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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยทาการศึ กษา 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่1 การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ลเพื่อ วิเ คราะห์ การใช้แท็บเล็ตของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-2 โดยใช้แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า 5 ระดับ แบบสอบถามมี ค่าความเชื่อมั่นเท่า กับ 0.92 กลุ่มตัวอย่า งคือ ครู ผูส้ อนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-2
จานวน 180 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ขั้นตอนที่2 การสัมภาษณ์ เชิงลึก ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 13 คน เพื่อทราบปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1.การใช้
แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าครู ผสู ้ อนเห็นว่าการใช้แท็บเล็ตอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านครู ผสู ้ อน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านนักเรี ยน และด้านสภาพแวดล้อม โดยมีรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในแต่ละด้านคื อ ครู ผูส้ อนแนะนาการใช้การดูแลแท็บเล็ต อุปกรณ์ มีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้แท็บเล็ต และสภาพห้องเรี ยนมีอากาศถ่ายเทและแสงสว่างเพียงพอ
2.จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ย วชาญจานวน 13 คน สรุ ปได้ดงั นี้ ทักษะการเขียนของนักเรี ยนลดลงเพราะไม่ได้ฝึกเขียนด้วยมื อ
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนโดยเฉพาะการสนทนาและฝึ กพูดภาษาอังกฤษ การเล่นเกมสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา วิชา
ที่ใช้สอนมีเพียง 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่ วนปั ญหาที่
พบคือ ระบบตัวเครื่ อ งชารุ ด แบตเตอรี่ เ ก็บไฟได้ไม่นาน ต้องชาร์ ทอย่างต่อ เนื่ อง ความช้าของระบบเครื อข่า ยอินเตอร์ เนต
ครู ผสู ้ อนไม่ชานาญในการใช้แม้จะผ่านการอบรมแล้ว ควรพัฒนาครู ผสู ้ อนด้วยการจัดอบรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
คำสำคัญ: การใช้ แท็บเล็ต, นักเรี ยน, สานักงานเขตพื ้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 4
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the use of tablet of prathomsuksa 1-2 students in schools under the
Jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 4. The sample group consisted of 180 teachers
in prathomsuksa 1-2 selected by purposive random sampling and 13 experts for in depth interview regarding problems and
some suggestions. The instrument used for data collection were a five-point rating scale questionnaire with the reliability
of 0.92 and a structured interview form for experts. The data were analyzed by using percentage, mean, and standard
deviation. The results of the research revealed that : 1. The use of tablet of prathomsuksa 1-2 students in schools under the
Jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 4 in overall area as perceived by teachers was at
the high level. When considering in each area, teachers perceived that the use of tablet of prathomsuksa 1-2 students was at
the high level in every area. Mean score ranged from the area of teachers, materials, students, and environment. The
highest mean score of item in each area were teachers’ advices about the use of tablet and maintenance, the appropriateness of
materials, safety and ready for use, students’ eagerness to learn, and light and comfortability of classroom. 2. The
structured interview from 13 experts could be summarized as follows: writing skills of students decreased because they did
not have chance to practice, students were eager to learn especially in English conversation and speaking, playing educational
games and there were only five subjects that could be studied by using tablet: mathematics, science, social science, Thai
language, and English.
In addition, problems of using tablet included system deficiency, poor batteries, slow internet
connection, teachers’ inefficiency which needed continually development through workshops.
Keywords : Use of tablet, students, Jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 4

1. บทนา
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ทาให้การกระจายข้อมูล
ข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีการกระจายแบบทุกทิศทาง
และมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ วทาให้เกิดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม [1]
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารมีบทบาทมากขึ้น
ความเกี่ยวโยงของเครื อข่ายสารสนเทศทาให้เกิดสังคม
โลกาภิวฒั น์ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพของเด็กวัยเรี ยนให้มีความรู ้ทางวิชาการ ทักษะและ
สติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้ง
สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริ บทแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่รวดเร็ วจะช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาไปสู่ ระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต รัฐบาล
ภายใต้การนาของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 โดย
มีนโยบายเร่ งด่วนที่เริ่ มดาเนินการในปี แรกจัดหาแท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรี ยน โดยเริ่ มทดลองดาเนินการในโรงเรี ยนนาร่ อง
สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ควบคู่กบั
การเร่ งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสู ตรบรรจุลงใน
แท็บเล็ตรวมทั้งจัดทาระบบอินเตอร์ เนตไร้สายตาม
มาตรฐานการให้บริ การในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายนั้น
จึงเกิดนโยบายแจกแท็บเล็ต โครงการ
One Tablet Per Child ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ใช้
เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ยดุ ใหม่ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสศึกษา
หาความรู ้ ปฏิบตั ิ และสร้างองค์ความรู ้ต่างๆได้ดว้ ยตนเอง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 ได้สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล
โดยกาหนดโครงการจัดทาและพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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โดยใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา [2]
เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นฐานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ จัดให้มีสื่ออิเล็คทรอนิกส์เพื่อการจัดการ
เรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเพียงพอซึ่ งมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งให้ความรู ้กบั บุคลากรและนักเรี ยน รวมถึง
การศึกษาการใช้อุปกรณ์ต่างๆ [3] ผูว้ ิจยั ในฐานะอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงเห็นความจาเป็ น
ที่ศึกษาการใช้แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อนาผลการวิจยั
ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถใช้แท็บเล็ตเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการศึกษาความรู ้ได้อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้
แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
1-2
ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตามความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้
แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 4

