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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรม

โทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ปจัจยัเชงิสาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากรทางการศกึษา 3) เพือ่ประเมนิ
รับรองโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีดำาเนินการวิจัยประกอบด้วย 1) ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยว
กับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาสภาพ การยอมรับ
นวัตกรรมโทรทัศน์ครู และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา และการเก็บข้อมูลด้านปริมาณจากแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลด้านคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์รใูนปจัจบุนั 2) พัฒนารา่งโมเดลปจัจยัเชงิสาเหตตุ่อการยอมรบันวตักรรม
โทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผู้เช่ียวชาญ 4) ประเมินเพื่อ
รับรองโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำานวน 11 คน โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความสัมพันธ์ของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมีการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ด้วยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor  
Analysis: CFA) โดยการวเิคราะห์เชิงโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling: SEM) ของโมเดลปจัจัย
เชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจำานวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการ
ยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อการ
สัมภาษณ์เจาะลกึสำาหรบัครูและบคุลากรทางการศึกษา3) แบบสอบถามปลายเปิดสำาหรบัผูเ้ชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบรา่งโมเดลปจัจยัเชิงสาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา โดยวธิกีารสนทนากลุม่ 4) แบบสอบถามเพือ่ยนืยนัความเหมาะสมของโมเดลปจัจยัเชงิสาเหตุตอ่
การยอมรับนวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากรทางการศกึษา ของคณะกรรมการโครงการโทรทศัน์
ครู 5)โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6) แบบประเมินรับรองโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลการวิจัย พบว่า 1. ปจัจยัเชิงสาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา มีองค์ประกอบและปัจจัย ดังนี้ คือ 1.1 ด้านองค์ประกอบและปัจจัยของสาเหตุต่อการ
ยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้จากการวิจัยเอกสาร (Document 
Research) และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึก มีจำานวน 9 องค์ประกอบเชิงสาเหตุ 
คือ (1) คุณสมบัติของนวัตกรรม (Characteristics of Innovations)ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้เชิงเปรียบเทียบ 
ความสอดคลอ้งเขา้กนัได ้ความยุง่ยากซบัซอ้น การทดลองได ้การสงัเกตได ้(2) ลกัษณะของชอ่งทางการ
ตดิต่อส่ือสาร (Communication Channels) ได้แกก่ารสือ่สารระหว่างบคุคล การสือ่การทีเ่ปน็สือ่สิง่พมิพ ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ การสื่อสารจากสื่อเฉพาะกิจ(3) ขั้นตอนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (Innovation- 
Decision Process) ได้แก่ ขั้นความรู้ ขั้นจูงใจ ขั้นตัดสินใจ ขั้นการนำาไปใช้ ขั้นการยืนยัน(4) สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม (Economy and Social System) ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ปฏิสัมพันธ์
ในสังคม (5) ทัศนคติต่อการใช้นวัตกรรมโทรทัศน์ครู (Attitude) ได้แก่ ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก 
พฤติกรรม (6) แรงจูงใจการปฏิบัติงาน (Motivation) ได้แก่ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก (7) การ
สนับสนุนของผูบ้รหิาร (Support of Administrator) ได้แก ่การสนับสนุนการใชน้วตักรรม การสนบัสนนุ
ดา้นงบประมาณและวสัดุอปุกรณ์ การสนบัสนนุด้านวิชาการ (8) ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (Change agent) 
ได้แก่ ความสามารถในเชิงความรู้ ความสามารถในเชิงทักษะ ความสามารถในเชิงทัศนคติ (9) ผู้นำาทาง
ความคดิ (Opinion Leaders) ได้แก ่การเขา้ถงึผูอ้ืน่ไดง้า่ย การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และ 1 องคป์ระกอบ
ผล คือ การยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู (Adoption Innovation:TTV) ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ 2. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแคว์ 
(X2) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 368.801 ที่ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 333 มีค่าใกล้เคียงกัน ค่าความน่าจะเป็น 
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(p) เท่ากับ 0.0860 ดัชนีอัตราส่วนค่าไคสแคว์สัมพันธ์ (X2/df) เท่ากับ 1.108 และดัชนีรากกำาลังสอง
เฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.015 แสดงว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมี
ความกลมกลนืกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผลการวิจยัตัวแปรสาเหตทุีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่การ
ยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ คุณลักษณะของนวัตกรรม (0.82 ) และ การสนับสนุนของผู้บริหาร (0.82) สภาพเศรษฐกิจ
และสงัคม (0.70) ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร (0.67) ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (0.63) การผูน้ำาทางความคดิ 
(0.55) ขั้นตอนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (0.50) แรงจูงใจการปฏิบัติงาน (0.42) ทัศนคติต่อการ
ใช้นวัตกรรมโทรทัศน์ครู (0.23) ตามลำาดับ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรแฝงการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประมาณร้อยละ 
75.35 3. ผลการการประเมินรับรองโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมระดับมาก” 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ การยอมรับนวัตกรรม โทรทัศน์ครู 

Abstract
The purposes of this research were: to 1) study factors for the adoption of the  

innovation teacher’s TV for Teachers and educational personnel 2) develop and examine 
consideration of the causal factors for the adoption of the innovation teacher’s TV for teachers 
and educational personnel model, 3) evaluate and approve causal factors for the adoption 
of the innovation teacher’s TV for Teachers and educational personnel by the specialists.

