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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
  จากนโยบายของรัฐบาลไทยภายใต้การน าของ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้แถลงต่อที่ประชุม
รัฐสภา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มีนโยบายข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ 
ก็คือ นโยบายการแจก Tablet ประจ าตัวนักเรียน “One Tablet Per Child” โดยเริ่มทยอยแจกในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนยุคใหม่  นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เป็นแนวคิดที่จะ
น าเอาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่ โดยการใช้ Tablet 
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ท าให้
ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะดังกล่าวได้เกิดข้ึนแล้วในต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนอยู่บ้างในระดับ
ประถมศึกษา มัธยม และระดับอุดมศึกษาบางแห่ง ซึ่งโยบายดังกล่าว มีผลให้เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์อย่าง
กว้างขวาง เกี่ยวกับความพร้อมของนักเรียน ตลอดจนครูผู้สอน ความพร้อมของโรงเรียน ความพร้อมด้านสื่อ
บทเรียน ราคาและคุณภาพของแท็บเล็ตพีซี รวมถึงการบริหารจัดการและความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของ
การจัดซื้อจัดหาแท็บเล็ตพีซีให้กับโรงเรียน      
  ส าหรับการด าเนินงานในปัจจุบัน นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดเผยว่า ขณะนี้ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบที่เสนอขอแปรญัตติ ปี 2555 ให้ศธ. แล้วเบื้องต้น 7,000 ล้าน
บาทซึ่งเป็นงบที่จะน ามาใช้ในส่วนราชการขององค์กรหลัก ศธ. รวมทั้งการขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ ด้วย 
นายชินภัทร  ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า เท่าที่ทราบเบื้องต้น 
สพฐ. ได้รับจัดสรรงบ 6,000 ล้านบาท มากกว่าหน่วยงานอ่ืนใน ศธ. เนื่องจากมีรายการที่จ าเป็นหลายรายการ 
ซึ่งงบส่วนหนึ่งจะน ามาใช้ซื้อแท็บเล็ตในโครงการ One Tablet Pc per child ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือ
จัดสรรให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจะจัดสรรให้ครอบคลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนสังกัดสพฐ. ทั้งหมด จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบมาเพียงบางส่วน แต่ไม่ครบทุกคน นอกจากนี้ จะต้อง
เพ่ิมสเปกของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพ่ือให้ใช้งานได้ดี ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมราคาต่อเครื่อง
ที่สูงขึ้น จากเดิมที่ได้จัดสรรไว้ประมาณ 3,400 บาทต่อเครื่อง เพ่ิมเป็น 6,000 บาทต่อเครื่อง (ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)      
 “สพฐ. คงไม่ใช้ค าว่าแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน แต่จะใช้ค าว่าจัดสรรแทน เพราะจะไม่ได้ให้เป็นสมบัติ
ส่วนตัวของนักเรียน แต่จะเป็นครุภัณฑ์ของทางโรงเรียนที่ต้องดูแล ส่วนการใช้และการรักษา เป็นเรื่องที่
โรงเรียนต้องฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ และหากนักเรียนแสดงความรับผิดชอบได้ ก็จะปรับวิธีการให้
คล่องตัวมากข้ึน ส่วนการจัดสรรแท็บเล็ตในระดับชั้นอ่ืนนั้นจะด าเนินการในโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
มีความพร้อมก่อนโดยทางเขตพ้ืนที่ฯ จะต้องไปส ารวจข้อมูลความพร้อมเสนอมายัง สพฐ. ซึ่ง สพฐ. จะหางบมา
เพ่ิมเติมให้ แต่จะเน้นการทดลองตามความพร้อมดังนั้น การด าเนินโครงการแท็บเล็ตในภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 
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นั้นจะจัดสรรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน และจะขยายไปในระดับชั้นอื่นด้วยบางส่วน" นายชิน
ภัทรกล่าว (หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 14 ธ.ค. 2554)       
  สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนไทยตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ถือเป็นโอกาสและสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง 
เพียงแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากท่ีมีการแจก Tablet คือ (ไพฑูรย์  ศรีฟ้า, 2554)   
 1. ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการใช้ Tablet    
 2. ครูผู้สอนยังไม่มีความรู้เพียงพอ ต่อการใช้อุปกรณ์ Tablet เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียน        
  3. ยังไม่มีการสร้างเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน   
  4. ด้านการบ ารุงรักษา การแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ และการใช้งาน จะมีหน่วยงานใดรับผิดชอบ 
  5. อุปกรณ ์Tablet เปลี่ยนรุ่นเร็วมาก และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น Tablet ที่จัดหามาแจกนั้น
มีความเป็นมาตรฐานรองรับกับ Applications มากน้อยเพียงใด       
 อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการใช้งานแท็บเล็ตพีซีในโรงเรียน (Tablet PCs in schools: Case 
Study Report) โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (2554) อ้างถึงผลการศึกษาของเบ็คต้า ไอซีที รีเสิร์ช 
ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้งานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  12 แห่ง ในประเทศ
อังกฤษ ระหว่างปี ค.ศ. 2004 - 2005 พบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซี โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของ
ตนเองอย่างทั่วถึง เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของ
ผู้เรียน และมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วย
ส่งเสริมการค้นคว้า การเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียน  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
ส าหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนนั้น พบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซี ช่วยส่งเสริมให้มี
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลส าเร็จดังกล่าวนั้นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน
และการจัดการด้านต่างๆ จากผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย 
(Wireless Network) และเครื่องฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless Data Projector) ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด รวมทั้งควรจัดให้มีการการวางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งท้ายท่ีสุดจะพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีนั้น จะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายและ
มีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและแล็ปทอปประกอบการเรียนการสอนที่มีใช้งานกันอยู่ใน
สถานศึกษาโดยทั่วไป อนึ่ง สิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญยังประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 
การจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการใช้งานทั้งในด้านสถานที่ 
และจุดที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย โครงข่าย และเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง   
  ข้อเสนอแนะส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ควรให้มีการเริ่มใช้งานกับผู้เรียนและผู้สอนในบางกลุ่มก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เริ่มจากกลุ่มที่มีประสบการณ์และมีแนวโน้มว่าจะสร้างให้เกิดความส าเร็จก่อน เพ่ือให้เป็น
แกนน าในการแบ่งปันประโยชน์และประสบการณ์ในเชิงบวก และขยายผลไปยังกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป ท้ายที่สุดผล
การศึกษาดังกล่าว ยังได้เน้นย้ าให้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความ
กระตือรือร้น และมีเวลาที่เพียงพอที่จะได้ทดลองและสร้างแนวทางนวัตกรรมการใช้งานของตนเอง ซึ่งเป็น
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มูลเหตุส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีสนับสนุนนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด        
   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง
และค่อนข้างมีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีครู-บุคลากร ตลอดจนการบริหารจัดการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับที่มีความพร้อมสูง เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านสื่ออุปกรณ์และบุคลากรเป็น
อย่างดี จึงเห็นว่าควรได้มีการทดลองน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้ในการเรียนการสอนโดยเริ่มในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการศึกษาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แท็บเล็ตพีซี จึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยผลการ
ใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน โดยเลือกเก็บข้อมูลในรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาไทยกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง และใช้สื่อบทเรียนส าเร็จรูปซึ่งพัฒนาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นบทเรียนทดลองใช้จ านวน 2 บทเรียนใน 2 รายวิชาคือ วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย คาดว่าผลการศึกษาจะท าให้ได้แนวทางที่เหมาะสมในการที่จะน าไปพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เท็บเล็ตพีซีที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย      
  ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  
 
ขอบเขตกำรวิจัย         
  ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตของประชากรและเนื้อหา ดังนี้    
  ขอบเขตด้ำนประชำกร       
       เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย  1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 39 คน         
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ       
      งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิชาภาษาไทย โดยศึกษาผลในด้านต่าง ๆ ดังนี้      
   1. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย  
   2. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซ ี    
   3. ทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้   
   4. ความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน   
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นิยำมศัพท์เฉพำะ       
  แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้
ขนาดกลาง และใช้หน้าจอสัมผัสในการท างานเป็นอันดับแรก โดยมีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลใน
การใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด และสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้โดยไร้สาย (Wireless)  
  สื่อบทเรียนส ำเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี หมายถึง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids 
Instruction: CAI) ชนิดบทเรียนส าเร็จรูป (Lesson Program) ที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตพีซีแบบ Stand Alone 
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้สื่อบทเรียนส าเร็จรูป 2 บทเรียน คือ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและวิชา
ภาษาไทยเรื่องการแต่งประโยค  ลักษณะบทเรียนจะมีค าอธิบายการใช้งาน เนื้อหา แบบฝึกหัด โดยมีค า
บรรยายและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้    
  ผลกำรใช้แท็บเล็ตพีซีในกำรเรียนกำรสอน หมายถึง ผลการศึกษาการน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนของครู โดยในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาใน 2 รายวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาไทย จากสื่อบทเรียนช่วยสอนในแท็บเล็ตพีซี รายวิชาละ 1 บทเรียน ใช้เวลาเรียนวิชาละ 4 ชั่วโมง แล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าผลมาศึกษาใน 5 ด้าน คือ     
        1. ด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะความสามารถเฉพาะวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วัดทักษะการบวก วิชาภาษาไทย วัดทักษะการแต่งประโยค จากการทดสอบก่อนเรียน
เปรียบเทียบกับหลังเรียน          
       2. ด้านประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน โดยหาเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) จากการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) จากคะแนนระหว่างเรียน เทียบกับประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) จาก
การทดสอบหลังเรียน โดยก าหนดเกณฑไ์ว้ที่ร้อยละ 80 (80/80)      
       3. ด้านทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ประเมินจากความสามารถในการด้านการใช้แท็บ
เล็ตพีซีเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน โดยประเมินหลังเรียน เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด         
      4. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอน ประเมินจากนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองโดยใช้แบบสอบถามหลังเรียน        
 
ข้อตกลงเบื้องต้น       
  การศึกษาครั้งนี้ ใช้แท็บเล็ตพีซี ยี่ห้อ NEXTBOOK รุ่น Premium 8 ขนาดหน้าจอ 8 นิ้ว ใช้
ระบบปฏิบัติการ Android OS 2.3 โดยแจกให้นักเรียนใช้ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ส าหรับ
สื่อการเรียนรู้ใน แท็บเล็ตพีซี เป็นสื่อบทเรียนส าเร็จรูปซึ่งพัฒนาขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยา
เขตลาดกระบัง ซึ่งควบคุมและดูแลการผลิตโดย ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ      
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ประโยชน์ที่ได้รับ      
  1. ท าให้ได้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถที่จะน าไปก าหนดรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน     
  2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ตรง ในการจัดการเรียนการเรียนการสอน
โดยใช้แท็บเล็ตพีซี ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้กับผู้อ่ืนได้     
 3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี ตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ 
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บทที่ 2  
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อดังนี้  
 1. ความหมายและประเภทของแท็บเล็ตพีซี  
  2. ระบบปฏิบัติการส าหรับแท็บเล็ตพีซี       
  3. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Learning)    
  4. การประเมินสื่อบทเรียนแบบ e-Learning      
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      
 
1. ควำมหมำยและประเภทของแท็บเล็ตพีซี        
 แท็บเล็ตพีซี - Tablet PC (Tablet personal computer) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่
สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการท างานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถท างานได้ด้วยตัวมันเอง 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากทาง Microsoft ได้ท าการเปิดตัว Microsoft Tablet 
PC ในปี 2001 แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นิยมมากนัก แท็บเล็ตพีซี ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะหรือ Laptops ตรงที่อาจจะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งาน แต่อาจจะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งาน
แทน (มีแป้นพิมพ์ปรากฎบนหน้าจอใช้การสัมผัสในการพิมพ์) แท็บเล็ตพีซี ทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายส าหรับ
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน     
  แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์  (Tablet Computer) หรือเรียกสั้นๆ ว่า แท็บเล็ต (Tablet) คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการท างานเป็นอันดับแรก มี
คีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุม
ถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุน
หรือแบบสไลด์ก็ตาม ซึ่งทางบริษัท Apple ผู้ผลิต ไอแพด (iPad) ได้เรียกอุปกรณ์ของตัวเองว่าเป็น แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์     
  ความแตกต่างระหว่าง แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และ แท็บเล็ต พีซี นั้นคือ เริ่มแรก แท็บเล็ตพีซี จะใช้
หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 ของ Intel เป็นพ้ืนฐานและมีการปรับแต่งน าเอา
ระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal Computer หรือ PC มาท าให้
สามารถใช้การสัมผัสในการท างานได้ ตัวอย่างเช่น Windows 7 หรือ Ubuntu Linux แทนที่จะใช้แป้นพิมพ์
คีย์บอร์ดหรือเมาส์ และเนื่องจากเป็นการรวมกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows และหน่วยประมวลผล
กลางหรือ CPU ของ Intel ท าให้มีคนเรียกกันว่า Wintel     
  ต่อมาในปี 2010 ได้เกิดแท็บเล็ตที่แตกต่างจาก แท็บเล็ตพีซี ขึ้นมาโดยไม่มีการยึดติดกับ Wintel แต่
ไปใช้ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนนั่นก็คือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้หน้าจอแบบ 
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capacitive แทนที่ resistive ท าให้สามารถสัมผัสโดยการใช้นิ้วได้โดยตรงและสัมผัสพร้อมกันทีละหลายจุดได้
หรือ multi-touch ประกอบกับการใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM แทนซึ่ง
สถาปัตยกรรม ARM นี้ท าให้แท็บเล็ตนั้นมีการใช้งานได้ยาวนานกว่าสถาปัตยกรรม x86 ของ Intel หลายๆคน
คงจะรู้จักแทบ็เล็ตตัวนี้กันเป็นอย่างดีนั้นก็คือ ไอแพด (iPad) นั้นเอง     
  สรุปความหมายของแท็บเล็ตสั้นๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะ
เคลื่อนที่ได้ขนาดกลางที่มีหน้าจอแบบสัมผัสในการใช้งานเป็นหลักแต่นั่นก็เป็นมุมมองของแต่ละบริษัทและแต่
ละคนว่าจะเรียกว่าอะไร ในอนาคตอาจจะมีการนิยามค าว่า แท็บเล็ต ใหม่ให้กระชับและครอบคลุมกว่านี้ก็ได้  
 
