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กระบวนการวางแผนการใช้ แท็บเล็ตเพือ่ การจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียน
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
The Planning Process of Tablet Usage for Knowledge Management in Schools
under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 6
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึ ก ษากระบวนการวางแผนการใช้แ ท็ บ เล็ต เพื่ อ การจัด การเรี ย นรู ้
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และ (2) ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะ
จากกระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รักษาการผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 101
คน และครู ประจําชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 จํานวน 110 คน จากโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าและแบบปลายเปิ ดซึ่ งผูว้ ิจยั
สร้างขึ้น มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จัย พบว่ า (1) กระบวนการวางแผนการใช้แ ท็ บ เล็ ต เพื่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 โดยภาพรวมและรายขั้นมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
ตามลํา ดับ ได้แ ก่ ขั้น การวางแผน ขั้น การปฏิ บ ัติ ต ามแผน และขั้น การประเมิ น ผล และ (2) ปั ญ หาจาก
กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน ขั้นการวางแผน ได้แก่ โรงเรี ยนได้รับมอบ
แท็บเล็ตล่าช้า ทําให้แผนที่วางไว้ไม่เป็ นไปตามกําหนดระยะเวลา ส่ งผลกระทบต่อแผนการเรี ยนการสอน ขั้นการ
ปฏิบตั ิตามแผน ได้แก่ โรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลประสบปั ญหาในเรื่ องของไฟฟ้ าและสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
เป็ นอุปสรรคให้การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตไม่ต่อเนื่ อง ขั้นการประเมินผล ได้แก่ โรงเรี ยนยังไม่มี
ระบบการประเมินผลที่เป็ นรู ปธรรม และยังไม่ดาํ เนิ นการอย่างจริ งจัง ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการวางแผนในการ
มอบแท็บ เล็ต ให้ โรงเรี ยน เป็ นไปตามแผนและระยะเวลาที่ ก าํ หนด หน่ ว ยงานต้น สั งกัด ควรให้งบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านสาธารณูปโภคและด้านอาคารสถานที่ และควรส่ งเสริ มหรื อแนะนําให้โรงเรี ยนเห็น
ความสําคัญ ความจําเป็ น และประโยชน์ของการนําระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มาใช้ในโรงเรี ยน
อย่างจริ งจัง
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Abstract
The objectives of this research were as follows: (1) to study the planning process of tablet usage for
knowledge management in schools under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 6; and (2) to
study the problems and suggestions concerning the planning process of tablet usage for knowledge management
in schools under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 6.
The research population comprised 101 schools under the Office of Chiang Mai Primary Education
Service Area 6. The research informants consisted of 211 personnel of the schools classified into 101
administrators or those assigned as acting administrators and 110 Prathom Suksa I homeroom teachers. The
employed research instrument was a questionnaire composing of the rating scale part with .98 reliability
coefficient and the open-ended questions part. The quantitative data were statistically analyzed using the
frequency, percentage, mean, and standard deviation; while the qualitative data were analyzed with content
analysis.
Research findings revealed that (1) the overall and by-step planning processes of tablet usage for
knowledge management in schools under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 6 were
practiced at the high level and the planning steps could be ranked based on their rating means from top to bottom
as follows: the planning step, the implementing step, and the evaluating step; and (2) the identified problems
concerning the planning process of tablet usage for knowledge management in the schools were the following: in
the planning step, the delays in distributing the tablets to schools resulted in the delays in operation of the plans;
in the implementing step, schools located in remote areas had problems on availability of electricity and the
internet signals resulted in discontinuity of tablet usage in instruction; and in the evaluating step, the schools still
lacked the clear and concrete evaluation system and the schools did not seriously implement the evaluation
system; as for the suggestions, the following were given: there should be a clear plan for distributing tablets to
the schools and tablet distribution should be strictly carried out according to the plan; the superior work agency
should provide continuous budget supports on public utilities and on buildings and facilities; and the schools
should be advised and promoted to realize the importance, necessity and benefits of seriously implementing the
monitoring, evaluation and reporting system in school.