The method: Step Were 1) Review the literature of the principles, theories and 
research on the causal factors for the adoption of innovation in education, also study 
teachers’ adoption of innovation teacher’s TV and causal factors for adoption of innovation  
teacher’s TV. Further were, analysis and content to collect data on the volume of queries.  
Collected which was from in-depth interviews. through focus groups, teachers and  
educational personnel. Identify factors that are associated with the adoption of innovation 
teacher’s TV. 2) to develop causal factors for the adoption of the innovation teacher’s TV 
for teachers and educational personnel model. 3) Check the consistency of the causal  
factors for the adoption of the innovation teacher’s TV for teachers and educational personnel 
model by experts 4) evaluate and approve causal factors to the adoption innovation teacher’s 
TV for teachers and educational personnel model from the specialists. The sample were 11 
experts in innovation and educational technology. The sample were 450 people whith were 
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Analyzed by Confirmatory Factor Analysis: CFA of Structural Equation Modeling: SEM of causal 
factor for the adoption of the innovation teacher’s TV for teachers and education personnel 
model.  The instrument used in this study were: 1) a questionnaire causal factor for the adoption  
of the innovation teacher’s TV for teachers and education personnel, 2) semi-structured 
questionnaire for interviewing teachers and education personnel, 3) open ended question 
aire for the experts to examine the causal factors for the adoption innovation teacher’s TV for 
teachers and education personnel model by focus groups, 4) questionnaire to confirm the 
causal factors to an innovation teacher’s TV model for teachers and educational personnel 
Committee of the teacher’s TV, 5) the causal factor for the adoption innovation teacher’s 
TV for teachers and education personnel model, 6) evaluation form of the causal factor for 
the adoption of the innovation teacher’s TV for teachers and education personnel model  
from the specialists. The research results were: 1) The causal factors for the adoption  
innovation teacher’s TV for Teachers and educational personnel Model. Elements and factors 
are as follows:  1.1 Elements of the causes and factors of innovation teacher’s TV. Teachers  
and educational personnel The Review of literature and semi-structured questionnaire,  
interviewing Collecting quality data from in-depth interviews with a total 9 causal  
as fallow: (1) Characteristics of innovation, included: relative Advantage, Compatibility, 
Complexity, Trial ability, Observable (2) Communication Channels, included: interpersonal  
communication, the media as press, radio, television, communication specialized media  
(3) Innovation-Decision Process, included: Knowledge, Persuasion, Decision, Implementation,  
Confirmation (4) Economy and Social System, include: compensation and benefits. Social 
interaction, (5) Attitude, included: understanding the emotions, behavior (6) Motivation,  
included: Intrinsic motivation. External motivation (7) Support of Administrator, include:  
support for innovation, the budget support and materials, Academic support (8) Change  
agent, included: knowledge and ability, Skill-oriented capabilities Ability attitude (9) Opinion  
Leaders, included: access to others easily, Creative and 1element of the Adoption of the  
Innovation: TTV, included: the perceived ease of use, and Perceived benefits. The model’s 
validity of the consistency of the causal factors for the adoption of the innovation teacher’s TV 
for Teachers and educational personnel was. Considered from Chi -square (X2) = 368.801, (df) 
= 333, (p) = 0.0860, (X2/df) =1.108 (RMSEA)=0.015. that showed that model was voted. The 
study variables influencing both the direct and indirect effects on adoption of the innovation 
teacher’s TV for Teachers and educational personnel. The study causal variables that influence  
both direct and indirect for causal factors for the adoption innovation teacher’s TV for Teachers 
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and educational personnel. Influenced by the highest descending. Characteristics of innovation 
(0.82 ) and Support of Administrator (0.82) Economy and Social System (0.70) Communication 
Channels (0.67) Change agent (0.63) Opinion Leaders (0.55) Innovation-Decision Process (0.50) 
Motivation (0.42) Attitude (0.23) respectively. The causal variables, all the variables together  
explain the variability of the causal factors for the adoption innovation teacher’s TV for  
Teachers and educational personnel 75.35 % 3. The specialists validate the causal factors 
for the adoption innovation teacher’s TV for Teachers and educational personnel Model at 
“highly appropriate”.

Keywords: Causal factor, adoption innovation, teacher’s TV

บทนำา
ครู เป็นบุคคลที่มีความสำาคัญในการ

พฒันาคณุภาพการศกึษา คุณภาพผูเ้รยีน และเปน็
ฟันเฟืองอันสำาคัญที่ช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศไทย ดังเห็นได้จากพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ได้มีการ
ส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ระบุ
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู (คุรุสภา, 
2546) ในด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 3 ใน
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยการ
ใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถของตนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ตามความสนใจ 
ความถนัด และความต้องการท่ีแท้จริง ปรบัเปลีย่น
วิธีการสอนที่จะทำาให้ได้ผลดี ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามศกัยภาพ และในมาตรฐานที ่11 การแสวงหา 
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา คือการค้นหา 
สงัเกต รวบรวมข้อมลูขา่วสาร สถานการณท์กุด้าน
ในสังคม โดยเฉพาะสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาช่วย
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสำานักพัฒนาครูพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา (2546) ท่ีได้ระบุให้ครู
มีสมรรถนะหลักทางวิชาชีพ โดยให้มีการมุ่งผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ให้รู้จักวางแผนกำาหนด
เปา้หมาย วเิคราะห ์สงัเคราะหภ์ารกจิงาน มคีวาม
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อ
เนื่อง นอกจากนี้ยังมีการระบุสมรรถนะหลักทาง
ด้านการพัฒนาตนเอง โดยให้ครูเป็นผู้ค้นคว้าหา
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการทางวิชาชีพ สร้าง
องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร
วิชาชีพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการสร้างเครือข่าย จากมาตรฐาน
ทางสมรรถนะดังกล่าวมีการกำาหนดเพื่อให้ส่ง
ผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้เกิด
การพัฒนาผู้เรียนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ 
มคีวามสำาคญัย่ิงของประเทศ โครงการโทรทศันค์ร ู 
(Thai Teacher TV) เป็นการนำาเสนอและ
ถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาผ่านเครือข่าย 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  
(UniNet) เพื่อพัฒนาครูทั่วประเทศโดยเป็นสื่อ
กลางให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน มีรูปแบบวิธี
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การจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ของ
ครูท่ีสอนดี สอนเก่ง มาถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กับเพื่อนครู และสามารถนำาไปปรับใช้ได้ โดย
การดำาเนินโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลยับรูพาเปน็ผูผ้ลติ ใช้
งบประมาณจากแผนปฏบิติัการไทยเขม้แขง็ (SP2) 
จำานวน 1,100 ล้านบาทระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2553-2555 เริ่มดำาเนินการออกอากาศวันที่ 
1 เมษายน 2553 ผ่านช่องทีวีไทย ในชื่อรายการ 
“ครูมืออาชีพ” และสามารถดูโปรแกรมการออก
อากาศและดูรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซด์ 
www.thaiteachers.tv การทีจ่ะทำาใหค้รยูอมรบัสิง่
ใหม่ๆ  หรอืแนวคดิใหม่ๆ  ได้น้ันประกอบด้วยปัจจยั
หลายประการซึง่นกัการศกึษาทัง้ของไทยและตา่ง
ประเทศได้ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมไว้
จำานวนมาก ดงัเชน่ ไมลส,์อารบ์คัเคลิและโรเจอรส์ 
(Miles, 1973: 635-639 ; Arbuckle, 1977: 
1757-A ; Rogers, 1995: 207) ได้กล่าวว่า 
นวตักรรมทีไ่ดรั้บการยอมรับจากประชากรจะตอ้ง
คำานึงถึง คุณสมบัติของตัวนวัตกรรม ลักษณะของ
ระบบสังคมนั้นๆ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้
นวัตกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายของนวัตกรรมจะต้องไม่
แพงจนเกินไป ควรเป็นนวัตกรรมที่ง่ายต่อการใช้ 
สามารถมองเหน็ผลสำาเรจ็ของนวตักรรมได้ชัดเจน 
ผู้บริหารต้องใช้นวัตกรรมและต้องได้รับความ
ช่วยเหลือสนับสนุน มีการฝึกอบรมและติดตาม
ผลการใช้นวัตกรรม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้
นวตักรรมและต้องได้รบัความช่วยเหลอืจากชุมชน
ด้วย ส่วนนักการศึกษาของไทยเช่น สำาลี ทองธิว 
และดเิรก ฤกษห์ร่าย (สำาล ีทองธวิ, 2526:26-27 
; ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2528: 24-27) กล่าวว่าองค์
ประกอบที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการ
ศกึษา คอืลกัษณะของตวันวตักรรม สภาพสว่นตวั
ของครูผูส้อน โครงสรา้งของสงัคมในโรงเรียน การ
สนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน โดยทฤษฎีที่เป็น

