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บทคัดย่อ 

ลักษณะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีแบบ
พกพามากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการเรียนแบบออนไลน์โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
และแบบออฟไลน์จากบทเรียนส าเร็จรูปที่บรรจุไว้ในแท็บเล็ตพีซี ซึ่งเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่ใช้
งานโดยการสัมผัสหน้าจอ ในปีการศึกษา 2555 รัฐบาลได้จัดท าโครงการ One Tablet Per Child ขึ้น โดยให้
ผู้เรียนน าแท็บเล็ตพีซีไปใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเคลื่อนที่ (mCAI) เป็นหลัก ด้วยเหตุผลความพร้อมของโครงข่ายพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงยัง
ไม่สามารถใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (mWBI) ได้ 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนจึง
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น จากผลการวิจัย พบว่า แท็บเล็ตพีซีสามารถช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้ดีในระดับ
หนึ่ง แต่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย ทุกปัญหาและอุปสรรคจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขในทุก ๆ มิติ เพ่ือให้การจัดการศึกษาร่วมกับแท็บเล็ตพีซีอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ : แท็บเล็ต, การศึกษาไทย, การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
Abstract  

Nature of learning in the 21st century is likely to be self-learning through technological 
devices more portable. Students can learn anytime and anywhere learning, both online and 
offline connection of lesson contained in the tablet PC. The device is a portable computer 
that is activated by touching the screen in the year 2555, the government has made the One 
Tablet Per Child by students to bring tablet PC to use for teaching and learning in the form of 
media. learning. Mobile or computer -assisted instruction (mCAI) the main reason is the 
availability of information technology infrastructure .It also can not use the tablet PC as a tool 
for learning and retrieval via the Internet (mWBI), so to prepare the policy. Agency responsible 
learners and teachers, parents and community, it is important and necessary. The study found 
that tablet PC can help you develop the knowledge of students in one class. But all parties 
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must be aware of the negative consequences that may occur as well. All barriers need to be 
fixed in every dimension in order to deal with the Tablet PC more effectively. Effectiveness. 
And objectives based on the school curriculum. 
 
Keywords : Tablet PC, Thai Education, 21st Century Learning 
 
บทน า  

ในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน มีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้
ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา (Ubiquitous Learning) มากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียน
แบบนี้ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลและการตอบค าถาม ผู้เรียนเหล่านี้จัด
ว่าเป็นคนยุคซีเจนเนอเรชัน (Generation Z) ชอบใช้อินเทอร์เนต หรือที่เรียกกันว่าเป็นชาวเน็ต (netizen) [1] 
ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ขนาดพกพาเพ่ือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล 

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช [2] ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้สอนก าลังเกิดค าถามในใจว่า ศิษย์
ในศตวรรษท่ี 21 จะมีลักษณะอย่างไร แล้วผู้สอนจะเตรียมรับมืออย่างไรกับเด็กยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ เพื่อ
คลายประเด็นสงสัย หนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times ได้ระบุลักษณะของ
เด็กสมัยใหม่ไว้ว่า มีความเป็นอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะของตน 
ต้องการดัดแปลงสิ่ งต่ างๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการของตน (customization & 
personalization)  ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny) เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน เพ่ือรวมตัวกัน เป็นองค์กร เช่น ธุรกิจ รัฐบาล และสถาบันการศึกษา ความสนุกสนานและการเล่นเป็น
ส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้ และชีวิตทางสังคม การร่วมมือและความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม 
ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูลและตอบค าถาม และสร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต 

ลักษณะของเด็กยุคใหม่ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้คอรบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองอันไร้ขีดจ ากัด
ของเด็ก ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 [3] ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และ 
ต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  อันจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตต่อไป  รัฐบาลภายใต้การน าของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงมี นโยบายจัดหาเครื่องแท็บ
เล็ตพีซี (Tablet PC) ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน เหตุที่ใช้น า



3 

* อาจารย์ภาควิชา เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 
** นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 พฤศจิกายน 2556 

ร่องกับเด็กผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วตามพัฒนาการทางสมอง
ที่เหมาะสม  จะท าให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้กับตนเองและสังคมได้ในอนาคต 
[4] อีกทั้งยังก่อให้เกิดความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ที่อยู่อย่างไม่จ ากัด สร้างโอกาสและความทัดเทียมกัน
ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ซึ่งโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย (One Tablet Per Child)  มิใช่
เป็นเพียงเครื่องมือให้กับผู้เรียนใช้เรียนแทนหนังสือเรียนเท่านั้น  แต่ยังสามารถท าอะไรได้อย่างมากมาย  
ขึ้นอยู่กับผู้สอน ผู้บริหารและผู้ปกครองจะน าเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