2. ระบบปฏิบัติกำรส ำหรับแท็บเล็ตพีซี       
  ระบบปฏิบัติการส าหรับ Tablet PC มาขยายความกันถึงระบบปฏิบัติการที่จะใช้ส าหรับ Tablet PC 
ซึ่ง Tablet PC นี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ (Operation System: OS) หรือที่เรียกว่า “โอเอส” ส าหรับ
จัดการท างานเกี่ยวกับเครื่องด้วย ซึ่งบริษัทไมโครซอฟท์เป็นผู้วางแนวทางไว้ ก็ต้องเป็นผู้พัฒนาโอเอสให้ด้วย
เหมือนกัน ซึ่งระบบปฏิบัติการส าหรับ Tablet PC นี้ก็คือวินโดวส์ XP ที่เราคุ้นเคยกันนี่เอง (แต่เป็นเวอร์ชัน
พิเศษส าหรับ Tablet PC โดยเฉพาะ) ไม่ใช่ว่าจะเอาวินโดวส์เอ็กซ์พีทั่วๆ ไป มาลงได้ คุณสมบัติของโอเอสตัว
ใหม่นี้ จะว่าไปแล้วก็ไม่แตกต่างไปจากเจ้าเอ็กซ์พีที่ลงในเครื่องคอมพ์ทั่วไป เพราะพัฒนากันบนพ้ืนฐานของ
วินโดวส์เอ็กซ์พี โปรเฟสชันแนลอิดิชัน เพียงแต่เพ่ิมส่วนที่เรียกว่า Advanced handwriting และ Speech 
Recognition เข้ามาเสริม ท าให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลลงใน Tablet PC ได้อย่างอเนกประสงค์มากขึ้น ไม่
ต้องใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความเข้าไปอย่างเดียว ซึ่งระบบใหม่นี้มีความแตกต่างไปจากระบบ Handwriting บน
วินโดวส์เอ็กซ์พีตัวเดิม เพราะคุณสมบัติของการเขียนลงบนหน้าจอได้เลย ท าให้ไม่สามารถน าโอเอสตัวเก่ามา
ติดตั้งลงบน Tablet PCได้ ซึ่งคุณสมบัติของ Windows XP Tablet Editionนี้มีดังนี้    
  - ท างานในคุณสมบัติแบบเดียวกับ Windows XP Professional Edition จึงมีคุณสมบัติหลายๆ 
อย่างเหมือนกัน เช่นความเสถียรภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย แถมด้วยฟังก์ชันของ Handwriting และ 
Speech Recognition ในตัว     
  - สามารถรองรับกับแอพพลิเคชันที่ท างานได้บนวินโดวส์เอ็กซ์พีทุกประการ      
  -  รองรับการใช้งานเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป เพราะตัว Tablet PC นั้นมีอุปกรณ์ที่
เรียกว่า ด็อกกิ้งสเตชัน ซึ่งสามารถรองรับกับอุปกรณ์รอบๆ ข้างได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อใช้งานร่วมกับเมาส์ 
คีย์บอร์ด หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที       
  - สามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศเอ็กซ์พีได้เหมือนกัน และเมื่อดาวน์โหลด Office Pack 
for tablet PC มาติดตั้ง ก็จะท าให้ออฟฟิศเอ็กซ์พีนั้นรองรับการเขียนข้อมูลลงบนหน้าจอได้ด้วย   
 - สามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน้าจอการท างานแบบ Touch Screen เพ่ือใช้ในการ
สั่งงานโปรแกรมวินโดวส์ได้เหมือนกับการใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ด       
  - มี Input Panel ซึ่งเปรียบเหมือนกับคีย์บอร์ดออนสกรีน (Keyboard on Screen) ในการป้อน
ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม ซึ่ง Input Panel นี้รองรับการเปลี่ยนลายมือให้เป็นข้อความด้วย เพ่ือบันทึกลงในไฟล์
เอกสารได ้           
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  - ด้วย Microsoft Journal สามารถเปลี่ยน Tablet PC ให้เป็น Digital writing Note ในการเก็บ
ข้อมูลรูปแบบเดียวกับลายมือ และเก็บลงใน Tablet PC ได้เหมือนกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์    
  - มีระบบ Handwriting Recognition เพ่ือแปลงลายมือที่เขียนไปนั้น ให้กลายเป็นข้อความ Text ได้    
  - รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง เพื่อสั่งงานให้ Tablet PC ท างานได้ตามเสียงที่สั่ง นอกจากนั้นยังป้อน
ข้อความลงเป็นเสียง เพ่ือให้โปรแกรมสามารถเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นข้อความได้ ซึ่งปัจจุบัน Tablet PC 
รองรับคุณสมบัตนิี้ได้เพียงสามภาษาเท่านั้น ก็คืออังกฤษ จีน และญี่ปุ่น     
  - หน้าจอคมชัดอ่านข้อความได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี Clear Type ซึ่งช่วยให้ข้อความบนหน้าจอนั้น
คมชัด สามารถอ่านได้อย่างสะดวก        
  - คุณสมบัติของการหมุนหน้าจอได้ในตัว ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานเอกสารหรือว่ าอ่านข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ได้สะดวก         
  - สามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการท างานได้เหมือนกับเมาส์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้
โปรแกรมการใช้เป็นพอยน์เตอร์ หรือว่าการลากแล้ววางก็ตาม     
  - ติดตั้งและรองรับระบบไวร์เลสเน็ตเวิร์กในตัว ช่วยให้สะดวกในการใช้งานและสามารถเคลื่อนที่ได้
โดยสะดวก              
  - รองรับฟังก์ชันการท างานแบบ Hot Docking คือสามารถติดตั้ง หรือประกอบ Tablet PC เข้ากับ
ตัวด็อกก้ิงได้ โดยไม่จ าเป็นต้องปิดเครื่องก่อน        
  - น้ าหนักเบา พกพาได้สะดวก เพราะส่วนใหญ่ Tablet PC นั้นมีน้ าหนักเพียงสามปอนด์ หรือกิโลนิดๆ 
ท าให้ง่ายต่อการโยกย้าย หรือพกพาไปมา ซึ่งน้ าหนักเพียง 3 ปอนด์นี้ ถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีน้ าหนักประมาณ 5 ปอนด์ หรือ 2 กิโลกรัมขึ้นไป     
  - แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ทนนานกว่า เนื่องจากใช้ซีพียูประสิทธิภาพสูง และใช้พลังงานต่ า เมื่อ
เทียบกับความสามารถของโน้ตบุ๊กในปัจจุบัน ท าให้ตัว tablet PC นั้น ใช้งานจากแบตเตอรี่เพียวๆ ได้นานกว่า 
ซึ่งต้องนับรวมถึงคุณสมบัติของ Power Management ในวินโดวส์เอ็กซ์พีด้วย โดยจะใช้งานได้ประมาณ 4 
ชั่วโมง ส าหรับการใช้งานแบบทั่วๆ ไป      
  - Tablet PC มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Fast Standby resume ซึ่งช่วยให้ Tablet PC ที่เข้าสู่โหมด 
Standby เพ่ือประหยัดพลังงานสามารถกลับมาสู่โหมด Ready เพ่ือเตรียมส าหรับการใช้งานได้เร็ว ภายใน 5 
วินาที ซึ่งท าให้การท างานไม่ติดขัด        
  ทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติคร่าวๆ ของ Tablet PC ยุคใหม่ ที่ใช้การท างานของวินโดวส์เอ็กซ์พีเวอร์ชัน
ส าหรับ Tablet PC โดยเฉพาะครับ ก็เรียกว่าเปรียบเทียบกันแล้ว น่าใช้กว่าโน้ตบุ๊กเยอะ เว้นแต่ว่าคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งที่ยังท าให้ผมไม่อยากใช้ Tablet PC ก็คือราคาที่สูงลิบของมันนั่นเอง เพราะเปรียบกันแล้ว มัน
สามารถซื้อโน้ตบุ๊กดีๆ ระดับเพนเทียมโฟร์ ได้ถึงสองตัวเลยทีเดียว      
(ข้อมูลจาก http://www.tabletpcthai.com/content_detail.php?id=174) 
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ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์        
  แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ท างานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ (Android Inc.) จากนั้น
บริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล และน าแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open 
Handset Alliance ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์
ผ่านทางชุด Java libraries ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น แอนดรอยด์ได้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550 โดยทางกูเกิลได้ประกาศก่อตั้ง Open Handset Alliance กลุ่มบริษัทฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
การสื่อสาร 48 แห่ง ที่ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนา มาตรฐานเปิด ส าหรับอุปกรณ์มือถือ ลิขสิทธิ์ของโค้ดแอนดรอยด์นี้
จะใช้ในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรี โทรศัพท์เครื่องแรกท่ีสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้คือ HTC 
Dream ออกจ าหน่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2551 ความสามารถใหม่ของ แอนดรอยด์ 2.3 ที่เพ่ิมขึ้นมาคือ Near 
field communication        
  แอนดรอยด์มาร์เก็ต (Android Market) เป็นร้านซอฟต์แวร์ออนไลน์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ที่พัฒนาโดยกูเกิล โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงมาร์เก็ตได้ผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า "Market" ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่
ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ โดยในมาร์เก็ตจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือ แอ๊ป (Apps) และ เกม 
(Games) แอ๊ปที่อยู่ในมาร์เก็ตจะมีทั้งแอ๊ปที่แจกให้ดาวน์โหลดฟรี และแอ๊ปที่จ าเป็นต้องเสียเงินซื้อ โดยการซื้อ
ขายนั้นผู้ขายจะได้รายได้ 70% จากราคาเต็ม โดยในปัจจุบันจะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถซื้อแอ๊ปได้ ได้แก่ 
ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น ฮอลแลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ส่วนแอ๊ปฟรี
นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ทุกประเทศ เว้นแต่ว่าแอ๊ปบางตัวที่ทางผู้ผลิตจ ากัดประเทศของผู้ดาวน์โหลด  
(ข้อมูลจากวิกีพีเดีย) 

3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Learning)    
 ควำมหมำยของ e-Learning ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของ e-learning มีแตกต่างกันตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลแต่มีส่วนที่เหมือนกันคือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้  เนื่องจากคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเป็นอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์จึงเป็นที่มาของค าว่า Electronics learning หรือเรียกสั้นๆ ว่า e-learning การใช้ค านี้ปรากฏ
เป็นที่นิยมเมื่ออินเตอร์เน็ตมีบทบาทในการเรียนรู้ นอกเหนือจากบทบาทในการค้ารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า อีคอม
เมิร์ช (e-commerce)ที่ได้ยินกันบ่อยครั้งและมีบทบาทในทุกองค์กรที่ก าลังพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้
เป็น e-school, e-business และ e-government       
  ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.capella.edu/elearning/ ให้ความหมายของ e-learning ว่าเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  เช่น 
อินเตอร์เน็ต  อินทราเน็ต  เอกซ์ทราเนต  ดาวเทียม  วิดีโอเทป  แผ่นซีดี ฯลฯ ค าว่า e-learning ใช้ใน
สถานการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายกว้างขวาง รวมถึงการเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ   ห้องเรียนเสมือน
จริง และอ่ืน ๆ อีกมาก โดยในสถานการณ์ดังกล่าวมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือ การใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้     
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 Krutus (2000) กล่าวว่า e-learning เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่อาจ
ใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายใน หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ e-
learning อาจอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer-Based Training: CBT) และการ
ใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web-Based Training: WBT) หรือใช้ในการเรียนทางไกล  
 Campbell (1999) ให้ความหมายของ e-learning ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ 
ไม่จ าเป็นต้องจัดการศึกษาที่ต้องก าหนดเวลาและสถานที่ เปิดประตูของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากร 
  นับได้ว่า e-learning เป็นการเรียนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมี
บทบาทในการศึกษาโดยมีพัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตซึ่งครอบคลุมการ
เรียนในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่าย  โดยสรุป e-learning มีความหมายอยู่
หลายประการ คือ        
  1. เป็นการเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์   2. 
การเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง ในเวลาและสถานที่ใดก็ได้ ซึ่งอาจมี ครู หรือผู้แนะน า 
มาช่วยเหลือในบางกรณี     
  3. เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล คือ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ซึ่ง
ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันหรือในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ใช้อาจไม่จ าเป็นต้อง
เข้าถึงเนื้อหาตามล าดับที่ตายตัว โดยมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา  รวมทั้งมี
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบท าความเข้าใจได้   
 อย่างไรก็ตาม e-learning เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยสื่อที่เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เป็นหลัก
ซึ่งถ้าปราศจากอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้แล้ว การจัดการเรียนรู้ e-learning ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น  e-learning 
จึงมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในการด าเนินการ แต่ในปัจจุบันทางสถาบันต่าง ๆ ก็ได้พยายามเตรียมระบบการจัดการ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างจะพร้อมเพรียงส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครู  เพ่ือให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
  ในโลกยุคปัจจุบัน e-learning เริ่มมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุก
เวลา ทุกสถานที ่ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน และพัฒนาทักษะการคิด  การสืบค้นของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่แล้ว e-learning จะถูกใช้ประโยชน์ในกรณี
ต่อไปนี้ คือ        
 1. เป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน (Knowledge Based) โดยที่อินเตอร์เน็ตถือเป็นแหล่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่
กว้างขวางที่สุดในโลก ที่ผู้เรียนควรได้รู้จักศึกษา เพ่ือการแสวงหา วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 2. เป็นห้องปฏิบัติการของผู้เรียน (Virtual Lab) ในโลกของอินเตอร์เน็ตผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน
ทักษะและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมากมายโดยมีแหล่งความรู้ที่กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้เรียน
จะได้ฝึกฝนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นั้นอาจต้องอยู่ในความดูแล ก ากับ แนะน า ติดตามของครูผู้สอนด้วยจึงจะ
ท าให้กิจกรรมต่างๆ มีส่วนเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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  3. เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการจ าลองสภาพต่างๆ (Sim Lab) ในโลกของคอมพิวเตอร์สามารถกระท า
สิ่งต่าง ๆ ได้ในขณะที่โลกที่เป็นจริงไม่สามารถกระท าได้ เช่น การจ าลองปรากฏการณ์ธรรมชาติ การ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การเกิดภูเขาไฟระเบิด ระบบสุริยะจักรวาล ฯลฯ หรือเหตุการณ์ที่อันตราย เช่น การ
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือ การถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนเสมือนจริง ท าให้การเรียนรู้และ
ความคิดของมนุษย์เป็นไปอย่างกว้างขวาง อิสระ ไร้ขอบเขต และไร้ข้อจ ากัดมากข้ึน     
  4. น าผู้เรียนออกไปสู่โลกกว้าง (Reaching out) เป็นการเปิดประตูห้องเรียนออกไปสัมผัสกับความ
เป็นไปของโลก ศึกษาสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆ ที่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียน หรือหนังสือเรียนเท่านั้น แต่เป็น
การศึกษาความรู้ที่เป็นอยู่จริง ท าให้รู้เท่าทันความเป็นไป การเปลี่ยนแปลงของโลก รู้จักโลกที่เราอยู่มากขึ้น 
 5. น าโลกกว้างมาสู่ห้องเรียน (Reaching within) เป็นการดึงเอาเรื่องที่อยู่ไกลตัว ไกลจาก
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะสัมผัสได้จริง ๆ มาสู่ห้องเรียน ท าให้มีความรู้กว้างขวาง และรู้จักน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ในโลกปัจจุบันเราจะพบว่า  
“ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบ และผู้ที่มีข้อมูลมากที่สุดจะได้เปรียบกว่า แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือ 
ผู้ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ข้อมูลเป็นจะได้เปรียบที่สุด” ดังนั้น นอกจากผู้เรียนจะรู้จักแสวงหาข้อมูลแล้ว ยัง
ต้องรู้จักวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถน าข้อมูลไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุด        
  6. เป็นเวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่เชื่อมโยงโลกทั้งหมด เข้า
ด้วยกันท าให้ระยะทางไม่เป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารอีกต่อไป  ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น แสดง
ผลงาน แสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถออกไปสู่การรับรู้ของผู้คนได้อย่างไร้ขอบเขต และได้รับการยอมรับ
มากขึ้น รวมถึงมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและประสบความส าเร็จได้มากข้ึน   
  นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ e-learning นั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องปรับแนวคิด 
ปรัชญาเกี่ยวกับการเรียนการสอนไปบ้าง และยอมรับข้อจ ากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยปรับแนวคิดเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี้        
 1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทดแทนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทางเลือกใหม่ในการ
เรียนรู้ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาจากครูผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนยัง
สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อม และจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่อยู่รอบตัว รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ตอีก
ด้วย ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพียงแต่ต้องการให้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากในชั้นเรียน 
นอกจากนี ้การจัดการเรียนรู้ในลักษณะอ่ืน ๆ ให้หลากหลายออกไปก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น        
 2. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งความมุ่งหมายของการสอนราย บุคคล
นั้นจะยึดหลักว่า  “ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนตามล าพัง จะต้องเป็น
การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต มากกว่าเป็นผู้เรียนที่อยู่ภายใต้การบังคับตลอดเวลา เป็น
การเน้นการเรียนมากกว่าการสอน เน้นในเรื่องความสนใจ ความต้องการและความรู้สึกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญอันดับแรก และผู้เรียนได้รับการประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง” ดังนั้นความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียนจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญต่อการเรียนรู้เป็นราย บุคคลที่ควรเน้นในโลกยุคปัจจุบันเป็น
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อย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดี แต่การรู้จักแต่ตนเอง มีเฉพาะโลกของตัวเอง ขาด
ความเข้าใจต่อผู้อ่ืน ขาดการคิดแบบองค์รวมก็เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องพึงตระหนัก   
 3. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” (Teacher) เป็น “ผู้แนะน า” 
(Facilitator) การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นครูมักจะเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในชั้นเรียน ท าให้ชั้นเรียนเป็น
กิจกรรมส าคัญของผู้สอนไม่ใช่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนแต่ละคนก็มีโอกาสในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นไป
ตามลักษณะการเรียน (Learning Style) ของแต่ละคน การจัดการเรียนรู้ e-learning จะท าให้ผู้เรียนเป็นผู้
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ ไม่ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน ดังนั้น บทบาทของครูในการสอนจะเปลี่ยนไป โดยครูจะเป็น
ผู้แนะน าวิธีการเรียน เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 4. เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้เรียน” (Learner) เป็น “ผู้แสวงหา” (Researcher) 
เมื่อบทบาทของครูเปลี่ยน บทบาทของผู้เรียนก็ควรเปลี่ยนตาม โดยผู้เรียนจะไม่เป็นผู้ที่คอยแต่รับการสอน แต่
จะมีบทบาทเป็นผู้ศึกษา ผู้ค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้นั้นๆ ด้วยตนเอง
 5. เป็นการย้ายฐานการสอนจากห้องเรียนจริง (Classroom-Based Instruction)ไปสู่ห้องเรียนเสมือน
บนเว็บ (Web-Based Instruction) ซึ่ง e-learning เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยที่ผู้เรียน
เป็นผู้ศึกษาหาความรู้จากบทเรียนออนไลน์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ และระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถโต้ตอบ
กันได้ท าให้มีลักษณะเหมือนกับห้องเรียนห้องหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom) ในการ
เรียนรู้ลักษณะนี้ครูต้องยอมรับข้อจ ากัดบางประการ เช่น ครูไม่ได้เป็นผู้ควบคุมชั้นเรียน ไม่ได้เป็นผู้คอย
สอดส่องสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างไรก็ตามก็ยังมีพฤติกรรมที่ครูสามารถประเมินได้  เช่น ความ
รับผิดชอบ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความพากเพียรพยายาม ความสนใจ ความร่วมมือ ฯลฯ ที่สามารถประเมินได้จาก
ผลงานของผู้เรียน และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทางระบบอินเตอร์เน็ต   
 6. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานความร่วมมือหลายฝ่าย  การจัดการเรียนรู้  e-learning มี
องค์ประกอบหลายประการนอกจากครูผู้สอนซึ่งผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาแล้วยังต้องมีผู้ดูแลระบบ โปรแกรม เมอร์  
ผู้ช่วยในการผลิตบทเรียน รวมถึงผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และผู้ปกครอง ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเมื่อการจัดการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน
แล้ว ผู้มีส่วนร่วมก็ไม่ได้มีจ ากัดอยู่แค่ครูกับนักเรียนอีกต่อไป      
 