รากฐานของการพัฒนาทฤษฎีการแพร่นวัตกรรม
คือ ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม 
(The Innovation Decision Process Theory) 
ทฤษฎีนี้ Roger (2003) ได้ให้คำาอธิบายว่า การ
แพร่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการ
เกิด 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นของความรู้ (knowledge) 
2) ขั้นของการถูกชักนำา (Persuasion) 3) ขั้นของ
การตัดสินใจ (Decision) 4) ขั้นของการนำาไปสู่
การปฏิบัติ (Implementation) และ 5) ขั้นของ
การยืนยันยอมรับ (Confirmation) นอกจากนี้ยัง
มีปัจจัยที่ส่งผลถึงการยอมรับนวัตกรรม และไม่
ยอมรบันวตักรรมของบคุคล โดยโรเจอร ์(Rogers,  
1983) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
นวัตกรรมออกเป็น 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้าน
ลักษณะของนวัตกรรม ตัวผู้ยอมรับนวัตกรรม 
ปจัจยัทางดา้นระบบสงัคม และปจัจยัเกีย่วกบัชอ่ง
ทางการติดต่อสื่อสาร เช่นเดียวกับ พงศ์ประเสริฐ 
หกสุวรรณ (2553) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก
ทำาให้การแพร่นวัตกรรมนั้นมีความสำาเร็จหรือล้ม
เหลวขึ้นอยู่กับ ตัวนวัตกรรม ช่องทางการสื่อสาร 
เวลา และระบบสังคม

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการยอมรับและใช้
นวัตกรรมโทรทัศน์ครูนั้น จะเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ แรงบัลดาลใจ มีความรู้ชอบติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอื่นมีความกระตือรือร้นในการทำางาน 
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ในการทำางานและบรรยากาศในสถานทีท่ำางาน
เปน็บรรยากาศทีผู่บ้รหิารและเพ่ือนรว่มงานใหก้าร
สนับสนุนในการนำานวัตกรรมโทรทัศน์ครูมาใช้  
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเองในสถานศกึษาของครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่สงัเคราะหป์จัจยัเชิงสาเหตตุอ่การ

ยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการ
ยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา

4. เพื่อรับรองโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ จำานวน 181,246 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ค รูผู้ สอน3) 
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัย  
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มๆ ละ150 
คน รวม 450 คน ตามวัตถุประสงค์ โดย
พจิารณาจากเขตพ้ืนทีแ่ตล่ะจงัหวดั และสงักดัของ
โรงเรียนครอบคลุมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน  
(Multi-stage Random Sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการ
ยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา

2. แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อการ
สัมภาษณ์เจาะลึกสำาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาเก่ียวกับปจัจยัการยอมรับนวัตกรรมโทรทศัน์
ครู

3 . แบบสอบถามปลายเปิดสำาหรับ 
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบร่างโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา โดยวธิสีนทนากลุม่

4. แบบสอบถามเพื่อยืนยันความเหมาะ
สมของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับ
นวัตกรรมโทรทศันค์ร ูของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของคณะกรรมการโครงการโทรทัศน์ครู

5.โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับ
นวัตกรรมโทรทัศน์ครูของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา

6. แบบประเมินเพื่อรับรองโมเดลปัจจัย
เชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู 
ของครแูละบคุลากรทางการศกึษาโดยผู้ทรงคณุวุฒิ

	 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี ้
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร หลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสาร หลักการทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับ 
ปจัจยัเชงิสาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์
ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปัจจุบัน 
1.2 ศึกษาสภาพบริบท และพฤติกรรมการใช้
โทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีปฏิบัติการด้านการสอน และวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงสาเหตุต่อการยอมรับโทรทัศน์ครู ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ปัจจุบันโดยใช้ การ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก  
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาร่างโมเดล
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ปจัจยัเชงิสาเหตุตอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์
คร ูของครแูละบคุลากรทางการศกึษา ลำาดบัผลการ
สังเคราะห์เอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย
เกีย่วกบัปจัจยัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี 
มากำาหนดคุณลักษณะ และองค์ประกอบ ขั้นตอน 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุการยอมรับ
นวัตกรรม และกำาหนดเป็นร่างโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู นำาไป
สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไข
และนำาร่างโมเดลไป สนทนากลุม่ (Focus Group) 
จากผูเ้ชีย่วชาญ ในข้ันตอ่ไป ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบ 
คณุภาพของโมเดลปจัจยัเชิงสาเหตตุอ่การยอมรับ
นวตักรรมโทรทัศนค์ร ูของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นการนำาร่างโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการ
ยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา มาสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จำานวน 
11 คน และนำาผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
ไดโ้มเดลปจัจัยเชงิสาเหตตุอ่การยอมรับนวตักรรม
โทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ปจัจยัเชงิสาเหตุตอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์
ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่พัฒนา
ขึ้นไปยืนยันและแสดงความคิดเห็นจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคำาสั่งแต่งต้ังเป็นคณะ
กรรมการ ฝ่ายต่างๆ ของโครงการโทรทัศน์ครู 
ข้ันตอนที่ 5 ประเมินเพื่อรับรองโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำาผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองในขั้น
สุดท้าย วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินรับรองโมเดล
ปจัจยัเชงิสาเหตุตอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์
ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผู้ทรง
คณุวฒุ ิในรปูแบบของมาตราประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์องค์ประกอบของโมเดล
ปจัจยัเชงิสาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์
ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้องหาเชิงพรรณนา เพื่อ
รวบรวมข้อมูลนำามาสรุปและตีความนำาปกำาหนด
เป็นตัวแปรในการวิจัย 

