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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 าวจากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจําวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
่ สิง่ พิมพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได ้จัดระบบข่าวสือ

เปิ ดผลวิจยั "แท็บเลต" พบนักเรียนมีความสร้ างสรรค์ -ใฝ่ รู้
แต่ ควรแจกป.4 ก่ อนป.1

หลังจากที่ ม.ศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ รับ
มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ ศกึ ษา
การใช้ แท็บเลตที่มีผลต่ อการเรี ยนรู้ และ
ผลกระทบต่ อนักเรี ยนด้ านต่ าง ๆ ใน
นักเรียนระดับชัน้ ป.1 และ ป.4 ตาม
โครงการนําร่ องการประยุกต์ และบูรณาการ
คอมพิวเตอร์ แท็บเลต เพื่อการเรี ยนการสอน
ในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ
รั ฐบาล ระยะที่ 1 เมื่อเดือน ต.ค. 2554 จนถึงตอนนีไ้ ด้ ผลวิจัยอย่ างเป็ นทางการแล้ ว
โครงการดังกล่าวศึกษานักเรี ยน ร.ร.ราชวินิต กรุ งเทพมหานคร, ร.ร.อนุบาลลําปาง จ.ลําปาง, ร.ร.อ
นุบาลพังงา จ.พังงา, ร.ร.สนามบิน จ.ขอนแก่น และ ร.ร.สาธิต มศว ฝ่ ายประถม กรุงเทพมหานคร
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ไม่ พบผลลบด้ านพฤติกรรมและสุขภาพ
"ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ" อธิการบดี มศว เปิ ดเผยว่ า ผลวิจัยประเด็นแรกของ
ด้ านพฤติกรรม พบว่ าไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทักษะการฝึ กหัด และทํากิจกรรมที่
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หลากหลายจนนักเรียนพบความถนัดของตนเอง แต่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ประสบการณ์ การใช้ เทคโนโลยี พบนักเรี ยนใช้ คล่ องขึน้ มีความคิดสร้ างสรรค์ และการฝึ ก
คิดหลายวิธี รวมถึงมีความสนใจใฝ่ รู้ กว่ าเดิม
ประเด็นที่ 2 การใช้ แท็บเลตอย่ างรู้เท่ าทัน พบว่ า ป.4 มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ า ป.1 ทัง้
ด้ านการจัดการ ความคิดสร้ างสรรค์ และบูรณาการ ซึ่งทัง้ 5 โรงเรียนเปลี่ยนแปลงมาก
น้ อยไม่ เท่ ากัน
ต่อมาคือด้ านการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน ป.4 เรี ยนรู้ได้ เร็วกว่า ป.1 โดยพบว่าเด็กมีความสุข ตื่นเต้ น
กระตือรื อร้ น สนใจเรี ยนมากขึ ้น ตลอดจนมีโอกาสพัฒนาทักษะและพฤติกรรมเรื่ องการดูแลและ
รับผิดชอบอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น สุดท้ ายไม่พบปั ญหาด้ านพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต และไม่มีปัญหา
เรื่ องการติดเกม เพราะไม่ได้ ให้ นกั เรี ยนนําแท็บเลตกลับบ้ าน
สําหรับด้ านสุขภาพ นักเรี ยนที่ใช้ แท็บเลตมีอาการปวดตา เคืองตา นํ ้าตาไหลเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดีไม่
สามารถสรุปได้ วา่ แท็บเลตเป็ นสาเหตุ เนื่องจากกลุม่ ที่ไม่ได้ รับแท็บเลตใช้ สายตาระยะใกล้ เคียงกัน
กับวัตถุอื่นด้ วย กระนันค่
้ าสายตาเฉลีย่ ของนักเรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ ด้ าน
พัฒนาการไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทังการทํ
้
ากิจกรรมยามว่าง, การบริ โภคอาหารขยะ, การใช้
กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก, สมาธิ และชัว่ โมงการนอน แต่ด้านการทบทวนบทเรี ยนและการค้ นคว้ า พบการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นในชัน้ ป.1 ไม่เปลี่ยนแปลงใน ป.4
"ผลกระทบเชิงลบไม่ปรากฏชัดเจน เพราะระยะเวลาของการใช้ แท็บเลตไม่นานพอ ซึง่ หากต้ องการ
ให้ งานวิจยั ได้ ผลชัดเจนต้ องศึกษา 1 ภาคการศึกษา หรื อ 1 ปี เพื่อดูผลระยะยาวด้ านสายตา และ
พฤติกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม"
ผู้ช่วยทางเทคนิคคือที่พ่ งึ ของครู
การศึกษายังครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการสอนของครู โดยพบว่าครูต้องพึง่ ความช่วยเหลือจาก
ผู้ช่วยทางเทคนิค เพราะเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดระหว่างการสอน ครูไม่สามารถแก้ ไขได้ ทนั ที ทําให้ ต้อง
ยุติการสอนด้ วยแท็บเลต และกลับไปใช้ หนังสือสอนแทน นอกจากนี ้การสอนด้ วยแท็บเลตทําให้ ครู
มีภาระงาน การเตรี ยมการสอน การดูแลและควบคุมชันเรี
้ ยนเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดีพบว่าครูมีความ
C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 24/5/12 6:59

