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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะ

ชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 100 คน จากโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการ
จัดกิจกรรม แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี  และสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย สื่อวีดิโอการเรียนรู้ 5 เรื่อง เฟซบุ๊กเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 กลุ่ม  และ
คู่มือกิจกรรม จ านวน 5 เรื่อง  ประกอบด้วย การท าว่าวปักเป้า  การเดินกะลา  การท าโคมลอย  การท าบั้งโพล๊ะ  
และการท าไม้โถกเถก  คู่มือแต่ละเรื่องมีองค์ประกอบ 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  หน่วยที่  1 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  หน่วยท่ี  2 การประยุกต์ใช้สื่อไอซี
ที เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  และหน่วยที่  3  การประยุกต์ใช้สื่อไอซีทีในการสร้าง
ช้ินงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้  ขั้นตอนกิจกรรม  ใบความรู้  ใบงาน  และ
แบบประเมิน  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และ
2) ผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรูอ้ยู่ระดับมากท่ีสดุ ความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการส่งเสริม
ทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมทักษะชีวิต นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of the research were 1) to develop a handbook of information technology 
application for improving life skills of primary school students, and 2) to assess the handbook of 
information technology application. The samples were 100 6th grade students from Panpasoksawas 
School, Pan District, Chaingrai Province. The instrument was a handbook, and three sets of 
questionnaires. The statistics used were the mean and standard deviation. 

Results of the research were as follows : 1) The handbook included five stories of video: 
making kite, walking with coconut shell, making air balloon, making fire rocket, and walking with 
two sticks. Instructions of each story had three units: 1) information technology application for life 
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skill improvement, ICT application for life skill improvement, and using ICT for making work pieces. 
Each unit of the handbook included objectives, sequences of activities, knowledge sheet, work 
sheet and an assessment form. The overall opinion of the experts toward the appropriateness of 
the handbook was at the highest level. 2) The overall satisfaction of the students with the learning 
activities was at the highest level. The overall opinion of the teachers toward the application of 
information technology and the appropriateness of the model for improving life skills was at the 
highest level. 
 
Keyword: Model, Information Technology Application, Life Skills, Primary School Students 
 

บทน า 
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ พัฒนา 

“คน” ต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็กวัยรุ่น วัยท างานและวัยชรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต
ทั้งปัจจุบันและอนาคต  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1] จึงได้ก าหนดแนวทางการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตส าหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ เห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ 
ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมี
พื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข [1] เป็นสมรรถนะส าคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับ
การพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม  ซึ่งทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เกิดในตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีการ
ส าคัญ 2 วิธี คือ 1) เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดี แต่การ
เรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน บางครั้งกว่าจะเรียนรู้ก็อาจสายเกินไป และ 2) การสร้างและ
พัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้
ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซ์ึ่งกันและกัน ได้สะท้อน 
ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เช่ือมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับให้กับชีวิต [1] ต่อมาได้มีการ
ปรับเป้าหมายของกิจกรรมจาก 4 หมวด เป็นการพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง),Heart (กิจกรรม
พัฒนาจิตใจ),Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ), และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ 
4 ของการจัดการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพละศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุก
ด้านให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ถกแถลง สร้างความคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจ าวันหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การประเมินผลเป็นการประเมินความสุขและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิน
กรรม ผลการติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะที่ 1 พบว่าผู้เรียนมีคุณภาพ 4 H 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการร่วมกิจกรรม มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
กล้าแสดงออก กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ส่วนราชการ และเอกชน แต่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) ,Health 
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(กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ,Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) และ Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร และ
ยังมีความเข้าใจทีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเป้าหมายของนโยบาย [2]  
 จากความส าคัญของการพัฒนาทักษะชีวิติของผู้เรียน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยการด าเนินงานสังเคราะห์รูปแบบได้ด าเนิน
การศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาและประเมินกิจกรรมโดยผู้เช่ียวชาญ [3] โดยน ารูปแบบที่ได้ไปพัฒนาคู่มือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  และน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง ในล าดับต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
           1.2 เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เอก  กนกพิชญ์กุล ธรัช  อารีราษฎร์ และ จรัญ  แสนราช [3] ได้สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาและเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ที่ได้สังเคราะห์ขึ้น ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาขั้นต้น  ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนที่ 1  นโยบาย 
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) ส่วนท่ี 2  กรอบทักษะชีวิต 4H  3) ส่วนที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต (PjBL) 
4) ส่วนที่ 4 กรอบไอซีที และ 5) ส่วนที่ 5  ตัวบ่งช้ีของกิจกรรม  ทั้งนี้ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นต่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 4H อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44)  ด้านกระบวนการ (PjBL) อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) ด้านกรอบไอซีที อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44) ความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีกับกิจกรรม ด้านคุณลักษณะของรูปแบบ กับหลักการ แนวคิดการ
พัฒนารูปแบบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33)  ด้านผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ที่ได้
กับเป้าหมายของการส่งเสริมทักษะชีวิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.78ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) และด้าน
กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) 

จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์ [4] กล่าวว่าการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและ
ทักษะต่าง ๆ โดยใช้หลักการพัฒนาท่ีส าคัญ 4 ประการที่เรียกว่า 4H Clover ได้แก่ 
 1) การพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (head) หมายถึง การที่โรงเรียนหรือบุคคลากรในโรงเรียน
จัดกิจกรรมหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียน
ของตนเองและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2) การพัฒนาด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น (heart) หมายถึง การที่โรงเรียนหรือบุคลากรใน
โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถ
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สื่อสารกับผู้อื่นความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ สามารถแก้ไขความขัดแย้งกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
 3) การพัฒนาด้านการท างานและกระบวนการเป็นพลเมืองดี (hand) หมายถึง การที่โรงเรียนหรือ
บุคคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
ความเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
และเป็นอาสาสมัครท างานหรือกิจกรรมในชุมชน 
 4) การพัฒนาด้านการใช้ชีวิตและการดูแลตนเอง (health) หมายถึง การที่โรงเรียนหรือบุคลากรใน
โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี วิธีการจัดการ
ความเครียดอย่างเหมาะสม รู้จักดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 100 คน ในการ
ทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนก าหนดให้เข้ากิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิต 
    กลุ่มที่ 2 เป็นครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนก าหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนพาน
พสกสวัสดิ์ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 คน  
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต 
 2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิต 
 2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต 
 2.5 แบบประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 พัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ตามรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา [3]  
 3.2 ทดลองใช้ (try out) คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ านวน 22 คน เป็นนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านหนองไฮ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  
โดยโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 3.4 ประเมินคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้าน
วิจัยและพัฒนา หรือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 3.5 เตรียมการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  และประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส าหรับการทดลอง 
 3.6 ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองของคู่มือท่ีได้พัฒนาขึ้น 
 3.7 เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์
ประเมิน [5]  ดังนี ้
   4.50 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
     1.00 – 1.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
 

ผลการวิจัย 
 
1. การพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
 1.1  ผลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   ผู้วิจัยด าเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1  ผลการพัฒนาวีดิโอสื่อการเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน  โดยผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาวีดิโอสื่อการ
เรียนรู้การละเล่นบ้าน จ านวน 5 เรื่อง  ดังนี ้
 

    

     
 

ภาพที่ 1 วีดิโอสื่อการเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน 
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 จากรูปที่ 1  วีดิโอสื่อการเรียนรู้การละเล่นพืน้บ้าน มีจ านวน 5 เรื่อง  ประกอบด้วย การท าว่าวปักเป้า  การเดิน
กะลา  การท าโคมลอย  การท าบั้งโพล๊ะ  และการท าไม้โถกเถก  ขั้นตอนการด าเนินเรื่องทั้ง 5 เรื่อง เรียงล าดับ ดังนี้  ช่ือ
เรื่องการละเล่นพื้นบ้าน  ผู้จัดท า  ประวัติหรือความส าคัญของการละเล่นพื้นบ้าน  แนะน าอุปกรณ์  ขั้นตอนการสร้าง
เครื่องละเล่นพื้นบ้านตามล าดับ  และการอ้างอิงผู้ที่เกี่ยวข้อง   
  1.1.2  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฟซบุ๊กเพื่อจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเฟ
ซบุ๊ก ในการสร้างกลุ่มการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้ 
 

   
 

     
 

ภาพที่ 2 กลุ่มการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเฟซบุ๊ก 
 
 จากรูปที่ 2  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฟซบุ๊กเพื่อจัดการเรียนรู้ เป็นการน า   เฟซบุ๊กใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีจ านวน 5 กลุ่มการเรียนรู้  ประกอบด้วย  กลุ่มการท าว่าวปักเป้า  กลุ่มการท าอุปกรณ์การ
เดินกะลา  กลุ่มการท าโคมลอย  กลุ่มการท าบั้งโพล๊ะ  และกลุ่มการท าไม้โถกเถก  รายละเอียดและขั้นตอนด าเนินการทั้ง 
5 กลุ่มการเรียนรู้ ได้แก่  สื่อวีดิโอการละเล่นพื้นบ้าน  รายละเอียดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม  แบบประเมินทักษะ แบบ
ประเมินช้ินงาน และการใช้กล้องถ่ายทอดสด 
 