2. วิเคราะห์การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการตอบ
แบบสอบถามการใช้สรุปและตีความ ใช้สถิติ 
เบือ้งตน้ ไดแ้ก ่การแจกแจงความถี ่และคา่รอ้ยละ 
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ

3 .  วิ เคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างหรือความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจัยโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับ
นวัตกรรมโทรทศันค์ร ูของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหา
คา่สถติอิา้งองิ ไดแ้ก ่คา่ไคสแควร ์คา่ดชันวีดัระดบั
ความสอดคล้อง ค่าที่บ่งบอกความไม่สอดคล้อง
ของรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ เพือ่ตรวจสอบว่ารปูแบบที่
ผูว้จิยัสรา้งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษห์รือไม่

4. วเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ของผูท้รง
คุณวุฒิ เป็นแบบสอบถามประเมินรับรองโมเดล
ปจัจยัเชงิสาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์
ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ

ต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา มีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) 
คุณสมบัติของนวัตกรรม(CHR) (2) ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร(CHA) (3) ขั้นตอนการตัดสินใจ
ยอมรับนวัตกรรม(DIS) (4 ) สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม (SOC) (5) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
(MOT) (6) ทัศนคติต่อการใช้นวัตกรรมโทรทัศน์
ครู (ATT) (7) การสนับสนุนของผู้บริหาร (SUP) 
(8) ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (CHG) (9) ผู้นำาทาง
ความคิด (OPE) (10) การยอมรับนวัตกรรม
โทรทัศน์ครู (ADO)

2. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับ
นวตักรรมโทรทัศนค์ร ูของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาด้วยวิธีการ Maximum Liklihood ด้วย

โปรแกรมสำาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ความกลมกลืน
โมเดลทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์โดยเกณฑ์
ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจักษ ์ผูว้จิยัพจิารณาจากคา่
สถิติ ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีค่า Chi-Square, X2/
df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่งผล
การวเิคราะหโ์มเดล พบว่า คา่ดชันคีวามกลมกลนื
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษเ์ปน็ไปตามเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ โดยพิจารณาจากค่าไคสแคว์ (X2) ซึ่ง
มคีา่เทา่กบั 368.801, คา่องศาอสิระ (df) เท่ากบั 
333, (X2/df) เท่ากับ 1.108 ค่าความน่าจะเป็น 
(p-value ) เทา่กบั 0.0860, (GFI) เทา่กบั 0.980, 
(AGFI) เท่ากับ 0.973, (RMSEA) เท่ากับ 0.015 
และ (SRMR) เท่ากับ 0.044
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3. ผลการประเมนิรบัรองโมเดลปจัจยัเชิง
สาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครู
และบคุลากรทางการศกึษา จากผูท้รงคณุวฒิุอยู่ใน
เกณฑ์ “เหมาะสมระดับมาก” 

อภิปรายผล
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการ

ยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 1. 
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรม

Chi-Square=368.801, df =333,P-value=0.0860, GFI=0.980, AGFI=0.973, SMR= 
0.044, RMSEA=0.015

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู  
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 
10 องค์ประกอบ ดังนี้  (1) คุณสมบัติของ
นวัตกรรม (CHR) (2) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
(CHA) (3) ขัน้ตอนการตดัสนิใจยอมรบันวตักรรม
(DIS) (4 ) สภาพเศรษฐกิจและสังคม (SOC) (5) 
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (MOT) (6) ทศันคตติอ่
การใช้นวัตกรรมโทรทัศน์ครู (ATT) (7) การ
สนับสนุนของผู้บริหาร (SUP) (8) ผู้นำาการ
เปลีย่นแปลง (CHG) (9) ผูน้ำาทางความคดิ (OPE) 
(10) การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์คร ู(ADO) 1.1 
อภิปรายผลได้ดังนี้ (1) ข้อค้นพบจากการวิจัย 
ดังกล่าวมีวรรณกรรมที่สนับสนุนผลงานวิจัยองค์
ประกอบคุณสมบัติของนวัตกรรม (CHR) 
สอดคล้องกับงานของ Roger (2003), Roger 
and Shoemaker (1983), Roger (1962,1995), 
Stuart (2000), Agarwal and Prasad (1997), 
Holak and Lehmann (1990), Fliegal and 
Kivlin (1996), Kim and Baylor(2008),  
Venkatesh et al (2003), Davis (1989), Boyd 
and Mason (1999), ที่กล่าวว่า บุคคลที่จะ
ยอมรบันวตักรรมใหม่ๆ  นัน้ ขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะ
ของนวตักรรม ตอ้งเหน็วา่นวตักรรมนัน้ มปีระโยชน ์
มีคุณค่า เข้ากันได้กับค่านิยมของสังคมนั้น ไม่ซับ
ซอ้นยุง่ยาก มีความสามารถในการนำาไปทดลองใช้ 
และมีความสามารถในการสังเกตที่มองเห็นผลได้
ง่าย (2) ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าวมี
วรรณกรรมที่สนับสนุนผลงานวิจัยองค์ประกอบ
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (CHA) สอดคล้องกับ
งานของ Roger (1995) และสาโรช โศภีรักข์ 
(2547) ทีก่ลา่ววา่ ปจัจยัช่องทางการติดต่อสือ่สาร 
มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3) ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมที่
สนับสนุนผลงานวิจัยองค์ประกอบขั้นตอนการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (DIS) ที่กล่าวว่า การ
ท่ีบคุคลจะยอมรบันวตักรรม (Innovation) ใหมไ่ป
ช่วยแก้ปัญหาน้ัน ตามแนวคิดของ โรเจอร์  

