีความตอ้งการเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีไดใ้ช้
เทคโนโลยทีางการศึกษาใหม่ๆ รวมทั้งมีความชอบหรือสนใจใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆใน
การสอนมากกว่าการใช้ส่ือการสอน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผูส้อนท่ีมีความชอบและสนใจใน
เทคโนโลยีใหม่ๆจะมีแรงจูงใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการสอนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Lu, Yu and Wang (2008) พบวา่ผูมี้ความชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือมีความกลา้เส่ียงท่ีจะลองใช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยเีพิ่มข้ึน 

ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตเป็นอนัดบัสุดทา้ยคือ ความเช่ือมัน่ใน
ส่ือแทบ็เล็ต (0.03)ไดแ้ก่ความเช่ือมัน่ในบริษทัผูผ้ลิตแอปพลิเคชัน่ ความเช่ือมัน่ในตวัแอปพลิเคชัน่
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ท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของวสัดุท่ีน ามาใช้ผลิต
แท็บเล็ต ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะแท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีน ามาใช้กับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาครูผูส้อนจึงตอ้งการความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าส่ือแท็บเล็ตจะ
เหมาะสมต่อการน ามาใช้กบัการเรียนการสอน ขอ้คน้พบน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ Horst, 
Kuttschreuter and Gutteling (2007) ซ่ึงพบว่าความเช่ือมัน่ในระบบสูงก็จะส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยเีป็นไปในทางบวก  

ส่วนปัจจยัภายนอกดา้น การสนบัสนุนจากโรงเรียน พบวา่ไม่มีอิทธิต่อความตั้งใจใชแ้ท็บ
เล็ตของครูผูส้อนทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุจากส่ือแท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ี
น ามาใชก้บัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ซ่ึง ณ เวลาท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาพบวา่ทางส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนเองยงัไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนครูผูส้อนในดา้นต่างๆ เช่น การสนบัสนุน
ในการเขา้อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นการใชง้าน
ส่ือแท็บเล็ตเบ้ืองตน้ เน่ืองจากการใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนขณะนั้นเกิดข้ึนเฉพาะในโรงเรียน
น าร่องเท่านั้ น อย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมก็ควรจะมีการ
สนับสนุนในด้านต่างๆท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการ
สอนในท่ีสุด ขอ้คิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขนิษฐา  เรืองเศรษฐี (2548: 67) การสนบัสนุน
ของหน่วยงานมีความสัมพนัธ์กับการใช้ส่ือการสอนของผูส้อน กล่าวคือ การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเก่ียวกบัการใช้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั รวมทั้งการมี
บุคลากรคอยให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการใชส่ื้อการสอน ซ่ึงถา้หากครูผูส้อนไดรั้บการสนบัสนุน 
ก็จะส่งผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครูผูส้อน 

