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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต  2) พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 3) ศึกษาผลการทดลองใช้และติดตามผลการ
ด าเนินการตามรูปแบบเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และ 4) ศึกษาการยอมรับรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต  โดยการด าเนินการวิจัย 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา ระยะที่ 2)พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรของสถานศึกษา และระยะท่ี  
________________________________________ 
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3) ศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินผลการด าเนินการตามรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1, 2 และ 3 จ านวน 30 โรงเรียน  รวมทั้งหมด  60  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม คู่มืออบรม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test  
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี สรุปได้ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีองค์ประกอบ  4 
ส่วน คือ 1) นโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2) หน่วยงานสนับสนุน 3) การเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา และ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที 
  2. ผลการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ
เหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.84, S.D. = 0.40) และมีกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อม ตามรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1) การ
วางแผนสร้างความร่วมมือ (Plan) กิจกรรมที่ 2) การเตรียมความพร้อม (Do) กิจกรรมที่  3) การ
น าสู่การปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบ (Check)และ กิจกรรมที่ 4) การติดตามและสะท้อนผล (Action) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.84, 
S.D. = 0.40) และมีความเห็นต่อความเหมาะสมของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.82, S.D. = 0.40) 
  3. ผลการศึกษาผลการทดลองใช้และผลการด าเนินการตามรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
   1) ผลการศึกษาการทดลองใช้ 1.1) ด้านความรู้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรม หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  1.2) ด้านทักษะ  ผลการ
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ประเมินคุณภาพแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม  มี
คุณภาพในระดับมาก (X =3.99  S.D.= 0.63)   ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่เข้ารับการอบรม  มีคุณภาพในระดับมาก  (X =4.03  S.D.= 0.61)  
และ 1.3) ด้านความพึงพอใจ  ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดับ
มาก (X= 4.22, S.D. = 0.68) ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
อบรมในระดับมาก (X  = 4.32, S.D. = 0.68) 
   2) ผลการด าเนินการตามรูปแบบ 2.1) ผลการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีการปฏิบัติในระดับ
มาก (X=3.87, S.D. = 0.81)  2.2) ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.82, S.D. = 
1.10)  2.3) ผลการวัดความพึงพอใจของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.66, S.D. = 0.84)  2.4) ผลการวัดความ
พึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.85, S.D. = 0.85)  2.5) ผลการวัดความพึงพอใจ
ของครูหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีความพึงพอใจในระดับมาก (X=3.79, S.D. = 0.94)   
   4. ผลการศึกษาการยอมรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการยอมรับในระดับมาก (X=4.49, S.D.=0.71) และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
การยอมรับในระดับมาก (X= 4.20, S.D. = 0.83) 
 
ค าส าคัญ : การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา, การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
    แท็บเล็ต, แท็บเล็ต 
 