Rogers(1983) Roger (2003) Roger and 
Shoemaker (1983) และ Roger (1995) จะ
ต้องผ่านกระบวนการยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยขั้น
ตอน 5 ขั้นตอน คือ1) ขั้นรับรู้ (Awareness 
Stage) หมายความว่าปัจเจกบุคคลได้เริ่มรับรู้ 
เรยีนรูก้บัวทิยาการใหม ่หรอืความคดิใหมเ่ปน็ครัง้
แรก แต่ยังขาดข่าวสารข้อมูลในเรื่องนั้นๆ 2) ขั้น
สนใจ ( In terest Stage) หมายความว่า 
ปัจเจกบุคคลเริ่มพัฒนาข้ึน โดยให้ความสนใจใน
นวัตกรรมนั้นๆ และเสาะแสวงหาข่าวสารข้อมูล
เพิ่มขึ้น 3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) 
หมายความว่า ปัจเจกบุคคล คิดทบทวนอยู่ในใจ
เกี่ยวกับความคิดใหม่ๆ ว่ามีผลดีผลเสียต่อเขาใน
ปัจจุบันและอนาคตหรือไม่อย่างไร และถึงจะ
ตดัสนิใจวา่จะกระทำาหรอืไมก่ระทำา 4) ขัน้ทดลอง 
(Trial Stage) หมายความว่า ปัจเจกบุคคลเริ่มนำา
ความคดิใหม่ๆ  นัน้ ไปทดลองประยกุตใ์นวงแคบๆ 
เพื่อที่จะพิจารณาดูผลประโยชน์ว่าจะดีหรือไม่
เพียงใด ก่อนที่จะตัดสินใจยอมรับหรือไม่ต่อไป  
5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) หมายความว่า 
ปัจเจกบุคคลยอมรับผลการทดลองจากข้ันตอนที่
แล้ว โดยตัดสินใจนำาความคิดใหม่นั้นไปปฏิบัติต่อ
อย่างเต็มขั้นและต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับ 
กนกรตัน ์ดศีรศีักดิ ์(2553) ที่กลา่ววา่ จากโมเดล
กระบวนการตัดสินใจในการนำานวัตกรรมมาใช้  
(Innovation decision process model) การ 
รับรู้ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมใหม่และความได้
เ ป รี ย บท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น อ ยู่ ใ น ขั้ น ชั ก ช ว น  
(Persuasion Stage) ของโมเดล ซึ่งเกิดข้ึนหลัง
จากได้ผ่านข้ันความรู้ (Knowledge Stage) มา
แล้ว ข้ันชักชวนถือเป็นข้ันตอนที่มีความสำาคัญ
เนื่องจาก ในขั้นตอนนี้ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจใน
การนำานวตักรรมใหม่ๆ  มาใชใ้นองค์กร จะถกูทำาให้
เชื่อว่านวัตกรรมใหม่นั้นจะสามารถสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร จะส่งผลไปถึง
ขั้นตอนการตัดสินใจนำามาใช้ (Decision Stage) 
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกสิทธิ์ เลาะมิง 
(2553) ท่ีศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารทีม่ตีอ่พัฒนาชุมชนของ
พัฒนากรในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่า 
กระบวนการตัดสนิใจการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของพฒันากร โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้การยอมรับขึ้นอยู่
กับลักษณะของบุคคล โดยที่บุคคลที่จะยอมรับ
นวัตกรรมจะต้องผ่านการะบวนการยอมรับ ซ่ึง
ประกอบด้วย ขั้นรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ขั้นสนใจ
ในนวัตกรรม ขั้นประเมินค่า ขั้นทดลอง จนถึงขั้น
การยอมรบัโดยตัดสนิใจนำานวตักรรมนัน้ไปปฏบิตัิ
อย่างเต็มขั้นและต่อเนื่อง (4 ) ข้อค้นพบจากการ
วิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมที่สนับสนุนผลงานวิจัย
องคป์ระกอบสภาพเศรษฐกจิและสงัคม (SOC) ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Roger (2003). 
Roger & Shoemaker (1983) Roger  
Everett (1995), Venkatesh et.al. (2003), 
Shimp and Bearden (1982), Fliegal and 
Kivlin (1996) ที่กล่าวว่า ปัจจัยต่างๆ หลาย
ประการ เช่น ปัจจัยส่วนตัวของผู้รับของใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับอายุของบุคคล (Age)
สถานภาพทางสังคม (Social Status) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ (Financial Position) ซึ่งรวมไปถึงราย
ได้ขนาดที่ดินที่ถือครอง หรือทรัพย์สินต่างๆ ที่
ครอบครองอยู่ และความสามารถเฉพาะอย่าง 
(Specialization) ซึ่งรวมถึงระดับการศึกษาและ
ความสามารถทางดา้นจติใจ นอกจากนีย้งัมปีจัจยั
ด้านคุณสมบัติของผู้ทำาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือสังคม อัน
ได้แก่ความรู้ความเข้าใจต่อนวัตกรรมน้ันๆ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือเป็นบุคคลที่มี
ลกัษณะชอบเส่ียง ชอบทดลอง ปจัจยัด้านลักษณะ
ของใหม ่เชน่ นวตักรรมนัน้อยูใ่นระดับทีดี่กวา่ของ
เดมิหรอืไม ่มคีวามสลบัซบัซอ้นเพียงใด และขดัตอ่
คา่นิยมหรอืบรรทัดฐานของระบบสงัคมนัน้ๆ หรอื

