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 การวิจยัครั
 งนี
 มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื�อศึกษาขอ้มูลพื
นฐาน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ดา้นสุขภาพ ความตอ้งการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 2) เพื�อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ             
ให้แก่แรงงานข้ามชาติในชุมชน 3) เพื�อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะกับ                
กลุ่ม     แรงงานขา้มชาติ 4) เพื�อประเมินและปรับปรุงรูปแบบ ซึ� งเป็นวิธีการวิจยัและพฒันา กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยันี

ไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติผูต้อบแบบสอบถาม 302 คน นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติในพื
นที�ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั
นมธัยมศึกษาตอนตน้
ของศูนย ์กศน. ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 30 คน ผูเ้ชี�ยวชาญ 4 คน และกลุ่มเป้าหมายในชุมชนจาํนวน  25  คน 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ คู่มือการใช้
รูปแบบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน แบบประเมินผลงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบบนัทึก    
การประชุม สมุดกระจกสะท้อนความคิด การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ             
เป็นอิสระต่อกนั และการวิเคราะห์เนื
อหา 

ผลการวิจยั พบวา่:  
1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื
นฐานพบว่าแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ร้อยละ 79.14 ไม่รู้หนังสือ การสื�อสารที�เหมาะสม      

กบัแรงงานขา้มชาติในชุมชนจึงเป็นการสื�อสารทางตรงโดยใชสื้�อบุคคลจะช่วยให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางสุขภาพไดง้่ายกว่าสื�อชนิดอื�น 
นอกจากนี
ยงัพบวา่แรงงานขา้มชาติในชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ CD.EF เขา้ไม่ถึงสิทธิทางดา้นสุขภาพ พวกเขามกัจะซื
อยามารับประทานเอง
และจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองในคลินิกเอกชน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพวกเขาอยูใ่นระดบัปานกลาง และตอ้งการเรียนรู้เรื�องสิทธิH
ทางดา้นสุขภาพมากที�สุด ขณะที�นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติถูกสอนใหอ้ดทนต่อความเจบ็ป่วย “ฟื
 นใหไ้วหายใหเ้ร็ว”  

2. รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ (Migrant Health 
Literacy Model: MHL Model) มีองคป์ระกอบ ] ส่วนไดแ้ก่ (^) หลกัการ (_) วตัถุประสงค ์(F) ขั
นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และ       
(]) เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช้ ทั
งนี
 การพฒันารูปแบบนี
 เป็นการบูรณาการทาํงานร่วมกันภายใต ้] ระบบสนับสนุนในชุมชน ไดแ้ก่ 
ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและสิ�งแวดลอ้ม และระบบวฒันธรรม ในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะไดแ้บ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 5 หน่วย ไดแ้ก่ การเขา้ถึงองคค์วามรู้และการบริการทางสุขภาพ การทาํความเขา้ใจ  
องคค์วามรู้ทางสุขภาพ การประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสุขภาพ  และการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ  

3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบพบวา่ ผลการประเมินความรู้พบวา่นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี�ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.01 ดา้นทกัษะนักศึกษาสามารถจดัทาํผลงานไดใ้นระดับคุณภาพดีขึ
นไป 
กลุ่มเป้าหมายการสื�อสารในชุมชนเห็นวา่ความรู้ที�พวกเขาไดรั้บเป็นประโยชนใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั ผลการประเมินดา้นเจตคติพบว่า
นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติมีทางเลือกมากยิ�งขึ
นในการเขา้ถึงความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพที�จาํเป็น  

4. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั
 งนี
    
มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกดา้น วิทยากรมีระดบัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
อยูใ่นระดบัมากที�สุดทุกดา้น โดยวิทยากรเสนอให้เพิ�มเวลา ขยายประเด็น ศึกษาคาํเรียกเกี�ยวกบัความเจ็บป่วยในภาษาชาติพนัธุ์เพิ�มเติม 
ขยายกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึ
น และสร้างบุคลากรสาํหรับการอบรมรมเรื�องความรอบรู้ทางสุขภาวะใหมี้มากขึ
นในชุมชน  
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UNAROMLERT, Ph.D., AND ASST.PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRSTHAM, Ed.D. 434  pp. 
 

 The objectives of this research were 1) to study of fundamental data, the healthcare, and health learning 
needs of the migrants in community. 2) to develop the learning management model of migrant health literacy. 3) to try out           
the model. 4) to evaluate and improve the model. The research methodology was research and development. The samples and          
key informants consisted of 302 migrant questionnaire respondents, 4 specialists, and 30 migrant students studying in                  
the Chai Satan Sub-District Non-formal and Informal Education Centre, and 25 migrants in community. The instruments were         
the Migrant Health Literacy Model, its manual, in-depth interview guidelines, the questionnaires, pretest and posttest, task and                 
project assessments, reflexive thinking note, and note taking. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-
test and content analysis.   

The findings of the research were as follows:  
1. In the community, 79.14 percent of the migrants are low literacy. So the face-to-face communication or using 

personal media was better than other types of communication. Moreover, 59.03 percent of them could not access any      
government-provided health rights. They had purchased over-the-counter medicines for self-treatment and paid treatments in 
private clinics and hospitals for themselves. Majority of them had healthcare behaviors at the medium level. They needed to learn 
and to access their health right information and health services. The student  had been taught to be patient with their pain from 
their parents, as the phrase “Quick revive and get well fast”. 

2. The Migrant Health Literacy Model composed of 4 components; 1) principle 2) objectives 3) process of 
learning management, and 4) the key conditions for using the model. It was integrated and cooperated from 4 supportive systems 
in the community such as educational system, health system, social and environmental system,  and cultural system.                   
The learning management plan consisted of 5 units for migrant health literacy learning activities such as accessibility, 
understanding, assessment, utilization, and communication of health information.   

3. The results revealed that in the knowledge assessment, the migrant students had the posttest scores in overall 
and in each unit higher than the pretest ones at the 0.01 level of statistical significance. In practice assessment, their task and 
project assessments  were at the good level as required in overall and each unit. Moreover, the target groups in community  of     
the students’ communication projects, agreed that the health information was transmitted was useful and could be applied in 
everyday life. In attitude assessment, the student revealed that they had more alternatives to access vary sources of health 
information, necessary healthcare, and health service.  

4. The students’ overall satisfaction toward MHL model was at the high level. The trainers’ overall satisfaction 
toward using MHL model was at the highest level. The trainers suggested that the learning activity should be prolonged activity 
duration, be enlarged more health issues, increase the migrant targets in the community and institutions, study additional disease 
and illness explanation terms in the ethnic language, and construct Migrant Health Literacy trainers in community.  
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งานวิทยานิพนธ์ฉบบันี� จะสําเร็จมิไดห้ากขาดอาจารยที์�ปรึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ทุกท่านที�เห็นคุณของวิทยานิพนธ์นี� และทาํให้ความตั� งใจของผูว้ิจยัในการนําร่อง
แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ในพื�นที� ข้าพเจา้ขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ3  อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที�ให้โอกาสที�ดีในชีวิตทั�งใน
ดา้นการทาํงานและการเรียน คอยชี�แนะแนวทาง สั�งสอนประสิทธิประสาทวิชาให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้
วิธีวิทยาใหม่ๆ ซึ� งต่างไปจากโลกทัศน์ทางวิชาการที�ข้าพเจ้าเคยรู้จัก ขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด, รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต เขียววิชยั,  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.   
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  สําหรับความเมตตาของอาจารยทุ์กท่านที�คอยเป็นกาํลงัใจ ให้คาํชี� แนะอนั
เป็นประโยชน์ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันี� มีทิศทางที�น่าสนใจมากยิ�งขึ�น  
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ที�ทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้ป็นส่วนหนึ�งในคณะทาํงานและเป็นแรงบนัดาลใจที�สําคญัในการริเริ�มงานศึกษา
นี�  ขอบพระคุณกลัยาณมิตรที�ดีทุกท่านที�คอยช่วยเหลือกนัมาโดยตลอด ขอบคุณครอบครัวที�แสน
อบอุ่นเป็นทั�งกองหนุนและกองเชียร์พร้อมจะเขา้ใจ ใหก้าํลงัใจ และยนืหยดัไปกบัขา้พเจา้เสมอมา  
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บทที�  1 

บทนํา 

 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

จงัหวดัเชียงใหม่มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื�องและมีศกัยภาพด้านการค้า 
การเงิน การลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา อีกทั'งยงัเป็นเมืองท่องเที�ยวที�สําคญัของ
ประเทศไทยและของโลก จึงจาํเป็นอย่างยิ�งที�ต้องอาศยัแรงงานจาํนวนมากในการพฒันาเมือง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งแรงงานขา้มชาติจากประเทศเพื�อนบา้นเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
ของจงัหวดั โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบแรงงานขา้มชาติที�จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย
ในจงัหวดัเชียงใหม่จาํนวนทั'งสิ'น 99,784 คน ในจาํนวนนี' มีแรงงานที�เคลื�อนยา้ยมาจากประเทศเมียน
มาร์ที�ขึ'นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติจาํนวนทั'งสิ'น 81,373 คนและนาํเขา้ตาม MOU (ตามมาตรา 9) 
ทังสิน 216 คน (สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2559)  

แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เข้ามาทาํงานอยู่ในภาคการผลิตและธุรกิจต่างๆ ในภาค
การเกษตรสวนส้ม หวัหอม กระเทียม ลิ'นจี� ทาํนา และโรงสี ฯลฯ แต่อยา่งไรก็ดีมีแนวโนม้การจา้ง
งานในภาคเกษตรลดลง ขณะที�ภาคการท่องเที�ยวของจงัหวดัมีการขยายตวัในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มากขึ'น ทาํใหแ้รงงานขา้มชาติที�มีฝีมือจาํนวนหนึ�งเปลี�ยนไปทาํงานในภาคบริการและธุรกิจก่อสร้าง
มากขึ'น  (สํานกันโยบายและแผนการพฒันาเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่, 2554) ในงานศึกษาของคณา
รักษ์ เจริญศิริ (2548) พบวา่ มีการเขา้ทาํงานในสถานประกอบการ 2 กลุ่มไดแ้ก่ 1) งานในสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ งานในภาคก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ� งเป็นแรงงานระดบั
ช่างฝีมือ งานในโรงงาน เช่น โรงงานทาํขนมและกิจการขนส่ง แต่มกัจะอยูใ่นงานที�ใชแ้รงงาน เช่น 
กรรมกรขนถ่ายสินคา้ พนกังานทาํความสะอาด 2) งานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ไดแ้ก่ งาน
ในภาคก่อสร้างขนาดเล็ก มีทังที)เป็นกรรมกรทั)วไปและเป็นระดบัช่างฝีมือเพศชาย งานคนรับใชใ้น
บา้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างดา้วเพศหญิงงานในบริษทั ห้างร้าน และกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่
จะถูกจดัให้ทาํงานประเภทที)ใชแ้รงงาน เช่น ขนถ่ายสินคา้ บรรจุสินคา้ ลา้งจาน ทาํความสะอาด 
เป็นตน้  

การหลั)งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเป็นปรากฏการณ์ที)เกิดขึ นเช่นเดียวกับใน
หมู่บา้นนนัทาราม ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ� งเป็นพืนที)ศึกษาของงานวิจยันี  
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ในหมู่บา้นผูว้จิยัพบแรงงานจากรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์เขา้มาอาศยัมากกวา่ 1,400 คน (ร้อยละ 74) 
ขณะที�ประชากรในหมู่บา้นที�เป็นคนพื'นเมืองหรือถือสัญชาติไทยอยูเ่พียง 485 คนเท่านั'น (ร้อยละ 
26) ชาวไทใหญ่ในพื'นที�จะกระจุกตวัอยูร่วมกนัในกลุ่มชาติพนัธ์ุ ซึ� งจาํนวนหนึ�งเขา้มาอยูใ่นปะเทศ
ไทยนานนบัสิบปี (ทศวรรษที� 2540) และมีทายาทรุ่นที�สองเขา้ศึกษาในโรงเรียนวดันนัทารามซึ� ง
เป็นนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียน ชาวไทใหญ่มีการรวมตัวช่วยเหลือเกื'อกูลกันในลักษณะ
เครือข่าย ในพื'นที�มีแหล่งเรียนรู้ให้กบัแรงงานขา้มชาติในลกัษณะองคก์รพฒันาเอกชนซึ� งทาํหนา้ที�
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเรื�องของสิทธิแรงงาน ภาษาไทย ภาษาไทยใหญ่ ภาษาพม่าและภาษาองักฤษ มี
พื'นที�สําหรับจัดกิจกรรมและพิธีกรรมสําคัญๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ตลอดทั' งปี  อีกทั' งมี
หน่วยงานราชการอยา่งศูนยก์ศน. ตาํบลไชยสถานเขา้มามีส่วนช่วยในการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน
ให้แก่นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติที�สนใจอีกดว้ย ในดา้นความเป็นอยู่หมู่บา้นแห่งนี' มีร้านคา้จาํนวน
หนึ� งขายสินคา้สําหรับชาวไทใหญ่โดยเฉพาะ และในช่วงเยน็วนัพุธจะมีตลาดนดัซึ� งจาํหน่ายขา้ว
ของเครื� องใช้ อาหารการกินสําหรับชาวไทใหญ่ในพื'นที�ปะปนกับอาหารพื'นเมือง พื'นที�ตั'งของ
หมู่บา้นไม่ไกลจากเมืองมากนกั ดงันั'นจะเห็นไดว้า่ลกัษณะพิเศษของพื'นที�เป็นส่วนหนึ�งที�ทาํให้ชาว
ไทใหญ่จาํนวนมากหลั�งไหลเข้ามาอาศยัในหมู่บ้านอยู่ตลอดและมีแนวโน้มที�จะเพิ�มขึ' นเรื� อยๆ 
(ประทิน ดวงแกว้, 2557) 

โดยภาพรวมความตอ้งการแรงงาน การเคลื�อนยา้ยแรงงานขา้มชาติ และการหลั�งไหลเขา้
มาของกลุ่มแรงงานขา้มชาติและผูติ้ดตามกลายเป็นสิ�งที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ เช่นเดียวกบัปัญหา
โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ และปัญหาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขต่างๆ ที�มาพร้อมกบัการเดินทางขา้ม
พรมแดนของผูค้น จากการศึกษาข้อมูลเบื'องต้นจากกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื'นที�จังหวดั
เชียงใหม่ พบข้อมูลที�น่าสนใจดังนี'  สถิติของงานระบาดวิทยา กลุ่มงานโรคติดต่อ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่บ่งชี ว่า โรคติดต่อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์
บางส่วนที)เขา้รับการรักษาที)โรงพยาบาลของรัฐบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ตั'งแต่เดือน มกราคม – 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบผูป่้วยจาํนวนทังสิน 1,159 ราย เป็นโรคติดต่อทังสิน 33 โรค โดยโรคที)มี
แรงงานขา้มชาติเป็นมากที)สุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โรคทอ้งร่วงร้อยละ 46.9 รองลงมาเป็นไขห้วดั
จาํนวนร้อยละ 13.1 อนัดบั 3 โรคปอดบวมร้อยละ 9 และพบโรคระบาดอื)นๆ ที)มีผูป่้วยไม่เกิน100 
คนในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ อาหารเป็นพิษ โรคไข้หวดัใหญ่  โรคตาแดงจากเชือไวรัส โรค
อีสุกอีใส โรคไข้เดงกี)  โรคมือเท้าปาก โรควณัโรคปอด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื)นๆ  โรค
ไขเ้ลือดออก โรคหนองในแท ้ โรคซิฟิลิส โรคไขร้ากสาดใหญ่ โรคตบัอกัเสบไม่ระบุชนิด โรคตบั
อกัเสบบี โรคเยื)อหุ้มสมองอกัเสบ  อาการภายหลงัได้รับการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค โรคหูดที)
อวยัวะเพศ โรคบิดจากเชือชิเกลลา โรคบิดมีตวั  โรคตบัอกัเสบเอ  โรคบาดทะยกั โรคไขเ้ลือดออก
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ช็อก โรคสมองอกัเสบ โรควณัโรคระบบอื)นๆ  โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน  โรคพิษสุนขับา้ 
โรคคางทูม โรคเห็ดพิษ โรคเริมที)อวยัวะเพศ (ดูในตารางที) 1)  
ตารางที)  1  สรุปขอ้มูลโรคระบาดในกลุ่มแรงงานขา้มชาติจากประเทศเมียนมาร์ ที)เขา้รับการรักษาจากโรงพยาบาล

ของรัฐในจงัหวดัเชียงใหม่ตังแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

   (n=1,159) 

ลาํดบั ชื)อโรค จาํนวน(คน) ร้อยละ 

1 โรคทอ้งร่วง  544 46.94 

2 ไขห้วดั 152 13.11 

3 โรคปอดบวม 104 8.97 
4 โรคอื)นๆ ไดแ้ก่ อาหารเป็นพิษ โรคไขห้วดัใหญ่  โรคตาแดง

จากเชือไวรัส โรคอีสุกอีใส โรคไขเ้ดงกี) โรคมือเทา้ปาก โรค
วณัโรคปอด โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อื)นๆ  โรคไขเ้ลือดออก 
โรคหนองในแท้  โรคซิฟิลิส โรคไข้รากสาดใหญ่ โรคตับ
อกัเสบไม่ระบุชนิด โรคตบัอกัเสบบี โรคเยื)อหุ้มสมองอกัเสบ  
อาการภายหลงัได้รับการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค โรคหูดที)
อวยัวะเพศ โรคบิดจากเชือชิเกลลา โรคบิดมีตวั  โรคตบัอกัเสบ
เอ  โรคบาดทะยกั โรคไขเ้ลือดออกช็อก โรคสมองอกัเสบ โรค
วณัโรคระบบอื)นๆ  โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน  โรค
พิษสุนขับา้ โรคคางทูม โรคเห็ดพิษ โรคเริมที)อวยัวะเพศ 

359 30.97 

 รวม  1,159 100.00 

ที)มา: สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, งานระบาดวิทยา, “ขอ้มูลโรคระบาดในกลุ่มแรงงานขา้มชาติจาก
ประเทศเมียนมาร์ ที)เขา้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐในจงัหวดัเชียงใหม่ตังแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558,” 30 กรกฎาคม 2558.  

ขอ้มูลสถิติของงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่ (2558) ในขา้งตน้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลที�ไดส้อบถามจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื'นที� พบ
โรคติดต่อทั�วไปที�เกิดขึ'นกบัคนแรงงานขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่และในชุมชนดงันี'  โรคทางเดิน
อาหาร โรคตาแดง หวดั ไขเ้ลือดออก ฯลฯ  (ธนูพรเพญ็ แกว้กนัทะ, 2558; จนัทร์ทิพย,์ 2558; สุพจน์ 
ไชยจินดา, 2558) 

นอกจากนี  คุณอมรินทร์ หน่อไชยวงศ ์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ หวัหนา้งาน
เวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสารภี ไดส้ะทอ้นสถานการณ์การติดเชือเอชไอวีและวณั
โรคในเขตอาํเภอเมืองและชานเมืองเชียงใหม่ว่า ยงัคงมีสถานการณ์ที)ทวีความรุนแรงและน่าเป็น
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ห่วง เนื)องจากแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ที)ทาํงานในร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร และสปาที)มีการขาย
บริการแฝง ตลอดจนสถานบริการอาบอบนวดยงัคงมีการระบาดของเชือเอชไอวีอยูม่าก โดยคนไข้
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบวา่ตนเองเป็นติดเชือและมกัจะตรวจพบในระยะที)คุกคามหรือรุนแรงมาก
แลว้ อีกทังคนไขบ้างรายเป็นวณัโรคก็มกัพบเชือเอชไอวีแฝงมากบัวณัโรคตามมาดว้ย (อมรินทร์ 
หน่อไชยวงศ,์ 2558) 

ในดา้นการป้องกนัควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ พบว่าปัญหาการรักษาวณัโรค
ของประเทศเพื)อนบา้นเป็นเพียงการรักษาตามอาการ ขาดการควบคุมโรคในระยะแพร่เชือทาํให้
แรงงานจาํนวนหนึ) งเขา้ใจว่าตนเองหายดีและขา้มมาทาํงานในประเทศไทยตามปกติ ดงันันการ
ควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานขา้มชาติที)มาจากประเทศที)การแพทยแ์ละการสาธารณสุขยงัไม่ดีนกัก็
เป็นปัญหาที)ทา้ทายสําหรับการแพทยแ์ละการสาธารณสุขของประเทศไทยจะตอ้งรับมือกบัปัญหา
เหล่านี ต่อไป (อมรินทร์ หน่อไชยวงศ์, PQQR) ขณะที)คุณประนอม ปัญญา หัวหน้างานผูป่้วยนอก 
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสารภีกล่าวถึงการแพร่เชือวณัโรคในชุมชนว่ายงัคงมีความเสี)ยงอยู่
มาก เพราะคนไขย้งัคงตอ้งกลบัไปใช้ชีวิตและทาํงานร่วมกบัแรงงานขา้มชาติคนอื)นๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ)งในแคมป์คนงานทาํให้การควบคุมโรคยงัคงเป็นเรื)องที)ทาํไดย้าก (ประนอม ปัญญา, 2558) 
ขณะที) ปัญหาของการติดตามควบคุมโรคในชุมชน คุณธนูพรเพ็ญ แก้วกันทะ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลพญาชมภู ตาํบลชมพู อาํเภอสารภี กล่าววา่แรงงาน
ข้ามชาติบางส่วนมีการเคลื)อนยา้ยไม่อยู่เป็นที)ทาํให้การจาํกัดหรือการควบคุมวณัโรคจึงยงัไม่
สามารถติดตามตวัคนไขม้ารับการรักษาได ้ขณะเดียวกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในชุมชนก็ยงัคง
มีความเสี)ยงและควบคุมไดย้าก เนื)องจากแรงงานส่วนใหญ่ไม่ยอมเขา้มาตรวจรักษา และยงัพบวา่ใน
กลุ่มแรงงานขา้มชาติในวยัผูใ้หญ่เริ)มพบโรคไม่ติดต่อเพิ)มมากขึนเนื)องจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคหัวใจ เป็นตน้  (ธนูพรเพ็ญ แกว้กนัทะ, 
2558) 

ขณะเดียวกนัการเขา้มาของแรงงานขา้มชาตินอกเหนือไปจากบุคคลในวยัแรงงานที)เขา้
มาหางานทาํแล้ว เรายงัพบว่าพวกเขาได้นาํผูติ้ดตามหรือลูกหลานเขา้มาด้วยซึ) งมีทังที)ติดตามมา
ภายหลงัหรือเกิดและเติบโตที)ประเทศไทย โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพืนที)พบมีอตัราการเกิดของ
เด็กที)มีพ่อแม่เป็นแรงงานขา้มชาติจาํนวนมาก คุณธนูพรเพญ็ แกว้กนัทะ (2558) เล่าว่า ในกลุ่มของ
แรงงานขา้มชาติในพืนที)ตาํบลชมภูมีอตัราการตังครรภแ์ละอตัราการเกิดสูงและสูงกวา่คนไทย โดย
แม่ตั งครรภ์ที)เป็นแรงงานข้ามชาติจะมีอายุระหว่าง 18-25 ปี พบการคลอดบุตรเกือบทุกเดือน 
แรงงานหญิงส่วนหนึ) งมีสามีเป็นคนไทย ทาํให้ลูกที)เกิดมีสัญชาติไทย ขณะที)พ่อแม่ที)เป็นแรงงาน
ข้ามชาติจะไม่ได้สัญชาติแม้เกิดในประเทศไทยก็ตาม จากการสํารวจของกลุ่มอาสาสมัคร
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สาธารณสุขแรงงานขา้มชาติ (อสต.) ยงัพบวา่ แรงงานขา้มชาติมีอตัราการให้นมบุตรสูง ภาหลงัจาก
การคลอดบุตร กลุ่มพ่อแม่แรงงานขา้มชาติที)ไม่มีญาติผูใ้หญ่หรือผูสู้งอายุช่วยดูแล พ่อแม่จาํนวน
หนึ) งมกันําลูกไปฝากเลี ยงกับสถานรับเลี ยงเด็ก และเมื)ออายุครบเกณฑ์พวกเขาจะส่งลูกๆ ไป
โรงเรียนในระหวา่งที)พอ่แม่แรงงานขา้มชาติตอ้งไปทาํงานนอกบา้น การอยูร่วมกนัในโรงเรียนยอ่ม
เลี)ยงไม่ได้ที)เด็กจะตอ้งเสี)ยงกบัการติดโรคกนัเอง อาทิ โรคมือเทา้ปาก อีสุกอีใส โรคตาแดง โรค
ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ไวรัสลงกระเพาะ ฯลฯ แต่ทังนี  การควบคุมโรคในกลุ่มเด็กยงัคงทาํได้
ยากโดยเฉพาะอยา่งยิ)งในโรงเรียน เนื)องจากว่าพ่อแม่แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ไม่อยากให้ลูกหยุด
โรงเรียน แมจ้ะป่วยก็ตาม เนื)องจากพวกเขาเกรงว่าจะไม่มีคนดูแล เช่นเดียวกนัในกรณีที)เด็กป่วย
หนกัครูจะส่งเด็กนกัเรียนไปโรงพยาบาล โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบา้นหลงัที)สองของพวกเขา ที)ครู
ตอ้งรับบทบาทเป็นผูป้ระสิทธิX ประสาทวิชาให้การศึกษาและเป็นผูดู้แลเด็กเหล่านี แทนพ่อแม่ใน
ขณะเดียวกนัดว้ย (สรชยั ภิระเสาร, 2558) 

ปัญหาทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขและผลสืบเนื)องที)ตามมาในขา้งตน้นีทาํให้ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในพืนที)มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรเร่งส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ทางสุขภาพแก่แรงงาน
ขา้มชาติในพืนที)ก่อนเป็นอนัดบัแรก แต่ทว่ายงัขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนและขาด
แคลนบุคลากรทางการณ์แพทยที์)สามารถสื)อสารดว้ยภาษาชาติพนัธ์ุไดท้าํให้งานส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มแรงงานขา้มชาติในพืนที)ไม่ไดมี้การส่งเสริมให้เกิดการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื)องเท่าใดนกั การ
ดาํเนินงานเป็นไปในลกัษณะของการรักษาเป็นรายบุคคลเมื)อแรงงานขา้มชาติเหล่านี เจ็บป่วยและมา
พบแพทย์เท่านัน ในงานศึกษาวิจยัชินนี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงเสนอให้มี
ส่งเสริมสุขภาพที)เปิดโอกาสให้แรงงานขา้มชาติสามารถดูแลปัญหาสุขภาพของตนเองไดผ้า่นการ
พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้ม
ชาติ ขึ'น ซึ� งรูปแบบนี'จะเป็นการปรับใชแ้นวคิดเรื�องความรอบรู้ทางสุขภาวะ(Health Literacy) มาจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติที�กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัการศึกษาขั'น
พื'นฐานของศูนยก์ศน.ตาํบลไชยสถาน ซึ� งเป็นการศึกษานาํร่อง (pilot study) โดยมุ่งหวงัให้เกิดความ
ร่วมมือกนัจากหลายฝ่ายในชุมชนช่วยกนัแกไ้ขปัญหา จากการลงพื'นที�ในเบื'องตน้ผูว้ิจยัพบว่ากลุ่ม
นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติเหล่านี' ไม่เพียงแต่จะมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาแม่ (native language) ไดเ้ป็นอย่างดี หากแต่พวกเขาเหล่านี' ยงัเป็นกาํลงัสําคญั (individual 
action) ในการสื�อสารองค์ความรู้ด้านสุขภาพที�ได้ศึกษามาส่งต่อให้แก่แรงงานขา้มชาติผูไ้ม่รู้
หนังสือ ผูที้�ยงัขาดความรู้ด้านสิทธิด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพเบื'องต้น การป้องกันโรคและ
กระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงัชุมชน เพื�อลดความเสี�ยงในแพร่กระจายโรคต่างๆ ที�เกิดขึ'นในชุมชนได ้
การเสริมพลงัอาํนาจ (empowerment) ดว้ยการพฒันาบทบาทดา้นการสื�อสารสุขภาพของนกัศึกษา
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แกนนาํแรงงานขา้มชาติเหล่านี' สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Don Nutbeam (fggh. fgif - fgih) 
ศาสตราจารยผ์ูเ้ชี�ยวชาญดา้นนโยบายสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลยัเซาทแ์ฮมป์ตนั สหราชอาณาจกัร 
มองวา่ความรอบรู้ทางสุขภาวะคือ “ตน้ทุนชีวิต” (personal asset) ที�สร้างสมไดจ้ากการศึกษาและ
พฒันาทกัษะการสื�อสารด้านสุขภาพ สร้างเสริมให้เกิดความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ข่าวสาร วิเคราะห์ ประเมิน เปรียบเทียบ สามารถตดัสินใจดา้นสุขภาพไดด้ว้ยตนเองและควบคุม
สถานการณ์สุขภาพในชีวิตประจาํวนัจนสามารถขบัเคลื�อนให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและ
วถีิสุขภาพที�ดีในระดบับุคคล สังคมและสิ�งแวดลอ้มได ้สามารถส่งเสริมการเขา้ถึงบริการสุขภาพที�
จดัไวใ้หอ้ยา่งมีประสิทธิผล จนในที�สุดพวกเขาสามารถจดัการตนเองภายใตข้อ้จาํกดัเชิงโครงสร้าง
และเกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพต่อไปได ้ซึ� งจะช่วยลดงบประมาณมหาศาลของรัฐใน
การ “ซ่อมแซม” หรือรักษาโรคภยัไขเ้จ็บในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ สําหรับการวิจยัครั' งนี'  ผูว้ิจยัไดใ้ช้
กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยอาศยัการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื'นที�ในลักษณะสหวิทยาการอันประกอบด้วยฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการแพทย์และ
สาธารณสุขในระดบัต่างๆ ทั'งในระดบัอาํเภอ ระดบัตาํบลและระดบัชุมชน ฝ่ายปกครอง องค์การ
พฒันาเอกชนผูป้ฏิบติังานในพื'นที�ในประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติที�อาศยั
อยูใ่นชุมชนมาร่วมเป็นเครือข่ายในการวิจยัและพฒันาเพื�อให้ดอกผลของงานวิจยัสามารถสะทอ้น
ความตอ้งการและทาํใหก้ลุ่มแรงงานขา้มชาติสามารถพึ�งพาตนเองในการดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง
ต่อไป  
 
คําถามการวจัิย  

1. ขอ้มูลพื'นฐาน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ดา้นสุขภาพ ความตอ้งการเรียนรู้ดา้น
สุขภาพของผูเ้รียนและแรงงานขา้มชาติในชุมชน  ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่
เป็นอยา่งไร  

2. การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะ (Health Literacy) ที�เหมาะสมสาํหรับผูเ้รียนและแรงงานขา้มชาติในชุมชนควรเป็นอยา่งไร  

3. ผลทดลองใช้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะ (Health Literacy) สําหรับผูเ้รียนและแรงงานขา้มชาติในชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว้
หรือไม่ อยา่งไร   

4. ผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อการสร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะของแรงงานขา้มชาติควรเป็นอยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย  
q.  เพื�อศึกษาขอ้มูลพื'นฐาน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ด้านสุขภาพ ความตอ้งการ

เรียนรู้ดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
f. เพื�อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข

ภาวะใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนและวถีิชีวติของแรงงานขา้มชาติในชุมชน  
r. เพื�อทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข

ภาวะกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติทั'งในหอ้งเรียนและชุมชน  
s. เพื�อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความ

รอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ 
 

ขอบเขตการวจัิย  

ขอบเขตตัวแปรการวจัิย  
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ

ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะและกระบวนการ และเจตคติของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ 

ในดา้นการเขา้ถึง เขา้ใจ ประเมิน ประยกุตใ์ช ้และสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ  
 

ขอบเขตพื%นที�การวจัิย  
การศึกษาเรื�อง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้

ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาตินี' เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Single Case Study) ในการเก็บ
ขอ้มูลพื'นฐานและการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ผูว้ิจยัเลือกพื'นที�ที�มีความหนาแน่นประชากรแรงงานขา้มชาติ หอพกั
และแคมป์คนงานในตาํบลไชยสถานไดแ้ก่ หมู่ที� 4 บา้นนนัทารามและหมู่ที� 7 บา้นเชียงขาง ตาํบล
ไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพื'นที� ผูว้ิจยัเลือก
ศูนยก์ศน. ตาํบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมการศึกษาขั'น
พื'นฐานใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติและผูด้อ้ยโอกาสในฐานะกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื'นที�อยูแ่ลว้  
 

ขอบเขตด้านกลุ่มทดลอง 
ในขั'นตอนการทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้นั'น ไดแ้บ่งการทดลองออกเป็น 2 ระยะ

ดว้ยกนัไดแ้ก่  
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ระยะที� 1 ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใน
รูปแบบของการสอนเสริม ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของรายวชิาสุขศึกษา โดยกศน.ตาํบลจดัให้มีแผนการจดั
การศึกษารายวิชาดงักล่าวในช่วงภาคการศึกษาที� 1 ปีการศึกษา 2559 โดยกาํหนดให้กิจกรรม
ดังกล่าวทดลองกับนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติจํานวน 30 คนที�กําลังศึกษาอยู่ในชั' น
มธัยมศึกษาตอนตน้ของศูนยก์ศน.ตาํบลไชยสถาน  

ระยะที� 2 กลุ่มเป้าหมายแรงงานข้ามชาติในชุมชน เป็นผูรั้บการสื�อสารสุขภาพจาก
นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรมการสื�อสารสุขภาพให้ครอบครัวและ
คนในชุมชนแรงงานขา้มชาติ ซึ� งจาํนวนของกลุ่มเป้าหมายจะเป็นไปตามที�นักศึกษากาํหนดใน
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที� 5 การสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ  

 
สมมุติฐานของการวจัิย  

1. นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติที�เรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะมีคะแนนเฉลี�ยความสามารถในการเขา้ถึง การทาํความเขา้ใจ การประเมิน 
การประยกุตใ์ช ้และการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพระยะหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  

2. นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติที�เรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะสามารถจดัทาํผลงานในการเขา้ถึง การทาํความเขา้ใจ การประเมิน การ
ประยกุตใ์ช ้และการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพในระดบัดีขึ'นไป  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ให้แก่แรงงานขา้มชาติ หมายถึง กระบวนการหรือขั'นตอนในการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ� งพฒันาขึ'นโดยในการพฒันารูปแบบฯ ครั' งนี'ผูว้ิจยัไดอ้าศยัแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ของดอน นทับีม (Don Nutbeam, fggh) ที�มุ่งหมายให้ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติสามารถ
เข้าถึง ทาํความเข้าใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ และสื� อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพได้ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, fvvr. 5) โดยมีขั'นตอนการพฒันารูปแบบ 4 ขั'นตอนไดแ้ก่   

ขั'นตอนที� 1 ศึกษาขอ้มูลพื'นฐาน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ดา้นสุขภาพ ความตอ้งการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ด้วยวิธีการศึกษาจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์กรณีศึกษานกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ และการศึกษาจากผูเ้ชี�ยวชาญทั'ง
ในดา้นวชิาการและดา้นปฏิบติังาน  
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ขั'นตอนที� 2 พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนและวถีิชีวติของแรงงานขา้มชาติในชุมชน ในขั'นตอนนี'ผูว้ิจยั
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื'นที�จะนําข้อมูลพื'นฐานที�ได้ศึกษาไวใ้นขั'นตอนที� 1 มาเรียบเรียง
จดัระบบขององคป์ระกอบต่างๆ ที�ไดจ้ากขอ้คน้พบงานวจิยัและนาํสร้างเป็นรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ฯ ขึ'น พร้อมกบัพฒันาคู่มือการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะสาํหรับวทิยากร  

ขั'นตอนที� 3 ทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติทั'งในห้องเรียนและชุมชน ในขั'นตอนนี'ผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบฯ และ
คู่มือฯ ที�ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาทดลองใชก้บันกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติจาํนวน 30 คน
พร้อมทั'งวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแนวคิดทฤษฎีความรอบรู้ทางสุขภาวะและทฤษฎีทาง
ทางการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง 

ขั'นตอนที� 4 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ซึ� งการประเมินรูปแบบผูว้ิจยัไดด้าํเนินการประเมิน
เป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที� 1 ประเมินตรวจสอบคุณภาพหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของร่าง
รูปแบบฯ และคู่มือฯ ที�ไดพ้ฒันาขึ'นในขั'นตอนที� 2 ในดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน ระยะที� 2 ประเมินหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ขั'นตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�ได้ทั'งสองระยะผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับแกไ้ขรูปแบบฯ และคู่มือฯ 
ต่อไป  

2. รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติ หมายถึง รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) ตามแนวคิดของ Keeves (qyyi) ที�
พฒันาขึ'น ในรูปแบบดงักล่าวไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบไวอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล
ซึ� งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื�อให้ผู ้อ่านทราบถึงภาพรวมของรูปแบบทั' งหมดว่าแต่ละ
องคป์ระกอบมีอะไรบา้ง องคป์ระกอบต่างๆ ทาํงานอยา่งไร และนาํพาผูใ้ชรู้ปแบบไปสู่เป้าหมายใด 
ทั'งนี'ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบ
รู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ Arends, I. 
Richard (2011), ทิศนา แขมมณี (2556), บุญเลียง ทุมทอง (2556)  โดยมีรายละเอียดดงันี'   

2.1 หลกัการของรูปแบบ หมายถึง ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกระบบทั'ง 4 ผ่านขอ้เสนอที�ไดจ้าก
การประชุมเกี)ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพของประเทศสมาชิกองคก์ารอนามยัโลก เมื)อเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2552 ที)ประเทศเคนยา นกัวชิาการจาํนวนมากเสนอใหก้ารพฒันาแนวคิดดา้นความรอบรู้ทางสุข
ภาวะควรมีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัของ 1) ระบบสาธารณสุข 2) ระบบการศึกษา 3) ระบบ
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วัฒนธรรมและสังคม ซึ) งจากขอ้เสนอดงักล่าวผูว้ิจยัไดท้าํการจดัระบบใหม่ให้เหมาะสมกบับริบท
ของพืนที)โดยแบ่งออกเป็น 4 ระบบสนบัสนุน ไดแ้ก่  

1. ระบบการศึกษา หมายถึง ภาพรวมทังหมดของหน่วยงานหรือองค์กรที)จดั
การศึกษาให้แก่แรงงานขา้มชาติในพืนที) เช่น โรงเรียน องค์การพฒันาเอกชน และศูนยก์ศน. ใน
พืนที) ซึ) งในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั งนีผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากศูนยก์ศน. ตาํบลไชย
สถาน ซึ) งเป็นหน่วยงานที)มีความยืดหยุ่นในการจดัการศึกษามากที)สุดโดยเน้นจดัการเรียนรู้ตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั และมีนโยบายที)เอือให้แรงงานขา้มชาติหรือแมก้ระทั)งบุคคลผูไ้ร้
สัญชาติสามารถเขา้เรียนได้ตามหลกัสิทธิมนุษยชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)มีปรัชญาการศึกษาขององค์กรคือ ปรัชญาคิดเป็นที)เน้นให้ผูเ้รียน
สามารถคิดหาวธีิการการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นลาํดบัขันตอนเริ)มจากการหาสาเหตุ และวิธีการแกไ้ข
ปัญหาได้ด้วยหลักเหตุผลจากการค้นหาข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ) งแวดล้อม และข้อมูล
วิชาการ เพื)อให้ผูเ้รียนเกิดความสุขซึ) งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย ์นอกจากปรัชญาคิดเห็น
แล้วยงัได้มีการสอดแทรกแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาอื)นๆ เช่น การพฒันาโปรแกรมการจัด
การศึกษานอกระบบ รูปแบบกระบวนการการฝึกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน การ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ฯลฯ  ระบบนีจะเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
พืนฐาน และประสานความร่วมมือจากบุคลากรในระบบต่างๆ ที)มีความรู้ความสามารถและจดัหา
ทรัพยากรที)จาํเป็นในการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  

2. ระบบสุขภาพ หมายถึง ภาพรวมทังหมดขององค์การหรือหน่วยงานที)ดาํเนิน
เกี)ยวขอ้งกบัสุขภาพทังหมดในชุมชน ระบบนี มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที)สามารถให้ความช่วยเหลือดา้น
องค์ความรู้ทางสุขภาพและสามารถระบุถึงปัญหาทางสุขภาพของกลุ่มแรงงานขา้มชาติที)อยู่ใน
ชุมชนที)พวกเขาทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี เครือข่ายความร่วมมือไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
โรงพยาบาลอาํเภอ อาสาสมคัรสาธารณสุข และองค์กรพฒันาเอกชนที)ส่งเสริมด้านสุขภาพของ
แรงงานขา้มชาติในพืนที) ฯลฯ  

3. ระบบสังคมและสิ) งแวดล้อม หมายถึง ภาพรวมขององค์การที)เกี)ยวขอ้งกับ
การเมืองการปกครองในชุมชนและเป็นกลุ่มบุคคลที)อาศยัอยู่ในชุมชนทังหมด อาทิ คนในชุมชน 
ผูน้าํชุมชน ฝ่ายปกครองต่างๆ บุคคลเหล่านี ต่างเห็นความสําคญัของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในการ
ร่วมกนัเป็นส่วนหนึ) งของชุมชนในการจดัการสิ) งแวดลอ้มของชุมชนเพื)อลดมลภาวะที)เป็นความ
เสี)ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและสร้างเสริมสุขภาวะที)ดีของชุมชน  

4. ระบบวฒันธรรม หมายถึง  ชุดความคิด ความเชื)อ ภาษาและวฒันธรรมที)มา
กาํกบัพฤติกรรมหรือการกระทาํของผูค้นในวฒันธรรมนันๆ ซึ) งในงานวจิยันี  ผูเ้รียนซึ) งเป็นนกัศึกษา
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แรงงานขา้มชาติและเป็นส่วนหนึ)งของชุมชนแรงงานขา้มชาติ ไดน้าํเอาองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม
ไดแ้ก่ ภาษา ประเพณี ความเชื)อ เขา้มาปรับใช้ในฐานะที)เป็นเครื)องมือการสื)อสารทางสุขภาพดว้ย
วิธีการสื)อสารของคนในวฒันธรรมเอง จะช่วยลดปัญหาช่องว่างความไม่เข้าใจทางภาษาและ
วฒันธรรมระหวา่งบุคคลากรทางการแพทยก์บัแรงงานขา้มชาติในชุมชน ทังนี ระบบทัง 4 ที)กล่าวมา
นันดาํรงอยู่และทาํงานอยู่ในชุมชนอยู่แล้วหากสามารถนาํระบบเหล่านี มาเชื)อมโยงเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดก็้จะช่วยใหปั้ญหาทางสุขภาพของกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
ที)เกิดขึนในพืนที)ก็จะสามารถบรรเทาไปไดด้ว้ยเช่นกนั  

2.2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบ หมายถึง เป้าหมายสุดทา้ยที�จะเกิดขึ'นกบัผูเ้รียนเมื�อเขา้
รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ โดยวตัถุประสงคข์องรูปแบบนี'  ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื'นที� 
ไดว้างเป้าหมายการพฒันาความรอบรู้ทางสุขภาวะของนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติในครั' งนี' ให้
ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาดา้นสุขภาพได ้ซึ� งอยู่ในขั'นเดียวกบัความรอบรู้ทางสุขภาวะระดบั
วิจารณญาณ (Critical Health Literacy) (Don Nutbeam, fggh) อนัเป็นระดบัที�สูงที�สุด ที�คาดหวงัให้
ผูเ้รียนสามารถใช้ทกัษะพื'นฐานของการรู้หนงัสือ ทกัษะทางสังคม และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ และการสื�อสารทางสุขภาวะอย่างมีวิจารณญาณ ตามสิทธิและ
หนา้ที�ซึ� งรัฐและกฎหมายกาํหนด เพื�อเอาชนะอุปสรรคเชิงโครงสร้างของวฒันธรรมและสังคมที�มี
อิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาวะของตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม  

2.3 ขั'นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหรือลาํดบัขั'นตอนของ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ซึ� งลาํดบั
ขั'นตอนดงักล่าวผูว้ิจยัพฒันาขึนตามแนวทางการพฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบเชิง
พฒันาของ  Patrick Boyle (1981) ประกอบกบัแนวคิดกระบวนการการฝึกอบรมสําหรับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของอาชญัญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็นขั'นตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติออกเป็น 5 ขั'นตอนหลกัดงันี'   

ขั'นตอนที� 1  เตรียมสาํรวจระบบสนบัสนุนทังสี)ในชุมชน แนะนาํตวั และเชื)อมโยงให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือ ในขันตอนนี เป็นการประสานความร่วมมือของเครือข่ายการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในพืนที)ทั ง 4 ระบบสนับสนุนได้แก่ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและ
สิ)งแวดลอ้ม และระบบวฒันธรรม ทังนี ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งแน่ใจว่าขอบเขตของงานหรือ
ภาระหน้าที)ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีนโยบายหรือภาระงานที)เกี)ยวขอ้งกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติ
หรือไม่ อยา่งไร เพื)อนาํมากาํหนดทิศทางและวางบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการสร้างความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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ขั'นตอนที� 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ  ใน
ขั'นตอนนี' เป็นศึกษาสภาพ สถานการณ์สุขภาพของแรงงานขา้มชาติทั'งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผูเ้รียน การสอบถามจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื'นที� 
ตลอดจนการสอบถามถึงความตอ้งการเรียนรู้ดา้นสุขภาพ รูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสมกบัแรงงาน
ขา้มชาติในชุมชน เพื�อเป็นขอ้มูลสาํคญัในการนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ขั'นตอนที� 3 ร่วมกนัออกแบบร่างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ 
ในขั'นตอนนี'ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะเป็นผูก้าํหนดวตัถุประสงคข์องเนื'อหาที�ตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและสภาพปัญหาสุขภาพที�เกิดขึ'นในชุมชน ร่างโครงสร้างการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  กาํหนดเนื'อหา กาํหนดทรัพยากรที�จาํเป็นทั'งทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรเวลา สื�อและอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที�มีอยู่ในชุมชนหรือมีอยู่ใน
หน่วยงานของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ออกแบบการประเมินการเรียนรู้โดยกาํหนดเกณฑ์การวดัผล
ประเมินผล เครื�องมือในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ทั'งในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ที�ตั'งไว ้ระบุบทบาทหน้าที�ของวิทยากรที�มาจากหน่วยงานต่างๆ ลงใน
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ชดัเจน วางแผนการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดการยอมรับ
ซึ�งกนัและกนัไม่ตดัสิน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

ขั'นตอนที� 4 ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในขั'นตอนนี' เป็นการนาํเอาแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที�ได้พฒันาขึ'นไปใช้กบัผูเ้รียนซึ� งเป็นนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติในชุมชน ผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนรู้จะตอ้งเตรียมเครื�องมือ วสัดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกาํหนดการ ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประเมินการเรียนรู้ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นแผนฯ  

ขั'นตอนที� 5 ประเมินการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้และปรับปรุงการจดั
กิจกรรม ในขั'นตอนนี' เป็นการประเมินว่าผลของการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมนี' ไปใช้กบัผูเ้รียน
ไดผ้ลอยา่งไร วิทยากรผูที้�นาํรูปแบบไปใช้มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้หรือไม่อยา่งไร เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
และพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ' น หรือใช้สําหรับการวาง
แผนการพฒันาการจดักิจกรรมในครั' งต่อไป  

ในขั'นตอนการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดพฤติกรรมบ่งชี'
สําหรับการพฒันาความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่ผูเ้รียนตามที�สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2553) จดัทาํแนวทางการพฒันาความฉลาดทางสุขภาวะหรือความรอบรู้ทางสุขภาวะ(ในงานศึกษา
นี' )ไวใ้นหนงัสือชื�อ แนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเดก็ เยาวชน และครอบครัวด้วยพลัง
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เครือข่ายการศึกษา หนงัสือเล่มนี'ไดก้าํหนดพฤติกรรมบ่งชี' ถึงความรอบรู้ทางสุขภาวะออกมา 5 ดา้น 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, fvvr. 5)  ดงันี'    

1. การเขา้ถึง (Accessibility: Ac) หมายถึง การใชค้วามสามารถในการฟัง การดู 
การพูด การอ่าน การเขียน การสืบคน้ และการคาํนวณ ที�มีกระบวนการใคร่ครวญ ตรวจสอบ 
เชื�อมโยงดว้ยหลกัเหตุผล ความน่าเชื�อถือ ความถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และวฒันธรรมอนัดีงามของ
สังคม เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลและสารสนเทศที�ตอ้งการเกี�ยวกบัสุขภาวะ โดยผูว้จิยัไดก้าํหนด 

2. การเขา้ใจ (Understanding: Un) หมายถึง การตีความ แปลความ อา้งอิง จาํแนก
ประเภทและลกัษณะสําคญัของขอ้มูลและสารสนเทศเกี�ยวกบัสุขภาวะ ด้วยการคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบตามหลกัเหตุผล ความน่าเชื�อถือ ความถูกตอ้งกบักฎ ระเบียบ และวฒันธรรมอนัดีงามของ
สังคม เพื�อประมวลความรู้ ความคิดรวบยอดจากขอ้มูลและสารสนเทศนั'น 

3. การประเมิน (Assessment: As) หมายถึง การตรวจสอบ อา้งอิง ทาํนาย 
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เชิงตดัสินขอ้มูลและสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะ โดยคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบดว้ยหลกัเหตุผล ความน่าเชื�อถือ ความชอบธรรมตามสิทธิและหนา้ที�ตามกฎระเบียบ และ
วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม เพื�อเลือกและสรุปเป็นหลกัการและแนวปฏิบติัที�เหมาะสม 

4. การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Utilization: Ut) หมายถึง การนาํความรู้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการปฏิบติัในบริบทของการเสริมสร้างความสุขของชีวิต ไปประยุกต ์ โดยคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบดว้ยหลกัเหตุผลความน่าเชื�อถือ ความชอบธรรมตามสิทธิ และหน้าที�ตามกฎ ระเบียบ 
และวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมเพื�อแกปั้ญหา ลดความเสี�ยง และเพิ�มคุณภาพชีวติ 

5. การสื�อสาร (Communications: Co) หมายถึง การนาํเสนอ เผยแพร่ ชกัชวน 
ต่อรอง และรณรงค์การปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกับการสร้างเสริมสุขภาวะ ด้วยการคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบตามหลกัเหตุผลความน่าเชื�อถือ ความชอบธรรมตามสิทธิ หน้าที� กฎ ระเบียบ และ
วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม เพื�อกระตุน้ ชกันาํความคิดและวธีิปฏิบติัของครอบครัว ชุมชน สังคม  

2.4 เงื�อนไขการนํารูปแบบไปใช้ หมายถึง เงื�อนไขที�ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้และ
วทิยากรจะตอ้งคาํนึงถึง เพื�อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคที์�วางไวไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งในงานศึกษานี' ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหาร
จดัการ และ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ� งทั'งสองส่วนเป็นองคป์ระกอบที�ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้
ควรคาํนึงถึงและนาํไปปฏิบติัระหวา่งการดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเคร่งครัด  

3. คู่มือการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ  
หมายถึง เอกสารสําหรับแนะแนวทางสําหรับคณะผูจ้ดัและวิทยากรในการดาํเนินงานจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ประกอบดว้ย  3 ส่วน ไดแ้ก่  
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ส่วนที� 1 รายละเอียดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ  (Migrant Health Literacy Model: MHL Model) ประกอบดว้ย 
หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั'นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้แผนผงั
แสดงรูปแบบ MHL Model  

ส่วนที) 2 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ MHL Model ประกอบดว้ย คาํชี แจงวิทยากร
บทบาทของวิทยากร นิยามศพัท์และคาํย่อที)สําคญัในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯโครงสร้าง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ทัง 5 หน่วยไดแ้ก่ หน่วยการเรียนเรียนรู้ที) 1 เรื)อง 
การเขา้ถึงองค์ความรู้และบริการสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที) P  เรื)อง การทาํความเขา้ใจองค์ความรู้
ทางสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที) j เรื)อง การประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที) k เรื)อง 
การประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ หน่วยการเรียนรู้ที) Q เรื)อง การสื)อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ ในแต่ละ
หน่วย  

ส่วนที)  3 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย คําชี แจง  
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ใบกิจกรรม แบบประเมินผลงาน พร้อมทังเฉลยแบบทดสอบก่อน
และหลงัเรียนและเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค (rubric scoring)สาํหรับการตรวจผลงาน  

4. ผลของการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ หมายถึง การพิจารณาผลที�เกิดขึ'นจากการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติวา่ วา่นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ
เกิดการเรียนรู้เรื�องความรอบรู้ทางสุขภาวะอยา่งไร โดยพิจารณาเกณฑที์�กาํหนดดงันี'   

4.1.ผลการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ไดแ้ก่  

1. ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ
สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน ภายหลงั
จากที�ผูว้จิยันาํขอ้มูลพื'นฐานที�ไดม้าสร้างเป็นรูปแบบ และขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม  

2. ผลการวิเคราะห์เนื'อหาการถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังาน (After Action Review) 
ของวิทยากร ภายหลงัจากที�วิทยากรนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติไปใช ้ 

3. ความพึงพอใจของวิทยากรที�มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ วดัได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
วทิยากรที�มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ ภายหลงัสิ'นสุดการทดลอง  
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4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ วดัไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนซึ� ง
เป็นนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติที�มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ ภายหลงัสิ'นสุดการทดลอง  

4.2. ผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติจากการใชรู้ปแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติในงานศึกษานี'
เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่  

4.2.1 การประเมินความรู้ (Knowledge) หมายถึง การวดัผลพฒันาการความรู้ของ
นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติทั'ง 5 หน่วยการเรียนรู้ไดแ้ก่ การเขา้ถึง การทาํความเขา้ใจ การประเมิน 
การประยกุตใ์ช ้และการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ ซึ�งวดัไดจ้ากแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน
สาํหรับทดสอบนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ� งเกณฑ์การพิจารณากาํหนดให้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี�ยในการทาํ
แบบทดสอบก่อนและหลงัเขา้ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.5  

4.2.2 การประเมินทกัษะและการปฏิบติั (Practice) หมายถึง การวดัผลทกัษะการ
ปฏิบติัของผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติในระหวา่งดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผา่นใบ
กิจกรรมใน 5 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ใบกิจกรรม การจดัทาํผงัความคิด(Mind Mapping) การ
นาํเสนอหน้าชั'นเรียนในรูปแบบของการเล่าเรื�อง แสดงบทบาทสมมุติ การบอกเล่าเรื� องราวความ
เจ็บป่วย การวางแผนการจดัทาํโครงงานการสื�อสารสุขภาพและการสื�อสารสุขภาพในชุมชนของ
นกัศึกษา โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (rubric scoring) โดยกาํหนดให้ผลคะแนน
การจดัทาํผลงานของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดีขึ'นไป  

4.2.3 การประเมินเจตคติ (Attitude) หมายถึง การวดัผลความรู้สึกและความคิดเห็น
ของนกัศึกษาที�เกิดขึ'นผ่านการใชส้มุดสะทอ้นความคิด และการถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังาน ซึ� งมี
เกณฑก์ารพิจารณาดงันี'   

1. ผลการวเิคราะห์เจตคติของนกัศึกษาที�มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ ผ่านสมุดกระจกสะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัความคาดหวงั 
ความตอ้งการ และสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ ซึ� งนักศึกษาสามารถสะทอ้นความรู้สึกออกมาในระหว่าง ก่อน 
และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ผลการวิเคราะห์เนื'อหาการถอดบทเรียนหลังปฏิบติังาน (After Action 
Review) หลงัจากที�นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติได้ดาํเนินการสื�อสารในชุมชนแรงงานขา้มชาติถึง
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ความรู้สึกที�มีต่อการดาํเนินการจดัทาํโครงงานการสื�อสารสุขภาพของตนเองและสิ� งที�พวกเขา
ตอ้งการจะแกไ้ขปรับปรุงในอนาคต  

3. ผลการวิเคราะห์เนื'อหาจากการสอบถามถึงสิ� งที�กลุ่มแรงงานข้ามชาติใน
ชุมชนผูรั้บการสื�อสารสุขภาพจากผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติวา่พวกเขามีความรู้สึกต่อการ
จดักิจกรรมการสื�อสารนี'อยา่งไร เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการประเมินการสื�อสารของนกัศึกษาแรงงาน
ขา้มชาติว่า กลุ่มเป้าหมายมีมีความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ที�นักศึกษาแรงงานขา้มชาติถ่ายทอดไว้
อยา่งไร  

5. แรงงานขา้มชาติ หมายถึง แรงงานที�ขา้มพรมแดนรัฐชาติจากรัฐฉาน ประเทศเมียน
มาร์เขา้มาทาํงานในประเทศไทย ซึ� งต่างไปจากคาํวา่แรงงานต่างดา้วหรือคาํว่า alien labour ตาม
หน่วยงานภาครัฐและกฎหมายประเทศไทย ซึ� งเป็นไปในเชิงลบ ซึ� งขัดกับวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาที�ต้องให้อาํนาจแก่แรงงานเหล่านี' ได้มีความรอบรู้ทางสุขภาวะเพื�อจดัการกับปัญหา
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได ้จึงใชค้าํวา่แรงงานขา้มชาติเช่นเดียวกบังานศึกษา
อื�นๆ ที�คาํนึงถึงเรื�องสิทธิมนุษยชนของแรงงานขา้มชาติที�ไม่ควรถูกมองหรือปฏิบติัต่อพวกเขาใน
เชิงลบดว้ย 

6. ทายาทรุ่นที� 2 หมายถึง กลุ่มแรงงานขา้มชาติที�เป็นบุตรหลานของแรงงานขา้มชาติ
รุ่นที�1 ซึ� งเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ซึ� งอาจมีทั'งบุคคลที�เกิดและเติบโตในประเทศไทยและบุคคล
ที�เกิดที�ประเทศเมียนมาร์และเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเช่นเดียวกบัรุ่นพ่อแม่  

7. ความรอบรู้ทางสุขภาวะ (Health Literacy) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที)สามารถ
เขา้ถึง เขา้ใจ ประเมิน ใช้ความรู้ และสื)อสารองค์ความรู้ทางด้านสุขภาวะ อนัเป็นองค์ประกอบที)
สาํคญัของทกัษะกระบวนการทางสังคมและปัญญาสู่การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาวะ 

8. สุขภาวะที�ดีของแรงงานขา้มชาติในชุมชน หมายถึง การมีสุขภาพกายที�เป็นสุข โดย
แรงงานขา้มชาติในชุมชนจะตอ้งมีความรู้พื'นฐานดา้นสิทธิดา้นการรับบริการสุขภาพ มีความรู้และ
สามารถจะรับมือกบัโรคภยัไข้เจ็บที�พบในงานศึกษานี' เท่านั'น ไม่รวมถึงการเข้าไปเกี�ยวขอ้งใน
กระบวนการรักษาโรคใดๆ  

9. นักศึกษาแรงงานข้ามชาติ หมายถึง ผูเ้รียนกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ที�กาํลงัศึกษาใน
ระดบัชั'นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในภาคเรียนที� 1/2559 ของกศน. ตาํบลไชยสถานที�สมคัรใจเขา้ร่วม
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในขั'นตอนการเก็บขอ้มูลเชิงสํารวจ เขา้ร่วมการทดลองใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลของรูปแบบฯ  
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10. แรงงานขา้มชาติในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง ผูไ้ด้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางสุขภาพจากกลุ่มนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติที�เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะที�จดัขึ'นในระหวา่งการทดลอง   
 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  

ด้านวชิาการ  

1. ไดข้อ้มูลพื'นฐาน สถานการณ์ดา้นสุขภาพ และองคค์วามรู้ที�สาํคญัและจาํเป็นในการ
พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่กลุ่มแรงงาน
ขา้มชาติ 

2. ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่
แรงงานขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ และในพื'นที�อื�นๆ สามารถนาํไปปรับใชไ้ด ้  

3. ยกระดบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่กลุ่ม
แรงงานขา้มชาติสามารถนาํไปใช้ในหน่วยงาน อาทิ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั และองคก์รพฒันาเอกชนที�มีหนา้ที�ในการให้การศึกษาขั'นพื'นฐานและการรู้
หนงัสือแก่แรงงานขา้มชาติสามารถนาํไปปรับใชใ้นระบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดที้�มีอยูเ่ดิมได ้   

 

ด้านการปฏิบัติงาน  

1. ได้แนวทาง ขอ้เสนอแนะและเงื�อนไขจากการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติในพื'นที�และสามารถขยายผลไป
ยงัพื'นที�อื�นๆ  

2. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชนในรูปแบบของการสร้างความ
ร่วมมือจากสหวชิาชีพในพื'นที�  

3. แนวคิดด้านความรอบรู้ทางสุขภาวะจะช่วยลดความเสี� ยงและปัญหาด้านสุขภาพ
โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ อีกทั'งช่วยเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัต่อการอยูอ่าศยัในชุมชน   

4. นักศึกษาแรงงานข้ามชาติในพื'นที� เ มื�อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นี' จะมีความรู้
ความสามารถในการเขียนอ่านและสื�อสารขอ้มูลดา้นสุขภาพไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณและจะเป็นกาํลงั
สาํคญัในการต่อยอดไปสู่การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างดา้ว (อสต.) หรือนกัสื�อสารสุขภาพใน
กลุ่มแรงงานขา้มชาติซึ� งยงัขาดแคลนในพื'นที�สําหรับการทาํงานสาธารณสุขมูลฐานและดูแลคนใน
ชุมชน  
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5. เมื�อแรงงานข้ามชาติสามารถพึ� งพาตนเองทางด้านสุขภาพได้ จะช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของรัฐในการซ่อมแซมหรือการรักษาโรคหรือปัญหาสุขภาพใน 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั  

กรอบแนวคดิการวจิยั  

R1 R2 D1 D2 

การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ

1. แนวคิดทฤษฎีที�ใช้ :  
แนวคิดการพฒันารูปแบบ(Keeves,  !!"; Arends, I. Richard, 

2011;ทิศนา แขมมณี, 2556; บุญเลี<ยง ทุมทอง, 2556) การ

พฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบเชิงพฒันา 

(Patrick Boyle,  !J ) กระบวนการการฝึกอบรมสาํหรับ

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (อาชญัญา รัตนอุบล, OPQR), 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Andragogy) (M.S.Knowles, 