แท็บเล็ต (Tablet) ในความหมายแท้จริงแล้ว ก็คือ แผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการ
เขียน (อาจจะเป็นกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้) และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้ค านิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆ แล้วก็มี 2 
ความหมายด้ วยกัน  คือ  แท็บ เล็ ต  พีซี  (Tablet PC : Tablet Personal Computer) และ แท็บ เล็ ต 
คอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) หรือเรียกสั้นๆว่า แท็บเล็ต (Tablet) แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC : Tablet 
Personal Computer) [5] เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการ
ท างาน โดยไม่มีแป้นพิมพ์ แต่อาจจะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน  แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC) ทุก
เครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายส าหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน ในบทความนี้ขอใช้ค าว่า
แท็บเล็ตพีซีเพ่ือให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

สรุปได้ว่า แท็บเล็ตพีซีเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา ที่ใช้ระบบสัมผัสในการท างานทั้งแบบ 
offline และ online โดยสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา หากน ามาใช้กับการเรียนการ
สอน ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้รายบุคคล และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 1 Microsoft serface แท็บเล็ต พีซี ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 [6] 

 

 
ภาพที่ 2 Apple iPad แท็บเล็ต พีซี ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS [7] 
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ภาพที่ 3 Samsung Galaxy Tab แท็บเล็ตพีซี ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android [8] 

 
ภาพที่ 4 Asus Eee Pad แท็บเล็ตพีซี ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android [9] 

 
การเรียนการสอนในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ประเภทคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแท็บเล็ตพีซีจะมีบทบาทส าคัญค่อนข้างมากในการน ามาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน [10] นโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวคิดที่ดีในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคสมัยใหม่ โดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และแสวงหาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ  ในรูปแบบของบทเรียน Offline และการสืบค้น Online 
ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่ งเป็นการฝึกให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ผลกระทบต่อการศึกษาไทย  

การน า Tablet PC ไปใช้ในการศึกษาของไทย 
การน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน โดยใช้ประโยชน์จากความเป็นคนในยุคดิจิตอลของผู้เรียนในการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า “แท็บเล็ตพีซี” การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จะให้ความส าคัญกับการบวนการ
เรียนรู้มากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
อ านวยความสะดวก ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 
รวดเร็ว [11] และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แท็บเล็ตพีซีเป็นได้ทั้งสื่อและเครื่องมือมือหรับใช้ในการเรียนการสอน หากน าไปใช้เป็นเครื่องมือ จะ
อยู่ในรูปแบบ mWBI คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บน แท็บเล็ตพีซีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เนื้อหาวิชาจะถูกโหลดจากอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ html5 ผู้เรียนจะท ากิจกรรมสื่อการ
เรียนรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย แต่ในบริบทประเทศไทยแล้ว แท็บเล็ตพีซีจะเป็นสื่อส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอนแบบ mCAI  ซึ่งเนื้อหาวิชาถูกบรรจุไว้ในรูปแบบ mobile application และน าไปติดตั้งลงบน
แท็บเล็ตพีซี ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้เลยโดยไม่ต้องรอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การจัดการเรียนรู้จะเน้น
การเรียนรู้แบบเอกัตภาพศึกษา (Individual Learning) โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ตามความสนใจและความพร้อม
ของตนเอง [12] 

จะเห็นได้ว่าสื่อการสอนแบบ mCAI นั้น เป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่สะดวกต่อการใช้งานทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบทที่ห่างไกล อันเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้ อย่างดียิ่ง 
แต่ถ้าหากรัฐบาลสนับสนุนการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้ ปรับลักษณะของอุปกรณ์แท็บเล็ตให้เหมาะสมกับการสืบค้นข้อมูล ก็ยิ่งจะช่วยท าให้ผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในยุคดิจิตอล 

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย  
  ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าแท็บเล็ตไปปรับใช้ในการศึกษาตามโครงการของรัฐบาล ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ต้องมีการเตรียมตัวเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนสอนสอนด้วยแท็บเล็ตประสบความ
เร็จ โดยแบ่งการปรับความพร้อมเป็นด้านต่างๆ  ดังนี้ [13] 
  ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ควรจัดตั้งหน่วยงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการให้บริการ ประสานงาน ซ่อมบ ารุง และเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ซึ่งควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ท าหน้าที่คณะกรรมการของหน่วยงาน 