ไม่อย่างไร ซึ่งปัจจัยทางด้านระบบสังคม (social 
system variables) ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ โดยกล่าวว่า 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงที่ต่างกัน และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นปัจจัยที่เป็น
เ ง่ือนไขที่มีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับ
นวัตกรรมด้วย อย่างไรก็ตามในบางองค์กรที่อาจ
ยอมรับนวัตกรรมด้วยเหตุผล เพื่อทัดเทียมกับคน
อื่นหรือองค์กรอื่น เพราะองค์กร อื่นๆ มีความ
พร้อมมากกว่าและได้นำาเอานวัตกรรมน้ันๆ มา 
ทดลองใช้และได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
นั้นๆ นอกจากนั้นยังมีแนวการศึกษาที่มุ่งความ
สนใจไปสูต่วัแปรทางเศรษฐกจิสงัคม การตดัสนิใจ
ยอมรบัหรอืไมย่อมรบันวตักรรม โดยเฉพาะตวัแปร
ที่บอกถึงลักษณะความไม่ เท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ (economics inequalities) ซึ่งเช่ือว่า
ความแตกต่างกันทางฐานะเศรษฐกิจจะก่อให้เกิด
การยอมรบันวตักรรมทีแ่ตกตา่งกนัด้วย (5) ขอ้คน้
พบจากการวิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมที่สนับสนุน
ผลงานวจิยัองคป์ระกอบแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
(MOT) ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวของ Robert 
(1997) ซึ่งศึกษาแรงจูงใจที่ Model – MM  
Vallerand มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และเป็น
สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการกระทำาอย่างต่อเนื่อง และ
มแีนวทางทีแ่นน่อนเพือ่มุง่ไปสูเ่ปา้หมายทีต่อ้งการ 
โดยแรงจูงใจจำาแนกได้ 2 ลักษณะคือ แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) และแรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic Motivation) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Anandarajan, Igbaria, and 
Anakwe (2002) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ทำาให้เกิดแรง
จูงใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในหน่วยงาน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทำาให้
บคุคลเกดิแรงจูงในในการยอมรบันวตักรรมคอื 1) 
การรบัทราบถึงประโยชนข์องการใช้นวัตกรรม โดย
บคุคลตอ้งเชือ่ก่อนว่านวัตกรรมน้ันมปีระโยชนห์รือ
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ทำ า ใ ห้ ง า น ข อ ง เ ข า ดี ขึ้ น ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร  
2)นวัตกรรมน้ันทำาให้ผู้ใช้เกิดความพอใจในด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือตอบสนองทางด้านความ
คิด หรือจินตนาการเฉพาะบุคคล 3) แรงกระตุ้น
ทางสังคมภายนอกที่ต้องการให้ผู้ใช้นวัตกรรมนั้น
ปฏบัิติหรือแสดงพฤตกิรรมใดออกมา และ 4) การ
เชือ่มัน่วา่นวตักรรมน้ันเขาสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง
อย่างสะดวกและง่าย นอกจากนี้เมื่อเวลาเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นเขาสามารถแก้ไขได้ด้วย
ตนเองหรือมีผู้พร้อมที่จะแนะนำาและสนับสนุนใน
การชว่ยแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้น้ัน และสอดคลอ้งกบั
ผลวจิยัของ สงิหะ ฉวสีขุ และสนัุนทา วงศจ์ตุรภทัร 
(2555) ที่ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรม มีการนามาปรับใช้วิจัยทางด้านการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ แรงจูงใจจำาแนกได้
ดังนี้ 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) 
คอืแรงจูงใจทีม่าจากภายในตวับคุคล และเปน็แรง
ขับที่ทาให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวัง
รางวลัหรอืแรงเสริมภายนอก 2) แรงจงูใจภายนอก 
(Extrinsic motivation) คือแรงจูงใจที่มาจาก
ภายนอกทีส่ง่ผลใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรมเพ่ือหวงั
ในรางวัลหรือสิ่งตอบแทน และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของวิฑูร พานทอง (2540) ที่กล่าวว่า การ
จูงใจต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความ
สัมพันธ์เชิงปฏิฐานต่อการยอมรับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์กลา่วคอื บคุลากรทีม่กีารจงูใจสงูจะ
มีการยอมรับในระดับที่สูง (6) ข้อค้นพบจากการ
วิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมที่สนับสนุนผลงานวิจัย
องคป์ระกอบทศันคตติอ่การใชน้วตักรรมโทรทศัน์
คร ู(ATT) ทีส่อดคล้องกบังานวจิยัของ Liu (2005) 
ไดท้ำาการศกึษาปจัจยัเกีย่วกบัทศันคตขิองนกัเรยีน
และครูท่ีมีต่อการใช้โทรทัศน์ในการเรียนและการ
สอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาต่างประเทศหรอืภาษา
ท่ีสองในวทิยาลัยของประเทศไตห้วนัและมคีรรู้อย
ละ 74.8 มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้โทรทัศน์ในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและสอดคล้องกับผล

การวิจัยของ Venkatesh and Davis (2000) ที่
ใช้กรอบของ The Technology Acceptance 
Model 2 TAM โดย TAM 2 เน้นการศึกษาถึง
ปจัจยั ตา่งๆ ทีส่่งผลตอ่การยอมรบัหรือการตดัสนิ
ใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยหีรือ TAM2 นวตักรรมใหม ่ใน
รูปแบบที่มิได้นำา “ทัศนคติ” (Attitude) ที่ผู้ใช้มีต่อ
ระบบหรือนวัตกรรมใหม่มาวิเคราะห์ร่วมและ
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ สาโรช โศภีรักข์ 
(2547) ที่กล่าวว่า ปัจจัยทัศนคติและแรงจูงใจ มี
อิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาของครูเกียรติยศ (7) ข้อค้นพบจากการ
วิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมที่สนับสนุนผลงานวิจัย
องค์ประกอบการสนับสนุนของผู้บริหาร (SUP) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยทุธ ์โขขดั (2537) 
ทีก่ลา่ววา่การสนบัสนนุในการปฏบิตังิาน มีผลการ
เคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัมีการเสรมิทกัษะการ
ทำางานให้บุคลากรโดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ค่อนข้างน้อย แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณใน
การปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สนบัสนนุการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัแลว้ แต่
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
องค์การของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีจำานวนมากได้ ดังนั้นผลการวิจัยด้านนี้จึงพบ
วา่อยูใ่นระดบัปานกลางและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สมบูรณ์ บัวคำาปัน (2548) ที่กล่าวว่าปัจจัย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา เขตอำาเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการ
ปัจจัย สนับสนุนการปฏิบัติงานพบว่า ในด้าน
บคุลากรตอ้งการให ้มบีคุลากรเข้ามาประสานงาน 
และดำาเนินงานธุรการ เพื่อลดภารกิจของทาง
โรงเรียน และอำานวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน 
ด้านงบประมาณมีความต้องการเงิน งบประมาณ
จากทางราชการ เพื่อนำามาใช้สนับสนุนในการ
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ปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และเครื่องอำานวยความสะดวกมีความ
ต้องการสถานท่ี ห้องสำานักงาน เอกสาร วัสดุ 
ครภุณัฑ ์และเครือ่งอำานวยความสะดวก เพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ในการบรหิารงานสถานศกึษา สว่นด้านการบรหิาร
จัดการต้องการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ
ตามบทบาท และหน้าที่ที่กำาหนดไว้ โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการควบคุม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน วิธีการจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าในด้าน
บคุลากรควรเลอืกผูท้ีม่คีวามรูเ้ขา้มาเปน็กรรมการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ด้าน 
งบประมาณควรเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ด้านอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องอำานวยความ
สะดวกหน่วยงานตน้สงักดัควรจดัสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อ และจัดหาให้กับสถานศึกษาอย่าง
เพียงพอสนับสนุนการดำาเนินงานมีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และ เครื่องอำานวยความสะดวกตามความจำาเป็น 
และความต้องการของหน่วยงาน (8) ข้อค้นพบ
จากการวิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมท่ีสนับสนุนผล
งานวจิยัองคป์ระกอบผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (CHG) 
สอดคล้องกับ Roger (1995), Kim and Baylor 
(2008), Havelock and Hamilton (2004) ที่
กล่าวว่าการยอมรับสิ่งใหม่และนำาไปปฏิบัติของ
มนษุย ์โดยกลา่ววา่ การศกึษาเป็นขบวนการสงัคม
อย่างหนึ่งช่วยพัฒนาคุณสมบัติของบุคคล เช่น 
ความรู้ คา่นิยม ทัศนคต ิทำาใหส้มาชิกของสงัคมได้
และช่วยให้รับรู้การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความ
เข้าใจในสิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย (9) ข้อค้นพบจากการ
วิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมที่สนับสนุนผลงานวิจัย
องค์ประกอบผู้นำาทางความคิด (OPE) สอดคล้อง
กับ Roger (2003), Roger and Shoemaker 
(1983), Roger (1995) ทีก่ลา่ววา่ ผูน้ำาทางความ

