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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจาก ASTVผ้ ูจัดการออนไลน์ ฉบับประจําวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

มศว ออกตัวผลวิจัยข้ อดี-เสียแท็บเล็ต ใช้ เวลา 1-2 ปี
“มศว” แถลงผลวิจัยแท็บเล็ต 11 พ.ค.
นี ้ วอนเปิ ดใจ และยอมรับผล ขณะที่
“อธิการ มศว” ยอมรั บเป็ นงานวิจัย
ระดับบี หรื อซี เพราะติดขัดเงื่อนไข
เวลาในการศึกษา แต่ ผลที่ออกมามี
ทัง้ ข้ อดี-ข้ อเสีย และข้ อเสนอแนะต่ อ
การใช้ แท็บเล็ต ระบุ หากจะได้ ผล
ระดับเอ ต้ องใช้ เวลา 1-2 ปี เล็งเสนอ
ศธ.ขอศึกษาผลกระทบเพิ่มเติม

ภาพประกอบจากอินเทอร์ เน็ต

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) เปิ ดเผยถึงความโครงการนําร่ องการประยุกต์
และบรณาการคอมพิ
วเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาตาม
ู
แนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 ว่ า ขณะนีไ้ ด้ ครบกําหนดเวลาในการทําการศึกษาในระยะแรก
โดยทีมนักวิจัยของ มศว ได้ ลงพืน้ ที่ไปศึกษาผลกระทบการใช้ แท็บเล็ตในระดับชัน้ ป.1 ใน 5
โรงเรี ยนนําร่ อง ซึ่งขณะนีอ้ ย่ ใู นกระบวนการของการสรุ ปผลการศึกษา และเตรี ยมข้ อมูลในการแถลง
ผลการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการและสื่อมวลชนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-14.30 น.ณ
โรงละครเล็ก ชัน้ 4 อาคารนวัตกรรม มศว ศ.ดร.สาโรช บัวศรี นี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในประเด็นต่างๆ ได้
ชัดเจนมากขึ ้น
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การศึกษาผลกระทบของแท็บเล็ต มศว มีเวลาจํากัดมาก ดังนัน้ การศึกษาจึงจัดอยูท่ ี่ระดับบี หรื อ ซี เท่านัน้
เพราะหากทําการศึกษาในระดับเอ ซึง่ ก็คือ ระดับที่ดีที่สดุ จําเป็ นต้ องอาศัยระยะเวลาที่นานพอสมควร แต่
เพราะว่าอาจจะไม่ทนั แก่การกําหนดนโยบายสาธารณะ ดังนัน้ จะเห็นว่า ในประเทศไทยมีผลงานวิจยั ใน
ระดับบี และ ซี เยอะมาก ซึง่ ไม่มีใครตอบได้ วา่ ผลการศึกษาจะเป็ นอย่างนันจริ
้ งหรื อไม่ ไม่มีใครการันตี ตน
จึงจําเป็ นต้ องชี ้แจงข้ อจํากัดการทําการศึกษาแท็บเล็ตให้ สงั คมทราบด้ วย โดย มศว ได้ กําหนดประเด็นใน
การศึกษาให้ ครบทุกมิติ เช่น 1. เรื่ องของสุขภาพกาย เช่น สายตา 2. เรื่ องพฤติกรรมของเด็ก เช่น เกี่ยวกับ
เรื่ องเวลานอน เรื่ องของความสนใจมีการกระตือรื อร้ นในการเรี ยน 3. ศึกษาเรื่ องของครูวา่ ครูมีทศั นคติ
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในความเป็ นครูไหม 4. ศึกษาทัศนคติจากผู้ปกครองเป็ นอย่างไร และ 5. ไป
ศึกษาความเห็นจากชุมชนด้ วย
“ยอมรั บว่ าการศึกษาผลกระทบการใช้ แท็บเล็ตที่ มศว ทํา ไม่ ใช่ งานวิจัยเกรดเอ แต่ ไม่ ใช่ ว่า มศว
ไม่ มีความสามารถ แต่ ถ้าทําให้ ดกี ็ไม่ ทนั เวลา และไม่ ทนั ที่จะบอกกับสังคมว่ าดีอย่ างไร ไม่ ดี
อย่ างไร และควรทําอย่ างไร การศึกษาครัง้ นี ้ จึงไม่ สามารถใช้ วัดผลได้ ท่ วั ประเทศ เนื่องจากมี
ปั จจัยที่เป็ นข้ อจํากัด อย่ างเช่ น การเลือกโรงเรี ยนที่ทาํ การศึกษา 5 โรงเรี ยนนําร่ อง มศว ไม่ ได้ ส่ ุม