ด้านสภาพแวดล้อม/โครงสร้างพ้ืนฐาน/ 
 การใช้งานแท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนนั้น สามารถใช้งานได้ 2 ลักษณะดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ 
แบบ mCAI และแบบ mWBI หรือแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์นั้นเอง ซึ่ง mCAI เป็นการใช้แท็บเล็ตพีซีใน
การเรียนการสอนโดยบรรจุบทเรียนส าเร็จรูปและสื่อมัลติมีเดียไว้ในแท็บเล็ต เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้โดย
ไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ส่วนการใช้งานแบบ mWBI เป็นการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งจ าเป็นต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ต้องวางโครงสร้างระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ โดยมีความเร็วมากพอในการดาวน์โหลดและอัพ
โหลด และต้องมีจุดปลั๊กไฟส าหรับชาร์ทแบตเตอรี่ที่เพียงพอ ด้วยข้อจ ากัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และตัวอุปกรณ์แท็บเล็ต จึงท าให้ประเทศไทยใช้แท็บเล็ตพีซีในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
mCAI เท่านั้น 
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นอกจากนี้ ต้องมีการเตรียมผู้สอนทั้งด้านความสามารถในการใช้แท็บเล็ต และการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านแท็บเล็ต โดยการอบรม ให้ความรู้แก่ผู้สอน รวมทั้งนิเทศติดตามการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ประเมินผล ดูแลรักษา และออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสูงสุดต่อผู้เรียน ปัจจุบันรัฐบาลมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 
จัดการอบรมการใช้งานแท็บเล็ตพีซีให้แก่ผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ในปีการศึกษา 
2556 ซึ่งผู้เรียนได้เลื่อนชั้นไปยังชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยังไม่มีการจัดการอบรมการใช้แท็บเล็ตในการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แต่อย่างใด 

ด้านผู้เรียน 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนถือว่ามีความส าคัญอย่างมากในการใช้งานแท็บเล็ตพีซี เนื่องจาก 

นโยายที่ให้ผู้เรียนสามารถน าแท็บเล็ตไปใช้นอกสถานศึกษาได้ โดยใช้วิธียืมและส่งคืนเม่ือจบการศึกษาหรือย้าย
สถานศึกษา ดังนั้นต้องปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบในการใช้งาน รววมทั้งต้องรู้จักการบ ารุงรักษาเครื่อง
อย่างถูกวิธี ในบริบทประเทศไทยการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเป็นหน้าที่ของผู้สอนในการฝึกทักษะการใช้
งาน และการดูแลรักษา 

ด้านผู้ปกครอง/ชุมชน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนส าคัญอย่างมากในการก ากับดูแลการใช้งานของผู้เรียนในปกครอง ดังนั้น

ควรมีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจหลักการ เป้าหมาย การใช้งานที่ถูกวิธี การบ ารุงรักษา รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อเครื่องแท็บเล็ตพีซี เมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ในประเทศไทยการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว  

ด้านนโยบายรัฐบาล 
แผนการจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตพีซี  และจัดส่งให้ทุกสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทันที โดยกระทรวงศึกษาธิการได้วางรูปแบบการใช้แท็บ
เล็ตพีซีเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าเอาไปปรับใช้ดังนี้ 
[14] 
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  1) รูปแบบการฝึกทักษะการใช้แท็บเล็ตพีซีเบื้องต้นโดยการสอนเป็นทีม 

 
ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบการฝึกทักษะการใช้แท็บเล็ตพีซีโดยการสอนเป็นทีม [14] 
 
  แนวทางการใช้รูปแบบการฝึกทักษะการใช้แท็บเล็ตพีซีโดยการสอนเป็นทีม มีแนวทางที่
ส าคัญ คือ สถานศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กันมาจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ลดปัญหาการขาดแคลนผู้สอน และ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคัดเลือกผู้สอนที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตพีซี
ที่ดีที่สุดให้เป็นผู้สอนหลัก ส่วนผู้สอนท่านอื่นมีบทบาทในการเป็นผู้สอนผู้ช่วยจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาที่เป็น
สถานที่ท าการเรียนการสอนต้องจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมสมบูรณ์ อาจเป็นความร่วมมือของทุก
สถานศึกษาที่ด าเนินการเรียนการสอนร่วมกัน เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง เอกสารคู่มือ 
เป็นต้น โดยด าเนินเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เรียนก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่การฝึกทักษะการใช้งานเบื้องต้น 
การใช้บ ารุงรักษาเครื่อง และการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้วยแท็บเล็ตพีซี  
  2) รูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ (ปกต)ิ 

