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คํานํา
ตามที ่สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ
ได้ดาํ เนิ นงาน “โครงการนําร่ องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพือ่ การเรี ยนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1” เพือ่ ศึกษากระบวนการในการนําคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ศึกษาผลกระทบที่มีต่อนักเรี ยน และเพื่อจัดทําข้อเสนอแนวทาง
ของการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไปใช้ในการพัฒนานักเรี ยน และมุ่งเน้นการเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง เพื่อให้การนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ก่อให้เกิดผลต่อการเสริ มสร้างศักยภาพด้านการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนอย่างแท้จริ ง โดยให้ดาํ เนิ นการในภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ซึ่ งโครงการได้เริ่ มดําเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 และสิ้ นสุ ดโครงการ
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เพื ่อ ให้ ก ารดํ าเนิ น โครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด มรรคผลอย่า งเป็ นรู ป ธรรม มหาวิท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒจึงได้มอบหมายให้คณะทํางานและนักวิชาการจากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มาร่ วมระดมความคิดและสรรพกําลัง เพือ่ ให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ ยงั ได้จดั จ้างทีมงานด้าน
เทคนิคเข้ามาเสริ มการดําเนินงานในส่ วนของโรงเรี ยนนําร่ องและส่ วนกลาง ผลการดําเนินงานในระยะเวลา
8 เดือนได้สะท้อนให้เห็นถึ งการทํางานทีอ่ าศัยหลักวิชาการ ความปราณี ต และความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี
ระหว่างโรงเรี ยนนําร่ องและทีมงาน จนทําให้งานต่าง ๆ บรรลุเป้ าหมายของโครงการทุกประการ
ในนามของประธานคณะกรรมการดํา เนิ นงานขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นเลขาธิ ก ารสํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอ้ าํ นวยการและบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
ทุกท่านที่ช่วยให้การดําเนิ นงานต่างๆ บรรลุ เป้ าหมายอย่างดี ยิ่ง ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร
นักเรี ยนและผูป้ กครองทุกโรงเรี ยนนําร่ อง และขอขอบคุ ณบริ ษทั ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่ องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตและซอฟต์แวร์ ในการนําร่ องครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิ การบดีที่ให้พลังความคิด และช่วย
ผลั กดั นให้ก ารดํา เนิ นงานต่ า ง ๆ สํา เร็ จลุ ล่ วงเป็ นอย่า งดี ขอขอบคุ ณท่า นที ่ป รึ ก ษาโครงการ คณาจารย์
นักวิชาการ และทีมงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทพลังกายและพลังความคิดในการดําเนินงานครั้งนี้เป็ นอย่างสู ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่ งโรจน์
ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน

บทสรุปสําหรับผูบ
 ริหาร
การศึกษาและติดตามผลของการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไปใช้ในการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยน
ในระดับประถมศึกษาในครั้งนี้ เป็ นโครงการทดลองนําร่ องเพือ่ ศึกษาแนวทางการประยุกต์และบูรณาการ
แท็บเล็ตในการเรี ยนการสอน และเพื่อศึกษาผลกระทบทั้งบวกและลบ โดยอาศัยการศึกษาเชิงคุณภาพและ
ปริ มาณเพื่อการเก็บข้อมูลโดยตรงจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสุ ขภาพของนักเรี ยน รวมถึงการ
สํารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของครู ผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หารและกรรมการสถานศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการศึกษา และตัวแทนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการนําแท็บเล็ต
และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการทดลองนําร่ องในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ก่อนที่รัฐบาลจะดําเนินโครงการ
“One Tablet PC per Child” ซึ่ งเป็ นนโยบายที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาในรู ปแบบ 1 คนต่อ 1 เครื่ อง ในปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(มศว) ทําการศึกษาและติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในโรงเรี ยนนําร่ อง 5 แห่ ง ซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้คดั เลือกจากโรงเรี ยนที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ ในห้องเรี ยนนําร่ องนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ปี ที่ 4 จํานวน 455 คนได้มีโอกาสใช้แท็บเล็ตในลักษณะ 1 คน ต่อ 1 เครื่ องโดย
ไม่อนุ ญาตให้นาํ กลับบ้าน ครู จาํ นวน 38 คนได้มีโอกาสนําแท็บเล็ตไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ระยะเวลาประมาณ 6-7 สัปดาห์ โดยใช้เพื่อเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนใน 5 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ข้อสรุ ปที่ได้จากการทดลองนําร่ องและติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในโรงเรี ยนมีดงั นี้
1) ผลต่ อนักเรียน
 การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรี ยนรู ้ได้เร็ วกว่า
นักเรี ยนมีความสุ ข ตื่นเต้น กระตือรื อร้น สนใจเรี ยนมากขึ้น
นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและวินยั ในเรื่ องการดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์











การเรี ยนรู้ โดยผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ไม่เปลี่ยนแปลง : การฝึ กหัดและทํากิจกรรมที่หลากหลายจนพบความถนัดของตนเอง
เปลี่ยนแปลง : ประสบการณ์เรื่ องเทคโนโลยี การฝึ กคิดหลายวิธี สร้างสรรค์ สนใจใฝ่ รู ้
การใช้ แท็บเล็ตอย่ างรู้เท่ าทัน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ในด้านการจัดการ สร้างสรรค์ ประเมิน บูรณาการ
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พฤติกรรมและคุณภาพชี วติ
ไม่พบปั ญหาพฤติกรรม ไม่พบปั ญหาติดเกมส์ ไม่พบปั ญหาด้านคุณภาพชีวิต
สุ ขภาพตา
นักเรี ยนมีอาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหลเพิ่มขึ้น แต่สรุ ปไม่ได้วา่ อาการดังกล่าว
เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมีการใช้สายตาระยะใกล้
ไม่แตกต่างกัน)
ค่าสายตาเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
สุ ขภาพและพัฒนาการ
อาการเจ็บป่ วย
ไม่พบเพิ่มขึ้น
การทํากิจกรรมยามว่าง
ไม่เปลี่ยนแปลง
การบริ โภคอาหารขยะ
ไม่เปลี่ยนแปลง
พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ไม่เปลี่ยนแปลง
สมาธิ
ไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่พบผลกระทบเชิงลบ)
ชัว่ โมงการนอน
ไม่เปลี่ยนแปลง (แต่ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม)
ทบทวนบทเรี ยนค้นคว้าเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ไม่เปลี่ยนแปลง ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

2) ผลต่ อครู
 พฤติกรรมการสอน
ครู มีความตั้งใจ กระตือรื อร้น
ครู สามารถใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม
ครู มีภาระงาน การเตรี ยมการสอน การดูแลและควบคุมชั้นเรี ยนเพิ่มขึ้น
ครู ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือจากผูช้ ่วยด้านเทคนิคในระหว่างการสอนด้วยแท็บเล็ต
 การสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 4 ด้าน จาก 5 ด้าน ได้แก่
1)
จัดสิ่ งแวดล้อมที่จงู ใจและเสริ มแรงให้เกิดการ
เรี ยนรู ้
2) จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
3) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กคิดและทํา
4) ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ท่ีหลากหลาย
พฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ การใช้ส่ ื อการสอนเพื่อการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบ









โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ทัศนคติต่อแท็บเล็ต




ไม่ได้เป็ นตัวแทนครู



เป็ นสื่ อทันสมัย ช่วยเปิ ดโลกแห่งการเรี ยนรู ้ให้กว้างขึ้น



เป็ นทางเลือกใหม่ในการใช้ส่ื อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองทั้งสําหรับครู และนักเรี ยน



ช่วยให้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ง่ายขึ้น



ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกประสบการณ์ดา้ นภาษา



แม้จะเหนื่อยกับการเตรี ยมสอน แต่เวลาสอนจริ งสามารถแบ่งเบาภาระของครู ได้



บางครั้งนักเรี ยนสอนครู ในเรื่ องการใช้แอพพลิเคชัน่

3) มุมมองจากผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ผู้เชี ่ยวชาญ




ไม่สามารถสอนเพิม่ ได้ในเรื่ องของจริ ยธรรม



ปั ญหาของสื่ อบนโลกออนไลน์ซ่ ึ งจะมาควบคู่กบั การแจกแท็บเล็ต



ปั ญหาในเรื่ องความเหลื่อมลํ้าทางดิจิทลั (digital divide)



เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งค้นคว้า และกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน



เครื่ องมือสําคัญในการเตรี ยมความพร้อมเด็กให้รู้เท่าทันสังคม วัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายบนโลกใบเดียวกัน และรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

ข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ ยวชาญ


แจกโดยการวางแผนจัดการที่เหมาะสมและการเตรี ยมพร้อมของทุกฝ่ าย



ควรมีระบบและมาตรฐานเพื่อดูแลความปลอดภัยและป้ องกันปั ญหาสื่ อออนไลน์



ควรมีแหล่งค้นคว้าสื่ อดิจิทลั ที่กระตุน้ ความสนใจในการศึกษา



ควรให้มีการพัฒนาครู ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี






ควรเร่ งเตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างสังคมเมืองสังคมชนบท
ผู้บริหารและครู
การให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากสื่ อในแบบรายบุคคลพร้อมกันทั้งห้อง ทําให้ยากต่อการดูแลและ
ควบคุมเวลา เนื่องจากความแตกต่างของผูเ้ รี ยน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ปั ญหาในเรื่ องความไม่พร้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1โดยเฉพาะ
ในโรงเรี ยนนอกเขตชุมชนเมือง
สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ควรมีเพิ่มมากกว่านี้ และต้องดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
แอพพลิเคชัน่ ที่ใช้เสริ มกระบวนการเรี ยนและการคิดควรมีการพัฒนาเป็ นภาษาไทยสําหรับ
เด็กบางกลุ่มที่ยงั ไม่มีความพร้อม

ข้ อเสนอแนะจากผู้บริหารและครู


“ผูช้ ่วยด้านเทคนิค” สําคัญและจําเป็ น ทั้งในขั้นการเตรี ยมและขณะสอน



ไม่ควรให้นกั เรี ยนนําแท็บเล็ตกลับบ้าน



ควรมีการอบรมครู อย่างต่อเนื่อง





อุปกรณ์ไอซี ทีที่จาํ เป็ นสําหรับการสอนได้แก่ คอมพิวเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ โดยครู เสนอ
“One Tablet One Projector” หรื อ กระดานอัจฉริ ยะ (interactive whiteboard) ในห้องเรี ยน
เทคโนโลยีตอ้ งมีความเสถียรและพร้อมใช้ ควรมีเครื่ องแท็บเล็ตสํารอง
ผู้ปกครองนักเรียน




ความรับผิดชอบในกรณี แท็บเล็ตชํารุ ดเสี ยหาย



ความเอาใจใส่ ดูแลของผูป้ กครองที่ไม่เท่าเทียมกัน



ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีและเครื อข่ายที่บา้ นอาจทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้า

ข้ อเสนอแนะจากผู้ปกครอง


ต้องการการอบรมเพื่อให้เรี ยนรู้และดูแลบุตรหลานได้



ไม่ควรให้นาํ แท็บเล็ตกลับบ้าน กังวลเรื่ องปั ญหาการดูแลและความปลอดภัย



ควรมีผชู ้ ่วยเทคนิคในห้องเรี ยนเพือ่ ช่วยครู ผสู้ อน



ต้องมีความพร้อมเรื่ องเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สายในระดับชุมชน (community WiFi)

ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. ควรมีการจัดทําแผนแม่ บทในการแจกแท็บเล็ต
ความสําคัญเบื้องต้นในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องแจกแท็บเล็ต แผนแม่บทจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยเท่าที่จาํ เป็ น ซึ่ งส่ งผลถึงผูเ้ กี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ประจําชั้น และครู ประจํากลุ่มสาระวิชาในการจัดการเรี ยนการสอน



นักเรี ยนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้



ผูป้ กครองเพือ่ ช่วยดูแลให้คาํ แนะนําแก่บุตรหลานได้

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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2. ในกรณีทจ่ี ะแจกแท็บเล็ตกันอย่ างกว้างขวาง ที่ไม่ ใช่ โครงการนําร่ อง




ต้องมีการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมที่นาํ ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างครบถ้วนใน
ทุกประเด็นของเนื้อหาสาระ
ต้องเน้นในเรื่ องคุณภาพของสื่ อและเนื้อหาสาระ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ และเกิด
การเรี ยนรู้มากขึ้นกว่าการเรี ยนในหนังสื อเล่ม

3. ผู้ทรี่ ับผิดชอบจะต้ องจัดหางบประมาณและวางแผนจัดการหาบุคลากรทีม่ ีความรู้ด้านเทคนิค
เพือ่ ช่ วยครู ในทุก ๆ โรงเรียน
4. ถ้ ามีงบประมาณจํากัดและจําเป็ นต้ องแจกเลือกในบางระดับชั้ น ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาํ ร่ องใน
2 ชั้น คื อ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ ปี ที่ 4 จึ ง เสนอแนะว่า ควรแจกแท็ บ เล็ ต ให้นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
5. ถ้ า มี งบประมาณจํ า กั ด ในเบื้อ งต้ น ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งแจกนั กเรี ยนทุ ก คน จากการศึ ก ษาพบว่า
อาจใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดกิจกรรมโดยให้เรี ยนหรื อทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม หรื อ แบบหมุนเวียนกัน
มาเรี ย น เปิ ดเป็ นห้ อ งเรี ย นแท็ บ เล็ ต และจัด ตารางเรี ย นให้ ทุ ก คนได้มี โ อกาสมาใช้แ บบ
หมุนเวียน การดําเนิ นการในรู ปแบบนี้ จะช่ วยประหยัดงบประมาณได้เป็ นจํานวนมาก ทําให้
สามารถนําไปใช้ในเรื่ องที่จาํ เป็ นและถือเป็ นปั จจัยสํา คัญสู่ ความสําเร็ จ ซึ่ งได้แก่ การพัฒนาครู
การจ้างผูช้ ่วยด้านเทคนิค การพัฒนาสื่ อและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
นอกจากประหยัดงบประมาณแล้วยังเป็ นการกระจายโอกาสทางการศึกษาได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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บทที่ 1
บทนํา
ทีม
่ าของโครงการ

จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิ งหาคม 2554
รัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดําเนินการในปี แรกไว้ประการหนึ่ง ดังนี้
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการ
ในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555 ควบคูกับ
การเรงพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
รวมทัง้ จัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการในสถานศึกษา
ที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย

นโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งนิ ยมเรี ยกกันสั้นๆว่า “One Tablet PC per Child” นั้น เป็ นนโยบายที่มุ่งเน้น
ให้นกั เรี ยนได้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในรู ปแบบ 1 คนต่อ 1 เครื่ อง โครงการนี้นบั เป็ นความท้าทายอย่างยิ่ง
เริ่ มตั้งแต่กระบวนการจัดหาคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตจํานวนนับแสนเครื่ องสําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ทัว่ ประเทศ การเตรี ยมความพร้อมด้านผูส้ อนและผูเ้ รี ยน การเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ การเตรี ยมความพร้อมของ
โรงเรี ยนและสภาพแวดล้อมของห้องเรี ย น และที่สําคัญคื อ ผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
ผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ นประเด็นคําถามและข้อห่ วงใยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง นับแต่มีการประกาศ
นโยบายนี้สู่สาธาณะ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรื อ tablet computer เป็ นคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่มีขนาดเล็กคล้าย ๆ กับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่นิยมเรี ยกกันว่า แล็ปท็อป (laptop) หรื อ โน๊ตบุ๊ค (notebook) ลักษณะพิเศษของเครื่ อง
แท็บเล็ตที่แตกต่างจากแล็ปท็อปหรื อโน๊ตบุ๊ค คือ เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใช้หน้าจอแบบสัมผัสในการรับ
คําสัง่ จากผูใ้ ช้งานเป็ นหลัก มีคียบ์ อร์ ดเสมือนจริ ง หรื อ มีอุปกรณ์ปากกาดิจิทลั ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายด้ามปากกา
ที่เรี ย กว่า สไตลัส (stylus) สําหรับ การใช้งานแทนแป้ นพิ มพ์คีย ์บอร์ ด นอกจากนั้นยัง มี ความหมาย
ครอบคลุมถึงโน้ตบุก๊ แบบหมุนได้ (convertible) ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้ นพิมพ์คียบ์ อร์ ดติดมาด้วย
ในประเทศไทย การใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ท็บ เล็ ต ในระบบการศึ ก ษาโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในระดับ
ประถมศึกษายังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย ซึ่ งอาจเนื่องมาจากราคาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสู ง และจํานวนซอฟต์แวร์ ที่
เป็ นเนื้ อหาสาระยังมีการผลิตอยูใ่ นวงจํากัด ดังนั้นความริ เริ่ มในเรื่ องการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ให้แก่ โรงเรี ย นตามนโยบายของรั ฐ จึ ง นั บเป็ นความท้า ทายอย่า งยิ่ง เพือ่ ให้ก ารดําเนิ นการเป็ นไปอย่า ง
เหมาะสมและเกิ ดความคุม้ ประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน จึงจําเป็ นต้องมีการศึกษา
เพื่อจัดทําข้อเสนอแนวทางของการนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไปใช้เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
โดยจัดทําเป็ นโครงการทดลองนําร่ องเพือ่ การเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรที่จําเป็ น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มอบให้มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒดําเนิ น
โครงการนํา ร่ อ งเพื ่ อ ศึ ก ษาแนวทางการประยุก ต์แ ละบูร ณาการแท็บ เล็ต เพื่อ การเรี ย นการสอนใน
ระดั บประถมศึ ก ษา ติดตามผลของการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในห้องเรี ยน และศึกษาผลกระทบที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นกับ นักเรี ย นในด้านต่ า ง ๆ เช่ น พฤติ ก รรม และผลทางสุ ขภาพ เป็ นต้น รวมถึ ง สํา รวจและรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็ นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และสังคมที่มีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในโรงเรี ยน โดยได้
กําหนดแผนการดําเนิ นการศึกษาเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการนําร่ องในภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ
ระยะที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2555
วัตถุประสงคของโครงการ

โครงการนี้เป็ นการทดลองเพื่อนําร่ องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยน
การสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หาร ครู นั กเรี ยนและผูป้ กครอง เพือ่ สร้ างความเข้าใจและให้สามารถนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าให้เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อส่ งเสริ ม
ศักยภาพด้านการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนนําร่ อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาสถานภาพ ปั ญหา
อุปสรรค และกระบวนการดําเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ศึกษาแนวทางในการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพือ่ การเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรระดับประถมศึกษา 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปี ที่
1 และในช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปี ที่ 4
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามผลของการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตที่มีต่อการเรี ยนรู ้ และ
ผลกระทบที่มีต่อผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ พฤติกรรม และผลทางสุ ขภาพของนักเรี ยน
3. ศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มที ่เ หมาะสมสํา หรั บ การเรี ย นการสอนด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ แ ท็บ เล็ ต
ในประเด็นต่อไปนี้


องค์ประกอบที่มีผลต่อการนําไปใช้ท้ งั ในระดับห้องเรี ยนและระดับโรงเรี ยน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ข้อกําหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นเพือ่ การใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า



ข้อกําหนดด้านทรัพยากรที่จาํ เป็ นเพือ่ การบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ในการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4. พัฒนาความรู ้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและไอซี ทีท่ีเกี่ ยวข้องให้แก่นกั เรี ยน
ผูป้ กครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. สํ า รวจและรั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยน ครู ผู ้ป กครอง และสั ง คมที่ มี ต่ อ การใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในโรงเรี ยน
คําถามของการศึกษา

จากนโยบาย “One Tablet PC Per Child” ที่รัฐบาลได้วางแผนดําเนินการนําร่ องสําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ได้มีคาํ ถามถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้
นักเรี ยนได้ใช้แท็บเล็ตในการเรี ยนการสอนตามนโยบายดังกล่าว ข้อกังวลห่ วงใยที่เกี่ยวกับปั ญหาพฤติกรรม
และคุ ณภาพชี วิต ปั ญหาด้ านสุ ขภาพของนักเรี ย น ซึ่ งได้ แก่ สายตา สุ ข ภาพโดยรวมและพัฒนาการของ
นักเรี ยน การให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสใช้แท็บเล็ตในห้องเรี ยนจะมีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
อย่างไร และผลต่อด้านสังคมแ และวัฒนธรรมอย่างไร
คําถามในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. การใช้แท็บเล็ตมีผลต่อปั ญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
2. การใช้แท็บเล็ตมีผลต่อสุ ขภาพและพัฒนาการของนักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
3. การใช้แท็บเล็ตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา หรื อ ส่ งผลกระทบต่ออาการผิดปกติ
ทางจักษุหรื อไม่ อย่างไร
4. การใช้แท็บเล็ตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตอย่าง
รู ้เท่าทันของนักเรี ยนและครู อย่างไร
5. การใช้แท็บเล็ตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความตระหนักและเจตคติที่มีต่อคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตของนักเรี ยน และครู อย่างไร
6. การใช้แท็บเล็ตในการเรี ยนการสอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน และพฤติกรรมการสอนของครู อย่างไร
7. ชุมชนและสังคมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
อย่างไร
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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สถานทีด
่ าํ เนินการ

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และโรงเรี ยนนําร่ อง 5 แห่ ง ได้แก่ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกโดย สพฐ. จํานวน 4 แห่ ง ซึ่ งได้แก่ โรงเรี ยน
อนุ บาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุ สรณ์) จังหวัดลําปาง โรงเรี ยนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น โรงเรี ยนอนุบาล
พังงา จังหวัดพังงา และ โรงเรี ยนราชวินิต กรุ งเทพมหานคร และ โรงเรี ยนสาธิ ต 1 แห่ง คือ โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) กรุ งเทพมหานคร
ระยะเวลาการดําเนินการ

โครงการศึกษานําร่ องในระยะที่ 1 มีกาํ หนดระยะเวลาของการดําเนิ นการรวม 8 เดือน เริ่ มตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ขอบเขตของการศึกษา

เพื่อให้สามารถสรุ ปประเด็นที่เกี่ยวกับการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยน
การสอนในระดับประถมศึกษา จึงเสนอรู ปแบบและขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทดลองนําร่ องการใช้แท็บเล็ตในระดับชั้นประถมศึกษา 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ศึกษาเฉพาะ
ประถมศึกษาปี ที่ 1 และในช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนนําร่ อง 5 แห่ง
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเรี ยนรู้ พฤติกรรม และผลด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยน
3. จัดหาและติดตั้งองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตที่
นํามาใช้ในโครงการ
4. จัดหาและพัฒนาสื่ อต้นแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในการบูรณาการเข้ากับแผนการสอน
เพือ่ เป็ นตัวอย่างบางเรื่ องของการจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 และประถมศึกษาปี ที่ 4
5. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรี ยน
นําร่ องในเรื่ องการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
6. ทดลองนําร่ องการใช้สื่อและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อบูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และประถมศึกษาปี ที่ 4
7. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเรี ยนรู้ พฤติกรรม
และผลทางสุ ขภาพของนักเรี ยน
8. สรุ ปผลการดําเนินการศึกษานําร่ องระยะที่ 1
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ขอจํากัดของการศึกษา

การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการนําร่ องเพื่อศึกษาผลกระทบ และจัดทํา บทสรุ ปที่ได้รับจากบทเรี ยนของ
โรงเรี ยนนําร่ องเพือ่ จัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะสําหรับการนําแท็บเล็ตไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยมี
ขอบเขตข้อจํากัดของการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาครั้งนี้มิได้เป็ นการประเมินผลของแท็บเล็ตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน
2. โรงเรี ยนนําร่ องที่ศึกษาทั้งหมด 5 แห่งเป็ นโรงเรียนทีต่ ้งั อยู่ในเขตเมือง โดยเป็ นโรงเรี ยนในเขต
ภูมิภาค 3 แห่ง และเป็ นโรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร 2 แห่ง
3. โรงเรี ยนนําร่ องที่สังกัด สพฐ. ได้มาจากการคัดเลือกโรงเรี ยนที่มีความพร้อมและเป็ นโรงเรี ยนที่
สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ
4. ห้องเรี ยนนําร่ องแท็บเล็ตในแต่ละโรงเรี ยนเป็ นห้องเรี ยนที่ผบู้ ริ หารและครู ผสู้ อนในแต่ละระดับ
ได้ร่วมกันพิจารณาตามความพร้ อมของครูประจําชั้ นและครูผ้ สู อนในกลุ่มสาระ 5 กลุ่มสาระ
5. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการทดลองนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไปใช้ในการเรี ยนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2554 ซึ่งมีช่วงเวลาการใช้ งานในห้ องเรียนจํากัดเพียงประมาณ 6-7 สั ปดาห์ เท่านั้น
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่ทดลองนําร่ องเน้น 5 กลุ่มสาระซึ่ งเป็ นสาระการเรี ยนรู้ ที่มีสื่อการเรี ยนรู้
ของ สพฐ. ครบตามหลักสู ตรชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ซึ่ ง ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาต่ างประเทศ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ที่นาํ มาใช้เป็ นตัวอย่างในการนําร่ องเป็ นสื่ อเดิมของ
สพฐ. ซึ่งได้พฒั นาขึ้นสําหรับการนําใช้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป มิได้ เป็ นสื่ อการเรียนรู้ ที่ถูก
ออกแบบไว้ เฉพาะสํ าหรับการเครื่องแท็บเล็ตทีใ่ ช้ นําร่ อง
8. เนื่องจากการศึกษานําร่ องในครั้งนี้ เป็ นลักษณะของกรณี ศึกษา มิใช่เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง จึง
มิได้ กําหนดและควบคุมจํานวนชั่วโมงการใช้ แท็บเล็ตในชั้ นเรียน แต่ให้อิสระกับครู ผสู้ อนใน
การเลื อกนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไปใช้เสริ มกิ จกรรมในชั้นเรี ยนตามความพร้ อมและความ
เหมาะสมกับ วัตถุ ประสงค์ข องการเรี ยนรู้ และมิ ให้กระทบกับ แผนและโครงการสอนที่ไ ด้
กําหนดไว้ประจําภาคการศึกษา

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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แผนการดําเนินงาน

การดําเนิ นงานโครงการนําร่ องในระยะที่ 1 นี้ ได้มีการกําหนดแผนการทํางานและรายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรมย่อย เพื่อการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ออกเป็ น 4 ระยะดังนี้
1. การเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องโครงสร้ างพื้นฐาน การเตรี ย มแท็บ เล็ตและเทคโนโลยีที่
เกี ่ย วข้อ ง การจัด หาสื ่ อ การเตรี ย มกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การจัด เตรี ย มสภาพแวดล้อ ม
ห้องเรี ยน และเตรี ยมเนื้อหาและกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาครู
2. การอบรมพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และประชุมชี้แจงผูป้ กครองเพื่อสร้างความเข้าใจ
3. การทดลองนําร่ องการใช้สื่อและแท็บเล็ตเพื่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
4. การติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อสรุ ปการศึกษานําร่ อง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย
่ วของ
การศึกษานําร่ องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนการสอนในระดับ
ประถมศึ ก ษาในครั้ งนี้ คณะผู้ศึ ก ษาวิ จ ัย ได้ค ้น คว้าและทบทวนเอกสารและงานวิ จ ัย ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หลักการและแนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนสําหรั บเด็ก
เพื่ อเป็ นกรอบแนวคิ ดในการทดลองนํ าร่ องการใช้แท็บ เล็ ตเพื่อกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
และเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตที่มีต่อนักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง
รวมถึงสังคมในวงกว้าง โดยได้สรุ ปเนื้อหาตามประเด็นที่เกี่ยวข้องออกเป็ น 5 หัวข้อดังต่อไปนี้
1) แท็บเล็ต: จากนโยบายสู่ การนําร่ อง
นําเสนอประเด็นเกี่ยวกับความหมายของแท็บเล็ต รู ปแบบและวิธีดาํ เนินการโครงการ
คอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และการนําร่ องแท็บเล็ตเพือ่ การเรี ยนรู้ในต่างประเทศ
2) คอมพิวเตอร์ เพือ่ การเรี ยนรู้สาํ หรับเด็ก
นําเสนอประเด็นเกี่ ยวกับการนําคอมพิวเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ตไปใช้ในกิ จกรรมการ
เรี ย นการสอนเพื ่อ เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก รวมทั้ง ข้อ แนะนํา เพื่ อ การดู แ ลการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
3) การรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นํ า เสนอประเด็ น เกี ่ย วกั บ ความหมายของการรู ้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
องค์ประกอบของการใช้งานอย่างรู ้ท่าทัน
4) การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
นําเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดและความหมาย แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ พฤติกรรมและตัวบ่งชี้ การเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนเป็ นสําคัญ พฤติกรรม
การเรี ยนการสอนด้วยแท็บเล็ต
5) ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อสุ ขภาพ
นําเสนอประเด็ นเกี ่ยวกับ ผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ ทีม่ ี ต่อสุ ข ภาพของเด็ก
นักเรี ยนในด้านพฤติกรรมและคุณภาพชีวติ สุ ขภาพทางตา สุ ขภาพและพัฒนาการ
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แท็บเล็ต: จากนโยบายสูโ ครงการนํารอง

นโยบายเร่ งด่วนด้านการศึกษาตามที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิ งหาคม 2554
ในเรื่ องการจัดหาคอมพิ วเตอร์ แท็ บ เล็ ตให้แก่ นัก เรี ย นระดั บประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยมี เป้ าหมายในการ
ดําเนินการในปี การศึกษา 2555 เป็ นปี แรกนั้น เป็ นโครงการที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่เรี ยกว่า “แท็บเล็ต” ในรู ปแบบ 1 คนต่อ 1 เครื่ อง หรื อที่นิยมเรี ยกกันสั้น ๆ ว่า
“One Tablet PC per Child” โครงการความริ เริ่ มดังกล่าวนี้นบั เป็ นความท้าทายอย่างยิ่ง หากพิจารณาในด้าน
จํานวนเครื่ องแท็บเล็ตที่จะต้องจัดหาให้แก่นกั เรี ยนทัว่ ประเทศนับจํานวนแสนเครื่ องแล้ว อาจจัดได้วา่ เป็ น
โครงการคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่ งต่อหนึ่ งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่ ง ณ ปั จจุบนั นอกจากความท้าทาย
ในเรื่ องกระบวนการจัดหาและแจกอุปกรณ์การเรี ยนการสอนจํานวนนับแสนชิ้นแล้ว ประเด็นสําคัญยิง่ กว่า
ก็คือ ประโยชน์และความคุม้ ค่าของการนําเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ซึ่ งปั จจัยหลักที่
จะนํา พาสู่ ค วามสํ า เร็ จ ของโครงการคงเริ่ ม ที่ การเตรี ย มความพร้ อ มในบริ บ ทของการนํา เทคโนโลยี
ไปประยุกต์และบูรณาการเพื่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ งได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูป้ กครอง
สื่ อการเรี ยนรู้ และสภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน เป็ นต้น
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ในส่ วนนี้ คณะผูศ้ ึกษาวิจ ยั ได้สรุ ปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแท็บเล็ต
ความริ เริ่ มด้านคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่ งเป็ นโครงการนําร่ อง หรื อ โครงการที่ได้มีการดําเนิ นการใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวคิดสําหรับการดําเนินการโครงการนําร่ องในครั้งนี้
แท็บเล็ตคืออะไร

คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (tablet computer) จัดเป็ นคอมพิวเตอร์ แบบพกพาประเภทหนึ่ ง มีลกั ษณะ
คล้ายคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรื อ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปทัว่ ไป แต่ไม่มีฝาปิ ด ไม่มีแป้ นพิมพ์และแทร็ กแพด
(track pad) โดยตัวเครื่ องมีขนาดเล็กและบาง ขนาดหน้าจอส่ วนใหญ่ไม่เกิ น 10 นิ้ ว และมักจะมีอุปกรณ์
สําหรับเชื่อมต่อแบบไร้ สายต่าง ๆ ได้แก่ บลูทูธ (bluetooth) อินเทอร์ เน็ตแบบไร้สาย หรื อ ไวไฟ (WiFi)
รวมทั้ง ทรี จี (3G) เป็ นต้น โดยผูใ้ ช้สามารถควบคุมการทํางานของเครื่ อง และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้ผา่ น
ทางหน้าจอสัมผัส เมื่อต้องการพิมพ์ขอ้ ความจะปรากฏแป้ นพิมพ์เสมือนขึ้นบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ
ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) ที่ใช้บนแท็บเล็ต ไม่ใช่ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ (Windows)
โอเอสเอ็กซ์ OS X หรื อ ลินุกซ์ (Linux) ที่นิยมใช้กนั บนคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป แต่จะเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ถูก
ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ
(mobile device) ระบบปฏิบตั ิการทีน่ ิ ยมใช้บนเครื่ องแท็บเล็ต ได้แก่ ไอโอเอส (iOS) และระบบแอนดรอยด์
(Android) เป็ นต้น
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แท็บเล็ตเป็ นคอมพิวเตอร์ ท่ีมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานได้หลากหลายใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุ คคลและโน๊ ตบุ๊ ค แต่ มี ข นาดที ่เล็ ก นํ้า หนัก เบา พกพาได้ส ะดวก และใช้ง านได้ทุ ก ที ่ นอกจากนี้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตยังมีซอฟต์แวร์ ฟรี หรื อ โปรแกรมที่มีราคาถูกกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปให้
เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจึงจัดได้วา่ เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในปั จจุบนั สําหรับ
การเปิ ดโลกแห่งการเรี ยนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น ทั้งกับคนที่เรารู ้จกั หรื อไม่รู้จกั ก็ตาม
คอมพิวเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง

นโยบาย “One Tablet PC per Child” เป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ใช้
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาในรู ปแบบ 1 คนต่อ 1 เครื่ อง ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พฒั นาแล้ว
นโยบายการศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในลักษณะดังกล่าวนี้ได้มีความริ เริ่ มดําเนินการ
กันมานานพอสมควร โดยพบว่า รู ป แบบของการดําเนิ นการได้มี การปรั บเปลี ่ย นไปตามพัฒนาการด้า น
เทคโนโลยีและกระแสความนิ ยมในการใช้อุปกรณ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร ซึ่ งมีแนวโน้มว่าจะมี
ขนาดเล็กและราคาถูกลงอย่างต่อเนื่อง นโยบายคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่อหนึ่งในสถานศึกษาจัดเป็ นแนวคิด
ที่เป็ นความริ เริ่ มด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล พัฒนาต่อเนื่อง
มาในยุคคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ จนถึงปั จจุบนั เมื่อโลกของเทคโนโลยีได้กา้ วเข้าสู่ ยุคที่คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
แบบพกพามีขนาดเล็กใช้งานสะดวกและรองรับการใช้เครื อข่ายไร้สาย ที่เรี ยกกันว่า “คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต”
ทําให้นโยบายและโครงการคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่ งต่อหนึ่ งในสถานศึกษาเริ่ มมีความเคลื่อนไหวค่อนข้าง
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ความหมายของคอมพิวเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง

การใช้คอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่อหนึ่ ง (One-to-One Computing) หมายถึงสภาพแวดล้อมของการ
เรี ยนที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์ สาํ หรับใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนคนละหนึ่ งเครื่ อง
โดยมักจะมีลกั ษณะการนําคอมพิวเตอร์ไปใช้งานดังนี้ (Alberta Education, 2006; Rosso, 2011)
•

•
•
•
•

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู ้แบบพกพา หรื อ เคลื่อนที่ได้ (Mobile learning หรื อ
M-learning)
ใช้ในห้องเรี ยน ภายในบริ เวณโรงเรี ยน หรื อ ใช้ได้ท้ งั ในโรงเรี ยนและที่บา้ น
สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
มีแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อการเรี ยนรู้ดิจิทลั ในแบบมัลติมีเดีย
สนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบ “ทุกที่ ทุกเวลา”

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

15

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปาหมายของคอมพิวเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หรื อ ยุคดิจิทลั การนําคอมพิวเตอร์ หรื อ ไอซี ทีไป
ใช้ในแวดวงการศึกษานั้น มักจะมีความเป็ นมา หรื อ เป้ าหมายเชิงนโยบายหลักใน 2 ประเด็น ได้แก่
• การลดช่องว่างความเหลื่อมลํ้าทางดิจิทล
ั (digital divide)
• การเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยนเพื่อก้าวเข้าสู่ โลกแห่ งอนาคต ให้มีทก
ั ษะที่จาํ เป็ น
สําหรับในการทํางานและการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งนิยมเรี ยกกันว่า
“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21th Century Skills)
ความริเริม
่ ในเรือ
่ งคอมพิวเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง

แนวคิดในเรื่ องการสนับสนุ นให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนได้มีการดําเนิ นการกันขึ้ นมานานนับตั้งแต่เริ่ มมีคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (personal
computer) แนวคิดและรู ปแบบการดําเนิ นโครงการในลักษณะนี้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสาร รวมถึงกระแสความนิ ยมในเรื่ องการใช้อุปกรณ์มือ
ถือ (mobile device) จากการค้นคว้าและทบทวนโครงการความริ เริ่ มในวงการศึกษาในต่างประเทศที่สะท้อน
นโยบายคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่ งต่อหนึ่ งพบว่า โครงการในลักษณะนี้ มีกระแสของการตื่นตัวเปลี่ยนไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การดําเนิ นโครงการมีขอบเขตและรู ปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านพื้นที่หรื อ
ขนาดของโครงการ รวมทั้งเป้ าหมายของการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยสามารถสรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี้
การปรับเปลี่ยนตามความกาวหนาของเทคโนโลยี

กระแสความเคลื่อนไหวในเรื่ องคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่อหนึ่งสามารถจัดแบ่งได้เป็ น 3 ยุคตามการ
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์
ยุคคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC) – One Computer
 1985
กําเนิดของโครงการ “Apple’s Classrooms of Tomorrow”
ข้อจํากัดในช่วงนั้นเป็ นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และยังไม่มี Mobile computing
เมื่อนักเรี ยนออกจากห้องเรี ยนแล้วก็ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ยุคคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊ อป (Laptop) - One Laptop
 2002
โครงการ One-One Laptop ใน K-12 ในอเมริ กา และแคนาดา ในบางรัฐ
บางเขตพื้นที่การศึกษา
 2007
โครงการ One Laptop Per Child (OLPC) --- OLPC XO-1 หรื อ "$100 Laptop"
หรื อ "Children's Machine"
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ยุคคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) - One Tablet
 กระแสแท็บเล็ตโดยเฉพาะอย่างยิง
่ เทคโนโลยีบนเครื่ องไอแพด (iPad) ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล
(Apple Inc.) ได้ส่งผลให้เกิดโครงการความริ เริ่ มในเรื่ อง 1:1 เพิ่มมากขึ้นกว่าในยุคแล็ปท๊
อป เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาถูกลง ใช้งานง่าย พกพาสะดวก มีภาพและเสี ยง ดูหนังฟังเพลง
 กระแสของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-book) ที่จะนําแท็บเล็ตมาใช้เพื่อแทนหนังสื อเล่ม
เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และจัดหาตํารา (Twining, 2004)
ขอบเขตและรูปแบบการดําเนินโครงการ

หากพิจารณาในเรื่ องขอบเขตและรู ปแบบของการดําเนิ นโครงการในเรื่ องคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่อ
หนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่หรื อขนาดของโครงการ และการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการเรี ยนการสอน
พอสรุ ปได้ดงั นี้
 พื้นที่/ขนาดของโครงการ –ขอบเขตของการดําเนิ นการมีในหลายระดับ ได้แก่
 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา รัฐ/จังหวัด
 ระดับโรงเรี ยน
 ระดับชั้นเรี ยน
 บางชั้น หรื อ ทุกชั้น
 การนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน
 ทุกกลุ่มสาระวิชา หรื อ บางกลุ่มสาระวิชา
 ในโรงเรี ยนเท่านั้น หรื อ ในโรงเรี ยนและที่บา้ น
โครงการคอมพิวเตอรไรสายแบบหนึ่งตอหนึ่งในตางประเทศ

จากรายงานหลายฉบับที่ได้มีผูศ้ ึ กษาทบทวนและสรุ ปผลของโครงการศึกษาที่ไ ด้ดาํ เนิ นการใน
ลักษณะที่เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ ไร้ สายแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (1:1 wireless computing) ที่มีความริ เริ่ มและได้
ดําเนินการกันแล้วในหลายประเทศ (Center for Digital Education 2004; 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปในประเด็นหลักที่สําคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในด้านข้อดี ข้อห่ วงใย และปั จจัยสู่ ความสําเร็ จของโครงการคอมพิวเตอร์ ไร้สายแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
 ข้ อดีของการให้ นักเรียนได้ มีโอกาสใช้ คอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งต่ อหนึ่ง

นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 (ได้แก่ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา
การทํางานร่ วมกัน และการรู้ไอซีที)
 นักเรี ยนมีทก
ั ษะการเขียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติ พฤติกรรมการทํางานดีข้ ึน


โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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นักเรี ยนมีความสนใจ จดจ่อกับการเรี ยนมากขึ้น ได้ฝึกการเรี ยนรู ้ในแบบนําตนเอง (selfdirected learning)
 นักเรี ยนอยากมาเรี ยนมากขึ้น
 ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับครู ดีข้ ึน
 ทักษะการสื่ อสารและการให้ขอ
้ มูลระหว่างนักเรี ยนกับครู ดีข้ ึน
 ครู มีความกระตือรื อร้นมากขึ้น
 การสอนของครู มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เป็ นแบบมืออาชี พมากขึ้น และมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันมากขึ้น
 สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนการสอนปรับเปลี่ยนไปในทางบวก


 ประเด็นหลักทีเ่ ป็ นข้ อกังวลห่ วงใย

การพัฒนาครู ที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ (professional development)
 การขาดการสนับสนุ นด้านเทคนิ ค (technical support)
 ความยัง่ ยืนของโครงการ (sustainability)
 ต้นทุนรวมความเป็ นเจ้าของ (total cost of ownership)
 การวางแผนและการประเมิน
 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเมื่อเทียบกับนโยบายหรื อโครงการด้านอื่น ๆ


 ปั จจัยสู่ ความสํ าเร็ จ

การศึกษาวิจยั ส่ วนใหญ่สรุ ปตรงกันว่า โครงการความริ เริ่ มในเรื่ อง 1:1 Mobile Computing
จะประสบความสําเร็ จได้น้ นั ต้องเป็ นโครงการที่ดําเนินการด้ วยวิธีการแบบองค์ รวม (“holistic approach”
หรื อ “comprehensive approach”) โดยเน้ น ทีเ่ ป้ าหมายทางการศึ ก ษาเป็ นหลัก โครงการที ่ป ระสบ
ความสําเร็ จจะต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
 ความเป็ นผูน
้ าํ และความมุ่งมัน่ ของผูเ้ กี่ยวข้องในทุกระดับ
 การวางแผนระยะยาวที่จด
ั ทําอย่างละเอียดรอบคอบ
 หลักสู ตรที่บร
ู ณาการเทคโนโลยีเพือ่ เตรี ยมพร้อมนักเรี ยนให้มีทกั ษะสําหรับศตวรรษที่ 21
 การเตรี ยมแหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อในรู ปมัลติมีเดียที่สอดคล้องกับหลักสู ตร ซึ่ งต้องทันสมัยทัน
เหตุการณ์ และดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
 การพัฒนาครู ที่ตอ
้ งดําเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
 ฮาร์ ดแวร์ ท่ ีตอ
้ งพร้อมใช้งานและเพียงพอ
 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีมีความเสถียรและรวดเร็ ว
 การสนับสนุ นด้านเทคนิ คที่พร้อมช่วยเหลือได้เมื่อต้องการ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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การสนับสนุนและความช่วยเหลือจากชุมชน
 งบประมาณการสนับสนุ นที่แน่นอนและต่อเนื่ อง


ไม่วา่ เทคโนโลยีจะมีววิ ฒั นาการไปอย่างไรก็ตาม การให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี
อย่างสมํ่าเสมอ โดยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงความมุ่งหมาย หรื อ ความคาดหวังของกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างชัดเจน
การเรียนรู้ จะดีขึน้ ไม่ เพียงแต่ ด้าน “ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน” เท่ านั้น ผู้เรียนที่สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีจะ
สามารถพัฒนาทักษะ “21 Century Skills” โดยพบว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถพัฒนาทักษะดีข้ ึนในหลายด้าน
ได้แก่
 ทักษะพื้นฐาน (คณิ ตศาสตร์ การเขียน)
 ทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับยุคดิจิทล
ั (ตระหนักรู ้ดา้ นเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความเป็ นสากล)
 ทักษะการคิดอย่างสร้ างสรรค์ (ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การรู ้ จก
ั ใช้เหตุใช้ผล)
 ทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (การเขียน การพูดในที่สาธารณะ การทํางานเป็ นทีม
การสร้างความร่ วมมือ)
 ทักษะการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการแท็บเล็ตในตางประเทศ

ในช่วงต้นปี 2010 นับจากที่บริ ษทั แอปเปิ้ ลได้เปิ ดตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพาที่เรี ยกว่า “ไอแพด”
(iPad) ทําให้เกิดกระแสความนิยมคอมพิวเตอร์ พกพาที่เรี ยกว่า “แท็บเล็ต” มากขึ้นตามลําดับ สําหรับในแวด
วงการศึกษาในหลายประเทศได้เกิดความเคลื่อนไหวในลักษณะที่เรี ยกว่า “One Tablet per Child” แพร่ หลาย
เพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลจากเว็บไซต์ School Tablets (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2555) ซึ่ งได้ติดตามและรวบรวมข่าว
ความเคลื่อนไหวในเรื่ องโครงการแท็บเล็ตในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย ในประเทศ
สหรัฐอมริ กา และในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยได้จาํ แนกตามโครงการที่ได้ดาํ เนินการขึ้นแล้ว หรื อ อยูใ่ น
ระหว่างการนําร่ อง ในระยะนี้ พบว่ามีประเทศที่กาํ ลังดําเนินการในเรื่ องนี้อยู่ 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร อิ นเดี ย เกาหลี ใต้ และไทย สําหรับในสหรัฐอเมริ กาพบว่ามีการดําเนิ นการ
โครงการในลักษณะนี้ในมลรัฐต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 25 รัฐ
จากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นที่นาํ เสนอในเว็บไซต์ของโครงการต่าง ๆ ตามรายการที่ได้รวบรวมอยู่
ในเว็บไซต์ School Tablets พอสรุ ปได้ว่า โครงการเหล่านั้นส่ วนใหญ่ (มากกว่า 50%) กําลังอยูใ่ นระหว่าง
การนําร่ อง โดยในแต่ละโครงการจะพบว่าได้เลือกใช้เครื่ องแท็บเล็ตแบบใดแบบหนึ่ งทั้งหมด ไม่มีหลายรุ่ น
หลายยีห่ อ้ แท็บเล็ตที่นิยมแจกให้กบั นักเรี ยนมากที่สุดคือ เครื่ องไอแพด ในสหรัฐอเมริ กามีการดําเนินหลาย
รู ปแบบ ทั้งการจัดการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ ระดับโรงเรี ยน ส่ วนใหญ่จะทดลองนําร่ องในบาง
ชั้น หรื อ บางช่ ว งชั้น ระดับ ชั้นที่ พ บมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ระดับ 6-8 มี เ พี ย ง 2-3 โครงการเท่ า นั้น ที่ แจกทุ ก
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ระดับชั้น สําหรับในรัฐเท็กซัส พบว่าในเดือน กุมภาพันธ์ 2012 เขตพื้นที่การศึกษา McAllen Independent
School District ได้ริเริ่ มโครงการนําร่ องด้วยเครื่ องจํานวน 6,800 เครื่ อง ส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องไอแพด (iPad)
และมีบางส่ วนเป็ นไอพอด (iPod) โดยคาดว่าโครงการนี้จะดําเนินการได้เต็มตามรู ปแบบที่กาํ หนดไว้ในปี
2013 ซึ่ งจะมีจาํ นวนครื่ องมากกว่า 25,000 เครื่ อง สําหรับนักเรี ยนตั้งแต่อนุ บาลถึ งระดับ 12 ในเขตพื้นที่
การศึกษาแห่งนั้น นับเป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่ งของสหรัฐอเมริ กา โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้
นักเรี ยนได้ใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับการศึกษาเล่าเรี ยน เพือ่ ช่วยลดความเหลื่อมลํ้าด้านดิจิทลั (digital divide)
หากพิจารณาในประเด็นเป้ าหมายของโครงการเหล่านี้ พบว่า นอกจากจะเน้นในเรื่ อง การลดความ
เหลื่อมลํ้าทางดิจิทลั แล้ว ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ ความต้องการให้แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือเพื่อการเรี ยนการสอน
โดยบางแห่ งก็กล่าวถึ งประเด็นของการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี คือ การนํามาใช้เพือ่ ทดแทนหนังสื อ
ตําราที่เป็ นกระดาษ และลดค่าใช้จ่า ยในการจัดพิม พ์ สําหรั บประเด็นนี้ ได้มีการคาดการณ์ กนั ว่า ในช่ วง
ประมาณ 4-5 ปี ข้างหน้า เครื่ องมือและสื่ อในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่ มเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่
มีความพร้อมสมบูรณ์ของสื่ อในรู ปดิจิทลั และเมื่อคนรุ่ นใหม่ หรื อ รุ่ นเก่าเริ่ มมีความคุ น้ เคยกับการอ่านการ
พิมพ์ดว้ ยเทคโนโลยีในปั จจุบนั และเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันมากยิง่ ขึ้น
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูสาํ หรับเด็ก

ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ตได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตประจําวัน และเป็ นสิ่ งมี
บทบาทต่อการดําเนิ นชี วิต การทํางาน การศึกษาหาความรู้ และการติดต่อสื่ อสารของมนุษย์ ในยุคดิ จิทลั ที่
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิ ทธิ ภาพและ “ชาญฉลาด” มากขึ้น ทําให้เรามิอาจ
ปฏิเสธหรื อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้ คอมพิวเตอร์ จึงกลายเป็ นอุปกรณ์คู่บา้ น หรื อ อุปกรณ์
คู่กายของผูค้ นส่ วนใหญ่ในสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ผลที่ตามมาก็คือ เด็กในยุคนี้ ย่อมได้รับอิทธิ พล
ของเทคโนโลยีเหล่านี้ ต้ งั แต่เยาว์วยั อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เมื่อคอมพิวเตอร์ ได้กลายเป็ นสิ่ งสําคัญต่อชีวิตทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต ผูป้ กครองต่างให้ความสนใจและส่ งเสริ มบุตรหลานให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความคุน้ เคย รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ตเพื่อเสริ มการเรี ยนรู ้ และ
ให้ทนั กับเทคโนโลยีในปั จจุบนั และพร้อมสําหรับเทคโนโลยีในอนาคต
ขอดีของคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ นบั เป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญต่อวงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคม
แห่ งการเรี ยนรู้ ข้อดี ของการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้แก่เด็ก ได้แก่ (ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน.
2543; วรนาท รักสกุลไทย, 2537)
1. มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้มากขึ้น ทําให้สนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยนมากขึ้น
2. สามารถเลือกบทเรี ยนและวิธีการเรี ยนได้หลายแบบ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
มีอิสระ และเรี ยนรู ้ได้ตามความสามารถของตน
ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยนรู ้
มีโอกาสคุน้ เคยกับคอมพิวเตอร์เพือ่ เตรี ยมตัวสู่ อนาคต
ช่วยให้เด็กเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา

การจัดกิจกรรมการเรียนรูด
 ว
 ยคอมพิวเตอร

การจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของเด็กประถมนั้น ครู สามารถจัดกิจกรรมได้
หลายลักษณะเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมศูน ย์การเรี ยนในแบบอื่น ๆ ลักษณะของกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ในศูนย์
การเรี ยนคอมพิวเตอร์ อาจจัดได้ท้ งั แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (อรวรรณ เอี่ยมปรี ดา, 2550)
1. กิจกรรมเดี่ยว เป็ นการจัดกิจกรรมในระยะแรกที่เด็กเริ่ มใช้คอมพิวเตอร์ ในการทํากิจกรรมการ
ใช้เครื่ องควรใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ต่อเด็ก 1 คน เนื่องจากเด็กยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ใช้เครื่ องในลักษณะกิ จกรรมเดี่ยวจะเป็ นการช่ วยเหลื อและ
ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถของเด็กในการทํางานกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมในแบบรายบุคคลมี
จุดมุ่งหมาย ดังนี้
1.1 มุ่งเน้นให้เด็กสามารถควบคุม และปฎิสมั พันธ์โต้ตอบกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
1.2 เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้ท่ีจะอธิ บายปฏิสมั พันธ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
1.3 เพื่อให้สามารถทดลองขบวนการคิดและทดลองแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี อันเป็ นการพัฒนา
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาด้วยตัวของเด็ก
2. กิจกรรมกลุ่ม เป็ นกิ จกรรมที่จดั ให้เด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในกระบวนการเรี ยนรู้ หลังจากที่เด็ก
ได้รับการฝึ กฝน หรื อเรี ยนรู ้ การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้แล้ว ครู อาจเตรี ยม
กิจกรรมที่เด็กสามารถทํางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้ ซึ่ งจะทําให้เด็กได้รับประสบการณ์การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
โดยสิ่ งที่ควรคํานึ งถึงในการทํากิจกรรมกลุ่มนั้นควรเป็ นโปรแกรมที่มีลกั ษณะเปิ ดกว้าง เพื่อให้เด็กภายใน
กลุ่มสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย เด็กจะมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ อย่างทัว่ ถึง และได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่ งกันและกันในการทํากิจกรรมจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นครู ยงั สามารถสังเกตและดูแลเด็ก
ได้อย่างทัว่ ถึง ทั้งในด้านการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของเด็ก และการให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการใช้
คอมพิวเตอร์แก่เด็กด้วย เป็ นต้น
ในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือ่ การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ สําหรับเด็กนั้น มี ขอ้ ควร
คํานึงดังต่อไปนี้ (รัตนา ดวงแก้ว, 2538; ขนิษฐา รุ จิโรจน์, 2540)
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1. การนําเทคโนโลยีมาให้เด็ก ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสู ตร หลักของการสนับสนุ น
พัฒนาการในเด็ก รวมถึ งการประเมินผลพัฒนาการตามวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา ครู ตอ้ งพิจารณาการ
นํามาใช้ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริ บททางสังคมของเด็ก
2. การพิจารณาด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยี ต้องคํานึงถึงการนําเทคโนโลยีเข้าไปเป็ นส่ วน
สนับสนุนพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและทางสังคมควบคู่กนั ไป
3. การนํา เทคโนโลยี ม าใช้ ต้อ งมี ก ารบู ร ณาการกับ เครื ่ อ งมื อ อื ่น ๆ ในลัก ษณะของการเป็ น
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ และเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของเด็ก
4. ครู ผสู ้ อนจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ที่ชดั เจน คือ ให้เป็ นเครื่ องมือที่สนับสนุน
การเรี ยนรู ้ มิใช่นาํ เทคโนโลยีมากําหนดเป็ นบทเรี ยน หรื อ สาระความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนอย่างเคร่ งเครี ยด
5. เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือที่มีคุณค่าในการสร้างเสริ มการเรี ยนรู้ของเด็ก ดังนั้นจึงควรให้โอกาส
เด็กทุกคนได้เข้าถึ งเทคโนโลยี ได้คุน้ เคย และรับรู ้ ว่าเป็ นเครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งที่สามารถทําความรู ้ จกั และใช้
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ได้ ที่สาํ คัญครู และผูป้ กครองต้องทําความเข้าใจในประเด็นนี้
6. ครู และผูป้ กครองควรกําหนดการใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก ทั้งด้านการเลือกซอฟต์แวร์ การกําหนด
ช่วงเวลาและลักษณะของการใช้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็ก
7. การให้เด็กเรี ยนรู ้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องมีครู หรื อผูป้ กครองดู แลใกล้ชิดเพื่อให้คาํ ชี้ แนะที่
เหมาะสม อย่าใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นพีเ่ ลี้ยงเด็ก
8. การเลื อกซอฟต์แวร์ หรื อ บทเรี ยนมาใช้น้ นั ต้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก เนื้ อหา
และรู ปแบบของซอฟต์แวร์ ไม่ยุ่งยาก หรื อ ซับซ้อนเกินไป ควรมีท้ งั เนื้ อหาความรู้และความบันเทิง ได้แก่
ซอฟต์แวร์ ประเภทที่นิยมเรี ยกกันว่า เอ็ดดูเทนเมนต์ (Edutainment) ซึ่ งมาจากคําว่า Education (การศึกษา)
บวกกับคําว่า Entertainment (ความบันเทิง) เด็กจะได้ความรู้คู่กบั ความบันเทิง ไม่ควรเน้นเฉพาะการเรี ยนรู้
เนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งให้เด็กสนุกกับการเรี ยนด้วย
9. บทเรี ยน หรื อ สื่ อการเรี ยนรู ้ ผ่านคอมพิวเตอร์ ควรมีระดับของความยากง่ายที่เหมาะกับวัยและ
ระดับความรู้ของเด็ก เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ความสนใจและกระตือรื อร้น การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรี ยน
ด้วยตนเองตามศักยภาพของตนซึ่ งทําให้การเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งท้าทายสําหรับเด็ก
10. ครู และผูป้ กครองควรทําความรู ้จกั และทดลองใช้ซอฟต์แวร์ หรื อบทเรี ยนก่อนส่ งให้แก่เด็ก เพื่อ
พิจารณาในเรื่ องความเหมาะสม และสามารถให้ความช่วยเหลือชี้แนะแก่เด็ก ๆ ได้
11. การให้คาํ แนะนําในเรื่ องวิธีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เป็ นเรื่ องสําคัญ ควรให้เด็กรู ้จกั วิธีการเปิ ด–ปิ ดเครื่ อง รวมถึงการรู ้จกั ดูแลและระวังรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
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12. การกําหนดกฎ กติกาของการใช้งาน และฝึ กวินยั ในเรื่ องความรับผิดชอบเป็ นเรื่ องสําคัญ และ
ต้องสร้างความเข้าใจร่ วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมและดูแลเรื่ องเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะ
เด็กอาจจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา อาจทําให้เกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพได้
การจัดกิจกรรมการเรียนผานอินเทอรเน็ต

ปั จจุ บนั เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้มีบทบาทที่สําคัญยิ่งต่ อ
การศึกษาในทุกระดับ โรงเรี ยนได้มีการนําอินเทอร์ เน็ตไปใช้ในการประยุกต์และบูรณาการเข้ากับกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนกันอย่างแพร่ หลาย
คุณค่ าของอินเทอร์ เน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียน
ถนอมพร เลาหจรั สแสง (2541) ได้ก ล่ า วถึ งคุ ณค่ าทางการศึ ก ษาของเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ตในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในระดับโรงเรี ยนไว้โดยสรุ ปดังนี้
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยเปิ ดโลกการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนให้
กว้างขึ้น ทําให้ผเู ้ รี ยนมีการรับรู ้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และโลกมากขึ้น เนื่องจากอินเทอร์ เน็ตเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูค้ นทัว่ โลกได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนั้นยังช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถเผยแพร่
และสื บค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเรี ยนรู ้ท่ีหลากหลายจากทัว่ โลก
2. เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่นบั เป็ นขุมทรัพย์แห่งการเรี ยนรู ้
มีขอ้ มูลให้คน้ หาได้มากมาย ซึ่ งไม่อาจพบได้ในสื่ อ หรื อ แหล่งเรี ยนรู้ประเภทอื่น ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและ
ค้นหาข้อมูลได้ในหลากหลายลักษณะ รวมถึ งการค้นหาหนัง สื อ ตํารา จากห้องสมุดทั้งจากต่างโรงเรี ยน
ต่างจังหวัด หรื อ ต่างประเทศได้ง่าย
3. การทํากิจกรรมบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอินเทอร์ เน็ตส่ งผลต่อให้ผ เู ้ รี ยนได้มีทกั ษะ
การคิดอย่างมีระบบ โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์แบบสื บค้น การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
แก้ปัญหา และการคิดอย่างอิสระ ทั้งนี้ อาจจะเป็ นด้วยธรรมชาติของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตซึ่ งเป็ นแหล่งรวม
ข้อมูล มากมายมหาศาล ทํา ให้ผูเ้ รี ย นจํา เป็ นต้ องค้ นคว้า คิ ดเชิ ง วิเคราะห์ เพื่อแยกแยะระหว่า งข้อมูล ที่ มี
สาระประโยชน์และข้อมูลที่ไร้ประโยชน์
4. การใช้เครื อข่ายช่วยสนับสนุนในเรื่ องการสื่ อสารและการร่ วมมือกันของผูเ้ รี ยน ทั้งผูเ้ รี ยน
ร่ วมห้อง หรื อ ต่างห้องเรี ยนได้
5. นั กการศึ กษาสามารถนํ าเครื อข่ า ยมาช่ วยสนับสนุ นกระบวนการสหสาขาวิช าการ โดย
สามารถเชื่อมโยง หรื อ บูรณาการกิจกรรมการเรี ยนการในวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้
6. อินเทอร์ เน็ตช่วยขยายขอบเขตของห้องเรี ยนให้กว้างขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เครื อข่ายในการ
สํารวจปัญหา และค้นหาคําตอบที่อยูใ่ นความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ่ืนซึ่ งอาจมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกับตนได้ ทําให้มีโอกาสมองปั ญหานั้น ๆ ในหลากหลายแง่มุมมากขึ้น
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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7. การที่อินเทอร์ เน็ตเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการค้นหาและศึกษาข้อมูลได้อย่างอิสระ
รวมทั้งติดต่อบุคคลต่าง ๆ ได้ง่าย ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจในการศึกษาเรี ยนรู้
8. การศึกษาและการทํากิจกรรมบนเครื อข่ายส่ งผลให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู้และคุน้ เคยการ
ใช้โปรแกรม หรื อ การใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้น
ข้ อแนะนําในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตเพือ่ การเรียนการสอน
ในการใช้อินเทอร์ เน็ตเพือ่ การเรี ยนการสอน ครู ผสู้ อนควรแนะนําเพือ่ ให้นกั เรี ยนตระหนักถึงการใช้
ประโยชน์จากเครื อข่าย ดังนี้ (ประสิ ทธิ์ จอมศรี , 2541)
1. ควรใช้อินเทอร์ เน็ ตในด้านสร้ า งสรรค์ เพื่อการค้นหาความรู้ หรื อความบันเทิ ง ที่ มี
สาระประโยชน์
2. ควรมีคุณธรรม รู ้ จกั รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไม่ทาํ ผิดศีลธรรม และไม่ละเมิดต่อ
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
3. ควรนําความรู ้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดมิตรภาพและสันติภาพ และรู้เท่าทันหาก
พบว่าสิ่ งใดที่เป็ นอันตรายต่อตนเอง หรื อ สังคมก็ควรหลีกเลี่ยง และไม่นาํ ไปใช้
4. ให้รู้จกั ดําเนินชีวติ ทีม่ ีคุณภาพและคุณธรรมรู้จกั เลือกสรรแต่สิ่งที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้
ในชีวติ
5. ใช้วจิ ารณญาณในการรับข่าวสารอย่างมีเหตุมีผล ไม่ตกเป็ นทาสของสื่ อโฆษณาต่าง ๆ
6. มีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต ต้องใช้คาํ พูดที่สุภาพในการติดต่อสื่ อสารพูดคุย
7. ยกย่องให้เกียรติแก่ผเู้ ขียนหรื อเจ้าของผลงาน หากมีการนําข้อความ บทความ หรื อผลงาน
ของผูอ้ ื่นมาใช้ตอ้ งอ้างอิงและระบุแหล่งที่มา
ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน (2543) ได้ให้คาํ แนะนําสําหรับผูป้ กครองในเรื่ องการดูแลบุตรหลานในการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต โดยให้ขอ้ คิดเห็นว่า ผูป้ กครองไม่สามารถควบคุมติดตามพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตของบุตรหลานได้ตลอดเวลา หรื อ หากควบคุมมากไปอาจทําให้ลูกรู ้สึกว่าถูกจับผิดมากเกินไป
จึงแนะนําแนวทางที่ผปู ้ กครองควรนําไปใช้เพื่อดูแลบุตรหลาน ได้แก่
1. ควรจัดวางคอมพิวเตอร์ ท่ ีบา้ นในบริ เวณที่สามารถมองเห็นกันได้ ไม่ใช่ท่ีส่วนตัวของบุตรหลาน
ควรสังเกตเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ และการเข้าอินเทอร์เน็ตว่านานเกินไปหรื อไม่
2. อย่าปล่อยให้เด็กอยู่บา้ นคนเดียวตอนเย็นก่อนผูป้ กครองจะกลับถึงบ้าน การละเลยเด็กเช่นนั้น
ถึงแม้วา่ จะเป็ นความจําเป็ น แต่ก็จะมีส่วนผลักดันให้เด็ก ใช้เว็บไม่เหมาะสม และใช้นานเกินไป
3. ควรเปิ ดคอมพิวเตอร์ เพือ่ ตรวจดูวา่ เด็กได้เก็บรู ปภาพที่ไม่เหมาะสมไว้บา้ งหรื อไม่
4. ควรสํารวจว่านอกจากที่บา้ นแล้ว เด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ตที่ใดบ้าง ผูป้ กครองควร
เข้าเยีย่ มชมสถานที่เหล่านั้น ผูป้ กครองควรหาโอกาสพูดคุยกับครู ที่ทาํ หน้าที่ดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็ก

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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5. สอนมารยาทในการเล่นเว็บ มารยาทเหล่านี้อาจสอบถามจากครู ที่โรงเรี ยนหรื อค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต
6. คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กอิเล็กทรอนิกส์ พ่อแม่ที่อนุญาตให้ลูกใช้อินเทอร์ เน็ตได้ ควรใส่ ใจ
และให้เวลาลูกเหมือนเคย หรื อมากกว่าเคย ควรติดตามดูวา่ ลูกพูดคุยกับใครบ้าง และอาจใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต
เพือ่ คุยและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ในครอบครัว
7. ใช้ซอฟต์แวร์ กรองข่าวสารซึ่ งมีประโยชน์ค่อนข้างมาก ผูป้ กครองสามารถตรวจสอบดูวา่ บุตร
หลานเข้าไปในเว็บไซต์ใด ทําอะไรบ้าง
8. เมื่อพบเบาะแสอาชญากรรมในอินเทอร์ เน็ต ควรติดต่อหน่ วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ดูแล เช่น
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ ที่ใช้บริ การ
การสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูด
 า นคอมพิวเตอร

ศรี ดา ตันทะอธิ พานิ ช (2544) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ การส่ ง เสริ ม พัฒนาการของเด็ก ด้า น
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั นี้
ช่ วงอายุ

การใช้ ประโยชน์ จากคอมพิวเตอร์

2-3 ขวบ

คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยมีบทบาทมากนักสําหรับเด็ก การ
ได้เห็นคนสมาชิกในครอบครัวใช้คอมพิวเตอร์ หรื อ
อินเทอร์ เน็ตจะกระตุน้ ความสนใจ ทําให้คุน้ เคยและ
ไม่กลัวอุปกรณ์ใหม่ ๆ

4-7 ขวบ

การใช้คอมพิวเตอร์ จะเป็ นลักษณะกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความคุ ้น เคย การใช้ป ระโยชน์ ย งั มิ ใ ช่ เ รื ่ อ งหลัก
ผูป้ กครองควรใช้เวลาเล่นและเรี ยนรู ้พร้อมกับเด็ก

8-11 ขวบ

เด็ ก เริ่ มใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เ อง ผู ้ป กครอควรใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต ไปพร้ อมกับ เด็ก และดู แลการใช้อย่า ง
ใกล้ชิด กําหนดกฎ กติกาที่ชดั เจน รวมทั้งสร้างความ
เข้าในผลลัพธ์ของการฝ่ าฝื น

12- 14 ขวบ เด็กสามารถใช้อินเทอร์ เน็ ต ได้อย่า งชํ่าชองมากขึ้ น
ผูป้ กครองต้องอยูใ่ กล้ชิดกับเด็กให้มากที่สุดเพื่อคอย
แนะนําช่ วยเหลื อ เมื่อพบปั ญ หา เด็ก มี ค วามอยากรู ้
อยากเห็ นและชอบสํา รวจ ต้อ งกํา หนดเวลาการใช้
และสร้างความเข้าใจเรื่ องกฎกติกาให้ชดั เจน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

ตัวอย่ างกิจกรรมคอมพิวเตอร์
เปิ ดซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจสําหรับเด็ก
 เอามือเด็กจับเมาส์เพือ
่ สร้างความคุน้ เคย
 ให้ลองจับและกดคียบ
์ อร์ด
 เปิ ดหนังสื อ วีดิโอ หรื อ ภาพของครอบครัว
 ยังไม่จาํ เป็ นต้องใช้อินเทอร์ เน็ต


จัดหาเกมส์หรื อซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
 ให้ลองใช้อินเทอร์ เน็ตได้ในเด็กที่โตแล้ว
 ควรสอดแทรกเนื้ อ หาด้า นจริ ย ธรรมและการใช้
อินเทอร์เน็ตในทางที่เกิดประโยชน์
 ใช้เ พื่อทํา กิ จ กรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ ท่ี สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกับกิจกรรมที่เด็กเรี ยนในโรงเรี ยน


ใช้สารานุกรมออนไลน์
 ค้นหาภาพเพือ
่ ทํารายงาน
ั เพื่อน
 พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ องราวประสบการณ์กบ


พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
 ค้นหาและสํารวจาทรัพยากรบนอินเทอร์ เน็ต
 ใช้อินเทอร์ เน็ตกับลูกอย่างใกล้ชิด
 ตรวจดูเกมส์และรู ปภาพที่ลก
ู นํามาจากเว็บ
 ใช้ซอฟต์แวร์ เพือ
่ ช่วยกลัน่ กรองเว็บไซต์
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ค้นหาข้อมูลเพือ่ สมัครเข้าศึกษาต่อ หรื อ สมัครงาน
 พบเพื่อนใหม่บนสังคมออนไลน์


คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย

การดูแลเด็กในเรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตนั้น ศรี ดา ตันทะอธิ พานิ ช (2544) ได้ให้
ข้อแนะนําในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่ งที่ควรทํา และสิ่ งที่ไม่ควรทํา เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูป้ กครอง รวมถึง
ข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับเด็กและเยาวชนเมื่อใช้เวลาอยูบ่ นโลกออนไลน์ ดังนี้


แนวทางสําหรับพอแมผูปกครอง

สิ่ งทีค่ วรทํา
สอดส่องดูแลพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของลูก ลูกควรใช้งานอย่างมีประโยชน์ และไม่ได้
ละเลยกิจกรรมของโรงเรี ยน หรื อตัดตัวเองออกจากการกีฬา หรื อกิจกรรมอื่นของเด็กในวัยเดียวกัน
ั ลูกให้มากที่สุด ช่วยค้นหาเว็บไซต์ท่ีดีสาํ หรับเด็ก
 ใช้เวลาในการออนไลน์กบ
 ซักถามกิจกรรมการออนไลน์ของลูก เว็บไซต์ท่ีไปดูมา โปรแกรมที่ลก
ู ใช้ ตลอดจนข้อมูล หรื อรู ปภาพที่ลกู เก็บ
ไว้ในฮาร์ดดิสก์ หาให้เจอว่าลูกชอบใช้บริ การประเภทใด ชอบรับข่าวสารแบบใด เพือ่ จะหาวิธีควบคุมดูแลการ
ใช้งานให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
 ตรวจดูบิลค่าโทรศัพท์ รายการค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และรายงานการใช้บญ
ั ชีอินเทอร์เน็ตจากผูใ้ ห้บริ การอย่าง
สมํ่าเสมอ เพือ่ จะได้ทราบพฤติกรรมการออนไลน์ของลูก และแน่ใจได้วา่ ลูกไม่ได้ใช้บตั รเครดิตสัง่ ซื้อของ
ต้องห้ามจากอินเทอร์เน็ต
 แนะนําให้ลูกเข้าถึงข้อมูลที่มีสาระประโยชน์ ตลอดจนหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 ติดตั้งซอฟต์แวร์ กลัน
่ กรองข้อมูล เพือ่ กําจัดสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการที่อาจผ่านเข้าสู่สายตาของลูกก่อนวัยและเวลาอันควร
 สอนให้ลก
ู รู ้จกั แยกแยะ วิเคราะห์ และประเมินเนื้อหาข้อมูลที่พบ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการนําเสนอ
เนื้อหา และความน่าเชื่อถือของเนื้อหา เพือ่ ไม่ให้ตกเป็ นเหยือ่ ของการโฆษณาชวนเชื่อ หรื อ ข่าวสารที่เป็ นเท็จ
 สอนให้ลก
ู ระลึกไว้เสมอว่าทุกอย่างที่พบเจอในระหว่างการออนไลน์น้ นั อาจไม่ใช่เรื่ องจริ ง คําโฆษณา ข้อเสนอ
บางอย่างอาจจะดีจนไม่น่าเชื่อ จงระมัดระวังหากได้รับเชิญให้ไปพบปะ หรื อรับข้อเสนอที่จะมีคนมาเยีย่ มที่บา้ น
 ตั้ง กฎ กติกา และให้คาํ แนะนําการออนไลน์แก่ลก
ู พูดคุยกันให้เข้าใจถึงกฎระเบียบ แล้วพิมพ์ออกมาติดไว้
หน้าเครื่ องคอมพิวเตอร์เพือ่ เป็ นสิ่งเตือนใจในการออนไลน์


สิ่ งทีไ่ ม่ ควรทํา
ไม่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนส่วนตัวของลูก ควรติดตั้งไว้ในห้องนัง่ เล่นของครอบครัวจะดูแลได้ง่ายกว่า
 ไม่ให้ลก
ู ท่องอินเทอร์เน็ตโดยลําพัง พยายามออนไลน์กบั ลูกให้มากที่สุด
 ไม่ให้ขอ
้ มูลส่วนตัวประเภท ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรศัพท์ หรื อชื่อโรงเรี ยนของลูกในห้องสนทนาหรื อกลุ่มข่าว
ต้องแน่ใจเสี ยก่อนว่ากําลังติดต่อกับคนที่รู้จกั และเชื่อใจได้ก่อนที่จะให้ขอ้ มูลออกไป ระมัดระวังในการให้
ข้อมูล อายุ สถานภาพการสมรส ข้อมูลทางการเงินต่างๆของท่านเอง หากผูใ้ ห้บริ การยินยอมอาจพิจารณาใช้
นามแฝงแทนชื่อจริ งของลูกในการสมัครสมาชิกต่างๆบนอินเทอร์เน็ต
 ไม่ให้ลูกนัดพบกับคนที่รู้จก
ั กันบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต หากจําเป็ นก็ให้นดั พบในที่สาธารณะและ
พ่อแม่ควรจะไปกับลูกด้วย


โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ไม่ให้ลกู โต้ตอบกับข้อความ ที่ทาํ ให้รู้สึกอึดอัด วิตกกังวล ไม่สบายใจ หากลูกได้รับข้อความลักษณะดังกล่าว
ให้ลูกแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบทันที เพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือจากผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตต่อไป
ที่มา: ศรี ดา ตันทะอธิพานิช (2544) หน้า 101-102
ขอควรจําสําหรับเด็กและเยาวชนในการออนไลน

สิ่ งทีค่ วรทํา
ใช้นามแฝงในการออนไลน์ อย่าบอกชื่อจริ งกับคนแปลกหน้า ไม่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นส่วนตัวของตนเองหรื อ
ครอบครัวออกไปในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในห้องสนทนา กลุ่มข่าว ซึ่งถือเป็ นเวทีสาธารณะ
 ขออนุญาตผูป
้ กครองก่อนที่จะรับปากอะไรกับคนแปลกหน้า รวมถึงการใช้บตั รเครดิตของผูป้ กครองในการ
สัง่ ซื้อสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ต
 หากได้รับข้อความ หรื อพูดคุยกับบุคคลที่ทาํ ให้รู้สึกอึดอัด หวัน
่ วิตก หรื อไม่สบายใจ รวมทั้งพบเห็นข้อมูล
รู ปภาพหยาบคาย ไม่เหมาะสมต่างๆ ต้องแจ้งให้ผปู ้ กครองและผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตทราบทันที
 เล่าให้ผป
ู ้ กครองฟังถึงกิจกรรมการออนไลน์ในแต่ละครั้ง เช่น เว็บไซต์ท่ีเข้าไปดู เพือ่ นใหม่ท่ีเพิ่งรู จ้ กั
 ตกลงกับผูป
้ กครองเรื่ องกฎ กติกาในการออนไลน์ อันได้แก่ เวลาในการออนไลน์ ระยะเวลาของการออนไลน์
ขอบเขตของกิจกรรมที่จะทําได้ สัญญาว่าจะไม่เข้าไปยังพื้นที่ตอ้ งห้าม หรื อฝ่ าฝื นกฎระเบียบนี้


สิ่งทีไ่ ม่ ควรทํา
ไม่ส่งภาพถ่าย หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัว อันได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ทาํ งานและเบอร์โทรศัพท์ของ
ผูป้ กครอง ชื่อตัวเองและสถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครอง
 ไม่นด
ั พบกับคนที่รู้จกั บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูป้ กครอง หากผูป้ กครองอนุญาตก็จะนัดพบใน
สถานที่สาธารณะที่มีผคู ้ นมากมายและจะไปพร้อมกับผูป้ กครอง
 ไม่โต้ตอบกับข้อความที่ทาํ ให้รู้สึกอึดอัด ลําบากใจ จะไม่รู้สึกผิด หรื ออายที่ได้รบ
ั ข้อความเหล่านั้น แต่จะแจ้ง
ให้ผปู ้ กครองทราบโดยทันที เพือ่ จะได้แจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตทราบต่อไป
 ไม่สง
ั่ ซื้อสิ นค้าหรื อสมัครสมาชิกเพือ่ ร่ วมกิจกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูป้ กครอง
 ไม่คด
ั ลอกซอฟต์แวร์ ข้อมูล รู ปภาพ จากแหล่งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่คุน้ เคย


ที่มา: ศรี ดา ตันทะอธิพานิช (2544) หน้า 100

โดยสรุ ป การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้กบั เด็ก สามารถทําให้เด็กเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ ได้ในฐานะที่เป็ น
เครื่ องมือสื่ อการเรี ยนการสอนชนิ ดหนึ่ งที่มีประโยชน์ในการส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็ก แต่ตอ้ งอยูใ่ นความ
ดูแลอย่างใกล้ชิดของครู ผสู ้ อน พ่อแม่ และผูป้ กครอง โดยกิจกรรมและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ตอ้ งเหมาะสมกับอายุ
ของเด็ก ไม่เร่ งรัดมากเกิ นไป เพื่อให้เด็กสามารถฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ ทั้งเนื้ อหาวิชาและความบันเทิงไป
พร้อมกันเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และหลีกเลี่ยงโทษที่อาจจะเกิดขึ้น
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การรูเ ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในยุคสังคมข่าวสารความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ไอซี ที) ที่พฒั นา
และปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วทําให้ไอซี ทีมีความสําคัญและจําเป็ นเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อชี วิตความเป็ นอยู่ การ
ทํางาน และการศึกษาหาความรู ้ การเป็ นผูร้ ู้ไอที (IT literate) ได้กลายเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการศึกษาและการ
ดํารงชีวิต และเป็ นเครื่ องนําพามนุ ษย์สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิตลั (digital transformation) ทําให้ความ
จํากัดความของ “การรู ้เทคโนโลยีสารสเทศ” มีความหมายมากกว่าการเรี ยนรู ้ทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อ
เทคโนโลยี (computer หรื อ technology literacy) เท่านั้น แต่ตอ้ งครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะการรู้
สารสนเทศด้วย (information literacy)
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Literacy) หมายถึง ความรู้ความสามารถ
(Knowledge) และทักษะ (Skills) .ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
การให้ความหมายและความเข้าใจ (define) การเข้าถึ ง (access) การประเมิน (evaluate) การจัดการ
(manage) การบูรณาการ( intergrate) การสร้างสรรค์งาน(create) และ การติดต่อสื่ อสาร(communicate)
(Education Testing Service, 2009)
1. การให้ความหมายและความเข้าใจ (Define) หมายถึง ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งปั ญหาที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ และทักษะในการนํา
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้
2. การเข้าถึง (Access) หมายถึง การจัดเก็บ หรื อ ค้นคืนสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
รู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล เว็บไซต์ และแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์
3. การประเมิน (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการเลือกและตัดสิ นใจในการนําสารสนเทศ
มาใช้ในการเรี ยนการสอนและในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสมในด้านคุณภาพ การใช้
ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การจัดการ (Manage) หมายถึง การนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาของตนเองและ
ผูอ้ ่ ืนได้
5. การบูรณาการ ( Integrate) หมายถึง การตีความและการนําสารสนเทศมาใช้ในการสังเคราะห์
การสรุ ป การเปรี ยบเทียบ และบอกความแตกต่างของสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้
6. การสร้างสรรค์งาน (Create) หมายถึง การปรับเปลี่ยน การประยุกต์ การออกแบบและสร้าง
ผลงานในสภาพแวดล้อมดิจิทลั
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7. การติดต่อสื่ อสาร (Communicate) หมายถึง การใช้เครื่ องมือในสภาพแวดล้อมดิจิทลั ในการ
สื่ อสารเพือ่ การเรี ยนการสอนและในชีวติ ประจําวัน
การใชคอมพิวเตอรอยางรูเทาทันของนักเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ อย่า งรู้ เท่ าทันของนักเรี ยน หมายถึ ง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ท่ี
ประกอบด้วย การกําหนดขอบเขตของข้อมูล การเข้าถึงแหล่ง การประเมิน การจัดการ การบูรณาการ การ
สร้างสรรค์ และการสื่ อสารข้อมูลและสารสนเทศ ตัวแปรนี้ เกี่ยวข้องกับทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ที่กล่าวถึงทักษะแกนที่จาํ เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านอาชี พและชี วิต (life and career skills)
ทักษะด้านนวัตกรรมและการเรี ยนรู้ (learning and innovation skills) และทักษะดิจิทลั (digital skills) โดยใน
ด้านสุ ดท้ายนี้จะประกอบด้วย การรู ้เท่าทันข้อมูลและสาระ การรู ้เท่าทันสื่ อ และการรู ้เท่าทันไอซี ที (Trilling

& Fadel, 2009)
นักวิชาการในหลายประเทศได้ทาํ การศึกษาเพื่อกําหนดความหมายและวิธีการวัดและการพัฒนา
ทักษะดิจิทลั เช่น ETS (Educational Testing Service) ได้สร้างเครื่ องมือวัดการรู้เท่าทันไอซี ที และเคยมี
การศึกษาในนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 ที่ประเทศนอร์ เวย์โดยการสร้างเครื่ องมือวัดการรู้เท่า
ทันดิ จิทลั (digital literacy) ทําการวิเคราะห์องค์ป ระกอบ ซึ่ ง มี 3 องค์ประกอบ คื อ ด้า นสัง คม ด้า น
คอมพิวเตอร์ และด้านเป็ นเครื่ องมือทางการใช้ภาษา ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทลั นี้ อาจไม่
เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านออกเขียนได้ “3R” ซึ่ งได้แก่ การอ่าน (reading) การเขียน (writing) และการคิด
คํานวณ (mathematics) นอกจากนั้นยังพบว่า นักเรี ยนระดับประถมศึกษาบางคนอาจมีความบกพร่ องใน
ทักษะด้านนี้ (Thorvaldsen, 2011)
สําหรับในประเด็นของการพัฒนาการรู ้ เท่าทันดิ จิทลั ในโรงเรี ยนนั้น พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการ
รู ้เท่าทันคอมพิวเตอร์ (computer literacy) มีความหมายที่ครอบคลุม ความรู้ ทักษะ เจตคติที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในชี วิตประจําวัน ผลการวิจยั ในกลุ่มนักเรี ยนระดับประถมศึ กษา พบว่าการใช้
คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรี ย นมีค วามคุ น้ เคยกับเทคโนโลยี และมีท กั ษะ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็ นเด็กยุคใหม่ หรื อ เด็กยุคไซเบอร์ (cyber kid) ในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 และจาก
การศึกษาที่แสดงว่า เด็กที่อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ไม่มีโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์ ในวัยเด็ก จะมีความสัมพันธ์
กับอาการกลัวคอมพิวเตอร์ และมีความวิตกกังวลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ และนําไปสู่ ความด้อยโอกาสของ
เด็กในระยะยาว (Levine, 1997; Gardner, 1993)
นอกจากนี้มีผลการวิจยั ที่แสดงว่า เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล เป็ นต้นไป จะได้รับประโยชน์จากการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นหลากหลายด้า น เช่ น ในเรื ่ อ งการอ่ า น ครู ข องนั ก เรี ย นชั้น ประถมหนึ่ งสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริ มการอ่านหนังสื อเล่มได้ แต่ไม่ควรใช้แทนหนังสื อเล่มทั้งหมด โดยพบว่านักเรี ยนที่
อ่านหนังสื อเล่ มจะใส่ ใจกับเนื้ อเรื่ องมากกว่า ในขณะที่นักเรี ยนที่อ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ จะใส่ ใจกับ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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รู ปภาพมาก นอกจากนั้นยังพบว่า ลักษณะการเรี ยนและเล่นคอมพิวเตอร์ ของเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงมีความ
แตกต่างกัน เด็กผูช้ ายชอบโปรแกรมที่มีลกั ษณะคล้ายเกม ในขณะที่เด็กผูห้ ญิงชอบโปรแกรมประเภทเสริ ม
การเรี ย นรู ้ ม ากกว่ า และเด็ ก ผูช้ ายมี ก ารใช้ค อมพิ ว เตอร์ เ พื ่อ การเรี ย นที ่แ ตกต่ า งจากเด็ ก ผูห้ ญิ ง นั่น คื อ
เด็กผูห้ ญิงใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการทําการบ้านและการสื่ อสาร ในขณะที่เด็กชายใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสร้าง
ประสบการณ์ในลักษณะจําลองสถานการณ์มากกว่าเด็กหญิง (Ruckman, 1999; Miller, 2001)
การใชคอมพิวเตอรอยางรูเทาทันของครู

สําหรับงานวิจยั ที่ศึกษาระดับของการรู้เท่าทันไอชี ทีของครู ในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ
พบว่ า ครู ใ นประเทศตุ ร กี มี ร ะดับ การรู ้ เ ท่ า ทัน ไอซี ที ต่ า งกัน ในกลุ่ ม ครู ท่ี มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน
ประสบการณ์ ในการสอนต่างกัน และเพศของครู การเตรี ยมครู ให้มีระดับการรับรู้ไอซี ทีสูงขึ้นควรทําโดย
การกําหนดมาตรฐานสําหรั บ ครู และให้ส่ งเสริ มให้ค รู เข้า รับ การพัฒนาเพือ่ ได้ รับการรับ รองมาตรฐาน
ดังกล่าว (Konan, 2010) และการศึกษาในประเทศกรี ซพบว่า ครู ส่วนมากไม่ใช้ไอซี ที และมีความสามารถ
ในการช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นการใช้ไอซี ทีไม่มากนัก ครู ท่ีมีการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาโทและมี
ประสบการณ์ในงานไม่มากใช้ไอซี ทีในการสอนมากกว่า และครู ควรเข้ารับการอบรมเพือ่ เพิ่มความสามารถ
ด้านนี้ (Korobili, 2011)
การใชแท็บเล็ตอยางรูเ ทาทัน

ในการศึกษาผลของการนําร่ องการใช้แท็บเล็ตในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษา
วิเคราะห์ ในประเด็นการใช้แท็บเล็ตอย่างรู้ เท่า ทันของครู และนักเรี ยน การใช้แท็บเล็ตอย่างรู้ เท่า ทันนั้น
หมายถึ ง ความรู ้ และทัก ษะในการใช้ค อมพิวเตอร์ แท็บ เล็ ต ซึ่ ง ครอบคลุ ม ในเรื ่ องความรู้ ค วามสามารถ
(knowledge) และทักษะ (skills) ในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในการเรี ยนการสอน ซึ่ งแสดงออกใน
รู ปแบบของการปฏิ บตั ิ หรื อ การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ประกอบด้วย การระบุขอบเขต การเข้าถึ ง การ
ประเมิน การจัดการ การบูรณาการ การสร้างสรรค์งาน และการสื่ อสาร
(1) การระบุขอบเขต (define) หมายถึง ความรู ้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อ
หา หรื อ ระบุขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศที่จะนํามาใช้ได้ในการเรี ยน หรื อ การสอนได้
(2) การเข้ าถึง (access) หมายถึง ความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สื บค้น
และจัด เก็บ ข้อมู ล สารสนเทศ จากแหล่ ง ข้อ มูล สารสนเทศรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น ฐานข้อ มู ล
เว็บไซต์ แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ เป็ นต้น
(3) การประเมิน (evaluate) หมายถึง ความรู้ และความสามารถในการเลือกและตัดสิ นใจนํา
สารสนเทศมาใช้ โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของสารสนเทศนั้น ๆ ได้
(4) การจัดการ (manage) หมายถึง ความรู ้และความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรื อ
นําข้อมูลสารสนเทศที่สืบค้นมาใช้ในการแก้ปัญหาได้
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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(5) การบูรณาการ (integrate) หมายถึ ง ความรู้ และความสามารถในการตีความและการนํา
สารสนเทศมาใช้ในการสังเคราะห์ การสรุ ป การเปรี ยบเทียบ และบอกความแตกต่างของ
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้
(6) การสร้ างสรรค์ งาน (create) หมายถึง ความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ตมาปรับใช้ หรื อนํามาใช้ออกแบบและการสร้างผลงานในสภาพแวดล้อมดิจิทลั
(7) การสื่ อสาร (communicate) หมายถึง ความรู ้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
เพื่อการสื่ อสารกับกลุ่มหรื อบุคคลอื่นได้
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา 22 กําหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสํ าคัญทีส่ ุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546) รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่เรี ยกกันว่า “การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” เป็ นแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทบทวนและนําเสนอข้อสรุ ปที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) แนวคิ ดและความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ (2) แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (3) พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ และ (4) ตัวบ่งชี้การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
แนวคิดและความหมายของการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ

การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ หรื อ ทีร่ ู้จกั ในชื่อเดิมว่า การจัดการเรี ยนการสอน
โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered หรื อ child-centered) นับเป็ นแนวคิดสําหรับการจัดการเรี ยน
การสอนที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในวงการศึกษา แนวคิดของการจัดการศึกษาในรู ปแบบนี้เกิดขึ้นจากรากฐาน
ด้านปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่ได้ผา่ นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็ นที่ยอมรับ
กันว่าเป็ นแนวทางที่สามารถใช้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรอบด้านตามกระแสของโลกาภิวฒั น์ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542)
ได้กล่าวถึง การจัดการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางไว้ดงั นี้
เป็ นที่ ยอมรับกันว่า การจัดการเรียนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศู นย์ กลาง คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสร้างและ
พัฒนา “ผูเ้ รี ยน” ให้เกิ ดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตอ้ งการในยุคโลกาภิ วฒั น์ได้ เนื่ องจากเป็ นการจัดการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนในเรื่ องที่

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และได้พฒั นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
(หน้า 4)

สําหรับการจัดการศึกษาที่ “ถือว่ าผู้เรี ยนสํ าคัญที่สุด” นั้น วิชยั วงษ์ใหญ่ (2543) ได้อธิ บายถึ ง
ความหมายของแนวคิดนี้ ไว้ว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนในการค้นพบความรู้
และสร้างผลิตผลขึ้นด้วยตนเอง โดยเชื่อว่า “การเรี ยนรู้ ที่มีพลังความคิ ดมากที่สุดเกิดขึน้ เมื่อผู้เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการสร้ างสิ่ งที่ ดีมีความหมายต่ อตนเอง สิ่ งที่ ตนเองชอบและสนใจ” ดังนั้นการสอนที่ให้ความสําคัญกับ
ผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนจึงต้องเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเคารพใน
ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ สิ ท ธิ หน้าที่ของผูเ้ รี ย น โดยจัดกิ จกรรมและประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ อย่างมี
ความหมายและเป็ นระบบ โดยเน้นประโยชน์สูงสุ ดที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้กล่าวถึงการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไว้วา่ เป็ นแนวการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผูเ้ รี ยน “สร้ างความรู้ ใหม่ และสิ่ งประดิ ษฐ์ ใหม่ โดยใช้ กระบวนการ
ทางสติปัญญา... กระบวนการทางสั งคม... มีปฏิ สัมพันธ์ และมีส่วนร่ วมในการเรี ยน และสามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ ใช้ ได้ ” การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้แก่ผเู้ รี ยนนั้นครู ผมู้ ีบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
จะต้อง “เน้ นการบูรณาการความรู้ ในศาสตร์ ต่ าง ๆ ใช้ หลากหลายวิ ธีสอน หลากหลายแหล่ งความรู้ ...
รวมทั้งเน้ นการใช้ วิธีการวัดผลอย่ างหลากหลาย”
โดยสรุ ป การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้นมุ่งเน้นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ
และความถนัดของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยมีครู เป็ นผูส้ นับสนุน ชี้ แนะ และอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ได้กาํ หนดไว้วา่ การจัดการศึกษาต้ อง
ยึดหลักว่ าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่ าผู้เรี ยนสํ าคัญทีส่ ุ ด ฉะนั้นครู
จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองจากการเป็ นผูช้ ้ ี นาํ ผูถ้ ่ายทอดความรู้ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนผูเ้ รี ยนในการแสวงหาความรู ้จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ผเู้ รี ยน
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําข้อมูลเหล่ านั้นไปใช้สร้ างความรู้ของตน นอกจากนั้นในหลักสู ตรการศึ กษาขั้น
พื้นฐานได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู้ไว้ โดยให้มุ่งปลูกฝังปัญญา พัฒนาการคิดของผู้เรียนให้
มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่ างมีวิจารณญาณความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่ าของตนเอง เข้ าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ ปัญหาข้ อขัดแย้ งทางอารมณ์ ได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม การจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละช่วงชั้นควรใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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เรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้ร่วมกัน การเรี ยนรู ้จากธรรมชาติ การเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิจริ ง และการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ การใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้
คู่คุณธรรม การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งสนองตอบต่อความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
และจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ในแต่ ล ะคาบเวลาเรี ย นไม่ ค วรใช้เ วลายาวนานเกิ น ความสนใจของผู้ เรี ย น
สถานศึกษาต้องจัดการเรี ยนรู ้ให้ครบทุกกลุ่มสาระในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ เป็ น
หลัก (กรมวิชาการ, 2545)
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้น คณะกรรมการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ (2543) ได้เสนอ
แนวทางโดยสรุ ปไว้ดงั นี้
1) ขั้นนํา/สํ ารวจความต้ องการ เป็ นการศึกษาธรรมชาติของผูเ้ รี ยนและกําหนดความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนโดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยหรื อทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อสร้างหรื อกระตุน้ ความ
สนใจ สํารวจความสนใจและพื้นฐานความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
2) ขั้นเตรียมการ ในขั้นนี้ครู ตอ้ งเตรี ยมศึกษาสาระ เนื้อหาวิชาในหลักสู ตรและจุดประสงค์ของการ
เรี ยนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพือ่ วางแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันและหาก
เป็ นไปได้ควรเชื่อมโยงและบูรณาการสาระการเรี ยนรู้ของแต่ละวิชาที่สัมพันธ์กนั เข้าด้วยกัน เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริ ง และให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ งให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ครู ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามความสนใจและความ
ถนัดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเองตามถนัดและสนใจรายบุคคล และครู ตอ้ ง
เตรี ยมแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็ นสื่ อการเรี ยน ใบความรู้ ใบงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรื อ ศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง
3) ขั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
3.1) ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน ขั้นนี้ครู ควรใช้ประเด็นคําถาม สถานการณ์หรื อกิจกรรมที่กระตุน้
หรื อท้าทายให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสงสัยใคร่ รู้ โดยครู แสดงท่าทีดว้ ยความเป็ นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รี ยนและทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อครู
3.2) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยมุ่งจัดกิ จกรรมและสร้างบรรยากาศทีส่ อดคล้องกับ
การดํารงชี วิต ใช้สื่อที่หลากหลายในลักษณะขององค์รวมที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรี ยนรู้และ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
3.3) ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลงานหรื อองค์ ความรู้ ผลงานหรื อองค์ ความรู้ ทีส่ รุ ปได้ จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายผลที่เกิดจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
โดยเน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดการค้นพบองค์ความรู ้ดว้ ยตัวเอง
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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4) ขั้นประเมินผล เป็ นการประเมินผลสําเร็ จของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นผลที่เกิด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยน โดยประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
การร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการทดสอบเพือ่ พัฒนาและค้นหาศักยภาพ จุดเด่นจุดด้อยของผูเ้ รี ยน และ
ตรวจสอบว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาผูเ้ รี ยนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ อีกทั้งผลการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนจะเป็ นตัวบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ดว้ ย ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ต้องให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในส่ วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และทักษะ
การแสดงออกทุกด้านและประเมินผลตามสภาพจริ ง
5) ขั้นสรุ ปและนําไประยุกต์ ใช้ เป็ นขั้นการตกผลึกของกระบวนการเรี ยนรู้รายบุคคล กล่าวคือ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเกิดการมองสิ่ งต่างๆ อย่างเป็ นองค์รวม มองอย่างเชื่อมโยงหยัง่ รู ้ เกิดการค้นพบตัวเองว่า มี
ความสามารถ มีจุดเด่นจุดด้อยทางด้านใด ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนหลังจากที่ผเู้ รี ยนได้ผา่ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการแสดงออกตามกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งพิจารณาได้จากการหา
ข้อสรุ ปจากบทเรี ยน โดยมีครู เป็ นผูช้ ้ ี แนะเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู ้ การสะท้อนความคิด การ
แสดงผลงาน การจัดนิ ทรรศการ การแสดงออกในลักษณะละคร การนําข้อค้นพบ การปรับปรุ งตนเองของ
ผูเ้ รี ยน
กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ (2540) ได้เสนอแนะแนวทางในกระบวนการการเรี ยนการสอนเพื่อให้เด็ก
เกิดความสุ ขในการเรี ยนไว้ดงั นี้
1) บทเรี ยนเริ่ มจากง่ายไปยากคํานึ งถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับของเด็กแต่ละวัย มี
ความต่อเนื่องในเนื้ อหาและขยายวงไปสู่ ความรู้ในแขนงอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจต่อชีวิตและโลก
รอบตัว
2) วิธีการเรี ยนสนุกไม่น่าเบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่ รู้ของนักเรี ยน การนําเสนอเป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ยดั เยียดหรื อกดดัน เนื้ อหาที่เรี ยนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความล้าและไม่นอ้ ยเกินไปจนเด็ก
หมดความสนใจ
3) ทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ มุ่งพัฒนาและส่ งเสริ มกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆของเด็ก รวมทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์จากการประมวลข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ คิดปั ญหาอย่างมีระบบ
4) แนวการเรี ยนรู ้ สัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสความงาม
และความเป็ นไปของสรรพสิ่ งรอบตัว บทเรี ยนไม่จาํ กัดสถานที่ หรื อ เวลา และทุกคนมีสิทธิ์ เรี ยนรู้อย่างเท่า
เทียมกัน
5) มีกิจกรรมหลากหลาย สนุ ก ชวนให้นกั เรี ยนเกิ ดความสนใจต่อบทเรี ยนนั้น ๆ เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมนั้น ๆ ภาษาที่ใช้จูงใจเด็ก นุ่ มนวลให้กาํ ลังใจและเป็ นไปทาง
สร้างสรรค์
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6) สื่ อที่ใช้ประกอบการเรี ยน เร้าใจให้เกิดการเรี ยนรู้ เข้าใจตรงตามเป้ าหมาย ซึ่ งกําหนดไว้อย่าง
ชัดเจน คือมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนจนรู้ชดั (learn to know) เรี ยนจนทําได้ (learn to do) และเรี ยนเพื่อ
จะเป็ น (learn to be)
7) การประเมินผล มุ่งเน้นพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
วิชาการและเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ประเมินผลตนเอง
โดยสรุ ป การจัด การเรี ย นรู ้ ที ่เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ นสํ า คัญ นั้ น ครู ผู้ส อนจึ ง ควรใช้ รู ป แบบวิ ธี ก ารที ่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู้ร่วมกัน
เรี ยนรู ้จากธรรมชาติ เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้แบบบูรณาการ และเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิด
ปั ญญา พัฒนาการคิดและความสามารถทางอารมณ์ นอกจากนี้ การนําการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญมาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยไอซี ทีน้ นั ครู ผูส้ อนสามารถนํามาผสมผสานใช้ร่วมกันได้ใน
ทุกกระบวนการตั้งแต่การเตรี ยมการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันระหว่างครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนโดยการสื บค้น
ข้อมูลและนํามาวางแผนการสอน รวมถึ งกระบวนการจัดการเรี ย นการสอน กิ จกรรม การประเมินผล
รวมถึ งการใช้และพัฒนาสื่ อการเรี ย นการสอนและแหล่ง เรี ยนรู ้ สําหรั บ ผูเ้ รี ย นและผูส้ อน จะเห็ นได้ว่า
การบูรณาการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและการใช้ไอซี ทีในการเรี ยนการสอนสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนได้ในทุกขั้นตอนขึ้นอยู่กบั การวางแผนและการ
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนเป็ นสําคัญ
พฤติกรรมและตัวบงชีก
้ ารเรียนรูท
 ผ
ี่ เู รียนเปนสําคัญ