ส าหรับปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลโดยรวมระดบัความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของครูผูส้อนมากท่ีสุด
คือการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (0.28) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
แท็บเล็ตท าให้ครูผูส้อนเรียนรู้การใช้งานส่ือแท็บเล็ตเพื่อประกอบการสอนได้อย่างรวดเร็ว ขอ้
คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fred โดยศึกษาไวว้่า การรับรู้วา่เทคโนโลยีใดท่ีใชง้านง่ายและ
สะดวกไม่ซบัซอ้น มีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะส่งผลต่อทศันคติท่ีดีต่อตวัผูใ้ช ้ท าให้เกิดความตั้งใจท่ี
จะใชซ้ ้ าต่อๆไป ส าหรับปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลโดยรวมระดบัความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อน
รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.19) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการรับรู้วา่การใชง้านส่ือแท็บ
เล็ตจะช่วยในบรรยากาศของการสอนท าให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจข้ึน ช่วยจัด
ประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนจ าไดเ้ร็วและนานข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้ผูส้อนบรรยายได้
ตามวตัถุประสงค์ในเวลาท่ีเหมาะสมเกิดการเขา้ใจตรงกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ขอ้คน้พบน้ี
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Scultz and Slevin (1975, อา้งถึงใน Chuttur 2009) พบว่าการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีจะส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี จากปัจจยัภายในโดยรวม
พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตมากกว่าการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.28 และ 0.19 ตามล าดบั) และถา้พิจารณาในรายละเอียดยงัพบอีกวา่อิทธิพล
ของการรับรู้ถึงความง่ายท่ีมีต่อระดบัความตั้งใจใช้ส่ือแท็บเล็ตนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง 
(0.22) ส่วนน้อย (0.06) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้มผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ ตามทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยีของ Venkatesh and Davis (2000, อา้งถึงใน Chuttur, 2009) ท่ีใช ้TAM ท านายความ
ตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ซ่ึงพบวา่การยอมรับของผูใ้ช้มีอิทธิพลมาจากปัจจยัสองปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กัน คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่าย จึงกล่าวได้ว่า การผลิต
แอปพลิเคชัน่ทางการเรียนการสอนท่ีง่ายต่อการใช้งาน จะท าให้ครูผูส้อนรู้สึกว่ามีประโยชน์และ
ส่งผลให้เกิดความตั้งใจใชง้าน และถา้ครูผูส้อนมีความเช่ือวา่ระบบจะสามารถท างานไดบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค์ การรับรู้ถึงประโยชน์ก็จะอยู่ในเกณฑ์สูง ดงันั้นอาจกล่าวได้ว่า ครูผูส้อนท่ีรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการน าแท็บเล็ตมาใชใ้นการสอนมากข้ึน ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนมาใช้แท็บ
เล็ตเป็นส่ือกลางในการสอน  ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Agarwal and Prasad (1999) 
พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Bandura (1982, อา้งถึงใน Chuttur, 2009)ไดศึ้กษาพิจารณาการรับรู้วา่ง่ายต่อการใช้
งานและการรับรู้วา่มีประโยชน์ โดยการรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้านจะเป็นการพิจารณาวา่จะด าเนินการ
อยา่งไรกบัสถานการณ์ท่ีคาดหวงั ในขณะท่ีการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจะเป็นการก าหนดพฤติกรรม
เม่ือประสบความส าเร็จเพื่อด าเนินการเช่ือมโยงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการ

สอนของครูผูส้อน และท าใหท้ราบวา่ควรส่งเสริมปัจจยัใดใหมี้ข้ึน เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผน

ก าหนดนโยบายเพื่อใหค้รูผูส้อนมีความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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 5.3.1 ด้านอทิธิพลทางสังคม 

 ปัจจยัทางดา้นอิทธิพลทางสังคมท่ีใช้ในการศึกษาคือ นโยบายของรัฐบาล เพื่อนร่วมงาน 

และภาพลกัษณ์ทางสังคม ซ่ึงปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความ

ตั้งใจ โดยมีอิทธิพลทางออ้มผ่านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บ จากผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อน

ทั้งน้ีหน่วยงานดา้นการศึกษาก็มีส่วนในการส่งเสริมโดยการจดัการบูรณาการหลกัสูตรให้เอ้ือต่อ

การเรียนการสอนดว้ยส่ือแท็บเล็ต เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผูส้อนไดป้ฏิบติัตาม ท าให้การเรียนการ

สอนเป็นไปตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้งควรส่งเสริมให้ความส าคญัในการให้ความรู้ จดั

อบรม สัมมนา ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการน าแท็บเล็ตเขา้มาใช้ในการสอน ให้ครูผูส้อนจะไดเ้กิด

ความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนดว้ยส่ือแท็บเล็ต  และเกิดการ

ชกัจูงใหค้รูผูส้อนท่านอ่ืนๆไดท้ดลองใชแ้ทบ็เล็ตในการสอนเพิ่มข้ึน 

 

 5.3.2 ด้านความเช่ือมั่นในส่ือแทบ็เลต็ 

 ปัจจัยทางด้านความเช่ือมั่นในส่ือแท็บเล็ตท่ีใช้ในการศึกษาคือ ความเช่ือมั่นในด้าน

บริษทัผูผ้ลิตแอปพลิเคชั่น ด้านตวัแอปพลิเคชั่นท่ีบรรจุอยู่ในแท็บเล็ต และด้านวสัดุท่ีน ามาใช้

ประกอบแท็บเล็ต ซ่ึงปัจจยัน้ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความตั้งใจโดยมีอิทธิพลทางออ้มผา่นการ

รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้

แท็บเล็ตของครูผูส้อน โดยหน่วยงานดา้นการศึกษาตอ้งตรวจสอบแอปพลิเคชัน่ท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บ

เล็ตว่าเหมาะท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอน และให้ครูผูส้อนไดท้ดลองใชแ้อปพลิเคชัน่ต่างๆท่ี