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บทนํา
สื บเนื่ องจากเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 รัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายตามแผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น
พ.ศ. 2555-2558 โดยมี ป ระเด็น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การศึ ก ษาหลายประการ ได้แ ก่ การเร่ งพัฒ นาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ และใช้เป็ นเครื่ องมือในการเร่ งยกระดับคุณภาพตลอดจนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา การจัดให้มีระบบการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งชาติ เพื่อเป็ นกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้ให้เป็ นแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็นสําคัญและเอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต การพัฒนาเครื อข่าย
สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา และการพัฒ นาระบบ “ไซเบอร์ โ ฮม” ที่ ส ามารถส่ ง ความรู ้ ม ายัง ผูเ้ รี ย นโดยระบบ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา การ
ขยายระบบโทรทัศ น์ เพื่ อ การศึ ก ษาให้ ก ว้า งขวาง การปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นนํา ร่ อ งให้ ไ ด้ม าตรฐานห้ อ งเรี ย น
อิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งเร่ งดําเนิ นการให้กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามภารกิ จได้
(กระทรวงศึกษาธิการ 2554: 1) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ นโยบายส่ วนใหญ่ของรัฐบาลเน้นแนวคิดที่จะนําเอาเทคโนโลยีและ
การสื่ อ สารมาประยุก ต์ใช้กับ การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ยนในรู ป แบบใหม่ โ ดยเฉพาะการใช้แ ท็บ เล็ต (Tablet) เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเข้าถึ ง แหล่ งเรี ย นรู ้ แ ละองค์ค วามรู ้ ต่ าง ๆ รวมถึ งการช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ยนมี โ อกาสศึ ก ษาหาความรู ้
ฝึกปฏิบตั ิและสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555: 27)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 ได้ให้ความสําคัญต่อนโยบายทางการศึกษา
ของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) ซึ่ งเป็ นนโยบาย
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้แ ท็ บ เล็ ต เป็ นสื่ อ การเรี ย นการสอนในระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปั จจุบนั อย่างไรก็ดีแท็บเล็ตเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึ กษาที่ ยงั ใหม่มากต่อระบบการศึกษาในประเทศไทย ซึ่ งแตกต่างจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประเภทอื่นในปั จจุบนั ที่มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น การเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และ e-learning
เป็ นต้น จึ งทําให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อน ยังไม่มีความคุน้ เคยกับการใช้งานมากนัก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 จึงได้มีการเตรี ยมความพร้อม โดยให้การส่ งเสริ มและพัฒนาศึกษานิ เทศก์
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน และครู ป ระจําชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ให้ มี ค วามรู ้ และทัก ษะในการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารร่ วมกับแท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างไรก็ ดี ค วามพร้ อ มในการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยแท็ บ เล็ต ของโรงเรี ย นในสั ง กัด สํ านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบริ บทของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 โดยส่ วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง การคมนาคมและการติดต่อสื่ อสารยัง
เป็ นไปด้วยความยากลําบาก มีปัญหาในเรื่ องของระบบไฟฟ้ าและระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง ถึงแม้วา่ สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 6 ได้มีน โยบายสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้โรงเรี ยนจัด ทําแผน และ
ดําเนินการนิเทศเพื่อให้โรงเรี ยนสามารถวางแผนการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรี ยนรู ้แล้วก็ตาม (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 2556: 1)
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 6 จึ งเห็ นความจําเป็ นที่ จะต้องศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 เพื่อจะนําปั ญหาข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นใน
โรงเรี ยนไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้วยแท็บเล็ตของโรงเรี ยนในสังกัดต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะจากกระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั นี้ได้สงั เคราะห์กระบวนการวางแผนของแมสซีและดักลาส (Massie and Douglas) บริ กเนอร์
และโคพ (Brickner and Cope) ประชุม รอดประเสริ ฐ และสุ ภาพร พิศาลบุตร มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย
กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 3 ขั้น คือ
1. ขั้นการวางแผน (Planning) มี 4 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการกําหนดเป้ าประสงค์
ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ และด้านดําเนินการวางแผน
2. ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน (Implementation) มี 5 ด้าน คือ ด้านการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านการสร้างความเข้าใจ ด้านการกําหนดวิธีการประสานงาน ด้านการกําหนดวิธีกาํ กับ ติดตามและประเมินการ
