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บทน า 

 นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน ( นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ) ที่
แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาตินั้น เป็นนโยบายที่มีความส าคัญยิ่ง โดยรัฐบาลได้ก าหนดแนวนโยบายที่
ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนา
ระบบ “ไซเบอร์โฮม ( Cyber Home )” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา ( Tablet ) ขยายระบบโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่ง
ด าเนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสามารถด าเนินการได้ 
 ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นปัจจัยและ
เป็นมิติส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวม 
และจะเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษท่ีสองในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันกับแนวนโยบายของ
การจัดการศึกษาโดยภาครัฐที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น “แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา ( Tablet for Education )”จึง
กลายเป็นเครื่องมือด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ส าคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการ
สร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันในยุคสังคมสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะใช้สื่อแท็บเล็ตให้ผู้เรียนทุกคนได้เ รียนรู้ตาม
ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ โดยที่นโยบายของการปฏิบัติกับนักเรียนช่วงแรกตามโครงการ One Tablet 
PC Per Child จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนประมาณ 539,466 คนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
น าร่องท่ีส าคัญของการน าสื่อแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
*นักศึกษาปริญญาเอกสาขาศึกษาศาสตร์ ( แขนงเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ) รุ่นที่ 1 มสธ. 
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 อย่างไรก็ตามการที่จะน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรมาใช้กับกลุ่มคนในปริมาณหรือจ านวนมากนั้น 
ย่อมมีประเด็นส าคัญหลากหลายที่บังเกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและลบ ซึ่งจะเป็นทรรศนะหรือเป็นมุมมองหรือผล
จากการศึกษาวิจัยที่มีต่อสื่อนวัตกรรมที่น ามาใช้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษานั่นเอง 
 บทความนี้ผู้เขียนขอน าเสนอในเชิงสาระ ( Contents ) ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา 
ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นการสร้างความรู้ เบื้องต้นต่อการสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่จะน าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้และการจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุก
ฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่ต้องมีความรู้ ทักษะและสร้างความพร้อมในกรอบ
แนวคิดให้ตรงกันที่จะน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกันได้อย่างลงตัวและเหมาะสม 

ความหมายของแท็บเล็ต 
 

  
 

 แท็บเล็ต ( Tablet ) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
พกพาง่าย น้ าหนักเบา มีคีย์บอร์ด ( keyboard ) ในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ( Touch-screen )ปรับหมุน
จอได้อัตโนมัติ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Android IOS 
และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G  
 อาจสรุปในความหมายที่แท้จริงของแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กระดานชนวนก็คือ แผ่นจารึกที่เอาไว้
บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียนซึ่งมีมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับ
ใช้แนวคิดนี้ข้ึนมาแทนที่ ซึ่งจะมีหลายบริษัทที่ได้ให้ค านิยามหรือการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่น แท็บเล็ต
พีซี ( Tablet PC ) ซึ่งมาจากค าว่า Tablet Personal Computer และ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet ) 
 
 แท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC : Tablet Personal Computer ) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่
สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการท างาน ออกแบบให้สามารถท างานได้ด้วยตัวมันเอง ซึ่งเป็นแนวคิด 
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ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ภายหลังจากทาง Microsoft ได้ท าการเปิดตัว Microsoft Tablet PC ในปี 
2001 แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
 แท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC ) ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Laptops ตรงที่จะไม่มีแป้นพิมพ์ใน
การใช้งาน แต่จะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน Tablet PC จะมีอุปกรณ์ไร้สายส าหรับการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน มีระบบปฏิบัติการทั้งที่เป็น Windows และ Android 
 

 
ภาพ HP Compaq Tablet PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 

 
 

 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet Computer / Tablet ) หรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่า “แท็บเล็ต” คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ขณะเคลื่อนที่ได้ มีขนาดกลางกะทัดรัดและใช้หน้าจอสัมผัสในการท างานเป็น
ล าดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริง หรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด และมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงโน๊ตบุ๊คแบบ Convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเสมือน
จริงติดมาด้วย 
 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet Computer หรือ Tablet ) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจะถูกผลิต
ขึ้นมาโดยบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์คือ Apple ซึ่งเป็นผู้ผลิต “ไอแพด ( iPad )” ขึ้นมาและ
เรียกอุปกรณ์ของตวัเองว่าเป็น “แท็บเล็ต ( Tablet )” 
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ภาพ Apple iPad 