Abstract 
 This research aimed 1) to study the components of a model of school staffs 
preparation for instruction using tablet computers, 2) to develop the model mentioned, 
3) to study the results of the tryout and follow-up of the operation using the model and 
4) to study the acceptance of the model created. The research methodology was 
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divided into 3 phases. The first, was to study the model components. The second was 
to develop the model and the third involved the study of the operation results of the 
tryout and evaluation. The target included 60 of the educational executives and the first 
year secondary school teachers from 30 Extended Educational Opportunity Schools 
under the Office of Mahasarakham Primary education service areas 1, 2 and 3. The 
research tools were: a questionnaire, a training manual and an evaluation form. The 
statistics used included Basic Statistics, Mean, Standard Deviation and t-test.  
 The research results were as follows. 
  1. According to the results of component’s study, the model was composed of 
4 components: 1) government and related organization policies, 2) support units, 3) 
schools’ preparation and 4) information and communication technology (ICT). 
  2. The results of the model development showed that the expertise towards 
the appropriateness of the model was at the highest level ( X = 4.84, S.D. = 0.40). 
There were activities of preparation synthesized consisting of 1) cooperation planning 
(Plan), 2) preparation (Do), 3) performance and evaluation (Check) and 4) follow-up 
and reflection (Action). The expertise towards the model appropriateness was at the 
highest level ( X = 4.84, S.D. = 0.40) and the expertise towards the appropriateness of 
the model activities in average was at the highest level ( X = 4.82, S.D. = 0.40).  
  3. The results of the tryout and operation in accordance with the model were 
as follows. 
   1) The study results of follow-up showed that 1.1) in term of knowledge, the 
score of the educational executives after their participation in the training was higher 
than that of before participation with the difference of statistical significance level at.05. 
The average post-score of the teacher participants was higher than that of before 
participation with the difference of statistical significance level at .05. 1.2) In the aspect 
of skill, the quality evaluation of the school administration management plan of the 
educational executives participated in the training was at a high level (X =3.99, 
S.D.=0.63). The result of quality evaluation of learning management of the first year 
secondary school teachers participated in the training was at a high level (X =4.03  
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S.D.= 0.61). 1.3) In the satisfaction aspect, the executive satisfaction with the training 
quality was at a high level (X= 4.22, S.D. = 0.68) and that of the teachers was also the 
same (X  = 4.32, S.D. = 0.68). 
   2) The results of the operation in accordance with the model showed that 
2.1) the supervision and follow-up the school preparation in approving the learning 
management using tablet computers was at a high level (X=3.87, S.D. = 0.81). 2.2) 
The satisfaction evaluation result of the first year secondary school students towards 
the learning management was at a high level (X  =3.82, S.D. = 1.10). 2.3) The 
satisfaction of the teachers was at a high level (X  =3.66, S.D. = 0.84). 2.4) The 
satisfaction of the educational executives with the learning management was at a high 
level (X  =3.85, S.D. = 0.85). 2.5) The satisfaction of the teachers and computer staff of 
the schools with the learning management was at a high level (X=3.79, S.D. = 0.94).  
  4. The results of the acceptance study of the model found that the acceptance 
of the executives was at the highest level (X= 4.49, S.D. = 0.71) and that of the 
teachers was at a high level (X= 4.20, S.D. = 0.83). 
 
Keywords : school preparation, teaching and learning with tablet computers,  tablet 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนด ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและมี
การกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา โดย
หลักการมีส่วนร่วม (พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546, 2546) และรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย
เร่งด่วน คือโครงการOne Tablet per Child  
(อรนุช  กนกสิริรัตน์, 2554) โดยการแจก 
Tablet PC ให้เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดั ง นั้ น  ก า ร เ ต รี ย มค ว ามพ ร้ อ ม ข อ ง
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้บรรลุ
เป้าหมายน้ัน จะต้องอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่   1) 
ส านั ก ง านคณะกร รมการ กา รศึ กษ า         
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็นหน่วยงานที่น า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาให้การสนับสนุนการ
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ให้ค าปรึกษา นิ เทศ  และการติดตาม
ประเมินผล 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มอบ
นโยบายการให้บริการไอซีทีแก่ชุมชน 3)
ชุมชน เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนใน
เรื่องการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น โ ร ง เ รี ย น ใ น ก า ร น า
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสู่การจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ได้
ก าหนดนโยบายโครงการ One Tablet per 
Child ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
การก ากับ ติดตามโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ซึ่งในสภาพปัจจุบันนั้น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และไม่มีความพร้อมที่จะจัดการ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตให้ประสิทธิภาพกับนักเรียนได้โรงเรียน
จึงเป็นหน่วยงานที่น านโยบายสู่การปฏิบัติ  
ดังนั้นการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แท็บเล็ต ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีการ
วางแผนเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีความพร้อม
เพื่อรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ภายใต้
การบริหารจัดการตามองค์ประกอบและ
บริบทของโรงเรียน  ที่ประกอบด้วยปัจจัย
ทางการบริหารจัดการ 4 Ms  