ดําเนินงาน และด้านการลงมือปฏิบตั ิตามแผน
3. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) มี 5 ด้าน คือ ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ด้านการ
พัฒนาเครื่ องมือ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลงาน ด้านการนําข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความหมาย และด้าน
การรายงานผลและข้อเสนอแนะ
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อ
การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กัด สํ านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 มี
รายละเอียดในการดําเนินการวิจยั แต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รักษาการผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน จํานวน 101 คน และครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 110 คน จากโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จํานวน 101 แห่ง รวมประชากร 211 คน
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับตําแหน่ งที่ดาํ รงอยู่ในปั จจุบนั และประสบการณ์ในการทํางาน เป็ น
ข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ จํานวนทั้งหมด 2 ข้อ ตอนที่ 2 กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน และขั้นการประเมินผล เป็ นข้อคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ จํานวน 54 ข้อ แต่ละข้อมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหากับจุดประสงค์ต้ งั แต่ 0.66 ขึ้นไป และมีค่า
ความเที่ยงรวมเท่ากับ 0.98 ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็ นข้อคําถามแบบปลายเปิ ด จํานวน 3 ข้อ
3. การเก็บรวมรวบข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอหนังสื อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช นําส่ งแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสื ออนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลให้ผบู ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในวันประชุ มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ณ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 6 โดย
อธิบายจุดประสงค์ของการวิจยั และวิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งนัดหมายวันรับแบบสอบถาม ในการวิจยั ครั้ง
นี้ผวู ้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้ น 4 รอบ ได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ และเป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
คิดเป็ นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการวางแผนการใช้ แท็บเล็ตในการจัดการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสั งกัดสํ านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 พบว่า กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
ในภาพรวมมี ก ารปฏิ บ ัติ ในระดับ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายขั้น ตอนพบว่ า มี ก ารปฏิ บ ัติ อ ยู่ในระดับ มาก
ตามลําดับ คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน และขั้นการประเมินผล โดยแต่ละขั้นสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ขั้นการวางแผน ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านและรายข้อ
พบว่า
1.1.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรี ยน โครงสร้าง บุคลากร ความรู ้
ความสามารถ และสิ่ งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนนําผลการวิเคราะห์
ความพร้อมของโรงเรี ยน มาใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน
1.1.2 ด้านการกําหนดเป้ าประสงค์ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนกําหนดเป้ าประสงค์เกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรแต่ละฝ่ ายในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีการกําหนด
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2557 | 171

กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

เป้ าหมายระยะยาวในการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับนโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของรัฐบาลและ
หน่วยงานต้นสังกัด
1.1.3 ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีการกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้
แท็บ เล็ตเพื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ ได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมี การกําหนด
จุดมุ่งหมายเฉพาะในการดําเนิ นงานด้านวิชาการ เช่ น หลักสู ตร สื่ อการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบาย
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา และโรงเรี ยนกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะสําหรับกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แท็บเล็ต
เพื่อการศึกษาทั้ง 5 กลุ่มสาระ
1.1.4 ด้านดําเนิ นการวางแผน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนดําเนินการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการมอบแท็บเล็ตให้แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนิ นงานและผูร้ ับผิดชอบไว้ชดั เจน และโรงเรี ยนมีการประชุมชี้ แจง
การดําเนินงานตามนโยบายให้ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ได้แก่ ฝ่ ายวิชาการและครู ผสู ้ อนร่ วมกันจัดทําแผนการเรี ยนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็ นสื่ อหลักในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนอย่างสอดคล้องกลุ่มเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
1.2 ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านและราย
ข้อ พบว่า