 นอกจากบริษัท Apple ซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของการผลิตแท็บเล็ตประเภท iPad จนเป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปแล้ว ปัจจุบันแท็บเล็ต ( Tablet PC ) ได้ผลิตขึ้นมาในหลากหลายบริษัทส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีรูปแบบและมีศักยภาพในการปรับใช้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ความต้องการของผู้ใช้ เช่นบริษัท Samsung , ASUS , Black Berry , Toshiba เหล่านี้เป็นต้น เหตุผลส าคัญที่
แท็บเล็ต ( Tablet PC ) ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เนื่องมาจากคุณประโยชน์อันหลากหลายและรูปแบบที่
ทันสมัย พกพาได้สะดวกสบาย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นใช้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ่ายรูปได้ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Book ) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การใช้สื่อชนิดนี้เป็นส าคัญ 
 

ความแตกต่างระหว่าง Tablet PC กับ Tablet Computer 
 เริ่มแรก Tablet PC จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 ของ Intel เป็น
พ้ืนฐานและมีการปรับแต่งน าเอาระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal 
Computer : PC มาท าให้สามารถใช้จากการสัมผัสทางหน้าจอในการท างานได้ และใช้ระบบปฏิบัติการ 
Windows 7 หรือ Linux 
 ต่อมาในปี 2010 ได้มีการพัฒนาแท็บเล็ตที่แตกต่างจากแท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC ) ขึ้นมาโดยไม่มีการ
ยึดติดกับระบบปฏิบัติการเดิม แต่ได้พัฒนาปรับใช้ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่  ( Mobile 
Telephone ) ได้แก่ iOS และ Android แทน นั่นก็คือ “แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet Computer )” หรือ
ที่เรียกสั้นๆว่า “แท็บเล็ต ( Tablet )” ในปัจจุบันนั่นเอง ปัจจุบันบริษัทแอปเปิล ( Apple ) ได้ผลิต iPad ซึ่ง
เป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ ( Tablet ) ซึ่งมีโครงสร้างรูปลักษณ์เป็นแผ่นบางๆขนาด 9 นิ้ว ไม่มีแป้นคีย์บอร์ด 
( Keyboard ) ไม่มีเม้าส์ ( Mouse )  สามารถสั่งงานด้วยระบบการใช้นิ้วสัมผัสบนจอภาพ ( Touch Screen ) 
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 หรือจะใช้การป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ดที่แสดงบนจอภาพได้มีน้ าหนักเบาเพียง 700 กรัม หรือประมาณ 1 ใน 
3 ของโน๊ตบุ๊คทั่วไป สามารปิดเปิดได้ทันทีโดยกดปุ่มเดียว ใช้งานได้ต่อเนื่องนานกว่า 10 ชั่วโมง ใช้
ระบบปฏิบัติการเฟริ์มแวร์ หรือ iOS 
 

 
 

ภาพรูปแบบโครงสร้างภายนอกของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet ) ทั่วไป 
 

ความเป็นมาและร่องรอยทางประวัตศาสตร์ของแท็บเล็ต 

 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์และหลักฐานต่างๆที่ค้นพบของการใช้เทคโนโลยีประเภท
แท็บเล็ต ( Tablet ) นั้นมีข้อสันนิษฐานและกล่าวกันว่าแท็บเล็ตในยุคประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นจากการที่มนุษย์
ได้คิดค้นเครื่องมือส าหรับการพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลจากแผ่นเยื่อไม้ที่เคลือบด้วยขี้ผึง ( Wax ) บนแผ่นไม้ใน
ลักษณะของการเคลือบประกบกันทั้ง 2 ด้าน ใช้ประโยชน์ในการบันทึกอักขระข้อมูล หรือการพิมพ์ภาพ ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนจากบันทึกของซิเซโร ( Cicero ) ชาวโรมัน ( Roman )  เกี่ยวกับลักษณะของการใช้
เทคนิคดังกล่าวนี้จะมีชื่อเรียกว่า “Cerae” ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพบนฝาผนังที่วินโดแลนดา ( Vindolanda ) บน
ฝานังที่ชื่อผนังฮาเดรียน ( Hadrian’s Wall ) 
 หลักฐานชิ้นอ่ืนๆที่ปรากฏจากการใช้แท็บเล็ตยุคโบราณที่เรียกว่า Wax Tablet ปรากฏในงานเขียน
บทกวีของชาวกรีก ( Greek )ชื่อโฮเมอร์ ( Homer ) ซึ่งเป็นบทกวีที่ถูกน าไปอ้างอิงไว้ในนิยายปรัมปราของชาว
กรีกที่ชื่อว่า Bellerophon โดยแสดงให้เห็นจากการเขียนอักษรกรีกโบราณจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
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ภาพการปรับใช้ Wax Tablet ในรูปแบบชาวโรมัน 