คดิจะเปน็เสมอืนชอ่งทางการเผยแพรก่ระจายขา่ว
ยสารและสร้างเครือข่ายการสื่อสารในสังคมซึ่งจะ
แพร่กระจายข่ายสารผสมผสานกับความคิดส่วน
ตัวไปยังสมาชิกในกลุ่มสังคมนั้น เพื่อให้เกิดการ
ยอมรบั นอกจากนีผู้น้ำาทางความคดิมกัจะเปน็ผูมี้
โอกาสในการรบัสือ่และมสีถานภาพเศรษฐกจิและ
สังคมสูงกว่าบุคคลอื่นๆ เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับ
สมาชิกในกลุ่มสังคมมาก เป็นผู้กล้าเสี่ยงและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ รุ่งฤดี 
พันธ์ประเสริฐ (2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพภาวะผู้นำาทางความ
คดิ กบัการยอมรบันวตักรรมพฒันาคุณภาพบรกิาร
ของหนว่ยงานของหอผูป้ว่ย โรงพยาบาลทัว่ไป พบ
ว่า ภาวะผู้นำาทางความคิดด้านการเข้าถึงผู้อื่นได้
ง่ายและด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถร่วมกัน
พยากรณก์ารยอมรบันวัตกรรมการพฒันาคณุภาพ
บริการของหน่วยงานหัวหน้าผู้ป่วยได้ และ
สอดคล้องกับ Blackwell, Miniard, and Engel. 
(2001) กลา่วไว้ว่า ปจัจยัเง่ือนไขและสถานการณ์
ที่ผู้บริโภคจะประเมินผลิตภัณฑ์และยอมรับ
นวัตกรรมนั้นจำาเป็นต้องพึ่งผู้นำาทางความคิดเพื่อ
ที่จะได้แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือ สามารถเข้าถึงได้
สะดวกมากกวา่แหลง่อืน่ๆ สามารถพดูคยุปรกึษา
ได้ ทำาให้ประหยัดเวลา (10) ข้อค้นพบจากการ
วิจัยดังกล่าวมีวรรณกรรมที่สนับสนุนผลงานวิจัย
องค์ประกอบการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู 
(ADO) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gefen and 
Straub (1997), Karahanna and Straub 
(1999), Szajna (1996), Teo et al (2008), 
Venkatesh et.al. (2003), ที่กล่าวและอธิบายถึง
เหตผุลและเมือ่ไหรท่ีผู่ใ้ชจ้ะตดัสนิใจยอมรบัและใช้
เทคโนโลยี องค์ประกอบหลักในแบบจำาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีของเดวิส Davis (1989) 
ประกอบไปดว้ย 1. การรบัรูป้ระโยชน ์(perceived 
usefulness) 2. การรับรู้ความสะดวกในการใช้ 
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(perceived ease of use) แบบจำาลองการยอมรบั
เทคโนโลยีเป็นแบบจำาลองที่ปรับแนวคิดมาจาก 
ทฤษฎกีารกระทำาทีม่เีหตผุลและทฤษฎพีฤตกิรรม
ทีม่แีบบแผน แบบจำาลองการยอมรบัเทคโนโลยีถอื
เป็นแบบจำาลองที่มีช่ือเสียงและยอมรับกันทั่วไป
โดยเฉพาะในสาขาระบบสารสนเทศ (Dadayan 
and Ferro, 2005) ด้วยเหตุผลที่ว่าการยอมรับที่
จะใชเ้ทคโนโลยต้ีองมาจากความตัง้ใจทีจ่ะใช้ ซึง่มี
พืน้ฐานสำาคญัมาจากการรบัรูป้ระโยชน์และการรับ
รู้ความสะดวกในการใช้ ในโมเดล TAM ถือว่าการ
รบัรูป้ระโยชน์เปน็ปจัจยัสำาคญัทีบ่ง่ช้ีถงึการยอมรบั 
(adoption) หรือความต้ังใจที่จะใช้ และการใช้
เทคโนโลยี (Usage) โดยการรับรู้ประโยชน์มี
อทิธพิลทางตรงตอ่พฤตกิรรมการยอมรบั และการ
รับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ โดยส่ง
ผ่านพฤติกรรมการยอมรับ และสอดคล้องกับงาน
วจิยัการศกึษาการยอมรบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
ของนักศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ของ บุษรา ประกอบธรรม (2556) ที่กล่าวว่า
อทิธพิลของตวัแปรพบวา่ การรบัรูค้วามงา่ยในการ
ใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ และอิทธิพลของสังคม 
มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และทศันคตทิีม่ตีอ่การใช้เครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์มีอิทธิพลความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

2. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับ
นวตักรรมโทรทัศนค์ร ูของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ที่พัฒนาขึ้น โดยมีเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสถิติ ซึ่งประกอบ
ด้วย ดัชนีค่า Chi-Square, X2/df, CFI, GFI, 
AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห์
โมเดล พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ไว้ โดยพิจารณาจากค่าไคสแคว์ (X2) ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 368.801, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 
333, (X2/df) เท่ากับ 1.108 ค่าความน่าจะเป็น  
(p-value ) เทา่กบั 0.0860, (GFI) เทา่กบั 0.980, 
(AGFI) เท่ากับ 0.973, (RMSEA) เท่ากับ 0.015 
และ (SRMR) เทา่กบั 0.044 ผลของการวเิคราะห์
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรม
โทรทัศน์ครู ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดของ เนื่องจากโมเดล
ปจัจยัเชงิสาเหตตุอ่การยอมรบันวตักรรมโทรทศัน์
คร ูของครแูละบคุลากรทางการศกึษา ไดพ้ฒันามา
โดยศึกษาทฤษฎีของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) 
และสำารวจสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุของร่าง
และปรับปรุงโมเดลตามผลการสนทนากลุ่มของ 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ นอกจากนี้ ยั ง นำ า ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องมือโดยการทดลองใช้เบ้ืองต้น 
(try out) กอ่นนำาไปทดลองใชจ้รงิ (trial run) ซึง่ได้
ผลดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ben-Akiva 
et al. (1999) ได้รวบรวมกรณีศึกษาของการนำา 
SEM ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
การเลือก ซึ่งได้แก่งานวิจัยของ Polydoropoulou  
(1997) และ Morikawa, Ben-Akiva and  
McFadden (2002) ผลจากการศึกษาจากกรณี
ศึกษาทั้ง 3 นี้ พบว่า (1) แบบจำาลองพฤติกรรม
การเลือกที่มีตัวแปรแฝงเป็นองค์ประกอบมีค่า
ความกลมกลืน (Goodness of fit) ดีกว่าแบบ
จำาลองที่ไม่มีตัวแปรแฝงเป็นองค์ประกอบ (2) 
ตัวแปรแฝงมีนัยสำาคัญทางสถิติในแบบจำาลอง
พฤติกรรมการเลือกและมีทิศทางของอิทธิพลเป็น
ไปตามทฤษฎี และ (3) ตัวแปรแฝงทางจิตวิทยา
และพฤติกรรมศาสตร์ช่วยให้แบบจำาลองสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และ
พฤติกรรมการเลือกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. ผลการประเมนิรบัรองโมเดลปจัจยัเชงิ
สาเหตตุอ่การยอมรบันวัตกรรมโทรทศันค์ร ูของครู
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และบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ “เหมาะ
สมมาก” เนื่องจากโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการ
ยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาโดยศึกษาจากหลักการและทฤษฎี 
แล้วนำามาพัฒนาร่างและปรับปรุงตามผลการ
สนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ และ ผลการประเมิน
มคีวามสอดคลอ้งเหมาะกบัขอ้มลูเชิงประจักษ์ เมือ่
นำาผลการประเมินรับรองให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
เพื่อรับรองจึงได้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่
ในเกณฑ์ “เหมาะสมมาก” สอดคล้องกับ ฐิติชัย 
รักบำารุง (2554) ที่กล่าวถึงการนำารูปแบบการ
เผยแพรเ่พือ่การยอมรบันวตักรรมการศกึษา: กรณี
ศกึษา รายการโทรทศันค์ร ู(TTV) ทีไ่ด้มกีารรบัรอง
รปูแบบการเผยแพรเ่พือ่การยอมรบันวตักรรมการ
ศึกษา: กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมาก เช่นกัน และการ
วเิคราะหป์จัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเกดิการศกึษา
ตัวผู้รับนวัตกรรมโดยตรงสอดคล้องกับ Miville 
(2005) ที่กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการแพร่
และยอมรับนวัตกรรมใหม่ในโรงพยาบาลพบว่า
สิง่ท่ีทำาให้เกิดการเปลีย่นแปลงในการแพรก่ระจาย
นวตักรรม คอื ดา้นความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล
ทางด้าน บทบาทหน้าที่ในสถานพยาบาล สถานะ
ในองค์การ ระดับการศึกษา ลักษณะการปกครอง
ในองค์การ นอกจากนี้ด้านตัวของนวัตกรรม
ยังมีผลต่อการแพร่กระจายนวัตกรรมท้ังทาง
ด้าน ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความสอดคล้อง
กลมกลืนกัน ความสะดวกในการใช้ ทดลองและ
สังเกตได้ และตัวของผู้ยอมรับนวัตกรรมเองด้าน
การตัดสินใจส่วนบุคคล คนส่วนใหญ่และผู้บังคับ
บัญชา และทั้งการสื่อสารที่เป็นสื่อมวลชนและ
การสื่อสารระหว่างบุคคล สิ่งเหล่านี้จะมีผลทำาให้
คนในองค์การเกิดพฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรม
ในองค์การ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.1 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัดำาเนนิการศกึษา
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่เพือ่ทำาให้ไดร้บัความรูพ้ืน้ฐานในการวิจยั และ
นำามาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือ
นำามาใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุการยอมรับ
นวัตกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ที่จะ
นำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต้องคำานึงถึงข้อจำากัด
ดังกล่าว 

1.2 โมเดลปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม
โทรทัศน์ครู เป็นโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการ
ยอมรบันวตักรรมโทรทศันค์ร ูของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ควรคำานึงถึงการไปใช้ในบริบทที่มีความแตกต่าง
ทางสังคม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับ
นวัตกรรมการศึกษา ของแต่ละกลุ่มของครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เพือ่ตรวจสอบการยอมรบั
นวัตกรรมว่ามีระดับการยอมรับที่แตกต่างกันหรือ
ไม่

2.2 การวิจยัคร้ังตอ่ไปควรมกีารนำาโมเดล
และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไปทำาการวิจัย
ซ้ำาในนวัตกรรมการศึกษาอื่นๆ ในบริบทของ
ประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆ เพ่ือทำาการ
ตรวจสอบโมเดลวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิ
ประจักษ์ต่อไป 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559

2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ถึงบริบทและกระบวนการการยอมรับนวัตกรรม
โทรทัศน์ครูในรูปแบบอื่นๆ และไม่ยึดติดกับช่อง

ทางการออกอากาศทางโทรทัศน์แต่เพียงอย่าง
เดียว
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