บทบาทของ Tablet กับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technology
หรือ ICT) ได้มกี ารพัฒนาและนามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ
สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ซึ่งการนา ICT มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
ด้านนั้น
ได้มกี ารใช้ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่าย เช่น สัญญาณระบบ Wi-Fi, 3G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อันที่จะทาให้ผสู้ ่งสารสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงผูร้ ับสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
จากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้มกี ารประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์พกพารูปแบบใหม่ได้แก่
Tablet ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกในช่วงปี พ.ศ. 2554 คาว่า “แท็บเล็ต” (Tablet) เป็นชื่อที่ถูก
กล่าวถึงในกลุ่มสมาชิกที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 รัฐบาล
ไทยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่จะจัดหาและแจก Tablet ให้กับนักเรียนในระดับชัน้ ป. 1 ใช้กันทั้งประเทศ ก็ยิ่ง
ทาให้แวดวงการใช้ Tablet ในประเทศไทยตื่นตัวมากยิ่งขึน้

ความหมายของ Tablet
แท็บเล็ต คืออะไร
แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพกพาง่าย น้าหนัก
เบา มีคยี ์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ แบตเตอร์รี่ใช้งานได้นานกว่าอมพิวเตอร์
พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Android IOS, และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแท็บเล็ต นิยมเรียกว่า แอบพลิเคชั่น
(Applications)

แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer)
แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลที่สามารถ
พกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทางาน ออกแบบให้สามารถทางานได้ด้วยตัวมันเอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากทาง Microsoft ได้ทาการเปิดตัว Microsoft Tablet PC ในปี 2001 แต่หลังจาก
นั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นยิ มมากนัก
แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Laptops ตรงที่จะไม่มแี ป้นพิมพ์ในการ
ใช้งานแต่จะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน แท็บเล็ต พีซี –Tablet PC จะมีอุปกรณ์ไร้สายสาหรับการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน มีระบบปฏิบัติการทั้งที่เป็น Windows และ Android

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือ แท็บเล็ต - Tablet
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet" คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็นอันดับแรกมี
คีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจติ อลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คยี ์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุม
ถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ที่มหี น้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเสมือนจริงติดมาด้วย ซึ่งทางบริษัท
Apple ผูผ้ ลิต "ไอแพด - iPad" เรียกอุปกรณ์นวี้ ่า "แท็บเล็ต

ความแตกต่างระหว่าง "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet computer" และ "แท็บเล็ต พีซี Tablet PC"
เริ่มแรก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86

ของ Intel เป็นพืน้ ฐานและมีการปรับแต่งนาเอาระบบปฏิบัติการหรือOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ
Personal Computer - PC มาทาให้สามารถใช้การสัมผัสหน้าจอในการทางานได้ และใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows 7 หรือ Linux
ต่อมาในปี 2010 ได้เกิดแท็บเล็ตที่แตกต่างจาก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ขึน้ มา โดยไม่มีการยึดติด
กับระบบปฏิบัติการเดิม แต่ไปใช้ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แก่ iOS และ Android แทน นั่นก็คือ
"แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆว่า แท็บเล็ต - Tablet" (ข้อมูลอ้างอิง :
http://www.tabletd.com/)
iPad เป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ (Tablet) ผลิตโดยบริษัทแอปเปิล รูปลักษณ์ของTablet เป็นแผ่น
แบนๆ มีจอภาพขนาด 9 นิว้ ไม่มแี ป้นคีย์บอร์ด ไม่มเี มาส์ สามารถสั่งงานด้วยการใช้น้ิวสัมผัส หรือจะใช้การ
ป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ดที่แสดงบนจอภาพได้ มีน้าหนักเบาเพียง 700 กรัม หรือประมาณหนึ่งในสามของโน้ตบุ๊ค
ทั่วไป สามารถเปิดปิดได้ทันทีโดยกดปุ่มเดียว ใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า 10 ชั่วโมง ใช้ระบบปฏิบัติการเฟิร์มแวร์
หรือ iOS

ลักษณะของคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Tablet
สาหรับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Tablet ในปัจจุบันนั้นมีหลายค่ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้พัฒนาและปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการที่ปรับมาจากโทรศัพท์มอื ถือพวก SmartPhone เช่น Android ของ Google, WebOS ของ Palm
นอกจากนีย้ ังมี Meego ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Nokia และ Intel นอกจากนั้นยังมีอกี หลากหลายค่ายที่ได้
พัฒนาและปรับปรุงTablet Computer ออกมาใช้กันอย่างแพร่หลาย (วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ : 2553)
ที่มา :
http://www.drpaitoon.com/documents/Thaksin_University/Open_World_
Tablet.pdf