 

 
 

ภาพชาวกรีกโบราณเขยีนภาพจากการใช้ Wax Tablet 
 

 นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่บ่งบอกถึงแนวคิดการใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตโบราณในลักษณะของการบันทึก
เนื้อหาลงในวัสดุอุปกรณ์ในยุคประวัติศาสตร์คือ ภาพแผ่นหินแกะสลักลายนูนต่ าที่ขุดค้นพบในดินแดนแถบ
ตะวันออกกลางที่อยู่ระหว่างรอยต่อของซีเรียและปาเลสไตน์ เป็นหลักฐานส าคัญที่สันนิษฐานว่าจะมีอายุราว
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 640-615 ทั้งนี้บริเวณที่ขุดค้นพบจะอยู่แถบตะวันตกเฉียงใต้ของพระราชวังโบราณที่ 
Nineveh ของ Iraq นอกจากนี้ยังได้พบอุปกรณ์ของการเขียน Wax Tablet โบราณของชาวโรมันที่เป็น
ลักษณะคล้ายแท่งปากกาที่ท าจากงานช้าง ( Ivory ) ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏเหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่ยืนยันถึง
วิวัฒนาการและแนวคิดการบันทึกข้อมูลในลักษณะของการใช้ Tablet ในปัจจุบัน 
 

http://www.tabletd.com/articles/289/แท็บเล็ต-Tablet-คือ-อะไร
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Douris_Man_with_wax_tablet.jpg
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ภาพชาวโรมันใช้ Wax Tablet ในการบันทึกข้อมูล 

 
 ส าหรับหลักฐานการใช้ Wax Tablet ยุคต่อมาช่วงยุคกลาง ( Medieval ) ที่พบคือการบันทึกเป็น
หนังสือโดยบาทหลวง Tournai ( ค.ศ. 1095-1147 )ชาวออสเตรีย ( Austria ) เป็นการบันทึกบนแผ่นไม้ 10 
แผ่น ขนาด 375x207 mm. อธิบายเกี่ยวกับสภาพการถูกกดขี่ของทาสในยุคขุนนางสมัยกลาง 
 Wax Tablet เป็นกรรมวิธีที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลหรือสิ่งส าคัญต่างๆในเชิง
การค้าและพาณิชย์ของพ่อค้าแถบยุโรป จนล่วงมาถึงยุคศตวรรษที่ 19 จึงหมดความนิยมลงไปเนื่องจากมีการ
พัฒนาเทคนิคการบันทึกข้อมูลรูปแบบใหม่และทันสมัยขึ้นมาใช้ 
 

แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา : ศักยภาพและการปรับใช ้

 ในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning Society ) ในปัจจุบันนั้น สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจะมีบทบาทส าคัญค่อนข้างมากต่อการน ามาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนในสังคมยุคใหม่ในปัจจุบันที่สื่อการศึกษาประเภท “คอมพิวเตอร์ ( Computer )”จะมีอิทธิพล
ค่อนข้างสูงในศักยภาพการปรับใช้ดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาไทยตามนโยบายการแจกแท็บเล็ต
เพ่ือเด็กนักเรียนในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ One Tablet 
PC Per Child ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้นั้น เป็นการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาไทยในการเข้าถึง
การปรับใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญกุล ) ไดก้ล่าวไว้ว่าการจัดหา 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Scribe_tomb_relief_Flavia_Solva.jpg
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เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนโดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต รวมทั้งจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในระดับการใช้ การบริหารและในพ้ืนที่สาธารณะและสถานศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกล่าวในเบื้องต้น เป็นแนวคิดที่จะน าเอาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบใหม่โดยการใช้แท็บเล็ต ( Tablet ) 
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแสวงหาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในรูปแบบทั้ง Offline 
และ Online ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีการจัดการเรียน
การสอนทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในบางแห่งเท่านั้น 
 ประเด็นที่กล่าวถึงนี้อาจสรุปได้ว่าศักยภาพของสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ( Tablet PC )ที่เริ่มมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในทุกรดับในสังคมสารสนเทศในปัจจุบัน 
เนื่องจากในยุคแห่งสังคมออนไลน์หรือยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น สื่อเทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตเพ่ือ
การศึกษานี้จะมีศักยภาพในการปรับใช้ค่อนข้างสูงและปรากฏชัดในหลากหลายปัจจัยที่สนับสนุนเหตุผล
ดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากสื่อแท็บเล็ต ( Tablet PC ) จะมีคุณลักษณะส าคัญดังนี้ 