อยู่ในแท็บเล็ตเพื่อให้ผูส้อนเกิดความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถน าแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นมาใช้ในการ

เรียนการสอนได ้ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐก็มีส่วนในการสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นบริษทัผูผ้ลิต โดย

การน าเขา้แท็บเล็ตจากบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งจดัตั้งศูนยใ์นการให้บริการปรึกษา แนะน า 

ใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดปัญหากบัแทบ็เล็ต เพื่อให้ครูผูส้อนเกิดความมัน่ใจวา่ส่ือแท็บเล็ตจะ

มีความปลอดภยักบัตวัผูเ้รียนและผูส้อน 
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 5.3.3 ด้านความสนใจเทคโนโลยใีหม่ 

 ปัจจยัทางดา้นความสนใจเทคโนโลยีใหม่ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ความสนใจในการหา

โอกาสเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยี ความตอ้งการเป็นคนกลุ่มแรกท่ีได้ใช้งาน รวมถึงความ

สนใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆในการสอนมากกว่าการใชส่ื้อการสอนโดยทัว่ไป ซ่ึง

ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความตั้งใจโดยมีอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใช้งาน จากผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตของ

ครูผูส้อน โดยการส่งเสริมในด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ เช่น ด้านงบประมาณในการปรับปรุง

หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัการใชแ้ท็บเล็ต จดัซ้ืออุปกรณ์ต่อเช่ือม อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า

แท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอน  และจัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของครูผูส้อนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมในด้านการศึกษาดูงานตามหน่วยงาน

ทางการศึกษาท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษา เพื่อให้ครูผูส้อนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ของการ

น าส่ือเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน  

 

 5.3.4 ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

 ปัจจยัทางดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน คือ การรับรู้ว่าส่ือแท็บเล็ตเป็นเร่ืองง่ายท่ี

จะสามารถเรียนรู้ ใชง้านไดอ้ยา่งช านาญ รวมทั้งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ผา่นแท็บเล็ตและการ

ใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอนเป็นเร่ืองง่ายและมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อระดับความตั้ งใจโดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ จากผล

การศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อน โดยการส่งเสริม

ใหค้รูผูส้อนไดรั้บการอบรม และทดลองใชส่ื้อแทบ็เล็ต ทั้งน้ีส านกังานเขตการศึกษาก็มีส่วนในการ

ส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตแก่ครูผูส้อน เช่น การจดัท าคู่มือในการใช้งานส่ือแท็บเล็ตเบ้ืองตน้ รวมทั้ง

การส่งบุคลากรท่ีมีความช านาญในการใชแ้ทบ็เล็ตลงไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อช่วยครูผูส้อนในการ

เร่ิมต้นใช้งานส่ือแท็บเล็ตเพื่อได้ช่วยแนะน าและช่วยเหลือหากครูผูส้อนประสบปัญหาในการ
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เร่ิมตน้ใชง้านแท็บเล็ต หากครูผูส้อนใชง้านโดยปราศจากปัญหาก็จะส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่าย 

และการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามล าดบั 

 

 5.3.5 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ การรับรู้ประโยชน์ว่าการใช้ส่ือแท็บเล็ต

ประกอบการสอนท าใหบ้รรยากาศในการสอนน่าสนใจ เป็นการเร้าความสนใจให้กบัผูเ้รียน ช่วยให้

ผูเ้รียนได้เขา้ใจเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน ช่วยจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน อีกทั้งยงัช่วยให้

ผูเ้รียนและผูส้อนมีความเขา้ใจตรงกนั เป็นตน้ ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลทางตรงต่อระดบัความตั้งใจ จากผล

การศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อน โดยอาจมีการ

ประชาสัมพนัธ์ให้ครูผูส้อนท่ีได้ทดลองใช้แท็บเล็ตแลว้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ครูผูส้อนท่าน

อ่ืนๆ ได้ทราบถึงประโยชน์ของการน าแท็บเล็ตมาใช้ประกอบการสอน เพื่อเป็นการชักจูงให้

ครูผูส้อนตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ เกิดการใชส่ื้อแทบ็เล็ตประกอบการสอนต่อไป 