1968), แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ (Health Literacy) (Don 

Nutbeam, 2000) ,การจดัการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี, 

2550), ปรัชญาคิดเป็น (โกวิท วรพิพฒัน์, 2517) , แนวคิดสิทธิ

มนุษยชน  

2.ศึกษาข้อมูลพื2นฐาน:  ศึกษาสภาพ การดูแลสุขภาพ การ

สื�อสารสุขภาพ ความตอ้งการเรียนรู้ของแรงงานขา้มชาติ  

3. ศึกษากรณีนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ: ประสบการณ์

ชีวติ และการรับมือกบัความเจ็บป่วย  

ร่างรูปแบบ มีองคป์ระกอบดงันี<   
1.หลกัการ  
2.วตัถุประสงค ์ 
3. ขั<นตอนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้   
4. เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้  

ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  
 - ค่าดชันีความสอดคลอ้งและความ
เหมาะสม  
-ความคิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญ  
การปรับปรุงรูปแบบ  

ทดลองใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เพื�อ

เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาวะกบัแรงงาน

ข้ามชาติในพื2นที�  

ประเมินผลการเรียนรู้ 
ประเมินความรู้: การทดสอบก่อนและหลงัเรียน  
ประเมินทกัษะและกระบวนการ: การประเมินผล
งาน และการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน  
ประเมินเจตคติ : สมุดกระจกสะทอ้นความคิด 
ประชุมถอดบทเรียนหลงัจากสื�อสารสุขภาพ  
 

ประเมนิผลรูปแบบการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้  
-การประเมินความพึงพอใจของ
วิ ท ย า กรที� มี ต่ อ รูป แ บ บ ก า รจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ 
-การประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ เ รี ย น ที� มี ต่ อ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ  
-การประชุมถอดบทเรียนทบทวน
หลังปฏิบัติงาน (After Action 
Review) สาํหรับวิทยากร 
รวบรวมข้อเสนอแนะและปรับปรุง

รูปแบบฯ  

 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทาง    

สุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ
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บทที�  2 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง  

 
การวิจยัเรื�องการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างความรอบรู้ทาง

สุขภาวะ (Health Literacy) ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ผูว้จิยัศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งดงันี9   
1. แนวคิดการพฒันารูปแบบ  
2. แนวคิดการพฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบ  
3.แนวคิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  
4.การจดัการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง  
5. ปรัชญาคิดเป็น  
6. แนวคิดเรื�องความรอบรู้ทางสุขภาวะ  
7. นโยบายสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ 
8. แนวคิดสิทธิมนุษยชน 
9. สถานการณ์แรงงานขา้มชาติ 
10.นโยบายดา้นการจดัการศึกษาสาํหรับแรงงานขา้มชาติ  
11.งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
12. สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง   
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1. แนวคิดการพฒันารูปแบบ  

1.1 ความหมายของรูปแบบ  
Good (1973: 25) นิยามวา่ รูปแบบ หมายถึง 1) แบบอยา่งของสิ!งใดสิ!งหนึ!งเพื!อเป็น

แนวทางในการสร้างหรือทาํซํ- า 2) เป็นตวัอยา่งเพื!อการเลียนแบบ 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ! ง
เป็นตวัแทนของสิ!งใดสิ!งหนึ! งหรือหลกัการหรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรที!มี
ความสัมพนัธ์ซึ! งกนัและกนัซึ! งรวมกนัเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม 

Raj (1996) นิยามวา่ รูปแบบคือรูปยอ่ของความจริงที!สามารถแสดงดว้ยขอ้ความหรือ
ภาพเพื!อใหเ้ขา้ใจง่าย ประหยดัเวลาในการทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์นั-นๆ ไดดี้ยิ!งขึ-น  

ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540: 21- 23) มองวา่ รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง
รูปแบบที!เป็นแบบอยา่ง และแบบจาํลองที!เหมือนของจริงทุกอยา่งแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ-นกวา่
ปกติ  

อุทยั บุญประเสริฐ (2544: 3) ใหค้วามหมายวา่ รูปแบบ หมายถึง สิ!งที!แสดงโครงสร้าง
ของความเกี!ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรืองค์ประกอบที!สําคัญในเชิง
ความสัมพนัธ์หรือเหตุผลซึ! งกนัและกนั เพื!อช่วยเขา้ใจขอ้เท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื!องใดเรื!อง
หนึ!ง 

ทิศนา แขมมณี (2556: 1) มองวา่ รูปแบบเป็นรูปธรรมที!เป็นนามธรรมซึ! งบุคคลแสดง
ออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ!ง เช่น เป็นคาํอธิบาย เป็นแผนผงั ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื!อ
ช่วยใหต้นเองและบุคคลอื!นสามารถเขา้ใจชดัเจนขึ-น รูปแบบจึงเป็นเครื!องมือทางความคิดของบุคคล
ใชใ้นการสืบสอบหาคาํตอบความรู้ ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทั-งหลายนั!นเอง  

ดงันั-นอาจสรุปความหมายของรูปแบบไดว้า่เป็นตน้แบบ แนวทาง หรือแบบจาํลองที!
แสดงชุดความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ขอ้เท็จจริงเชิงปรากฏการณ์ หลกัการหรือแนวคิด เพื!อใชใ้นการ
อธิบายความสัมพนัธ์ของสิ!งต่างๆ เหล่านี- ให้ตนเองและคนอื!นสามารถเขา้ใจได ้ ซึ! งรูปแบบเหล่านี-
จะเกิดขึ-นได้อย่างไรนั-น ก็ขึ- นอยู่กับคาํถามหรือโจทย์ที!ผูพ้ฒันารูปแบบตอ้งการจะใช้ในการหา
คาํตอบในเรื!องนั-นๆ ได ้ 
 

1.2 ประเภทของรูปแบบ  
Steiner (1988: 20-45) แบ่งรูปแบบการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่  
1. รูปแบบเชิงปฏิบติั (Practical Model or Model-of ) เป็นแบบจาํลองทางกายภาพ

เช่น แบบจาํลองรถยนตเ์ครื!องบินภาพจาํลอง 
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2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model –for) เป็นแบบจาํลองที!สร้าง
ขึ-นจากกรอบความคิดที!มีทฤษฎีเป็นพื-นฐานตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจาํลองเป็นตวัช่วย
ใหเ้กิดรูปแบบที!มีโครงสร้างต่างๆที!สัมพนัธ์กนั 

ขณะที! Keeves (1997: 386-387; ทิศนา แขมมณี, 2550: 220) จาํแนกออกเป็น 5 
แบบดงันี-  

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบที!ใชเ้ปรียบเทียบหรือ
อุปมาอุปไมยกบัปรากฏการณ์ที!เป็นรูปธรรม เพื!อสร้างความเขา้ใจปรากฏการณ์ที!เป็นนามธรรม 
ลกัษณะเป็นรูปธรรมเชิงกายภาพ (สุธีรา ตงัสวานิช, 2547) รูปแบบนี- จะเป็นการแสดงความคิดที!
แสดงออกในลกัษณะของการเปรียบเทียบสิ!งต่างๆ อยา่งนอ้ย 2 สิ!งขึ-นไปรูปแบบลกัษณะนี- ใชก้นั
มากในดา้นวทิยาศาสตร์กายภาพสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ทิศนา แขมมณี, 2550) 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบเชิงนามธรรมอย่างหนึ! งที!มี
ลกัษณะสาํคญัในการอธิบายปรากฏการณ์ ผา่นทางการใชภ้าษา (พูดและเขียน) รูปภาพ หรือแผนภูมิ 
เพื!อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดประกอบและความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์นั-นๆ  รูปแบบ
ลกัษณะนี-ใชก้นัมากทางดา้นศึกษาศาสตร์ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที!กําหนด
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในรูปของสมการหรือฟังก์ชั!นทางคณิตศาสตร์ ส่วนมากจะเกิดขึ-น
หลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้ 

4. รูปแบบเชิงแผนผงั (Schematic Model) ไดแ้ก่ความคิดที!แสดงออกผา่นทาง
แผนผงัแผนภาพไดอะแกรมกราฟเป็นตน้ 

5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที!มีโครงสร้างแบบสมการเชิง
เส้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปรต่างๆ ของสถานการณ์/ปัญหาใดๆ 
รูปแบบดา้นศึกษาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 

โดยงานวิจยัชิ-นนี-ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชรู้ปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ของ Keeves 
(jkkl) เพื!ออธิบายถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง แต่ละ
องคป์ระกอบทาํงานอยา่งไร เหตุและผลขององคป์ระกอบหรือตวัแปรแต่ละตวัจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ใด 
เพื!อให้ผูอ่้านสามารถทาํความเขา้ใจภาพรวมทั-งหมดของการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื!อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติไดง่้ายยิ!งขึ-น  
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1.3 หลกัการของการพฒันารูปแบบ  
Keeves (1997)  เสนอวา่การพฒันารูปแบบที!ดีควรมีการกาํหนดมโนทศัน์ที!เกี!ยวขอ้ง

สัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบเพื!อชี- ให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไรเพื!อให้ได้อะไรและสิ!งที!ได้
อธิบายปรากฏการณ์อะไรและไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่การพฒันารูปแบบจึงประกอบดว้ยหลกัการ
สาํคญั ดงันี-  

1. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง(ของตวัแปร) มากกวา่
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดาอยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงธรรมดาทั!วไปนั-นจะ
มีประโยชน์เฉพาะช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที!จะเกิดขึ-นจากการใชรู้ปแบบได้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3. รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือชี- ใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื!องที!ศึกษา ดงันั-น
นอกจาก รูปแบบจะเป็นเครื!องมือในการพยากรณ์ไดค้วรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4. รูปแบบควรเป็นเครื!องมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่และการสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ซึ! งเป็นการขยายองคค์วามรู้ในเรื!องที!กาํลงัศึกษา 

ภาพที! 2 แสดงขั-นตอนการพฒันารูปแบบ  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ที!มา: Keeves, John. P., “Model and Model Building”  in Educational Research Methodology 

and Measurement: An international handbook, ed.  Keeves, John P(Oxford: Pergamon Press, 
1988).  
 
 

มโนทศัน์ 
(Concepts) การวดั 

(measurement) 

ตวัแปร 
(Variables) สร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปร  
(Relating Variables) 

ขอ้เสนอ 
(Proposition) 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้เสนอ 

รูปแบบ 
(Model) 

การทาํนาย 
(Solution) 

การทาํนาย 
(Prediction) 



24 
 

1.4 ขั�นตอนการพฒันารูปแบบ  
Willer (1967: 83) กล่าวไวว้า่ ขั-นตอนการสร้างรูปแบบโดยทั!วไป สรุปไดว้า่มี 2 

ขั-นตอนดงันี-  1) การสร้างรูปแบบ (Construct) และ 2) การหาความตรง (Validity)  
บุญชม ศรีสะอาด (2535: 104 – 106) เสนอว่า การพฒันารูปแบบมีขั-นตอน 2 

ขั-นตอนคือ 
1. การสร้างหรือการพฒันารูปแบบผูว้ิจยัจะใช้วิธีการสร้างหรือพฒันาขึ-นมาก่อน 

ตามสมมุติฐาน โดยการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิดรูปแบบที!มีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้หรือในเรื!องเดียวกนั
หรือเรื!องอื!นๆ และผลการศึกษาหรือผลการวจิยัที!เกี!ยวขอ้ง วเิคราะห์สภาพสถานการณ์ที!ช่วยกาํหนด
องคป์ระกอบของตวัแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ ในการพฒันารูปแบบนั-นจะตอ้งใชห้ลกัเหตุผลเป็น
รากฐานสําคญัและการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบหรือผลการวิจยัที!เกี!ยวขอ้งหรือ
การศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตวัแปรแต่ละตวั จากนั-นคดัเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตวัแปร ที!
สําคญัขึ- นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้หัวใจสําคัญของขั-นนี- อยู่ที! เลือกเวน้องค์ประกอบใน
รูปแบบ (ตวัแปรหรือกิจกรรม) เพื!อให้ได้รูปแบบที!เหมาะสม ผูว้ิจยัควนกาํหนดหลกัการในการ
พฒันารูปแบบอย่างชดัเจน เช่น เป็นรูปแบบที!ไม่ซับซ้อน นาํไปปฏิบติัไดง่้าย ตวัแปรในรูปแบบมี
น้อยตวั แต่สามารถอธิบายผลไดม้าก ฯลฯ ในการวิจยับางเรื!องจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้ชี!ยวชาญพิจารณา
ความถูกตอ้ง  

2. การทดสอบความเที!ยงตรงของรูปแบบ หลงัจากพฒันาในขั-นตน้แลว้ จาํเป็นตอ้ง
ทดสอบความเที!ยงตรงของรูปแบบดงักล่าว เพราะวา่รูปแบบที!พฒันาแลว้แมจ้ะพฒันาจากรากฐาน
ทางแนวคิดทฤษฎี หรือรูปแบบของคนอื!น และผลการวิจยัที!ผ่านมาแลว้หรือแมก้ระทั!งไดรั้บการ
กลั!นกรองจากผูเ้ชี!ยวชาญแลว้ก็ตาม ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมุติฐานซึ! งจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในสถานการณ์จริงหรือทาํการทดลองนาํไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื!อทดสอบดูว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ (ในขั-นนี-อาจใชค้าํวา่การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ)  

ทิศนา แขมมณี (2547: 201-204) ไดก้ล่าวถึงขั-นตอนในการพฒันารูปแบบดงันี-   
1. กาํหนดจุดมุ่งหมายการพฒันาหรือการสร้างระบบหรือรูปแบบการเรียนการ

สอนที!ชดัเจน  
2. ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีที!เกี!ยวขอ้ง เพื!อกาํหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางใน

การจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ ไดร้อบคอบขึ-น จะทาํใหรู้ปแบบหรือระบบมีความมั!นคงขึ-น  
3. การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที!เกี!ยวขอ้ง จะช่วยให้คน้พบองค์ประกอบที!

สําคญัและมีระบบมีประสิทธิภาพเมื!อนาํไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นสิ!งที!ตอ้งนาํมา
พิจารณาในการจดัองคป์ระกอบต่างๆ และจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั-งหลาย การนาํขอ้มูล
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จากความเป็นจริงมาใช้สร้างรูปแบบจะช่วยขจัด หรือป้องกันปัญหาอันทําให้ระบบนั- นขาด
ประสิทธิภาพ  

4. การกาํหนดองคป์ระกอบของระบบ ไดแ้ก่ พิจารณาวา่มีอะไรบา้งที!สามารถช่วย
ใหเ้ป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลสาํเร็จ  

5. การจดักลุ่มองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การนาํองค์ประกอบ ที!กาํหนดไวม้าจดัไวเ้ป็น
หมวดหมู่ เพื!อความสะดวกในการคิดและดาํเนินการในขั-นตอนต่อไป  

6. การจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ขั-นนี- เป็นขั-นที!ตอ้งใช้ความคิดความ
รอบคอบมาก ผูส้ร้างระบบตอ้งพิจารณาวา่องคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลขึ-นต่อกนัในลกัษณะ
ใด สิ!งใดควรมาก่อนหลงั สิ!งใดสามารถดาํเนินการคู่ขนานกนัไปได ้ขั-นนี- เป็นขั-นที!อาจใช้เวลาใน
การพิจารณามาก  

7. จดัผงัระบบเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ โดยแสดงให้
เห็นถึงผงัจาํลองขององคป์ระกอบต่างๆ  

8. ทดลองใชร้ะบบ เพื!อศึกษาผลที!เกิดขึ-น  
9. การประเมินผล ไดแ้ก่ การศึกษาผลที!เกิดขึ-นจากการทดลองใชร้ะบบใดๆ แลว้

ไดผ้ล ตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด  
10.  การปรับปรุงรูประบบ นาํผลการทดลองใชม้าปรับปรุงใหดี้ยิ!งขึ-น  

 จากที!กล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปขั-นตอนเพื!อนํามาใช้ในการพฒันา
รูปแบบในครั- งนี- ได ้4 ขั-นตอนไดแ้ก่ ขั-นตอนที! 1 การศึกษาขอ้มูลพื-นฐาน  ขั-นตอนที! 2 ร่างรูปแบบ
และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ขั-นตอนที! 3 นํารูปแบบที!ได้ไปทดลองใช้ และขั-นตอนที! 4 
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ   

 
1.5 องค์ประกอบของรูปแบบ  

ตามที!สมจิต จนัทร์ฉาย (tuul) ได้ให้คาํอธิบายถึงคาํว่า “การเรียนการสอน” “การ
สอน” และ “การเรียนรู้” วา่แสดงถึงการดาํเนินการเพื!อสร้างผลการเรียนรู้ แต่ใชต่้างกนัในบริบท
ของการดาํเนินการ คาํวา่ “การเรียนการสอน” เป็นคาํที!ใช้เป็นหลกัเพราะเป็นคาํกลางๆ เพื!อแสดง
บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั ส่วนคาํว่า “การสอน” ใช้ในบริบทที!เน้นครูเป็นศูนยก์ลาง 
และ “การเรียนรู้” ใช้ในบริบทที!เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ในการศึกษาเรื!องการพฒันารูปแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื!อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาตินี- เป็นการพฒันา
รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัในกระบวนการคิดแกไ้ขปัญหาทาง
สุขภาพและการสื!อสารสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง ซึ! งเป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา ระดบัชั-น
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มธัยมศึกษาตอนตน้ ของกศน. ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในครั- งนี- เป็นการประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ซึ! งมีผู ้
เสนอองคป์ระกอบของรูปแบบไวด้งันี-   

ทิศนา แขมมณี (2556: 4) เสนอว่าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย  

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื�อที� เป็นพื9นฐานหรือหลักของ
รูปแบบการเรียนการสอนนั9นๆ  

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที�
สอดคลอ้งกบัหลกัที�ยดึถือ  

3. การจดัระบบ คือการจดัองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบที�สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั9นๆ  

4. มีการอธิบายหรือใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัวธีิสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั9นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

อาร์เรนด์ส ริชาร์ด (Arends, I. Richard, 2011: 7)  กล่าววา่องคป์ระกอบของรูปแบบ
ประกอบดว้ย  

1. หลกัการตามทฤษฎีที�ใชเ้ป็นแนวคิดพื9นฐานในการพฒันารูปแบบ  
2. ผลการเรียนรู้ที�ตอ้งการ  
3. วธีิสอนที�จะทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ  
4. สิ�งแวดลอ้มในการเรียนการสอนที�นาํไปสู่ผลการเรียนการสอน 
ภิญญาพชัญ์ ปลากดัทอง (2551: 121) ศึกษาเรื� องการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื�อ

เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนกัเรียนระดบัชั9นที� 2 ไดเ้สนอวา่องค์ประกอบ
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้มี 4 องคป์ระกอบ ดงันี9   

1. ปรัชญา ทฤษฏี หลกัการ แนวคิด หรือความเชื�อที�เป็นพื9นฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการเรียนรู้นั9นๆ  

2. การบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลักษณะการจัดการเรียนรู้ที�สอดคล้องกับ
หลกัการที�ยดึถือ  

3. การจัดระบบคือการมีองค์ประกอบที�สัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบให้
สามารถช่วยผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้สู่เป้าหมายของระบบกระบวนการนั9นๆ  

4. การอธิบายหรือให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวิธีการและเทคนิคการจดัการเรียนรู้ต่างๆ อนัจะ
ช่วยใหก้ารจดักระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด  
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สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ศึกษาเรื�องการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�เนน้การคิด
วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไดก้าํหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว ้5 องค์ประกอบ
ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรียนรู้ 4) ขั9นตอนการสอนและ 5) การวดัและ
ประเมินผล  

บุญเลี9ยง ทุมทอง (2556: 60) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบร่วมที�สําคญัในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนจากนกัการศึกษาที�เคยเสนอไว ้(สมพงษ์ สิงหะพล, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2556; 
Saylor. et al.,1991; Arends, 1997; Joyce & Weil, 2000 อา้งถึงใน บุญเลี9ยง ทุมทอง, 2556: 60)   
ดงันี9   

1. หลกัการของรูปแบบการสอน เป็นส่วนที�กล่าวถึงความเชื�อและแนวคิดทฤษฎีที�
เป็นพื9นฐานของการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนซึ�งจะเป็นการกาํหนดวตัถุประสงค ์เนื9อหา 
กิจกรรม และขั9นตอนการดาํเนินงานของรูปแบบการสอน  

2. จุดประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นส่วนที�ระบุถึงความคาดหวงัที�ตอ้งการให้
เกิดขึ9นจากการใชรู้ปแบบการสอน 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอน เป็นส่วนที�ระบุถึงขั9นตอน วิธีการ กิจกรรมต่างๆ 
ที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื�อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องรูปแบบการสอน  

4. การวดัผลและประเมินผล เป็นส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์
ของรูปแบบการสอนที�ผูว้จิยัสร้างขึ9น  

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ การศึกษานี9ไดใ้ชอ้งคป์ระกอบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
4 องคป์ระกอบที�สาํคญัไดแ้ก่  

1. หลกัการของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการนาํหลกัการแนวคิด ทฤษฎี 
ที�ใช้เป็นพื9นฐานสําหรับในการกําหนดวตัถุประสงค์ การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั9นตอน และเนื9อหาของกิจกรรมต่างๆ ที�เป็นองคป์ระกอบสําคญัในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้  

2. วตัถุประสงค ์เป็นการระบุถึงผลที�มุ่งหวงัหรือตอ้งการจากการพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั9 งนี9   

3. ขั9นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการระบุถึงขั9นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตั9งแต่การจดัหาทรัพยากรทั9งในด้านบุคคลากรในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้านองค์ความรู้หรือ
เนื9อหาสาระการเรียนรู้  ดา้นเวลา ดา้นสถานที� และทรัพยากรสนบัสนุนอื�นๆ ที�จาํเป็นสําหรับใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากนั9นเป็นการระบุถึงการขั9นตอนหรือวิธีการในการพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาํเอาทรัพยากรที�รวบรวมไวม้าเรียบเรียงและกาํหนดเป็นแผนการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ กาํหนดการวดัผลและประเมินผลสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และผลการ
เรียนรู้ที�เกิดขึ9นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�มุ่งหวงัไว ้ 

4. เงื�อนไขในการนาํรูปแบบไปใช้ เป็นการระบุถึงปัจจยัแวดล้อมที�เอื9อให้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถบรรลุผลสาํเร็จได ้ 

 
2.  แนวคิดการพฒันาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบ  

ในส่วนของขั9นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการพฒันาโปแกรม
การจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบขั9นตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ อนัเนื�องมาจากว่าการพฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบเป็นการจดัการศึกษาที�มี
ความยืดหยุ่น และเน้นไปที�กระบวนการมีส่วนร่วมของผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียน ประชาชน
ทั�วไป และภาคส่วนต่างๆ เขา้มาร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตั9งแต่ขั9นตอนการวางแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที�ครอบคลุมการดาํเนินงานของภาคส่วนต่างๆ การจดัการเรียนรู้ การประเมินการ
เรียนรู้ เพื�อมุ่งหวงัให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนเป็นสําคัญ โดยแนวคิดการพฒันา
โปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบมีรายละเอียดดงันี9   

 
2.1 ความหมายของโปรแกรม  

Patrick Boyle (1981) ให้ความหมายของโปรแกรมว่าหมายถึง ผลรวมของความ
ร่วมมือระหวา่งนกัการศึกษานอกระบบโรงเรียนมืออาชีพกบัผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ซึ! ง
ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ การ
ประเมินผล และการรายงานผล คลา้ยกบั Edgar J. Boone (1992) ให้ความหมายของโปรแกรมว่า 
การวางโปรแกรม (programming) เป็นความร่วมมือระหว่างผูเ้รียนกบัองค์กรทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ในการวางแผนสร้างแผนการเรียนการสอน การปฏิบติังานการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และความรับผดิชอบต่อโปรแกรม  

อุ่นตา นพคุณ (2546: 2-3) ไดต้ั-งขอ้สังเกตวา่ การนิยามความหมายของโปรแกรมของ 
Boyle และ Boone สอดคล้องกบัแนวความคิดทางการศึกษานอกระบบเรื!อง “การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ” (Collaborative learning) หรือการใหผู้เ้รียนและประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  
(people’s participation) โดยทั!วไปคาํว่าโปรแกรมมีความใกล้เคียงกบัหลกัสูตรมาก กล่าวคือ
หลกัสูตรนั-นหมายถึง การวางแผนทางการศึกษาประกอบดว้ยแผนวางของการสอนทุกขั-นตอน การ
นิยามความหมายของโปรแกรมโดยให้ความสําคญักบัความรวมมือระหวา่งผูเ้รียนกบันกัการศึกษา
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นอกระบบโรงเรียนหรือองคก์รทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นลกัษณะเด่นที!ทาํให้โปรแกรม
มีความหมายกวา้งกวา่หลกัสูตร  
 

2.2 ความหมายของการพฒันาโปรแกรม (Program Development)  
การพฒันาโปรแกรมนั- นเป็นคาํที!ใช้ทางวิชาการเกี!ยวกับการจัดทาํแผนที!กําหนด

ขอบเขตกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย Boone (1992) นิยามการพฒันา
โปรแกรมวา่เป็นกระบวนการในการวางแผนที!เป็นระบบเบ็ดเสร็จ และครอบคลุม เพื!อคาดการณ์ใน
อนาคตเกี!ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กรทางการศึกษานอกระบบ เจ้าหน้าที!กบัผูเ้รียนหรือ
ตวัแทนของผูเ้รียน ในการจดัทาํและส่งเสริมให้เกิดการเปลี!ยนปลงในทางที!ผูเ้รียนพึงประสงค ์
ตลอดจนการเปลี!ยนแปลงในสิ!งแวดลอ้มและวถีิชีวติของผูเ้รียนในชุมชน  

Boyle (1981) ไดส้รุปความหมายของการพฒันาโปรแกรม (program development) วา่
เป็นความสําคญัของการพฒันาโปแกรมคือความสามารถของนกัการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
การกาํหนดไดอ้ยา่งชดัเจนวา่อะไรคือความตอ้งการ ปัญหาหรือสถานการณ์ที!ตอ้งเปลี!ยนแปลงนั-นๆ 
การเปลี!ยนแปลงที!ตอบสนองต่อความตอ้งการและปัญหา อาจเป็นเรื!องความรู้ เจตคติ หรือด้าน
ทกัษะชีวติ และอาชีพ 

ขณะที!  นิศา ชูโต (2536) นิยามความหมายของการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบ หมายถึง “ความคิด” หรือ “แนวทาง” กิจกรรมหรือผลรวมที!เกิดจากกิจกรรมที!ไดจ้ดัวางไวใ้น
โปรแกรมซึ! งแต่ละโปรแกรมจะวางแนวคิดการจดักิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรม จดัสรรงบประมาณ
และระยะเวลาดาํเนินการอยา่งมีระบบระเบียบเพื!อใหบ้รรลุเป้าหมายที!กาํหนดไว ้ 
 

2.3  ความหมายของการศึกษานอกระบบ  
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2526: 17) มองว่าการจดัการศึกษานอกระบบเป็นกิจกรรม

การศึกษาที!ไม่สามารถสรุปแบบแผนที!แน่นอน มีการจดัขั-นตอนตามความเหมาะสมและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน โดยเนน้วา่ “การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา” มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนใชแ้นวคิด 
รู้จกัตดัสินใจ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยเหลือตนเอง รวมถึงผูเ้รียนมีอิสรภาพจากสิ!งแวดลอ้มมาก
ที!สุด  

อุ่นตา นพคุณ (2528) ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา่หมายถึง
กิจกรรมหรือโครงการใดๆที!สถาบนัต่างๆในสังคมจดัขึ-นโดยมีเจตนาและวตัถุประสงคที์!จะให้การ
เรียนรู้แก่ประชาชนที!สามารถกาํหนดเป้าหมายไดผู้รั้บการศึกษาเองก็มีเจตนาหรือวตัถุประสงคใ์น
การที!จะให้การเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าวจดัให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัทุกชุมชนและทุกระดับ
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การศึกษาเพื!อให้บุคคลดังกล่าวมีความรู้ทกัษะและทศันคติค่านิยมที!ดีกิจกรรมทางการศึกษาที!
เรียกวา่เป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตอ้งจดัขึ-นในระยะเวลาอนัสั-นหลกัสูตรยดืหยุน่ประหยดั
และตอบสนองความตอ้งการความสนใจของผูเ้รียนและปัญหาของชุมชน 

สุรกุล เจนอบรม (2531) นิยามวา่การศึกษานอกระบบวา่การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นกิจกรรมการศึกษาที!มีรูปแบบไม่แน่นอนจดัขึ-นตามความเหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียน
เนน้การพฒันาของผูเ้รียนใหเ้สรีภาพและความรับผดิชอบแก่ผูเ้รียนที!จะกาํหนดทางเลือกความสนใจ
และแนวการดาํเนินชีวติของตนเอง 

โกวิท วรพิพฒัน์ (2533: 11-20) มองว่าการศึกษานอกระบบอนัได้แก่ กิจกรรม
นักศึกษา การฝึกอบรม หรือการเผยแพร่ต่างๆ ที!ดาํเนินการนอกระบบโรงเรียน กิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เหล่านี-มกัจะมีวตัถุประสงคที์!เปลี!ยนแปลงความรู้ ความคิด ทศันคติ หรือระบบการ
รับรู้ของบุคคล การศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจมีการกาํหนดหลกัสูตรและมีระเบียบ ปฏิบติัต่างๆ 
ทาํนองเดียวกนักบัการศึกษาในระบบ แต่การศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจยืดหยุน่และเปิดโอกาส
ให ้“กลุ่มเป้าหมาย” เป็นอิสระในการเขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่  

UNESCO (1991:2) ให้ความหมายของการศึกษานอกโรงเรียน (Out-Of- School 
Education) ไวว้่า เป็นการศึกษาที!จดัขึ-นสําหรับผูใ้หญ่และคนหนุ่มสาวซึ! งเปรียบได้กบักิจกรรมที!
ทดแทนการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน และทดแทนกิจกรรมที!โรงเรียนไม่สามารถจดัขึ-นได ้
หรืออาจเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนก็ได ้เพื!อตอบสนองความตอ้งการและความ
จาํเป็นของทุกคนและสังคม  

อาชญัญา รัตนอุบล (2542) นิยามการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา่หมายถึงกิจกรรมทาง
การศึกษาและมวลประสบการณ์ความรู้ใดๆก็ตามที!ไดจ้ดัขึ-นโดยบุคคลหน่วยงานและสถาบนัต่างๆ
ในสังคมโดยมุ่งจดัขึ-นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนภาคปกติโดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อ
พฒันาความรู้ความสามารถทกัษะและทศันคติที!พึงประสงคข์องกลุ่มเป้าหมายต่างๆในสังคมโดยยึด
หลกัที!วา่กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั-นๆจะตอบสนองต่อความตอ้งการความสนใจและ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายนั-นได้ดว้ยซึ! งการศึกษาดงักล่าวจึงเป็นการศึกษาที!เปิด
โอกาสให้กบัประชาชนทุกคนในชุมชนโดยจดัให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัทุกภูมิหลงัทุกระดบั
การศึกษาและทุกชุมชนโดยมีลกัษณะที!ยดืหยุน่ในการจดัการศึกษาไม่วา่จะเป็นตวัผูส้อนผูเ้รียนเวลา
สถานที!หลกัสูตรและการสอนการจดับริหารและการประเมินผล 