 สนองต่อความเป็นเอกัตบุคคล ( Individualization )  เป็นสื่อที่สนองต่อความสามารถในการ 
ปรับตัวเข้ากับความต้องการทางการเรียนรู้ของรายบุคคล ซึ่งความเป็นเอกัตภาพนั้นจะมีความ
ต้องการในการติดตามช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้บรรลุผลและมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
ตามท่ีเขาต้องการ 

 เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมาย    ( Meaningful Interactivity ) 
ปัจจุบันการเรียนรู้ที่กระบวนการเรียนต้องมีความกระตือรือร้นจากการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจากสภาพทางบริบทของสังคมโลกที่เป็นจริง บางครั้งต้องอาศัยการ
จ าลองสถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสถานการณ์ต่ างๆเหล่านี้สื่อแท็บ
เล็ตจะมีศักยภาพสูงในการช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ได ้

 เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ ( Shared Experience ) สื่อแท็บเล็ตจะช่วยให้นักเรียนเกิดการ 
แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันจากช่องทางการสื่อสารเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เป็น
ลักษณะของการประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลในการสื่อสารหรือสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ 

 มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและยืดหยุ่น    ( Flexible and Clear Course 
Design ) ในการเรียนรู้จากสื่อแท็บเล็ตนี้จะมีการออกแบบเนื้อหา หรือหน่วยการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
หรืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก 
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 ซึ่งการสร้างหน่วยการเรียนรู้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานและหลักการที่สามารถปรับยืดหยุ่ นได้ ภายใต้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนซึ่งตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ในเชิงเนื้อหาได้แก่การเรียนจาก e-Book 
เป็นต้น 

 ให้การสะท้อนผลต่อผู้เรียน/ผู้ใช้ได้ดี ( Learner Reflection ) สื่อแท็บเล็ตดังกล่าวจะสามารถ 
ช่วยสะท้อนผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้จากเนื้อหาที่เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง
ตนเองในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ และสามารถประเมินและประยุกต์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 สนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ ( Quality Information ) เนื่องจากสื่อดังกล่าวจะมี 
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงต่อผู้เรียนหรือผู้ใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาสาระของข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นค าตอบที่ชัดเจนถูกต้องในการก าหนดมโนทัศน์ที่ดี อย่างไรก็ตามการได้มา
ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ ( Quality ) ย่อมต้องอาศัยข้อมูลในเชิงปริมาณ ( Quantity ) เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ต้องมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้เพียงพอและถูกต้องสมบูรณ์  

 
 ได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัยของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง 
ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาส าคัญหลายประการที่ควรพิจารณาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับ
บริบทด้านการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลัพธ์ส าคัญจากการศึกษาดังกล่าวได้ ดังนี้ 
 การใช้แท็บเล็ต ( Tablet PC ) โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง เป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของ
ผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 ส าหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนั้นพบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซีนั้นช่วยส่งเสริมให้มี
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างให้เกิดผลส าเร็จดังกล่าวนั้น ต้องอาศัย
ปัจจัยสนับสนุนและการจัดการในด้านต่างๆจากผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีเครือข่ายสื่อสาร
แบบไร้สาย ( Wireless Network ) และเครื่องฉายภาพแบบไร้สาย( Wireless Data Projector )ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถสร้างและใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควรจัดให้มีการวางแผนจัดหา
ทรัพยากรมาสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้ายที่สุดจะพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีนั้น จะสามารถสร้า งให้เกิด
ประโยชน์ที่หลากหลายและมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป ( Desktop ) และ
คอมพิวเตอร์แล็บทอป ( Laptop ) ประกอบการเรียนการสอนที่มีใช้งานกันอยู่ในสถานศึกษาโดยทั่วไป 
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 ส าหรับในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบให้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท าการศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือ
เตรียมการส าหรับการประกาศใช้จริงในปีการศึกษา 2555 นี้ ผลสรุปจากการวิจัยยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่
อย่างไรก็ตามก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในหลากหลายมุมมองทั้งในเชิงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งก็
คงต้องติดตามดูผลการน าไปใช้จริงกับผู้เรียนและครูตามจ านวนและตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าแท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในการน าเอาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการ
สอนนั้น มีประเด็นส าคัญท่ีทุกฝ่ายน่าจะน ามาร่วมวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันดังนี้ 

1. ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการใช้ Tablet 
2. ครูผู้สอนยังไม่มีความรู้เพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ Tablet เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่

ผู้เรียน (บางคน)มีความพร้อมที่จะเรียน 
3. ยังไม่มีการสร้างเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
4. ด้านการบ ารุงรักษา การแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์และการใช้งานจะมีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
5. อุปกรณ์ Tablet เปลี่ยนรุ่นเร็วมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น Tablet ที่จัดหามานั้นมี

ความเป็นมาตรฐานรองรับกับ Applications มากน้อยเพียงใด 
6. ท าไมต้องจ ากัดไม่ให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (อินเทอร์เน็ต) ได้อย่างอิสระ 

 

 
ภาพนักเรียนต่างประเทศก าลังเรียนรู้จาก Tablet ด้วยตนเอง 
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 มีข้อเสนอแนะจากบทสรุปที่ได้มีการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศ ที่เสนอแนะไว้ต่อการน าสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการใช้งานทั้งในด้านสถานที่ จุดที่ตั้งที่สามารถใช้งานกับเครือข่ายไร้สาย โครงข่ายและ
แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แท็บเล็ต โดยเฉพาะครูผู้สอนเพ่ือลดความ
กังวลในการใช้งาน ให้มีทักษะ ความรู้และเชี่ยวชาญในซอร์ฟแวร์สนับสนุนต่างๆ รวมทั้งมีความ
สามรรถและช านาญในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ( LAN ) ของสถานศึกษา 

3. การเสริมสร้างความม่ันใจของผู้สอนโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรที่เอ้ือต่อการพัฒนาหรือใช้งาน ตลอดจนมีการยกย่อง
ชมเชยผู้สอนต้นแบบ ( Champion ) 

4. การจัดการด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยโรงเรียนหลายแห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากการ
วิจัยดังกล่าว ได้เรียกร้องให้มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจกจ่ายแท็บเล็ตพีซีให้กับผู้เรียน 
สามารถติดตามการจัดเก็บ การใช้งาน และการบ ารุงรักษาได้ นอกจากนี้ยังได้ให้ความส าคัญใน 
รายละเอียดบางอย่างที่ต้องค านึงถึง อาทิเช่น พ้ืนที่และความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่
ผู้เรียนได้บันทึกไว้ 

5. ความสามารถในการใช้งานอย่างต่อเนื่องของแท็บเล็ตพีซี ซึ่งก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดให้มีผู้ช่วยเหลือในห้องเรียนเพ่ือคอยแก้ไขปัญหาทางเทคนิค จัดให้มีหน่วยสนับสนุนที่มี
ความพร้อมทั้งในด้านการซ่อมบ ารุง การมีอุปกรณ์ส ารองและการแก้ปัญหาอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงและเสถียรภาพของเครือข่ายในการใช้งาน 

6. เวลาที่เพียงพอต่อการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของผู้สอน ผู้สอนต้องมีเวลาเพียงพอต่อการเตรียม
บทเรียน สื่อการสอน แบบทดสอบที่ใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งการจัดให้มีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการปรับแต่งแท็บเล็ตพีซีให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

7. การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บและน าส่งผลงานของตนเอง โดย
พิจารณาถึงการจัดเก็บและการน าส่งผลงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งการจัดเก็บและ
น าส่งด้วย Flash-drive ในกรณีที่เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได ้

8. ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความกว้างและความ
สว่างของหน้าจอแท็บเล็ตพีซีรวมทั้งความสว่างและระบบแสงที่เหมาะสมของห้องเรียนก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญและไม่ควรมองข้ามเนื่องจากส่งผลต่อความสนใจและแรงจูงใจของ
ผู้เรียน 
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9. ควรเริ่มใช้กับกลุ่มทดลองน าร่องก่อน ( Pilot Project )ข้อเสนอแนะที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือควรให้มีการเริ่มใช้งานกับกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนในบางกลุ่มก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เริ่มจาก
กลุ่มที่มีประสบการณ์และมีแนวโน้มว่าจะสร้างให้เกิดความส าเร็จก่อน เพ่ือให้เป็นแกนน าในการ
แบ่งปันประโยชน์และประสบการณ์ในเชิงบวกและขยายผลไปยังกลุ่มอ่ืนๆต่อไป 

10. สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความ
กระตือรือร้นและมีเวลาเพียงพอที่จะได้ทดลองและสร้างแนวทางหรือสร้างนวัตกรรมการ ใช้งาน
ของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่จะสร้างให้การเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีเพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