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 
 5.4.1 ควรมีการขยายพื้นท่ีศึกษาความตั้งใจใช้แท็บเล็ตเพื่อประกอบการสอนของกลุ่ม
ตวัอยา่งในเขตหรือจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อวเิคราะห์เปรียบเทียบความตั้งใจในภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนั วา่ในแต่
ละปัจจยัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแตกต่างกนัหรือไม่  
 5.4.2 ควรมีการน าตวัแปรอ่ืนๆ มาใช้ในการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดส้ามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของระดบัความตั้งใจของครูผูส้อนไดม้ากข้ึน อีกั้งควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงั
ปัจจยั พฤติกรรม การใชง้านจริงของผูใ้ชง้าน (Actual Use) เพื่อให้ครอบคลุมตามโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลย ีTechnology Acceptance Model (TAM) มากยิง่ข้ึน 
 5.4.3 เน่ืองจากการวิจยัโดยการใช้แบบสอบถาม อาจมีขอ้จ ากัดด้านรายละเอียดของ
ผลการวิจยั ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งจากครูผูส้อนมากข้ึน อาจใช้เคร่ืองมืออ่ืนมาสนบัสนุน
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวเช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะกลุ่ม (Focus Group 
Interview) 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความตั้งใจใช้แทบ็เลต็ของครูผู้สอนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3: การประยุกต์ใช้ Technology Acceptance Model 

ค ำช้ีแจง 

แบบสอบถำมฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยำนิพนธ์เร่ือง ควำมตั้ งใจใช้แท็บเล็ตของ
ครูผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรึึกาำนครึรีธรรมรำช เขต 3:กำรประยุกต์ใช้ Technology 
Acceptance Model  โดยมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อึึกาำระดบัควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของผูส้อนสังกดั
ส ำนกังำนกำรึึกาำขั้นพื้นฐำนนครึรีธรรมรำช เขต3  2) เพื่อึึกาำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจ
ใชแ้ทบ็เล็ตของผูส้อนสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรึึกาำนครึรีธรรมรำช เขต 3 แบบสอบถำมฉบบั
น้ีไดแ้บ่งเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐำนของครูผูส้อน 
ตอนที ่2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
ตอนที ่3 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต 
ตอนที ่4 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต 
ตอนที ่5 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ทำงกำรึึกาำ 
จึงใคร่ขอควำมกรุณำจำกครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถำม โปรดตอบแบบสอบถำมให้ครบทุก

ขอ้และตรงกบัควำมเป็นจริงมำกท่ีสุดขอ้มูลท่ีได้จำกแบบสอบถำมจะถือเป็นควำมลบัและจะไม่มี
ผลกระทบหรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยใดๆแก่ท่ำนและโรงเรียนของท่ำนทั้งส้ิน 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมำ ณ 
โอกำสน้ีดว้ย 

 
                                                                  นำงสำวณฐัพร ทองึรี 
      สำขำกำรจดักำรระบบสำรสนเทึ 
      สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรึำสตร์ 
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ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัสภำพควำมเป็นจริงของท่ำน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของครูผู้สอน  

1) เพึ  [  ]1. ชำย   [  ]2. หญิง  

2) อำย ุ ............ ปี   

3) วฒิุกำรึึกาำ [ ]1. ปริญญำตรี    [ ]2. ปริญญำโท  

[ ]3. ปริญญำเอก   [ ]4. อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)…………….. 

4) ประสบกำรณ์กำรสอน ……….. ปี  

5) ต ำแหน่งปัจจุบนั 

[ ]1. ครู คึ.1   [ ]2. ครู คึ.2  

[ ]3. ครู คึ.3    [ ]4. ครู คึ. 4 

[ ]5. ครูผูช่้วย   [ ]6.ครูอตัรำจำ้ง 

[ ]7.อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)………………………… 

6) กลุ่มสำระท่ีรับผดิชอบ  

[ ]1. ภำาำไทย   [ ]2. ภำาำต่ำงประเทึ 

[ ]3. คณิตึำสตร์   [ ]4. วทิยำึำสตร์ 

[ ]5. สังคม ึำสนำ วฒันธรรม [ ]6. กำรงำน เทคโนโลยี  

[ ]7. สุขึึกาำ   [ ]8. พละึึกาำ 

 [ ]9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………… 

7) ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ในกำรใชส่ื้อกำรสอนชนิดใดบำ้ง  (เลือกตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

[ ]1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(Personal Computer) 

[ ]2. คอมพิวเตอร์วำงตกั(Notebook  Computer)                                                                    

