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ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดด้าํเนินงาน “โครงการนาํร่องการประยุกตแ์ละบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่การเรียนการสอนใน

ระดบัประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1” เพือ่ศึกษากระบวนการในการนาํคอมพิวเตอร์

แทบ็เล็ตไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อนกัเรียน  และเพื่อจดัทาํขอ้เสนอแนวทาง

ของการนาํคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน และมุ่งเนน้การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และผูป้กครอง เพื่อให้การนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

ก่อให้เกิดผลต่อการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง โดยให้ดาํเนินการในภาค

การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงโครงการไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และส้ินสุดโครงการ

ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

เพื ่อให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดมรรคผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒจึงไดม้อบหมายให้คณะทาํงานและนกัวิชาการจากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั

มาร่วมระดมความคิดและสรรพกาํลงั เพือ่ให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย  นอกจากน้ียงัไดจ้ดัจา้งทีมงานดา้น

เทคนิคเขา้มาเสริมการดาํเนินงานในส่วนของโรงเรียนนาํร่องและส่วนกลาง  ผลการดาํเนินงานในระยะเวลา 

8 เดือนไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการทาํงานทีอ่าศยัหลกัวิชาการ ความปราณีต และความร่วมมือกนัเป็นอย่างดี

ระหวา่งโรงเรียนนาํร่องและทีมงาน จนทาํใหง้านต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายของโครงการทุกประการ 

ในนามของประธานคณะกรรมการดาํเนินงานขอกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอ้าํนวยการและบุคลากรของสํานกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ทุกท่านที่ช่วยให้การดาํเนินงานต่างๆ บรรลุเป้าหมายอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร 

นกัเรียนและผูป้กครองทุกโรงเรียนนาํร่อง และขอขอบคุณบริษทัที่ให้ความอนุเคราะห์เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แทบ็เล็ตและซอฟตแ์วร์ในการนาํร่องคร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ให้พลงัความคิด และช่วย

ผลักดันให้การดาํเนินงานต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาโครงการ คณาจารย ์

นกัวชิาการ และทีมงานทุกท่านท่ีไดทุ้่มเทพลงักายและพลงัความคิดในการดาํเนินงานคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ 

 ประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน 



 

 

 

 



 

 

บทสรุปสาํหรบัผูบริหาร 

การศึกษาและติดตามผลของการนาํคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ไปใชใ้นการเรียนการสอนสําหรับนกัเรียน

ในระดบัประถมศึกษาในคร้ังน้ี เป็นโครงการทดลองนาํร่องเพือ่ศึกษาแนวทางการประยุกตแ์ละบูรณาการ

แท็บเล็ตในการเรียนการสอน และเพื่อศึกษาผลกระทบทั้งบวกและลบ โดยอาศยัการศึกษาเชิงคุณภาพและ

ปริมาณเพื่อการเก็บขอ้มูลโดยตรงจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพของนกัเรียน รวมถึงการ

สาํรวจความคิดเห็นและรับฟังขอ้เสนอแนะของครู ผูป้กครอง ผูบ้ริหารและกรรมการสถานศึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญ

และผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้นการศึกษา และตวัแทนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการนาํแท็บเล็ต

และเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทดลองนาํร่องในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ก่อนท่ีรัฐบาลจะดาํเนินโครงการ 

“One Tablet PC per Child” ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดใ้ช้

คอมพิวเตอร์แบบพกพาในรูปแบบ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(มศว) ทาํการศึกษาและติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนนาํร่อง 5 แห่ง ซ่ึงสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ไดค้ดัเลือกจากโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ ในห้องเรียนนาํร่องนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีที่ 4 จาํนวน 455 คนไดมี้โอกาสใชแ้ท็บเล็ตในลกัษณะ 1 คน ต่อ 1 เคร่ืองโดย

ไม่อนุญาตให้นาํกลบับา้น ครูจาํนวน 38 คนไดมี้โอกาสนาํแท็บเล็ตไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระยะเวลาประมาณ 6-7 สัปดาห์ โดยใชเ้พื่อเสริมการจดัการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มสาระไดแ้ก่ ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ สังคม ศาสนาและวฒันธรรม คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการทดลองนาํร่องและติดตามผลการใชแ้ทบ็เลต็ในโรงเรียนมีดงัน้ี 

1) ผลต่อนักเรียน 

 การเรียนรู้ในห้องเรียน 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่ 

 นกัเรียนมีความสุข ต่ืนเตน้ กระตือรือร้น สนใจเรียนมากข้ึน 

 นกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะและวนิยัในเร่ืองการดูแลรับผดิชอบอุปกรณ์ 

 การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสําคญั 

 ไม่เปล่ียนแปลง : การฝึกหดัและทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายจนพบความถนดัของตนเอง 

 เปล่ียนแปลง : ประสบการณ์เร่ืองเทคโนโลย ีการฝึกคิดหลายวธีิ สร้างสรรค ์สนใจใฝ่รู้ 

 การใช้แทบ็เลต็อย่างรู้เท่าทนั 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีการเปล่ียนแปลงมากกวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

ในดา้นการจดัการ สร้างสรรค ์ประเมิน บูรณาการ 
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 พฤตกิรรมและคุณภาพชีวติ 

 ไม่พบปัญหาพฤติกรรม ไม่พบปัญหาติดเกมส์ ไม่พบปัญหาดา้นคุณภาพชีวิต 

 สุขภาพตา 

 นกัเรียนมีอาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหลเพิ่มข้ึน แต่สรุปไม่ไดว้า่อาการดงักล่าว

เกิดจากการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ต (เน่ืองจากทั้งสองกลุ่มมีการใชส้ายตาระยะใกล ้

ไม่แตกต่างกนั)  

 ค่าสายตาเฉล่ียไม่เปล่ียนแปลง 

 สุขภาพและพฒันาการ 

 อาการเจบ็ป่วย ไม่พบเพิ่มข้ึน 

 การทาํกิจกรรมยามวา่ง ไม่เปล่ียนแปลง 

 การบริโภคอาหารขยะ ไม่เปล่ียนแปลง 

 พฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ไม่เปล่ียนแปลง 

 สมาธิ ไม่เปล่ียนแปลง (ไม่พบผลกระทบเชิงลบ) 

 ชัว่โมงการนอน ไม่เปล่ียนแปลง (แต่ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม) 

 ทบทวนบทเรียนคน้ควา้เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 ไม่เปล่ียนแปลง ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

2) ผลต่อครู 

 พฤตกิรรมการสอน 

 ครูมีความตั้งใจ กระตือรือร้น 

 ครูสามารถใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม 

 ครูมีภาระงาน การเตรียมการสอน การดูแลและควบคุมชั้นเรียนเพิ่มข้ึน 

 ครูตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูช่้วยดา้นเทคนิคในระหวา่งการสอนดว้ยแทบ็เล็ต 

 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 พฤติกรรมเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 4  ดา้น จาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีจูงใจและเสริมแรงใหเ้กิดการ

เรียนรู้ 

2) จดักิจกรรมและสถานการณ์ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

3) ส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกคิดและทาํ  

4) ใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

 พฤติกรรมท่ีไม่เปล่ียนแปลง คือ การใชส่ื้อการสอนเพื่อการคิด การแกปั้ญหาและการคน้พบ 
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 ทศันคตต่ิอแทบ็เลต็ 

 ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนครู 

 เป็นส่ือทนัสมยั ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหก้วา้งข้ึน 

 เป็นทางเลือกใหม่ในการใชส่ื้อการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งสาํหรับครูและนกัเรียน 

 ช่วยใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ไดง่้ายข้ึน 

 ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์ดา้นภาษา 

 แมจ้ะเหน่ือยกบัการเตรียมสอน แต่เวลาสอนจริงสามารถแบ่งเบาภาระของครูได ้

 บางคร้ังนกัเรียนสอนครูในเร่ืองการใชแ้อพพลิเคชัน่ 

3) มุมมองจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ผู้เชี่ยวชาญ 

 ไม่สามารถสอนเพิ่มไดใ้นเร่ืองของจริยธรรม 

 ปัญหาของส่ือบนโลกออนไลน์ซ่ึงจะมาควบคู่กบัการแจกแทบ็เล็ต 

 ปัญหาในเร่ืองความเหล่ือมลํ้าทางดิจิทลั (digital divide) 

 เอ้ือประโยชน์ในการเขา้ถึงแหล่งคน้ควา้ และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

 เคร่ืองมือสาํคญัในการเตรียมความพร้อมเด็กใหรู้้เท่าทนัสังคม วฒันธรรมท่ีมีความ

หลากหลายบนโลกใบเดียวกนั และรองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 

 แจกโดยการวางแผนจดัการท่ีเหมาะสมและการเตรียมพร้อมของทุกฝ่าย 

 ควรมีระบบและมาตรฐานเพื่อดูแลความปลอดภยัและป้องกนัปัญหาส่ือออนไลน์ 

 ควรมีแหล่งคน้ควา้ส่ือดิจิทลัท่ีกระตุน้ความสนใจในการศึกษา 

 ควรใหมี้การพฒันาครูใหรู้้เท่าทนัเทคโนโลยี 

 ควรเร่งเตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลยพีื้นฐานเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าระหวา่งสังคมเมือง-

สังคมชนบท 

 ผู้บริหารและครู 

 การใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากส่ือในแบบรายบุคคลพร้อมกนัทั้งหอ้ง ทาํใหย้ากต่อการดูแลและ

ควบคุมเวลา เน่ืองจากความแตกต่างของผูเ้รียน 
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 ปัญหาในเร่ืองความไม่พร้อมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1โดยเฉพาะ

ในโรงเรียนนอกเขตชุมชนเมือง 

 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ควรมีเพิ่มมากกวา่น้ี และตอ้งดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

 แอพพลิเคชัน่ท่ีใชเ้สริมกระบวนการเรียนและการคิดควรมีการพฒันาเป็นภาษาไทยสาํหรับ

เด็กบางกลุ่มท่ียงัไม่มีความพร้อม 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและครู 

 “ผูช่้วยดา้นเทคนิค” สาํคญัและจาํเป็น ทั้งในขั้นการเตรียมและขณะสอน 

 ไม่ควรใหน้กัเรียนนาํแทบ็เล็ตกลบับา้น 

 ควรมีการอบรมครูอยา่งต่อเน่ือง 

 อุปกรณ์ไอซีทีท่ีจาํเป็นสาํหรับการสอนไดแ้ก่ คอมพวิเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ โดยครูเสนอ 

“One Tablet One Projector”  หรือ กระดานอจัฉริยะ (interactive whiteboard) ในหอ้งเรียน 

 เทคโนโลยตีอ้งมีความเสถียรและพร้อมใช ้ควรมีเคร่ืองแท็บเล็ตสาํรอง 

 ผู้ปกครองนักเรียน 

 ความรับผดิชอบในกรณีแทบ็เล็ตชาํรุดเสียหาย 

 ความเอาใจใส่ดูแลของผูป้กครองท่ีไม่เท่าเทียมกนั 

 ความไม่พร้อมของเทคโนโลยแีละเครือข่ายท่ีบา้นอาจทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้า 

ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง 

 ตอ้งการการอบรมเพื่อใหเ้รียนรู้และดูแลบุตรหลานได ้

 ไม่ควรใหน้าํแทบ็เล็ตกลบับา้น กงัวลเร่ืองปัญหาการดูแลและความปลอดภยั 

 ควรมีผูช่้วยเทคนิคในหอ้งเรียนเพือ่ช่วยครูผูส้อน 

 ตอ้งมีความพร้อมเร่ืองเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในระดบัชุมชน (community WiFi) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรมกีารจัดทาํแผนแม่บทในการแจกแทบ็เลต็ 

ความสาํคญัเบ้ืองตน้ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งแจกแทบ็เล็ต แผนแม่บทจะตอ้งมีรายละเอียด

อยา่งนอ้ยเท่าท่ีจาํเป็น ซ่ึงส่งผลถึงผูเ้ก่ียวขอ้งในระดบัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูประจาํชั้น และครูประจาํกลุ่มสาระวชิาในการจดัการเรียนการสอน  

 นกัเรียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ 

 ผูป้กครองเพือ่ช่วยดูแลใหค้าํแนะนาํแก่บุตรหลานได ้
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2. ในกรณทีีจ่ะแจกแทบ็เลต็กนัอย่างกว้างขวาง ท่ีไม่ใช่โครงการนาํร่อง 

 ตอ้งมีการพฒันาเน้ือหาและกิจกรรมท่ีนาํใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งครบถว้นใน

ทุกประเด็นของเน้ือหาสาระ 

 ตอ้งเนน้ในเร่ืองคุณภาพของส่ือและเน้ือหาสาระ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และเกิด

การเรียนรู้มากข้ึนกวา่การเรียนในหนงัสือเล่ม 

3. ผู้ทีรั่บผดิชอบจะต้องจัดหางบประมาณและวางแผนจัดการหาบุคลากรทีม่ีความรู้ด้านเทคนิค

เพือ่ช่วยครูในทุก ๆ โรงเรียน 

4. ถ้ามีงบประมาณจํากดัและจําเป็นต้องแจกเลือกในบางระดับช้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํร่องใน 

2 ชั้ น คือ ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีท่ี 4 จึงเสนอแนะว่าควรแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

5. ถ้ามีงบประมาณจํากัด ในเบื้องต้นไม่จําเป็นต้องแจกนักเรียนทุกคน จากการศึกษาพบว่า  

อาจใชแ้ทบ็เล็ตเพื่อจดักิจกรรมโดยใหเ้รียนหรือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือ แบบหมุนเวียนกนั

มาเรียน เปิดเป็นห้องเรียนแท็บเล็ต และจัดตารางเรียนให้ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้แบบ

หมุนเวียน การดาํเนินการในรูปแบบน้ีจะช่วยประหยดังบประมาณได้เป็นจาํนวนมาก ทาํให้

สามารถนาํไปใชใ้นเร่ืองท่ีจาํเป็นและถือเป็นปัจจยัสาํคญัสู่ความสําเร็จ ซ่ึงไดแ้ก่ การพฒันาครู 

การจา้งผูช่้วยดา้นเทคนิค การพฒันาส่ือและกระบวนการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นอกจากประหยดังบประมาณแลว้ยงัเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
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บทที่ 1 
บทนาํ 

ทีม่าของโครงการ 
จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามที่ไดมี้การแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวนัองัคารที่ 23 สิงหาคม 2554 

รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรกไวป้ระการหน่ึง ดงัน้ี 

 

 

 

 

นโยบายดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงนิยมเรียกกนัสั้นๆวา่ “One Tablet PC per Child” นั้น เป็นนโยบายท่ีมุ่งเนน้

ให้นกัเรียนไดใ้ชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตในรูปแบบ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง โครงการน้ีนบัเป็นความทา้ทายอยา่งยิ่ง 

เร่ิมตั้งแต่กระบวนการจดัหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจาํนวนนบัแสนเคร่ืองสําหรับนกัเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 

ทัว่ประเทศ การเตรียมความพร้อมดา้นผูส้อนและผูเ้รียน การเตรียมส่ือการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมของ

โรงเรียนและสภาพแวดล้อมของห้องเรียน และที่สําคญัคือ ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับผูเ้รียน ผูส้อน 

ผูป้กครอง ซ่ึงเป็นประเด็นคาํถามและขอ้ห่วงใยที่เกิดข้ึนในสังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง นบัแต่มีการประกาศ

นโยบายน้ีสู่สาธาณะ 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือ tablet computer เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีขนาดเล็กคลา้ย ๆ กบั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมเรียกกนัวา่ แล็ปท็อป (laptop)  หรือ โน๊ตบุ๊ค (notebook)  ลกัษณะพิเศษของเคร่ือง

แท็บเล็ตท่ีแตกต่างจากแล็ปท็อปหรือโน๊ตบุ๊ค คือ เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้หน้าจอแบบสัมผสัในการรับ

คาํสั่งจากผูใ้ชง้านเป็นหลกั  มีคียบ์อร์ดเสมือนจริง หรือ มีอุปกรณ์ปากกาดิจิทลัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยดา้มปากกา

ท่ีเรียกว่า สไตลสั (stylus) สําหรับการใช้งานแทนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด  นอกจากนั้นยงัมีความหมาย

ครอบคลุมถึงโนต้บุก๊แบบหมุนได ้(convertible) ท่ีมีหนา้จอแบบสัมผสัและมีแป้นพิมพคี์ยบ์อร์ดติดมาดว้ย 

ในประเทศไทย การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ

ประถมศึกษายงัไม่เป็นที่แพร่หลาย ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากราคาอุปกรณ์ที่ค่อนขา้งสูง และจาํนวนซอฟตแ์วร์ที่

เป็นเน้ือหาสาระยงัมีการผลิตอยูใ่นวงจาํกดั ดงันั้นความริเร่ิมในเร่ืองการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

1.15  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการ 
ในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555 ควบคูกับ
การเรงพัฒนาเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
รวมทัง้จัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบรกิารในสถานศึกษา
ที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย 
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ให้แก่โรงเรียนตามนโยบายของรัฐ จึงนับเป็นความทา้ทายอย่างยิ่ง  เพือ่ให้การดาํเนินการเป็นไปอย่าง

เหมาะสมและเกิดความคุม้ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษา

เพื่อจดัทาํขอ้เสนอแนวทางของการนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใชเ้พื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

โดยจดัทาํเป็นโครงการทดลองนาํร่องเพือ่การเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรียน ผูป้กครอง ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นการจดัการศึกษา ดา้น

โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลย ีรวมถึงทรัพยากรท่ีจาํเป็น 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดม้อบใหม้หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒดาํเนิน

โครงการนาํร่องเพื ่อศึกษาแนวทางการประยุกต์และบูรณาการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนใน

ระดับประถมศึกษา  ติดตามผลของการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตในห้องเรียน และศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนกับนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น พฤติกรรม และผลทางสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงสํารวจและรับฟัง

ขอ้คิดเห็นของนักเรียน ครู ผูป้กครอง และสังคมที่มีต่อการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียน โดยได้

กาํหนดแผนการดาํเนินการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการนาํร่องในภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ

ระยะท่ี 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2555 

วตัถปุระสงคของโครงการ 
โครงการน้ีเป็นการทดลองเพื่อนาํร่องการประยุกตแ์ละบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียน

การสอนในระดบัประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเนน้การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร ครู นักเรียนและผูป้กครอง เพือ่สร้างความเขา้ใจและให้สามารถนําคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและ

เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งไปใชป้ระโยชน์ และเพิ่มคุณค่าให้เกิดข้ึนจากการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพดา้นการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียนนาํร่อง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาสถานภาพ ปัญหา 

อุปสรรค และกระบวนการดาํเนินงานในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวทางในการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่การเรียนการสอน

ตามหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา 2 ช่วงชั้น ไดแ้ก่ ช่วงชั้นท่ี 1 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปีท่ี 

1 และในช่วงชั้นท่ี 2 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปีท่ี 4  

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามผลของการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีมีต่อการเรียนรู้ และ

ผลกระทบท่ีมีต่อผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พฤติกรรม และผลทางสุขภาพของนกัเรียน 

3. ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  

ในประเด็นต่อไปน้ี 

 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการนาํไปใชท้ั้งในระดบัหอ้งเรียนและระดบัโรงเรียน 
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 ขอ้กาํหนดดา้นโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นเพือ่การใช้คอมพิวเตอร์ 

แทบ็เล็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  

 ขอ้กาํหนดดา้นทรัพยากรที่จาํเป็นเพือ่การบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ในการเรียนการสอนตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พฒันาความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่นกัเรียน 

ผูป้กครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

5. สํารวจและรับฟังข้อคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง และสังคมท่ีมีต่อการใช้

คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ในโรงเรียน 

คาํถามของการศกึษา 
จากนโยบาย “One Tablet PC Per Child” ท่ีรัฐบาลไดว้างแผนดาํเนินการนาํร่องสําหรับนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ไดมี้คาํถามถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการให้

นกัเรียนไดใ้ชแ้ทบ็เลต็ในการเรียนการสอนตามนโยบายดงักล่าว ขอ้กงัวลห่วงใยที่เก่ียวกบัปัญหาพฤติกรรม

และคุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน ซ่ึงได้แก่ สายตา สุขภาพโดยรวมและพฒันาการของ

นกัเรียน การให้นกัเรียนได้มีโอกาสใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนจะมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

อยา่งไร และผลต่อดา้นสังคมแ และวฒันธรรมอยา่งไร 

คาํถามในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. การใชแ้ทบ็เล็ตมีผลต่อปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวติของนกัเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

2. การใชแ้ทบ็เล็ตมีผลต่อสุขภาพและพฒันาการของนกัเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

3. การใชแ้ทบ็เล็ตมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าสายตา หรือ ส่งผลกระทบต่ออาการผดิปกติ

ทางจกัษุหรือไม่ อยา่งไร 

4. การใช้แท็บเล็ตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดา้นการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอย่าง

รู้เท่าทนัของนกัเรียนและครูอยา่งไร 

5. การใชแ้ท็บเล็ตมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นความตระหนกัและเจตคติท่ีมีต่อคอมพิวเตอร์

แทบ็เลต็ของนกัเรียน และครูอยา่งไร 

6. การใชแ้ทบ็เล็ตในการเรียนการสอนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

นกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครูอยา่งไร 

7. ชุมชนและสังคมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชแ้ท็บเล็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน

อยา่งไร 
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สถานทีด่าํเนินการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนนาํร่อง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดผ้า่นเกณฑ์การคดัเลือกโดย สพฐ. จาํนวน 4 แห่ง ซ่ึงไดแ้ก่ โรงเรียน

อนุบาลลาํปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จงัหวดัลาํปาง โรงเรียนสนามบิน จงัหวดัขอนแก่น โรงเรียนอนุบาล

พงังา จงัหวดัพงังา และ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนสาธิต 1  แห่ง คือ โรงเรียนสาธิต 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาการดาํเนนิการ 
โครงการศึกษานาํร่องในระยะที ่1 มีกาํหนดระยะเวลาของการดาํเนินการรวม 8 เดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ขอบเขตของการศกึษา 
เพื่อใหส้ามารถสรุปประเด็นท่ีเก่ียวกบัการประยกุตแ์ละบูรณาการคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเพื่อการเรียน

การสอนในระดบัประถมศึกษา จึงเสนอรูปแบบและขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ีโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ทดลองนาํร่องการใชแ้ทบ็เล็ตในระดบัชั้นประถมศึกษา 2 ช่วงชั้น ไดแ้ก่ ช่วงชั้นท่ี 1 ศึกษาเฉพาะ

ประถมศึกษาปีท่ี 1 และในช่วงชั้นท่ี 2 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนนาํร่อง 5 แห่ง 

2. รวบรวมและศึกษาขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการใช้

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตและเทคโนโลยท่ีีมีต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม และผลดา้นสุขภาพของ

นกัเรียน 

3. จดัหาและติดตั้งองคป์ระกอบโครงสร้างพื้นฐานและคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตท่ี

นาํมาใชใ้นโครงการ 

4. จดัหาและพฒันาส่ือตน้แบบท่ีใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็ในการบูรณาการเขา้กบัแผนการสอน  

เพือ่เป็นตวัอยา่งบางเร่ืองของการจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 และประถมศึกษาปีท่ี 4 

5. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน 

นาํร่องในเร่ืองการนาํคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

6. ทดลองนาํร่องการใชส่ื้อและคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  และประถมศึกษาปีท่ี 4 

7. วเิคราะห์ผลกระทบของการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตและเทคโนโลยท่ีีมีต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม 

และผลทางสุขภาพของนกัเรียน 

8. สรุปผลการดาํเนินการศึกษานาํร่องระยะท่ี 1 
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ขอจาํกดัของการศกึษา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการนาํร่องเพื่อศึกษาผลกระทบ และจดัทาํบทสรุปที่ได้รับจากบทเรียนของ

โรงเรียนนาํร่องเพือ่จดัทาํแนวทางและขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํแท็บเล็ตไปใชใ้นการเรียนการสอน โดยมี

ขอบเขตขอ้จาํกดัของการศึกษาดงัน้ี 

1. การศึกษาคร้ังน้ีมิไดเ้ป็นการประเมินผลของแทบ็เล็ตท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน 

2. โรงเรียนนาํร่องท่ีศึกษาทั้งหมด 5 แห่งเป็นโรงเรียนทีต่ั้งอยู่ในเขตเมอืง โดยเป็นโรงเรียนในเขต

ภูมิภาค 3 แห่ง และเป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง  

3. โรงเรียนนาํร่องท่ีสังกดั สพฐ. ไดม้าจากการคดัเลือกโรงเรียนท่ีมีความพร้อมและเป็นโรงเรียนท่ี

สนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

4. หอ้งเรียนนาํร่องแทบ็เลต็ในแต่ละโรงเรียนเป็นหอ้งเรียนท่ีผูบ้ริหารและครูผูส้อนในแต่ละระดบั

ไดร่้วมกนัพจิารณาตามความพร้อมของครูประจําช้ันและครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 5 กลุ่มสาระ  

5. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทดลองนาํคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตไปใชใ้นการเรียนการสอนในภาค

การศึกษาท่ี 2/2554 ซ่ึงมีช่วงเวลาการใช้งานในห้องเรียนจํากดัเพยีงประมาณ 6-7 สัปดาห์เท่าน้ัน  

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดลองนาํร่องเนน้ 5 กลุ่มสาระซ่ึงเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีส่ือการเรียนรู้

ของ สพฐ. ครบตามหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงได้แก่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

สังคม ศาสนาและวฒันธรรม คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

7. ส่ือการเรียนรู้ซ่ึงเป็นบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีนาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการนาํร่องเป็นส่ือเดิมของ 

สพฐ. ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนสาํหรับการนาํใชบ้นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทัว่ไป มิได้เป็นส่ือการเรียนรู้ที่ถูก

ออกแบบไว้เฉพาะสําหรับการเคร่ืองแทบ็เลต็ทีใ่ช้นําร่อง 

8. เน่ืองจากการศึกษานาํร่องในคร้ังน้ี เป็นลกัษณะของกรณีศึกษา มิใช่เป็นการวิจยัเชิงทดลอง จึง

มิได้กําหนดและควบคุมจํานวนช่ัวโมงการใช้แท็บเล็ตในช้ันเรียน แต่ให้อิสระกบัครูผูส้อนใน

การเลือกนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้เสริมกิจกรรมในชั้นเรียนตามความพร้อมและความ

เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ และมิให้กระทบกบัแผนและโครงการสอนที่ได้

กาํหนดไวป้ระจาํภาคการศึกษา 
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แผนการดาํเนินงาน 
การดาํเนินงานโครงการนาํร่องในระยะที่ 1 น้ี ไดมี้การกาํหนดแผนการทาํงานและรายละเอียดของ

โครงการและกิจกรรมยอ่ย เพื่อการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ออกเป็น 4 ระยะดงัน้ี 

1. การเตรียมความพร้อมในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมแท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่

เกี ่ยวข้อง การจัดหาสื่อ การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม

หอ้งเรียน และเตรียมเน้ือหาและกิจกรรมเพือ่การพฒันาครู 

2. การอบรมพฒันาผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และประชุมช้ีแจงผูป้กครองเพื่อสร้างความเขา้ใจ 

3. การทดลองนาํร่องการใชส่ื้อและแทบ็เล็ตเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

4. การติดตาม วเิคราะห์และประมวลผลเพื่อสรุปการศึกษานาํร่อง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

การศึกษานาํร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดบั

ประถมศึกษาในคร้ังน้ี คณะผู ้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้าและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หลกัการและแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก  

เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการทดลองนําร่องการใช้แท็บเล็ตเพื ่อกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  

และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตที่มีต่อนักเรียน ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง 

รวมถึงสังคมในวงกวา้ง โดยไดส้รุปเน้ือหาตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 5 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) แทบ็เลต็: จากนโยบายสู่การนาํร่อง 

นาํเสนอประเด็นเก่ียวกบัความหมายของแท็บเล็ต รูปแบบและวิธีดาํเนินการโครงการ

คอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึง และการนาํร่องแทบ็เลต็เพือ่การเรียนรู้ในต่างประเทศ 

2) คอมพวิเตอร์เพือ่การเรียนรู้สาํหรับเด็ก 

นาํเสนอประเด็นเก่ียวกบัการนาํคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไปใช้ในกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพื ่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้ งข้อแนะนําเพื่อการดูแลการใช้

คอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั 

3) การรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นํา เสนอประเด็นเกี ่ยวกับความหมายของการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

องคป์ระกอบของการใชง้านอยา่งรู้ท่าทนั 

4) การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

นาํเสนอประเด็นเก่ียวกบัแนวคิดและความหมาย แนวทางการจดัการเรียนการสอนที่

เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั พฤติกรรมและตวับ่งช้ีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นสําคญั พฤติกรรม

การเรียนการสอนดว้ยแทบ็เล็ต 

5) ผลกระทบของคอมพวิเตอร์ต่อสุขภาพ 

นาํเสนอประเด็นเกี่ยวกบัผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ทีมี่ต่อสุขภาพของเด็ก

นกัเรียนในดา้นพฤติกรรมและคุณภาพชีวติ สุขภาพทางตา สุขภาพและพฒันาการ 
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แทบ็เลต็: จากนโยบายสูโครงการนาํรอง 

นโยบายเร่งด่วนดา้นการศึกษาตามท่ีรัฐบาลไดแ้ถลงไวต่้อรัฐสภาเม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม 2554  

ในเร่ืองการจดัหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีเป้าหมายในการ

ดาํเนินการในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรกนั้น เป็นโครงการท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดใ้ช้

คอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีเรียกว่า “แท็บเล็ต” ในรูปแบบ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง หรือท่ีนิยมเรียกกนัสั้ น ๆ ว่า  

“One Tablet PC per Child”  โครงการความริเร่ิมดงักล่าวน้ีนบัเป็นความทา้ทายอยา่งยิ่ง หากพิจารณาในดา้น

จาํนวนเคร่ืองแท็บเล็ตท่ีจะตอ้งจดัหาให้แก่นกัเรียนทัว่ประเทศนบัจาํนวนแสนเคร่ืองแลว้ อาจจดัไดว้า่เป็น

โครงการคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโครงการหน่ึง ณ ปัจจุบนั  นอกจากความทา้ทาย

ในเร่ืองกระบวนการจดัหาและแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนจาํนวนนบัแสนช้ินแลว้ ประเด็นสําคญัยิ่งกว่า 

ก็คือ ประโยชน์และความคุม้ค่าของการนาํเทคโนโลยีมาใชส่้งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงปัจจยัหลกัที่

จะนําพาสู่ความสําเร็จของโครงการคงเร่ิมท่ีการเตรียมความพร้อมในบริบทของการนําเทคโนโลย ี

ไปประยุกตแ์ละบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูป้กครอง 

ส่ือการเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน เป็นตน้ 

การทบทวนเอกสารและงานวิจยัในส่วนน้ี คณะผูศึ้กษาวจิยัไดส้รุปประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแท็บเล็ต  

ความริเร่ิมดา้นคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ซ่ึงเป็นโครงการนาํร่อง หรือ โครงการท่ีไดมี้การดาํเนินการใน

ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวคิดสาํหรับการดาํเนินการโครงการนาํร่องในคร้ังน้ี 

แทบ็เลต็คอือะไร 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (tablet computer) จดัเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาประเภทหน่ึง มีลกัษณะ

คลา้ยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปทัว่ไป แต่ไม่มีฝาปิด ไม่มีแป้นพิมพแ์ละแทร็กแพด 

(track pad) โดยตวัเคร่ืองมีขนาดเล็กและบาง ขนาดหน้าจอส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 น้ิว และมกัจะมีอุปกรณ์

สําหรับเช่ือมต่อแบบไร้สายต่าง ๆ ไดแ้ก่ บลูทูธ (bluetooth) อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือ ไวไฟ (WiFi) 

รวมทั้ง ทรีจี (3G) เป็นตน้ โดยผูใ้ชส้ามารถควบคุมการทาํงานของเคร่ือง และการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ไดผ้า่น

ทางหนา้จอสัมผสั เม่ือตอ้งการพิมพข์อ้ความจะปรากฏแป้นพิมพเ์สมือนข้ึนบนหนา้จอโดยอตัโนมติั 

ระบบปฏิบติัการ (Operating System) ที่ใชบ้นแท็บเล็ต ไม่ใช่ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ (Windows) 

โอเอสเอก็ซ์ OS X หรือ ลินุกซ์ (Linux) ท่ีนิยมใชก้นับนคอมพิวเตอร์ทัว่ไป แต่จะเป็นระบบปฏิบติัการที่ถูก

ออกแบบและพฒันาข้ึนโดยเฉพาะใหใ้ชง้านไดง่้าย สะดวก เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านบนอุปกรณ์มือถือ 

(mobile device)  ระบบปฏิบติัการทีนิ่ยมใชบ้นเคร่ืองแท็บเล็ต ไดแ้ก่ ไอโอเอส (iOS) และระบบแอนดรอยด ์

(Android) เป็นตน้ 
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แท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานไดห้ลากหลายใกล้เคียงกบัคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคลและโน๊ตบุ๊ค แต่มีขนาดที่เล็ก นํ้ าหนักเบา พกพาได้สะดวก และใช้งานได้ทุกที่ นอกจากน้ี

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตยงัมีซอฟต์แวร์ฟรี หรือ โปรแกรมที่มีราคาถูกกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัว่ไปให้

เลือกใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย  คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็จึงจดัไดว้า่เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีดีในปัจจุบนัสําหรับ 

การเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน ทั้งกบัคนท่ีเรารู้จกัหรือไม่รู้จกัก็ตาม 

คอมพวิเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

นโยบาย “One Tablet PC per Child” เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดใ้ช้

คอมพิวเตอร์แบบพกพาในรูปแบบ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง ในต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศที่พฒันาแลว้

นโยบายการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชค้อมพวิเตอร์ในลกัษณะดงักล่าวน้ีไดมี้ความริเร่ิมดาํเนินการ

กนัมานานพอสมควร โดยพบว่ารูปแบบของการดาํเนินการได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามพฒันาการด้าน

เทคโนโลยีและกระแสความนิยมในการใช้อุปกรณ์ดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร ซ่ึงมีแนวโนม้ว่าจะมี

ขนาดเล็กและราคาถูกลงอยา่งต่อเน่ือง นโยบายคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึงในสถานศึกษาจดัเป็นแนวคิด

ท่ีเป็นความริเร่ิมดา้นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ยุคของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พฒันาต่อเน่ือง

มาในยคุคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ จนถึงปัจจุบนัเม่ือโลกของเทคโนโลยีไดก้า้วเขา้สู่ยุคที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

แบบพกพามีขนาดเล็กใชง้านสะดวกและรองรับการใชเ้ครือข่ายไร้สาย ท่ีเรียกกนัวา่ “คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต” 

ทาํให้นโยบายและโครงการคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึงในสถานศึกษาเร่ิมมีความเคลื่อนไหวค่อนขา้ง

ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ความหมายของคอมพวิเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

การใชค้อมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Computing) หมายถึงสภาพแวดลอ้มของการ

เรียนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนแต่ละคนจะมีคอมพวิเตอร์สาํหรับใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนคนละหน่ึงเคร่ือง 

โดยมกัจะมีลกัษณะการนาํคอมพิวเตอร์ไปใชง้านดงัน้ี (Alberta Education, 2006; Rosso, 2011) 

• สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้แบบพกพา หรือ เคล่ือนท่ีได ้(Mobile learning หรือ 

M-learning) 

• ใชใ้นหอ้งเรียน ภายในบริเวณโรงเรียน หรือ ใชไ้ดท้ั้งในโรงเรียนและท่ีบา้น 

• สามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

• มีแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ดิจิทลัในแบบมลัติมีเดีย 

• สนบัสนุนการเรียนการสอนแบบ “ทุกท่ี ทุกเวลา” 
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เปาหมายของคอมพวิเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

ในยคุของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ยุคดิจิทลั การนาํคอมพิวเตอร์ หรือ ไอซีทีไป

ใชใ้นแวดวงการศึกษานั้น มกัจะมีความเป็นมา หรือ เป้าหมายเชิงนโยบายหลกัใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 

• การลดช่องวา่งความเหล่ือมลํ้าทางดิจิทลั (digital divide) 

• การเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพื่อกา้วเขา้สู่โลกแห่งอนาคต ใหมี้ทกัษะท่ีจาํเป็น

สาํหรับในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงนิยมเรียกกนัวา่  

“ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21th Century Skills) 

ความรเิริม่ในเรือ่งคอมพวิเตอรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

แนวคิดในเร่ืองการสนบัสนุนให้นกัเรียนไดมี้โอกาสใชค้อมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึงเพื่อกิจกรรม

การเรียนรู้ในโรงเรียนได้มีการดาํเนินการกนัข้ึนมานานนับตั้งแต่เร่ิมมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal 

computer) แนวคิดและรูปแบบการดาํเนินโครงการในลกัษณะน้ีมีการปรับเปล่ียนไปตามความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร รวมถึงกระแสความนิยมในเร่ืองการใช้อุปกรณ์มือ

ถือ (mobile device) จากการคน้ควา้และทบทวนโครงการความริเร่ิมในวงการศึกษาในต่างประเทศท่ีสะทอ้น

นโยบายคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึงพบว่า โครงการในลกัษณะน้ีมีกระแสของการตื่นตวัเปล่ียนไปตาม

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี การดาํเนินโครงการมีขอบเขตและรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดา้นพื้นที่หรือ

ขนาดของโครงการ รวมทั้งเป้าหมายของการนาํคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยสามารถสรุป

ประเด็นไดด้งัน้ี 

การปรบัเปลี่ยนตามความกาวหนาของเทคโนโลย ี

กระแสความเคล่ือนไหวในเร่ืองคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึงสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 3 ยุคตามการ

เปล่ียนแปลงกา้วหนา้ของคอมพิวเตอร์ 

ยุคคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล (PC) – One Computer 

 1985  กาํเนิดของโครงการ “Apple’s Classrooms of Tomorrow”   

ขอ้จาํกดัในช่วงนั้นเป็นคอมพวิเตอร์แบบตั้งโตะ๊ และยงัไม่มี Mobile computing 

เม่ือนกัเรียนออกจากหอ้งเรียนแลว้ก็ไม่สามารถใชค้อมพวิเตอร์ได ้

ยุคคอมพวิเตอร์แลป็ท๊อป (Laptop) - One Laptop  

 2002 โครงการ One-One Laptop ใน K-12 ในอเมริกา และแคนาดา ในบางรัฐ  

บางเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2007 โครงการ One Laptop Per Child (OLPC) --- OLPC XO-1 หรือ "$100 Laptop" 

หรือ "Children's Machine" 
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ยุคคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ (Tablet) - One Tablet 

 กระแสแทบ็เลต็โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยบีนเคร่ืองไอแพด (iPad) ของบริษทัแอปเป้ิล 

(Apple Inc.) ไดส่้งผลใหเ้กิดโครงการความริเร่ิมในเร่ือง 1:1 เพิ่มมากข้ึนกวา่ในยคุแล็ปท๊

อป เน่ืองจากอุปกรณ์มีราคาถูกลง ใชง้านง่าย พกพาสะดวก มีภาพและเสียง ดูหนงัฟังเพลง 

 กระแสของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ท่ีจะนาํแทบ็เล็ตมาใชเ้พื่อแทนหนงัสือเล่ม  

เพือ่ลดค่าใชจ่้ายในการพมิพแ์ละจดัหาตาํรา (Twining, 2004) 

ขอบเขตและรปูแบบการดาํเนนิโครงการ 

หากพิจารณาในเร่ืองขอบเขตและรูปแบบของการดาํเนินโครงการในเร่ืองคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงต่อ

หน่ึงในประเด็นท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีหรือขนาดของโครงการ และการนาํคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นการเรียนการสอน 

พอสรุปไดด้งัน้ี 

 พื้นท่ี/ขนาดของโครงการ –ขอบเขตของการดาํเนินการมีในหลายระดบั ไดแ้ก่ 

 เขตพื้นทีก่ารศึกษา รัฐ/จงัหวดั 

 ระดบัโรงเรียน 

 ระดบัชั้นเรียน 

 บางชั้น หรือ ทุกชั้น 

 การนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน 

 ทุกกลุ่มสาระวชิา หรือ บางกลุ่มสาระวชิา 

 ในโรงเรียนเท่านั้น  หรือ ในโรงเรียนและท่ีบา้น 

โครงการคอมพวิเตอรไรสายแบบหนึ่งตอหนึ่งในตางประเทศ 

จากรายงานหลายฉบบัที่ได้มีผูศึ้กษาทบทวนและสรุปผลของโครงการศึกษาที่ได้ดาํเนินการใน

ลกัษณะที่เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ไร้สายแบบหน่ึงต่อหน่ึง (1:1 wireless computing) ท่ีมีความริเร่ิมและได้

ดาํเนินการกนัแลว้ในหลายประเทศ (Center for Digital Education 2004; 2005) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการ

ใหญ่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทาํให้ไดข้อ้สรุปในประเด็นหลกัที่สําคญัโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในดา้นขอ้ดี ขอ้ห่วงใย และปัจจยัสู่ความสําเร็จของโครงการคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบหน่ึงต่อหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อดีของการให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้คอมพวิเตอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 

 นกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะสาํหรับศตวรรษท่ี 21  (ไดแ้ก่ ทกัษะการคิด การแกปั้ญหา 

การทาํงานร่วมกนั และการรู้ไอซีที) 

 นกัเรียนมีทกัษะการเขียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ พฤติกรรมการทาํงานดีข้ึน 
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 นกัเรียนมีความสนใจ จดจ่อกบัการเรียนมากข้ึน ไดฝึ้กการเรียนรู้ในแบบนาํตนเอง (self-

directed learning) 

 นกัเรียนอยากมาเรียนมากข้ึน 

 ปฏิสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัครูดีข้ึน 

 ทกัษะการส่ือสารและการใหข้อ้มูลระหวา่งนกัเรียนกบัครูดีข้ึน 

 ครูมีความกระตือรือร้นมากข้ึน 

 การสอนของครูมีการปรับเปล่ียนไปจากเดิม เป็นแบบมืออาชีพมากข้ึน และมีการช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน 

 สภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอนปรับเปล่ียนไปในทางบวก 

 ประเดน็หลักทีเ่ป็นข้อกังวลห่วงใย 

 การพฒันาครูท่ีไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ (professional development) 

 การขาดการสนบัสนุนดา้นเทคนิค (technical support) 

 ความย ัง่ยนืของโครงการ (sustainability) 

 ตน้ทุนรวมความเป็นเจา้ของ  (total cost of ownership) 

 การวางแผนและการประเมิน 

 การจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการเม่ือเทียบกบันโยบายหรือโครงการดา้นอ่ืน ๆ 

 ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

การศึกษาวิจยัส่วนใหญ่สรุปตรงกนัวา่ โครงการความริเร่ิมในเร่ือง 1:1 Mobile Computing  

จะประสบความสําเร็จไดน้ั้น ตอ้งเป็นโครงการที่ดําเนินการด้วยวิธีการแบบองค์รวม (“holistic approach” 

หรือ “comprehensive approach”) โดยเน้นทีเ่ป้าหมายทางการศึกษาเป็นหลัก โครงการที่ประสบ

ความสาํเร็จจะตอ้งพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี 

 ความเป็นผูน้าํและความมุ่งมัน่ของผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบั 

 การวางแผนระยะยาวท่ีจดัทาํอยา่งละเอียดรอบคอบ 

 หลกัสูตรท่ีบรูณาการเทคโนโลยเีพือ่เตรียมพร้อมนกัเรียนใหมี้ทกัษะสาํหรับศตวรรษท่ี 21 

 การเตรียมแหล่งเรียนรู้และส่ือในรูปมลัติมีเดียท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ซ่ึงตอ้งทนัสมยัทนั

เหตุการณ์ และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

 การพฒันาครูท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 ฮาร์ดแวร์ท่ีตอ้งพร้อมใชง้านและเพียงพอ 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเสถียรและรวดเร็ว 

 การสนบัสนุนดา้นเทคนิคท่ีพร้อมช่วยเหลือไดเ้ม่ือตอ้งการ 
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 การสนบัสนุนและความช่วยเหลือจากชุมชน 

 งบประมาณการสนบัสนุนท่ีแน่นอนและต่อเน่ือง 

ไม่วา่เทคโนโลยจีะมีววิฒันาการไปอยา่งไรก็ตาม การให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยี

อยา่งสมํ่าเสมอ โดยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงความมุ่งหมาย หรือ ความคาดหวงัของกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

การเรียนรู้จะดีขึน้ไม่เพียงแต่ด้าน “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” เท่าน้ัน ผู้ เรียนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจะ

สามารถพัฒนาทักษะ “21 Century Skills”  โดยพบว่า ผูเ้รียนจะสามารถพฒันาทกัษะดีข้ึนในหลายดา้น 

ไดแ้ก่ 

 ทกัษะพื้นฐาน (คณิตศาสตร์ การเขียน) 

 ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับยคุดิจิทลั (ตระหนกัรู้ดา้นเทคโนโลย ีวฒันธรรม ความเป็นสากล) 

 ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์(ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา การรู้จกัใชเ้หตุใชผ้ล) 

 ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (การเขียน การพดูในท่ีสาธารณะ การทาํงานเป็นทีม 

การสร้างความร่วมมือ) 

 ทกัษะการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการแทบ็เลต็ในตางประเทศ 

ในช่วงตน้ปี 2010 นบัจากท่ีบริษทัแอปเป้ิลไดเ้ปิดตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาท่ีเรียกวา่ “ไอแพด” 

(iPad) ทาํใหเ้กิดกระแสความนิยมคอมพิวเตอร์พกพาท่ีเรียกวา่ “แท็บเล็ต” มากข้ึนตามลาํดบั สําหรับในแวด

วงการศึกษาในหลายประเทศไดเ้กิดความเคล่ือนไหวในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “One Tablet per Child” แพร่หลาย

เพิ่มมากข้ึน 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์School Tablets (ขอ้มูล ณ เดือน เมษายน 2555)  ซ่ึงไดติ้ดตามและรวบรวมข่าว

ความเคล่ือนไหวในเร่ืองโครงการแทบ็เล็ตในสถานศึกษาทั้งในระดบัโรงเรียนและมหาวิทยาลยั ในประเทศ

สหรัฐอมริกา และในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยไดจ้าํแนกตามโครงการท่ีไดด้าํเนินการข้ึนแลว้ หรือ อยูใ่น

ระหวา่งการนาํร่อง ในระยะน้ี พบวา่มีประเทศท่ีกาํลงัดาํเนินการในเร่ืองน้ีอยู ่6 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร อินเดีย เกาหลีใต ้และไทย สําหรับในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีการดาํเนินการ

โครงการในลกัษณะน้ีในมลรัฐต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 25 รัฐ 

จากการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีนาํเสนอในเวบ็ไซตข์องโครงการต่าง ๆ ตามรายการที่ไดร้วบรวมอยู่

ในเวบ็ไซต ์School Tablets พอสรุปไดว้่า โครงการเหล่านั้นส่วนใหญ่ (มากกวา่ 50%) กาํลงัอยูใ่นระหวา่ง

การนาํร่อง โดยในแต่ละโครงการจะพบวา่ไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองแท็บเล็ตแบบใดแบบหน่ึงทั้งหมด ไม่มีหลายรุ่น

หลายยีห่อ้ แทบ็เล็ตท่ีนิยมแจกใหก้บันกัเรียนมากที่สุดคือ เคร่ืองไอแพด ในสหรัฐอเมริกามีการดาํเนินหลาย

รูปแบบ ทั้งการจดัการในระดบัเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ระดบัโรงเรียน ส่วนใหญ่จะทดลองนาํร่องในบาง

ชั้น หรือ บางช่วงชั้ น ระดับชั้ นท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ ระดับ 6-8 มีเพียง 2-3 โครงการเท่านั้นท่ีแจกทุก
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ระดบัชั้น สําหรับในรัฐเท็กซัส พบว่าในเดือน กุมภาพนัธ์ 2012 เขตพื้นที่การศึกษา McAllen Independent 

School District ไดริ้เร่ิมโครงการนาํร่องดว้ยเคร่ืองจาํนวน 6,800 เคร่ือง ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองไอแพด (iPad) 

และมีบางส่วนเป็นไอพอด (iPod) โดยคาดวา่โครงการน้ีจะดาํเนินการไดเ้ต็มตามรูปแบบที่กาํหนดไวใ้นปี 

2013 ซ่ึงจะมีจาํนวนคร่ืองมากกว่า 25,000 เคร่ือง สําหรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับ 12 ในเขตพื้นที่

การศึกษาแห่งนั้น นบัเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดโครงการหน่ึงของสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

นกัเรียนไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการศึกษาเล่าเรียน เพือ่ช่วยลดความเหล่ือมลํ้าดา้นดิจิทลั (digital divide)  

หากพิจารณาในประเด็นเป้าหมายของโครงการเหล่าน้ีพบว่า นอกจากจะเนน้ในเร่ือง การลดความ

เหล่ือมลํ้าทางดิจิทลัแลว้ ประเด็นอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ความตอ้งการให้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือเพื่อการเรียนการสอน 

โดยบางแห่งก็กล่าวถึงประเด็นของการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี คือ การนาํมาใช้เพือ่ทดแทนหนงัสือ

ตาํราที่เป็นกระดาษ และลดค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพ์ สําหรับประเด็นน้ีได้มีการคาดการณ์กนัว่า ในช่วง

ประมาณ 4-5 ปีขา้งหนา้ เคร่ืองมือและส่ือในลกัษณะอิเลก็ทรอนิกส์จะเร่ิมเขา้มาแทนที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่

มีความพร้อมสมบูรณ์ของส่ือในรูปดิจิทลั และเมื่อคนรุ่นใหม่ หรือ รุ่นเก่าเร่ิมมีความคุน้เคยกบัการอ่านการ

พิมพด์ว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั และเทคโนโลยแีห่งอนาคตกนัมากยิง่ข้ึน 

คอมพวิเตอรเพื่อการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ 
ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนั และเป็นส่ิงมี

บทบาทต่อการดาํเนินชีวิต การทาํงาน การศึกษาหาความรู้ และการติดต่อส่ือสารของมนุษย ์ ในยุคดิจิทลัท่ี

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและ “ชาญฉลาด” มากข้ึน ทาํใหเ้รามิอาจ

ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เหล่าน้ีได ้คอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นอุปกรณ์คู่บา้น หรือ อุปกรณ์

คู่กายของผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาก็คือ เด็กในยุคน้ีย่อมไดรั้บอิทธิพล

ของเทคโนโลยีเหล่าน้ีตั้งแต่เยาวว์ยัอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้เม่ือคอมพิวเตอร์ไดก้ลายเป็นส่ิงสําคญัต่อชีวิตทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต ผูป้กครองต่างให้ความสนใจและส่งเสริมบุตรหลานให้ไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะดา้น

คอมพิวเตอร์เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคย รวมทั้งสามารถใชเ้ทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมการเรียนรู้  และ

ใหท้นักบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั และพร้อมสาํหรับเทคโนโลยใีนอนาคต 

ขอดขีองคอมพวิเตอรในการเรยีนการสอน 

คอมพิวเตอร์นบัเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคญัต่อวงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคม

แห่งการเรียนรู้ ขอ้ดีของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ได้แก่ (ศรีศกัด์ิ จามรมาน. 