การเรี ยนรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญจะทําให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้ซ่ ึ งผูส้ อนสามารถ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดได้ปฏิบตั ิงานด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2550)
1) ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการเรี ยนรู้
2) ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการฝึ กทักษะการใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเกต การรวบรวม
ข้อมูลและการปฏิบตั ิจริ ง ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น
3) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข สนุ กกับการเรี ยนรู ้ ได้คิด แสดงออกอย่างอิสระ บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ท่ีเป็ นกัลยาณมิตร
4) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ท้งั ระบบ
5) ผูเ้ รี ยนมีบทบาทมากที่สุด ครู ผสู้ อนเป็ นผูร้ ับฟัง ผูเ้ สนอแนะ ผูร้ ่ วมเรี ยนรู้ เป็ นที่ปรึ กษา ผูส้ ร้าง
โอกาส สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
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6) ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู ้ ในสิ่ งทีม่ ีความหมายต่อชีวิต คือสิ่ งที่อยู่ใกล้ตวั จากง่ายไปหายาก จาก
รู ปธรรมสู่ นามธรรม โดยใช้แหล่งการเรี ยนรู้เป็ นสื่ อ ประสบการณ์ชีวิต ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมาเป็ น
ฐานการเรี ยนรู ้และประยุกต์ใช้กบั การป้ องกันและแก้ปัญหา
7) ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กจัดกิ จกรรม ได้เรี ยนรู้ ตามความต้องการ ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ในสิ่ งที่
ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
8) การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่
9) ผูเ้ รี ยนได้รับการปลูกฝั งสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ศู นย์พฒ
ั นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน (พ.ค.ร.) สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ได้พฒั นาตัวบ่งชี้ การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญขึ้น โดยได้กาํ หนดตัวบ่งชี้ การสอนของครู 10 ข้อ
และ ตัวบ่งชี้การเรี ยนของผูเ้ รี ยน 9 ข้อ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู ้, 2543)


ตัวบงชี้การสอนของครู

1) ครู เตรี ยมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2) ครู จดั สิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริ มแรงให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
3) ครู เอาใจใส่ นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง
4) ครู จดั กิจกรรมและสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
5) ครู ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กคิด ฝึ กทํา และฝึ กปรับปรุ งตนเอง
6) ครู ส่งเสริ มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่ วนดี และปรับปรุ งส่ วน
ด้อยของผูเ้ รี ยน
7) ครู ใช้สื่อการสอนเพื่อฝึ กการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู ้
8) ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท่ีหลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กบั ชีวติ จริ ง
9) ครู ฝึกฝนกิริยามารยาทและวินยั ตามวิถีวฒั นธรรมไทย
10) ครู สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง


ตัวบงชี้การเรียนรูของผูเรียน

1) ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2) ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3) ผูเ้ รี ยนเห็นแบบอย่างที่ดี และฝึ กเผชิญสถานการณ์ จนเกิดจิตสํานึกและคุณธรรม
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4) ผูเ้ รี ยนฝึ กคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่าง
ชัดเจนและมีเหตุผล
5) ผูเ้ รี ยนได้รับการเสริ มแรงให้คน้ หาคําตอบ แก้ปัญหา ทั้งด้วยตนเองและร่ วมด้วยช่วยกัน
6) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
7) ผูเ้ รี ยนได้เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมี
ความสุ ข
8) ผูเ้ รี ยนฝึ กตนเองให้มีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
9) ผูเ้ รี ยนฝึ กประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ่ืน ตลอดจนสนใจใฝ่ หาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบงชี้ท่ใ
ี ชประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กาํ หนดตัวบ่งชี้ ที่ใช้ประเมินการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างเพือ่ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8 รายการประเมิน และ 34 พฤติกรรมที่สงั เกต
1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนฝึ กคิด ปฏิบตั ิจริ ง และประเมินตนเอง
1.1) จัดกิจกรรมโดยใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด เช่น คําถามเชิงอธิ บาย คําถามเชิง
คาดการณ์/ทํานาย คําถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
1.2) จัดกิจกรรม/สถานการณ์ให้นกั เรี ยนฝึ กคิด เช่น การอภิปราย การโต้ตอบหรื อ
ยอมรับ การหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
1.3) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนค้นคว้า ทดลอง หาคําตอบด้วยตนเอง
1.4) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
1.5) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ดว้ ยตนเอง
1.6) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์จุดเด่น จุดด้อยของการปฏิบตั ิงาน
1.7) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมประเมินผลงานตนเอง/เพื่อน
1.8) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนประเมินผลและปรับปรุ งตนเอง
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
2.1) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นรายบุคคลจากแหล่ง
ความรู ้ต่างๆ
2.2) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นรายกลุ่มจากแหล่งความรู้
ต่างๆ
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2.3) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยวิธีการเรี ยน รู ้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
เช่น การสรุ ปรายงาน การสรุ ปผลการค้นคว้า ทดลอง การปฏิบตั ิตามใบงาน
3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้และทํางานร่ วมกัน โดยเน้น
กระบวนการกลุ่ม
3.1) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้หรื อทํางานร่ วมกัน
3.2) จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความคิดช่วยเหลือพึ่งพากันโดย
กระบวนการกลุ่ม
3.3) จัดกิจกรรมโดยส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิงานกลุ่มตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
4) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการเชื่อมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
4.1) จัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
นักเรี ยน
4.2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ของนักเรี ยน
4.3) จัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนสามารถนําความรู ้แนวปฏิบตั ิที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในเนื้อหา
กิจกรรมแสดงผลงานการเรี ยน
5) การจัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขและ
ประสบผลสําเร็ จ
5.1) จัดสิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยนเอื้อต่อการเรี ยนรู้
5.2) จัดสิ่ งแวดล้อมนอกห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้
5.3) ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
5.4) แสดงความรัก ความเอาใจใส่ กบั นักเรี ยนในห้องเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
5.5) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกที่ดีร่วมกันอย่างมีความสุ ข
6) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่พฒั นาความรู ้ความสามารถและความถนัดของนักเรี ยน
6.1) จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถและความถนัดของนักเรี ยนเป็ น
รายกลุ่ม
6.2) จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถและความถนัดของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
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6.3) จัดกิจกรรมเสริ มเพือ่ แก้ไขจุดด้อยของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม /บุคคล เช่นการให้งาน
พิเศษ การสอนซ่อมเสริ ม
6.4) จัดกิจกรรมเสริ มเพือ่ ส่ งเสริ มจุดเด่นของนักเรี ยนเป็ น รายกลุ่ม/บุคคล เช่นชมรม
กลุ่มสนใจ
6.5) จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถและความถนัดของนักเรี ยน
เช่น การประกวดการแข่งขัน
7) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย
7.1) จัดกิจกรรมโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย เช่น สื่ อประเภทวิธีการ สื่ อประเภทวัสดุ
อุปกรณ์
7.2) จัดกิจกรรมโดยใช้ส่ื อสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่สอน
7.3) จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นกั เรี ยนเป็ นผูใ้ ช้ส่ื อด้วยตนเอง
8) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้การประเมินผลที่เหมาะสม
8.1) จัดกิจกรรม โดยมีการประเมินนักเรี ยน ในด้านต่าง ๆ เช่น พุทธิพิสัยจิตพิสัยและ
ทักษะพิสัย
8.2) ใช้วธิ ี การประเมินและเครื่ องมือที่เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/
สิ่ งที่ตอ้ งการวัด
8.3) มีการประเมินผลนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและสิ้ นสุ ดการ
เรี ยนในแต่ละเรื่ อง
8.4) มีการนําผลการประเมินมาใช้พฒั นานักเรี ยน โดยการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรี ยนสอดคล้องกับผลการประเมิน เช่น กิจกรรมการสอนซ่อมเสริ ม
นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาํ หนด
มาตรฐานการศึ กษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน: ประถมและมัธยมศึ กษารอบที่ส อง (พ.ศ. 2549-2553) โดยกํา หนดมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน และ
มาตรฐานด้านครู ไว้ดงั นี้
มาตรฐานด้ านผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
1) มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู ้จกั ตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

39

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2) สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้หอ้ งสมุด แหล่งความรู ้และสื่ อต่างๆ ได้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
3) มีวธิ ี การเรี ยนรู ้ของตนเอง เรี ยนรู้ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ สนุกกับการเรี ยนรู ้และชอบมาโรงเรี ยน
มาตรฐานด้ านครู
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1) มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3) มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน
5) มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
6) มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
7) มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
โดยสรุ ป การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู น้ นั ต้องเน้นให้ผเู้ รี ยนได้คน้ พบความรู้ หรื อสร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเองและนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง โดยเน้นการปฏิบตั ิจริ ง การคิด และการ
สรุ ปสร้างความรู ้ ผ่านกระบวนการกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ทั้งนี้กิจกรรมที่
จัดต้องคํานึงความต้องการ ความสนใจและความสามารถหรื อความถนัดของผูเ้ รี ยน
พฤติกรรมการเรียนการสอนดวยแท็บเล็ต

ในการศึ ก ษาผลของการนํา ร่ อ งการใช้แ ท็ บ เล็ ต ในโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ น
การศึกษาผลของการนําแท็บเล็ตไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของครู และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ในส่ วนพฤติกรรมการสอนของครูได้กาํ หนดตัวบ่งชี้ พฤติกรรมการจัดการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู โดยจําแนกเจตคติและพฤติกรรมการสอนของครู ออกเป็ น 5 ด้าน คือ (1)
การจัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าจูงใจและเสริ มแรงให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ (2) การจัดกิจกรรม
และสถานการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้ างสรรค์ (3) การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนฝึ กคิดทําและฝึ ก
ปรับปรุ งตนเอง (4) การใช้สื่อการสอนเพื่อการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ และ (5) การให้
แหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กบั ชี วิตจริ ง สําหรับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน
ได้กาํ หนดตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญออกเป็ น 4 ด้าน คือ (1) นักเรี ยนมีประสบการณ์ ตรง
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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สัมพันธ์กบั ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี (2) นักเรี ยนฝึ กปฏิ บตั ิ และทํากิ จกรรมหลากหลายจน
ค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง (3) นักเรี ยนฝึ กคิดหลายวิธี สร้างสรรค์จินตนาการ และแสดงออก
อย่างชัดเจน มีเหตุผล และ (4) นักเรี ยนสนใจใฝ่ รู้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนอย่างมีความสุ ข มีความสนุกในการ
เรี ยน โดยมีรายละเอียดคําอธิ บายดังนี้
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
หมายถึง การสอนของครู ที่คาํ นึงถึงนักเรี ยนเป็ นสําคัญประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ คือ
(1) ครู จัดสิ่ งแวดล้ อมและบรรยากาศทีป่ ลุกเร้ าจูงใจและเสริมแรงให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้
นิยาม: ครู ส ามารถจัด ห้ อ งเรี ย นหรื อ สถานที ่ใ ช้ ใ นการเรี ย นและการจัด กิ จ กรรมที ่มี
บรรยากาศที่ก ระตุน้ ให้นักเรี ยนอยากเรี ยนรู้ ในรายวิชาด้วยการใช้แท็บเล็ตเป็ น
เครื ่ อ งมื อ เสริ ม แรงให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสนใจที ่จ ะเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ กบั เพือ่ น และครู มีความใคร่ รู้ในสภาพแวดล้อมและธรรมชาติใกล้
ตัว โดยมีแท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้
(2) ครู จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ ผ้เู รียนได้ แสดงออกและคิดอย่างสร้ างสรรค์
นิยาม: ครู สามารถออกแบบและจัดกิ จกรรมใหม่ ๆ ในชั้นเรี ยน มีการสร้ างสถานการณ์
และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้สร้างสถานการณ์ได้ดว้ ยตนเองที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้
คิดอย่างสร้างสรรค์ ได้แสดงออกทางความคิดอย่างทัว่ ถึง และแสดงความคิดผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ หน้าชั้นเรี ยนและในกลุ่มเพือ่ น
(3) ครู ส่งเสริมให้ ผู้เรียนฝึ กคิดทําและฝึ กปรับปรุ งตนเอง
นิยาม: ครู สามารถวางแผน ออกแบบ และจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้ประเมินผลงานของ
ตนเอง ได้ป รั บปรุ ง แก้ไ ข ค้ นหาวิธี การในการปรั บปรุ ง ตนเองซํ้าหลาย ๆ ครั้ ง
จนสามารถประเมินและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
(4) ครู ใช้ สื่อการสอนเพือ่ การคิด การแก้ปัญหา และการค้ นพบความรู้
นิยาม: ครู ส ามารถใช้แท็บเล็ตเป็ นสื่ อการสอนที่สําคัญสํา หรั บการมอบหมายงานและ
จัดกิ จกรรมที่ทาํ ให้นักเรี ยนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็ นระบบ
และคิดสร้างสรรค์ และสามารถค้นหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
(5) ครูใช้ แหล่ งเรียนรู้ ทหี่ ลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กบั ชีวติ จริง
นิยาม: ครู สามารถใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู้ ใ นการเรี ยนการสอนจากแท็ บ เล็ ต และจาก
สภาพแวดล้อมที่ครู จดั เตรี ยมไว้ในห้องเรี ยน จากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
ในโรงเรี ยนและในชุ มชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่ น และนําไปเชื ่อมโยงกับสภาพ
วิถีชีวติ ที่เป็ นจริ งของนักเรี ยน
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พฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน
หมายถึง พฤติกรรมการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของนักเรี ยน มี 4 ตัวบ่งชี้
(1) นักเรียนมีประสบการณ์ ตรง สั มพันธ์ กบั ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
นิยาม: นักเรี ยนได้ใช้แท็บเล็ต ในการเรี ยนในรายวิชาด้วยตนเอง และใช้ในการสื บค้น
ข้ อมู ล ที ่เ กี ่ย วข้องกับ เนื้ อ หารายวิช าด้ว ยการใช้แ ท็บ เล็ ต รวมถึ ง การจัด การ
สารสนเทศที ่สื บ ค้น เพื ่อ การเรี ยนในรายวิ ช าโดยใช้ แ ท็ บ เล็ ต เนื้ อ หาสาระ
ในการเรี ยนในรายวิชาและสื บค้นผ่านแท็บเล็ต มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติในชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่
(2) นักเรียนฝึ กปฏิบัติและทํากิจกรรมหลากหลายจนค้ นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
นิยาม: นัก เรี ย นได้ฝึกใช้แท็บ เล็ ต ในการทํา แบบฝึ กหัด การปฏิ บ ตั ิ ก าร และการทํา
กิ จกรรมในรายวิช าซํ้าหลายๆ ครั้ ง จนมีค วามคล่ องแคล่ ว และมี ความสามารถ
ประยุกต์วิธีการในการใช้แท็บเล็ต เพือ่ ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ลองผิดลองถูก คิดค้น
วิธีการที่หลากหลาย จนมีความสามารถและมีทกั ษะในการใช้ แท็บเล็ต เฉพาะตัว
(3) นักเรียนฝึ กคิดหลายวิธี สร้ างสรรค์ จินตนาการ และแสดงออกอย่างชัดเจน มีเหตุผล
นิยาม: นักเรี ยนได้ใช้แท็บเล็ต ในการเรี ยนในรายวิชา และในการทํา กิ จกรรมต่า ง ๆ
ในรายวิชาที่ทาํ ให้นักเรี ยนได้ฝึกคิดขณะใช้แท็บเล็ต ได้อย่างหลากหลาย เช่ น
การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดหาเหตุผล คิดเปรี ยบเทียบ และคิด
อย่า งเป็ นระบบ รวมทั้ง การแสดงออกให้เห็ นถึ ง ความคิดดั งกล่ า วได้อย่า งเป็ น
รู ปธรรม สามารถประเมินผลการใช้แท็บเล็ต และประเมินผลการทํางานในรายวิชา
ได้อย่างมีเหตุผล
(4) นักเรียนสนใจใฝ่ รู้ มีส่วนร่ วมในการเรียนอย่ างมีความสุ ข มีความสนุกในการเรียน
นิยาม: นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนควบคู่กบั การใช้แท็บเล็ตในรายวิชา ศึกษา
หาข้อมูล ล่วงหน้า ก่ อนเข้า ชั้นเรี ย น มีสี หน้ายิ้มแย้ม เพลิ ดเพลิ น สนุ ก สนานกับ
การเรี ยน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ใช้แท็บเล็ต ตอบคําถามของครู อย่างรวดเร็ ว และ
สนใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กบั เพือ่ นในชั้นและครู ผสู้ อน
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ผลกระทบของคอมพิวเตอรตอ
 สุขภาพ

นับจากที่ได้มีการเผยแพร่ นโยบายนี้สู่สาธารณะ ได้เกิดประเด็นคําถามและข้อห่ วงใยขึ้นในสังคม
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีที่อาจจะเกิ ดขึ้ นกับสุ ขภาพของเด็ก
ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ประเด็นที่กล่าวถึงกันมากได้แก่ ปั ญหาพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต ปั ญหาสุ ขภาพ
และพัฒนาการ ปั ญหาด้านสายตา เป็ นต้น
การทบทวนงานวิจยั ในส่ วนนี้ เป็ นการสรุ ปในประเด็นผลกระทบด้านสุ ขภาพที่เกี่ ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใน 3 ด้านได้แก่ พฤติกรรมและคุณภาพชีวติ พัฒนาการและสุ ขภาพ และสุ ขภาพทางตา
ดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวต
ิ

การให้นกั เรี ยนชั้นประถมปี ที่ 1 ได้ใช้แท็บเล็ตในการเรี ยนการสอนแบบหนึ่ งต่อหนึ่ งนั้น ได้เกิด
คําถามถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อนักเรี ยนมีแท็บเล็ตเป็ นอุปกรณ์ ส่วนตัวที่สามารถพกพาได้ง่าย อาจจะทําให้นกั เรี ยนเล่นและติดเกม
มากขึ้ นหรื อไม่ รวมถึ งอาจจะส่ งผลทางลบต่อคุ ณภาพชี วิตของนักเรี ยน และอาจจะทํา ให้มี ปัญหาเรื่ อง
สุ ขภาพและพัฒนาการของนักเรี ยนตามมาด้วยหรื อไม่
จากการศึกษาในงานวิจยั ในต่างประเทศพบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ทาํ ในประเทศกําลังพัฒนาหรื อด้อย
พัฒนาตามนโยบาย One Laptop Per Child (OLPC) ทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามโดยตรง
การเก็บข้อมูลจึงอยูใ่ นลักษณะการวิจยั เชิ งคุณภาพโดยไม่มีกลุ่มควบคุมผ่านการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต
พฤติกรรมในห้องเรี ยน ผลการวิจยั มักสะท้อนเรื่ องคุณภาพการเรี ยนการสอนของครู เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ เช่น การศึกษาในทวีปแอฟริ กาพบว่าครู มีเวลาในการสอนลดลงเพราะต้องนําเวลาส่ วนหนึ่ งไป
ใช้ในการทําความรู ้จกั ตัวเครื่ อง (Guha, 2000) ทัศนคติของครู ที่ยงั ไม่คุน้ เคยกับตัวเครื่ องเป็ นอุปสรรคสําคัญ
ในการสอน (Mumtaz, 2000) การศึกษาในทวีปเอเชี ยพบว่าการใช้เทคโนโลยีทาํ ให้ภาระงานของครู เพิ่มขึ้น
อย่า งชัดเจนและจํา เป็ นต้ องมี ก ารเตรี ยมความพร้ อมครู ก่อนการใช้ง าน (Butler & Sellbom, 2002)
เด็กนักเรี ยนมีสมาธิ และตื่นตัวในการใช้งานดีในช่วงแรกและค่อย ๆ ลดลง (Pelgrum, 2001) เมื่อเวลาผ่านไป
1-2 เดือนอันเนื่องมาจากผลของความแปลกใหม่ (novelty effect)
การศึกษาในประเทศอังกฤษ (Twining, 2004) ศึกษาผลจากการใช้แท็บเล็ตพีซีในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาพบว่า แท็บเล็ตช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงสื่ อนอกห้องเรี ยนมากขึ้น ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วมของผูเ้ รี ยน และมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างไรก็ตาม การสร้างให้เกิด
ผลสําเร็ จดังกล่าวนั้นต้องอาศัยปั จจัยสนับสนุนและการจัดการด้านต่างๆ จากผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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สนับสนุ นให้มีเครื อข่ายสื่ อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และเครื่ องฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless
Data Projector) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งควรจัดให้มีการการวางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเป็ น
ระบบ
ผลการศึกษาทางปั ญหาพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของโครงการ OLPC ในต่างประเทศ (Nugroho
& Lonsdale, 2009) พบว่า คอมพิวเตอร์ ทาํ ให้ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยนมากขึ้น เกิดผลกระทบในวงกว้าง
มากกว่าการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน (Spillover Effect) เช่น เด็กนักเรี ยนนําคอมพิวเตอร์ ไปช่ วยคํานวณรายรับรายจ่ายในครัวเรื อน ตรวจสอบสภาพอากาศ เด็กนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึนโดยเฉพาะด้านการ
อ่านและเขียน มีสมาธิ และมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ดี แต่ยงั ไม่เกิดการเรี ยนรู ้ แบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแต่
อย่างใด ปั จจัยจากตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีความสําคัญมากต่อกระบวนการเรี ยนรู้ เช่น สัญญาณเครื อข่ายไร้
สาย (wireless )ความเสถียรของโปรแกรม
สําหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตพีซีต่อผลกระทบทางสุ ขภาพจิตหรื อ
การเรี ย นรู้ ใ นห้อ งเรี ย น มี เฉพาะการศึ ก ษาโครงการ OLPC ของสํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งสรุ ปได้วา่ สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในห้องเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผสู้ อนมีความเข้าใจกระบวนการเรี ยนรู้
โดยมีผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางตามทฤษฎี คอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ ม (Constructionism)
จากประสบการณ์ ที่ผวู ้ ิจยั ได้สังเกตพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ตามโครงการ OLPC ที่โรงเรี ยน
บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลําปาง พบว่าปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้คือการกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
ตามผูเ้ รี ยนและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าความรู้ดว้ ยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ ผูเ้ รี ยนจะ
กําหนดเป้ าหมายการเรี ย นรู ้ ใ นตอนเช้าและมาสรุ ป บทเรี ยนที่ได้จากการค้นคว้าตลอดทั้งวันในช่ วงบ่า ย
เป้ าหมายการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่มกั จะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุ มชน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพ
ห้องเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านสามขามีขนาดเล็กทําให้ครู สามารถควบคุมกระบวนการสอนโดยง่าย แตกต่าง
จากสภาพโรงเรี ยนในเขตเทศบาล
โดยสรุ ปในภาพรวมของการศึกษาในต่างประเทศยังไม่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมของทั้งบุคลากร
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในตัวเครื่ องมากนัก แต่ครู และเด็กนักเรี ยนมีความกระตือรื อร้น ในการใช้
เทคโนโลยีสูง (Preston, 2000)
ดานสุขภาพตา

แม้ว่าในปั จจุบนั จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดสายตาสั้น แต่มีผลจากการศึกษาพบว่า
ทั้งพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสายตาสั้น
ในการศึกษาปัจจัยด้านพันธุกรรมพบว่า สายตาสั้นมีความสัมพันธ์กบั ฝาแฝดโดยมีรายงานว่าฝาแฝด
จากไข่ใบเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีค่าความผิดปกติทางสายตาใกล้เคียงกันมากกว่าฝาแฝดจากไข่คนละใบ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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(Hammond et al., 2001; Teikari et al., 1991; Hu, 1981) และในพ่อแม่ท่ีมีประวัติสายตาสั้นพบว่า พ่อแม่ท่ีมี
สายตาสั้นมีแนวโน้มที่จะมีลูกสายตาสั้น โดยพบความชุกของสายตาสั้นในเด็กที่มีท้ งั พ่อและแม่สายตาสั้น
30-40% และพบความชุ กของสายตาสั้นในเด็กที่มีพ่อหรื อแม่สายตาสั้น 20-25% ในขณะที่เด็กที่ไม่มีท้ งั พ่อ
และแม่สายตาสั้นจะพบความชุกของสายตาสั้นน้อยกว่า 10% (Konstantopoulos et al., 2000)
สํ า หรั บ ปั จ จั ยด้า นสิ่ ง แวดล้อ มมี ห ลายการศึ ก ษาที ่พ บว่ า กิ จ กรรมการใช้ส ายตาในระยะใกล้
(Saw et al., 2002; Mutti et al., 2002) ระดับการศึกษา (Paritis et al., 1983) จะมีความสัมพันธ์กบั การเกิด
สายตาสั้น ทั้งยังมีความเชื่อในทางทฤษฎีวา่ การใช้สายตาในระยะใกล้เป็ นเวลานานจะทําให้การทํางานของ
กล้ามเนื้ อตาลดลงซึ่ งส่ งผลให้ไม่สามารถโฟกัสภาพได้ ทําให้มีการกระตุน้ ให้การเจริ ญเติบโตของลูกตามี
มากเกินไป จนเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดสายตาสั้นตามมา นอกจากนี้ ในการศึกษาเด็กนักเรี ยนอายุ 7-9 ปี ในประเทศ
สิ งคโปร์ พบว่า การอ่านหนังสื อจํานวนมากกว่า 2 เล่มต่อสัปดาห์ และการเรี ยนพิเศษมีส่วนสัมพันธ์กบั การ
เกิดสายตาสั้นในเด็ก (Saw et al., 2002) ในการศึกษาการเกิดสายตาสั้นในย่านเอเชียตะวันออกพบว่ามีความ
ชุกของภาวะสายตาสั้นที่เพิ่มมากขึ้นและพบมากกว่า 20% ในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (He et al.,
2004; Saw et al., 2002; Lin et al., 2004) และในการศึกษาความชุกของภาวะสายตาสั้นในนักเรี ยนช่วงอายุ
7-9 ปี พบว่า นักเรี ยนในประเทศสิ งคโปร์ มีภาวะสายตาสั้นมากกว่านักเรี ยนที่เมืองเซี ยะเหมินในประเทศจีน
ถึ ง 2 เท่ า ซึ่ งพบความสั มพันธ์ ของการอ่ านหนังสื อและใช้คอมพิวเตอร์ ที่ม ากกว่าในประเทศสิ ง คโปร์
(Saw et al., 2002)
นอกจากนี้ ยงั มีรายงานการศึกษาอื่นๆ ที่พบปั ญหาการเกิ ดสายตาสั้นที่มาจากจํานวนชั่วโมงของ
กิจกรรมกลางแจ้งซึ่ งมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับภาวะสายตาสั้น (Mutti et al., 2002; Rose et al.,
2008) และจากการศึกษาปั ญหาด้านการเกิดสายตาสั้นในประเทศสิ งคโปร์ พบว่าการดําเนินโรคของสายตา
สั้ น มี ส่ วนสั ม พันธ์ ก ับ การพบสายตาสั้ นในอายุที่น้อยกว่า และมี ค่ า สายตาสั้ น ที ่ม ากกว่า ในช่ ว งเริ่ ม ต้น
การศึกษา (Saw et al., 2000)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดจะเห็นได้วา่ สาเหตุของภาวะสายตาสั้นน่าจะเกิดจากหลายปั จจัย
และหนึ่งในนั้นคือการทํากิจกรรมที่มีการใช้สายตาในระยะใกล้
ดานสุขภาพและพัฒนาการ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นส่ วนช่วยเสริ มการเรี ยนรู้ให้แก่ผเู ้ รี ยนนั้นนับเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนยุคใหม่ และการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจะให้เด็กไทยสามารถเรี ยนรู ้ได้กา้ วทันโลกนั้น จากงานวิจยั
หลายๆ งานที่ผา่ นมาได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสุ ขภาพและพัฒนาการของเด็ก
สําหรับในประเด็นพฤติกรรมการกินของเด็กนั้น ในงานวิจยั ของ Shi และคณะ (2010) พบว่า การใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นนานกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน จะมีผลนําไปสู่ พฤติ กรรมการกินหรื อการดื่ ม อาหารประเภท
อาหารขยะ และทําให้เกิดปั ญหาโรคอ้วนได้ นอกจากนี้ Mendosa และคณะ (2007) ยังพบว่า การดูโทรทัศน์
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และใช้คอมพิวเตอร์ นานกว่า 2 ชัว่ โมงต่อวัน จะเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการสะสมไขมันในเด็กและทําให้เกิดโรค
อ้วน และได้ให้ขอ้ สรุ ปว่าควรสนับสนุนให้มีการจํากัดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ ในเด็กวัยก่อนเรี ยน
สําหรับในประเด็นการใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมต่างๆ Vandewater และคณะ (2006) พบว่า การ
ดูโทรทัศน์และเล่นคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้เด็กใช้เวลาในการทําการบ้าน การใช้เวลาร่ วมกับครอบครัว และการ
ใช้เวลาในการเล่นแบบสร้างสรรค์ลดลง นอกจากนี้ American Academy of Pediatrics ไม่แนะนําให้วาง
โทรทัศ น์และคอมพิวเตอร์ ไว้ใ นห้องนอนของเด็ก เนื่องจากอาจทําให้เด็ก ไม่ ยอมเข้านอนตรงเวลาและ
ก่อให้เกิดปั ญหาในเรื่ องการนอนได้ และในด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์อาจนําไปสู่ ปัญหา
ติดเกมส์ และการใช้ความรุ นแรงได้ (American Academy of Pediatrics, 2008)
สําหรับประเด็นของการเรี ยนรู ้ มีงานวิจยั หลายฉบับได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบของโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก โดย Coplan (1993) ได้รายงานว่าการเลือกชม
รายการเกี่ยวกับการศึกษาที่เหมาะสมจะส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรี ยนรู้ของเด็กและจะทําให้เด็กมีความ
พร้อมต่อการเข้าเรี ยนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ชมรายการประเภทดังกล่าว English และ Kenny (2003) ยัง
รายงานว่า เด็กนักเรี ยนอนุ บาลที่ชมรายการเกี่ยวกับการศึกษาจะมีผลการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาดีกว่า
และจะขยันอ่านหนังสื อมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ชมรายการประเภทดังกล่าว อย่างไรก็ตามพบว่ามีรายงานที่แสดง
ถึ ง ผลกระทบเชิ ง ลบของการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ต่อสมาธิ การใช้ก ล้า มเนื้ อ มัดเล็ ก และการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก
(Subrahmanyam et al., 2001; Australian Council for Education Research, 2010)
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาและได้เลื อกใช้แบบทดสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินพฤติกรรม
และพัฒนาการของเด็ก โดยในการประเมินพฤติกรรมการกิ นใช้แบบสอบถาม The children’s eating
behavior questionnaire ในการประเมินพฤติกรรมการนอนใช้แบบสอบถาม The children’s sleep habits
questionnaire (CSHQ) และในการประเมินสติปัญญาใช้แบบทดสอบแบบทดสอบ Raven’s (Wardle et al.,
2001; Owens et al., 2000; Phattharayuttawat et al., 2000)
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บทที่ 3
วิธก
ี ารดําเนินงาน
การดําเนิ นงานโครงการนําร่ องในระยะที่ 1 นี้ ได้มีการกําหนดแผนการทํางานและรายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรมย่อย เพื่อการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ออกเป็ น 4 ระยะดังนี้
1) การเตรี ยมความพร้ อมในเรื ่ องโครงสร้ างพื้นฐาน การเตรี ย มแท็บ เล็ตและเทคโนโลยีที่
เกี ่ย วข้อ ง การจัด หาสื ่ อ การเตรี ย มกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การจัด เตรี ย มสภาพแวดล้อ ม
ห้องเรี ยน และเตรี ยมเนื้อหาและกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาครู
2) การอบรมพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และประชุมชี้แจงผูป้ กครองเพื่อสร้างความเข้าใจ
3) การทดลองนําร่ องการใช้สื่อและแท็บเล็ตเพื่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
4) การติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อสรุ ปการศึกษานําร่ อง
โครงการศึ ก ษานํา ร่ อ งในครั้ งนี้ ได้ก ํา หนดรู ป แบบการทดลองนํา ร่ อ ง และรู ป แบบการศึ ก ษา
ผลกระทบไว้ดงั นี้
รูปแบบการทดลองนํารอง

ในการดําเนินโครงการระยะที่ 1 นั้น เพื่อให้สามารถสรุ ปประเด็นที่เกี่ยวกับการประยุกต์และบูรณา
การคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตสําหรับการนําร่ องในการเรี ยนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2554 จึงเสนอรู ปแบบ
และขอบเขตการดําเนินการ ดังนี้


โรงเรียนนํารอง

โรงเรี ยนนําร่ อง 5 โรงเรี ยน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คดั เลือก
จากโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ ง และได้สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ โดยเลื อก
โรงเรี ยนจาก 4 ภาค ๆ ละ 1 โรงเรี ยน ได้แก่
 โรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลําปาง
 โรงเรี ยนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
 โรงเรี ยนอนุ บาลพังงา จังหวัดพังงา
 โรงเรี ยนราชวินิต กรุ งเทพมหานคร
และโรงเรี ยนสาธิ ต 1 แห่ ง คือ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
กรุ งเทพมหานคร
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ระดับชั้น

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และประถมศึกษาปี ที่ 4 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรี ยน
โรงเรี ยนนําร่ องดําเนินการคัดเลือกห้องเรี ยนนําร่ อง และห้องเรี ยนควบคุมในแต่ละระดับชั้น


กลุมสาระและสื่อการเรียนรู

เน้นการใช้แท็บเล็ตเพือ่ การเรี ยนรู ้ใน 5 กลุ่มสาระ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีสื่อการเรี ยนรู้ของ สพฐ. ครบตาม
หลักสู ตรสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้แก่
1. ภาษาไทย
2. ภาษาต่างประเทศ
3. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
4. คณิ ตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์


รูปแบบการแจกแท็บเล็ตในโรงเรียนนํารอง









เครื่ องแท็บเล็ตเป็ นเครื่ องบริ จาคและเป็ นครุ ภณั ฑ์ของโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่ อง
ครู ผสู ้ อนในห้องเรี ยนนําร่ องได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่ อง
(ครู ประจําชั้นและครู ใน 5 กลุ่มสาระ)
นักเรี ยนได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่ อง เพื่อใช้ในการศึกษานําร่ องครั้งนี้
นักเรี ยนได้ใช้แท็บเล็ตสําหรับกิจกรรมในห้องเรี ยน หรื อ ภายในโรงเรี ยน ไม่อนุญาตให้
นํากลับบ้าน

สภาพแวดลอมในหองเรียนนํารอง





หลักการพื้นฐานตามข้อตกลงเกี่ยวกับการนําแท็บเล็ตไปใช้ในการนําร่ องครั้งนี้
แท็บเล็ตเป็ นเพียงตัวช่วย ไม่ ได้ มาแทนครู
แท็บเล็ตเป็ นเพียงตัวเสริ มประสบการณ์และใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
แท็บเล็ตเป็ นเพียงอุปกรณ์ที่ครู และนักเรี ยนเลือกใช้ บางเวลา ไม่ ใช่ ตลอดเวลา
การเรี ยนการสอนให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ครู และนักเรียน
 สามารถเปิ ดใช้ส่ ื อบทเรี ยนทีบ
่ รรจุอยู่ในแท็บเล็ตเพือ่ เสริ มการเรี ยนรู้ได้
 สามารถใช้แ ท็ บ เล็ ต เพื อ
่ ค้ นคว้า ข้อมู ล และทํา กิ จกรรมแบบออนไลน์ ไ ด้โดยใช้
เครือข่ ายไร้ สายภายในห้ องเรียน
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จัดทําข้ อตกลงการใช้ และดูแลแท็บเล็ต เพือ่ เสริ มสร้างความเข้าใจ และฝึ กระเบียบ
และความรับผิดชอบ
 นัก เรี ย นรั บ และจั ดเก็ บ แท็ บ เล็ ต ตามที ่ค รู ก ํา หนด แท็ บ เล็ ต ไม่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ นั ก เรี ย น
ตลอดเวลา
ในห้ องเรียน
 มีค อมพิว เตอร์ พีซี พ ร้ อมโปรเจคเตอร์ แ ละจอรั บ ภาพ 1 ชุ ด สํา หรั บ การเรี ย นการ
สอน เพือ่ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนใช้ในการนําเสนอหน้าห้องเรี ยนได้
 มี ผ้ ู ช่ ว ยด้ า นเทคนิ ค เพือ
่ คอยช่ วยเหลือครู และนักเรี ยนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน






กิจกรรมการใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมการเรียนรู


แท็ บ เล็ ต เป็ นเพี ย งเครื ่ อ งมื อ ที ่นัก เรี ย นจะมี โ อกาสได้ใ ช้เ พื ่อ เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ซึ่งได้แก่ เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะเพื่อสร้างความคุน้ เคย
 การใช้และรู ้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร (ICT Literacy)










การใช้และรู ้ส่ ื อภาพและเสี ยง (Media Literacy)
การอ่าน การเขียน การวาด การคํานวณ
การอ่านนิทาน หนังสื อ ตํารา ในแบบมัลติมีเดีย
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู้ร่วมกับเพือ่ น
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทําการบ้าน การสร้างชิ้นงาน/โครงงาน
เรี ยนรู ้และทบทวนเนื้อหาวิชาด้วยสื่ อดิจิทลั และสนุกกับเกมส์เสริ มทักษะ
เสริ มการเรี ยนรู ้จากสื่ อ หรื อโปรแกรมที่ครู สร้างหรื อจัดหาไว้ให้

ระยะเวลาในการนําแท็บเล็ตไปใชในหองเรียน

ทดลองนําร่ องในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ประมาณ 6 -7 สัปดาห์ (โดยเริ่ มในกลางเดือนมกราคม
2555 – ต้นเดือนมีนาคม 2555)
รูปแบบของการศึกษาผลกระทบ

ในการทดลองนําร่ องครั้ งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลทั้งเชิ งคุ ณภาพและปริ มาณ โดยการสังเกต สัมภาษณ์
รวมถึ ง การสํา รวจความคิ ดเห็ นและรั บ ฟั งข้อเสนอแนะจากครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง นั กเรี ย น ผูบ้ ริ หารและ
กรรมการสถานศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิทีม่ ีประสบการณ์ดา้ นการศึกษา และตัวแทนท้องถิ่นใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการนําแท็บเล็ตและนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ในการศึกษาผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และปี ที่ 4 ใน
การศึกษานําร่ องครั้งนี้ได้แบ่งประเด็นเพื่อการศึกษา ออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1) ผลกระทบต่อนักเรี ยน โดยติดตามผลด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ปั ญหาทางพฤติกรรมและ
คุณภาพชีวติ ด้านสายตา ด้านสุ ขภาพและพัฒนาการ
2) ผลกระทบต่อครู ผสู ้ อน โดยติดตามผลด้านพฤติกรรมการสอน การเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3) ผลด้า นสั ง คมและวัฒนธรรม โดยสอบถามมุ ม มองและข้ อเสนอแนะเกี ่ย วกับ แท็บ เล็ ต
เพื่อการพัฒนาการศึ กษาจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูเ้ ชี่ย วชาญและผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ ด้า นการศึ ก ษา ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กรรมการสถานศึ ก ษา ผูป้ กครอง
นักเรี ยน และตัวแทนท้องถิ่น
ในการศึกษาผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ
ปี ที่ 4 นั้น ได้มีการดําเนินการศึกษาวิจยั โดยจัดเป็ นการศึกษาผลกระทบใน 5 ประเด็น ดังนี้
1) ผลกระทบด้านพฤติกรรมและคุณภาพชีวติ
2) ผลกระทบด้านสุ ขภาพตา
3) ผลกระทบด้านสุ ขภาพและพัฒนาการ
4) ผลกระทบด้านพฤติกรรมและการจัดการเรี ยนรู ้
5) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
วิธก
ี ารศึกษา

 การศึกษาดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต




กลุมตัวอยาง
•

คณะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

จํานวน 10 คน

•

ครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และประถมศึกษาปี ที่ 4

จํานวน 10 คน

•

ครู ในรายวิชาที่มีการประยุกต์ใช้แท็บเล็ต

จํานวน 25 คน

•

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนละ 2 คน

จํานวน 10 คน

•

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนละ 2 คน

จํานวน 10 คน

•

ผูป้ กครองนักเรี ยน

จํานวน 1,000 คน

วิธก
ี ารเก็บขอมูล
•
•
•

การสังเกตุพฤติกรรม
การสัมภาษณ์
การตอบแบบสอบถาม

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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เครื่องมือวิจย
ั การศึกษาเชิงคุณภาพ
•

สังเกตพฤติกรรมในห้องเรี ยน (direct observation)

•

สัมภาษณ์นกั เรี ยนรายบุคคลประเมินผลกระทบทางพฤติกรรม

•

สัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) ตัวแทนผูป้ กครอง

•

สัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) ตัวแทนครู

เครื่องมือการศึกษาเชิงปริมาณ
•

แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป

•

แบบสอบถามปั ญหาพฤติกรรม (TYC)

•

แบบสอบถามคุณภาพชีวติ (PedsQL)

•

แบบสอบถามพฤติกรรมติดเกมของกรมสุ ขภาพจิต (GAS)

ขั้นตอนดําเนินการ
•
•

•
•

ขั้นที่ 1 : ประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนาและคัดเลือกเครื่ องมือวิจยั
ขั้นที่ 2 : ทําความเข้าใจกับครู ประจําชั้นเกี่ยวกับเครื่ อวมือเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมและ
คุณภาพชีวติ
ขั้นที่ 3 : แจกแบบสอบถามไปยังผูป้ กครอง
ขั้นที่ 4 : สัมภาษณ์ ผูป้ กครอง นักเรี ยน และครู ประจําชั้น

•

ขั้นที่ 5 : สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรี ยน

•

ขั้นที่ 6 : ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายผล

 การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพตา


กลุมตัวอยาง
•

•



วิธก
ี ารเก็บขอมูล
•
•



นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และ โรงเรี ยนราชวินิต
แบ่งเป็ นห้องทดลองชั้นเรี ยนละ 1 ห้อง และห้องควบคุมชั้นเรี ยนละ 1 ห้อง
การตอบแบบสอบถาม
ใช้เครื่ องมือในการตรวจวัดแบบก่อนและหลังการใช้แท็บเล็ต

เครื่องมือวิจย
ั
•
•

เครื่ อง Auto refraction เพือ่ วัดค่าสายตา
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลอาการผิดปกติทางตา

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ขั้นตอนดําเนินการ
•
•

•

•

•

ขั้นที่ 1 : ประชุมคัดเลือกเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับเด็กระดับประถมวัย
ขั้นที่ 2 : ก่อนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนนักเรี ยนทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมในระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ได้รับการตรวจทางจักษุโดยการวัดระดับการมองเห็นและการวัดค่าสายตา โดย
ใช้เครื่ องมือ Autorefraction และได้รับการตรวจวัดค่าสายตาจากจักษุแพทย์ซ้ าํ
อีกครั้งเพื่อความถูกต้องแม่นยํา
ขั้นที่ 3 : หลังจากที่นกั เรี ยนทุกคนที่เข้าร่ วมการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตภายในระยะเวลาที่กาํ หนด จึงมีการตอบแบบสอบถามโดยผูป้ กครอง
ขั้นที่ 4 : หลังจากการใช้แท็บเล็ตไป 6- 7 สัปดาห์ นักเรี ยนทุกคนที่เข้าร่ วมการศึกษาครั้ง
นี้ ได้ รั บ การตรวจทางจัก ษุ อี ก ครั้ งหนึ่ งเพื อ่ นํา มาเป็ นข้อ มู ล ในการศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบ
ขั้นที่ 5 : ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายผล

 การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพและพัฒนาการ


กลุมตัวอยาง
•
•
•



วิธก
ี ารเก็บขอมูล
•
•



การทดสอบด้านสุ ขภาพและพัฒนาการ
การตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือวิจย
ั
•

•
•
•



นักเรี ยนจากโรงเรี ยนนําร่ องทั้ง 5 โรงเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาชั้นปี ที่ 1 จากห้องเรี ยนนําร่ อง 181 คน และห้องเรี ยนควบคุม 160 คน
ชั้นประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 จากห้องเรี ยนนําร่ อง 225 คน และห้องเรี ยนควบคุม 205 คน

แบบสอบถามสําหรับผูป้ กครอง ใช้เก็บข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลด้านสุ ขภาพและพฤติกรรม
ได้แก่ อาการเจ็บป่ วย การใช้เวลาว่าง พฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการ
กินและพฤติกรรมการนอน
แบบทดสอบ Conner ใช้ในการประเมินสมาธิ
แบบทดสอบ Raven’s ใช้ในการประเมินระดับสติปัญญา
แบบทดสอบ Marianne Frostig ใช้ในการประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ขั้นตอนดําเนินการ
•

ขั้นที่ 1 : ประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนาและคัดเลือกเครื่ องมือวิจยั

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ขั้นที่ 2 : ก่อนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนนักเรี ยนทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ได้รับการทดสอบด้านสุ ขภาพและพัฒนาการ และตอบแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 : หลังจากการใช้แท็บเล็ตไป 6- 7 สัปดาห์ นักเรี ยนทุกคนที่เข้าร่ วมการศึกษาครั้ง
นี้ได้รับการทดสอบด้านสุ ขภาพและพัฒนาการและตอบแบบสอบถาม
ขั้นที่ 4 : ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายผล

 การศึกษาผลกระทบดานพฤติกรรมและการจัดการเรียนรู


กลุมตัวอยาง
•
•
•



•

การสัมภาษณ์
การตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือวิจย
ั
•
•
•



คน

วิธก
ี ารเก็บขอมูล
•



คณะผูบ้ ริ หาร จํานวน 5
คน
คณะครู ผสู ้ อน จํานวน 36
คน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และปี ที่ 4 จํานวน 170

แบบสอบถามผูบ้ ริ หาร
แบบสอบถามครู
แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน

ขั้นตอนดําเนินการ
•
•

•

•

•

ขั้นที่ 1 : ประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนาและคัดเลือกเครื่ องมือวิจยั
ขั้นที่ 2 : ใช้ แ บบสอบถามถามข้ อ มู ล ด้ า นพฤติ ก รรมและการเรี ยนรู ้ จ ากผู ้บ ริ หาร
ครู ผสู ้ อน และครู ประจําชั้น
ขั้นที่ 3 : สัมภาษณ์ ด้านพฤติกรรมและการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนก่ อนการใช้แท็บเล็ตเพื่อ
การเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นนัก เรี ย นทั้ง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ขั้นที่ 4 : ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมและการเรี ยนรู ้จากผูบ้ ริ หาร
ครู ผสู ้ อน ครู ประจําชั้น และ นักเรี ยนหลังจากใช้แท็บเล็ตไปแล้ว 6- 7 สัปดาห์
ขั้นที่ 5 : ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายผล

 การศึกษาผลกระทบทางดานสังคมและวัฒนธรรม


กลุมตัวอยาง
•
•

ประชาชน จํานวน 587 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ/นักวิชาการ จํานวน 4

คน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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•
•



•

คน

การสัมภาษณ์
การตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือวิจย
ั
•



จํานวน 15

วิธก
ี ารเก็บขอมูล
•



ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนท้องถิ่น จํานวน 12 คน

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสอบถามการรับรู้ผลกระทบของการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

ขั้นตอนดําเนินการ
•
•
•

•

•

•
•

ขั้นที่ 1 : ประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนาและคัดเลือกเครื่ องมือวิจยั
ขั้นที่ 2 : ประชุมคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิและตัวแทนภาคประชาชน54
ขั้นที่ 3 : คัด เลื อ กชุ ม ชนที ่ใ ช้เ ป็ นตั วแทนประชากรในเขตภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้
ขั้นที่ 4 : คัด เลื อ กผูท้ ี ่มี ค วามรู้ ค วามเชี ่ย วชาญด้า นการศึ ก ษาและเทคโนโลยีเ พื ่อเป็ น
ตัวแทนของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
ขั้นที่ 5 : เก็ บ ข้อมูล เพื่ อศึ ก ษาผลกระทบด้า นสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่ ม ต่ า งๆ ด้วย
แบบสอบถาม
ขั้นที่ 6 : สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการ
ขั้นที่ 7 : ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายผล

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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บทที่ 4
ผลการศึกษานํารอง
จากการทดลองนําร่ องในการใช้แท็บเล็ตเพือ่ การเรี ยนการสอนในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
และ 4 ในโครงการศึกษานําร่ องครั้งนี้ สามารถสรุ ปผลเป็ นประเด็นหลักใน 2 ด้าน คือ
1) การติดตามผลการเตรี ยมความพร้อม
นําเสนอผลการศึกษาในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์และบูรณาการแท็บเล็ตใน
การเรี ยนการสอน ซึ่ งได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โครงสร้ างพื้นฐานด้านไอซี ที
สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารและครู แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ โรงเรี ยนนําร่ อง
2) การติดตามผลกระทบของแท็บเล็ต
นําเสนอผลการศึกษาในบริ บทที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ ด้านนักเรี ยน ด้านครู ผสู้ อน และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษาใน 5 ประเด็น ซึ่ งได้แก่ ด้านพฤติ กรรมและการ
ดําเนิ นชี วิ ต ด้านสุ ขภาพตา ด้านสุ ภาพและพัฒนาการ ด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผลการเตรียมความพรอม

จากการเตรี ยมการเพื่อเตรี ยมความพร้อมในด้าน ๆ ซึ่ งได้แก่ การเตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และการสนับสนุ น การเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ การเตรี ยมความพร้อมด้านผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนแล้ว ประมาณกลางเดือนมกราคม – ต้นเดือนมีนาคม 2555 ได้มีการทดลองนํา
ร่ องการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมทีใ่ ช้แท็บเล็ตเป็ นฐาน เพื่อการบูรณาการและเสริ มสร้างการเรี ยนรู้
ให้แก่นกั เรี ยน โดยครู ประจําชั้นและครู ผสู้ อนใน 5 กลุ่มสาระได้นาํ แท็บเล็ตและสื่ อการเรี ยนรู้ไปประยุกต์
และบูรณาการเข้ากับสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรและโครงการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2555
ด้วยข้อจํากัดในด้านเวลาทําให้มีเวลาในการทดลองนําร่ องในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เป็ นระยะเวลา
ค่อนข้า งสั้ น อย่า งไรก็ตามจากการเตรี ย มการ และความร่ วมมื อของผูม้ ีส่ วนเกี ่ยวข้องทั้ง หมด ซึ่ ง ได้แก่
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรของโรงเรี ยน ผูป้ กครอง นักเรี ยน รวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลในทุกภาคส่ วน ทําให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรั บนําไปเป็ นแนวทางในประยุกต์สําหรับโครงการในลักษณะนี้ และสามารถ
นําไปถอดบทเรี ยนเพื่อการขยายผลต่อไป

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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คอมพิวเตอรแท็บเล็ต

ในโครงการนําร่ องครั้งนี้ การจัดหาแท็บเล็ตเป็ นการดําเนิ นการโดยกระทรวงไอซี ที ร่ วมกับ สพฐ.
ด้วยการรั บ บริ จาคจากบริ ษ ทั ในรู ป ของซี เอสอาร์ (CSR) หรื อ ความรั บ ผิดชอบทางสั ง คมของธุ รกิ จ
(Corporate Social Responsibility) มีบริ ษทั ยื่นความจํานง 5 บริ ษทั ผลการคัดเลือกได้เครื่ อง Lenovo รุ่ น
IdeaPad Tablet A1-07 โดย บริ ษทั เลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด และได้ส่งมอบแท็บเล็ ตให้แก่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม และ 21 ธันวาคม 2554
เครื่ องที่ได้รับบริ จาคเหล่านี้สาํ หรับใช้ในการศึกษานําร่ องในภาคการศึกษาที่ 2/2554 จากนั้นจะเป็ น
อุปกรณ์ที่มอบเป็ นครุ ภณั ฑ์ของโรงเรี ยนนําร่ องต่อไป
คุณสมบัตข
ิ องแท็บเล็ต











Lenovo IdeaPad Tablet A1-07
จอขนาด 7 นิ้ว (1024 x 600)
ขนาด 195 x 125 x 11.95
นํ้าหนัก 400 กรัม
ระบบปฏิบตั ิการ Android 2.3
เอสดีการ์ด (Internal disk) 2 GB
WiFi, Bluetooth
Camera 3 M. Pixels
Built in Microphone
อุปกรณ์เสริ ม ได้แก่ External SD Card ขนาด 16 GB

การเตรียมแท็บเล็ตเพื่อพรอมใช

 แท็บเล็ตจากกล่ อง
 ค่ากําหนดตั้งต้นสําหรับการใช้งาน (settings) ต้องปรับเพื่อให้พร้อมใช้งาน


แอพพลิ เคชัน่ (application) ที่มากับเครื่ องมี ความหลากหลาย มี เพีย งบางตัวที่ พอจะ
นํามาใช้สาํ หรับการเรี ยนรู ้ของเด็ก

 แท็บเล็ตเพือ่ พร้ อมใช้
 จัดระบบทะเบียนเครื่ องแท็บเล็ต
 ปรับการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นที่จาํ เป็ นเพื่อพร้อมใช้งาน ซึ่ งได้แก่
 วัน/เวลา (Date/Time)
 ภาษา (Language)
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ค่ากําหนดเกี่ยวกับพิมพ์ดว้ ยคียบ์ อร์ด (Input Keyboard)
 ค่ากําหนดการหน่วงเวลา (Idle timeout)
 ค่ากําหนดสําหรับการใช้เครื อข่ายไร้สาย (Wifi)
 การจัดหน้าโฮมเพื่อให้สะดวกในการเรี ยกใช้แอพพลิเคชัน
่ (Home Screen & Shortcuts)
ชาร์จแบตเตอรี่ (ใช้เวลาชาร์ จประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง/เครื่ อง ใช้งานได้ประมาณ 4 ชัว่ โมง)
ค้นหาแอพพลิเคชัน่ (Apps) เพือ่ เสริ มการใช้งานและติดตั้งบนแท็บเล็ต (การติดตั้งใช้เวลา
1-5 นาที/App ทั้งนี้ข้ ึนกับความเร็ วของอินเทอร์ เน็ต)
ค้นหาสื่ อ/แอพพลิเคชัน่ สําหรับเด็กซึ่ งไม่เสี ยค่าใช้จ่าย (Free Apps from Android Market)
และติดตั้งบนแท็บเล็ต ซึ่งได้แก่
สื่ อการเรี ยนรู ้ประเภทเอ็ดดูเทนเมนต์ (edutainment) ซึ่ งเป็ นตัวอย่างสําหรับการนําไปใช้
เสริ มการเรี ยนรู ้ในระดับประถมศึกษาที่สามารถติดตั้งบนเครื่ องแท็บเล็ตนําร่ องได้แก่
 How to Make Origami
 Mind Map Memo
 Whiteboard
 Animal Book
 Note Everything
 Baby Learns Shapes
 Bord
 Baby Learns Numbers
 Smart Diagram Lite
จัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์เสริ มที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่
 การ์ ดเพือ
่ จัดเก็บสื่ อ สพฐ. (SD Card 16 Gb)
 ปากกา (Stylus)
 ซองสําหรับแท็บเล็ต
 หู ฟัง
ติดตั้งสื่ อการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรของ สพฐ. (ใช้เวลา 50 นาที/เครื่ อง)
 สื่ อชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 385 เรื่ อง สื่ อชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 20 เรื่ อง
การชาร์ จแบตเตอรี่ ใช้เวลา 2 ชัว่ โมงครึ่ ง (ใช้งานได้ประมาณ 4 ชัว่ โมง)
การลงแอพพลิเคชัน่ (App) ใช้เวลา 3-5 นาที / App (ขึ้นกับความเร็ วของอินเทอร์เน็ต)
การจัดระบบและวิธี ก ารเพือ่ ช่ วยให้นัก เรี ย นเข้า ถึ ง สื ่ อและแอพพลิ เคชั่นได้ง่า ย เพือ่ ลด
ปั ญหาความวุน่ วายในการเข้าใช้งาน

















ขอสรุปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต


คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตทีใ่ ช้ในการนําร่ องนี้ โดยรวมนับว่าเป็ นอุปกรณ์ท่ีมีประสิ ทธิ ภาพด้าน
การใช้งานในระดับดี (จากการทดลองใช้ตามเงื่อนไขการใช้งานในโครงการ) เป็ นเครื่ องที่
มีคุณสมบัติดา้ นความทนทานต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับดี เนื่องจากไม่พบความเสี ยหายใน
ระดับที่ตอ้ งส่ งซ่อม หรื อ ส่ งคืนบริ ษทั

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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คุ ณ สมบัติด้า นขนาดและนํ้า หนัก จากการสัง เกตการใช้ง าน พบว่า สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ดูจะมีความพอเหมาะกับการหยิบจับและพกพา แต่สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีความเห็นจากครู และผูป้ กครองว่าขนาด 7 นิ้ว เล็กเกินไป
คุ ณสมบัติในด้านกล้องถ่ายภาพที่มาพร้อมกับเครื่ อง ทั้งกล้องด้านหน้าและหลัง นับเป็ น
คุ ณ สมบั ติเ ด่ น ประการหนึ่ ง ที ่ค รู แ ละนัก เรี ย นสามารถนํา มาใช้เ ป็ นเครื ่ อ งมื อ เสริ ม ใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์และทําโครงงานของนักเรี ยน และ
ทําให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะด้านดิจิทลั ได้เป็ นอย่างดี
อุปกรณ์ เสริ มที่จาํ เป็ นอีกชิ้นหนึ่ ง คือ หู ฟัง ในกรณี ที่นักเรี ยนจําเป็ นต้องเปิ ดสื่ อที่มีเสี ยง
ประกอบ และเปิ ดในห้องเรี ยนพร้ อม ๆ กัน สําหรั บในเรื่ องการใช้อุป กรณ์ หูฟั งนี้ มีข ้อ
กังวลและห่วงใยทั้งจากครู และผูป้ กครอง ถ้าหากต้องให้นกั เรี ยนใช้หูฟังมากเกินไป อาจจะ
ทําให้นกั เรี ยนมีปัญหาเรื่ องการได้ยนิ ตามมาในระยะยาว

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต









คุณสมบัติของเครื่ องเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งคํานึงถึง ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ส่ วนใหญ่เห็น
ว่าคุณสมบัติของเครื่ องที่จะให้นกั เรี ยนไม่ควรตํ่ากว่าเครื่ องที่ใช้นาํ ร่ องนี้
แม้วา่ ในโครงการนี้ จะไม่พบปั ญหาขัดข้องเสี ยหายในเรื่ องเครื่ องแท็บเล็ต และไม่พบการ
ตกหล่นชํารุ ดก็ตาม ในทางปฏิบตั ิควรมีเครื่ องสํารองไว้ที่โรงเรี ยนบ้าง เพือ่ มิให้เกิดปั ญหา
ในการสอนหรื อการจัดกิจกรรม
ประเด็ น เรื ่ อ งจอภาพขนาด 7 นิ้ ว มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ น้ ัน การพิ จ ารณาคงขึ้ น กับ
ประเภทการใช้งาน และสื่ อที่นาํ มาใช้กบั เครื่ อง ถ้ามีกาํ หนดขนาดไว้แล้ว การออกแบบสื่ อ
หรื อ การออกแบบการใช้งานบนหน้าจอ (interface) ต้องนําข้อกําหนดนี้ไปพิจารณาด้วย
อุปกรณ์เสริ มที่จาํ เป็ นได้แก่ ซองกันกระแทก หูฟัง และปากกา (stylus)
ความพร้ อมใช้ ของแท็บเล็ต
 การติดตั้งสื่ อและแอพพลิเคชัน
่ บนเครื่ องแท็บเล็ตแต่ละเครื่ องต้องใช้เวลานาน
 การติ ดตั้งต้องอาศัย ผูม
้ ีประสบการณ์และชํานาญในการใช้เครื่ องแท็บเล็ต เพื่อช่วยจัด
วางสื่ อและแอพพลิเคชัน่ ตามความต้องการของครู ผสู ้ อน
 การจัดเตรี ยมสื่ อและแอพพลิ เคชัน
่ บนเครื่ องแท็บเล็ต หากดําเนินการติดตั้งมาพร้อมกับ
เครื่ องโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตได้ จะช่วยลดภาระการเตรี ยมเครื่ องจํานวนมากในรอบแรกได้
 ควรจัดให้มี หน่ วยประสานงานหรื อ ที มงานส่ ว นกลางของโรงเรี ย นเพื่อช่ ว ยเหลื อและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปั ญหาด้านการเตรี ยมเครื่ องให้พร้อมใช้
 สื่ อหรื อแอพพลิ เคชัน
่ ที่ ครู และผูป้ ครองเห็นว่าเหมาะสมสําหรับนักเรี ยนนั้น หากเป็ น
แอพที่มีลิขสิ ทธิ์ ควรมีการจัดซื้ อให้ถูกต้อง
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ซองกันกระแทกเพือ่ ช่ วยป้ องกันรักษาเครื่ องแท็บเล็ตนับเป็ นสิ่ งจําเป็ น ในการนําร่ อง
ครั้งนี้เครื่ องของนักเรี ยนไม่มีแตกเสี ยหายเลย
การจัดทําข้อตกลงและกติกาการใช้แท็บเล็ต และการสร้างความเข้าใจทําให้เกิดการใช้
งานที่ถูกต้อง ปลอดภัย ง่ายต่อการดูแลรักษา และเป็ นการฝึ กระเบียบ นักเรี ยนสามารถ
ทําตามข้อตกลงได้เป็ นอย่างดี
บนเครื่ องแท็บเล็ตควรระบุรหัสประจําตัวของนักเรี ยนไว้ที่เครื่ อง เพื่อความสะดวกแก่
การแจกและเก็บรักษา
ในระหว่า งที่ ใ ห้เด็ก เปิ ดสื่ อการเรี ย นรู ้ ใ นห้องเรี ย นพร้ อมกัน หู ฟั งอาจะช่ วยลดเสี ย ง
รบกวนได้ แต่ผปู ้ กครองและครู บางส่ วนกังวลในเรื่ องระดับเสี ยง และให้ขอ้ สังเกตว่า
บางครั้งทําให้ลาํ บากในเรื่ องการสื่ อสารกับนักเรี ยน

โครงสรางพืน
้ ฐานดานไอซีที
การเตรียมความพรอม

 ก่ อนดําเนินการ
 เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วเฉลี่ย 6 Mbps ผ่านเครื อข่าย ADSL สําหรับทั้งโรงเรี ยน
 ไม่มีติดตั้งจุดเชื่อมสัญญาณเข้าถึงเครื อข่ายจากห้องเรี ยน
 ระบบไฟฟ้ าไม่เพียงพอสําหรับการติดตั้งและใช้งานแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 หลังดําเนินการ
 เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่าน ADSL มายังแต่ละห้องเรี ยนโดยตรงด้วยความเร็ ว 12 Mbps
 เดินสายไฟฟ้ าเพิ่มเติมขนาด 10 Amp สําหรับตูช้ าร์ จแบตเตอรี่
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย (Access Point) จํานวน 4 จุดต่อห้องเรี ยน
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) จํานวน 1 เครื่ อง
 ตู ้ Rack จํานวน 1 ตู ้

Access Point ที่ติดตั้งในหองเรียน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ผลการจัดเตรียมโครงสรางพืน
้ ฐาน








จากการติ ด ตั้ง เครื อ ข่ า ยโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายประจํา ห้อ งเรี ย น ยัง มี
ความเร็ วไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการสอนที่ครู ให้นกั เรี ยนเปิ ดเข้าเว็บไซต์เพือ่ ดูสื่อ
จากแหล่งเดียวกันพร้อม กัน เช่น การเปิ ดสื่ อผ่าน YouTube เป็ นต้น
ความเร็ ว และความเสถี ย รของเครื อ ข่ า ยเป็ นสิ่ ง จํ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง และจํ าเป็ นต้อ งมี ผู้มี
ประสบการณ์กาํ กับดูแล ประเมินประสิ ทธิ ภาพและปรับให้รองรับการใช้งาน
ครู อาจใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อลดปริ มาณการออกสู่ อินเทอร์ เน็ตพร้อมกัน และยังทําให้
นักเรี ยนได้มีปฏิสมั พันธ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ครู อาจใช้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้จากสื่ อที่หลากหลาย เพือ่ นําผลการเรี ยนรู้ มาร่ วมกัน
วิเคราะห์ในชั้นเรี ยน

ขอเสนอแนะดานโครงสรางพืน
้ ฐาน






การเชื ่อมเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ โ รงเรี ย นใช้อ ยู่น้ ัน เป็ นการเชื ่อ มต่ อ ผ่า นเอดี เ อสแอล
(ADSL modem) ซึ่ งมีขอ้ จํากัดทําให้ไม่สามารถรองรับปริ มาณการใช้งานได้ จึงควรใช้
สายสัญาณเช่ า (leased line) จากผูใ้ ห้บริ การ หรื อ เชื่อมเข้ากับเครื อข่ายของ สพฐ. หรื อ
สกอ. ซึ่ งมีความพร้อมและเสถียรมากกว่า และทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
การเลือกใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย (Access Point) จะต้องเป็ นอุปกรณ์ท่ี
มีคุณภาพ เพือ่ ให้รองรับจํานวนแท็บเล็ตภายในห้องเรี ยนได้ และจํานวนอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้สายต้องเพียงพอสําหรับแต่ละห้องเรี ยน
การใช้งานเครื อข่ายไร้สายจากเครื่ องแท็บเล็ตควรมีการระบุเครื่ องแท็บเล็ตเพื่อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบกระจายเป็ นกลุ่ม เพื่อลดปั ญหาคอขวดในการใช้งาน

สภาพแวดลอมของหองเรียน
การเตรียมความพรอมของหองเรียน

 ก่ อนดําเนินการ
 ห้องเรี ยนส่ วนใหญ่มีขนาด 8 x 6 x 3 เมตร ค่อนข้างคับแคบสําหรับนักเรี ยน 40-50 คน
 ห้องเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ไอทีในห้องเรี ยน
 ระบบไฟฟ้ าและปลั๊ก ไฟภายในห้ อ งเรี ย นไม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การใช้ง านแท็ บ เล็ ต และ
อุปกรณ์ไอที
 ระบบไฟฟ้ า/ปลัก๊ ไฟในห้องเรี ยนไม่เพียงพอสําหรับแท็บเล็ตและอุปกรณ์ไอซี ที
 ปั ญหาการปรับ/ควบคุมแสงสว่างทั้งจากภายในและภายนอกห้อง
 ห้องเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการป้ องกันอันตรายจากการถูกโจรกรรม

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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 หลังดําเนินการ
 เดินสายไฟฟ้ าเพิ่มเติมขนาด 10 Amp สําหรับตูช้ าร์ จแบตเตอรี่
 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จํานวน 4 จุด/ห้องเรี ยน
 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) จํานวน 1 เครื่ อง
 ตู ้ Rack จํานวน 1 ตู ้
 ติดตั้งปลัก๊ ไฟฟ้ าเพิม
่ เติม
 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ พีซีสาํ หรับครู 1 ชุดพร้อมต่ออินเทอร์ เน็ต โปรเจคเตอร์ และจอภาพ
 ติดตั้งตูช้ าร์ จแบตเตอรี่ สาํ หรับแท็บเล็ตจํานวน 1 ตู ้

ตูช
 ารจแบตเตอรี่

ขณะกําลังชารจแบตเตอรี่ของเครือ
่ งแท็บเล็ต

ผลการจัดสภาพหองเรียน










ในบางโรงเรี ยนห้องเรี ยนมีขนาดค่อนข้างคับแคบ ทําให้มีขอ้ จํากัดด้านการจัดวางอุปกรณ์
ไอทีสาํ หรับการสอน
ขนาดของห้องเรี ยนมีขนาดเล็กทําให้การจัดกิจกรรมการสอนกระทําได้ไม่หลากหลาย และ
การเข้าให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนแต่ละคนในการใช้แท็บเล็ตทําได้ค่อนข้างลําบาก
คอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตและต่อกับจอรับภาพ เป็ นอุปกรณ์ไอทีที่จาํ เป็ น
สําหรับทั้งครู และนักเรี ยนในการสอนและนําเสนอหน้าห้อง
ตูช้ าร์จแบตเตอรี่ เป็ นสิ่ งจําเป็ น นอกจากการชาร์ จไฟแล้ว ยังใช้จดั เก็บแท็บเล็ตได้อย่างเป็ น
ระเบียบ มีกุญแจล๊อคซึ่ งช่วยในเรื่ องความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง
ห้องเรี ยนควรมีระบบปรับระบายอากาศและระบบไฟฟ้ าส่ องสว่างที่เพียงพอ

ขอเสนอแนะดานสภาพหองเรียน




อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื่ องฉายภาพนับเป็ นสิ่ งจําเป็ นในห้องที่มีก ารเรี ยนการสอน
เนื ่อ งจากแท็ บ เล็ ต มี ข นาดเล็ ก และบางครั้ งครู ผูส้ อนจํา เป็ นต้อ งแสดงสื ่ อ เพื ่อ นํา เข้า สู่
บทเรี ยน หรื อเพือ่ การอธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจก่อนการใช้ส่ื อและกิจกรรมบนแท็บเล็ต
ห้องเรี ยนที่มีจาํ นวนนักเรี ยนมากและมีพ้ืนที่จาํ กัด ทําให้ขาดโอกาสในการจัดรู ปแบบของ
กิจกรรมการเรี ยนที่หลากหลาย
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การจัดที่นั่งแบบใหนักเรียนนั่งหันหนาเขาหากัน

ห้ อ งเรี ย นที ่มี ก ารใช้ไ อที จ าํ เป็ นต้อ งคํ านึ ง ถึ ง การระบายอากาศและต้อ งมี แ สงสว่า งที ่
เหมาะสม
ห้องเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ขาดการป้ องกันอันตรายจากการถูกงัดแงะ ทําให้เสี่ ยงต่อการสู ญหาย
ของอุปกรณ์ จึงควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความมัน่ คงปลอดภัย

สื่อและแหลงเรียนรู
การเตรียมความพรอม









ติดตั้งสื่ อจาก สพฐ. ไว้ในเครื่ องแท็บเล็ตและสามารถเรี ยกใช้งานได้สมบูรณ์
ติ ดตั้ง เว็บ ไซต์ DLO สํ า หรั บ เผยแพร่ สื่ อเพื่อให้นัก เรี ย น ครู ผูป้ กครอง และผูส้ นใจ
สามารถเรี ยกดูได้ผา่ นแท็บเล็ต หรื อเครื่ องพีซี หรื อ อุปกรณ์พกพาอื่นได้
แอพพลิ เคชั่น และสื ่ อ เสริ ม เพื ่อใช้เ ป็ นเครื ่ องมื อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการเรี ย นรู้
สําหรับนักเรี ยนยังมีไม่มาก ส่ วนใหญ่จะเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่ งยังเป็ นอุปสรรคสําหรับการ
เรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาตอนต้น
ติดตั้งสื่ อการเรี ยนรู้ประเภท Edutainment ทีเ่ ป็ นตัวอย่างสําหรับการนําไปใช้ในการเรี ยน
การสอนในระดับประถมศึกษา และสามารถติดตั้งบนแท็บเล็ตที่ใช้นาํ ร่ องได้ ซึ่ งได้แก่
 How to Make Origami
 Mind Map Memo
 Whiteboard
 Animal Book
 Note Everything
 Baby Learns Shapes
 Bord
 Baby Learns Numbers
 Smart Diagram Lite
สื่ อที่ได้พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้กบั เครื่ องแท็บเล็ต และสามารถนําขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของ DLO (http://dlo.itl.swu.ac.th) ได้แก่
 What is a Tablet?
 แรงดันอากาศ
 Tablet for Learning
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จัดทํารายการแหล่งเรี ยนรู ้ทีม่ ีสื่อและเนื้อหาทีส่ ามารถใช้เสริ มการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางทั้งในและต่างประเทศ และนําขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ
DLO เพือ่ ให้ครู สามารถใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพิ่มเติม และใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผ่านแท็บเล็ตได้
ครู จะต้องมี เวลาในการค้นหาและทดลองใช้แอพพลิเคชั่น เพือ่ มาใช้ในการบูรณาการกับ
การเรี ยนการสอนด้วยตนเอง
แอพพลิ เคชัน่ ที่คน้ หาได้ฟรี บน Android Market นั้นมักจะเป็ นรุ่ นที่ใช้งานได้จาํ กัด ไม่
สามารถใช้ฟังก์ชนั่ ได้ครบ ถ้าจะใช้เต็มที่จาํ เป็ นต้องมีค่าใช้จ่าย
แอพพลิ เคชั่น มักจะมี โฆษณาที ่ไ ม่เหมาะสมสํา หรั บเด็ก สอดแทรกเข้ ามาในกรณี ที่ต่อ
สัญญาณเครื อข่ายไร้สายไว้

ผลของการใชส่ อ
ื และแหลงเรียนรู

1. สื่ อของ สพฐ.ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 สามารถนํามาใช้ในการสอนได้ แต่ครู ตอ้ งปรับ
กระบวนการสอนเพือ่ ให้นกั เรี ยนรู ้จกั การสรุ ป การคิดวิเคราะห์ได้
2. สื่ อของ สพฐ. ส่ วนใหญ่เป็ นสื่ อสํา หรั บ การเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง หรื อ เพื่อให้นัก เรี ย นได้
ทบทวนบทเรี ยน ครู ไม่สามารถนําเฉพาะบางส่ วนมาใช้ประกอบการสอน หรื อนําเสนอ
ในห้องเรี ยนได้
3.

รู ปแบบสื่ อของ สพฐ. เป็ นแบบเส้นตรง และมีรูปแบบการนําเสนอที่เป็ นรู ปแบบเดียว
เมื่อนักเรี ยนเปิ ดดูหลาย ๆ เรื่ อง แล้วจะเริ่ มไม่ค่อยสนใจมากนัก

4.

สื่ อ สพฐ สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปุ่ มควบคุมการเลื่อนเดินหน้าถอยหลังค่อนข้าง
เล็กและกดยาก ในการใช้งานเมื่อกดผิดพลาดทําให้นกั เรี ยนเสี ยเวลา

5.
6.

คําถามคําตอบในแบบฝึ กหัดบางเรื่ อง พบว่ามีคาํ เฉลยที่ไม่ถูกต้อง
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ได้ติดตั้งลงบนเอสดีการ์ด พบว่าจะทําให้มีภาพจากสื่ อเหล่านี้ ไปปรากฏ
ในอัลบั้มภาพบนเครื่ องเป็ นจํานวนมาก เมื่อมีการเปิ ดใช้กล้องถ่ายภาพ และต้องการเปิ ด
อัลบั้มภาพ จะต้องใช้เวลานานมาก

ขอเสนอแนะดานสื่อและแหลงเรียนรู


วิธีช่วยให้นกั เรี ยนเข้าถึงได้ง่าย ลดความยุง่ ยากในการใช้งาน
 จัดทําเว็บเพจการเรี ยนพร้อมสร้างลิงค์เพื่อการเข้าถึง
 จัดทําสารบัญเพือ
่ เข้าถึงสื่ อ สพฐ. ที่บรรจุในแท็บเล็ต
 จัดทํา QR Code เพือ
่ ให้นกั เรี ยนอ่านผ่านกล้องถ่ายรู ปและเปิ ดเว็บได้ง่ายขึ้น
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ข้อเสี ย ของแอพพลิ เคชั่นที่ ดาวน์โหลดจากอิ นเทอร์ เน็ ต คื อ มัก จะปรากฏโฆษณาที ่ไ ม่
เหมาะสมสําหรับเด็ก ผูส้ อนอาจจะแนะนําให้ปิดสัญญาณไร้สาย ก่อนใช้แอพนั้น ๆ หรื อ
ควรจัดให้มีระบบป้ องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ควรสร้ างลิ งค์แบบฝั งสื่ อ (embedded link) ในเว็บเพจ หรื อ ในเพาเวอร์ พอยต์เพื่อให้
นักเรี ยนเปิ ดสื่ อ เช่น สื่ อจาก YouTube เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงสื่ ออื่น ๆ ที่ไม่ตอ้ งการ
ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพือ่ เป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้ างทักษะและกระบวนการเรี ยนรู้
หรื อ จัด หางบประมาณเพื อ่ ให้ โ รงเรี ย นสามารถบอกรั บ เป็ นสมาชิ ก เพื อ่ สามารถใช้
แอพพลิเคชัน่ หรื อ สื่ อการเรี ยนรู้ท่ีมีลิขสิ ทธิ์ ได้
สื่ อที่ ผ ลิ ตขึ้ นควรมี ก ารออกแบบการใช้ง าน (Interface) ที ่เหมาะสมกับ คุ ณสมบัติข อง
เครื่ องแท็บเล็ต
สื่ อควรออกแบบให้มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
สื่ อควรสามารถให้เลือกไปยังตอน หรื อ เนื้อหาที่ตอ้ งการโดยไม่ตอ้ งเริ่ มตั้งแต่หน้าแรก
ควรมีระบบในการบันทึกผลการทดสอบความรู ้ไว้เพื่อการติดตามพัฒนาการด้านการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน
เว็บไซต์ DLO ควรอนุญาตให้ดาวน์โหลดสื่ อไปใช้ได้ เช่น พีซีท่ีบา้ น
เว็บไซต์แหล่งเรี ยนรู ้ในประเทศยังมีไม่มากนัก และมีการเผยแพร่ กระจายตามเว็บไชต์ของ
องค์กร หรื อ หน่ วยงานที่เป็ นเจ้าของ ยังขาดแหล่ง ความรู้ หรื อ คลังความรู้ ที่เหมาะสม
สําหรับนักเรี ยนที่มีเนื้อหาเสริ มการเรี ยนรู้ หรื อ ฝึ กทักษะสําหรับนักเรี ยนในช่วงชั้นต่าง ๆ

ผูบริหารและครู
การเตรียมความพรอม










จัดอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ การเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเบื้องต้นและการบูรณาการ
เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอนให้แก่ผบู ้ ริ หารและครู
มอบแท็บเล็ตให้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนเพื่อใช้ในการฝึ กทักษะและสร้ างความคุ น้ เคย
ก่อนการนําไปใช้ในกิจกรรมการสอนในห้องเรี ยนประมาณ 2-3 สัปดาห์
จัดประชุ มผูป้ กครองเพือ่ ชี้ แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนําร่ องและการใช้แท็บเล็ต
เพือ่ การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนแท็บเล็ต
จัด ตัว อย่ า งกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เ พื อ่ ให้ ค รู ผู้ส อนสามารถนํา ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมสร้ า ง
ความคุน้ เคยและฝึ กทักษะด้านการใช้แท็บเล็ตเบื้องต้นให้แก่นกั เรี ยน
จัดผูช้ ่วยด้านเทคนิ คเพือ่ คอยช่วยเหลือครู ผสู้ อนในห้องเรี ยน และให้คาํ แนะนําการใช้งาน
และการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ตามที่ครู ร้องขอ (on-site training & support)
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ผลการดําเนินการ








ผูบ้ ริ หารและครู ในโครงการนําร่ องให้ความสนใจ ตื่นตัวและตั้งใจในการเรี ยนรู้ และฝึ ก
ทัก ษะในระหว่า งการอบรมเป็ นอย่างดี ส่ วนใหญ่ส ามารถเรี ยนรู้ และใช้ง านได้ รวดเร็ ว
แม้จะมีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมเพียงช่วงสั้น ๆ
ครู ส่วนใหญ่จะพร้อมและกระตือรื อร้นกับการสอนการใช้แท็บเล็ตครั้งแรกให้กบั นักเรี ยน
เนื่องจากทุกโรงเรี ยนได้แจ้งนักเรี ยนไว้แล้วว่าเป็ นห้องเรี ยนแท็บเล็ต นักเรี ยนรอคอยการใช้
แท็บเล็ต
ครู สามารถนําความรู ้จากการอบรมการใช้แท็บเล็ตไปประยุกต์เข้าสู่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ชั้นเรี ยนได้เป็ นอย่างดี โดยครู ได้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ รวม 5 โรงเรี ยนได้จาํ นวน
108 แผน (รวม ประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ประถมศึกษาปี ที่ 4)
เนื่องจากในโครงการนําร่ องนี้ ได้จดั ผูช้ ่วยด้านเทคนิคไว้ประจําห้อง จึงลดความกังวลของ
ครู ผสู ้ อน

ขอเสนอแนะดานผูบริหารและครู










ในการนําแท็บเล็ตไปใช้ในการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ควรให้
ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และการเตรี ยมความพร้อมด้านทักษะ
การใช้งานให้กบั ผูบ้ ริ หารและครู เพื่อลดความกังวล และเพิม่ ความมัน่ ใจ
การจัดการเรี ยนการสอนผ่านแท็บเล็ตนั้น หากจะให้มีประสิ ทธิ ภาพ ครู จาํ เป็ นต้องมีเวลาใน
การเตรี ย มสอน ด้ว ยการค้ นคว้า โดยใช้คอมพิ วเตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต ดั งนั้น โรงเรี ย น
จําเป็ นต้องจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกในเรื่ องเหล่านี้ไว้ให้ครู
โรงเรี ยนจําเป็ นต้องจัดเตรี ยมบุคลากรด้านไอทีเพื่อสนับสนุ นและช่วยเหลือครู ผสู ้ อนทั้งใน
เวลาที่มีการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 1-2 เดือนแรก และจําเป็ นต้องมีบุคลากรช่วย
นอกเวลาเพื่อเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องอุปกรณ์ก่อนนําไปให้นกั เรี ยนแต่ละคนใช้ในเวลา
เรี ยน
เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่ องระยะเวลาของการจัดหาและส่ งมอบแท็บเล็ตในโครงการนําร่ องนี้
จึงทําให้มีระยะเวลาในการอบรมในครั้งแรกพร้อมกันทุกโรงเรี ยนเป็ นเวลา 2 วัน และมีการ
อบรมแบบ on-site training ครู ได้รับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตก่อนการนําไปใช้สอนจริ งใน
ห้องเรี ยนเพียง 2-3 สัปดาห์ทาํ ให้มีเวลาเพียงสั้น ๆ ในการฝึ กฝนและสร้างความคุน้ เคย
แม้ว่า ระยะเวลาการเตรี ย มความพร้ อ มจะมี ค่ อ นข้า งจํา กัด แต่ ค รู ที ่เ ข้า ร่ ว มโครงการก็
สามารถเรี ยนรู ้การใช้แท็บเล็ตได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะครู ส่วนใหญ่ในโครงการ
นํ าร่ อ งเป็ นครู ที่มี ค วามพร้ อ ม มี เจตคติ ที่ค่ อนข้ างดี ต่อ การใช้แท็บ เล็ต มี ป ระสบการณ์
การสอนมานาน
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การมีผชู ้ ่วยด้านเทคนิคประจําห้องเรี ยนมีส่วนช่วยลดความกังวล และเพิ่มความมัน่ ใจให้แก่
ครู ในโครงการนี้ เป็ นอย่างมาก โดยครู ทุกคนให้ความเห็นว่าจําเป็ นต้องมีผชู้ ่วยประจําขณะ
สอนในห้องเรี ยน
ในโครงการนําร่ องนี้ พบว่า ครู ในโรงเรี ยนนําร่ องทั้ง 2 ระดับชั้นจะมีการช่ วยเหลื อซึ่ งกัน
และกัน
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ พบว่านักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 4 จะมีความพร้อมในเรื่ อง

การใช้แท็บเล็ตมากกว่านักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 1
ครู ควรจะได้รับการอบรม และได้รับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตก่อนการนําไปสอนจริ ง
อย่า งน้อย 3-6 เดื อน จากการทบทวนงานวิจยั ในต่า งประเทศเสนอแนะว่า ควรจะก่ อ น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
ครู ส่วนใหญ่เสนอแนะว่าควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ครู บางท่านควรปรับการจัดการเรี ยนรู้ที่นาํ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพือ่ เสริ มการเรี ยนรู้
เฉพาะที่จําเป็ น โดยอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้เต็มคาบเวลาเรี ยน และควรกําหนดจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมของนักเรี ยนให้ชดั เจนว่าต้องการพัฒนานักเรี ยนในด้านใด
ควรจัดทําต้นแบบการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยแท็บเล็ตเป็ นฐานที่หลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพ
เพือ่ อํานวยความสะดวกสําหรับครู ในการเลือกนําไปปรับเพือ่ สอนภายใต้บริ บทของตนได้
ในประเด็นความพร้ อมของนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 1 การนําร่ องครั้งนี้เป็ นการทดลองใน

ภาคการศึก ษาที่ 2 จึ งพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ส ามารถเรี ย นรู้ การใช้งานแท็บเล็ตและ
สามารถปฏิ บตั ิตามได้ไม่ยากนัก เนื่องจากมีความพร้ อม สามารถอ่านเขียนได้พอสมควร
และอยู่บ นเงื ่อ นไขที ่มี ค รู แ ละผูช้ ่ ว ยหลายคนในช่ ว งแรก หากเป็ นภาคการศึ ก ษาที ่ 1
นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะยังไม่พร้อม หรื อ มีความพร้อมในระดับที่แตกต่างกัน ปกติครู จะต้อง
ใช้เวลาในการปรับพื้นฐานโดยรวมทุกเรื่ องก่อน
แผนการจัดการเรียนรู

ครู ที่เข้าร่ วมโครงการนําร่ องสามารถนําความรู้จากการอบรมไปประยุกต์และบูรณาการเพื่อเข้าสู่
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน โดยได้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเป็ นแนวทางและเผยแพร่ จาํ นวน 108
แผน (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 41 แผน และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 67 แผน)
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กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวม
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จํานวนแผนการจัดการเรียนรู (แผน)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
7

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4
16

รวม
23

6
10
7
11
0
41

11
7
13
17
3
67

17
17
20
28
3
108

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีค่ รู ได้จดั ทําขึ้นเพือ่ ใช้ในการเรี ยนการสอนที่มีการบูรณาการคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเข้ากับกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั มีรูปแบบการใช้แท็บเล็ตทั้งในแบบOnline และ Offline ครู ผสู้ อนได้
ใช้สื่อประกอบการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่ อการเรี ยนรู ้จาก สพฐ. แอพพลิเคชัน่ เพือ่ การศึกษา เช่น Note
everything, Mind Map Memo, Smart Diagram, QR Reader เป็ นต้น เว็บไซต์แหล่งการเรี ยนรู้ ได้แก่
YouTube , Trueplookpanya , PlearnEnglish , สสวท. เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมการเรี ยนรู้ส่วนใหญ่เน้นให้ผเู้ รี ยน
ได้เรี ยนรู้ และทบทวนจากสื่ อ และใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เช่ น การสื บค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต การใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อนําเสนอผลงาน เป็ นต้น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เหล่านี้ได้นาํ เสนอเพือ่ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ DLO (http://dlo.itel.swu.ac.th)
โรงเรียนนํารอง

ในโครงการนําร่ องนี้ มี โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 5 โรงเรี ยน โดยเป็ นโรงเรี ยนที่มีที่ต้ งั อยู่
ในเขตเมือง และเป็ นโรงเรี ยนที่ สพฐ. ได้คดั เลือกเป็ นตัวแทนของแต่ละภาค ดังนี้
 โรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลําปาง
 โรงเรี ยนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
 โรงเรี ยนอนุ บาลพังงา จังหวัดพังงา
 โรงเรี ยนราชวินิต กรุ งเทพมหานคร
 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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โรงเรียนอนุบาลลําปาง

 ขอมูลทั่วไป
โรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุ สรณ์) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 2 ถนนลําปาง-ห้างฉัตร ตําบลเวีย ง
เหนื อ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้บริ การทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ


ผู้บริหาร






ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1


นายประยูร เรี ยนปิ งวัง ผูอ้ าํ นวยการ
นายอําพัน เรื องแสง รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
นางแคทรี ยา หลักมัน่ รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ครู สุนนั ทา แนวบรรทัด ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

คณิ ตศาสตร์


ครู ศิริพร อุดมธาดา

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

Mr. Johndirek Kipte

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย


ภาษาอังกฤษ





ครูระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4
ครู ดารุ ณี ชนะกาญจน์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ครู สมพร ธิ วงศ์คาํ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ครู เจษฎา ป๋ าเมืองมูล
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วิทยาศาสตร์


Mr. Romar Meguiso

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

Ms. Clarife Estrada

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ครู เตือนใจ ณ ลําปาง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม

ภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษ


ศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม
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 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู
โรงเรี ยนได้รับมอบแท็บเล็ตและนําไปให้นักเรี ยนได้ใช้ครั้ งแรกในวันที่ 16 มกราคม 2555
โดยได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละแนะนํา วิ ธี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งให้ แ ก่ นัก เรี ยน ระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 50 คน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 50 คน
ตารางที่ 1

จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบ
ั คอมพิวเตอรแท็บเล็ต ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง
จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

23

27

50

1

2

3

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

18

32

50

2

3

5

รวมทั้งสิ้น

100

รวมทั้งสิ้น

8

ครู ประจําชั้นและครู ที่สอนในห้องที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้นาํ ไปประยุกต์และบูรณาการ
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการใช้งานในห้องเรี ยน หรื อ ในบริ เวณ
โรงเรี ยน หรื อ นอกสถานที ่ต ามโรงเรี ยนเห็ น สมควร ไม่ อ นุ ญ าตให้ นัก เรี ยนนํา เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตกลับบ้าน
การประยุก ต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บ เล็ตเพื่อการเรี ยนการสอน ในโรงเรี ย นอนุ บาล
ลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ ส่ วนใหญ่จะใช้สื่อที่อยู่
ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โดยการใช้ QR code ในการเปิ ดสื่ อ แต่บางครั้งมีปัญหาในการเปิ ดสื่ อ
พร้อม ๆ กัน จึงใช้ส่ื อที่มีอยูใ่ นตัวเครื่ องแทน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ได้มีการนําแท็บเล็ตมาประยุกต์ใช้ในการส่ งงานผ่านอินเทอร์ เน็ต เช่น ให้
นัก เรี ย นบั นทึ ก วี ดี โ อเสี ย งการอ่ า นบทร้ อ ยกรอง แล้ว ส่ ง อี เ มลให้ค รู และครู นํา ผลงานของ
นักเรี ยนขึ้นจอโปรเจคเตอร์ หน้าห้องเพือ่ ให้นกั เรี ยนคนอื่นได้ชม นักเรี ยนมีความรู ้สึกสนุ กและ
เกิดความภูมิใจเมื่อผลงานของตนเอง นอกจากนี้ ยงั ใช้แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ภายในเครื่ องแท็บเล็ต
บูรณาการสอนวิชาต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น การพับกระดาษ การเขียนชิ้นงานและการบันทึกเสี ยง
การอ่านส่ งครู ทาง E-mail เป็ นต้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 ตัวอยางกิจกรรม
 การสอนเรื่อง คําเปน คําตาย

กลุมสาระการเรียนรูภ
 าษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4
 การสอนเรื่อง ASEAN
กลุมสาระภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

 ภาพกิจกรรม
การตรวจเยีย
่ ม ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง จ.ลําปาง 28-29 กุมภาพันธ 2555

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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โรงเรียนสนามบิน

 ขอมูลทั่วไป
โรงเรี ยนสนามบิ น ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมื อง อํา เภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น
เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสเปิ ดทําการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ


ผู้บริหาร







นายบัวเรี ยน อโรคยนันท์ ผูอ้ าํ นวยการ
นางเกตน์สินี โกมลไสย์ รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1

ครู กฤตยา หิ นเธาว์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย และ
คณิ ตศาสตร์