1.2.1 ด้านการมอบหมายหน้าที่ และความรั บผิดชอบ โดยภาพรวมมี การปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการดูแลรักษาแท็บเล็ต และ
โรงเรี ยนมีคาํ สั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ และข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนกําหนดผูร้ ั บผิดชอบในด้านอาคารสถานที่ เช่ น การจัด
ห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ห้องเก็บแท็บเล็ตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 ด้านการสร้างความเข้าใจ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีการประชุ มชี้ แจงเกี่ ยวกับนโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของรั ฐบาลและ
หน่วยงานต้นสังกัด ให้แก่ ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีการจัดทําคู่มือ/คํา
ชี้แจงในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ให้แก่ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
1.2.3 ด้านการกําหนดวิธีการประสานงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีการกําหนดแนวทางในการประสานงาน เพื่อให้การใช้แท็บเล็ต
ในการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนกําหนดวิธีการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ล่วงหน้า
1.2.4 ด้านการกําหนดวิธีกาํ กับ ติ ดตาม และประเมิ นการดําเนิ นงาน โดยภาพรวมมี การปฏิ บตั ิ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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กํากับ ติดตาม และประเมินการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุ ด ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมิน กําหนดวิธีการ ระยะเวลา ในการกํากับและติดตามงาน
1.2.5 ด้านการลงมือปฏิบตั ิตามแผน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารดําเนิ นงานตามบทบาทในการส่ งเสริ มการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนดําเนิ นการประชาสัมพันธ์หรื อประชุมชี้ แจง
และส่ งคู่มือหรื อคําชี้แจงการใช้แท็บเล็ตให้ผปู ้ กครองรับทราบ
1.3 ขั้นการประเมินผล ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ
พบว่า
1.3.1 ด้านการกําหนดวัตถุ ประสงค์ของการประเมิ น โดยภาพรวมมี การปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมี ก ารกําหนดผูร้ ั บผิดชอบกํากับ ติ ดตาม และ
ประเมินผล การใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ คณะกรรมการ
กํากับ ติดตาม และประเมิน จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และวิธีของการประเมินผลการใช้แท็บเล็ตเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผถู ้ ูกประเมินได้รับทราบก่อนการประเมินอย่างชัดเจน
1.3.2 ด้านการพัฒนาเครื่ องมือ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินมีความเหมาะสมและวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด และมีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และ
ประเมิน สร้างเครื่ องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมินแต่ละครั้ง
1.3.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผลงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมิน ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมิน ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กาํ หนด
1.3.4 ด้านการนําข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความหมาย โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ ติ ดตาม และประเมิ น ดําเนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบตามวิธีการที่กาํ หนด และคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมิน ดําเนินการแปล
ความหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้
1.3.5 ด้านการรายงานผลและข้อเสนอแนะ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนรายงานผลการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ไปยัง
หน่ วยงานต้นสังกัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และ
ประเมิน รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนได้รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการใช้ แท็บเล็ตเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ ในโรงเรียนสั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 พบว่า มีปัญหาในกระบวนการ
วางแผนและข้อเสนอแนะดังนี้
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2.1 ปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ มีปัญหาในแต่ละขั้นสรุ ปได้
ดังนี้
2.1.1 ขั้น การวางแผนได้แก่ โรงเรี ยนได้รับมอบแท็บเล็ตล่ าช้า ส่ งผลให้แผนที่ วางไว้ไม่เป็ นไปตาม
กําหนดระยะเวลา ทําให้กระทบต่อแผนการเรี ยนการสอน
2.1.2 ขั้น การปฏิ บ ัติ ต ามแผน ได้แ ก่ โรงเรี ย นที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกล เช่ น บนภู เขา การคมนาคม
ยากลําบาก จะประสบปั ญหาในเรื่ องของไฟฟ้ าและสัญญาณอินเทอร์ เน็ต จึงทําให้การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
แท็บเล็ต มีการติดขัดไม่มีความต่อเนื่อง
2.1.3 ขั้นการประเมินผล ได้แก่ โรงเรี ยนยังขาดระบบการประเมินผลที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน และยังไม่
ดําเนินการอย่างจริ งจัง
2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
2.2.1 ขั้นการวางแผน มีขอ้ เสนอแนะให้หน่ วยงานต้นสังกัดมีการวางแผนในการมอบแท็บเล็ตให้แก่
สถานศึกษา และควรดําเนินการก่อนการเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามแผนที่วางไว้และ
เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