2543; วรนาท รักสกุลไทย, 2537) 

1. มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากข้ึน ทาํใหส้นใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 

2. สามารถเลือกบทเรียนและวธีิการเรียนไดห้ลายแบบ 
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3. ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

4. มีอิสระ และเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตน 

5. ไดฝึ้กความรับผดิชอบต่อตนเองในการเรียนรู้ 

6. มีโอกาสคุน้เคยกบัคอมพวิเตอร์เพือ่เตรียมตวัสู่อนาคต 

7. ช่วยใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

8. ช่วยพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูดวยคอมพวิเตอร 

การจดักิจกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเด็กประถมนั้น ครูสามารถจดักิจกรรมได้

หลายลกัษณะเช่นเดียวกบัการจดักิจกรรมศนูยก์ารเรียนในแบบอ่ืน ๆ ลกัษณะของกิจกรรมคอมพิวเตอร์ในศูนย์

การเรียนคอมพวิเตอร์ อาจจดัไดท้ั้งแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม (อรวรรณ เอ่ียมปรีดา, 2550) 

1. กิจกรรมเดี่ยว เป็นการจดักิจกรรมในระยะแรกท่ีเด็กเร่ิมใชค้อมพิวเตอร์ ในการทาํกิจกรรมการ

ใชเ้คร่ืองควรใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ต่อเด็ก 1 คน เน่ืองจากเด็กยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้เคร่ืองในลกัษณะกิจกรรมเดี่ยวจะเป็นการช่วยเหลือและ

ส่งเสริมพฒันาความสามารถของเด็กในการทาํงานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การจดักิจกรรมในแบบรายบุคคลมี

จุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 

1.1 มุ่งเนน้ใหเ้ด็กสามารถควบคุม และปฎิสมัพนัธ์โตต้อบกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ได ้

1.2 เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้ท่ีจะอธิบายปฏิสมัพนัธ์ของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได ้

1.3 เพื่อให้สามารถทดลองขบวนการคิดและทดลองแกปั้ญหาหลาย ๆ วิธี อนัเป็นการพฒันา

ขั้นตอนของการแกปั้ญหาดว้ยตวัของเด็ก 

2. กิจกรรมกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดใ้ช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการเรียนรู้หลงัจากที่เด็ก

ไดรั้บการฝึกฝน หรือเรียนรู้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ไดแ้ลว้ ครูอาจเตรียม

กิจกรรมที่เด็กสามารถทาํงานร่วมกนักบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงจะทาํให้เด็กไดรั้บประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

โดยส่ิงที่ควรคาํนึงถึงในการทาํกิจกรรมกลุ่มนั้นควรเป็นโปรแกรมที่มีลกัษณะเปิดกวา้ง เพื่อให้เด็กภายใน

กลุ่มสามารถคิดไดอ้ย่างหลากหลาย เด็กจะมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์อย่างทัว่ถึง และไดมี้การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในการทาํกิจกรรมจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นครูยงัสามารถสังเกตและดูแลเด็ก

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทั้งในดา้นการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานของเด็ก และการให้คาํแนะนาํช่วยเหลือในการใช้

คอมพวิเตอร์แก่เด็กดว้ย เป็นตน้ 

ในการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือ่การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กนั้น มีขอ้ควร

คาํนึงดงัต่อไปน้ี  (รัตนา ดวงแกว้, 2538; ขนิษฐา รุจิโรจน์, 2540) 
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1. การนาํเทคโนโลยีมาให้เด็ก ตอ้งพิจารณาให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร หลกัของการสนับสนุน

พฒันาการในเด็ก รวมถึงการประเมินผลพฒันาการตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ครูตอ้งพิจารณาการ

นาํมาใชใ้หเ้หมาะสม โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และบริบททางสังคมของเด็ก 

2. การพิจารณาดา้นความเหมาะสมของเทคโนโลยี ตอ้งคาํนึงถึงการนาํเทคโนโลยีเขา้ไปเป็นส่วน

สนบัสนุนพฒันาการทั้งดา้นสติปัญญาและทางสังคมควบคู่กนัไป 

3. การนําเทคโนโลยีมาใช้ต้องมีการบูรณาการกับเคร่ืองมืออื ่น ๆ ในลักษณะของการเป็น

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ และเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก 

4. ครูผูส้อนจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชท่ี้ชดัเจน คือ ให้เป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุน

การเรียนรู้ มิใช่นาํเทคโนโลยมีากาํหนดเป็นบทเรียน หรือ สาระความรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนอยา่งเคร่งเครียด 

5. เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือที่มีคุณค่าในการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ดงันั้นจึงควรให้โอกาส

เด็กทุกคนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยี ไดคุ้น้เคย และรับรู้ว่าเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสามารถทาํความรู้จกั และใช้

เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ได ้ท่ีสาํคญัครูและผูป้กครองตอ้งทาํความเขา้ใจในประเด็นน้ี 

6. ครูและผูป้กครองควรกาํหนดการใช้ให้เหมาะสมกบัเด็ก ทั้งดา้นการเลือกซอฟต์แวร์ การกาํหนด

ช่วงเวลาและลกัษณะของการใช ้เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก 

7. การให้เด็กเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์จะตอ้งมีครูหรือผูป้กครองดูแลใกลชิ้ดเพื่อให้คาํช้ีแนะท่ี

เหมาะสม อยา่ใชค้อมพวิเตอร์เป็นพีเ่ล้ียงเด็ก 

8. การเลือกซอฟต์แวร์ หรือ บทเรียนมาใช้นั้นตอ้งเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของเด็ก เน้ือหา

และรูปแบบของซอฟต์แวร์ไม่ยุ่งยาก หรือ ซับซ้อนเกินไป ควรมีทั้งเน้ือหาความรู้และความบนัเทิง ไดแ้ก่ 

ซอฟตแ์วร์ประเภทท่ีนิยมเรียกกนัวา่ เอ็ดดูเทนเมนต์ (Edutainment) ซ่ึงมาจากคาํวา่ Education (การศึกษา) 

บวกกบัคาํวา่ Entertainment (ความบนัเทิง) เด็กจะไดค้วามรู้คู่กบัความบนัเทิง ไม่ควรเนน้เฉพาะการเรียนรู้

เน้ือหาเพยีงอยา่งเดียว แต่ตอ้งใหเ้ด็กสนุกกบัการเรียนดว้ย 

9. บทเรียน หรือ ส่ือการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ควรมีระดบัของความยากง่ายท่ีเหมาะกบัวยัและ

ระดบัความรู้ของเด็ก เพือ่เป็นการกระตุน้ความสนใจและกระตือรือร้น การเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้ลือกเรียน

ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของตนซ่ึงทาํใหก้ารเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงทา้ทายสาํหรับเด็ก 

10. ครูและผูป้กครองควรทาํความรู้จกั และทดลองใชซ้อฟตแ์วร์หรือบทเรียนก่อนส่งให้แก่เด็ก เพื่อ

พิจารณาในเร่ืองความเหมาะสม และสามารถใหค้วามช่วยเหลือช้ีแนะแก่เด็ก ๆ ได ้

11. การใหค้าํแนะนาํในเร่ืองวธีิการใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั

เป็นเร่ืองสาํคญั ควรใหเ้ด็กรู้จกัวธีิการเปิด–ปิดเคร่ือง รวมถึงการรู้จกัดูแลและระวงัรักษาอุปกรณ์เบ้ืองตน้ 
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12. การกาํหนดกฎ กติกาของการใชง้าน และฝึกวินยัในเร่ืองความรับผิดชอบเป็นเร่ืองสําคญั และ

ตอ้งสร้างความเขา้ใจร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการควบคุมและดูแลเร่ืองเวลาในการใชค้อมพิวเตอร์ เพราะ

เด็กอาจจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา อาจทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพได ้

การจดักจิกรรมการเรยีนผานอนิเทอรเนต็ 

ปัจจุบนัเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทที่สําคญัยิ่งต่อ

การศึกษาในทุกระดบั โรงเรียนไดมี้การนาํอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการประยุกต์และบูรณาการเขา้กบักิจกรรม

การเรียนการสอนกนัอยา่งแพร่หลาย 
คุณค่าของอนิเทอร์เน็ตในการจัดกจิกรรมการเรียน 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึงคุณค่าทางการศึกษาของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัโรงเรียนไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้

กวา้งข้ึน ทาํใหผู้เ้รียนมีการรับรู้เก่ียวกบัสังคม วฒันธรรม และโลกมากข้ึน เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูค้นทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากนั้นยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเผยแพร่ 

และสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากทัว่โลก 

2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีนบัเป็นขุมทรัพยแ์ห่งการเรียนรู้

มีขอ้มูลใหค้น้หาไดม้ากมาย ซ่ึงไม่อาจพบไดใ้นส่ือ หรือ แหล่งเรียนรู้ประเภทอ่ืน ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและ

คน้หาขอ้มูลไดใ้นหลากหลายลกัษณะ รวมถึงการคน้หาหนงัสือ ตาํรา จากห้องสมุดทั้งจากต่างโรงเรียน 

ต่างจงัหวดั หรือ ต่างประเทศไดง่้าย 

3. การทาํกิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อใหผ้ ูเ้รียนไดมี้ทกัษะ

การคิดอยา่งมีระบบ โดยเฉพาะทกัษะการวิเคราะห์แบบสืบคน้ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้มูล การ

แกปั้ญหา และการคิดอยา่งอิสระ ทั้งน้ีอาจจะเป็นดว้ยธรรมชาติของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นแหล่งรวม

ขอ้มูลมากมายมหาศาล ทาํให้ผูเ้รียนจาํเป็นต้องค้นควา้ คิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแยกแยะระหว่างข้อมูลท่ีมี

สาระประโยชน์และขอ้มลูท่ีไร้ประโยชน์ 

4. การใช้เครือข่ายช่วยสนบัสนุนในเร่ืองการส่ือสารและการร่วมมือกนัของผูเ้รียน ทั้งผูเ้รียน

ร่วมหอ้ง หรือ ต่างหอ้งเรียนได ้

5. นักการศึกษาสามารถนําเครือข่ายมาช่วยสนับสนุนกระบวนการสหสาขาวิชาการ โดย

สามารถเช่ือมโยง หรือ บูรณาการกิจกรรมการเรียนการในวชิาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัได ้

6. อินเทอร์เน็ตช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนให้กวา้งข้ึน ผูเ้รียนสามารถใชเ้ครือข่ายในการ

สาํรวจปัญหา และคน้หาคาํตอบท่ีอยูใ่นความสนใจ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้นซ่ึงอาจมี

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบัตนได ้ทาํใหมี้โอกาสมองปัญหานั้น ๆ ในหลากหลายแง่มุมมากข้ึน 
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7. การท่ีอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคน้หาและศึกษาขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ

รวมทั้งติดต่อบุคคลต่าง ๆ ไดง่้าย ทาํใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้ 

8. การศึกษาและการทาํกิจกรรมบนเครือข่ายส่งผลให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และคุน้เคยการ

ใชโ้ปรแกรม หรือ การใชค้อมพิวเตอร์มากข้ึน 

ข้อแนะนําในการใช้อนิเทอร์เน็ตเพือ่การเรียนการสอน 

ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ่การเรียนการสอน ครูผูส้อนควรแนะนาํเพือ่ให้นกัเรียนตระหนกัถึงการใช้

ประโยชน์จากเครือข่าย ดงัน้ี (ประสิทธ์ิ จอมศรี, 2541) 
1. ควรใช้อินเทอร์เน็ตในด้านสร้างสรรค์ เพื่อการค้นหาความรู้ หรือความบนัเทิงท่ีมี

สาระประโยชน์ 

2. ควรมีคุณธรรม รู้จกัรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไม่ทาํผิดศีลธรรม และไม่ละเมิดต่อ

สิทธิของผูอ่ื้น 

3. ควรนาํความรู้ที่ไดรั้บมาสร้างสรรคส์ังคมให้เกิดมิตรภาพและสันติภาพ และรู้เท่าทนัหาก

พบวา่ส่ิงใดท่ีเป็นอนัตรายต่อตนเอง หรือ สังคมก็ควรหลีกเล่ียง และไม่นาํไปใช ้

4. ใหรู้้จกัดาํเนินชีวติทีมี่คุณภาพและคุณธรรมรู้จกัเลือกสรรแต่ส่ิงที่มีประโยชน์มาประยุกตใ์ช้

ในชีวติ 

5. ใชว้จิารณญาณในการรับข่าวสารอยา่งมีเหตุมีผล ไม่ตกเป็นทาสของส่ือโฆษณาต่าง ๆ 

6. มีมารยาทในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ตอ้งใชค้าํพดูท่ีสุภาพในการติดต่อส่ือสารพดูคุย 

7. ยกยอ่งให้เกียรติแก่ผูเ้ขียนหรือเจา้ของผลงาน หากมีการนาํขอ้ความ บทความ หรือผลงาน

ของผูอ่ื้นมาใชต้อ้งอา้งอิงและระบุแหล่งท่ีมา 

ศรีศกัด์ิ จามรมาน (2543) ไดใ้ห้คาํแนะนาํสําหรับผูป้กครองในเร่ืองการดูแลบุตรหลานในการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยให้ขอ้คิดเห็นว่า ผูป้กครองไม่สามารถควบคุมติดตามพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานไดต้ลอดเวลา หรือ หากควบคุมมากไปอาจทาํให้ลูกรู้สึกวา่ถูกจบัผิดมากเกินไป 

จึงแนะนาํแนวทางท่ีผูป้กครองควรนาํไปใชเ้พื่อดูแลบุตรหลาน ไดแ้ก่ 

1. ควรจดัวางคอมพวิเตอร์ท่ีบา้นในบริเวณที่สามารถมองเห็นกนัได ้ไม่ใช่ท่ีส่วนตวัของบุตรหลาน

ควรสังเกตเวลาการใชค้อมพวิเตอร์ และการเขา้อินเทอร์เน็ตวา่นานเกินไปหรือไม่ 

2. อย่าปล่อยให้เด็กอยู่บา้นคนเดียวตอนเยน็ก่อนผูป้กครองจะกลบัถึงบา้น การละเลยเด็กเช่นนั้น

ถึงแมว้า่จะเป็นความจาํเป็น แต่ก็จะมีส่วนผลกัดนัใหเ้ด็กใชเ้วบ็ไม่เหมาะสม และใชน้านเกินไป 

3. ควรเปิดคอมพวิเตอร์เพือ่ตรวจดูวา่เด็กไดเ้ก็บรูปภาพท่ีไม่เหมาะสมไวบ้า้งหรือไม่ 

4. ควรสาํรวจวา่นอกจากท่ีบา้นแลว้ เด็กไดใ้ชค้อมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีใดบา้ง ผูป้กครองควร

เขา้เยีย่มชมสถานท่ีเหล่านั้น ผูป้กครองควรหาโอกาสพดูคุยกบัครูท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลการใชค้อมพวิเตอร์ของเด็ก 
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5. สอนมารยาทในการเล่นเวบ็ มารยาทเหล่าน้ีอาจสอบถามจากครูที่โรงเรียนหรือคน้หาขอ้มูลจาก

อินเทอร์เน็ต  

6. คอมพิวเตอร์ไม่ใช่พี่เล้ียงเด็กอิเล็กทรอนิกส์ พ่อแม่ท่ีอนุญาตให้ลูกใชอิ้นเทอร์เน็ตได ้ควรใส่ใจ

และใหเ้วลาลูกเหมือนเคย หรือมากกวา่เคย ควรติดตามดูวา่ลูกพูดคุยกบัใครบา้ง และอาจใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต

เพือ่คุยและส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

7. ใชซ้อฟตแ์วร์กรองข่าวสารซ่ึงมีประโยชน์ค่อนขา้งมาก ผูป้กครองสามารถตรวจสอบดูวา่บุตร

หลานเขา้ไปในเวบ็ไซตใ์ด ทาํอะไรบา้ง 

8. เมื่อพบเบาะแสอาชญากรรมในอินเทอร์เน็ต  ควรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ีดูแล เช่น 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์ท่ีใชบ้ริการ 

การสงเสรมิพฒันาการการเรยีนรูดานคอมพวิเตอร 

ศรีดา ตนัทะอธิพานิช (2544) ได้ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการของเด็กด้าน

คอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

ช่วงอายุ การใช้ประโยชน์จากคอมพวิเตอร์ ตวัอย่างกจิกรรมคอมพวิเตอร์ 

2-3 ขวบ คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยมีบทบาทมากนกัสาํหรับเด็ก การ

ไดเ้ห็นคนสมาชิกในครอบครัวใชค้อมพิวเตอร์ หรือ 

อินเทอร์เน็ตจะกระตุน้ความสนใจ ทาํให้คุน้เคยและ

ไม่กลวัอุปกรณ์ใหม่ ๆ  

 เปิดซอฟตแ์วร์ท่ีน่าสนใจสาํหรับเด็ก 

 เอามือเดก็จบัเมาส์เพ่ือสร้างความคุน้เคย 

 ใหล้องจบัและกดคียบ์อร์ด 

 เปิดหนงัสือ วดิีโอ หรือ ภาพของครอบครัว 

 ยงัไม่จาํเป็นตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ต 

4-7 ขวบ การใชค้อมพิวเตอร์จะเป็นลกัษณะกิจกรรมเพื่อสร้าง

ความคุ้นเคย การใช้ประโยชน์ยงั มิใช่เรื่องหลัก 

ผูป้กครองควรใชเ้วลาเล่นและเรียนรู้พร้อมกบัเดก็ 

 จดัหาเกมส์หรือซอฟตแ์วร์ทางการศึกษา 

 ใหล้องใชอิ้นเทอร์เน็ตไดใ้นเด็กท่ีโตแลว้ 

 ควรสอดแทรกเน้ือหาด้านจริยธรรมและการใช้

อินเทอร์เน็ตในทางท่ีเกิดประโยชน ์

 ใชเ้พ่ือทาํกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งไป

ในทิศทางเดียวกบักิจกรรมท่ีเด็กเรียนในโรงเรียน 

8-11 ขวบ เด็กเ ร่ิมใช้อินเทอร์เน็ตได้เอง ผู ้ปกครอควรใช้

อินเทอร์เน็ตไปพร้อมกับเด็กและดูแลการใช้อย่าง

ใกลชิ้ด กาํหนดกฎ กติกาท่ีชดัเจน รวมทั้งสร้างความ

เขา้ในผลลพัธ์ของการฝ่าฝืน 

 ใชส้ารานุกรมออนไลน์ 

 คน้หาภาพเพ่ือทาํรายงาน 

 พดูคุยแลกเปล่ียนเร่ืองราวประสบการณ์กบัเพ่ือน 

12- 14 ขวบ เด็กสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างชํ่าชองมากข้ึน  

ผูป้กครองตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กให้มากท่ีสุดเพ่ือคอย

แนะนําช่วยเหลือเมื่อพบปัญหา เด็กมีความอยากรู้

อยากเห็นและชอบสํารวจ ตอ้งกาํหนดเวลาการใช ้

และสร้างความเขา้ใจเร่ืองกฎกติกาใหช้ดัเจน 

 พดูคุยแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและประสบการณ์ 

 คน้หาและสาํรวจาทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต 

 ใชอิ้นเทอร์เน็ตกบัลูกอยา่งใกลชิ้ด 

 ตรวจดูเกมส์และรูปภาพท่ีลูกนาํมาจากเวบ็ 

 ใชซ้อฟตแ์วร์เพ่ือช่วยกลัน่กรองเวบ็ไซต ์
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15-18 -ขวบ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ิงสาํคญัมากในวยัน้ี   คน้หาขอ้มูลเพ่ือสมคัรเขา้ศึกษาต่อ หรือ สมคัรงาน 

 พบเพ่ือนใหม่บนสงัคมออนไลน์ 

คอมพวิเตอรและอนิเทอรเนต็อยางปลอดภยั 

การดูแลเด็กในเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้น ศรีดา ตนัทะอธิพานิช (2544) ไดใ้ห้

ขอ้แนะนาํในประเด็นท่ีเก่ียวกบัส่ิงที่ควรทาํ และส่ิงท่ีไม่ควรทาํ เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูป้กครอง รวมถึง

ขอ้ควรปฏิบติัสาํหรับเด็กและเยาวชนเม่ือใชเ้วลาอยูบ่นโลกออนไลน์ ดงัน้ี 

 แนวทางสําหรับพอแมผูปกครอง 

ส่ิงทีค่วรทาํ 

 สอดส่องดูแลพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของลูก ลูกควรใชง้านอยา่งมีประโยชน ์และไม่ได้

ละเลยกิจกรรมของโรงเรียน หรือตดัตวัเองออกจากการกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนของเดก็ในวยัเดียวกนั 

 ใชเ้วลาในการออนไลนก์บัลูกใหม้ากท่ีสุด ช่วยคน้หาเวบ็ไซตท่ี์ดีสาํหรับเดก็ 

 ซกัถามกิจกรรมการออนไลนข์องลูก เวบ็ไซตท่ี์ไปดูมา โปรแกรมท่ีลูกใช ้ตลอดจนขอ้มูล หรือรูปภาพท่ีลูกเก็บ

ไวใ้นฮาร์ดดิสก ์หาใหเ้จอวา่ลูกชอบใชบ้ริการประเภทใด ชอบรับข่าวสารแบบใด เพ่ือจะหาวธีิควบคุมดูแลการ

ใชง้านใหเ้กิดความปลอดภยัมากท่ีสุด 

 ตรวจดูบิลค่าโทรศพัท ์รายการค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต และรายงานการใชบ้ญัชีอินเทอร์เน็ตจากผูใ้หบ้ริการอยา่ง

สมํ่าเสมอ เพ่ือจะไดท้ราบพฤติกรรมการออนไลนข์องลูก และแน่ใจไดว้า่ลูกไม่ไดใ้ชบ้ตัรเครดิตสัง่ซ้ือของ

ตอ้งหา้มจากอินเทอร์เน็ต 

 แนะนาํใหลู้กเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีสาระประโยชน์ ตลอดจนหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม 

 ติดตั้งซอฟตแ์วร์กลัน่กรองขอ้มูล เพ่ือกาํจดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการท่ีอาจผา่นเขา้สู่สายตาของลูกก่อนวยัและเวลาอนัควร 

 สอนใหลู้กรู้จกัแยกแยะ วเิคราะห์ และประเมินเน้ือหาขอ้มูลท่ีพบ ใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอ

เน้ือหา และความน่าเช่ือถือของเน้ือหา เพ่ือไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ของการโฆษณาชวนเช่ือ หรือ ข่าวสารท่ีเป็นเทจ็ 

 สอนใหลู้กระลึกไวเ้สมอวา่ทุกอยา่งท่ีพบเจอในระหวา่งการออนไลน์นั้น อาจไม่ใช่เร่ืองจริง คาํโฆษณา ขอ้เสนอ

บางอยา่งอาจจะดีจนไม่น่าเช่ือ จงระมดัระวงัหากไดรั้บเชิญใหไ้ปพบปะ หรือรับขอ้เสนอท่ีจะมีคนมาเยีย่มท่ีบา้น 

 ตั้ง กฎ กติกา และใหค้าํแนะนาํการออนไลนแ์ก่ลูก พดูคุยกนัใหเ้ขา้ใจถึงกฎระเบียบ แลว้พิมพอ์อกมาติดไว้

หนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นส่ิงเตือนใจในการออนไลน ์
 

ส่ิงทีไ่ม่ควรทาํ 

 ไม่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไวใ้นหอ้งนอนส่วนตวัของลูก ควรติดตั้งไวใ้นหอ้งนัง่เล่นของครอบครัวจะดูแลไดง่้ายกวา่ 

 ไม่ใหลู้กท่องอินเทอร์เน็ตโดยลาํพงั พยายามออนไลนก์บัลูกใหม้ากท่ีสุด 

 ไม่ใหข้อ้มูลส่วนตวัประเภท ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุเบอร์โทรศพัท ์หรือช่ือโรงเรียนของลูกในหอ้งสนทนาหรือกลุ่มข่าว 

ตอ้งแน่ใจเสียก่อนวา่กาํลงัติดต่อกบัคนท่ีรู้จกัและเช่ือใจไดก่้อนท่ีจะใหข้อ้มูลออกไป ระมดัระวงัในการให้

ขอ้มูล อาย ุสถานภาพการสมรส ขอ้มูลทางการเงินต่างๆของท่านเอง หากผูใ้หบ้ริการยนิยอมอาจพิจารณาใช้

นามแฝงแทนช่ือจริงของลูกในการสมคัรสมาชิกต่างๆบนอินเทอร์เน็ต 

 ไม่ใหลู้กนดัพบกบัคนท่ีรู้จกักนับนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หากจาํเป็นก็ใหน้ดัพบในท่ีสาธารณะและ

พอ่แม่ควรจะไปกบัลูกดว้ย 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

27 

 ไม่ใหลู้กโตต้อบกบัขอ้ความ ท่ีทาํใหรู้้สึกอึดอดั วติกกงัวล ไม่สบายใจ หากลูกไดรั้บขอ้ความลกัษณะดงักล่าว

ใหลู้กแจง้ใหผู้ป้กครองทราบทนัที เพ่ือจะไดข้อความช่วยเหลือจากผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตต่อไป 

ท่ีมา: ศรีดา ตนัทะอธิพานิช (2544)  หนา้ 101-102 

 ขอควรจําสําหรับเด็กและเยาวชนในการออนไลน 

ส่ิงทีค่วรทาํ 

 ใชน้ามแฝงในการออนไลน์ อยา่บอกช่ือจริงกบัคนแปลกหนา้ ไมใ่หข้อ้มูลท่ีเป็นส่วนตวัของตนเองหรือ

ครอบครัวออกไปในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในหอ้งสนทนา กลุ่มขา่ว ซ่ึงถือเป็นเวทีสาธารณะ 

 ขออนุญาตผูป้กครองก่อนท่ีจะรับปากอะไรกบัคนแปลกหนา้ รวมถึงการใชบ้ตัรเครดิตของผูป้กครองในการ

สัง่ซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

 หากไดรั้บขอ้ความ หรือพดูคุยกบับุคคลท่ีทาํใหรู้้สึกอึดอดั หวัน่วติก หรือไม่สบายใจ รวมทั้งพบเห็นขอ้มูล 

รูปภาพหยาบคาย ไม่เหมาะสมต่างๆ ตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองและผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตทราบทนัที 

 เล่าใหผู้ป้กครองฟังถึงกิจกรรมการออนไลนใ์นแต่ละคร้ัง เช่น เวบ็ไซตท่ี์เขา้ไปดู เพ่ือนใหม่ท่ีเพ่ิงรู้จกั 

 ตกลงกบัผูป้กครองเร่ืองกฎ กติกาในการออนไลน ์อนัไดแ้ก่ เวลาในการออนไลน ์ระยะเวลาของการออนไลน ์

ขอบเขตของกิจกรรมท่ีจะทาํได ้สญัญาวา่จะไม่เขา้ไปยงัพ้ืนท่ีตอ้งหา้ม หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบน้ี 

 

ส่ิงทีไ่ม่ควรทาํ 

 ไม่ส่งภาพถ่าย หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั อนัไดแ้ก่ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์สถานท่ีทาํงานและเบอร์โทรศพัทข์อง

ผูป้กครอง ช่ือตวัเองและสถานท่ีตั้งของโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 

 ไม่นดัพบกบัคนท่ีรู้จกับนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง หากผูป้กครองอนุญาตก็จะนดัพบใน

สถานท่ีสาธารณะท่ีมีผูค้นมากมายและจะไปพร้อมกบัผูป้กครอง 

 ไม่โตต้อบกบัขอ้ความท่ีทาํใหรู้้สึกอึดอดั ลาํบากใจ จะไม่รู้สึกผดิ หรืออายท่ีไดรั้บขอ้ความเหล่านั้น แต่จะแจง้

ใหผู้ป้กครองทราบโดยทนัที เพ่ือจะไดแ้จง้ใหผู้ใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตทราบต่อไป 

 ไม่สัง่ซ้ือสินคา้หรือสมคัรสมาชิกเพ่ือร่วมกิจกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 

 ไม่คดัลอกซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล รูปภาพ จากแหล่งท่ีไม่รู้จกัหรือไม่คุน้เคย 

ท่ีมา: ศรีดา ตนัทะอธิพานิช (2544)  หนา้ 100 

โดยสรุป การนาํคอมพิวเตอร์มาใช้กบัเด็ก สามารถทาํให้เด็กเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไดใ้นฐานะที่เป็น

เคร่ืองมือส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึงที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก แต่ตอ้งอยูใ่นความ

ดูแลอยา่งใกลชิ้ดของครูผูส้อน พ่อแม่ และผูป้กครอง โดยกิจกรรมและซอฟตแ์วร์ที่ใชต้อ้งเหมาะสมกบัอายุ

ของเด็ก ไม่เร่งรัดมากเกินไป เพื่อให้เด็กสามารถฝึกทกัษะการเรียนรู้ ทั้งเน้ือหาวิชาและความบนัเทิงไป

พร้อมกนัเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และหลีกเล่ียงโทษท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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การรูเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในยคุสังคมข่าวสารความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) ท่ีพฒันา

และปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทาํให้ไอซีทีมีความสําคญัและจาํเป็นเพิ่มมากยิ่งข้ึนต่อชีวิตความเป็นอยู่ การ

ทาํงาน และการศึกษาหาความรู้ การเป็นผูรู้้ไอที (IT literate) ไดก้ลายเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการศึกษาและการ

ดาํรงชีวิต และเป็นเคร่ืองนาํพามนุษยสู่์การเปล่ียนแปลงในสังคมดิจิตลั (digital transformation) ทาํให้ความ

จาํกดัความของ “การรู้เทคโนโลยสีารสเทศ” มีความหมายมากกวา่การเรียนรู้ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ หรือ 

เทคโนโลยี (computer หรือ technology literacy) เท่านั้น   แต่ตอ้งครอบคลุมทั้งความรู้และทกัษะการรู้

สารสนเทศดว้ย (information literacy) 

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Literacy) หมายถึง ความรู้ความสามารถ

(Knowledge) และทกัษะ (Skills) .ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงมีประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

การให้ความหมายและความเขา้ใจ (define) การเขา้ถึง (access)  การประเมิน (evaluate)  การจดัการ 

(manage) การบูรณาการ( intergrate)  การสร้างสรรคง์าน(create)  และ การติดต่อส่ือสาร(communicate) 

(Education Testing Service, 2009)  

1. การใหค้วามหมายและความเขา้ใจ (Define) หมายถึง ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ และทกัษะในการนาํ

ขอ้มูลสารสนเทศมาใช ้

2. การเขา้ถึง (Access) หมายถึง การจดัเก็บ หรือ คน้คืนสารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ

รูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล  เวบ็ไซต ์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 

3. การประเมิน (Evaluate)  หมายถึง ความสามารถในการเลือกและตดัสินใจในการนาํสารสนเทศ

มาใชใ้นการเรียนการสอนและในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมในดา้นคุณภาพ  การใช้

ประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. การจดัการ (Manage) หมายถึง การนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการแกปั้ญหาของตนเองและ

ผูอ่ื้นได ้

5. การบูรณาการ ( Integrate) หมายถึง การตีความและการนาํสารสนเทศมาใชใ้นการสังเคราะห์ 

การสรุป การเปรียบเทียบ และบอกความแตกต่างของสารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

6. การสร้างสรรคง์าน (Create) หมายถึง การปรับเปล่ียน  การประยกุต ์ การออกแบบและสร้าง

ผลงานในสภาพแวดลอ้มดิจิทลั 
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7. การติดต่อส่ือสาร (Communicate) หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือในสภาพแวดลอ้มดิจิทลัในการ

ส่ือสารเพือ่การเรียนการสอนและในชีวติประจาํวนั 

การใชคอมพวิเตอรอยางรูเทาทนัของนกัเรยีน 

การใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทนัของนักเรียน หมายถึง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ท่ี

ประกอบดว้ย การกาํหนดขอบเขตของขอ้มูล การเขา้ถึงแหล่ง การประเมิน การจดัการ การบูรณาการ การ

สร้างสรรค์  และการส่ือสารขอ้มูลและสารสนเทศ ตวัแปรน้ีเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21  (21st 

Century Skills) ท่ีกล่าวถึงทกัษะแกนท่ีจาํเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นอาชีพและชีวิต (life and career skills) 

ทกัษะดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ (learning and innovation skills) และทกัษะดิจิทลั (digital skills) โดยใน

ดา้นสุดทา้ยน้ีจะประกอบดว้ย การรู้เท่าทนัขอ้มูลและสาระ การรู้เท่าทนัส่ือ และการรู้เท่าทนัไอซีที (Trilling 

& Fadel, 2009) 

นกัวิชาการในหลายประเทศไดท้าํการศึกษาเพื่อกาํหนดความหมายและวิธีการวดัและการพฒันา

ทกัษะดิจิทลั เช่น  ETS (Educational Testing Service) ไดส้ร้างเคร่ืองมือวดัการรู้เท่าทนัไอซีที และเคยมี

การศึกษาในนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ท่ีประเทศนอร์เวยโ์ดยการสร้างเคร่ืองมือวดัการรู้เท่า

ทนัดิจิทลั (digital literacy) ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงมี 3 องค์ประกอบ คือ ด้านสังคม ด้าน

คอมพิวเตอร์ และดา้นเป็นเคร่ืองมือทางการใชภ้าษา ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะการรู้เท่าทนัดิจิทลัน้ี อาจไม่

เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่านออกเขียนได ้“3R” ซ่ึงไดแ้ก่ การอ่าน (reading)  การเขียน (writing) และการคิด

คาํนวณ (mathematics) นอกจากนั้นยงัพบว่า นกัเรียนระดบัประถมศึกษาบางคนอาจมีความบกพร่องใน

ทกัษะดา้นน้ี (Thorvaldsen, 2011) 

สําหรับในประเด็นของการพฒันาการรู้เท่าทนัดิจิทลัในโรงเรียนนั้น พบว่าการศึกษาเกี่ยวกบัการ

รู้เท่าทนัคอมพิวเตอร์ (computer literacy) มีความหมายที่ครอบคลุม ความรู้ ทกัษะ เจตคติที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาํวนั ผลการวิจยัในกลุ่มนกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่าการใช้

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน มีจุดประสงค์เพื่อพฒันาให้นักเรียนมีความคุน้เคยกับเทคโนโลยี และมีทกัษะ

คอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นเด็กยุคใหม่ หรือ เด็กยุคไซเบอร์ (cyber kid) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21  และจาก

การศึกษาท่ีแสดงวา่ เด็กท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีโอกาสในการใชค้อมพิวเตอร์ในวยัเด็ก จะมีความสัมพนัธ์

กบัอาการกลวัคอมพิวเตอร์และมีความวิตกกงัวลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ และนาํไปสู่ความดอ้ยโอกาสของ

เด็กในระยะยาว (Levine, 1997; Gardner, 1993) 

นอกจากน้ีมีผลการวิจยัท่ีแสดงวา่ เด็กตั้งแต่ระดบัอนุบาล เป็นตน้ไป จะไดรั้บประโยชน์จากการใช้

คอมพิวเตอร์ในหลากหลายด้าน เช่น ในเร่ืองการอ่าน ครูของนักเรียนชั้ นประถมหน่ึงสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมการอ่านหนงัสือเล่มได ้ แต่ไม่ควรใชแ้ทนหนงัสือเล่มทั้งหมด  โดยพบวา่นกัเรียนที่

อ่านหนงัสือเล่มจะใส่ใจกบัเน้ือเร่ืองมากกว่า  ในขณะที่นักเรียนที่อ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะใส่ใจกบั
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รูปภาพมาก  นอกจากนั้นยงัพบวา่ ลกัษณะการเรียนและเล่นคอมพิวเตอร์ของเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงมีความ

แตกต่างกนั  เด็กผูช้ายชอบโปรแกรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยเกม ในขณะที่เด็กผูห้ญิงชอบโปรแกรมประเภทเสริม

การเรียนรู้มากกว่า และเด็กผูช้ายมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื ่อการเรียนที่แตกต่างจากเด็กผูห้ญิง นั่นคือ  

เด็กผูห้ญิงใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการทาํการบา้นและการส่ือสาร  ในขณะท่ีเด็กชายใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง

ประสบการณ์ในลกัษณะจาํลองสถานการณ์มากกวา่เด็กหญิง (Ruckman, 1999; Miller, 2001) 

การใชคอมพวิเตอรอยางรูเทาทนัของคร ู

สําหรับงานวิจยัที่ศึกษาระดบัของการรู้เท่าทนัไอชีทีของครูในประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศ 

พบว่า ครูในประเทศตุรกีมีระดับการรู้เท่าทันไอซีทีต่างกัน ในกลุ่มครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 

ประสบการณ์ในการสอนต่างกนั และเพศของครู  การเตรียมครูให้มีระดบัการรับรู้ไอซีทีสูงข้ึนควรทาํโดย

การกาํหนดมาตรฐานสําหรับครู และให้ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการพฒันาเพือ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ดงักล่าว (Konan, 2010)  และการศึกษาในประเทศกรีซพบวา่ ครูส่วนมากไม่ใชไ้อซีที และมีความสามารถ

ในการช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นการใชไ้อซีทีไม่มากนกั ครูท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาโทและมี

ประสบการณ์ในงานไม่มากใชไ้อซีทีในการสอนมากกว่า  และครูควรเขา้รับการอบรมเพือ่เพิ่มความสามารถ

ดา้นน้ี (Korobili, 2011) 

การใชแทบ็เลต็อยางรูเทาทนั 

ในการศึกษาผลของการนาํร่องการใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในคร้ังน้ี ไดศึ้กษา

วิเคราะห์ในประเด็นการใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทนัของครูและนักเรียน การใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทนันั้น 

หมายถึง ความรู้และทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองความรู้ความสามารถ

(knowledge) และทกัษะ (skills) ในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ซ่ึงแสดงออกใน

รูปแบบของการปฏิบติั หรือ การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ประกอบด้วย การระบุขอบเขต การเขา้ถึง การ

ประเมิน การจดัการ การบูรณาการ การสร้างสรรคง์าน  และการส่ือสาร 

(1) การระบุขอบเขต (define)   หมายถึง  ความรู้และความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเพื่อ

หา หรือ ระบุขอบเขตของขอ้มลูสารสนเทศท่ีจะนาํมาใชไ้ดใ้นการเรียน หรือ การสอนได ้

(2) การเข้าถงึ (access)  หมายถึง  ความรู้และความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต สืบคน้

และจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล 

เวบ็ไซต ์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เป็นตน้ 

(3) การประเมิน (evaluate)  หมายถึง  ความรู้และความสามารถในการเลือกและตดัสินใจนาํ

สารสนเทศมาใช ้โดยคาํนึงถึงคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ ความทนัสมยัของสารสนเทศนั้น ๆ ได ้

(4) การจัดการ (manage)  หมายถึง  ความรู้และความสามารถในการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ หรือ

นาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีสืบคน้มาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
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(5) การบูรณาการ (integrate)  หมายถึง  ความรู้และความสามารถในการตีความและการนาํ

สารสนเทศมาใช้ในการสังเคราะห์  การสรุป  การเปรียบเทียบ  และบอกความแตกต่างของ

สารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

(6) การสร้างสรรค์งาน (create)  หมายถึง  ความรู้และความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์แท็บ

เล็ตมาปรับใช ้ หรือนาํมาใชอ้อกแบบและการสร้างผลงานในสภาพแวดลอ้มดิจิทลั 

(7) การส่ือสาร (communicate) หมายถึง  ความรู้และความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต

เพื่อการส่ือสารกบักลุ่มหรือบุคคลอ่ืนได ้

การเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคญั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว

การจดัการศึกษา มาตรา 22 กาํหนดไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญทีสุ่ด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  รูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีเรียกกนัว่า “การเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั” เป็นแนวคิดที่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

ดงักล่าว 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้บทวนและนาํเสนอขอ้สรุปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สําคญั ในประเด็น ดงัต่อไปน้ี (1) แนวคิดและความหมายของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

สําคญั (2) แนวทางการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั (3) พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั และ (4) ตวับ่งช้ีการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

แนวคดิและความหมายของการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั 

การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั หรือ ทีรู้่จกัในช่ือเดิมวา่ การจดัการเรียนการสอน

โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (student-centered หรือ child-centered) นบัเป็นแนวคิดสําหรับการจดัการเรียน

การสอนท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในวงการศึกษา แนวคิดของการจดัการศึกษาในรูปแบบน้ีเกิดข้ึนจากรากฐาน

ดา้นปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ที่ไดผ้า่นการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน และเป็นท่ียอมรับ

กนัวา่เป็นแนวทางท่ีสามารถใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคที่

สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรอบดา้นตามกระแสของโลกาภิวฒัน์ วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542) 

ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไวด้งัน้ี 

เป็นท่ียอมรับกนัวา่ การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ วิธีการสําคญัท่ีสามารถสร้างและ

พฒันา “ผูเ้รียน” ให้เกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ที่ตอ้งการในยุคโลกาภิวฒัน์ได ้เน่ืองจากเป็นการจัดการ

จดัการเรียนการสอนท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ี
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สอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของตนเอง และไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี  

(หนา้ 4) 

 

สําหรับการจดัการศึกษาท่ี “ถือว่าผู้ เรียนสําคัญที่ สุด” นั้น วิชยั วงษ์ใหญ่ (2543) ไดอ้ธิบายถึง

ความหมายของแนวคิดน้ีไวว้่า เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนในการคน้พบความรู้

และสร้างผลิตผลข้ึนดว้ยตนเอง โดยเช่ือวา่ “การเรียนรู้ท่ีมีพลังความคิดมากท่ีสุดเกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนมีส่วนร่วม

ในการสร้างส่ิงท่ีดีมีความหมายต่อตนเอง ส่ิงท่ีตนเองชอบและสนใจ”  ดงันั้นการสอนที่ให้ความสําคญักบั

ผูเ้รียน ครูผูส้อนจึงตอ้งเนน้การจดักระบวนการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและเคารพใน

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิหน้าที่ของผูเ้รียน โดยจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี

ความหมายและเป็นระบบ โดยเนน้ประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544) ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัไวว้า่ เป็นแนวการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน “สร้างความรู้ใหม่ และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการ

ทางสติปัญญา... กระบวนการทางสังคม... มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน และสามารถนาํความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้” การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนนั้นครูผูมี้บทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก

จะตอ้ง “เน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธีสอน หลากหลายแหล่งความรู้ ... 