 1.2  ผลการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
  จากผลการพัฒนาวีดิโอสื่อการเรียนรู้และการใช้เฟซบุ้ค  ผู้วิจัยน ามาพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมโดยน า
กรอบของรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากระยะที่ 1  มีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 จากรูปที่ 3  คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต มีจ านวน 5 เรื่อง  ประกอบด้วย 
การท าว่าวปักเป้า  การเดินกะลา  การท าโคมลอย  การท าบั้งโพล๊ะ  และการท าไม้โถกเถก  มีองค์ประกอบ 3 หน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่  หน่วยที่  1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
หน่วยที่  2 การประยุกต์ใช้สื่อไอซีที เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  และ หน่วยที่  3  การ
ประยุกต์ใช้สื่อไอซีทีในการสร้างช้ินงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้  ขั้นตอนกิจกรรม  
ใบความรู้  ใบงาน  และแบบประเมิน 
 
 1.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของคู่มือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ผู้วิจัยน าคู่มือที่พัฒนาขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของคู่มือ 

รายการประเมิน  X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านความสอดคล้องของคู่มือกับรูปแบบ  4.56 0.53 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียนรู้  4.89 0.33 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิโอ  4.89 0.33 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของคู่มือเรื่อง การเดินกะลา  4.72 0.48 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของคู่มือเรื่อง การท าโคมลอย  4.76 0.45 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของคู่มือเรื่อง การท าบั้งโพล๊ะ  4.78 0.44 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของคู่มือเรื่อง การท าไม้โถกแถก  4.75 0.45 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของคู่มือเรื่อง การท าว่าวปักเปา้  4.67 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม  4.66 0.54 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 1  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66, 
S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียนรู้ ( X = 4.89, S.D.= 0.33)  ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิโอ (
X = 4.89, S.D.= 0.33)  ด้านความเหมาะสมของคู่มือเรื่องการท าบั้งโพล๊ะ ( X = 4.78, S.D.= 0.44)  คู่มือเรื่อง

การท าโคมลอย ( X = 4.76, S.D.= 0.45)  คู่มือเรื่องการท าไม้โถกเถก ( X = 4.75, S.D.= 0.45)  คู่มือเรื่องการ
เดินกะลา ( X = 4.72, S.D.= 0.48)  คู่มือเรื่องการท าว่าวปักเป้า ( X = 4.67, S.D.= 0.50)  และด้านความ
สอดคล้องของคู่มือกับรูปแบบ ( X = 4.56, S.D.= 0.53) 
 
2. การศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
 ผู้วิจัยได้น าคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ จ านวน 
100 คน และครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ จ านวน 10 คน มีผลการวิจัยดังนี ้
 
 3.1 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากสิ้นสุดการจัด
กิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท าการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล 
แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีนที่เข้าร่วมทดลองใช้เครื่องมือ 

รายการ  X  S.D.  ระดับความเหมาะสม 
1. ด้านผู้สอน  5.00 0.00  มากที่สุด 
2. ด้านกิจกรรม  5.00 0.00  มากที่สุด 
3.  ด้านสถานที่/ระยะเวลา  5.00 0.00  มากที่สุด 
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  5.00 0.00  มากที่สุด 

โดยรวม  5.00 0.00  มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด ( X =5.00, S.D.=0.00) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านผู้สอน  ( X =5.00, S.D.=0.00) ด้านกิจกรรม ( X =5.00, 
S.D.=0.00)  ด้านสถานที่/ระยะเวลา ( X =5.00, S.D.=0.00)  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =5.00, 
S.D.=0.00) 
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 3.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพานพสก
สวัสดิ์ จ านวน 10 คน  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท าการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล 
แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการส่งเสริมทักษะชีวิต 4.84 0.26 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือสื่อสาร 4.98 0.15 มากที่สุด 
3.  ความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดกิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจต่อสือ่วีดิทัศน ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.94 0.18 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( X =4.94, S.D.=0.18) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  ความพึงพอใจต่อคู่มือ ( X =5.00, S.D.=0.00)  
ความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ ( X =5.00, S.D.=0.00)  ความพึงพอใจต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือสื่อสาร ( X =
4.98, S.D.=0.15)  และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการส่งเสริมทักษะชีวิต ( X =4.84, S.D.=0.26) 
 3.3  ผลการศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมทักษะชีวิต
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   ผู้วิจัยศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา จากครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 
จ านวน 10 คน  โดยใช้แบบสอบถามความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  จากนั้นรวมรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีน ามาใช้ในการส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรยีนระดับ
ประถมศึกษาประเมินโดยคร ู