2.2.2 ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน มีขอ้ เสนอแนะให้หน่ วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุ นงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่ องในด้านสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้ าและระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ด้านอาคารสถานที่ เช่น การจัด
ห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ห้องเก็บแท็บเล็ตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ขั้นการประเมินผล มีขอ้ เสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการแนะนํา ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเห็นความสําคัญ ความจําเป็ น และ
ประโยชน์ของการนําระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มาใช้ในโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ขั้นการวางแผน จากผลการวิจยั ที่พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านที่มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะโรงเรี ยนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร นโยบายโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยของรัฐบาล จากสื่ อ
ต่ าง ๆ ทั้งทางวิท ยุแ ละโทรทัศ น์ ตลอดจนได้รับ ทราบข่ าวสารการแจ้งนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงทําให้โรงเรี ยนมีความตื่นตัว
ในการวิเคราะห์ ความพร้ อมของโรงเรี ยนทั้งด้านโครงสร้ างการบริ หาร บุ คลากร ความรู ้ ความสามารถ และสิ่ ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐาน อีกทั้งได้กาํ หนดเป้ าประสงค์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
แต่ละฝ่ ายในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
สามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการวางแผนดําเนิ นการเกี่ยวกับวิธีการมอบ
แท็บเล็ตให้แก่นกั เรี ยน รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานและผูร้ ับผิดชอบไว้ชดั เจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (2555: 37-40) ที่ได้ศึกษาความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์
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พกพา (Tablet) เพื่อการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผลการวิ จัย พบว่า การดําเนิ น งานเตรี ย มความพร้ อ มในการใช้ค อมพิ ว เตอร์ พ กพาเพื่ อ การเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทองโดยรวม 4 ด้าน มี การดําเนิ นงานอยู่ใน
ระดับมาก คือ 1) ด้านครู ผสู ้ อน 2) ด้านสภาพแวดล้อม 3) ด้านนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 4) ด้านผูป้ กครอง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
อย่างไรก็ ดี ขอ้ ค้น พบจากผลการวิ จัย ที่ พ บว่า โรงเรี ยนมี ก ารนําสารสนเทศเกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของ
โรงเรี ยนมาใช้ในการวางแผน การกําหนดเป้ าหมายระยะยาว และการกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการดําเนิ นงาน
ด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านการร่ วมกันจัดทําแผนการเรี ยนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็ นสื่ อหลักในระดับที่นอ้ ยกว่า
การปฏิบตั ิเรื่ องอื่น ที่เป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่ องมาจากนโยบายตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยเป็ นนโยบาย
เร่ งด่วนของรัฐบาล เมื่อมีการประกาศนโยบายโรงเรี ยนต้องเร่ งดําเนิ นโครงการในปี การศึกษา 2555 ทันที ทําให้ไม่
มีเวลาในการวางแผนอย่างเพียงพอ จึงส่ งผลให้การดําเนินงานในขั้นการวางแผนทําได้เพียงบางเรื่ อง โดยดําเนินการ
เฉพาะเรื่ องที่สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 สั่งการ ซึ่ งสอดคล้องกับปั ญหาและข้อเสนอแนะจากงานวิจยั นี้ ที่ผูต้ อบแบบสอบถามระบุ ว่า โรงเรี ยนมี
ปั ญ หาเรื่ องการกํา หนดแผนการใช้ แ ท็ บ เล็ ต เพื่ อ การเรี ยนการสอนยัง ไม่ มี ค วามชั ด เจน ไม่ ส อดคล้อ งกับ
กลุ่มเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ และขาดการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ เช่น การ
ประชุ ม การจดบัน ทึ ก การจัดทําเอกสาร/รู ปเล่ ม อี กทั้งยังพบปั ญ หาจากงานวิจยั ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามระบุ ว่า
โรงเรี ยนได้รับมอบแท็บเล็ตล่าช้า ส่ งผลให้แผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามกําหนดระยะเวลา ทําให้กระทบต่อแผนการ
เรี ยนการสอนประกอบกับโรงเรี ยนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (2555: 37-40) ที่ได้ศึกษาความพร้ อมในการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญหาในการเตรี ยมความพร้อมการใช้คอมพิวเตอร์ พกพาเพื่อการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้แก่ การแจกคอมพิวเตอร์ พกพาให้แก่โรงเรี ยนมีความล่าช้า
ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ยังขาดความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ พกพา และจําเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่ ว นการที่ ผ ลการวิ จัย ระบุ ว่า ฝ่ ายวิ ช าการและครู ผูส้ อนร่ ว มกัน จัด ทําแผนการเรี ย นการสอนโดยใช้
แท็บเล็ตเป็ นสื่ อหลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างสอดคล้องกลุ่มเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
เพียง 3.70 ซึ่ งน้อยที่สุดในขั้นการวางแผน อาจเนื่ องมาจากหลักสู ตรการสอน แผนการเรี ยนการสอนถูกกําหนดมา
โดยส่ วนกลาง จึงทําให้บทบาทของงานด้านวิชาการต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรี ยนลดลง
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (2555: 1) ที่ได้ศึกษาการใช้แท็บเล็ตพีซีในโรงเรี ยน
อนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผลการวิจยั พบว่า ด้านหลักสู ตร และการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนได้ดาํ เนินการ
สอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ครู ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เดิม ที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ การวัดประเมินผล และสื่ อด้าน ICT ไว้ก่อนแล้วและเคยใช้ได้ผล แล้วนํามา
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ปรับปรุ งในบางส่ วน เช่น สื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยครู ได้ใช้สื่อที่มีอยูใ่ นแท็บเล็ต หรื อสื่ อที่ได้จากการสื บค้นจาก
อิ น เทอร์ เน็ ต ในแท็ บ เล็ ต แทนสื่ อ อื่ น ๆ ที่ เคยระบุ ไ ว้ใ นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เดิ ม ได้แ ก่ สื่ อ จํา พวกเอกสาร
ประกอบการเรี ยน สื่ อใบงาน ใบความรู ้ รวมทั้งสื่ อ ICT ที่เคยสื บค้นหรื อที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ โน๊ตบุ๊ค
และเน็ตบุค๊ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากการวิจยั ที่พบว่า โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
บุคลากร การกําหนดบทบาทหน้าที่ และการประชุ มชี้ แจงการดําเนิ นงานตามนโยบาย ก็อาจเป็ นเพราะว่าการนํา
แท็บเล็ตมาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเป็นรู ปแบบใหม่ ที่ยงั ไม่เคยมีการนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมาก่อน
โรงเรี ยนจึงจําเป็ นที่จะต้องเร่ งพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิ การ (2554: 1) ได้สรุ ปรายงานผลการใช้งานแท็บเล็ตพีซีในโรงเรี ยนของเบ็คต้า
ไอซีที รี เสิ ร์ช (Beckta ICT Research) ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้งานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษา จํานวน 12 แห่ ง ในประเทศอังกฤษ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2004-2005 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนควรให้ความสําคัญ ในการพัฒ นาบุ คลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูส้ อน เพื่อลดความกังวลในการใช้งาน
เพื่อให้ผูส้ อนมีความเชี่ ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ สนับสนุ นต่างๆ รวมทั้งให้มีความสามารถและความชํานาญ
ในการเข้าถึ งระบบเครื อ ข่าย (LAN) ของสถานศึ กษา อี กทั้งควรเสริ ม สร้ างความมัน่ ใจของผูส้ อน โดยจัดให้มี
การแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งกั น รวมทั้ งมี ก ารแบ่ ง ปั นทรั พ ยากรที่ พ ั ฒ นา
หรื อใช้ ง าน ตลอดจนมี ก ารยกย่ อ งชมเชยผู ้ส อนต้น แบบ (Champion) และยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (2555: 1) ที่ ได้ศึกษาการใช้แท็บเล็ตพีซีในโรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง (เขลางค์รัตน์
อนุสรณ์) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ในระยะแรกครู ผสู ้ อนจะมีความกังวลในการนําแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน แต่ภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนาครู มีความมัน่ ใจมากขึ้น และสามารถนําไปจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่าง
ดี ทั้งยังได้ปรับวิธีเรี ยนเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเอง มีการเตรี ยมตัวก่อนการสอน มีการศึกษาค้นคว้าหาสื่ อการ
สอน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับนักเรี ยนในทุกขั้นตอนมากยิง่ ขึ้น
2. ขั้นการปฏิบัติตามแผน จากผลการวิจยั ที่พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
โดยโรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิในระดับมากในเรื่ องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดประชุมชี้ แจงเกี่ยวกับ
นโยบายและการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติ ดตาม และประเมิ นการใช้แท็บ เล็ต ที่ ผลการวิจยั เป็ นเช่ นนี้ อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ คือ 1) นโยบายตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยเป็ นนโยบายใหม่และ
ในช่ วงแรกจะมุ่งเน้นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นกลุ่มเป้ าหมายนําร่ อง ดังนั้นโรงเรี ยนจึ งต้องมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบและจัดประชุมชี้แจงให้แก่ ครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
ตลอดจนกําหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการดูแลรักษาแท็บเล็ต เพื่อให้ครู ได้ช่วยดูแลนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ซึ่ งยังเป็ นเด็กเล็ก และขาดทักษะความรู ้ความเข้าใจในการที่จะดูแล รักษา และใช้แท็บเล็ตได้อย่างปลอดภัย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (2555: 37-40) ที่ได้ศึกษาความพร้อม
ในการใช้ค อมพิ ว เตอร์ พ กพาเพื่ อ การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํ านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง และมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการจัดประชุม นิ เทศ ดําเนิ นการใช้แท็บเล็ต ระหว่างผูป้ กครอง
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ครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และควรจัดอบรมให้ครู ที่สอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทุกคน
2) การประชุ ม ชี้ แจงเกี่ ย วกับ นโยบายแท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาไทยให้ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ครู ป ระจํา ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 บุคลากรในโรงเรี ยน นักเรี ยน และผูป้ กครอง ได้รับทราบและเข้าใจ ทําให้เกิดความร่ วมมือใน
การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของเซี ย ง และคณะ (Xiang and Colleagues, อ้างถึ งใน