รวมท้ังเน้นการใช้วิธีการวดัผลอย่างหลากหลาย” 

โดยสรุป การเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญันั้นมุ่งเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพในทุกดา้น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ

และความถนดัของผูเ้รียนแต่ละคน โดยมีครูเป็นผูส้นบัสนุน ช้ีแนะ และอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้

ของผูเ้รียน 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคญั 

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ท่ีไดก้าํหนดไวว้า่ การจัดการศึกษาต้อง

ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญทีสุ่ด ฉะนั้นครู

จะตอ้งเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองจากการเป็นผูช้ี้นาํผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริม และ

สนบัสนุนผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน 

เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นไปใช้สร้างความรู้ของตน นอกจากนั้นในหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ไว ้โดยให้มุ่งปลูกฝังปัญญา พัฒนาการคิดของผู้เรียนให้

มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้

ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม การจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นควรใชรู้ปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนน้การจดัการ
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เรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จาก

การปฏิบติัจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้

คู่คุณธรรม  การจดัการเรียนรู้ตอ้งสนองตอบต่อความสนใจของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาพฒันาการ

และจิตวิทยาการเรียนรู้  ในแต่ละคาบเวลาเรียนไม่ควรใช้เวลายาวนานเกินความสนใจของผู ้ เรียน 

สถานศึกษาตอ้งจดัการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระในลกัษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็น

หลกั (กรมวชิาการ, 2545) 

ในการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญันั้น คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) ไดเ้สนอ

แนวทางโดยสรุปไวด้งัน้ี 

1) ข้ันนํา/สํารวจความต้องการ เป็นการศึกษาธรรมชาติของผูเ้รียนและกาํหนดความตอ้งการของ

ผูเ้รียนโดยการซกัถาม สังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยหรือทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อสร้างหรือกระตุน้ความ

สนใจ สาํรวจความสนใจและพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียนรายบุคคล 

2) ข้ันเตรียมการ ในขั้นน้ีครูตอ้งเตรียมศึกษาสาระ เน้ือหาวชิาในหลกัสูตรและจุดประสงคข์องการ

เรียนรู้ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพือ่วางแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้มีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกนัและหาก

เป็นไปไดค้วรเช่ือมโยงและบูรณาการสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชาที่สัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั เพื่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตจริง และให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากที่สุด 

ทั้งน้ีครูตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความ

ถนดัอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเองตามถนดัและสนใจรายบุคคล และครูตอ้ง

เตรียมแหล่งขอ้มูลทั้งท่ีเป็นส่ือการเรียน ใบความรู้ ใบงานและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือ ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

3) ข้ันดาํเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

3.1) ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน  ขั้นน้ีครูควรใชป้ระเด็นคาํถาม สถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีกระตุน้

หรือทา้ทายให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ โดยครูแสดงท่าทีดว้ยความเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียนและทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อครู 

3.2) ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพโดยมุ่งจดักิจกรรมและสร้างบรรยากาศทีส่อดคลอ้งกบั

การดาํรงชีวิต ใช้ส่ือที่หลากหลายในลกัษณะขององค์รวมที่เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้และ

ความสนใจของผูเ้รียน  

3.3) ข้ันวิเคราะห์ อภิปรายผลงานหรือองค์ความรู้ผลงานหรือองค์ความรู้ทีส่รุปได้จาก

กจิกรรมการเรียนรู้  ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายผลท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์

โดยเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง 
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4) ข้ันประเมินผล เป็นการประเมินผลสําเร็จของการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้ผลที่เกิด

ข้ึนกบัผูเ้รียน โดยประเมินเก่ียวกบัพฒันาการเรียนของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบเพือ่พฒันาและคน้หาศกัยภาพ จุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียน และ

ตรวจสอบวา่กระบวนการเรียนรู้ไดพ้ฒันาผูเ้รียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ อีกทั้งผลการ

เรียนของผูเ้รียนจะเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูดว้ย ดงันั้น การวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ตอ้งให้ครอบคลุมทุกดา้นทั้งในส่วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และทกัษะ

การแสดงออกทุกดา้นและประเมินผลตามสภาพจริง 

5) ข้ันสรุปและนําไประยุกต์ใช้ เป็นขั้นการตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล กล่าวคือ 

ผูเ้รียนแต่ละคนจะเกิดการมองส่ิงต่างๆ อยา่งเป็นองคร์วม มองอยา่งเช่ือมโยงหยัง่รู้ เกิดการคน้พบตวัเองวา่ มี

ความสามารถ มีจุดเด่นจุดดอ้ยทางดา้นใด ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนหลงัจากที่ผูเ้รียนไดผ้า่น

กิจกรรมการเรียนรู้และการแสดงออกตามกระบวนการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการหา

ขอ้สรุปจากบทเรียน โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะเพิ่มเติม การแลกเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ การสะทอ้นความคิด การ

แสดงผลงาน การจดันิทรรศการ การแสดงออกในลกัษณะละคร การนาํขอ้คน้พบ การปรับปรุงตนเองของ

ผูเ้รียน 

กิติยวดี บุญซ่ือ และคณะ (2540) ไดเ้สนอแนะแนวทางในกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อให้เด็ก

เกิดความสุขในการเรียนไวด้งัน้ี 

1) บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยากคาํนึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับของเด็กแต่ละวยั มี

ความต่อเน่ืองในเน้ือหาและขยายวงไปสู่ความรู้ในแขนงอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจต่อชีวิตและโลก

รอบตวั 

2) วธีิการเรียนสนุกไม่น่าเบ่ือ และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนกัเรียน การนาํเสนอเป็นไปตาม

ธรรมชาติ ไม่ยดัเยียดหรือกดดนั เน้ือหาที่เรียนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความลา้และไม่นอ้ยเกินไปจนเด็ก

หมดความสนใจ 

3) ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้มุ่งพฒันาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆของเด็ก รวมทั้ง

ความคิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์จากการประมวลขอ้มูลและเหตุผลต่าง ๆ คิดปัญหาอยา่งมีระบบ 

4) แนวการเรียนรู้สัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ เพือ่เปิดโอกาสให้เด็กไดส้ัมผสัความงาม

และความเป็นไปของสรรพส่ิงรอบตวั บทเรียนไม่จาํกดัสถานที่ หรือ เวลา และทุกคนมีสิทธ์ิเรียนรู้อยา่งเท่า

เทียมกนั 

5) มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้นกัเรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนนั้น ๆ เปิดโอกาสให้

นกัเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ภาษาที่ใช้จูงใจเด็ก นุ่มนวลให้กาํลงัใจและเป็นไปทาง

สร้างสรรค ์
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6) ส่ือที่ใช้ประกอบการเรียน เร้าใจให้เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจตรงตามเป้าหมาย ซ่ึงกาํหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจน คือมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนจนรู้ชดั (learn to know) เรียนจนทาํได ้(learn to do) และเรียนเพื่อ

จะเป็น (learn to be) 

7) การประเมินผล มุ่งเนน้พฒันาการของเด็กในภาพรวมมากกวา่จะพิจารณาจากผลการทดสอบทาง

วชิาการและเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดป้ระเมินผลตนเอง 

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญนั้ น ครูผู ้สอนจึงควรใช้รูปแบบวิธีการที่

หลากหลาย โดยมุ่งเนน้การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ร่วมกนั 

เรียนรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เรียนรู้แบบบูรณาการ และเรียนรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด

ปัญญา พฒันาการคิดและความสามารถทางอารมณ์  นอกจากน้ี การนาํการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น

สําคญัมาประยุกต์ใช้กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยไอซีทีนั้น ครูผูส้อนสามารถนาํมาผสมผสานใช้ร่วมกนัไดใ้น

ทุกกระบวนการตั้งแต่การเตรียมการจดัการเรียนการสอนร่วมกนัระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียนโดยการสืบคน้

ขอ้มูลและนาํมาวางแผนการสอน  รวมถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรม  การประเมินผล 

รวมถึงการใช้และพฒันาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สําหรับผูเ้รียนและผูส้อน  จะเห็นได้ว่า 

การบูรณาการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนสามารถนาํมา

ประยุกต์ใช้ร่วมกนัในการจดักระบวนการเรียนการสอนได้ในทุกขั้นตอนข้ึนอยู่กบัการวางแผนและการ

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนเป็นสาํคญั 

พฤตกิรรมและตวับงชีก้ารเรยีนรูทีผู่เรยีนเปนสาํคญั 

การเรียนรู้ที่ผูเ้รียนเป็นสําคญัจะทาํให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงผูส้อนสามารถ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดไดป้ฏิบติังานดว้ยเอกลกัษณ์ของตนเอง (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

1)  ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู้ 

2)  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการฝึกทกัษะการใชก้ระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเกต การรวบรวม

ขอ้มูลและการปฏิบติัจริง ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น 

3)  ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข สนุกกบัการเรียนรู้ ไดคิ้ด แสดงออกอยา่งอิสระ บรรยากาศการ

เรียนรู้ท่ีเป็นกลัยาณมิตร 

4)  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบ 

5)  ผูเ้รียนมีบทบาทมากที่สุด ครูผูส้อนเป็นผูรั้บฟัง ผูเ้สนอแนะ ผูร่้วมเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษา ผูส้ร้าง

โอกาส สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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6)  ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ในส่ิงทีมี่ความหมายต่อชีวิต คือส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั จากง่ายไปหายาก จาก

รูปธรรมสู่นามธรรม โดยใชแ้หล่งการเรียนรู้เป็นส่ือ ประสบการณ์ชีวิต ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาเป็น

ฐานการเรียนรู้และประยกุตใ์ชก้บัการป้องกนัและแกปั้ญหา 

7)  ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกจดักิจกรรม ได้เรียนรู้ตามความตอ้งการ ความสนใจใฝ่เรียนรู้ในส่ิงที่

ตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหไ้ดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8)  การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลาทุกสถานท่ี 

9)  ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคใ์นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตวับงชี้การเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคญั  

ศูนย์พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน (พ.ค.ร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัข้ึน โดยไดก้าํหนดตวับ่งช้ีการสอนของครู 10 ขอ้ 

และ ตวับ่งช้ีการเรียนของผูเ้รียน 9 ขอ้ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) 

 ตัวบงชี้การสอนของครู 

1) ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวธีิการ 

2) ครูจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

3) ครูเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 

4) ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์

5) ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิด ฝึกทาํ และฝึกปรับปรุงตนเอง 

6) ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดี และปรับปรุงส่วน

ดอ้ยของผูเ้รียน 

7) ครูใชส่ื้อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ 

8) ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวติจริง 

9) ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวนิยัตามวถีิวฒันธรรมไทย 

10) ครูสังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

 ตัวบงชี้การเรียนรูของผูเรียน 

1) ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2) ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจนคน้พบความถนดัและวธีิการของตนเอง 

3) ผูเ้รียนเห็นแบบอยา่งท่ีดี และฝึกเผชิญสถานการณ์ จนเกิดจิตสาํนึกและคุณธรรม 
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4) ผูเ้รียนฝึกคิดอยา่งหลากหลายและสร้างสรรคจิ์นตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอยา่ง

ชดัเจนและมีเหตุผล 

5) ผูเ้รียนไดรั้บการเสริมแรงให้คน้หาคาํตอบ แกปั้ญหา ทั้งดว้ยตนเองและร่วมดว้ยช่วยกนั 

6) ผูเ้รียนไดฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

7) ผูเ้รียนไดเ้ลือกทาํกิจกรรมตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเองอยา่งมี

ความสุข 

8) ผูเ้รียนฝึกตนเองใหมี้วนิยัและมีความรับผดิชอบในการทาํงาน 

9) ผูเ้รียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง 

ตวับงชี้ที่ใชประเมนิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีที่ใชป้ระเมินการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอนของครูผูส้อนโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างเพือ่พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

8 รายการประเมิน และ 34 พฤติกรรมท่ีสงัเกต 

1) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนฝึกคิด ปฏิบติัจริง และประเมินตนเอง 

1.1) จดักิจกรรมโดยใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด เช่น คาํถามเชิงอธิบาย คาํถามเชิง

คาดการณ์/ทาํนาย คาํถามเชิงวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

1.2) จดักิจกรรม/สถานการณ์ใหน้กัเรียนฝึกคิด เช่น การอภิปราย การโตต้อบหรือ

ยอมรับ การหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

1.3) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนคน้ควา้ ทดลอง หาคาํตอบดว้ยตนเอง 

1.4) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

1.5) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวด้ว้ยตนเอง 

1.6) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนวิเคราะห์ วจิารณ์จุดเด่น จุดดอ้ยของการปฏิบติังาน 

1.7) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมประเมินผลงานตนเอง/เพื่อน 

1.8) จดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนประเมินผลและปรับปรุงตนเอง 

2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2.1) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลจากแหล่ง

ความรู้ต่างๆ 

2.2) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นรายกลุ่มจากแหล่งความรู้

ต่างๆ 
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2.3) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยวธีิการเรียน รู้ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 

เช่น การสรุปรายงาน การสรุปผลการคน้ควา้ ทดลอง การปฏิบติัตามใบงาน 

3) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเรียนรู้และทาํงานร่วมกนั โดยเนน้

กระบวนการกลุ่ม 

3.1) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้หรือทาํงานร่วมกนั 

3.2) จดักิจกรรมใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดช่วยเหลือพึ่งพากนัโดย

กระบวนการกลุ่ม 

3.3) จดักิจกรรมโดยส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติังานกลุ่มตามบทบาท 

หนา้ท่ีของตนเอง 

4) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเช่ือมโยงกบัสภาพชุมชน ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

4.1) จดักิจกรรมท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชน ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

นกัเรียน 

4.2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชน ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของนกัเรียน 

4.3) จดักิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถนาํความรู้แนวปฏิบติัท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในเน้ือหา

กิจกรรมแสดงผลงานการเรียน 

5) การจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขและ

ประสบผลสาํเร็จ 

5.1) จดัส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5.2) จดัส่ิงแวดลอ้มนอกหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

5.3) ใชแ้หล่งการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

5.4) แสดงความรัก ความเอาใจใส่กบันกัเรียนในห้องเรียนอยา่งทัว่ถึง 

5.5) ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

6) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาความรู้ความสามารถและความถนดัของนกัเรียน 

6.1) จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถและความถนดัของนกัเรียนเป็น

รายกลุ่ม 

6.2) จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถและความถนดัของนกัเรียนเป็น

รายบุคคล 
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6.3) จดักิจกรรมเสริมเพือ่แกไ้ขจุดดอ้ยของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม /บุคคล เช่นการใหง้าน

พเิศษ การสอนซ่อมเสริม 

6.4) จดักิจกรรมเสริมเพือ่ส่งเสริมจุดเด่นของนกัเรียนเป็น รายกลุ่ม/บุคคล เช่นชมรม 

กลุ่มสนใจ 

6.5) จดักิจกรรมพิเศษ เพื่อการพฒันาความรู้ ความสามารถและความถนดัของนกัเรียน 

เช่น การประกวดการแข่งขนั 

7) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้ออยา่งหลากหลาย 

7.1) จดักิจกรรมโดยใชส่ื้ออยา่งหลากหลาย เช่น ส่ือประเภทวิธีการ ส่ือประเภทวสัดุ

อุปกรณ์ 

7.2) จดักิจกรรมโดยใชส่ื้อสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีสอน 

7.3) จดักิจกรรมโดยเนน้ใหน้กัเรียนเป็นผูใ้ชส่ื้อดว้ยตนเอง 

8) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ารประเมินผลท่ีเหมาะสม 

8.1) จดักิจกรรม โดยมีการประเมินนกัเรียน ในดา้นต่าง ๆ เช่น พุทธิพิสัยจิตพิสัยและ

ทกัษะพิสัย 

8.2) ใชว้ธีิการประเมินและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

8.3) มีการประเมินผลนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองทั้งก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและส้ินสุดการ

เรียนในแต่ละเร่ือง 

8.4) มีการนาํผลการประเมินมาใชพ้ฒันานกัเรียน โดยการจดักิจกรรม/โครงการพฒันา

คุณภาพนกัเรียนสอดคลอ้งกบัผลการประเมิน เช่น กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 

นอกจากน้ี สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้าํหนด

มาตรฐานการศึกษา ตวับ่งช้ี และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน: ประถมและมธัยมศึกษารอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) โดยกาํหนดมาตรฐานด้านผูเ้รียน และ

มาตรฐานดา้นครูไวด้งัน้ี 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 

ตวับ่งช้ีในมาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

1) มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 
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2) สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตวั ใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ได ้

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3) มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สนุกกบัการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

มาตรฐานด้านครู 

ตวับ่งช้ีในมาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1) มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

3) มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 

5) มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน และอิง

พฒันาการของผูเ้รียน 

6) มีการนาํผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตาม

ศกัยภาพ 

7) มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

โดยสรุป การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้นตอ้งเนน้ให้ผูเ้รียนไดค้น้พบความรู้ หรือสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเองและนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง โดยเนน้การปฏิบติัจริง การคิด และการ

สรุปสร้างความรู้ ผา่นกระบวนการกลุ่มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ทั้งน้ีกิจกรรมท่ี

จดัตอ้งคาํนึงความตอ้งการ ความสนใจและความสามารถหรือความถนดัของผูเ้รียน 

พฤตกิรรมการเรยีนการสอนดวยแทบ็เลต็ 

ในการศึกษาผลของการนําร่องการใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในคร้ังน้ี เป็น

การศึกษาผลของการนาํแท็บเล็ตไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของครู และ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ในส่วนพฤติกรรมการสอนของครูไดก้าํหนดตวับ่งช้ีพฤติกรรมการจดัการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครู โดยจาํแนกเจตคติและพฤติกรรมการสอนของครูออกเป็น 5 ดา้น คือ (1) 

การจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ (2) การจดักิจกรรม

และสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ (3) การส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิดทาํและฝึก

ปรับปรุงตนเอง (4) การใช้ส่ือการสอนเพื่อการคิด การแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ และ (5) การให้

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวิตจริง สาํหรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัออกเป็น 4 ดา้น คือ (1) นกัเรียนมีประสบการณ์ตรง 
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สัมพนัธ์กบัธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี (2) นักเรียนฝึกปฏิบติัและทาํกิจกรรมหลากหลายจน

คน้พบความถนดัและวิธีการของตนเอง (3) นกัเรียนฝึกคิดหลายวิธี สร้างสรรคจิ์นตนาการ และแสดงออก

อยา่งชดัเจน มีเหตุผล  และ (4) นกัเรียนสนใจใฝ่รู้ มีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งมีความสุข มีความสนุกในการ

เรียน โดยมีรายละเอียดคาํอธิบายดงัน้ี 

พฤตกิรรมการจัดการเรียนการสอนของครู 

หมายถึง การสอนของครูท่ีคาํนึงถึงนกัเรียนเป็นสาํคญัประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี คือ 

(1) ครูจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศทีป่ลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ 

นิยาม: ครูสามารถจัดห้องเรียนหรือสถานที่ใช้ในการเรียนและการจัดกิจกรรมที่มี

บรรยากาศที่กระตุน้ให้นักเรียนอยากเรียนรู้ในรายวิชาด้วยการใช้แท็บเล็ตเป็น

เคร่ืองมือเสริมแรงให้ผู ้ เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์กบัเพือ่น และครูมีความใคร่รู้ในสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติใกล้

ตวั โดยมีแทบ็เล็ตเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 

(2) ครูจัดกจิกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 

นิยาม: ครูสามารถออกแบบและจดักิจกรรมใหม่ ๆ ในชั้นเรียน มีการสร้างสถานการณ์ 

และกระตุน้ให้นกัเรียนไดส้ร้างสถานการณ์ไดด้ว้ยตนเองที่กระตุน้ให้นกัเรียนได้

คิดอยา่งสร้างสรรค ์ไดแ้สดงออกทางความคิดอยา่งทัว่ถึง และแสดงความคิดผา่น

กิจกรรมต่าง ๆ หนา้ชั้นเรียนและในกลุ่มเพือ่น 

(3) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคดิทาํและฝึกปรับปรุงตนเอง 

นิยาม: ครูสามารถวางแผน ออกแบบ และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ประเมินผลงานของ

ตนเอง ได้ปรับปรุงแก้ไข ค้นหาวิธีการในการปรับปรุงตนเองซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง 

จนสามารถประเมินและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(4) ครูใช้ส่ือการสอนเพือ่การคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ 

นิยาม:  ครูสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นส่ือการสอนที่สําคญัสําหรับการมอบหมายงานและ 

จดักิจกรรมที่ทาํให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ 

และคิดสร้างสรรค ์และสามารถคน้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

(5) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวติจริง 

นิยาม:  ครูสามารถใช้แหล่ง เ รียน รู้ในการเ รียนการสอนจากแท็บ เล็ต  และจาก

สภาพแวดล้อมที่ครูจดัเตรียมไวใ้นห้องเรียน จากสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

ในโรงเรียนและในชุมชน จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนาํไปเชื่อมโยงกบัสภาพ 

วถีิชีวติท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 
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พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

หมายถึง พฤติกรรมการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของนกัเรียน มี 4 ตวับ่งช้ี 

(1) นักเรียนมีประสบการณ์ตรง สัมพนัธ์กบัธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลย ี

นิยาม: นกัเรียนไดใ้ช้แท็บเล็ต ในการเรียนในรายวิชาดว้ยตนเอง และใช้ในการสืบคน้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชาด้วยการใช้แท็บเล็ต รวมถึงการจดัการ

สารสนเทศที่สืบค้นเพื ่อการเรียนในรายวิชาโดยใช้แท็บเล็ต เน้ือหาสาระ 

ในการเรียนในรายวชิาและสืบคน้ผา่นแทบ็เลต็ มีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม

ธรรมชาติในชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่

(2) นักเรียนฝึกปฏิบัติและทาํกจิกรรมหลากหลายจนค้นพบความถนัดและวธีิการของตนเอง 

นิยาม: นักเรียนได้ฝึกใช้แท็บเล็ต ในการทาํแบบฝึกหัด การปฏิบติัการ และการทาํ

กิจกรรมในรายวิชาซํ้ าหลายๆ คร้ัง จนมีความคล่องแคล่ว และมีความสามารถ

ประยุกต์วิธีการในการใชแ้ท็บเล็ต เพือ่ทาํกิจกรรมต่างๆ ไดล้องผิดลองถูก คิดคน้

วธีิการท่ีหลากหลาย จนมีความสามารถและมีทกัษะในการใช ้แทบ็เล็ต เฉพาะตวั 

(3) นักเรียนฝึกคิดหลายวธีิ สร้างสรรค์จินตนาการ และแสดงออกอย่างชัดเจน มีเหตุผล  

นิยาม: นักเรียนได้ใช้แท็บเล็ต ในการเรียนในรายวิชา และในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

ในรายวิชาที่ทาํให้นักเรียนได้ฝึกคิดขณะใช้แท็บเล็ต ได้อย่างหลากหลาย เช่น  

การคิดแกปั้ญหา คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดหาเหตุผล คิดเปรียบเทียบ และคิด

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการแสดงออกให้เห็นถึงความคิดดังกล่าวได้อย่างเป็น

รูปธรรม สามารถประเมินผลการใชแ้ทบ็เลต็ และประเมินผลการทาํงานในรายวิชา

ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

(4) นักเรียนสนใจใฝ่รู้ มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างมีความสุข มีความสนุกในการเรียน 

นิยาม: นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนควบคู่กบัการใชแ้ทบ็เล็ตในรายวิชา ศึกษา

หาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนเขา้ชั้นเรียน มีสีหน้ายิ้มแยม้ เพลิดเพลิน สนุกสนานกับ 

การเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีใชแ้ทบ็เลต็ ตอบคาํถามของครูอยา่งรวดเร็ว และ

สนใจท่ีจะแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้กบัเพือ่นในชั้นและครูผูส้อน 
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ผลกระทบของคอมพวิเตอรตอสขุภาพ 
นบัจากที่ไดมี้การเผยแพร่นโยบายน้ีสู่สาธารณะ ไดเ้กิดประเด็นคาํถามและขอ้ห่วงใยข้ึนในสังคม

อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดข้ึนกบัสุขภาพของเด็ก  

ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ประเด็นท่ีกล่าวถึงกนัมากไดแ้ก่  ปัญหาพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ

และพฒันาการ ปัญหาดา้นสายตา เป็นตน้ 

การทบทวนงานวิจยัในส่วนน้ีเป็นการสรุปในประเด็นผลกระทบดา้นสุขภาพที่เก่ียวขอ้งกบัการใช้

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ใน 3 ดา้นไดแ้ก่ พฤติกรรมและคุณภาพชีวติ พฒันาการและสุขภาพ และสุขภาพทางตา 

ดานพฤตกิรรมและคณุภาพชวีติ 

การให้นกัเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ไดใ้ชแ้ท็บเล็ตในการเรียนการสอนแบบหน่ึงต่อหน่ึงนั้น ไดเ้กิด

คาํถามถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเม่ือนกัเรียนมีแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ส่วนตวัที่สามารถพกพาไดง่้าย อาจจะทาํให้นกัเรียนเล่นและติดเกม

มากข้ึนหรือไม่ รวมถึงอาจจะส่งผลทางลบต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน และอาจจะทาํให้มีปัญหาเร่ือง

สุขภาพและพฒันาการของนกัเรียนตามมาดว้ยหรือไม่ 

จากการศึกษาในงานวจิยัในต่างประเทศพบวา่งานวิจยัส่วนใหญ่ทาํในประเทศกาํลงัพฒันาหรือดอ้ย

พฒันาตามนโยบาย One Laptop Per Child (OLPC)  ทาํให้ไม่สามารถเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามโดยตรง 

การเก็บขอ้มูลจึงอยูใ่นลกัษณะการวจิยัเชิงคุณภาพโดยไม่มีกลุ่มควบคุมผา่นการสัมภาษณ์ร่วมกบัการสังเกต

พฤติกรรมในหอ้งเรียน ผลการวจิยัมกัสะทอ้นเร่ืองคุณภาพการเรียนการสอนของครูเกี่ยวกบัการประยุกตใ์ช้

คอมพิวเตอร์ เช่น การศึกษาในทวปีแอฟริกาพบวา่ครูมีเวลาในการสอนลดลงเพราะตอ้งนาํเวลาส่วนหน่ึงไป

ใชใ้นการทาํความรู้จกัตวัเคร่ือง (Guha, 2000)  ทศันคติของครูที่ยงัไม่คุน้เคยกบัตวัเคร่ืองเป็นอุปสรรคสําคญั

ในการสอน (Mumtaz, 2000)  การศึกษาในทวีปเอเชียพบวา่การใชเ้ทคโนโลยีทาํให้ภาระงานของครูเพิ่มข้ึน

อย่างชัดเจนและจาํเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมครูก่อนการใช้งาน (Butler & Sellbom, 2002)  

เด็กนกัเรียนมีสมาธิและต่ืนตวัในการใชง้านดีในช่วงแรกและค่อย ๆ ลดลง (Pelgrum, 2001) เม่ือเวลาผา่นไป 

1-2 เดือนอนัเน่ืองมาจากผลของความแปลกใหม่ (novelty effect) 

การศึกษาในประเทศองักฤษ (Twining, 2004)  ศึกษาผลจากการใช้แท็บเล็ตพีซีในโรงเรียน

ประถมศึกษาพบวา่  แทบ็เล็ตช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงส่ือนอกหอ้งเรียนมากข้ึน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมของผูเ้รียน และมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งไรก็ตาม การสร้างให้เกิด

ผลสาํเร็จดงักล่าวนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัสนบัสนุนและการจดัการดา้นต่างๆ จากผูบ้ริหารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

44 

สนบัสนุนให้มีเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และเคร่ืองฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless 

Data Projector) ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรจดัให้มีการการวางแผนจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอยา่งเป็น

ระบบ 

ผลการศึกษาทางปัญหาพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของโครงการ OLPC  ในต่างประเทศ (Nugroho 

& Lonsdale, 2009)  พบวา่ คอมพิวเตอร์ทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนมากข้ึน เกิดผลกระทบในวงกวา้ง

มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน (Spillover Effect) เช่น เด็กนกัเรียนนาํคอมพิวเตอร์ไปช่วยคาํนวณรายรับ-

รายจ่ายในครัวเรือน ตรวจสอบสภาพอากาศ เด็กนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนโดยเฉพาะดา้นการ

อ่านและเขียน มีสมาธิและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดี แต่ยงัไม่เกิดการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแต่

อยา่งใด ปัจจยัจากตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความสําคญัมากต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น สัญญาณเครือข่ายไร้

สาย (wireless )ความเสถียรของโปรแกรม 

สําหรับประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาเกี่ยวกบัการใชแ้ท็บเล็ตพีซีต่อผลกระทบทางสุขภาพจิตหรือ

การเรียนรู้ในห้องเรียน มีเฉพาะการศึกษาโครงการ OLPC ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสรุปไดว้า่สภาพแวดลอ้มและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีผลต่อประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผูส้อนมีความเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้

โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางตามทฤษฎี คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism) 

จากประสบการณ์ที่ผูว้ิจยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ตามโครงการ OLPC ท่ีโรงเรียน

บา้นสามขา อ.แม่ทะ จ.ลาํปาง พบวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้คือการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้

ตามผูเ้รียนและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ ผูเ้รียนจะ

กาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในตอนเช้าและมาสรุปบทเรียนที่ได้จากการคน้ควา้ตลอดทั้งวนัในช่วงบ่าย 

เป้าหมายการเรียนรู้ส่วนใหญ่มกัจะสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในชุมชน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสภาพ

ห้องเรียนของโรงเรียนบา้นสามขามีขนาดเล็กทาํให้ครูสามารถควบคุมกระบวนการสอนโดยง่าย แตกต่าง

จากสภาพโรงเรียนในเขตเทศบาล 

โดยสรุปในภาพรวมของการศึกษาในต่างประเทศยงัไม่ไดมี้การเตรียมความพร้อมของทั้งบุคลากร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในตวัเคร่ืองมากนกั แต่ครูและเด็กนกัเรียนมีความกระตือรือร้น ในการใช้

เทคโนโลยสูีง (Preston, 2000) 

ดานสขุภาพตา 

แมว้่าในปัจจุบนัจะยงัไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดสายตาสั้ น แต่มีผลจากการศึกษาพบว่า 

ทั้งพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดสายตาสั้น  

ในการศึกษาปัจจยัดา้นพนัธุกรรมพบวา่ สายตาสั้นมีความสัมพนัธ์กบัฝาแฝดโดยมีรายงานวา่ฝาแฝด

จากไข่ใบเดียวกนัมีแนวโน้มที่จะมีค่าความผิดปกติทางสายตาใกลเ้คียงกนัมากกว่าฝาแฝดจากไข่คนละใบ 
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(Hammond et al., 2001; Teikari et al.,  1991; Hu, 1981) และในพ่อแม่ท่ีมีประวติัสายตาสั้นพบวา่ พ่อแม่ท่ีมี

สายตาสั้ นมีแนวโนม้ที่จะมีลูกสายตาสั้น โดยพบความชุกของสายตาสั้นในเด็กที่มีทั้งพ่อและแม่สายตาสั้ น 

30-40% และพบความชุกของสายตาสั้นในเด็กที่มีพ่อหรือแม่สายตาสั้น 20-25% ในขณะท่ีเด็กท่ีไม่มีทั้งพ่อ

และแม่สายตาสั้นจะพบความชุกของสายตาสั้นนอ้ยกวา่ 10% (Konstantopoulos et al., 2000) 

สําหรับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีหลายการศึกษาที่พบว่า กิจกรรมการใช้สายตาในระยะใกล ้ 

(Saw et al., 2002; Mutti et al., 2002) ระดบัการศึกษา (Paritis et al., 1983) จะมีความสัมพนัธ์กบัการเกิด

สายตาสั้น  ทั้งยงัมีความเช่ือในทางทฤษฎีวา่ การใชส้ายตาในระยะใกลเ้ป็นเวลานานจะทาํให้การทาํงานของ

กลา้มเน้ือตาลดลงซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถโฟกสัภาพได ้ทาํให้มีการกระตุน้ให้การเจริญเติบโตของลูกตามี

มากเกินไป จนเป็นเหตุทาํใหเ้กิดสายตาสั้นตามมา นอกจากน้ีในการศึกษาเด็กนกัเรียนอายุ 7-9 ปีในประเทศ

สิงคโปร์พบวา่ การอ่านหนงัสือจาํนวนมากกวา่ 2 เล่มต่อสัปดาห์ และการเรียนพิเศษมีส่วนสัมพนัธ์กบัการ

เกิดสายตาสั้นในเด็ก (Saw et al.,  2002)  ในการศึกษาการเกิดสายตาสั้นในยา่นเอเชียตะวนัออกพบวา่มีความ

ชุกของภาวะสายตาสั้ นที่เพิ่มมากข้ึนและพบมากกวา่ 20% ในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (He et al.,  

2004; Saw et al.,  2002; Lin et al.,  2004) และในการศึกษาความชุกของภาวะสายตาสั้นในนกัเรียนช่วงอาย ุ

7-9 ปีพบวา่ นกัเรียนในประเทศสิงคโปร์มีภาวะสายตาสั้นมากกวา่นกัเรียนที่เมืองเซียะเหมินในประเทศจีน

ถึง 2 เท่า ซ่ึงพบความสัมพนัธ์ของการอ่านหนังสือและใช้คอมพิวเตอร์ที่มากกว่าในประเทศสิงคโปร์  

(Saw et al.,  2002)  

นอกจากน้ียงัมีรายงานการศึกษาอื่นๆ ที่พบปัญหาการเกิดสายตาสั้ นที่มาจากจาํนวนชั่วโมงของ

กิจกรรมกลางแจง้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักบัภาวะสายตาสั้ น (Mutti et al., 2002; Rose et al.,  

2008) และจากการศึกษาปัญหาดา้นการเกิดสายตาสั้นในประเทศสิงคโปร์พบวา่การดาํเนินโรคของสายตา

สั้ นมีส่วนสัมพนัธ์กับการพบสายตาสั้ นในอายุที่น้อยกว่า และมีค่าสายตาสั้ นที่มากกว่าในช่วงเร่ิมต้น

การศึกษา (Saw et al.,  2000) 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดจะเห็นไดว้า่สาเหตุของภาวะสายตาสั้นน่าจะเกิดจากหลายปัจจยั 

และหน่ึงในนั้นคือการทาํกิจกรรมท่ีมีการใชส้ายตาในระยะใกล ้

ดานสขุภาพและพฒันาการ 

การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนนั้นนบัเป็นแนวทางการจดัการเรียน

การสอนยคุใหม่ และการนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อจะใหเ้ด็กไทยสามารถเรียนรู้ไดก้า้วทนัโลกนั้น จากงานวิจยั

หลายๆ งานท่ีผา่นมาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสุขภาพและพฒันาการของเด็ก  

สาํหรับในประเด็นพฤติกรรมการกินของเด็กนั้น ในงานวจิยัของ Shi และคณะ (2010) พบวา่ การใช้

คอมพิวเตอร์เป็นนานกว่า 3 ชัว่โมงต่อวนั จะมีผลนาํไปสู่พฤติกรรมการกินหรือการด่ืม อาหารประเภท

อาหารขยะ และทาํใหเ้กิดปัญหาโรคอว้นได ้ นอกจากน้ี Mendosa และคณะ (2007) ยงัพบวา่ การดูโทรทศัน์
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และใชค้อมพิวเตอร์นานกวา่ 2 ชัว่โมงต่อวนั จะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการสะสมไขมนัในเด็กและทาํให้เกิดโรค

อว้น และไดใ้หข้อ้สรุปวา่ควรสนบัสนุนใหมี้การจาํกดัเวลาการใชค้อมพิวเตอร์ในเด็กวยัก่อนเรียน  

สาํหรับในประเด็นการใชเ้วลาวา่งในการทาํกิจกรรมต่างๆ Vandewater และคณะ (2006) พบวา่ การ

ดูโทรทศัน์และเล่นคอมพิวเตอร์ทาํให้เด็กใช้เวลาในการทาํการบา้น การใช้เวลาร่วมกบัครอบครัว และการ

ใชเ้วลาในการเล่นแบบสร้างสรรคล์ดลง นอกจากน้ี American Academy of Pediatrics ไม่แนะนาํให้วาง

โทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ไวใ้นห้องนอนของเด็ก เน่ืองจากอาจทาํให้เด็กไม่ยอมเข้านอนตรงเวลาและ

ก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองการนอนได ้ และในดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์เล่นเกมส์อาจนาํไปสู่ปัญหา

ติดเกมส์ และการใชค้วามรุนแรงได้ (American Academy of Pediatrics, 2008) 

สาํหรับประเด็นของการเรียนรู้ มีงานวิจยัหลายฉบบัไดแ้สดงให้เห็นถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบของโทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดย Coplan (1993) ไดร้ายงานว่าการเลือกชม

รายการเก่ียวกบัการศึกษาที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของเด็กและจะทาํให้เด็กมีความ

พร้อมต่อการเขา้เรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ไดช้มรายการประเภทดงักล่าว English  และ Kenny (2003)  ยงั

รายงานว่า เด็กนกัเรียนอนุบาลที่ชมรายการเกี่ยวกบัการศึกษาจะมีผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาดีกว่า 

และจะขยนัอ่านหนงัสือมากกวา่เด็กท่ีไม่ไดช้มรายการประเภทดงักล่าว อยา่งไรก็ตามพบวา่มีรายงานท่ีแสดง

ถึงผลกระทบเชิงลบของการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสมาธิ การใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก และการเรียนรู้ของเด็ก 

(Subrahmanyam et al.,  2001; Australian Council for Education Research, 2010) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและไดเ้ลือกใชแ้บบทดสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินพฤติกรรม

และพฒันาการของเด็ก โดยในการประเมินพฤติกรรมการกินใช้แบบสอบถาม The children’s eating 

behavior questionnaire ในการประเมินพฤติกรรมการนอนใช้แบบสอบถาม The children’s sleep habits 

questionnaire (CSHQ) และในการประเมินสติปัญญาใชแ้บบทดสอบแบบทดสอบ Raven’s (Wardle et al.,  

2001; Owens et al., 2000; Phattharayuttawat et al., 2000) 
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บทที่ 3 
วธิกีารดาํเนนิงาน 

การดาํเนินงานโครงการนาํร่องในระยะที่ 1 น้ี ไดมี้การกาํหนดแผนการทาํงานและรายละเอียดของ

โครงการและกิจกรรมยอ่ย เพื่อการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ออกเป็น 4 ระยะดงัน้ี 

1) การเตรียมความพร้อมในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมแท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่

เกี ่ยวข้อง การจัดหาสื่อ การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม

หอ้งเรียน และเตรียมเน้ือหาและกิจกรรมเพือ่การพฒันาครู 

2) การอบรมพฒันาผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และประชุมช้ีแจงผูป้กครองเพื่อสร้างความเขา้ใจ 

3) การทดลองนาํร่องการใชส่ื้อและแทบ็เล็ตเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

4) การติดตาม วเิคราะห์และประมวลผลเพื่อสรุปการศึกษานาํร่อง 

โครงการศึกษานําร่องในคร้ังน้ีได้กําหนดรูปแบบการทดลองนําร่อง และรูปแบบการศึกษา

ผลกระทบไวด้งัน้ี 

รปูแบบการทดลองนาํรอง 
ในการดาํเนินโครงการระยะท่ี 1 นั้น   เพื่อใหส้ามารถสรุปประเด็นท่ีเก่ียวกบัการประยุกตแ์ละบูรณา

การคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสําหรับการนาํร่องในการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 2/2554 จึงเสนอรูปแบบ

และขอบเขตการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 โรงเรียนนํารอง 

โรงเรียนนาํร่อง 5 โรงเรียน โดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดค้ดัเลือก

จากโรงเรียนในสังกดั สพฐ. ที่มีความพร้อมในระดบัหน่ึง และไดส้นใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ โดยเลือก

โรงเรียนจาก 4 ภาค ๆ ละ 1 โรงเรียน ไดแ้ก่  

 โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) จงัหวดัลาํปาง  

 โรงเรียนสนามบิน จงัหวดัขอนแก่น  

 โรงเรียนอนุบาลพงังา จงัหวดัพงังา  

 โรงเรียนราชวนิิต กรุงเทพมหานคร  

และโรงเรียนสาธิต 1  แห่ง คือ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 
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 ระดับชั้น 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และประถมศึกษาปีท่ี 4 ระดบัชั้นละ 1 หอ้งเรียน 

โรงเรียนนาํร่องดาํเนินการคดัเลือกหอ้งเรียนนาํร่อง และหอ้งเรียนควบคุมในแต่ละระดบัชั้น 

 กลุมสาระและสื่อการเรียนรู 

เนน้การใชแ้ทบ็เลต็เพือ่การเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีส่ือการเรียนรู้ของ สพฐ. ครบตาม

หลกัสูตรสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดแ้ก่  

1. ภาษาไทย 

2. ภาษาต่างประเทศ 

3. สังคม ศาสนาและวฒันธรรม 

4. คณิตศาสตร์  

5. วทิยาศาสตร์ 

 รูปแบบการแจกแท็บเล็ตในโรงเรียนนํารอง 

 เคร่ืองแทบ็เลต็เป็นเคร่ืองบริจาคและเป็นครุภณัฑข์องโรงเรียน 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บแทบ็เล็ตคนละ 1 เคร่ือง 

 ครูผูส้อนในหอ้งเรียนนาํร่องไดรั้บแทบ็เล็ตคนละ 1 เคร่ือง  

(ครูประจาํชั้นและครูใน 5 กลุ่มสาระ) 

 นกัเรียนไดรั้บแทบ็เลต็คนละ 1 เคร่ือง เพื่อใชใ้นการศึกษานาํร่องคร้ังน้ี 

 นกัเรียนไดใ้ชแ้ทบ็เล็ตสาํหรับกิจกรรมในหอ้งเรียน หรือ ภายในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้

นาํกลบับา้น 

 สภาพแวดลอมในหองเรียนนํารอง 

 หลกัการพื้นฐานตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการนาํแทบ็เล็ตไปใชใ้นการนาํร่องคร้ังน้ี 

แทบ็เลต็เป็นเพยีงตวัช่วย ไม่ได้มาแทนครู 

แทบ็เล็ตเป็นเพียงตวัเสริมประสบการณ์และใชร่้วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ 

แทบ็เล็ตเป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีครูและนกัเรียนเลอืกใช้บางเวลา ไม่ใช่ตลอดเวลา 

 การเรียนการสอนใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสําคญั 

 ครูและนักเรียน 

 สามารถเปิดใชส่ื้อบทเรียนทีบ่รรจุอยู่ในแทบ็เลต็เพือ่เสริมการเรียนรู้ได ้

 สามารถใช้แท็บเล็ตเพือ่ค้นควา้ข้อมูลและทาํกิจกรรมแบบออนไลน์ได้โดยใช้

เครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน 
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 จัดทําข้อตกลงการใช้และดูแลแท็บเล็ต เพือ่เสริมสร้างความเขา้ใจ และฝึกระเบียบ

และความรับผดิชอบ 

 นักเรียนรับและจัดเก็บแท็บเล็ตตามที่ครูกําหนด แท็บเล็ตไม่ได้อยู่กับนักเรียน

ตลอดเวลา 

 ในห้องเรียน 

 มีคอมพิวเตอร์พีซีพร้อมโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 1 ชุด สําหรับการเรียนการ

สอน เพือ่ผูส้อนและผูเ้รียนใชใ้นการนาํเสนอหนา้หอ้งเรียนได ้

 มีผู้ ช่วยด้านเทคนิคเพือ่คอยช่วยเหลือครูและนักเรียนเกี่ยวกบัการใช้แท็บเล็ตใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมการเรียนรู 

 แท็บเล็ตเป็นเพียงเคร่ืองมือที่นักเรียนจะมีโอกาสได้ใช้เพื ่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  

ซ่ึงไดแ้ก่ เรียนรู้และฝึกทกัษะเพื่อสร้างความคุน้เคย 

  การใชแ้ละรู้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร (ICT Literacy) 

  การใชแ้ละรู้ส่ือภาพและเสียง (Media Literacy) 

  การอ่าน การเขียน การวาด การคาํนวณ 

  การอ่านนิทาน หนงัสือ ตาํรา ในแบบมลัติมีเดีย 

  การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกบัเพือ่น 

 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการทาํการบา้น การสร้างช้ินงาน/โครงงาน 

 เรียนรู้และทบทวนเน้ือหาวชิาดว้ยส่ือดิจิทลั และสนุกกบัเกมส์เสริมทกัษะ 

 เสริมการเรียนรู้จากส่ือ หรือโปรแกรมท่ีครูสร้างหรือจดัหาไวใ้ห ้

 ระยะเวลาในการนําแท็บเล็ตไปใชในหองเรียน 

ทดลองนาํร่องในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ประมาณ 6 -7 สัปดาห์ (โดยเร่ิมในกลางเดือนมกราคม

2555  – ตน้เดือนมีนาคม 2555) 

รปูแบบของการศกึษาผลกระทบ 
ในการทดลองนาํร่องคร้ังน้ีได้ศึกษาขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ 

รวมถึงการสํารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากครูผูส้อน ผูป้กครอง นักเรียน ผูบ้ริหารและ

กรรมการสถานศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทีมี่ประสบการณ์ดา้นการศึกษา และตวัแทนทอ้งถ่ินใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการนาํแทบ็เลต็และนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา 
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ในการศึกษาผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตสําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4 ใน

การศึกษานาํร่องคร้ังน้ีไดแ้บ่งประเด็นเพื่อการศึกษา ออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ผลกระทบต่อนกัเรียน โดยติดตามผลดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ ปัญหาทางพฤติกรรมและ

คุณภาพชีวติ ดา้นสายตา ดา้นสุขภาพและพฒันาการ 

2) ผลกระทบต่อครูผูส้อน โดยติดตามผลดา้นพฤติกรรมการสอน การเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3) ผลด้านสังคมและวฒันธรรม โดยสอบถามมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแท็บเล็ต 

เพื่อการพฒันาการศึกษาจากผูที้่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ์ด้านการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง

นกัเรียน และตวัแทนทอ้งถ่ิน 

ในการศึกษาผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตสําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ

ปีท่ี 4 นั้น ไดมี้การดาํเนินการศึกษาวจิยัโดยจดัเป็นการศึกษาผลกระทบใน 5 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ผลกระทบดา้นพฤติกรรมและคุณภาพชีวติ 

2) ผลกระทบดา้นสุขภาพตา 

3) ผลกระทบดา้นสุขภาพและพฒันาการ 

4) ผลกระทบดา้นพฤติกรรมและการจดัการเรียนรู้ 

5) ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม 

วธิกีารศกึษา 
 การศึกษาดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต 

 กลุมตวัอยาง 

• คณะผูบ้ริหารโรงเรียน  จาํนวน 10  คน 

• ครูประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน 10  คน 

• ครูในรายวชิาท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้ทบ็เล็ต  จาํนวน 25  คน 

• นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนละ 2 คน จาํนวน 10 คน 

• นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนละ 2 คน  จาํนวน 10 คน 

• ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 1,000 คน 

 วธิกีารเกบ็ขอมลู 
• การสงัเกตุพฤติกรรม 

• การสัมภาษณ์ 

• การตอบแบบสอบถาม 
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 เครื่องมอืวจิยัการศกึษาเชงิคณุภาพ 

• สงัเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน (direct observation) 

• สัมภาษณ์นกัเรียนรายบุคคลประเมินผลกระทบทางพฤติกรรม 

• สัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) ตวัแทนผูป้กครอง 

• สัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) ตวัแทนครู 

 เครื่องมอืการศกึษาเชงิปรมิาณ 

• แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 

• แบบสอบถามปัญหาพฤติกรรม (TYC) 

• แบบสอบถามคุณภาพชีวติ (PedsQL) 

• แบบสอบถามพฤติกรรมติดเกมของกรมสุขภาพจิต (GAS) 

 ขั้นตอนดาํเนนิการ 

• ขั้นท่ี 1 : ประชุมผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาและคดัเลือกเคร่ืองมือวจิยั 

• ขั้นท่ี 2 :  ทาํความเขา้ใจกบัครูประจาํชั้นเก่ียวกบัเคร่ือวมือเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรมและ

คุณภาพชีวติ 

• ขั้นท่ี 3 :  แจกแบบสอบถามไปยงัผูป้กครอง 

• ขั้นท่ี 4 :  สัมภาษณ์ ผูป้กครอง นกัเรียน และครูประจาํชั้น 

• ขั้นท่ี 5 :  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

• ขั้นท่ี 6 :  ประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ และอภิปรายผล 

 การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพตา 

 กลุมตวัอยาง 
• นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และ โรงเรียนราชวนิิต  

• แบ่งเป็นหอ้งทดลองชั้นเรียนละ 1 หอ้ง และหอ้งควบคุมชั้นเรียนละ 1 หอ้ง  

 วธิกีารเกบ็ขอมลู 
• การตอบแบบสอบถาม 

• ใชเ้คร่ืองมือในการตรวจวดัแบบก่อนและหลงัการใชแ้ทบ็เลต็ 

 เครื่องมอืวจิยั 
• เคร่ือง Auto refraction เพือ่วดัค่าสายตา 

• แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลอาการผดิปกติทางตา 
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 ขั้นตอนดาํเนนิการ 

• ขั้นท่ี 1 :  ประชุมคดัเลือกเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัเด็กระดบัประถมวยั 

• ขั้นท่ี 2 :  ก่อนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนนกัเรียนทั้งกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ไดรั้บการตรวจทางจกัษุโดยการวดัระดบัการมองเห็นและการวดัค่าสายตา โดย

ใชเ้คร่ืองมือ Autorefraction และไดรั้บการตรวจวดัค่าสายตาจากจกัษุแพทยซ์ํ้ า

อีกคร้ังเพื่อความถูกตอ้งแม่นยาํ 

• ขั้นท่ี 3 :  หลงัจากท่ีนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วมการศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้การใช้คอมพิวเตอร์

แทบ็เลต็ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  จึงมีการตอบแบบสอบถามโดยผูป้กครอง 

• ขั้นท่ี 4 :  หลงัจากการใชแ้ทบ็เล็ตไป 6- 7 สัปดาห์ นกัเรียนทุกคนที่เขา้ร่วมการศึกษาคร้ัง

น้ีได้รับการตรวจทางจักษุอีกคร้ังหน่ึงเพือ่นํามาเป็นข้อมูลในการศึกษา

เปรียบเทียบ 

• ขั้นท่ี 5 :  ประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ และอภิปรายผล 

 การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพและพัฒนาการ 

 กลุมตวัอยาง 
• นกัเรียนจากโรงเรียนนาํร่องทั้ง 5 โรงเรียน 

• ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 จากหอ้งเรียนนาํร่อง 181 คน และหอ้งเรียนควบคุม 160 คน 

• ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 จากหอ้งเรียนนาํร่อง 225 คน และหอ้งเรียนควบคุม 205 คน 

 วธิกีารเกบ็ขอมลู 
• การทดสอบดา้นสุขภาพและพฒันาการ 

• การตอบแบบสอบถาม 

 เครื่องมอืวจิยั 
• แบบสอบถามสําหรับผูป้กครอง ใช้เก็บขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลดา้นสุขภาพและพฤติกรรม 

ไดแ้ก่ อาการเจ็บป่วย การใช้เวลาวา่ง พฤติกรรมการใชง้านคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการ

กินและพฤติกรรมการนอน 

• แบบทดสอบ Conner ใชใ้นการประเมินสมาธิ 

• แบบทดสอบ Raven’s ใชใ้นการประเมินระดบัสติปัญญา 

• แบบทดสอบ Marianne Frostig ใชใ้นการประเมินพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก 

 ขั้นตอนดาํเนนิการ 

• ขั้นท่ี 1 : ประชุมผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาและคดัเลือกเคร่ืองมือวจิยั 
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• ขั้นท่ี 2 :  ก่อนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนนกัเรียนทั้งกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ไดรั้บการทดสอบดา้นสุขภาพและพฒันาการ และตอบแบบสอบถาม 

• ขั้นท่ี 3 :  หลงัจากการใชแ้ทบ็เล็ตไป 6- 7 สัปดาห์ นกัเรียนทุกคนที่เขา้ร่วมการศึกษาคร้ัง

น้ีไดรั้บการทดสอบดา้นสุขภาพและพฒันาการและตอบแบบสอบถาม 

• ขั้นท่ี 4 :  ประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ และอภิปรายผล 

 การศึกษาผลกระทบดานพฤติกรรมและการจัดการเรียนรู 

 กลุมตวัอยาง 
• คณะผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน 

• คณะครูผูส้อน จาํนวน 36 คน 

• นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 จาํนวน 170 คน 

 วธิกีารเกบ็ขอมลู 
• การสัมภาษณ์ 

• การตอบแบบสอบถาม 

 เครื่องมอืวจิยั 
• แบบสอบถามผูบ้ริหาร 

• แบบสอบถามครู 

• แบบสัมภาษณ์นกัเรียน 

 ขั้นตอนดาํเนนิการ 

• ขั้นท่ี 1 :  ประชุมผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาและคดัเลือกเคร่ืองมือวจิยั 

• ขั้นท่ี 2 :  ใช้แบบสอบถามถามข้อมูลด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้จากผู ้บริหาร 

ครูผูส้อน และครูประจาํชั้น 

• ขั้นท่ี 3 :  สัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนการใช้แท็บเล็ตเพื่อ

การเรียนการสอนในชั้ นเรียนนักเรียนทั้ งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

• ขั้นท่ี 4 :  ใชแ้บบสอบถามและสัมภาษณ์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมและการเรียนรู้จากผูบ้ริหาร 

ครูผูส้อน ครูประจาํชั้น และ นกัเรียนหลงัจากใชแ้ทบ็เลต็ไปแลว้ 6- 7 สัปดาห์ 

• ขั้นท่ี 5 :  ประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ และอภิปรายผล 

 การศึกษาผลกระทบทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

 กลุมตวัอยาง 
• ประชาชน จาํนวน 587 คน 

• ผูเ้ช่ียวชาญ/นกัวชิาการ จาํนวน     4 คน 
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• ผูบ้ริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา จาํนวน   15 คน 

• ตวัแทนทอ้งถ่ิน จาํนวน   12 คน 

 วธิกีารเกบ็ขอมลู 
• การสัมภาษณ์ 

• การตอบแบบสอบถาม 

 เครื่องมอืวจิยั 
• แบบสอบถามการรับรู้ผลกระทบของการนาํแทบ็เลต็มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนดาํเนนิการ 

• ขั้นท่ี 1 : ประชุมผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาและคดัเลือกเคร่ืองมือวจิยั 

• ขั้นท่ี 2 : ประชุมคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุและตวัแทนภาคประชาชน54 

• ขั้นท่ี 3 : คดัเลือกชุมชนที่ใช้เป็นตัวแทนประชากรในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ 

• ขั้นท่ี 4 : คดัเลือกผูที้ ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีเพื ่อเป็น

ตวัแทนของผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวชิาการ 

• ขั้นท่ี 5 : เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสังคมและวฒันธรรมในกลุ่มต่างๆ ด้วย

แบบสอบถาม 

• ขั้นท่ี 6 : สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการ 

• ขั้นท่ี 7 : ประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ และอภิปรายผล 
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บทที่ 4 
ผลการศกึษานาํรอง 

จากการทดลองนาํร่องในการใช้แท็บเล็ตเพือ่การเรียนการสอนในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

และ 4 ในโครงการศึกษานาํร่องคร้ังน้ี สามารถสรุปผลเป็นประเด็นหลกัใน 2 ดา้น คือ 

1) การติดตามผลการเตรียมความพร้อม 

นาํเสนอผลการศึกษาในบริบทที่เกี่ยวขอ้งกบัการประยุกต์และบูรณาการแท็บเล็ตใน

การเรียนการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โครงสร้างพื้นฐานดา้นไอซีที

สภาพแวดลอ้มของห้องเรียน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ผูบ้ริหารและครู แผนการจดัการ

เรียนรู้ โรงเรียนนาํร่อง 

2) การติดตามผลกระทบของแทบ็เล็ต 

นาํเสนอผลการศึกษาในบริบทที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นนกัเรียน ดา้นครูผูส้อน และ

ดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยศึกษาใน 5 ประเด็น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมและการ

ดาํเนินชีวิต ดา้นสุขภาพตา ดา้นสุภาพและพฒันาการ ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ และ

ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

ผลการเตรยีมความพรอม 
จากการเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมในดา้น ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลยี

และการสนับสนุน การเตรียมส่ือการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมดา้นผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน รวมทั้ง

สภาพแวดลอ้มของห้องเรียนแลว้ ประมาณกลางเดือนมกราคม – ตน้เดือนมีนาคม 2555 ไดมี้การทดลองนาํ

ร่องการใช้ส่ือการเรียนรู้และกิจกรรมทีใ่ช้แท็บเล็ตเป็นฐาน เพื่อการบูรณาการและเสริมสร้างการเรียนรู้

ใหแ้ก่นกัเรียน โดยครูประจาํชั้นและครูผูส้อนใน 5 กลุ่มสาระไดน้าํแท็บเล็ตและส่ือการเรียนรู้ไปประยุกต์

และบูรณาการเขา้กบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและโครงการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2555 

ดว้ยขอ้จาํกดัในดา้นเวลาทาํใหมี้เวลาในการทดลองนาํร่องในภาคการศึกษาท่ี 2/2555 เป็นระยะเวลา

ค่อนข้างสั้ น อย่างไรก็ตามจากการเตรียมการ และความร่วมมือของผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงได้แก่ 

ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน ผูป้กครอง นกัเรียน รวมทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลในทุกภาคส่วน ทาํให้ไดข้อ้มูลที่

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนาํไปเป็นแนวทางในประยุกต์สําหรับโครงการในลกัษณะน้ี และสามารถ

นาํไปถอดบทเรียนเพื่อการขยายผลต่อไป 
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คอมพวิเตอรแทบ็เลต็ 

ในโครงการนาํร่องคร้ังน้ี การจดัหาแท็บเล็ตเป็นการดาํเนินการโดยกระทรวงไอซีที ร่วมกบั สพฐ. 