ขณะที!สมบติั สุวรรณพิทกัษ ์(2543: 120) กล่าววา่การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที!
เป็นทางเลือกของผูพ้ลาดโอกาสและผูด้อ้ยโอกาส การศึกษานอกระบบเป็นการจดัการศึกษาตลอด
ชีวติ  
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สุมาลี สังขศ์รี (2544: 93) มองวา่การจดัการศึกษานอระบบหมายถึงการจดักิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนปกติ เพื!อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที!เป็นประชากรนอกโรงเรียน 
ได้แก่ ประชากรก่อนวนัเรียน ประชากรอยู่ในวยัเรียนแต่พลาดโอกาสเข้าศึกษาในระดับต่างๆ 
ตลอดจนประชากรที!พน้วยัเรียนในระบบโรงเรียน จนถึงผูสู้งอายุ การจดักิจกรรมการศึกษามี
วตัถุประสงค์ที!ชัดเจน แต่มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนที!ยืดหยุ่นและสอดคล้องกบัสภาพ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายที!หลากหลาย มีความยืดหยุน่เรื!องหลกัสูตร เวลาเรียน สถานที!เรียน 
วิธีเรียน ในดา้นผูเ้รียนไม่มีการจาํกดัในดา้นอายุ อาชีพ พื-นฐานของการศึกษา เนน้การเรียนเรื!องที!
เป็นสภาพปัจจุบนั เพื!อแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั หน่วยงานที!จดัการศึกษาระบบมีทั-งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ!มเติม 2545 (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545) มาตรา 15 กล่าวถึงการศึกษานอกระบบวา่เป็นการศึกษาที!มี
ความยืดหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจดัการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวดั
และประเมินผล ซึ! งเป็นเงื!อนไขสําคญัของการสําเร็จการศึกษาโดยเนื-อหาและหลกัสูตรจะตอ้งมี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา่กิจกรรมการศึกษา
ที!มีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ที!ชดัเจนมีรูปแบบหลกัสูตรวิธีการจดั
และระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที!ยดืหยุน่และหลากหลายตามสภาพความตอ้งการและศกัยภาพใน
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั-นและมีวิธีการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ที!มีมาตรฐานเพื!อรับ
คุณวฒิุทางการศึกษาหรือเพื!อจดัระดบัผลการเรียนรู้ 

วรรัตน์ อภินันท์กูล (2551) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หมายถึงการศึกษาที!มีความยืดหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจดัการศึกษาระยะเวลา
ของการศึกษาการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั-นเป็นไปเพื!อให้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนโดยมุ่งหมายในการเสริมสร้างและนาํความรูประสบการณ์ของผูเ้รียนมาใชใ้ห้
สอดคล้องกบัความจาํเป็นทั-งนี- ก็เพื!อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูที้!มีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองไปตลอดชีวติ 

ดงันั-นการพฒันาโปรกแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเป็นผลของกิจกรรมการ
วางแนวทางหรือการวางแผนการศึกษานอกระบบโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรมทาง
การศึกษาที!มีความยดืหยุน่ที!ไม่มีหลกัสูตร เป้าหมาย รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลา รูปแบบ
การวดัและประเมินผลที!แน่นอน เพื!อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น สภาพปัญหาหรือความ
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ตอ้งการของผูเ้รียนทุกกลุ่มในสังคม ภายใตก้ารดาํเนินงานของสถาบนัหรือความร่วมมือระหว่าง
องคก์ารทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื!อมุ่งให้เกิดลกัษณะที!พึงประสงคห์รือการเปลี!ยนแปลง
ของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม  

 
2.4 วตัถุประสงค์ในการพฒันาโปรแกรม 

Boone (1992) กล่าววา่เป้าหมายของการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบดงันี-  1) 
เพื!อเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมทางการศึกษาของผูเ้รียน 2) เพื!อส่งเสริมการปฏิบติังานของนกัการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนในการเป็นผูน้าํทางการศึกษาและการพฒันาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที!ดี 3) เพื!อ
ประสานงานกบัคนในชุมชนเพื!อร่วมมือในการวิเคราะห์และกาํหนดความตอ้งการและปัญหาใน
การพฒันาโปรแกรม 4) เพื!อให้โอกาสองคก์รทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดแ้สดงบทบาทใน
การใช้การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นเครื!องมือในการพฒันาปัจจยัในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชน 

R. S. Caffarella (1994) เห็นวา่ผลที!คาดหวงัจากการพฒันาโปรแกรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนคือการเปลี!ยนแปลงในปัจเจกบุคคลในองคก์รและในชุมชน 

ดงันั-น อาจสรุปได้ว่าเป้าหมายของการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบนั-นก็
เพื!อให้เกิดการเปลี!ยนแปลงและ/หรือแก้ไขปัญหา หรือความตอ้งการ ในปัจเจกชน ในชุมชน ใน
องคก์รทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหเ้ป็นไปในทางที!ดีขึ-นนั!นเอง 
 

2.5 ประเภทของโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
Boyle (1981) จาํแนกโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนออกเป็น 3 

ประเภทคือ 
1. โปรแกรมเชิงพฒันา (Development Programs) เป็นโปรแกรมที!มุ่งเนน้ระบุปัญหา

ของกลุ่มคนชุมชนที!ต้องปรับตวัต่อการเปลี!ยนแปลงทางสังคมจุดเริ! มต้นของโปรแกรมเกิดใน
สถานการณ์ที!คลุมเครือมกัไม่ทราบสาเหตุปัญหาที!แทจ้ริงแต่ทุกคนเห็นวา่ควรมีการเปลี!ยนแปลงที!ดี
ขึ- นใช้ความรู้เป็นเครื! องมือนําไปสู่การแก้ปัญหาในการกําหนดวตัถุประสงค์เชิงพัฒนาเน้น
วตัถุประสงค์ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกัเป้าหมายของโปรแกรมเน้นเรื!ององค์
ความรู้ เจตคติทกัษะความชาํนาญในการประเมินกลุ่มคนหรือชุมชนพฒันาในทางใดทางหนึ! งถือ
เป็นผลคุม้ค่าของการพฒันาเชิงโปรแกรม 

2. โปรแกรมเชิงสถาบนั (Institutional Program) เป็นโปรแกรมที!เน้นการพฒันา
ปรับปรุงตวับุคคลให้กา้วหนา้เน้นการสอนเนื-อหาพื-นฐานในสาขาวิชา (Discipline) การกาํหนด
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วตัถุประสงค์จากเน้นความรู้ในสาขา โดยโปรแกรมมีโครงสร้างและรูปแบบที!ชดัเจนการลาํดบัจดั
วางเนื-อหาเป็นไปตามหลกัวิชาการประเมินผลมุ่งวดัที!ความรู้ความเขา้ใจในเนื-อหาเพื!อพฒันาบุคคล
และกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ดว้ยวธีิการเรียนการสอน 

3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ (Informational Program) เนน้การแลกเปลี!ยนข่าวสาร
ความรู้ระหว่างผูจ้ดัโปรแกรมกบัผูเ้รียนผ่านระบบสารสนเทศเน้นขอ้มูลความรู้ที!มาจากการวิจยั
กฎหมายมาตรการใหม่ๆวิธีการใชค้วามรู้เนน้การถ่ายโอนเนื-อหาสาระที!ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชไ้ด้
ทนัทีการประเมินเนน้ที!จาํนวนผูเ้รียนและปริมาณของสารสนเทศที!เผยแพร่ออกไป  

 

2.6 องค์ประกอบของการพฒันาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบ  
Boyle (1981) ไดเ้สนอองคป์ระกอบในการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบไว ้15 

ขอ้ดงันี-  
1. การสร้างพื-นฐานทางปรัชญาในการจดัโปรแกรม (Philosophical Basic for 

Programming) การวเิคราะห์ความเชื!อของผูจ้ดัโปรแกรมเป็นสิ!งที!สําคญัอนัเป็นพื-นฐานในการจดัทาํ
โปรแกรม แมจ้ะเป็นสิ!งที!กระทาํไม่ง่ายนกัแต่ทวา่ความเชื!อมีอิทธิพลอยา่งมากในการเลือกวิธีปฏิบติั
ในขั-นตอนของการวางโปรแกรมตั-งแต่การเลือกแหล่งขอ้มูลและวิธีวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุมี
ความแตกต่างกันผูที้!มีความเชื!อและปรัชญาต่างกนัจะเลือกแหล่งขอ้มูลและวิธีวิเคราะห์ต่างกัน
ดงันั-นจะเห็นได้ว่าความแตกต่างตามความเชื!อเชิงปรัชญานั-นมีผลตอทุกขั-นตอน  ไม่เวน้แม้แต่
ขั-นตอนสุดทา้ยคือการประเมินโปรแกรมและการรายงานความสาํเร็จของโปรแกรม 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาและความตอ้งการ (Situational  Analysis of 
Problems and needs) การวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาและความตอ้งการเป็นกระบวนการที!
สําคัญมากในการจัดทําโปรแกรมเนื!องจากขั- นตอนนี- จะนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของโปรแกรมการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มบุคคลเป้าหมาย
และชุมชน ทั-งนี-การพฒันาโปรแกรมมกัเริ!มจากสถานการณ์ที!คลุมเครืออาจกาํหนดความตอ้งการที!
ยงัไม่ชดัเจน หรือแมก้าํหนดความตอ้งการได ้แต่ก็อาจมิใช่ความตอ้งการที!แทจ้ริง จึงยงัตอ้งนาํมา
วิเคราะห์เลือกและจดัลําดับความสําคญัตามสภาพ ความสามารถและทรัพยากรที!มีอยู่รวมทั- ง
ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลที!จะนาํมากาํหนดเป็นวตัถุประสงค ์

3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําโปรแกรมของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
(Involvement of Potential Clientele) ผูจ้ดัทาํหรือผูก้าํหนดโปรแกรมการศึกษานอกระบบตอ้ง
ตดัสินใจในรายละเอียดเกี!ยวกบัการมีส่วนร่วมเช่นใครบา้งมีส่วนร่วมควรมีส่วนร่วมอย่างไรมาก
น้อยแค่ไหน นาํมาใช้ในการวิเคราะห์ลึกซึ- งเพียงใดให้นํ- าหนักความสําคญัแค่ไหนการตดัสินใจ
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ดงักล่าวมีผลต่อการเลือกกิจกรรมต่างๆในกระบวนการจดัทาํรูปแบบของโปรแกรมและกาํหนด
วตัถุประสงค ์การมีส่วนร่วมของบุคคลเป้าหมายเป็นปัจจยัที!สาํคญัตอ้งพิจารณาประกอบดว้ย 

4. ระดบัการพฒันาทางดา้นปัญญาและสังคมของกลุ่มบุคคลที!จะมีส่วนร่วม (Levels 
of Intellectual and Social Development of Potential Clientele) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบเป็นกิจกรรมที!มีเป้าหมายให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ควรเนน้ที!ผูเ้รียนใน
สภาพชีวิตจริงและผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํเพื!อให้เกิดการเรียนรู้และรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
ดงันั-นนกัการศึกษานอกระบบตอ้งให้ความสําคญัในประเด็นความแตกต่างระหวา่งบุคคลของกลุ่ม
คนที!จะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํโปรแกรมความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจเป็นทั-ง
ปัจจยัในเชิงบวกและเชิงลบ ดงันั-นผูจ้ดัทาํโปรแกรมจึงตอ้งพิจารณาอย่างถี!ถ้วนในการตดัสินใจ
เลือกอยา่งเหมาะสมที!สุด 

5. แหล่งขอ้มูลสําหรับพิจารณาและวิเคราะห์เพื!อกาํหนดวตัถุประสงค์ (Sources to 
Investigate and Analyze in Determining Program Objectives) ผูจ้ดัโปรแกรมควรใชป้ระโยชน์จาก
แหล่งขอ้มูลให้ได้มากที!สุด ยิ!งแหล่งข้อมูลมีความหลากหลายและมีจาํนวนมากเท่าไรย่อมช่วย
กาํหนดวตัถุประสงคไ์ดต้รงกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการไดม้ากขึ-นเท่านั-น แหล่งขอ้มูลที!ไดรั้บ
ความนิยมคือผูเ้รียนหรือประชาชนที!เขา้ร่วมโปรแกรม ชุมชนสภาพเศรษฐกิจและสิ!งแวดลอ้มของ
ผูเ้รียนและความรู้เกี!ยวกบัสภาพปัญหา 

6. ตระหนกัถึงขอ้จาํกดัของบุคคลและสถาบนั (Recognition of Institution and 
Individual Constrains) ประกอบดว้ย 

6.1 ปรัชญาที!ใช้ในการวางแผนจัดทาํโปรแกรมของสถาบันอาจขัดแยง้กับ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม 

6.2  ทรัพยากรเงินและวสัดุอาจไม่เพียงพอสําหรับกลุ่มไม่พร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ
บางกลุ่ม  

6.3 ความเชื!อบางอยา่งจากบุคคลภายนอกที!สนบัสนุนทรัพยากร 
6.4 ความเชื!อในการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาของผูบ้ริหารโปรแกรม 
6.5 ความเชื!อของบุคคลเป้าหมายและชุมชน  
6.6 ความเชื!อของผูรั้บผิดชอบการวางโปรแกรมในการจดัลาํดบัความสําคญัของ

ปัญหา ขอ้จาํกดัเหล่านี-อาจหลีกเลี!ยงไดถ้า้มีการจดัการที!ดีและที!สําคญัผูจ้ดัโปรแกรมตอ้งตระหนกั
ถึงขอ้จาํกดัดงักล่าวและยอมรับวา่เป็นส่วนหนึ!งของกระบวนการวางโปรแกรม 

7. เกณฑ์สําหรับจดัลาํดบัความสําคญั (Criteria for Establishing Program Priorities) 
ในบางกรณีผูจ้ดโปรแกรมอาจตอ้งเผชิญกบัความตอ้งการและความจาํเป็นจาํนวนมากในเวลาและ
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ทรัพยากรที!มีอยู่จาํกดั การจดัลาํดบัความสําคญัจึงเป็นสิ!งสําคญั ทั-งนี- เกณฑ์ที!นาํมาใช้ในการลาํดบั
ความสาํคญัคือการนาํกลุ่มเป้าหมายเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจลาํดบัความสําคญั ที!ยอมรับได้
และสมสมเหตุผลตามสภาพความเป็นจริง  

8. ระดบัความยืดหยุ่นของแผนโปรแกรม (Degree of Flexibility of Planned 
Programs) ความยืดหยุ่นและการเปลี!ยนแปลงไดเ้ป็นหลกัสําคญัของการวางโปรแกรมการประเมิน
อย่างต่อเนื!อง เพื!อให้มีการปรับปรุงทิศทางของโปรแกรมสอดคลอ้งกบัสภาพความจริงทั-งในดา้น
ทรัพยากรและปัญหาขอ้จาํกดั 

9. การไดรั้บความชอบธรรมทางกฎหมายและการสนบัสนุนจากแหล่งอาํนาจที!เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (Legitimation and Support with Formal and Informal Power Situation) 
ในหลายขั-นตอนของกระบวนการจดัโปรแกรมจาํเป็นตอ้งได้รับการยอมรับความชอบธรรมเชิง
กฎหมายและการสนบัสนุนจากแหล่งอาํนาจทั-งที!เป็นทางการและไม่เป็นทางการตวัอยา่งเช่น ในขั-น
วางโปรแกรมเจา้หนา้ที!เขา้ไปศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือในขั-นที!องคก์รผูรั้บผิดชอบโปรแกรมเขา้ไป
ในชุมชน องค์กรท้องถิ!นอาจปฏิเสธหรือยอมรับและสนับสนุนกระบวนการวางโปรแกรมทุก
ขั-นตอน ตั-งแต่เริ!มศึกษาสภาพการณ์จนถึงการประเมินโปรแกรมซึ! งมีความละเอียดอ่อนเป็นอนัมาก 
องค์กรทอ้งถิ!นที!มีหน้าที!ให้ความเห็นชอบเชิงกฎหมายอาจมีหลายองค์กรและหลายระดับผูจ้ดั
โปรแกรมตอ้งศึกษาชดัเจนล่วงหนา้เพื!อประสิทธิภาพและความสาํเร็จของโปรแกรม 

10. การเลือกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Selecting and Organizing Learning 
Experiences) ความหมายของการเรียนรู้ที!นิยมกวา้งขวางมกัสรุปว่าการเรียนรู้คือการเปลี!ยนแปลง
พฤติกรรมซึ! งหมายรวมไปถึงการปฏิบติั การคิดและการรู้สึกกรรมวิธีที!จะเอื-ออาํนวยให้เกิดการ
เรียนรู้ก็จะสอดคลอ้งกบัความเชื!อทางปรัชญา เช่นตามความเชื!อของศึกษาผูใ้หญ่เสรีนิยม (Liberal 
Adult Education) วิธีการเอื-อให้เกิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่คือผูส้อนเป็นผูน้าํในการซักถามโตต้อบ 
(Dialectic) โดยผูเ้รียนผูใ้หญ่ตอ้งอ่านทาํความเขา้ใจคิดวิเคราะห์จากตาํราที!ผูส้อนเป็นผูแ้นะนาํทั-ง
ผูเ้รียนและผูส้อนไดใ้ชเ้หตุผลและความคิดกระบวนการนี-คาดหวงัการเกิดปัญญา (Intellectual) ใน
ตวัผูเ้รียนผูส้อนต้องเป็นผูร้อบรู้ในสาขาที!แนะนําผูเ้รียนผูส้อนต้องศึกษาและคิดหาเหตุผลอยู่
ตลอดเวลาส่วนนกัการศึกษาผูใ้หญ่ที!เชื!อในเชิงมนุษยนิยมที!เชื!อในศกัยภาพของมนุษยเ์องมนุษยแ์ต่
ละคนจึงเป็นเอกลกัษณ์ (Unique) และมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมนุษยมี์ธรรมชาติที!รักดี
ตอ้งการพฒันาผูส้อนจึงมีบทบาทในการสนบัสนุนสร้างสภาพแวดลอ้มที!เอื-ออาํนวยให้ผูเ้รียนผูใ้หญ่
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเองการเรียนรู้เป็นกระบวนการภายใน (Internal Process) 
ของแต่ละบุคคลจากตวัอยา่งขา้งตน้ผูจ้ดัโปรแกรมจึงจาํเป็นตอ้งตรวจสอบความเชื!อเชิงปรัชญาของ
ตนเองและองค์กรสร้างเป็นกรอบความคิดเชิงปรัชญาแลว้จดักิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์การ
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เรียนรู้ (Learning Experience) ให้สอดคลอ้งกบัความเชื!อเชิงปรัชญาในการจดัการศึกษานอกระบบ
และการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

11. การออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Identify Instructional Design) ผูจ้ดั
โปรแกรมตอ้งเลือกรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ในดา้นวิธี (Method) เทคนิค (Technique) และ
เครื!องมือหรืออุปกรณ์ (Device) ให้เหมาะสมกบัเนื-อหารูปแบบของกิจกรรมและผูเ้รียนเป็นที!
ยอมรับกนัทั!วไปวา่ไม่มีวธีิเทคนิคและเครื!องมือใดที!ดีที!สุดการตดัสินใจเลือกใชค้วรพิจารณาดงันี-  

11.1 วตัถุประสงคข์องการเรียน 
11.2 ความสนใจและคุณลกัษณะอื!นๆของผูเ้รียนผูใ้หญ่ 
11.3 ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
11.4 ความพร้อมของเครื!องมือและทรัพยากร 
11.5 ความสนใจความถนดัของผูจ้ดัโปรแกรม 

หากในบางกรณีขอ้มูลทั-งห้าประการนี-อาจช่วยในการพฒันารูปแบบกิจกรรมได ้ผูจ้ดั
โปรแกรมอาจตอ้งตดัสินใจบนพื-นฐานขอ้มูลเท่าที!มีและจาํเป็นอยา่งยิ!งที!ตอ้งพิจารณาความเชื!อเชิง
ปรัชญาในการจดัการศึกษาประกอบดว้ย 

12. การให้ความสําคญักบัการประชาสัมพนัธ์ (Utilizing Effective Promotional 
Priorities) ตั-งแต่เริ!มตน้จนเสร็จสิ-นโปรแกรมจาํเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ทาํให้บุคคลเป้าหมาย
และชุมชนมีความรู้สึกที!ดีความเขา้ใจอนัดีรับทราบความกา้วหน้าปัญหาและอุปสรรครวมทั-งช่วย
สร้างความร่วมมือของบุคคลเป้าหมายและชุมชน 

13. การรับการสนบัสนุนทรัพยากรที!จาํเป็น (Obtaining Resources Necessary to 
Support the Program) บุคคลเป้าหมายของโปรแกรมการศึกษานอกระบบในอนาคตมีแนวโนม้ที!จะ
เพิ!มขึ-นการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆเช่นเงินความร่วมมือทางวิชาการจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ!งที!
จะตอ้งจดัหาให้เพียงพอ เพื!อความต่อเนื!องของโปรแกรมและคุณภาพของโปรแกรมผูจ้ดัโปรแกรม
ควรเปิดโอกาสให้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจสนบัสนุนทรัพยากรดงักล่าวเขา้ร่วมในกระบวนการ
วางโปรแกรมเพื!อความเขา้ใจที!ดีและเพิ!มการยอมรับในโปรแกรมดงักล่าว 

14. การประเมินประสิทธิผลผลสําเร็จและ/หรือผลกระทบ (Determining the 
Effectiveness, Result, and/or Impact) การประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบที!เหมาะสมและ
เชื!อถือได้เป็นสิ! งที!จาํเป็น การประเมินโปรแกรมอย่างเป็นทางการและเป็นระบบอาจเป็นเรื! อง
สิ-นเปลืองทั-งเวลาและแรงงานจาํนวนมากแต่การประเมินอยา่งไม่เป็นทางการก็อาจสร้างปัญหาเรื!อง
ความไม่น่าเชื!อถือได ้ดงันั-นผูจ้ดัโปรแกรมตอ้งที!จะเลือกและตดัสินใจอยา่งยากลาํบากมากขึ-น  
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15. การสื! อสารผลของการพัฒนาโปรแกรมเพื!อประกอบการตัดสินใจ 
(Communicating the Value of the Program to Appropriate Decision Makers) เมื!อเสร็จสิ-นการ
ดาํเนินงานผูจ้ดัโปรแกรมควรรายงานผลสําเร็จของโปรแกรมให้ผูส้นบัสนุนโปรแกรมทราบ การ
รายงานควรแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผลสําเร็จรวมทั-งความเขา้ใจในอุปสรรคและขอ้จาํกดั
ของโปรแกรมวธีิการรายงาน มีหลากหลายตั-งแต่ชนิดอยา่งไม่เป็นทางการจนถึงลกัษณะเป็นทางการ
ในรูปผลการประเมินหรือวจิยัเตม็รูปแบบ 
 

2.7 กระบวนการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื!อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ

ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ เป็นการพฒันากลุ่มบุคคลซึ!งในที!นี- เป็นส่งเสริมให้กลุ่มนกัศึกษาแรงงานขา้ม
ชาติมีความรอบรู้ทางสุขภาวะ (health literacy) สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ และ
สื!อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพและแหล่งบริการสุขภาพต่างๆ ให้แก่แรงงานขา้มชาติในชุมชนให้มี
สุขภาพที!ดีปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และโรคระบาดต่างๆ จึงตรงกบักระบวนการพฒันาโปรแกรมเชิง
พฒันา ซึ! ง Boyle (1981) ไดเ้สนอขั-นตอนการพฒันาโปรแกรมเชิงพฒันาไว ้8 ขั-นตอนดงันี-  

 
ขั-นตอนที! 1 การกาํหนดพื-นฐานสาํหรับการพฒันาโปรแกรม 

ผูพ้ฒันาโปรแกรมควรมีความแน่ชดัในความเชื!อเชิงปรัชญาการศึกษานอกระบบ
เพื!อเป็นฐานในการพฒันาโปรแกรมซึ! งจะปรากฏอยูใ่นการจดัการศึกษาธรรมชาติของผูเ้รียนผูส้อน
และกระบวนการพฒันาโปรแกรม ในกระบวนการวางนโยบายของโปรแกรมตอ้งเป็นที!เขา้ใจอยา่ง
ชดัเจนในบรรดาผูที้!เกี!ยวขอ้งผูพ้ฒันาโปรแกรมจะตอ้งดาํเนินการดงันี-   

1. กาํหนดพื-นฐานทางปรัชญาที!จะนาํมาใชใ้นการวางแผนโปรแกรมขององคก์ร 
2. พิจารณาถึงความเชื!อหรือปรัชญาของนกัพฒันาโปรแกรมเกี!ยวกบัการจดัการ

เรื!องการเรียนการสอนลกัษณะของผูเ้รียนผูส้อนการพฒันาโปรแกรม 
3. พิจารณานโยบายระเบียบแนวทางปฏิบติัและทาํความเขา้ใจกบัเจา้หน้าที!ผูที้!

เกี!ยวขอ้งกบัโปรแกรม 
ขั-นตอนที! 2 การวเิคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 

ในขั-นตอนนี- เป็นการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลในอดีตปัจจุบนัและอนาคต
เพื!อทาํความเขา้ใจขอ้มูลเกี!ยวกบักลุ่มเป้าหมายและชุมชนจากเอกสารของสถาบนัที!เกี!ยวขอ้งเอกสาร
วิชาการและขอ้มูลจากแหล่งต่างๆประกอบกนัช่วยให้เข้าใจชุมชนและกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ!งขึ- น
นอกจากนี- อาจจะใชว้ิธีพบปะกบักลุ่มเป้าหมายเพื!อเขา้ใจปัญหาความตอ้งการและความเป็นไปได้
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ของการพฒันาโปรแกรมนอกจากนั-นควรศึกษาโปรแกรมของหน่วยงานขององคก์รอื!นที!ดาํเนินการ
อยู่ดา้นประชากรพื-นที!ศาสตร์ที!เกี!ยวขอ้งลกัษณะทางสังคม ร่วมสนทนาและศึกษาบุคคลกลุ่มและ
องค์กรต่างๆที!จะช่วยให้ขอ้มูลเกี!ยวกบัสถานการณ์ในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที!มีผลต่อโปรแกรม
ตลอดจนศึกษาแหล่งทรัพยากรต่างๆวา่จะนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งไรเพียงพอหรือไม่ เช่น เงิน คนที!จะให้
ความร่วมมือ หรือแรงงาน อุปกรณ์ วสัดุต่างๆ 

 
ขั-นตอนที! 3 พิจารณาและกาํหนดผลที!ตอ้งการจากการพฒันาโปรแกรม 

ในขั-นตอนนี- เริ!มจากกาํหนดวตัถุประสงคท์ั!วไปกวา้งๆ ของการพฒันาโปรแกรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วจึงกาํหนดวตัถุประสงค์เฉพาะที!ตอ้งการเปลี!ยนแปลงหรือพฒันา
กลุ่มเป้าหมาย ซึ! งอยา่งนอ้ยควรระบุใหไ้ดว้า่บุคคลผูร่้วมโปรแกรมตอ้งเปลี!ยนแปลงหรือพฒันาอยา่ง
น้อยที!สุดในด้านความรู้ เจตคติ และด้านทกัษะเท่าใดหรืออาจจะระบุปริมาณเนื-อหาความรู้ที!
ตอ้งการสอนโดยในการตรวจสอบควรตรวจสอบทั-งวตัถุประสงคท์ั!วไปและวตัถุประสงคเ์ฉพาะให้
แน่ใจวา่มีลกัษณะดงันี- คือตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บ
ผลลพัธ์และประโยชน์จากโปรแกรมตามที!ตั-งไว ้แมว้า่ผลลพัธ์ที!กาํหนดไวจ้ะเป็นเป้าหมายกลางของ
กลุ่ม แต่ควรมีความยดืหยุน่ตามความตอ้งการและความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย มีขั-นตอนดงันี-   

1. ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมกลั!นกรองกาํหนดความตอ้งการและ
ปัญหา เพื!อกาํหนดผลที!คาดหวงัจากโปรแกรมซึ! งควรเป็นการเปลี!ยนแปลงในดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
หรือสิ!งแวดลอ้ม โดยในบางกรณีผูใ้ห้คาํปรึกษาและกลุ่มผูรั้บบริการร่วมกนัวิเคราะห์ความตอ้งการ
และปัญหา 

2. ระบุผลที!พึงประสงค์และพฒันาให้เป็นวตัถุประสงค์เฉพาะ (Specific 
Objectives) ถา้หากเป็นเรื!องเกี!ยวกบัผูรั้บบริการควรไดค้วามรู้ขั-นตํ!าในเรื!องใดระบุให้ชดัเจนวา่จะ
สอนอะไรและตอ้งการการเปลี!ยนแปลงในลกัษณะใดบา้งใดเกี!ยวกบัการกระทาํหรือความเชื!อและ
จะตอ้งใหค้วามรู้ในเรื!องใดบา้ง รวมถึงการพิจารณาระดบัความรู้ที!มีอยูข่องผูรั้บบริการก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรมจดัลาํดบัผลที!พึงประสงคจ์ากการพฒันาโปรแกรมวา่ 

2.1 วตัถุประสงคเ์ฉพาะตรงกบัการวิเคราะห์ความตอ้งการและสถานการณ์
ปัญหาหรือไม่ 

2.2 วตัถุประสงค์เฉพาะดาํเนินการไดใ้นสภาพความเป็นจริงตามเงื!อนไข
ของกลุ่มผูรั้บบริการนี-ตามงบประมาณและเวลาที!มีอยู ่

2.3 ผลที!พึงประสงค์ตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนมากแต่มีความ
ยดืหยุน่สาํหรับบุคคลบางคนเพื!อตอบสนองความตอ้งการที!แตกต่างไป 
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3. ตดัสินใจลาํดบัความสําคญัของโปรแกรมโดยใช้เกณฑ์ว่าเรื! องใดมีความ
จาํเป็นเร่งด่วนและสาํคญัโดยนาํขอ้มูลที!ไดว้เิคราะห์มาจากชุมชนและกลุ่มบุคคล 

 
ขั-นตอนที! 4 กาํหนดแหล่งทรัพยากรและการสนบัสนุนช่วยเหลือ 

ในขั-นตอนนี- ควรพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรด้านการเงิน กําลังคน
อุปกรณ์ เครื!องมือและความพร้อมใช้ของทรัพยากรดว้ย นอกจากนั-นควรกาํหนดบุคคลที!มีความรู้
สาขาต่างๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมรวมทั-งตรวจสอบว่าผูน้าํของโปรแกรมมีเวลาเพียง
พอที!จะอุทิศให้กบัโปรแกรมประเด็นนี- มีความสําคญัอย่างมากหากมองขา้มอาจจะทาํให้เกิดการ
สะดุดในขั-นตอนต่างๆ ไดซึ้! งสรุปไดด้งันี-  

1. พิจารณาทรัพยากรที!จะตอ้งนาํมาใช้เช่นคนเวลาเงินและวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
หรือไม่และทรัพยากรเหล่านี- มีอยูพ่ร้อมเพรียงเวลาตอ้งการใชห้รือไม่กาํหนดบุคคลที!มีความชาํนาญ
จากศาสตร์ต่างๆที!สามารถช่วยใหโ้ปรแกรมมีประสิทธิภาพยิ!งขึ-น 