(หวน  พินธุพันธ์,  2555) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรรณี ใจเพิ่ม (2546) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียน
ขยาย โอกาส  ทางการศึ กษา จั งหวั ด
สมุทรสาคร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มี
หน้าที่ในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
ภายใต้ปัจจัยทางการบริหารที่ มีอยู่อย่าง
จ ากัด เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
เป็นไปตามแผน ติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
จะต้องมีเทคนิคในการด าเนินการโดยใช้
วงจรบริหารงานคุณภาพ (ส านักงานกิจการ
นักศึกษา, มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,  
2555) เพราะเชื่อม่ันว่าวงจรบริหารงาน
คุณภาพของสามารถท าให้บรรลุเป้าหมาย
ได้สุวิมล  บุญไทย (2555) ได้ศึกษาการ
น าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรคุณภาพ ของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอ่างทองพบว่าวงจรบริหารงาน
คุณภาพท าให้เกิดการปรับปรุงงาน ท าให้
ผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้จึงเป็นแนวทางในการด าเนินการ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 จากแนวนโยบายและความส าคัญของ
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โดย
ใช้หลักการบริหารปัจจัยทางการบริหาร
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จัดการ (4 Ms) และเทคนิคการด าเนินการ
โดยใช้วงจรบริหารคุณภาพ (PDCA Model)  
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการจัดการเรียน   การสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  โรงเรียนสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการศึกษาจากทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นได้
ก าหนดกิจกรรมและเครื่องมือประกอบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  
ตามแนวทางที่ได้สังเคราะห์ไว้ในรูปแบบ
การเตรียมความพร้อม น าเครื่องมือทั้งหมด
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและประเมิน
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในล าดับต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่ อศึ กษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

 3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้และ
ติดตามผลการด าเนินการรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 4. เพื่อศึกษาการยอมรับรูปแบบการ
เตรี ยมความพร้อมด้ านบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ
วิจัยเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
มหาสารคาม เขต 2 จ านวน 128 โรงเรียน
ที่สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามในวันที่ 19 เมษายน  2555 
โรงเรียนละ 1-2  คน รวมผู้เข้าอบรม 136 
คน 
 กลุ่มที่ 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  เพื่อ
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วิพากษ์และเสนอแนะองค์ประกอบรูปแบบ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน  5 ท่าน 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในสถานศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สอบถามความคิด เห็นผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เก็บข้อมูลโดยการสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  และใช้เป็นข้อมูลการ
สนทนากลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุป
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่เหมาะกับ
บริบท และกระบวนการท่ีเหมาะสม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
วิเคราะห์จากแบบส ารวจความคิดเห็นโดย
ใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่ าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการ จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อวิพากษ์ และประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
องสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 9  
ท่าน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1,2 และ 3 จ านวน 60 โรงเรียน  ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจาก 30 
โรงเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยการ
สมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 แบ่งได้ 2 
กลุ่ม ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน จ านวน 30 คน 
  2.2 ครูผู้ สอนชั้ น มั ธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 จ านวน  30 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. รูปแบบการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการ จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความคิด เห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญที่ มีต่อความเหมาะสมของ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
วิเคราะห์จากแบบส ารวจความคิดเห็นโดย
ใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่ าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้และผล
การด าเนินการตามรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการ จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1,2 
และ 3 จ านวน 60 โรงเรียน  ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจาก 30 
โรงเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยการ
สมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2แบ่งได้ 2 กลุ่ม 
ดังนี ้
  1) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน จ านวน 30 คน 
  2) ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 30 คน 
    เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อผลการด าเนินการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
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การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. แบบสอบถามการยอมรับรูปแบบการ
เตรี ยมความพร้ อมด้ านบุ คลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
      สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือได้แก่ ดัชนีความสอดคล้องของ
ค าถามกับเนื้อหา (Index of Item Objective 
Consistency : IOC) และการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการ
หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยการทดสอบผลการเรียนรู้หลังการ
อบรมกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 โดยใช้
สถิติทดสอบ t-test (One sample t-test) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) 
นโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) 
หน่วยงานที่สนับสนุน 3) การเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา และ 4) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที  
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ดังนี ้
  2.1 รูปแบบการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต 
  1) นิยามของรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
หมายถึงแบบแผนความสัมพันธ์ของส่วนต่าง 
ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการเตรียมความ
พร้อม  มี 4 ส่วน แสดงเป็นแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ์องค์ประกอบได้  
ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัด 
    การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 
   2) ร่ างรูปแบบกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลการ หมายถึง
ขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมของรูปแบบการ
เตรียมความพร้อม ด้วยกระบวนการ  PDCA 
ซึ่งมี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1)การวางแผนสร้าง
ความร่วมมือ (Plan) 2) การเตรียมความ
พร้อม (Do) 3) การน าสู่การปฏิบัติเพื่อการ
ตรวจสอบ (Check)  และ 4) การติดตาม
สะท้อน (Action) มีการก าหนดขั้นตอน 
ปัจจัยน าเข้า  ผลลัพธ์ ของการด าเนินการ
ตามรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้าน 
 