ด้วยการรับบริจาคจากบริษทัในรูปของซีเอสอาร์ (CSR) หรือ ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) มีบริษทัยื่นความจาํนง 5 บริษทั ผลการคดัเลือกไดเ้คร่ือง Lenovo รุ่น 

IdeaPad Tablet A1-07 โดย บริษทั เลอโนโว (ประเทศไทย) จาํกัด และได้ส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม และ 21 ธนัวาคม 2554 

เคร่ืองท่ีไดรั้บบริจาคเหล่าน้ีสาํหรับใชใ้นการศึกษานาํร่องในภาคการศึกษาท่ี 2/2554  จากนั้นจะเป็น

อุปกรณ์ท่ีมอบเป็นครุภณัฑข์องโรงเรียนนาํร่องต่อไป 

คณุสมบตัขิองแทบ็เลต็ 

 

Lenovo IdeaPad Tablet A1-07 

 จอขนาด 7 น้ิว  (1024 x 600)  

 ขนาด 195 x 125 x 11.95  

 นํ้าหนกั 400 กรัม 

 ระบบปฏิบติัการ Android 2.3 

 เอสดีการ์ด (Internal disk) 2 GB  

 WiFi, Bluetooth 

 Camera 3 M. Pixels 

 Built in Microphone  

 อุปกรณ์เสริม ไดแ้ก่ External SD Card ขนาด 16 GB 

การเตรยีมแทบ็เลต็เพื่อพรอมใช 

 แทบ็เลต็จากกล่อง 
 ค่ากาํหนดตั้งตน้สาํหรับการใชง้าน (settings) ตอ้งปรับเพื่อใหพ้ร้อมใชง้าน  

 แอพพลิเคชั่น (application) ที่มากับเคร่ืองมีความหลากหลาย มีเพียงบางตวัท่ีพอจะ

นาํมาใชส้าํหรับการเรียนรู้ของเด็ก 

 แทบ็เลต็เพือ่พร้อมใช้ 
 จดัระบบทะเบียนเคร่ืองแทบ็เล็ต 

 ปรับการตั้งค่าการใชง้านเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นเพื่อพร้อมใชง้าน ซ่ึงไดแ้ก่ 

 วนั/เวลา (Date/Time) 

 ภาษา (Language)  
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 ค่ากาํหนดเก่ียวกบัพมิพด์ว้ยคียบ์อร์ด (Input Keyboard)  

 ค่ากาํหนดการหน่วงเวลา (Idle timeout)  

 ค่ากาํหนดสาํหรับการใชเ้ครือข่ายไร้สาย (Wifi)  

 การจดัหนา้โฮมเพื่อใหส้ะดวกในการเรียกใชแ้อพพลิเคชัน่ (Home Screen & Shortcuts) 

 ชาร์จแบตเตอร่ี (ใชเ้วลาชาร์จประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง/เคร่ือง ใชง้านไดป้ระมาณ 4 ชัว่โมง) 

 คน้หาแอพพลิเคชัน่ (Apps) เพือ่เสริมการใชง้านและติดตั้งบนแท็บเล็ต (การติดตั้งใชเ้วลา 

1-5 นาที/App  ทั้งน้ีข้ึนกบัความเร็วของอินเทอร์เน็ต) 

 คน้หาส่ือ/แอพพลิเคชัน่สําหรับเด็กซ่ึงไม่เสียค่าใชจ่้าย (Free Apps from Android Market) 

และติดตั้งบนแทบ็เลต็ ซ่ึงไดแ้ก่ 

 ส่ือการเรียนรู้ประเภทเอ็ดดูเทนเมนต์ (edutainment) ซ่ึงเป็นตวัอย่างสําหรับการนาํไปใช้

เสริมการเรียนรู้ในระดบัประถมศึกษาท่ีสามารถติดตั้งบนเคร่ืองแทบ็เลต็นาํร่องไดแ้ก่ 

 How to Make Origami  Mind Map Memo 

 Whiteboard   Animal Book 

  Note Everything   Baby Learns Shapes 

  Bord   Baby Learns Numbers 

 Smart Diagram Lite  

 จดัหา/ติดตั้งอุปกรณ์เสริมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 

 การ์ดเพือ่จดัเก็บส่ือ สพฐ. (SD Card 16 Gb) 

 ปากกา (Stylus) 

 ซองสาํหรับแทบ็เล็ต  

 หูฟัง 

 ติดตั้งส่ือการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของ สพฐ. (ใชเ้วลา 50 นาที/เคร่ือง) 

 ส่ือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 385 เร่ือง ส่ือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 20 เร่ือง 

 การชาร์จแบตเตอร่ี ใชเ้วลา  2 ชัว่โมงคร่ึง (ใชง้านไดป้ระมาณ 4 ชัว่โมง)  

 การลงแอพพลิเคชัน่ (App) ใชเ้วลา  3-5  นาที / App (ข้ึนกบัความเร็วของอินเทอร์เน็ต) 

 การจดัระบบและวิธีการเพือ่ช่วยให้นักเรียนเขา้ถึงส่ือและแอพพลิเคชั่นได้ง่าย เพือ่ลด

ปัญหาความวุน่วายในการเขา้ใชง้าน 

ขอสรปุเกี่ยวกบัคอมพวิเตอรแทบ็เลต็ 

 คอมพวิเตอร์แทบ็เล็ตทีใ่ชใ้นการนาํร่องน้ี โดยรวมนบัวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพดา้น

การใชง้านในระดบัดี (จากการทดลองใชต้ามเง่ือนไขการใชง้านในโครงการ) เป็นเคร่ืองท่ี

มีคุณสมบติัดา้นความทนทานต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัดี เน่ืองจากไม่พบความเสียหายใน

ระดบัท่ีตอ้งส่งซ่อม หรือ ส่งคืนบริษทั 
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 คุณสมบติัด้านขนาดและนํ้ าหนัก จากการสังเกตการใช้งาน พบว่าสําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ดูจะมีความพอเหมาะกบัการหยิบจบัและพกพา  แต่สําหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความเห็นจากครูและผูป้กครองวา่ขนาด 7 น้ิว เลก็เกินไป 

 คุณสมบติัในดา้นกลอ้งถ่ายภาพที่มาพร้อมกบัเคร่ือง ทั้งกล้องด้านหน้าและหลงั นับเป็น

คุณสมบัติเด่นประการหน่ึงที่ครูและนักเรียนสามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือเสริมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างสรรคแ์ละทาํโครงงานของนกัเรียน และ

ทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะดา้นดิจิทลัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 อุปกรณ์เสริมที่จาํเป็นอีกช้ินหน่ึง คือ หูฟัง ในกรณีที่นักเรียนจาํเป็นตอ้งเปิดส่ือที่มีเสียง

ประกอบ และเปิดในห้องเรียนพร้อม ๆ กัน สําหรับในเร่ืองการใช้อุปกรณ์หูฟังน้ี มีข้อ

กงัวลและห่วงใยทั้งจากครูและผูป้กครอง ถา้หากตอ้งใหน้กัเรียนใชหู้ฟังมากเกินไป อาจจะ

ทาํใหน้กัเรียนมีปัญหาเร่ืองการไดย้นิตามมาในระยะยาว 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคอมพวิเตอรแทบ็เลต็ 

 คุณสมบติัของเคร่ืองเป็นส่ิงสําคญัที่ตอ้งคาํนึงถึง ผูที้่เก่ียวขอ้งในโครงการน้ี ส่วนใหญ่เห็น

วา่คุณสมบติัของเคร่ืองท่ีจะใหน้กัเรียนไม่ควรตํ่ากวา่เคร่ืองท่ีใชน้าํร่องน้ี 

 แมว้า่ในโครงการน้ี จะไม่พบปัญหาขดัขอ้งเสียหายในเร่ืองเคร่ืองแท็บเล็ต และไม่พบการ

ตกหล่นชาํรุดก็ตาม ในทางปฏิบติัควรมีเคร่ืองสํารองไวที้่โรงเรียนบา้ง เพือ่มิให้เกิดปัญหา

ในการสอนหรือการจดักิจกรรม 

 ประเด็นเร่ืองจอภาพขนาด 7 น้ิว มีความเหมาะสมหรือไม่นั้ น การพิจารณาคงข้ึนกับ

ประเภทการใชง้าน และส่ือที่นาํมาใชก้บัเคร่ือง ถา้มีกาํหนดขนาดไวแ้ลว้ การออกแบบส่ือ 

หรือ การออกแบบการใชง้านบนหนา้จอ (interface) ตอ้งนาํขอ้กาํหนดน้ีไปพิจารณาดว้ย 

 อุปกรณ์เสริมท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ ซองกนักระแทก หูฟัง และปากกา (stylus) 

 ความพร้อมใช้ของแทบ็เลต็ 

 การติดตั้งส่ือและแอพพลิเคชัน่บนเคร่ืองแทบ็เล็ตแต่ละเคร่ืองตอ้งใชเ้วลานาน 

 การติดตั้งตอ้งอาศยัผูมี้ประสบการณ์และชาํนาญในการใช้เคร่ืองแท็บเล็ต เพื่อช่วยจดั

วางส่ือและแอพพลิเคชัน่ตามความตอ้งการของครูผูส้อน 

 การจดัเตรียมส่ือและแอพพลิเคชัน่บนเคร่ืองแท็บเล็ต หากดาํเนินการติดตั้งมาพร้อมกบั

เคร่ืองโดยบริษทัผูผ้ลิตได ้จะช่วยลดภาระการเตรียมเคร่ืองจาํนวนมากในรอบแรกได ้

 ควรจดัให้มีหน่วยประสานงานหรือทีมงานส่วนกลางของโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาดา้นการเตรียมเคร่ืองใหพ้ร้อมใช ้

 ส่ือหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีครูและผูป้ครองเห็นว่าเหมาะสมสําหรับนกัเรียนนั้น หากเป็น

แอพท่ีมีลิขสิทธ์ิ ควรมีการจดัซ้ือใหถู้กตอ้ง 
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 ซองกนักระแทกเพือ่ช่วยป้องกนัรักษาเคร่ืองแท็บเล็ตนบัเป็นส่ิงจาํเป็น ในการนาํร่อง

คร้ังน้ีเคร่ืองของนกัเรียนไม่มีแตกเสียหายเลย 

 การจดัทาํขอ้ตกลงและกติกาการใชแ้ท็บเล็ต และการสร้างความเขา้ใจทาํให้เกิดการใช้

งานที่ถูกตอ้ง ปลอดภยั ง่ายต่อการดูแลรักษา และเป็นการฝึกระเบียบ นกัเรียนสามารถ

ทาํตามขอ้ตกลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 บนเคร่ืองแท็บเล็ตควรระบุรหสัประจาํตวัของนกัเรียนไวที้่เคร่ือง เพื่อความสะดวกแก่

การแจกและเก็บรักษา 

 ในระหว่างท่ีให้เด็กเปิดส่ือการเรียนรู้ในห้องเรียนพร้อมกัน หูฟังอาจะช่วยลดเสียง

รบกวนได ้แต่ผูป้กครองและครูบางส่วนกงัวลในเร่ืองระดบัเสียง และให้ขอ้สังเกตว่า 

บางคร้ังทาํใหล้าํบากในเร่ืองการส่ือสารกบันกัเรียน 

โครงสรางพืน้ฐานดานไอซที ี

การเตรยีมความพรอม 

 ก่อนดาํเนินการ  
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วเฉล่ีย 6 Mbps  ผา่นเครือข่าย ADSL สาํหรับทั้งโรงเรียน 

 ไม่มีติดตั้งจุดเช่ือมสญัญาณเขา้ถึงเครือข่ายจากหอ้งเรียน 

 ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอสาํหรับการติดตั้งและใชง้านแทบ็เล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 หลงัดาํเนินการ  
 เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่น ADSL มายงัแต่ละหอ้งเรียนโดยตรงดว้ยความเร็ว 12 Mbps  

 เดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติมขนาด 10  Amp  สาํหรับตูช้าร์จแบตเตอร่ี 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จาํนวน 4 จุดต่อหอ้งเรียน 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) จาํนวน 1 เคร่ือง 

 ตู ้Rack จาํนวน 1 ตู ้

 

Access Point ที่ติดต้ังในหองเรียน 
 

ตู Rack และ Switch 
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ผลการจดัเตรยีมโครงสรางพืน้ฐาน 

 จากการติดตั้ งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายไร้สายประจาํห้องเรียน ยงัมี

ความเร็วไม่เพียงพอกบัการจดักิจกรรมการสอนที่ครูให้นกัเรียนเปิดเขา้เวบ็ไซต์เพือ่ดูส่ือ

จากแหล่งเดียวกนัพร้อม กนั เช่น การเปิดส่ือผา่น YouTube เป็นตน้ 

 ความเร็วและความเสถียรของเครือข่ายเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่ง และจําเป็นต้องมีผู ้มี

ประสบการณ์กาํกบัดูแล ประเมินประสิทธิภาพและปรับใหร้องรับการใชง้าน 

 ครูอาจใชก้ารจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อลดปริมาณการออกสู่อินเทอร์เน็ตพร้อมกนั และยงัทาํให้

นกัเรียนไดมี้ปฏิสมัพนัธ์และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ครูอาจใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้จากส่ือที่หลากหลาย เพือ่นาํผลการเรียนรู้มาร่วมกนั

วเิคราะห์ในชั้นเรียน 

ขอเสนอแนะดานโครงสรางพืน้ฐาน 

 การเชื่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีโรงเรียนใช้อยู่นั้ นเป็นการเชื่อมต่อผ่านเอดีเอสแอล 

(ADSL modem) ซ่ึงมีขอ้จาํกดัทาํให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได ้จึงควรใช้

สายสัญาณเช่า (leased line) จากผูใ้ห้บริการ หรือ เช่ือมเขา้กบัเครือข่ายของ สพฐ. หรือ 

สกอ. ซ่ึงมีความพร้อมและเสถียรมากกวา่ และทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายไดใ้นระยะยาว 

 การเลือกใชอุ้ปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จะตอ้งเป็นอุปกรณ์ท่ี

มีคุณภาพ เพือ่ให้รองรับจาํนวนแท็บเล็ตภายในห้องเรียนได ้และจาํนวนอุปกรณ์กระจาย

สญัญาณเครือข่ายไร้สายตอ้งเพียงพอสาํหรับแต่ละหอ้งเรียน 

 การใชง้านเครือข่ายไร้สายจากเคร่ืองแท็บเล็ตควรมีการระบุเคร่ืองแท็บเล็ตเพื่อเช่ือมต่อกบั

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบกระจายเป็นกลุ่ม เพื่อลดปัญหาคอขวดในการใชง้าน 

สภาพแวดลอมของหองเรยีน 

การเตรยีมความพรอมของหองเรยีน 

 ก่อนดาํเนินการ 
 หอ้งเรียนส่วนใหญ่มีขนาด  8 x 6 x 3 เมตร ค่อนขา้งคบัแคบสาํหรับนกัเรียน 40-50 คน 

 หอ้งเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ไอทีในหอ้งเรียน 

 ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟภายในห้องเรียนไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานแท็บเล็ตและ

อุปกรณ์ไอที 

 ระบบไฟฟ้า/ปลัก๊ไฟในหอ้งเรียนไม่เพียงพอสาํหรับแทบ็เล็ตและอุปกรณ์ไอซีที 

 ปัญหาการปรับ/ควบคุมแสงสวา่งทั้งจากภายในและภายนอกหอ้ง 

 หอ้งเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่มีการป้องกนัอนัตรายจากการถูกโจรกรรม 
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 หลงัดาํเนินการ 
 เดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติมขนาด 10 Amp สาํหรับตูช้าร์จแบตเตอร่ี 

 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จาํนวน 4 จุด/หอ้งเรียน 

 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) จาํนวน 1 เคร่ือง 

 ตู ้Rack จาํนวน 1 ตู ้

 ติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้าเพิ่มเติม 

 ติดตั้งคอมพิวเตอร์พีซีสาํหรับครู 1 ชุดพร้อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์และจอภาพ 

 ติดตั้งตูช้าร์จแบตเตอร่ีสาํหรับแทบ็เล็ตจาํนวน 1 ตู ้

 

ตูชารจแบตเตอร่ี 

 

ขณะกาํลังชารจแบตเตอร่ีของเคร่ืองแทบ็เล็ต 

ผลการจดัสภาพหองเรยีน 

 ในบางโรงเรียนห้องเรียนมีขนาดค่อนขา้งคบัแคบ ทาํให้มีขอ้จาํกดัดา้นการจดัวางอุปกรณ์

ไอทีสาํหรับการสอน 

 ขนาดของหอ้งเรียนมีขนาดเล็กทาํใหก้ารจดักิจกรรมการสอนกระทาํไดไ้ม่หลากหลาย และ

การเขา้ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนแต่ละคนในการใชแ้ทบ็เล็ตทาํไดค้่อนขา้งลาํบาก 

 คอมพิวเตอร์พร้อมเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตและต่อกบัจอรับภาพ เป็นอุปกรณ์ไอทีท่ีจาํเป็น

สาํหรับทั้งครูและนกัเรียนในการสอนและนาํเสนอหนา้หอ้ง 

 ตูช้าร์จแบตเตอร่ีเป็นส่ิงจาํเป็น นอกจากการชาร์จไฟแลว้ ยงัใชจ้ดัเก็บแท็บเล็ตไดอ้ยา่งเป็น

ระเบียบ มีกุญแจล๊อคซ่ึงช่วยในเร่ืองความปลอดภยัไดใ้นระดบัหน่ึง 

 หอ้งเรียนควรมีระบบปรับระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส่องสวา่งท่ีเพียงพอ 

ขอเสนอแนะดานสภาพหองเรยีน 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉายภาพนับเป็นส่ิงจาํเป็นในห้องที่มีการเรียนการสอน

เนื่องจากแท็บเล็ตมีขนาดเล็ก และบางคร้ังครูผูส้อนจาํเป็นต้องแสดงส่ือเพื ่อนําเข้าสู่

บทเรียน หรือเพือ่การอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจก่อนการใชส่ื้อและกิจกรรมบนแทบ็เลต็ 

 ห้องเรียนที่มีจาํนวนนกัเรียนมากและมีพื้นที่จาํกดั ทาํให้ขาดโอกาสในการจดัรูปแบบของ

กิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย 
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การจัดที่น่ังแบบเรยีงแถวหันไปดานหนาหอง 

 
การจัดที่น่ังแบบใหนักเรียนน่ังหันหนาเขาหากัน 

 ห้องเรียนที่มีการใช้ไอทีจาํเป็นต้องคํานึงถึงการระบายอากาศและต้องมีแสงสว่างที่

เหมาะสม 

 หอ้งเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดการป้องกนัอนัตรายจากการถูกงดัแงะ ทาํให้เส่ียงต่อการสูญหาย

ของอุปกรณ์ จึงควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 

สื่อและแหลงเรยีนรู 

การเตรยีมความพรอม 

 ติดตั้งส่ือจาก สพฐ. ไวใ้นเคร่ืองแทบ็เล็ตและสามารถเรียกใชง้านไดส้มบูรณ์ 

 ติดตั้ งเว็บไซต์ DLO สําหรับเผยแพร่ส่ือเพื ่อให้นักเรียน ครู ผูป้กครอง และผูส้นใจ  

สามารถเรียกดูไดผ้า่นแทบ็เล็ต หรือเคร่ืองพีซี หรือ อุปกรณ์พกพาอ่ืนได ้

 แอพพลิเคชั่น และส่ือเสริมเพื ่อใช้เป็นเคร่ืองมือพฒันาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้

สําหรับนกัเรียนยงัมีไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงยงัเป็นอุปสรรคสําหรับการ

เรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนประถมศึกษาตอนตน้  

 ติดตั้งส่ือการเรียนรู้ประเภท Edutainment ทีเ่ป็นตวัอยา่งสําหรับการนาํไปใช้ในการเรียน

การสอนในระดบัประถมศึกษา และสามารถติดตั้งบนแทบ็เล็ตท่ีใชน้าํร่องได ้ซ่ึงไดแ้ก่ 

 How to Make Origami  Mind Map Memo 

 Whiteboard   Animal Book 

  Note Everything   Baby Learns Shapes 

  Bord   Baby Learns Numbers 

 Smart Diagram Lite  

 ส่ือที่ไดพ้ฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใชก้บัเคร่ืองแท็บเล็ต และสามารถนาํข้ึนเผยแพร่

บนเวบ็ไซตข์อง DLO (http://dlo.itl.swu.ac.th)  ไดแ้ก่ 

 What is a Tablet?  

 แรงดนัอากาศ  

 Tablet for Learning  
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 จดัทาํรายการแหล่งเรียนรู้ทีมี่ส่ือและเน้ือหาทีส่ามารถใชเ้สริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางทั้งในและต่างประเทศ และนาํข้ึนไวบ้นเวบ็ไซต์ของ 

DLO เพือ่ให้ครูสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน

ผา่นแทบ็เลต็ได ้

 ครูจะตอ้งมีเวลาในการคน้หาและทดลองใช้แอพพลิเคชั่น เพือ่มาใช้ในการบูรณาการกบั

การเรียนการสอนดว้ยตนเอง 

 แอพพลิเคชัน่ที่คน้หาไดฟ้รีบน Android Market นั้นมกัจะเป็นรุ่นที่ใช้งานได้จาํกดั ไม่

สามารถใชฟั้งกช์ัน่ไดค้รบ ถา้จะใชเ้ตม็ท่ีจาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้าย 

 แอพพลิเคชั่น มกัจะมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กสอดแทรกเข้ามาในกรณีที่ต่อ

สญัญาณเครือข่ายไร้สายไว ้

ผลของการใชสื่อและแหลงเรยีนรู 

1. ส่ือของ สพฐ.ในระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถนาํมาใชใ้นการสอนได ้แต่ครูตอ้งปรับ

กระบวนการสอนเพือ่ใหน้กัเรียนรู้จกัการสรุป การคิดวเิคราะห์ได ้

2. ส่ือของ สพฐ. ส่วนใหญ่เป็นส่ือสําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ เพื ่อให้นักเรียนได้

ทบทวนบทเรียน ครูไม่สามารถนาํเฉพาะบางส่วนมาใช้ประกอบการสอน หรือนาํเสนอ

ในหอ้งเรียนได ้

3. รูปแบบส่ือของ สพฐ. เป็นแบบเส้นตรง และมีรูปแบบการนาํเสนอที่เป็นรูปแบบเดียว 

เม่ือนกัเรียนเปิดดูหลาย ๆ เร่ือง แลว้จะเร่ิมไม่ค่อยสนใจมากนกั 

4. ส่ือ สพฐ สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปุ่มควบคุมการเล่ือนเดินหนา้ถอยหลงัค่อนขา้ง

เล็กและกดยาก ในการใชง้านเม่ือกดผดิพลาดทาํใหน้กัเรียนเสียเวลา 

5. คาํถามคาํตอบในแบบฝึกหดับางเร่ือง พบวา่มีคาํเฉลยที่ไม่ถูกตอ้ง 

6. ส่ือการเรียนรู้ท่ีไดติ้ดตั้งลงบนเอสดีการ์ด พบวา่จะทาํใหมี้ภาพจากส่ือเหล่าน้ีไปปรากฏ

ในอลับั้มภาพบนเคร่ืองเป็นจาํนวนมาก เมื่อมีการเปิดใชก้ลอ้งถ่ายภาพ และตอ้งการเปิด

อลับั้มภาพ จะตอ้งใชเ้วลานานมาก 

ขอเสนอแนะดานสื่อและแหลงเรยีนรู 

 วธีิช่วยใหน้กัเรียนเขา้ถึงไดง่้าย ลดความยุง่ยากในการใชง้าน 

 จดัทาํเวบ็เพจการเรียนพร้อมสร้างลิงคเ์พื่อการเขา้ถึง 

 จดัทาํสารบญัเพือ่เขา้ถึงส่ือ สพฐ. ท่ีบรรจุในแทบ็เลต็  

 จดัทาํ QR Code เพือ่ใหน้กัเรียนอ่านผา่นกลอ้งถ่ายรูปและเปิดเวบ็ไดง่้ายข้ึน 
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 ขอ้เสียของแอพพลิเคชั่นท่ีดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต คือ มกัจะปรากฏโฆษณาที่ไม่

เหมาะสมสําหรับเด็ก ผูส้อนอาจจะแนะนาํให้ปิดสัญญาณไร้สาย ก่อนใชแ้อพนั้น ๆ หรือ 

ควรจดัใหมี้ระบบป้องกนัการเขา้เวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม 

 ควรสร้างลิงค์แบบฝังส่ือ (embedded link) ในเวบ็เพจ หรือ ในเพาเวอร์พอยต์เพื่อให้

นกัเรียนเปิดส่ือ เช่น ส่ือจาก YouTube เพื่อลดปัญหาการเขา้ถึงส่ืออ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งการ 

 ควรมีการพฒันาแอพพลิเคชัน่เพือ่เป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ 

หรือ จัดหางบประมาณเพือ่ให้โรงเรียนสามารถบอกรับเป็นสมาชิกเพือ่สามารถใช้

แอพพลิเคชัน่ หรือ ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีลิขสิทธ์ิได ้

 ส่ือท่ีผลิตข้ึนควรมีการออกแบบการใช้งาน (Interface) ที่เหมาะสมกับคุณสมบติัของ

เคร่ืองแทบ็เลต็ 

 ส่ือควรออกแบบใหมี้ความหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

 ส่ือควรสามารถใหเ้ลือกไปยงัตอน หรือ เน้ือหาท่ีตอ้งการโดยไม่ตอ้งเร่ิมตั้งแต่หนา้แรก 

 ควรมีระบบในการบนัทึกผลการทดสอบความรู้ไวเ้พื่อการติดตามพฒันาการดา้นการเรียนรู้

ของนกัเรียน 

 เวบ็ไซต ์DLO ควรอนุญาตใหด้าวน์โหลดส่ือไปใชไ้ด ้เช่น พซีีท่ีบา้น 

 เวบ็ไซตแ์หล่งเรียนรู้ในประเทศยงัมีไม่มากนกั และมีการเผยแพร่กระจายตามเวบ็ไชตข์อง

องค์กร หรือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ยงัขาดแหล่งความรู้ หรือ คลงัความรู้ที่เหมาะสม

สาํหรับนกัเรียนท่ีมีเน้ือหาเสริมการเรียนรู้ หรือ ฝึกทกัษะสาํหรับนกัเรียนในช่วงชั้นต่าง ๆ  

ผูบรหิารและคร ู

การเตรยีมความพรอม 

 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเกี่ยวกบัการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเบ้ืองตน้และการบูรณาการ

เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูบ้ริหารและครู 

 มอบแท็บเล็ตให้แก่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเพื่อใช้ในการฝึกทกัษะและสร้างความคุน้เคย

ก่อนการนาํไปใชใ้นกิจกรรมการสอนในหอ้งเรียนประมาณ 2-3 สัปดาห์ 

 จดัประชุมผูป้กครองเพือ่ช้ีแจงทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงการนาํร่องและการใช้แท็บเล็ต

เพือ่การเรียนการสอนในหอ้งเรียนแทบ็เลต็ 

 จัดตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ให้ครูผู ้สอนสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมสร้าง

ความคุน้เคยและฝึกทกัษะดา้นการใชแ้ทบ็เล็ตเบ้ืองตน้ใหแ้ก่นกัเรียน 

 จดัผูช่้วยดา้นเทคนิคเพือ่คอยช่วยเหลือครูผูส้อนในห้องเรียน และให้คาํแนะนาํการใช้งาน 

และการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ตามท่ีครูร้องขอ (on-site training & support) 
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ผลการดาํเนนิการ 

 ผูบ้ริหารและครูในโครงการนาํร่องให้ความสนใจ ตื่นตวัและตั้งใจในการเรียนรู้และฝึก

ทกัษะในระหว่างการอบรมเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และใช้งานได้รวดเร็ว  

แมจ้ะมีระยะเวลาในการเขา้รับการอบรมเพียงช่วงสั้น ๆ 

 ครูส่วนใหญ่จะพร้อมและกระตือรือร้นกบัการสอนการใชแ้ท็บเล็ตคร้ังแรกให้กบันกัเรียน 

เน่ืองจากทุกโรงเรียนไดแ้จง้นกัเรียนไวแ้ลว้วา่เป็นหอ้งเรียนแทบ็เล็ต นกัเรียนรอคอยการใช้

แทบ็เลต็ 

 ครูสามารถนาํความรู้จากการอบรมการใชแ้ท็บเล็ตไปประยุกตเ์ขา้สู่กิจกรรมการเรียนรู้ใน

ชั้นเรียนไดเ้ป็นอย่างดี  โดยครูไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ รวม 5 โรงเรียนได้จาํนวน 

108 แผน (รวม ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ประถมศึกษาปีท่ี 4) 

 เน่ืองจากในโครงการนาํร่องน้ี ไดจ้ดัผูช่้วยดา้นเทคนิคไวป้ระจาํห้อง จึงลดความกงัวลของ

ครูผูส้อน 

ขอเสนอแนะดานผูบรหิารและคร ู

 ในการนาํแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ควรให้

ความสําคญักบัการสร้างความเขา้ใจ ความตระหนกั และการเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะ

การใชง้านใหก้บัผูบ้ริหารและครู เพื่อลดความกงัวล และเพิ่มความมัน่ใจ 

 การจดัการเรียนการสอนผา่นแทบ็เล็ตนั้น หากจะใหมี้ประสิทธิภาพ ครูจาํเป็นตอ้งมีเวลาใน

การเตรียมสอน ด้วยการค้นควา้โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นโรงเรียน

จาํเป็นตอ้งจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้หค้รู 

 โรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัเตรียมบุคลากรดา้นไอทีเพื่อสนบัสนุนและช่วยเหลือครูผูส้อนทั้งใน

เวลาที่มีการสอนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะ 1-2 เดือนแรก และจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรช่วย

นอกเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์ก่อนนาํไปให้นกัเรียนแต่ละคนใชใ้นเวลา

เรียน 

 เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลาของการจดัหาและส่งมอบแทบ็เล็ตในโครงการนาํร่องน้ี 

จึงทาํใหมี้ระยะเวลาในการอบรมในคร้ังแรกพร้อมกนัทุกโรงเรียนเป็นเวลา 2 วนั และมีการ

อบรมแบบ on-site training ครูไดรั้บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก่อนการนาํไปใชส้อนจริงใน

หอ้งเรียนเพยีง 2-3 สัปดาห์ทาํใหมี้เวลาเพียงสั้น ๆ ในการฝึกฝนและสร้างความคุน้เคย 

 แม้ว่าระยะเวลาการเตรียมความพร้อมจะมีค่อนข้างจาํกัด แต่ครูที่เข้าร่วมโครงการก็

สามารถเรียนรู้การใชแ้ทบ็เล็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ในโครงการ

นําร่องเป็นครูที่มีความพร้อม มีเจตคติที่ค่อนข้างดีต่อการใช้แท็บเล็ต มีประสบการณ์ 

การสอนมานาน 
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 การมีผูช่้วยดา้นเทคนิคประจาํหอ้งเรียนมีส่วนช่วยลดความกงัวล และเพิ่มความมัน่ใจให้แก่

ครูในโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก โดยครูทุกคนให้ความเห็นวา่จาํเป็นตอ้งมีผูช่้วยประจาํขณะ

สอนในหอ้งเรียน 

 ในโครงการนาํร่องน้ีพบว่า ครูในโรงเรียนนาํร่องทั้ง 2 ระดบัชั้นจะมีการช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั 

 จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ พบวา่นกัเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จะมีความพร้อมในเร่ือง

การใชแ้ทบ็เล็ตมากกวา่นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 1 

 ครูควรจะไดรั้บการอบรม และไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก่อนการนาํไปสอนจริง 

อย่างน้อย 3-6 เดือน จากการทบทวนงานวิจยัในต่างประเทศเสนอแนะว่าควรจะก่อน

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ปี 

 ครูส่วนใหญ่เสนอแนะวา่ควรจดัใหมี้การอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

 ครูบางท่านควรปรับการจดัการเรียนรู้ที่นาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เพือ่เสริมการเรียนรู้

เฉพาะท่ีจาํเป็น โดยอาจไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ตม็คาบเวลาเรียน  และควรกาํหนดจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมของนกัเรียนใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการพฒันานกัเรียนในดา้นใด 

 ควรจดัทาํตน้แบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยแท็บเล็ตเป็นฐานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

เพือ่อาํนวยความสะดวกสาํหรับครูในการเลือกนาํไปปรับเพือ่สอนภายใตบ้ริบทของตนได ้

 ในประเด็นความพร้อมของนกัเรียนชั้นประถมปีที ่1 การนาํร่องคร้ังน้ีเป็นการทดลองใน

ภาคการศึกษาที่ 2 จึงพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้การใช้งานแท็บเล็ตและ

สามารถปฏิบติัตามไดไ้ม่ยากนกั เน่ืองจากมีความพร้อม สามารถอ่านเขียนไดพ้อสมควร

และอยู่บนเงื่อนไขที่มีครูและผูช่้วยหลายคนในช่วงแรก หากเป็นภาคการศึกษาที ่1 

นกัเรียนส่วนใหญ่จะยงัไม่พร้อม หรือ มีความพร้อมในระดบัที่แตกต่างกนั ปกติครูจะตอ้ง

ใชเ้วลาในการปรับพื้นฐานโดยรวมทุกเร่ืองก่อน 

แผนการจดัการเรยีนรู 

ครูที่เขา้ร่วมโครงการนาํร่องสามารถนาํความรู้จากการอบรมไปประยุกต์และบูรณาการเพื่อเขา้สู่

กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางและเผยแพร่จาํนวน 108 

แผน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 41 แผน และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 67 แผน) 
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กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู (แผน) 

ช้ันประถมศึกษาปที ่1 ช้ันประถมศึกษาปที ่4 รวม 
ภาษาไทย 7 16 23 
ภาษาตางประเทศ 6 11 17 
คณติศาสตร 10 7 17 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 13 20 
วิทยาศาสตร 11 17 28 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 3 3 
 รวม 41 67 108 

แผนการจดัการเรียนรู้ทีค่รูไดจ้ดัทาํข้ึนเพือ่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการคอมพิวเตอร์

แท็บเล็ตเขา้กบักิจกรรมการเรียนรู้นั้น มีรูปแบบการใชแ้ท็บเล็ตทั้งในแบบOnline และ Offline ครูผูส้อนได้

ใชส่ื้อประกอบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่ือการเรียนรู้จาก สพฐ. แอพพลิเคชัน่เพือ่การศึกษา เช่น Note 

everything, Mind Map Memo, Smart Diagram, QR Reader เป็นตน้ เวบ็ไซต์แหล่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

YouTube , Trueplookpanya , PlearnEnglish , สสวท. เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เนน้ให้ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้และทบทวนจากส่ือ และใช้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสืบคน้

ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  การใชก้ลอ้งถ่ายภาพเพื่อนาํเสนอผลงาน เป็นตน้ 

แผนการจดัการเรียนรู้เหล่าน้ีไดน้าํเสนอเพือ่เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์DLO (http://dlo.itel.swu.ac.th) 

โรงเรยีนนาํรอง 

ในโครงการนาํร่องน้ีมี โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 5 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีท่ีตั้งอยู่

ในเขตเมือง และเป็นโรงเรียนท่ี สพฐ. ไดค้ดัเลือกเป็นตวัแทนของแต่ละภาค ดงัน้ี 

 โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) จงัหวดัลาํปาง  

 โรงเรียนสนามบิน จงัหวดัขอนแก่น  

 โรงเรียนอนุบาลพงังา จงัหวดัพงังา  

 โรงเรียนราชวนิิต กรุงเทพมหานคร  

 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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โรงเรยีนอนบุาลลาํปาง 

 ขอมูลทั่วไป 
โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนลาํปาง-ห้างฉตัร ตาํบลเวยีง

เหนือ อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้บริการทางการศึกษา

ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ 

 ผู้บริหาร 

 นายประยรู เรียนปิงวงั ผูอ้าํนวยการ 

 นายอาํพนั เรืองแสง รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 นางแคทรียา หลกัมัน่ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

 ครูสุนนัทา แนวบรรทดั ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

คณิตศาสตร์ 

 ครูศิริพร อุดมธาดา ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วทิยาศาสตร์และภาษาไทย 

 Mr. Johndirek Kipte ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาองักฤษ 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

 ครูดารุณี ชนะกาญจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ครูสมพร ธิวงศค์าํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 ครูเจษฎา ป๋าเมืองมูล ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วทิยาศาสตร์ 

 Mr. Romar Meguiso  ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาองักฤษ 

 Ms. Clarife Estrada  ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาองักฤษ 

 ครูเตือนใจ ณ ลาํปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาศาสนาและ วฒันธรรม 
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 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู 
โรงเรียนได้รับมอบแท็บเล็ตและนาํไปให้นักเรียนได้ใช้คร้ังแรกในวนัที่ 16 มกราคม 2555 

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนําวิธีการใช้เคร่ืองให้แก่นักเรียน ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 50 คน  และ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 50 คน  

ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบัคอมพวิเตอรแทบ็เล็ต ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง 

 
จํานวนนักเรยีน จํานวนครู 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 23 27 50 1 2 3 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 18 32 50 2 3 5 

 รวมทั้งสิ้น 100 รวมทั้งสิ้น 8 

ครูประจาํชั้นและครูท่ีสอนในหอ้งท่ีไดรั้บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไดน้าํไปประยุกตแ์ละบูรณาการ

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โดยเนน้การใชง้านในห้องเรียน หรือ ในบริเวณ

โรงเรียน หรือ นอกสถานที่ตามโรงเรียนเห็นสมควร ไม่อนุญาตให้นักเรียนนําเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตกลบับา้น 

การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในโรงเรียนอนุบาล

ลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในวชิาภาษาองักฤษ ส่วนใหญ่จะใชส่ื้อท่ีอยู่

ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยการใช ้QR code ในการเปิดส่ือ แต่บางคร้ังมีปัญหาในการเปิดส่ือ

พร้อม ๆ กนั จึงใชส่ื้อท่ีมีอยูใ่นตวัเคร่ืองแทน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดมี้การนาํแทบ็เล็ตมาประยกุตใ์ชใ้นการส่งงานผา่นอินเทอร์เน็ต  เช่น ให้

นักเรียนบันทึกวีดีโอเสียงการอ่านบทร้อยกรอง แล้วส่งอีเมลให้ครู และครูนําผลงานของ

นกัเรียนข้ึนจอโปรเจคเตอร์หนา้ห้องเพือ่ให้นกัเรียนคนอ่ืนไดช้ม นกัเรียนมีความรู้สึกสนุกและ

เกิดความภูมิใจเม่ือผลงานของตนเอง นอกจากน้ียงัใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ภายในเคร่ืองแท็บเล็ต 

บูรณาการสอนวิชาต่างๆ ไดอี้กดว้ย เช่น การพบักระดาษ  การเขียนช้ินงานและการบนัทึกเสียง

การอ่านส่งครูทาง E-mail เป็นตน้ 
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 ตัวอยางกิจกรรม 
 การสอนเรื่อง คาํเปน คาํตาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 การสอนเรื่อง ASEAN 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 

  

 ภาพกิจกรรม 
การตรวจเยีย่ม ณ โรงเรยีนอนุบาลลําปาง จ.ลําปาง 28-29 กุมภาพันธ 2555 
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โรงเรยีนสนามบนิ 

 ขอมูลทั่วไป 
โรงเรียนสนามบิน ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาสโมสร ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น   

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทาํการสอนตั้งแต่ระดบัปฐมวยั จนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ 

 ผู้บริหาร 

 นายบวัเรียน อโรคยนนัท ์ผูอ้าํนวยการ 

 นางเกตน์สินี โกมลไสย ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

 ครูกฤตยา หินเธาว ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ

คณิตศาสตร์ 

 ครูวนิดา เพชรวศิิษฐ ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 ครูจินตนา โมขนุทด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 ครูสมคิด เพิ่มกลาง ก ลุ่ ม ส า ระ ก า ร เ รีย น รู้สั ง ค ม ศึ ก ษ า

ศาสนาและวฒันธรรม 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

 ครูนิตยา อรรคษร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ

วทิยาศาสตร์ 

 ครูนพมาศ ดรพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ครูเกษร สายแสนทอง ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาองักฤษ 

 ครูศิริปิยวรรณ ศิริโนนรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 ครูเบญจพร สีสุกอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู 
โรงเรียนได้รับมอบแท็บเล็ตและนําไปให้นักเรียนได้ใช้คร้ังแรกในวนัที่ 6 มกราคม 2555  

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนําวิธีการใช้เคร่ืองให้แก่นักเรียน ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 40 คน  และ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 40 คน  
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ตารางที่  2 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบัคอมพวิเตอรแทบ็เล็ต ณ โรงเรียนสนามบิน 

 จํานวนนักเรยีน จํานวนครู 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 22 28 40 - 4 4 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 21 19 40 - 5 5 
 รวมทั้งสิ้น 80 รวมทั้งสิ้น 9 
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โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
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ครูประจาํชั้นและครูท่ีสอนในหอ้งท่ีไดรั้บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไดน้าํไปประยุกตแ์ละบูรณาการ

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม และเพิ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้นการใช้งานในห้องเรียน หรือ ในบริเวณโรงเรียน 

หรือ นอกสถานท่ีตามโรงเรียนเห็นสมควร ไม่อนุญาตให้นกัเรียนนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

กลบับา้น 

การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่การเรียนการสอน ในโรงเรียนสนามบิน  

มีวธีิการประยกุตใ์ช ้2 ลกัษณะคือ การใช้แบบออฟไลน์  และการใช้แบบออนไลน์ 

การนาํแท็บเล็ตมาประยุกตใ์ชใ้นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ครูผูส้อนจะนาํเขา้สู่บทเรียนก่อน  

แลว้จึงใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากส่ือซ่ึงเป็นส่ือของ สพฐ. ในแทบ็เล็ตควบคู่กนัไปกบัการทาํแบบฝึก

ทกัษะ หรือใบงานในกระดาษ จากนั้นผูเ้รียนสรุปบทเรียนที่เรียนมา ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

แท็บเล็ตมีส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบ แมจ้ะมีการใชแ้ท็บเล็ตในการเรียนการสอน ผูส้อนยงัคงให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการเขียน  ทกัษะการพดูควบคู่ไปดว้ย โดยการทาํแบบฝึกทกัษะ หรือการสรุป