 
ภาพที่ 6 แสดงการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ [14] 
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  แนวทางการใช้รูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อการเรียนรู้ มีแนวทางที่ส าคัญ คือ ใช้แท็บ
เล็ตเป็นสื่อในการเรียนรู้ ผู้สอนต้องปรับแผนจัดการเรียนรู้ใหม่โดยน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งข้ันน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
บทเรียนที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อ ขั้นสรุปโดยใช้แอพพลิเคชั่นในการสรุปสาระส าคัญท่ีเรียนรู้ไปแล้ว ขั้น
การฝึกทักษะสามารถใช้แอพพลิเคชั่นเป็นแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ช่วยฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว 
  3) รูปแบบการฝึกทักษะการใช้แท็บเล็ตพีซีแทนสื่อและอุปกรณ์การสอน 
  รูปแบบการฝึกทักษะการใช้แท็บเล็ตพีซีแทนสื่อและอุปกรณ์การสอนนี้เน้นการใช้แท็บเล็ตพีซี
แทนสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น การใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาดนตรี การใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนในการวาดภาพระบายสีในวิชาศิลปศึกษา การใช้แท็บเล็ต
พีซีเป็นอุปกรณ์เขียนค าตอบจากโจทย์ปัญหาต่างๆ เป็นต้น 
  4) รูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 7 แสดงการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซี 

เป็นแหล่งการเรียนรู้ [14] 
 

 แนวทางเป็นรูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นแหล่งการเรียนรู้ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนตามกระบวนวิจัย กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิดที่ ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) โดยผู้ เรียนจะเรียนรู้ด้วยสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง (Inquiry Learning & Self 
Directed Learning) ซึ่งในขั้นตอนการค้นคว้านั้น ผู้เรียนสามารถใช้แท็บเล็ตพีซีในการเป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นข้อมูล รวมถึงการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  
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 5) รูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อการสอนซ่อมเสริม 

 
ภาพที่ 8 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อซ่อมเสริม [14] 

 
   ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องให้ความส าคัญ ดังนั้นผู้ เรียนในห้องเรียนจะมี
ทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่งและผู้เรียนที่เรียนอ่อน ผู้สอนต้องช่วยปรับปรุงผู้เรียนที่เรียนอ่อนและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนที่เรียนเก่ง การซ่อมเสริมแบบนี้อาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับนโยบายและบริบทของ
สถานศึกษา อาจใช้เวลาช่วงพักกลางวัน หลังเลิกเรียน หรือจัดชั่วโมงเรียนซ่อมเสริมโดยเฉพาะ ผู้สอนสามารถ
ใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม โดยอาศัยบทเรียนที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตพีซี
เป็นสื่อการเรียนการสอน 
 รูปแบบการสอนดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางที่ผู้สอนจะน าไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้แท็บเล็ตพีซี โดยที่ผู้สอนสามารถน ารูปแบบต่างๆ เหล่านี้ ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพ และบริบทในชั้นเรียนของตน เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  
 
ผลลัพธ์ที่ปรากฏ 

ผลการวิจัยการใช้ Tablet ในสถานศึกษา  
มีงานวิจัยจ านวนมากเกี่ยวกับการศึกษาการน าแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของ

เครื่องมือสืบค้น และสื่อการเรียนรู้ กรณิการ์ ชูตระกูลธรรม [15]21 ได้พัฒนาโปรแกรมเล่นดนตรีไทยบนแท็บ
เล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 ชนิด คือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม 
และฆ้องวงใหญ่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเล่นพร้อมกับเสียงเครืองประกอบจังหวะ มีโน้ตเพลงดนตรีไทยที่ผู้ใช้งาน
สามารถฟังเพลงตัวอย่างได้และประวัติของเครืองดนตรีแต่ละชนิด จากการประเมินความพึงพอใจของ
โปรแกรมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน พบว่าอยู่ในระดับมาก  
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จิราพร กตารัตน์ [16] ศึกษาการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนของข้าราชการผู้สอนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ในภาพรวมการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียน
การสอนของข้าราชการผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จัดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้
แท็บเล็ตเพื่อ การบริหารจัดการเรียนรู้  

ณัฐพร ทองศรี [17] ท าการศึกษาความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่าผู้สอนมี
ความตั้งใจใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตมากท่ีสุดคือ อิทธิพลทางสังคม  

