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บทคัดยอ  
  จากการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษา
จากการใชสื่อไอซีที  เพ่ือสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ี
สงเสริมการเรียนรู และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 การดําเนินงานและการวิจัย โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรม 5 ข้ันตอน 
คือ ข้ันการวางแผนการดําเนินงาน(P) ข้ันการปฏิบัติงาน(P) ข้ันการประเมินผลการดําเนินงาน(E) ข้ันการปรับปรุง
การดําเนินงาน(I) ใหเหมาะสมและปรับปรุงเพ่ือแนวปฏิบัติท่ีดี และข้ันการนําเสนอเผยแพรผลการดําเนินงาน(P) 
ประชากรเปนนักเรียนรวมกิจกรรมโครงการฯ 291 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบวัด
ภูมิคุมกันและความเขมแข็งดานไอซีที  แบบวัดทักษะนวัตกรรมการเรียนรู และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
กิจกรรมและโครงการฯ 
  ผลการวิจัยพบวา  

1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 
มีองคประกอบ 2 สวนคือ รูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรมไดแก รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที จัดอันดับเว็บไซต 
ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยางสรางสรรค 
และการใชสื่อสรางสรรค สวนท่ีสองรูปแบบการดําเนินงาน แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน ข้ัน
ดําเนินงาน ข้ันประเมินผล ข้ันปรับปรุง และข้ันการเผยแพรผลการดําเนินงาน  

2. การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที พบวา 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการมีภูมิคุมกันระดับต่ํารอยละ 10.12 ระดับกลางรอยละ 21.35 ระดับสูง  รอยละ 
68.53 

3. การสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริม
การเรียนรู พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมระดับปรับปรุงรอยละ 5.12 ระดับกลาง รอยละ 13.56 
ระดับสูงรอยละ 18.32 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสรมิภมูิคุมกันและความเขมแข็งของเดก็
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และมีเน้ือหาในการจัดกิจกรรมมีความ
ละเอียดมีการถายเทความรูไดกระจางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมารูปแบบการนําเสนอเน้ือหามีความ
หลากหลาย 

 
คําสําคัญ : ไทยแลนด 4.0 / ภูมิคุมและความเขมแข็งในการใชสื่อ ICT / ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  
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Abstract 

This research was aimed to enhance the immunity and strength for students from using 
ICT media, reinforce the learning skills and student’s innovations in using ICT media for their 
study and study the satisfaction of students who participate in the Immunization and Strength 
Enhancement of Students in Thailand 4.0 Society project. 

The research was divided into 5 steps which were planning the project, execution of the 
project according to its plan, monitoring the result according to the objectives, evaluating the 
project for future references and presenting the outcome of the project. A sample was 291 
participated students. Tools used to collect the data consisted of Strength and Immunity 
Evaluation Form, Innovative Skills Evaluation Form and Satisfaction Questionnaire. 

The result indicated that: 
1. There are 2 elements in developing the immunization and strength enhancement of  

students in Thailand 4.0. The first element is 10 base learning activities consisted of media 
awareness, ICT equipment, web site ranking, personal information, computer act, playing game, 
cell phone awareness, creative ICT, and creative media. The second element divided into 5 steps 
which are planning, execute, evaluation, improvement, and present the findings. 

2. According to the immunization and strength enhancement of students from using 
online media found that from participated students, students with low immunity can be 
calculated to 10.12 percent, medium immunity is 21.35 percent and high immunity is 68.53 
percent. 

3. From the enhancement of learning skills and student’s innovations aspect, researchers 
found that students with a need to improve level of learning skills and innovation can be 
calculated to 5.12 percent, medium level of learning skills and innovation is 13.56 percent and 
high level of learning skills and innovation is 18.32 percent. 