ความรู้ในสมุด  และการนาํเสนอความรู้หนา้ชั้นเรียน 

การใช้แบบออนไลน์ เป็นการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้ต่างๆ ในเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ที่มีเปิดใชอ้ยู่

ตามปกติทัว่ไป โดยรูปแบบน้ีนาํมาใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เน่ืองจากยงัมีส่ือท่ี

บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนอ้ยมากและไม่สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตามโครงการสอน

ในภาคการศึกษาที่ 2 ครูผูส้อนจึงตอ้งจดัหาส่ือมาสอนเอง  จากอินเทอร์เน็ต หรือผลิตข้ึนมาเอง 

ในหลากหลายรูปแบบ เช่น  เอกสาร คลิปวิดีโอ แอนิเมชั่น บทเรียนสําเร็จรูป ทั้ งในและ

ต่างประเทศ  ผูเ้รียนจะเขา้ถึงส่ือไดโ้ดยครูสร้างเวบ็บล็อกข้ึนมาเป็นเวบ็ไซตข์องตน  แลว้ผูเ้รียน

ดาวน์โหลดส่ือท่ีครูผลิต หรือ จดัหามา 

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตอย่างหลากหลาย เช่น การใช้

กลอ้งบนัทึกภาพกิจกรรม การใช้แอพพลิเคชัน่เพือ่การสร้างผลงาน การคน้หาสถานที่ การ

สืบคน้ขอ้มูลและการส่ือสารโดยใชอี้เมล เป็นตน้ 

หมายเหต:ุ  มัลติพลายดอทคอมกับการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ไดประยุกตใชเว็บมัลติพลายดอทคอมซ่ึงเปน
เว็บไซตที่ใหบริการบล็อก หรือ เว็บบล็อก เพ่ือส่ือสารกับผูเรียน 
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 ตัวอยางกิจกรรม 
 การสอนหาพกิดัพืน้ทีโ่ดยใชแอพพลเิคชัน่ MAP 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 
 การสรางแบบจาํลองของระบบสรุยิะ 

กลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 

  

 ภาพกิจกรรม 
 การตรวจเยีย่ม ณ โรงเรยีนสนามบนิ จงัหวดัขอนแกน  28-29 กมุภาพนัธ 2555 
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โรงเรยีนราชวนิติ 

 ขอมูลทั่วไป 
โรงเรียนราชวินิต ถือกาํเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คาํว่า "ราชวนิิต" เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่อบรม

กุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ดว้ยพระบารมีปกเกลา้ฯ" โรงเรียนราชวินิตเป็นโรงเรียนในสังกดั

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาํการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 และมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 – 3 

 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ 

 ผู้บริหาร 

 นางแสงระว ีวาจาวทุธ ผูอ้าํนวยการ 

 นางวราภรณ์ ภาตั้งใจจริง รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

วชิาการ 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

 ครูนนัทน์ภสั ศรีประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

 Ms. Reydilla B. Paculanang  กลุ่มสาระการเรียนรู้ Science & Mathematics 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

 ครูวาสนา  สมวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู 
โรงเรียนได้รับมอบแท็บเล็ตและนําไปให้นักเรียนได้ใช้คร้ังแรกในวนัท่ี 20 มกราคม 2555 

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนําวิธีการใช้เคร่ืองให้แก่นักเรียน ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 40 คน  และ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 41 คน  

ตารางที่  3 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบัคอมพวิเตอรแทบ็เล็ต ณ โรงเรียนราชวินิต 

 จํานวนนักเรยีน จํานวนครู 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 24 16 40 - 2 2 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 22 19 41 1 1 2 
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 รวมทั้งสิ้น 81 รวมทั้งสิ้น 4 
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ครูประจาํชั้นและครูท่ีสอนในหอ้งท่ีไดรั้บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไดน้าํไปประยุกตแ์ละบูรณาการ

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โดยเนน้การใชง้านในห้องเรียน หรือ ในบริเวณ

โรงเรียน หรือ นอกสถานที่ตามโรงเรียนเห็นสมควร ไม่อนุญาตให้นักเรียนนําเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตกลบับา้น 

การเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการใชง้านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในรูปแบบการ 

ออนไลน์ และ ออฟไลน์  ครูต่างชาติจะใช้รูปแบบการ ออนไลน์ เน่ืองจากครูไม่สามารถอ่าน

ภาษาไทยได้ จึงไม่ได้ใช้ส่ือของ สพฐ. และส่ือการเรียนรู้ในภาษาองักฤษมีให้เลือกอย่าง

หลากหลายบนอินเทอร์เน็ต  เวบ็ไซต ์แหล่งเรียนรู้ที่ใช ้ในการเรียน มีเวบ็ไซต ์Google เวบ็ไซต ์

ยทููป และเวบ็ไซตว์ิกิพีเดีย ส่วนแอพพลิเคชัน่ที่ใชไ้ดแ้ก่ Whiteboard, Animals Book, How to 

make Origami และ Baby Learning Numbers เป็นตน้ 

การเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที ่4 มีการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในรูปแบบการ 

ออนไลน์มากกว่าการใชส่ื้อของ สพฐ. เน่ืองจากส่ือของสพฐ. มีนอ้ย เวบ็ไซต์แหล่งเรียนรู้ที่ใช ้

ในการเรียน ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์Google เวบ็ไซตท์รูปลูกปัญญา และเวบ็ไซตว์กิิพเีดีย แอพพลิเคชัน่ท่ี

ใชม้ากไดแ้ก่ Mind Map Memo โดยปกติเม่ือนกัเรียนเรียนรู้ผา่นแท็บเล็ตแลว้ ครูจะให้นกัเรียน

เขียนสรุปความรู้ท่ีไดล้งสมุดบนัทึกประจาํของนกัเรียน หรือ ตอบคาํถามจากครู 

 ตัวอยางกิจกรรม 
 กจิกรรมการเรยีนโดยใชแทบ็เลต็ชั้นประถมศกึษาปที่ 1  โดย ครนูนัทนภสั ศรปีระเทศ 
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 กจิกรรมการเรยีนโดยใชแทบ็เลต็ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 โดย Ms. Paculanang 

 
 กจิกรรมการเรยีนโดยใชแทบ็เลต็ชัน้ประถมศกึษาปที ่1  โดย ครวูาสนา  สมวรรณ 

 

 ภาพกิจกรรม 
การตรวจเย่ียม ณ โรงเรียนราชวนิติ กรุงเทพมหานคร  9 มีนาคม 2555 
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โรงเรยีนอนบุาลพงังา 

 ขอมูลทั่วไป 
โรงเรียนอนุบาลพงังา ตั้งอยู่เลขที ่14 หมู่ 3  บา้นทา้ยทอย  ตาํบลถํ้ านํ้ าผุด  อาํเภอเมือง จงัหวดั

พงังา สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

ใหญ่ ปัจจุบนัเปิดสอนนกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ 

 ผู้บริหาร 

 นายสราวฒิุ  แกว้พพิฒัน์ ผูอ้าํนวยการ 

 นางวนีสั  จีวะรัตน์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

 ครูเฉลิม เกิดแสงสุริยงค ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

และคณิตศาสตร์ 

 ครูประไพ พวงแกว้   ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาองักฤษ 

 ครูจตุพร กาญจนะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

 ครูฉววีรรณ  โปฎก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ครูขวญัฤทยั ทองแท ้ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วทิยาศาสตร์ 

 ครูพชัวรรณ ตุลารักษ ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ครูกิตติยา ทองสุข   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 ครูสุพตัรา สุขขะชนะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู 
โรงเรียนได้รับมอบแท็บเล็ตและนาํไปให้นักเรียนได้ใช้คร้ังแรกในวนัที่ 10 มกราคม 2555  

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนําวิธีการใช้เคร่ืองให้แก่นักเรียน ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 44 คน  และ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 50 คน  

ตารางที่  4 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบัคอมพวิเตอรแทบ็เล็ต ณ โรงเรียนอนบุาลพงังา 

 จํานวนนักเรยีน จํานวนครู 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
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ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 24 20 44 - 3 3 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 26 24 50 - 5 5 
 รวมทั้งสิ้น 94 รวมทั้งสิ้น 8 
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ครูประจาํชั้นและครูผูส้อนในห้องท่ีไดรั้บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไดน้าํไปประยุกตแ์ละบูรณาการ

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โดยเนน้การใชง้านในห้องเรียน หรือ ในบริเวณ

โรงเรียน หรือ นอกสถานที่ตามโรงเรียนเห็นสมควร ไม่อนุญาตให้นักเรียนนําเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตกลบับา้น 

การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลพงังา มีการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทั้ งในแบบ 

ออนไลน์ และ ออฟไลน์  ในการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที ่1 จะใช้แบบออฟไลน์ โดยให้

นกัเรียนเปิดจากส่ือของ สพฐ. เป็นหลกัเพื่อทบทวน โดยมีใบงานให้นกัเรียนได้ทาํ และมีการ

สรุปร่วมกนั การเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   เน่ืองจากส่ือของสพฐ. มีนอ้ย จึงมีการ

ใช้งานแท็บเล็ตในออนไลน์มากกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษ 

แหล่งเรียนรู้ที่ใชใ้นการเรียน ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์Google เวบ็ไซตย์ทููป เป็นตน้ เวบ็ที่ใชใ้นการสอน

กลุ่มสาระภาษาองักฤษ เช่น เว็บไซต์ PlearnEnglish ซ่ึงมีบทเรียนและเกมส์การเรียนรู้ให้

นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะภาษาได้เป็นอย่างดี ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไดใ้ห้นักเรียนนาํ

แท็บเล็ตไปใชใ้นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สาํหรับคาบแนะแนว หรือ Home Room 

ไดใ้ห้นกัเรียนเรียนรู้แอพพลิเคชัน่ที่ไดติ้ดตั้งมากบัเคร่ืองไดแ้ก่ Whiteboard, Animals Book, 

How to make Origami และ Baby Learning Numbers เป็นตน้ เพือ่เสริมทกัษะและฝึกการใช้

แทบ็เลต็นอกเวลาเรียน 

ในบางคาบของการสอนท่ีโรงเรียนอนุบาลพังงา ได้มีการเชิญชวนผู้ปกครองให้เข้ามา

สังเกตการณ์เรียนการสอน โดยใหผู้ป้กครองเห็นสภาพการเรียนการสอนจริง 

 ตัวอยางกิจกรรม 
 การสอนสิ่งแวดลอมรอบตวัฉนั 

กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่1 
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 ตัวอยางกิจกรรม 
 การศกึษาแหลงเรยีนรูนอกหองเรยีน ณ ศนูยการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงบานเขากลม 

ม.7 ต.หนองทะเล  อ.เมอืง จ. กระบี ่
กลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 
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 ภาพกิจกรรม 
การตรวจเยีย่ม ณ โรงเรยีนอนบุาลพงังา จงัหวดัพงังา 21-22 ก.พ. 2555 

 

โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝายประถม) 

 ขอมูลทั่วไป 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตั้ งอยู่เลขท่ี 174  

ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้บริการทาง

การศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ 

 ผู้บริหาร 

 รองศาสตราจารยสุ์ขมุาล  เกษมสุข ผูอ้าํนวยการ 

 ครูโยธิน  หวงัทรัพยท์ว ี ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

 ครูฑิฆมัพร  สวสัด์ิโยธิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์  สังคมฯ 

 ครูรัถยา  เช้ือกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์  สังคมฯ 
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 ครูพรทิพย ์ สุขสวสัด์ิ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วทิยาศาสตร์ 

 ครูอนุสสรา  เฉลิมศรี ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วทิยาศาสตร์ 

 ครูภคันิษฐ ์ วรรณเฉลิม ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาองักฤษ 

 ครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

 ครูลกัษณา  อินทะจกัร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ครูฉตัรมงคล  โตจาํศิลป์ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

คณิตศาสตร์ 

 ครูสุกญัญา  สุพรรณรัตน์ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

วทิยาศาสตร์ 

 ครูแน่งนอ้ย  เหลืองถาวรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ 

 ครูศิริพร  หงษาครประเสริฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ 

 ครูสนัติ  สุขสตัย ์ก ลุ่ ม ส า ระ ก า ร เ รีย น รู้สั ง ค ม ศึ ก ษ า

ศาสนาและวฒันธรรม 

 การใชแท็บเล็ตเพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู 
โรงเรียนได้รับมอบแท็บเล็ตและนําไปให้นักเรียนได้ใช้คร้ังแรกในวนัท่ี 18 มกราคม 2555  

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนําวิธีการใช้เคร่ืองให้แก่นักเรียน ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 49 คน  และ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 51 คน  
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ตารางที่  5 จํานวนนักเรียนและครูที่ไดรบัคอมพวิเตอรแทบ็เล็ต ณ โรงเรียนสาธิต มศว  

 จํานวนนักเรยีน จํานวนครู 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 31 18 49 - 5 5 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 24 27 51 2 4 6 
 รวมทั้งสิ้น 100 รวมทั้งสิ้น 11 

ครูประจาํชั้นและครูผูส้อนในห้องท่ีไดรั้บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไดน้าํไปประยุกตแ์ละบูรณาการ

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โดยเนน้การใชง้านในห้องเรียน หรือ ในบริเวณ

โรงเรียน หรือ นอกสถานที่ตามโรงเรียนเห็นสมควร ไม่อนุญาตให้นักเรียนนําเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตกลบับา้น 

ครูไดเ้ร่ิมเตรียมความพร้อมโดย ศึกษาแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ในแท็บเล็ต ศึกษาความสามารถของ

แท็บเล็ต ท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อหาส่ือที่เหมาะสมมาใชใ้นการเรียนการสอน สร้างแผนการสอน

โดยใช้แท็บเล็ตเป็นส่ือประกอบ เตรียมการสอนและศึกษาการสร้างส่ือให้กบัครูผูส้อนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีท่ี.4 และไดก้าํหนดแนวทางการประยุกตแ์ละบูรณาการการเรียนการ

สอนดว้ยแทบ็เลต็ ดงัน้ี 

 ตั้งกฎระเบียบและกติกาการใชแ้ทบ็เล็ต 

 ใชค้าํศพัทท่ี์เขา้ใจง่าย 

 เรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั 

 ช่ืนชมเม่ือทาํสาํเร็จ 

กิจกรรมประกอบการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นส่ือ โดยไม่ทิ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน มีการจดั

กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กนั ใชแ้อพในการเรียนการสอนมากกวา่การเปิดส่ือเพียง

อยา่งเดียว โดยใชแ้อพไดแ้ก่ 

 Bord ใชว้าดภาพ เพื่อรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 Whiteboard ใชเ้ป็นกระดานดาํในการเขียนคาํ 

 Note Everything ใชเ้ป็นใบงาน เช่น เขียนไทย หาคาํ 

 Smart Diagram ใชว้าดแผนภาพ 

 Earth 3D ใชดู้ลกัษณะกายภาพของโลก 

 Google Map ใชค้น้หาแผนท่ี 
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 ตัวอยางกิจกรรม 
 เรยีนรูโดยใช Application Bord วาดรปูของเลนของใช 

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

   
 

 ใช Application Camara ในกจิกรรมการเรยีนรู 

   
 

 ใช Application Earth 3D และ Google Map ในกจิกรรมการเรยีนรูเรื่องภมูปิระเทศ 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษาปที ่4 
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 ใช Application Smart Diagram เขยีนแผนผงัตวักลางแสง 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที ่4 

   
 

 ภาพกิจกรรม 
 การประชมุชีแ้จงผูปกครองโรงเรยีนสาธติฝายประถม  19  ธนัวาคม 2554 

   
 

 การตรวจเยีย่ม ณ โรงเรยีนสาธติฝายประถม   1 มี.ค. 55 
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  “แท็บเล็ตเปนส่ือแทนครูไมได ครูตองใฝศึกษาทางการสอน 

ศึกษาแอพฯสรางแผนไมน่ิงนอน กระบวนสอนทกัษะอยูเหมือนเดมิ 
นําแท็บเล็ตมาเปนส่ือประกอบ เด็ก ๆ ชอบส่ือสดใสเปนตัวเสริม 

เปดแท็บเล็ตใหเด็กดูทั้งเทอม ไมเสริมสรางการเรียนรูฝากครูไทย” 
 

โดย 
อาจารยฑิฆัมพร สวัสดิ์โยธิน 
ครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1 
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 

 

 

 

 

เพลง แทบ็เลต็ของฉนั 

T A   B L E T        T A   B L E T 

แท็บเล็ต  แท็บเล็ตของฉัน (ซํ้า) 

น้ันมีประโยชนมากมาย (ซํ้า) 

เอาไวใช สืบคนขอมูล (ซํ้า) 

เวลาฉันสงสัย  อยากรูอะไรก็คนหา 

ปดซาย  ปดขวา  แท็บเลต็จาชวยฉันที 

รักษาไวใหดี  จะไดมีใชนานๆ (ซํ้า) 

สุขสราญฉันเปรมปรีด 
โดย 
อาจารยนิตยา  อรรคษร 
ครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 4/4 
โรงเรยีนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 
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บทสรปุจากโรงเรยีนนาํรอง 

จากการติดตามผลการทดลองนาํร่องการประยกุตแ์ละบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนนาํร่องทั้ง 5 โรงเรียน ในระหวา่งวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ถึง 9 มีนาคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัจากที่

โรงเรียนไดมี้การนาํแทบ็เล็ตไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ประมาณ 6 สัปดาห์ ไดข้อ้สรุปจากการ

สังเกต และการสอบถามในประเด็นหลกั ๆ ดงัน้ี 

 ภาพรวมของการประยุกตและบูรณาการ 
1. โรงเรียนในโครงการนาํร่องไดด้าํเนินการทดลองนาํแท็บเล็ตไปใช้ในห้องเรียนโดยได้

อาศยัหลกัการพื้นฐานตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการนาํแทบ็เล็ตไปใชด้งัน้ี 

 แทบ็เลต็เป็นเพยีงตวัช่วย ไม่ไดม้าแทนครู 

 แทบ็เล็ตเป็นเพียงตวัเสริมประสบการณ์และใชร่้วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 แทบ็เลต็เป็นเพยีงอุปกรณ์ท่ีครูและนกัเรียนเลือกใชบ้างเวลา ไม่ใช่ตลอดเวลา 

2. แทบ็เล็ตเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีมีขนาดเล็ก และมีคุณสมบติัหลกัในการใช้

เพื่อกิจกรรมการอ่าน สืบคน้ และส่งขอ้มูลแบบสั้นๆ ครูไดน้าํไปใชใ้นกิจกรรมเสริมการ

เรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 การเรียนรู้และฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารและคน้หาขอ้มูล 

 การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกบัเพือ่น 

 การเรียนรู้เน้ือหาวชิาดว้ยส่ือดิจิทลั และสนุกกบัเกมส์เสริมทกัษะ 

 การเรียนรู้และฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน การวาด การคาํนวณ 

 การคุน้เคยกบัการอ่านนิทาน หนงัสือ ตาํรา ในแบบมลัติมีเดียท่ีมีหลากหลายนอก

ชั้นเรียน 

 การสร้างช้ินงาน//โครงงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. เน่ืองจากแทบ็เล็ตซ่ึงเป็นอุปกรณ์แบบพกพาทีมี่คุณสมบติัหลกัในการใชเ้พือ่กิจกรรมการ

อ่าน สืบคน้ และเหมาะสําหรับการพิมพแ์ละส่งขอ้มูลแบบสั้ นๆ จึงมีขอ้จาํกดัในเร่ือง

รูปแบบการสร้างช้ินงาน หรือ โครงงาน อย่างไรก็ดีสําหรับนกัเรียนในวยัน้ีโดยเฉพาะ

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ครูผูส้อนไดใ้ห้นกัเรียนไดท้าํงานสรุปการเรียนบนใบงาน หรือ บน

สมุดบนัทึก ซ่ึงนบัว่าเป็นส่ิงสําคญั และสอดคลอ้งกบัหลกัการในการใช้แท็บเล็ต คือ 

เลือกใชต้ามความเหมาะสมกบักิจกรรมและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

4. ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของการประยกุตแ์ละบูรณาการแทบ็เล็ตในการเรียนการสอนไดแ้ก่ 

 ความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนของผูบ้ริหารของโรงเรียน 
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 ความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ของครูผูส้อน 

 ความเขา้ใจและการใหค้วามร่วมมือของผูป้กครอง 

 เครือข่ายความช่วยเหลือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพื่อนครูดว้ยกนั 

 ผูช่้วยดา้นเทคนิคท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การเรียนรู้ท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือ

ครูผูส้อนในดา้นการเตรียมอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์เพื่อการเรียนการสอน และการ

ช่วยเหลือในระหวา่งการสอน 

 หอ้งเรียนตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงไดแ้ก่ 

คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์เพื่อการนาํเสนอ ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง และปลัก๊ไฟฟ้า 

รวมถึงระบบเครือข่ายไร้สายท่ีเพียงพอและพร้อมใชง้าน 

 ดานผูบริหารและครู 
1. ผูบ้ริหารในโครงการนาํร่องไดใ้ห้ความสนใจและสนบัสนุนกิจกรรมในโครงการนาํร่อง

การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่การเรียนรู้เป็นอย่างดี มีการจดั

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูป้กครองและชุมชนในวงกวา้ง ไดแ้ก่ 

 เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนไดส้ัมภาษณ์และบนัทึกภาพเก่ียวกบักิจกรรมการเรียน

การสอนในหอ้งเรียนแทบ็เลต็ 

 จดักิจกรรมใหผู้ป้กครอง ผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูส้นใจไดเ้ขา้สังเกต

กิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนแทบ็เลต็ 

 สนบัสนุนในเร่ืองการจดัและปรับสภาพหอ้งเรียนโดยการสนบัสนุนของ

ผูป้กครอง 

2. ครูให้ความสนใจ ตื ่นตัวและตั้ งใจในการศึกษาเรียนรู้การใช้งานแท็บเล็ต การใช้

แอพพลิเคชัน่ รวมทั้งการคน้หาส่ือและแหล่งเรียนรู้เพือ่นาํมาประยุกตแ์ละบูรณาการใน

กิจกรรมการเรียนการสอน ถึงแมจ้ะมีภาระสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่ตอ้งดาํเนินการ

มากมายในภาคการศึกษาท่ี 2 น้ีก็ตาม 

3. ครูไดทุ้่มเทและสละเวลาในการออกแบบและจดัเตรียมกิจกรรมเพือ่ใช้ในการเรียนการ

สอนท่ีมีการประยกุตแ์ละบูรณาการเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4. ครูหลายท่านได้สละเวลาในการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานแท็บเล็ตและ

แอพพลิเคชัน่ดว้ยตนเอง หรือ เรียนรู้ร่วมกบัครูท่านอื่น หรือ ร่วมกบัผูช่้วยดา้นเทคนิค

ประจาํโครงการ และจาํเป็นตอ้งหาเวลาเพิ่มเติมเพื่อสอนและแนะนาํการใชแ้อพพลิเคชัน่

ให้แก่นกัเรียน โดยใช้เวลาของกิจกรรม Home Room หรือ เวลาจากกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี

พอจะเสริมใหน้กัเรียนได ้
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 ดานนักเรียน 
1. นกัเรียนให้ห้องเรียนแท็บเล็ตมีความสนใจและตื่นตวัในการกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแท็บ

เล็ต แมว้า่ความตื่นเตน้กบัเทคโนโลยีใหม่ๆ จะลดน้อยลงจากการเรียนดว้ยแท็บเล็ตใน

คร้ังแรกๆ บา้ง แต่นกัเรียนมีความกระตือรือร้น อยากจะเรียนรู้และทาํกิจกรรมดว้ยแท็บ

เล็ต และใหค้วามสนใจในกิจกรรมการเรียนเป็นอยา่งดี 

2. นกัเรียนสามารถใชแ้ละดูแลอุปกรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถทาํตามครูผูส้อนไดดี้ อยา่งไรก็

ตามการใช้เทคโนโลยีในบางคร้ังก็มีปัญหาเกิดข้ึนบ้าง เช่น การความล่าช้าของการ

เช่ือมต่อกบัเครือข่ายในบางคร้ัง ปัญหาติดขดัในบางจงัหวะของการใชง้าน ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง

มีผูช่้วยดา้นเทคนิคคอยใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะสามารถใช้งานแท็บเล็ตและเรียนรู้การใชแ้อพพลิเคชัน่

ต่างๆ ไดดี้กวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

 สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนการสอน 
1. ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อการเรียนรู้ของ สพฐ. หรือ แอพพลิเคชัน่ที่ไดติ้ดตั้งไว้

แลว้บนแทบ็เลต็ จะไม่ค่อยมีปัญหามากนกั แต่ถา้หากเปิดส่ือจากอินเทอร์เน็ต ยงัมีปัญหา

ความล่าช้าของการเรียกขอ้มูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่นักเรียนเปิดจากแหล่ง

เดียวกนั เช่น ส่ือวดีิโอจาก YouTube เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาน้ีจะทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อ

การเรียนการสอนพอสมควร 

2. สําหรับการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ซ่ึงมีส่ือทีเ่ป็นบทเรียนบรรจุอยู่ในแท็บเล็ตเป็น

จาํนวนมากนั้น เมื่อให้นกัเรียนเปิดอ่านและศึกษาด้วยตนเอง โดยนักเรียนแต่ละคนใช้

อุปกรณ์หูฟัง นกัเรียนดูจะมีความสนใจและมีสมาธิในการเรียนดี 

3. กิจกรรมทีค่รูใหน้กัเรียนศึกษาจากส่ือต่างๆ ทั้งจากบนเคร่ืองแท็บเล็ต และผา่นเวบ็ไซต ์ครู

จะมีใบงาน หรือ สมุดบนัทึกการเรียนรู้จากแท็บเล็ตเพื่อให้นกัเรียนได้สรุปความรู้บน

กระดาษควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้

4. นอกจากการใช้แท็บเล็ตเพื่อการอ่านและศึกษาจากส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แล้ว 

พบว่าครูไดใ้ช้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเรียนรู้และบูรณาการในกิจกรรมการ

เรียนรู้ ซ่ึงทาํให้นักเรียนสนุกจากการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และทาํให้ได้เขา้ถึงส่ือท่ี

หลากหลาย และทนัสมยั ตวัอยา่งกิจกรรมไดแ้ก่ 

 การใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะการ

กาํหนดคาํ หรือ ขอ้ความให ้ซ่ึงดูจะเหมาะสมกบันกัเรียนในวยัน้ี โดยเฉพาะชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

92 

 การใหน้กัเรียนไดส้ร้างช้ินงาน หรือ ใชเ้คร่ืองมือในการทาํกิจกรรม โดยใช้

แอพพลิเคชัน่ต่างๆ  ไดแ้ก่  

 การวาดภาพระบายสี (Draw & Paint) 

 การวาดแผนภูมิ (Diagram) 

 การสร้างผงัความคิด (Mind Map) 

 การใชก้ลอ้งเพือ่บนัทึกภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว 

 ขอเสนอแนะจากผูบริหารและครูในโครงการนํารอง 
จากการติดตามผลการทดลองนาํร่องการประยกุตแ์ละบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้

ในโรงเรียนนาํร่องทั้ง 5 แห่ง ผูบ้ริหารและครูไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการ

ทดลองนาํร่องการใช้แท็บเล็ตเพือ่กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนในช่วงระยะเวลาประมาณ 6-7 

สัปดาห์ ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นระยะเวลาสั้ นๆ แต่ผูบ้ริหารและครูทุกท่านก็ได้ตั้งใจและให้ความสําคญักบัการ

ทดลองนาํร่องในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี และไดร่้วมกนัให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนาํ

แทบ็เล็ตไปใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ ดงัน้ี 

1. ในการนาํร่องคร้ังน้ีเป็นการทดลองในภาคการศึกษาท่ี 2 สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 1 นั้น พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่จะสามารถเรียนรู้การใชง้านแทบ็เล็ตและสามารถปฏิบติั

ตามไดไ้ม่ยากนกั แต่จาํเป็นตอ้งมีครูและผูช่้วยหลายๆ คนในช่วงแรก เน่ืองจากนกัเรียนมี

ความพร้อม สามารถอ่านเขียนไดพ้อสมควรแลว้ หากเป็นภาคการศึกษาที่ 1 นกัเรียน

ส่วนใหญ่จะยงัไม่ค่อยมีความพร้อม และนักเรียนในห้องเดียวกนัส่วนใหญ่จะมีความ

พร้อมในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ปกติครูก็จะตอ้งใชเ้วลาในการปรับพื้นฐานก่อน 

2. นกัเรียนทั้งระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ชอบและสนุกกบัการเรียนดว้ยแทบ็เล็ต  

3. ครูส่วนใหญ่มีความเห็นวา่จาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจดา้นไอทีเพื่อช่วย

จัดเตรียมอุปกรณ์ และช่วยแก้ปัญหาในระหว่างการเ รียนการสอนท่ีมีการใช ้

แท็บเล็ตและเทคโนโลยี เพราะแมน้กัเรียนจะสามรถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ไม่ยากนัก 

แต่ปัญหาขอ้ติดขดัอนัเน่ืองจากเทคโนโลยทีั้งดา้นอุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์สามารถเกิดข้ึน

ได้ ลาํพงัครูผูส้อนเพียงคนเดียวอาจจะไม่สามารถดูแลแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียน

จาํนวน 40-50 คนได ้

4. ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในห้องเรียนจาํเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์พีซีทีเ่ชื่อมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต และสามารถฉายผา่นจอภาพไดเ้พื่อใชใ้นการนาํเสนอ และการสรุป รวมทั้ง

ในบางคร้ังท่ีพบปัญหาการใชเ้ครือข่ายไร้สาย หรือ ปัญหาการเรียกดูส่ือจากแท็บเล็ต ครูก็

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พีซีหน้าห้องได้ นอกจากนั้นครูพบว่าบางคร้ังการเปิดส่ือการ
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เรียนรู้ผา่นจอภาพหนา้ห้องทาํให้นกัเรียนมีความสนใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัไดเ้ป็น

อยา่งดี 

5. การจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ และแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตเพื่อให้พร้อมสําหรับการ

เรียนในประถมศึกษาปีท่ี 1 น่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากนักเรียนยงัไม่ค่อย

จาํเป็นตอ้งคน้หาความรู้ผา่นอินเทอร์เน็ต และทกัษะในการพิมพข์อ้มูลดว้ยแป้นพิมพจ์าก

แทบ็เล็ตก็ยงัเป็นทกัษะท่ีอาจจะยากสาํหรับนกัเรียนบางกลุ่ม 

6. ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายงัไม่ควรให้นกัเรียนนาํแท็บเล็ตกลบัไปบา้น หากอนุญาต

ใหน้าํกลบั จะตอ้งมีมาตรการ ขอ้ตกลง รวมถึงวธีิการท่ีจะช่วยลดปัญหาขอ้กงัวลเก่ียวกบั

การสูญหายหรือชาํรุดเสียหาย รวมทั้งในดา้นความพร้อมของการใช้งานในห้องเรียน 

โดยผูป้กครองอาจจะตอ้งมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการให้คาํแนะนาํและดูแลการใช้และการ

รักษาอุปกรณ์ร่วมกบัทางโรงเรียน 

7. การจดัการเรียนการสอนผ่านแท็บเล็ตนั้น หากจะให้มีประสิทธิภาพ ครูจาํเป็นตอ้งมี

เวลาในการเตรียมสอน ด้วยการคน้ควา้โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และการ

จดัเตรียมส่ือกิจกรรมท่ีเหมาะสม ดงันั้นโรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้หค้รู 

8. โรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัเตรียมบุคลากรดา้นไอซีทีเพื่อสนบัสนุนและช่วยเหลือครูผูส้อน

ทั้งในเวลาที่มีการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 1-2 เดือนแรก และจาํเป็นต้องมี

บุคลากรช่วยนอกเวลาเพือ่เตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์ และการจดัเตรียมส่ือการ

เรียนรู้ก่อนนาํไปใหน้กัเรียนแต่ละคนไดใ้ชใ้นเวลาเรียน 

9. ส่ือการเรียนรู้และแอพพลิเคชัน่เพื่อเสริมทกัษะและกิจกรรมบนแท็บเล็ตยงัมีจาํกดั ควร

จะมีการเตรียมจดัหาให้มากกวา่น้ีโดยเฉพาะในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เน่ืองจากขอ้จาํกดั

ในเร่ืองส่ือและแอพพลิเคชั่น ทาํให้ครูตอ้งคน้หาส่ือและแหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต

เท่าท่ีจะหาไดม้าใชใ้นการเรียนการสอน 
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ผลการศกึษาผลกระทบ 
ในการทดลองนาํร่องคร้ังน้ีได้ศึกษาขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ 

รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นและรับฟังขอ้เสนอแนะจาก นกัเรียน ครูผูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี

ประสบการณ์ดา้นการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน และตวัแทน

ทอ้งถ่ิน ถึงการนาํเทคโนโลยีแท็บเล็ตมาใช้เพื่อพฒันาการศึกษา โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับ

ผลกระทบทางสุขภาพและพฤติกรรม ดงัน้ี 

 ผลกระทบดา้นพฤติกรรมและคุณภาพชีวติ 

 ผลกระทบดา้นจกัษุ 

 ผลกระทบดา้นสุขภาพและพฒันาการ 

 ผลกระทบดา้นพฤติกรรมและการจดัการเรียนรู้ 

 ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม 

ดานพฤตกิรรมและคณุภาพชวีติ 
 นักเรียน 
 การศึกษาเชิงปริมาณ 

จากการศึกษาผ่านแบบสอบถามสําหรับผูป้กครองและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในทั้ง 5 โรงเรียนนาํร่อง ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง (ใช้แท็บเล็ต) และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้แท็บเล็ต) ทั้งจากแบบสอบถามปัญหา

คุณภาพชีวิต (Peds-QL) แบบสอบถามปัญหาพฤติกรรมติดเกม (Game-S) และแบบสอบถามปัญหา

พฤติกรรม (TYC) ทั้ง 9 กลุ่มอาการ (วิตกกงัวล, ความเจ็บป่วยทางร่างกาย, ซึมเศร้า, พฤติกรรมเด็กกวา่วยั, 

เกเร/ทาํผิดกฎระเบียบ, อยู่ไม่สุข/หุนหนัพนัแล่น/ปัญหาทางสังคม,พฤติกรรมกา้วร้าว, ปัญหาทางเพศและ

แยกตนเองจากสังคม) 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มและสังเกตพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ในโรงเรียนนาํร่องทั้ง 5 โรงเรียนพบว่า ในช่วง 1 เดือนแรกนักเรียนมีความดีใจ ตื่นเตน้ที่ได้ใช้แท็บเล็ต  

ให้ความสนใจต่อการใช้แท็บเล็ตอย่างดีมาก พยายามขอให้ครูเพิ่มกิจกรรมการใช้แท็บเล็ตในการสอนให้

มากข้ึน สามารถจดจ่อกับการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพบว่า นักเรียนมีอาการ 

“วอกแวก” และมีอารมณ์หงุดหงิดในบางคร้ัง โดยเฉพาะในขณะที่พบปัญหาการใช้เคร่ืองแท็บเล็ต เช่น 
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เคร่ืองดบั หนา้จอคา้ง เป็นตน้ นกัเรียนตอ้งขอให้เจา้หนา้ที่ผูดู้แลมาช่วยแกปั้ญหาทุกคร้ัง หากไม่มีเจา้หนา้ที่

ให้ความช่วยเหลือ ครูตอ้งเขา้ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้นกัเรียนเอง  นักเรียนคนอื่น ๆ ในห้องตอ้งรอทาํให้

กระบวนการสอนไม่สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัเรียนมีความกงัวลในเร่ืองการ

ดูแลรักษาเคร่ือง กลวัทาํเคร่ืองตกเสียหาย 

ในระยะ 1 เดือนต่อมาพบวา่ ความสนใจของนกัเรียนดูจะลดลง ดว้ยเหตุผลวา่ ส่ือการสอนไม่สนุก 

และตรงกบัส่ือในหนงัสือมากเกินไป ตวัอยา่งเช่น ในวิชาภาษาไทย ครูให้นกัเรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ซ่ึงเป็น

ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีตวัละครเหมือนเดิมทุกคร้ัง และการดาํเนินเร่ืองก็เป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ ไม่น่าสนใจ 

นกัเรียนไม่มีพฤติกรรมเล่นเกมหรือเปิดส่ืออ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีครูใชใ้นการสอน โดยให้เหตุผลวา่ 

การใช้แท็บเล็ตทาํให้เวลาการเรียนตามปกติลดน้อยลง ถา้เปิดส่ืออื่นๆ จะยิ่งทาํให้เรียนไดไ้ม่ต่อเน่ืองและ

ทาํงานส่งครูไม่ทนั นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัเรียนสามารถเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดง่้ายอยูแ่ลว้ ทาํให้

ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเล่นเกมผา่นแทบ็เลต็  

กระบวนการจดัการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมของครูมีความสําคญัมากต่อความสนใจในการ

เรียนของนกัเรียน เช่น การกาํหนดขอ้ตกลงก่อนเรียนวา่ ใหน้กัเรียนวางเคร่ืองแท็บเล็ตในแนวนอน และใน

มุมเฉียงจากโต๊ะ เพื่อนกัเรียนไม่ตอ้งละสายตาจากกระดานดาํและแท็บเล็ตมากเกินไป และให้เจา้หน้าที่

ผูดู้แลสามารถสังเกตปัญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

การเรียนรู้นอกจากส่ือการสอนทีมี่ นกัเรียนชอบส่ือการฝึกพบักระดาษ ซ่ึงนกัเรียนสามารถเลือกรูป

ที่ต้องการแล้วทาํผลงานส่งครู และการดูส่ือการสอนจากแหล่งภายนอก เช่น เว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา 

YouTube และ Google เป็นตน้ โดยนกัเรียนจะเขา้ถึงส่ือเหล่าน้ีไดก้็ต่อเมื่อทาํกิจกรรมที่ไดรั้บมอบหมาย

เรียบร้อยแลว้ และขออนุญาตครูผูส้อนก่อนทุกคร้ัง 

เมื่อสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชแ้ท็บเล็ต นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นวา่ ปริมาณการ

ใชเ้พียงแค่ 1-2 ชัว่โมงต่อวนันั้นนอ้ยมาก จนแทบไม่มีผลต่อการเรียน อารมณ์ หรือ การอ่านเขียนแต่อยา่งใด 

แท็บเล็ตสามารถช่วยให้เรียนได้เขา้ใจยิ่งข้ึนจากการเปิดดูภาพ ส่ือการสอนที่ทาํให้คล้ายได้เห็นของจริง 

ปริมาณเวลาในการใช้เหมาะสมดี แต่ส่ือยงัไม่น่าสนใจมากนกั นกัเรียนมีความเห็นตรงกนัวา่แท็บเล็ตเป็น

เพียงแค่ตัวช่วยในกระบวนการเรียนรู้เท่านั้ น ไม่สามารถทดแทนระบบการสอนตามปกติได้ทั้ งหมด  

ยงัตอ้งการเรียนโดยการเขียนลงในสมุดและเขียนใบงานส่งครู แท็บเล็ตมีขอ้ดีที่ทาํให้การเรียนในห้องสนุก

ข้ึน และไม่ตอ้งพกหนงัสือหลายเล่ม มีขอ้เสียที่เป็นภาระในการดูแล นกัเรียนหลายคนกงัวลวา่ตอ้งชดใชใ้น

กรณีท่ีเกิดความเสียหายกบัตวัเคร่ือง จึงไม่อยากพกพาตลอดเวลา และไม่อยากนาํแทบ็เล็ตกลบัไปใชท่ี้บา้น 

จากการศึกษาในเบ้ืองตน้ ยงัไม่พบว่าการใช้แท็บเล็ตส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของนกัเรียนในห้อง

หรือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน บางคร้ังครูมีการส่ือสารโดยตรงกบันกัเรียนมากข้ึนโดยเฉพาะเมื่อ

ตอ้งช่วยนกั เรียนแกปั้ญหาเก่ียวกบัการใช้เคร่ือง  การส่ือสารเร่ืองการเรียนระหว่างครูกบันักเรียนยงัคงมี
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เหมือนเดิม เพราะครูจะมีการอธิบายทาํความเขา้ใจก่อนให้นกัเรียนแต่ละคนเร่ิมดูส่ือการสอนภายในเคร่ือง

ของตนเอง  แต่ในกรณีท่ีมีการเรียนดว้ยตนเองจากแท็บเล็ตแลว้ นกัเรียนบางส่วนรู้สึกวา่การส่ือสารระหวา่ง

ครูกับนักเรียนลดลง แต่การส่ือสารระหว่างเพื ่อนร่วมชั้ นเรียนมีเพิ่มมากข้ึน และไม่พบว่านักเรียนมี

พฤติกรรมแยกตวั  ในกลบัพบวา่เม่ือนกัเรียนเรียนตามไม่ทนั หรือ เคร่ืองเกิดปัญหาข้ึน นกัเรียนท่ีนัง่เรียน

ใกลก้นัมกัใหค้วามช่วยเหลือเพือ่น และในบางคร้ังนกัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งพึ่งพา

เจา้หนา้ท่ีหรือครูผูส้อน 

โดยสรุปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ให้ความสนใจต่อการใช้แท็บเล็ตดี แต่ยงัไม่สามารถใช ้

แท็บเล็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยงัไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานได้ ทาํให้เกิดปัญหา

ติดขดัในกระบวนการเรียนรู้บา้ง นอกจากน้ีส่ือท่ีใชส้อนบงัไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

พฤติกรรมการใชแ้ทบ็เล็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างจากนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นส่ือการสอน ความสามารถดา้นเทคโนโลยี หรือ วุฒิภาวะตามวยั นกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถใชแ้ท็บเล็ตในการคน้ควา้ดว้ยตวัเองไดม้ากข้ึน และใชใ้นการเรียนการสอน

ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ไดม้ากกว่า  โดยส่ือการสอน หรือ บทเรียนในเคร่ืองแท็บเล็ตที่ตรงตามเน้ือหาการ

เรียนรู้ยงัมีนอ้ยมาก ถา้เปรียบเทียบกบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ครูผูส้อนไดมี้การนาํแท็บเล็ตมาประยุกตใ์ชใ้น

การส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ต  เช่น ให้บนัทึกวีดีโอเสียงการอ่านบทร้อยกรองแล้วส่งอีเมลให้ครู และครู

สามารถนาํผลงานของนกัเรียนข้ึนจอโดยผา่นคอมพิวเตอร์เพื่อให้นกัเรียนคนอ่ืนไดช้ม นกัเรียนมีความรู้สึก

สนุกและเกิดความภูมิใจเม่ือผลงานของตนเองไดรั้บเลือกไปนาํเสนอหนา้หอ้ง 

ในช่วงแรก ๆ ของการนําแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ในห้องเรียน นักเรียนไม่ค่อยเปิดส่ืออื่น ๆ ท่ี

นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนมากนกั สามารถมีสมาธิในการเรียนไดดี้ โดยเฉพาะวิชาที่ครูนาํส่ือ

ภายนอกบทเรียนมาประกอบการสอน นกัเรียนสามารถติดตามการเรียนผา่นครูและแท็บเล็ตไดเ้ป็นอย่างดี

และมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดอ้ย่างทัว่ถึง แมว้า่จะมีปัญหาในการใช้งานบา้งแต่นกัเรียนสามารถแกไ้ขเองไดเ้ป็น

ส่วนใหญ่ แต่ในระยะหลังเมื่อให้ใช้แท็บเล็ตอย่างต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมงข้ึนไป พบว่านักเรียนบางกลุ่ม

โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีทาํงานเสร็จเร็วจะเปิดโปรแกรม หรือ เกมบ่อยคร้ังและใหค้วามสนใจการสอนลดลง 

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความสนใจของนกัเรียน เช่น จาํนวนนกัเรียน พบวา่ห้องที่มีนกัเรียนจาํนวน

มากกว่า 40 คน ครูจะไม่สามารถควบคุมการสอนให้ไปในทิศทางเดียวกนัได ้การจดัสภาพห้องเรียน โต๊ะ

เกา้อ้ีท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทาํให้ครูไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมไดต้ลอด ทาํให้นกัเรียนวอกแวกจากการ

เรียนมากข้ึน 

เน่ืองจากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความชาํนาญในการใชง้านคอมพิวเตอร์อยูแ่ลว้ ทาํให้ครู

สามารถประยกุตเ์ทคโนโลยีใหม่ในการเรียนการสอนมากข้ึน เช่น การใชโ้ปรแกรมสร้างผงัความคิด (Mind 
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mapping) การใช ้QR code เพื่อการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์ตลอดจนการประยุกตก์ารพบักระดาษจากโปรแกรมใน

แทบ็เล็ตมาเป็นเร่ืองเล่าในวชิาภาษาไทย บางโรงเรียนจะให้นกัเรียนไดบ้นัทึกความรู้ผา่นสมุดเรียนในวิชาท่ี

ใชแ้ทบ็เล็ตเพื่อใหน้กัเรียนสามารถบูรณาการความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึน 

นอกจากน้ีพบวา่การใชแ้ทบ็เล็ตท่ีโรงเรียนทาํให้นกัเรียนเพิ่มปริมาณการใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ที่บ้านมากข้ึน แต่พฤติกรรมการเล่นเกมยงัไม่พบเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน นักเรียนหลายคนมีแท็บเล็ตของ

ผูป้กครองใช้งานอยู่แล้วจึงไม่คิดว่าการใช้แท็บเล็ตที่โรงเรียนจะมีผลกระทบต่อการใช้ท่ีบา้นแต่อย่างใด 

เพราะปริมาณท่ีใชใ้นชั้นเรียนนอ้ยมาก และมีการควบคุมดูแลจากครูอยา่งทัว่ถึง 

ในกลุ่มนักเรียนพิเศษพบว่า นักเรียนที่มีการเรียนรู้ช้า หรือ มีปัญหาในการอ่านเขียน (Learning 

disorder) มกัมีปัญหาในการใช้งานแท็บเล็ต เช่น ความสับสนในการใช้โปรแกรม การอ่านและการสะกด 

ประกอบกบัการที่ครูตอ้งให้การดูแลนักเรียนคนอื่นๆ ในเร่ืองการใช้งาน ทาํให้ครูไม่สามารถช่วยเหลือ

นกัเรียนพเิศษเหล่าน้ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

โดยสรุป นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ดีเป็นพื้นฐานเดิมทาํ

ให้ไม่ต้องปรับตัวกับการใช้แท็บเล็ตมากนัก แต่อาจพบพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตในกิจกรรมอื่น

นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึนตามมา 

 ครูและผูบริหาร 
จากการสัมภาษณ์ครูทีใ่ช้แท็บเล็ตในการสอนทั้ง 5 กลุ่มสาระหลกัพบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นวา่แท็บ

เลต็จะเป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีสาํคญั แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการสอนตามปกติไดแ้ต่อยา่งใด การเร่ิมนาํ

แทบ็เล็ตมาประยกุตใ์นการเรียนการสอนนั้นพบวา่ เป็นทั้งตวัช่วยและอุปสรรค กล่าวคือ ครูจะใชเ้วลาในการ

เตรียมการสอนมากข้ึน แต่ใช้เวลาในการสอนนอ้ยลง ทศันคติดา้นคอมพิวเตอร์ของครูและความใส่ใจของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีผลกระทบต่อการใชแ้ท็บเล็ตอยา่งมาก ครูโดยส่วนใหญ่เห็นวา่แท็บเล็ตไม่ไดก้ระทบต่อ

คุณภาพชีวติของตนเองมากนกั เพราะเวลาท่ีใชแ้ทบ็เลต็ในการสอนยงัไม่มาก 

ครูบางท่านเห็นวา่ แท็บเล็ตทาํให้นกัเรียนขาดสมาธิในการเรียน เช่น การเปิดส่ือการสอนบนแท็บ

เล็ตทาํใหน้กัเรียนทั้งหอ้งไม่สามารถเรียนรู้ไปไดพ้ร้อมกนั นกัเรียนที่ทาํไดเ้ร็วกวา่ก็จะก่อกวน หรือ เล่นกบั

เพือ่นนักเรียนคนอืน่ นอกจากน้ีปัญหาอุปกรณ์หูฟังทีไ่ม่มีมาพร้อมตวัเคร่ืองในช่วงแรกทาํให้เกิดเสียง

รบกวนตลอดเวลาในขณะท่ีนกัเรียนเปิดเคร่ืองพร้อมกนัทั้งหอ้ ง เน่ืองจากส่ือการสอนส่วนใหญ่เป็นส่ือภาพ