ครู วนิดา เพชรวิศิษฐ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

ครู จินตนา โมขุนทด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

ครู สมคิด เพิ่มกลาง กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4

ครู นิตยา อรรคษร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์

ครู นพมาศ ดรพล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

ครู เกษร สายแสนทอง
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษ

ครู ศิริปิยวรรณ ศิริโนนรัง กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครู เบญจพร สี สุกอง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู
โรงเรี ย นได้รับ มอบแท็บเล็ตและนําไปให้นักเรี ย นได้ใช้ค รั้ งแรกในวันที่ 6 มกราคม 2555
โดยได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละแนะนํา วิ ธี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งให้ แ ก่ นัก เรี ยน ระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 40 คน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 40 คน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบ
ั คอมพิวเตอรแท็บเล็ต ณ โรงเรียนสนามบิน
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม

ชาย

จํานวนครู
หญิง

รวม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

22

28

40

-

4

4

ชัน
้ ประถมศึกษาปท่ี 4

21

19

40

-

5

5

80

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

9
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ครู ประจําชั้นและครู ที่สอนในห้องที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้นาํ ไปประยุกต์และบูรณาการ
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเพิ่มกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยเน้นการใช้งานในห้องเรี ยน หรื อ ในบริ เวณโรงเรี ยน
หรื อ นอกสถานที่ตามโรงเรี ยนเห็นสมควร ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
กลับบ้าน
การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพือ่ การเรี ยนการสอน ในโรงเรี ยนสนามบิน
มีวธิ ีการประยุกต์ใช้ 2 ลักษณะคือ การใช้ แบบออฟไลน์ และการใช้ แบบออนไลน์
การนําแท็บเล็ตมาประยุกต์ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ครู ผสู้ อนจะนําเข้าสู่ บทเรี ยนก่อน
แล้วจึงให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสื่ อซึ่ งเป็ นสื่ อของ สพฐ. ในแท็บเล็ตควบคู่กนั ไปกับการทําแบบฝึ ก
ทักษะ หรื อใบงานในกระดาษ จากนั้นผูเ้ รี ยนสรุ ปบทเรี ยนที่เรี ยนมา ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
แท็บเล็ตมีสื่อที่หลากหลายรู ปแบบ แม้จะมีการใช้แท็บเล็ตในการเรี ยนการสอน ผูส้ อนยังคงให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการเขียน ทักษะการพูดควบคู่ไปด้วย โดยการทําแบบฝึ กทักษะ หรื อการสรุ ป
ความรู ้ในสมุด และการนําเสนอความรู ้หน้าชั้นเรี ยน
การใช้ แบบออนไลน์ เป็ นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ออนไลน์ ที่มีเปิ ดใช้อยู่
ตามปกติ ทว่ั ไป โดยรู ปแบบนี้ นาํ มาใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เนื่ องจากยังมีสื่อที่
บรรจุในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตน้อยมากและไม่สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้ตามโครงการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 2 ครู ผสู ้ อนจึงต้องจัดหาสื่ อมาสอนเอง จากอินเทอร์ เน็ต หรื อผลิตขึ้นมาเอง
ในหลากหลายรู ป แบบ เช่ น เอกสาร คลิ ป วิดี โ อ แอนิ เ มชั่น บทเรี ย นสํา เร็ จ รู ป ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ผูเ้ รี ยนจะเข้าถึงสื่ อได้โดยครู สร้างเว็บบล็อกขึ้นมาเป็ นเว็บไซต์ของตน แล้วผูเ้ รี ยน
ดาวน์โหลดสื่ อที่ครู ผลิต หรื อ จัดหามา
ในชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 นักเรี ยนได้ใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตอย่างหลากหลาย เช่ น การใช้
กล้องบันทึกภาพกิ จกรรม การใช้แอพพลิ เคชัน่ เพือ่ การสร้างผลงาน การค้นหาสถานที่ การ
สื บค้นข้อมูลและการสื่ อสารโดยใช้อีเมล เป็ นต้น
หมายเหตุ:

มัลติพลายดอทคอมกับการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดประยุกตใชเว็บมัลติพลายดอทคอมซึ่งเปน
เว็บไซตที่ใหบริการบล็อก หรือ เว็บบล็อก เพื่อสื่อสารกับผูเรียน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 ตัวอยางกิจกรรม
 การสอนหาพิกด
ั พืน
้ ทีโ่ ดยใชแอพพลิเคชัน
่ MAP

กลุมสาระการเรียนรูส
 ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

 การสรางแบบจําลองของระบบสุรย
ิ ะ

กลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

 ภาพกิจกรรม
 การตรวจเยีย
่ ม ณ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 28-29 กุมภาพันธ 2555

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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โรงเรียนราชวินต
ิ

 ขอมูลทั่วไป
โรงเรี ย นราชวิ นิต ถื อ กํา เนิ ดด้วยพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว
ภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช คําว่า "ราชวินิต" เป็ นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่อบรม
กุลบุตรกุลธิ ดาให้เป็ นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ" โรงเรี ยนราชวินิตเป็ นโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เปิ ดทําการสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3
 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ


ผู้บริหาร







วิชาการ
ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1
 ครู นน
ั ท์นภัส ศรี ประเทศ

นางแสงระวี วาจาวุทธ ผูอ้ าํ นวยการ
นางวราภรณ์ ภาตั้งใจจริ ง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 Ms. Reydilla B. Paculanang กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ Science & Mathematics
ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4
 ครู วาสนา สมวรรณ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู
โรงเรี ย นได้ รับ มอบแท็บ เล็ ตและนํ าไปให้นั กเรี ย นได้ใ ช้ครั้ งแรกในวันที่ 20 มกราคม 2555
โดยได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละแนะนํา วิ ธี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งให้ แ ก่ นัก เรี ยน ระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 40 คน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 41 คน
ตารางที่ 3 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบ
ั คอมพิวเตอรแท็บเล็ต ณ โรงเรียนราชวินต
ิ
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม

ชาย

จํานวนครู
หญิง

รวม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

24

16

40

-

2

2

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

22

19

41

1

1

2

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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รวมทั้งสิ้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

81

รวมทั้งสิ้น

4
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ครู ประจําชั้นและครู ที่สอนในห้องที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้นาํ ไปประยุกต์และบูรณาการ
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการใช้งานในห้องเรี ยน หรื อ ในบริ เวณ
โรงเรี ยน หรื อ นอกสถานที ่ต ามโรงเรี ยนเห็ น สมควร ไม่ อ นุ ญ าตให้ นัก เรี ยนนํา เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตกลับบ้าน
การเรี ยนการสอนของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในรู ปแบบการ
ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ครู ต่างชาติจะใช้รูปแบบการ ออนไลน์ เนื่องจากครู ไม่สามารถอ่าน
ภาษาไทยได้ จึ ง ไม่ได้ใ ช้สื่ อของ สพฐ. และสื ่ อการเรี ย นรู้ ใ นภาษาอัง กฤษมีใ ห้เลื อกอย่า ง
หลากหลายบนอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ แหล่งเรี ยนรู้ที่ใช้ ในการเรี ยน มีเว็บไซต์ Google เว็บไซต์
ยูทูป และเว็บไซต์วิกิพีเดีย ส่ วนแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้ได้แก่ Whiteboard, Animals Book, How to
make Origami และ Baby Learning Numbers เป็ นต้น
การเรี ยนการสอนของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในรู ปแบบการ
ออนไลน์มากกว่าการใช้สื่อของ สพฐ. เนื่ องจากสื่ อของสพฐ. มีนอ้ ย เว็บไซต์แหล่งเรี ยนรู้ที่ใช้
ในการเรี ยน ได้แก่ เว็บไซต์ Google เว็บไซต์ทรู ปลูกปัญญา และเว็บไซต์วกิ ิพเี ดีย แอพพลิเคชัน่ ที่
ใช้มากได้แก่ Mind Map Memo โดยปกติเมื่อนักเรี ยนเรี ยนรู ้ผา่ นแท็บเล็ตแล้ว ครู จะให้นกั เรี ยน
เขียนสรุ ปความรู ้ที่ได้ลงสมุดบันทึกประจําของนักเรี ยน หรื อ ตอบคําถามจากครู
 ตัวอยางกิจกรรม
 กิจกรรมการเรียนโดยใชแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดย ครูนน
ั ทนภัส ศรีประเทศ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 กิจกรรมการเรียนโดยใชแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดย Ms. Paculanang

 กิจกรรมการเรียนโดยใชแท็บเล็ตชัน
้ ประถมศึกษาปที่ 1 โดย ครูวาสนา สมวรรณ

 ภาพกิจกรรม
การตรวจเยีย
่ ม ณ โรงเรียนราชวินต
ิ กรุงเทพมหานคร 9 มีนาคม 2555

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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โรงเรียนอนุบาลพังงา

 ขอมูลทั่วไป
โรงเรี ยนอนุ บาลพังงา ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ 3 บ้านท้ายทอย ตําบลถํ้านํ้าผุด อําเภอเมือง จังหวัด
พังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ ปั จจุบนั เปิ ดสอนนักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ


ผู้บริหาร

นายสราวุฒิ แก้วพิพฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการ
นางวีนสั จีวะรัตน์
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน






ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1


ครู เฉลิม เกิดแสงสุ ริยงค์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

ครู ประไพ พวงแก้ว

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ครู จตุพร กาญจนะ

กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คม

และคณิ ตศาสตร์


ภาษาอังกฤษ




ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4



วิทยาศาสตร์

ครู ฉวีวรรณ โปฎก กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ครู ขวัญฤทัย ทองแท้
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ครู พชั วรรณ ตุลารักษ์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ครู กิตติยา ทองสุ ข กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ครู สุพตั รา สุ ขขะชนะ
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คม





ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู
โรงเรี ยนได้รับมอบแท็บเล็ตและนําไปให้นักเรี ยนได้ใช้ครั้ งแรกในวันที่ 10 มกราคม 2555
โดยได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละแนะนํา วิ ธี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งให้ แ ก่ นัก เรี ยน ระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 44 คน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 50 คน
ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบ
ั คอมพิวเตอรแท็บเล็ต ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา
จํานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

จํานวนครู
รวม

ชาย

หญิง

รวม
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

24

20

44

-

3

3

ชัน
้ ประถมศึกษาปที่ 4

26

24

50

-

5

5

94

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

8
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ครู ประจําชั้นและครู ผสู ้ อนในห้องที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้นาํ ไปประยุกต์และบูรณาการ
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการใช้งานในห้องเรี ยน หรื อ ในบริ เวณ
โรงเรี ยน หรื อ นอกสถานที ่ต ามโรงเรี ยนเห็ น สมควร ไม่ อ นุ ญ าตให้ นัก เรี ยนนํา เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตกลับบ้าน
การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นอนุ บ าลพัง งา มี ก ารใช้ง านคอมพิวเตอร์ แท็บ เล็ตทั้ง ในแบบ
ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ในการสอนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จะใช้แบบออฟไลน์ โดยให้
นักเรี ยนเปิ ดจากสื่ อของ สพฐ. เป็ นหลักเพื่อทบทวน โดยมีใบงานให้นกั เรี ยนได้ทาํ และมีการ
สรุ ปร่ วมกัน การเรี ยนการสอนของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เนื่องจากสื่ อของสพฐ. มีนอ้ ย จึงมีการ
ใช้ง านแท็บเล็ ตในออนไลน์ มากกว่า โดยเฉพาะในกลุ่ มสาระวิท ยาศาสตร์ และภาษาอัง กฤษ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการเรี ยน ได้แก่ เว็บไซต์ Google เว็บไซต์ยทู ูป เป็ นต้น เว็บที่ใช้ในการสอน
กลุ่ ม สาระภาษาอัง กฤษ เช่ น เว็บ ไซต์ PlearnEnglish ซึ่ ง มี บ ทเรี ย นและเกมส์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้
นักเรี ยนได้มีโอกาสฝึ กทักษะภาษาได้เป็ นอย่างดี ในกลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ให้นักเรี ยนนํา
แท็บเล็ตไปใช้ในการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน สําหรับคาบแนะแนว หรื อ Home Room
ได้ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ แอพพลิ เคชัน่ ที่ได้ติดตั้งมากับเครื่ องได้แก่ Whiteboard, Animals Book,
How to make Origami และ Baby Learning Numbers เป็ นต้น เพือ่ เสริ มทักษะและฝึ กการใช้
แท็บเล็ตนอกเวลาเรี ยน
ในบางคาบของการสอนที่ โ รงเรี ยนอนุ บ าลพั งงา ได้ มี ก ารเชิ ญ ชวนผู้ป กครองให้ เ ข้า มา
สังเกตการณ์เรี ยนการสอน โดยให้ผปู ้ กครองเห็นสภาพการเรี ยนการสอนจริ ง
 ตัวอยางกิจกรรม
 การสอนสิ่งแวดลอมรอบตัวฉัน

กลุม
 สาระการเรียนรูส
 งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชัน
้ ประถมศึกษาปที่ 1

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 ตัวอยางกิจกรรม
 การศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ณ ศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงบานเขากลม

ม.7 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ. กระบี่
กลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 ภาพกิจกรรม
การตรวจเยีย
่ ม ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา 21-22 ก.พ. 2555

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)

 ขอมูลทั่วไป
โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) ตั้งอยู่เลขที่ 174
ถ.สุ ขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ เป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้บริ การทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ


ผู้บริหาร





ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1


รองศาสตราจารย์สุขมุ าล เกษมสุ ข ผูอ้ าํ นวยการ
ครู โยธิ น หวังทรัพย์ทวี ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ครู ฑิฆมั พร สวัสดิ์โยธิ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์ สังคมฯ


คณิ ตศาสตร์ สังคมฯ

ครู รัถยา เชื้อกลาง

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
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ครู พรทิพย์ สุ ขสวัสดิ์

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ครู อนุสสรา เฉลิมศรี

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์




ภาษาอังกฤษ
ครู ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4



คณิ ตศาสตร์


ครู ภคั นิษฐ์ วรรณเฉลิม ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ครู ลกั ษณา อินทะจักร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ครู ฉตั รมงคล โตจําศิลป์ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ครู สุกญั ญา สุ พรรณรัตน์ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วิทยาศาสตร์


ครู แน่งน้อย เหลืองถาวรพจน์

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้

ครู ศิริพร หงษาครประเสริ ฐ

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้

ภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษ


ครู สนั ติ สุ ขสัต ย์ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา

ศาสนาและวัฒนธรรม
 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู
โรงเรี ย นได้รับ มอบแท็บ เล็ ตและนํา ไปให้นัก เรี ย นได้ใ ช้ค รั้ งแรกในวันที่ 18 มกราคม 2555
โดยได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละแนะนํา วิ ธี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งให้ แ ก่ นัก เรี ยน ระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 49 คน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 51 คน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบ
ั คอมพิวเตอรแท็บเล็ต ณ โรงเรียนสาธิต มศว
จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

31

18

49

-

5

5

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

24

27

51

2

4

6

รวมทั้งสิ้น

100

รวมทั้งสิ้น

11

ครู ประจําชั้นและครู ผสู ้ อนในห้องที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้นาํ ไปประยุกต์และบูรณาการ
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการใช้งานในห้องเรี ยน หรื อ ในบริ เวณ
โรงเรี ยน หรื อ นอกสถานที ่ต ามโรงเรี ยนเห็ น สมควร ไม่ อ นุ ญ าตให้ นัก เรี ยนนํา เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตกลับบ้าน
ครู ได้เริ่ มเตรี ยมความพร้ อมโดย ศึกษาแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ในแท็บเล็ต ศึกษาความสามารถของ
แท็บเล็ต ท่องอินเทอร์ เน็ตเพื่อหาสื่ อที่เหมาะสมมาใช้ในการเรี ยนการสอน สร้างแผนการสอน
โดยใช้แท็บเล็ตเป็ นสื่ อประกอบ เตรี ยมการสอนและศึกษาการสร้ างสื่ อให้กบั ครู ผูส้ อนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ปี ที่.4 และได้กาํ หนดแนวทางการประยุกต์และบูรณาการการเรี ยนการ
สอนด้วยแท็บเล็ต ดังนี้
 ตั้งกฎระเบียบและกติกาการใช้แท็บเล็ต
 ใช้คาํ ศัพท์ที่เข้าใจง่าย
 เรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กัน
 ชื่ นชมเมื่อทําสําเร็ จ
กิจกรรมประกอบการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็ นสื่ อ โดยไม่ทิ้งการฟั ง พูด อ่าน เขียน มี การจัด
กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กนั ใช้แอพในการเรี ยนการสอนมากกว่าการเปิ ดสื่ อเพียง
อย่างเดียว โดยใช้แอพได้แก่
 Bord ใช้วาดภาพ เพื่อรายงานหน้าชั้นเรี ยน
 Whiteboard ใช้เป็ นกระดานดําในการเขียนคํา
 Note Everything ใช้เป็ นใบงาน เช่น เขียนไทย หาคํา
 Smart Diagram ใช้วาดแผนภาพ
 Earth 3D ใช้ดูลก
ั ษณะกายภาพของโลก
 Google Map ใช้คน
้ หาแผนที่

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 ตัวอยางกิจกรรม
 เรียนรูโ
 ดยใช Application Bord วาดรูปของเลนของใช

กลุมสาระการเรียนรูว
 ท
ิ ยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

 ใช Application Camara ในกิจกรรมการเรียนรู

 ใช Application Earth 3D และ Google Map ในกิจกรรมการเรียนรูเ รื่องภูมป
ิ ระเทศ

กลุมสาระการเรียนรูส
 ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 ใช Application Smart Diagram เขียนแผนผังตัวกลางแสง

กลุมสาระการเรียนรูว
 ิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

 ภาพกิจกรรม
 การประชุมชีแ
้ จงผูป
 กครองโรงเรียนสาธิตฝายประถม 19 ธันวาคม 2554

 การตรวจเยีย
่ ม ณ โรงเรียนสาธิตฝายประถม 1 มี.ค. 55

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

87

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“แท็บเล็ตเปนสื่อแทนครูไมได

ครูตองใฝศึกษาทางการสอน

ศึกษาแอพฯสรางแผนไมนง่ิ นอน กระบวนสอนทักษะอยูเ หมือนเดิม
นําแท็บเล็ตมาเปนสื่อประกอบ

เด็ก ๆ ชอบสื่อสดใสเปนตัวเสริม

เปดแท็บเล็ตใหเด็กดูทั้งเทอม

ไมเสริมสรางการเรียนรูฝากครูไทย”
โดย
อาจารยฑิฆม
ั พร สวัสดิ์โยธิน
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)

เพลง แท็บเล็ตของฉัน
TA BLET

TA BLET

แท็บเล็ต แท็บเล็ตของฉัน (ซ้ํา)
นัน
้ มีประโยชนมากมาย (ซ้ํา)
เอาไวใช สืบคนขอมูล (ซ้ํา)
เวลาฉันสงสัย อยากรูอะไรก็คนหา
ปดซาย ปดขวา แท็บเล็ตจาชวยฉันที
รักษาไวใหดี จะไดมีใชนานๆ (ซ้ํา)
สุขสราญฉันเปรมปรีด

โดย
อาจารยนิตยา อรรคษร
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 4/4
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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บทสรุปจากโรงเรียนนํารอง

จากการติดตามผลการทดลองนําร่ องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนรู้
โรงเรี ยนนําร่ องทั้ง 5 โรงเรี ยน ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2555 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาหลังจากที่
โรงเรี ยนได้มีการนําแท็บเล็ตไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้วประมาณ 6 สัปดาห์ ได้ขอ้ สรุ ปจากการ
สังเกต และการสอบถามในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
 ภาพรวมของการประยุกตและบูรณาการ
1. โรงเรี ยนในโครงการนําร่ องได้ดาํ เนิ นการทดลองนําแท็บเล็ตไปใช้ในห้องเรี ยนโดยได้
อาศัยหลักการพื้นฐานตามข้อตกลงเกี่ยวกับการนําแท็บเล็ตไปใช้ดงั นี้




แท็บเล็ตเป็ นเพียงตัวช่วย ไม่ได้มาแทนครู
แท็บเล็ตเป็ นเพียงตัวเสริ มประสบการณ์และใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
แท็บเล็ตเป็ นเพียงอุปกรณ์ท่ีครู และนักเรี ยนเลือกใช้บางเวลา ไม่ใช่ตลอดเวลา

2. แท็บเล็ตเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่มีขนาดเล็ก และมีคุณสมบัติหลักในการใช้
เพื่อกิจกรรมการอ่าน สื บค้น และส่ งข้อมูลแบบสั้นๆ ครู ได้นาํ ไปใช้ในกิจกรรมเสริ มการ
เรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนในด้านต่างๆ ดังนี้








การเรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารและค้นหาข้อมูล
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู้ร่วมกับเพือ่ น
การเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาด้วยสื่ อดิจิทลั และสนุกกับเกมส์เสริ มทักษะ
การเรี ยนรู้และฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน การวาด การคํานวณ
การคุน้ เคยกับการอ่านนิทาน หนังสื อ ตํารา ในแบบมัลติมีเดียที่มีหลากหลายนอก
ชั้นเรี ยน
การสร้างชิ้นงาน//โครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

3. เนื่องจากแท็บเล็ตซึ่ งเป็ นอุปกรณ์แบบพกพาทีม่ ีคุณสมบัติหลักในการใช้เพือ่ กิจกรรมการ
อ่าน สื บค้น และเหมาะสําหรับการพิมพ์และส่ งข้อมูลแบบสั้นๆ จึงมีขอ้ จํากัดในเรื่ อง
รู ปแบบการสร้ างชิ้ นงาน หรื อ โครงงาน อย่างไรก็ดีสําหรับนักเรี ยนในวัยนี้ โดยเฉพาะ
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ครู ผสู้ อนได้ให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานสรุ ปการเรี ยนบนใบงาน หรื อ บน
สมุดบันทึก ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งสําคัญ และสอดคล้องกับหลักการในการใช้แท็บเล็ต คือ
เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมและเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
4. ปั จจัยสู่ ความสําเร็ จของการประยุกต์และบูรณาการแท็บเล็ตในการเรี ยนการสอนได้แก่


ความมุ่งมัน่ และการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ความเข้าใจและความมุ่งมัน่ ของครู ผสู ้ อน
ความเข้าใจและการให้ความร่ วมมือของผูป้ กครอง
เครื อข่ายความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างเพื่อนครู ดว้ ยกัน
ผูช้ ่วยด้านเทคนิคที่มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพือ่ การเรี ยนรู้ท่ีทาํ หน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือ
ครู ผสู้ อนในด้านการเตรี ยมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เพื่อการเรี ยนการสอน และการ
ช่วยเหลือในระหว่างการสอน
ห้องเรี ยนต้องมีความพร้อมในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งได้แก่
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพื่อการนําเสนอ ระบบไฟฟ้ าส่ องสว่าง และปลัก๊ ไฟฟ้ า
รวมถึงระบบเครื อข่ายไร้สายที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน

 ดานผูบริหารและครู
1. ผูบ้ ริ หารในโครงการนําร่ องได้ให้ความสนใจและสนับสนุ นกิจกรรมในโครงการนําร่ อง
การประยุก ต์และบู รณาการคอมพิ วเตอร์ แท็บ เล็ต เพือ่ การเรี ยนรู้ เป็ นอย่า งดี มี ก ารจัด
กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจให้แก่ผปู ้ กครองและชุมชนในวงกว้าง ได้แก่
เปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์และบันทึกภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในห้องเรี ยนแท็บเล็ต
 จัดกิจกรรมให้ผป
ู ้ กครอง ผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่การศึกษา ผูส้ นใจได้เข้าสังเกต
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนแท็บเล็ต
 สนับสนุ นในเรื่ องการจัดและปรับสภาพห้องเรี ยนโดยการสนับสนุนของ
ผูป้ กครอง
2. ครู ใ ห้ ค วามสนใจ ตื ่น ตั วและตั้ง ใจในการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ก ารใช้ง านแท็ บ เล็ ต การใช้
แอพพลิเคชัน่ รวมทั้งการค้นหาสื่ อและแหล่งเรี ยนรู้เพือ่ นํามาประยุกต์และบูรณาการใน
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ถึ งแม้จะมีภาระสอน และกิ จกรรมต่างๆ ที่ตอ้ งดําเนิ นการ
มากมายในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ก็ตาม
3. ครู ได้ทุ่มเทและสละเวลาในการออกแบบและจัดเตรี ยมกิจกรรมเพือ่ ใช้ในการเรี ยนการ
สอนที่มีการประยุกต์และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
4. ครู หลายท่ า นได้ ส ละเวลาในการเรี ยนรู้ แ ละฝึ กทั ก ษะการใช้ ง านแท็ บ เล็ ต และ
แอพพลิ เคชัน่ ด้วยตนเอง หรื อ เรี ยนรู ้ร่วมกับครู ท่านอื่น หรื อ ร่ วมกับผูช้ ่วยด้านเทคนิ ค
ประจําโครงการ และจําเป็ นต้องหาเวลาเพิ่มเติมเพื่อสอนและแนะนําการใช้แอพพลิเคชัน่
ให้แก่นกั เรี ยน โดยใช้เวลาของกิจกรรม Home Room หรื อ เวลาจากกิ จกรรมอื่นๆ ที่
พอจะเสริ มให้นกั เรี ยนได้
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 ดานนักเรียน
1. นักเรี ยนให้ห้องเรี ยนแท็บเล็ตมีความสนใจและตื่นตัวในการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยแท็บ
เล็ต แม้วา่ ความตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะลดน้อยลงจากการเรี ยนด้วยแท็บเล็ตใน
ครั้งแรกๆ บ้าง แต่นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น อยากจะเรี ยนรู ้และทํากิจกรรมด้วยแท็บ
เล็ต และให้ความสนใจในกิจกรรมการเรี ยนเป็ นอย่างดี
2. นักเรี ยนสามารถใช้และดูแลอุปกรณ์ได้เป็ นอย่างดี สามารถทําตามครู ผสู้ อนได้ดี อย่างไรก็
ตามการใช้เทคโนโลยีใ นบางครั้ งก็มี ปั ญหาเกิ ดขึ้ นบ้า ง เช่ น การความล่ า ช้า ของการ
เชื่อมต่อกับเครื อข่ายในบางครั้ง ปัญหาติดขัดในบางจังหวะของการใช้งาน ซึ่ งจําเป็ นต้อง
มีผชู ้ ่วยด้านเทคนิคคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จะสามารถใช้งานแท็บเล็ตและเรี ยนรู้การใช้แอพพลิเคชัน่
ต่างๆ ได้ดีกว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
 สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนการสอน
1. ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ส่ื อการเรี ยนรู้ของ สพฐ. หรื อ แอพพลิเคชัน่ ที่ได้ติดตั้งไว้
แล้วบนแท็บเล็ต จะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่ถา้ หากเปิ ดสื่ อจากอินเทอร์ เน็ต ยังมีปัญหา
ความล่าช้าของการเรี ยกข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่นักเรี ยนเปิ ดจากแหล่ง
เดียวกัน เช่น สื่ อวิดีโอจาก YouTube เป็ นต้น ซึ่งเมื่อเกิดปัญหานี้จะทําให้เป็ นอุปสรรคต่อ
การเรี ยนการสอนพอสมควร
2. สําหรับการสอนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งมีสื่อทีเ่ ป็ นบทเรี ยนบรรจุอยู่ในแท็บเล็ตเป็ น
จํานวนมากนั้น เมื่อให้นกั เรี ยนเปิ ดอ่านและศึกษาด้วยตนเอง โดยนักเรี ยนแต่ละคนใช้
อุปกรณ์หูฟัง นักเรี ยนดูจะมีความสนใจและมีสมาธิ ในการเรี ยนดี
3. กิจกรรมทีค่ รู ให้นกั เรี ยนศึกษาจากสื่ อต่างๆ ทั้งจากบนเครื่ องแท็บเล็ต และผ่านเว็บไซต์ ครู
จะมี ใบงาน หรื อ สมุดบันทึกการเรี ยนรู้ จากแท็บเล็ตเพื่อให้นกั เรี ยนได้สรุ ปความรู้บน
กระดาษควบคู่ไปด้วย ซึ่ งสามารถนํามาใช้ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้
4. นอกจากการใช้แท็บเล็ตเพื่อการอ่า นและศึกษาจากสื่ อการเรี ย นรู้ ในรู ป แบบต่างๆ แล้ว
พบว่าครู ได้ใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาเรี ยนรู้และบูรณาการในกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งทํา ให้นักเรี ย นสนุ กจากการเรี ย นรู้ ผ่า นเทคโนโลยี และทําให้ได้เข้าถึ งสื่ อที่
หลากหลาย และทันสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่


การให้นกั เรี ยนค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นในลักษณะการ
กําหนดคํา หรื อ ข้อความให้ ซึ่ งดูจะเหมาะสมกับนักเรี ยนในวัยนี้ โดยเฉพาะชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
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การให้นกั เรี ยนได้สร้างชิ้นงาน หรื อ ใช้เครื่ องมือในการทํากิจกรรม โดยใช้
แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ได้แก่
 การวาดภาพระบายสี (Draw & Paint)


การวาดแผนภูมิ (Diagram)



การสร้างผังความคิด (Mind Map)



การใช้กล้องเพือ่ บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

 ขอเสนอแนะจากผูบริหารและครูในโครงการนํารอง
จากการติดตามผลการทดลองนําร่ องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนรู้
ในโรงเรี ยนนําร่ องทั้ง 5 แห่ ง ผูบ้ ริ หารและครู ได้ให้ขอ้ เสนอแนะความคิดเห็ นจากประสบการณ์ในการ
ทดลองนําร่ องการใช้แท็บเล็ตเพือ่ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนในช่วงระยะเวลาประมาณ 6-7
สัปดาห์ ซึ่ งถึ งแม้จะเป็ นระยะเวลาสั้นๆ แต่ผบู้ ริ หารและครู ทุกท่านก็ได้ต้ งั ใจและให้ความสําคัญกับการ
ทดลองนําร่ องในครั้งนี้ เป็ นอย่างดี และได้ร่วมกันให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการนํา
แท็บเล็ตไปใช้ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนต่างๆ ดังนี้
1. ในการนําร่ องครั้งนี้เป็ นการทดลองในภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 นั้น พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่จะสามารถเรี ยนรู ้การใช้งานแท็บเล็ตและสามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ไม่ยากนัก แต่จาํ เป็ นต้องมีครู และผูช้ ่วยหลายๆ คนในช่วงแรก เนื่องจากนักเรี ยนมี
ความพร้ อม สามารถอ่านเขียนได้พอสมควรแล้ว หากเป็ นภาคการศึกษาที่ 1 นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีความพร้อม และนักเรี ยนในห้องเดี ยวกันส่ วนใหญ่จะมีความ
พร้อมในระดับที่แตกต่างกันไป ปกติครู ก็จะต้องใช้เวลาในการปรับพื้นฐานก่อน
2.

นักเรี ยนทั้งระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 ชอบและสนุกกับการเรี ยนด้วยแท็บเล็ต

3.

ครู ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจําเป็ นต้องมีบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจด้านไอทีเพื่อช่วย
จัด เตรี ยมอุ ป กรณ์ และช่ ว ยแก้ ปั ญ หาในระหว่ า งการเรี ยนการสอนที่ มี ก ารใช้
แท็บเล็ตและเทคโนโลยี เพราะแม้นกั เรี ยนจะสามรถเรี ยนรู้วิธีการใช้งานได้ไม่ยากนัก
แต่ปัญหาข้อติดขัดอันเนื่องจากเทคโนโลยีท้งั ด้านอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ สามารถเกิดขึ้น
ได้ ลํา พัง ครู ผูส้ อนเพี ย งคนเดี ย วอาจจะไม่ส ามารถดู แลแก้ไ ขและช่ วยเหลื อนัก เรี ย น
จํานวน 40-50 คนได้

4.

ครู ส่ วนใหญ่มี ค วามเห็ นว่า ในห้องเรี ย นจํา เป็ นต้ องมีค อมพิวเตอร์ พีซี ทีเ่ ชื ่อมต่ อกับ
อินเทอร์ เน็ต และสามารถฉายผ่านจอภาพได้เพื่อใช้ในการนําเสนอ และการสรุ ป รวมทั้ง
ในบางครั้งที่พบปั ญหาการใช้เครื อข่ายไร้สาย หรื อ ปั ญหาการเรี ยกดูสื่อจากแท็บเล็ต ครู ก็
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พีซีหน้าห้องได้ นอกจากนั้นครู พบว่าบางครั้งการเปิ ดสื่ อการ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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เรี ยนรู ้ผา่ นจอภาพหน้าห้องทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจและเรี ยนรู้ไปพร้อมๆ กันได้เป็ น
อย่างดี
5.

การจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ และแอพพลิ เคชั่นบนแท็บเล็ตเพื่อให้พร้ อมสําหรับการ
เรี ย นในประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 น่ า เป็ นทางเลื อกที ่ดีก ว่า เนื ่อ งจากนัก เรี ย นยัง ไม่ค่ อ ย
จําเป็ นต้องค้นหาความรู ้ผา่ นอินเทอร์ เน็ต และทักษะในการพิมพ์ขอ้ มูลด้วยแป้ นพิมพ์จาก
แท็บเล็ตก็ยงั เป็ นทักษะที่อาจจะยากสําหรับนักเรี ยนบางกลุ่ม

6.

ครู ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายังไม่ควรให้นกั เรี ยนนําแท็บเล็ตกลับไปบ้าน หากอนุ ญาต
ให้นาํ กลับ จะต้องมีมาตรการ ข้อตกลง รวมถึงวิธีการที่จะช่วยลดปั ญหาข้อกังวลเกี่ยวกับ
การสู ญหายหรื อชํารุ ดเสี ยหาย รวมทั้งในด้านความพร้ อมของการใช้งานในห้องเรี ยน
โดยผูป้ กครองอาจจะต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้คาํ แนะนําและดูแลการใช้และการ
รักษาอุปกรณ์ร่วมกับทางโรงเรี ยน

7.

การจัดการเรี ยนการสอนผ่านแท็บเล็ตนั้น หากจะให้มีประสิ ทธิ ภาพ ครู จาํ เป็ นต้องมี
เวลาในการเตรี ยมสอน ด้วยการค้นคว้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต และการ
จัดเตรี ยมสื่ อกิจกรรมที่เหมาะสม ดังนั้นโรงเรี ยนจําเป็ นต้องจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวก
ในเรื่ องเหล่านี้ไว้ให้ครู

8.

โรงเรี ยนจําเป็ นต้องจัดเตรี ยมบุคลากรด้านไอซี ทีเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือครู ผสู้ อน
ทั้งในเวลาที่มี การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระยะ 1-2 เดื อนแรก และจํา เป็ นต้ องมี
บุคลากรช่วยนอกเวลาเพือ่ เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องอุปกรณ์ และการจัดเตรี ยมสื่ อการ
เรี ยนรู ้ก่อนนําไปให้นกั เรี ยนแต่ละคนได้ใช้ในเวลาเรี ยน

9.

สื่ อการเรี ยนรู ้และแอพพลิเคชัน่ เพื่อเสริ มทักษะและกิจกรรมบนแท็บเล็ตยังมีจาํ กัด ควร
จะมีการเตรี ยมจัดหาให้มากกว่านี้โดยเฉพาะในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เนื่องจากข้อจํากัด
ในเรื่ องสื่ อและแอพพลิ เคชั่น ทําให้ครู ตอ้ งค้นหาสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ จากอินเทอร์ เน็ต
เท่าที่จะหาได้มาใช้ในการเรี ยนการสอน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ผลการศึกษาผลกระทบ

ในการทดลองนําร่ องครั้ งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลทั้งเชิ งคุ ณภาพและปริ มาณ โดยการสังเกต สัมภาษณ์
รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจาก นักเรี ยน ครู ผสู ้ อน ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ ดา้ นการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองนักเรี ยน และตัวแทน
ท้องถิ่ น ถึ งการนํา เทคโนโลยีแท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการศึก ษา โดยศึ กษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบทางสุ ขภาพและพฤติกรรม ดังนี้
 ผลกระทบด้านพฤติกรรมและคุณภาพชี วต
ิ
 ผลกระทบด้านจักษุ
 ผลกระทบด้านสุ ขภาพและพัฒนาการ
 ผลกระทบด้านพฤติกรรมและการจัดการเรี ยนรู ้
 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวต
ิ