 

บุคลากรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยผู้วิจัยได้น า
แผนภูมิความสัมพันธ์องค์ประกอบของ
รูปแบบ มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการตรียม
ความพร้อม โดยใช้กระบวนการ PDCA ได้
ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ

นโยบาย 
นโยบายรัฐบาล นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

หน่วยงานสนับสนุน 

1. สพฐ./สพป. 
2. มหาวิทลัยราชภัฏ 
3. ชุมชน (อปท.) 

บุคลากร 
(Man) 

วัสดุ อุปกรณ์  
(Material) 

 
งบประมาณ 
(Money) 

การจัดการ 
(Management) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

1. เคร่ืองมือพัฒนา
แอพพลิเคชั่นจาก สพฐ. 
2. แท็บเล็ต 
3. สังคมออนไลน์ 
4. ส่ือของ สพฐ. 

P D 
C  A 

การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ตอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับ 
    การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ 
 
 

  2.2 ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการเตรียมความพร้อมและ
กิ จกรรมการ เตรี ยมความพร้ อมของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
‘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรั บการ จั ดการ เรี ยนการสอนด้ วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือชุดที่ 1 
ชุดวางแผนสร้างความรว่มมือ 

เครื่องมือชุดที่ 2 
ชุดเตรียมความพร้อมสถานศึกษา 

เครื่องมือชุดที่ 3 
ชุดสู่การปฏิบัติเพื่อตรวจสอบ 

เครื่องมือชุดที่ 4 
ชุดติดตามและสะทอ้นผล 

กิจกรรมที่ 1 
วางแผนสร้างความร่วมมือ (Plan) 

กิจกรรมที่ 2 
เตรียมความพรอ้ม (Do) 

กิจกรรมที่ 3 
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบ (Check) 

กิจกรรมที่ 4 
ติดตาม/สะท้อนผล (Action) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU) 
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 1. แผนการเตรียมความพร้อมฯ 
2. แผนการจัดการเรียนรู ้

 1.ครูมีทักษะและสอนโดยใช้แท็บเล็ต 
2.นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต 

ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน 

INPUT PROCESS OUTPUT 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S. D. 
1.ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 4ส่วน 
1.1 นโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1.2 หน่วยงานสนับสนุน 
1.3 การเตรียมความพร้อมโรงเรียน 
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.5 ภาพรวมของกรอบแนวคิดทั้งหมด 
2. ความเหมาะสมของรายละเอียดขององค์ประกอบย่อยของรูปแบบ 
2.1นโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ความเหมาะสมของหน่วยงานสนับสนุน 
2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 
2.4เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ของรูปแบบขั้นต้น 
3.1 ตัวบ่งชี้ด้านคุณลักษณะการด าเนินงาน 
3.2 ตัวบ่งชี้ด้านเป้าหมายด้านการจัดการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ 