3

ตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นกับแท็บเลต และสามารถใช้ สื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
ด้ านการสอนโดยเน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ครูมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 4 ด้ าน ได้ แก่ จัด
สิ่งแวดล้ อมที่จงู ใจและเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ เด็กได้ แสดงออกและ
คิดอย่างสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มให้ เด็กฝึ กคิดและทํา แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือด้ านการใช้ สื่อการสอนเพื่อ
การคิด การแก้ ปัญหา และการค้ นพบ
"ครูมองว่าการให้ นกั เรี ยนใช้ แท็บเลตพร้ อมกันทังห้
้ องจะยากต่อการดูแลและควบคุมเรื่ องเวลา
เนื่องจากนักเรี ยนมีการเรี ยนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตา่ งกัน ซึง่ ป.1 มีปัญหามากกว่า ป.4 ขณะเดียวกัน
แอปพลิเคชัน่ ที่ใช้ เสริ มกระบวนการเรี ยนและการคิดควรมีเป็ นภาษาไทยด้ วย เพราะเด็กบางกลุม่ ยัง
ไม่มีความพร้ อมในภาษาอังกฤษ"
ชีค้ วรแจกนักเรียน ป.4 ก่ อน ป.1
จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า รัฐควรจัดทําแผนแม่บทในการแจกแท็บเลต ซึง่ แผน
นันต้
้ องมีความสําคัญอย่างละเอียด และส่งผลถึงผู้บริ หารสถานศึกษา ครูประจําชัน้ ครูประจํากลุม่
สาระวิชา นักเรี ยน จนถึงผู้ปกครอง พ่อแม่ ญาติผ้ ใู หญ่ และต้ องพัฒนาเนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ ครบถ้ วนทุกประเด็นของเนื ้อหาสาระ มีความน่าสนใจที่จะทําให้ นกั เรี ยนสนุก เข้ าใจ
ง่ายกว่าการเรี ยนจากหนังสือ
ทังนี
้ ้ ต้ องจัดหาผู้ช่วยทางเทคนิคอย่างน้ อยโรงเรี ยนละ 1 คน และถ้ ามีงบประมาณจํากัดจําเป็ นต้ อง
เลือกแจกแท็บเลตให้ นกั เรี ยนบางชัน้ ควรแจกให้ ชนั ้ ป.4 ก่อน ป.1 และไม่จําเป็ นต้ องแจกทุกคน
อาจเปิ ดเป็ นห้ องเรี ยนแท็บเลต และจัดตารางเรี ยนให้ ทกุ คนมีโอกาสมาใช้ แบบหมุนเวียน
"ถ้ ารัฐบาลไม่แจกเด็ก ป.4 ต้ องตอบคําถามสังคมให้ ได้ วา่ ทําไมจึงแจกเด็ก ป.1 ซึง่ หวังว่ารัฐบาลจะ
นําผลการศึกษานี ้ไปใช้ ตดั สินใจดําเนินนโยบาย ตรงนี ้ผมมองว่าการทํานโยบายใช้ เงินภาษี
ของประชาชน ฉะนันนโยบายที
้
่ทําต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลมากกว่าความคิดเห็น" ผศ.น.พ.
เฉลิมชัยกล่าวทิ ้งท้ าย
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