 นักเรียน
 การศึกษาเชิงปริมาณ

จากการศึ ก ษาผ่า นแบบสอบถามสํา หรั บ ผูป้ กครองและวิเ คราะห์ ผลกระทบที ่มี ต่อ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในทั้ง 5 โรงเรี ยนนําร่ อง ไม่ พบความแตกต่ างอย่ างมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติระหว่ างกลุ่มทดลอง (ใช้ แท็บเล็ต) และกลุ่มควบคุม (ไม่ ใช้ แท็บเล็ต) ทั้งจากแบบสอบถามปั ญหา
คุ ณ ภาพชี วิ ต (Peds-QL) แบบสอบถามปั ญหาพฤติ ก รรมติ ดเกม (Game-S) และแบบสอบถามปั ญหา
พฤติกรรม (TYC) ทั้ง 9 กลุ่มอาการ (วิตกกังวล, ความเจ็บป่ วยทางร่ างกาย, ซึ มเศร้า, พฤติกรรมเด็กกว่าวัย,
เกเร/ทําผิดกฎระเบียบ, อยู่ไม่สุข/หุ นหันพันแล่น/ปั ญหาทางสังคม,พฤติกรรมก้าวร้าว, ปั ญหาทางเพศและ
แยกตนเองจากสังคม)
 การศึกษาเชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1
จากการสัมภาษณ์ กลุ่ มและสังเกตพฤติก รรมการใช้แท็บ เล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1
ในโรงเรี ยนนําร่ องทั้ง 5 โรงเรี ยนพบว่า ในช่ วง 1 เดื อนแรกนักเรี ยนมีความดีใจ ตื่นเต้นที่ได้ใช้แท็บเล็ต
ให้ความสนใจต่อการใช้แท็บเล็ตอย่างดี มาก พยายามขอให้ครู เพิ่มกิจกรรมการใช้แท็บเล็ตในการสอนให้
มากขึ้ น สามารถจดจ่ อ กับ การเรี ย นการสอนได้อ ย่า งต่ อ เนื ่อ ง อย่ า งไรก็ ต ามพบว่า นัก เรี ย นมี อ าการ
“วอกแวก” และมี อารมณ์ หงุ ดหงิ ดในบางครั้ง โดยเฉพาะในขณะที่พบปั ญหาการใช้เครื่ องแท็บเล็ต เช่ น
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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เครื่ องดับ หน้าจอค้าง เป็ นต้น นักเรี ยนต้องขอให้เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลมาช่วยแก้ปัญหาทุกครั้ง หากไม่มีเจ้าหน้าที่
ให้ความช่ วยเหลื อ ครู ตอ้ งเข้าไปช่ วยแก้ไขปั ญหาให้นกั เรี ยนเอง นักเรี ยนคนอื่น ๆ ในห้องต้องรอทําให้
กระบวนการสอนไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั พบว่า นักเรี ยนมีความกังวลในเรื่ องการ
ดูแลรักษาเครื่ อง กลัวทําเครื่ องตกเสี ยหาย
ในระยะ 1 เดือนต่อมาพบว่า ความสนใจของนักเรี ยนดูจะลดลง ด้วยเหตุผลว่า สื่ อการสอนไม่สนุ ก
และตรงกับสื่ อในหนังสื อมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ในวิชาภาษาไทย ครู ให้นกั เรี ยนเปิ ดสื่ อการเรี ยนรู้ซ่ ึ งเป็ น
ภาพเคลื่อนไหวที่มีตวั ละครเหมือนเดิมทุกครั้ง และการดําเนินเรื่ องก็เป็ นไปอย่างเชื่องช้า ไม่น่าสนใจ
นักเรี ยนไม่มีพฤติกรรมเล่นเกมหรื อเปิ ดสื่ ออื่นๆ นอกเหนือจากที่ครู ใช้ในการสอน โดยให้เหตุผลว่า
การใช้แท็บเล็ตทําให้เวลาการเรี ยนตามปกติลดน้อยลง ถ้าเปิ ดสื่ ออื่นๆ จะยิ่งทําให้เรี ยนได้ไม่ต่อเนื่องและ
ทํางานส่ งครู ไม่ทนั นอกจากนี้ยงั พบว่า นักเรี ยนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้ง่ายอยูแ่ ล้ว ทําให้
ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องเล่นเกมผ่านแท็บเล็ต
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสมของครู มีความสําคัญมากต่อความสนใจในการ
เรี ยนของนักเรี ยน เช่น การกําหนดข้อตกลงก่อนเรี ยนว่า ให้นกั เรี ยนวางเครื่ องแท็บเล็ตในแนวนอน และใน
มุมเฉี ยงจากโต๊ะ เพื่อนักเรี ยนไม่ตอ้ งละสายตาจากกระดานดําและแท็บเล็ตมากเกิ นไป และให้เจ้าหน้าที่
ผูด้ ูแลสามารถสังเกตปั ญหาได้อย่างทัว่ ถึง
การเรี ยนรู ้นอกจากสื่ อการสอนทีม่ ี นักเรี ยนชอบสื่ อการฝึ กพับกระดาษ ซึ่ งนักเรี ยนสามารถเลือกรู ป
ที ่ต้ องการแล้วทํา ผลงานส่ ง ครู และการดู สื่ อการสอนจากแหล่ ง ภายนอก เช่ น เว็บ ไซต์ ทรู ป ลู ก ปั ญญา
YouTube และ Google เป็ นต้น โดยนักเรี ยนจะเข้าถึงสื่ อเหล่านี้ ได้ก็ต่อเมื่อทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
เรี ยบร้อยแล้ว และขออนุญาตครู ผสู ้ อนก่อนทุกครั้ง
เมื่อสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้แท็บเล็ต นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่า ปริ มาณการ
ใช้เพียงแค่ 1-2 ชัว่ โมงต่อวันนั้นน้อยมาก จนแทบไม่มีผลต่อการเรี ยน อารมณ์ หรื อ การอ่านเขียนแต่อย่างใด
แท็บเล็ตสามารถช่ วยให้เรี ยนได้เข้าใจยิ่งขึ้นจากการเปิ ดดูภาพ สื่ อการสอนที่ทาํ ให้คล้ายได้เห็ นของจริ ง
ปริ มาณเวลาในการใช้เหมาะสมดี แต่สื่อยังไม่น่าสนใจมากนัก นักเรี ยนมีความเห็นตรงกันว่าแท็บเล็ตเป็ น
เพี ย งแค่ ต ั วช่ ว ยในกระบวนการเรี ย นรู้ เ ท่า นั้น ไม่ ส ามารถทดแทนระบบการสอนตามปกติ ไ ด้ท้ งั หมด
ยังต้องการเรี ยนโดยการเขียนลงในสมุดและเขียนใบงานส่ งครู แท็บเล็ตมีขอ้ ดีที่ทาํ ให้การเรี ยนในห้องสนุ ก
ขึ้น และไม่ตอ้ งพกหนังสื อหลายเล่ม มีขอ้ เสี ยที่เป็ นภาระในการดูแล นักเรี ยนหลายคนกังวลว่าต้องชดใช้ใน
กรณี ที่เกิดความเสี ยหายกับตัวเครื่ อง จึงไม่อยากพกพาตลอดเวลา และไม่อยากนําแท็บเล็ตกลับไปใช้ที่บา้ น
จากการศึกษาในเบื้องต้น ยังไม่พบว่าการใช้แท็บเล็ตส่ งผลต่อความสัมพันธ์ของนักเรี ยนในห้อง
หรื อ ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน บางครั้งครู มีการสื่ อสารโดยตรงกับนักเรี ยนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ
ต้องช่ วยนัก เรี ยนแก้ปัญหาเกี่ ยวกับการใช้เครื่ อง การสื่ อสารเรื่ องการเรี ยนระหว่างครู กบั นักเรี ยนยังคงมี
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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เหมือนเดิม เพราะครู จะมีการอธิ บายทําความเข้าใจก่อนให้นกั เรี ยนแต่ละคนเริ่ มดูสื่อการสอนภายในเครื่ อง
ของตนเอง แต่ในกรณี ที่มีการเรี ยนด้วยตนเองจากแท็บเล็ตแล้ว นักเรี ยนบางส่ วนรู้สึกว่าการสื่ อสารระหว่าง
ครู ก ับ นัก เรี ย นลดลง แต่ ก ารสื ่ อ สารระหว่า งเพื ่อ นร่ ว มชั้น เรี ย นมี เ พิ่ ม มากขึ้ น และไม่ พ บว่า นัก เรี ย นมี
พฤติกรรมแยกตัว ในกลับพบว่าเมื่อนักเรี ยนเรี ยนตามไม่ทนั หรื อ เครื่ องเกิดปั ญหาขึ้น นักเรี ยนที่นง่ั เรี ยน
ใกล้กนั มักให้ความช่วยเหลือเพือ่ น และในบางครั้งนักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งพึ่งพา
เจ้าหน้าที่หรื อครู ผสู ้ อน
โดยสรุ ปนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ให้ความสนใจต่อการใช้แท็บเล็ตดี แต่ยงั ไม่สามารถใช้
แท็บเล็ตได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิ ดจากการใช้งานได้ ทําให้เกิ ดปั ญหา
ติดขัดในกระบวนการเรี ยนรู้บา้ ง นอกจากนี้สื่อที่ใช้สอนบังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4
พฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 แตกต่างจากนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อการสอน ความสามารถด้านเทคโนโลยี หรื อ วุฒิภาวะตามวัย นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สามารถใช้แท็บเล็ตในการค้นคว้าด้วยตัวเองได้มากขึ้น และใช้ในการเรี ยนการสอน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ได้มากกว่า โดยสื่ อการสอน หรื อ บทเรี ยนในเครื่ องแท็บเล็ตที่ตรงตามเนื้ อหาการ
เรี ยนรู ้ยงั มีนอ้ ยมาก ถ้าเปรี ยบเทียบกับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ครู ผสู้ อนได้มีการนําแท็บเล็ตมาประยุกต์ใช้ใน
การส่ ง งานผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ต เช่ น ให้บ นั ทึ กวีดีโอเสี ยงการอ่า นบทร้ อยกรองแล้วส่ งอีเมลให้ครู และครู
สามารถนําผลงานของนักเรี ยนขึ้นจอโดยผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นกั เรี ยนคนอื่นได้ชม นักเรี ยนมีความรู้สึก
สนุกและเกิดความภูมิใจเมื่อผลงานของตนเองได้รับเลือกไปนําเสนอหน้าห้อง
ในช่ วงแรก ๆ ของการนํา แท็ บ เล็ ตให้ นัก เรี ย นใช้ใ นห้อ งเรี ย น นัก เรี ย นไม่ ค่ อยเปิ ดสื ่ ออื ่น ๆ ที่
นอกเหนือจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากนัก สามารถมีสมาธิ ในการเรี ยนได้ดี โดยเฉพาะวิชาที่ครู นาํ สื่ อ
ภายนอกบทเรี ยนมาประกอบการสอน นักเรี ยนสามารถติดตามการเรี ยนผ่านครู และแท็บเล็ตได้เป็ นอย่างดี
และมีปฏิสัมพันธ์กนั ได้อย่างทัว่ ถึง แม้วา่ จะมีปัญหาในการใช้งานบ้างแต่นกั เรี ยนสามารถแก้ไขเองได้เป็ น
ส่ ว นใหญ่ แต่ ใ นระยะหลัง เมื ่อ ให้ ใ ช้แท็ บ เล็ ต อย่า งต่อ เนื ่อง 2-3 ชั่ว โมงขึ้ น ไป พบว่า นัก เรี ย นบางกลุ่ ม
โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ทาํ งานเสร็ จเร็ วจะเปิ ดโปรแกรม หรื อ เกมบ่อยครั้งและให้ความสนใจการสอนลดลง
ปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสนใจของนักเรี ยน เช่น จํานวนนักเรี ยน พบว่าห้องที่มีนกั เรี ยนจํานวน
มากกว่า 40 คน ครู จะไม่สามารถควบคุ มการสอนให้ไปในทิศทางเดี ยวกันได้ การจัดสภาพห้องเรี ยน โต๊ะ
เก้าอี้ท่ ีไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทําให้ครู ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ตลอด ทําให้นกั เรี ยนวอกแวกจากการ
เรี ยนมากขึ้น
เนื่องจากนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีความชํานาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อยูแ่ ล้ว ทําให้ครู
สามารถประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ในการเรี ยนการสอนมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมสร้างผังความคิด (Mind
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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mapping) การใช้ QR code เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ ตลอดจนการประยุกต์การพับกระดาษจากโปรแกรมใน
แท็บเล็ตมาเป็ นเรื่ องเล่าในวิชาภาษาไทย บางโรงเรี ยนจะให้นกั เรี ยนได้บนั ทึกความรู ้ผา่ นสมุดเรี ยนในวิชาที่
ใช้แท็บเล็ตเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถบูรณาการความรู ้ได้อย่างทัว่ ถึงมากขึ้น
นอกจากนี้พบว่าการใช้แท็บเล็ตที่โรงเรี ยนทําให้นกั เรี ยนเพิ่มปริ มาณการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
ที ่บ ้ านมากขึ้ น แต่พ ฤติ ก รรมการเล่ นเกมยัง ไม่พ บเพิ่ม ขึ้ นอย่า งชัดเจน นัก เรี ย นหลายคนมี แท็บ เล็ ตของ
ผูป้ กครองใช้งานอยู่แล้วจึงไม่คิดว่าการใช้แท็บเล็ตที่โรงเรี ยนจะมีผลกระทบต่อการใช้ที่บา้ นแต่อย่างใด
เพราะปริ มาณที่ใช้ในชั้นเรี ยนน้อยมาก และมีการควบคุมดูแลจากครู อย่างทัว่ ถึง
ในกลุ่ มนักเรี ยนพิ เศษพบว่า นักเรี ยนที่มีการเรี ยนรู ้ ช้า หรื อ มี ปั ญหาในการอ่ านเขียน (Learning
disorder) มักมีปัญหาในการใช้งานแท็บเล็ต เช่น ความสับสนในการใช้โปรแกรม การอ่านและการสะกด
ประกอบกับการที่ครู ตอ้ งให้การดู แลนักเรี ยนคนอื่นๆ ในเรื่ องการใช้งาน ทําให้ครู ไม่สามารถช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนพิเศษเหล่านี้ได้อย่างทัว่ ถึง
โดยสรุ ป นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ดีเป็ นพื้นฐานเดิมทํา
ให้ ไ ม่ ต้อ งปรั บ ตัว กับ การใช้ แ ท็ บ เล็ ต มากนัก แต่ อ าจพบพฤติ ก รรมการใช้ แ ท็ บ เล็ ต ในกิ จ กรรมอื ่น
นอกเหนือจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ้นตามมา
 ครูและผูบริหาร
จากการสัมภาษณ์ ครู ทีใ่ ช้แท็บเล็ตในการสอนทั้ง 5 กลุ่มสาระหลักพบว่า ครู ส่วนใหญ่เห็นว่าแท็บ
เล็ตจะเป็ นเครื่ องมือในการสอนที่สาํ คัญ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการสอนตามปกติได้แต่อย่างใด การเริ่ มนํา
แท็บเล็ตมาประยุกต์ในการเรี ยนการสอนนั้นพบว่า เป็ นทั้งตัวช่วยและอุปสรรค กล่าวคือ ครู จะใช้เวลาในการ
เตรี ยมการสอนมากขึ้น แต่ใช้เวลาในการสอนน้อยลง ทัศนคติดา้ นคอมพิวเตอร์ ของครู และความใส่ ใจของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีผลกระทบต่อการใช้แท็บเล็ตอย่างมาก ครู โดยส่ วนใหญ่เห็นว่าแท็บเล็ตไม่ได้กระทบต่อ
คุณภาพชีวติ ของตนเองมากนัก เพราะเวลาที่ใช้แท็บเล็ตในการสอนยังไม่มาก
ครู บางท่านเห็นว่า แท็บเล็ตทําให้นกั เรี ยนขาดสมาธิ ในการเรี ยน เช่ น การเปิ ดสื่ อการสอนบนแท็บ
เล็ตทําให้นกั เรี ยนทั้งห้องไม่สามารถเรี ยนรู ้ไปได้พร้อมกัน นักเรี ยนที่ทาํ ได้เร็ วกว่าก็จะก่อกวน หรื อ เล่นกับ
เพือ่ นนัก เรี ย นคนอื น่ นอกจากนี้ ปั ญหาอุ ป กรณ์ หูฟั ง ทีไ่ ม่มีม าพร้ อมตัวเครื ่ องในช่ วงแรกทํา ให้เกิ ดเสี ย ง
รบกวนตลอดเวลาในขณะที่นกั เรี ยนเปิ ดเครื่ องพร้อมกันทั้งห้อ ง เนื่องจากสื่ อการสอนส่ วนใหญ่เป็ นสื่ อภาพ
และเสี ยงซึ่ งสามารถให้นกั เรี ยนดูได้ในเวลาเดียวกัน ครู หลายท่านให้ความเห็นว่าควรใช้จอโปรเจคเตอร์ ใน
การสอน เนื่ องจากสามารถควบคุ มการสอนได้อย่างพร้อมเพรี ยงกัน และนักเรี ยนจะมีสมาธิ ในการเรี ยนได้
ดี กว่า และควรใช้โปรแกรมในแท็บเล็ตเพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เช่ นก่อนและหลังการสอน หรื อให้
นักเรี ยนมีเวลาช่วงท้ายชัว่ โมงเพื่อค้นคว้าข้อมูลจากแท็บเล็ตด้วยตัวเอง
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ปั ญหาในการใช้เครื่ องส่ วนใหญ่เกี่ยวกับความเสถียรของตัวเครื่ องซึ่ งเมื่อเครื่ องค้าง หน้าจอดับ จะ
ทําให้ครู ไม่สามารถดําเนิ นการสอนต่อได้ และครู ท้ งั หมดมีความเห็นตรงกันว่า จําเป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่ให้
ความช่ วยครู ในการแก้ปัญหาการใช้งานขณะมีการเรี ยนการสอน อีกทั้งความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ครู ผูส้ อนยังส่ งผลโดยตรงกับการจัดการเรี ยนการสอน เมื่อสื่ อการสอนที่มียงั ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ตรงกับ
เนื้อหา ครู จึงต้องเตรี ยมการสอนเพิ่มเติม และให้เจ้าหน้าที่นาํ ขึ้นเก็บบนเว็บไซต์ของครู เมื่อถึงชัว่ โมงเรี ยน
นักเรี ยนทุกคนก็สามารถเข้าดูสื่อนั้นด้วยตัวเองได้ แต่ยงั มีครู จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งยังไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยี
ก็จะเห็นว่าแท็บเล็ตเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ครู ชาวต่างชาติพบปั ญหาในการใช้แท็บเล็ตมากกว่าครู ชาวไทย มักเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการสื่ อสาร
กับ นัก เรี ย น จึ ง ต้ องมี ก ารให้ค รู ช าวไทยเข้ าช่ วยสอนด้วยในชั่วโมงที ่ตอ้ งใช้แท็บ เล็ต ครู ช าวต่ า งชาติ มี
ความสามารถในการใช้สื่อการสอนได้หลากหลายดี เนื่องจากมีสื่อการเรี ยนรู้ที่น่าใจในภาษาอังกฤษบน
อินเทอร์เน็ตให้เลือกมากมาย
การใช้แท็บเล็ตในการสอนมักเป็ นรู ปแบบ “offline” มากกว่า “online” เนื่องจากครู เห็นว่า เวลาใน
การสอนมีจาํ กัด ถ้าให้นกั เรี ยนมีอิสระในการค้นคว้ามาก ครู จะไม่สามารถควบคุมการสอนให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละชัว่ โมงการสอนได้ อีกทั้งปั ญหาการใช้งานอินเทอร์ เน็ต ที่ยงั พบว่า ความเร็ ว หรื อช่อง
ทางการสื่ อสารยังไม่เพียงพอถ้าต้องใช้งานพร้อม ๆ กันทั้งห้อง ครู บางท่านจึงแก้ปัญหาโดยการให้นกั เรี ยน
ทําการบ้านทางคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่บา้ น แล้วส่ งงานผ่านอีเมล ในด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน บางโรงเรี ยนที่ได้เริ่ มนําระบบที่ให้นกั เรี ยนสามารถตอบคําถาม หรื อ ส่ งความคิดเห็นผ่านแท็บเล็ต
และนักเรี ยนสามารถตรวจสอบผลได้ทนั ทีผา่ นจอโปรเจคเตอร์ หน้าห้อง พบว่าการใช้ระบบดังกล่าวช่วยให้
ครู ประเมินผลได้อย่างสะดวกและแม่นยํา นักเรี ยนชอบและตื่นเต้นที่ได้รู้ผลการทําแบบทดสอบของตน
ครู หลายท่านเห็ นควรให้แยกวิชาแท็บเล็ตออกมาเป็ นรายวิชาหนึ่ งโดยใช้สัปดาห์ละ 1-2 ชัว่ โมง
เพือ่ ให้นกั เรี ยนนําไปใช้อย่างบูรณาการในหลากหลายวิชา และทําให้นกั เรี ยนชั้นเรี ยนอื่นๆ สามารถเข้าถึง
แท็บเล็ตเพือ่ ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากที่สุด ครู บางท่านเห็ นว่าในบางวิชาควรส่ งเสริ มให้นักเรี ยนทํา
กิจกรรมเป็ นทีมโดยมีแท็บเล็ตเป็ นตัวช่วย เช่น ให้นกั เรี ยน 5 คนต่อแท็บเล็ต 1 เครื่ อง และอาจนําไปใช้ใน
การทํากิจกรรมโครงงานในชุมชน และให้นาํ เสนอผ่านแท็บเล็ต
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารของโรงเรี ยนพบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ทราบวัตถุประสงค์การนําแท็บเล็ต
มาใช้ในชั้นเรี ยน และให้ความร่ วมมือในการทํางานร่ วมกับคณะกรรมการดําเนิ นการของโครงการเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ พบว่า นโยบายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ งผลอย่างมากต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต
เช่น การจัดสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยนให้เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี การวางแผนในการใช้แท็บ
เล็ตต่อเนื่องในปี การศึกษาถัดไป
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 ผูปกครอง
จากการสั ม ภาษณ์ ผูป้ กครองของนัก เรี ย นทั้ง 5 โรงเรี ย นพบว่า ผูป้ กครองส่ วนหนึ่ งยัง ไม่ เข้ าใจ
วัตถุประสงค์การใช้แท็บเล็ตประกอบการเรี ยนการสอน จึงทําให้เกิดความกังวล เช่น เรื่ องการฝึ กอ่าน เขียน
สะกดคํา ต้องการให้มีการสื่ อสารระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองเพิ่มมากขึ้น และเสนอแนะให้มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลส่ วนกลางเพื่อรวบรวมสื่ อการสอนไว้ และให้ผปู ้ กครองสามารถเข้าดูและติดตามเนื้ อหาที่นกั เรี ยน
ได้เ รี ย น เพื ่อ ให้ ส ามารถช่ ว ยทบทวนบทเรี ย นที ่บ ้า นถึ ง แม้ไ ม่ ไ ด้นํา แท็ บ เล็ ต กลับ บ้า น ผู้ ปกครองชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 มีความเห็ นว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ยังเร็ วเกิ นไปที่จะใช้แท็บเล็ต และยังไม่
อยากให้เริ่ มใช้ ขณะที่ผปู ้ กครองชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เห็ นว่านักเรี ยนน่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีข้ ึน
แต่ยงั ไม่สามารถเห็นผลอย่างชัดเจน
ผูป้ กครองส่ ว นน้อ ยเห็ น ว่า แท็ บ เล็ ต ไม่ มี ค วามจํา เป็ นต่ อ การเรี ย นการสอนมากนัก เนื ่อ งจาก
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนตามปกติมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคลใช้ที่บา้ น จึงเห็ นว่านักเรี ยนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ ที่บา้ นได้ หากมี
การใช้แท็บเล็ตในกิจกรรมการเรี ยนการสอน อยากให้แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือเพื่อการสื บค้น (search engine)
มากกว่าเป็ นเครื่ องมือเพื่อเปิ ดสื่ อคลิ ปวีดีโอ หรื อ อ่านหนังสื อ ดังนั้นครู ควรมีวิธีในการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ได้คน้ คว้าที่บา้ นเพิ่มขึ้นผ่านการส่ งการบ้านทางอีเมล หรื อ การเข้าถึงสื่ อทางการศึกษาอื่นๆ ในอินเทอร์ เน็ต
ปริ มาณการใช้แท็บเล็ตเพียงแค่ 1-2 ชัว่ โมงต่อวัน ยังไม่เห็นผลกระทบต่อนักเรี ยนทั้งด้านการเรี ยน การอ่านเขียน อารมณ์ หรื อ ปั ญหาพฤติกรรมอื่น ๆ แต่อย่างใด (เช่น ติดเกม พฤติกรรมก้าวร้าว) ผูป้ กครองทุกท่าน
เห็นว่าพฤติกรรมโดยทัว่ ไปของนักเรี ยนยังเป็ นปกติดีอยู่
ผูป้ กครองเห็นว่า ถึ งแม้ไม่มีแท็บเล็ตนักเรี ยนก็สามารถเข้าถึงสื่ อต่างๆ ได้หลากหลายวิธี เช่น ร้าน
เกม โทรศัพท์มือถื อ โทรทัศน์ เป็ นต้น ดังนั้นการป้ องกันที่ตวั เครื่ องแท็บเล็ตเป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ผูป้ กครองจึงต้องการให้เน้นที่การสร้างจิตสํานึ กให้นกั เรี ยนเกิดความตระหนักด้วยตนเอง ถึงประโยชน์และ
โทษที่เกิ ดจากการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ทีม่ ีทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ สูง
ผูป้ กครองเห็นว่าควรต้องวางคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นที่ที่พ่อแม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
ลูกไปด้วย
ผูป้ กครองไม่อยากให้นกั เรี ยนนําแท็บเล็ตกลับบ้าน ด้วยกลัวว่าจะทําให้นกั เรี ยนมีเวลากับครอบครัว
ลดลง อีกทั้งเห็นว่าแท็บเล็ตจะเป็ นเสมือนเครื่ องเล่นเกมเคลื่อนที่ซ่ ึ งนักเรี ยนสามารถนําไปใช้ที่ใดก็ได้ และ
การควบคุมดูแลจะทําได้ยากกว่าการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยงั กังวลว่า นักเรี ยนอาจจะไม่สามารถ
ดู แ ลของมี ค่ า ได้ และยัง ไม่ มี ข ้อ ตกลงที ่ชัด เจนว่า หากเกิ ด ความเสี ย หายกับ ตั วเครื ่ อ งแล้ว ใครจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ผูป้ กครองบางส่ วนเป็ นห่วงว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย อาจจะส่ งผลให้นกั เรี ยนมองคุณค่า
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ของวัตถุ สิ่งของมากกว่าคุ ณค่าด้านจิตใจ ทําให้พ่อแม่ตอ้ งพิจารณาอย่างถี่ถว้ นถึงความเหมาะสมในการซื้ อ
อุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่นกั เรี ยน
นักเรี ยนส่ วนใหญ่เล่าให้พอ่ แม่ฟัง ว่าสนุกกับการเรี ยนด้วยแท็บเล็ต แต่เห็นว่าการใช้แท็บเล็ตนาน ๆ
ทําให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนลดลง เพราะครู เห็นว่านักเรี ยนสามารถศึกษาเองได้ผา่ นสื่ อที่เตรี ยม
มาซึ่ งมักเป็ นการสื่ อสารทางเดียว ผูป้ กครองเห็นว่าครู ควรมีบทบาทในการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยน
อย่า งทัว่ ถึ งโดยเฉพาะวิชาเกี ่ยวกับการออกเสี ย ง การสะกดคํา ควรเป็ นการสอนที่มี ปฏิ สั มพันธ์ ร่วมกัน
ระหว่างครู และนักเรี ยน โดยสื่ อหรื อบทเรี ยนดิจิทลั ควรให้นกั เรี ยนได้เข้าถึงและเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเองที่บา้ น
โดยสรุ ปผูป้ กครองส่ วนใหญ่เห็นว่า แท็บเล็ตยังไม่จาํ เป็ นมากนักสําหรับการเรี ยนการสอน ควรใช้
แท็บเล็ตเพือ่ การบูรณาการความรู ้ในหลากหลายวิชา ไม่ควรให้นกั เรี ยนนําแท็บเล็ตกลับบ้าน ผูป้ กครองยัง
ไม่เห็นผลกระทบด้านปั ญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชี วิตมากนัก เนื่องจากปริ มาณการใช้แท็บเล็ตยังไม่
มากนัก จําเป็ นต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบในระยะยาวต่อไป
ดานสุขภาพตา

หลังจากที่นกั เรี ยนทุกคนที่เข้าร่ วมการศึ กษาได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตภายในระยะเวลาที่
กําหนด จึงมีการตอบแบบสอบถามโดยผูป้ กครองและตรวจทางจักษุท้ งั กลุ่มที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
และกลุ่ ม ควบคุ ม หลัง การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต จากนั้น ได้นํา ข้อ มู ล วิ เ คราะห์ เ พื อ่ ตรวจสอบและ
เปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างค่าสายตาของนักเรี ยน
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางคาสายตาเฉลี่ย กอนและหลังการศึกษาของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
ชัน
้
ป.1

ป.4

รวม

กลุม

กอน

(หนวย : diopter)
คาสายตาเฉลีย
่ ขางขวา
ความ
หลัง
แตกตาง

Sig.
(2-tailed)

กอน

คาสายตาเฉลีย
่ ขางซาย
ความ
หลัง
แตกตาง

Sig.
(2-tailed)

ทดลอง

-0.44

-0.45

-0.002

0.98

-0.50

-0.43

-0.072

0.30

ควบคุม

-0.49

-0.51

0.026

0.58

-0.48

-0.64

0.158

0.01

รวม

-0.46

-0.48

0.012

-0.49

-0.53

0.038

ทดลอง

-0.79

-0.76

-0.001

0.97

-0.92

-0.92

0.007

0.88

ควบคุม

-0.89

-0.88

-0.025

0.65

-0.81

-0.82

0.011

0.88

รวม

-0.84

-0.82

-0.013

-0.87

-0.87

0.009

ทดลอง

-0.62

-0.61

-0.001

0.96

-0.71

-0.68

-0.032

0.46

ควบคุม

-0.69

-0.71

-0.002

0.97

-0.65

-0.74

0.078

0.11

รวม

-0.65

-0.66

-0.001

-0.68

-0.71

0.023

จากการศึกษานี้ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของความแตกต่างค่าสายตาเฉลี่ย
ทั้งสองข้างในก่อนและหลังการทดลองทั้งสองกลุ่มและทั้งสองชั้นปี ยกเว้นค่าสายตาเฉลี่ยข้างซ้ายหลังการ
ทดลองในกลุ่มควบคุมของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าสั้นมากขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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หมายเหตุ: ภาวะสายตาสัน
้ หมายถึง คาสายตาเฉลีย
่ มากกวา -0.5 diopter (Zadnik et al., 2000)

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกตางคาสายตาเฉลี่ย กอนและหลังการศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 4 และภาพรวม
Sig.(2-tailed)

ความแตกตาง
ของคาเฉลีย
่

ความแตกตาง
ระหวางกลุม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1

0.68

-0.028

ไมแตกตาง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

0.74

0.024

ไมแตกตาง

ภาพรวม

1.00

0.000

ไมแตกตาง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1

0.01

-0.230

แตกตาง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

0.97

-0.004

ไมแตกตาง

ภาพรวม

0.09

-0.110

ไมแตกตาง

คาความแตกตางสายตาเฉลีย
่ กอนและหลัง

สายตาขางขวา

สายตาขางซาย

จากการศึ กษานี้ พ บความแตกต่า งอย่า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติข องค่ าสายตาเฉลี่ ย ข้า งซ้า ยหลังการ
ทดลองในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ของกลุ่มทดลองโดยในกลุ่มทดลองมีค่าสายตาสั้นน้อยลง แต่กลุ่มควบคุม
มีค่าสายตาสั้นมากขึ้น
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคากิจกรรมการใชสายตาในระยะใกลกอ
 นและหลังการทดลอง
(หนวย : diopter hours)
กลุม

กลุมทดลอง

คาเฉลี่ย DH

ระดับชั้น

กอน

หลัง

คาความแตกตาง

ประถมศึกษาปท่ี 1

64.49

79.92

15.81

ประถมศึกษาปท่ี 4

86.81

88.64

3.87

77.14

85.77

8.28

ประถมศึกษาปท่ี 1

66.10

65.84

-3.76

ประถมศึกษาปท่ี 4

68.38

85.23

10.01

67.63

78.07

5.65

ประถมศึกษาปท่ี 1

65.12

72.12

7.16

ประถมศึกษาปท่ี 4

77.60

86.90

6.94

72.79

81.72

7.02

รวม
กลุม
 ควบคุม

รวม
ภาพรวม

รวม

ค่ากิจกรรมการใช้สายตาในระยะใกล้ (the diopter hours) (Zadnik et al., 1994) คํานวณได้จาก
3 x (จํานวนชัว่ โมงการเรี ยน +จํานวนชัว่ โมงการอ่านหนังสื อ +จํานวนชัว่ โมงการใช้แท็บเล็ต) +
2 x (จํานวนชัว่ โมงการใช้คอมพิวเตอร์หรื อเล่นวีดีโอเกม) +
1 x (จํานวนชัว่ โมงการดูโทรทัศน์)

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของคา DIOPTER HOURS/WEEK กอนและหลัง
การศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในภาพรวม
คา Diopter hours/week

Sig. (2-tailed)

ความแตกตางของคาเฉลีย
่

ความแตกตางระหวางกลุม


กอน

0.030

9.51

แตกตาง

หลัง

0.088

7.70

ไมแตกตาง

คาความแตกตาง

0.578

2.63

ไมแตกตาง

จากการศึ ก ษานี้ พ บว่า จํา นวนการใช้ส ายตาในระยะใกล้ต่อสัป ดาห์ (diopter hours/week) ใน
ภาพรวมของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต้ งั แต่ก่อนการทดลอง
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของคา DIOPTER HOURS/WEEK กอนและหลัง
การศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ประถมศึกษาปที่ 1
คา Diopter hours/week

Sig. (2-tailed)

ความแตกตางของคาเฉลีย
่

ความแตกตางระหวางกลุม


กอน

0.792

-1.61

ไมแตกตาง

หลัง

0.005

14.08

แตกตาง

คาความแตกตาง

0.007

19.57

แตกตาง

จากการศึกษานี้พบว่าจํานวนการใช้สายตาในระยะใกล้ต่อสัปดาห์ (diopter hours/week) ของชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหลังการทดลอง
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของคา DIOPTER HOURS/WEEK กอนและหลัง
การศึกษาของกลุมทดลองและกลุม
 ควบคุม ประถมศึกษาปที่ 4
Sig. (2-tailed)

ความแตกตางของคาเฉลีย
่

ความแตกตางระหวางกลุม

กอน

0.003

18.43

แตกตาง

หลัง

0.584

3.41

ไมแตกตาง

คาความแตกตาง

0.312

-6.14

ไมแตกตาง

คา Diopter hours/week

จากการศึกษานี้ พบว่าจํานวนการใช้สายตาในระยะใกล้ต่อสัปดาห์ (diopter hours/week) ของชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติก่อนการทดลอง
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความเปลีย
่ นแปลงของอาการทางสายตาในภาพรวมระหวางกลุม
 ทดลอง
และกลุมควบคุม
กลุม
 ทดลอง
Sig.
(2-tailed)

อาการ
เปลีย
่ นแปลง

ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย

กลุม
 ควบคุม
Sig.
(2-tailed)

0.083

ไมเปลีย
่ นแปลง

-0.11

.003

พบบอยขึ้น

0.01

0.882

ไมเปลีย
่ นแปลง

-0.03

.319

ไมเปลีย
่ นแปลง

-0.05

0.131

ไมเปลีย
่ นแปลง

อาการทางสายตา
ความแตกตาง
เปรียบเทียบกอนและหลัง
ของคาเฉลี่ย

ปวดตา
เคืองตา แสบตา
น้าํ ตาไหล
แพแสง

-0.10

.009

พบบอยขึ้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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เปลีย
่ นแปลง
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อาการทางสายตา
ความแตกตาง
เปรียบเทียบกอนและหลัง
ของคาเฉลี่ย

ตาพรามัว เห็นภาพ
ซอน

กลุม
 ทดลอง
Sig.
(2-tailed)

อาการ
เปลีย
่ นแปลง

ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย

กลุม
 ควบคุม
Sig.
(2-tailed)

อาการ
เปลีย
่ นแปลง

1.000

ไมเปลีย
่ นแปลง

0.01

0.565

ไมเปลีย
่ นแปลง

0.00

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของอาการทางสายตาที่พบกอนและหลังการศึกษา
ของกลุม
 ทดลองและกลุมควบคุม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ความแตกตางของอาการ

Sig.(2-tailed)

ความแตกตางของคาเฉลีย
่

ความแตกตางระหวางกลุม


ปวดตา

0.71

0.024

ไมแตกตาง

เคืองตา แสบตา น้ําตา
ไหล

0.88

-0.011

ไมแตกตาง

แพแสง

1.00

0.000

ไมแตกตาง

ตาพรามัว เห็นภาพซอน

0.61

0.022

ไมแตกตาง

เปรียบเทียบกอนและหลัง

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของอาการทางสายตาที่พบกอนและหลังการศึกษา
ของกลุม
 ทดลองและกลุมควบคุม ประถมศึกษาปที่ 4
ความแตกตางของอาการ

Sig. (2-tailed)

ความแตกตางของคาเฉลีย
่

ความแตกตางระหวางกลุม


ปวดตา

0.32

-0.086

ไมแตกตาง

เคืองตา แสบตา น้ําตา
ไหล

0.01

-0.218

แตกตาง
กลุม
 ทดลองมีอาการมากกวา

แพแสง

0.58

0.034

ไมแตกตาง

ตาพรามัว เห็นภาพซอน

0.35

-0.044

ไมแตกตาง

เปรียบเทียบกอนและหลัง

 ผลดานกิจกรรมการใชสายตาในระยะใกล
เนื ่องจากการศึ ก ษานี้ ไ ม่ไ ด้ ควบคุ ม การใช้กิจกรรมการใช้สายตาในระยะใกล้ก่อนและหลั งการ
ทดลองทั้ง สองกลุ่ ม เช่ น การควบคุ ม ให้ นัก เรี ย นทุ ก คนอ่า นหนัง สื อ เรี ย นพิ เศษ ใช้ค อมพิ ว เตอร์ และ
ดูโทรทัศน์ เท่ากันทุกคน เนื่องจากทําได้ยาก จึงทําให้จาํ นวนการใช้สายตาในระยะใกล้ต่อสัปดาห์ (Diopter
hours/week) ในภาพรวมของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต้ งั แต่ก่อนการ
ทดลอง หมายความว่า ทั้ง สองกลุ่ ม มี ก ารใช้ส ายตาในระยะใกล้ต่ อ สั ป ดาห์ ไ ม่ เ ท่ า กัน ตั้ง แต่ ก่ อ นเริ่ ม ใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตจึงยากต่อการวิเคราะห์ดา้ นการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาและอาการผิดปกติทางตาหลัง
การศึกษา ที่อาจเกิดจากตัวแปรอื่น ๆ ตามที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรม หรื อในด้านตรงกันข้าม การที่ผลค่า
สายตาเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติอาจเกิ ดจากทั้งสองกลุ่มไม่ได้มีการใช้งานทางตา
ที่เหมือนกัน จึงไม่อาจสรุ ปได้วา่ การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพตา

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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 ผลการศึกษาดานสายตา
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติข องค่า สายตาเฉลี่ยทั้ง สองข้าง โดยการวัดแบบ
Subjective Refraction ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ในภาพรวม ภายในระยะเวลา 2 เดื อ น
ที่ทาํ การศึกษาโดยกลุ่มทดลองมีการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตประมาณ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ถ้า วิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะชั้น ปี จะพบว่ า ค่ า สายตาเฉลี ่ย ข้า งซ้ า ยหลัง การทดลองในกลุ่ ม ควบคุ ม ของ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าสั้นมากขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่มีค่าความต่าง 0.23 ซึ่ งในทางคลินิกเป็ น
ค่าที่นอ้ ยจนอาจแยกความแตกต่างของการมองเห็นได้ยากโดยเฉพาะในเด็กเล็กเช่นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ไม่
อาจตัดสิ นใจได้วา่ ค่าสายตาที่วดั ได้แตกต่างเพียง 0.23 ค่าใดเห็นชัดกว่ากัน ดังนั้นค่าสายตาเฉลี่ยข้างซ้ายหลัง
การทดลองในกลุ่มควบคุมของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีค่าสั้นมากขึ้นอย่ างมีนัยสํ าคัญทางสถิติอาจเกิดจาก
ความคลาดเคลือ่ นจากการวัดสายตาซึ่งมี ความแตกต่ างทางคลินิกน้ อย นอกจากนี้ค่าความแตกต่ างของ
สายตาเฉลี่ยข้ างซ้ ายหลังการทดลองยังพบในกลุ่มควบคุมที่ไม่ ได้ ใช้ แท็บเล็ต จึงสรุ ปได้ ว่า ค่ าความแตกต่ าง
ของสายตาเฉลีย่ นีไ้ ม่ ได้ เกิดจากการใช้ แท็บเล็ต
 ผลการศึกษาดานอาการผิดปกติทางจักษุ
ในภาพรวมของการเปรี ย บเที ย บอาการผิดปกติ ท างจัก ษุ ก่ อนและหลั งการศึ ก ษา จากการตอบ
แบบสอบถามของผูป้ กครอง พบว่าในกลุ่มทดลองมีอาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหล มากขึ้นอย่างมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติ โดยที ่ระยะเวลาในการใช้ส ายตามองใกล้ข องทั้ง สองกลุ่ ม หลัง การใช้ค อมพิว เตอร์
แท็บเล็ตไม่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไม่อาจสรุ ปได้วา่ อาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหล ที่
มากขึ้นในกลุ่มทดลองเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตถ้าวิเคราะห์แต่ละชั้นปี จะพบว่า ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ในกลุ่มทดลองมีอาการ เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหล มากขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหลังการทดลอง
โดยที่ระยะเวลาในการใช้สายตามองใกล้ของทั้งสองกลุ่มหลังการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงไม่อาจสรุ ปได้วา่ อาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหล ที่มากขึ้นในกลุ่มทดลอง
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เกิ ดจากการใช้ค อมพิวเตอร์ แท็บ เล็ ต แต่อาจเกิ ดจากการตอบใช้แบบสอบถาม
ผูป้ กครอง ซึ่ งมีความคลาดเคลื่อน (bias) ได้ เนื่องจากเป็ นแบบสอบถามแบบอัตนัย (subjective test) หรื อ
อาจเกิ ดจากปั จจัย อื่นซึ่ ง การศึ ก ษานี้ ไ ม่ไ ด้มี ก ารควบคุ ม ให้ท้ งั สองกลุ่ ม การศึ ก ษามี ปั จจัย เสี ่ ย งอื ่น ๆ ให้
เหมือนกันเพราะทําได้ยาก
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
เนื่องจากภาวะสายตาสั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ ชัด และน่ าจะมีหลายปั จจัยที่เกี่ย วข้องจึ งทําให้
การศึกษาในระยะสั้นไม่อาจชี้ชดั ถึงผลกระทบทางจักษุที่ชดั เจนได้ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ มี
หลายการศึกษาที่สนับสนุนแนวคิดที่วา่ กิจกรรมการใช้สายตาในระยะใกล้เป็ นเวลานานมีความสัมพันธ์กบั
การเกิดภาวะสายตาสั้นโดยเฉพาะชาวเอเชี ย ดังนั้นถึงแม้ผลในการศึกษานี้ โดยภาพรวมยังไม่มีผลกระทบ
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ชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลกระทบ ดังนั้นถ้าจําเป็ นต้องมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตควร
ใช้อย่างระมัดระวัง
ในปั จจุ บ นั เราพบผลกระทบทางตาจากการใช้ค อมพิวเตอร์ อย่า งต่ อเนื่องและเป็ นเวลานาน คื อ
Computer Vision Syndrome (CVS) ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาการของตาและสายตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
อาการจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ นานมากขึ้ น โดยจะมีอาการเมื่อยล้าตา ปวดตา เคืองตา
ตาแห้ง นํ้าตาไหล ตามัว เห็นภาพซ้อน ปวดคอ หลังและไหล่
แต่ในเด็กที่มีการเพ่งสายตาได้มากกว่าผูใ้ หญ่ มีการปรับตัวที่ดีกว่า ทําให้อาการต่าง ๆ อาจไม่ชดั เจน
รวมทั้งบางครั้งเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่สามารถสื่ อสารถึงความผิดปกติทีเ่ กิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เด็กยังมีความ
ยับ ยั้ง ชั่ง ใจน้อ ยกว่า จึ ง อาจมี ก ารฝื นใช้ค อมพิ ว เตอร์ ท้ ัง ๆ ที ่อ าจมี อ าการผิดปกติ แ ล้ว จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี
ผูป้ กครองดูแลอย่างใกล้ชิด และแนะนําให้มีการพักการใช้งานทุก ๆ 20 นาที พัก 20 วินาทีเพื่อลดการใช้
กล้ามเนื้อตาในการเพ่งมองในระยะใกล้
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 ด้ านอุปกรณ์ :

ควรใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตที่มีคุณลักษณะที่ดีพอสําหรับการมองเห็นเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของการมองเห็นและอาจช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ จากการใช้
 ด้ านเนือ้ หาบนแท็บเล็ต: ควรใช้ตวั อักษรสี ดาํ บนพื้นขาว ขนาดตัวอักษรควรเป็ น 3 เท่ า
ของตัวอักษรตัวเล็กที่สุดที่เราเห็นได้ เพือ่ การมองเห็นที่ชดั เจนขึ้น
 ด้ านการใช้ งาน: ควรมีการใช้งานที่คุม
้ ค่าและเหมาะสม มีการพักการใช้งานทุก ๆ 20 นาที พัก
20 วินาที เพือ่ ลดการใช้กล้า มเนื้ อตาในการเพ่ง มองในระยะใกล้ และลด
ผลกระทบทางจักษุที่อาจยังไม่แสดงออกภายในระยะเวลาอันสั้น
 ด้ านการเฝ้ าระวัง: เนื่องจากผลกระทบทางจักษุในเด็กอาจไม่ชด
ั เจน และเด็กอาจสื่ อสารได้
น้อยจึงจําเป็ นต้องมีผูป้ กครองและครู ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตอาการ
ผิดปกติต่าง ๆ
 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป
ขอจํากัดของการศึกษานี้
•

ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ใช้วิธีการวัดค่าสายตาโดย cycloplegic refraction ที่ใช้ยาหยอดตา

เพือ่ ลดการหดตัวของ ciliary muscle ในตาเพื่อไม่ให้เกิดการเพ่งสายตาขณะวัดค่าสายตาด้วย

เครื่ อง Autorefraction จึงอาจทําให้การวัดค่าสายตามีความคลาดเคลื่อนได้ เพราะเนื่องจาก
การหยอดยาชนิ ดนี้จะทําให้ม่านตาขยายและการมองเห็นในที่ใกล้ลดลง จึงอาจมีผลกระทบกับ
การเรี ยนในวันที่ตรวจตา ซึ่ งช่วงที่ศึกษามีตารางเรี ยนที่แน่นมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะมีการเลื่อนการ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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เปิ ดภาคเรี ยนอันเป็ นผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยในปี 2554 จึงแก้ไขปั ญหาโดยการให้จกั ษุ
แพทย์ทาํ การวัดซํ้าทุกรายเพื่อความถูกต้องแม่นยํา
ระยะเวลาที่ศึกษาสั้น (6-8 สัปดาห์) จนอาจไม่สามารถแยกความแตกต่างของภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ เช่น สายตาสั้น
จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําให้ไม่สามารถสรุ ปผลได้วา่ เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ถึงแม้วา่ ผลกระทบของทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่าง
เนื้อหาและรู ปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการศึกษาแต่ละโรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน ซึ่ งมีผลต่อการ
ใช้สายตา จึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการวิเคราะห์ค่าสายตาที่เปลี่ยนไป
โรงเรี ยนทีท่ าํ การศึกษาอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครทั้งสองโรงเรี ยน ซึ่งอาจมีสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกับโรงเรี ยนในต่างจังหวัดที่อาจเป็ นตัวแปรของการเกิดสายตาสั้นได้ 6
จํานวนชัว่ โมงกิจกรรมการใช้สายตาระยะใกล้ได้จากการตอบแบบสอบถามจากผูป้ กครองจึง
เป็ นการประมาณจํานวนชัว่ โมงที่อาจคลาดเคลื่อนได้
เนื่องจากอาการผิดปกติทางจักษุได้จากการตอบแบบสอบถามของผูป้ กครองซึ่ งอาจมีอคติ และ
คลาดเคลื่อนได้
แนวทางการศึกษาในอนาคต

•

•
•

•

•
•

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วธิ ี การวัดค่าสายตาโดย cycloplegic refraction เพือ่ ความ
ถูกต้องแม่นยํามากขึ้น
ควรมีระยะเวลาในการศึกษานานกว่านี้ (อย่างน้อย 1 ปี ) เพื่อติดตามผลกระทบให้ชดั เจนขึ้น
ควรให้กลุ่มทดลองได้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตจํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่มากขึ้นจนมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (มากกว่า 6 ชัง่ โมงต่อสัปดาห์ ) เพื่อจะได้ติดตามผลกระทบ
ทางจักษุได้ชดั เจนขึ้น
ถ้าสามารถให้ท้ งั สองกลุ่มในการศึกษาได้ใช้สื่อการเรี ยนรู ้จากฐานข้อมูลในการเรี ยนเหมือนกัน
จะทําให้การศึกษานี้ถูกต้องแม่นยําขึ้น
ควรมีการศึกษาในโรงเรี ยนที่ต่างพื้นที่กนั เพื่อศึกษาความแตกต่าง
อาจต้องใช้การสัมภาษณ์ผปู ้ กครองโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องมากขึ้น

ดานสุขภาพและพัฒนาการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
 ข้ อมูลทัว่ ไป
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กลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มนําร่ อง และกลุ่มควบคุม มีสัดส่ วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย
6.6 ปี ส่ วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) นับถือศาสนาพุทธ กลุ่มควบคุมมีสัดส่ วนของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม
สู งกว่ากลุ่มนําร่ องอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างเพียงส่ วนน้อย (ร้อยละ 16.3) ที่มีโรคประจําตัว
 ลักษณะครอบครั ว
ผูป้ กครองของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส กลุ่มควบคุมมีสัดส่ วนของการหย่าร้างสู ง
กว่ากลุ่มนําร่ อง (ร้ อยละ 8.4 และร้ อยละ 3.3 ตามลําดับ) บิดาและมารดาของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี บิดาของกลุ่มนําร่ องประกอบอาชี พรับราชการมากที่สุด (ร้ อยละ 27.1) ขณะที่
บิดาของกลุ่มควบคุมประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั มากที่สุด (ร้อยละ 23.2) มารดาของกลุ่มนําร่ องประกอบ
อาชี พรั บ ราชการและพนักงานบริ ษทั มากที ่สุด (ร้ อยละ 19.3) ขณะที ่ม ารดาของกลุ่ ม ห้องเรี ย นควบคุ ม
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั มากที่สุด (ร้อยละ 22.9)
เมื่อสอบถามในประเด็นของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ของผูป้ กครอง พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญของการมีส่วนร่ วมในการใช้คอมพิวเตอร์ ของผูป้ กครองระหว่างกลุ่ ม
นําร่ องและกลุ่มควบคุ ม โดยผูป้ กครองมากกว่าร้อยละ 30 มีส่วนร่ วมในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากนี้ ผูป้ กครองของกลุ่ มนําร่ องร้ อยละ 20.2 และกลุ่มควบคุ มร้ อยละ 14.1 มีส่วนร่ วมในการใช้
คอมพิวเตอร์ ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามผูป้ กครองของกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 6 ไม่เคยมีส่วนร่ วมในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ของเด็กเลย (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการมีสว
 นรวมของผูป
 กครองนักเรียนชั้น ป.1 ในกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร
การมีสว
 นรวมของผูปกครอง
ในกิจกรรมทีใ่ ชคอมพิวเตอร
ไมมส
ี ว
 นรวมเลย

กลุม
 นํารอง

กลุมควบคุม

(N=181)

(N=160)

5.7

6.0

มีสวนรวมเล็กนอย (นอยกวารอยละ 25)

13.2

19.5

มีสว
 นรวมบาง (รอยละ 26 – 50 )

27.0

25.5

มีสว
 นรวมเปนสวนใหญ (รอยละ 51–75)

33.9

34.9

มีสว
 นรวมตลอดเวลา (มากกวารอยละ 75)

20.2

14.1

P-value
0.763

 ดานอาการเจ็บปวย
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบอาการเจ็บป่ วยใน 5 ประเด็นที่ทาํ การศึกษา ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดท้อง
คลื่ นไส้ /อาเจี ยน ท้องเสี ยและไข้หวัด พบว่าในช่ วง 1 เดื อนอาการเจ็บป่ วยก่ อนและหลังการนําร่ องใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบอาการเจ็บปวยของนักเรียนชั้น ป.1 กอนและหลังการนํารองคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
อาการเจ็บปวย
ปวดศีรษะ (มี)

กลุม
 นํารอง
กอน
21.1

หลัง
21.7

P-value
0.871

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
55.7
23.9

P-value
0.871
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ปวดทอง (มี)
คลื่นไส อาเจียน (มี)
ทองเสีย (มี)
ไขหวัด (มี)

24.7
16.5
11.3
56.5

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

26.1
10.6
11.7
42.9

0.324
0.572
0.424
0.253

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

25.3
13.3
5.7
55.7

28.9
15.1
16.8
49.2

0.597
0.152
0.377
0.366
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 ดานลักษณะการใชงานคอมพิวเตอร
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ ทบทวน
การเรี ย นและค้ นคว้าเพิ่ ม ขึ้นอย่างมี นั ยสํา คัญทางสถิ ติใ นกลุ่ม นํ าร่ อง แต่ไ ม่พ บการเปลี ่ย นแปลงอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในการใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ ดูหนัง/ฟังเพลง และสนทนาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบลักษณะการใชงานคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้น ป.1 กอนและหลังการนํารอง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต
ลักษณะการใชงานคอมพิวเตอร
เลนเกมสคอมพิวเตอร
ทบทวนการเรียน คนควา
สนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน
ดูหนัง ฟงเพลง

กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
72.2
78.6
21.3
36.2
10.5
9.1
44.7
46.0

P-value
0.176
0.001*
0.804
0.766

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
71.0
69.1
20.1
22.6
8.3
6.8
42.0
40.3

P-value
1.000
0.450
0.481
0.310

 ดานการใชเวลาวาง
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบการใช้เวลาว่างทํากิจกรรมต่าง ๆ ใน 4 กิจกรรมที่ทาํ การศึกษา ได้แก่
ดูโทรทัศน์/วีดิโอ ออกกํา ลังกาย เรี ย นพิเศษ และอ่า นหนังสื อ พบว่า การใช้เวลาว่างทํา กิ จกรรมต่ าง ๆ
ช่วงก่ อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนําร่ องและ
กลุ่มควบคุม (ตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบการทํากิจกรรมยามวางของนักเรียนชั้น ป.1 กอนและหลังการนํารอง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต
การทํากิจกรรมยามวาง
ดูโทรทัศน วีดโี อ
ออกกําลังกาย
เรียนพิเศษ-วิชาการ
เรียนพิเศษ-ไมวช
ิ าการ
อานหนังสือ

กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
88.1
90.4
73.9
75.3
61.2
66.5
33.1
30.9
77.8
87.2

P-value
0.327
0.470
1.000
0.100
0.176

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
88.5
85.5
75.5
76.8
62.2
73.0
32.7
30.1
78.2
82.1

P-value
0.441
1.000
0.090
0.424
0.361

 ดานการกินอาหารประเภทอาหารขยะ
ในภาพรวมเมื ่อเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการกิ นอาหารประเภทอาหารขยะ ในอาหาร 6 ชนิ ดที่
ทําการศึกษา ได้แก่ นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม ขนมกรุ บกรอบ ขนมหวาน พิซซ่า ไก่ทอด และแฮมเบอร์ เกอร์ พบว่า
การกิ น อาหารดั งกล่ า วในช่ ว งก่ อนและหลัง ใช้ค อมพิ วเตอร์ แท็บ เล็ ต ไม่ เปลี ่ย นแปลงอย่า งมี นัย สํา คั ญ
ทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 19)

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการกินอาหารประเภทอาหารขยะของนักเรี ยนชั้น ป.1 ก่อนและหลัง

การนําร่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
7.9
5.3
20.7
19.1
5.6
5.3
0.0
0.5
2.8
2.1
1.1
0.0

ประเภทอาหารขยะ
น้าํ หวาน/น้ําอัดลม
ขนมกรุบกรอบ
ขนมหวาน
พิซซา
ไกทอด
แฮมเบอรเกอร

P-value
0.754
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
10.3
8.5
23.1
20.3
11.6
8.5
1.9
0.6
3.2
1.1
1.9
1.7

P-value
1.000
0.189
0.359
1.000
0.375
1.000

 ดานระยะเวลาการนอน
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเที ยบระยะเวลาการนอนในวันธรรมดาและวันหยุด พบว่า จํานวนชัว่ โมง
การนอนทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดลดลงหลังใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ ทั้งใน
กลุ่ม นํา ร่ องและกลุ่ ม ควบคุ ม แต่ไ ม่ส ามารถสรุ ปได้ว่า การเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า วเป็ นผลมาจากการใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เนื่องจากพบความเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม สาเหตุอาจเกิดจาก
ปั จจัยอื่นๆ ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบระยะเวลาการนอนของนักเรียนชัน
้ ป.1 กอนและหลังการนํารองคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต
ชั่วโมงการนอน
วันธรรมดา
วันหยุด

กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
9.30
8.10
9.50
8.10

P-value
<0.001*
<0.001*

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
9.20
8.10
9.50
8.15

P-value
<0.001*
<0.001*

 ดานสมาธิ
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนการคัดกรองด้านสมาธิ พบว่า คะแนนด้านสมาธิ หลังการใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตตํ่ากว่าก่อนใช้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม อาจแสดง
ให้เห็นว่า ไม่พบผลกระทบเชิ งลบจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แต่ไม่สามารถสรุ ปได้ว่า มีผลกระทบ
เชิ งบวกเนื่องจากพบความเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุ ม อาจเกิ ดจากปั จจัยอื่นๆ ควรมี
การศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม (ตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบดานสมาธิของนักเรียนชั้น ป.1 กอนและหลังการนํารอง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต
คะแนนการทดสอบดานสมาธิ
0–5
6 – 10
11 – 15
> 15

กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
53.8
73.0
28.6
18.0
13.0
6.3
4.7
2.6

P-value
0.020*

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
55.7
66.7
25.3
23.5
13.3
6.6
5.7
3.3

P-value
<0.001*
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 ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนประเมินการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก พบว่า คะแนนการใช้กล้ามเนื้ อ
มัดเล็ก ก่อนและหลังการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนําร่ อง
และกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น ป.1 กอนและหลัง
การนํารองคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
คะแนนการทดสอบดาน
กลามเนื้อมัดเล็ก
<20
20 – 25
26 – 30


กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
6.4
2.4
48.0
46.9
45.6
50.7

P-value
0.064

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
4.5
5.8
54.8
53.7
40.7
40.5

P-value
0.749

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ขอมูลทั่วไป

กลุ่มนําร่ องมีอายุเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุม (9.68 ปี และ 9.64 ปี ตามลําดับ) กลุ่มนําร่ องมีสัดส่ วนของ
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ขณะที่กลุ่มควบคุมมีสัดส่ วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
(มากกว่าร้อยละ 95) นับถือศาสนาพุทธ และมีเพียงส่ วนน้อยที่มีโรคประจําตัว
ลักษณะครอบครัว