ลักษณะ / ประเภทของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบ e-Learning    
  e-learning ถือว่ามีสถานะเป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ในการจัดการ  
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งครูผู้สอนควรจะได้น ามาใช้ และจะต้องใช้ให้เป็น โดยน ามาใช้ในรูปแบบต่างๆ 
ได้ดังนี ้(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2545)     
  4.1  สื่อการเรียนรู้ e-learning จ าแนกตามระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ได ้2 ชนิด คือ     
   4.1.1 ชนิด Stand Alone หมายถึงสื่อ e-learning แบบปิด (Offline) ที่สามารถแสดงผลได้
บนเครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลเครื่องใด ๆ โดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเครื่องอ่ืนๆ และเครื่องอ่ืนๆ ไม่สามารถเรียกดู
ข้อมูลเนื้อหาได้        
    4.2.2 ชนิด Online หมายถึงสื่อ e-learning แบบเปิดที่สามารถแสดงผลได้โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ที่มีระบบใกล้เคียงกันโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นระบบเครือข่าย
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ภายใน (LAN) หรือระบบอินเตอร์เน็ต ก็ได้     
  4.2  สื่อการเรียนรู้ e-learning จ าแนกตามลักษณะวิธีการสื่อสาร ได ้2 ชนิด คือ      
   4.2.1 ชนิดสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) คือการสื่อสารในลักษณะที่ผู้ให้
สารไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับการสื่อสารได้เป็นฝ่ายให้สารและไม่สนใจต่อปฏิกิริยาตอบกลับของอีกฝ่ายหนึ่ง สื่อชนิด
นี้ได้แก่ สื่อชนิด e-Books  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ที่เน้นการให้ข้อมูล ถึงแม้จะให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อแต่ก็เป็นไปเพ่ือการเลือกศึกษาเนื้อหา ไม่ได้เป็นการโต้ตอบกลับ    
   4.2.2 ชนิดสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) คือ การสื่อสารที่มีทั้งให้และรับ
ข่าวสารระหว่างกัน โดยที่แต่ละฝ่ายเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีการโต้ตอบให้ข้อมูลย้อนกลับไปมา สื่อชนิดนี้
ได้แก่บทเรียน CAI ชนิดที่มีปฏิสัมพันธ์ หรือระบบจัดการบทเรียน (LMS)    
  4.3  สื่อการเรียนรู้ e-learning จ าแนกตามระดับการใช้งาน  ได ้3 ชนิด คือ   
   4.3.1 สื่อเสริม (Supplementary) เป็นสื่อที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอนปกติ ผู้เรียน
เรียนแบบปกติ เป็นเพียงสื่อประกอบบทเรียนบ้างเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมที่ผู้เรียนอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้  
หรือเป็นการที่ครูคัดลอกเนื้อหาจากแบบเรียนไปบรรจุไว้ในอินเตอร์เน็ต แล้วแนะน าให้ผู้เรียนไปเปิดดู  
   4.3.2 สื่อเพ่ิมเติม (Complementary) เป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนปกติ ผู้เรียนเรียน
แบบปกติ แต่มีการก าหนดเนื้อหาให้ศึกษา หรือสืบค้นจากสื่ออิเลคทรอนิคส์ หรือ Website เป็นบางเนื้อหา
และมีการก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเนื้อหา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องมี
การวัดและประเมินการเรียนรู้ประกอบไปด้วย  ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของครูมักจะเป็นแบบนี้เพ่ิม
มากขึ้น             
   4.3.3 สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) เป็นสื่อใช้ทดแทนการเรียนการสอน หรือ
การบรรยายในชั้นเรียน โดยที่เนื้อหาทั้งหมดมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองครบกระบวนการเรียนรู้ หรือ เป็น
เนื้อหาOnline ที่มีการออกแบบให้ใกล้เคียงกับครูผู้สอนมากที่สุด เพ่ือใช้ทดแทนการสอนของครูโดยตรง สื่อ
ชนิดนี้ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป หรือ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการออกแบบไว้อย่างเหมาะสม ครบวงจร  
หรือใช้ระบบจัดการบทเรียน (LMS)       
 4.4  องค์ประกอบของระบบ e-learning     
   การจัดการเรียนรู้ e-learning ต้องอาศัยการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการด าเนินการต้องมี
ความเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย ในการจัดระบบ e-learning นั้น อย่างน้อยที่สุดควรประกอบไปด้วยส่วนประกอบ
ที่ส าคัญ 7 ส่วน คือ       
   4.4.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตร 
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือจุดประสงค์การเรียนรู้  ก าหนดเนื้อหา ก าหนดกิจกรรม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งรวมแล้วอาจหมายถึงตัวหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของสถาน- ศึกษานั่นเอง ใน
ส่วนนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของครูผู้สอนโดยตรง   
   4.4.2 ระบบเครือข่าย (Network) ประกอบด้วยการวางระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) 
และระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) ให้เชื่อมโยงทั่วถึงกัน การจัดการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของ
สถานศึกษาจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้าน ICT ของ
ประเทศด้วย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายคอมพิวเตอร์หรือผู้ดูแลระบบ     
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   4.4.3 สื่อการสอน (Instructional Media) ประกอบด้วยสื่อที่ใช้การเรียนรู้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึง สื่อที่ใช้การถ่ายทอดเนื้อหาโดยผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์โดยเฉพาะ ที่สามารถน าเสนอผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยสะดวก ซึ่งผลิตโดยครูผู้สอนและอาจมีฝ่ายอื่น ๆ ร่วมด้วย    
   4.4.4 การติดต่อสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 
ต่าง ๆ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือให้การเรียนการสอนประสบผล การติดต่อสื่อสารมีทั้งระบบปิด เช่น 
จดหมายอิเลคทรอนิกส์  Web Cam หรือระบบเปิด เช่น กระดานข่าว กระดานสนทนา และการประชุม
ทางไกล เป็นต้น การเลือกวิธีสื่อสารที่เหมาะสมจะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.4.5 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Personnel) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ดูแล
นโยบาย สนับสนุนและควบคุม  ผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดการระบบ  ผู้พัฒนาโปรแกรม ครูผู้สอน และช่างเทคนิค
เป็นผู้ผลิต หรืออาจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืน ๆ ร่วมด้วยเช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการสอน  นัก
ออกแบบสื่อการน าเสนอ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เป็นต้น   
   4.4.6 ผู้เรียน (Learner) จะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย โดยมีความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานพอสมควร เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าเนื้อหา ข้อมูล การน าเสนองาน และการติดต่อสื่อสาร     
   4.4.7 แหล่งเรียนรู้ (Resources) ซึ่งครูผู้สอนจะต้องศึกษา จัดหา เตรียมไว้ในระบบส าหรับ
ผู้เรียนให้สามารถศึกษาและสืบค้นได้โดยสะดวก ในปัจจุบันแหล่งเรียนรู้มีอยู่กว้างขวาง มากมาย และ
หลากหลายเพียงพอต่อการเรียนรู้โดยที่ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ผลิตเนื้อหาต่างๆ ทั้งหมดเพียงแต่ครูผู้สอน
ควรไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ก่อนเพื่อที่จะแนะน าผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้ 
          1. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ ได้แก่ สถานศึกษาเฉพาะทาง สถานประกอบการแหล่ง
ผลิต แหล่งจ าหน่าย พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วัด อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ศูนย์
อุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน ฯลฯ     
           2. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิง ได้แก่ ห้องสมุด   หอจดหมายเหตุ วัด 
หนังสือ ต ารา จดหมายเหตุ  บันทึกเรื่องราว พงศาวดาร ต านาน ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพพิมพ์ ข้อมูลที่ถูก
บันทึกไว้โดยสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  และอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ     
            3. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล ได้แก่ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ช่างฝีมือ ศิลปิน
พ้ืนบ้าน นักปกครอง คนในท้องถิ่น  ฯลฯ      
           4. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์จริง ได้แก่ เหตุการณ์จริง  ประเพณี  พิธีกรรม 
ขบวนแห่ งานเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ   
 
4. กำรประเมินสื่อบทเรียนแบบ e-Learning      
  การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน เป็นส่วนของการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบครบวงจร บทเรียนที่มีการออกแบบ จัดท า และน าไปใช้แล้ว ควรที่จะได้น าผลการใช้และเก็บ
รวบรวมข้อมูลการใช้จากผู้เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาบทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป ข้อมูลที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะน ามาประเมินประสิทธิผลของบทเรียน ส่วนในด้านประสิทธิภาพ
อาจใช้แบบสอบถามจากผู้เรียนหรือสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ผู้เรียนก็ได้ นอกจากครูผู้สอนและผู้เรียนแล้วบุคลากร
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ที่เก่ียวข้องคนอ่ืน ๆ ก็สามารถให้ข้อมูลเพื่อประเมินถึง    ประสิทธิภาพของบทเรียนได้เช่นกัน บุคลากรอ่ืน ๆ ที่
ควรเก็บข้อมูลมาศึกษาร่วมด้วยได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้พัฒนาโปรแกรม และผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น 
 กระบวนการที่กล่าวมานี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียน e-learning แบบออนไลน์ ที่คล้ายกับ
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในความเป็นจริงการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการหลักสูตรโดยที่การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบถือเป็นการน าเอา
หลักสูตรไปใช้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะต้องยึดถือหลักการ จุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติ
ตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้เพื่อให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด การประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้รูปแบบ e-Learning สามารถกระท าได้ตามกรอบการประเมินต่อไปนี้    
 7.1  การประเมินตามองค์ประกอบของระบบการเรียนรู้ e-Learning  เป็นการประเมินในภาพรวม
ของระบบโดยแยกเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วน องค์ประกอบของระบบ e-Learning ที่ได้น าเสนอไปแล้วใน
หัวข้อที่ 4 มี 7 ด้าน การประเมินแต่ละด้านจะท าให้ทราบได้ว่าปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ความพร้อม 
ความไม่พร้อมอยู่ตรงจุดใด ท าให้แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น และสามารถตัดสินได้ว่าโดยภาพรวมของระบบมี
ประสิทธิภาพแค่ไหน อย่างไร แต่มีข้อเสียคือ ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องเก็บข้อมูลหลายส่วนเป็นจ านวนมาก 
และใช้เวลานาน      
  7.2 การประเมินความพร้อมของระบบ เป็นการประเมินตามองค์ประกอบของระบบ e-Learning 
เช่นกัน แต่เป็นการประเมินในเฉพาะส่วนของความพร้อมก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง ไม่ได้รวมไปถึงการใช้งาน
และผลจากการน าไปใช้  ทั้งนี้อาจท าการประเมินความพร้อมของทุกส่วนหรือประเมินความพร้อมเป็นบางส่วน
ก็ได้ การประเมินความพร้อมมักใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพที่เป็นอยู่ จริงในปัจจุบันเทียบเคียงกับ
เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ จะท าให้ทราบได้ว่าระบบมีความพร้อมที่จะน าไปใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
 7.3  การประเมินการใช้งานระบบ  เป็นการประเมินที่เป็นส่วนต่อเนื่องมาจากหัวข้อ  7.2 แต่เลือก
ประเมินในส่วนของการใช้งาน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การใช้งานและการด าเนินงานของระบบซึ่งจะท าให้ทราบว่า 
ในการใช้งานมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป หัวข้อของการประเมินอาจ
เรียงล าดับตามขั้นตอนการท างาน หรือขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ      
  7.4  การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เป็นการประเมินผลจากการใช้งานระบบการ
เรียนรู้รูปแบบ e-Learning จากกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือ ผู้เรียน เพ่ือน ามาพิจารณาว่า ระบบการเรียนรู้รูปแบบ 
e-Learning ที่ใช้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ เป้าหมายที่ก าหนดอาจ
ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการจัด
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา หรือเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่มีการก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมักเน้นการประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียนจากการเรียนรู้ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ความคิด ด้านทักษะ และ
ด้านเจตคติ ตามสัดส่วนที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด   
 7.5  การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน  เป็นการประเมินเฉพาะส่วนของบทเรียน (Courseware) 
ที่จัดท าข้ึน ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง บทเรียนอิเลคทรอนิกส์จะเป็นชนิดออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ แต่เป็นลักษณะที่ให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนจะท าให้ทราบว่าบทเรียนนั้นสามารถส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร การประเมินประสิทธิภาพโดยทั่วไป
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อาจยึดหลักการประเมนิตามเกณฑ์  E1/E2 ซึ่งอาจเท่ากับ 70/70, 80/80 หรือ 90/90 ก็ได้ขึ้นอยู่กับความยาก
ง่ายของบทเรียน  E1 คือ ผลจากการทดสอบระหว่างเรียน E2 คือ ผลจากการทดสอบหลังเรียน น ามา
เปรียบเทียบกัน ถ้าได้ตามเกณฑ์ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นต้น   
  การหาค่าประสิทธิภาพสื่อการสอนมีหลักการและแนวคิดสนับสนุน มี 2 วิธี คือเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 (The 90/90 Standard) และ E1/E2 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เป็นวิธีการที่ใช้หลักการเรียนแบบรอบ
รู้ (Mastery learning) เป็นหลักการส าคัญ ส่วนการหาประสิทธิภาพ E1/E2 มีหลักการการประเมินพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่องและการประเมินรวบยอดมีงานวิจัยจ านวนมากที่สื่อสารวิธีการหาประสิทธิภาพอย่างสับสน  และ
ให้นิยามที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ ดังนั้น นักวิจัยควรจะต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการหาประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสื่อ (มนตรี  แย้มกสิกร,2551) นอกจากนี้ ยังอาจน าผลการประเมินการใช้บทเรียนด้านอ่ืน ๆ ของ
ผู้เรียนมาประกอบ หรืออาจใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินก็ได้ หัวข้อที่ประเมินอาจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  
   1. มีค าแนะน าในการใช้บทเรียนที่ละเอียด ชัดเจน หรือไม ่      
      2. มีส่วนแนะน ารายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาท่ีใช้อยู่หรือไม่  
      3. บทเรียนมีการระบุ เนื้อหาสาระ ระดับชั้น ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการ 

