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บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับผู้
สูงวัย และเพื่อแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงวัย ดําเนินการโดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. รวม 30
ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศว่าด้วยอาหาร
สําหรับผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในจังหวัดภูเก็ต การใช้สมาร์ตโฟนที่
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ การใช้แอปพลิเคชันที่จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ และสารสนเทศภูเก็ตกับการเป็นเมือง
เครือข่ายสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหารของยูเนสโก ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้าน
เนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก และด้านการนําความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

คําสําคัญ: การรู้สารสนเทศ, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้, สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้สูงอายุ,
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ABSTRACT
Learning activity arrangement of information and information technology for
elderly students of Patong municipality school aimed to educate the necessity information and
information resources and to advise the appropriate information technology for elderly. The
learning activity were held on 11 th July to 4 th September 2 0 1 9 , average 3 0 hours. Learning
Activities consisted of information learning, information resources, mainly learning information
resources in Phuket, essential smart phone and application for elderly, tourism for elderly,
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information in food technology for elderly and UNESSCO Creative City of Gastronomy. The learning
activity findings the level of contents satisfaction for respondents was very high and the level of
the transfer of acquired knowledge satisfaction for respondents was high.

Keyword: Information literacy, Promoting active learning, Information technology for ageing,
Elderly school
บทนํา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ที่มุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศ บริการความรู้ในลักษณะต่าง ๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ชุมชน สังคม ซึ่งกิจกรรมบริการวิชาการที่สาขาดําเนินการมุ่งจัดให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ก ารวิ ช าการที่ ต อบสนองการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และความเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ คือ การกําหนดประเด็นความรู้ให้ทันยุคสมัยและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของสาขาวิชาที่มุ่งจะจัดบริการความรู้ สารสนเทศที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับวัย ในช่วงกลางปีที่ผ่านมานับเป็นโอกาสดีของผู้เขียนที่ได้เป็นคณะทํางานและผู้สอนของโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
นักเรียนของโรงเรียนจํานวน 45 คนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองป่าตองที่
ดําเนินการและขับเคลื่อนโดยผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าตองและทีมงานร่วมกับคณะอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุในรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ของพลเมืองภูเก็ตซึ่งอยู่ในเมืองอัจฉริยะ (smart city) และเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของ
ยูเนสโก (Phuket : city of gastronomy) ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2561) และสมาน
ลอยฟ้า (2554, น. 54) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า ผู้สูงอายุควรมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและควร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ และสมาน ลอยฟ้า (2554, น. 62) ยังเน้นย้ําว่า การให้ความรู้
ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นความท้าทาย
เร่งด่วน ควรมีการดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับผู้สูงวัย
2. เพื่อแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงวัย
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองป่าตอง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายใต้การดูแลของผู้อํา นวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองป่าตองและ
คณะทํางานและที่ปรึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นําโดย
อาจารย์ ดร.อดุล นาคะโร อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ ซึ่งคณะทํางานได้ดําเนินการออกแบบเพื่อ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองป่าตอง ประกอบด้วยขั้นเตรียม ขั้นดําเนินการ และขั้นสรุป ดังนี้
ขั้นเตรียม
1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท และความจําเป็นของผู้สูงอายุในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากเอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของนักเรียน จํานวน 39 คน เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย จํานวน 4 กลุ่ม แล้วนําความคิดเห็นกลุ่มย่อยมาสรุป
เป็นมติร่วม
3. นําประเด็นที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อมูลบริบทสถานการณ์และข้อมูลที่จําเป็น
สําหรับผู้สูงอายุมาสังเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคเรียน
4. นําเสนอแผนกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้ประสานงานของโรงเรียนเพื่อนําเสนอและขออนุมัติ
5. เตรียมสื่อความรู้ และสื่ออื่น ๆ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 39 คน ตลอดภาคเรียน ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 13.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประกอบด้วยกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ในตัวผู้สูงวัยแต่ละคน พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษา ได้แก่ เพจตายายสอนหลาน ยูทูบการทําแป้งข้าวหมาก

ภาพที่ 1- 2 การให้ความรู้เรื่องความรู้และองค์ความรู้ในตัวผูส้ ูงอายุ
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กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าด้วยอาหาร ประกอบด้วยกิจกรรม
การให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอาหาร พร้อมตัวอย่าง
และสื่อประกอบ ได้แก่ แอปพลิเคชัน food panda delivery เว็บไซต์เกี่ยวกับอาหาร

ภาพที่ 3 การเรียนรู้แหล่งสารสนเทศอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด

ภาพที่ 4-5 การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร
กิจ กรรมที่ 3 เรีย นรู้ส ารสนเทศอาหารภู เก็ ต และความเป็ นเมื องเครื อ ข่า ยสร้ า งสรรค์ ด้ า น
วิทยาการอาหารของยูเนสโก (Phuket city of gastronomy) ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
พื้นเมืองภูเก็ต ภูเก็ต : เมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก พร้อมของตัวอย่างและสื่อ
ประกอบ ได้แก่ เพลงของกินภูเก็ตหรอยหรอย ตัวอย่างขนมพื้นเมืองภูเก็ต เว็บไซต์ว่าด้วยภูเก็ต : เมืองเครือข่าย
สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก และการสาธิตและทําขนมอังกู๊
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ภาพที่ 6 การเรียนรู้เรื่องการทําขนมอังกู๊ ขนมมงคลภูเก็ต