4. The satisfaction questionnaire showed that the question of “content of the project is 
thorough and clear for the understanding” is at the highest average and followed by “Variety of 
the presentation style”. 
Keyword: Thailand 4.0/ immunity and strength in using ICT media/ learning skills and innovations 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 นโยบายนายกรัฐมนตรแีละหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในงานตาง ๆ จะมีคําพูดใหมออกมาวาจะนําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 
4.0” และประเทศไทยในปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (ICT – Information and 
Communication Technology) มีบทบาทและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนดานอ่ืน ๆ นํามาซึ่งเครื่องมือและ
ชองทางในการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย คือ รวดเร็วทันใจ ใชงานงาย ราคาประหยัด อินเทอรเน็ต และ โทรศัพทมือถือ 
ไดเปลี่ยนรูปแบบของการติดตอสื่อสารในอดีตไปอยางสิ้นเชิง โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอร
พกพา แท็บเล็ต อินเทอรเน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ลวนเปนเครื่องมือท่ีทําใหเราเขาถึงบุคคลหรือกลุมคน เขาถึง
ขอมูลขาวสารและแหลงความรู เขาถึงกิจกรรม เขาถึงสิ่งท่ีตอบสนองความตองการ ท้ังในดานการศึกษา การทํางาน 
ความบันเทิง ครอบครัว หรือแมแตชีวิตสวนตัวสื่อท่ีนําเสนอผานชองทางตาง ๆ น้ัน มีอิทธิพลตอการรับรู ความคิด 
ความเช่ือ ทัศนคติ พฤติกรรม มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ
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เยาวชนท่ียังขาดวุฒิภาวะ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหเน้ือหาท่ีมากับสื่ออยางเหมาะสม ซึ่งมีเด็กและ
เยาวชนท่ีอยูในความดูแลของระบบการศึกษา และอีกมากท่ีอยูนอกระบบการศึกษาขาดความเอาใจใสและตระหนัก
ถึงพิษภัยและอันตราย จากสื่อและเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนาและทันสมัยในปจจุบัน (สํานักนายกรัฐมนตรี, ส.ค. 
2017)   
  การสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 เปนสวนหน่ึงของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงของเครือขายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก เพ่ือเสริมสรางการรูเทาทันสื่อท้ังคุณและโทษ จากการใชงานในชีวิตประจําวันอันจะ
เกิดภูมิคุมกันท่ีดี และเสริมสรางทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เปนสวนหน่ึงของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มี
ความสําคัญและจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน หรือการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (สุภาพร ศรศิลป
, 2017) ท้ังน้ีรูปแบบการดําเนินงานภายใตคณะดําเนินงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสรางเสรมิภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสือ่ 
ไอซีที 

2. เพ่ือสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศกึษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ี 
สงเสริมการเรียนรู 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการสรางเสรมิภูมิคุมกันความเขมแข็งทาง 
ไอซทีีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทย
แลนด 4.0 มีภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางไอซีที รอยละ 60 
  
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
    1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภมูิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทย
แลนด 4.0 องคประกอบ 2 สวนคอื ข้ันตอนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (P) ข้ันการ
ปฏิบัติงาน (P) ข้ันการประเมินผลการดําเนินงาน(E) ข้ันการปรับปรงุการดําเนินงาน(I)  และข้ันการนําเสนอเผยแพร
ผลการดําเนินงาน(P) และสวนท่ีสองฐานกิจกรรมความรูจํานวน 10 ฐาน 
  2. การสรางเสรมิภูมคิุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศกึษาจากการใชสื่อไอซีที ดวยแบบวัด
ภูมิคุมกัน แบงเปนดาน การใชสื่อไอซีที สภาพครอบครัว การเรียนการสอน และการครองตน จํานวนแบบสอบถาม 
จํานวน 35 ขอ โดยสอบถามหลังจากเขารวมกิจกรรมโครงการ 
  3. การสรางเสรมิทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริม
การเรยีนรู ดวยแบบวัดทักษะ จากฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐาน ประกอบดวย รูเทาทันสื่อ อุปกรณซทีี จัดอันดับ
เว็บไซต ขอมลูสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยาง
สรางสรรค และการใชสื่อสรางสรรค 
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภมูิคุมกันและความเขมแข็งของเด็ก
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ดวยแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ 
 



23 
 

  

  ดานตัวแปร 
    ตัวแปรตน  รูปแบบกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคม
ยุคไทยแลนด 4.0 
   ตัวแปรตาม - ภูมิคุมกันและความเขมแข็งดานไอซีทีของนักเรียน 
        - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
       - ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม/โครงการ 
       
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากร เปนนักเรียน จํานวน 291 คน จากจํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประกอบดวย โรงเรียน

บานพิบูลวิทยาคาร อําเภอคลองขลุง โรงเรียนบานคลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  
โรงเรียนบานไรปาเหนือ อําเภอแมระมาด และโรงเรียนบานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 