 ศึกษาหรือไม ่           
      4. เนื้อหาสาระในบทเรียนมีความเหมาะสมถูกต้อง ละเอียดชัดเจนหรือไม่  
      5. เนื้อหาสาระในบทเรียนมีเพียงพอต่อการศึกษา สืบค้นข้อมูลของผู้เรียนหรือไม่ 
      6. มีเนื้อหาสาระ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือไม่  
      7. กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในบทเรียนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือไม่           
      8. กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในบทเรียน สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนได้ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดหรือไม่        
      9.  มีกิจกรรมเสริม เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ หรือไม ่
   10. มีกิจกรรมเสริม เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการเรียนหรือไม่
     11. กิจกรรมที่จัดไว้ในบทเรียนนั้น ยาก-ง่าย เกินไปหรือไม่    
     12. กิจกรรมที่จัดขึ้นพัฒนา ความรู้ ความคิดระดับสูง เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
สร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารญาณ การคิดเชิงประเมินคุณค่า หรือไม ่  
     13. ในบทเรียนก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม หรือเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่ 
     14. การใช้งานบทเรียนมีความสะดวกหรือไม่   
     15. การเข้าศึกษาบทเรียนของผู้เรียนมีความสะดวกหรือไม่   
     16. บทเรียนมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบด้านทั้ง ความรู้ ความคิด ทักษะ 
และเจตคติหรือไม ่    
     17. บทเรียนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนหรือไม่  
     18. บทเรียนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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     19. ระบบจัดการบทเรียนสามารถตอบสนองการติดต่อสื่อสารทางไกลระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนได้อย่างสะดวกหรือไม่      
     20. บทเรียนมีการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถของผู้เรียนจากการเรียนหรือไม่ 
     21. แบบทดสอบในบทเรียน มีความยากง่ายเหมาะสมหรือไม่       
   22. การทดสอบในบทเรียนสามารถแจ้งผลย้อนกลับให้ผู้เรียนทราบเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนรู้หรือไม่     
     23. บทเรียนมีความแปลกใหม่ สะดุดตา น่าสนใจ กระตุ้มให้เกิดการเรียนรู้หรือไม่ 
  
  24. บทเรียนมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่    
     25. บทเรียนมีการตอบสนอง จูงใจ เสริมแรง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้หรือไม่
    26. สามารถใช้บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนหรือไม่    
   27. มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้งานบทเรียน ครบถ้วน เหมาะสมหรือไม ่  
      28. ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้บทเรียนได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก หรือไม่      
  29. บทเรียนนี้ต้องใช้ประกอบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยหรือไม่  
     30. ครูผู้สอนอื่นๆ สามารถจัดท าบทเรียนนี้ได้โดยสะดวก หรือไม่     
 7.6  การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ เป็นการประเมินภายหลังจากการเข้าศึกษา 
เนื้อหาในระบบ หรือใช้งานบทเรียนแล้ว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียน หรือ ผู้ใช้งานระบบเพ่ือศึกษาว่า
บทเรียนนั้นมีความน่าสนใจ มีความเหมาะสม ระบบการเรียนรู้มีความสะดวก เอื้อต่อการจัดท า หรือเอ้ือต่อการ
เรียนรู้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ เพ่ือ
น าไปปรับปรุง พัฒนาต่อไปก็ได้ กลุ่มเป้าหมายที่ควรเก็บข้อมูลควรเป็นทั้ง ผู้เรียน และครูผู้สอน    7.7  
การประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินงาน เป็นการประเมินประสิทธิภาพเทียบเคียงกับประสิทธิผลเพ่ือศึกษาดู
ว่า การด าเนินงานมีความคุ้มค่าต่อการจัดท าหรือการพัฒนาต่อหรือไม่ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการจากการใช้งาน (7.3) เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (7.5) หรือการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ (7.6) หรือน าเอาผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน (7.4) 
มาร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ ลักษณะการประเมินแบบนี้เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาตัดสินว่าโครงการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอที่จะด าเนินการต่อไปหรือไม่ และคุ้มค่าต่อการลงทุนลงแรงด าเนินการหรือไม่
 โดยสรุปแล้ว จะพบว่า การประเมินการจัดการเรียนรู้รูปแบบ e-Learning มีอยู่หลายกรอบความคิด 
บางแนวทางเน้นการประเมินความพร้อมในการด าเนินงาน บางแนวทางเน้นการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บางแนวทางเน้นการประเมินเพ่ือตัดสินคุณค่า และบางแนวทางเน้นการประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้น การเลือกวิธีการวัดและประเมินอย่างเหมาะสมจะท าให้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
e-Learning มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นต่อไป   
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5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
   รำยงำนผลกำรใช้งำนแท็บเล็ตพีซีในโรงเรียน (Tablet PCs in schools: Case Study Report) 
บทความฉบับนี้ คัดย่อ แปล และเรียบเรียงมาจากผลการศึกษาของเบ็คต้า ไอซีที รีเสิร์ช ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้
งานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน  12 แห่ง ในประเทศอังกฤษ 
ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาส าคัญหลายประการที่ควรจะพิจารณาและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้กับบริบทด้านการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลัพธ์ส าคัญจากการศึกษาดังกล่าวได้ดังนี้   
 การใช้แท็บเล็ตพีซี โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซี เป็นของตนเองอย่างทั่วถึงเป็นปัจจัย 
ส าคัญที่ช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผลโดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผู้เรียนและมี
ผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้
เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน ส าหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนนั้น พบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีนั้น 
ช่วยส่งเสริมให้มีใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการ
สอนที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างให้เกิดผลส าเร็จดังกล่าวนั้นต้อง
อาศัยปัจจัยสนับสนุนและการจัดการด้านต่างๆ จากผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีเครือข่าย
สื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และเครื่องฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless Data Projector) ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด รวมทั้งควรจัดให้มีการการวางแผนจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้ายที่สุดจะพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีนั้น จะสามารถสร้างให้เกิด
ประโยชน์ที่หลากหลายและมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป และแล็ปทอปประกอบการ
เรียนการสอนที่มีใช้งานกันอยู่ในสถานศึกษาโดยทั่วไป อนึ่ง สิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี้      
  1. การจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการใช้งานทั้งใน
ด้านสถานที่/จุดที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย โครงข่าย และเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
  2. การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอน เพ่ือลดความกังวลในการ ใช้งาน ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในซอฟต์แวร์สนับสนุนต่างๆ รวมทั้งให้มีความสามารถและความช านาญ ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย (LAN) 
ของสถานศึกษา 
  3. การเสริมสร้างความมั่นใจของผู้สอน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการ แบ่งปันทรัพยากรที่พัฒนาหรือใช้งาน ตลอดจนมีการยกย่องชมเชยผู้สอนต้นแบบ 
(Champion) 
  4. การจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โดยโรงเรียนหลายแห่งที่อยู่ในโครงการ ศึกษาดังกล่าว 
ได้เรียกร้องให้มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจกจ่ายแท็บเล็ตพีซี  ให้กับผู้เรียน สามารถติดตามการ
จัดเก็บ การใช้งานและการบ ารุงรักษาได้ นอกจากนี้ ยัง ได้ให้ความส าคัญลงในสิ่งที่เป็นรายละเอียดในบาง
ประเด็น อาทิเช่น พ้ืนที่และความ ปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้เรียนได้บันทึกไว้ 
  5. ความสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องของแท็บเล็ตพีซี ก็เป็นอีกปัจจัย ส าคัญอีกประการ หนึ่งเพ่ือให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานศึกษาควร พิจารณาความ เหมาะสมในการจัดให้มีผู้ช่วยใน
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ห้องเรียน เพ่ือคอยแก้ไขปัญหาทางเทคนิค จัดให้มี หน่วยสนับสนุนที่มีความพร้อม ทั้งในด้านการซ่อมบารุง 
การมีอุปกรณ์สารอง และการ แก้ปัญหาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือแม้แต่แก้ไขปัญหาเสถียรภาพของ
เครือข่าย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
  6. การจัดให้ผู้สอนมีเวลาเพียงพอ สาหรับจัดเตรียมบทเรียน สื่อการสอน แบบทดสอบ ที่ใช้ งาน
ร่วมกับแท็บเล็ตพีซ ีรวมทั้งการจัดให้มีเวลาเพียงพอสาหรับปรับแต่งแท็บเล็ตพีซี ให้ เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน  
  7. การจัดระบบที่ประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บและนาส่งผลงานของตนเอง โดยให้พิจารณา
ถึงการจัดเก็บและน าส่งงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งการการจัดเก็บ และน าส่งด้วยแฟลชไดร์ฟในกรณี
ที่เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได ้
  8. ความกว้างและความสว่างของหน้าจอแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งความสว่างและระบบแสงที่เหมาะสมของ
ห้องเรียน ก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีไม่ควรมองข้าม เพราะส่งผลต่อความ สนใจและแรงจูงใจของผู้เรียน 
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บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาวิจัยอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้         
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง         
  ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 400 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) โดยการจับฉลากเลือกมา 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 39 คน     
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย          
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่       
  1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่         
    1.1 แผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้แท็บเล็ตพีซี จ านวน 2 แผน ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้แท็บเล็ต
พีซีในรายวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 แผน เวลาเรียน 6 ชั่วโมง และแผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้แท็บเล็ตพีซีใน
รายวิชาภาษาไทย จ านวน 1 แผน เวลาเรียน 4 ชั่วโมง         
    1.2 บทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี จ านวน 2 บทเรียน ได้แก่  บทเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหา
การบวก  และบทเรียนเรื่อง การแต่งประโยค ลักษณะบทเรียนเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction: CAI) ชนิดบทเรียนส าเร็จรูป (Lesson program) ที่มีค าอธิบาย มีเสียงบรรยาย มี
ภาพประกอบ มีภาพเคลื่อนไหว และมีแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   
    2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะวิชา เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะเฉพาะวิชา มี 2 ชุด คือ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน         
    2.2 แบบฝึกประจ าบทเรียน เป็นแบบฝึกควบคู่ไปกับการเรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป มี
ทั้งหมด 8 ชุดเป็นแบบฝึกในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 ชุดและแบบฝึกในรายวิชาภาษาไทย 4 ชุด   
   2.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ของนักเรียน เป็นแบบ
ประเมินโดยครูผู้สอนโดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตในชั้นเรียน         
   2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ตพีซีในการจัดการเรียนการสอน เป็น
แบบสอบถาม ชนิดปลายปิดและปลายเปิด เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน และผู้ปกครองหลังสิ้นสุดการใช้
แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน 
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กำรสร้ำงและพัฒนำคุณภำพของเครื่องมือ         
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือแต่ละชนิด มีการด าเนินการ ดังนี้     
 1.  แผนจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้แท็บเล็ตพีซี  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้น โดยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ 
BBL (Brain-Based Learning) ซึ่งเป็นจุดเน้นของโรงเรียนและสอดคล้องกับสื่อบทเรียนส าเร็จรูปที่มีอยู่ใน 
แท็บเล็ตพีซี ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาไทย จ านวน 2 แผนจัดการเรียนรู้ เมื่อจัดท าเสร็จ
เรียบร้อยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยี น าผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ พิจารณาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้สอน
จริงต่อไป         
 2. บทเรียนส ำเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction: CAI) ชนิดบทเรียนส าเร็จรูป (Lesson program) ที่พัฒนาขึ้นภายใต้การควบคุมของ ส านัก
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
  3. แบบทดสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะเฉพาะวิชา มี 2 ชุด คือ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวิชาภาษาไทย เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกเลือกตอบและเขียนตอบ วิชาละ 10 ข้อ พัฒนาขึ้นโดยครูผู้สอน จากนั้นน าไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตรวจพิจารณาก่อนน าไปใช้ทดสอบจริง  
 4. แบบฝึกประจ ำบทเรียน เป็นแบบฝึกควบคู่ไปกับการเรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป มีทั้งหมด 8 ชุด
เป็นแบบฝึกในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 ชุดและแบบฝึกในรายวิชาภาษาไทย 4 ชุด  พัฒนาขึ้นโดยครูผู้สอน  
จากนั้นน าไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตรวจ
พิจารณาก่อนน าไปใช้ทดสอบจริง       
  5. แบบประเมินทักษะกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ของนักเรียน เป็นแบบประเมินโดยครูผู้สอน
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตในชั้นเรียน พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีของ
โรงเรียน          
  6. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้แท็บเล็ตพีซีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นแบบสอบถาม
หลังเรียนโดยสอบถามจากนักเรียน และผู้ปกครอง พัฒนาโดยครูผู้สอน และน าไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร
และการสอนและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลตรวจพิจารณาก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล       
  การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามล าดับ ดังนี้        
  1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะเฉพาะวิชา ทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชา
ภาษาไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ 2 ครั้งคือ ก่อนเรียนกับหลังเรียน  
  2. ประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน ด้วยเกณฑ์ประสิทธิภาพ  (E1/E2)  โดยประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) จากแบบฝึกระหว่างเรียน เทียบกับประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) จาก
แบบทดสอบหลังเรียน ก าหนดเกณฑ์ท้ังสองด้านไว้ที่ร้อยละ 80 (80/ 80)  (มนตรี  แย้มกสิกร, 2551)  
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  3. ประเมินทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ประเมินจากความสามารถในการด้านการใช้แท็บ
เล็ตพีซีของนักเรียนหลังเรียน ด้วยแบบสังเกตน ามาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด          
  4. ประเมินความพึงพอต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน ประเมินจากนักเรียน และผู้ปกครอง
โดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้       
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้        
  1. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใช้แสดงผลการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและทักษะเฉพาะวิชาทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้แสดงผลการประเมินทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน  
 2. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้แสดงผลประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
(E1/E2) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80 (80/80)  
             
กำรแปลผลข้อมูล        
     ความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน 
  ระดับน้อย      1.00 – 1.67  มีความพึงพอใจน้อย 
  ระดับปานกลาง   1.68  - 2.35 มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับมาก   2.36 – 3.00 มีความพึงพอใจมาก 
 
     ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี 
   ระดับต่ า      1.00 – 1.67  มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ า 
  ระดับปานกลาง   1.68  - 2.35 มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับพอใช้ 
  ระดับดี    2.36 – 3.00 มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี 
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บทที่ 4  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับของขอบเขตการ
วิจัย ดังนี้       
  1. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย  
  2. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี    
  3. ทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้   
  4. ความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน   
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำ และทักษะเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์และวิชำภำษำไทย  
 ผลการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ในด้านความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาและทักษะเฉพาะวิชา โดยใช้แบบทดสอบ ท าการทดสอบก่อนเรียนเปรียบกับหลังเรียน ปรากฏ
ดังนี้ 
ตำรำง 1 ผลการทดสอบก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

 กลุ่มตัวอย่ำง 
(n) 

คะแนนเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

t-Test 

ก่อนเรียน 39 5.38 1.65  
หลังเรียน 39 8.49 0.76 10.684** 

   ** P < .01 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( x = 8.49) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรียน ( x = 5.38) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตำรำง 2 ผลการทดสอบก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียนวิชาภาษาไทย 

 กลุ่มตัวอย่ำง 
(n) 

คะแนนเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

t-Test 
 

ก่อนเรียน 39 7.33 1.81  
หลังเรียน 39 8.85 1.31 4.228** 

   ** P < .01 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลการทดสอบทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาไทย ( x = 8.85) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียน ( x = 7.33) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01       
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2. ประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนส ำเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี       
 การประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี ใช้การประเมิน ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ในด้านกระบวนการ (E1) จากคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียนเปรียบเทียบกับด้านผลลัพธ์
(E2) จากคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีร้อยละ 80 (80/80) ผลการประเมินปรากฏดังนี้  
ตำรำง 3 ค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละของประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ของ
สื่อบทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซีวิชาคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 80/80 
 

ประสิทธิภำพ ค่ำเฉลี่ย (ร้อยละ) 
ด้านกระบวนการ 94.4 

ด้านผลผลิต 84.9 
E1 / E2 94.4 / 84.9 

  จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 
94.4 / 84.9 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80) 
       
 
ตำรำง 4 ค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละของประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ของ
สื่อบทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซีวิชาภาษาไทย ตามเกณฑ์ 80/80 
 

ประสิทธิภำพ ค่ำเฉลี่ย (ร้อยละ) 
ด้านกระบวนการ 98.2 

ด้านผลผลิต 88.5 
E1 / E2 98.2 / 88.5 

  จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เท่ากับ 98.2 
/ 88.5 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80) 
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3. ทักษะทำงด้ำนกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรเรียนรู้   
   ผลการประเมินทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียน ด้วยแบบประเมินหลังจากการเรียน
การสอน ปรากฏดังนี้ 
ตำรำง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียน  

 
รำยกำรประเมิน 

ค่ำ 
เฉลี่ย 
( x ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ผลกำร
ประเมิน 

1. นักเรียนสามารถเปิด-ปิดเครื่องได้อย่างถูกต้องตามวิธีใช้งาน 3.00 0.00 ดี 
2. นักเรียนสามารถเลือกหาฟังก์ชั่นที่ต้องการได้ 2.95 0.22 ดี 
3. นักเรียนสามารถบอกเมนูการท างานอ่ืนๆ ของแท็บเล็ตพีซีได้ 
ไม่น้อยกว่า 6 เมนู 

2.62 0.49 ดี 

4. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้งานแท็บเล็ตพีซีได้ 2.62 0.49 ดี 
5. นักเรียนสามารถจัดเก็บและดูแลรักษาแท็บเล็ตพีซีได้อย่าง
เหมาะสม 

2.85 0.37 ดี 

6. นักเรียนสามารถเสียบต่อเครื่องชาร์จของแท็บเล็ตพีซีได้ 2.85 0.49 ดี 
7. นักเรียนสามารถใช้งานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อบทเรียนได้ไม่
น้อยกว่า3 หน้าที่การท างาน 

2.79 0.41 ดี 

8. นักเรียนสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตพีซีกับระบบเครือข่ายได้ 2.41 0.82 ดี 
9. นักเรียนสามารถค้นหาและเข้าถึงบทเรียนที่ต้องการได้ 2.87 0.47 ดี 
10. นักเรียนสามารถใช้ค าสั่งหรือเมนูค าสั่งในบทเรียนได้ถูกต้อง 2.97 0.16 ดี 
11. นักเรียนสามารถศึกษาท าความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียน 2.95 0.22 ดี 
12. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าชี้แจงในบทเรียนได้
ถูกต้อง 

2.92 0.27 ดี 

13. นักเรียนสามารถเรียนรู้จากบทเรียนได้จนจบครบขั้นตอน 2.9 0.31 ดี 
14. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้บทเรียนอย่างง่าย ๆ ได้ 2.62 0.54 ดี 
15. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียนได้ 2.59 0.50 ดี 

ค่ำเฉลี่ยรวม 2.40 0.38 ดี 
  จากตาราง 5 พบว่า ทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี  
( x = 2.40) ทุกรายการประเมิน 
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4. ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้แท็บเล็ตพีซีในกำรเรียนกำรสอน      
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน จากแบบสอบถามนักเรียน 
และผู้ปกครอง ปรากฏดังนี้  
ตำรำง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนของ
นักเรียน 

 
รำยกำรประเมิน 

ค่ำ 
เฉลี่ย 
( x ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ผลกำร
ประเมิน 

1. แท็บเล็ตพีซี มีรูปแบบ ขนาด และน้ าหนักเหมาะสม 2.59 0.60 มาก 
2. แท็บเล็ตพีซี เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานง่ายและสะดวก 2.76 0.55 มาก 
3. มีเมนูค าสั่งที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  สวยงาม น่าสนใจ 2.76 0.55 มาก 
4. ระบบสัมผัสหน้าจอตอบสนองได้รวดเร็ว 2.38 0.68 มาก 
5. ศักยภาพของเครื่องมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการใช้
งาน 

2.54 0.69 มาก 

6. สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้สะดวก 2.62 0.59 มาก 
7. สื่อบทเรียนมีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ 2.65 0.63 มาก 
8. สื่อบทเรียนใช้งานง่ายและสะดวก 2.73 0.51 มาก 
9. สื่อบทเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 2.78 0.48 มาก 
10. แท็บเล็ตพีซี น ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  2.70 0.52 มาก 
11. วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีของครูมีความ
เหมาะสม 

2.68 0.58 มาก 

12. ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีอยู่ในระดับใด 2.95 0.33 มาก 
ค่ำเฉลี่ยรวม 2.68 0.56 มำก 

  จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 2.68) ทุกรายการประเมิน 
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ตำรำง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนของ
ผู้ปกครอง 

 
รำยกำรประเมิน 

ค่ำ 
เฉลี่ย 
( x ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ผลกำร
ประเมิน 

1. แท็บเล็ตพีซี มีรูปแบบ ขนาด และน้ าหนักเหมาะสม 2.51 0.61 มาก 
2. แท็บเล็ตพีซี เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานง่ายและสะดวก 2.80 0.47 มาก 
3. มีเมนูค าสั่งที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  สวยงาม น่าสนใจ 2.49 0.66 มาก 
4. ระบบสัมผัสหน้าจอตอบสนองได้รวดเร็ว 2.40 0.69 มาก 
5. ศักยภาพของเครื่องมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการใช้
งาน 

2.46 0.61 มาก 

6. สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้สะดวก 2.37 0.65 มาก 
7. สื่อบทเรียนมีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ 2.66 0.64 มาก 
8. สื่อบทเรียนใช้งานง่ายและสะดวก 2.63 0.60 มาก 
9. สื่อบทเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 2.66 0.59 มาก 
10. แท็บเล็ตพีซี น ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  2.57 0.61 มาก 
11. วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีของครูมีความ
เหมาะสม 

2.49 0.66 มาก 

12. ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีอยู่ในระดับใด 2.57 0.61 มาก 
ค่ำเฉลี่ยรวม 2.55 0.62 มำก 

  จากตาราง 6 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 2.55) ทุกรายการประเมิน 
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ตำรำง 8 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน 

 รำยกำร ควำมถี่ 
- ควรใช้แท็บเล็ตพีซีในบางโอกาส ต้องให้เด็กหัดเขียนเองบ้าง ดูนาน ๆ ก็ท าให้เสียสายตา แต่
โดยรวมแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนการสอนยุคใหม่ได้ดี 

1 

- ดีมาก เหมาะสมกับการพัฒนาความสามาระในการเรียนได้ดี 1 
- ในเนื้อหาข้อมูลควรจะมีเนื้อหาที่กระชับมากกว่านี้ 1 
- เนื้อหาบางหน้าตัวเล็กเกินไป ไม่สามารถซูมได้ 1 
- สิ่งที่บรรจุในแท็บเล็ต ควรเป็นการสรุปบทเรียนโดยแทรกในลักษณะเป็นเกมมากกว่าเป็นเนื้อหา 1 
- สื่อการสอนไม่ละเอียดพอ เช่นการท าคณิตศาสตร์ตอนให้เด็กท าจะต้องท าหลักสิบก่อนมันไม่
ถูกต้องและเกมที่ให้เด็กท านั้นมันแคบเกินไป ถ้าน ามาประกอบการสอน ควรใช้เป็นบางครั้ง แต่ก็มี
ส่วนดีเยอะมาก 

1 

- มีความเหมาะสมในการเรียนการสอนเข้าใจง่าย 1 
- ขนาดและตัวหนังสือในเนื้อหาตอนเปิดเข้าเนื้อหาในแต่ละวิชามีขนาดเล็กเกินไปท าให้เด็กต้อง 
เพ่งเล็งสายตาในจอนานเกินไป ถ้าท าอย่างนี้บ่อย ๆ จะท าให้สายตาของเด็กสั้นก่อนเกณฑ์ 

1 

- การประมวลผลของสื่อบทเรียนยังช้าและกระตุก ไม่ต่อเนื่อง ซอฟท์แวร์ที่น ามาใช้เป็นบทเรียน 
สวยงามและสอดคล้องกับบทเรียนดี แต่การเรียกใช้เมนูสื่อบทเรียนยังดูยาก ตัวอักษรในหน้าเมนูเล็ก
มาก ๆ จนต้องบอกล าดับแถว และล าดับหัวข้อ ซึ่งถ้าพัฒนาให้ดูชัดเจนจะดีมาก ระบบสัมผัส 
ตอบสนองรวดเร็ว แต่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับการประมวลผลน่าจะประมวลผลได้เร็วกว่านี้ด้วย  
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถท าได้ดีกว่า 

1 

- เป็นความคิดที่ดี ไม่ท าให้เด็กเบื่อการเรียนท าให้สนใจการเรียนมากขึ้น 1 
- มีความเหมาะสมในการเรียนกรสอนได้ดี เข้าใจได้ง่าย 1 
- มีความเหมาะสมส าหรับการเรียนเสริม หลังจากท่ีได้เรียนบทเรียนจากคุณครูแล้ว เพื่อให้เด็กเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

1 

- เหมาะสมกับการเป็นสื่อการสอนให้คุณครู 1 
- โดยรวมเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ดี ท าให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนเพ่ิมข้ึน แต่
เป็นห่วงในด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ซึ่งค่อนข้างมีราคาแพง ควรมีการจัดการควบคุมดูแล ตลอดถึง
การซ่อมบ ารุงที่เป็นระบบ เนื่องจากนักเรียนยังขาดวุฒิภาวะในการดูแลรักษา ตลอดถึงการรักษา
ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม 

1 

- อยากให้นักเรียนน าแท็บแล็ตกลับบ้าได้ เพ่ือเรียนรู้ยามว่างทุกวันจะดีมาก ๆ เพราะลูกสนใจและ
ตั้งใจเรียนในสิ่งที่ลูกต้องการเรียนรู้ดีมาก มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องราวที่ศึกษาอยู่ 

1 

- อุปกรณ์นี้เหมาะสมในระดับหนึ่ง เด็ก ๆ มีการเรียนรู้ได้ดีแต่เน้นเล่นมากกว่า การดูแลแบะการทะนุ
ถนอมค่อนข้างต่ า ความรับผิดชอบต่อเครื่องยังมีไม่มาก ซึ่งน่าจะส่งเสริมเด็กในระดับ ป.3 ขึ้นไป จึง
จะเหมาะสมกว่า หรือใช้เป็นสื่อในการเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น ไม่ควรน ากลับบ้านเพราะเสี่ยง
ต่อการหายและช ารุด 

1 
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 รำยกำร ควำมถี่ 
- การใช้แท็บเล็ตพีซีมีความเหมาะสมมากกรณีท่ีผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน แต่ 
ส าหรับผู้ปกครองที่สูงวัย ครูต้องสอนการใช้งานให้นักเรียนเกิดความช านาญและแก้ไขปัญหาได้เอง
ประกอบกับเด็กวัยนี้ยังขาดความรับผิดชอบเสี่ยงต่อการหายและช ารุด แต่ช่วยแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครองได้มาก 

1 

- การท าการบ้านน่าจะท าในแท็บเล็ตเลย เวลาส่งคืนครูก็ส่งเป็นไฟล์ 1 
- ตัวหนังสือของบทเรียนเล็กมาก หน้าถัดไปแต่ละหน้าช้ามาก บทเรียนส่วนใหญ่นักเรียนได้เรียน 
เนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ตมาก่อนแล้ว ท าให้ไม่มีอะไรใหม่ จึงขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

1 

- การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบนี้เหมาะสมในบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ส่วนภาษาไทย อังกฤษ 
อาจใช้ประกอบได้ แต่จะท าให้เด็กขาดทักษะการเขียน การคิด ถ้าจะให้ดีในความคิดของผู้ปกครอง
ควรใช้สื่อการเรียนนี้ในเด็กท่ีโตกว่านี้เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลจะดีกว่า เพราะการสอน
จากอุปการณ์ชนิดนี้การลงเนื้อหาวิชาก็ไม่เต็มที่เหมือนในหนังสือเรียน โจทย์ที่ให้ท าก็แตกต่างจาก
ตัวอย่างที่ให้และตัวอย่างก็น้อย และอุปกรณ์มีน้ าหนักมาก ระบบสัมผัสหน้าจอบางครั้งต้องสัมผัส
หลายครั้ง สรุปแล้วคิดว่ายังไม่เหมาะสมในการใช้กับระดับชั้นนี้ 

1 

- ถ้าหากมีเวลาให้เด็กได้เรียนรู้และท าความเข้าใจในการเรียนโดยการใช้แท็บเล็ต อย่างถูกต้อง โดย
การดูแลของครู และผู้ปกครอง ผลที่ออกมาก็น่าจะดี 

1 

- เสียงเบา ตัวหนังสือเล็ก การประมวลผลค่อนข้างช้า 1 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรำยผล และเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 400 คน 
คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 39 คน       
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้แท็บเล็ตพีซี บทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี 
แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะวิชา แบบประเมินทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ตพีซีในการจัดการเรียนการสอน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ หาร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) ทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t (t-Test) น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าอธิบาย   
 
สรุปผลกำรวิจัย          
  1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำ และทักษะเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์และวิชำภำษำไทย          
   ผลการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ในด้านความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาและทักษะเฉพาะวิชา โดยใช้แบบทดสอบท าการทดสอบก่อนเรียนเปรียบกับหลังเรียน พบว่า 
ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 2 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.49 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.85     
 
  2. ประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนส ำเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซ ี     
 การประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี ใช้การประเมินตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ในด้านกระบวนการ (E1) จากคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียนเปรียบเทียบกับด้านผลผลิต 
(E2) จากคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยก าหนดเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 (80/80) ผลการประเมินพบว่า 
ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปทั้ง 2 วิชาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 94.4 / 
84.9 และวิชาภาษาไทย เท่ากับ 98.2 / 88.5    
 