3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั ใช้กรอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านครู ผสู ้ อน 2) ด้าน
นักเรี ยน 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 4) ด้านสภาพแวดล้อม
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ครู ผูส้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาอุ บ ลราชธานี เขต 4 จานวน 336 คน กลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง คื อ ครู ผู ้ ส อนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-2 ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จานวน 180 คน กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์ แกน [4] และทา
การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อ ให้ ไ ด้
โรงเรี ยนขนาดแตกต่างกันคือโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่
3.3 เครื่องมือที่ใช้ และการหาคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ชนิดคือ
3.3.1 แบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ตามขอบเขตเนื้อหา 4 ด้านคือ ด้าน
ครู ผสู ้ อน ด้านนักเรี ยน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
สภาพแวดล้อม หาคุณภาพแบบสอบถามโดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 แล้วนาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กบั ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที 1-2 ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน40 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับโดยการหาสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ 0.92
3.3.2แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
3.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห็ข้อมูล
3.4.1ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อขออนุญาตผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโดยขอความร่ วมมือให้นกั ศึกษาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นผูป้ ระสานงานและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 5 สิ งหาคม ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2556 โดย
แจกแบบสอบถาม 180 ชุดได้รับคืน จานวน 161 ชุดคิดเป็ น
ร้อยละ 89.44
3.4.2 การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างโดยผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นและกาหนดบุคคลในการ
สัมภาษณ์ จานวน 13 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
ผูร้ ับผิดชอบการใช้แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
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1-2 จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
4 คน ครู ผสู ้ อนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 2
ระดับชั้นละ 4 คน โดยผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ดว้ ยตนเองและมี
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็ นผูช้ ่วย
สัมภาษณ์
3.4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการวิจยั
4.1ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้แท็บเล็ตของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.29,
SD. = 0.30) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ครู ผสู ้ อนเห็นว่า
การใช้แท็บเล็ตอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านครู ผสู ้ อน (𝑥̅ =4.43,SD. = 0.35)
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (𝑥̅ = 4.41, SD. = 0.42) ด้านนักเรี ยน
(𝑥̅ = 4.39, SD. = 0.40) และด้านสภาพแวดล้อม(𝑥̅ = 3.95,
SD. = 0.37)
4.1.1 ด้านครู ผสู ้ อน พบว่าการใช้อยูใ่ นระดับมาก
(𝑥̅ = 4.43, SD. = 0.35) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรกคือ
ครู ผสู ้ อนแนะนาการใช้ การดูแลรักษาแท็บเล็ต (𝑥̅ = 4.56,
SD. = 0.56) โรงเรี ยนมีครู ผสู ้ อนรับผิดชอบแท็บเล็ตชัดเจน
(𝑥̅ = 4.50, SD. = 0.61) และครู ผสู ้ อนได้รับการพัฒนา
ความสามารถเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตอยูเ่ สมอ (𝑥̅ = 4.44,
SD. = 0.51)
4.1.2 ด้านนักเรี ยน พบว่าการใช้อยูใ่ นระดับมาก
(𝑥̅ = 4.39, SD. = 0.40) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรกคือ
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้แท็บเล็ต(𝑥̅ = 4.46,
SD. = 0.87)
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
(𝑥̅ = 4.44, SD.=0.73) และการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความ
สนใจ (𝑥̅ = 4.24, SD. = 0.56)
4.1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่าการใช้อยูใ่ นระดับ