 
เคร่ืองมือวิจัย 

1. รูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 
องคประกอบ 2 สวนคือ ข้ันตอนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (P) ข้ันการปฏิบัติงาน(P) ข้ัน
การประเมินผลการดําเนินงาน(E) ข้ันการปรับปรุงการดําเนินงาน(I)  และข้ันการนําเสนอเผยแพรผลการดําเนินงาน
(P) และสวนท่ีสองฐานกิจกรรมความรูจํานวน 10 ฐาน 

1. ข้ันวางแผน (Planning) 
1.1 คณะรับผิดชอบรางโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการฯ ประกอบดวยมหาวิทยาลัย สถานศึกษา  

 และผูรับผดิชอบโครงการ 
   2. ข้ันดําเนินงาน (Process) 

2.1 ประชุมวางแผนคณะผูดําเนินงานโครงการฯรวมกันสถานศึกษา 
2.2 กระบวนการจัดกิจกรรม 

ครั้งท่ี 1 แบงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ออกเปน 10 กลุมโดยคละช้ันกัน 
น่ังตามกลุม เขาฟงกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งในสังคมยุคไทยแลนด 
4.0” โดยใชอุปกรณท่ีสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตได  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมฐานความรู 

กิจกรรมโครงการฯ 5 ขั้น 

- ภูมิคุมกันความเขมแข็งในการใชส่ือไอซีที 

- ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

- ความพึงพอใจตอโครงการฯ 

แนวคิดการศึกษาไทยแลนด 4.0 
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ครั้งท่ี 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู” โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส, สื่อสิ่งพิมพประกอบ QR-CODE 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ตามความสนใจของนักเรียน 

       หลังจากการบรรยายมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมระดมสมองกันเพ่ือชวยกันคิดคน
โครงงานสรางสื่อทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนของตน (มีนักศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงแตละ
กลุม) และมีการนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงงานของแตละกลุม 

ครั้งท่ี 3 ติดตามประเมินผลการจัดโครงงานสรางสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน 
ครั้งท่ี 4 กิจกรรมนิทรรศการเพ่ือนําเสนอโครงงานและแสดงผลการดําเนินงาน

ของแตละกลุม “การสรางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรู”ของนักเรียนแตละกลุม 
3. ข้ันประเมินผล (Evaluation) 

- ประเมินความรูและภมูิคุมกันและความเขมแข็งในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ของ
นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ 

- ประเมินทักษะการเรยีนรูและนวัตกรรมของนักเรียนท่ีสรางสื่อเทคโนโลยเีพ่ือสงเสริม
การเรยีนรู 

- ประเมินผลงานการสรางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรยีนรูของนักเรียน 
- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการฯ 

4. ข้ันปรับปรุง (Improvement) 
- ประชุมรวมกับสถานศึกษาเพ่ือเสนอผลการดาํเนินงานโครงการฯ 
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมโครงการ 

  - สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
5. ข้ันเผยแพรผลการดําเนินงาน (Presentation) 

- เขียนบทความทางวิชาการเพ่ือนําเสนอรูปแบบโครงการฯ 
     - เผยแพรบทความสูสาธารณะชนผานเว็บไซต 
 2. แบบวัดภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที ดวยแบบวัด
ภูมิคุมกัน แบงเปนดาน การใชสื่อไอซีที สภาพครอบครัว การเรียนการสอน และการครองตน จํานวนแบบสอบถาม 
จํานวน 35 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยู
ระหวาง 0.67-1.00 
  3. แบบวัดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริมการ
เรียนรู ดวยแบบวัดทักษะ จากฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐาน ประกอบดวย รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที จัดอันดับ
เว็บไซต ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยาง
สรางสรรค และการใชสื่อสรางสรรค จํานวน 100 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
  4. แบบสอบความความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและความ
เขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ดวยแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 มี

องคประกอบ 2 สวน คือ 
1.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน ไดแก  
  1.1.1 ข้ันวางแผน  
  1.1.2 ข้ันดําเนินงาน  
  1.1.3 ข้ันประเมินผล  
  1.1.4 ข้ันปรับปรุง  
  1.1.5 ข้ันการเผยแพรผลการดําเนินงาน  
1.2 รูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรม ไดแก  