สุ รศักดิ์ ปาเฮ 2555: 8-9) ที่ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับ สภาพการจัด การเรี ยนการสอนจากการใช้สื่ อแท็บเล็ตพี ซี เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน และผลการวิจยั พบว่า การใช้สื่อแท็บเล็ต
เพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ทรงประสิ ทธิ ภ าพในการเรี ยนรู ้ ห รื อสําหรั บการสอนนั้น ควรมี การพัฒ นาร่ วมกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับผูเ้ รี ยนจากภายนอกสถานศึกษา มีการพัฒนาและสร้างระบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ของการใช้สื่อ
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน มีการสร้ างความสมบูรณ์และความชัดเจนในบทเรี ยน และมีการพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบ
วิธีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การที่ผปู ้ กครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรี ยนรู ้น่าจะทําให้ผปู ้ กครอง
ยินดีให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (2555: 1) ที่สรุ ปผล
การใช้งานแท็บเล็ตพีซีในโรงเรี ยนอนุ บาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุ สรณ์) ว่าผูป้ กครองเห็ นความสําคัญในการใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน สนับสนุ นและเพิ่มโอกาสในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยใช้เทคโนโลยีมาก
ยิง่ ขึ้น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้งานแท็บเล็ต ระหว่าง ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง
ส่ วนการที่ผลการวิจยั พบว่า การจัดทําคู่มือ/คําชี้ แจงให้แก่ ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง และการกําหนด
วิธีแก้ไข รวมถึงคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมิน ที่แต่งตั้งมีการปฏิบตั ิงานในระดับน้อยกว่าข้ออื่นๆ อาจ
เป็ นเพราะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดั ทําคู่มือ/คําชี้ แจงในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการ
เรี ยนรู ้และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรี ยนแล้ว เพื่อใช้เป็ น
คู่มือในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน โรงเรี ยนจึ งไม่ตอ้ งรับผิดชอบการจัดทําคู่มือ แต่มุ่งเน้นในการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แท็บเล็ตให้มีคุณภาพเป็ นประการสําคัญ
นอกจากนี้ ในส่ วนการกําหนดวิธีกาํ กับ ติดตาม และประเมินการดําเนิ นงาน มีการปฏิบตั ินอ้ ยกว่าด้านอื่น
ในขั้นการปฏิ บตั ิ ตามแผน ก็อาจเป็ นเพราะเหตุว่าผูบ้ ริ หารและครู ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ และ
สามารถยืนยันได้จากสภาพปั ญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามระบุว่าโรงเรี ยนยังขาดระบบการประเมินที่เป็ นรู ปธรรม
ทั้งยังเสนอแนะให้สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนะนําส่ งเสริ ม
ให้โรงเรี ยนนําระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลไปใช้ในโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง ซึ่ งแสดงว่าการกํากับ ติดตาม
และการประเมิ นผลเป็ นจุ ดอ่ อนของโรงเรี ยนอย่างแท้จริ ง สอดคล้องกับผลการวิจยั ในขั้นการประเมิ นผลที่ จะ
อภิปรายต่อไป
3. ขั้นการประเมินผล จากผลการวิจยั ที่พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก แต่มี
ข้อที่ น่าสังเกต คือ ถึ งแม้จะมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ ยส่ วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ไม่ สูงนัก และบางข้อมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ระหว่าง 3.50-3.70 อีกทั้งผูต้ อบแบบสอบถามยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันมาก ซึ่ ง
อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารและครู ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล และการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการ
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เรี ยนการสอน ทําให้กระบวนการกํากับ ติ ดตาม และประเมิ นผล ยังไม่ ถูกนํามาใช้อย่างจริ งจังในโรงเรี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ขมุ กาญจนสุ ระกิจ (2542:54-56) ได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการวางแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ของวิทยาลัยเทคนิ ค สังกัดกรมอาชี วศึกษา เขตการศึกษา 7 และผลการวิจยั พบว่า สภาพการวางแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 7 ทั้งโดยรวมและรายด้านตามความเห็นชอบของ
ผูเ้ กี่ยวข้องนั้น อยูใ่ นระดับปานกลางคือในขั้นเตรี ยมการวางแผน ขั้นการวางแผน ขั้นการนําแผนไปปฏิบตั ิ และขั้น
การติดตามควบคุมและประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ สุ ขมุ กาญจนสุ ระกิจ มีความเห็นว่า อาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรี ยมการวางแผน
การวางแผน การนําแผนไปปฏิบตั ิ และติดตามควบคุมและประเมินผลไม่มากพอ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภาริ ณ โคตรนนท์ (2551: 82) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ของครู ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 และผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการประเมินผลตาม
สภาพจริ งของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยูใ่ น
ระดับน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผนดําเนินการ ด้านการดําเนินการ ด้านการกํากับติดตาม และด้านการปรับปรุ งแก้ไข
ซึ่ งภาริ ณ โคตรนนท์ มีความเห็นว่า อาจเนื่ องมาจากครู ยงั มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริ ง
ยังไม่ชดั เจนพอ ยังมีงานอื่นๆ นอกเหนื อจากงานสอนมากเกิ นไป รวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุ นการประเมินผล