มาก(𝑥̅ = 4.41, SD. = 0.42) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก
คือ อุปกรณ์มีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และพร้อม
ใช้งาน(𝑥̅ = 4.50, SD = 0.51) ระบบปฏิบตั ิการสามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้ได้(𝑥̅ = 4.39, SD. = 0.67) และโปรแกรม
ที่ติดตั้งเกิดประโยชน์กบั การเรี ยนการสอน ( 𝑥̅ = 4.28,
SD .= 0.57)
4.1.4 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าการใช้งานอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.95 , SD. = 0.37) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3
อันดับแรก คือ สภาพห้องเรี ยนมีอากาศถ่ายเทและแสงสว่าง
เพียงพอ (𝑥̅ = 4.29, SD = 0.71) มีสัญญาณ Wi-fi เพื่อ
รองรับการใช้อินเตอร์ เนต (𝑥̅ =4.07, SD. = 0.93) และสภาพ
ห้องเรี ยนมีความเหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้แท็บเล็ต(𝑥̅ = 4.00, SD. = 0.83)
4.2 การใช้แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จากการสัมภาษณ์
จานวน 13 คน สรุ ปได้ดงั นี้
4.2.1โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความรู ้ กระตือรื อร้น
ที่จะเรี ยนโดยเฉพาะการสนทนาและฝึ กพูดภาษาอังกฤษ
การเล่นเกมสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา
4.2.2วิชาที่ใช้สอนมี 5 กลุ่มสาระวิชา คือ
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
4.2.3 ปัญหาที่พบคือทักษะการเขียนของนักเรี ยน
ลดลงเพราะไม่ได้ฝึกเขียนด้วยมือ
ระบบตัวเครื่ องชารุ ด
แบตเตอรี่ กินไฟได้ไม่นานต้องชาร์ ทไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง
ความช้าของระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เนต ครู ผสู ้ อนไม่ชานาญ
ในการใช้แม้ผ่านการอบรมไปแล้ว ควรพัฒนาครู ผสู ้ อนด้วย
การจัดอบรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เมื่อแท็บเล็ตเกิด
ปัญหา ครู ผสู ้ อนไม่สามารถแก้ไขได้

5. อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่าการใช้แท็บเล็ตของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
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4 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง [5] ที่
ศึกษาความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์ พกพา(Tablet)เพื่อ
การเรี ยนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองพบว่าผลการดาเนินงาน
เตรี ยมความพร้อมในการใช้เพื่อการเรี ยนการสอนโดยรวม
และรายด้าน คือด้านสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้และด้านบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับ
มาก และผลรายด้านที่มีการใช้มากเป็ นอันดับแรกคือ ด้าน
ครู ผสู ้ อน อาจเป็ นเพราะเพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้เพิ่ม
ศักยภาพนักเรี ยนในด้านภาษา ด้านคณิ ตศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีโดยจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
ครู ผสู ้ อนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ทุกคนจึงได้เข้ารับการอบรมการใช้
การบารุ งรักษาแท็บเล็ตซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
อังคณา ที่ภกั ดี [6] ทีศ่ ึกษาการใช้แท็บเล็ตชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 กลุ่มเครื อข่ายโรงเรี ยนมหาธาตุเจดีย ์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ครู มี
การใช้แท็บเล็ตโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมากแต่ไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของณัฐพร ทองศรี [7] ที่ศึกษาความตั้งใจใช้
แท็บเล็ตของครู ผสู ้ อนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 การประยุกต์ใช้ตวั
แบบการยอมรับเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่าครู ผสู ้ อนมี
ความตั้งใจใช้แท็บเล็ตในการเรี ยนการสอนปี การศึกษา 2555
อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านวัสดุอุปกรณ์มีการใช้อยูใ่ น
ระดับมากเป็ นอันดับ 2 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน โปรแกรมที่
ติดตั้งเกิดประโยชน์กบั การเรี ยนการสอน เนื้อหาที่ปรากฏอยู่
ในเครื่ องแท็บเล็ตได้บรรจุเนื้อหาสาระที่เป็ นประโยชน์และ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนโดยจัดทาและพัฒนาเนื้อหาตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาหรับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่
1-2 ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-content) ถือว่าเป็ นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษาให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ทาให้

นักเรี ยนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความสนใจและเป็ นการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็ นและสนุกกับการเรี ยนรู ้ ไม่จากัดเวลาและสถานที่
เป็ นการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิภาพให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมในยุดเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรา
พร กตารัตน์ [8] ที่ศึกษาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนการ
สอนของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคายเขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การใช้ดา้ นอุปกรณ์อยู่
ในระดับมาก โดยใช้แท็บเล็ตเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ของผูเ้ รี ยน ใช้เป็ น Textbook หรื อ Notebook ในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ส่ วนปัญหาข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์น้ นั
พบว่า ครู ผสู ้ อนขาดทักษะการใช้แม้จะผ่านการอบรมไป
แล้ว
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนา
ครู ผสู ้ อนด้วยการจัดอบรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และ
เพื่อให้การใช้แท็บเล็ตได้ผลดียิ่งขึ้นควรเพิ่มทักษะการฝึ ก
เขียนด้วยมือของนักเรี ยนให้มาก
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