  3. ทักษะทำงด้ำนกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรเรียนรู้   
    ผลการประเมินทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียน ด้วยแบบประเมินหลังจากการเรียน
การสอน พบว่า ทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.40  
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 4. ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้แท็บเล็ตพีซีในกำรเรียนกำรสอน      
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน จากแบบสอบถามความพึง
พอใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ
ประเมิน โดยความพึงพอใจของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.68 และความพึงพอใจของผู้ปกครองมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.55 ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง สรุปได้ดังนี้    
  ด้ำนลักษณะของอุปกรณ์  
   1. การประมวลผลของสื่อบทเรียนยังช้าและกระตุก ไม่ต่อเนื่อง ซอฟท์แวร์ที่น ามาใช้เป็น
บทเรียนสวยงามและสอดคล้องกับบทเรียนดี แต่การเรียกใช้เมนูสื่อบทเรียนยังดูยาก ตัวอักษรในหน้าเมนูเล็ก
มาก ๆ จนต้องบอกล าดับแถว และล าดับหัวข้อ ซึ่งถ้าพัฒนาให้ดูชัดเจนจะดีมาก ระบบสัมผัสตอบสนองรวดเร็ว 
แต่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับการประมวลผลน่าจะประมวลผลได้เร็วกว่านี้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถท าได้ดีกว่า  
  2. การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบนี้เหมาะสมในบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ส่วนภาษาไทย 
อังกฤษ อาจใช้ประกอบได้ แต่จะท าให้เด็กขาดทักษะการเขียน การคิด ถ้าจะให้ดีในความคิดของผู้ปกครองควร
ใช้สื่อการเรียนนี้ในเด็กที่โตกว่านี้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลจะดีกว่า เพราะการสอนจากอุปการณ์
ชนิดนี้การลงเนื้อหาวิชาก็ไม่เต็มที่เหมือนในหนังสือเรียน โจทย์ที่ให้ท าก็แตกต่างจากตัวอย่างที่ให้และตัวอย่างก็
น้อย อุปกรณ์มีน้ าหนักมาก ระบบสัมผัสหน้าจอบางครั้งต้องสัมผัสหลายครั้ง สรุปแล้วคิดว่ายังไม่เหมาะสมใน
การใช้กับระดับชั้นนี้       
  ด้ำนลักษณะของสื่อบทเรียน       
   1.  ตัวหนังสือของบทเรียนเล็กมาก หน้าถัดไปแต่ละหน้าช้ามาก บทเรียนส่วนใหญ่นักเรียนได้
เรียนเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ตมาก่อนแล้ว ท าให้ไม่มีอะไรใหม่ จึงขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้    
   2. เสียงเบา ตัวหนังสือเล็ก การประมวลผลค่อนข้างช้า      
   3. เนื้อหาบางหน้าตัวเล็กเกินไป ไม่สามารถซูมได้      
   4. ขนาดและตัวหนังสือในเนื้อหาตอนเปิดเข้าเนื้อหาในแต่ละวิชามีขนาดเล็กเกินไปท าให้เด็ก
ต้องเพ่งเล็งสายตาในจอนานเกินไป ถ้าท าอย่างนี้บ่อย ๆ จะท าให้สายตาของเด็กสั้นก่อนเกณฑ์   
   5. ในเนื้อหาข้อมูลควรจะมีเนื้อหาที่กระชับมากกว่านี้      
  6. สื่อในแท็บเล็ต ควรเป็นการสรุปบทเรียนโดยแทรกในลักษณะเป็นเกมมากกว่าเป็นเนื้อหา  
  7. สื่อการสอนไม่ละเอียดพอ เช่น การท าคณิตศาสตร์ตอนให้เด็กท าจะต้องท าหลักสิบก่อนไม่
ถูกต้อง เกมที่ให้เด็กท านั้นมันแคบเกินไป ถ้าน ามาประกอบการสอนควรใช้เป็นบางครั้ง แต่ก็มีส่วนดีเยอะมาก  
  8. ดีมาก เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการเรียนได้ดี    
   9. มีความเหมาะสมในการเรียนการสอนเข้าใจง่าย      
    10. เป็นความคิดที่ดี ไม่ท าให้เด็กเบื่อการเรียนท าให้สนใจการเรียนมากข้ึน    
   11. มีความเหมาะสมในการเรียนการสอนได้ดี เข้าใจได้ง่าย     
   12. มีความเหมาะสมส าหรับการเรียนเสริม หลังจากที่ได้เรียนบทเรียนจากคุณครูแล้ว เพ่ือให้
เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

   13. เหมาะสมกับการเป็นสื่อการสอนให้คุณครู 
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  ด้ำนลักษณะกำรใช้งำน          
   1. การใช้แท็บเล็ตพีซีมีความเหมาะสมมากกรณีท่ีผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน 
แต่ส าหรับผู้ปกครองที่สูงวัย ครูต้องสอนการใช้งานให้นักเรียนเกิดความช านาญและแก้ไขปัญหาได้เองประกอบ
กับเดก็วัยนี้ยังขาดความรับผิดชอบเสี่ยงต่อการหายและช ารุด แต่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้มาก  
  2. ควรใช้แท็บเล็ตพีซีในบางโอกาส ต้องให้เด็กหัดเขียนเองบ้าง ดูนาน ๆ ก็ท าให้เสียสายตา 
แต่โดยรวมแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนการสอนยุคใหม่ได้ดี      
   3. อุปกรณ์นี้เหมาะสมในระดับหนึ่ง เด็ก ๆ มีการเรียนรู้ได้ดีแต่เน้นเล่นมากกว่า การดูแลแบะ
การทะนุถนอมค่อนข้างต่ า ความรับผิดชอบต่อเครื่องยังมีไม่มาก น่าจะส่งเสริมเด็กในระดับ ป.3 ขึ้น ไป จึงจะ
เหมาะสมกว่า หรือใช้ เป็นสื่อในการเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น ไม่ควรน ากลับบ้านเพราะเสี่ยง  
ต่อการหายและช ารุด          
   4. โดยรวมเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ดี ท าให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน
เพ่ิมข้ึน แต่เป็นห่วงในด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ซึ่งค่อนข้างมีราคาแพง ควรมีการจัดการควบคุมดูแล ตลอดถึง
การซ่อมบ ารุงที่ เป็นระบบ เนื่องจากนักเรียนยังขาดวุฒิภาวะในการดูแลรักษา ตลอดถึงการรักษา 
ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม 

  ข้อเสนอแนะจำกผู้ปกครอง          
   1. อยากให้นักเรียนน าแท็บแล็ตกลับบ้านได้ เพ่ือเรียนรู้ยามว่างทุกวันจะดีมาก ๆ เพราะลูก
สนใจและตั้งใจเรียนในสิ่งที่ลูกต้องการเรียนรู้ดีมาก มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องราวที่ศึกษาอยู่    
   2. ถ้าหากมีเวลาให้เด็กได้เรียนรู้และท าความเข้าใจในการเรียนโดยการใช้แท็บเล็ตอย่าง
ถูกต้อง โดยการดูแลของครู และผู้ปกครอง ผลที่ออกมาก็น่าจะดี     
   3. การท าการบ้านน่าจะท าในแท็บเล็ตเลย เวลาส่งคืนครูก็ส่งเป็นไฟล์ 

อภิปรำยผล   
  จากผลการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาและทักษะเฉพาะวิชา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อสังเกตและประเด็นอภิปรายผล ดังนี้    
  1. ด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย จากการใช้
แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนพบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้ง 2 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.49 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
8.85 จะเห็นว่าวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์เพียงเล็กน้อย และถ้าพิจารณาในส่วนของ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนจะพบว่า คะแนนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อน
เรียนเท่ากับ 3.11 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.1 ซึ่งสูงกว่าวิชาภาษาไทยที่เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 15.2 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเนื้อหาในวิชาภาษาไทยค่อนข้างง่ายและนักเรียนได้เคยเรียนมาก่อนบ้างแล้วก่อนที่จะท าการ
ทดลองใช้บทเรียนในแท็บเล็ตพีซีในการสอน ท าให้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของวิชาภาษาไทยค่อนข้าง
สูง จึงท าให้มีคะแนนแตกต่างจากหลังเรียนไม่มากนัก อย่างไรก็ตามยังจะได้มีการส ารวจและทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในบทเรียนอื่นๆ เพ่ิมอีกซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูลผลการใช้สื่อบทเรียนมากยิ่งขึ้น      
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 2. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี การประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน
ส าเร็จรูปในแท็บเล็ตพีซี ใช้การประเมินตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ในด้านกระบวนการ (E1) จากคะแนน
แบบฝึกระหว่างเรียนเปรียบเทียบกับด้านผลผลิต (E2) จากคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยก าหนดเกณฑ์ที่ร้อย
ละ 80 (80/80) ผลการประเมินพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนส าเร็จรูปทั้ง 2 วิชาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 94.4 / 84.9 และวิชาภาษาไทย เท่ากับ 98.2 / 88.5 แสดงว่าวิธีการจัดการเรียนรู้
และสื่อบทเรียนค่อนข้างมีประสิทธิภาพก่อให้ความคงทนต่อการเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเบ็คต้า 
ไอซีท ีรีเสิร์ช ทีพ่บว่า “การใช้แท็บเล็ตพีซ ีโดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล  ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผู้เรียน และมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมการค้นคว้า การเข้าถึง
องค์ความรู้นอกห้องเรียน  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน”    
  3. ทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ผลการประเมินทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
ของนักเรียน ด้วยแบบประเมินหลังจากการเรียนการสอน พบว่า ทักษะทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมินโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.40  
   4. ความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ทั้ง
นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน โดยความพึงพอใจของนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.68 และความพึงพอใจของผู้ปกครองมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.55  
 ส าหรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในด้านลักษณะของอุปกรณ์เห็นว่า แท็บเล็ตพีซีที่ใช้ค่อนข้างจะมี
ประสิทธิภาพไม่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การประมวลผล ไม่ค่อยไม่รวดเร็ว
เท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า เมื่อใช้กับสื่อบางประเภทที่ต้องใช้ทรัพยากรมากก็
จะแสดงผลช้ามากหรือหายไปเลย        
  ในด้านลักษณะของสื่อบทเรียน มีความเห็นว่า หน้าเมนูมีตัวหนังสือเล็กมาก การเปลี่ยนแต่ละหน้า
ค่อนข้างช้า และตัวสื่อบทเรียนไม่สามารถซูมขยายได้ เนื้อหาในบทเรียนค่อนข้างง่าย ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียน
ได้เรียนมาก่อนแล้ว และควรใช้แท็บเล็ตพีซีในบางโอกาส ต้องให้เด็กหัดเขียนเองบ้าง ดูนาน ๆ ก็ท าให้เสีย
สายตา อย่างไรก็ตามผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เห็นว่าสื่อบทเรียนมีความน่าสนใจอยู่มาก  
  ในด้านลักษณะการใช้งานเห็นว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี ท าให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน
เพ่ิมขึ้น แต่เป็นห่วงในด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ซึ่งค่อนข้างมีราคา บางส่วนเห็นว่าควรใช้เป็นสื่อในการเรียน
ภายในห้องเรียนเท่านั้น ไม่ควรน ากลับบ้านเพราะเสี่ยงต่อการหายและช ารุด เนื่องจากนักเรียนยังขาดวุฒิภาวะ
ในการดูแลรักษา แต่บางส่วนก็อยากให้นักเรียนน าแท็บแล็ตกลับบ้านได้เพ่ือเรียนรู้ยามว่างและอยากให้ท า
การบ้านแท็บเล็ตเลย เมื่อถึงชั่วโมงก็เปิดส่งให้ครูตรวจในเครื่อง      
  ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองสรุปได้ว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความสนใจ พึงพอใจและ
เห็นด้วยกับการน าแท็บเล็ตพีซีมาใช้ในการเรียนการสอน แต่ก็ยังกังวลกับการที่นักเรียนจะต้องดูแลรักษาและ
รับผิดชอบอุปกรณ์เนื่องจากยังเป็นเด็กเล็ก แต่โดยรวมแล้วผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือดีมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยและการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ การน าแท็บเล็ตพีซีไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ควรได้มีการด าเนินการพัฒนาควบคู่กันไปในด้านต่างๆ ดังนี้    
  1.  ด้านครูผู้สอน ควรพัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติในการจัดการเรียนการสอนที่
ใช้แท็บเล็ตพีซีอย่างเหมาะสม และถูกต้อง      
  2. ด้านนักเรียน ควรมีการแนะน าให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้แท็บเล็ตพีซี
อย่ า งถู กต้ อ ง  รู้ จั กดู แลรั กษา  แ ละรู้ จั ก ใ ช้ ง าน ให้ เ กิ ดประ โยชน์ ในการ เ รี ยนรู้ ไ ด้ อย่ า งแท้ จ ริ ง 
  3. ด้านผู้ปกครอง ควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนมีทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพียงพอที่จะสามารถดูแลเด็กในความปกครองให้สามารถใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า       
  4. ด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  เนื่องจากสื่อที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม  ไม่
ครอบคลุม หรือไม่ตรงเนื้อหาที่ต้องการ จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อขึ้นเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในแต่ละบริบท      
  5. ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรได้มีการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้แท็บเล็ตพีซี มีการศึกษาและประเมินผลการใช้ หรือท าการวิจัย
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนในการพัฒนาต่อไปอีก     
  6. ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย ควรมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบเครือข่าย และระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมต่อการใช้งานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ    
 
บทสรุป          
  ในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน แท็บเล็ตพีซี ถือว่าเป็นทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้อย่าง
หนึ่งที่ถือว่าทันสมัยในปัจจุบัน แต่การที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่านั้น ต้องมีการ
วางแผนและการด าเนินงานอย่างจริงจัง  สื่อที่ดีจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของครู สื่อที่น่าสนใจจะท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน แต่การเรียนการสอนที่ดีและมีความหมายเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
นักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสื่อ ครูยังต้องมีบทบาทในการเรียนการ
สอนอยู่มาก ถึงแม้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น แต่ครูก็ยังถือว่ามี
บทบาทส าคัญในการเรียนการสอน        
  ดังนั้น บทบาทของครูกับสื่อควรจะอยู่ในลักษณะที่ครูเป็นผู้ก าหนดการใช้สื่อ ใช้สื่อเป็นผู้ช่วยเหลือใน
การเรียนการสอน มากกว่าที่จะให้สื่อเป็นผู้สอนเอง การเลือกใช้สื่อจะต้องขึ้นอยู่กับวิธีสอน   ภาระงานของ
นักเรียน และลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน  ไม่มีสื่อชนิดใดที่ดีที่สุด และใช้สอนได้ทุกเรื่องหรือใช้
สอนได้ตลอดไป แต่สื่อที่ดีที่สุดควรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและตอบสนองผู้เรียน ได้ตามที่เขาต้องการ 
ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยที่ดีในการสอนของครูและการเรียนรู้
ของนักเรียน.  
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แผนจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

รหัสวิชา / รายวิชา  ค11101                   คณิตศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่   7  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    เรียนรู้กำรแก้โจทย์ปัญหำ                    เวลา  6  ชั่วโมง
สัปดาห์ที่   คาบท่ี 1-2  วันที่  …….เดือน ....................    พ.ศ. ..........     เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สำระท่ี 1 จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค 1.2   เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัด ค  1.2     ป.1/2  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกและบอกลักษณะของโจทย์ปัญหาการบวกได้ 
2. นักเรียนสามารถหาบอกหลักการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
3.นักเรียนสามารถหาผลบวกจากโจทย์ปัญหาการบวก 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ – อุปกรณ์
กำรเรียนรู ้

ภำระงำน/
ชิ้นงำน 

กำรวัด-
ประเมินผล 

ขั้นที่ 1  ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm – Up) 
1.ท ากิจกรรมบริหารสมองโดยการท าท่าทางประกอบ
เพลง ก ามือสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่ 
กันเคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมๆกันหมุนเป็นวงกลม 
2 วงต่อกันคล้ายเลขแปด 