ผูป้ กครองของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส กลุ่มควบคุมมีสัดส่ วนของการหย่าร้างสู ง
กว่ากลุ่มนําร่ อง (ร้อยละ 9.0 และร้อยละ 4.5 ตามลําดับ) บิดาและมารดาของกลุ่มนําร่ องมีการศึกษาสู งกว่า
กลุ่มควบคุม โดยบิดาของกล่มนําร่ องส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 40.2) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ
ระดับปริ ญญาโท (ร้อยละ 23.2) ขณะที่กลุ่มควบคุมส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 35.7) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รองลงมาคือ อนุ ปริ ญญา/ปวส. และมัธยมศึกษาปี ที่ 6/ปวช. (ร้ อยละ 17.3) มารดาของกล่ มนําร่ องร้อยละ
55.4 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาโท (ร้ อยละ 15.2) ขณะที่กลุ่มควบคุมส่ วน
ใหญ่ (ร้อยละ 42.4) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/ปวช. (ร้อยละ 17.7)
บิดาของกลุ่มนําร่ องประกอบอาชี พรับราชการมากที่สุด (ร้อยละ 25.6) ขณะที่บิดาของกลุ่มควบคุม
ประกอบอาชี พรับราชการและธุ รกิจส่ วนตัวมากที่สุด (ร้อยละ 23.5) มารดาของกลุ่มนําร่ องประกอบอาชี พ
รับราชการมากที่สุด (ร้ อยละ 27.8) ขณะที่มารดาของกลุ่มควบคุมประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวมากที่สุด
(ร้อยละ 20.4)
เมื่อสอบถามในประเด็นของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ของผูป้ กครอง พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญของการมีส่วนร่ วมในการใช้คอมพิวเตอร์ ของผูป้ กครองระหว่างกลุ่มนํา
ร่ องและกลุ่มควบคุ ม โดยผูป้ กครองมากกว่าร้อยละ 30 มีส่วนร่ วมในการใช้คอมพิวเตอร์ บา้ ง นอกจากนี้
ผูป้ กครองของกลุ่มนําร่ องร้ อยละ 32.2 และกลุ่มควบคุ มร้อยละ 25.9 มีส่วนร่ วมในการใช้คอมพิวเตอร์
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามผูป้ กครองของกลุ่มนําร่ องร้อยละ 7.3 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 9.3 ไม่เคยมีส่วนร่ วม
ในการใช้คอมพิวเตอร์ ของเด็กเลย (ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบการมีสว
 นรวมของผูป
 กครองนักเรียนชั้น ป.4 ในกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร
กลุม
 นํารอง

กลุมควบคุม

(N=181)

(N=160)

ไมมส
ี ว
 นรวมเลย

7.3

9.3

มีสวนรวมเล็กนอย (นอยกวารอยละ 25)

17.0

21.8

มีสว
 นรวมบาง (รอยละ 26 – 50 )

33.9

36.3

มีสว
 นรวมเปนสวนใหญ (รอยละ 51–75)

32.2

25.9

มีสว นรวมตลอดเวลา (มากกวารอยละ 75)

9.6

6.7

การมีสว
 นรวมของผูปกครอง
ในกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร

P-value
0.372

 ดานอาการเจ็บปวย
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบอาการเจ็บป่ วยใน 5 ประเด็นที่ทาํ การศึกษาได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดท้อง
คลื่ นไส้/อาเจียน ท้องเสี ย และไข้หวัด พบว่า อาการเจ็บป่ วยในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบอาการเจ็บปวยของนักเรียนชั้น ป.4 กอนและหลังการนํารองใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต

33.6

1.000

กลุม
 ควบคุม
กอน
หลัง
33.1
30.6

32.3

28.7

0.519

32.5

34.9

0.262

คลื่นไส อาเจียน (มี)

11.1

9.9

0.860

12.1

7.5

0.152

ทองเสีย (มี)

17.6

21.5

0.451

21.6

21.0

0.875

ไขหวัด (มี)

45.7

38.6

0.115

45.3

39.8

0.358

อาการเจ็บปวย
ปวดศีรษะ (มี)

กอน
32.5

ปวดทอง (มี)

กลุมนํารอง

หลัง

P-value

P-value
0.678

 ดานการใชงานคอมพิวเตอร
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเที ยบลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใน 4 กิจกรรมที่ทาํ การศึกษาได้แก่
การใช้คอมพิวเตอร์ ทบทวนการเรี ยน/ค้นคว้า เล่นเกมส์ ดูหนัง/ฟั งเพลง และสนทนาผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ช่ วงก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 25)

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบลักษณะการใชงานคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้น ป.4 กอนและหลังการนํารอง
ใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต

เลนเกมสคอมพิวเตอร

กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
87.6
86.6

ทบทวนการเรียน คนควา

76.6

สนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน
ดูหนัง ฟงเพลง

ลักษณะการใชงานคอมพิวเตอร

1.000

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
79.3
80.9

78.1

0.880

66.7

71.1

0.770

53.7

54.3

0.775

39.7

42.4

1.000

64.4

67.3

0.511

60.0

65.0

0.178

P-value

P-value
1.000

 พฤติกรรมการใชเวลาวาง
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบการใช้เวลาว่างทํากิจกรรมยามว่างใน 4 กิ จกรรมที่ทาํ การศึกษา ได้แก่
ดูโทรทัศน์/วีดีโอ ออกกําลังกาย เรี ยนพิเศษ และอ่านหนังสื อ พบว่า การใช้เวลาว่างทํากิ จกรรมต่างๆ ช่วง
ก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท้ งั ในกลุ่มนําร่ องและกลุ่ม
ควบคุม (ตารางที่ 26)
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบกิจกรรมยามวางของนักเรียนชั้น ป.4 กอนและหลังการนํารองใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต
กิจกรรมยามวาง
ดูโทรทัศน วีดโี อ
ออกกําลังกาย
เรียนพิเศษ-วิชาการ
เรียนพิเศษ-ไมวช
ิ าการ
อานหนังสือ

กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
90.0
87.6
79.3
78.1
73.4
73.3
32.6
31.3
87.2
82.7

P-value
0.391
0.892
1.000
1.000
0.082

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
89.1
83.3
73.6
78.7
73.9
72.3
28.6
28.2
71.5
83.6

P-value
0.063
0.451
0.719
0.880
0.033

 พฤติกรรมการกินอาหารประเภทอาหารขยะ
ในภาพรวมเมื ่อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการกิ น อาหารประเภทอาหารขยะในอาหาร 6 ชนิ ด
ที่ทาํ การศึ กษา ได้แก่ นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม ขนมกรุ บกรอบ ขนมหวาน พิซซ่ า ไก่ ทอด และแฮมเบอร์ เกอร์
พบว่า การกินอาหารดังกล่าวในช่ วงก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท้งั ในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 27)
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบพฤติกรรมการกินอาหารประเภทอาหารขยะของนักเรียนชั้น ป.4 กอนและหลัง
การนํารองใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต

น้าํ หวาน/น้ําอัดลม

กลุม
 นํารอง
กอน
หลัง
11.3
12.2

0.345

กลุมควบคุม
กอน
หลัง
9.5
12.4

ขนมกรุบกรอบ

21.4

23.5

0.488

21.5

20.0

1.000

ขนมหวาน

8.1

9.0

1.000

9.0

8.8

1.000

พิซซา

0.5

0.4

1.000

0.5

1.1

1.000

ชนิดของอาหาร

P-value

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ไกทอด

3.6

2.2

0.549

2.5

3.8

0.727

แฮมเบอรเกอร

0.9

0.9

1.000

0.5

1.6

0.625

 ระยะเวลาการนอน
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเที ยบระยะเวลาการนอนในวันธรรมดาและวันหยุด พบว่า จํานวนชัว่ โมง
การนอนทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดลดลงหลังการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งใน
กลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม แต่ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต เนื่องจากพบความเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่มควบคุม สาเหตุอาจเกิ ดจากปั จจัยอื่นๆ
ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม (ตารางที่ 28)
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบระยะเวลาการนอนของนักเรียนชัน
้ ป.4 กอนและหลังการนํารองใช
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต
กลุมนํารอง

ชัว
่ โมงการนอนเฉลีย
่

กอน

หลัง

P-value

หลัง

9.00

8.10

<0.001*

10.10

8.00

<0.001*

10.10

8.30

<0.001*

10.20

8.10

<0.001*

วันธรรมดา
วันหยุด

กลุม
 ควบคุม

P-value

กอน

 สมาธิ
ในภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการคัดกรองด้านสมาธิ พบว่า คะแนนด้านสมาธิ ก่อนและหลัง
การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่ มควบคุ ม
(ตารางที่ 29)
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบดานสมาธิของนักเรียนชั้น ป.4 กอนและหลังการนํารองใช
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต
คะแนนทดสอบ
ดานสมาธิ

กลุมนํารอง
หลัง

P-value

0-5
6 – 10

23.3

22.0

25.0

18.2

11 – 15

7.6

7.0

8.6

8.0

มากกวา 15

3.6

2.2

5.3

2.1

68.7

0.456

กอน
61.1

กลุม
 ควบคุม

กอน
65.5

หลัง
71.7

P-value
0.752

 การใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ในภาพรวมเมือ่ เปรี ยบเทียบคะแนนประเมินการใช้กล้ามเนื้อเล็ก พบว่า คะแนนการใช้กล้ามเนื้ อเล็ก
ก่อนและหลังการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนําร่ องและกลุ่ม
ควบคุม (ตารางที่ 30)
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น ป.4 กอนและหลัง
การนํารองใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
คะแนนทดสอบดาน
การใชกลามเนือ
้ เล็ก

กอน

กลุมนํารอง

หลัง

P-value

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

กอน

กลุม
 ควบคุม

หลัง

P-value
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< 20

4.4

1.3

20 – 25

20.6

26 – 30

75.0

0.668

1.5

1.0

24.1

20.0

25.6

74.6

78.5

73.4

0.603

ขอจํากัดของการศึกษา

1. ระยะเวลาการนําร่ องใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตค่อนข้างสั้นเพียง 8 สัปดาห์ และการใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตจํากัดเพียงที่โรงเรี ยนเท่านั้น ทําให้อาจไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน
2. ข้อมูลด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมส่ วนใหญ่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผูป้ กครอง
ดังนั้นความน่ าเชื่อถื อของข้อมูลขึ้นอยู่กบั ความสามารถและความตั้งใจของผูป้ กครองใน
การตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้อง
ขอเสนอแนะเชิงการศึกษาตอไป

ควรทําการศึกษาผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในระยะกลางและระยะยาว เช่น
6 เดือน 12 เดือน หรื อ 24 เดือน
ดานพฤติกรรมและการจัดการเรียนรู

 การใชแท็บเล็ตอยางรูเทาทัน
หลังจาก 1 เดือนของการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในโครงการนําร่ องฯ ทุกโรงเรี ยนมี
การใช้แท็บเล็ตอย่างรู ้ เท่าทันเพิ่มขึ้น และบางโรงเรี ยนมีการใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
2 ด้านจาก 7 ด้าน คือ (1) การระบุขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศที่จะนํามาใช้ในการเรี ยน และ (2) การเข้าถึง
คือ การสื บค้ นและจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงนี้ มีค วามแตกต่างกันระหว่างนักเรี ย น
ที ่มี ป ระสบการณ์ เดิ ม ด้า นการใช้ค อมพิ วเตอร์ สู ง และตํ่า ทั้ง นี้ นัก เรี ย นที ่มี ป ระสบการณ์ เดิ ม ด้า นการใช้
คอมพิวเตอร์ ดีกว่า จะเปลี่ยนแปลงมากกว่า และการเปลี่ยนแปลงนี้แตกต่างกันระหว่างโรงเรี ยน
ส่ วนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนมากกว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยเพิ่มในด้านการจัดการ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการ
ประเมิน ด้านการบูรณาการ และด้านการสื่ อสาร ทั้งนี้นกั เรี ยนที่มีประสบการณ์เดิมด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ดีกว่า จะเปลี่ยนแปลงมากกว่า และลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้ มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรี ยนนําร่ อง
ทั้ง 5 โรงเรี ยน
สําหรับครู ผสู ้ อน พบว่า มีการใช้แท็บเล็ตอย่างรู ้เท่าทันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นทุกด้านในทุกโรงเรี ยน
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้โดยนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
หลังจาก 1 เดือนของการเรี ยนรู ้ในโครงการนําร่ องฯ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในทุกโรงเรี ยน
แสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ด้าน จาก 4 ด้าน ได้แก่
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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(1) ด้านการมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
(2) ด้านการฝึ กคิดหลายวิธี สร้างสรรค์ จินตนาการและการแสดงออกอย่างชัดเจน
(3) ด้านสนใจใฝ่ รู ้และการมีส่วนร่ วม มีความสนุกในการเรี ยน
ด้านที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงคือ ด้านการฝึ กหัดและทํากิจกรรมที่หลากหลายจนพบความถนัดและ
วิธีการของตนเอง
หลังจาก 1 เดือนของการเรี ยนรู ้ในโครงการนําร่ องฯ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในทุกโรงเรี ยน
แสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
(2) ด้านการฝึ กคิดหลายวิธี สร้างสรรค์ จินตนาการ และการแสดงออกอย่างชัดเจน
(3) ด้านสนใจใฝ่ รู ้และการมีส่วนร่ วม มีความสนุกในการเรี ยน และ
(4) ด้านการฝึ กหัดและทํากิจกรรมที่หลากหลายจนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
ยกเว้นในหนึ่งโรงเรี ยนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเพียง 3 ด้าน เหมือนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
หลังการสอนโดยใช้แท็บเล็ต 1 เดือน ครู ในโรงเรี ยนนําร่ องทุกโรงเรี ยนมีการเพิ่มการจัดการเรี ยน
การสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญอย่างชัดเจนใน 3 ด้านจาก 5 ด้าน คือ
(1) ครู จดั สิ่ งแวดล้อมที่จงู ใจและเสริ มแรงให้เกิดการเรี ยนรู้
(2) ครู จดั กิจกรรมและสถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กคิดและทํา
ด้า นที่โรงเรี ย นไม่เปลี่ย นแปลงคื อ ครู ใ ช้สื่ อการสอนเพือ่ การคิด การแก้ปั ญหา และการค้ นพบ
ความรู ้ และด้านครู ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กบั ชีวติ จริ ง
ครู ในโรงเรี ยนนําร่ องมีพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญในลักษณะที่
แตกต่างกัน และในปริ มาณที่ไม่เท่ากัน
 ความตระหนักตอเทคโนโลยีและเจตคติตอการใชแท็บเล็ต
ก่อนเริ่ มโครงการนําร่ องฯ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนําร่ องทั้ง 5 โรงเรี ยน มีความตระหนักต่อเทคโนโลยี
ในระดับสู ง มี การสนับ สนุ นการใช้แท็บ เล็ตในระดับสู ง และมี เจตคติ ต่อการใช้แท็บ เล็ ตในระดับสู ง 4
โรงเรี ยน ในระดับปานกลาง 1 โรงเรี ยน มีขอ้ มูลที่แสดงว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน มีความเห็นว่า นักเรี ยนใน
ระดับ ประถมศึกษาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ก่อนและหลังการใช้แท็บเล็ตในโรงเรี ยนนําร่ อง ครู มีความตระหนักต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เรื่ องที่ครู เปลี่ ยนแปลงที่เห็ นประโยชน์มากขึ้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนจําเป็ นต้องใช้ไอซี ที ความ
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ทันสมัยของไอซี ทีสําคัญสําหรับการพัฒนาตนเอง และเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับหน่ วยงาน สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นโทษมากขึ้น ได้แก่ ปั ญหาสังคมเกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความทันสมัย
ของเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่ วตั ถุนิยม ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาํ ให้คน
ในสังคมรักสบาย ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดปั ญหาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
เนื ่องจากการเปลี ่ย นแปลงของการรู้ เท่า ทันเทคโนโลยีน้ ี อยู่บ นเงื่ อนไขของการใช้แท็บ เล็ตใน
ห้องเรี ยน (ไม่นาํ กลับบ้าน ใช้ในชัว่ โมงเรี ยนตามการควบคุมดูแลของครู ) การเปลี่ยนแปลงนี้ จึงขึ้นอยูก่ บั การ
วางแผนการสอนของครู ดั งนั้น การใช้แท็บเล็ตในการเรี ย นการสอนต้ องมี ก ารกํา หนดจุ ดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมของนักเรี ยนให้ชดั เจนว่าต้องการให้การเรี ยนในบทเรี ยนนั้นพัฒนานักเรี ยนในด้านใด ใน 7 ด้าน
ของการรู้เท่าทันไอซี ที โดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการพัฒนา ทั้งนี้การพัฒนาอาจทําพร้อมกัน เช่น
ด้านการสื บค้นพร้อมกับด้านการจัดการ เป็ นต้น
การเปลี ่ยนแปลงของพฤติ กรรมฯ มีค วามแตกต่างกันระหว่า งนัก เรี ย นที่ มี ประสบการณ์ สูง กับ
นักเรี ยนอื่น ๆ ดังนั้น ครู อาจเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมให้มีการคละความสามารถ
ในการใช้ไอซีทีของนักเรี ยนในบางโอกาส
การศึกษาในส่ วนนี้แสดงว่าการใช้สื่อในการเรี ยนการสอนมีประโยชน์ต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ความสุ ขของนักเรี ยน การใช้สื่อการสอนแท็บเล็ต ครู ก็ตอ้ งเน้นการใช้เนื้ อหา และวิธีการใช้ที่หลากหลาย
ปรับเปลี่ยน ในแต่ละบทเรี ยนด้วย
ครู ที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ดี ควรมีประสบการณ์ในการสอนนักเรี ยนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ น
สําคัญอยูแ่ ล้ว โดยการใช้แท็บเล็ตเป็ นทางเลือกหนึ่งของหลาย ๆ ทางเลือกของสื่ อ และวิธีการครู แต่ละคน
แต่ละโรงเรี ยนควรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
 ขอเสนอแนะในการวิจัย




นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 1 ได้รับ ผลจากโครงการนํา ร่ อ งในครั้ งนี้ น้อยกว่า นัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่ างกาย หลักสู ตร เป็ นต้น ดังนั้น
จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่มีต่อนักเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หากมีการแจก
แท็บเล็ตให้กบั นักเรี ยนในระดับชั้นดังกล่าว
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในนักเรี ยนทีม่ ีความสามารถ และความชอบในเทคโนโลยีสูง เพื่อศึกษา
ว่าจะส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้รู้จกั ตนเองและสร้างผลงานตามความถนัดได้อย่างไร

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
 การเตรี ยมครู

สิ่ งที่พบ:

ครู ใ นโครงการมี ทุ น เดิ ม ดี คื อ ประสบการณ์ ใ นการสอน 4-20 ปี ขึ้ น ไปจบ
การศึกษาจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ ปริ ญญาโท ผ่านการอบรมความรู้
และทักษะการใช้แท็บเล็ต ได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หาร มีเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้แท็บเล็ต
ข้อเสนอแนะ: เลือกครู ที่มีคุณสมบัติเดิมดี และให้ความรู ้ และทักษะการใช้แท็บเล็ต
สิ่ งที่พบ:
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตอย่างรู ้เท่าทันของนักเรี ยนเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการรู ้เท่าทันไอซีทีของครู
ข้อเสนอแนะ: ให้ความรู้ และให้ตวั อย่างแผนการสอนที่เน้นเป้ าหมายการพัฒนาการรู้ เท่าทัน
ไอซีที ให้ครบทั้ง 7 ด้าน
 นโยบายการแจกทุกคน
สิ่ งที่พบ:
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้รับผลจากโครงการนําร่ องฯ น้อยกว่านักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ข้อเสนอแนะ: อาจแจกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
นั้นอาจไม่จาํ เป็ นต้องแจกให้ทุกคน แต่จดั ให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ในการใช้
แท็บเล็ตบ้างในบางวิชา และบางคาบ โดยเน้นเป้ าหมายทีก่ ารสร้างความคุน้ เคย
กับการค้นหาความรู ้จากหลากหลายแหล่งโดยการใช้แท็บเล็ต
 การสนับสนุนของผู้บริ หาร
สิ่ งที่พบ:
ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนนําร่ องเห็นประโยชน์และสนับสนุ นการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ของครู และนักเรี ยน แต่พฤติกรรมการสนับสนุนบางด้านยังมีไม่มากนัก เช่น การ
สนับสนุนให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการใช้แท็บเล็ต การจัดเตรี ยม
หนังสื อ ความรู ้หอ้ งความรู ้ หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ดา้ นการใช้แท็บเล็ต
ข้อเสนอแนะ: ผูบ้ ริ หารควรจัดให้มีการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน แผนการ
สอน ภายในโรงเรี ยนให้มากขึ้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ดานสังคมและวัฒนธรรม

โครงการศึ ก ษาผลกระทบทางด้า นสัง คมและวัฒนธรรม จากการใช้ค อมพิวเตอร์ แ ท็บ เล็ ตเพื ่อ
พัฒ นาการเรี ย นรู ้ เป็ นโครงการย่อ ยโครงการหนึ่ ง ภายใต้ โครงการนํ าร่ องการประยุก ต์แ ละบู รณาการ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
โดยมี ขอบเขตการดําเนิ นโครงการและรายละเอียดการศึกษา แยกเป็ น 2 กิ จกรรมหลักตามวัตถุ ประสงค์
การดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาและสํารวจความคิดเห็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของผูเ้ กี่ยวข้องที่มี
ต่อการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
กิจกรรมนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาและสํารวจความคิดเห็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทีม่ ีต่อการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยการสุ่ มสํารวจความคิดเห็นของ
ผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ ง (stakeholder) กับ การนํ าคอมพิ วเตอร์ แ ท็บ เล็ ตมาใช้เ พื อ่ พัฒ นาการเรี ย นรู ้ โดย
ครอบคลุมประเด็นความรู ้ ความเข้าใจ ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และผลกระทบทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยมีขอบเขตและกิจกรรม
ในการดําเนินงานดังนี้

1. การดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มนักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิ โดยการคัดเลือกนักวิชาการ

ด้านการศึกษาและ/หรื อนักวิชาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เพือ่ สอบถามความคิดเห็นตามหลักวิชา
เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการคาดการณ์ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ จํานวนรวม 4 ท่าน ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร. ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน
คุณเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์
คุณอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
ประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
1) ประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

2) ความเหมาะสมของการนําแท็บเล็ตมาใช้ในบริ บทสังคมไทย ในมิติทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (สังคมเมืองและสังคมชนบท)
3) ความเป็ นไปได้ของการใช้แท็บเล็ตกับงานด้านการศึกษา และ
4) ถ้าจะนําแท็บเล็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอน ควรทําอย่างไร
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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2. การดําเนิ นการสุ่ มสํารวจความคิดเห็นจากผูป้ กครองนักเรี ยนและตัวแทนชุ มชนโดยรอบของ

โรงเรี ยนที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ในประเด็นผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการ
นําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยสุ่ มสํารวจจากโรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ น
โรงเรี ยนนําร่ อง จํานวนรวมทั้งสิ้ น 589 คน (กระจายครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค โดยจําแนกเป็ น พังงา 142 คน
ขอนแก่น 102 คน ลําปาง 83 คน และกรุ งเทพมหานคร 262 คน)

3. การดํา เนิ น การสั ม ภาษณ์ แ ละ/หรื อ สนทนากลุ่ ม กับ ภาคประชาชนที ่อ ยู่ใ นพื้ น ที ่เ ป้ าหมาย

ทั้ง นี้ ค รอบคลุ ม ตัวแทนจากหน่ วยงานภาครั ฐ ตัวแทนองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที ่เกี ่ย วข้ อง รวมทั้ง
สั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม กับ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษา ตัว แทนกรรมการสถานศึ ก ษา และครู ผูส้ อน
รายละเอียดการดําเนินการศึกษาแจกแจงได้ดงั นี้
พืน้ ทีน่ ําร่ องจังหวัดขอนแก่ น
ในการลงพื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่นนั้น คณะทํางานได้มีการดําเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วธิ ี การสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในมิติของสังคมและวัฒนธรรมในช่วงระหว่างวันที่
3 – 7 มี น าคม 2555 รายละเอี ย ดกิ จ กรรมครอบคลุ ม การสนทนากลุ่ ม กับ คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นสนามบิ น สนทนากลุ่ ม กับ ครู แ ละผูเ้ ชี ่ย วชาญเชิ ง เทคนิ ค และกลุ่ ม
ผูป้ กครองที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นกลุ่มทดลองใช้สื่อแท็บเล็ตในการพัฒนาการเรี ยนรู้ รวมทั้งดําเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนองค์กรบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
พืน้ ทีน่ ําร่ องจังหวัดลําปาง
ในการลงพื้นที่ศึก ษาในเขตจังหวัดลําปางนั้น คณะทํางานได้มีการดําเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใช้แท็บเล็ตเพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู้ ในมิติของสังคมและวัฒนธรรมในช่วงระหว่างวันที่
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุมการสนทนากลุ่มกับตัวแทนองค์กร
บริ หารส่ วนจังหวัดลําปาง และครู กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญเชิงเทคนิค รวมทั้งดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง ตัวแทนผูป้ กครองทีม่ ีผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มทดลองใช้สื่อ
แท็บเล็ตในการพัฒนาการเรี ยนรู้
พืน้ ทีน่ ําร่ องจังหวัดพังงา
ในการลงพื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดพังงานั้น คณะทํางานได้มีการดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิ งลึกผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในมิติของสังคมและวัฒนธรรมในช่วงระหว่างวันที่ 3–7
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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มีนาคม 2555 รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุมการสนทนากลุ่มกับครู และผูเ้ ชี่ยวชาญเชิงเทคนิ ค
และกลุ่มผูป้ กครองที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นกลุ่มทดลองใช้สื่อแท็บเล็ตในการพัฒนาการเรี ยนรู้ รวมทั้ง
ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนองค์กรบริ หารส่ วนจังหวัดพังงา
พืน้ ทีน่ ําร่ องจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ในการลงพื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครนั้น คณะทํางานได้มีการดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ในมิติของสังคมและวัฒนธรรมในช่ วง
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ และวันที่ 12–13 มีนาคม 2555 รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุม
การสนทนากลุ่ ม กับ ครู แ ละผู้ เชี ่ย วชาญเชิ ง เทคนิ ค และกลุ่ ม ตัว แทนผู้ ปกครอง รวมทั้ง
ดําเนินการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ตัวแทนผูป้ กครอง และครู ผสู้ อนบางท่าน
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบ

4. การดําเนิ นการจัดทํารายงานข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษาและสํารวจความคิดเห็นทางด้านสังคม

และวัฒนธรรมของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็ นผลจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในการจัดการเรี ยนรู ้ภายใต้บริ บทของไทย
กิจกรรมนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมทีเ่ กิดจากการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ภายใต้บริ บทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย โดยเป็ นการดํา เนิ นการจัดทํา ข้ อสรุ ป และข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายเกี ่ย วกับ ผลกระทบ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิ ดจากการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยมี
ขอบเขตและกิจกรรมในการดําเนินงานดังนี้
1. การจัดทําร่ างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจาก
การนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ภายใต้บริ บทของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดย
การศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดําเนินกิจกรรมที่1 และ 2 นํามาจัดทําเป็ นร่ างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

2. ดําเนิ นการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการระหว่างคณะทํางานในวันที่ 15 มีนาคม 2555 เพือ่ ปรับปรุ ง

ร่ างข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากการนําคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ภายใต้บริ บทของสังคมและวัฒนธรรมไทย

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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Tablet เปนแคเครื่องมือ เปรียบเสมือนหนังสือหนึ่งเลม
ดังนัน
้ ความสําคัญจริง ๆ ของแท็บเล็ตจึงอยูท่ี
ผูใชซ่งึ ก็คอ
ื ครู ในการนําไปใชจด
ั การเรียนรู

”

รวมทัง้ การเลือกสรรเนือ
้ หาทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรู

ผลสะท้ อนจากมุมมองของผู้เชี่ ยวชาญ
 แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาหาความรู ้ – การเข้าถึ งแหล่งค้นคว้า กระตุน
้ ความสนใจ
ในการอยากเข้ามามีส่วนร่ วม แต่ตอ้ งระวังในเรื่ องของมาตรฐานของเนื้อหา
 แท็บเล็ตเป็ นแค่เครื่ องมือ ไม่ใ ช่ สิ่งที่จะมาแทนหนังสื อได้ ดังนั้นครู ตอ
้ งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรี ยนรู้ที่ถูกต้อง (Tablet is a tool for transferring knowledge)
 สื่ อไม่สามารถสอนเพิ่มในส่ วนของจริ ยธรรม
ั เรื่ องของ
 การควบคุ มสื่ อออนไลน์เป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะเมื่อแท็บเล็ตเป็ นสิ่ งที่มาควบคู่กบ
โลกออนไลน์ดว้ ย
 เกี่ย วกับเรื่ องของโครงการ One Tablet per Child นั้น ผูเ้ ชี่ ย วชาญส่ วนใหญ่มองว่า
ไม่น่า มี ปัญหา เพราะจริ งๆ แล้วสังคมยุค ปั จจุ บนั เป็ นยุค เทคโนโลยี ซึ่ งเด็กส่ วนใหญ่
มีความคุ น้ ชิ นกับเรื่ องของเทคโนโลยีอยู่แล้ว ดังนั้นถึ งแม้รัฐบาลไม่แจก เด็กย่อมไปหา
ใช้ได้เอง อย่างไรก็ตามในการแจกควรอยูภ่ ายใต้การวางแผนบริ หารจัดการที่เหมาะสม และ
มีการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ประเด็นเรื่ องประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (Asean Economic Community หรื อ AEC)
แท็ บ เล็ ต เป็ นเครื ่ อ งมื อ สํ า คั ญในการเปิ ดโลกการเรี ย นรู้ ภ ายใต้ก ารเชื ่อ มต่ อ บนระบบ
ออนไลน์ ดังนั้นถ้านํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเตรี ยมความ
พร้อมให้เด็กเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสังคม/วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายบนโลกใบเดียวกัน
 การใช้แท็บเล็ตกับการแพร่ กระจายวัฒนธรรมต่างชาติ และความเป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ในกรณี ที ่จ ะมี ก ารนํา แท็ บ เล็ ต มาใช้ ใ นการจัด การเรี ยนรู ้ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ควรให้
ความสํ า คัญ กับ เรื ่ อ งของการเตรี ย มความพร้ อ มของเด็ ก เกี ่ย วกับ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี
(ความแตกต่างระหว่างสังคมเมือง-สังคมชนบท)
ผลสะท้ อนจากภาคประชาชนและผู้เกีย่ วข้ อง
ข้ อค้นพบในส่ วนนี้ เป็ นผลจากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และ/หรื อ การสนทนากลุ่ ม กับ ตัวแทน
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนนําร่ อง ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา/ครู ผูส้ อน/กรรมการ
สถานศึกษา/ผูป้ กครอง/ตัวแทนท้องถิ่น โดยมีเป้ าหมายหลักที่สําคัญคือ เพื่อสะท้อนมุมมองทั้งในเชิงบวก
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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เชิงลบ ตลอดจนแนวปฏิบตั ิในการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยจําแนกข้อค้นพบตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎี เชิ งระบบที่มองการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่การพิจารณา
ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และปั จจัยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่ การกําหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ปัจจัยนําเข้ า
 ความพร้ อมของครู
ครู ตอ้ งมีความสามารถทางเทคโนโลยี (IT Literacy) และ ความสามารถในการจัดการ
เรี ยนรู ้
 เนือ
้ หา
ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของเนื้ อหาเป็ นประเด็นที่สําคัญ นอกจากนั้นประเภทของ
เนื้อหา ควรมีการเพิม่ เนื้อหาที่ช่วยส่ งเสริ มความรู ้ ทักษะ และอาจเน้นการนําเสนอแบบ เอ็ด
ดูเทนเมนต์ (edutainment)
 สื่ อการเรี ยนรู้
ควรมีความหลากหลาย และครอบคลุม รวมทั้งในการออกแบบสื่ อการเรี ยนรู้ยงั ไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้
 ประสิ ทธิภาพของเทคโนโลยี
ขนาดของแท็บเล็ต ควรมีข นาดใหญ่กว่านี้ 7 นิ้ ว เพื่อสะดวกในการอ่านและหยิบจับ
คุ ณ สมบั ติค วรใช้ว สั ดุ ที ่แข็ง แรงทนทาน และควรให้ค วามสํา คั ญที ่ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้า น
ความเร็ วของการประมวลผล มากกว่า ความจุหรื อพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
 ระบบสนับสนุน
ในเรื่ องระบบ Wifi ควรให้มีความพร้อมและมีความเร็ วพอที่จะให้นักเรี ยนสามารถเข้า
เรี ยนได้พร้อมกัน
 ลักษณะของผู้เรี ยน
ความรู ้ พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีของผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่างกันจะส่ งผลให้ความเร็ วในการ
เรี ยนรู ้มีความแตกต่างกัน / ความเหมาะสมของเด็กในแต่ละช่วงวัย
 วิสัยทัศน์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา
ในการเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีกบั การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
 ความพร้ อมของผู้ปกครอง
ความแตกต่ า งของครอบครั วทั้ง ในด้า นของความใส่ ใ จ การอยู่อาศัย และลั กษณะของ
ครอบครั ว เช่ น ครอบครัวที่มีเวลาให้ความใส่ ใจกับเด็ก การนําแท็บเล็ตมาใช้ก็อาจไม่
แตกต่ า งกับ การมี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นบ้า น (ไม่ มี ปั ญ หา) แต่ ใ นกรณี ข องครอบครั ว ที ่มี แ ต่
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ผูส้ ู งอายุ อาจเกิดปั ญหาจากการใช้แท็บเล็ตไปในวิธีที่ไม่เหมาะสมได้ เพราะผูส้ ู งอายุอาจ
ตามไม่ทนั เทคโนโลยี เป็ นต้น
กระบวนการ
 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ทเ่ี หมาะสม
ทั้งในด้านของเนื้อหารายวิชา ลักษณะผูเ้ รี ยน และระดับความสามารถทางเทคโนโลยี
 แนวทางการวัดและประเมินผลทีส
่ อดคล้อง และถูกต้ อง
ส่ วนหนึ่งเป็ นปั ญหาที่สะท้อนมาจากการใช้สื่อการเรี ยนรู้ของ สพฐ. ซึ่ งพบว่าการวัดและ
ประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ส่ วนใหญ่เป็ นการวัดความรู้แบบถูก/ผิด แต่ไม่มีการ
สะท้อนผลการประเมินระดับความรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
 ระบบสนับสนุนการแก้ ปัญหาเชิ งเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน
้ ณ ขณะสอน
ครู ส่ วนใ หญ่ เ ห็ นความสํ า คั ญ ของก ารมี ผู้ ช่ วย ด้ า นเทคนิ ค ใ นก ารแก้ ปั ญหา
เชิ ง เทคโนโลยี ตลอดจนช่ ว ยจัด การสื ่ อ ประกอบการเรี ย นรู้ ใ ห้ ก ับ ผู้เ รี ยนได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
 ระบบการควบคุมชั้ นเรี ยน
การเรี ย นรู ้ โดยใช้แท็บ เล็ ตส่ วนใหญ่ เ ป็ นการจัดการเรี ย นรู ้ แบบรายบุ ค คล (Individual

Learning) ซึ่ งโดยทั่ว ไปมี ลัก ษณะของการทํ ากิ จ กรรมของผู้ เรี ย นที ่แ ตกต่ า งกัน ตาม

ความสามารถและการใช้เวลาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน รวมทั้งการดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
นั้นทําได้ยาก เพราะเด็กแต่ละคนจะสนใจในเครื่ องแท็บเล็ตของตนเองเป็ นหลัก ส่ งผลให้
การควบคุมชั้นเรี ยนของครู เป็ นไปได้ยาก ครู บางท่านจึงเสนอโครงการ “One Tablet One

Projector” ซึ่ งการมีโปรเจคเตอร์ เครื่ องเดียว ส่ งผลให้เด็กเพ่งความสนใจมาที่หน้าห้อง





เพียงจุดเดี ยว ซึ่ งจะช่ วยให้ควบคุ มชั้นเรี ยนและสร้ างการเรี ยนรู้ ที่เท่าเทียมกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม
ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผูเ้ รี ยนผ่านกระบวนการกลุ่ม โดย
ใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้า ซึ่ งทําให้การควบคุมชั้นเรี ยนเป็ นไปได้โดยง่าย
(1 กลุ่มประมาณ 5 คน)
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แท็บเล็ตเป็ นฐาน
พบว่า บางโรงเรี ยนดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ แต่ดดั แปลงเอาแท็บเล็ตมา
เป็ นเครื่ องมือในการให้รางวัลในรู ปแบบของเกมพัฒนาสมอง หรื อการวาดภาพงานศิลปะ
เป็ นต้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ปัจจัยผลลัพธ์
 แท็บเล็ตเป็ นตัวกระตุน
้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ ถ้าเลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
กาลเทศะ
 ความไม่ ม ั่น ใจในผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น รวมทั้ง สมรรถนะผู เ้ รี ย น และทัก ษะต่ า ง ๆ
ตามแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านและการเขียน
 พัฒนาการของผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา
 การสร้างความเท่าเทียมกันทางเทคโนโลยี
 ประเด็นการนํากลับไปใช้ที่บา้ น
ผลการสํ ารวจความคิดเห็น
ข้ อค้ นพบในส่ วนนี้ เป็ นผลจากการลงพื้นที ่แจกแบบสํา รวจความคิ ดเห็ นเกี ่ย วกับ การรั บ รู้ ข อง
ผูป้ กครองนัก เรี ย นและตั วแทนชุ ม ชนโดยรอบของโรงเรี ย นที ่ไ ด้รับ คอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต ในประเด็ น
ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
โดยสุ่ มสํารวจจากโรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนนําร่ อง จํานวนรวมทั้งสิ้ น 589 คน (กระจาย
ครอบคลุ ม ทั้ง 4 ภู มิ ภ าค โดยจํา แนกเป็ น พัง งา 142 คน ขอนแก่ น 102 คน ลํา ปาง 83 คน และ
กรุ งเทพมหานคร 262 คน) ทั้งนี้ผลการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่สามารถแจกแจงรายละเอียด
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 31 จํานวนและรอยละของขอมูลพืน
้ ฐานของผูต
 อบแบบสอบถาม (รอยละ)
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
คาขาย
แมบาน
เกษตรกรรม
ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
อื่นๆ
ลูกหลานเรียนอยูในโรงเรียนนํารอง
มี
ไมมี
ไมระบุ

พังงา (142)

ขอนแกน (102)

ลําปาง (83)

กรุงเทพฯ (262)

63 (44.4)
79 (55.6)
39

29 (28.4)
73 (71.6)
40

40 (48.2)
43 (51.8)
40

68 (26)
194 (74)
37

15 (10.6)
32 (22.7)
34 (24.1)
48 (34.0)
12 (8.5)

5 (4.9)
10 (9.8)
14 (13.7)
50 (49.0)
23 (22.5)

4 (4.8)
8 (9.6)
13 (15.7)
48 (57.8)
10 (12.1)

3 (1.1)
36 (13.8)
25 (9.6)
158 (60.5)
39 (14.9)

40 (28.4)
5 (3.5)
19 (13.5)
17 (12.1)
10 (7.1)
31 (22.0)
14 (9.9)
5 (3.5)

57 (55.9)
4 (3.9)
2 (2.0)
4 (3.9)
1 (1.0)
11 (10.8)
7 (6.9)
16 (15.7)

51 (61.4)
3 (3.6)
4 (4.8)
5 (6.0)
1 (1.2)
7 (8.4)
8 (9.6)
4 (4.8)

59 (28.9)
34 (16.7)
8 (3.9)
38 (18.6)
3 (1.5)
38 (18.6)
16 (7.8)
8 (3.9)

121 (86.4)
19 (13.6)
0 (0)

34 (33.3)
11 (10.8)
57 (55.9)

42 (50.6)
41 (49.4)
0 (0)

67 (25.6)
193 (73.7)
2 (0.8)
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จากตารางที่ 31 พบว่า
เขตพืน้ ทีน่ ําร่ องโรงเรียนอนุบาลพังงา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 55.6 อายุ
เฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 39 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ ระดับปวช./ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 24.1 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ
28.4 ประกอบอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาร้อยละ 22 ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว ทั้งนี้ยงั พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้ ร้อยละ 86.4 มี ลูกหลานเรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนนําร่ อง (โรงเรี ยน
อนุบาลพังงา)
เขตพื้น ทีน่ ํ า ร่ อ งโรงเรี ย นสนามบิ น กลุ่ ม ตั วอย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.6
อายุเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 40 ปี และกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.0 รองลงมาคื อ สู ง กว่า ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.5 โดยกลุ่ ม ตัวอย่า ง

ส่ วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ประกอบอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาร้อยละ 10.8 ประกอบอาชี พธุ รกิจ
ส่ วนตัว ทั้งนี้ยงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ร้อยละ 33.3 มีลูกหลานเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยน
นําร่ อง (โรงเรี ยนสนามบิน)
เขตพื้นทีน่ ําร่ องโรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.8

อายุเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 40 ปี และกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.8 รองลงมาคื อ ระดั บปวช./ปวส. คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.7 โดยกลุ่ ม ตัวอย่า ง

ส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 61.4 ประกอบอาชี พข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ งนี้ ยั ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ่
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ร้อยละ 50.6 มีลูกหลานเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนนําร่ อง (โรงเรี ยนอนุบาลลําปาง)
เขตพืน้ ที่นําร่ องโรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ
74 อายุเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 37 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 12.1 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใ ห ญ่ ร้ อ ย ล ะ 28.9 ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข้ า ร า ช ก า ร / รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ทั้ ง นี้ ยั ง พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที ่
ตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้ โดยส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 73.7 ไม่ ไ ด้มี ลู ก หลานเรี ย นอยู่ใ นโรงเรี ย นนํา ร่ อ ง
(โรงเรี ยนราชวินิต และโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถมศึกษา)
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ตารางที่ 32 รอยละของการรับรูผ
 ลกระทบของการนําแท็บเล็ตมาใชในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชุมชนทองถิ่น
การรับรู/ พังงา

ประเด็น

การรับรู/ ขอนแกน

การรับรู/ ลําปาง

การรับรู/ กรุงเทพฯ

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1.การรูจักแท็บเล็ต

0.7

61.3

38.0

37.3

58.8

3.9

33.7

60.2

6.0

1.1

56.5

42.4

2.การนํ า แท็ บ เล็ ต มา

1.4

21.1

77.5

47.1

43.1

9.8

71.1

21.7

7.2

9.2

45.0

45.8

8.5

20.4

71.1

48.0

41.2

10.8

69.9

21.7

8.4

13.0

48.5

38.5

6.3

21.8

71.8

52.9

36.3

10.8

68.7

21.7

9.6

12.6

44.3

43.1

11.3

33.1

55.6

41.0

39.0

20.0

48.2

38.6

13.3

32.4

43.1

24.4

4.2

10.6

85.2

62.4

29.7

7.9

83.1

14.5

2.4

12.3

29.9

57.9

21.8

40.1

38.0

23.7

34.0

42.3

13.3

25.3

61.4

8.8

26.4

64.8

14.8

33.1

52.1

13.1

28.3

58.6

6.0

26.5

67.5

3.8

21.8

74.3

16.2

37.3

46.5

24.2

32.3

43.5

10.8

39.8

49.4

19.2

28.0

52.9

7.0

33.1

59.9

39.6

46.5

13.9

43.4

48.2

8.4

20.6

54.2

25.2

ให นั ก เรี ย นใช เ ป น
สิ่งที่มีประโยชน
3.แท็ บ เล็ ต จะช ว ยให
นั ก เรี ย นเรี ย นรู ไ
 ด
ดีกวาเดิม
4..ในอนาคตแท็ บ เล็ ต
เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นักเรียน
5.แ ท็ บ เ ล็ ต ช ว ย ใ ห
นั ก เ รี ย น ก ล า
แสดงออกมากขึ้น
6.แ ท็ บ เ ล็ ต ช ว ย ใ ห
นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม
ทันสมัยมากขึ้น
7.แ ท็ บ เ ล็ ต ทํ า ใ ห
นั ก เ รี ย น ไ ม ส น ใ จ
ผูอื่น
8.แท็ บ เล็ ต อาจทํ า ให
เด็กติดเกมมากขึ้น
9.ก า ร ที ่นั ก เ รี ย น ใ ช
แ ท็ บ เ ล็ ต นั ้น มี
ผลกระทบทางด า น
วั ฒ น ธ ร ร ม ดั ้ง เ ดิ ม
ของชุมชน
10.แท็ บ เล็ ต นํ า มาใช
ใ น ก า ร ถ า ย ท อ ด
วั ฒ นธ รร มแ ละ ภู มิ
ปญญาทองถิ่นได

คําอธิบายตาราง:
3 หมายถึง

ระดับการรับรู/ ความคิดเห็นตอผลกระทบในประเด็นนี้อยูในระดับมาก

2 หมายถึง

ระดับการรับรู/ ความคิดเห็นตอผลกระทบในประเด็นนี้อยูในระดับนอย

1 หมายถึง

ไมมีการรับรูและคิดวาไมมีผลกระทบใดเกีย
่ วกับประเด็นในเรือ
่ งนี้

Mean หมายถึง

คาเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในประเด็น

จากตารางที่ 32 พบว่า
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เขตพื้นที่นํา ร่ อ งโรงเรี ยนอนุ บาลพังงา กลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่มี ระดับ การรั บรู้ /ความคิดเห็ นต่อ
ผลกระทบในประเด็นการรู ้ จกั แท็บเล็ตอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.3 รองลงมาคือ ประเด็น

แท็บเล็ตทําให้นกั เรี ยนไม่สนใจผูอ้ ื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.1 ทั้งนี้ ยงั พบว่าไม่มีการรับรู้และคิดว่าไม่มี
ผลกระทบใดเกี่ยวกับประเด็นแท็บเล็ตช่ วยให้นกั เรี ยนมีความทันสมัยมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.2

รองลงมาคือ ประเด็นการนําแท็บเล็ตมาให้นกั เรี ยนใช้เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.5

เขตพื้น ที ่นํ า ร่ องโรงเรี ย นสนามบิ น กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ การรั บ รู้ /ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ผลกระทบในประเด็นแท็บเล็ตช่วยให้นกั เรี ยนมีความทันสมัยมากขึ้นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
62.4 รองลงมาคือ ประเด็นในอนาคตแท็บเล็ตเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการเรี ยนของนักเรี ยน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 52.9 สําหรับระดับการรับรู ้/ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นการรู้จกั แท็บเล็ตอยูใ่ นระดับน้อย

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.8 รองลงมาคือ ประเด็นแท็บเล็ตนํามาใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ นได้ โดยมี ค่า เฉลี ่ย เท่ า กับ 46.5 ทั้ง นี้ ย งั พบว่า ไม่มี ก ารรั บ รู้ และคิ ดว่า ไม่ มี ผลกระทบใดเกี ่ย วกับ

ประเด็นแท็บเล็ตอาจทําให้เด็กติดเกมมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.6 รองลงมาคือ ประเด็นการที่นกั เรี ยน
ใช้แท็บเล็ตนั้นมีผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.5

เขตพื้นทีน่ ําร่ องโรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการรับรู้ /ความคิดเห็ นต่อ
ผลกระทบในประเด็นแท็บเล็ตช่ วยให้นกั เรี ยนมีความทันสมัยมากขึ้นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
83.1 รองลงมาคือ ประเด็นการนําแท็บเล็ตมาให้นกั เรี ยนใช้เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.1
สําหรับระดับการรับรู ้/ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นการรู ้จกั แท็บเล็ตอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 60.2 รองลงมาคือประเด็นแท็บเล็ตนํามาใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปั ญญาท้องถิ่ นได้
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.2 ทั้งนี้ยงั พบว่า ไม่มีการรับรู้และคิดว่าไม่มีผลกระทบใดเกี่ยวกับประเด็นแท็บเล็ต

อาจทําให้เด็กติดเกมมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.5 รองลงมาคือ ประเด็นแท็บเล็ตทําให้นกั เรี ยนไม่สนใจ
ผูอ้ ื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.4

เขตพืน้ ที่นําร่ องโรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการรับรู้ /ความ
คิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นการรู ้จกั แท็บเล็ตอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.5 รองลงมาคือ

ประเด็นแท็บเล็ตนํามาใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.2
ทั้งนี้ ยงั พบว่าไม่มีการรับรู ้และคิดว่าไม่มีผลกระทบใดเกี่ยวกับประเด็นแท็บเล็ตอาจทําให้เด็กติดเกมมากขึ้น
โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 74.3 รองลงมาคือ ประเด็นแท็บเล็ตทําให้นักเรี ยนไม่สนใจผูอ้ ืน่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

64.8
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ประเด็นขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

สื บ เนื ่องจากผลการศึ ก ษาข้ างต้ น คณะผูศ้ ึ กษาได้ดาํ เนิ นการประชุ ม เชิ งปฏิ บ ตั ิ ก ารเพือ่ จัดทํา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนําไปสู่ การใช้แท็บเล็ตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
1. การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การจะใช้แท็บเล็ตให้มีประสิ ทธิ ภาพได้น้ ันจําเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้ าง
พื้นฐานให้มีความเหมาะสม ดังนั้นเพือ่ ลดปั ญหาความเหลื่อมลํ้าในเรื่ องของความสามารถในการเข้าถึ ง
ระบบเทคโนโลยีจึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีการดําเนิ นการพัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินการเครื อข่ายไร้สาย
ในระดับชุมชน (free community WiFi)