4.87 
4.89 
4.67 
4.78 
5.00 
5.00 
4.89 
4.89 
4.83 
4.83 
4.97 
4.79 
4.84 
4.73 

0.34 
0.33 
0.50 
0.44 
0.00 
0.00 
0.33 
0.33 
0.24 
0.42 
0.17 
0.41 
0.37 
0.45 

โดยรวม 4.84 0.40 

 
 จากตาราง 1 ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการ
เตรี ยมความพร้อมด้ านบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยรวมใน
ระดับมากที่สุด (X  =4.84, S.D. = 0.40) 
 

 
   2) ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกิจกรรมการ
เตรี ยมความพร้ อมด้ านบุ คลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ดังตารางที่ 2 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S. D. 
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 
2. ความสอดคล้องข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) 
3. ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงาน 
5. ความเหมาะสมของภาพรวมของกิจกรรม 
6 ความสอดคล้องของกิจกรรมกับโรงเรียนสังกัด สพป. 
7. ความทันสมัยของกิจกรรม 

4.86 
4.89 
4.67 
4.83 
4.78 
4.89 
4.89 

0.35 
0.40 
0.48 
0.38 
0.44 
0.33 
0.33 

โดยรวม 4.82 0.40 
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 จากตาราง 2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
ต่อความเหมาะสมของกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด  (X =4.82, S.D. = 0.40) 
 3. ผลการศึกษาการทดลองใช้และผล
การด าเนินการตามรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรั บการ จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
  3.1 ผลการศึกษาการทดลองใช้   
 1) ด้านความรู้  พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และคะแนนเฉลี่ยของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่เข้ารับการอบรม หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 2) ด้านทักษะ ผลการประเมินคุณภาพ
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม  มี
คุณภาพในระดับดี (X =3.99  S.D.= 0.63) 
และผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เข้ารับการอบรม  มีคุณภาพในระดับมาก (X

=4.03  S.D.= 0.61) 

  3) ด้านความพึงพอใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
อบรม ในระดับมาก ( X= 4.22, S.D. = 
0.68) และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการอบรมใน
ระดับมาก (X= 4.32, S.D. = 0.68) 
  3.2 ผลการด าเนินการตามรูปแบบ 
   1) ผลการนิเทศ ติดตามการ
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต มีการปฏิบัติในระดับมาก (X=3.87, 
S.D. = 0.81) 
   2) ผลการวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มี
ความพึงพอใจในระดับมาก (X=3.82, S.D. = 
1.10) 
   3) ผลการวัดความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ที่ มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มี
ความพึงพอใจในระดับมาก (X=3.66, S.D. = 
0.84) 
   4) ผลการวัดความพึงพอใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
คอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ ต  ของผู้ บริ หาร
สถานศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (X=
3.85, S.D. = 0.85)  5) ผลการวัดความพึง
พอใจของครูหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบ
คอมพิวเตอร์โรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
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ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (X=3.79, S.D.= 0.94)   
  5. ผลการศึกษาการยอมรับยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการยอมรับ
ในระดับมาก (X= 4.49, S.D. = 0.71) และ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการยอมรับ
ในระดับมาก (X= 4.20, S.D. = 0.83) 
 
อภิปรายผล 
 1. องค์ประกอบรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีองค์ประกอบ 4 
ส่วน คือ 1) นโยบายภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  2) หน่วยงานสนับสนุน 3) การ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และ 4) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
ไอซีที 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ได้รูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษา มี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนสร้าง
ความร่วมมือ (Plan) การเตรียมความพร้อม 
(Do)  การน าสู่การปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบ 