และเสียงซ่ึงสามารถให้นกัเรียนดูไดใ้นเวลาเดียวกนั ครูหลายท่านให้ความเห็นวา่ควรใชจ้อโปรเจคเตอร์ใน

การสอน เน่ืองจากสามารถควบคุมการสอนไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงกนั และนกัเรียนจะมีสมาธิในการเรียนได้

ดีกว่า และควรใช้โปรแกรมในแท็บเล็ตเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ เช่นก่อนและหลงัการสอน หรือให้

นกัเรียนมีเวลาช่วงทา้ยชัว่โมงเพื่อคน้ควา้ขอ้มูลจากแทบ็เล็ตดว้ยตวัเอง 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

98 

ปัญหาในการใชเ้คร่ืองส่วนใหญ่เก่ียวกบัความเสถียรของตวัเคร่ืองซ่ึงเมื่อเคร่ืองคา้ง หนา้จอดบั จะ

ทาํให้ครูไม่สามารถดาํเนินการสอนต่อได ้และครูทั้งหมดมีความเห็นตรงกนัว่า จาํเป็นตอ้งมีเจา้หน้าท่ีให้

ความช่วยครูในการแกปั้ญหาการใช้งานขณะมีการเรียนการสอน  อีกทั้งความสามารถทางเทคโนโลยีของ

ครูผูส้อนยงัส่งผลโดยตรงกบัการจดัการเรียนการสอน เมื่อส่ือการสอนที่มียงัไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงกบั

เน้ือหา ครูจึงตอ้งเตรียมการสอนเพิ่มเติม และใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํข้ึนเก็บบนเวบ็ไซตข์องครู เม่ือถึงชัว่โมงเรียน

นกัเรียนทุกคนก็สามารถเขา้ดูส่ือนั้นดว้ยตวัเองได ้ แต่ยงัมีครูจาํนวนหน่ึงซ่ึงยงัไม่ถนดัในการใชเ้ทคโนโลยี

ก็จะเห็นวา่แทบ็เลต็เป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอนของครู 

ครูชาวต่างชาติพบปัญหาในการใชแ้ท็บเล็ตมากกวา่ครูชาวไทย  มกัเป็นปัญหาเก่ียวกบัการส่ือสาร

กบันักเรียน จึงต้องมีการให้ครูชาวไทยเข้าช่วยสอนด้วยในชั่วโมงที่ตอ้งใช้แท็บเล็ต  ครูชาวต่างชาติมี

ความสามารถในการใช้ส่ือการสอนได้หลากหลายดี เนื่องจากมีส่ือการเรียนรู้ที่น่าใจในภาษาองักฤษบน

อินเทอร์เน็ตใหเ้ลือกมากมาย 

การใชแ้ท็บเล็ตในการสอนมกัเป็นรูปแบบ “offline” มากกวา่ “online” เน่ืองจากครูเห็นวา่ เวลาใน

การสอนมีจาํกดั ถา้ให้นกัเรียนมีอิสระในการคน้ควา้มาก ครูจะไม่สามารถควบคุมการสอนให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคใ์นแต่ละชัว่โมงการสอนได ้อีกทั้งปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ต ที่ยงัพบวา่ ความเร็ว หรือช่อง

ทางการส่ือสารยงัไม่เพียงพอถา้ตอ้งใชง้านพร้อม ๆ กนัทั้งห้อง ครูบางท่านจึงแกปั้ญหาโดยการให้นกัเรียน

ทาํการบา้นทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่บา้น แลว้ส่งงานผ่านอีเมล ในดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียน บางโรงเรียนท่ีไดเ้ร่ิมนาํระบบที่ให้นกัเรียนสามารถตอบคาํถาม หรือ ส่งความคิดเห็นผา่นแท็บเล็ต

และนกัเรียนสามารถตรวจสอบผลไดท้นัทีผา่นจอโปรเจคเตอร์หนา้ห้อง พบวา่การใชร้ะบบดงักล่าวช่วยให้

ครูประเมินผลไดอ้ยา่งสะดวกและแม่นยาํ นกัเรียนชอบและต่ืนเตน้ท่ีไดรู้้ผลการทาํแบบทดสอบของตน 

ครูหลายท่านเห็นควรให้แยกวิชาแท็บเล็ตออกมาเป็นรายวิชาหน่ึงโดยใช้สัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง

เพือ่ให้นกัเรียนนาํไปใช้อย่างบูรณาการในหลากหลายวิชา และทาํให้นกัเรียนชั้นเรียนอื่นๆ สามารถเขา้ถึง

แท็บเล็ตเพือ่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากที่สุด ครูบางท่านเห็นว่าในบางวิชาควรส่งเสริมให้นักเรียนทาํ

กิจกรรมเป็นทีมโดยมีแท็บเล็ตเป็นตวัช่วย เช่น ให้นกัเรียน 5 คนต่อแท็บเล็ต 1 เคร่ือง และอาจนาํไปใช้ใน

การทาํกิจกรรมโครงงานในชุมชน และใหน้าํเสนอผา่นแทบ็เลต็ 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของโรงเรียนพบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ทราบวตัถุประสงคก์ารนาํแท็บเล็ต

มาใชใ้นชั้นเรียน และให้ความร่วมมือในการทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการดาํเนินการของโครงการเป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ีพบวา่ นโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียนส่งผลอยา่งมากต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต  

เช่น การจดัส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยี การวางแผนในการใชแ้ท็บ

เลต็ต่อเน่ืองในปีการศึกษาถดัไป 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

99 

 

 ผูปกครอง 
จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองของนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนพบว่า ผูป้กครองส่วนหน่ึงยงัไม่เข้าใจ

วตัถุประสงคก์ารใชแ้ท็บเล็ตประกอบการเรียนการสอน จึงทาํให้เกิดความกงัวล เช่น เร่ืองการฝึกอ่าน เขียน 

สะกดคาํ ตอ้งการให้มีการส่ือสารระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองเพิ่มมากข้ึน และเสนอแนะให้มีการจดัทาํ

ฐานขอ้มลูส่วนกลางเพื่อรวบรวมส่ือการสอนไว ้และใหผู้ป้กครองสามารถเขา้ดูและติดตามเน้ือหาท่ีนกัเรียน

ได้เรียน เพื ่อให้สามารถช่วยทบทวนบทเรียนที่บ้านถึงแม้ไม่ได้นําแท็บเล็ตกลับบ้าน ผู ้ปกครองชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความเห็นว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยงัเร็วเกินไปที่จะใช้แท็บเล็ต และยงัไม่

อยากให้เร่ิมใช้ ขณะที่ผูป้กครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เห็นว่านกัเรียนน่าจะสามารถใชป้ระโยชน์ไดดี้ข้ึน 

แต่ยงัไม่สามารถเห็นผลอยา่งชดัเจน 

ผูป้กครองส่วนน้อยเห็นว่า แท็บเล็ตไม่มีความจาํเป็นต่อการเรียนการสอนมากนัก เนื่องจาก

หลกัสูตรการเรียนการสอนตามปกติมีความเหมาะสมอยู่แลว้ เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคลใชที้่บา้น จึงเห็นว่านกัเรียนสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ที่บา้นได ้ หากมี

การใชแ้ท็บเล็ตในกิจกรรมการเรียนการสอน อยากให้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือเพื่อการสืบคน้ (search engine) 

มากกวา่เป็นเคร่ืองมือเพื่อเปิดส่ือคลิปวีดีโอ หรือ อ่านหนงัสือ ดงันั้นครูควรมีวิธีในการกระตุน้ให้นกัเรียน

ไดค้น้ควา้ที่บา้นเพิ่มข้ึนผา่นการส่งการบา้นทางอีเมล หรือ การเขา้ถึงส่ือทางการศึกษาอ่ืนๆ ในอินเทอร์เน็ต  

ปริมาณการใชแ้ทบ็เล็ตเพียงแค่ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั ยงัไม่เห็นผลกระทบต่อนกัเรียนทั้งดา้นการเรียน การอ่าน-

เขียน อารมณ์ หรือ ปัญหาพฤติกรรมอ่ืน ๆ แต่อย่างใด (เช่น ติดเกม พฤติกรรมกา้วร้าว) ผูป้กครองทุกท่าน

เห็นวา่พฤติกรรมโดยทัว่ไปของนกัเรียนยงัเป็นปกติดีอยู ่

ผูป้กครองเห็นวา่ ถึงแมไ้ม่มีแท็บเล็ตนกัเรียนก็สามารถเขา้ถึงส่ือต่างๆ ไดห้ลากหลายวิธี เช่น ร้าน

เกม โทรศพัท์มือถือ โทรทศัน์ เป็นตน้ ดงันั้นการป้องกนัที่ตวัเคร่ืองแท็บเล็ตเป็นการแกปั้ญหาที่ปลายเหตุ 

ผูป้กครองจึงตอ้งการใหเ้นน้ที่การสร้างจิตสํานึกให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัดว้ยตนเอง ถึงประโยชน์และ

โทษที่เกิดจากการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีมี่ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์สูง 

ผูป้กครองเห็นวา่ควรตอ้งวางคอมพิวเตอร์อยูใ่นที่ที่พ่อแม่สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกบั

ลูกไปดว้ย 

ผูป้กครองไม่อยากใหน้กัเรียนนาํแทบ็เล็ตกลบับา้น ดว้ยกลวัวา่จะทาํให้นกัเรียนมีเวลากบัครอบครัว

ลดลง อีกทั้งเห็นวา่แท็บเล็ตจะเป็นเสมือนเคร่ืองเล่นเกมเคล่ือนที่ซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํไปใชที้่ใดก็ได ้และ

การควบคุมดูแลจะทาํไดย้ากกวา่การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงักงัวลวา่ นกัเรียนอาจจะไม่สามารถ

ดูแลของมีค่าได้ และยงัไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าหากเกิดความเสียหายกับตัวเคร่ืองแล้ว ใครจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบ ผูป้กครองบางส่วนเป็นห่วงวา่ การเขา้ถึงเทคโนโลยีไดง่้าย อาจจะส่งผลให้นกัเรียนมองคุณค่า
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ของวตัถุส่ิงของมากกว่าคุณค่าดา้นจิตใจ ทาํให้พ่อแม่ตอ้งพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นถึงความเหมาะสมในการซ้ือ

อุปกรณ์เหล่าน้ีใหแ้ก่นกัเรียน 

นกัเรียนส่วนใหญ่เล่าใหพ้อ่แม่ฟัง วา่สนุกกบัการเรียนดว้ยแทบ็เล็ต แต่เห็นวา่การใชแ้ท็บเล็ตนาน ๆ 

ทาํใหป้ฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนลดลง เพราะครูเห็นวา่นกัเรียนสามารถศึกษาเองไดผ้า่นส่ือท่ีเตรียม

มาซ่ึงมกัเป็นการส่ือสารทางเดียว ผูป้กครองเห็นว่าครูควรมีบทบาทในการสอนที่มีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียน

อย่างทัว่ถึงโดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับการออกเสียง การสะกดคาํ ควรเป็นการสอนที่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกัน

ระหวา่งครูและนกัเรียน โดยส่ือหรือบทเรียนดิจิทลัควรใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ถึงและเรียนรู้ดว้ยตวัเองท่ีบา้น 

โดยสรุปผูป้กครองส่วนใหญ่เห็นวา่ แท็บเล็ตยงัไม่จาํเป็นมากนกัสาํหรับการเรียนการสอน ควรใช้

แท็บเล็ตเพือ่การบูรณาการความรู้ในหลากหลายวิชา ไม่ควรให้นกัเรียนนาํแท็บเล็ตกลบับา้น ผูป้กครองยงั

ไม่เห็นผลกระทบดา้นปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตมากนกั เน่ืองจากปริมาณการใชแ้ท็บเล็ตยงัไม่

มากนกั จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงผลกระทบในระยะยาวต่อไป 

ดานสขุภาพตา 

หลงัจากท่ีนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วมการศึกษาไดมี้การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตภายในระยะเวลาที่

กาํหนด จึงมีการตอบแบบสอบถามโดยผูป้กครองและตรวจทางจกัษุทั้งกลุ่มที่ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต

และกลุ่มควบคุมหลังการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จากนั้ นได้นําข้อมูลวิเคราะห์เพือ่ตรวจสอบและ

เปรียบเทียบค่าความแตกต่างค่าสายตาของนกัเรียน 

ตารางที่  6 การเปรียบเทยีบความแตกตางคาสายตาเฉล่ีย กอนและหลังการศึกษาของกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม  (หนวย : diopter) 

ชัน้ กลุม 
คาสายตาเฉลีย่ขางขวา  คาสายตาเฉลีย่ขางซาย 

กอน หลงั ความ
แตกตาง 

Sig. 
(2-tailed) กอน หลงั ความ

แตกตาง 
Sig. 

(2-tailed) 
ป.1 

  
  

ทดลอง -0.44 -0.45 -0.002 0.98 -0.50 -0.43 -0.072 0.30 

ควบคมุ -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  

ป.4 
  
  

ทดลอง -0.79 -0.76 -0.001 0.97 -0.92 -0.92 0.007 0.88 

ควบคมุ -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  

รวม 
  
  

ทดลอง -0.62 -0.61 -0.001 0.96 -0.71 -0.68 -0.032 0.46 

ควบคมุ -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  

จากการศึกษาน้ีพบว่าไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของความแตกต่างค่าสายตาเฉล่ีย

ทั้งสองขา้งในก่อนและหลงัการทดลองทั้งสองกลุ่มและทั้งสองชั้นปี ยกเวน้ค่าสายตาเฉล่ียขา้งซ้ายหลงัการ

ทดลองในกลุ่มควบคุมของชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 มีค่าสั้นมากข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

101 

หมายเหตุ: ภาวะสายตาสัน้หมายถึง คาสายตาเฉล่ียมากกวา -0.5 diopter   (Zadnik et al., 2000) 
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ตารางที่  7 การเปรียบเทยีบความแตกตางคาสายตาเฉล่ีย กอนและหลังการศึกษาของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที ่1 ประถมศึกษาปที่ 4 และภาพรวม 

คาความแตกตางสายตาเฉลีย่กอนและหลัง Sig.(2-tailed) ความแตกตาง 
ของคาเฉลีย่ 

ความแตกตาง 
ระหวางกลุม 

สายตาขางขวา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่1 0.68 -0.028 ไมแตกตาง 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 0.74 0.024 ไมแตกตาง 

ภาพรวม 1.00 0.000 ไมแตกตาง 

สายตาขางซาย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่1 0.01 -0.230 แตกตาง 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 0.97 -0.004 ไมแตกตาง 

ภาพรวม 0.09 -0.110 ไมแตกตาง 

จากการศึกษาน้ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติของค่าสายตาเฉล่ียขา้งซ้ายหลังการ

ทดลองในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มทดลองโดยในกลุ่มทดลองมีค่าสายตาสั้นนอ้ยลง แต่กลุ่มควบคุม 

มีค่าสายตาสั้นมากข้ึน 

ตารางที่  8 เปรียบเทยีบคากจิกรรมการใชสายตาในระยะใกลกอนและหลังการทดลอง 

 (หนวย : diopter hours) 

กลุม ระดบัชั้น 
คาเฉลี่ย DH 

กอน หลงั คาความแตกตาง 

กลุมทดลอง 
 

ประถมศึกษาปที ่1 64.49 79.92 15.81 
ประถมศึกษาปที ่4 86.81 88.64 3.87 

รวม 77.14 85.77 8.28 

กลุมควบคุม 
ประถมศึกษาปที ่1 66.10 65.84 -3.76 
ประถมศึกษาปที ่4 68.38 85.23 10.01 

รวม 67.63 78.07 5.65 

ภาพรวม  

ประถมศึกษาปที ่1 65.12 72.12 7.16 

ประถมศึกษาปที ่4 77.60 86.90 6.94 

รวม 72.79 81.72 7.02 

 

ค่ากิจกรรมการใชส้ายตาในระยะใกล ้(the diopter hours) (Zadnik et al., 1994) คาํนวณไดจ้าก 

3 x (จาํนวนชัว่โมงการเรียน +จาํนวนชัว่โมงการอ่านหนงัสือ +จาํนวนชัว่โมงการใชแ้ทบ็เลต็) + 

2 x (จาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพวิเตอร์หรือเล่นวดีีโอเกม) +  

1 x (จาํนวนชัว่โมงการดูโทรทศัน์) 
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ตารางที่  9 การเปรียบเทยีบคาเฉล่ียความแตกตางของคา DIOPTER HOURS/WEEK กอนและหลัง
การศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในภาพรวม 

คา Diopter hours/week Sig.  (2-tailed) ความแตกตางของคาเฉลีย่ ความแตกตางระหวางกลุม 

กอน 0.030 9.51 แตกตาง 

หลัง 0.088 7.70 ไมแตกตาง 

คาความแตกตาง 0.578 2.63 ไมแตกตาง 

จากการศึกษาน้ีพบว่าจาํนวนการใช้สายตาในระยะใกล้ต่อสัปดาห์ (diopter hours/week) ใน

ภาพรวมของกลุ่มทดลองมีค่ามากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติตั้งแต่ก่อนการทดลอง  

ตารางที่ 10 การเปรียบเทยีบคาเฉล่ียความแตกตางของคา DIOPTER HOURS/WEEK กอนและหลัง
การศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ประถมศึกษาปที่ 1 

คา Diopter hours/week Sig.  (2-tailed) ความแตกตางของคาเฉลีย่ ความแตกตางระหวางกลุม 

กอน 0.792 -1.61 ไมแตกตาง 

หลัง 0.005 14.08 แตกตาง 

คาความแตกตาง 0.007 19.57 แตกตาง 

จากการศึกษาน้ีพบวา่จาํนวนการใชส้ายตาในระยะใกลต่้อสัปดาห์ (diopter hours/week) ของชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มทดลองมีค่ามากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัการทดลอง 

ตารางที่  11 การเปรียบเทยีบคาเฉล่ียความแตกตางของคา DIOPTER HOURS/WEEK กอนและหลัง
การศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ประถมศึกษาปที่ 4 

คา Diopter hours/week Sig.  (2-tailed) ความแตกตางของคาเฉล่ีย ความแตกตางระหวางกลุม 

กอน 0.003 18.43 แตกตาง 

หลัง 0.584 3.41 ไมแตกตาง 

คาความแตกตาง 0.312 -6.14 ไมแตกตาง 

จากการศึกษาน้ีพบว่าจาํนวนการใช้สายตาในระยะใกลต่้อสัปดาห์ (diopter hours/week) ของชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของกลุ่มทดลองมีค่ามากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติก่อนการทดลอง 

ตารางที่  12 การเปรียบเทยีบความเปล่ียนแปลงของอาการทางสายตาในภาพรวมระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม 

อาการทางสายตา
เปรยีบเทยีบกอนและหลงั 

กลุมทดลอง กลุมควบคมุ 
ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย 

Sig. 
(2-tailed) 

อาการ
เปลีย่นแปลง 

ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย 

Sig. 
(2-tailed) 

อาการ
เปลีย่นแปลง 

ปวดตา -0.10 .009 พบบอยขึ้น -0.07 0.083 ไมเปล่ียนแปลง 
เคืองตา แสบตา 
นํ้าตาไหล -0.11 .003 พบบอยขึ้น 0.01 0.882 ไมเปล่ียนแปลง 

แพแสง -0.03 .319 ไมเปล่ียนแปลง -0.05 0.131 ไมเปล่ียนแปลง 
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อาการทางสายตา
เปรยีบเทยีบกอนและหลงั 

กลุมทดลอง กลุมควบคมุ 
ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย 

Sig. 
(2-tailed) 

อาการ
เปลีย่นแปลง 

ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย 

Sig. 
(2-tailed) 

อาการ
เปลีย่นแปลง 

ตาพรามัว เห็นภาพ
ซอน 0.00 1.000 ไมเปล่ียนแปลง 0.01 0.565 ไมเปล่ียนแปลง 

ตารางที่  13 การเปรียบเทยีบคาเฉล่ียความแตกตางของอาการทางสายตาที่พบกอนและหลังการศึกษา
ของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ ช้ันประถมศึกษาปที ่1  

ความแตกตางของอาการ 
เปรยีบเทยีบกอนและหลงั Sig.(2-tailed) ความแตกตางของคาเฉลีย่ ความแตกตางระหวางกลุม 

ปวดตา 0.71 0.024 ไมแตกตาง 
เคืองตา แสบตา นํ้าตา
ไหล 0.88 -0.011 ไมแตกตาง 

แพแสง 1.00 0.000 ไมแตกตาง 

ตาพรามัว เห็นภาพซอน 0.61 0.022 ไมแตกตาง 
 

ตารางที่  14 การเปรียบเทยีบคาเฉล่ียความแตกตางของอาการทางสายตาที่พบกอนและหลังการศึกษา
ของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ ประถมศึกษาปที่ 4  

ความแตกตางของอาการ 
เปรยีบเทยีบกอนและหลงั Sig. (2-tailed) ความแตกตางของคาเฉลีย่ ความแตกตางระหวางกลุม 

ปวดตา 0.32 -0.086 ไมแตกตาง 
เคืองตา แสบตา นํ้าตา
ไหล 0.01 -0.218 แตกตาง 

กลุมทดลองมอีาการมากกวา 
แพแสง 0.58 0.034 ไมแตกตาง 

ตาพรามัว เห็นภาพซอน 0.35 -0.044 ไมแตกตาง 

 ผลดานกิจกรรมการใชสายตาในระยะใกล 
เนื่องจากการศึกษาน้ีไม่ได้ควบคุมการใช้กิจกรรมการใช้สายตาในระยะใกล้ก่อนและหลังการ

ทดลองทั้ งสองกลุ่ม เช่น การควบคุมให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือ เรียนพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ และ 

ดูโทรทศัน์ เท่ากนัทุกคน เน่ืองจากทาํไดย้าก จึงทาํให้จาํนวนการใชส้ายตาในระยะใกลต้่อสัปดาห์ (Diopter 

hours/week) ในภาพรวมของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติตั้งแต่ก่อนการ

ทดลอง หมายความว่าทั้ งสองกลุ่มมีการใช้สายตาในระยะใกล้ต่อสัปดาห์ไม่เท่ากันตั้ งแต่ก่อนเร่ิมใช้

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจึงยากต่อการวิเคราะห์ดา้นการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาและอาการผิดปกติทางตาหลงั

การศึกษา ท่ีอาจเกิดจากตวัแปรอ่ืน ๆ ตามท่ีไดมี้การทบทวนวรรณกรรม หรือในดา้นตรงกนัขา้ม การท่ีผลค่า

สายตาเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติอาจเกิดจากทั้งสองกลุ่มไม่ไดมี้การใช้งานทางตา 

ท่ีเหมือนกนั จึงไม่อาจสรุปไดว้า่การใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เลต็ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพตา 
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 ผลการศึกษาดานสายตา 
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติของค่าสายตาเฉลี่ยทั้งสองขา้ง โดยการวดัแบบ 

Subjective Refraction ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในภาพรวม ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

ท่ีทาํการศึกษาโดยกลุ่มทดลองมีการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตประมาณ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ถ้าวิเคราะห์แต่ละชั้ นปีจะพบว่า ค่าสายตาเฉลี่ยข้างซ้ายหลังการทดลองในกลุ่มควบคุมของ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าสั้ นมากข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่มีค่าความต่าง 0.23 ซ่ึงในทางคลินิกเป็น

ค่าท่ีนอ้ยจนอาจแยกความแตกต่างของการมองเห็นไดย้ากโดยเฉพาะในเด็กเล็กเช่นประถมศึกษาปีท่ี 1  ที่ไม่

อาจตดัสินใจไดว้า่ค่าสายตาท่ีวดัไดแ้ตกต่างเพยีง 0.23 ค่าใดเห็นชดักวา่กนั ดงัน้ันค่าสายตาเฉล่ียขา้งซ้ายหลงั

การทดลองในกลุ่มควบคุมของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีค่าสั้นมากข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอาจเกิดจาก

ความคลาดเคลือ่นจากการวัดสายตาซึ่งมีความแตกต่างทางคลินิกน้อย นอกจากนี้ค่าความแตกต่างของ

สายตาเฉลี่ยข้างซ้ายหลังการทดลองยังพบในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้แท็บเล็ต จึงสรุปได้ว่า ค่าความแตกต่าง

ของสายตาเฉลีย่นีไ้ม่ได้เกดิจากการใช้แทบ็เลต็ 

 ผลการศึกษาดานอาการผิดปกติทางจักษุ 
ในภาพรวมของการเปรียบเทียบอาการผิดปกติทางจกัษุก่อนและหลังการศึกษา  จากการตอบ

แบบสอบถามของผูป้กครอง พบวา่ในกลุ่มทดลองมีอาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้ าตาไหล มากข้ึนอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ โดยที่ระยะเวลาในการใช้สายตามองใกล้ของทั้งสองกลุ่มหลังการใช้คอมพิวเตอร์ 

แทบ็เล็ตไม่แตกต่างกนั ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงไม่อาจสรุปไดว้า่อาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้ าตาไหล ที่

มากข้ึนในกลุ่มทดลองเกิดจากการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตถา้วิเคราะห์แต่ละชั้นปีจะพบวา่ ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ในกลุ่มทดลองมีอาการ เคืองตา แสบตา นํ้ าตาไหล มากข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติหลงัการทดลอง

โดยที่ระยะเวลาในการใช้สายตามองใกลข้องทั้งสองกลุ่มหลงัการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้นในการศึกษาน้ี จึงไม่อาจสรุปไดว้า่อาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้ าตาไหล ที่มากข้ึนในกลุ่มทดลอง

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แต่อาจเกิดจากการตอบใช้แบบสอบถาม

ผูป้กครอง ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือน (bias) ได ้ เน่ืองจากเป็นแบบสอบถามแบบอตันยั (subjective test) หรือ 

อาจเกิดจากปัจจยัอื่นซ่ึงการศึกษาน้ีไม่ได้มีการควบคุมให้ทั้ งสองกลุ่มการศึกษามีปัจจยัเส่ียงอื่น ๆ ให้

เหมือนกนัเพราะทาํไดย้าก 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร 
เน่ืองจากภาวะสายตาสั้ นยงัไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และน่าจะมีหลายปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งจึงทาํให้

การศึกษาในระยะสั้นไม่อาจช้ีชดัถึงผลกระทบทางจกัษุที่ชดัเจนได ้ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ มี

หลายการศึกษาท่ีสนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่ กิจกรรมการใชส้ายตาในระยะใกลเ้ป็นเวลานานมีความสัมพนัธ์กบั

การเกิดภาวะสายตาสั้ นโดยเฉพาะชาวเอเชีย ดงันั้นถึงแมผ้ลในการศึกษาน้ีโดยภาพรวมยงัไม่มีผลกระทบ
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ชดัเจนแต่ไม่ไดห้มายความว่าจะไม่มีผลกระทบ ดงันั้นถา้จาํเป็นตอ้งมีการใชง้านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตควร

ใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

ในปัจจุบนัเราพบผลกระทบทางตาจากการใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ืองและเป็นเวลานาน คือ 

Computer Vision Syndrome (CVS) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการของตาและสายตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 

อาการจะเพิ่มมากข้ึนเมื่อใช้เวลากบัคอมพิวเตอร์นานมากข้ึน โดยจะมีอาการเมื่อยล้าตา ปวดตา เคืองตา  

ตาแหง้ นํ้าตาไหล ตามวั เห็นภาพซอ้น ปวดคอ หลงัและไหล่ 

แต่ในเด็กท่ีมีการเพง่สายตาไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ มีการปรับตวัท่ีดีกวา่ ทาํใหอ้าการต่าง ๆ อาจไม่ชดัเจน 

รวมทั้งบางคร้ังเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่สามารถส่ือสารถึงความผดิปกติทีเ่กิดข้ึนได ้นอกจากน้ีเด็กยงัมีความ

ยบัย ั้งชั่งใจน้อยกว่า จึงอาจมีการฝืนใช้คอมพิวเตอร์ทั้ ง ๆ ที่อาจมีอาการผิดปกติแล้ว จึงจาํเป็นต้องมี

ผูป้กครองดูแลอย่างใกลชิ้ด และแนะนาํให้มีการพกัการใช้งานทุก ๆ 20 นาที พกั 20 วนิาทีเพื่อลดการใช้

กลา้มเน้ือตาในการเพง่มองในระยะใกล ้

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 ด้านอุปกรณ์: ควรใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีคุณลกัษณะที่ดีพอสําหรับการมองเห็นเพื่อ

เพิ่มคุณภาพของการมองเห็นและอาจช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ จากการใช ้

 ด้านเนือ้หาบนแทบ็เลต็: ควรใช้ตวัอกัษรสีดาํบนพื้นขาว ขนาดตวัอกัษรควรเป็น 3 เท่า

ของตวัอกัษรตวัเลก็ท่ีสุดท่ีเราเห็นได ้เพือ่การมองเห็นท่ีชดัเจนข้ึน 

 ด้านการใช้งาน: ควรมีการใชง้านท่ีคุม้ค่าและเหมาะสม มีการพกัการใชง้านทุก ๆ 20 นาที พกั 

20 วินาที เพือ่ลดการใช้กล้ามเน้ือตาในการเพ่งมองในระยะใกล้ และลด

ผลกระทบทางจกัษุท่ีอาจยงัไม่แสดงออกภายในระยะเวลาอนัสั้น 

 ด้านการเฝ้าระวงั: เน่ืองจากผลกระทบทางจกัษุในเด็กอาจไม่ชดัเจน และเด็กอาจส่ือสารได้

น้อยจึงจาํเป็นตอ้งมีผูป้กครองและครูดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตอาการ

ผดิปกติต่าง ๆ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป 

ขอจํากัดของการศึกษานี ้

• ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดใ้ชว้ิธีการวดัค่าสายตาโดย cycloplegic refraction ท่ีใชย้าหยอดตา

เพือ่ลดการหดตวัของ ciliary muscle ในตาเพื่อไม่ให้เกิดการเพง่สายตาขณะวดัค่าสายตาดว้ย

เคร่ือง Autorefraction จึงอาจทาํใหก้ารวดัค่าสายตามีความคลาดเคล่ือนได ้เพราะเน่ืองจาก

การหยอดยาชนิดน้ีจะทาํใหม้่านตาขยายและการมองเห็นในท่ีใกลล้ดลง จึงอาจมีผลกระทบกบั

การเรียนในวนัท่ีตรวจตา ซ่ึงช่วงท่ีศึกษามีตารางเรียนท่ีแน่นมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะมีการเล่ือนการ
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เปิดภาคเรียนอนัเป็นผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัในปี 2554 จึงแกไ้ขปัญหาโดยการใหจ้กัษุ

แพทยท์าํการวดัซํ้ าทุกรายเพื่อความถูกตอ้งแม่นยาํ 

• ระยะเวลาท่ีศึกษาสั้น (6-8 สปัดาห์) จนอาจไม่สามารถแยกความแตกต่างของภาวะท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งชา้ๆ เช่น สายตาสั้น  

• จาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํใหไ้ม่สามารถสรุปผลไดว้า่เกิดจากการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ต

ถึงแมว้า่ผลกระทบของทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่าง 

• เน้ือหาและรูปแบบตวัอกัษรท่ีใชใ้นการศึกษาแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลต่อการ

ใชส้ายตา จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ค่าสายตาท่ีเปล่ียนไป 

• โรงเรียนทีท่าํการศึกษาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครทั้งสองโรงเรียน ซ่ึงอาจมีส่ิงแวดลอ้มท่ี

แตกต่างกบัโรงเรียนในต่างจงัหวดัท่ีอาจเป็นตวัแปรของการเกิดสายตาสั้นได ้6 

• จาํนวนชัว่โมงกิจกรรมการใชส้ายตาระยะใกลไ้ดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากผูป้กครองจึง

เป็นการประมาณจาํนวนชัว่โมงท่ีอาจคลาดเคล่ือนได ้

• เน่ืองจากอาการผดิปกติทางจกัษุไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูป้กครองซ่ึงอาจมีอคติ และ

คลาดเคล่ือนได ้

แนวทางการศึกษาในอนาคต 

• ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใชว้ธีิการวดัค่าสายตาโดย cycloplegic refraction เพือ่ความ

ถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน 

• ควรมีระยะเวลาในการศึกษานานกวา่น้ี (อยา่งนอ้ย 1 ปี) เพื่อติดตามผลกระทบใหช้ดัเจนข้ึน 

• ควรใหก้ลุ่มทดลองไดใ้ชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตจาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีมากข้ึนจนมีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (มากกวา่ 6 ชัง่โมงต่อสัปดาห์ ) เพื่อจะไดติ้ดตามผลกระทบ

ทางจกัษุไดช้ดัเจนข้ึน 

• ถา้สามารถใหท้ั้งสองกลุ่มในการศึกษาไดใ้ชส่ื้อการเรียนรู้จากฐานขอ้มลูในการเรียนเหมือนกนั

จะทาํใหก้ารศึกษาน้ีถูกตอ้งแม่นยาํข้ึน 

• ควรมีการศึกษาในโรงเรียนท่ีต่างพื้นท่ีกนัเพื่อศึกษาความแตกต่าง 

• อาจตอ้งใชก้ารสัมภาษณ์ผูป้กครองโดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 

ดานสขุภาพและพฒันาการ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 ข้อมูลทัว่ไป 
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กลุ่มตวัอยา่งทั้งในกลุ่มนาํร่อง และกลุ่มควบคุม มีสัดส่วนของเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 

6.6 ปี ส่วนใหญ่ (มากกวา่ร้อยละ 90) นบัถือศาสนาพุทธ กลุ่มควบคุมมีสัดส่วนของผูที้่นบัถือศาสนาอิสลาม

สูงกวา่กลุ่มนาํร่องอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ กลุ่มตวัอยา่งเพียงส่วนนอ้ย (ร้อยละ 16.3) ท่ีมีโรคประจาํตวั  

 ลกัษณะครอบครัว 

ผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส กลุ่มควบคุมมีสัดส่วนของการหยา่ร้างสูง

กว่ากลุ่มนาํร่อง (ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 3.3 ตามลาํดบั) บิดาและมารดาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี บิดาของกลุ่มนาํร่องประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด (ร้อยละ 27.1) ขณะท่ี

บิดาของกลุ่มควบคุมประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.2) มารดาของกลุ่มนาํร่องประกอบ

อาชีพรับราชการและพนักงานบริษทั มากที่สุด (ร้อยละ 19.3) ขณะที่มารดาของกลุ่มห้องเรียนควบคุม

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมากท่ีสุด (ร้อยละ 22.9)  

เมื่อสอบถามในประเด็นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของผูป้กครอง พบว่า  

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัของการมีส่วนร่วมในการใช้คอมพิวเตอร์ของผูป้กครองระหว่างกลุ่ม 

นาํร่องและกลุ่มควบคุม โดยผูป้กครองมากกวา่ร้อยละ 30 มีส่วนร่วมในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ 

นอกจากน้ีผูป้กครองของกลุ่มนาํร่องร้อยละ 20.2 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 14.1 มีส่วนร่วมในการใช้

คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา อยา่งไรก็ตามผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งประมาณร้อยละ 6 ไม่เคยมีส่วนร่วมในการ

ใชค้อมพวิเตอร์ของเด็กเลย (ตารางท่ี 15) 

ตารางที่  15 เปรียบเทยีบการมีสวนรวมของผูปกครองนกัเรียนช้ัน ป.1 ในกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร 

การมสีวนรวมของผูปกครอง 
ในกจิกรรมทีใ่ชคอมพวิเตอร 

กลุมนาํรอง 
(N=181) 

กลุมควบคมุ 
(N=160) 

P-value 

ไมมสีวนรวมเลย  5.7 6.0 0.763 
มีสวนรวมเล็กนอย (นอยกวารอยละ 25) 13.2 19.5  
มีสวนรวมบาง (รอยละ 26 – 50 ) 27.0 25.5  
มีสวนรวมเปนสวนใหญ (รอยละ 51–75) 33.9 34.9  
มีสวนรวมตลอดเวลา (มากกวารอยละ 75) 20.2 14.1  

 ดานอาการเจ็บปวย 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบอาการเจ็บป่วยใน 5 ประเด็นที่ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง 

คล่ืนไส้/อาเจียน ทอ้งเสียและไข้หวดั พบว่าในช่วง 1 เดือนอาการเจ็บป่วยก่อนและหลงัการนาํร่องใช้

คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม (ตารางท่ี 16) 

ตารางที่  16 เปรียบเทยีบอาการเจ็บปวยของนักเรียนช้ัน ป.1 กอนและหลังการนํารองคอมพวิเตอรแทบ็เล็ต 

อาการเจบ็ปวย 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

ปวดศีรษะ (มี) 21.1 21.7 0.871 55.7 23.9 0.871 
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ปวดทอง (มี) 24.7 26.1 0.324 25.3 28.9 0.597 
คล่ืนไส อาเจียน (มี) 16.5 10.6 0.572 13.3 15.1 0.152 
ทองเสีย (มี) 11.3 11.7 0.424 5.7 16.8 0.377 
ไขหวัด (มี) 56.5 42.9 0.253 55.7 49.2 0.366 
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 ดานลักษณะการใชงานคอมพิวเตอร 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบลกัษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ทบทวน

การเรียนและค้นควา้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในกลุ่มนําร่อง แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ในการใชค้อมพิวเตอร์เล่นเกมส์ ดูหนงั/ฟังเพลง และสนทนาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(ตารางท่ี 17) 

ตารางที่  17 เปรียบเทยีบลักษณะการใชงานคอมพวิเตอรของนกัเรียนช้ัน ป.1 กอนและหลังการนาํรอง 
คอมพวิเตอรแทบ็เล็ต 

ลักษณะการใชงานคอมพิวเตอร 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

เลนเกมสคอมพวิเตอร 72.2 78.6 0.176 71.0 69.1 1.000 
ทบทวนการเรยีน  คนควา 21.3 36.2 0.001* 20.1 22.6 0.450 
สนทนาผานเครอืขายสงัคมออนไลน 10.5 9.1 0.804 8.3 6.8 0.481 
ดหูนัง  ฟงเพลง 44.7 46.0 0.766 42.0 40.3 0.310 

 ดานการใชเวลาวาง 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบการใช้เวลาว่างทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใน 4 กิจกรรมที่ทาํการศึกษา ไดแ้ก่  

ดูโทรทศัน์/วีดิโอ  ออกกาํลงักาย  เรียนพิเศษ และอ่านหนังสือ พบว่า การใช้เวลาว่างทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

ช่วงก่อนและหลงัใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่องและ 

กลุ่มควบคุม (ตารางท่ี 18) 

ตารางที่  18 เปรียบเทยีบการทาํกจิกรรมยามวางของนักเรียนช้ัน ป.1 กอนและหลังการนาํรอง
คอมพวิเตอรแทบ็เล็ต 

การทาํกจิกรรมยามวาง 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

ดโูทรทศัน  วีดโีอ 88.1 90.4 0.327 88.5 85.5 0.441 
ออกกําลังกาย 73.9 75.3 0.470 75.5 76.8 1.000 
เรยีนพเิศษ-วิชาการ 61.2 66.5 1.000 62.2 73.0 0.090 
เรยีนพเิศษ-ไมวชิาการ 33.1 30.9 0.100 32.7 30.1 0.424 
อานหนังสือ 77.8 87.2 0.176 78.2 82.1 0.361 

 ดานการกินอาหารประเภทอาหารขยะ 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกินอาหารประเภทอาหารขยะ ในอาหาร 6 ชนิดท่ี

ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ นํ้าหวาน/นํ้าอดัลม ขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน พิซซ่า ไก่ทอด และแฮมเบอร์เกอร์ พบวา่ 

การกินอาหารดังกล่าวในช่วงก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม (ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี  19 เปรียบเทียบพฤติกรรมการกินอาหารประเภทอาหารขยะของนกัเรียนชั้น ป.1 ก่อนและหลงั

การนาํร่องคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต 

ประเภทอาหารขยะ 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม 7.9 5.3 0.754 10.3 8.5 1.000 
ขนมกรบุกรอบ 20.7 19.1 1.000 23.1 20.3 0.189 
ขนมหวาน 5.6 5.3 1.000 11.6 8.5 0.359 
พิซซา 0.0 0.5 1.000 1.9 0.6 1.000 
ไกทอด 2.8 2.1 1.000 3.2 1.1 0.375 
แฮมเบอรเกอร 1.1 0.0 1.000 1.9 1.7 1.000 

 ดานระยะเวลาการนอน 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนในวนัธรรมดาและวนัหยุด พบว่า จาํนวนชัว่โมง 

การนอนทั้งในวนัธรรมดาและวนัหยุดลดลงหลงัใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งใน

กลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการใช้

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เน่ืองจากพบความเปล่ียนแปลงทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม สาเหตุอาจเกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม (ตารางท่ี 20) 

ตารางที ่ 20 เปรียบเทยีบระยะเวลาการนอนของนกัเรียนช้ัน ป.1 กอนและหลังการนาํรองคอมพวิเตอร
แท็บเล็ต 

ชั่วโมงการนอน 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

วันธรรมดา 9.30 8.10 <0.001* 9.20 8.10 <0.001* 
วันหยดุ 9.50 8.10 <0.001* 9.50 8.15 <0.001* 

 ดานสมาธ ิ
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบคะแนนการคดักรองด้านสมาธิ พบว่า คะแนนดา้นสมาธิหลงัการใช้

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตํ่ากวา่ก่อนใชอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม อาจแสดง

ให้เห็นว่า ไม่พบผลกระทบเชิงลบจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แต่ไม่สามารถสรุปไดว้่า มีผลกระทบ 

เชิงบวกเน่ืองจากพบความเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม อาจเกิดจากปัจจยัอื่นๆ ควรมี

การศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม (ตารางท่ี 21) 

ตารางที่  21 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบดานสมาธขิองนักเรียนช้ัน ป.1 กอนและหลังการนํารอง
คอมพวิเตอรแทบ็เล็ต 

คะแนนการทดสอบดานสมาธิ 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

 0 – 5 53.8 73.0 0.020* 55.7 66.7 <0.001* 
 6 – 10 28.6 18.0  25.3 23.5  
 11 – 15 13.0 6.3  13.3 6.6  
 > 15 4.7 2.6  5.7 3.3  
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 ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

ในภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบคะแนนประเมินการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก พบวา่ คะแนนการใชก้ลา้มเน้ือ

มดัเล็ก ก่อนและหลงัการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่อง

และกลุ่มควบคุม (ตารางท่ี 22) 

ตารางที่  22 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนช้ัน ป.1 กอนและหลัง
การนาํรองคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 

คะแนนการทดสอบดาน
กลามเนื้อมดัเลก็ 

กลุมนาํรอง 
P-value 

กลุมควบคมุ 
P-value 

กอน หลงั กอน หลงั 
 <20 6.4 2.4 0.064 4.5 5.8 0.749 
 20 – 25 48.0 46.9  54.8 53.7  
 26 – 30 45.6 50.7  40.7 40.5  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ขอมูลทั่วไป 

กลุ่มนาํร่องมีอายเุฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุม (9.68 ปีและ 9.64 ปีตามลาํดบั) กลุ่มนาํร่องมีสัดส่วนของ

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย ขณะที่กลุ่มควบคุมมีสัดส่วนของเพศชายมากกวา่เพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 

(มากกวา่ร้อยละ 95) นบัถือศาสนาพุทธ และมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีโรคประจาํตวั  

ลักษณะครอบครัว 

ผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส กลุ่มควบคุมมีสัดส่วนของการหยา่ร้างสูง

กวา่กลุ่มนาํร่อง (ร้อยละ 9.0 และร้อยละ 4.5 ตามลาํดบั) บิดาและมารดาของกลุ่มนาํร่องมีการศึกษาสูงกวา่

กลุ่มควบคุม โดยบิดาของกล่มนาํร่องส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.2) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ 

ระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 23.2) ขณะที่กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.7) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. และมธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช. (ร้อยละ 17.3) มารดาของกล่มนาํร่องร้อยละ 

55.4 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 15.2) ขณะที่กลุ่มควบคุมส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 42.4) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช. (ร้อยละ 17.7) 

บิดาของกลุ่มนาํร่องประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด (ร้อยละ 25.6) ขณะที่บิดาของกลุ่มควบคุม

ประกอบอาชีพรับราชการและธุรกิจส่วนตวัมากที่สุด (ร้อยละ 23.5) มารดาของกลุ่มนาํร่องประกอบอาชีพ

รับราชการมากที่สุด (ร้อยละ 27.8) ขณะที่มารดาของกลุ่มควบคุมประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมากที่สุด 

(ร้อยละ 20.4)  

เมื่อสอบถามในประเด็นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของผูป้กครอง พบว่า  

ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัของการมีส่วนร่วมในการใชค้อมพิวเตอร์ของผูป้กครองระหว่างกลุ่มนาํ

ร่องและกลุ่มควบคุม โดยผูป้กครองมากกว่าร้อยละ 30 มีส่วนร่วมในการใช้คอมพิวเตอร์บา้ง นอกจากน้ี

ผูป้กครองของกลุ่มนาํร่องร้อยละ 32.2 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 25.9 มีส่วนร่วมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
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ส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามผูป้กครองของกลุ่มนาํร่องร้อยละ 7.3 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 9.3 ไม่เคยมีส่วนร่วม

ในการใชค้อมพวิเตอร์ของเด็กเลย (ตารางท่ี 23) 

ตารางที่  23 เปรียบเทยีบการมีสวนรวมของผูปกครองนกัเรียนช้ัน ป.4 ในกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร 

การมสีวนรวมของผูปกครอง 
ในกจิกรรมที่ใชคอมพวิเตอร 

กลุมนาํรอง 
(N=181) 

กลุมควบคมุ 
(N=160) 

P-value 

ไมมสีวนรวมเลย  7.3 9.3 0.372 
มีสวนรวมเล็กนอย (นอยกวารอยละ 25) 17.0 21.8  
มีสวนรวมบาง (รอยละ 26 – 50 ) 33.9 36.3  
มีสวนรวมเปนสวนใหญ (รอยละ 51–75) 32.2 25.9  
มีสวนรวมตลอดเวลา (มากกวารอยละ 75) 9.6 6.7  

 ดานอาการเจ็บปวย 
ในภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบอาการเจ็บป่วยใน 5 ประเด็นที่ทาํการศึกษาไดแ้ก่ ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง 

คล่ืนไส้/อาเจียน ทอ้งเสีย และไขห้วดั พบว่า อาการเจ็บป่วยในช่วง 1 เดือนก่อนและหลงัใช้คอมพิวเตอร์

แทบ็เล็ต ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม (ตารางท่ี 24) 

ตารางที่  24 เปรียบเทยีบอาการเจ็บปวยของนักเรียนช้ัน ป.4 กอนและหลังการนาํรองใชคอมพวิเตอร
แท็บเล็ต 

อาการเจบ็ปวย กลุมนาํรอง P-value กลุมควบคมุ P-value กอน หลงั กอน หลงั 
ปวดศีรษะ (มี) 32.5 33.6 1.000 33.1 30.6 0.678 
ปวดทอง (ม)ี 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 

 ดานการใชงานคอมพิวเตอร 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบลกัษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน 4 กิจกรรมที่ทาํการศึกษาได้แก่  

การใช้คอมพิวเตอร์ทบทวนการเรียน/คน้ควา้ เล่นเกมส์ ดูหนัง/ฟังเพลง และสนทนาผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ พบว่า ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ช่วงก่อนและหลงัใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม (ตารางท่ี 25) 
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ตารางที่  25 เปรียบเทยีบลักษณะการใชงานคอมพวิเตอรของนกัเรียนช้ัน ป.4 กอนและหลังการนาํรอง
ใชคอมพวิเตอรแทบ็เล็ต 

ลักษณะการใชงานคอมพิวเตอร กลุมนาํรอง P-value กลุมควบคมุ P-value กอน หลงั กอน หลงั 
เลนเกมสคอมพวิเตอร 87.6 86.6 1.000 79.3 80.9 1.000 
ทบทวนการเรยีน  คนควา 76.6 78.1 0.880 66.7 71.1 0.770 
สนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน 53.7 54.3 0.775 39.7 42.4 1.000 
ดหูนัง  ฟงเพลง 64.4 67.3 0.511 60.0 65.0 0.178 

 พฤติกรรมการใชเวลาวาง 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบการใชเ้วลาวา่งทาํกิจกรรมยามว่างใน 4 กิจกรรมที่ทาํการศึกษา ไดแ้ก่  

ดูโทรทศัน์/วีดีโอ ออกกาํลงักาย เรียนพิเศษ และอ่านหนงัสือ พบว่า การใช้เวลาว่างทาํกิจกรรมต่างๆ ช่วง

ก่อนและหลงัใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่ม

ควบคุม (ตารางท่ี 26) 