รายการ  X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. ด้านคุณลักษณะของงาน (Task Characteristics)  4.96 0.18 มากที่สุด 
2. ด้านคุณลักษณะของเทคโนโลยี (Technology Characteristics)  5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ด้านความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี (Task -Technology Fit)  5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม  4.99 0.09 มากที่สุด 
   จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น ามาใช้ใน
การส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.99, S.D.= 0.09)   
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  
ด้านคุณลักษณะของงานเทคโนโลยี ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ด้านความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี  
( X = 5.00, S.D.= 0.00) และด้านคุณลักษณะของงาน ( X = 4.96, S.D.= 0.18)    
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  คู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วย  วีดิโอสื่อการเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน มีจ านวน 5 เรื่อง  ประกอบด้วย การท าว่าวปักเป้า 
การเดินกะลา การท าโคมลอย การท าบั้งโพล๊ะ และการท าไม้โถกเถก  ขั้นตอนการด าเนินเรื่องทั้ง 5 เรื่อง เรียงล าดับจาก 
ช่ือเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน  ผู้จัดท า  ประวัติหรือความส าคัญของการละเล่นพื้นบ้าน  แนะน าอุปกรณ์  ขั้นตอนการสร้าง
เครื่องละเล่นพื้นบ้านตามล าดับ  และการอ้างอิงผู้ที่เกี่ยวข้อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฟซบุ๊กเพื่อจัดการ
เรียนรู้ มีจ านวน 5 กลุ่มการเรียนรู้  ประกอบด้วย  กลุ่มการท าว่าวปักเป้า  กลุ่มการท าอุปกรณ์การเดินกะลา  กลุ่มการท า
โคมลอย  กลุ่มการท าบั้งโพล๊ะ  และกลุ่มการท าไม้โถกเถก  และคู่มือการจัดกิจกรรมมีจ านวน 5 เรื่อง  ประกอบด้วย การ
ท าว่าวปักเป้า  การเดินกะลา  การท าโคมลอย  การท าบั้งโพล๊ะ  และการท าไม้โถกเถก  มีองค์ประกอบ 3 หน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก่  หน่วยที่  1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  หน่วย
ที่  2 การประยุกต์ใช้สื่อไอซีที เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  และ หน่วยที่  3  การ
ประยุกต์ใช้สื่อไอซีทีในการสร้างช้ินงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้  ขั้นตอนกิจกรรม  
ใบความรู้  ใบงาน  และแบบประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคู่มือการจัดกิจกรรมมีขั้นตอนการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นล าดับขั้น โดยการ
สังเคราะห์จากกรอบแนวคิดของรูปแบบและกิจกรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมที่ตรงตามบริบท
และความต้องการ น าสู่การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ แสดงความคิดเห็นต่อคู่มือ 
โดยคู่มือที่พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดที่เป็นขั้นตอน มีเครื่องมือ และการประเมินผลจามจุดประสงค์  สอดคล้องกับ [6] 
ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู้ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญาตามแนวคิดของโปร์แมท เพื่อส่งเ สริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กประถมวัย การวิจัยในครั้งนี้ได้ชุดการเรียนรู้มีทั้งหมด 5 ชุดมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 10 หน่วยและจากผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน
พบว่าชุดการเรียนรู้ทีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 81.52 / 77.56 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากบ 81.52 และมีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 77.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 80.00 / 80.00 จึงมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2.  การทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ระดับมากที่สุด  ครูมีความพึงพอใจต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระดับมากที่สุด  และความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการ
ส่งเสริมทักษะชีวิต  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และกลุ่ม
ตัวอย่าง ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะในการพัฒนาซึ่งกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน (PjBL)  โดยเริ่มจากขั้นการศึกษา เพื่อศึกษาการใช้งานและการสืบค้นข้อมูลจาก
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จากนั้นท าการวางแผนโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียน 4-5 คน  ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการสร้างช้ินงาน เพื่อปฏิบัติการสร้างช้ินงานตามบทบาทหน้าที่ ทดสอบความสมบูรณ์ของช้ินงาน และท าการ
ประเมินความสมบูรณ์ของช้ินงานเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย  สอดคล้องกับ [7] ได้ศึกษาเรื่องการสร้างชุด
ฝึกอบรมการพัฒนาความสุขตามแนวปัญญาเพื่อแนะแนว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัย
พบว่า 1) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยโปรแกรมชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสุขตามแนวปัญญาเพื่อ
แนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสุข ตามแนวปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมโปรแกรมชุดฝึกอบรมการพัฒนา
ความสุขตามแนวปัญญา ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสุขตามแนวปัญญามากข้ึน นักเรียนกล่าวว่ามี
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เจตคติที่ดีในเรื่องความสุขตามแนวปัญญาและจะน าแนวทางเศรษฐกิจไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดความสุข
ตามแนวปัญญา 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา จึงควรมีการพัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมทักษะด้านอื่น ๆ หรือระดับช้ันอ่ืน ๆ ต่อไป 
  2. ควรมีการศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ 
  3. ควรมีการศึกษาการใช้การละเล่นพ้ืนบ้านอ่ืน ๆ มาใช้ในกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในแต่ละภาค 
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