2. พิจารณาว่าผูที้!จะเป็นผูน้ําโปรแกรมไปใช้มีเวลาที!จะร่วมโปรแกรมได้จริง
หรือไม่ 

ขั-นตอนที! 5 การวางแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั-นตอนนี- เป็นการพิจารณาเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที!ผูเ้รียนควรได้รับและ

เรียงตามลาํดบัของประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาคือภูมิหลงัที!อาจจะ
แตกต่างกนัของผูเ้รียนเช่นประสบการณ์เดิมระดบัการศึกษาสถานะทางสังคมเป็นตน้ นอกจากนี-
ควรจะพิจารณาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับลักษณะและภูมิหลังของ
กลุ่มเป้าหมายพิจารณาเลือกวิธีการแลว้จึงเลือกเทคนิคของกิจกรรมกาํหนดอุปกรณ์เครื!องมือตาม
ความเหมาะสมและกาํหนดบทบาทของคณะเจา้หนา้ที!ตามแผนการสอนสรุปไดด้งันี-  

1. พิจารณาและเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที!ผูเ้รียนควรไดรั้บตามประสบการณ์
เดิมระดบัการศึกษาสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและจดัลาํดบัเนื-อหาเพื!อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ของโปรแกรม 

2. ตดัสินว่าผูพ้ฒันาโปรแกรมจะมีบทบาทร่วมกับผูเ้รียนมากน้อยเพียงใดใน
กระบวนการเรียนการสอน 

3. กาํหนดวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมเฉพาะเพื!อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
โปรแกรมเช่นการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบติัการการสัมมนาการปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือการ
ผสมผสานวิธีการต่างๆที!ได้ยกเป็นตวัอย่างวิเคราะห์ทฤษฎีและการปฏิบติังานที!เกี!ยวขอ้งกบัการ
เรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนพยายามใชว้ธีิการใหม่ๆเมื!อสถานการณ์เอื-ออาํนวย 
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4. กาํหนดหนา้ที!ของคณะเจา้หนา้ที!และวทิยากร 
5. กาํหนดและพฒันาเอกสารที!จะตอ้งใชเ้ตรียมให้พร้อมและกาํหนดเวลาที!จะใช้

ในการนาํเสนอ 
 

ขั-นตอนที! 6 วางแผนกิจกรรม  
ขั-นตอนนี- เป็นการเลือกกิจกรรมโดยมีขอ้ควรพิจารณา 3 ประการคือการกระตุน้

ความสนใจให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื!อให้ไดผ้ลลพัธ์ที!ตอ้งการทั-งนี- ยงัตอ้งมีการติดตามผล 
(follow-up) อยา่งเพียงพอและความต่อเนื!อง เพื!อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ตลอดจนศึกษาปัญหา
และอุปสรรค เพื!อปรับแผนการปฏิบติัตามความจาํเป็นสรุปไดด้งันี-  

1. เ ลือก เนื- อหาวิชากิจกรรมและบรรยากาศการเ รียน รู้ เพื!อ ดึงดูดให้ เ กิด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื!อบรรลุผลหรือสามารถติดตามผลได ้

2. ดาํเนินการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื!องโดยใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วม 
3. ทาํปฏิทินกิจกรรม ซึ! งประกอบดว้ยกิจกรรมประชาสัมพนัธ์เวลาสําหรับเตรียม

เอกสารการพบปะกลุ่มวิทยากรและการจดัลาํดับกิจกรรมต่างๆอย่างถูกต้องและต่อเนื!องและ
ประเมินผล ตลอดจนตอ้งระบุความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน  

4. นาํโปรแกรมไปปฏิบติัและแกไ้ขปรับปรุงดดัแปลงถา้จาํเป็น เพื!อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพใหม้ากที!สุด 

ขั-นตอนที! 7 ประเมินความน่าเชื!อถือของการใชท้รัพยากร 
การประเมินโปรแกรมในแง่มุมต่างๆตั-งแต่ตน้จนจบเป็นผลดีสําหรับการพฒันา

โปรแกรม ผูจ้ดัโปรแกรมควรประเมินในทุกขั-นตอน ซึ! งการประเมินแต่ละครั- งจาํเป็นตอ้งเตรียม
ประเด็นและตวัชี- วดั รวบรวมเกณฑ์ที!ใช้ประกอบการพิจารณาเครื!องมือและผูรั้บผิดชอบในการ
รวบรวมขอ้มูลทั-งนี- รูปแบบและเทคนิคการประเมินขึ-นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น วตัถุประสงค์ของ
โปรแกรมหรือ การใชป้ระโยชน์จากผลการประเมินหรือผูรั้บผิดชอบการประเมิน เป็นตน้ สรุปได้
ดงันี-  

1. วางแผนให้มีการประเมินผลทุกขั-นตอน เช่น ประเมินแผนการสอนก่อนนาํไป
ปฏิบัติประเมินความก้าวหน้าและคุณภาพของโปรแกรมขณะปฏิบติังานและวางแผนเพื!อการ
ประเมินผลครั- งสุดทา้ย 

2. ในการประเมินผลทุกครั- งระบุวา่มีเหตุผลอะไรที!มีการประเมินและจะนาํผลไป
ใชอ้ยา่งไร 
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3. ระบุเกณฑ์ที!จะใชใ้นการประเมินโปรแกรม เช่น ตวับ่งชี- วดัและขอ้มูลต่างๆ ที!
จะนาํมาใชแ้ละมีการสร้างเกณฑก์ารสังเกตประกอบการประเมิน 

4. กาํหนดว่าจะตอ้งใช้ขอ้มูลหลกัฐานอะไรบา้งและจะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการ
อะไร จะใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลขอ้มูลอยา่งไร 

5. ประเมินผลและกาํหนดวา่ควรเสนอผลใหก้บัใครในรูปแบบใด 
 

ขั-นตอนที! 8 การรายงานผลลพัธ์และคุณค่าของโปรแกรม 
ขั-นตอนนี- เป็นการรายงานผลลพัธ์ของโปรแกรมซึ! งสามารถทาํได้หลายรูปแบบ

ขึ-นอยู่กบับุคคลที!เรารายงานผลให้ทราบ เช่น ประชาชน เจา้หน้าที!ที!เกี!ยวขอ้ง องค์กรผูส้นบัสนุน
การพฒันาโปรแกรม สําหรับเนื-อหาในการนาํเสนออาจเป็นรูปแบบที!ไม่เป็นทางการ การรายงาน
กลุ่มในการประชุม จนถึงเป็นรูปแบบที!เป็นทางการเช่น รายงานการวิจยัเต็มรูปแบบทั-งนี-ควรมีการ
ติดตามผลภายหลงัอาจเป็นการติดตามรายบุคคลหรือรายกลุ่มเพื!อยืนยนัผลสําเร็จของโปรแกรม
ขั-นตอนนี-สามารถสรุปไดด้งันี-  

1. จดัทาํรายงานหลายรูปแบบตามลกัษณะของกลุ่มบุคคลที!แตกต่างกนั เช่นกลุ่ม
วทิยากร ประชาชนกลุ่มที!ปรึกษากาํหนดนโยบายรูปแบบการเสนอรายงานอาจเป็นรูปแบบทางการ
และไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการทาํรายงานเป็นเอกสารประเมินผลหรือการพบปะสนทนา
รายงานควรประกอบดว้ย 1.1) ความจาํเป็นในการจดัทาํโปรแกรม  1.2) โปรแกรมเป็นเรื!องอะไร 
1.3) บทบาทของผูใ้ห้ความรู้ 1.4) ผลที!คาดหวงั 1.5) ประโยชน์ 1.6) การปฏิบติังาน 1.7) ปฏิกิริยา
ของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมและผูที้!เกี!ยวขอ้ง 

2. ติดตามดว้ยการตอบคาํถามหรือขอ้สงสัยเพิ!มเติม โดยให้ผูที้!มีความเหมาะสม
เพื!อใหค้วามกระจ่าง 

ในส่วนของขั-นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื!อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาตินี-  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการพฒันากระบวนการฝึกอบรมสําหรับการจดั
การศึกษานอกระบบ ของอาชัญญา รัตนอุบล (2540: 49-65) เข้ามาสังเคราะห์ร่วมด้วย ซึ! งมี
รายละเอียด ดงันี-   

 
ขั-นตอนที! 1 ศึกษาปัญหาที!เกิดขึ-น  

ก่อนการฝึกอบรมผูจ้ดัควรศึกษาขอ้มูลที!เป็นปัญหาเกี!ยวกบัสภาพปัญหาที!เกิดขึ-น
อย่างละเอียดลึกซึ- ง ในลกัษณะของความเป็นมาสาเหตุของปัญหา โดยผูจ้ดัควรประสานความ
ร่วมมือกบัผูที้!รับผิดชอบ และผูที้!เกี!ยวขอ้งในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารงาน ผูป้ฏิบติั หรือแมแ้ต่
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ผูรั้บการฝึกอบรมเอง เพื!อให้ได้ขอ้มูลที!เป็นจริงและเชื!อถือได้ นอกจากนี-  ผูจ้ดัการฝึกอบรมควร
ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งอื!นๆ ที!เชื!อถือไดเ้พิ!มเติม เช่น เอกสารรายงานประจาํเดือน เอกสารประจาํปี
ของหน่วยงาน นอกเหนือจากสอบถามจากตวับุคคลที!เกี!ยวขอ้ง  

 
ขั-นตอนที! 2 ศึกษาหลกัการ เป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงาน  

เมื!อผูจ้ดัการฝึกอบรมเขา้ใจปัญหาที!เกิดขึ-นแลว้ ผูจ้ดัการอบรมควรศึกษาปรัชญา
อุดมการณ์ หลกัการ เป้าหมาย นโยบายหลกั นโยบายรองขององคก์ารหรือหน่วยงานและแนวโน้ม
ขององค์การในอนาคต การวางแผนกาํลงัคน การวิเคราะห์บรรยากาศภายนอกและภายในองค์กร
หรือหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการทาํงานขององคก์าร และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์การ 
หน่วยงาน หรือสถาบนั การศึกษานอกระบบโรงเรียนที!จดักบัสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื!อเขา้ใจ
ปัญหาที!เกิดขึ-นได้อย่างชัดเจนยิ!งขึ-น ทาํให้สามารถกาํหนดกรอบแนวคิดหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดว้ยการฝึกอบรมอยา่งชดัเจน 
 

ขั-นตอนที! 3  วเิคราะห์มาตรฐานของงาน  
ผูจ้ ัดการฝึกอบรมควรต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานการ

ปฏิบติังานของบุคคลากรตามที!ไดรั้บมอบหมายอยา่งละเอียดและชดัเจน เพื!อให้ไดท้ราบผลของการ
ปฏิบติังานหรือผลผลิตจากการปฏิบติังานนั-น เพื!อนาํมาวิเคราะห์ว่า องค์การหรือหน่วยงานนั-น
ตอ้งการผลงานที!มีมาตรฐาน (job performance) ในระดบัใด ปริมาณมากนอ้ยเพียงใด คุณภาพควร
เป็นอย่างไร ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์หรือระเบียบปฏิบติัเพียงไร และมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด โดยอาจศึกษาจากลกัษณะงาน (job description) และลกัษณะเฉพาะของแต่ละงาน (job 
specification)  
 

ขั-นตอนที! 4 สร้างบรรยากาศที!เอื-อต่อการเรียนรู้  
สร้างบรรยากาศที!เป็นกนัเอง อบอุ่น ไม่เคร่งเครียดในระเบียบหรือกฎเกณฑ์มาก

จนเกินไป จะเป็นบรรยากาศที!เอื-อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความตอ้งการและความสนใจที!จะ
เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยไม่มีการบงัคบัมีอิสระ ยอมรับซึ! งกนัและกนั หากมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมเลือกในสิ!งที!ตนตอ้งการจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการ
อบรม ก็จะทาํให้เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้เช่นกนั อีกปัจจยัหนึ!งที!เอื-อต่อการเรียนรู้คือการยอมและ
เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื!อไดท้ราบว่าสิ!งที!เรียนรู้ใหม่นั-นเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิมที!ตนมีอยูแ่ลว้หรือไม่ อย่างไร ควรปรับปรุงอยา่งไร ในกรณีนี-
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อาจใชก้ารประเมินผลการเรียนรู้จากบุคคลนั-นเอง เพื!อนคนอื!นๆ ที!ไดรั้บการฝึกอบรมหรือวิทยากรก็
ได ้ 

วิทยากรผูใ้ห้การฝึกอบรมเป็นผูห้นึ! งที!สามารถสร้างบรรยากาศที!เอื-อต่อการเรียนรู้
ไดเ้ป็นอยา่งดี ผ่านการให้แรงเสริมจูงใจและกระตุน้ผูเ้ขา้รับการอบรมให้เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเต็ม
ใจ และสนบัสนุนให้พฤติกรรมที!เรียนรู้ใหม่นั-นเกิดการปฏิบติัอยา่งสมํ!าเสมอจนกระทาํซํ- าเป็นการ
กระทาํที!ถาวรต่อไป  

นอกจากนี- วิทยากรควรคาํนึงถึงการจดัการเรียนรู้ที!มีลกัษณะเป็นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื!อง ตลอดจนควรรู้จกัเรียงลาํดบัเนื-อหาสาระวิชาอย่างเหมาะสม จากเนื-อหาที!เป็นพื-นฐานไป
จนถึงเนื-อหาที!สลบัซบัซอ้นขึ-นตามลาํดบั โดยการยกตวัอยา่งแต่ละกรณีใหเ้ห็นชดัเจน  

 
ขั-นตอนที! 5  วางแผนร่วมกนั  

กชกร สังขชาติ (2535; อาชญัญา รัตนอุบล, 2540: 57) เสนอวา่การวางแผนคือ
กระบวนการปฏิบติัจริงไปสู่วตัถุประสงคที์!วางไว ้โดยมีแนวทางที!แน่นอน ประกอบดว้ยหลกัการ
และเหตุผลที!มีประสิทธิภาพ แผนงานจะช่วยให้ผูป้ฏิบติัอยู่ในกรอบที!วางไว ้ด้วยเหตุนี- ผูใ้ห้การ
ฝึกอบรมผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝึกอบรม และผูที้!มีหน้าที!รับผิดชอบควรมีการวางแผนร่วมกนัภายใน
กลุ่มเพื!อการวางแผนจะได้มีแนวทางการปฏิบติัเดียวกัน และที!สําคญัคือควรตอ้งมีการวางแผน
ร่วมกนักบัผูรั้บการฝึกอบรมดว้ย เพื!อให้สามารถจดัการฝึกอบรมไดต้อบสนองความตอ้งการ  และ
ความสนใจของผูรั้บการฝึกอบรม  

การวางแผนการฝึกอบรมเป็นขั-นตอนที!มีความสําคญัและมีประโยชน์อย่างยิ!ง 
เนื!องจากแผนการจะใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ป้ฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรม วิทยากร ผูบ้ริหาร 
หรือผูเ้กี!ยวขอ้งไดท้ราบถึงทิศทางการปฏิบติังาน 

 
ขั-นตอนที! 6 การวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  

ผูจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลเกี!ยวกบัผูรั้บการฝึกอบรมในเรื!องพื-นฐาน
ทั!วไป เช่น คุณสมบติั คุณวุฒิ เพศ วยั จาํนวน การทาํงาน ประสบการณ์เดิม พื-นฐานการศึกษา 
ความสามารถพิเศษ โดยใช้วิธีการศึกษาขอ้มูลต่างๆ เหล่านี- จากการแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การสํารวจ การทดสอบจากบุคลากรที!ทาํงานและ
ประสบปัญหาโดยตรง หรือจากหวัหน้าหน่วยงาน เพื!อนร่วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากนี-
แล้วอาจวิเคราะห์ความต้องการจาํเป็นได้จากเอกสารการประเมินผลงานของแต่ละฝ่าย แต่ละ
หน่วยงาน ซึ! งมกัจะจดัทาํเป็นประจาํปี  
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ขั-นตอนที! 7 กาํหนดวตัถุประสงค ์ 
เ มื! อทราบความต้องการจํา เ ป็นแล้ว  ผู ้จ ัดการฝึกอบรมควรลงมือกําหนด

วตัถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรมให้ชดัเจนวา่ตอ้งการจะพฒันาอะไร เพื!อให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการที!แท้จริงของผูรั้บการฝึกอบรม กําหนดวตัถุประสงค์ของโครงการการฝึกอบรม ระบุ
เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของพฤติกรรมที!พึงปรารถนาภายหลงัจากเสร็จสิ-นโครงการฝึกอบรม 
วิจิตร อาวะกุล (2537; อาชญัญา รัตนอุบล, 2540: 58) เสนอลกัษณะของวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมไวด้งันี-   1) ตอ้งระบุพฤติกรรมที!คาดหวงัจะให้เกิดขึ-นในตวัผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลงัจากได้
สอนวิชานั-นๆ จบลงแลว้  2) ตอ้งมุ่งไปที!การเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็นหลกั  
3) คาํที!บ่งบอกพฤติกรรมตอ้งชดัเจนไม่กาํกวม เช่น คาํวา่สามารถ จาํแนก บอก ยอ่มชดัเจนกวา่คาํวา่ 
เพื!อให้ทราบถึง  เพื!อให้เขา้ใจถึง เป็นตน้ 4) จะตอ้งช่วยให้วิทยากรมองเห็นวิธีการจดัประสบการณ์
ในการเรียนรู้ เช่น การเตรียมการสอน การใชเ้ทคนิค และอุปกรณ์และระยะเวลาที!จะสอนให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ 5) จะตอ้งช่วยวิทยากรไดม้องเห็นพฤติกรรมที!ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งแสดงออกซึ! ง
จะนาํไปสู่การปรับปรุงการสอน และการประเมินผล  6) จะตอ้งระบุเกณฑ์ขั-นตํ!าของพฤติกรรมที!
คาดหวงัเพื!อใชใ้นการวดัประเมินผลการอบรมได ้เพื!อจะไดท้ราบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมมีพฤติกรรม 
มีความสามารถดีตามวตัถุประสงคที์!ปรารถนาแลว้หรือยงั  

ทั- งนี- การระบุว ัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมควรต้องระบุในลักษณะของการ
เปลี!ยนแปลงพฤติกรรมที!เป็นผลมาจากการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ซึ! งพฤติกรรมจะตอ้งสังเกตและ
วดัได ้เพื!อให้ได้เห็นการกระทาํที!ชดัเจน และเป็นพื-นฐานในการกาํหนดเนื-อหาหลกัสูตร วิธีการ 
เทคนิคการฝึกอบรมที!เหมาะสม ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ สื!อประกอบการฝึกอบรม การจดักิจกรรม
การฝึกอบรม และการประเมินผล ต่อไป 

 
ขั-นตอนที! 8 สร้างหลกัสูตรและเนื-อหาในการฝึกอบรม  

การสร้างหลกัสูตรและเนื-อหาในการฝึกอบรมจะสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การ
ฝึกอบรม ซึ! งควรนาํหลกัการ แนวคิดทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็น ฯลฯ โดยกาํหนดในลกัษณะของ
โครงสร้างของหลกัสูตรก่อน แลว้จึงแบ่งโครงสร้างของหลกัสูตรออกเป็นหมวดหมู่วิชาต่างๆ จึง
กาํหนดเนื-อหาสาระที!เหมาะสมภายใตห้มวดหมู่วชิาตามความเหมาะสมต่อไป  

หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงหมายถึงการ
ประมวลความรู้เนื-อหาสาระ และประสบการณ์ความรู้ตามที!หน่วยงานองค์การหรือผูบ้ริหาร
โครงการการฝึกอบรมได้เสนอให้ผู ้เข้า ร่วมอบรมพึงได้รับการพัฒนา โดยให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรมที!ไดก้าํหนดไว ้ 
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หลกัการฝึกอบรมที!ดีจะช่วยให้ผูจ้ดัการฝึกอบรมสามารถปฏิบติัหรือดาํเนินการได้
อย่างถูกต้อง และได้ทราบถึงแนวทางที!จะจัด วิธีการ เทคนิค กิจกรรมการฝึกอบรมที!ทาํให้ผู ้
ฝึกอบรมได้พฒันาความรู้ทกัษะ ทศันคติและความสามารถ ซึ! งจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ขั-นตาม
วตัถุประสงค ์ของการฝึกอบรมตามที!ไดเ้สนอไว ้ซึ! งขั-นตอนในการสร้างหลกัสูตรมีดงันี-    

1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีหลกัการ หนา้ที! มาตรฐานของงาน ความตอ้งการจาํเป็น
ในการฝึกอบรม   

2. กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร หรือกาํหนดหวัขอ้ตามขอ้มูลที!ไดว้เิคราะห์   
3. กาํหนดวตัถุประสงค์ของหลักสูตร แบ่งโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น

หมวดหมู่ของวชิา   
4. กาํหนดรายละเอียด ของเนื-อหาสาระ ให้สอดคล้องกับหัวขอ้วิชาในแต่ละ

หมวดหมู่   
5. กาํหนดขอบเขตเนื-อหาวชิาตลอดจนประเด็นสาํคญัของแต่ละหมวดหมู่   
6. กาํหนดวตัถุประสงคข์องแต่ละหวัขอ้วชิา  
7. กาํหนดเทคนิค วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม อุปกรณ์ สื!อการฝึกอบรม ที!เหมาะสม

กบัเนื-อหาของแต่ละหวัขอ้อบรม  
8. กาํหนดวธีิการประเมินผล   
9. นาํหลกัสูตรไปใช ้ 
10. ประเมินหลกัสูตร  
11. ปรังปรุงหลกัสูตร   
 

ขั-นตอนที! 9 ออกแบบแนวทางการฝึกอบรม  
การออกแบบแนวทางการฝึกอบรม หมายถึง การกาํหนดวิธีการ เทคนิค ที!จะใชใ้น

การฝึกอบรม วธีิการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลให้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
สําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื!อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติตาม
วตัถุประสงค์ที!กาํหนดไว ้ซึ! งวิธีการฝึกอบรมควรคาํนึงถึงปัจจยัดงันี-  (สมพงษ์ เกษมสิน, 2526;
อาชญัญา รัตนอุบล, 2540: 60)   

1. พิจารณาความเหมาะสมของเทคนิค ที!จะนาํมาใช ้ตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของหวัขอ้ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการพฒันา นั-นๆ ดว้ย   



46 
 

2. พิจารณาขนาดของกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม วา่มีมากนอ้ยเพียงใด ลกัษณะ
ของการฝึกอบรมนั-นเป็นประการใด ควรจะแบ่งกลุ่มย่อยหรือไม่ กลุ่มละเท่าใด และเลือกใช้การ
ฝึกอบรมใหเ้หมาะสม   

3. พิจารณาลกัษณะของกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ว่ามีพื-นฐานความรู้ ความ
ชาํนาญ ประสบการณ์ แตกต่างหรือคล้ายคลึงกนั ควรเลือกใช้เทคนิค การฝึกอบรมแบบใดจึงจะ
เหมาะสมและอาํนวยประโยชน์สูงสุด  

4. พิจารณาถึงความสารมารถ ความคุน้เคยต่อเทคนิคการฝึกอบรมที!จะนาํไปใช้
วา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมคุน้เคยต่อวธีิการนั-นๆ หรือไม่  

5.  พิจารณาถึงเวลาและอุปกรณ์ที!จะนาํมาใช้ว่ามีเพียงพอและสะดวกแก่การ
จดัหาหรือไม่   

6. พิจารณางบประมาณที!มีอยูก่บัค่าใชจ่้ายที!ตอ้งจดัทาํเพียงพอหรือไม่   
7. พิจารณาและประเมินค่าเกี!ยวกบัทศันคติของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมว่าเป็น

อยา่งไร มีปฏิกิริยาไหในทางต่อตา้นขดัขืน เฉื!อยชา หรือขวนขวายใคร่รู้วิชาใหม่ๆ เจตคติของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมมีความสําคญัต่อการเลือกเทคนิคการฝึกอบรมมากจึงไม่ควรมองขา้ม เช่นเดียวกบั
การรู้จกัเลือกใช้โสตทศันูปกรณ์ที!เหมาะสมกบัเทคนิคการฝึกอบรมและเนื-อหา ตลอดจนการเลือก
กิจกรรมและการประเมินผลที!ใชใ้นการฝึกอบรมไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกดว้ย  
 

ขั-นตอนที! 10 การดาํเนินการฝึกอบรม  
เมื!อวางแผนการและโครงการฝึกอบรมเรียบร้อยแลว้ ผูจ้ดัการฝึกอบรมสามารถเริ!ม

ดาํเนินการฝึกอบรมโดยเริ!มตั-งแต่การเปิดรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  เตรียมการต่างๆ ให้พร้อม
ไม่วา่จะเป็นการเชิญวทิยากร พิธีกร เตรียมกิจกรรม เตรียมสถานที! อุปกรณ์สื!อ ที!ใชใ้นการฝึกอบรม 
เครื!องอาํนวยความสะดวกต่างๆ เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตลอดจนการประเมินผล  เป็นตน้  

บทบาทหน้าที!ของวิทยากรมีความสําคญัยิ!งที!จะทาํให้การฝึกอบรมนั-นประสบ
ความสําเร็จหรือลม้เหลว กล่าวคือวิทยากรควรมีความรู้และประสบการณ์การจดักิจกรรมสําหรับ
ผูใ้หญ่อยา่งแทจ้ริง มีความรู้จริง มีการเตรียมการในการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี ตลอดจนมีความตั-งใจ
จริง รับผิดชอบต่อเวลา ให้ความเขา้ใจ ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามรถ มีความเป็นกนัเอง 
แกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดดี้ มีปฏิภาณไหวพริบ มีอารมณ์ดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความเชื!อมั!นในตวัเอง 
ตลอดจนมีความอดทน ยืดหยุ่น ปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ การฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี และมี
ความคิดสร้างสรรค ์เคารพเห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยข์องผูรั้บการฝึกอบรม เป็นตน้  
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ขั-นตอนที! 11 ประเมินผลและใหผ้ลยอ้นกลบั  
การประเมินผลและให้ผลยอ้นกลับเป็นกระบวนการที!ทาํให้ผูจ้ดัการฝึกอบรม

วทิยากร ผูบ้ริหารโครงการ ตลอดจนผูที้!เกี!ยวขอ้งต่างๆ ไดท้ราบวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้กิดการ
เรียนรู้หรือพฒันาพฤติกรรม ความรู้ ทศันคติอย่างไรบา้ง นอกจากนี- ผลของการฝึกอบรมที!ไดเ้มื!อ
นาํไปเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมที!กาํหนดไวน้ั-น จะทาํให้ทราบวา่ไดเ้ป็นไปตาม
ระดับหรือเกณฑ์ที!ได้กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร อันจะนําไปสู่การตัดสินใจ ปรังปรุง หรือ
เปลี!ยนแปลงโครงการฝึกอบรมดงักล่าวต่อไป สอดคลอ้งกบั สุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2533 ; อาชญัญา 
รัตนอุบล, 2540: 60) ที!เสนอวา่การประเมินผลคือ  

1. การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผน   
2. การควบคุมเร่งรัดการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผน  
3. การศึกษาปัญหาในทางปฏิบติั เพื!อแกไ้ขแผนใหเ้หมาะสมยิ!งขึ-น  
4. การศึกษาแผนที!ได้ดาํเนินงานไปแล้ว เพื!อให้ทราบว่าตอบสนองความ

ตอ้งการหรือแกปั้ญหาที!มีอยูอ่ยา่งไร  
5. การศึกษาดูผลกระทบทางตรงและทางออ้ม ทั-งที!ตั-งใจและไม่ตั-งใจซึ! งอาจ

เป็นเหตุผลของการวางแผนโครงการต่อไปอีก  
การประเมินผลและให้ผลยอ้นกลบัในการฝึกอบรมจะประเมินประเด็นต่างๆ เช่น 

ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการการฝึกอบรมที!ได้เสนอไว ้ผลที!ได้ออกมาตรงกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด การประเมินคุณภาพของผลผลิตที!ไดจ้ากโครงการการ
ฝึกอบรม รวมถึงคุณภาพของการดาํเนินปฏิบติังานต่างๆ ของเจา้หน้าที!วิทยากร ผูจ้ดัการฝึกอบรม 
รวมถึงคุณภาพของการดาํเนินงานปฏิบติัต่างๆ ของเจา้หนา้ที! วทิยากร ผูจ้ดัการฝึกอบรมดว้ย กล่าคือ 
ควรประเมินความกา้วหน้าของโครงการฝึกอบรมจากสมรรถภาพของผูใ้ห้การฝึกอบรม วิทยากร 
ปัญหาทางการบริหารขององค์การ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ และงบประมาณด้วย นอกจากนี- ควร
จะต้องประเมินผลเมื!อโครงการเสร็จสิ-น และประเมินผลกระทบทั-งทางตรงและทางอ้อมของ
ฝึกอบรมดงักล่าวดว้ย ซึ! งการประเมินสามารถจดัตั-งฝ่ายประเมินเฉพาะเพื!อทาํหน้าที!ประเมินผล
โดยตรงทุกขั-นตอนของกระบวนการฝึกอบรม สําหรับการศึกษานอกระบบไม่ว่าจะเป็นประเมิน
ก่อนการฝึกอบรม ระหวา่งการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม  
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ภาพที! 3 แสดงกระบวนการการฝึกอบรมสาํหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: อาชญัญา รัตนอุบล, กระบวนการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพฯ:บริษทั
ประชาชน จาํกดั, 2540).  