ตามสภาพจริ งอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ดี การที่ ผ ลการวิ จัย นี้ แสดงว่าโรงเรี ยนไม่ ไ ด้ด ําเนิ น การในขั้น การประเมิ น ผลมากเพี ยงพอ
นอกจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ความเข้าใจด้านการประเมินผลแล้ว ยังอาจเนื่ องมาจากระยะเวลาดําเนิ นงาน
ของโครงการไม่สัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ด้วย กล่าวคือ การดําเนิ นงานในระยะแรกของ
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย มุ่งเน้นและเร่ งให้มีการนําแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทุกคนได้นาํ ไปใช้ในการเรี ยนรู ้อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
จึงทําให้ระยะเวลาในการประเมินผล ควรดําเนินการเมื่อสิ้ นปี การศึกษา 2555 หรื อประมาณกลางปี การศึกษา 2556
ซึ่ งจะทําให้ทราบผลการปฏิบตั ิในขั้นการประเมินผลได้อย่างชัดเจน แต่เนื่ องจากระยะเวลาที่ผวู ้ ิจยั เก็บข้อมูลในขั้น
ประเมิ น ผลอยู่ในช่ วงต้น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2555 ซึ่ งโรงเรี ยนอาจจะยังปฏิ บตั ิ ไม่ ครบตามกระบวนการ
นอกจากนี้ ยังอาจมีเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาพความพร้อม ของโรงเรี ยน เช่น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้ความสําคัญต่อ
การประเมิ น ผลมากน้อ ยเพี ยงใด คณะกรรมการประเมิ น ที่ ได้รับ แต่ งตั้งมี ค วามรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ประเมินผลหรื อไม่ เป็ นต้น ดังปรากฏในปั ญหาและข้อเสนอแนะที่คน้ พบจากงานวิจยั นี้ และอาจด้วยเหตุที่ครู มี
ภาระงานหลายด้าน โดยเฉพาะโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีครู เพียงไม่กี่คน แต่ตอ้ งรับผิดชอบงานหลาย ๆ ฝ่ าย จึงทําให้
กระบวนการประเมินผลถูกละเลยไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาริ ณ โคตรนนท์ (2551: 83) ที่ได้ศึกษาสภาพ
และปั ญ หาการประเมิ น ผลตามสภาพจริ งของครู ในโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
สระแก้ว เขต 2 และผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนขนาดกลางมีสภาพการปฏิบตั ิมากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก ซึ่ งภาริ ณ
โคตรนนท์ สรุ ปว่า ขนาดโรงเรี ยนมีผลต่อความพร้อมในการบริ หารจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน โรงเรี ยนขนาดใหญ่
มีความพร้อม ด้านสถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรมีจาํ นวนมากมีความรู ้ ที่หลากหลาย ทําให้เกิ ดการ
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แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กนั ภายในโรงเรี ยนได้ดี จึ งเป็ นโอกาสที่ เอื้ออํานวยให้สภาพการประเมินผลตามสภาพจริ งอยู่
ระดับมากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ที่ พ บว่า กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 6 มีปัญหาในการได้รับมอบแท็บเล็ตล่าช้า โรงเรี ยนมี
ปั ญหาในเรื่ องไฟฟ้ าและสัญญาณอินเทอร์ เน็ต และโรงเรี ยนยังขาดระบบการประเมินผลที่เป็นรู ปธรรมชัดเจนและ
ยังไม่มีการดําเนินการอย่างจริ งจัง ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานและสํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต 6 ควรมีการวางแผนในการมอบแท็บเล็ตให้โรงเรี ยนตามแผนและระยะเวลาที่กาํ หนด อันจะเป็ นการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้แท็บเล็ตเป็ นสื่ อเสริ มในการจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและห้องเรี ยน และควรจัดหาแหล่ง
ความรู ้ที่หลากหลาย ตลอดจนจัดบูรณาการการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ
1.2 สํ านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 ควรประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดเตรี ยมความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่โรงเรี ยน
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ควรสนับสนุ นด้านงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้ได้ผลอย่างแท้จริ ง
1.4 สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่ เขต 6 และโรงเรี ย นควรจัด อบรมความรู ้
เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน โดยเฉพาะขั้นการวางแผน และขั้นการประเมินผล เพื่อให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มี
ทักษะและนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
1.5 สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 ควรให้ คาํ แนะนํา และส่ งเสริ ม ให้
โรงเรี ยนนําระบบของการติดตาม ประเมินผล และรายงาน มาใช้ในโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง
1.6 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ควรนํากระบวนการวางแผน ได้แก่ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน และ
ขั้นการประเมินผลไปใช้ในการดําเนิ นงานตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ตลอดจนกิจกรรมอื่น ของ
โรงเรี ยนอย่างจริ งจัง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพเกี่ ยวกับกระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
โรงเรี ยน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในการบริ หารจัดการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2.2 ควรศึกษาเปรี ยบเที ยบกระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่ งอื่นที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศและสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งกระบวนการดําเนินงานของโรงเรี ยนในสังกัดของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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