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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 49 ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ว่าครูต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ครูต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง มีการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549: 19-37) จากมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมี “ครูแบบใหม่” ทีท่ัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  เนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือการกระท าใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (นิคม ทาแดง. 
2550: 207) 

นวัตกรรมทางการศึกษา คือ สิ่งที่ประยุกต์สร้างสรรค์ ดัดแปลง ปรับปรุง หรือคิดขึ้นมาใหม่ ทั้งที่เป็นความคิด วิธีการ หลัก
ปฏิบัติ ระบบ กระบวนการ กฎเกณฑ์ ที่น ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ้น (Rogers. 
1995: 11; นิคม ทาแดง. 2550: 200) โดยนวัตกรรมทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ตัวครูนั้น ได้แก่ นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ 
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นวัตกรรมวิธีสอน หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยี (ถวัลย์ มาศจรัส และ  เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์. 2547: 13-
14) การน านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ช่วยให้บรรยากาศในการเรียน
สนุกสนาน อีกท้ังยังช่วยลดเวลาในการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่ง โรเจอร์ส (สาโรจน์ แพ่งยัง. 2536: 35-
39; อ้างอิงจาก Rogers.1983:163-209) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับหรือปฎิเสธนวัตกรรมทางการศึกษานั้นประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นความรู้ ขั้นการจูงใจ ขั้นการตัดสินใจ ขั้นน าไปใช้ และขั้นยืนยันการตัดสินใจใช้ ซึ่งกระบวนการยอมรับหรือปฎิเสธนวัต
กรรมในสามขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตใจ ส่วนในสองขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นการตัดสินใจที่จะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมในระดับปฏิบัติหรือระดับพฤติกรรม 

การน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนของครูหรือไม่นั้นจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ คือ ตัวบุคคล และ
ลักษณะของนวัตกรรม ซึ่งโรเจอร์และชูเมกเกอร์ (Rogers; & Shoemaker.1983: 169) ได้กล่าวว่า ลักษณะของบุคคลที่จะยอมรับ
นวัตกรรมได้เร็ว มาจากปัจจัย 3 ประการคือ 1) ผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี  2) พวกที่มีบุคลิกภาพ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม 
เป็นคนมีเหตุผล มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง และ 3) บุคคลที่มีพฤติกรรมในการสื่อสารและมีส่วนร่วมในสังคมและ
ท าตัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ดี สอดคล้องกับที่  ไวร์เนอร์ และไมเยอร์ (Weidner; & Majer. 1975: 69-75) ที่ได้อธิบายไว้ว่าสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ครูน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการสอน ได้แก่  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้บริหารให้การสนับสนุนในการใช้
นวัตกรรม ความกระตือรือร้นของครูที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน และระบบการบริหารภายในหน่วยงาน โครงสร้าง
ของหน่วยงานจะต้องเอ้ืออ านวยให้ครูสามารถน านวัตกรรมมาใช้ได้อย่างสะดวก นอกจากนั้น งามตา วนินทานนท์ (มปป. 208) ได้สรุป
ไว้ว่า ครูที่มีการน านวัตกรรมทางวิชาการมาใช้ในการปรับปรุงการท างานนั้น เป็นครูที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ชอบติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลรอบข้างในหน่วยงานมาก มีผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานให้การสนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน านวัตกรรมมาใช้  

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาผ่านเครือข่ายการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นตอบค าถามการวิจัยที่ส าคัญ คือ ตัวแปรแต่ละตัวใน
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง (Direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ว่ามี
ทิศทางอย่างไร และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน บรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของ
โรงเรียน การรับรู้ความสามารถของครู และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน 
บรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียน การรับรู้ความสามารถของครู และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

วธิีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2551 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 151 โรงเรียน และมีประชากรครูจ านวน 12,707 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2551 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 2,852 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 5 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามวัดการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบน
เครือข่ายการเรียนรู้มี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นการวัดความถ่ีของการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ต่อสัปดาห์และระยะเวลาการใช้เครือข่าย
การเรียนรู้ในแต่ละครั้งตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 ด้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูจ านวน และการวัดระยะเวลาการ
ใช้เครือข่ายการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ส่วนตอนที่ 2 เป็นการวัดความตั้งใจและยืนยันการใช้เครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .948  2) แบบสอบถามวัดการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียนเป็นการวัดเกี่ยวกับการถ่ายทอดทาง
สังคมในองค์กรโรงเรียนผ่านรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ตามสาระความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู 9 ด้านที่ถ่ายทอดระหว่างกัน มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .977  3) แบบสอบถามวัดบรรยากาศในการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .893 4) 
แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .937 และ 5) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .919 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่
เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม  2551 จากนั้นน าแบบวัดที่ได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows  การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัยเป็นการพัฒนารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรี ยนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 
8.72 โดยใช้ค่า 2, SRMR, RMSEA, GFI, AGFI และ CN เป็นดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

 

ผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบนเครือข่ายการ
เรียนรู้ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ มีนัยส าคัญทางสถิติ (2= 7600.63 , df = 200, p = .000) และค่าสถิติไค-
สแควร์ต่อระดับความเป็นอิสระมีค่ามากกว่า 2 (7600.63/200 = 38.00) ค่า RMSEA = .114, SRMR = .100, GFI = .800, AGFI = 
.750 และค่า CN = 118.13 ซึ่งทุกค่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับโมเดลเพ่ือให้โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ภายหลังการปรับโมเดล พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์มีนัยส าคัญทางสถิติ (2= 1076.55, df = 146, p = .000) และค่าสถิติ
ไค-สแควร์ต่อระดับความเป็นอิสระมีค่ามากกว่า 2 (1076.55/146 = 7.37) ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาค่า RMSEA 
SRMR GFI AGFI และค่า CN มีค่า .047 .043 .97 .94 และ 513.01 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงสรุปได้ว่าโมเดลตาม
สมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