น าชัย โบราณมูล [18] ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การ
สร้างสเปรดชีทด้วยแอพพลิเคชั่น Numbers ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลักสูตรอบรมที่
พัฒนาขึ้น มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอบรมโดยมีคะแนนหลัง
อบรมสูงและก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมฯ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 [19] ศึกษาความส าเร็จของการใช้ Tablet  
เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปี 2555 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอนร้อยละ 75.5 มี
ความคิดเห็นว่าผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ผู้เรียนร้อยละ 62.7 มีความสามารถเขียนสื่อความ
และจับใจความในระดับใช้ได้ ผู้เรียนร้อยละ 61.7 เขียนภาษาอังกฤษในระดับใช้ได้ ผู้เรียนร้อยละ 52.1 พอ
อ่านภาษาอังกฤษได้แต่ยังต้องพัฒนา ผู้เรียนร้อยละ 96.7 รู้สึกว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์ ผู้เรียนร้อยละ 81.3 เห็น
ว่าแท็บเล็ตใช้ง่าย ผู้เรียนร้อยละ 97.6 ชอบแท็บเล็ต ผู้สอนร้อยละ 92.5 ชอบใช้แท็บเล็ตในการสอน ผู้สอน
ร้อยละ 94.9 รู้สึกว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์หลายอย่าง ผู้สอนร้อยละ 94.8 เห็นว่าแท็บเล็ตสนับสนุนและกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

จักรพล เร่บ้านเกาะ [20] พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอ
สัมผัสในวิชางานหลอมหล่อเครื่องประดับ เรื่องการหล่อโลหะ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี   

จากผลการศึกษาวิจัยการน าแท็บเล็ตพีซีไปใจในการจัดการเรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เนื่องด้วยอิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อระดับความตั้งใจในการใช้แท็บเล็ต ทั้ง
ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้สอนที่มีคุณภาพให้สามารถใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน อย่างไร
ก็ตามควรค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากการน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้ในการเรียนการสอนด้วย 
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ผลกระทบจากการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน [21] 
ผลกระทบเชิงบวก  
ผลกระทบเชิงบวกจาการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา  

และต่อสังคม อาทิเช่น แท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็ก เป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเรียนรู้ภาษาด้วย
การใช้เป็นวิดีโอแชทกับชาวต่างชาติเพ่ือฝึกภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเขินอายเหมือนกับการสื่อสารต่อหน้า ท าให้
การเรียนเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายขึ้น แตกต่างจากการเรียนจากหนังสือซึ่งไม่น่าสนใจและเข้าใจยากกว่า ท า
ให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงรูปภาพ วีดิโอคลิป และข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก เพ่ือใช้สร้างบทเรียนที่น่าสนใจให้แก่
ผู้เรียน  

ผลกระทบเชิงลบ 
การน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้เรียนได้ อาทิเช่น  

อาจมีผู้เรียนจ านวนมากติดอินเทอร์เน็ต เด็กจะอยู่คนเดียว เล่นคนเดียว หรือเล่นกับเพ่ือนสองสามคน ขาดการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมกับผู้อ่ืน ขาดหรือออกก าลังกายน้อยลง มีปัญหาเรื่องสายตาสั้น มีปัญหาด้านสุขภาพ 
และท าให้เด็กคุ้นเคยกับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ จนอาจท าให้ติดและท าให้ส่งผลต่อผลการเรียน  

ปัญหาและอุปสรรค  
นโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรแท็บเล็ตพีซีนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิวัติการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนไทย เพียงแต่อาจเกดิปัญหาตามมาหลังจากที่มีการแจก Tablet ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   
1. การเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีอาจไม่จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ แต่จ าเป็นต้องมี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่น าแท็บเล็ตพีซีมาใช้ เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่ งขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนจัดการเรียนรู้จากส่วนกลางส่งให้ทุกสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 น าไปใช้จัดการเรียนการสอน แต่มีข้อสังเกตคือแผนจัดการเรียนรู้นี้ยืดหยุ่นพอหรือไม่ใน
การใช้จัดการเรียนการสอนในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละสถานศึกษา   

2. ผู้สอนยังขาดทักษะการใช้อุปกรณ์ Tablet เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ผู้เรียนมีความ
พร้อมที่จะเรียน [16] 