ในขั9นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงาน
ขา้มชาตินี9  ผูว้จิยัใชแ้นวทางการพฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบเชิงพฒันาของ  Patrick 
Boyle (1981) และรูปแบบกระบวนการการฝึกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ 

ประเมินผลและผล
ยอ้นกลบั 

ศึกษาปัญหาที�เกิดขึ9น  

ศึกษาหลกัการเป้าหมาย
ขององคก์ร 

วเิคราะห์มาตรฐาน
ของงาน  

สร้างบรรยากาศที�เอื9อ
ต่อการเรียนรู้  

วางแผนร่วมกนั  

 

วเิคราะห์ความตอ้งการ 

กาํหนด
วตัถุประสงค ์

ออกแบบแนวทาง
การฝึกอบรม  

สร้างหลกัสูตรและ
เนื9อหา 

ดาํเนินการฝึกอบรม  
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อาชญัญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็นขั-นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื!อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติออกเป็น 5 ขั-นตอนหลกัดงันี-   

ขั-นตอนที! 1  เตรียมสาํรวจระบบสนบัสนุนทั9งสี�ในชุมชน แนะนาํตวั และเชื�อมโยงให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือ ในขั9นตอนนี9 เป็นการประสานความร่วมมือของเครือข่ายการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในพื9นที�ทั9ง 4 ระบบสนบัสนุนได้แก่ 1) ระบบการศึกษา ไดแ้ก่ ศูนยก์ศน. ในพื9นที�ซึ� งเป็น
หน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาให้แก่แรงงานขา้มชาติ ซึ� งมีปรัชญาการศึกษาขององค์กรไดแ้ก่ 
ปรัชญาคิดเป็นที�เนน้ให้ผูเ้รียนสามารถคิดหาวิธีการ หาสาเหตุ และวิธีการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยหลกั
เหตุผล ด้วยการคน้หาจากขอ้มูลตนเอง ขอ้มูลสังคมและสิ�งแวดล้อม และขอ้มูลวิชาการ เพื�อให้
ผูเ้รียนเกิดความสุขซึ� งเป็นเป้าหมายสูงสุด นอกจากนี9 กศน.ไดมี้นโยบายที�เอื9อให้แรงงานขา้มชาติ
หรือแมก้ระทั�งบุคคลผูไ้ร้สัญชาติสามารถเขา้เรียนได้ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 2) ระบบสุขภาพ 
ระบบนี9 มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�สามารถให้ความช่วยเหลือดา้นองคค์วามรู้ทางสุขภาพและสามารถ
ระบุถึงปัญหาทางสุขภาพของกลุ่มแรงงานขา้มชาติที�อยูใ่นชุมชนที�พวกเขาทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี ใน
ระบบนี9 พบเครือข่ายความร่วมมือได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โรงพยาบาลอาํเภอ 
อาสาสมคัรสาธารณสุข และองค์กรพฒันาเอกชนที�ส่งเสริมด้านสุขภาพของแรงงานขา้มชาติใน
พื9นที� ฯลฯ 3) ระบบสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ระบบนี9 มีผูที้�เกี�ยวขอ้งอยูใ่นระบบก็คือคนในชุมชน ผูน้าํ
ชุมชน ฝ่ายปกครองต่างๆ บุคคลเหล่านี9 จะตอ้งเห็นความสําคญัของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในการเป็น
ส่วนหนึ�งของชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการสิ�งแวดลอ้มของชุมชน เพื�อให้ชุมชนโดยรวมสามารถ
อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีสุขภาวะที�ดี 4) ระบบวฒันธรรม ระบบนี9 เป็นระบบที�เกี�ยวขอ้งและสัมพนัธ์กบั
ผูเ้รียนซึ� งเป็นนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติโดยตรง นักศึกษาเหล่านี9 เป็นบุคคลซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของ
ชุมชนแรงงานขา้มชาติ การนาํวฒันธรรม ภาษา ประเพณี ความเชื�อ เขา้มาปรับใช้ในฐานะที�เป็น
เครื� องมือการสื�อสารทางสุขภาพด้วยวิธีการสื�อสารของคนในวฒันธรรมเอง จะช่วยลดปัญหา
ช่องวา่งความไม่เขา้ใจทางภาษาและวฒันธรรมระหวา่งบุคคลากรทางการแพทยก์บัแรงงานขา้มชาติ
ในชุมชน ทั9งนี9 ระบบทั9ง 4 ที�กล่าวมานั9นดาํรงอยู่และทาํงานอยู่ในชุมชนอยู่แล้วหากสามารถนํา
ระบบเหล่านี9 มาเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ก็จะช่วยให้
ปัญหาทางสุขภาพของกลุ่มแรงงานขา้มชาติที�เกิดขึ9นในพื9นที�ก็จะสามารถบรรเทาไปไดด้ว้ยเช่นกนั  

ทั9งนี9ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งแน่ใจวา่ขอบเขตของงานหรือภาระหนา้ที�ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมีนโยบายหรือภาระงานที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติหรือไม่ อย่างไร เพื�อนาํมา
กาํหนดทิศทางและวางบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการสร้างความร่วมมือในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  
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ขั-นตอนที! 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ  ใน
ขั-นตอนนี- เป็นศึกษาสภาพ สถานการณ์สุขภาพของแรงงานขา้มชาติทั-งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผูเ้รียน การสอบถามจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื-นที! 
ตลอดจนการสอบถามถึงความตอ้งการเรียนรู้ดา้นสุขภาพ รูปแบบการสื!อสารที!เหมาะสมกบัแรงงาน
ขา้มชาติในชุมชน เพื!อเป็นขอ้มูลสาํคญัในการนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ขั-นตอนที! 3 ร่วมกนัออกแบบร่างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ 
ในขั-นตอนนี-ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะเป็นผูก้าํหนดวตัถุประสงคข์องเนื-อหาที!ตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและสภาพปัญหาสุขภาพที!เกิดขึ-นในชุมชน ร่างโครงสร้างการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  กาํหนดเนื-อหา สื!อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที!ใช้ กาํหนด
ทรัพยากรที!จาํเป็นทั-งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเวลา อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที!มี
อยูใ่นชุมชนหรือมีอยูใ่นหน่วยงานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ระบุบทบาทหนา้ที!ของวิทยากรที!มาจาก
หน่วยงานต่างๆ ลงในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน วางแผนการจดับรรยากาศในการ
เรียนรู้ใหเ้กิดการยอมรับซึ!งกนัและกนัไม่ตดัสิน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ออกแบบการ
ประเมินการเรียนรู้ทั-งในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์!ตั-งไว ้ 

ขั-นตอนที! 4 ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในขั-นตอนนี- เป็นการนาํเอาแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที!ได้พฒันาขึ-นไปใช้กบัผูเ้รียนซึ! งเป็นนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติในชุมชน ผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนรู้จะตอ้งเตรียมเครื!องมือ วสัดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกาํหนดการ ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประเมินการเรียนรู้ตามที!ไดก้าํหนดไวใ้นแผนฯ  

ขั-นตอนที! 5 ประเมินการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้และปรับปรุงการจดั
กิจกรรม ในขั-นตอนนี- เป็นการประเมินว่าผลของการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมนี- ไปใช้กบัผูเ้รียน
ไดผ้ลอยา่งไร วิทยากรผูที้!นาํรูปแบบไปใช้มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้หรือไม่อยา่งไร เพื!อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
และพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ- น หรือใช้สําหรับการวาง
แผนการพฒันาการจดักิจกรรมในครั- งต่อไป  
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ภาพที! 4  แสดงการสังเคราะห์ขั-นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั-นตอนของกระบวนการฝึกอบรมสาํหรับ
การศึกษานอกระบบ (อาชญัญา, 2540)  

1. ศึกษาปัญหาที!เกิดขึ-น  

2. ศึกษาหลกัการและเป้าหมายของ
องคก์ร   

3. วิเคราะห์มาตรฐานของงาน  

4. สร้างบรรยากาศที!เอื-อต่อการ

5. วางแผนร่วมกนั 

6. วิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  

7. กาํหนดวตัถุประสงค ์  

8. สร้างหลกัสูตรและเนื-อหา   

9. ออกแบบแนวทางการ

10. ดาํเนินการฝึกอบรม    

11. ประเมินผลและให้ผล

ขั9นตอนการพฒันาโปรแกรมเชิงพฒันา  
ของ Boyle (1981) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย   

2. การกาํหนดพื-นฐานสาํหรับพฒันา
โปรแกรม  

3. พิจารณาและกาํหนดผลที!ตอ้งการ
จากการพฒันาโปรแกรม   

4. กาํหนดแหล่งทรัพยากรและการ
สนบัสนุนช่วยเหลือ  

5. วางแผนการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้   

6. วางแผนกิจกรรม 

7. ประเมินความน่าเชื!อถือของการใช้
ทรัพยากร    

8. รางานผลลพัธ์และคุณค่าของ
โปรแกรม  

1. เตรียมสํารวจระบบสนับสนุน
ทั9 งสี� ในชุมชน แนะนําตัว และ
เชื�อมโยงให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือ  

ขั9นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ
สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่

แรงงานขา้มชาติ 

2. ศึกษาสภาพ บริบท และความ
ตอ้งการด้านสุขภาพของแรงงาน
ขา้มชาติ  

3. ร่วมกนัออกแบบร่างแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และประเมิน
การเรียนรู้   

4. ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

5. ประเมินการนาํรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้และ
ปรับปรุงการจดักิจกรรม 
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3. แนวคิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  

3.1 ความหมายของการเรียนรู้  
นกัการศึกษาจาํนวนมากมกัใหนิ้ยามความหมายของการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกนัวา่ 

เป็นกระบวนการเชิงประสบการณ์ที�นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของมนุษย ์ดงัที� 
Rohwer, W. D., Rohwer, C. P., & B-Howe, J. R. (1980) มองวา่การเรียนรู้เป็นการเปลี�ยนแปลงทาง
สติปัญญาที�ค่อนขา้งถาวร และสามารถสังเกตการเปลี�ยนแปลงของพฤติกรรมนั9นไดจ้ากพฤติกรรม
ของบุคคล  

เช่นเดียวกบั Robert Slavin (1991), Anita Woolfolk (2014), และชนาธิป พรกุล (2544) 
นิยามความหมายของการเรียนรู้ว่า เป็นการเปลี�ยนแปลงเชิงสัมพทัธ์ของพฤติกรรมอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนไปอยา่งถาวร อนัเนื�องมาจากการไดรั้บประสบการณ์
หรือการฝึกอบรม   

ศิริชัย กาญจนวาสี (2543) กล่าวว่า การเรียนรู้คือการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมอนั
เนื�องมาจากประสบการณ์ของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งอาจเป็นทั9งพฤติกรรมภายนอกที�
สามารถสังเกตเห็นได้ และพฤติกรรมภายในที�มองไม่เห็น และการเปลี�ยนแปลงนี9  รวมถึงการ
เปลี�ยนแปลงปริมาณและคุณภาพของพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและ
ทกัษะการปฏิบติัการ   

ทิศนา แขมมณี (2545) ไดจ้าํแนกความหมายของการเรียนรู้  2 นยัยะ ไดแ้ก่  
1. การเรียนรู้ในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู้” (Learning Process) ซึ� ง

หมายถึง การดาํเนินการอยา่งเป็นขั9นตอนหรือการใชว้ธีิการต่างๆ ช่วยใหบุ้คคลเกิดความรู้   
2. การเรียนรู้ในความหมายของ “ผลการเรียนรู้” (Learning Outcomes) ซึ� งหมาย

รวมถึงความรู้ความเขา้ใจในสาระต่างๆ ความสามารถในการกระทาํ การใช้กระบวนการต่างๆ 
ตลอดจนความรู้สึกหรือเจตคติอนัเป็นผลที�เกิดขึ9นจากกระบวนการเรียนรู้หรือการใชว้ธีิการเรียนรู้  

ดงันั9นการเรียนรู้ในความหมายของทิศนา แขมมณี (2545) จึงเป็นทั9งวิธีการ (Means) ที�
นาํไปสู่เป้าหมายและเป็นเป้าหมาย (Ends) ซึ� งสัมพนัธ์กนัและส่งผลกระทบต่อกนั การเรียนรู้ทาํให้
บุคคลเกิดความรู้ ความเขา้ใจในสาระหรือกระบวนการต่างๆ ไดอ้ยา่งกระจ่างถ่องแทแ้ละลึกซึ9 ง เกิด
ความรู้สึกหรือเจตคติที�เหมาะสมและเกิดการเปลี�ยนแปลงทางดา้นการกระทาํหรือพฤติกรรมไป
ในทางที�พึงประสงค ์ 

ฤกษ์ชัย  คุณูปการ และคณะ (2546) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า เป็นการ
เปลี�ยนแปลงสภาพของบุคคลอย่างค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากประสบการณ์เดิม เป็น
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กระบวนการที�คนเราเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื�อบรรลุผล
ตามความมุ่งหมาย คือการตอบสนองความตอ้งการของร่างกายและตนเองได ้ 

จากคาํนิยามการเรียนรู้ที�ได้กล่าวมานี9  อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ 
(process) และวิธีการที�ไดจ้ากการนาํเขา้ (input) ดว้ยการฝึกปฏิบติั ประสบการณ์ หรือจากการ
ถ่ายทอด เพื�อมุ่งให้เกิดผลลพัธ์ (end) คือการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
หรือเปลี�ยนแปลงสภาพของบุคคลอยา่งถาวรในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปนั�นเอง  

 
3.2  จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

Bloom et al. (1956) นกัจิตวิทยาการศึกษาเห็นว่าผูเ้รียนแต่ละบุคคลมีเงื�อนไขและ
ปัจจยัการเรียนรู้แตกต่างกนั โดยจาํแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลออกเป็น 3 ดา้นหลกั
ดงันี9   

1. ดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) เป็นความสามารถดา้นสมองในการคิดสิ�ง
ต่างๆ ซึ� งมีพฤติกรรมแยกย่อย 6 ขั9นไดแ้ก่ ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

2. ดา้นจิตใจ (Affective Domain) เป็นความสามารถในการรู้สึกต่อสิ�งต่างๆ เจตคติ 
ความเชื�อถือ หรือค่านิยม โดยแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 5 ขั9น ไดแ้ก่ การรับรู้ การให้ความสนใจ การ
ตอบสนอง การประเมินและการสร้างคุณค่า การจดัระบบและการสร้างลกัษณะนิสัย  

3. ดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) เป็นความสามารถในการปฏิบติัหรือการ
เคลื�อนไหวร่างกายจาํแนกพฤติกรรม 5 ขั9นคือ การเลียนแบบ การทาํตาม การหาความถูกตอ้ง การ
ทาํซํ9 า และการกระทาํโดยธรรมชาติ  

 
3.3 ประเภทของการเรียนรู้  

Smith  (1982) มองวา่การเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีลกัษณะเด่นคือผูเ้รียนเป็นตวัของตวัเองสูง มีความยืดหยุ่น 

วธีินี9 ใชไ้ดดี้กบัผูเ้รียนที�มีแรงจูงใจสูง และหวัขอ้ที�เรียนไม่ยากจนเกินไป  
2. การเรียนรู้โดยกลุ่มมีลักษณะเด่นคือผูเ้รียนได้พบปะกับคนอื�นที�มีความสนใจ

ตรงกนั สมาชิกกลุ่มจะใชป้ระสบการณ์และร่วมกนัเรียนรู้กบับุคคลอื�น วิธีการเรียนรู้แบบนี9 ใชไ้ดดี้
กบัผูเ้รียนที�ตอ้งการแลกเปลี�ยนความคิดและประสบการณ์ แต่ทวา่การจดักระบวนการเรียนรู้แบบนี9
มกัพบปัญหาที�ว่าบางกลุ่มมีผูน้าํไม่เหมาะสม หรือบางกลุ่มเกิดความขดัแยง้กนั หรืออาจมีปัญหา
เรื�องการสื�อสารระหวา่งกนั  
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3. การเรียนรู้จากสถาบนัศึกษามีลกัษณะเด่นคือมีผูเ้ชี�ยวชาญคอยกาํกบัดูแล มีอุปกรณ์
ต่างๆ เพียงพอ วธีิการเรียนรู้นี9 ใชไ้ดดี้กบัผูที้�ตอ้งการความรู้ในลกัษณะที�ลึกหรือตอ้งการวฒิุบตัร   

สอดคลอ้งกบั Cross (1996) ที�จาํแนกการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. การเรียนรู้จากกิจกรรมโดยหน่วยงานต่างๆ จดัขึ9น อาจมีการให้ประกาศนียบตัร ให้

หน่วยกิต ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้อาจเป็นหน่วยงานในทอ้งถิ�น วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ มีหลกัสูตรเฉพาะเพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถใหก้บับุคคล  

2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เหมาะสําหรับผูใ้หญ่ที�สมคัรใจและพยายามที�จะเรียนรู้ ซึ� งมี
แนวโนม้ที�จะเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong Learners) ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา  

3. การเรียนรู้จากสถาบนัการศึกษา ผูเ้รียนจะเขา้หลกัสูตรสถานศึกษาที�มีหลกัสูตร มี
วธีิการวดัผล และขอ้กาํหนดต่างๆ ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตาม  

ต่างไปจาก Smith (1982) และ Cross (1996) ยงัมีการจดัประเภทของการเรียนรู้โดยใช้
ระดบัการเรียนรู้เป็นเกณฑจ์ดัประเภทของการเรียนรู้อยา่ง Gagné, R. (1985) แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 
8 ชนิด ไดแ้ก่  

1. การเรียนรู้โดยอาศยัสัญชาตญาณเตือน (signal learning) เป็นการเรียนรู้ที�อยู่ใน
ระดบัตํ�าที�สุด ง่ายที�สุด ผูเ้รียนไม่ตอ้งลงมือกระทาํเป็นเพียงปฏิกิริยาที�เกิดขึ9นจากการตอบสนองสิ�ง
เร้าได้โดยมีการกาํหนดเงื�อนไข (Conditioning) หรือการที�มนุษย์มีข้อตกลงกันก่อนว่าสิ� งนั9น
หมายถึงอะไร เช่น การเคาะระฆงั การเป่านกหวดี สัญญาณไฟจราจร เป็นตน้   

2.  การเรียนรู้โดยอาศยัการลองผิดลองถูก (trial  and error learning) เป็นการเรียนรู้ที�
เชื�อมโยงระหว่างสิ� งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนอง  หากมีการผิดพลาดจากประสบการณ์เดิมแล้ว 
ประสบการณ์นั9นจะคอยสอนไม่ให้ทาํผิดพลาดซํ9 าเดิมอีก และบุคคลจะเลือกใชป้ฏิกิริยาตอบสนอง
หรือพฤติกรรมอยา่งอื�นแทนจนกวา่จะไดผ้ลหรือเป้าหมายจะประสบความสําเร็จหรือไดรั้บความพึง
พอใจ  

3. การเรียนรู้ทกัษะกลา้มเนื9อโดยอาศยัการเชื�อมโยง (motor-chain learning) เป็นการ
เรียนรู้โดยอาศยัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ�งเร้าตั9งแต่สองอยา่งเขา้ดว้ยกนัเป็นลูกโซ่ ปฏิกิริยา
ต่อสิ� งเร้าอนัที�หนึ� งจะเป็นสิ�งเร้าต่อปฏิกิริยาอนัที�สองปฏิกิริยาตอบสนองอนัที�สองจะเป็นสิ�งเร้า
ใหแ้ก่ปฏิกิริยาตอบสนองอื�นๆ ต่อเนื�องเป็นลูกโซ่  

4. การเรียนรู้ทกัษะภาษาโดยอาศยัการเชื�อมโยง (verbal chain learning) เป็นการ
เรียนรู้เกี�ยวกบัภาษา อาศยัความเชื�อมโยงคาํที�รู้แลว้กบัคาํใหม่ โดยอาศยัเหมือนกนัหรือความหมาย
เหมือนกนั  
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5. การเรียนรู้จาํแนกแยกแยะ (multiple discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ที�จะ
เห็นความแตกต่างระหวา่งสิ�งต่างๆ ประเภทเดียวกนั โดยอาศยัความจาํที�ไดจ้ากการสังเกต  

6. การเรียนรู้มโนทศัน์ (concept learning) เป็นการเรียนรู้เพื�อให้เกิดความคิดความ
เขา้ใจต่อกลุ่มของสิ�งเร้า การเรียนรู้ที�สามารถสร้างมนโนทศัน์ให้แก่คาํที�ใชแ้ทนสิ�งต่างๆ อาจเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรม เป็นการเรียนเพื�อให้ไดข้อ้สรุปโดยทั�วไป (Generalization) ซึ� งการที�คนเรา
จะมีความรู้จะตอ้งผ่านประสบการณ์ที�เป็นนามธรรม พร้อมทั9งสรุปความรู้นั9นวา่เป็นอยา่งไร จึงถือ
วา่เกิดการเรียนรู้ในสิ�งนั9น ถา้ไม่มีมโนทศัน์บุคคลจะไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้
ไปสู่สถานการณ์ใหม่ได ้ 

7. การเรียนรู้หลกัการ (Principle learning) เป็นการเรียนรู้ระดบัสูงขึ9นกวา่การเรียนรู้
มโนทศัน์ เพราะเกิดจากการเชื�อมโยงมโนทศัน์ต่างๆ ตั9 งแต่สองมโนทศัน์ขึ9นไปที�สั�งสมมาแล้ว
รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหลกัการ เช่น หลกัการทางวทิยาศาสตร์ กฎทางคณิตศาสตร์ เป็นตน้  

8. การเรียนรู้ดว้ยการแกไ้ขปัญหา (problem solving learning) เป็นการเรียนรู้ที�ผูเ้รียน
นาํหลกัการต่างๆ ที�ไดเ้รียนรู้มาแกไ้ขสถานการณ์ที�เกิดขึ9น โดยอาศยักระบวนการทางสติปัญญาและ
การคิดหาเหตุผล  การแกปั้ญหาทาํไดห้ลายลกัษณะอาจใชป้ระสบการณ์เดิม วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
การลองผดิลองถูก การหยั�งเห็น โดยการพิจารณาสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาทั9งหมดดว้ยความรอบคอบ 
หาความสัมพนัธ์และเชื�อมโยงส่วนยอ่ยๆ มารวมกนัเป็นส่วนรวม ซึ� งจะช่วยให้เห็นช่องทางในการ
แกปั้ญหา การเรียนรู้วธีินี9 เป็นการเรียนรู้ระดบัสูงสุดของมนุษยที์�ตอ้งใชห้ลายวิธีเขา้มาช่วยแกปั้ญหา
อยา่งบูรณาการ  

อยา่งไรก็ดี เราจะพบวา่ การเรียนรู้นั9นลว้นแลว้แต่สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเอง กลุ่ม หรือ
หน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการคิดแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชน ตลอดจนการพฒันา
ความคิด ความรู้ ทกัษะความสามารถต่างๆ เพื�อเป้าหมายที�ตอ้งการให้แก่มนุษย ์ชุมชน และสังคม
หนึ�งได ้ในการวจิยันี9 เป็นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างความรอบรู้ทาง
สุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพที� เ กิดขึ9 นใน
ชีวิตประจาํวนัได ้การเรียนรู้ของบุคคลแต่ละช่วงวยัที�แตกต่างกนัย่อมมีรายละเอียดและธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ที�แตกต่างกนัไปดว้ย โดยผูเ้รียนในงานศึกษานี9อยูใ่นวยัแรงงานซึ� งจะไดก้ล่าวถึงการ
เรียนรู้ในวยัผูใ้หญ่ ซึ� งเป็นการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในตอนต่อไป  
 

3.4 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่นั9นเริ�มจาก Edward L. Thorndike (1928) กล่าวถึง "การ

เรียนรู้ของผูใ้หญ่" เขาตั9งขอ้สังเกตว่าผูใ้หญ่สามารถเรียนรู้ได ้โดยเห็นว่าผูใ้หญ่มีความสนใจและ
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ความสามารถในการเรียนแตกต่างออกไปจากการเรียนรู้ของเด็กเป็นอนัมาก ผูใ้หญ่จะใชท้ั9งศาสตร์
และศิลป์ในการเรียนรู้ ดว้ยวธีิการหาความรู้ใหม่ๆ และสามารถวิเคราะห์สิ�งต่างๆ ดว้ยประสบการณ์ 
จึงเริ�มมีการตั9งคาํถามกนัในแวดวงการศึกษาวา่ "ผูใ้หญ่เรียนรู้อยา่งไร" (How Adult Learn)  

ลินเดอร์แมน (Edward C. Linderman) ไดรั้บอิทธิพลค่อนขา้งมากจากนกัปรัชญา
การศึกษาจอห์น ดิวอี9  (John Dewey) เขาเขียนหนังสือชื�อ"ความหมายของการศึกษาผูใ้หญ่" 
(Linderman, 1925)  ซึ� งกล่าววา่ การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ควรเริ�มตน้ จากสถานการณ์ต่างๆ (Situations) 
มากกวา่เริ�มจากเนื9อหาวชิา ซึ� งวิธีการเรียนการสอนโดยทั�วๆ ไป มกัจะเริ�มตน้จากครูและเนื9อหาวิชา
เป็นอนัดบัแรก และมองผูเ้รียนเป็นส่วนที�สองในการเรียนแบบเดิม ผูเ้รียนจะตอ้งปรับตวัเองให้เขา้
กบัหลักสูตร แต่ว่าในการศึกษาผูใ้หญ่นั9น หลักสูตรควรสร้างขึ9นมาจากความสนใจ และความ
ตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั ผูเ้รียนรู้มีสถานการณ์เฉพาะในดา้นการงาน งานอดิเรก หรือสันทนา
การ ชีวิตครอบครัว ชีวิตในชุมชน สถานการณ์ต่างๆ นี9 จะช่วยให้ผูเ้รียนไดป้รับตวั ส่วนดา้นตาํรา
และผูส้อนนั9นถือว่ามีหน้าที�และบทบาทรองลงไป ส่วนแหล่งความรู้ที�มีคุณค่าสูงสุดในการศึกษา
ผูใ้หญ่คือ ประสบการณ์ของผูเ้รียนเอง และมีขอ้คิดที�สําคญัวา่ "ถา้หากการศึกษาคือชีวิตแลว้ ชีวิตก็
คือการศึกษา" (If education is life, then life is education) ประสบการณ์จึงเปรียบเสมือนตาํราที�มี
ชีวติจิตใจสาํหรับผูใ้หญ่นั�นเอง 

มลัคมัส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 64-68; ชิดชงค ์ ส. นนัทนาเนตร, 2549: 94-96) 
ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของผูใ้หญ่ที�เรียนรู้ต่างจากเด็กไวด้งันี9   

1. ผูใ้หญ่มีความตอ้งการที�จะรู้ (To need to know) ผูใ้หญ่ตอ้งการรู้วา่ทาํไมเขาถึงตอ้ง
เรียนรู้สิ�งเหล่านั9น จะไดรั้บประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้ และจะสูญเสียประโยชน์อะไรถา้ไม่ได้
เรียนรู้ในสิ�งเหล่านั9น ผูใ้หญ่จึงมีความพร้อมที�จะเรียนรู้ในสิ�งที�ตอ้งการเรียนรู้และพึงพอใจมากกว่า
จะใหผู้อื้�นมากาํหนดให ้ งานศึกษาของ Allen Tough (1979) สนบัสนุนวา่ เมื�อผูใ้หญ่ตดัสินใจเรียนรู้
เรื�องอะไรแลว้ จะทุ่มเทอยา่งมากในการเรียนรู้สิ�งนั9น การเรียนรู้ดว้ยวิธีการชี9นาํตนเองเป็นลกัษณะ
ปกติของผูใ้หญ่ ดงันั9นขั9นตอนที�สําคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ คือผูที้�ทาํหน้าที�ให้ผูใ้หญ่เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ (facilitator) จะตอ้งสร้างตระหนกัรู้วา่สิ�งที�เขาจาํเป็นตอ้งเรียนสําคญักบัเขาอยา่งไร อยา่งนอ้ย
ที�สุดอาจชี9 ให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที�จะช่วยแกไ้ขประสิทธิภาพในการปฏิบติังานหรือคุณภาพ
ชีวติของผูเ้รียนให้ดีขึ9น ผูอ้าํนวยความสะดวกอาจเปรียบเทียบเรื�องจริงหรือเรื�องสมมุติขึ9นก็ได ้ที�จะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความต่างระหวา่งปัจจุบนัและอนาคต  เครื�องมือที�ใชก็้เช่น ระบบประเมินบุคลากร 
(personnel appraisal systems) การสับเปลี�ยนงาน (job rotation) การประเมินความสามารถในการ
ปฏิบติังานดา้นวเิคราะห์ (diagnostic performance assessments) เป็นตน้   



57 
 

2. ความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัตนเอง (self-concept) ความตอ้งการที�อยูใ่นส่วนลึกของ
ผู ้ใหญ่ก็คือ พวกเขาอยากรู้สึกว่าสามารถนําตนเองได้ เพราะฉะนั9 นบทบาทของครูจึงอยู่ใน
กระบวนการสืบหาหรือคน้หาคาํตอบร่วมกนักบัผูเ้รียน (Mutual Inquiry)  มากกว่าการทาํหน้าที�
ส่งผา่นหรือสื�อความรู้แลว้ทาํหนา้ที�ประเมินผลวา่เขาคลอ้ยตามหรือไม่เพียงเท่านั9น ในกระบวนการ
เรียนรู้ผูเ้รียนผูใ้หญ่เป็นการเปลี�ยนแปลงการรับรู้ของตนเอง (changes in self-concepts) จากการ
พึ�งพาผูอื้�นไปสู่การชี9 นาํตนเอง (self-directedness) เพิ�มขึ9นโดย Knowles (อา้งถึงใน สรรรัชต์ ห่อ
ไพศาล, ����)กล่าถึง คุณลกัษณะของผูเ้รียนผูใ้หญ่ที�มีการเรียนรู้แบบชี9นาํตนเองวา่ควรมีลกัษณะ � 
ประการ  คือ  

2.1 มีความเขา้ใจถึงความแตกต่างของบุคคลในดา้นความคิด และทกัษะที�จาํเป็นใน
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความแตกต่างระหว่างการเรียนโดยผูส้อนเป็นผูชี้9 นาํ ไม่ขึ9นกบัผูใ้ด และเป็นผูที้�
สามารถควบคุมและนาํตนเองได ้ 

2.2 มีแนวคิดวา่ตนเองเป็นบุคคลที�มีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ขึ9นกบัผูใ้ด และเป็น
ผูที้�สามารถควบคุม และนาํตนเองได ้ 

2.3 มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับเพื�อน เพื�อที�จะให้บุคคล
เหล่านั9นเป็นผูส้ะท้อนความต้องการในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนของตนเองรวมทั9งการ
ช่วยเหลือผูอื้�น ตลอดจนการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านั9นกลบัมา 

2.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยการ
ร่วมมือจากผูที้�เกี�ยวขอ้ง  

2.5 มีความสามารถในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ โดยการบอกความ
ตอ้งการการเรียนรู้ของผูเ้รียนเองซึ� งเป็นจุดมุ่งหมายที�สามารถประเมินผลสาํเร็จได ้ 

2.6 มีความสามารถในการเชื�อมความสัมพนัธ์กบัผูส้อนเพื�อขอความช่วยเหลือ หรือ
ขอคาํปรึกษา  

2.7 มีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหล่งวทิยาการที�เหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�แตกต่างกนั  

2.8 มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที�มีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์
จากแหล่งวทิยาการต่างๆ ควรมีความคิดริเริ�มและมีทกัษะการวางแผนอยา่งดี   

2.9 มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํผลจากขอ้มูลที�คน้พบไปใช้
อยา่งเหมาะสม 

3. ประสบการณ์ของผูเ้รียน (Learner’s Experiences) ผูใ้หญ่ทุกคนมีประสบการณ์
หลากหลายที�สั�งสมมาตั9งแต่วยัเด็ก ผูเ้รียนจะมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลมากทั9งภูมิหลงั วิถีชีวิต 
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แรงจูงใจ ความสนใจ นกัการศึกษาจึงควรใหค้วามสาํคญักบัเทคนิคและวิธีการสอนที�เนน้การเรียนรู้
รายบุคคล และควรตระหนกัเสมอว่า ประสบการณ์ของบุคคลถือเป็นแหล่งความรู้ที�สําคญั การนาํ
ประสบการณ์อนัเป็นทรัพยากรที�สําคญัในการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั9น  วุฒิพล 
สกลเกียรติ (2546: 113) มองว่าสิ�งที�ตอ้งเน้นเป็นอยา่งยิ�งในการศึกษาผูใ้หญ่ก็คือ การตั9งอยู่บนกล
ยทุธ์ในการเรียนการสอนผูใ้หญ่ที�รํ� ารวยไปดว้ยประสบการณ์อนัเป็นทรัพยากรที�สําคญัต่อการเรียนรู้ 
จุดเน้นอีกประการหนึ� งของการศึกษาผู ้ใหญ่คือ การใช้เทคนิคประสบการณ์ (experimental 
technique) คือการใช้เทคนิคที�จะดึงประสบการณ์ของผูเ้รียนออกมาให้เกิดประโยชน์ โดยผูใ้หญ่
สามารถแลกเปลี�ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์กบัผูอื้�นได ้เป็นการขยายโลกทศัน์ของผูใ้หญ่ให้
กวา้งขวางมากขึ9นโดยใชป้ระสบการณ์เดิมเป็นพื9นฐาน และนาํประสบการณ์เดิมนั9นไปเกี�ยวโยงหรือ
สัมพนัธ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆ ทาํใหป้ระสบการณ์ใหม่มีความหมายมากขึ9น เช่น การอภิปรายกลุ่ม 
(group discussion) หรือการเรียนรู้จากกลุ่มเพื�อน (peer-helping activities) สถานการณ์สมมุติ 
(simulation experience) กิจกรรมการแกปั้ญหา (problem-solving activities) การใชก้รณีตวัอยา่ง 
(case method) และการทดลอง (laboratory methods) มากกวา่การถ่ายทอดความรู้โดยตรง แต่ในอีก
ทางหนึ�งประสบการณ์ของผูเ้รียนจะส่งผลลบต่อการเรียนรู้ดว้ยเช่นกนั เช่น ผูเ้รียนอาจเกิดอคติต่อ
ความคิดหรือความรู้ใหม่ๆ นกัการศึกษาผูใ้หญ่จึงควรพยายามช่วยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์และทาํความ
เขา้ใจนิสัยของตนเองและเปิดใจกวา้งต่อสิ�งใหม่ๆ โดยใชว้ิธีการต่างๆ มาช่วย เช่น การฝึกอบรมเพื�อ
การแกปั้ญหาร่วมกนั (sensitivity training) วธีิการพฒันาค่านิยม (value clarification) เป็นตน้  

4. ความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness to learn) ผูใ้หญ่จะมีความพร้อมในการเรียนรู้
ก็ต่อเมื�อเป็นสิ�งที�เขาจาํเป็นตอ้งรู้หรือสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั องคป์ระกอบสําคญั
ที�ช่วยใหค้นพร้อมเรียนรู้คือ ช่วงพฒันาการของวยั การเปลี�ยนแปลงจากช่วงวยัหนึ�งไปสู่อีกช่วงเวลา
หนึ�งจะมีความเกี�ยวขอ้งกบัความพร้อมในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ดว้ย  

5. เป้าหมายของการเรียนรู้ (Orientation to learn) ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ก็ต่อเมื�อการเรียนรู้
เกิดประโยชน์ต่อชีวิตจริง และสามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของตนเองไดท้ั9ง
ประโยชน์ที�เกิดขึ9นในชีวิตประจาํวนั (life-centered) หรือการทาํงาน การเรียนรู้เป็นไปในลกัษณะ
แกปั้ญหา (task-centered) มากกวา่การเรียนรู้เนื9อหาวชิาเฉพาะ  

6. แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั9น 
Stephen Lieb  เขียนเรื�อง The Principles of Adult Learning (Stephen Lieb, 1991; สุจินดา ม่วงมี, 
����: ��-��) ไดเ้สนอหลกัการของการเรียนรู้ผูใ้หญ่ � ประการดงันี9   

6.1 การสร้างแรงจูงใจ ผูส้อนตอ้งสร้างความคุน้เคยกบัผูเ้รียนและเตรียมผูเ้รียนเพื�อ
การเรียนรู้  เช่น กาํหนดความรู้สึก และนํ9 าเสียงที�แสดงออกถึงการยอมรับ และเป็นกนัเองต่อผูเ้รียน
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กาํหนดสิ�งที�เกี�ยวขอ้งในการรับสัมผสัของผูเ้รียนให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม เนื�องด้วยคนเรา จะ
เรียนรู้ไดดี้ที�สุดภายใตภ้าวะความเครียดหรือความกดดนัที�ระดบัตํ�า-ระดบักลาง ถา้ระดบัความเครียด
หรือความกดดนัในการเรียนสูง จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ สื�อวสัดุการเรียนที�ใชค้วรจดัให้
ชัด สบายตา มีส่วนช่วยลดภาวะความเครียดหรือความกดดันได้อย่างหนึ� ง การวางแผนให้มี
ระยะเวลาสาํหรับหยดุพกับ่อยๆ แมแ้ต่การหยดุพกัเหยยีดขา แขน ลาํตวั สัก � นาทีก็สามารถช่วยลด
ภาวะความเครียด หรือความกดดนัเช่นกนั ช่วงการบรรยายควรให้มีการหยุดพกัทุกๆ ��-�� นาที แต่
ถา้สถานการณ์การเรียนการสอน มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมาก การหยุดพกั สามารถยืดไปหลงัจาก
การเรียนการสอน ��-�� นาทีแล้ว เป็นตน้ และการกาํหนดความง่าย ความยากของบทเรียน หรือ
กิจกรรมการเรียนก่อนล่วงหน้าและวางแผน ช่วงการให้รางวลั หรือแรงเสริมผูเ้รียนในการสะสม
ความสาํเร็จ รวมทั9งการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) ที�เป็นการเฉพาะเรื�องไม่ใช่เรื�องทั�ว ๆ ไป  

6.2 การให้แรงเสริม (reinforcement) เป็นสิ�งที�มีความจาํเป็นมากในกระบวนการ
เรียนการสอน การให้แรงเสริมเป็นตวักระตุ้นการแสดงออก และมีพฤติกรรมที�เหมาะสม หรือ
ถูกตอ้ง แรงเสริมโดยทั�วไปมี � ประเภท คือ แรงเสริมทางบวก และแรงเสริมทางลบ กล่าวคือ แรง
เสริมทางบวก โดยทั�วไปจะใช้กบัทกัษะใหม่ๆ เพื�อเพิ�มพฤติกรรม ถา้พฤติกรรมที�ดีก็ให้รางวลัดว้ย
การชมพูดยกยอ่งและอื�นๆ เพื�อเสริมพฤติกรรมนั9นให้มีต่อๆ ไป ส่วนแรงเสริมทางลบนั9นโดยทั�วไป
แลว้มีการใชแ้รงเสริมทางลบในการสอนทกัษะใหม่ เพื�อพยายามเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม ผลการของ
การใชแ้รงเสริมทางลบคือการหดหาย นั�นคือ ผูส้อนใชแ้รงเสริมทางลบจนกระทั�งพฤติกรรมที�ไม่ดี
หายไป อยา่งไรก็ตามผูส้อนควรพยายามเปลี�ยนพฤติกกรมดว้ยการประยุกตใ์ชแ้รงเสริมทั9งทางบวก
และทางลบให้ตั9งอยูบ่นพื9นฐานความคิดที�ดี เพื�อช่วยผูเ้รียนผูใ้หญ่จาํในสิ�งที�ผูเ้รียนกาํลงัเรียน หรือ
สนใจอยู่ ดังนั9นแรงจูงใจของผูเ้รียนผูใ้หญ่ที�ดีนั9นควรสร้างจากแรงผลักดันภายใน เช่น ความ
ตอ้งการเพิ�มความพึงพอใจในงาน การเขา้ใจตนเอง (self-esteem) ฯลฯ จะช่วยทาํให้ผูเ้รียนผูใ้หญ่มี
ความสนใจในการเรียนรู้มากยิ�งขึ9น แต่แรงจูงใจภายนอก เช่น งานที�ดี การได้รับการสนับสนุน 
เงินเดือนสูง ก็เป็นสิ�งที�จะช่วยเสริมใหผู้เ้รียนผูใ้หญ่มีเป้าหมายในการเรียนรู้เพิ�มขึ9นอีกเช่นกนั 
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ภาพที� 5  แสดงองคป์ระกอบสาํคญัของแนวคิด Andragogy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�มา: Knowles, M.S., Holton, E.F., & Swanson, R.A., The adult learner: the definitive classic 

in adult education and human resource development, 5th ed. (. Houston Tex.: Gulf Pub. Co., 
1998).  
 

 

 

1.ความตอ้งการที�จะรู้  

- ทาํไม อะไร อยา่งไร  

2. ความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัตนเอง  

-ความเป็นตวัของตวัเอง 

-การชี9นาํตนเอง  

3. ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน  

-แหล่งวิทยาการ  

-สติปัญญา  

4. ความพร้อมในการเรียนรู้  

-เกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิต  

-ช่วงวยัของพฒันาการ  

5. แนวโนม้การเรียนรู้  

-เนน้ปัญหาเป็นสาํคญั  

-เนน้บริบท  

6.แรงจูงใจในการเรียนรู้  

- แรงจูงใจ/ค่านิยมภายใน 

- ผลตอบแทนของบุคคล  

หลกัการของ Andragogy 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ

แตกต่างของสถานการณ์ 

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ

การเรียนรู้  

ความแตกต่างของผู้เรียน 

พฒันาการของผู้เรียน 
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4. การจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง   

4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ดงันี9   
สมนึก นนธิจนัทร์ (2544: 6-7) อธิบายวา่ การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นการ

จดัการเรียนรู้ที�มีทั9งการสอน การเรียน และการวดัผลประเมินผลรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นเกลียวเชือก
ผกูติดเป็นกระบวนการเดียวกนั เกิดขึ9นพร้อมๆ กนั ดาํเนินการไปพร้อมๆ กนัดงัภาพ  

 
ภาพที� 6 แสดงความสัมพนัธ์ของการสอน การเรียนและการวดัและประเมินผล  
 
  

 
ที�มา: สมนึก นนธิจนัทร์, การเรียนการสอน การวดัและประเมินผลจากสภาพผู้เรียนโดยใช้Portfolio 
(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์ไทยวฒันาพานิช, 2544). 

 
โกวิท ประวาลพฤกษ ์(2546: 31) เรียกการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงวา่เป็น การ

เรียนรู้แท ้(Authentic Learning) ผูเ้รียนจะเป็นผูคิ้ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ตดัสินไดเ้อง มี
กระบวนการที�ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนเป็นผูอ้ธิบาย นาํเสนอไดอ้ยา่งมี
หลักวิชา ด้วยการเรียบเรียงด้วยตนเอง อธิบายได้อย่างครอบคลุมชัดเจน มีกระบวนการที�ดี มี
ความคิดรวบยอดและหลกัการของวชิาที�เรียนรู้ รวมทั9งผูเ้รียนสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัในชีวิตจริงได ้
นาํเอาความรู้ตางๆ ไปพฒันาคุณภาพชีวติ คุณภาพงาน คุณภาพสังคม สิ�งแวดลอ้มอยา่งเป็นปกติวิสัย 
จนกลายเป็นหนึ�งเดียวกนั  

ทิศนา แขมมณี (2550: 133) ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง วา่
เป็นการดาํเนินการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาในสภาพจริง บริบท
จริง ร่วมกนัศึกษาเรียนรู้ แสวงหาขอ้มูลความรู้ และวธีิการต่างๆ เพื�อใชแ้กปั้ญหานั9นๆ ไดส้อดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริง ทั9งนี9 อาจทาํโดยการใช้สถานการณ์จาํลองหรือสะทอ้นความเป็นจริงให้
ผูเ้รียนได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาหรือเข้าใจสวมบทบาทในสถานการณ์จาํลองเพื�อเรียนรู้จาก
สถานการณ์เชื�อมโยงสู่สภาพจริง การแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาํลองนี9 จะ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด การสนทนา การอภิปรายแลกเปลี�ยนแนวคิด การตดัสินใจ และ
นาํไปสู่การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

การสอน การเรียน การวดัและประเมินผล  
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ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554: 9) อธิบายวา่ การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นแนวคิด
ในการเรียนการสอนที�เชื�อมโยงเนื9อหาที�เรียนกบัโลกความเป็นจริง โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ที�มีความหมาย ผูเ้รียนไดใ้ช้วิธีการสืบสอบ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ตดัสินใจได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการเป็นยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมาย
ความสาํเร็จของการทาํงาน และผูเ้รียนสามารถนาํสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นการปฏิบติัในชีวติจริงได ้ 

จากคาํนิยามในเบื9องตน้อาจสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง จึงเป็นการ
จดัการเรียนการสอนที�ทาํใหเ้ป็นกระบวนการเรียนรู้ที�ผา่นการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์ ประเมิน 
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง โดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ และมีเป้าหมายเพื�อนาํสิ�งที�ไดเ้รียนรู้
ไปแกไ้ขปัญหาหรือไปปฏิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัชีวติจริงของผูเ้รียน   

 
4.2 หลกัการพืUนฐานของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  

ทิศนา แขมมณี (2550: 133-7) กล่าวถึงหลกัการพื9นฐานของการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ไวด้งันี9   

1. การเรียนรู้ใดๆ ก็ย่อมตอ้งสัมพนัธ์กบัเรื�องๆ นั9น เป็นการเรียนรู้ที�คาํนึงถึงบริบท
แวดลอ้มที�สัมพนัธ์กบัความเป็นจริง เพื�อใหผู้เ้รียนนาํไปใชใ้นชีวติจริงได ้  

2. สภาพจริง ขอ้มูลจริงเป็นโลกแห่งความเป็นจริง ซึ� งทุกคนจะตอ้งเผชิญ ดงันั9นการ
ใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญสภาพจริง ปัญหาจริง จึงเป็นโอกาสที�ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความเป็นจริง  

3. การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการเรียนรู้ที�มีความหมาย เพราะสามารถ
นาํไปใชไ้ด ้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงเป็นสิ�งที�กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ อยากเรียนรู้  

4. การให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะที�จาํเป็นต่อ
การดาํรงชีวติจาํนวนมาก  

ดงันั9น การเรียนรู้ตามสภาพจริงจึงเป็นการเรียนรูที�คาํนึงถึงความเป็นจริง กับสิ� งที�
ผูเ้รียนไดส้ัมผสักบัสถานการณ์จริง ผูเ้รียนนาํทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ไปใชจ้ริงได ้ 

 

4.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ทิศนา แขมมณี (2550: 134-5) กล่าวถึงลกัษณะสําคญัของการเรียนรู้ตามสภาพจริงไว้

ดงันี9   
1. ในชีวติจริง บุคคลตอ้งเผชิญปัญหาที�จะตอ้งคิดตดัสินใจในการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

เป็นการเรียนรู้ที�ฝึกการคิด การตดัสินใจ ลงมือกระทาํ และทราบผลการกระทาํจากปัญหา  
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2. การเรียนรู้ตามสภาพจริงผูเ้รียนจะต้องปฏิบติัการจริงเพื�อแก้ปัญหา โดยการ
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ใชท้รัพยากรตามสภาพจริงในการแกปั้ญหา  

3. การเรียนรู้ตามสภาพจริงบุคคลจะใชค้วามรู้ ทกัษะ และเกิดความรู้เหนือพฒันาเจต
คติ ขณะแกปั้ญหาจึงเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัในดา้นต่างๆ ตามสภาพจริง  

4. การเรียนรู้ตามสภาพจริง ผูเ้รียนจะเลือกเฉพาะสิ�งที�มีความหมายกบัตนเอง และ
จาํเป็น เหมาะสมต่อการนาํไปใช้จริง ได้แก่ ทกัษะในการเขา้ใจผูอื้�น การอยู่ร่วมกนักบัผูอื้�น การ
แกปั้ญหา การตดัสินใจ  

5. การเรียนรู้ตามสภาพจริง ผูเ้รียนจะนําความรู้ ทักษะ เจตคติเดิมมาใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์และเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ เจตคติพฒันาขึ9นจากเดิมแลว้พฒันาขึ9นไป
เรื�อยๆ  

6. ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการเรียนรู้ตามสภาพจริง จะถูกนาํไปยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัในชีวติจริงซึ� งกิจกรรมปัญหาในการเรียนรู้มีดงันี9   

6.1 กิจกรรมพฒันาความทา้ทายความสามารถทางวิชาการ (Academic Challenges) 
โดยการนาํเนื9อหาสาระที�ตอ้งการสอนมาปรับเปลี�ยนให้อยู่ในรูปของปัญหาร่วมมือแกไ้ข แสวงหา
ขอ้มูล นาํข้อมูลทางวิชาการมาใช้ในการตดัสินใจ ลงมือกระทาํ และประเมินด้วยมาตรฐานการ
ดาํรงชีวติจริง  

6.2 การจดักิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จาํลอง (Scenario Challenges)โดย
การนาํสาระที�ตอ้งสอนมาจดัเป็นสถานการณ์จาํลองที�สะทอ้นความเป็นจริง ชีวิตจริง และให้ผูเ้รียน
สวมบทบาทในสถานการณ์จาํลองนั9นๆ เกิดการเรียนรู้เขา้ใจสภาพความเป็นจริง  

อย่างไรก็ดีจะพบว่าลักษณะสําคญัของการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั9นประกอบด้วย         
1) การใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและแสดงความคิดเห็นจากการใชค้าํถามระดบัสูง และเกิดพฒันาการ
ความคิดชั9นสูง (Higher Order Thinking) 2) ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้อยา่งลึกซึ9 งในเรื�องราวที�เรียนจนเกิด
ความรู้ที�ลึกซึ9 ง (Depth of Knowledge) 3) ผูเ้รียนจะเกิดความสามารถในการเชื�อมโยงสิ�งที�เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองกบัโลกความเป็นจริงได ้ 4) เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนั และการแลกเปลี�ยน
ความรู้ความคิด ประสบการณ์เพื�อสร้างเสริมความรู้ (Substantive Conversation)  5) มีการสนบัสนุน
จากสังคมเกิดขึ9นและให้กาํลงัใจแก่ผูเ้รียนเพื�อให้ไดป้ฏิบติัที�ดีที�สุด (Social Support for Student 
Achievement) (ทิศนา แขมมณี, 2550: 136; บุญเลี9ยง ทุมทอง, 2556: 344-5)  
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4.4 ตัวบ่งชีUของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ทิศนา แขมมณี (2550: 134-5) กล่าวถึงตวับ่งชี9 ของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

ดงันี9   
1. ผูส้อนมีการนําผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญสถานการณ์จริง ในบริบทจริงหรือมีการจดั

กิจกรรมในห้องเรียนที�จาํลองหรือสะทอ้นความเป็นจริง ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหาหรือเขา้
มาร่วมสวมบทบาทในสถานการณ์นั9นๆ  

2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกนัคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู้ ขอ้มูล และวิธีการต่างๆ 
จากแหล่งความรู้หลากหลาย ศึกษาทาํความเขา้ใจ ความรู้ และขอ้มูลความรู้มาใชใ้นการตดัสินใจ  

3. ผูเ้รียนที�มีการตดัสินใจกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแกปั้ญหาร่วมกนั  
4. ผูเ้รียนไดรั้บผลการตดัสินใจและกระทาํของตนจากสังคม  
5. ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปลี�ยนความรู้ ความเขา้ใจ สะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัการ

เรียนรู้ของตน  
6. ผูส้อนมีการวดัผลประเมินผล ทั9งทางดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ  
 

4.5 มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
นิวแมน และคณะ (Newmann et al., 1995 อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2554: 13-4) 

พบวา่ความสาํเร็จของผูเ้รียนจะเกิดขึ9นจากการใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา และทดสอบสิ�งต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง ในการเรียนซึ�งต่อมา เขาไดส้ร้างมาตรฐานเพื�อใชเ้ป็นแนวคิดพื9นฐานในการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ไว ้5 องคป์ระกอบ ดงันี9   

1. การสอนคิดขั9นสูง การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้
ขอ้มูล และใชค้วามคิดในการสังเคราะห์ สรุปนยัทั�วไป การอธิบาย และการสรุปรวม เพื�อสร้างความ
เขา้ใจและความหมายใหม่ของผูเ้รียน  

2. การสอนแก่นความรู้ การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงจะตอ้งให้ผูเ้รียนเขา้ถึงแก่น
แนวคิดของเนื9อหาวิชา ใช้ความรู้ที�มากกว่าความรู้พื9นฐานโดยต้องมีการสํารวจเชื�อมโยง ดู
ความสัมพนัธ์ เพื�อสร้างความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีความซบัซอ้น  

3. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสไดส้นทนาแลกเปลี�ยนความรู้ในเนื9อหา
กบัผูส้อนและกบักลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิด ทาํให้ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจในประเด็นสาํคญัต่างๆ มากขึ9นและชดัเจน  
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4. เชื�อมโยงสู่โลกภายนอก การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงจะตอ้งเชื�อมโยงความรู้ใน
เนื9อหาวิชาสู่ปัญหาสาธารณะหรือประสบการณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในโลกแห่งความเป็นจริง เพื�อ
สามารถนาํความรู้ที�เรียนรู้ในชั9นเรียนไปอธิบายปัญหาต่างๆ นอกชั9นเรียนหรือโลกแห่งความจริงได ้ 

5. สนบัสนุนทางสังคม การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงจะตอ้งสร้างบรรยากาศที�ส่งผล
ดีแก่การเรียนรู้ไดแ้ก่ การสร้างการยอมรับนบัถือซึ� งกนัและกนั (mutual respect) ระหวา่งผูเ้รียนและ
ผูส้อนหรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนที�มีระดบัความสามารถหรือทกัษะ
ทางการเรียนที�ดอ้ยกวา่ผูอื้�นเกิดความรู้สึกที�ดี ที�จะตอ้งสร้างคุณค่าของตนเอง โดยเพิ�มความพยายาม
ให้มากขึ9 น ผูส้อนต้องคาดหวงัว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ความรู้และทกัษะที�จาํเป็นและมี
ความสาํคญัได ้ดงันั9นปฏิกิริยาของผูส้อนต่อผูเ้รียนจึงควรจะแสดงออกมาในวิถีทางที�เป็นมิตร และ
มีการเสริมแรงใหแ้ก่ผูเ้รียน  

 
4.6 ข้อควรคํานึงในการออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง  
 วิทวฒัน์ ขตัติยะมาน (2549: 60)  ไดเ้สนอขอ้ควรคาํนึงถึงในการออกแบบการเรียน

การสอนตามสภาพจริงไวด้งันี9   
1. การสร้างความหมายที�เป็นกระบวนการที�ต่อเนื�อง ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูก้ระทาํการดว้ย

ตนเอง ทั9งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  
2. ผูเ้รียนไดรั้บการกระตุน้ให้อยากคิด อยากปฏิบติั และสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยการ

แกไ้ขปัญหาที�ทา้ทายและสอดคลอ้งกบัสภาพจริง  
3. กิจกรรมการเรียนรู้หรืองานที�ปฏิบติัตอ้งมีการบูรณาการความรู้ทั9งหมดจากหลายๆ 

เนื9อหาหรือสาขาวชิามาประยกุตใ์ช ้และเป็นการรวบรวมทกัษะต่างๆ ที�มีอยูใ่นการปฏิบติังานที�ตอ้ง
อาศยัความคิดที�ซบัซอ้นและความรู้ที�ลึกซึ9 ง 

4. ผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดหาวิธีปฏิบติั หรือแก้ปัญหาตามแนวทางของตนเอง โดยมีผูส้อน
เป็นผูค้อยใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ  

5. ประสบการณ์การเรียนรู้ควรมีลกัษณะที�ซบัซ้อน เพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัเงื�อนไข
ที�ซบัซอ้น และความรู้สึกที�หลากหลาย ซึ� งจะบูรณาการเขา้ไปในกระบวนการเรียนรู้  

6. ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดใหม่ในบริบทที�คุน้เคย และในบริบทใหม่ จนกระทั�งสามารถ
ใชค้วามคิดใหม่ไดอ้ยา่งมั�นใจ  

7. ผูเ้รียนจะทาํงานดว้ยกนั มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั9งทางกายภาพและทางสมอง  
ทั9งนี9 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงผูส้อนจะตอ้งแน่ในว่ากิจกรรม

ครอบคลุมกบัหลกัการสาํคญัของการเรียนการสอนตามสภาพจริงนั9นคือความสําเร็จของผูเ้รียนตาม
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สภาพจริง ไดแ้ก่  ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ผา่นการสืบสอบทางวิชาการ เกี�ยวกบัประเด็นประสบการณ์
การเรียนรู้ที�จดัใหโ้ดย เชื�อโยงกบัสภาพที�เป็นจริง  
 

4.7 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  
Hart, D. (1994: 106) อธิบายวา่ การประเมินภาพตามสภาพจริงเป็นกระบวนการเก็บ

รวบรวมและจดัเตรียมขอ้มูล เพื�อปฏิบติัตามความตอ้งการที�หลากหลายของการประเมินผล โดยเนน้
ทั9งการสะทอ้นภาพและวดัการปฏิบติัของนกัเรียนจากงาน (Task) และสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ชีวติจริง (Read – life) 

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2540.175) 
นิยามวา่ การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินการกระทาํ การแสดงออกหลาย ๆ ดา้น ของผูเ้รียน
ตามสภาพความเป็นจริงทั9งในและนอกห้องเรียน มีลกัษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ 
การทาํงานของผูเ้รียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการแสดงออก โดยเน้นผูเ้รียนเป็นผู ้
ค้นพบและเป็นผูผ้ลิตความรู้  ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริง ได้แสดงออกอย่างเต็ม
ความสามารถ 

สมศกัดิ�  ภู่วิภาตวรรธน์ (2544: 93-8) นิยามวา่ การประเมินตามสภาพจริงเป็นการ
ประเมินที�ออกแบบมาเพื�อสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมและทกัษะที�จาํเป็นของนกัเรียนในสถานการณ์
ที�เป็นจริงแห่งโลกปัจจุบนั และเป็นวิธีการประเมินที�เน้นงานที�นกัเรียนแสดงออกในภาคปฏิบติั 
(performance) เนน้กระบวนการเรียนรู้(process) ผลผลิต( products) และแฟ้มผลงาน( portfolio) 
วิธีการประเมินตามสภาพจริงจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดงันั9นวิธีการประเมินนี9 จะช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน
ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

เอกรินทร์ สี�มหาศาลและสุปรารถนา ยุกตะนนัท ์ (2544: 12) กล่าวถึงการประเมิน
ตามสภาพจริงว่า เป็นกระบวนการวดัผลและสังเกตผลอย่างมีระบบ เป็นวิธีการประเมินผล
ความสามารถดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน โดยมุ่งประเมินจากผลงานที�ปฏิบติัจริงมากกวา่ประเมินจากผล
การทดสอบด้านขอ้สอบแบบเลือกตอบ เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริงตอ้งมีผลสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมและปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนการประเมินตามสภาพจริงจึงครอบคลุม
พฤติกรรมการแสดงออกที�หลากหลายของผูเ้รียน จึงมีการมุ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลในการสร้างและ
ประมวลองคค์วามรู้ของผูเ้รียนและเกิดจากการเชื�อมโยงความรู้เดิมที�ผูเ้รียนสั�งสมไวก้บัความรู้ใหม่ 
ผูเ้รียนสามารถบูรณาการความรู้อื�นๆ เพื�อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื�อนาํไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
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ทรงศรี ตุ่นทอง (2545: 26-7) สรุปนิยามความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
ว่า เป็นการประเมินปฏิบติัภาระงานตามสภาพจริง ซึ� งเป็นสิ�งที�มีความหมาย มีคุณค่า และมี
ประโยชน์อย่างแทจ้ริงต่อนักเรียน โดยตอ้งใช้ทกัษะการคิดระดบัสูงหรือบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ มาใชใ้นการปฏิบติั เพื�อสร้างความรู้ ไม่เพียงมุ่งประเมินความสําเร็จของงานเท่านั9น 
แต่ยงัสนใจความคิดที�อยูเ่บื9องหลงัการปฏิบติัภาระงานนั9นๆ จึงประเมินบนัทึกการสะทอ้นตนเองใน
การปฏิบติังานของนกัเรียนดว้ย 

สุวิมล  วอ่งวานิช (2546: 13)  กล่าววา่การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการ
ตดัสินความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ของผูเ้รียนในสภาพที�สอดคล้องกบัชีวิตจริง โดยใช้
เรื� องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที�ประสบในชีวิตประจาํวนั เป็นสิ� งเร้าให้ผูเ้รียน
ตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทาํ หรือผลิตจากกระบวนการทาํงานตามที�คาดหวงัและ
ผลผลิตที�มีคุณภาพ จะเป็นการสะทอ้นภาพเพื�อลงขอ้สรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ 
ของผูเ้รียนวา่มีมากนอ้ยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยูใ่นระดบัความสาํเร็จใด 

กล่าวโดยสรุปการประเมินตามสภาพจริง จึงเป็นกระบวนการประเมินความรู้ 
ความสามารถและทักษะต่างๆของผู ้เรียนผ่านการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ และผลงานที�
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ชีวิตและสภาพชีวิตที�แทจ้ริงของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะเป็นผูส้ร้างองค์
ความรู้ใหม่จากฐานความรู้เดิม การบูรณาการองค์ความรู้ที�หลากหลาย และเชื�อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของตนเอง เพื�อนาํมาแกไ้ขปัญหาในสภาพจริงหรือในสถานการณ์จาํลองได ้  

 
4.8 หลกัการของการประเมินตามสภาพจริง  

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542: 183) กล่าวถึงหลกัการ
ของการประเมินตามสภาพจริงซึ� งเป็นการประเมินที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไวว้า่  

1. การประเ มินตามสภา พจริง  ไ ม่ เน้นการประเ มินทักษะ พื9 นฐาน (Skill 
Assessment) แต่เนน้การประเมินทกัษะการคิดที�ซบัซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการทาํงาน 
ความร่วมมือ ในการแกปั้ญหา และการประเมินตนเองทั9งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวดัและประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะทอ้นให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบนั 

(Current Work) ของผูเ้รียน และสิ�งที�ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 
4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดผูเ้รียนกบังานที�เป็นจริง โดยพิจารณา

จากงานหลายๆ ชิ9น 
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5. ผู ้ประเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู ้ประเมินเพื�อ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัผูเ้รียน 

6. การประเมินตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกบัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง 
7. นาํการประเมินตนเองมาใชเ้ป็นส่วนหนึ�งของการประเมินตามสภาพที�แทจ้ริง 
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั9ง � ลกัษณะ คือ การประเมินที�

เนน้การปฏิบติัจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
 

4.9 ขัUนตอนการประเมินตามสภาพจริง  
การประเมินตามสภาพจริงมีขั9นตอนดงันี9  (ชวลิต ชูกาํแพง, 2550 อา้งถึงใน บุญ

เลี9ยง ทุมทอง, 2556: 352)  
1. กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของในการประเมิน ตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระ 

มาตรฐาน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และสะทอ้นพฒันาการดว้ย  
2. กาํหนดขอบเขตของการประเมิน ตอ้งพิจารณาเป้าหมายที�ตอ้งการให้เกิดกบั

ผูเ้รียน เช่น ความรู้ ทกัษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลกัษณะ เป็นตน้ 
3. กาํหนดผูป้ระเมิน โดยพิจารณาผูป้ระเมินวา่จะมีใครบา้ง เช่น นกัเรียนประเมิน

ตนเอง เพื�อนนกัเรียน ครูประจาํชั9น ผูป้กครอง หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้  
4. เลือกเทคนิคและเครื�องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสม

กบัวตัถุประสงค์ วิธีการประเมินเช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบนัทึกพฤติกรรม 
แบบสาํรวจความคิดเห็น บนัทึกจากผูที้�เกี�ยวขอ้ง แฟ้มสะสมงาน  

5. กาํหนดเวลา และสถานที�ที�จะประเมิน เช่นประเมินระหวา่งนกัเรียนทาํกิจกรรม 
ระหวา่งทาํงานกลุ่ม/โครงการ วนัใดวนัหนึ�งของสัปดาห์ เวลาวา่ง/พกักลางวนั ฯลฯ  