(Check) และการติดตาม สะท้อนผล 
(Action) ผลการตรวจสอบและประเมิน
รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนด้ วยคอมพิ ว เ ตอ ร์ แท็ บ โดย
ผู้ เ ชี่ ยวชาญ  ผลการวิ เคราะห์พบว่ า
ผู้เชี่ยวชาญความเห็นต่อความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยรวม มีความเหมาะสมในระดับ
มาก (X =4.82, S.D. = 0.40)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมของ
กิจกรรมตามกระบวนการ PDCA อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด (X =4.86, S.D. = 0.36) ที่
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างรูปแบบ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ผู้วิ จัยได้
ด าเนินการอย่างมีแบบแผนและเป็นขั้นตอน 
ในการร่างรูปแบบการส่งเสริมเพื่อพัฒนา 
การตรวจสอบรูปแบบ การประเมินรูปแบบ 
และการประเมินเมินคู่ มือการอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร
โรงเรียนศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นักวิชาการ 
และนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่ ง
รูปแบบที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้นมี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนสร้างความร่วมมือ 
(Plan) ขั้นตอนที่ 2  การเตรียมความพร้อม 
(Do)  ขั้นตอนที่ 3  การน าสู่การปฏิบัติเพื่อ
การตรวจสอบ (Check) และ ขั้นตอนที่ 4 
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การติดตาม สะท้อนผล (Action) สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  (2554  : ก-ค) ที่ได้วิจัยรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ผลการศึกษา สรุปว่า 1) รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลการวิจัยได้รูปแบบการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพครูและผู้เรียน เป็นกระบวนการ
อบรมเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีทักษะ
สามารถพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย
รูปแบบการอบรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่  1) ขั้นเตรียมเนื้อหาผู้เรียนและครู  2) 
ขั้นปูพื้นความรู้  3) ขั้นสู่การเขียนบทด าเนิน
เรื่อง  4) ขั้นร้อยเรียงเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5) ขั้นพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  และ  6) ขั้น
ติดตามประเมินผลการใช้สื่อในโรงเรียน 
 3. ผลการทดลองใช้และการติดตามผล
การด าเนินการตามรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรั บการ จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย 
  3.1 ผลการศึกษาการทดลองใช้ 
1) ด้านความรู้ คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  1.2) และ
คะแนนเฉลี่ยของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เข้ารับการอบรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  2) ด้านทักษะ ผลการ
ประเมินคุณภาพแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า
รับการอบรม  มีคุณภาพในระดับมาก  ( X 
=3.99  S.D.= 0.63)  และผลการประเมิน
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรม มี
คุณภาพในระดับมาก ( X =4.03  S.D.= 
0.61)  3) ด้านความพึงพอใจ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดับมาก (X

= 4.22, S.D. = 0.68)  และครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการอบรมใน
ระดับมาก (X = 4.32,    S.D. = 0.68) ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ  ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมโดยการอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครูผู้สอนตามคู่มือการ
อบรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  เป็นขั้นตอนที่มี
คุณภาพและเน้นการฝึกปฏิบัติจริง  ผู้เข้า
รับการอบรมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ อนุวัต ชัย
เกียรติธรรม (2552 : 137-139) ที่วิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสอน
ภาษาอังกฤษแบบค่ายกิจกรรม พบว่า ชุด
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ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบค่าย
กิจกรรมมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการนิเทศการสอนด้าน
การสอนทฤษฎี และปฏิบัติในภาพรวมของ
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินความ
คิดเห็นของการฝึกอบรมจากผู้ เข้าร่วม
ฝึกอบรมปรากฏว่าทุกด้านผู้เข้าร่วมอบรมมี
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3.2 ผลการติดตามการด าเนินการ
ตามรูปแบบ 
  3.2.1  ผลการนิเทศ ติดตามการ
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก (X =3.87, 
S.D. = 0.81)  
  3.2.2  ผลการวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมมี
ความพึงพอใจ ในระดับมาก ( X =3.82, S.D. 
= 1.10)  
  3.2.3  ผลการวัดความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก (X =3.66, S.D. = 
0.84)  