 - - 

ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้  (Learning Stage) 
-  ขั้นน ำ 
1.ทบทวนการหาผลบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวน
ที่มีหนึ่งหลักและการหาผลบวกจ านวนที่มีสองหลักกับ
จ านวนที่มีสองหลัก 
2.ทบทวนการหาผลบวกท่ีมีผลบวกไม่เกิน 100  
จากบทเรียนในTablet สไลด์ที่ 2-3 
-  ขั้นสอน 
 1. ครูน าโจทย์ปัญหาการบวกให้นักเรียนอ่านออก
เสียงดังๆ เช่น  ขายชมพู่ได้ 34 เข่ง และขายมะม่วงได้ 
42  เข่ง  รวมแล้วขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่เข่ง 

1.บัตรตัวเลข  

2.แถบโจทย์
ปัญหา 

3.ตัวอย่างโจทย์
ปัญหา 

- - 
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2. จากนั้นแสดงบทบาทสมมุติตามโจทย์ปัญหานั้น 3. 
ให้นักเรียนท ากิจกรรมตามโจทย์ปัญหาการบวกและ
บอกผลบวกท่ีได้ เช่น มีลูกอม   45 เม็ด  ซื้อมาอีก  
32 เม็ด จะมีจ านวนลูกอมทั้งหมดเท่าไร โดยให้
นักเรยีนหยิบลูกอมใส่กล่อง  นักเรียนนับจ านวนทั้ง
หมดแล้วบอกผลบวกท่ีได้ 
4. ครูน ารูปภาพที่แสดงโจทย์ปัญหา  เช่น รูปภาพลูก
อม มาสาธิตการหยิบลูกอมใส่กล่อง นักเรียนสังเกต
การหยิบแล้วนับจ านวนทั้งหมดแล้วบอกผลบวกท่ีได้5. 
ให้นักเรียนจัดรูปภาพมาแสดงการหาผลบวกตามโจทย์
ปัญหาการบวก นักเรียนนับจ านวนทั้งหมดแล้วบอก
ผลบวกท่ีได้ | 
6. นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาดังๆ  วันแรกชาวสวน
เก็บทุเรียน ได้ 54 ลูก  วันที่สองเก็บได้อีก 32 ลูก  
ชาวสวนเก็บทุเรียนได้ท้ังหมดกี่ลูก 
ให้นักเรียนใช้  
- มัดหลอดดูด ในการหาค าตอบจากโจทย์ปัญหา  
- รูปภาพ ในการหาค าตอบจากโจทย์ปัญหา 
- ตารางสิบและตารางหน่วย  ในการหาค าตอบจาก
โจทย์ปัญหา 
-  ขั้นสรุป 
1. นักเรียนดูโจทย์ปัญหาการบวก  เติมค าตอบแล้ว
ร่วมอภิปราย 
 2.นักเรียนร่วมกันพูดวิธีการหาค าตอบจากโจทย์
ปัญหาการบวก  ตามความคิดความเข้าใจน าเสนอให้
เพ่ือนๆ ฟัง 

ขั้นที่ 3  ขั้นฝึก Practice State 
1. นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาการบวก 
 2. นักเรียนฝึกหาผลบวกจากโจทย์ปัญหาการบวก 3.
นักเรียนท าแบบฝึกหัดการโจทย์ปัญหาการบวก
แบบฝึกหัดสสวท.   หน้า 84-86 แลพ พว. 
หน้า 102-105 

แบบฝึกหัดคณิต - - 
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ขั้นที่4  ขั้นสรุป Conclusion Stage 
1.นักเรียนตัวอย่างยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก
และบอกลักษณะของโจทย์ปัญหาการบวกได้ 
2.ร่วมกันพูดหลักการแก้โจทย์ปัญหา และการน าไปใช้ 

แผนภูมิหลักการ
แก้โจทย์ปัญหา
การบวก   

- - 

 

บันทึกหลังสอน  
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

แนวทำงในกำรปรับปรุง/พัฒนำ/กำรท ำวิจัยช้ันเรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .....................................................................  
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แผนจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

รหัสวิชา / รายวิชา  ค11101                   คณิตศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่   7  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    เรียนรู้กำรแก้โจทย์ปัญหำ      เวลา  6  ชัว่โมง 
สัปดาห์ที่  คาบท่ี 3-4  วันที่  ........... เดือน .................  พ.ศ. ................    เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค 1.2   เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัด ค  1.2     ป.1/2  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาการบวกได้ 
2. นักเรียนสามารถแสดงวิธีท าในการหาค าตอบจากโจทย์ปัญหา 
3.นักเรียนสามารถหาผลบวกจากโจทย์ปัญหาการบวก 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ – อุปกรณ์
กำรเรียนรู ้

ภำระงำน/
ชิ้นงำน 

กำรวัด-
ประเมินผล 

ขั้นที่ 1  ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm – Up) 
1.ท ากิจกรรมบริหารสมองโดยการท าท่าทางประกอบ
เพลง ลูลาเลลู    ลาเลลู    ลาลูลาเล  

   

ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้  (Learning Stage) 
-  ขั้นน ำ 
1.ทบทวนการหาผลบวกจากโจทย์ปัญหาการบวก 
-  ขั้นสอน 
1. นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาดังๆ  วันแรกชาวสวน
เก็บมะพร้าว ได้ 54 ลูก  วันทีส่องเก็บได้อีก 32 ลูก  
ชาวสวนเก็บมะพร้าวได้ทั้งหมดกี่ลูก 
ให้นักเรียนใช้     
- มัดหลอดดูด ในการหาค าตอบจากโจทย์ปัญหา 
- รูปภาพ  ในการหาค าตอบจากโจทย์ปัญหา 
- ตารางสิบและตารางหน่วย  ในการหาค าตอบจาก
โจทย์ปัญหา 

 

 1.แถบประโยค
สัญลักษณ์ 

2.ตัวอย่างโจทย์
ปัญหาการบวก 

3.หลอดดูด 

4.ตารางสิบ  

ตารางหน่วย 

- - 
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-  ขั้นสรุป 
2.ครูแนะน าการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์
ปัญหาการบวก เช่น  54  +  32  =  …… โดยใช้แถบ
ประโยคสัญลักษณ์ 
-  ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนดูโจทย์ปัญหาการบวก  เติมค าตอบแล้วร่วม
อภิปราย 
 2.นักเรียนร่วมกันพูดวิธีการหาค าตอบจากโจทย์
ปัญหาการบวก   

ขั้นที่ 3  ขั้นฝึก Practice State 
1. นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาการบวกดังๆจากแถบโจทย์
ปัญหา แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามโจทย์ปัญหา
การบวกนั้น ๆ 
2.นักเรียนท าแบบฝึกหัดการโจทย์ปัญหาการบวก
แบบฝึกหัด สสวท.   หน้า 89 -90 

1.แบบฝึกหัด
คณิต 

2.แถบโจทย์
ปัญหา 

- - 

ขั้นที่4  ขั้นสรุป Conclusion Stage 
1.นักเรียนร่วมกันพูดวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์
จากโจทย์ปัญหาการบวก  และการน าไปใช้ 

  - - 

 

บันทึกหลังสอน  
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

แนวทำงในกำรปรับปรุง/พัฒนำ/กำรท ำวิจัยช้ันเรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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แผนจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

รหัสวิชา / รายวิชา  ค11101                   คณิตศาสตร์          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่   7  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    เรียนรู้กำรแก้โจทย์ปัญหำ      เวลา  6  ชัว่โมง 
สัปดาห์ที่  คาบท่ี 5-6  วันที่  ........... เดือน .................  พ.ศ. ................    เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค 1.2   เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัด ค  1.2     ป.1/2  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.นักเรียนสามารถแสดงวิธีและหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกได้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ – อุปกรณ์
กำรเรียนรู ้

ภำระงำน/
ชิ้นงำน 

กำรวัด-
ประเมินผล 

ขั้นที่ 1  ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm – Up) 
1.ท ากิจกรรมบริหารสมองโดยการท าท่าทางประกอบ
เพลง จับสลับเพ่ือให้สมองซีกซ้ายซีกขวาประสานกัน
มากยิ่งขึ้น “ความสุขอยู่ในใจฉัน ความสุขอยู่ในใจเธอ 
ความสุขอยู่ในใจฉันและในใจเธอ”  

   

ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้  (Learning Stage) 
-  ขั้นน ำ 
1.ทบทวนการหาผลบวกจากโจทย์ปัญหาการบวก 
-  ขั้นสอน 
1. ครูให้นักเรียนดูโจทย์ปัญหาการบวกให้นักเรียนอ่าน
ออกเสียงดังๆ  เช่น  พลอยมีแตงโม 12  ลูก  
มีส้มโอ 13 ลูก พลอยมีผลไม้ทั้งหมดก่ีลูก จากนั้นเขียน
ประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาและหาค าตอบนั้น 
2. นักเรียนศึกษาการสร้างโจทย์ปัญหาโดยใช้
สถานการณ์ในสวนสัตว์ จากบทเรียนTablet สไลด์ที่ 4 
-6  คือ ในสวนสัตว์มีสิงโต 12ตัว และมีลิง 17ตัว ใน
สวนสัตว์มีสิงโตและลิงรวมกันกี่ตัว  

 Tablet - - 
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3.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่า โจทย์บอก
อะไร โจทย์ถามอะไร เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และ
หาค าตอบ 
-  ขัน้สรุป 
1. นักเรียนดูแผนภูมิการแสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาการ
บวก  เติมค าตอบแล้วร่วมอภิปราย 
 2.นักเรียนร่วมกันพูดการแสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาการ
บวก  ตามความคิดความเข้าใจน าเสนอให้เพื่อนๆฟัง 

ขั้นที่ 3  ขั้นฝึก Practice State 
1. นักเรียนฝึกการสร้างโจทย์ปัญหาจากบทเรียน 
Tablet  ในกิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน 
2. นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพใน
บทเรียนTablet  
3.นักเรียนหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพ
ในบทเรียนTablet 

 Tablet - - 

ขั้นที่4  ขั้นสรุป Conclusion Stage 
1.นักเรียนร่วมกันพูดวิธีการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
การหาผลบวกโดยการแสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาการบวก  
และการน าไปใช้ 

Tablet - - 

ขั้นที่ 5  ขั้นน ำไปใช้ Application Stage 
1. ร่วมกันอภิปรายสรุปหลักการวิธีการหาผลบวกโดย
การแสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาการบวก   

 Tablet - - 

 

บันทึกหลังสอน  
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. .................................................  

แนวทำงในกำรปรับปรุง/พัฒนำ/กำรท ำวิจัยช้ันเรียน
.......................................................................................... ......................................................................... ...........
.............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................  
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ใบงำนที่ 1  เรื่อง  โจทย์ปัญหำกำรบวก  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2554| 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

จ ำนวน   5  ข้อ       คะแนนเต็ม   5   คะแนน 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขท่ี............ 

  วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกที่ก าหนดให้ โดยวงกลมแล้วระบายสีแดงสิ่งที่โจทย์บอก วงกลมแล้ว
ระบายสีฟ้าสิ่งที่โจทย์ถาม แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ 
  1. อ่านหนังสือวันแรกได้ 15 หน้า วันที่สองอ่านได้  20  หน้า รวมสองวันอ่านหนังสือได้ทั้งหมดก่ีหน้า  
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
  2.  ขายส้มได้เงิน 56 บาท ขายมะม่วงได้เงิน 42 บาท รวมขายผลไม้ได้เงินกี่บาท 
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
  3.  มีลูกโป่งสีชมพู 61 ลูก ลูกโป่งสีเขียว 25 ลูก  รวมมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก 
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
  4.  ในสวนมีดอกมะลิ 51 ต้น มีดอกกุหลาบ 32 ต้น รวมมีดอกท้ังหมดก่ีต้น 
  ประโยคสัญลักษณ์.............................................................. ......... 
  5. สวนสัตว์มีลิง 70 ตัว มียีราฟ 24 ตัว รวมมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว 
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
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ใบงำนที่ 2  เรื่อง  โจทย์ปัญหำกำรบวก  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2554 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

จ ำนวน   5  ข้อ       คะแนนเต็ม   5   คะแนน 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขท่ี........... 

เขียนประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาการบวก  ที่ก าหนดให้ 
  1. วันจันทร์ซื้อข้าวสารมา 20 กระสอบ วันอังคารซื้อข้าวสารมา 35 กระสอบรวมมีข้าวสารทั้งหมดก่ี
กระสอบ 
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
  2. สุดามีมะละกอ 64 ผล มีส้มโอ 43 ผล สุดามีผลไม้ทั้งหมดกี่ผล 
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
  3.  มีเสื้อสีขาว 61 ตัว เสื้อสีแดง 35 ตัว รวมมีเสื้อทั้งหมดก่ีตัว 
  ประโยคสัญลักษณ์................................................................... .... 
  4. น้องอายุมี  22  ปี  พ่ีมีอายุมากกว่าน้อง 10 ปี พี่มีอายุกี่ปี 
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
  5. ฉันจ่ายเงินค่าขนม 39 บาท จ่ายเงินค่าน้ า 15 บาท ฉันจ่ายเงินไปทั้งหมดก่ีบาท 
  ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
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ใบงำนที่ 3  เรื่อง  โจทย์ปัญหำกำรบวก  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2554 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

จ ำนวน   5  ข้อ       คะแนนเต็ม   5   คะแนน 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขท่ี........... 

นักเรียนฝึกแต่งโจทย์ปัญหาการบวก  แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ หาค าตอบ มา 5 ข้อ 
1......................................................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ์.......................................................................ตอบ...................
2..................................................................................................................................... 
ประโยคสัญลักษณ์.......................................................................ตอบ...................
3.......................................................................... .......................................................... 
ประโยคสัญลักษณ์.......................................................................ตอบ.................
4.......................................................................................... .......................................... 
ประโยคสัญลักษณ์.......................................................................ตอบ...................
5........................................................................................................ ........................... 
ประโยคสัญลักษณ์.......................................................................ตอบ...................  
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ใบงำนที่ 4  เรื่อง  โจทย์ปัญหำกำรบวก  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2554 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

คะแนนเต็ม   5   คะแนน 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขท่ี........... 

นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก  แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีท า  
  1. ภูผาสะสมเงินได้  44 บาท แม่ให้อีก 35 บาท ภูผามีเงินทั้งหมดก่ีบาท 
           ประโยคสัญลักษณ์....................................................................... 
วิธีท ำ 

........................................................... ................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................. 

................................................................................................................................ ........................... 

....................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. .............................. 

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................... ....................................................... 

............................................................................................................................. .............................. 

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................. 

............................................................................................................................. .............................. 