ตารางที่  26 เปรียบเทยีบกิจกรรมยามวางของนักเรียนช้ัน ป.4 กอนและหลังการนาํรองใชคอมพวิเตอร
แท็บเล็ต 

กิจกรรมยามวาง 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

ดูโทรทัศน  วีดโีอ 90.0 87.6 0.391 89.1 83.3 0.063 
ออกกําลังกาย 79.3 78.1 0.892 73.6 78.7 0.451 
เรยีนพเิศษ-วิชาการ 73.4 73.3 1.000 73.9 72.3 0.719 
เรยีนพเิศษ-ไมวชิาการ 32.6 31.3 1.000 28.6 28.2 0.880 
อานหนังสือ 87.2 82.7 0.082 71.5 83.6 0.033 

 พฤติกรรมการกินอาหารประเภทอาหารขยะ 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกินอาหารประเภทอาหารขยะในอาหาร 6 ชนิด 

ท่ีทาํการศึกษา ได้แก่ นํ้ าหวาน/นํ้ าอดัลม ขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน พิซซ่า ไก่ทอด และแฮมเบอร์เกอร์ 

พบว่า การกินอาหารดงักล่าวในช่วงก่อนและหลงัใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม (ตารางท่ี 27) 

ตารางที่  27 เปรียบเทยีบพฤตกิรรมการกนิอาหารประเภทอาหารขยะของนักเรียนช้ัน ป.4 กอนและหลัง
การนาํรองใชคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 

ชนดิของอาหาร กลุมนาํรอง P-value กลุมควบคมุ P-value กอน หลงั กอน หลงั 
นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม 11.3 12.2 0.345 9.5 12.4 0.383 
ขนมกรบุกรอบ 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 
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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 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนในวนัธรรมดาและวนัหยุด พบว่า จาํนวนชัว่โมง 

การนอนทั้งในวนัธรรมดาและวนัหยดุลดลงหลงัการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งใน

กลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม แต่ไม่สามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการใชค้อมพิวเตอร์

แท็บเล็ต เน่ืองจากพบความเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม สาเหตุอาจเกิดจากปัจจยัอื่นๆ 

ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม (ตารางท่ี 28) 

ตารางที่  28 เปรียบเทยีบระยะเวลาการนอนของนกัเรียนช้ัน ป.4 กอนและหลังการนาํรองใช
คอมพวิเตอรแทบ็เล็ต 

ชัว่โมงการนอนเฉลีย่ 
กลุมนาํรอง 

P-value 
กลุมควบคมุ 

P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

วันธรรมดา 9.00 8.10 <0.001* 10.10 8.00 <0.001* 
วันหยุด 10.10 8.30 <0.001* 10.20 8.10 <0.001* 

 สมาธิ 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบคะแนนการคดักรองดา้นสมาธิ พบว่า คะแนนดา้นสมาธิก่อนและหลงั

การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่มควบคุม 

(ตารางท่ี 29) 

ตารางที่  29 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบดานสมาธขิองนักเรียนช้ัน ป.4 กอนและหลังการนาํรองใช
คอมพวิเตอรแทบ็เล็ต 

คะแนนทดสอบ 
ดานสมาธ ิ

กลุมนาํรอง P-value กลุมควบคมุ P-value 
กอน หลงั กอน หลงั 

0 - 5 65.5 68.7 0.456 61.1 71.7 0.752 

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  

 การใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

ในภาพรวมเมือ่เปรียบเทียบคะแนนประเมินการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก พบวา่ คะแนนการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 

ก่อนและหลงัการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งในกลุ่มนาํร่องและกลุ่ม

ควบคุม (ตารางท่ี 30) 

ตารางที่  30 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนช้ัน ป.4 กอนและหลัง
การนาํรองใชคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 

คะแนนทดสอบดาน
การใชกลามเนือ้เลก็ 

กลุมนาํรอง P-value กลุมควบคมุ P-value กอน หลงั กอน หลงั 
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 < 20 4.4 1.3 0.668 1.5 1.0 0.603 

 20 – 25  20.6 24.1  20.0 25.6  

 26 – 30  75.0 74.6  78.5 73.4  

ขอจํากัดของการศึกษา 
1. ระยะเวลาการนาํร่องใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตค่อนขา้งสั้ นเพียง 8 สัปดาห์ และการใช้

คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็จาํกดัเพยีงท่ีโรงเรียนเท่านั้น  ทาํใหอ้าจไม่เห็นผลกระทบอยา่งชดัเจน 

2. ขอ้มูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่วนใหญ่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูป้กครอง 

ดงันั้นความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข้ึนอยู่กบัความสามารถและความตั้งใจของผูป้กครองใน

การตอบแบบสอบถามอยา่งถูกตอ้ง 

ขอเสนอแนะเชิงการศึกษาตอไป 
ควรทาํการศึกษาผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระยะกลางและระยะยาว เช่น 

6 เดือน 12 เดือน หรือ  24 เดือน 

ดานพฤตกิรรมและการจดัการเรยีนรู 

 การใชแท็บเล็ตอยางรูเทาทัน 
หลงัจาก 1 เดือนของการเรียนรู้ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโครงการนาํร่องฯ ทุกโรงเรียนมี

การใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทนัเพิ่มข้ึน และบางโรงเรียนมีการใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทนัเพิ่มข้ึนอย่างชดัเจน  

2 ดา้นจาก 7 ดา้น คือ (1) การระบุขอบเขตของขอ้มูลสารสนเทศที่จะนาํมาใชใ้นการเรียน และ (2) การเขา้ถึง 

คือ การสืบค้นและจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงน้ีมีความแตกต่างกนัระหว่างนักเรียน 

ที่มีประสบการณ์เดิมด้านการใช้คอมพิวเตอร์สูงและตํ่า ทั้ งน้ีนักเรียนที่มีประสบการณ์เดิมด้านการใช้

คอมพิวเตอร์ดีกวา่ จะเปล่ียนแปลงมากกวา่  และการเปล่ียนแปลงน้ีแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียน 

ส่วนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตอยา่งรู้เท่าทนัเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน

อยา่งชดัเจนมากกวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเพิ่มในดา้นการจดัการ ดา้นการสร้างสรรค ์ดา้นการ

ประเมิน ดา้นการบูรณาการ และดา้นการส่ือสาร ทั้งน้ีนกัเรียนท่ีมีประสบการณ์เดิมดา้นการใชค้อมพิวเตอร์

ดีกวา่ จะเปล่ียนแปลงมากกวา่   และลกัษณะการเปล่ียนแปลงน้ีมีความแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนนาํร่อง

ทั้ง 5 โรงเรียน 

สาํหรับครูผูส้อน พบวา่ มีการใชแ้ทบ็เล็ตอยา่งรู้เท่าทนัเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนทุกดา้นในทุกโรงเรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้โดยนกัเรียนเป็นสาํคญั 

หลงัจาก 1 เดือนของการเรียนรู้ในโครงการนาํร่องฯ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในทุกโรงเรียน 

แสดงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 3 ดา้น จาก 4 ดา้น ไดแ้ก่  
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(1) ดา้นการมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ี 

(2) ดา้นการฝึกคิดหลายวธีิ สร้างสรรค ์จินตนาการและการแสดงออกอยา่งชดัเจน  

(3) ดา้นสนใจใฝ่รู้และการมีส่วนร่วม มีความสนุกในการเรียน 

ดา้นท่ีไม่พบการเปล่ียนแปลงคือ ดา้นการฝึกหดัและทาํกิจกรรมที่หลากหลายจนพบความถนดัและ

วธีิการของตนเอง 

หลงัจาก 1 เดือนของการเรียนรู้ในโครงการนาํร่องฯ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในทุกโรงเรียน 

แสดงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นการมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ี

(2) ดา้นการฝึกคิดหลายวธีิ สร้างสรรค ์จินตนาการ และการแสดงออกอยา่งชดัเจน 

(3) ดา้นสนใจใฝ่รู้และการมีส่วนร่วม มีความสนุกในการเรียน และ  

(4) ดา้นการฝึกหดัและทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายจนพบความถนดัและวธีิการของตนเอง 

ยกเวน้ในหน่ึงโรงเรียนท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงเพียง 3 ดา้น เหมือนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

หลงัการสอนโดยใชแ้ท็บเล็ต 1 เดือน ครูในโรงเรียนนาํร่องทุกโรงเรียนมีการเพิ่มการจดัการเรียน

การสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัอยา่งชดัเจนใน 3 ดา้นจาก 5 ดา้น คือ 

(1) ครูจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีจูงใจและเสริมแรงใหเ้กิดการเรียนรู้  

(2) ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

(3) ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกคิดและทาํ  

ด้านท่ีโรงเรียนไม่เปลี่ยนแปลงคือ ครูใช้ส่ือการสอนเพือ่การคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบ

ความรู้ และดา้นครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวติจริง  

ครูในโรงเรียนนาํร่องมีพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นสําคญัในลกัษณะที่

แตกต่างกนั และในปริมาณท่ีไม่เท่ากนั 

 ความตระหนักตอเทคโนโลยแีละเจตคติตอการใชแท็บเล็ต 
ก่อนเร่ิมโครงการนาํร่องฯ ผูบ้ริหารโรงเรียนนาํร่องทั้ง 5 โรงเรียน มีความตระหนกัต่อเทคโนโลยี

ในระดับสูง มีการสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตในระดับสูง และมีเจตคติต่อการใช้แท็บเล็ตในระดับสูง 4 

โรงเรียน ในระดบัปานกลาง 1 โรงเรียน มีขอ้มูลท่ีแสดงวา่ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน มีความเห็นวา่ นกัเรียนใน

ระดบั ประถมศึกษาจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ต 

ก่อนและหลงัการใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนนาํร่อง ครูมีความตระหนักต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 

เร่ืองท่ีครูเปล่ียนแปลงท่ีเห็นประโยชน์มากข้ึน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งใช้ไอซีที ความ
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ทนัสมยัของไอซีทีสําคญัสําหรับการพฒันาตนเอง และเทคโนโลยีเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับหน่วยงาน สําหรับ

การเปล่ียนแปลงที่เห็นโทษมากข้ึน ไดแ้ก่ ปัญหาสังคมเกิดจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ความทนัสมยั

ของเทคโนโลยเีป็นปัจจยัในการเปล่ียนแปลงสังคมไทยไปสู่วตัถุนิยม ความทนัสมยัของเทคโนโลยีทาํให้คน

ในสังคมรักสบาย ความทนัสมยัของเทคโนโลยทีาํใหเ้กิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีน้ี อยู่บนเง่ือนไขของการใช้แท็บเล็ตใน

หอ้งเรียน (ไม่นาํกลบับา้น ใชใ้นชัว่โมงเรียนตามการควบคุมดูแลของครู) การเปล่ียนแปลงน้ีจึงข้ึนอยูก่บัการ

วางแผนการสอนของครู ดังนั้น การใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนต้องมีการกาํหนดจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมของนกัเรียนให้ชดัเจนวา่ตอ้งการให้การเรียนในบทเรียนนั้นพฒันานกัเรียนในดา้นใด ใน 7 ดา้น

ของการรู้เท่าทนัไอซีที โดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันา ทั้งน้ีการพฒันาอาจทาํพร้อมกนั เช่น 

ดา้นการสืบคน้พร้อมกบัดา้นการจดัการ เป็นตน้ 

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมฯ มีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนท่ีมีประสบการณ์สูง กับ

นกัเรียนอ่ืน ๆ ดงันั้น ครูอาจเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั โดยการจดักิจกรรมให้มีการคละความสามารถ

ในการใชไ้อซีทีของนกัเรียนในบางโอกาส 

การศึกษาในส่วนน้ีแสดงวา่การใชส่ื้อในการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ย

ความสุขของนกัเรียน การใช้ส่ือการสอนแท็บเล็ต ครูก็ตอ้งเน้นการใช้เน้ือหา และวิธีการใช้ท่ีหลากหลาย 

ปรับเปล่ียน ในแต่ละบทเรียนดว้ย 

ครูท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนไดดี้ ควรมีประสบการณ์ในการสอนนกัเรียนโดยเนน้นกัเรียนเป็น

สาํคญัอยูแ่ลว้ โดยการใชแ้ทบ็เลต็เป็นทางเลือกหน่ึงของหลาย ๆ ทางเลือกของส่ือ และวธีิการครูแต่ละคน 

แต่ละโรงเรียนควรมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับผลจากโครงการนําร่องในคร้ังน้ีน้อยกว่านักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางดา้นร่างกาย หลกัสูตร เป็นตน้ ดงันั้น

จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัประโยชน์ที่มีต่อนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หากมีการแจก

แทบ็เลต็ใหก้บันกัเรียนในระดบัชั้นดงักล่าว 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในนกัเรียนทีมี่ความสามารถ และความชอบในเทคโนโลยีสูง เพื่อศึกษา

วา่จะส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหรู้้จกัตนเองและสร้างผลงานตามความถนดัไดอ้ยา่งไร 
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 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การเตรียมครู 

ส่ิงท่ีพบ: ครูในโครงการมีทุนเดิมดี คือ ประสบการณ์ในการสอน 4-20 ปีข้ึนไปจบ

การศึกษาจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ ปริญญาโท ผ่านการอบรมความรู้

และทกัษะการใช้แท็บเล็ต ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มีเจตคติที่ดีต่อการ

ใชแ้ทบ็เลต็ 

ขอ้เสนอแนะ: เลือกครูท่ีมีคุณสมบติัเดิมดี และใหค้วามรู้ และทกัษะการใชแ้ทบ็เล็ต 

ส่ิงท่ีพบ: การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชแ้ทบ็เล็ตอยา่งรู้เท่าทนัของนกัเรียนเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมการรู้เท่าทนัไอซีทีของครู 

ขอ้เสนอแนะ: ให้ความรู้และให้ตวัอย่างแผนการสอนที่เน้นเป้าหมายการพฒันาการรู้เท่าทนั

ไอซีที ใหค้รบทั้ง 7 ดา้น 

 นโยบายการแจกทุกคน 

ส่ิงท่ีพบ:  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไดรั้บผลจากโครงการนาํร่องฯ นอ้ยกวา่นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ขอ้เสนอแนะ: อาจแจกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

นั้นอาจไม่จาํเป็นตอ้งแจกใหทุ้กคน แต่จดัใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ในการใช้

แท็บเล็ตบา้งในบางวิชา และบางคาบ โดยเน้นเป้าหมายทีก่ารสร้างความคุน้เคย

กบัการคน้หาความรู้จากหลากหลายแหล่งโดยการใชแ้ทบ็เล็ต 

 การสนับสนุนของผู้บริหาร 

ส่ิงท่ีพบ: ผูบ้ริหารของโรงเรียนนาํร่องเห็นประโยชน์และสนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของครูและนกัเรียน แต่พฤติกรรมการสนบัสนุนบางดา้นยงัมีไม่มากนกั เช่น การ

สนบัสนุนใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชแ้ทบ็เล็ต การจดัเตรียม

หนงัสือ ความรู้หอ้งความรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้ดา้นการใชแ้ทบ็เล็ต 

ขอ้เสนอแนะ: ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการจดัการความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอน แผนการ

สอน ภายในโรงเรียนใหม้ากข้ึน 
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ดานสงัคมและวฒันธรรม 

โครงการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและวฒันธรรม จากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื ่อ

พฒันาการเรียนรู้เป็นโครงการย่อยโครงการหน่ึงภายใต้ โครงการนําร่องการประยุกต์และบูรณาการ

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 

โดยมีขอบเขตการดาํเนินโครงการและรายละเอียดการศึกษา แยกเป็น 2 กิจกรรมหลกัตามวตัถุประสงค ์

การดาํเนินงาน ดงัน้ี  

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาและสํารวจความคิดเห็นทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของผูเ้กี่ยวขอ้งที่มี 

ต่อการนาํคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ 

กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาและสํารวจความคิดเห็นทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทีมี่ต่อการนาํคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ โดยการสุ่มสํารวจความคิดเห็นของ

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง (stakeholder) กับการนําคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เพือ่พฒันาการเรียนรู้ โดย

ครอบคลุมประเด็นความรู้ความเขา้ใจ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และผลกระทบทางด้านสังคมและ

วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ โดยมีขอบเขตและกิจกรรม

ในการดาํเนินงานดงัน้ี  

1. การดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มนกัวชิาการและผูท้รงคุณวฒิุ โดยการคดัเลือกนกัวิชาการ

ดา้นการศึกษาและ/หรือนกัวิชาการทางดา้นสังคมและวฒันธรรม เพือ่สอบถามความคิดเห็นตามหลกัวิชา

เกี่ยวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการคาดการณ์ผลกระทบทางดา้นสังคมและวฒันธรรมที่อาจ

เกิดข้ึนจากการนาํคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ จาํนวนรวม 4 ท่าน ไดแ้ก่  

ศาสตราจารย ์ดร. ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ 

ศาสตราจารย ์ดร. ศรีศกัด์ิ จามรมาน 

คุณเรืองชยั ทรัพยนิ์รันดร์ 

คุณอรอนงค ์ไกยรูวงศ ์

ประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 

1) ประโยชน์ของการใชแ้ทบ็เล็ตท่ีมีต่อสังคมและวฒันธรรม 

2)  ความเหมาะสมของการนาํแท็บเล็ตมาใช้ในบริบทสังคมไทย ในมิติทางด้านสังคมและ

วฒันธรรม (สังคมเมืองและสังคมชนบท)  

3)  ความเป็นไปไดข้องการใชแ้ทบ็เล็ตกบังานดา้นการศึกษา และ  

4)  ถา้จะนาํแทบ็เล็ตมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน ควรทาํอยา่งไร 
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2. การดาํเนินการสุ่มสํารวจความคิดเห็นจากผูป้กครองนกัเรียนและตวัแทนชุมชนโดยรอบของ

โรงเรียนท่ีไดรั้บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในประเด็นผลกระทบทางดา้นสังคมและวฒันธรรมที่เกิดข้ึนจากการ

นาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ โดยสุ่มสํารวจจากโรงเรียนที่ได้รับการคดัเลือกเป็น

โรงเรียนนาํร่อง จาํนวนรวมทั้งส้ิน 589 คน (กระจายครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค โดยจาํแนกเป็น พงังา 142 คน 

ขอนแก่น 102 คน ลาํปาง 83 คน และกรุงเทพมหานคร 262 คน)  

3. การดําเนินการสัมภาษณ์และ/หรือสนทนากลุ่มกับภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที ่เป้าหมาย 

ทั้งน้ีครอบคลุมตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง

สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา และครูผูส้อน 

รายละเอียดการดาํเนินการศึกษาแจกแจงไดด้งัน้ี 

พืน้ทีนํ่าร่องจังหวดัขอนแก่น 

ในการลงพื้นที่ศึกษาในเขตจงัหวดัขอนแก่นนั้น คณะทาํงานไดมี้การดาํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นเก่ียวกบัผลกระทบ

ของการใช้แท็บเล็ตเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในมิติของสังคมและวฒันธรรมในช่วงระหว่างวนัที ่ 

3 – 7 มีนาคม 2555 รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุมการสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนสนามบิน สนทนากลุ่มกับครูและผูเ้ชี่ยวชาญเชิงเทคนิค และกลุ่ม

ผูป้กครองท่ีมีผูเ้รียนเป็นกลุ่มทดลองใชส่ื้อแท็บเล็ตในการพฒันาการเรียนรู้ รวมทั้งดาํเนินการ

สมัภาษณ์เชิงลึกกบัตวัแทนองคก์รบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

พืน้ทีนํ่าร่องจังหวดัลาํปาง   

ในการลงพื้นที่ศึกษาในเขตจงัหวดัลาํปางนั้น คณะทาํงานได้มีการดาํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นเก่ียวกบัผลกระทบ

ของการใชแ้ท็บเล็ตเพือ่พฒันาการเรียนรู้ในมิติของสังคมและวฒันธรรมในช่วงระหว่างวนัที ่ 

18 – 22 กุมภาพนัธ์ 2555 รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุมการสนทนากลุ่มกบัตวัแทนองค์กร

บริหารส่วนจงัหวดัลาํปาง และครูกบัผูเ้ช่ียวชาญเชิงเทคนิค รวมทั้งดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก

กบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลลาํปาง ตวัแทนผูป้กครองทีมี่ผูเ้รียนเป็นกลุ่มทดลองใช้ส่ือ 

แทบ็เลต็ในการพฒันาการเรียนรู้ 

พืน้ทีนํ่าร่องจังหวดัพงังา  

ในการลงพื้นท่ีศึกษาในเขตจงัหวดัพงังานั้น คณะทาํงานไดมี้การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นเก่ียวกบัผลกระทบของ

การใชแ้ท็บเล็ตเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในมิติของสังคมและวฒันธรรมในช่วงระหว่างวนัที่ 3–7 
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มีนาคม 2555 รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุมการสนทนากลุ่มกบัครูและผูเ้ช่ียวชาญเชิงเทคนิค 

และกลุ่มผูป้กครองที่มีผูเ้รียนเป็นกลุ่มทดลองใช้ส่ือแท็บเล็ตในการพฒันาการเรียนรู้ รวมทั้ง

ดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัตวัแทนองคก์รบริหารส่วนจงัหวดัพงังา 

พืน้ทีนํ่าร่องจังหวดักรุงเทพมหานคร  

ในการลงพื้นที่ศึกษาในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครนั้น คณะทาํงานไดมี้การดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นเก่ียวกบั

ผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในมิติของสังคมและวฒันธรรมในช่วง

ระหวา่งวนัท่ี 26-27 กุมภาพนัธ์ และวนัท่ี 12–13 มีนาคม 2555 รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุม

การสนทนากลุ่มกับครูและผู ้ เชี่ยวชาญเชิงเทคนิค และกลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง รวมทั้ ง

ดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูอ้าํนวยการโรงเรียน ตวัแทนผูป้กครอง และครูผูส้อนบางท่าน

เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ  

4. การดาํเนินการจดัทาํรายงานขอ้สรุปที่ไดจ้ากการศึกษาและสํารวจความคิดเห็นทางดา้นสังคม

และวฒันธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการนาํคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่2  การจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในมุมมองดา้นสังคมและวฒันธรรมอนัเป็นผลจาก

การใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตในการจดัการเรียนรู้ภายใตบ้ริบทของไทย 

กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่จดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกบัผลกระทบทางดา้นสังคมและ

วฒันธรรมทีเ่กิดจากการนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ภายใตบ้ริบทของสังคมและ

วฒันธรรมไทย โดยเป็นการดาํเนินการจดัทาํข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบ

ทางด้านสังคมและวฒันธรรมที่เกิดจากการนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ โดยมี

ขอบเขตและกิจกรรมในการดาํเนินงานดงัน้ี  

1. การจดัทาํร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัผลกระทบทางดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีเกิดจาก

การนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ภายใตบ้ริบทของสังคมและวฒันธรรมไทย โดย

การศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมท่ี1 และ 2 นาํมาจดัทาํเป็นร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

2. ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการระหว่างคณะทาํงานในวนัที่ 15 มีนาคม 2555 เพือ่ปรับปรุง 

ร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัผลกระทบทางดา้นสังคมและวฒันธรรมที่เกิดจากการนาํคอมพิวเตอร์ 

แทบ็เล็ตมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ภายใตบ้ริบทของสังคมและวฒันธรรมไทย 
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ผลสะท้อนจากมุมมองของผู้เช่ียวชาญ 

 แทบ็เล็ตเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ – การเขา้ถึงแหล่งคน้ควา้ กระตุน้ความสนใจ

ในการอยากเขา้มามีส่วนร่วม แต่ตอ้งระวงัในเร่ืองของมาตรฐานของเน้ือหา 

 แท็บเล็ตเป็นแค่เคร่ืองมือ ไม่ใช่ส่ิงที่จะมาแทนหนงัสือได ้ ดงันั้นครูตอ้งมีความเช่ียวชาญ

ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง (Tablet is a tool for transferring knowledge) 

 ส่ือไม่สามารถสอนเพิ่มในส่วนของจริยธรรม 

 การควบคุมส่ือออนไลน์เป็นเร่ืองสําคญั เพราะเมื่อแท็บเล็ตเป็นส่ิงที่มาควบคู่กบัเร่ืองของ

โลกออนไลน์ดว้ย 

 เกี่ยวกบัเร่ืองของโครงการ One Tablet per Child นั้น ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มองว่า  

ไม่น่ามีปัญหา เพราะจริงๆ แล้วสังคมยุคปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลยี ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่ 

มีความคุน้ชินกบัเร่ืองของเทคโนโลยีอยู่แล้ว ดงันั้นถึงแมรั้ฐบาลไม่แจก เด็กย่อมไปหา 

ใชไ้ดเ้อง อยา่งไรก็ตามในการแจกควรอยูภ่ายใตก้ารวางแผนบริหารจดัการท่ีเหมาะสม และ

มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community หรือ AEC) 

แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเปิดโลกการเรียนรู้ภายใต้การเชื่อมต่อบนระบบ

ออนไลน์ ดงันั้นถา้นาํมาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเตรียมความ

พร้อมใหเ้ด็กเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัสังคม/วฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายบนโลกใบเดียวกนั 

 การใชแ้ทบ็เล็ตกบัการแพร่กระจายวฒันธรรมต่างชาติ และความเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 ในกรณีที่จะมีการนําแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ควรให้

ความสําคัญกับเร่ืองของการเตรียมความพร้อมของเด็กเกี ่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลย ี 

(ความแตกต่างระหวา่งสังคมเมือง-สังคมชนบท) 

ผลสะท้อนจากภาคประชาชนและผู้เกีย่วข้อง 

ข้อค้นพบในส่วนน้ี เป็นผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ/หรือ การสนทนากลุ่มกับตัวแทน

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงเรียนนาํร่อง ซ่ึงได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ครูผูส้อน/กรรมการ

สถานศึกษา/ผูป้กครอง/ตวัแทนทอ้งถ่ิน โดยมีเป้าหมายหลกัที่สําคญัคือ เพื่อสะทอ้นมุมมองทั้งในเชิงบวก 

“Tablet เปนแคเครื่องมอื เปรยีบเสมอืนหนงัสอืหนึ่งเลม 
ดงันัน้ความสาํคญัจรงิ ๆ ของแทบ็เลต็จงึอยูที่ 
ผูใชซึ่งกค็อื คร ูในการนาํไปใชจดัการเรยีนรู 

รวมทัง้การเลอืกสรรเนือ้หาทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรู” 
 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

124 

เชิงลบ ตลอดจนแนวปฏิบติัในการนาํแทบ็เล็ตมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ โดยจาํแนกขอ้คน้พบตามกรอบ

แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบที่มองการพฒันาการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง ตั้งแต่การพิจารณา

ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และปัจจยัผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํไปสู่การกาํหนด

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ปัจจัยนําเข้า 

 ความพร้อมของครู   

ครูตอ้งมีความสามารถทางเทคโนโลยี (IT Literacy) และ ความสามารถในการจดัการ

เรียนรู้ 

 เนือ้หา   

ความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งของเน้ือหาเป็นประเด็นที่สําคญั นอกจากนั้นประเภทของ

เน้ือหา ควรมีการเพิ่มเน้ือหาท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ ทกัษะ และอาจเนน้การนาํเสนอแบบ เอ็ด

ดูเทนเมนต ์(edutainment)  

 ส่ือการเรียนรู้   

ควรมีความหลากหลาย และครอบคลุม รวมทั้งในการออกแบบส่ือการเรียนรู้ยงัไม่สามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได ้

 ประสิทธิภาพของเทคโนโลย ี  

ขนาดของแท็บเล็ต ควรมีขนาดใหญ่กว่าน้ี 7 น้ิว เพื่อสะดวกในการอ่านและหยิบจบั 

คุณสมบัติควรใช้วสัดุที่แข็งแรงทนทาน และควรให้ความสําคัญที่ประสิทธิภาพด้าน

ความเร็วของการประมวลผล มากกวา่ ความจุหรือพื้นท่ีการจดัเก็บขอ้มูล 

 ระบบสนับสนุน 

ในเร่ืองระบบ Wifi ควรให้มีความพร้อมและมีความเร็วพอที่จะให้นักเรียนสามารถเขา้

เรียนไดพ้ร้อมกนั 

 ลกัษณะของผู้เรียน  

ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีของผูเ้รียนที่มีความแตกต่างกนัจะส่งผลให้ความเร็วในการ

เรียนรู้มีความแตกต่างกนั / ความเหมาะสมของเด็กในแต่ละช่วงวยั 

 วสัิยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการเห็นความสาํคญัของเทคโนโลยกีบัการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ความพร้อมของผู้ปกครอง  

ความแตกต่างของครอบครัวทั้งในด้านของความใส่ใจ การอยู่อาศยั และลักษณะของ

ครอบครัว เช่น ครอบครัวที่มีเวลาให้ความใส่ใจกบัเด็ก การนาํแท็บเล็ตมาใช้ก็อาจไม่

แตกต่างกับการมีคอมพิวเตอร์ในบ้าน (ไม่มีปัญหา) แต่ในกรณีของครอบครัวที่มีแต่
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ผูสู้งอายุ อาจเกิดปัญหาจากการใช้แท็บเล็ตไปในวิธีท่ีไม่เหมาะสมได ้ เพราะผูสู้งอายุอาจ

ตามไม่ทนัเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

กระบวนการ 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม  

ทั้งในดา้นของเน้ือหารายวชิา ลกัษณะผูเ้รียน และระดบัความสามารถทางเทคโนโลย ี

 แนวทางการวดัและประเมินผลทีส่อดคล้อง และถูกต้อง   

ส่วนหน่ึงเป็นปัญหาที่สะทอ้นมาจากการใช้ส่ือการเรียนรู้ของ สพฐ. ซ่ึงพบวา่การวดัและ

ประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นการวดัความรู้แบบถูก/ผิด แต่ไม่มีการ

สะทอ้นผลการประเมินระดบัความรู้ของผูเ้รียน เป็นตน้ 

 ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ณ ขณะสอน 

ค รู ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ห็ น ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง ก า ร มี ผู ้ ช่ ว ย ด้ า น เ ท ค นิ ค  ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า 

เชิงเทคโนโลยี ตลอดจนช่วยจัดการสื่อประกอบการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ระบบการควบคุมช้ันเรียน   

การเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตส่วนใหญ่เป็นการจดัการเรียนรู้แบบรายบุคคล (Individual 

Learning) ซ่ึงโดยทั่วไปมีลักษณะของการทํากิจกรรมของผู ้ เรียนที่แตกต่างกันตาม

ความสามารถและการใชเ้วลาของผูเ้รียนแต่ละคน รวมทั้งการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน

นั้นทาํไดย้าก เพราะเด็กแต่ละคนจะสนใจในเคร่ืองแท็บเล็ตของตนเองเป็นหลกั ส่งผลให้

การควบคุมชั้นเรียนของครูเป็นไปไดย้าก ครูบางท่านจึงเสนอโครงการ “One Tablet One 

Projector” ซ่ึงการมีโปรเจคเตอร์เคร่ืองเดียว ส่งผลให้เด็กเพ่งความสนใจมาที่หน้าห้อง

เพียงจุดเดียว ซ่ึงจะช่วยให้ควบคุมชั้นเรียนและสร้างการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม  

ให้ความสําคญักบัการเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนผา่นกระบวนการกลุ่ม โดย

ใช้แท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้   ซ่ึงทาํให้การควบคุมชั้นเรียนเป็นไปไดโ้ดยง่าย   

(1 กลุ่มประมาณ 5 คน) 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แทบ็เลต็เป็นฐาน 

พบว่า บางโรงเรียนดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ แต่ดดัแปลงเอาแท็บเล็ตมา

เป็นเคร่ืองมือในการให้รางวลัในรูปแบบของเกมพฒันาสมอง หรือการวาดภาพงานศิลปะ 

เป็นตน้ 
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ปัจจัยผลลพัธ์ 

 แทบ็เลต็เป็นตวักระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนได ้ถา้เลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตาม

กาลเทศะ 

 ความไม่มั่นใจในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมทั้งสมรรถนะผูเ้รียน และทกัษะต่าง ๆ 

ตามแต่ละช่วงวยั โดยเฉพาะทกัษะดา้นการอ่านและการเขียน 

 พฒันาการของผูเ้รียนโดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษา 

 การสร้างความเท่าเทียมกนัทางเทคโนโลย ี

 ประเด็นการนาํกลบัไปใชท่ี้บา้น 

ผลการสํารวจความคิดเห็น 

ข้อค้นพบในส่วนน้ี เป็นผลจากการลงพื้นที่แจกแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ของ

ผูป้กครองนักเรียนและตัวแทนชุมชนโดยรอบของโรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในประเด็น

ผลกระทบทางดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ 

โดยสุ่มสํารวจจากโรงเรียนที่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียนนาํร่อง จาํนวนรวมทั้งส้ิน 589 คน (กระจาย

ครอบคลุมทั้ ง  4 ภูมิภาค โดยจําแนกเป็น พังงา 142 คน ขอนแก่น 102 คน ลําปาง 83 คน และ

กรุงเทพมหานคร 262 คน) ทั้งน้ีผลการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่สามารถแจกแจงรายละเอียด

ไดด้งัน้ี 

ตารางที่  31 จํานวนและรอยละของขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน พังงา (142) ขอนแกน (102) ลาํปาง (83) กรุงเทพฯ (262) 

เพศ 
  ชาย 63 (44.4) 29 (28.4) 40 (48.2) 68 (26) 
  หญิง 79 (55.6) 73 (71.6) 43 (51.8) 194 (74) 
อายุเฉลี่ย 39 40 40 37 
การศกึษา 
  ประถมศึกษา 15 (10.6) 5 (4.9) 4 (4.8) 3 (1.1) 
  มัธยมศึกษา 32 (22.7)  10 (9.8) 8 (9.6) 36 (13.8) 
  ปวช./ปวส. 34 (24.1) 14 (13.7) 13 (15.7) 25 (9.6) 
  ปริญญาตรี 48 (34.0) 50 (49.0) 48 (57.8) 158 (60.5) 
  สูงกวาปริญญาตรี 12 (8.5) 23 (22.5) 10 (12.1) 39 (14.9) 
อาชพี 
  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 40 (28.4) 57 (55.9) 51 (61.4) 59 (28.9) 
  พนักงานบริษัทเอกชน 5 (3.5) 4 (3.9) 3 (3.6) 34 (16.7) 
  คาขาย 19 (13.5) 2 (2.0) 4 (4.8) 8 (3.9) 
  แมบาน 17 (12.1) 4 (3.9) 5 (6.0) 38 (18.6) 
  เกษตรกรรม 10 (7.1) 1 (1.0) 1 (1.2) 3 (1.5) 
  ธุรกิจสวนตัว 31 (22.0) 11 (10.8) 7 (8.4) 38 (18.6) 
  รับจาง 14 (9.9) 7 (6.9) 8 (9.6) 16 (7.8) 
  อ่ืนๆ  5 (3.5) 16 (15.7) 4 (4.8) 8 (3.9) 
ลกูหลานเรยีนอยูในโรงเรยีนนาํรอง 
  มี 121 (86.4) 34 (33.3) 42 (50.6) 67 (25.6) 
 ไมม ี 19 (13.6) 11 (10.8) 41 (49.4) 193 (73.7) 
 ไมระบุ 0 (0) 57 (55.9) 0 (0) 2 (0.8) 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

127 

จากตารางท่ี 31 พบวา่  

เขตพืน้ทีนํ่าร่องโรงเรียนอนุบาลพังงา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.6 อายุ

เฉล่ียโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 39 ปี และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูมี้การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ ระดบัปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 24.1 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 

28.4 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาร้อยละ 22 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ทั้งน้ียงัพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีร้อยละ 86.4 มีลูกหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนนาํร่อง (โรงเรียน

อนุบาลพงังา) 

เขตพื้นทีนํ่าร่องโรงเรียนสนามบิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.6  

อายุเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 40 ปี และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูมี้การศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.5 โดยกลุ่มตวัอย่าง 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาร้อยละ 10.8  ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั ทั้งน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีร้อยละ 33.3 มีลูกหลานเรียนอยูใ่นโรงเรียน

นาํร่อง (โรงเรียนสนามบิน) 

เขตพื้นทีนํ่าร่องโรงเรียนอนุบาลลําปาง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.8 

อายุเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 40 ปี และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูมี้การศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาคือ ระดับปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 15.7 โดยกลุ่มตวัอย่าง 

ส่วนใหญ่ ร้อย ล ะ  61.4 ป ระก อบอา ชี พข้า ราช ก า ร / รัฐวิส า หกิ จ  ทั้ ง น้ี ย ังพ บ ว่า  ก ลุ่ม ตัวอย่า ง ที ่

ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีร้อยละ 50.6 มีลูกหลานเรียนอยูใ่นโรงเรียนนาํร่อง (โรงเรียนอนุบาลลาํปาง) 

เขตพืน้ที่นําร่องโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

74 อายเุฉล่ียโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 37 ปี และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูมี้การศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วน

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 น้ี ย ัง พ บ ว่ า  ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ที ่

ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 73.7 ไม่ได้มีลูกหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนนําร่อง 

(โรงเรียนราชวนิิต และโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) 
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ตารางที่  32 รอยละของการรับรูผลกระทบของการนาํแท็บเล็ตมาใชในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชุมชนทองถิ่น 

ประเดน็ 
การรบัรู/พงังา การรบัรู/ขอนแกน การรบัรู/ลาํปาง การรบัรู/กรงุเทพฯ 

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.การนําแท็บเล็ตมา
ใหนักเรียนใชเปน
ส่ิงที่มีประโยชน 

1.4 21.1 77.5 47.1 43.1 9.8 71.1 21.7 7.2 9.2 45.0 45.8 

3.แท็บเล็ตจะชวยให
นักเรียนเรียนรู ได
ดีกวาเดิม 

8.5 20.4 71.1 48.0 41.2 10.8 69.9 21.7 8.4 13.0 48.5 38.5 

4..ในอนาคตแท็บเล็ต
เปนส่ิงจําเปนสําหรับ
ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นักเรียน 

6.3 21.8 71.8 52.9 36.3 10.8 68.7 21.7 9.6 12.6 44.3 43.1 

5.แ ท็ บ เ ล็ ต ช ว ย ใ ห
นั ก เ รี ย น ก ล า
แสดงออกมากขึ้น 

11.3 33.1 55.6 41.0 39.0 20.0 48.2 38.6 13.3 32.4 43.1 24.4 

6.แ ท็ บ เ ล็ ต ช ว ย ใ ห
นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม
ทันสมัยมากขึ้น 

4.2 10.6 85.2 62.4 29.7 7.9 83.1 14.5 2.4 12.3 29.9 57.9 

7.แ ท็ บ เ ล็ ต ทํ า ใ ห
นัก เรียนไมสนใจ
ผูอ่ืน 

21.8 40.1 38.0 23.7 34.0 42.3 13.3 25.3 61.4 8.8 26.4 64.8 

8.แท็บเล็ตอาจทําให
เด็กติดเกมมากขึ้น 

14.8 33.1 52.1 13.1 28.3 58.6 6.0 26.5 67.5 3.8 21.8 74.3 

9.การที ่นั ก เ รี ยนใช
แ ท็ บ เ ล็ ต นั ้น มี
ผลกระทบทางดาน
วัฒนธรรมดั ้ง เดิ ม
ของชุมชน 

16.2 37.3 46.5 24.2 32.3 43.5 10.8 39.8 49.4 19.2 28.0 52.9 

10.แท็บเล็ตนํามาใช
ใ น ก า ร ถ า ย ท อ ด
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นได 

7.0 33.1 59.9 39.6 46.5 13.9 43.4 48.2 8.4 20.6 54.2 25.2 

คําอธบิายตาราง: 
 3 หมายถึง ระดับการรับรู/ความคิดเห็นตอผลกระทบในประเด็นน้ีอยูในระดับมาก 
 2 หมายถึง ระดับการรับรู/ความคิดเห็นตอผลกระทบในประเด็นน้ีอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง ไมมีการรับรูและคิดวาไมมีผลกระทบใดเก่ียวกับประเดน็ในเรือ่งน้ี 
 Mean หมายถึง คาเฉล่ียรวมของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในประเด็น 

จากตารางท่ี 32 พบวา่ 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

129 

เขตพื้นที่นําร่องโรงเรียนอนุบาลพังงา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้/ความคิดเห็นต่อ

ผลกระทบในประเด็นการรู้จกัแท็บเล็ตอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 61.3 รองลงมาคือ ประเด็น

แท็บเล็ตทาํให้นกัเรียนไม่สนใจผูอื้่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 40.1 ทั้งน้ียงัพบว่าไม่มีการรับรู้และคิดว่าไม่มี

ผลกระทบใดเกี่ยวกบัประเด็นแท็บเล็ตช่วยให้นกัเรียนมีความทนัสมยัมากข้ึน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 85.2 

รองลงมาคือ ประเด็นการนาํแทบ็เล็ตมาใหน้กัเรียนใชเ้ป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 77.5 

เขตพื้นที ่นําร่องโรงเรียนสนามบิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้/ความคิดเห็นต่อ

ผลกระทบในประเด็นแท็บเล็ตช่วยให้นกัเรียนมีความทนัสมยัมากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

62.4  รองลงมาคือ ประเด็นในอนาคตแท็บเล็ตเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการเรียนของนกัเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 52.9 สําหรับระดบัการรับรู้/ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นการรู้จกัแท็บเล็ตอยูใ่นระดบันอ้ย 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 58.8 รองลงมาคือ ประเด็นแท็บเล็ตนาํมาใชใ้นการถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.5 ทั้ งน้ียงัพบว่า ไม่มีการรับรู้และคิดว่าไม่มีผลกระทบใดเกี่ยวกับ

ประเด็นแทบ็เลต็อาจทาํใหเ้ด็กติดเกมมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 58.6 รองลงมาคือ ประเด็นการที่นกัเรียน

ใชแ้ทบ็เลต็นั้นมีผลกระทบทางดา้นวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 43.5 

เขตพื้นทีนํ่าร่องโรงเรียนอนุบาลลําปาง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้/ความคิดเห็นต่อ

ผลกระทบในประเด็นแท็บเล็ตช่วยให้นกัเรียนมีความทนัสมยัมากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

83.1 รองลงมาคือ ประเด็นการนาํแท็บเล็ตมาให้นกัเรียนใช้เป็นส่ิงที่มีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 71.1 

สาํหรับระดบัการรับรู้/ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นการรู้จกัแท็บเล็ตอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 60.2 รองลงมาคือประเด็นแท็บเล็ตนํามาใช้ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 48.2 ทั้งน้ียงัพบวา่ ไม่มีการรับรู้และคิดวา่ไม่มีผลกระทบใดเก่ียวกบัประเด็นแท็บเล็ต 

อาจทาํใหเ้ด็กติดเกมมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 67.5 รองลงมาคือ ประเด็นแทบ็เล็ตทาํให้นกัเรียนไม่สนใจ

ผูอ่ื้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 61.4 

เขตพืน้ที่นําร่องโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้/ความ

คิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นการรู้จกัแท็บเล็ตอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 56.5 รองลงมาคือ 

ประเด็นแท็บเล็ตนาํมาใช้ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 54.2 

ทั้งน้ียงัพบวา่ไม่มีการรับรู้และคิดว่าไม่มีผลกระทบใดเก่ียวกบัประเด็นแท็บเล็ตอาจทาํใหเ้ด็กติดเกมมากข้ึน 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 74.3 รองลงมาคือ ประเด็นแท็บเล็ตทาํให้นักเรียนไม่สนใจผูอื้น่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

64.8  
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 ประเด็นขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สืบเนื่องจากผลการศึกษาข้างต้น คณะผูศึ้กษาได้ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่จดัทาํ

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนาํไปสู่การใชแ้ทบ็เล็ตอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

การจะใช้แท็บเล็ตให้มีประสิทธิภาพได้น้ันจาํเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะตอ้งมีการพฒันาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานให้มีความเหมาะสม ดงันั้นเพือ่ลดปัญหาความเหลื่อมลํ้ าในเร่ืองของความสามารถในการเขา้ถึง

ระบบเทคโนโลยีจึงจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมีการดาํเนินการพฒันาระบบสนบัสนุนการดาํเนินการเครือข่ายไร้สาย 

ในระดบัชุมชน (free community WiFi) 

2. การพฒันานักเรียนเพือ่เตรียมความพร้อม 

ความพร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

โดยมุ่งเนน้การให้ความสําคญักบัการพฒันาความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี (ICT literacy) 

โดยเน้นการพฒันาผูเ้รียนในแง่ของความสามารถในการเขา้ถึง เลือกใช้ ประเมินแหล่งสารสนเทศ และ

นาํเสนอขอ้คน้พบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความพร้อมสู่สากล 

การเตรียมความพร้อมนกัเรียนใหก้า้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมถึงการเตรียมความ

พร้อมนกัเรียนเพือ่กา้วสู่สากล 

3. แนวทางการพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

โดยครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นการจดัการเรียนรู้ที่ใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน ซ่ึงมีกระบวนการ

ในการดาํเนินการดงัน้ี 

• การออกแบบหลกัสูตรการจัดการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน โดยครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

• การอบรมและพฒันาครูอย่างต่อเน่ือง โดยควรจะดาํเนินการดงัน้ี 

1) การอบรมครู โดยจาํแนกเน้ือหาการอบรมเป็น 3 ประเด็นคือ 

 อบรมเร่ืองเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลย ี

 อบรมเก่ียวกบัการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

 อบรมการประเมินผลการใชน้วตักรรมและการเขียนรายงานการประเมิน 

“นกัเรยีนตองมทีกัษะในการสบืคน แสวงหาความรู โดยอยูภายใตการดแูลของคร”ู 
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2) การพฒันาระบบพีเ่ลีย้งดา้นการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยี

เป็นฐาน 

3) การสร้างเครือข่ายครูมืออาชีพดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

4) การจัดประกวดผลงานการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

5) การเผยแพร่นวตักรรม  จดัตลาดนดันวตักรรมการออกแบบการเรียนรู้ผา่นแทบ็เลต็  

นาํเสนอ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

4. การสร้างเครือข่ายชุมชน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการรับผิดชอบการจดัการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 

5. การพฒันาฐานข้อมูลของชุมชน 

พฒันาข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเพือ่เป็นฐานในการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้

เทคโนโลยีเป็นฐาน เพือ่สืบทอดองค์ความรู้ทีเ่ป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินสู่สาธารณชน และส่งเสริมให้เกิด

ความย ัง่ยนืบนวถีิวฒันธรรมไทย 

6. ส่ือการเรียนรู้ 

ควรมีความหลากหลาย และควรมีให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานตวัช้ีวดัในแต่ละ

ระดบั รวมทั้งควรมีวธีิการออกแบบส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ และกระตุน้การเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามแต่

ละช่วงวยั 
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บทที่ 5 
สรปุและอภปิรายผล 

ในการศึกษาผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตสําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4 ใน

การศึกษานาํร่องคร้ังน้ีไดแ้บ่งประเด็นเพื่อการศึกษา ออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ผลต่อเด็กนักเรียน โดยติดตามผลดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ การใชแ้ท็บเล็ตอยา่งรู้เท่าทนั  

การเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นสําคญั ปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต ด้านสายตา ดา้น

สุขภาพและพฒันาการ 

2) ผลต่อครูผู้สอน โดยติดตามผลดา้นพฤติกรรมการสอน การเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3) ผลด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยสอบถามมุมมองและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแท็บเล็ตเพื่อ

การพัฒนาการศึกษาจากผูที้ ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู ้ เชี่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มี

ประสบการณ์ด้านการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง

นกัเรียน และตวัแทนทอ้งถ่ิน 

ผลตอเดก็นกัเรยีน 

พฤตกิรรมการเรยีนรูในหองเรยีน  

 นกัเรียนมีความสุข ตื่นเตน้ กระตือรือร้น สนใจและตั้งใจเรียนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงแรก ๆ ซ่ึงอาจจะดว้ยความแปลกใหม่ (Novelty effect) 

 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบัครู นักเรียนกบันกัเรียนดูจะมีเพิ่มมากข้ึนในกรณีท่ีมีการ

ช่วยเหลือและจดักิจกรรมโดยใช้แท็บเล็ต แต่จะน้อยลงในกรณีที่ใช้ส่ือการเรียนแบบ

รายบุคคลในชั้นเรียน 

 นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้แท็บเล็ตได้ค่อนข้างรวดเร็ว โดยเฉพาะนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 นกัเรียนจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 นกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะและวนิยัในเร่ืองความการดูแลและรับผดิชอบอุปกรณ์ 
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การใชแทบ็เลต็อยางรูเทาทนั 