  3.2.4  ผลการวัดความพึงพอใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ ด้ วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ในภาพรวมมีความพึง
พอใจในระดับมาก (X =3.85, S.D. = 0.85)  
  3.2.5  ผลการวัดความพึงพอใจ
ของครูหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบ
คอมพิวเตอร์โรงเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก         
(X =3.79, S.D. = 0.94)  
 4. ผลการศึกษาการยอมรับรูปแบบ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนชั้น
ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ีที ่ 1  ข อ ง โ ร ง เ ร ีย น
กลุ ่มเป ้าหมายภายหล ังการทดลองใช้
รูปแบบ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ยอมรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาเพื ่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 
0.71) และครูผู ้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีการยอมร ับร ูปแบบการเตร ียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื ่อ
รองร ับการจ ัดการเ ร ียนการสอนด ้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในระดับมาก ( X = 
4.20, S.D. = 0.83) ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเกิดจาก
ความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา
ที ่แท้จริง เนื ่องจากกระบวนการในการ
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พัฒนาได ้ม ีการศึกษา ว ิเคราะห์บร ิบท 
ปัญหาและความต้องการของบุคลากร
น าไปสู่การพัฒนารูปแบบที่ผู้วิจัยสอบถาม
ความค ิดทั ้งคร ู ผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการ
เชิงระบบ รูปแบบ ADDIE มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน (แสงเพชร 
พระฉาย,  2557) ส่งผลให้รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของ
ครูและผู ้บริหารสถานศึกษา และเห็นว่า
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื ่อ
รองร ับการจ ัดการเ ร ียนการสอนด ้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนสอดคล้อง
ก ับงานว ิจ ัยของ  วรปภา อาร ีราษฎร์ 
(2557 : 154-155) ได้วิจัยเรื่องนวัตกรรม
ระบบการจัดกลุ ่มสื ่ออิเล็กทรอนิกส์เพื ่อ
การเรียนรู้  พบว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของครู โดยมี
ล ัก ษ ณ ะ ส า ค ัญ  5 ป ร ะ ก า ร  ค ือ  1) 
ประโยชน์ที ่ได ้ร ับจากนว ัตกรรมที ่เป ็น
ประโยชน์ต ่อการใช้งานของครูสมาชิก
เครือข่ายสื่ออีดีแอลทีวี  2) การเข้ากันได้
ก ับ สิ ่ง ที ่ม ีอ ยู ่เ ด ิม เพ ร า ะนว ัต ก ร รมที่
พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ร่วมกับสื ่ออีดี
แอลทีวีที่ครูมีอยู่ในโรงเรียน  3) ความ
ซับซ้อนของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า
ไม่มีความซับซ้อน ครูใช้งานง่าย สะดวก 
และให้ผลลัพธ์ทันที  4) การทดลองได้จาก

การอบรมการใช้นวัตกรรมท าให้ครูที่เข้า
รับการอบรมได้สัมผัส ได้ทดลองใช้และ
ได้ผลลัพธ์ทันทีในการใช้นวัตกรรม และ 
5) การสังเกตได้ ครูที่เข้ารับการอบรมได้
ทดลองใช้และให้ผลลัพธ์ทันที รวดเร็วที่ครู
สามารถตรวจสอบได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย
ไปใช ้
  1.1  รูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
รองรั บการ จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เป็นรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานทาง
การศึกษาทั้ งระบบ หากโรงเรียนหรื อ
หน่วยงานทางการศึกษาจะน าไปใช้ให้ มี
ประสิทธิภาพต้องด าเนินการตามขั้นตอน
ของรูปแบบโดยปรับให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทสถานศึกษาของท่าน  
  1.2  การน ารูปแบบไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และ 
ครูผู้สอน  เป็นบุคคลส าคัญที่สุด  ในการ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาต้องสร้างความเข้าใจแก่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดความร่วมมือใน
การด า เนิ นการอย่ าง เต็ มที่ จึ งจะ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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  ควรมีการศึกษาการเตรียมความ
พร้อมให้บุคลากรในโรงเรียนกลุ่มอื่น ๆ เช่น 

ครูที่สอนชั้นปฐมวัย  ผู้ปกครองนักเรียน 
หรือลูกจ้างประจ า  เป็นต้น 
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