........................................................................................ ................................................................... 
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แผนจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

รหัสวิชา / รายวิชา  ท11101                   ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่  4  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    พัฒนำกำรอ่ำน                          เวลา  1  ชั่วโมง 
สัปดาห์ที่               คาบท่ี 1   วันที่  .............  เดือน .............. พ.ศ. ................    เรื่อง  ประโยค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
สำระท่ี 2 กำรเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน                                           
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรยีนสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้อง 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ – อุปกรณ์
กำรเรียนรู ้

ภำระงำน/
ชิ้นงำน 

กำรวัด-
ประเมินผล 

ขั้นที่ 1  ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm – Up) 
1. ท ากิจกรรมการบริหารสมองโดยการเคาะเบาๆทั่ว
ศีรษะและนวดขมับเพ่ือกระตุ้นกระแสประสาท 

 - - 

ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้  (Learning Stage) 
-  ขั้นน ำ 
1.อ่านทบทวนเนื้อเรื่อง เพ่ือนรักเพ่ือนเล่นในTablet 
สไลด์ที่ 1-14 
-  ขั้นสอน 
1.อ่านค าและเรียนรู้ความหมาย ใน Tablet สไลด์ที่ 
15-29 
2.แจกบัตรค าให้นักเรียน เล่นเกมประสมค าให้เป็น
ประโยค  
3.นักเรียนน าเสนอประโยคที่ได้ ครูเขียนประโยคที่ได้
บนกระดาน 
-  ขั้นสรุป 
1. นักเรียนอ่านประโยคที่นักเรียนเรียงได้  แล้วร่วม
อภิปรายว่าเป็นประโยคหรือไม่ ประโยคมีส่วน 
ประกอบอะไรบ้าง 
 2. นักเรียนร่วมกันสรุปว่าประโยคประกอบด้วย 
ประธาน กิริยา กรรม/ส่วนขยายท าให้ประโยคสมบูรณ์ 

1. บัตรค า 
2. Tablet 

- - 
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ขั้นที่ 3  ขั้นฝึก Practice State 
1. นักเรียนฝึกฝนจากใบงานที่ 1 

ใบงาน - - 

ขั้นที่4  ขั้นสรุป Conclusion Stage 
1.นักเรียนแต่งประโยคจากค าที่ก าหนดปากเปล่า 

- - - 

 

บันทึกหลังสอน  
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

แนวทำงในกำรปรับปรุง/พัฒนำ/กำรท ำวิจัยช้ันเรียน
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
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แผนจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

รหัสวิชา / รายวิชา  ท11101                   ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่  4  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    พัฒนำกำรอ่ำน                          เวลา  1  ชั่วโมง 
สัปดาห์ที่   คาบท่ี 2   วันที ่  ............. เดือน ..................  พ.ศ. ...............    เรื่อง  ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สำระท่ี 2 กำรเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน                                           
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้อง 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ – อุปกรณ์
กำรเรียนรู ้

ภำระงำน/
ชิ้นงำน 

กำรวัด-
ประเมินผล 

ขั้นที่ 1  ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm – Up) 
1.ท ากิจกรรมการบริหารสมองโดยการเคาะเบาๆทั่ว
ศีรษะและนวดขมับเพ่ือกระตุ้นกระแสประสาท 
2. ท ากิจกรรมการบริหารสมองโดยการท าท่าจับสลับ
ข้ามจุด 

   

ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้  (Learning Stage) 
-  ขั้นน ำ 
1.ทบทวนการแต่งประโยคปากเปล่าจาก 
บัตรค า  
2.ทบทวนส่วนประกอบของประโยคประธาน กิริยา 
กรรม/ส่วนขยาย โดยการให้นักเรียนอ่านประโยคใน 
Tablet สไลด์ที่ 1-29 แล้วตอบค าถามจากครูว่าส่วน
ไหนคือประธาน กิริยา กรรม/ส่วนขยาย 
-  ขั้นสอน 
1. แจกบัตรค าชุดที่ 2 ให้นักเรียน เล่นเกมประสมค าให้
เป็นประโยค นักเรียนสามารถต่อประโยคให้สมบูรณ์
โดยการยืมบัตรค าจากกลุ่มอ่ืนได้ 
-  ขั้นสรุป 
1. นักเรียนอ่านประโยคของแต่ละกลุ่มแล้วแล้วร่วม
อภิปรายความถูกต้องของประโยคแต่ละกลุ่ม 

 -  บัตรค า 

 -  Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

-  บัตรค า 

 

- 

 

- 
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ขั้นที่ 3  ขั้นฝึก Practice State 
1. นักเรียนท าใบงานที่2 

    - ใบงาน - - 

ขั้นที่4  ขั้นสรุป Conclusion Stage 
1.นักเรียนร่วมกันพูดสรุปว่าประโยคมีส่วนประกอบ
อะไรบ้าง อย่างไหนถึงไม่ใช่ประโยคให้นักเรียน
ยกตัวอย่างข้อความท่ีไม่ใช่ประโยค 

- - - 

 

บันทึกหลังสอน  
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

แนวทำงในกำรปรับปรุง/พัฒนำ/กำรท ำวิจัยช้ันเรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .....................................................................  
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

รหัสวิชา / รายวิชา  ท11101                   ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่  4  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    พัฒนำกำรอ่ำน  เวลา  2  ชั่วโมง 
สัปดาห์ที่   คาบท่ี 3-4   วันที ่ ............. เดือน ...............  พ.ศ. ........    เรื่อง  ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สำระท่ี 2 กำรเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน                                           
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้อง 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ – อุปกรณ์
กำรเรียนรู ้

ภำระงำน/
ชิ้นงำน 

กำรวัด-ระ
เมินผล 

ขั้นที่ 1  ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm – Up) 
1.ท ากิจกรรมการบริหารสมองโดยการท านิ้วโป้งให้เป็น
เลข 8ในแนวนอนและแนวตั้งกวาดสายตามองตามนิ้ว 

 

- 

 

- 

 

- 

ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้  (Learning Stage) 
-  ขั้นน ำ 
1.ทบทวนบทวนการแต่งประโยคในTabletเรื่องท่ี1  
-  ขั้นสอน 
1. ครูให้นักเรียนอ่านค าและเรียนรู้ความหมาย ใน
Tablet เรื่องท่ี2    และ  เล่นเกม ในTablet 
3.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค 
-  ขั้นสรุป 
ร่วมกันสรุปว่าเนื้อหาใน Tablet  ในแต่เรื่องเน้น
เกี่ยวกับอะไรโดยให้นักเรียนเปิด Tablet การแต่ง
ประโยคเรื่องที่1 , 2,  3   ครูถามตอบ ส่วนใดคือ
ประธาน กิริยา กรรม/ส่วนขยาย 

  

Tablet 

 

- 

 

- 

ขั้นที่ 3  ขั้นฝึก Practice State 
1. นักเรียนท าใบงานที่ 3,4   

ใบงาน - - 

ขั้นที่4  ขั้นสรุป Conclusion Stage 
1.นักเรียนร่วมกันพูดเรื่องประโยคที่ถูกต้องต้องมี
ส่วนประกอบอย่างไรบ้าง  การแต่งประโยคให้ได้ยาวๆ

  

- 

 

- 
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ต้องเพ่ิมส่วนประกอบอะไรบ้าง (ส่วนขยาย) 

ขั้นที่ 5  ขั้นน ำไปใช้ Application Stage 
1. ร่วมกันอภิปรายสรุปหลักการ แต่งประโยค 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 -Tablet 

- แบบทดสอบ 

- - 

 

บันทึกหลังสอน  
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

แนวทำงในกำรปรับปรุง/พัฒนำ/กำรท ำวิจัยช้ันเรียน
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
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ใบงำนที่ 3  เรื่อง  กำรแต่งประโยค  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2554 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

คะแนนเต็ม   5   คะแนน 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขท่ี........... 

นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้มาเรียงให้เกิดประโยคที่สมบูรณ์ 

พ่อ     น้อง    ลิง    ภูผา    เดชา    ปีน    กระโดด    ก าลัง    ช่วย    ดู  หัวเราะ    ไป    ถูบ้าน    อาบน้ า     
กิน     ข้าว     ต้นไม้    วิ่ง     ป่า     ท างาน     ตอนเช้า     แล้ว      
 

1............................................................................................................................ ......... 

2........................................................................................................................ ............ 

3............................................................................................................................ ....... 

4............................................................................................................. ...................... 

5............................................................................................................................ ....... 

6................................................................................................... ............................... 

7............................................................................................................................ ...... 

8........................................................................................... ....................................... 

9............................................................................................................................ ..... 

10…………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำนที่ 4  เรื่อง  กำรแต่งประโยค  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2554 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

คะแนนเต็ม   5   คะแนน 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขท่ี........... 

นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้แต่งประโยคให้สมบูรณ์ 

1. อาบน้ า  …………………………………………………………………………… 
2. ดู................................................................................................................. . 
3. คู้เข่า............................................................................................................ .. 
4. วิ่งเล่น......................................................................................................... .. 
5. ต้นไม้......................................................................................................... ... 
6. สนาม........................................................................................................ ..... 
7. ฟุตบอล.......................................................................................................... 
8. หัวเราะ..........................................................................................................  
9. หนอน.......................................................................... ................................. 
10. ปลา............................................................................................................  
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แบบประเมินทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ 
ชื่อ-สกุลของนักเรียน ............................................................. เลขท่ี ..................... ชั้น ..........................  

ตอนที่ 1 ทักษะกำรใช้สื่ออุปกรณ์ 
ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับกำรประเมิน 

1 2 3 
1 นักเรียนสามารถเปิด-ปิดเครื่องได้อย่างถูกต้องตามวิธีใช้งาน    
2 นักเรียนสามารถเลือกหาฟังก์ชั่นที่ต้องการได้    
3 นักเรียนสามารถบอกเมนูการท างานอ่ืนๆ ของแท็บเล็ตพีซีได้ ไม่น้อยกว่า 

6 เมนู 
   

4 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้งานแท็บเล็ตพีซีได้    
5 นักเรียนสามารถจัดเก็บและดูแลรักษาแท็บเล็ตพีซีได้อย่างเหมาะสม    
6 นักเรียนสามารถเสียบต่อเครื่องชาร์จของแท็บเล็ตพีซีได้    
7 นักเรียนสามารถใช้งานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อบทเรียนได้ไม่น้อยกว่า  

3 หน้าที่การท างาน 
   

8 นักเรียนสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตพีซีกับระบบเครือข่ายได้    
ค่ำเฉลี่ยกำรผลประเมิน  

ตอนที่ 2 ทักษะกำรใช้สื่อบทเรียน 
ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับกำรประเมิน 

1 2 3 
1 นักเรียนสามารถค้นหาและเข้าถึงบทเรียนที่ต้องการได้    
2 นักเรียนสามารถใช้ค าสั่งหรือเมนูค าสั่งในบทเรียนได้ถูกต้อง    
3 นักเรียนสามารถศึกษาท าความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียน    
4 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าชี้แจงในบทเรียนได้ถูกต้อง    
5 นักเรียนสามารถเรียนรู้จากบทเรียนได้จนจบครบขั้นตอน    
6 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้บทเรียนอย่างง่าย ๆ ได้    
7 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียนได้    

ค่ำเฉลี่ยกำรผลประเมิน  
     
   ครูผู้ประเมิน ..............................................................  
เกณฑ์กำรประเมิน      
ระดับ 1 ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติได้น้อยมาก 
ระดับ 2 สามารถปฏิบัติได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติได้บ้าง 
ระดับ 3 สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติได้ดี 
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ค ำแนะน ำกำรประเมินทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ 
ตอนที่ 1 ทักษะกำรใช้สื่ออุปกรณ์        
1. ดูว่านักเรียนเปิด-ปิดเครื่องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วพอสมควร 
2. ดูว่านักเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ และลองให้นักเรียนค้นหาฟังก์ชั่นอื่นๆ อีก 2-3 อย่าง 
3. ให้นักเรียนระบุหน้าที่การท างานของแต่ละเมนู 6 เมนู 
4. ให้นักเรียนอธิบายวิธีใช้งานเบื้องต้น 
5. ดูว่านักเรียนสามารถดูแลและรักษาแท็บเล็ตพีซีได้ 
6. ดูว่านักเรียนสามารถชาร์จไฟแท็บเล็ตพีซีได้ 
7. ให้นักเรียนทดลองสั่งการใช้งานอย่างอ่ืนอีก 3 แบบ 
8. ให้นักเรียนทดลองใช้อินเตอร์เน็ต   
 
ตอนที่ 2 ทักษะกำรใช้สื่อบทเรียน 
1. ดูว่านักเรียนสามารถค้นหาและเข้าถึงบทเรียนที่ครูสอนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
2. ดูว่านักเรียนสามารถใช้ค าสั่งหรือเมนูค าสั่งในบทเรียนได้ถูกต้อง 
3. ดูว่านักเรียนสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าชี้แจงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถเรียนรู้จากบทเรียนได้จนจบครบขั้นตอนของบทเรียน 
6. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการใช้บทเรียนอย่างง่าย ๆ ได้ 
7. ลองให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียน 
  
น าคะแนนแต่ละตอนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนข้อ จะได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละตอน 
 
กำรแปลผลจำกค่ำเฉลี่ย 
ระดับต่ า     0.0 – 1.0  มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ า 
ระดับพอใช้  1.1  - 2.0 มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับดี   2.1 – 3.0 มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้แท็บเล็ตพีซีในกำรเรียนกำรสอน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม     นักเรียน     ผู้ปกครอง    

ชื่อ-สกุลของนักเรียน .................................................... เลขท่ี ................... ชั้น ................... 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 
 
ที่ 

 
 

รำยกำรประเมิน 

ระดับกำรประเมิน 

1 2 3 

   
1 แท็บเล็ตพีซี มีรูปแบบ ขนาด และน้ าหนักเหมาะสม    
2 แท็บเล็ตพีซี เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานง่ายและสะดวก     
3 มีเมนูค าสั่งที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  สวยงาม น่าสนใจ    
4 ระบบสัมผัสหน้าจอตอบสนองได้รวดเร็ว    
5 ศักยภาพของเครื่องมีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน    
6 สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้สะดวก    
7 สื่อบทเรียนมีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ    
8 สื่อบทเรียนใช้งานง่ายและสะดวก    
9 สื่อบทเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้    
10 แท็บเล็ตพีซี น ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม    
11 วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีของครูมีความเหมาะสม    
12 ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีอยู่ในระดับใด    
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................  

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ระดับควำมพึงพอใจ 
ระดับ 1 ไม่พึงพอใจ หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด   
ระดับ 2 พึงพอใจปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง   
ระดับ 3 พึงพอใจมาก หรือ เหมาะสมมาก 
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แท็บเล็ตพีซ ี

 
Tablet PC NEXTBOOK ที่น ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
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สื่อกำรเรียนกำรสอนในแท็บเล็ตพีซ ี

 
 

 
 

 



 
 

62 
 

สื่อกำรเรียนกำรสอนในแท็บเล็ตพีซ ี
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ภำพกำรเรียนกำรสอนที่ใช้แท็บเล็ตพีซี 
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ภำพกำรเรียนกำรสอนที่ใช้แท็บเล็ตพีซี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
 

  ชื่อ-สกุล   นายกิตติพันธ์    อุดมเศรษฐ์ 
  วัน เดือนปี เกิด   17 เมษายน พ.ศ. 2506   

ที่อยู่ปัจจุบัน   234/415 ศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ 6  ถนนมหิดล 
     ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   

ประวัติกำรศึกษำ  
       พ.ศ. 2522   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
     อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
       พ.ศ. 2526   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกศิลปศึกษา 
     วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
       พ.ศ. 2528   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกศิลปศึกษา 
     วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
       พ.ศ. 2546   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประวัติกำรท ำงำน  
      พ.ศ.2529-ปัจจุบัน   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
 

  ชื่อ-สกุล   นางศรีวรรณ    ชุรินทร 
  วัน เดือนปี เกิด   8 พฤษภาคม พ.ศ. 2504   

ที่อยู่ปัจจุบัน   112/1 ซอย 5 บ้านทรายมูล หมู่   ถนนศรีทรายมูล 
     ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130   

ประวัติกำรศึกษำ  
       พ.ศ. 2522   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
     อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
       พ.ศ. 2526   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอก................. 
     วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
       พ.ศ. 2528   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
       พ.ศ. 2546   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ประวัติกำรท ำงำน  
      พ.ศ.2529-ปัจจุบัน   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
 

  ชื่อ-สกุล   นางอรัญญา    เชียงเงิน 
  วัน เดือนปี เกิด   17 เมษายน พ.ศ. 2506   

ที่อยู่ปัจจุบัน   234/415 ศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ 6  ถนนมหิดล 
     ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   

ประวัติกำรศึกษำ  
       พ.ศ. 2522   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
     อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
       พ.ศ. 2526   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกศิลปศึกษา 
     วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
       พ.ศ. 2528   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกศิลปศึกษา 
       พ.ศ. 2546   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ประวัติกำรท ำงำน  
      พ.ศ.2529-ปัจจุบัน   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 