ผลจากการประเมินการเปล่ียนแปลงในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 4 มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนมากกวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอย่างชดัเจน 2 ดา้นจาก 7 

ดา้นคือ  

 การระบุขอบเขตของขอ้มูลสารสนเทศ  

 การสืบคน้และจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ 

 ส่วนนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนมากกว่า

นกัเรียน ประถมศึกษาปีท่ี1 โดยเพิ่มดา้นการจดัการ ดา้นการสร้างสรรค์ ดา้นการประเมิน 

ดา้นการบูรณาการ  

 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ี ได้แก่ ประสบการณ์และทกัษะไอซีทีเดิมของ

นกัเรียน และพฤติกรรมการใชไ้อซีทีในการเรียนการสอนของครู 

 การเปล่ียนแปลงน้ีมีความแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนนาํร่องทั้ง 5 โรงเรียน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดงักล่าวอยู่บนเงื่อนไขของการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน  

(ไม่นาํกลบับา้น ใช้ในชัว่โมงเรียน ตามการควบคุมของครู) จึงข้ึนอยู่กบัการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ของครู ดังนั้ น การใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนต้องมีการกําหนด

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักเรียนให้ชัดเจนว่าตอ้งการให้การเรียนในบทเรียนนั้น

พฒันานกัเรียนในดา้นใด ใน 7 ดา้นของ ICT literacy โดยใชแ้ท็บเล็ตเป็นเคร่ืองมือหน่ึงใน

การพฒันา ทั้งน้ีการพฒันาอาจทาํพร้อมกนั เช่นดา้นการสืบคน้ พร้อมกบัดา้นการจดัการ 

เป็นตน้ 

 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ไดรั้บผลจากโครงการนาํร่องฯนอ้ยกวา่เด็กประถมศึกษาปีที่4 ทั้งน้ี

อาจเกี่ยวขอ้งกับพฒันาการทางร่างกายของเด็ก และหลกัสูตร ดงันั้น ควรทาํการศึกษา

เพิ่มเติมเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในกรณีท่ีจะมีการแจกแทบ็เล็ตให้กบัเด็กประถมศึกษา

ปีท่ี 1 

 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม  มีความแตกต่างกนัระหว่างเด็กที่มีประสบการณ์สูง กบั

เด็กอื่นๆ ดังนั้น ครูอาจเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยการจดักิจกรรมให้มีการคละ

ความสามารถในการใช ้ไอซีทีของเด็กในบางโอกาส 
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การเรยีนรูโดยนกัเรยีนเปนสาํคญั 

 เปล่ียนแปลง : ประสบการณ์เร่ืองเทคโนโลย ี/ การฝึกคิดหลายวธีิ-สร้างสรรค ์/ ความสนใจ

ใฝ่รู้ 

 ไม่เปล่ียนแปลง : การฝึกหดัและทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายจนพบความถนดัของตนเอง 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 และประถมศึกษาปีท่ี4 แสดงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 3 

ดา้นจาก 4 ดา้น คือ  

 การมีประสบการณ์ตรงกบัเทคโนโลย ี

 การฝึกคิดหลายวธีิและสร้างสรรค ์

 ความสนใจใฝ่รู้และการมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งสุขสนุก  

ดา้นท่ีไม่เปล่ียนแปลงคือ ดา้นการฝึกหดัและทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายจนพบความถนดัของ

ตนเอง 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ผลศึกษาในส่วนน้ีแสดงว่า การใช้แท็บเล็ตและส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อ

พฤติกรรมการเรียนรู้โดยส่งผลใหเ้ด็กมีความสุข อยา่งไรก็ดีครูก็ตอ้งเนน้การใชเ้น้ือหา และ

วธีิการใชท่ี้หลากหลาย ปรับเปล่ียน ในแต่ละบทเรียนดว้ย 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวา่เด็กบางคนท่ีมีความสามารถและความชอบดา้นเทคโนโลยีสูง จะ

พฒันาใหเ้กิดความรู้จกัตนเองและสร้างผลงานตามความถนดัของตนเองไดอ้ยา่งไร 

พฤตกิรรมและคณุภาพชวีติ 

ไม่พบปัญหาพฤติกรรม ไม่พบปัญหาติดเกมส์ ไม่พบปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 แมว้า่ผลการศึกษาจะพบวา่ไม่มีความแตกต่างในทุกดา้นของปัญหาพฤติกรรมและคุณภาพ

ชีวติ (บนเง่ือนไขของการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน ไม่นาํกลบับา้น ใชใ้นชัว่โมงเรียน ตาม

การควบคุมของครู) แต่ควรมีการเฝ้าระวงัและให้ความรู้ในการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 
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สขุภาพและพฒันาการ 

จากการประเมินพฒันาการด้านกล้ามเน้ือมดัเล็กของนักเรียน และการตอบแบบสอบถามด้าน

สุขภาพและสมาธิของนกัเรียนโดยผูป้กครองก่อนและหลงัการนาํคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใชใ้นโรงเรียนนาํ

ร่อง ผลวเิคราะห์การเปรียบเทียบพบวา่ ในกลุ่มนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 เด็ก ๆ ไม่มีอาการเจ็บป่วยเพิ่มขึน้อย่างชัดเจนใน 5 อาการที่ทาํการสํารวจ (ปวดศีรษะ ปวด

ทอ้ง คล่ืนไส้/อาเจียน ทอ้งเสีย และไขห้วดั) 

 การใช้เวลาทาํกจิกรรมยามว่างของเด็ก ๆ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอยา่งชดัเจนใน 4 กิจกรรม

ท่ีทาํการสาํรวจ (อ่านหนงัสือ เรียนพิเศษ ดูโทรทศัน์/วดีีโอ และออกกาํลงักาย) 

 ไม่พบการเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนในด้านพฤตกิรรมการบริโภคอาหารประเภทอาหารขยะ

ใน 6 ชนิดที่ทาํการสํารวจ (นํ้าหวาน/นํ้าอดัลม ขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน พิซซ่า ไก่ทอด 

และแฮมเบอร์เกอร์) 

 ผลการทดสอบพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กไม่พบการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน 

 ผลจากการประเมินดา้นสมาธิ ไม่พบผลกระทบเชิงลบต่อสมาธิอย่างชดัเจน ช่ัวโมงการ

นอนลดลงอย่างชัดเจนทั้งในกลุ่มห้องเรียนแท็บเล็ตและกลุ่มห้องควบคุม ซ่ึงไม่อาจอธิบาย

ไดว้า่เป็นผลของการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็ จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติม 

 สําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่ามีความแตกต่างกันใน

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มห้องแท็บเล็ต พบว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

ทบทวนบทเรียนและคน้ควา้เพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน แต่การใชค้อมพวิเตอร์เล่นเกมส์ ดูหนงั/ฟัง

เพลง และสนทนาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่พบการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน 

 นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่พบการเปลีย่นแปลงอย่างชัดเจนในเร่ืองการใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อทบทวนบทเรียนและคน้ควา้ เล่นเกมส์ ดูหนงั/ฟังเพลง และสนทนาผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ด้วยข้อจาํกัดในเร่ืองระยะเวลาการนําร่องค่อนข้างสั้ นเพียง 6-7 สัปดาห์ และการใช้

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจาํกดัเพียงที่โรงเรียนเท่านั้น ทาํให้อาจไม่เห็นผลกระทบอยา่งชดัเจน 

จึงควรมีทาํการวิจยัเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากการใช้แท็บเล็ตในระยะกลางและระยะยาว 

เช่น 6, 12 , 24 เดือน 
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  การประเมินผลด้านสุขภาพเป็นขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามโดยผูป้กครองซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบอตันยั (subjective test)  จึงควรมีการประเมินขอ้มูลจากแหล่งอื่นๆ 

เพิ่มเติม เช่น จากครูประจาํชั้น 
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สขุภาพตา 

จากการตรวจสายตาโดยจกัษุแพทย์และการตอบแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปและข้อมูล

สุขภาพทางจกัษุโดยผูป้กครอง ก่อนเร่ิมโครงการและเม่ือส้ินสุดโครงการในระยะเวลา 6-7 สัปดาห์ ท่ี

ทาํการศึกษาของโรงเรียนนาํร่อง 2 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และบนพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์

แทบ็เล็ตเฉล่ียประมาณ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ พบวา่ 

 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าสายตาเฉลีย่ทั้งสองข้าง โดยการวดั

แบบ Subjective Refraction ระหว่างนกัเรียนห้องแท็บเล็ตและนกัเรียนห้องควบคุมใน

ภาพรวม 

 ในภาพรวมของการเปรียบเทียบอาการผิดปกติทางจักษุก่อนและหลังการศึกษา โดยอาศยั

ขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของผูป้กครอง พบวา่นักเรียนห้องแทบ็เลต็มีอาการปวดตา 

เคืองตา แสบตา นํ้าตาไหลมากขึ้น โดยที่ระยะเวลาในการใช้สายตามองใกล้ของทั้งสอง

กลุ่มหลงัการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่แตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงไม่อาจสรุปได้ว่า

อาการปวดตา เคืองตา แสบตา นํ้ าตาไหล ที่มากข้ึนของนกัเรียนในห้องแท็บเล็ตเป็นผลมา

จากการใชแ้ทบ็เลต็  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ดว้ยขอ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลาการนาํร่องค่อนขา้งสั้ นเพียง 6-7 สัปดาห์ จึงอาจไม่สามารถ

แยกความแตกต่างของภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งชา้ ๆ เช่น สายตาสั้นได ้

 จาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ที่ใชค้อมพิวเตอร์ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ จึงทาํให้ไม่สามารถสรุปผลได้ว่าเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตถึงแมว้่า

ผลกระทบทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่าง 

 เน่ืองจากอาการผิดปกติทางจกัษุได้จากการตอบแบบสอบถามของผูป้กครองจึงเป็นการ

ประมาณจาํนวนชัว่โมงและอาจมีอคติได ้

 ดา้นสายตาควรมีการศึกษาท่ีนานกวา่น้ีเพื่อติดตามผลกระทบให้ชดัเจนข้ึน และควรให้กลุ่ม

ทดลองไดใ้ช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจาํนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่มากข้ึนจนมีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเพื่อจะไดติ้ดตามผลกระทบทางจกัษุไดช้ดัเจนข้ึน 

 ดา้นอาการผิดปกติทางจกัษุ อาจตอ้งใช้การสัมภาษณ์โดยตรง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง

ยิง่ข้ึน 
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ผลตอครผููสอน 
ในการทดลองนาํร่องการใช้แท็บเล็ตในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนนาํร่อง 5 แห่ง มี

ผูบ้ริหารและครูที่เขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 47 คน วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีและโท โดยส่วนใหญ่สําเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาโทและมีอายุเฉล่ียในช่วง 35-40 ปี และจากการสังเกต สัมภาษณ์ และการศึกษา

ขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ในดา้นครูผูส้อน สรุปประเด็นไดด้งัน้ี 

พฤตกิรรมการสอนโดยรวมของคร ู

 ครูผูส้อนในโครงการนาํร่องมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนมากข้ึน 

 ครูไดมี้โอกาสพฒันาตนเองในการถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่

นกัเรียนผา่นส่ือและแหล่งเรียนรู้ดิจิทลั และไดพ้ฒันากระบวนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี

เป็นเคร่ืองมือเพิ่มมากข้ึน 

 ครูตอ้งพึ่งความช่วยเหลือจากผูช่้วยดา้นเทคนิคในระหวา่งการสอนดว้ยแทบ็เล็ต  

 มีภาระงาน การเตรียมการสอน การดูแลและควบคุมชั้นเรียนเพิ่มข้ึน  

 สามารถใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม 

 ครูเล็งเห็นถึงประโยชน์ของแทบ็เล็ตและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีต่อนกัเรียน ในมุมท่ีแท็บเล็ตช่วย

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนให้กวา้งข้ึน ด้วยทางเลือกใหม่ที่ใช้ส่ือสําหรับการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งสาํหรับครูและนกัเรียน  

 ครูสามารถใช้ส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย และทนัเหตุการณ์เพิ่มมากข้ึน นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์เสริมจากเน้ือหา ส่ือ และวธีิการเรียนรู้ท่ีเคยใชอ้ยูเ่ดิมภายในหอ้งเรียน 

 ครูบางท่านเห็นวา่มีอุปสรรคในการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตบางประการ เช่น ตวัช้ีวดัทางการ

ศึกษาท่ีไม่ยดืหยุน่  

 ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนของครูในการดูแลและจดัการเรียนรู้ดว้ยแทบ็เลต็ 

 แนวทางและวตัถุประสงคใ์นการใชแ้ทบ็เลต็ท่ีไม่ชดัเจน 

 ครูตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูช่้วยด้านเทคนิคประจาํห้องเรียนในการแกปั้ญหา และ

พบว่าปัญหาเคร่ืองหรือแอพพลิเคชัน่บางตวัที่สะดุดในระหว่างการสอนเป็นอุปสรรคต่อ

การเรียนรู้และการจดักิจกรรมในหอ้งเรียนเป็นอยา่งมาก 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

139 

 ผลการศึกษาในส่วนน้ีพบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นความสําคญัของการมีผูช่้วยด้านเทคนิค

ประจําห้องเรียนในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคในขณะสอน ตลอดจนช่วยจัดการสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

พฤตกิรรมการสอนโดยเนนนกัเรยีนเปนสาํคญั 

 หลงัการสอนโดยใชแ้ท็บเล็ตแลว้ประมาณ 6-7 สัปดาห์ พบวา่ครูในโครงการนาํร่องมีการ

เพิ่มการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัอยา่งชดัเจน 4 ดา้นจาก 5 ดา้นคือ  

1) ครูจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีจูงใจและเสริมแรงใหเ้กิดการเรียนรู้   

2) ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

3) ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกคิดและทาํ  

4) ครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

 ส่วนดา้นที่ไม่พบการเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนในบางโรงเรียน คือ ดา้นการใชส่ื้อการสอนเพื่อ

การคิด การแกปั้ญหา และการคน้พบ 

 ครูในโรงเรียนนาํร่องมีพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นสําคญัใน

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั และในปริมาณท่ีไม่เท่ากนั 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ครูที ่เข้าร่วมโครงการเป็นผูม้ ีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดีอยู่แล้ว มี

ประสบการณ์ในการสอน และมีวุฒิการศึกษาสูง ผ่านการอบรมความรู้และทกัษะการใช้

แทบ็เล็ต ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มีเจตคติท่ีดีต่อการใชแ้ทบ็เล็ต 

 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั จะสามารถประยุกตแ์ละบูรณา

การและใชป้ระโยชน์ของแท็บเล็ตไดดี้ยิ่งข้ึน โดยสามารถใชเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการ

จดัส่ือการเรียนรู้และวธีิการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 ครูในแต่ละโรงเรียนควรมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

ทศันคตขิองคร ู

 ครูส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดี โดยเห็นวา่ แทบ็เลต็ 

“ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนครู” 

“เป็นส่ือทนัสมยั ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหก้วา้งข้ึน...”  

“เป็นทางเลือกใหม่ในการใชส่ื้อการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งสาํหรับครูและนกัเรียน”  

“ช่วยใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ไดง่้ายข้ึน...” 

“แมน้จะเหน่ือยกบัการเตรียมสอน แต่เวลาสอนจริงสามารถแบ่งเบาครูได.้..”  
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“บางคร้ังนกัเรียนสอนครูในเร่ืองแอพพลิเคชัน่ต่างๆ...”  

“ช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ ฝึกทกัษะแบบ Learning by Doing อยา่งแทจ้ริง...” 

“ช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กประสบการณ์ดา้นภาษา…” 

เป็นตน้ 

มมุมองจากผูเขารวมโครงการ 

มมุมองของผูเชีย่วชาญ 

 เช่ือวา่ไม่น่ามีปัญหาในการใช ้

 เอ้ือประโยชน์ในการเขา้ถึงแหล่งคน้ควา้ และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน  

 เคร่ืองมือสําคัญในการเตรียมความพร้อมเด็กให้รู้เท่าทันสังคม/วฒันธรรมท่ีมีความ

หลากหลายบนโลกใบเดียวกนั (รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 

 ไม่สามารถสอนเพิ่มไดใ้นเร่ืองของจริยธรรม 

 ปัญหาของส่ือบนโลกออนไลน์ซ่ึงจะมาควบคู่กบัการแจกแทบ็เล็ต  

 ปัญหาในเร่ืองความเหล่ือมลํ้าทางดิจิทลั (digital divide) 

ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 

 แจกโดยการวางแผนจดัการท่ีเหมาะสมและการเตรียมพร้อมของทุกฝ่าย 

 ควรมีระบบ/มาตรฐานเพือ่ดูแลความปลอดภยัและป้องกนัปัญหาส่ือออนไลน์ 

 ควรมีแหล่งคน้ควา้ส่ือดิจิทลัท่ีกระตุน้ความสนใจในการศึกษา 

 ควรใหมี้การพฒันาครูใหรู้้เท่าทนัเทคโนโลย ี

 ควรเร่งเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีพื้นฐานเพือ่ลดความเหลื่อมลํ้ าระหว่างสังคม

เมือง-สังคมชนบท 

มมุมองของผูบรหิารและคร ู

 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ควรมีเพิ่มมากกวา่น้ี และตอ้งดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

 แอพพลิเคชัน่ทีใ่ชเ้สริมกระบวนการเรียนและการคิดควรมีการพฒันาเป็นภาษาไทยสําหรับ

เด็กบางกลุ่มท่ียงัไม่มีความพร้อม 

 การใหน้กัเรียนเรียนรู้จากส่ือในแบบรายบุคคลพร้อมกนัทั้งห้อง ทาํให้ยากต่อการดูแลและ

ควบคุมเวลา เน่ืองจากความแตกต่างของผูเ้รียน 

 ปัญหาในเร่ืองความพร้อมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเฉพาะในภาคเรียนท่ี 1 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและครู 
 ผูช่้วยดา้นเทคนิค สาํคญัและจาํเป็น ทั้งในการเตรียมและขณะสอน 
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 ไม่ควรใหน้กัเรียนนาํแทบ็เล็ตกลบับา้น 

 ควรมีการอบรมครูอยา่งต่อเน่ือง 

 อุปกรณ์ไอซีทีท่ีจาํเป็นสาํหรับการสอน คือ คอมพวิเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ ครูเสนอ 

”One Tablet One Projector” หรือ กระดานอจัฉริยะ (interactive whiteboard)  ในหอ้งเรียน 

 เทคโนโลยตีอ้งมีความเสถียรและพร้อมใช ้ควรมีเคร่ืองสาํรอง 

มมุมองของผูปกครองและชมุชน 

 ความรับผดิชอบในกรณีแทบ็เล็ตชาํรุดเสียหาย 

 ความเอาใจใส่ดูแลของผูป้กครองท่ีไม่เท่าเทียมกนั 

 ความไม่พร้อมของเทคโนโลยแีละเครือข่ายท่ีบา้นอาจทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้า 

ขอเสนอแนะจากผูปกครองและชมุชน 

 ตอ้งการการอบรมเพื่อใหเ้รียนรู้และดูแลบุตรหลานได ้

 ไม่ควรใหน้าํกลบับา้น - ปัญหาการดูแลและความปลอดภยั 

 โรงเรียนควรมีผูช่้วยเทคนิคใหค้รูผูส้อน 

 ตอ้งมีความพร้อมเร่ืองเครือข่ายไร้สายในระดบัชุมชน (community WiFi) 

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
1. ควรจัดทาํแผนแม่บทในการแจกแทบ็เลต็ 

ความสาํคญัเบ้ืองตน้ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งแจกแทบ็เล็ต แผนแม่บทจะตอ้งมีรายละเอียด

อยา่งนอ้ยเท่าท่ีจาํเป็น ซ่ึงส่งผลถึงผูเ้ก่ียวขอ้งในระดบัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูประจาํชั้น และครูประจาํกลุ่มสาระวชิาในการจดัการเรียนการสอน  

 นกัเรียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ 

 ผูป้กครองเพือ่ช่วยดูแลใหค้าํแนะนาํแก่บุตรหลานได ้

2. ในกรณทีีจ่ะแจกแทบ็เลต็กนัอย่างกว้างขวาง ท่ีไม่ใช่โครงการนาํร่อง 

 ตอ้งมีการพฒันาเน้ือหาและกิจกรรมท่ีนาํใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งครบถว้น

ในทุกประเด็นของเน้ือหาสาระ 

 เน้ือหาสาระเนน้คุณภาพท่ีดี เพื่อทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจเพิ่มมากข้ึน และเกิดการเรียนรู้

มากข้ึนกวา่การเรียนในหนงัสือ 
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3. ผู้ทีรั่บผดิชอบจะต้องจัดหางบประมาณและวางแผนจัดการหาบุคลากรทีม่ีความรู้ด้านเทคนิค

เพือ่ช่วยครูในทุก ๆ โรงเรียน 

4. ถ้ามีงบประมาณจํากดัและจําเป็นต้องแจกเลอืกในบางระดับช้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํร่องใน 

2 ชั้น คือ ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีท่ี 4 จึงเสนอแนะวา่ควรแจกแทบ็เลต็ใหน้กัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

5. ถ้ามีงบประมาณจํากดั ในเบือ้งต้นไม่จําเป็นต้องแจกนักเรียนทุกคน จากการศึกษาพบวา่  

อาจจดัการเรียนจดักิจกรรมการเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม หรือ แบบหมุนเวยีนกนัมาเรียน เปิดเป็น

หอ้งเรียนแทบ็เลต็ และจดัตารางเรียนใหทุ้กคนไดมี้โอกาสมาใชแ้บบหมุนเวยีน การดาํเนินการ

ในรูปแบบน้ีจะช่วยประหยดังบประมาณไดเ้ป็นจาํนวนมาก ทาํใหส้ามารถนาํไปใชใ้นเร่ืองท่ี

จาํเป็นและถือเป็นปัจจยัสู่ความสาํเร็จ ซ่ึงไดแ้ก่ การพฒันาครู การจา้งผูช่้วยดา้นเทคนิค การ

พฒันาส่ือและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ นอกจากประหยดั

งบประมาณแลว้ยงัเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

6. ควรจัดสรรงบประมาณทีชั่ดเจนสําหรับการดําเนินการในเร่ืองต่อไปนี้ 

 การพฒันาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระบบ 

o ครูประจาํการ นิสิต/นกัศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

o การพฒันาตอ้งเป็นแบบต่อเน่ืองและหลอมรวมเขา้กบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

o ตอ้งเร่งพฒันาครูทั้งระบบทุกระดบัชั้น ในระดบัชั้นต่อ ๆ ไป เช่น ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 

o สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือและแลกเปล่ียนส่ือ/กิจกรรม 

 การวจิยัพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ 

o ส่ือประกอบการเรียนรู้ – ตอ้งน่าสนใจ และแตกต่างจากหนงัสือแบบเรียนตามปกติ  

o เคร่ืองมือเพือ่พฒันาทกัษะและกระบวนการคิด – ควรใหน้ํ้าหนกัดา้นน้ีใหม้าก 

 ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยแีละการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

o โครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นนอกเหนือจากแทบ็เลต็  

o ซอฟตแ์วร์/แอพพลิเคชัน่ท่ีมีลิขสิทธ์ิ  

o ค่าใชจ่้ายดา้นการสนบัสนุน/บาํรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ – ค่อนขา้งสูง  

7. การพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพโดยครูจะต้องได้รับการพฒันาด้านการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้

เทคโนโลยีเป็นฐาน ซ่ึงมีกระบวนการในการดําเนินการดังนี ้

 การออกแบบหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน โดยครอบคลุม 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
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 การอบรมและพฒันาครูอยา่งต่อเน่ือง โดยควรจะดาํเนินการดงัน้ี 

1) การอบรมครู โดยจาํแนกเน้ือหาการอบรมเป็น 3 ประเด็นคือ 

o อบรมเร่ืองเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลย ี

o อบรมเก่ียวกบัการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

o อบรมการประเมินผลการใชน้วตักรรมและการเขียนรายงานการประเมิน 

2) การพฒันาระบบพี่เล้ียงดา้นการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยี

เป็นฐาน 

3) การสร้างเครือข่ายครูมืออาชีพดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

4) การจดัประกวดผลงานการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

5) การเผยแพร่นวตักรรม – จดัตลาดนดันวตักรรมการออกแบบการเรียนรู้ผา่น Tablet –

นาํเสนอ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

8. ควรปรับและพฒันาหลกัสูตรแกนกลางเพือ่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการบูรณาการการ

เรียนรู้ทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐาน และสนับสนุนการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  (21st 

Century Skills)  ได้แก่  

 ทกัษะดา้นภาษา ทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ โดยใชเ้ทคโนโลย ี 

 ทกัษะภาษาองักฤษ ร่วมกบั วทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ โดยใชเ้ทคโนโลย ี 

 ทกัษะกระบวนการคน้ควา้  การเขียน การนาํเสนอ โดยใชเ้ทคโนโลย ี 

9. การนํากลบับ้าน ควรจะขึน้กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน/พืน้ที่ 

 ความพร้อมและความรับผดิชอบของทั้งโรงเรียน ผูป้กครองและนกัเรียน 

 ความชดัเจนของการนาํไปใชป้ระโยชน์ท่ีบา้น เช่น การทาํการบา้น 

 ความพร้อมของเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 

10. ควรจัดระบบและมาตรการการเฝ้าตดิตามและประเมนิโครงการเป็นระยะ ๆ  
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ภาคผนวก ก 
คณะกรรมการประจาํโครงการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กําหนด และแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อันได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการดาํเนินงาน และคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบรหิารโครงการ 

1. อธิการบดี ท่ีปรึกษา 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน 

3. ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ รองประธาน 

4. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รองประธาน 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  

5. ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติคุณ รุ่งเรือง กรรมการ 

7. ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรรมการและเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

8. รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ 

 (นายสมบุญ อุดมพรยิง่) 

คณะกรรมการดาํเนนิงาน 

1. ศาสตราจารยว์รุิณ ตั้งเจริญ ท่ีปรึกษา 

2. นายพีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ ท่ีปรึกษา 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ฉลิมชยั บุญยะลีพรรณ ท่ีปรึกษา 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินุช เทียนรุ่งโรจน์ ประธาน 

8. รองศาสตราจารยสุ์ภา ปานเจริญ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสุ์ขมุาล เกษมสุข กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยอ์าํนาจ เยน็สบาย กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยณ์สรรค ์ผลโภค กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยดุ์ษฎี โยเหลา กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยสุ์ทธิวรรณ พรีะศกัด์ิโสภณ กรรมการ 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   

152 

11. ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธิชยั อ่อนม่ิง กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุมาลี บุญยะลีพรรณ กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงทวมิา ศิริรัศมี กรรมการ 

14. อาจารยส์าโรช เมาลานนท ์ กรรมการ 

15. นายแพทยท์รงภูมิ เบญญากร กรรมการ 

16. อาจารยภ์ทัธิรา ธีรสวสัด์ิ กรรมการ 

17. อาจารยอุ์ราพร ศุขะทตั กรรมการ 

18. นายทศพล ขาํวจิิตรสุทธ์ิ กรรมการ 

19. นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรติศกัด์ิ กรรมการ 

20. นายดิเรก อ้ึงตระกลู กรรมการ 

21. นายสมบุญ อุดมพรยิง่ กรรมการและเลขานุการ 

22. นางศิริศศิเกษม สุโพธ์ิภาค ผูช่้วยเลขานุการ 

คณะอนกุรรมการฝายประสานงานโครงการ 

1. รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ ประธานอนุกรรมการ 

(นายสมบุญ อุดมพรยิง่) 

2.  นางสาววรรณี พิมพช์ยักุล อนุกรรมการ 

3. นางสุธาทิพย ์ผนวกสุข อนุกรรมการ 

4. นางกรัณฑรั์ตน์ ศรีกาหลง อนุกรรมการ 

5. นางศิริศศิเกษม สุโพธ์ิภาค อนุกรรมการและเลขานุการ 
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รายชื่อคณะกรรมการและคณะทาํงานโครงการนาํรอง 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

1.  ดร.พีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท พีระบราเธอร จํากัด   
2.  ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ที่ปรึกษาโครงการ   
3.  ผูชวยศาสตราจารย  

นายแพทยเฉลมิชยั บญุยะลพีรรณ    
อธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4.  ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 

5.  ดร.อุราพร  ศุขะทัต รองผูอาํนวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอร 

6.  นายสมบุญ  อุดมพรย่ิง รองผูอาํนวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

สํานกัคอมพิวเตอร 

7.  นางพัชรินทร สนธวินิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
8.  อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท ผุชวยผูอํานวยการ 

สํานักคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอร 

9.  นายดิเรก  อ้ึงตระกูล ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอร 

10.  นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอร 

11.  นายนคร  บริพนธมงคล หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สํานักคอมพิวเตอร 

12.  นายสันติ  สุขยานันท หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร 

13.  นางสาวพรทพิย  พงษสวสัดิ์ หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
14.  นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกลุ นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
15.  นายพงศภูมิพันธ  เต๋ียอนุกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
16.  นายเฉลิมพล  คํานิกรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
17.  นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
18.  นางสาวญาดา  คนสูงดี นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
19.  นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
20.  นางสาวสมถวิล  บางคําหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
21.  นายปวริศร  เมธานันท นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
22.  นายธนรรณพ  อินตาสาย ชางเครื่องคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
23.  นายอุดร  วงษไทย ชางเครื่องคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
24.  นายไพโรจน  ผาสุวรรณ ชางเครื่องคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 
25.  นางสุธาทพิย  ผนวกสุข นักวิชาการเงินและบญัช ี สํานักคอมพิวเตอร 
26.  นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค นักวิชาการศึกษา สํานักคอมพิวเตอร 
27.  นางกรัณฑรัตน  ศรกีาหลง นักวิชาการพัสด ุ สํานักคอมพิวเตอร 
28.  อาจารยสาโรช  เมาลานนท ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง 
29.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธชิยั  ออนมิ่ง ผูอาํนวยการ 

สํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

30.  นายสุรเชษฐ  มฤีทธิ ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
31.  นายสัญญา  จงจิตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
32.  นายชยัพร  สุวรรณประสพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
33.  นายสุเมธ  กลิ่นหอม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
34.  รองศาสตราจารยสุขุมาล  เกษมสุข ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว 

ประสานมิตร (ฝายประถม) 
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝาย
ประถม) 

35.  อาจารย นายแพทยทรงภมู ิ เบญญากร อาจารย คณะแพทยศาสตร  
ภาควชิาจติเวชศาสตร  
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

36.  ผูชวยศาสตราจารย  
แพทยหญิงสุมาลี บญุยะลีพรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร  
ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ  

37.  อาจารย แพทยหญงิรพีพร  ยอดพรหม อาจารย คณะแพทยศาสตร ภาควชิาจักษุ 
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ  

38.  ผูชวยศาสตราจารย  
แพทยหญิงทวิมา ศิริรัศม ี

ผูชวยศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร   
ภาควชิากมุารเวชศาสตร  

39.  ผูชวยศาสตราจารย  
แพทยหญิงบานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ   

ผูชวยศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร   
ภาควชิากมุารเวชศาสตร  

40.  อาจารย แพทยหญิงพรรณลักษณ  สินสวัสดิ์ อาจารย ศูนยการแพทยสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ 

41.  นางสาวรพีกรณ  เปยมพืช   นักจิตวิทยา ศูนยการแพทยสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ 

42.  นางสาวธรารัตน  ปรังการ นักกิจกรรมบําบัด ศูนยการแพทยสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ 

43.  รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี  โยเหลา รองผูอํานวยการฝายวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  
44.  ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม อาจารย สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร 
45.  รองศาสตราจารย  

ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ 
รองศาสตราจารย สํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา 
46.  ดร.ขวญัหญิง  ศรีประเสรฐิภาพ อาจารย คณะศึกษาศาสตร   

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
47.  ดร.วิไลลักษณ  ลังกา  อาจารย คณะศึกษาศาสตร   

ภาควชิาการวดัผลและวจิยั
การศึกษา  

48.  อาจารยอรอุมา  เจริญสุข อาจารย คณะศึกษาศาสตร 
ภาควชิาการวดัผลและวจิยั
การศึกษา  
 

49.  รองศาสตราจารยอํานาจ  เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
50.  อาจารยธนกร  ขันทเขตต อาจารย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
51.  อาจารยมนศักดิ์  มหิงษ อาจารย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
52.  ดร.ภัทธิรา  ธีรสวัสดิ ์ อาจารย วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
53.  ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ   
ผูชวยศาสตราจารย บัณฑิตวิทยาลัย 

54.  ดร.วัยวุฑฒ  อยูในศิล อาจารย บัณฑิตวิทยาลัย 
55.  ดร.วีระนนัท  คํานึงวุฒ ิ อาจารย บัณฑิตวิทยาลัย 
56.  นางสาวจันทรเพ็ญ  สิทธิพันธ นักบริหารทั่วไป ศูนยบริการวิชาการ 
57.  อาจารย แพทยหญิงกันตกมล  จัยสิน   อาจารย โรงพยาบาลพิจติร 
58.  นางสาววรรณี  พิมพชัยกุล นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง 

สํานกังานอธกิารบด ี
59.  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ผูเชี่ยวชาญ   เจาหนาที่ประจําโครงการ 
60.  นางสาวจารณิ ี มาเวหา ผูเชี่ยวชาญ   เจาหนาที่ประจําโครงการ 
61.  นางสาวชนกนาถ  ทองบุญ ผูเชี่ยวชาญ   เจาหนาที่ประจําโครงการ 
62.  นายชนินทร  จํานงค   นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
63.  นางสาวดุจลดา  ตรีนันทวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
64.  นายธนากร  มณีบู นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
65.  นายวิษณุ  มูลศรีติ นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
66.  นายธีรพงศ  หมาดสตูล นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
67.  นายกิจวัฒน  จันทรด ี นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
68.  นายอรรถพล  ชื่นกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
69.  นางสาวสุพินทพิย  ดุลยคง นักวิชาการศึกษา  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
70.  นายณัฐวุฒิ  สารทอง นักวิชาการศึกษา  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
71.  นางสาวลินิน  แสนปลืม้ นักวิชาการศึกษา  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
72.  นาย จกัรพงษ  สายวงศปญญา นักวิชาการศึกษา  เจาหนาที่ประจําโครงการ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางสรปุการดาํเนนิงานโครงการนาํรองฯ ระยะที ่1 

กิจกรรม 

กาํหนดการดาํเนินงานในระยะท่ี 1 

ความคืบหนา้ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. ประชุมคณะกรรมการและคณะทาํงาน          

• คณะกรรมการบริหารโครงการ 19 28  25  20  28 ประชุม 5 คร้ัง 

• คณะกรรมการดาํเนินงาน  24  27  22  28 ประชุม 4 คร้ัง 

2. บริหารระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายไอซีที          

3. แท็บเลต็เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้          

4. อบรมผูช่้วยนกัวชิาการดา้นวเิคราะห์และติดตามผล          

5. พฒันาเวบ็ไซตโ์ครงการ (Project Website)          

6. จดัทาํระบบ Help & Support          

7. พฒันาระบบ Digital Learning Object          

8. ทดลองนาํร่องการใชส่ื้อตน้แบบและแทบ็เลต็          

9. ศึกษาผลกระทบดา้นพฤติกรรมและการจดัการเรียนรู้          

10. ศึกษาผลกระทบดา้นสุขภาพและพฒันาการ          

11. ศึกษาผลกระทบดา้นจกัษุ          

12. ศึกษาผลกระทบดา้นปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพ

ชีวติ 
         

13. ศึกษาผลกระทบดา้นสงัคมและวฒันธรรม          

14. จดัทาํส่ือและวดิีทศันบ์นัทึกภาพกิจกรรมของโครงการ          

15. จดัทาํรายงานการส่งมอบงาน งวดท่ี 1         ส่ง 14 พ.ย. 54 

16. จดัทาํรายงานการส่งมอบงาน งวดท่ี 2         ส่ง 31 ม.ค. 55 

17. จดัทาํรายงานการส่งมอบงาน งวดท่ี 3         ส่ง 31 มี.ค. 55 

18. จดัทาํรายงานการส่งมอบงาน งวดท่ี 4         ส่ง 31 พ.ค. 55 

หมายเหตุ: การดาํเนินการล่าชา้กวา่กาํหนดการเดิมประมาณ 1 เดือน อนัเน่ืองจากผลกระทบดา้นสถานการณ์อุทกภยัในเขต

กรุงเทพมหานครในระหวา่งเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ค 
ปฏทินิกจิกรรม โครงการนาํรองระยะที่ 1 

วัน / เดือน  / ป กิจกรรม 
30 กันยายน  2554 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทําสัญญาจางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนที่

ปรึกษาเพื่อทําการศึกษานํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 

5 ตุลาคม 2554 ประชมุหนวยงานและผูที่เกี่ยวของเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ ทําความเขาใจและกําหนด 
แนวทางการดําเนินงานรวมกัน พรอมทั้งใหเตรียมเสนอโครงการรอง/กิจกรรม 

6 ตุลาคม 2554 ประชมุกลุมยอยคณะทํางานดานการแพทยและดานสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม 
10 ตุลาคม 2554 ประชมุกลุมยอยคณะทํางานดานโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี และฝายประสานงาน 
12 ตุลาคม 2554 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศโรงเรียนที่ไดรบัคัดเลือกเขารวมโครงการ (4 

ภูมิภาค ภมูิภาค ละ 1 โรงเรียน) ดังนี้ 
• โรงเรียนราชวินิต 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
• โรงเรียนอนุบาลลําปาง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1  
• โรงเรยีนอนบุาลพังงา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
• โรงเรียนสนามบิน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
13 ตุลาคม 2554 ประชมุกลุมยอยคณะทํางานดานนกัเรียน ครู ผูปกครอง และกระบวนการเรียนรู  ครั้งที ่1 
19 ตุลาคม 2554 ประชมุคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ครั้งที่ 1 
4 พฤศจกิายน 2554 –  
2 ธันวาคม 2554 

สํารวจระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายคอมพิวเตอรในโรงเรียนนํารอง 
• 4 พฤศจกิายน 2554 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
• 15-16 พฤศจกิายน 2554 โรงเรียนสนามบิน  จังหวัดขอนแกน 
• 17-19 พฤศจกิายน 2554 โรงเรียนอนุบาลลําปาง  จังหวัดลําปาง 
• 21-24 พฤศจกิายน 2554 โรงเรียนอนุบาลพังงา  จังหวัดพังงา 
• 2 ธันวาคม 2554 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

14 พฤศจกิายน 2554 ประชุมกลุมยอยคณะทํางานโครงการ 
14 พฤศจิกายน 2554 สงมอบงานงวดที่ 1 
22 พฤศจกิายน 2554 ประชมุคณะกรรมการคัดเลือกเครือ่งคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อนํามาใชในโครงการ (คณะกรรมการ

แตงต้ังโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
24 พฤศจกิายน 2554 ประชมุคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1 
25 พฤศจกิายน 2554 ประชมุเตรียมจัดงานเปดตัวโครงการและจัดอบรม 
28 พฤศจกิายน 2554 ประชมุคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ครั้งที่ 2 
8-26 ธนัวาคม 2554 การอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับเจาหนาที่ผูชวยสอน  
8-24 ธันวาคม 2554 สํารวจขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และ 4  

• 8-10 ธันวาคม 2554     โรงเรียนอนุบาลลําปาง  จังหวัดลําปาง 
• 12-14 ธันวาคม 2554    โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 
• 22-24 ธันวาคม 2554    โรงเรียนอนุบาลพังงา  จังหวัดพังงา 

13 ธันวาคม 2554 - 18 
มกราคม 2555 

การติดต้ังและทดสอบการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานใหกบัโรงเรียนนาํรอง  
• 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 
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วัน / เดือน  / ป กิจกรรม 
15-20 ธันวาคม 2554 เก็บขอมูลพ้ืนฐานทางจักษุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่1 และ 4 กอนการใชคอมพิวเตอร 

แท็บเล็ต  
• 15-16 ธันวาคม 2554   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
• 19-20 ธันวาคม 2554   โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

16,20 ธันวาคม 2554 สํารวจความพรอมของครูและผูบรหิาร ทัศนคติของนักเรียนตอคอมพิวเตอรแท็บเล็ตในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4   

• 16 ธันวาคม 2554     โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
• 20 ธันวาคม 2554     โรงเรียนราชวินิต  กรงุเทพมหานคร 

16 ธันวาคม 2554 ประชมุคณะกรรมการจัดงานเปดโครงการฯ  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดงาน 
19,20,25 ธนัวาคม 
2554 

การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นกัเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน
นํารอง   

• 19,20,25 ธนัวาคม 2554 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝายประถม) 
20 ธันวาคม 2554 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแจงวาคัดเลือกบริษัท เลอโนโว  

(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูบริจาคคอมพิวเตอรแท็บเล็ต ใหแกโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ 
21 ธนัวาคม  2554  เปดตัวโครงการนํารองอยางเปนทางการ 
21-23 ธนัวาคม 2554 จัดแสดงนิทรรศการส่ือการเรียนรูในงานเปดตัวโครงการนํารองอยางเปนทางการ 
22-23 ธันวาคม 2554 การอบรมเชิงปฏบิัติการสําหรบัผูบริหารและครู กลุมโรงเรียนนํารอง  
30 ธันวาคม 2554 ประชมุกลุมยอยคณะทํางานโครงการ 
5-6 มกราคม 2555 การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นกัเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน

นํารอง   
• 5-6 มกราคม 2555      โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 

10-11,19-20 มกราคม 
2555   

การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นกัเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน
นํารอง  

• 10-11,19-20 มกราคม 2555   โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
15-18 มกราคม 2555   การอบรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร นกัเรียนและผูปกครองใหแกโรงเรียน

นํารอง   
• 15-18 มกราคม 2555   โรงเรียนอนุบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

25 มกราคม 2555 ประชมุคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ครั้งที่ 3 
25-27 มกราคม 2554 การสํารวจความพรอมของครแูละผูบริหารและทัศนคติของนักเรียนตอคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 

ในนักเรียนประถมศึกษาปที ่1 และ ปที่ 4 
• 25-27  มกราคม 2555    โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 

27 มกราคม 2555 ประชมุคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 2 
31 มกราคม 2555 สงมอบงานงวดที ่2 
8-9 กุมภาพันธ 2555 การสัมภาษณผลกระทบทางดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง  

และนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4  จากการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
• 8-9  กุมภาพันธ 2555  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝายประถม) 

8-28 กุมภาพันธ 2555 สํารวจขอมูลดานพฤติกรรมศาสตรและการจดัการเรียนรูการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตของผูบริหาร 
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 

 
16  กุมภาพันธ 2555 ติดตั้งระบบและโปรแกรมบนเครือขายของโรงเรียนนํารองเพ่ิมเติม 

• 16  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
20-29 กุมภาพันธ 
2555 

สํารวจผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการของผูปกครองและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ป
ที่ 4 หลังการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 

• 20 - 21  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกนา 
• 23 – 24  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนอนุบาลพังงา  จังหวัดพังง 
• 28 – 29  กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนอนุบาลลําปาง  จังหวัดลําปาง 

20-29 กุมภาพันธ 
2555 

ใหคําปรกึษาการจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรแกโรงเรียนนํารอง 
• 20 - 22  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนอนุบาลพังงา  จังหวัดพังงา 
• 23 – 24  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 
• 28 – 29  กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนอนุบาลลําปาง  จังหวัดลําปาง 

21-28 กุมภาพันธ นิเทศการสอนและการใหคําปรึกษาแกโรงเรียนนํารอง  



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   
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วัน / เดือน  / ป กิจกรรม 
2555 • 21 - 22  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนอนุบาลพังงา  จังหวัดพังงา 

• 23 – 24  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 
• 28 – 29  กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนอนุบาลลําปาง  จังหวัดลําปาง 

21-29 กุมภาพันธ 
2555 

การสัมภาษณเกี่ยวกบัผลประโยชนและผลกระทบจากาการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่มีตอชุมชน 
สังคม และวัฒนธรรมโดยรอบ 

• 21  กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนอนุบาลลําปาง  จังหวัดลําปาง 
• 21 - 22 กุมภาพันธ 2555     โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
• 28 – 29 กุมภาพันธ 2555        โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 

1-2  มีนาคม  2555 การสัมภาษณผลกระทบทางดานพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง  
และนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4  จากการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต (โครงการรอง 401) 

• 1-2  มีนาคม  2555        โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
1,9  มีนาคม  2555 ใหคําปรกึษาการจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรแกโรงเรียนนํารอง   

• 1  มีนาคม  2555        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
• 9  มีนาคม  2555        โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 

1,9  มีนาคม  2555 นิเทศการสอนและการใหคําปรึกษาแกโรงเรียนนํารอง   
• 1  มีนาคม  2555        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
• 9  มีนาคม  2555        โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 

4-7  มีนาคม  2555 สํารวจขอมูลผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และ ปที่ 4 

• 4-5  มีนาคม  2555     โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
• 6-7  มีนาคม  2555     โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 

4-7  มีนาคม  2555 การสัมภาษณเกี่ยวกบัผลประโยชนและผลกระทบจากาการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต ที่มีตอชุมชน 
สังคม และวัฒนธรรมโดยรอบ   

• 4-7  มีนาคม  2555        โรงเรียนอนุบาลพังงา  จังหวัดพังงา 
• 5-6  มีนาคม  2555     โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 

5-9  มีนาคม  2555 สํารวจขอมูลทางจกัษุหลังการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 และ 
 ปที่ 4 หลังการใชคอมพิวเตอรแทบ็เล็ต  

• 5-6  มีนาคม  2555     โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
• 8-9  มีนาคม  2555     โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 

13-15,30  มีนาคม  
2555 

สํารวจขอมูลดานพฤติกรรมศาสตรและการจดัการเรียนรูหลังการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
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 

16  มีนาคม 2555 ประชมุคณะอนุกรรมการฝายประสานงาน 
20  มีนาคม 2555 ประชมุคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 4 
22  มีนาคม 2555 ประชมุคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 3 
23 มีนาคม  2555 ประชมุคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบและใหขอเสนอแนะการจัดทําแผนการสอน  
31 มีนาคม  2555 สงมอบงานงวดที ่3 
12 เมษายน 2555 ประชมุคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบและใหขอเสนอแนะการจัดทําแผนการสอน  

(โครงการรอง 407) 
20-23  เมษายน  2555 การประชุมเชิงปฏบิัติการสรปุผลการบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตในชั้นเรียน  

(โครงการรอง 407) 
• 20-23  เมษายน  2555 

1-4  พฤษภาคม  2555     การดูแลและการจัดการเว็บไซตและระบบตามโครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะ
ที่ 1 (โครงการรอง 202) 

• 1-4  พฤษภาคม 2555     สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11 พฤษภาคม 2555 แถลงขาวผลการดําเนินงานโครงการนํารองตอส่ือมวลชน 
21 พฤษภาคม 2555 ประชมุผูเชีย่วชาญตรวจแผนการสอน 
20-23 พฤษภาคม 
2555 

ประชมุเชิงปฏิบัติการ จดัทาํรายงานสรปุผลการดาํเนนิงานโครงการ 

28 พฤษภาคม 2555 ประชมุคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 5 
28 พฤษภาคม 2555 ประชมุคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 4 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   
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วัน / เดือน  / ป กิจกรรม 
31 พฤษภาคม 2555 สงมอบงานงวดที ่4 

 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมอืการวจิยั 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   
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รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   
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การศกึษาผลกระทบดานพฤตกิรรมและคณุภาพชวีติ 

 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   
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การศกึษาผลกระทบดานสงัคมและวฒันธรรม 
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ภาคผนวก จ 
รายการเวบ็ไซตและซอฟตแวร 

เวบ็ไซต iTel: Intergrating Technology to Enhance Learning 

 

 
 

http://itel.swu.ac.th 
 

เวบ็ไซตข์องโครงการนาํร่อง 

การประยกุตแ์ละบูรณาการคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 
ในระดบัประถมศึกษา 

ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะท่ี 1
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เวบ็ไซต DLO: Digital Learning Objects 

 

 
 

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

เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ดิจิทลั 
โครงการนาํร่องการประยกุตแ์ละบรูณาการ 

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา 
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะท่ี 1
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เวบ็ไซต Help & Support 

 

 

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

เวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
โครงการนาํร่องการประยกุตแ์ละบรูณาการ 

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา 
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะท่ี 1 



รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ โดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการนํารองการประยุกตและบรูณาการคอมพวิเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศกึษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1   
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