[ ]3.คอมพิวเตอร์มือถือ(Palmtop Computer)                                                                                 

[ ]4.แทบ็แล็ต(Tablet) 

[ ]5.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………… 
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ตอนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียน 

1) โรงเรียนของท่ำนเป็นโรงเรียนขนำดใด 
 [ ]1. ขนำดเล็ก มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน [ ]2.ขนำดกลำง มีนกัเรียน 121-600 คน 
 [ ]3. ขนำดใหญ่ มีนกัเรียน 601-1,500 คน [ ]4.ขนำดใหญ่พิเึามีนกัเรียน 1,500คนข้ึนไป 

2) โรงเรียนของท่ำนมีกำรจดัท ำเวบ็ไซตข์องโรงเรียนหรือไม่ 
[ ]1. มี     [ ]2. ไม่มี 
[ ]3. ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรจดัท ำ  [ ]4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)………………………… 

3) โรงเรียนของท่ำนมีระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย (Wireless Network) 
[ ]1. มี     [ ]2. ไม่มี 
[ ]3. ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำร [ ]4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)…………………… 

4) โรงเรียนของท่ำนมีเคร่ืองฉำยภำพแบบไร้สำย (Wireless Data Projector) 
[ ]1. มี     [ ]2. ไม่มี 
[ ]3. ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำร [ ]4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)…………………… 

5) โรงเรียนของท่ำนมีครูผูเ้ช่ืยวชำญดำ้นโสตทัึ นึึกาำ/เทคโนโลยกีำรึึกาำหรือไม่ 
[ ]1. มี       
[ ]2.ไม่มี  ใชค้รูสำขำใดแทน……………………………………………………… 

ตอนที่3 ความตั้งใจใช้แทบ็เลต็ประกอบการสอน 

1) โปรดระบุระดบัควำมตั้งใจใชแ้ทบ็แล็ตประกอบกำรสอนของท่ำนในปีกำรึึกาำ 2555โดย
ท ำเคร่ืองหมำย หรือ        หนำ้ระดบัควำมตั้งใจของท่ำน โดย คะแนน 10 หมำยถึงใช้
อยำ่งแน่นอน ลดลงไปตำมล ำดบั และ คะแนน 1 หมำยถึงไม่ใชอ้ยำ่งแน่นอน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

2) ถำ้ภำยในปีกำรึึกาำ 2555 ท่ำนยงัไม่ใชแ้ทบ็เล็ตประกอบกำรสอน โอกำสท่ีท่ำนตั้งใจใช้
แทบ็เล็ตประกอบกำรสอนในอนำคตขำ้งหนำ้ โปรดระบุช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในอนำคตท่ี
ท่ำนตอ้งกำร 
[ ]1. อีก 1 ปีกำรึึกาำหนำ้  [ ]2. อีก 2 ปีกำรึึกาำหนำ้ 

[ ]3. มำกกวำ่ 2 ปีกำรึึกาำ  [ ]4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ).............................. 
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ตอนที ่4 ค  ำถำมเก่ียวกบัปัจจยัต่ำงๆท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต 

ค าช้ีแจง โปรดพิจำรณำขอ้ควำมดงัต่อไปน้ีแลว้ใส่เคร่ืองหมำย ลงในช่องระดบัควำมคิดเห็นของท่ำนโดยมี

รำยละเอียดดงัน้ี 

 ช่องระดับความคิดเห็น ใหท้่ำนพิจำรณำถึงระดบัควำมคิดเห็นในปัจจยัดำ้นต่ำงๆท่ีส่งผลต่อ
ควำมตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตของท่ำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
  5 หมำยถึง  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 
  4 หมำยถึง  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
  3 หมำยถึง  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ 
  2 หมำยถึง  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
  1 หมำยถึง  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน 
1. ท่ำนคิดวำ่กำรใชง้ำนแทบ็เลต็เป็นเร่ืองง่ำยท่ีจะสำมำรถเรียนรู้และท ำควำม
เขำ้ใจไดเ้อง 

5 4 3 2 1 

2.ท่ำนคิดวำ่กำรใชง้ำนแท็บเลต็เป็นเร่ืองง่ำยท่ีจะสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่ง
ช ำนำญ 

5 4 3 2 1 

3.ท่ำนคิดวำ่กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ทำงกำรึึกาำโดยผำ่นแท็บเลต็เป็น
เร่ืองง่ำยส ำหรับท่ำน 