เลือก เพราะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับเรื่ องการเดินทาง ระบบอินเทอร์ เน็ตที่เข้ าถึง เราจึงเลือกโรงเรียน
ที่อย่ ูในเมือง เพราะความต้ องการอยากร้ ู ผลเร็ว จึงไม่ สามารถเข้ าไปศึกษาในทุกกลุ่มไม่ ได้ เมื่อ
มศว มีข้อจํากัด ก็ต้องแถลงต่ อสังคมให้ ทราบด้ วย เช่ น เรื่ องของโรงเรี ยนที่ทาํ การศึกษาไม่ ได้ มี
การกระจายตัวไปในทุกกลุ่ม และเรายังศึกษาจํานวนเด็กและจํานวนห้ องน้ อยไป ยังรวมถึงเรื่ อง
ของระยะเวลาเพราะกระทรวงศึกษาฯเตรี ยมจะแจกแท็บเล็ตให้ กับเด็ก ป.1 ในเดือนมิถุนายนอย่ ู
แล้ ว ถ้ าอยากจะให้ มศว.ศึกษาละเอียดก็ต้องประกาศผลเดือนธันวาคม แต่ มันจะมีประโยชน์ อะไร
เพราะมีการแจกไปแล้ วโดยไม่ รอผลการศึกษา” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว
อธิการบดี มศว กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการศึกษาสามารถตอบได้ ชดั เจนเฉพาะบางเรื่ องเท่านัน้ เช่น เรื่ องของ
ผลกระทบต่อการนอนของเด็กเป็ นอย่างไร สมาธิในการเรี ยนเป็ นอย่างไร แต่ในเรื่ องของสายตายังไม่
สามารถตอบได้ ชดั เจน เพราะเวลาในการศึกษาน้ อยเกินไป ต้ องใช้ เวลาศึกษาประมาณ 1-2 ปี ก็เพราะ
ข้ อจํากัดในเรื่ องของเวลา และจํานวนที่ใช้ งานแท็บเล็ตต่อวันก็มีผล ซึง่ ก็เป็ นเรื่ องที่ มศว ไม่สามารถควบคุม
ได้ เพราะครูก็สอนหนังสือตามปกติ มศว ก็แนะนําแท็บเล็ตเข้ าไป บางโรงเรี ยนครูมีเนื ้อหาของตัวเองที่คิดว่า
ดีเยี่ยมยอดอยูแ่ ล้ ว แต่พอเปิ ดเนื ้อหาของ สพฐ.ในแท็บเล็ต ครูไม่ใช้ ก็ทําให้ โรงเรี ยนนันใช้
้ แท็บเล็ตต่อวัน
น้ อยลง บางโรงเรี ยนมีเนื ้อหาใกล้ เคียงกับ สพฐ.โรงเรี ยนนันก็
้ จะได้ ใช้ แท็บเล็ตมากกว่า ทําให้ สว่ นนี ้ก็เป็ น
ข้ อจํากัดเช่นกัน เพราะมีการใช้ แท็บเล็ตในแต่ละโรงเรี ยนไม่สงู เท่ากับที่ มศว ต้ องการ
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“เวลาที่ มศว จะพูดถึงผลกระทบเรื่ องของการใช้ แท็บเล็ต ไม่วา่ จะเป็ นข้ อดีหรื อข้ อเสีย เราก็ต้องบอกด้ วยว่า
จากการศึกษาใน 1 เทอม เด็กใช้ แท็บเล็ตกี่ชวั่ โมงต่อสัปดาห์ และเป็ นเด็กที่อยูโ่ รงเรี ยนในเมืองเท่านัน้ ไม่
หากจะให้ สามารถวัดผลที่ชดั เจนทังประเทศ
้
ก็ต้องศึกษาต่อ แต่อย่างไรก็ตาม
สามารถวัดผลได้ ทงประเทศ
ั้
อย่างน้ อยการศึกษาบนข้ อจํากัดหลายอย่างก็สามารถบอกได้ วา่ มีผลดีอย่างไร ผลเสียอย่างไร ดังนัน้
รัฐบาลในฐานะผู้กําหนดนโยบายที่ดี ต้ องตัดสินใจได้ ถกู ทาง แม้ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 100% ถ้ าใครก็ตามที่
ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลที่สมบูรณ์ 100% ไม่ใช่นกั บริ หาร เพราะเมื่อมีข้อมูลครบแล้ วทุกคนก็ร้ ูวา่ ให้ แจก หรื อ
ไม่ให้ แจก แต่ที่ข้อมูลไม่ครบ 100% นักบริ หารก็ต้องดูวา่ ทิศทางมันควรจะไปทางไหน ดังนัน้ ผมเชื่อว่า
การศึกษาผลกระทบจากการใช้ แท็บเล็ตแม้ จะไม่เต็ม 100% แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ นกั บริ หารตัดสินใจได้
ว่าจะกําหนดนโยบายสาธารณะเรื่ องนี ้อย่างไร” อธิการบดี มศว กล่าว
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