1.2.1 รูเทาทันสื่อ  
1.2.2 อุปกรณซีทีนารู  
1.2.3 จัดอันดับความเหมาะสมของเว็บไซต 
1.2.4 ขอมูลสวนตัว  
1.2.5 พรบ.คอมพิวเตอร  
1.2.6 มาเลนเกมกันเถอะ  
1.2.7 รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย 
1.2.8 การใชไอซีทีอยางสรางสรรค  
1.2.9 รวมดวยชวยกันรูสื่อไอซี? 
1.2.10 การใชสื่อสรางสรรค  
 

  ตาราง 1 แสดงผลการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซี
ที ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวน 291 คน โดยแปลผลระดับคะแนนภูมิคุมกันและความเข็มแข็งดานไอซีที
ออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
    1 – 34  หมายถึง  ระดับภูมิคุมกันต่ํา  
   35 – 69  หมายถึง  ระดับภูมิคุมกันปานกลาง 
   70 – ข้ึนไป หมายถึง  ระดับภูมิคุมกันสูง 

ระดับภูมิคุมกนัฯ จํานวน รอยละ 

  ระดับสูง 199 68.38 
  ระดับปานกลาง 63 21.65 
  ระดับต่ํา 29 9.97 

รวม 291 100 
 
  จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใช
สื่อไอซีที อยูในระดับสูง จํานวน 199 คน รอยละ 68.38 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 63 คน รอยละ 21.68 อยูใน
ระดับต่ํา 29 คน รอยละ 9.97  
   ตาราง 2 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ี
สงเสริมการเรียนรู  ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวน 291 คน โดยแปลผลระดับทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
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    1 – 40  หมายถึง  ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมควรปรับปรุง 
   41 – 70  หมายถึง  ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมปานกลาง 
   70 – ข้ึนไป หมายถึง  ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสูง 
 

ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน รอยละ 

  ระดับสูง 237 81.44 
  ระดับปานกลาง 39 13.40 
  ระดับปรับปรุง 15 5.15 

รวม 291 100 

 
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ีมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริมการ
เรียนรู อยูในระดับสูง จํานวน 237 คน รอยละ 81.44 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 39 คน รอยละ 13.40 อยูใน
ระดับต่ํา 15 คน รอยละ 5.15 
  ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนตอการสราง
เสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 จํานวน 291 คน โดยแปลความหมายคาเฉลี่ย
ดังน้ี 
  4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับมากท่ีสุด 
  3.50-4.59 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับมาก 
  2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับนอย 
  1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับนอยท่ีสุด 
 

ประเด็นการประเมิน X S.D. แปลผล 

1. การวางแผนและการประชาสัมพันธการเขารวมกิจกรรม 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
2. การติดตอประสานงาน 4.25 0.87 มาก 
3. ความพรอมของการจัดกิจกรรม 4.49 0.72 มาก 
4. ความเหมาะสมของชวงเวลา/ระยะเวลาในการจดัจัดกิจกรรม 4.84 1.08 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 3.89 0.94 มาก 
6. ความเหมาะสมและความพรอมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 3.78 0.95 มาก 
7. ความหลากหลายของกิจกรรม 4.88 0.80 มากท่ีสุด 
8. ลําดับข้ันตอนและความตอเน่ืองของการจัดกิจกรรม 4.58 0.84 มากท่ีสุด 
9. ความนาสนใจในการเขารวมกิจกรรม 4.48 1.04 มาก 
10. ประโยชนและความรูท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 4.91 0.87 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.87 มาก 
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 จากตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุค
ไทยแลนด 4.0 จํานวน 291 คน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 เมื่อพิจารณาแตละรายการ
พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 รายการ อยูในระดับมาก จํานวน 5 รายการ  และรายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงท่ีสุดคือ ประโยชนและความรูท่ีไดรับการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 และรายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ ความเหมาะสมและความพรอมของสถานท่ีจัดกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
 
สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 

 การสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 เปนสวนหน่ึงของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงของเครือขายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก เพ่ือเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อรูปแบบใหมๆ ใหกับสถานศึกษา 
คณาจารย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและเยาวชนซึ่งเปนผูใชสื่อ เสพสื่อ และสรางสื่อโดยตรง ดําเนินงานโดยโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะ
กรรมกาการอุดมศึกษา กลุมเปาหมายของโครงการ คือ โรงเรียนบานคลองพิบูล อําเภอคลองขลุง โรงเรียนบาน
คลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร โรงเรียนบานปาไรเหนือ อําเภอแมระมาด และโรงเรียน
บานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
จังหวัดแตละสถานศึกษา พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมและโรงเรียนท่ีมีความเสี่ยงตอการใช
เทคโนโลยี และมีลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 28 
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีกําหนดการจัดกิจกรรม จังหวัดกําแพงเพชร ณ โรงเรียนพิบูล
วิยาคาร อําเภอคลองขลุง วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 และโรงเรียนบานคลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง วันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2561 จังหวัดตาก โรงเรียนบานปาไรเหนือ อําเภอแมระมาด วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 และโรงเรียน
บานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561  

ท้ังน้ีการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลโดยภาพรวม พบวา   
 1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 

4.0 แบงเปนองคประกอบ 2 สวน คือ ข้ันตอนการดําเนินงาน ไดแก ข้ันวางแผน ข้ันดําเนินงาน ข้ันประเมินผล ข้ัน
ปรับปรุง ข้ันการเผยแพรผลการดําเนินงาน และรูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรม ไดแก  รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที
นารู จัดอันดับความเหมาะสมของเว็บไซต ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย การใชไอซีทีอยางสรางสรรค รวมดวยชวยกันรูสื่อไอซี 
การใชสื่อสรางสรรค 

 2. การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที พบวา 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการมีภูมิคุมกันระดับต่ํา รอยละ 9.97 ระดับกลาง รอยละ 21.65 ระดับสูงคิดเปน
รอยละ 68.38 จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามหลังจากนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสร็จซึ่งทําใหนักศึกษามี
ทัศนคติเชิงบวกกับการใชสื่อไอซีที โดยใหนักศึกษาสัมภาษณนักเรียนเน่ืองจากจํากัดดวยความหมายและการตีความ
ของนักเรียน และโดยภาพรวมนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตจากสถานศึกษา และจาก
ทางบานทําใหนักเรียนมีความสนใจท่ีจะมีอุปกรณท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศเปนของตนเอง 

3. การสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริม
การเรียนรู พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 5.15 ระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 13.40 ระดับสูง คิดเปนรอยละ 81.44 โดยมีฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐานกิจกรรมประกอบดวย การ
รูเทาทันสื่อ อุปกรณไอซีท่ีนารู การจัดอันดับความเหมาะของเว็บไซต ขอมูลสวนตัว พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มาเลนเกม
กันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย การใช ICT อยางสรางสรรค รวมดวยชวยกันรูสื่อ ICT และ
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สรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมเนนการแสดงออกของนักเรียนและการมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของตนเอง  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสรมิภมูิคุมกันและความเขมแข็งของเดก็
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด คือ ประโยชนและความรูท่ีไดรับการจัดกิจกรรม เพราะนักเรียนไดรวมกิจกรรมนอกหองเรียนไดแสดงออกถึง
ความรูความสามารถโดยการกระตุนดวยของรางวัล และการแขงขันกันโดยมีคะแนนเปนสิ่งกระตุนและมีความ
สนุกสนานกับนักศึกษารุนพ่ี และรายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมและความพรอมของ
สถานท่ีจัดกิจกรรม ดวยเปนเพราะบรรยากาศยังคงอยูในสภาพแวดลอมบริบทของสถานศึกษา จากการสัมภาษณ
นักเรียนบางสวนอยากใหมีกิจกรรมรูปแบบในครั้งตอไป และจัดนอกสถานศึกษา  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การเรงเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และการสงเสริมใหนักเรียนไดเขาถึงแหลงเรียนรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มี
ความสําคัญตอพัฒนาการของผูเรียนท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีถูกตองและเหมาะสม ควรมีกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีวารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ผูควบคุมดูแลกิจกรรมโครงการควรมีทักษะและความรูความเขาใจตอรูปแบบกิจกรรมโครงการ และ
บริบทของแตละสถานศึกษาท่ีจะนํารูปแบบไปใช เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับ
บริบทของแตละสถานศึกษา  
  3. การเตรียมความเปนสิ่งสําคัญในการนํารูปแบบไปใช เชน ความรูความเขาใจของผูดูแลกิจกรรมแตละ
ฐาน ศักยภาพในการเขาถึงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และการเตรียมความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับรูปแบบโครงการ 
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