5 4 3 2 1 

4.ท่ำนคิดวำ่กำรเขำ้ถึงแอปพลิเคชัน่ทำงกำรึึกาำโดยผำ่นแท็บเลต็เป็นเร่ือง
ง่ำยส ำหรับท่ำน 

5 4 3 2 1 

5.ท่ำนคิดวำ่กำรเรียนกำรสอนโดยใชแ้ท็บเลต็นั้นสำมำรถท ำไดง่้ำยและมี
ขั้นตอนไม่ยุง่ยำก 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ถงึประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

6.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยใหบ้รรยำกำึในกำรสอน
น่ำสนใจข้ึน 

5 4 3 2 1 

7.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยในกำรจดัประสบกำรณ์ใหก้บั
ผูเ้รียน เรียนรู้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

5 4 3 2 1 

8.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยใหผู้เ้รียนเขำ้ใจเน้ือหำ
บทเรียนไดม้ำกข้ึน 

5 4 3 2 1 
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ประเดน็(ต่อ) 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ถงึประโยชน์ทีไ่ด้รับ(ต่อ) 
9.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยเร้ำควำมสนใจในกำรเรียน
ใหก้บัผูเ้รียน 

5 4 3 2 1 

10.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยใหท่้ำนและผูเ้รียนมีควำม
เขำ้ใจตรงกนั 

5 4 3 2 1 

11.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยใหท่้ำนสอนไดต้ำม
วตัถุประสงค ์

5 4 3 2 1 

12.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยใหท่้ำนถ่ำยทอดควำมรู้ได้
ชดัเจนในเวลำเหมำะสม 

5 4 3 2 1 

13.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยแบ่งเบำภำระกำรสอนของ
ท่ำน 

5 4 3 2 1 

14.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนช่วยใหผู้เ้รียนจ ำไดเ้ร็วและนำน
ข้ึน 

5 4 3 2 1 

15.ท่ำนคิดวำ่รูปแบบของแท็บเลต็สะดวกต่อกำรพกพำของผูเ้รียน 5 4 3 2 1 
อิทธิพลทางสังคม 

16.นโยบำยกำรแจก แท็บเลต็ประจ ำตวันกัเรียน One Tablet Per  
Child  ของรัฐบำลมีส่วนกระตุน้ใหท่้ำนใชส่ื้อแทบ็เลต็ในกำรสอน 

5 4 3 2 1 

17.เพ่ือนร่วมงำนมีส่วนกระตุน้ใหท่้ำนใชส่ื้อแทบ็เลต็ในกำรสอน 5 4 3 2 1 
18.ท่ำนเลือกใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอน เพรำะเป็นเทคโนโลยท่ีีก ำลงัไดรั้บ
ควำมนิยม 

5 4 3 2 1 

19.ท่ำนคิดวำ่กำรใชส่ื้อแท็บเลต็ในกำรสอนท ำใหท่้ำนมีภำพลกัาณ์ท่ี
ทนัสมยั 

5 4 3 2 1 

ความสนใจเทคโนโลยใีหม่ส่วนบุคคล 

20.เม่ือไดย้นิข่ำวสำรเก่ียวกบัเทคโนโลยทีำงกำรึึกาำใหม่ๆ ท่ำนมกัหำ
โอกำสเรียนรู้และทดลองใช ้

5 4 3 2 1 

21.เม่ือมีเทคโนโลยทีำงกำรึึกาำใหม่ๆเขำ้มำ ท่ำนตอ้งกำรเป็นคนกลุ่มแรก
ท่ีไดใ้ชง้ำนก่อน 

5 4 3 2 1 
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ประเด็น(ต่อ) 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความสนใจเทคโนโลยใีหม่ส่วนบุคคล(ต่อ) 

22.ท่ำนชอบึึกาำหำควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยทีำงกำรึึกาำใหม่ๆอยูเ่สมอ 5 4 3 2 1 

23.ท่ำนชอบหรือสนใจใชเ้ทคโนโลยทีำงกำรึึกาำใหม่ๆในกำรสอน 
มำกกวำ่กำรใชส่ื้อกำรสอนโดยทัว่ไป 

5 4 3 2 1 

การสนับสนุนจากโรงเรียน  
24.ท่ำนไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นกำรอบรมสมัมนำเก่ียวกบักำรน ำแท็บเลต็มำ
ใชใ้นกำรึึกาำ 