ภาพที่ 7 เรียนรู้อาหารภูเก็ตจากเพลง
กิจกรรมที่ 4 เรี ยนรู้แ หล่ งสารสนเทศว่ าด้ วยอาหารภู เก็ ตในชุ มชน ประกอบด้ว ยกิ จกรรม
การศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศที่สําคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านบางเหนียว ศาลเจ้าพ้อต่อก๋ง

ภาพที่ 8 การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว
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ภาพที่ 9-10 การศึกษาดูงานพิธีกรรมในประเพณีพ้อต่อภูเก็ต ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก๋ง
กิจกรรมที่ 5 เรียนรู้สารสนเทศอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สารสนเทศอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ พร้อมตัวอย่างสื่อ ได้แก่ เว็บไซต์เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุ คลิปวีดิทัศน์
เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 5 หมู่ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ

ภาพที่ 11 การเรียนรู้เกีย่ วกับอาหารสําหรับผู้สูงอายุจากสื่อ
กิจกรรมที่ 6 เรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกับการประดิษฐ์
ของที่ระลึกในการท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมตัวอย่างสื่อ ได้แก่ เว็บไซต์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สารสนเทศการ
เตรียมตัวก่อนเที่ยวของผู้สูงอายุ แนะนําการใช้แอปพลิเคชันจองที่พัก และจองตั๋วเครื่องบิน
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ภาพที่ 12 การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและแนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ

ภาพที่ 13 การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก

ภาพที่ 14 ผู้สูงอายุกับการทําของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 7 เรียนรู้การใช้สมาร์ตโฟนที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้การใช้ Line บนสมาร์ตโฟน การถ่ายภาพด้วยสมาร์ตโฟน และการตกแต่งภาพการ์ตูนบนสมาร์ตโฟน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที่ 15-16 การเรียนรูเ้ กี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่องานต่าง ๆ
กิ จ กรรมที่ 8 เรี ย นรู้ แ หล่ ง สารสนเทศที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม
การศึกษาดูงานหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ การศึกษาดูงานบริการของหอสมุด การฝึกปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์และสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 17 การศึกษาดูงานหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ภาพที่ 18 ผู้สูงอายุกับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ขั้นสรุป
1. ผู้เขียน ผู้ประสานงานของโรงเรียน และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการนําเสนอผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่ผ่านมา ประกอบด้วยกิจกรรมบูรณาการสารสนเทศอาหารภูเก็ตกับการสันทนาการ ชื่อชุดการแสดง
รีวิวประกอบเพลงของกินภูเก็ตหรอยหรอย การประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่าน และการพูด
แสดงความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนผู้สูงอายุ
2. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าชั้นเรียน จํานวน 39 คน โดยใช้แบบสอบถามที่
ผู้สอนสร้างขึ้นโดยครอบคลุมประเด็นการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ต้องการ มีความทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ และการนําความรู้ไ ปใช้และเผยแพร่/
ถ่ายทอดต่อได้
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
สารสนเทศและแหล่ ง สารสนเทศที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ สารสนเทศและแหล่ ง
สารสนเทศเกี่ยวกับความรู้และองค์ความรู้ในตัวผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ แหล่งสารสนเทศ
เกี่ยวกับอาหาร สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการทําของที่ระลึก สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศความเป็น
เมืองอาหารโลกของภูเก็ต แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การใช้แอปพลิเคชันในการสั่ง
อาหาร การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ การใช้ไลน์ที่ถูกต้อง การใช้สมาร์ตโฟน
ในการถ่ายภาพ แต่งภาพ และการบันเทิง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุให้ความสนใจ และตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จาก
การเข้าชั้นเรียน การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง และสามารถทําผลงานจากกิจกรรมการ
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เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม และเมื่อพิจารณาเรื่องความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีความ
พึงพอใจด้านเนื้อหา ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า เนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจและ
ความต้องการ มีความพึงพอใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.46) เนื้อหาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความ
พึงพอใจระดับดีมาก (4.54) เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมและโลกปัจจุบัน มีความพึงพอใจระดับดีมาก
(4.54) ส่วนความพึงพอใจด้านการนําความรู้ไ ปใช้ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.33) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.59) มีความมั่นใจ
และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีความพึงพอใจระดับดี (4.08) และสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอด
ได้ มีความพึงพอใจระดับดี (4.33)
อภิปรายผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจ
ระดั บดีม าก (ค่ าเฉลี่ย 4.51) และด้า นการนํ าความรู้ไ ปใช้ มีค วามพึง พอใจระดับ ดี (ค่า เฉลี่ย 4.33) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็น ศึกษาสถานการณ์และบริบทความจําเป็น
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ แล้วออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะ
1. การจั ดกิ จกรรมส่ งเสริม การเรีย นรู้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมายกลุ่ม ต่า ง ๆ จํ าเป็น ต้อ งศึ กษาความ
ต้องการและบริบท สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ประกอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. กิจกรรมที่จัดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจําวันมากที่สุด
การนําไปใช้ประโยชน์
เป็นแนวทางและแนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ําหรับผูส้ งู อายุของผู้สนใจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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