2. เส้นทางอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการยอมรับและใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้ พบว่า การยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก การรับรู้ความสามารถ
ของครู (SELEFI) รองลงมา คือบรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียน (ORADAT) การถ่ายทอดทางสังคมการท างาน
ในองค์กรโรงเรียน (SOCIAL) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  (MOTVA) โดยตัวแปรสาเหตุทั้ง 4 ตัวร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้ได้ร้อยละ 68 มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้ได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจากการรับรู้
ความสามารถของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .40 และ .06 ตา มล าดับ โดยอิทธิพล
ทางอ้อมส่งผ่านการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน  
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2.2 การยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้ได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจากบรรยากาศ
การปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .35 กับ .10 
ตามล าดับ โดยอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน 

2.3 การยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาบนเครือข่ายการเรียนรู้ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการถ่ายทอดทางสังคมการ
ท างานในองค์กรโรงเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .11 และ .26 ตามล าดับ  

2.4 การถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงจากบรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อ
เหตุการณ์ของโรงเรียน และการรับรู้ความสามารถของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .35 กับ 
.10 ตามล าดับ  

2.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความสามารถของครูอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .31 

 

อภิปรายผล 

จากรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาตามสมติฐานของการวิจัย พบว่า 
ตัวแปรสาเหตุทั้ง 4 ตัวแปรที่น ามาศึกษาในรูปแบบสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับและใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาได้ร้อยละ 68 ส่วนที่เหลือเป็นอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่ได้ถูกเลื อกเข้ามา ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า การยอมรับและใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความสามารถของครู บรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียน 
การถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  และได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จาก การรับรู้ความสามารถของครู และ บรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียน โดยผ่านทางการถ่ายทอดทางสังคม
การท างานในองค์กรโรงเรียน และโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถแยกอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

1. การรับรู้ความสามารถของครูมีอิทธิพลทางตรง ต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (  = .40) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน การรับรู้ความสามารถของตนนั้น
เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการกระท าว่าตนมีความสามารถในระดับที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ (Bandura. 
1994: 71) ครูที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีแรงจูงใจในการยอมรับนวัตกรรมการเรียน เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ที่
หลากหลาย (Bandura. 1986: 391)  

การรับรู้ความสามารถของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน (  =.10) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั่นคือ การที่ครูรับรู้และมีความเชื่อในความสามารถของตนเองในการตัดสินใจลงมือด าเนินกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ จะส่งผลให้ครูมีความม่ันใจในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง  

นอกจากนั้นการรับรู้ความสามารถของครูยังมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู (  = .31) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ การที่ครูรับรู้และมีความเชื่อในความสามารถของตนเองในการตัดสินใจลงมือด าเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ จะส่งผลให้ครูมีแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  

2. บรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ( 

= .35) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียน นั่น
หมายความว่า บรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียนส่งผลให้ครูมีการยอมรับและน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ใน
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การเรียนการสอน (จุฬารัตน์ เสกน าโชค. 2548: 11) เพราะองค์การที่มีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองค์การที่ใช้เทคโนโลยีที่คล่องตัวจะเป็นองค์การที่สร้างสรรค์งานได้สูง (ภัทราภรณ์ สุกาญจนา
ภรณ์. 2546: 33-34; อ้างอิงจาก Porter; & et al. 1974)  

นอกจากนั้นบรรยากาศการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อการถ่ายทอดทางสังคมการท างานใน
องค์กรโรงเรียน (  = .35) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ การที่ครูแต่ละคนในโรงเรียนรับรู้เกี่ยวกับบรรยากาศทางด้าน
นวัตกรรมของโรงเรียน การให้ความสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การให้ความสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน การใช้นโยบายส่งเสริม
บรรยากาศการปรับตัวของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในโรงเรียนส่งผลให้ครูมีความมั่นใจในการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  

3. การถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (  = 
.26) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นหมายความว่า การถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียนส่งผลให้ครู มีการ
ยอมรับและใช้นวัตกรรมทาง วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชีพ (เมธี 
ปิลันธนานนท์. 2550: 311-313) การถ่ายทอดทางสังคมการท างานในองค์กรโรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อวิชาชีพครู  

4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูมีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (  =.11) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นหมายความว่า ครูที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูส่งผลให้ครูมีการ
ยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา  

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของครู ตลอดจนให้การยอมรับนับถือและ
ยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานของครูที่ปฏิบัติงานได้ดี และมีคุณภาพ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเห็นความส าคัญของบรรยากาศภายในโรงเรียน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ครู
น าวิทยาการสมัยใหม่ ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองโดยจัดโปรมแกรมส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างครูที่เข้าร่วมกับครูที่ไม่เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม 

2. ควรมีการศึกษาว่า การยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาของครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หรือไม่หรือไม่ โดยให้ตัวแปรการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นตัวแปรคั่นกลาง 

3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาของครูในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
เอกชน 

 

 