2. การพัฒนานักเรียนเพือ่ เตรียมความพร้ อม

ความพร้ อมสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้
โดยมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี (ICT literacy)
โดยเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนในแง่ ของความสามารถในการเข้าถึ ง เลื อกใช้ ประเมินแหล่งสารสนเทศ และ
นําเสนอข้อค้นพบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

“

”

นักเรียนตองมีทก
ั ษะในการสืบคน แสวงหาความรู โดยอยูภายใตการดูแลของครู

ความพร้ อมสู่ สากล
การเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนให้กา้ วเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน รวมถึงการเตรี ยมความ
พร้อมนักเรี ยนเพือ่ ก้าวสู่ สากล
3. แนวทางการพัฒนาครูให้ เป็ นครูมืออาชีพ
โดยครู จะต้องได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน ซึ่ งมีกระบวนการ
ในการดําเนินการดังนี้
• การออกแบบหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน โดยครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้
• การอบรมและพัฒนาครู อย่ างต่ อเนื่อง โดยควรจะดําเนิ นการดังนี้
1) การอบรมครู โดยจําแนกเนื้อหาการอบรมเป็ น 3 ประเด็นคือ
 อบรมเรื่ องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
 อบรมเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
 อบรมการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและการเขียนรายงานการประเมิน
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2) การพัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ งด้านการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี

เป็ นฐาน
3) การสร้ างเครือข่ ายครูมืออาชี พด้านการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
4) การจัดประกวดผลงานการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
5) การเผยแพร่ นวัตกรรม จัดตลาดนัดนวัตกรรมการออกแบบการเรี ยนรู้ผา่ นแท็บเล็ต
นําเสนอ และเผยแพร่ สู่สาธารณะ
4. การสร้ างเครือข่ ายชุ มชน
ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของภาครัฐ เอกชนและชุ มชนในการรับผิดชอบการจัดการเรี ยนรู้ของ
สถานศึกษา
5. การพัฒนาฐานข้ อมูลของชุ มชน
พัฒ นาข้อ มู ล ที ่เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้า นเพื อ่ เป็ นฐานในการจั ดทํา หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาที ่ใ ช้
เทคโนโลยีเป็ นฐาน เพือ่ สื บทอดองค์ความรู้ทีเ่ ป็ นภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่ สาธารณชน และส่ งเสริ มให้เกิ ด
ความยัง่ ยืนบนวิถีวฒั นธรรมไทย
6. สื่ อการเรียนรู้
ควรมี ความหลากหลาย และควรมีให้ครบทุกหน่วยการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้ วดั ในแต่ละ
ระดับ รวมทั้งควรมีวธิ ี การออกแบบสื่ อการเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจ และกระตุน้ การเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมตามแต่
ละช่วงวัย
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และปี ที่ 4 ใน
การศึกษานําร่ องครั้งนี้ได้แบ่งประเด็นเพื่อการศึกษา ออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1) ผลต่ อเด็กนักเรี ยน โดยติดตามผลด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู้ การใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทัน
การเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ปั ญหาทางพฤติกรรมและคุ ณภาพชี วิต ด้านสายตา ด้าน
สุ ขภาพและพัฒนาการ
2) ผลต่ อครูผู้สอน โดยติดตามผลด้านพฤติกรรมการสอน การเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3) ผลด้ านสั งคมและวัฒนธรรม โดยสอบถามมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแท็บเล็ตเพื่อ
การพั ฒนาการศึ ก ษาจากผูท้ ี ่มี ส่ ว นเกี ่ย วข้อ ง ได้แ ก่ ผู้ เชี ่ย วชาญและผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที ่มี
ประสบการณ์ ด้า นการศึ ก ษา ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กรรมการสถานศึ ก ษา ผูป้ กครอง
นักเรี ยน และตัวแทนท้องถิ่น
ผลตอเด็กนักเรียน
พฤติกรรมการเรียนรูในหองเรียน









นักเรี ยนมีความสุ ข ตื่นเต้น กระตือรื อร้น สนใจและตั้งใจเรี ยนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงแรก ๆ ซึ่ งอาจจะด้วยความแปลกใหม่ (Novelty effect)
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนกับครู นักเรี ยนกับนักเรี ยนดู จะมี เพิ่มมากขึ้นในกรณี ท่ี มีการ
ช่ วยเหลื อและจัด กิ จกรรมโดยใช้แ ท็บ เล็ ต แต่จะน้อยลงในกรณี ที่ใ ช้สื่ อการเรี ย นแบบ
รายบุคคลในชั้นเรี ยน
นัก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ แ ละใช้ แ ท็ บ เล็ ต ได้ค่ อ นข้า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะนัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
นักเรี ยนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและวินยั ในเรื่ องความการดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์
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การใชแท็บเล็ตอยางรูเ ทาทัน

ผลจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มี พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 2 ด้านจาก 7
ด้านคือ
 การระบุขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศ
 การสื บค้นและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
 ส่ วนนักเรี ย น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี พ ฤติ ก รรมเปลี ่ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งชั ดเจนมากกว่า
นักเรี ยน ประถมศึกษาปี ที่1 โดยเพิ่มด้านการจัดการ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการประเมิน
ด้านการบูรณาการ
 ปั จ จัย ที ่ส่ ง ผลต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงนี้ ได้ แก่ ประสบการณ์ แ ละทัก ษะไอซี ที เ ดิ ม ของ
นักเรี ยน และพฤติกรรมการใช้ไอซี ทีในการเรี ยนการสอนของครู
 การเปลี่ยนแปลงนี้ มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรี ยนนําร่ องทั้ง 5 โรงเรี ยน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ






การเปลี่ยนแปลงของพฤติ กรรมดังกล่ าวอยู่บนเงื่อนไขของการใช้แท็บเล็ตในห้องเรี ยน
(ไม่นาํ กลับบ้าน ใช้ในชัว่ โมงเรี ยน ตามการควบคุมของครู ) จึงขึ้นอยู่กบั การวางแผนการ
จั ดการเรี ย นรู้ ข องครู ดัง นั้น การใช้แ ท็ บ เล็ ต ในการเรี ย นการสอนต้อ งมี ก ารกํา หนด
จุ ดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมของนักเรี ยนให้ชัดเจนว่า ต้องการให้การเรี ยนในบทเรี ยนนั้น
พัฒนานักเรี ยนในด้านใด ใน 7 ด้านของ ICT literacy โดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งใน
การพัฒนา ทั้งนี้ การพัฒนาอาจทําพร้อมกัน เช่นด้านการสื บค้น พร้อมกับด้านการจัดการ
เป็ นต้น
เด็กประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้รับผลจากโครงการนําร่ องฯน้อยกว่าเด็กประถมศึกษาปี ที่4 ทั้งนี้
อาจเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางร่ างกายของเด็ก และหลัก สู ตร ดัง นั้น ควรทํา การศึ กษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับในกรณี ที่จะมีการแจกแท็บเล็ตให้กบั เด็กประถมศึกษา
ปี ที่ 1
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม มีความแตกต่างกันระหว่างเด็กที่มีประสบการณ์สูง กับ
เด็ ก อื ่นๆ ดั งนั้น ครู อาจเน้น ให้เด็ก ได้เ รี ย นรู้ ร่ วมกัน โดยการจัดกิ จกรรมให้มี ก ารคละ
ความสามารถในการใช้ ไอซีทีของเด็กในบางโอกาส

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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การเรียนรูโ ดยนักเรียนเปนสําคัญ





เปลี่ยนแปลง : ประสบการณ์เรื่ องเทคโนโลยี / การฝึ กคิดหลายวิธี-สร้างสรรค์ / ความสนใจ
ใฝ่ รู้
ไม่เปลี่ยนแปลง : การฝึ กหัดและทํากิจกรรมที่หลากหลายจนพบความถนัดของตนเอง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1 และประถมศึกษาปี ที่4 แสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3
ด้านจาก 4 ด้าน คือ
 การมีประสบการณ์ตรงกับเทคโนโลยี
 การฝึ กคิดหลายวิธีและสร้างสรรค์
 ความสนใจใฝ่ รู ้และการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนอย่างสุ ขสนุ ก
ด้านที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ ด้านการฝึ กหัดและทํากิจกรรมที่หลากหลายจนพบความถนัดของ
ตนเอง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ




ผลศึ ก ษาในส่ ว นนี้ แสดงว่า การใช้แ ท็ บ เล็ ต และสื ่ อ การเรี ย นการสอนมี ป ระโยชน์ ต่ อ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้โดยส่ งผลให้เด็กมีความสุ ข อย่างไรก็ดีครู ก็ตอ้ งเน้นการใช้เนื้อหา และ
วิธีการใช้ที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยน ในแต่ละบทเรี ยนด้วย
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าเด็กบางคนที่มีความสามารถและความชอบด้านเทคโนโลยีสูง จะ
พัฒนาให้เกิดความรู ้จกั ตนเองและสร้างผลงานตามความถนัดของตนเองได้อย่างไร

พฤติกรรมและคุณภาพชีวต
ิ

ไม่พบปั ญหาพฤติกรรม ไม่พบปั ญหาติดเกมส์ ไม่พบปั ญหาด้านคุณภาพชีวติ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ


แม้วา่ ผลการศึกษาจะพบว่าไม่มีความแตกต่างในทุกด้านของปั ญหาพฤติกรรมและคุณภาพ
ชีวติ (บนเงื่อนไขของการใช้แท็บเล็ตในห้องเรี ยน ไม่นาํ กลับบ้าน ใช้ในชัว่ โมงเรี ยน ตาม
การควบคุมของครู ) แต่ควรมีการเฝ้ าระวังและให้ความรู้ในการป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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สุขภาพและพัฒนาการ

จากการประเมิ นพัฒนาการด้า นกล้า มเนื้ อมัดเล็ก ของนัก เรี ย น และการตอบแบบสอบถามด้า น
สุ ขภาพและสมาธิ ของนักเรี ยนโดยผูป้ กครองก่อนและหลังการนําคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตมาใช้ในโรงเรี ยนนํา
ร่ อง ผลวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบพบว่า ในกลุ่มนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
 เด็ก ๆ ไม่ มีอาการเจ็บป่ วยเพิ่มขึน
้ อย่ างชั ดเจนใน 5 อาการที่ทาํ การสํารวจ (ปวดศีรษะ ปวด
ท้อง คลื่นไส้/อาเจียน ท้องเสี ย และไข้หวัด)
 การใช้ เวลาทํากิจกรรมยามว่ างของเด็ก ๆ ไม่ พบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน 4 กิ จกรรม
ที่ทาํ การสํารวจ (อ่านหนังสื อ เรี ยนพิเศษ ดูโทรทัศน์/วีดีโอ และออกกําลังกาย)
 ไม่ พบการเปลีย่ นแปลงอย่ างชัดเจนในด้ านพฤติกรรมการบริ โภคอาหารประเภทอาหารขยะ
ใน 6 ชนิ ดที่ทาํ การสํารวจ (นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม ขนมกรุ บกรอบ ขนมหวาน พิซซ่ า ไก่ทอด
และแฮมเบอร์ เกอร์ )
 ผลการทดสอบพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
 ผลจากการประเมิ นด้านสมาธิ ไม่พบผลกระทบเชิ งลบต่อสมาธิ อย่างชัดเจน ชั่ วโมงการ
นอนลดลงอย่ างชั ดเจนทั้งในกลุ่มห้ องเรียนแท็บเล็ตและกลุ่มห้ องควบคุม ซึ่ งไม่อาจอธิ บาย
ได้วา่ เป็ นผลของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จําเป็ นต้องทําการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติม
 สํ า หรั บ ประเด็ น ที ่เ กี ่ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ค อมพิ ว เตอร์ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน ใน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และปี ที่ 4
 นั กเรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 1 ในกลุ่ ม ห้อ งแท็บ เล็ ต พบว่า มี ก ารใช้ค อมพิ วเตอร์ เ พื่ อ
ทบทวนบทเรี ยนและค้นคว้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่การใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ ดูหนัง/ฟัง
เพลง และสนทนาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
 นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 4 ไม่ พ บการเปลีย่ นแปลงอย่ า งชั ด เจนในเรื ่ อ งการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนบทเรี ยนและค้นคว้า เล่นเกมส์ ดูหนัง/ฟั งเพลง และสนทนาผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ


ด้ว ยข้อ จํา กัด ในเรื ่ อ งระยะเวลาการนํา ร่ อ งค่ อ นข้า งสั้ นเพี ย ง 6-7 สั ป ดาห์ และการใช้
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตจํากัดเพียงที่โรงเรี ยนเท่านั้น ทําให้อาจไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน
จึงควรมีทาํ การวิจยั เพิ่มเติมถึงผลกระทบจากการใช้แท็บเล็ตในระยะกลางและระยะยาว
เช่น 6, 12 , 24 เดือน
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การประเมินผลด้านสุ ขภาพเป็ นข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามโดยผูป้ กครองซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามแบบอัตนัย (subjective test) จึงควรมีการประเมินข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
เพิ่มเติม เช่น จากครู ประจําชั้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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สุขภาพตา

จากการตรวจสายตาโดยจัก ษุ แพทย์ และการตอบแบบสอบถามข้ อมูลพื้ นฐานทัว่ ไปและข้ อมู ล
สุ ขภาพทางจักษุ โดยผูป้ กครอง ก่ อนเริ่ มโครงการและเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการในระยะเวลา 6-7 สัป ดาห์ ที่
ทําการศึกษาของโรงเรี ยนนําร่ อง 2 แห่ งในเขตกรุ งเทพมหานคร และบนพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเฉลี่ยประมาณ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ พบว่า
 ไม่ พบความแตกต่ างอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติของค่ าสายตาเฉลีย่ ทั้งสองข้ าง โดยการวัด
แบบ Subjective Refraction ระหว่างนักเรี ยนห้องแท็บเล็ตและนักเรี ยนห้องควบคุมใน
ภาพรวม
 ในภาพรวมของการเปรี ยบเทียบอาการผิดปกติทางจั กษุ ก่อนและหลังการศึ กษา โดยอาศัย
ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามของผูป้ กครอง พบว่านักเรียนห้ องแท็บเล็ตมีอาการปวดตา
เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหลมากขึ้น โดยที่ระยะเวลาในการใช้สายตามองใกล้ของทั้งสอง
กลุ่มหลังการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษานี้ จึงไม่ อาจสรุ ปได้ ว่า
อาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหล ที่มากขึ้นของนักเรี ยนในห้องแท็บเล็ตเป็ นผลมา
จากการใช้แท็บเล็ต
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ








ด้วยข้อจํากัดในเรื่ องระยะเวลาการนําร่ องค่อนข้างสั้นเพียง 6-7 สัปดาห์ จึงอาจไม่สามารถ
แยกความแตกต่างของภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ เช่น สายตาสั้นได้
จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ท้ งั สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ จึงทําให้ไม่สามารถสรุ ปผลได้ว่าเกิ ดจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตถึ งแม้ว่า
ผลกระทบทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่าง
เนื่องจากอาการผิดปกติทางจักษุได้จากการตอบแบบสอบถามของผูป้ กครองจึงเป็ นการ
ประมาณจํานวนชัว่ โมงและอาจมีอคติได้
ด้านสายตาควรมีการศึกษาที่นานกว่านี้เพื่อติดตามผลกระทบให้ชดั เจนขึ้น และควรให้กลุ่ม
ทดลองได้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่มากขึ้นจนมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเพื่อจะได้ติดตามผลกระทบทางจักษุได้ชดั เจนขึ้น
ด้านอาการผิดปกติทางจักษุ อาจต้องใช้การสัมภาษณ์โดยตรง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ยิง่ ขึ้น

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ผลตอครูผส
ู อน

ในการทดลองนําร่ องการใช้แท็บเล็ตในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนนําร่ อง 5 แห่ ง มี
ผูบ้ ริ หารและครู ที่เข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 47 คน วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และโท โดยส่ วนใหญ่สําเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาโทและมีอายุเฉลี่ยในช่วง 35-40 ปี และจากการสังเกต สัมภาษณ์ และการศึกษา
ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริ มาณ ในด้านครู ผสู ้ อน สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
พฤติกรรมการสอนโดยรวมของครู

















ครู ผสู ้ อนในโครงการนําร่ องมีความตั้งใจและกระตือรื อร้นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนมากขึ้น
ครู ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้แก่
นักเรี ยนผ่านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู้ดิจิทลั และได้พฒั นากระบวนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป็ นเครื่ องมือเพิ่มมากขึ้น
ครู ตอ้ งพึ่งความช่วยเหลือจากผูช้ ่วยด้านเทคนิคในระหว่างการสอนด้วยแท็บเล็ต
มีภาระงาน การเตรี ยมการสอน การดูแลและควบคุมชั้นเรี ยนเพิม่ ขึ้น
สามารถใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม
ครู เล็งเห็นถึงประโยชน์ของแท็บเล็ตและสื่ อการเรี ยนรู ้ที่มีต่อนักเรี ยน ในมุมที่แท็บเล็ตช่วย
เปิ ดโลกแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นให้กว้า งขึ้ น ด้วยทางเลื อกใหม่ที่ใ ช้สื่ อสํา หรับ การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้งสําหรับครู และนักเรี ยน
ครู สามารถใช้สื่อการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย และทันเหตุการณ์ เพิ่ มมากขึ้น นักเรี ย นได้รับ
ประสบการณ์เสริ มจากเนื้อหา สื่ อ และวิธีการเรี ยนรู้ท่ีเคยใช้อยูเ่ ดิมภายในห้องเรี ยน
ครู บางท่านเห็นว่ามีอุปสรรคในการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตบางประการ เช่ น ตัวชี้ วดั ทางการ
ศึกษาที่ไม่ยดื หยุน่
ภาระงานที่เพิ่มขึ้นของครู ในการดูแลและจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยแท็บเล็ต
แนวทางและวัตถุประสงค์ในการใช้แท็บเล็ตที่ไม่ชดั เจน
ครู ตอ้ งอาศัยความช่ วยเหลื อจากผูช้ ่ วยด้านเทคนิ คประจําห้องเรี ยนในการแก้ปัญหา และ
พบว่าปั ญหาเครื่ องหรื อแอพพลิเคชัน่ บางตัวที่สะดุดในระหว่างการสอนเป็ นอุปสรรคต่อ
การเรี ยนรู้และการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนเป็ นอย่างมาก

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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ผลการศึ ก ษาในส่ วนนี้ พ บว่า ครู ส่ วนใหญ่เห็ นความสํา คัญของการมี ผูช้ ่ วยด้า นเทคนิ ค
ประจํา ห้ อ งเรี ยนในการแก้ ปั ญ หาเชิ ง เทคนิ ค ในขณะสอน ตลอดจนช่ ว ยจัด การสื ่ อ
ประกอบการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

พฤติกรรมการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ






หลังการสอนโดยใช้แท็บเล็ตแล้วประมาณ 6-7 สัปดาห์ พบว่าครู ในโครงการนําร่ องมีการ
เพิ่มการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญอย่างชัดเจน 4 ด้านจาก 5 ด้านคือ
1) ครู จดั สิ่ งแวดล้อมที่จงู ใจและเสริ มแรงให้เกิดการเรี ยนรู้
2) ครู จดั กิจกรรมและสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
3) ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กคิดและทํา
4) ครู ใช้แหล่งการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลาย
ส่ วนด้านที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนในบางโรงเรี ยน คือ ด้านการใช้สื่อการสอนเพื่อ
การคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบ
ครู ในโรงเรี ยนนําร่ องมีพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน และในปริ มาณที่ไม่เท่ากัน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ






ครู ที ่เ ข้า ร่ ว มโครงการเป็ นผูม้ ี ค วามสามารถในการจัด การเรี ย นการสอนดี อ ยู่แ ล้ว มี
ประสบการณ์ ในการสอน และมีวุฒิการศึกษาสู ง ผ่านการอบรมความรู้และทักษะการใช้
แท็บเล็ต ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร มีเจตคติที่ดีต่อการใช้แท็บเล็ต
ครู ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ จะสามารถประยุกต์และบูรณา
การและใช้ประโยชน์ของแท็บเล็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถใช้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการ
จัดสื่ อการเรี ยนรู ้และวิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ครู ในแต่ละโรงเรี ยนควรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน

ทัศนคติของครู


ครู ส่วนใหญ่มีทศั นคติท่ีดี โดยเห็นว่า แท็บเล็ต
“ไม่ได้เป็ นตัวแทนครู ”
“เป็ นสื่ อทันสมัย ช่วยเปิ ดโลกแห่งการเรี ยนรู้ให้กว้างขึ้น...”
“เป็ นทางเลือกใหม่ในการใช้ส่ื อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองทั้งสําหรับครู และนักเรี ยน”
“ช่วยให้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ง่ายขึ้น...”
“แม้นจะเหนื่อยกับการเตรี ยมสอน แต่เวลาสอนจริ งสามารถแบ่งเบาครู ได้...”
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“บางครั้งนักเรี ยนสอนครู ในเรื่ องแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ...”
“ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ฝึ กทักษะแบบ Learning by Doing อย่างแท้จริ ง...”
“ช่วยให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ดา้ นภาษา…”
เป็ นต้น
มุมมองจากผูเ ขารวมโครงการ
มุมมองของผูเชีย
่ วชาญ








เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาในการใช้
เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งค้นคว้า และกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
เครื ่ อ งมื อ สํ า คัญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มเด็ ก ให้ รู้ เ ท่ า ทัน สั ง คม/วัฒ นธรรมที่ มี ค วาม
หลากหลายบนโลกใบเดียวกัน (รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน)
ไม่สามารถสอนเพิม่ ได้ในเรื่ องของจริ ยธรรม
ปั ญหาของสื่ อบนโลกออนไลน์ซ่ ึ งจะมาควบคู่กบั การแจกแท็บเล็ต
ปั ญหาในเรื่ องความเหลื่อมลํ้าทางดิจิทลั (digital divide)

ข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ






แจกโดยการวางแผนจัดการที่เหมาะสมและการเตรี ยมพร้อมของทุกฝ่ าย
ควรมีระบบ/มาตรฐานเพือ่ ดูแลความปลอดภัยและป้ องกันปัญหาสื่ อออนไลน์
ควรมีแหล่งค้นคว้าสื่ อดิจิทลั ที่กระตุน้ ความสนใจในการศึกษา
ควรให้มีการพัฒนาครู ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ควรเร่ ง เตรี ยมความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพือ่ ลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างสังคม
เมือง-สังคมชนบท

มุมมองของผูบ
 ริหารและครู







สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ควรมีเพิ่มมากกว่านี้ และต้องดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
แอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ช้เสริ มกระบวนการเรี ยนและการคิดควรมีการพัฒนาเป็ นภาษาไทยสําหรับ
เด็กบางกลุ่มที่ยงั ไม่มีความพร้อม
การให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากสื่ อในแบบรายบุคคลพร้อมกันทั้งห้อง ทําให้ยากต่อการดูแลและ
ควบคุมเวลา เนื่องจากความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
ปั ญหาในเรื่ องความพร้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยเฉพาะในภาคเรี ยนที่ 1

ข้ อเสนอแนะจากผู้บริหารและครู


ผูช้ ่วยด้านเทคนิค สําคัญและจําเป็ น ทั้งในการเตรี ยมและขณะสอน

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ไม่ควรให้นกั เรี ยนนําแท็บเล็ตกลับบ้าน
ควรมีการอบรมครู อย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์ไอซี ทีที่จาํ เป็ นสําหรับการสอน คือ คอมพิวเตอร์ และจอโปรเจคเตอร์ ครู เสนอ
”One Tablet One Projector” หรื อ กระดานอัจฉริ ยะ (interactive whiteboard) ในห้องเรี ยน
เทคโนโลยีตอ้ งมีความเสถียรและพร้อมใช้ ควรมีเครื่ องสํารอง

มุมมองของผูป
 กครองและชุมชน


ความรับผิดชอบในกรณี แท็บเล็ตชํารุ ดเสี ยหาย



ความเอาใจใส่ ดูแลของผูป้ กครองที่ไม่เท่าเทียมกัน



ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีและเครื อข่ายที่บา้ นอาจทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้า

ขอเสนอแนะจากผูป
 กครองและชุมชน


ต้องการการอบรมเพื่อให้เรี ยนรู ้และดูแลบุตรหลานได้



ไม่ควรให้นาํ กลับบ้าน - ปั ญหาการดูแลและความปลอดภัย



โรงเรี ยนควรมีผชู ้ ่วยเทคนิคให้ครู ผสู ้ อน



ต้องมีความพร้อมเรื่ องเครื อข่ายไร้สายในระดับชุมชน (community WiFi)

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ควรจัดทําแผนแม่ บทในการแจกแท็บเล็ต
ความสําคัญเบื้องต้นในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องแจกแท็บเล็ต แผนแม่บทจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยเท่าที่จาํ เป็ น ซึ่ งส่ งผลถึงผูเ้ กี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ประจําชั้น และครู ประจํากลุ่มสาระวิชาในการจัดการเรี ยนการสอน



นักเรี ยนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้



ผูป้ กครองเพือ่ ช่วยดูแลให้คาํ แนะนําแก่บุตรหลานได้

2. ในกรณีทจ่ี ะแจกแท็บเล็ตกันอย่ างกว้างขวาง ที่ไม่ ใช่ โครงการนําร่ อง




ต้องมีการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมที่นาํ ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างครบถ้วน
ในทุกประเด็นของเนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระเน้นคุณภาพที่ดี เพื่อทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น และเกิดการเรี ยนรู ้
มากขึ้นกว่าการเรี ยนในหนังสื อ
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3. ผู้ทรี่ ับผิดชอบจะต้ องจัดหางบประมาณและวางแผนจัดการหาบุคลากรทีม่ ีความรู้ด้านเทคนิค
เพือ่ ช่ วยครู ในทุก ๆ โรงเรียน
4. ถ้ ามีงบประมาณจํากัดและจําเป็ นต้ องแจกเลือกในบางระดับชั้ น ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาํ ร่ องใน
2 ชั้น คือ ประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ปี ที่ 4 จึงเสนอแนะว่าควรแจกแท็บเล็ตให้นกั เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
5. ถ้ ามีงบประมาณจํากัด ในเบือ้ งต้ นไม่ จําเป็ นต้ องแจกนักเรียนทุกคน จากการศึกษาพบว่า
อาจจัดการเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม หรื อ แบบหมุนเวียนกันมาเรี ยน เปิ ดเป็ น
ห้องเรี ยนแท็บเล็ต และจัดตารางเรี ยนให้ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้แบบหมุนเวียน การดําเนินการ
ในรู ปแบบนี้ จะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็ นจํานวนมาก ทําให้สามารถนําไปใช้ในเรื่ องที่
จําเป็ นและถือเป็ นปั จจัยสู่ ความสําเร็ จ ซึ่ งได้แก่ การพัฒนาครู การจ้างผูช้ ่วยด้านเทคนิค การ
พัฒนาสื่ อและกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ นอกจากประหยัด
งบประมาณแล้วยังเป็ นการกระจายโอกาสทางการศึกษาได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
6. ควรจัดสรรงบประมาณทีช่ ั ดเจนสํ าหรับการดําเนินการในเรื่องต่ อไปนี้
 การพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ



o ครู ประจําการ นิสิต/นักศึกษาในคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
o การพัฒนาต้องเป็ นแบบต่อเนื่องและหลอมรวมเข้ากับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
o ต้องเร่ งพัฒนาครู ท้ งั ระบบทุกระดับชั้น ในระดับชั้นต่อ ๆ ไป เช่ น ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2
o สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนสื่ อ/กิจกรรม
การวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ท้งั ในรู ปแบบ
o สื่ อประกอบการเรียนรู้ – ต้องน่าสนใจ และแตกต่างจากหนังสื อแบบเรี ยนตามปกติ



o เครื่องมือเพือ่ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิด – ควรให้น้ าํ หนักด้านนี้ให้มาก
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
o โครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์อ่ืน ๆ ที่จาํ เป็ นนอกเหนือจากแท็บเล็ต
o ซอฟต์แวร์ /แอพพลิเคชัน่ ที่มีลิขสิ ทธิ์
o ค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุน/บํารุ งรักษาระบบและอุปกรณ์ – ค่อนข้างสู ง

7. การพัฒนาครูให้ เป็ นครู มืออาชี พโดยครูจะต้ องได้ รับการพัฒนาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ทใี่ ช้
เทคโนโลยีเป็ นฐาน ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินการดังนี้
 การออกแบบหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน โดยครอบคลุม 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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การอบรมและพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดยควรจะดําเนินการดังนี้
1) การอบรมครู โดยจําแนกเนื้ อหาการอบรมเป็ น 3 ประเด็นคือ
o อบรมเรื่ องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
o อบรมเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
o อบรมการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและการเขียนรายงานการประเมิน
2) การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงด้านการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคโนโลยี
เป็ นฐาน
3) การสร้างเครื อข่ายครู มืออาชี พด้านการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
4) การจัดประกวดผลงานการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
5) การเผยแพร่ นวัตกรรม – จัดตลาดนัดนวัตกรรมการออกแบบการเรี ยนรู ้ผา่ น Tablet –
นําเสนอ และเผยแพร่ สู่สาธารณะ

8. ควรปรับและพัฒนาหลักสู ตรแกนกลางเพือ่ ให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของการบูรณาการการ
เรียนรู้ ทใ่ี ช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน และสนับสนุนการพัฒนาทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ได้ แก่


ทักษะด้านภาษา ทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี



ทักษะภาษาอังกฤษ ร่ วมกับ วิทยาศาสตร์/คณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี

ทักษะกระบวนการค้นคว้า การเขียน การนําเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี
9. การนํากลับบ้ าน ควรจะขึน้ กับความพร้ อมของแต่ ละโรงเรี ยน/พืน้ ที่
 ความพร้อมและความรับผิดชอบของทั้งโรงเรี ยน ผูป
้ กครองและนักเรี ยน
 ความชัดเจนของการนําไปใช้ประโยชน์ที่บา้ น เช่น การทําการบ้าน
 ความพร้อมของเครื อข่ายในพื้นที่ที่ถูกต้องมากขึ้น


10. ควรจัดระบบและมาตรการการเฝ้ าติดตามและประเมินโครงการเป็ นระยะ ๆ
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รองศาสตราจารย์อาํ นาจ เย็นสบาย
รองศาสตราจารย์ณสรรค์ ผลโภค
รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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15. นายแพทย์ทรงภูมิ เบญญากร
16. อาจารย์ภทั ธิ รา ธี รสวัสดิ์
17. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต
18. นายทศพล ขําวิจิตรสุ ทธิ์
19. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศกั ดิ์
20. นายดิเรก อึ้งตระกูล
21. นายสมบุญ อุดมพรยิง่
22. นางศิริศศิเกษม สุ โพธิ์ ภาค

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการฝายประสานงานโครงการ

1. รองผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(นายสมบุญ อุดมพรยิง่ )
2. นางสาววรรณี พิมพ์ชยั กุล
3. นางสุ ธาทิพย์ ผนวกสุ ข
4. นางกรัณฑ์รัตน์ ศรี กาหลง
5. นางศิริศศิเกษม สุ โพธิ์ ภาค
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รายชื่อคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการนํารอง
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

สังกัด

ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

บริษัท พีระบราเธอร จํากัด

5.

ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย
นายแพทยเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย
ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน
ดร.อุราพร ศุขะทัต

สํานักคอมพิวเตอร

6.

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

7.
8.

นางพัชรินทร สนธิวนิช
อาจารยสุพิมพ วงษทองแท

9.

นายดิเรก อึ้งตระกูล

10.

นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักดิ์

11.

นายนคร บริพนธมงคล

12.

นายสันติ สุขยานันท

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางสาวพรทิพย พงษสวัสดิ์
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นายพงศภูมิพันธ เตี๋ยอนุกูล
นายเฉลิมพล คํานิกรณ
นางสาวธันยธร พงษเฉลิม
นางสาวญาดา คนสูงดี
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
นางสาวสมถวิล บางคําหลวง
นายปวริศร เมธานันท
นายธนรรณพ อินตาสาย
นายอุดร วงษไทย
นายไพโรจน ผาสุวรรณ
นางสุธาทิพย ผนวกสุข
นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค
นางกรัณฑรัตน ศรีกาหลง
อาจารยสาโรช เมาลานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิช ย
ั ออนมิ่ง

30.
31.
32.
33.
34.

นายสุรเชษฐ มีฤทธิ์
นายสัญญา จงจิตร
นายชัยพร สุวรรณประสพ
นายสุเมธ กลิ่นหอม
รองศาสตราจารยสุขุมาล เกษมสุข

35.

อาจารย นายแพทยทรงภูมิ เบญญากร

รองผูอ
 าํ นวยการ
สํานักคอมพิวเตอร
รองผูอ
 าํ นวยการ
สํานักคอมพิวเตอร
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร
ผุชวยผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร
ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร
ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร
หัวหนาฝาย
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการและบริการ
หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชางเครื่องคอมพิวเตอร
ชางเครื่องคอมพิวเตอร
ชางเครื่องคอมพิวเตอร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอ
 าํ นวยการ
สํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝายประถม)
อาจารย

1.
2.
3.
4.

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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สํานักคอมพิวเตอร

สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝาย
ประถม)
คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาจิตเวชศาสตร
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

สังกัด

ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย
แพทยหญิงสุมาลี บุญยะลีพรรณ
อาจารย แพทยหญิงรพีพร ยอดพรหม

ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย

ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย

40.

ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย
แพทยหญิงทวิมา ศิริรัศมี
ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย
แพทยหญิงบานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
อาจารย แพทยหญิงพรรณลักษณ สินสวัสดิ์

41.

นางสาวรพีกรณ เปยมพืช

นักจิตวิทยา

42.

นางสาวธรารัตน ปรังการ

นักกิจกรรมบําบัด

43.
44.
45.

รองผูอํานวยการฝายวิจัย
อาจารย
รองศาสตราจารย

46.

รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา
ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
รองศาสตราจารย
ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

47.

ดร.วิไลลักษณ ลังกา

อาจารย

48.

อาจารยอรอุมา เจริญสุข

อาจารย

คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ
คณะแพทยศาสตร ภาควิชาจักษุ
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ
คณะแพทยศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
สถาบันวิจย
ั พฤติกรรมศาสตร
สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการวัดผลและวิจย
ั
การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการวัดผลและวิจย
ั
การศึกษา

49.
50.
51.
52.
53.

คณบดีวท
ิ ยาลัยโพธิวิชชาลัย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชว
 ยศาสตราจารย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย

54.
55.
56.
57.
58.

รองศาสตราจารยอาํ นาจ เย็นสบาย
อาจารยธนกร ขันทเขตต
อาจารยมนศักดิ์ มหิงษ
ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์
ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย
ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
ดร.วัยวุฑฒ อยูในศิล
ดร.วีระนันท คํานึงวุฒิ
นางสาวจันทรเพ็ญ สิทธิพันธ
อาจารย แพทยหญิงกันตกมล จัยสิน
นางสาววรรณี พิมพชัยกุล

อาจารย
อาจารย
นักบริหารทั่วไป
อาจารย
นักวิชาการเงินและบัญชี

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน
นางสาวจาริณี มาเวหา
นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
นายชนินทร จํานงค
นางสาวดุจลดา ตรีนันทวัน
นายธนากร มณีบู
นายวิษณุ มูลศรีติ
นายธีรพงศ หมาดสตูล
นายกิจวัฒน จันทรดี
นายอรรถพล ชื่นกุล
นางสาวสุพน
ิ ทิพย ดุลยคง
นายณัฐวุฒิ สารทอง
นางสาวลินิน แสนปลืม
้
นาย จักรพงษ สายวงศปญ
 ญา

ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนยบริการวิชาการ
โรงพยาบาลพิจต
ิ ร
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ

36.
37.
38.
39.

อาจารย

ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย
อาจารย

อาจารย

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ภาคผนวก ข
ตารางสรุปการดําเนินงานโครงการนํารองฯ ระยะที่ 1
กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
• คณะกรรมการบริ หารโครงการ
• คณะกรรมการดําเนินงาน
2. บริ หารระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื อข่ายไอซีที
3. แท็บเล็ตเพื่อเสริ มสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. อบรมผูช้ ่วยนักวิชาการด้านวิเคราะห์และติดตามผล
5. พัฒนาเว็บไซต์โครงการ (Project Website)
6. จัดทําระบบ Help & Support
7. พัฒนาระบบ Digital Learning Object
8. ทดลองนําร่ องการใช้ส่ื อต้นแบบและแท็บเล็ต
9. ศึกษาผลกระทบด้านพฤติกรรมและการจัดการเรี ยนรู ้
10. ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและพัฒนาการ
11. ศึกษาผลกระทบด้านจักษุ
12. ศึ กษาผลกระทบด้านปั ญหาทางพฤติกรรมและคุ ณภาพ
ชีวติ
13. ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
14. จัดทําสื่ อและวีดิทศั น์บนั ทึกภาพกิจกรรมของโครงการ
15. จัดทํารายงานการส่งมอบงาน งวดที่ 1
16. จัดทํารายงานการส่งมอบงาน งวดที่ 2
17. จัดทํารายงานการส่งมอบงาน งวดที่ 3
18. จัดทํารายงานการส่งมอบงาน งวดที่ 4
หมายเหตุ:

กําหนดการดําเนินงานในระยะที่ 1
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
 


19 28
25
20
24
27
22
     
   
 
 
      
      
      
  
      
      
      

ความคืบหน้า
พ.ค.

28 ประชุม 5 ครั้ง
28 ประชุม 4 ครั้ง








      
      
       
ส่ง 14 พ.ย. 54
 
ส่ง 31 ม.ค. 55
 
ส่ง 31 มี.ค. 55

 ส่ง 31 พ.ค. 55

การดําเนินการล่าช้ากว่ากําหนดการเดิมประมาณ 1 เดือน อันเนื่องจากผลกระทบด้านสถานการณ์อุทกภัยในเขต
กรุ งเทพมหานครในระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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ภาคผนวก ค
ปฏิทน
ิ กิจกรรม โครงการนํารองระยะที่ 1
วัน / เดือน / ป
30 กันยายน 2554

5 ตุลาคม 2554
6 ตุลาคม 2554
10 ตุลาคม 2554
12 ตุลาคม 2554

13 ตุลาคม 2554
19 ตุลาคม 2554
4 พฤศจิกายน 2554 –
2 ธันวาคม 2554

14 พฤศจิกายน 2554
14 พฤศจิกายน 2554
22 พฤศจิกายน 2554
24 พฤศจิกายน 2554
25 พฤศจิกายน 2554
28 พฤศจิกายน 2554
8-26 ธันวาคม 2554
8-24 ธันวาคม 2554

13 ธันวาคม 2554 - 18
มกราคม 2555

กิจกรรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทําสัญญาจางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนที่
ปรึกษาเพื่อทําการศึกษานํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
ประชุมหนวยงานและผูที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ทําความเขาใจและกําหนด
แนวทางการดําเนินงานรวมกัน พรอมทั้งใหเตรียมเสนอโครงการรอง/กิจกรรม
ประชุมกลุม
 ยอยคณะทํางานดานการแพทยและดานสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม
ประชุมกลุม
 ยอยคณะทํางานดานโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี และฝายประสานงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศโรงเรียนที่ไดรบ
ั คัดเลือกเขารวมโครงการ (4
ภูมิภาค ภูมิภาค ละ 1 โรงเรียน) ดังนี้
• โรงเรียนราชวินิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
• โรงเรียนอนุบาลลําปาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
• โรงเรียนอนุบาลพังงา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
• โรงเรียนสนามบิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
ประชุมกลุม
 ยอยคณะทํางานดานนักเรียน ครู ผูปกครอง และกระบวนการเรียนรู ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1
สํารวจระบบโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายคอมพิวเตอรในโรงเรียนนํารอง
• 4 พฤศจิกายน 2554
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 15-16 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
• 17-19 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
• 21-24 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
• 2 ธันวาคม 2554 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
ประชุมกลุมยอยคณะทํางานโครงการ
สงมอบงานงวดที่ 1
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเครือ
่ งคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อนํามาใชในโครงการ (คณะกรรมการ
แตงตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1
ประชุมเตรียมจัดงานเปดตัวโครงการและจัดอบรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 2
การอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับเจาหนาที่ผูชวยสอน
สํารวจขอมูลพื้นฐานและขอมูลสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และ 4
• 8-10 ธันวาคม 2554
โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
• 12-14 ธันวาคม 2554
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
• 22-24 ธันวาคม 2554
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
การติดตั้งและทดสอบการใชงานโครงสรางพื้นฐานใหกบ
ั โรงเรียนนํารอง
• 13-16 ธันวาคม 2554
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 13-16 ธันวาคม 2254
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
• 3-6 มกราคม 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
• 6-11 มกราคม 2555
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
• 13-18 มกราคม 2555
โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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วัน / เดือน / ป
15-20 ธันวาคม 2554

16,20 ธันวาคม 2554

16 ธันวาคม 2554
19,20,25 ธันวาคม
2554
20 ธันวาคม 2554
21 ธันวาคม 2554
21-23 ธันวาคม 2554
22-23 ธันวาคม 2554
30 ธันวาคม 2554
5-6 มกราคม 2555

10-11,19-20 มกราคม
2555
15-18 มกราคม 2555

25 มกราคม 2555
25-27 มกราคม 2554

27 มกราคม 2555
31 มกราคม 2555
8-9 กุมภาพันธ 2555

8-28 กุมภาพันธ 2555

16 กุมภาพันธ 2555
20-29 กุมภาพันธ
2555

20-29 กุมภาพันธ
2555

21-28 กุมภาพันธ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม
เก็บขอมูลพื้นฐานทางจักษุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 กอนการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต
• 15-16 ธันวาคม 2554
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 19-20 ธันวาคม 2554
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
สํารวจความพรอมของครูและผูบ
 ริหาร ทัศนคติของนักเรียนตอคอมพิวเตอรแท็บเล็ตในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4
• 16 ธันวาคม 2554
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 20 ธันวาคม 2554
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเปดโครงการฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดงาน
การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นักเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน
นํารอง
• 19,20,25 ธันวาคม 2554 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแจงวาคัดเลือกบริษท
ั เลอโนโว
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูบ
 ริจาคคอมพิวเตอรแท็บเล็ต ใหแกโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
เปดตัวโครงการนํารองอยางเปนทางการ
จัดแสดงนิทรรศการสื่อการเรียนรูใ
 นงานเปดตัวโครงการนํารองอยางเปนทางการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหารและครู กลุมโรงเรียนนํารอง
ประชุมกลุมยอยคณะทํางานโครงการ
การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นักเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน
นํารอง
• 5-6 มกราคม 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นักเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน
นํารอง
• 10-11,19-20 มกราคม 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นักเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน
นํารอง
• 15-18 มกราคม 2555
โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 3
การสํารวจความพรอมของครูและผูบริหารและทัศนคติของนักเรียนตอคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
ในนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และ ปที่ 4
• 25-27 มกราคม 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 2
สงมอบงานงวดที่ 2
การสัมภาษณผลกระทบทางดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ครู ผูปกครอง
และนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 จากการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
• 8-9 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
สํารวจขอมูลดานพฤติกรรมศาสตรและการจัดการเรียนรูก
 ารใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตของผูบริหาร
ครูผูสอน และนักเรียน
• 8 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 10 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
•
กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
•
กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
•
กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
ติดตั้งระบบและโปรแกรมบนเครือขายของโรงเรียนนํารองเพิ่มเติม
• 16 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
สํารวจผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการของผูปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ป
ที่ 4 หลังการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
• 20 - 21 กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกนา
• 23 – 24 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังง
• 28 – 29 กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
ใหคําปรึกษาการจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรแกโรงเรียนนํารอง
• 20 - 22 กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
• 23 – 24 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
• 28 – 29 กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
นิเทศการสอนและการใหคําปรึกษาแกโรงเรียนนํารอง

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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วัน / เดือน / ป
2555

21-29 กุมภาพันธ
2555

1-2 มีนาคม 2555

1,9 มีนาคม 2555

1,9 มีนาคม 2555

4-7 มีนาคม 2555

4-7 มีนาคม 2555

5-9 มีนาคม 2555

13-15,30 มีนาคม
2555

16 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
22 มีนาคม 2555
23 มีนาคม 2555
31 มีนาคม 2555
12 เมษายน 2555
20-23 เมษายน 2555

1-4 พฤษภาคม 2555

11 พฤษภาคม 2555
21 พฤษภาคม 2555
20-23 พฤษภาคม
2555
28 พฤษภาคม 2555
28 พฤษภาคม 2555

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม
• 21 - 22 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
• 23 – 24 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
• 28 – 29 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
การสัมภาษณเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบจากาการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่มีตอชุมชน
สังคม และวัฒนธรรมโดยรอบ
• 21 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
• 21 - 22 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
• 28 – 29 กุมภาพันธ 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
การสัมภาษณผลกระทบทางดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ครู ผูปกครอง
และนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 จากการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต (โครงการรอง 401)
• 1-2 มีนาคม 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
ใหคําปรึกษาการจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรแกโรงเรียนนํารอง
• 1 มีนาคม 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 9 มีนาคม 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
นิเทศการสอนและการใหคําปรึกษาแกโรงเรียนนํารอง
• 1 มีนาคม 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 9 มีนาคม 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
สํารวจขอมูลผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และ ปที่ 4
• 4-5 มีนาคม 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
• 6-7 มีนาคม 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
การสัมภาษณเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบจากาการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต ที่มีตอชุมชน
สังคม และวัฒนธรรมโดยรอบ
• 4-7 มีนาคม 2555
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
• 5-6 มีนาคม 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
สํารวจขอมูลทางจักษุหลังการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตของนักเรียนชัน
้ ประถมศึกษาปที่ 1 และ
ปที่ 4 หลังการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
• 5-6 มีนาคม 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 8-9 มีนาคม 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
สํารวจขอมูลดานพฤติกรรมศาสตรและการจัดการเรียนรูหลังการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
ของผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน
• 13 มีนาคม 2555
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน
• 14 มีนาคม 2555
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
• 14 มีนาคม 2555
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
• 15 มีนาคม 2555
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
• 30 มีนาคม 2555
โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
ประชุมคณะอนุกรรมการฝายประสานงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบและใหขอเสนอแนะการจัดทําแผนการสอน
สงมอบงานงวดที่ 3
ประชุมคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบและใหขอเสนอแนะการจัดทําแผนการสอน
(โครงการรอง 407)
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตในชั้นเรียน
(โครงการรอง 407)
•
20-23 เมษายน 2555
การดูแลและการจัดการเว็บไซตและระบบตามโครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะ
ที่ 1 (โครงการรอง 202)
• 1-4 พฤษภาคม 2555
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แถลงขาวผลการดําเนินงานโครงการนํารองตอสื่อมวลชน
ประชุมผูเ ชีย
่ วชาญตรวจแผนการสอน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 5
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 4

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

158

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

วัน / เดือน / ป
31 พฤษภาคม 2555

สงมอบงานงวดที่ 4

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม

159

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ง
เครื่องมือการวิจย
ั

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

160

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

161

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาผลกระทบดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวต
ิ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

162

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

163

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

164

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

165

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

166

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

167

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

168

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

169

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

170

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

171

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

172

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

173

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

174

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

175

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

176

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

177

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

178

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

179

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

180

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

181

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพตา

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

182

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

183

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

184

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

185

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

186

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพและพัฒนาการ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

187

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

188

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

189

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

190

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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ภาคผนวก จ
รายการเว็บไซตและซอฟตแวร
เว็บไซต iTel: Intergrating Technology to Enhance Learning

http://itel.swu.ac.th

เว็บไซต์ของโครงการนําร่ อง
การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนการสอน
ในระดับประถมศึกษา
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
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เว็บไซต DLO: Digital Learning Objects

http://dlo.itel.swu.ac.th

เว็บไซต์เผยแพร่ ส่ื อการเรี ยนรู ้ดิจิทลั
โครงการนําร่ องการประยุกต์และบูรณาการ
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เว็บไซต Help & Support

http://help.itel.swu.ac.th

เว็บไซต์การสนับสนุนด้านเทคนิค
โครงการนําร่ องการประยุกต์และบูรณาการ
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