Computer Literacy : องค์ประกอบส าคัญสู่ความส าเร็จ 

 ค าว่า Computer Literacy เกิดขึ้นมาพร้อมกับการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจการต่างๆ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมการศึกษาของเราตื่นตัวต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบทบาทของ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการการศึกษาในทุกๆระดับและนับวันจะ
มีบทบาทต่อการเรยีนการสอนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และค าถามส าคัญที่ต้องการค าตอบก็คือในฐานะครู
ควรต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยในระดับใดเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น Computer Literacy จึงน่าจะเป็นค าตอบในประเด็นส าคัญดังกล่าวนี้ได ้
 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า Computer Literacy หมายถึงสมรรถนะหรือความสามารในการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับต่างๆ ส าหรับสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้นั้น MECC ( Minnesota 
 Educational Computing Consortium ) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ได้ท าการศึกษาถึงความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานที่ครู
ทั่วไปควรที่ต้องมีว่าต้องครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ 

1. เข้าใจระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
3. น าความรู้และทักษะมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ 

 
ทั้งนี้จากองค์ความรู้ใน 3 ประเด็นหลักนั้นสามารถแยกออกเป็นความรู้และทักษะย่อย ดังนี้ 
1. สามารถที่จะอ่านและเขียนโปรแกรมพ้ืนฐานได้ 
2. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมการใช้งาน ( Application Software ) เพ่ือการศึกษา 
3. สามารถท่ีจะเข้าใจค าศัพท์เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะค าศัพท์ที่เก่ียวกับ Hardware 
4. สามารถรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอันเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

Software และ Hardware 
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5. สามารถจะอธิบายถึงผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

6. มีความคุ้นเคยกับการใช้งาน Software ประเภทต่างๆที่ไม่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยตรง 
7. สามารถที่จะประมวลความรู้ต่างๆด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
8. มีความรู้ด้าน CMI ( Computer-Managed Instruction ) ด้าน CAI ( Computer-Assisted 

Instruction ) และการใช้บทเรียนในรูปแบบต่างๆเพ่ือการเรียนการสอน 
9. สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ( Specification ) เพ่ือการจัดหาชุดไมโครคอมพิวเตอร์ได้ 
10. มีความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เช่นเครื่อง Printer , Scanner เป็นต้น 
11. มีความสามารถท่ีจะประเมิน Software ทางการศึกษาได้ 
12. รู้แหล่งที่จะติดต่อเพ่ือการขอความร่วมมือหรือเพ่ือการจัดหา Software ทางการศึกษา 
ความรู้ ทักษะ และความสามารถพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ครูควรมีในการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ที่กล่าวไว้ซึ่งก็คงหมายรวมถึงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต( Tablet )เพ่ือการศึกษาด้วยเช่นกัน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องมีทักษะดังกล่าวในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสมรรถนะ
ทางคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Literacy ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยชน์สูงสุดในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูทุกคนต้องสร้าง
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์หรือ Computer Literacy ให้เกิดข้ึนในช่องทางการสร้างองค์ความรู้ในหลากหลาย
รูปแบบทั้งการศึกษาเรียนรู้ การฝึกอบรม การทดลองปฏิบัติ หรือการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จของ
การสร้าง Computer Literacy ดังกล่าวให้เกิดกับทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่อไป 

บทสรุป 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ( Tablet PC ) นับได้ว่าเป็นสื่อกระแสหลักที่ก าลังมาแรงในสังคมยุค
ออนไลน์หรือสังคมสารสนเทศระบบเปิดในปัจจุบัน เป็นสื่อที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในทุกกลุ่มอาชีพรวมทั้ง
การศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับเนื่องมาจากสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพสูงในการใช้งานจึงท าให้สื่อดังกล่าวมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน แม้แต่ในวงการศึกษาไทยที่
ภาครัฐยังได้ก าหนดและสนับสนุนการใช้ให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างในปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามกระแสสังคมต้องมีการวางแผนและปรับใช้อย่างรอบคอบ 
เพ่ือให้บรรลุผลสูงสุดในทางปฏิบัติและคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแท็บเล็ตเพ่ือ
การศึกษาคงต้องวิเคราะห์รายละเอียดและก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปรับใช้กับผู้เรียน และประการ
ส าคัญคือตัวผู้สอนคือ “ครู” คงต้องมีทักษะและสร้าง Computer Literacy ที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของตนเอง เพื่อรับมือกับอิทธิพลการปรับใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนดังกล่าวควบคู่ไป
กับการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันโดยรวม 

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