3. เมื่อผู้เรียนเลื่อนชั้น เนื้อหาบทเรียนในชั้นเดิมจะถูกลบเพ่ือใส่เนื้อหาบทเรียนในชั้นใหม่เข้าไป 
เนื่องจากเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลของแท็บเล็ตมีจ ากัด ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถกลับมาทบทวนเนื้อบทเรียนเดิมได้  

4. ภาระด้านการบ ารุงรักษา การแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ และการใช้งานเป็นภาระของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหมดระยะประกัน [22] 

5. อุปกรณ์แท็บเล็ตเปลี่ยนรุ่นเร็วมาก ดังนั้นแท็บเล็ตที่จัดหามาแจก ควรมีมาตรฐานรองรับสื่อ
บทเรียนและแอพพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่ด้านเทคนิคก็พบปัญหามากมาย เช่น แบตเตอรี่หมดเร็ว ใช้
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งานได้ติดต่อกันน้อยกว่า 1 ชั่วโมง เครื่องร้อน โดยสถานศึกษาหลายแห่งเสนอให้ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณ
การจัดซ่อมบ ารุงแท็บเล็ต และส ารองเครื่องเพ่ือรองรับปัญหา แต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดการมากนัก 

6. ด้วยข้อจ ากัดของอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว ซึ่งเล็กเกินไปส าหรับการอ่านข้อความจากเว็บไซต์ 
การสัมผัสที่ไม่ลื่นไหล ระบบอินเตอร๋เน็ตของสถานศึกษาไม่เร็วและเสถียรพอ จึงเป็นการยากที่จะใช้แท็บเล็ต
พีซีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น 

จากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนหรือผู้สอน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น บทเรียน 
แต่ยังขาดงานวิจัยที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือยืนยันว่าแท็บเล็ตสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง  ซึงผลด้านลบจากการใช้แท็บเล็ต
ในการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องพึงตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 

 
แนวทางและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาระยะหนึ่ง พบว่ามีหลายประเด็นปัญหาใน
การใช้งานที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแท็บเล็ตพีซีเอง บทเรียนหรือ
แอพพลิเคชั่น โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทักษะการใช้งานของผู้สอนและ
ผู้เรียน หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้เครื่องแท็บเล็ตพีซีเป็นฐาน สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร คณะผู้เขียนจึงได้เสนอข้อเสนอแนะให้รัฐบาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
[10] 

1) รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
สถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ในชนบทห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) สถานศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นฐาน (Tablet 
Based Learning) เช่น ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ จุดติดตั้งปลั๊กไฟใน
ห้องเรียน โปรเจคเตอร์ และระบบเสียง เป็นต้น  

3) หากเป็นไปได้สถานศึกษาควรจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือช่วยในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและประสิทธิภาพของเครื่องแท็บเล็ตพีซีที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับ เช่น ขนาดหน้าจอ ความสว่างของหน้าจอ ระยะเวลาการใช้
งานของแบตเตอรี่ พอร์ตเชื่อมต่อที่จ าเป็น สเปคของเครื่อง ความทนทาน ความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นต้น  
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5) ควรทดลองใช้กับกลุ่มทดลองก่อน เพ่ือศึกษาผลกระทบ ผลลัพธ์ ปัญหาจากการใช้งาน รวมถึง
ประเมินความคุ้มค่า และน าผลการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขการใช้งานแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการเรียนการสอนห้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6) ควรมีการพัฒนาผู้สอนให้สามารถใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้สอนสามารถพัฒนาบทเรียนหรือแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตพีซี พัฒนาแผนจัดการ
เรียนรู้ให้ตรงกับบริบทของสถานศึกษาและตรงกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งรู้วิธีการดูแลรักษาแท็บเล็ต
พีซีอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

7) สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้สอนพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นฐาน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข 

8) ควรมีการฝึกทักษะการใช้งานแท็บเล็ตพีซีให้กับผู้เรียน ทั้งการใช้งานเบื้องต้น การเข้าถึงและเรียนรู้
บทเรียน การสืบค้นข้อมูลความรู้จากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานที่ถูกวิธี  

การวางแผน การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การศึกษาวิจัยในเรื่องของผลกระทบให้รอบด้าน 
ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และการท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้โครงการประสบความส าเร็จ ส าหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อมในทุกด้านแล้ว ควรค านึงถึง
การออกแบบ การจัดการเรียนรู้ การก ากับดูแลการใช้งานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
แท็บเล็ตพีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดจนทักษะที่บุคคลในศตวรรษที่ 
21 พึงมี อีกท้ังยังเป็นการลดผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย 
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