5 4 3 2 1 

25.ท่ำนไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นกำรึึกาำดูงำนเก่ียวกบักำรน ำแทบ็เลต็มำ
ใชใ้นกำรึึกาำ 

5 4 3 2 1 

26.ท่ำนไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นบุคลำกรท่ีคอยช่วยเหลือท่ำนในกำรเร่ิมตน้
ใชง้ำนส่ือแท็บเลต็ 

5 4 3 2 1 

ความเช่ือมั่นในส่ือแทบ็เล็ต 
27.ท่ำนคิดวำ่ผูผ้ลิตแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บเลต็มี
ควำมรู้ในเน้ือหำบทเรียน 

5 4 3 2 1 

28.ท่ำนคิดวำ่ผูผ้ลิตแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บเลต็ตอ้งมี
ช่ือเสียงในกำรท ำแอปพลิเคชัน่ดำ้นน้ีมำก่อน 

5 4 3 2 1 

29.ท่ำนคิดวำ่ตอ้งมีกำรตรวจสอบแอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำท่ีบรรจุอยูใ่น
แท็บเลต็ก่อนวำ่มีควำมเหมำะสมส ำหรับน ำมำใชใ้นกำรเรียนกำรสอน 

5 4 3 2 1 

30.ท่ำนคิดวำ่แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำท่ีบรรจุอยูใ่นแทบ็เลต็นั้นตอ้ง
สำมำรถใชง้ำนไดโ้ดยไม่มีจุดบกพร่อง (Bug) 

5 4 3 2 1 

31.ท่ำนคิดวำ่แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำท่ีเปิดใหด้ำวน์โหลดตอ้งปลอดภยั
ไม่มีไวรัสหรือส่ิงอ่ืนๆ 

5 4 3 2 1 

32.ท่ำนคิดวำ่บริาทัผูผ้ลิตแท็บเลต็ท่ีจะน ำมำใชง้ำนในสถำนึึกาำตอ้งมี
ควำมน่ำเช่ือถือ 

5 4 3 2 1 

33.ท่ำนคิดวำ่วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ำมำใชผ้ลิตแทบ็เลต็ตอ้งมีควำมปลอดภยัต่อ
ท่ำนและผูเ้รียน 

5 4 3 2 1 
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ตอนที ่5  ควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำประเภทต่ำงๆ 

ค าช้ีแจง ถำ้ท่ำนมีโอกำสไดใ้ชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำ  โปรดระบุควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่

ดำ้นกำรึึกาำประเภทต่ำงๆของท่ำน ในช่องระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำโดยมี

รำยละเอียด  

ระดบั 5 หมำยถึง ระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำ มำกท่ีสุด  (ร้อยละ 80-100)   

ระดบั 4 หมำยถึง ระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำ มำก          (ร้อยละ 60-79) 
 ระดบั 3 หมำยถึง ระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำ ปำนกลำง (ร้อยละ 40-59) 
 ระดบั 2 หมำยถึง ระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำ นอ้ย         (ร้อยละ 20-39) 
 ระดบั 1 หมำยถึง ระดบัควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ดำ้นกำรึึกาำ นอ้ยท่ีสุด  (ร้อยละ 0-19) 
 

 
รายการแอปพลเิคช่ัน 

ระดับความตั้งใจใช้
แอปพลเิคช่ันด้านการศึกษา 

5 4 3 2 1 
1.แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรแปลภำาำ 5 4 3 2 1 
2.แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรสอน/ทบทวน 5 4 3 2 1 
3. แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรฝึกหดั 5 4 3 2 1 
4. แอปพลิเคชัน่ดำ้นสถำนกำรณ์จ ำลอง 5 4 3 2 1 

5. แอปพลิเคชัน่ดำ้นเกมส์เพ่ือกำรสอน 5 4 3 2 1 

6.แอปพลิเคชัน่ดำ้นกำรทดสอบ 5 4 3 2 1 

7.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………. 5 4 3 2 1 

หมายเหตุ ขอให้ท่านโปรดระบุร้อยละของความตั้งใจใช้แอปพลิเคช่ันด้านการศึกษาประเภท

ต่างๆหากท่านมีโอกาสได้ใช้ในอนาคต ไม่ว่าท่านได้ระบุว่ามีความต้ังใจหรือไม่มีความต้ังใจใช้แทบ็

เล็ตพือ่ประกอบการสอนในตอนต้นของแบบสอบถามกต็าม 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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