6. วิเคราะห์ผลงานและวิธีการจดัการขอ้มูลการประเมิน เป็นการนาํขอ้มูลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ โดยกาํหนดสิ�งที�จะวิเคราะห์ เช่น กระบวนการทาํงาน เอกสารจากแฟ้มสะสม
งาน  

7. กาํหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการกาํหนดรายละเอียดในการให้คะแนน
ผลงานวา่ผูเ้รียนทาํอะไรไดส้ําเร็จหรือวา่มีระดบัความสําเร็จอยูใ่นระดบัใด คือมีผลงานเป็นอยา่งไร 
การให้คะแนนอาจจะให้เป็นภาพรวม หรือแยกรายได ้ให้สอดคลอ้งกบังานและวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้  
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5. ปรัชญาคิดเป็น  

5.1 ความหมายและความสําคัญของปรัชญาคิดเป็น  
“คิดเป็น” เป็นทั-งแนวคิดและปรัชญาที!ยึดหลกัการที!วา่ กระบวนการเรียนรู้จะตอ้งทาํ

ใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์ที!สุด ทั-งในเรื!องอารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ และดว้ยสติปัญญา 
ซึ! งการมีส่วนร่วมในที!นี- หมายถึง “กระบวนการที!มนุษยส์ามารถกระทาํการ สามารถเปลี!ยนแปลง 
และควบคุมสภาพแวดลอ้มของตน” นอกจากนั-น นกัมนุษยนิยมยงัเชื!อเรื!องสิทธิของปัจเจกบุคคลที!
จะเรียนรู้และการชี-นาํตนเอง (Self-Direction) หรือการพึ!งพาตนเอง (Self-Reliance) (อุ่นตา นพคุณ, 
2528) สําหรับ “คิดเป็น” เป็นปรัชญาพื-นฐาน ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัของประเทศไทย ซึ! งเป็นกระบวนการคิดที!เกิดขึ-นจากหลกัการและแนวคิด
ของ โกวิท วรพิพฒัน์ (2517) ที!กล่าวไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้งการสอนคนให้คิดเป็น ทาํเป็น 
แกปั้ญหาเป็น” 

โกวิท  วรพิพฒัน์ (2517) อธิบายวา่ “คิดเป็น” คือ คนที!รู้จกัตนเองและมีความพยายาม
ที!จะหาทางแกไ้ขปัญหาหรือพยายามที!จะปรับตวัเองและสังคมสิ!งแวดลอ้มให้สมดุลกนั ก่อให้เกิด
ความพอใจทั-งตนเองและสังคมเป็นการเปลี!ยนแปลงตนเอง และสังคมในทางที!สร้างสรรค ์ผูคิ้ดเป็น
ตอ้งมีความสามารถในการใช้กระบวนการในการตดัสินใจ โดยนาํเอาขอ้มูลทั-ง 3 ดา้น คือ ขอ้มูล
เกี! ยวกับตัวเอง ข้อมูลเกี!ยวกับสังคมและสิ! งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการมาใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจ  การคิดเป็นจึงถือเป็นเรื!องของกระบวนการการใชปั้ญญา (Mental Ability) 
ในการพิจารณาตัดสินใจ เพื!อการกระทําในเรื! องใดเรื! องหนึ! ง  ในวิถีทางที! เหมาะสมที! สุด 
กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวนี-  คือ กระบวนการของการใช้เหตุผลเปรียบเทียบ (Deductive-
Inductive Reasoning) การหาเหตุผลนี-จะไม่มีขอ้สรุปที!เฉพาะเจาะจงแต่เป็นขอ้สรุปที!เหมาะสมกบั
ปัจเจกบุคคล การที!จะใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการหาเหตุผลเพื!อการหาขอ้สรุปสําหรับการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัตนเองนั-น ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัการเปรียบเทียบและหาทางเลือกที!ดีที!สุด ในการเรียนรู้นั-น
จะตอ้งพยายามใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ที!จะตอ้งมีการคิดตดัสินใจกระทาํการอยา่งใดอยา่ง
หนึ!ง โดยใหผู้เ้รียนไดน้าํเอาขอ้มูลที!เกี!ยวกบัตนเอง ขอ้มูลทางสังคม และขอ้มูลที!เกี!ยวกบัวิชาการมา
พิจารณาเปรียบเทียบ เพื!อหาขอ้สรุปที!เหมาะสมกบัตนเองมากที!สุด 

ฉะนั-น การคิดเป็นจึงเป็นผูที้!รู้จกัแกปั้ญหาในชีวิตไดอ้ย่างมีระบบสามารถหาสาเหตุ
ของปัญหา สามารถรวบรวมขอ้มูลและทางเลือกต่างๆ รู้จกัเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียโดยอาศยัค่านิยม 
ความสามารถ และสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง และทราบวา่จะเลือกวิธีใดในการแกปั้ญหาจึงจะ
เหมาะสม การคิดเป็นนั-นให้สําคญัอยู่ที!ปัจเจกบุคคล โดยมองเห็นว่าบุคคลโดยทั!วไปนั-น ย่อมมี
ความแตกต่างกันทั- งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความคิด แต่ทั- งนี- ทั- งนั- นทุกคนก็ต้องการ
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ความสุข ความสุขจึงเปรียบเสมือนเป้าหมายอนัสุดทา้ย (Ultimate Goal) ของมนุษยเ์รา ซึ! งอาจถือได้
วา่ ความสุขเป็นจริงสูงสุด หรือ Ultimate Reality การที!คนจะบรรลุถึงความสุขไดน้ั-น จะตอ้งอาศยั
กระบวนการคิดและการกระทาํที!สมดุล นั-นก็คือ มีความพอใจในการคิดกระทาํการใดๆ โดยไม่มีขอ้
ขดัแยง้ นอกจากนั-นการคิดเป็นน่าจะมีรากฐานมาจากความเชื!อวา่มนุษยทุ์กคนควรมีเสรีภาพในการ
คิดหรือตดัสินใจแกปั้ญหา จึงเป็นเรื!องของแต่ละบุคคลจะเลือก วธีิและทิศทางของการแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง ซึ! งบุคคลจะต้องคาํนึงถึงข้อจาํกัดบางประการเกี!ยวกับข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและ
สิ!งแวดลอ้ม รวมทั-งขอ้มูลทางดา้นวชิาการประกอบ (อุทยั หนูแดง, 2528: 5-13)  

 
5.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” มี 6 ขั-นตอน ดงันี-  

ขั-นที! 1สาํรวจปัญหา เมื!อเกิดปัญหาจะตอ้งเกิดกระบวนการคิดเพื!อแกปั้ญหา 
ขั-นที!  2 หาสาเหตุของปัญหา เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที!เป็นสาเหตุทาํให้เกิด

ปัญหาขึ-น เพื!อทาํความเขา้ใจกบัปัญหาดว้ยการวิเคราะห์ว่าปัญหานั-นเกิดขึ-นไดอ้ยา่งไร มีอะไรเป็น
สาเหตุของปัญหาบา้ง ซึ! งสาเหตุของปัญหาที!เกิดขึ-นอาจมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

1. ขอ้มูลตนเอง (Information of self) ขอ้มูลประเภทตนเอง ถูกกาํหนดขึ-นเพราะ
อิทธิพลทางศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ! งได้สั!งสอนให้บุคคล
พิจารณาและเฝ้ามองตนเอง และแกไ้ขทุกขด์ว้ยตนเอง มีอิทธิพลต่อการกาํหนดขอ้มูลประเภทนี-  การ 
“คิดเป็น” ซึ! งมีจุดมุ่งหมายตอ้งการให้บุคคลใชข้อ้มูลต่างๆ เกี!ยวกบัตนเอง ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม สุขภาพอนามยั ระดบัการศึกษา ความรู้ ความถนดั ทกัษะ วยั 
เพศ และอื!นๆ ซึ! งขอ้มูลประเภทนี- ตอ้งการให้พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ขอ้ดี ขอ้เสียของตนเองอยา่ง
จริงจงัก่อนการตดัสินใจกระทาํสิ!งใด 

2. ขอ้มูลสังคมและสิ!งแวดลอ้ม (Information on Society and Environment)
ธรรมชาติมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมไม่ไดอ้ยูต่ามลาํพงั ขอ้มูลประเภทนี- จึงถูกกาํหนดขึ-นเพื!อให้บุคคลใช้
ความนึกคิด คาํนึงถึงสิ!งที!อยูน่อกกาย คาํนึงถึงผูอื้!น ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มสังคมส่วนรวม 
หากบุคคลใชข้อ้ประเภทตนเองอยา่งเดียวก็จะเป็นคนเห็นแก่ตวั คนใจแคบ ดงันั-นอิทธิพลของสังคม
และสิ!งแวดลอ้มจึงมีผลกระทบต่อมนุษยเ์สมอ สิ!งแวดลอ้มของมนุษยป์ระกอบดว้ยปัจจยัที!แตกต่าง
กัน แต่ก็ส่งผลกระทบชีวิตมนุษย์ทุกคน และในทางกลับกัน การกระทาํของมนุษย์ก็ส่งผลต่อ
สิ!งแวดลอ้มของตวัมนุษยด์ว้ย ขอ้มูลสังคมสิ!งแวดลอ้มอาจแยกไดเ้ป็นขอ้มูลสังคมและจิตใจ เช่น 
พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ในสังคมด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และข้อมูลกายภาพ เช่น 
ภูมิอากาศ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 
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3. ขอ้มูลวิชาการ (Technical or Book Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลและความรู้อนั
มหาศาลที!มนุษยเ์ราไดส้ะสมรวบรวมไวเ้ป็นเนื-อหาวชิาต่างๆ เป็นหลกัสูตร เป็นศาสตร์ แนวคิดเรื!อง
การคิดเป็น ตระหนกัวา่ บุคคลนั-นถึงแมว้า่จะเขา้ใจตนเอง เขา้ใจสังคมสิ!งแวดลอ้มเป็นอยา่งดีก็ตาม 
แต่ถ้าขาดขอ้มูลทาวิชาการไปอาจเสียเปรียบผูอื้!นในการดาํรงชีวิตและการแก้ปัญหา เพราะว่าใน
ปัจจุบนันี-โลกไดเ้ปลี!ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มนุษยแ์ละสังคมถูกเปลี!ยนเพราะความเจริญกา้วหนา้
ทางวิชาการ ดงันั-นมนุษยจ์าํเป็นที!จะตอ้งได้รับความรู้และขอ้มูลทางวิชาการมาใช้ประกอบการ
ตดัสินใจเพื!อให้ได้คาํตอบที!ดีที!สุดในการดาํรงชีวิต จากความเชื!อพื-นฐาน เรื! องการใช้ข้อมูล 3 
ประเภทพร้อมกันประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นลักษณะเด่นของเรื! อง "คิดเป็น" การ
กาํหนดใหใ้ชข้อ้มูลประเภทต่างๆ วเิคราะห์และหาหนทางแกปั้ญหา และเพื!อป้องกนัไม่ให้บุคคลใช้
ขอ้มูลพิจารณาปัญหาจากจุดยนืหรือมิติเดียว 

ขั-นที! 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื!อแกปั้ญหา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทั-ง 3 ดา้น คือขอ้มูล
ดา้นตนเอง ดา้นสังคม และดา้นวชิาการ เพื!อหาทางเลือกในการแกปั้ญหา 

ขั-นที! 4 การตดัสินใจทางเลือกในการแกปั้ญหา เมื!อไดท้างเลือกในการแกปั้ญหาแลว้จึง
ตดัสินใจแกปั้ญหา โดยมีความพร้อมของขอ้มูลที!จะนาํมาใชใ้นการดาํเนินการแกปั้ญหา 

ขั-นที! 5 การตดัสินใจไปสู่การปฏิบติัแก้ปัญหา เมื!อตดัสินใจเลือกทางใดแล้วตอ้ง
ยอมรับวา่เป็นทางเลือกที!ดีที!สุดในขอ้มูลที!มีในขณะนั-น 

ขั-นที! 6 การปฏิบติัในการแกปั้ญหา ขั-นนี- เป็นการดาํเนินการแกปั้ญหาและประเมินผล
ไปพร้อมกนั ถา้ผลเป็นที!พอใจและเกิดความสุข เรียกวา่ “คิดเป็น” แต่ถา้ผลออกมาไม่เป็นไปตามที!
คิดไวซึ้! งไม่เป็นที!พอใจ จะตอ้งเริ!มตน้กระบวนการคิดแกปั้ญหาใหม่     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

ภาพที! 7  แสดงกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาคิดเป็น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที!มา: อุ่นตา นพคุณ, แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนเรืFองคิดเป็น
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2528).  

กล่าวโดยสรุป คิดเป็นเป็นแนวคิดเชิงปรัชญามนุษยนิยม เนน้การฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด รู้จกั
ตดัสิน ปัญหาบนพื-นฐานของตนเอง ไม่ไปอิงหรือตามอย่างผูอื้!น ซึ! งนาํไปสู่การแกปั้ญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการศึกษานี- ผูเ้ขียนเห็นว่า สุขภาวะหรือความสุขที!จะเกิดขึ- นจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื!อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติจึงเน้นการสร้าง
ทางเลือกใหก้บัผูค้นที!มีความตอ้งการแตกต่างกนัหรือแนวทางความรอบรู้ทางสุขภาวะที!หลากหลาย 
ดว้ยวิถีที!เรียกว่าคิดเป็น แกปั้ญหาได ้เกิดปัญญาและความสุขที!แทจ้ริงให้กบักลุ่มแรงงานขา้มชาติ
และสังคมโดยรวมได ้ 
 

 

 

 

ปัญหา 

หาสาเหตุของปัญหา 

หาทางแกไ้ขปัญหา 

ปฏิบติั 

การประเมินผล พอใจ ไม่พอใจ 

ตนเอง 

สังคม  

วชิาการ 

ความสุข 
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6. แนวคิดเรื�องความรอบรู้ทางสุขภาวะ (Health Literacy)  
6.1 ความหมายของแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ  

องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2009) ไดใ้ห้คาํนิยาม “ความรอบรู้ทางสุขภาวะ” (Health 
Literacy) ว่าเป็นทักษะทางปัญญาและสังคม ซึ� งทักษะเหล่านี9 จะช่วยกําหนดแรงจูงใจและ
ความสามารถของบุคคลในการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลข่าวสารในส่งเสริมและรักษาให้เกิดสุขภาพที�ดี 
เป็นการให้ความรู้ดา้นสุขภาพที�จะเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในวิถีชีวิตของปัจเจกชน และ
สร้างความตระหนกัถึงปัจจยักาํหนดสุขภาวะ (health determinants) และกระตุน้ให้ปัจเจกชนและ
กลุ่มบุคคลสามารถนาํเอาปัจจยักาํหนดสุขภาวะไปประยุกตใ์ช้ได ้การให้การศึกษาดา้นสุขภาพจะ
สําเร็จได้ย่อมเกิดขึ9 นจากมีวิธีการที�เป็นมากกว่าการกระจายข้อมูลข่าวสารและทาํให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมหรือการวิเคราะห์วิจารณ์เท่านั9น หากแต่การให้การศึกษาด้านสุขภาพ 
(Health Education)ในรูปแบบของความรอบรู้ทางสุขภาวะจะตอ้งนาํไปสู่ประโยชน์ของปัจเจกและ
สังคมเช่นการทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งมากยิ�งขึ9น และการทาํให้เกิดการพฒันาไปสู่ทุนทางสังคม
ได ้ มุมมองนี9 เป็นเรื�องของอาํนาจและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจที�ส่งผลกบัการเขา้ถึงขอ้มูลและการใช้
ขอ้มูลเหล่านั9น เช่น การส่งเสริมให้ผูห้ญิงเขา้ใจถึงขอ้มูลสุขภาพดา้นการอนามยัเจริญพนัธ์ุ ความ
รอบรู้ทางสุขภาวะส่งเสริมให้เกิดการเสริมพลงัอาํนาจ (empowerment) ซึ� งเป็นเป็นเรื�องที�จาํเป็น
สําหรับการยอมรับเรื�องสุขภาพและการพฒันาเป้าหมายในระดบันานาชาติ ท่ามกลางภยัคุกคาม
เกิดขึ9น เช่นการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ การเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศ และการเกิดโรคไม่ติดต่อ
จาํนวนมาก  

ดงันั9นสําหรับดอน นทับีม (Nutbeam, 1998; Nutbeam,  2008)  นิยามความรอบรู้ทาง
สุขภาวะขององคก์ารอนามยัโลกจึงเป็นการทาํความเขา้ใจการรู้หนงัสือที�ไม่ใช่การรู้หนงัสือพออ่าน
ออกเขียนไดแ้ละเป็นมากกวา่การอ่านแผน่ประชาสัมพนัธ์และการนดัหมายแพทย ์แต่เป็นการทาํให้
พวกเขารู้จกัการเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพและพฒันาความสามารถในการใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ความรอบรู้ทางสุขภาวะจึงไดรั้บการพิจารณาให้เป็นการเสริมพลงัอาํนาจอย่างแทจ้ริง  (Nutbeam, 
1998; Nutbeam,  2008) นอกจากนี9ความรอบรู้ทางสุขภาวะเป็นชุดของทกัษะที�เอื9อให้ผูค้นมีส่วน
ร่วมในสังคมที�ตนเองอยู่ได้อย่างเต็มที�มากขึ9 น และขยายไปสู่การควบคุมสถานการณ์ใน
ชีวติประจาํวนัได ้ทาํใหก้ารอ่านออกเขียนได ้(รู้หนงัสือ) จึงเป็นเพียงพื9นฐานสําหรับการสร้างความ
รอบรู้ทางสุขภาวะในทกัษะระดบัต่างๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nutbeam, 2008) 

ในประเทศไทย คาํวา่ Health Literacy มีการแปลไวอ้ยา่งหลากหลายตามบริบท และ
ปรัชญาของแต่ละหน่วยงานที�นาํแนวคิดนี9มาใช ้
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1. ความแตกฉานดา้นสุขภาพ ซึ� งเป็นคาํนิยามจากสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส., 2541)  

2. การรู้เท่าทนัดา้นสุขภาพ เป็นคาํที�สอดรับกบัการดาํเนินงานดา้นการสื�อสาร ซึ� ง
มีการพฒันาและดาํเนินงานเรื�องการรู้เท่าทนัสื�อ (media literacy) ในแผนงานสื�อสร้างสุขภาวะของ
เยาวชน สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3. ความฉลาดทางสุขภาวะเป็นคาํที�เริ� มมีการเรียกกันในแวดวงการศึกษา เมื�อ
กล่าวถึง literacy ในดา้นสุขภาพ ศึกษาโดยมูลนิธิเพื�อพฒันาการศึกษาไทย สํานกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา ภายใตก้ารสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2553) 
เช่นเดียวกบัพจนานุกรมศึกษาศาสตร์ ราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้นิยามว่า ความฉลาดทางสุขภาวะ 
(health literacy) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของบุคคลที�สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ ใช้
ความรู้ ประเมินตนเอง และสื�อสารขอ้มูลดา้นสุขภาพ ทั9งที�เป็นสุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน 
มีวิธีปฏิบติัที�สร้างเสริมสุขนิสัย ลดละเลิกพฤติกรรมที�ไม่เป็นคุณต่อสุขภาพ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นสุขภาพปรับปรุงตนเพื�อรักษาสุขภาพที�ดีตลอดชีวิต พฤติกรรมที�แสดงความสามารถของบุคคล
ในการพฒันาความฉลาดทางสุขภาวะคือ การปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามหลกัสุขนิสัย สามารถติดตาม
เขา้ถึงข่าวสารต่างๆ ดา้นสุขภาพ เขา้ใจและสามารถแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กบักลุ่ม
เพื�อน มีทกัษะทางสังคมเพื�อเขา้ร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทนัเทคโนโลยี สามารถ
สืบคน้และใช้ขอ้มูลหลายดา้น เลือกบริโภคข่าวสารขอ้มูล เพื�อลดความเสี�ยงและเพิ�มคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะเป็นกระบวนการและกิจกรรมที�ท ําได้ทั9 งในสถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน เป็นนโยบายที�สําคญัในการพฒันาการเรียนรู้ในระบบการศึกษาและการศึกษา
ตลอดชีวิต กระบวนการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะมีลกัษณะบูรณาการ เริ�มจากการสร้าง
ทกัษะอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ� งเป็นทักษะพื9นฐานของการเรียนรู้ 
(functional literacy) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ จบัประเด็น และประยุกตค์วามรู้ สู่การปฏิบติั
จนเป็นสุขนิสัย ความสามารถในการตดัสินใจเชื�อและเลือกบริโภคอย่างพอดีเหมาะสมกับวยั 
ตลอดจนการฝึกทกัษะทางสังคมเพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ความฉลาดทางสุขภาวะ จึงมีความสําคญั
ต่อการดาํเนินชีวติ และเป็นวตัถุประสงคที์�สาํคญัอยา่งหนึ�งของการจดัการศึกษา 

4. ความฉลาดทางสุขภาพ เป็นคาํที�กาํหนดขึ9นใชใ้นโครงการศึกษาและพฒันาองค์
ความรู้เรื�อง Health literacy เพื�อสร้างเสริมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ดา้นสุขภาพ ของกองสุขศึกษา 
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ธนัวาคม 2553) และซึ� งในระยะหลงักองสุข
ศึกษาไดเ้ปลี�ยนแปลงคาํวา่ความฉลาดทางสุขภาพมาเป็นคาํวา่ “ความรอบรู้ทางสุขภาพ”  
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อยา่งไรก็ดี ในงานศึกษานี9จะใชค้าํวา่ ความรอบรู้ทางสุขภาวะ(Health Literacy) เพื�อใช้
แทนคาํวา่ความฉลาดทางสุขภาวะซึ�งก็ยงัมีขอ้ถกเถียงเรื�องนยัยะของคาํวา่ “ฉลาด” ซึ� งถูกมองวา่เป็น
คาํที�แฝงไวด้้วยอคติหรือทาํให้ผูไ้ด้รับการพฒันาถูกมองในเชิงลบได้ เพื�อหลีกเลี�ยงข้อถกเถียง
ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงใช้คาํว่า “ความรอบรู้ทางสุขภาวะ” เฉพาะงานศึกษานี9 เท่านั9น ซึ� ง Don Nutbeam 
(2008: 2072 - 2078) มองวา่ความรอบรู้ทางสุขภาวะคือ “ตน้ทุนชีวิต” (personal asset) ที�สามารถ
สร้างไดจ้ากการศึกษาและพฒันาทกัษะการสื�อสารดา้นสุขภาพที�ช่วยเสริมพลงั (empowerment) ใน
การตดัสินใจเรื�องสุขภาพ ขยายผลจากการควบคุมสุขภาพของพวกเขาเอง และส่งอิทธิพลต่อสุขภาพ
ทั9งในระดบับุคคล สังคมและสิ�งแวดลอ้ม  

โดยสรุปแลว้ความรอบรู้ทางสุขภาวะจึงหมายถึง “ตน้ทุนของชีวิต” (asset of life) ที�
สามารถสร้างไดจ้ากการศึกษาและพฒันาทกัษะการสื�อสารดา้นสุขภาพ เพื�อใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูล
ด้านสุขภาพที�เกี�ยวข้องกับตนเอง ทาํความเข้าใจข้อมูล ประเมินข้อมูลสุขภาพต่างๆ ได้อย่างมี
วิจารณญาณ สามารถนาํองคค์วามรู้ที�ไดไ้ปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื�อสาร
ขอ้มูลที�ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจไปยงัผูอื้�นเพื�อให้เกิดทางเลือกดา้นสุขภาพในวงกวา้ง จนเกิดการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมดา้นสุขภาพที�ดีขึ9น 
 

6.2 ความเป็นมาของแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ  
Health Literacy มีรากฐานสําคญัมากจากปัญหาการอ่านออกเขียนได ้(Literacy) ซึ� ง

เป็นตวัชี9 วดัหนึ� งของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การรู้หนงัสือน้อยหรืออ่านออกเขียนได้ในรับตํ�า  
(Low literacy) ส่งผลกระทบทั9งทางตรงและทางออ้มต่อสุขภาพ (Paker, 2000; Nutbeam.D, 2008. 
2072) การเชื�อมโยงความไม่สามารถอ่านออกเขียนไดก้บัปัญหาดา้นสุขภาพนี9 เกิดขึ9นในแคนาดาและ
ที�อื�นๆ ทั�วโลก องคก์รสุขภาพของประเทศแคนาดาเห็นวา่ การอ่านออกเขียนไดส่้งผลสําคญักบัการ
มีงานทาํ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการดูแลสุขภาพของประชาชน อนัจะเป็นตวับ่งชี9สําคญัของ
การพฒันาประเทศ  ทั9งนี9แคนาดาไดมุ้่งเนน้ไปที�การสอนใหค้นสามารถพูดสื�อสารไดห้ลายภาษา ทั9ง
ภาษาถิ�นและภาษาสากล การสื�อสารดงักล่าวเป็นเครื�องมือสําคญัที�เอื9อให้ประชาชนแสวงหาความรู้
ไดด้้วยตนเองและส่งผลทาํให้ประเทศพฒันาต่อไปได้ อีกทั9งยงัช่วยเสริมศกัยภาพในการแข่งขนั
ระดบันานาชาติอีกดว้ย (Health Canada,1999; กองสุขศึกษา, 2554: 6) 

ขณะที�ในสหรัฐอเมริกามีการส่งเสริมให้การอ่านออกเขียนไดเ้ป็นวาระแห่งชาติโดยชู
นโยบายที�สาํคญัอยา่ง “ประชาชนสุขภาพดี ค.ศ. 2010 และ 2020”  (Healthy People 2010 and 2020)  
ซึ� งเกิดขึ9นมากจากมีการประเมินระดบัการรู้หนงัสือในวยัผูใ้หญ่ (National Assessment of Adult 
Literacy 2003) และพบปัญหาการรับรู้ ความเขา้ใจ และการทาํตามคาํแนะนาํของแพทย ์ส่งผลให้คน
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เหล่านี9 มีความรอบรู้ทางสุขภาวะตํ�า (Low Health Literacy) กรณีที�พวกเขาไม่สามารถอ่านฉลากยา
ได ้ไม่เขา้ใจและไม่สามารถปฏิบติัตามคาํสั�งของแพทยไ์ด ้ทาํให้เกิดผลกระทบในดา้นการรักษาทาง
การแพทย ์วงการสาธารณสุขในวงกวา้งและการพฒันาคุณภาพชีวติของประเทศดว้ย (กองสุขศึกษา, 
2554. 6-7) สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากหลายประเทศที�พฒันาแลว้แสดงวา่ระดบัการรู้หนงัสือตํ�าส่งผล
ให้เกิดการไม่ยอมใช้ขอ้มูลและบริการดา้นสุขภาพที�จดัไวใ้ห้ และยงับ่งชี9 วา่ประชาชนป้องกนัโรค
และการจดัการตนเองขณะที�เป็นโรคไดน้อ้ยมาก (DeWalt, Berkman, Sheridan, Lohr, and Pignone, 
2004; Nutbeam.D, 2008: 2072) 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้การตีความคาํนิยามคาํว่า Health Literacy มีความแตกต่างกนั
ออกไป เนื�องจากจุดกาํเนิดของแนวคิดดงักล่าวแตกต่างกนั ดงัที� Don Nutbeam  (2008) ไดก้ล่าววา่ 
ในแง่หนึ� งในทางการแพทยม์องว่าเป็นเรื�องของ “ความเสี�ยง” ในขณะที�ทางด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษามองวา่ความรอบรู้ทางสุขภาวะเป็น “ตน้ทุนของชีวติ” (personal asset)  

คาํว่า Health Literacy มีรากฐานมาจากส่วนหนึ� งของการรักษาทางการแพทย ์
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสหรัฐอเมริกา ที�มุ่งเน้นให้ผูป่้วยสามารถปฏิบติัตามคาํแนะนาํที�แพทยส์ั�งได้
อยา่งถูกตอ้ง และสามารถสื�อสารถึงความตอ้งการของตนเอง ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการ
ป้องกนั ตรวจสอบและเฝ้าระวงัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ดว้ยตนเองได ้เพื�อลดภาระของบุคคลากรทาง
การแพทยแ์ละค่าใช้จ่ายที�มีอยู่อย่างจาํกดัในทางการแพทยน์ั�นอง นอกจากนี9 วงการแพทยม์องว่า 
ความรอบรู้ทางสุขภาวะหากผูป่้วยมีนอ้ยเกินไปถือเป็นความเสี�ยง (risk) ดงัภาพต่อไปนี9   
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ภาพที�  8  แสดงรูปแบบแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะในฐานะความเสี�ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที�มา: Nutbeam, D. “The evolving concept of health literacy,”  Social Science &Medicine. 67, 12 
(December 2008): 2072-2078.  

รูปแบบนี9 มองว่า ความรอบรู้ทางสุขภาวะเป็นปัจจยัความสี�ยงที�จาํเป็นตอ้งกล่าวถึง 
และจะตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมในทางการแพทย ์เริ�มตน้ดว้ยการประเมินความความรู้
เบื9องต้นที�เหมาะสมและ/หรือการรู้หนังสือด้านระดับการอ่านของบุคคล โดยการใช้เครื� องมือ
ประเมินอยา่ง REALM หรือ TOFHLA  มนัสะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัของบริบทการสื�อสาร แม้
การจดัการการบริการสุขภาพและสภาพแวดลอ้มในทางการแพทยน์ั9นอ่อนไหวมากยิ�งขึ9นกบัการรู้
หนังสือระดบัตํ�า การจดัการการให้บริการและการปรับตวัของบุคคลากรทางการแพทยส์ามารถ
พฒันาการเขา้ถึงบริการดา้นการรักษาสุขภาพและเพิ�มคุณภาพของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยกบั
ผูจ้ดัหาบริการดา้นการดูแลสุขภาพได ้ส่งผลใหเ้กิดการรักษาดีขึ9นการนาํไปสู่การจดัการศึกษาให้กบั
คนไขอ้ยา่งเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล คลา้ยกบัเป็นผลใน
การพฒันาความสามารถของคนไขใ้นการเชื�อมั�นต่อคาํแนะนาํในการรักษาทางการแพทย ์ในทาง
กลบักนัมนัจะนาํไปสู่การพฒันาผลลพัธ์ดา้นสุขภาพเกิดการเชื�อมโยงกนัส่งผลให้การรักษาประสบ
ความสาํเร็จมากยิ�งขึ9น (Nutbeam, 2008)  

1. การประเมินความรอบรู้ทางสุขภาวะ  
การอ่านอยา่งคล่องแคล่ว การคิดคาํนวณและความรู้
พื9นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ  

2.การปฏิบติัขององคก์ร 
ความอ่อนไหวต่อประเดน็ความรอบรู้ทาง

สุขภาพ 

3.  พฒันาการเขา้ถึงการดูแลสุขภาพและปฏิสมัพนัธ์ที�
มีประสิทธิภาพกบับุคคลากรดา้นการดูแลสุขภาพ   

4.จดัขอ้มูล การสื�อสาร และการศึกษา
ดา้นสุขภาพที�เหมาะสม   

5. เพิ�มความสามารถดา้นการจดัการตนเองและ
การพฒันาการปฏิบติัตามคาํสั�งของแพทย ์  

6. พฒันาผลลพัธ์ดา้นการรักษาทางการแพทย ์
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ในอีกแง่หนึ�งแนวคิดเรื�อง Health Literacy เกิดขึ9นมากจากการสาธารณสุขและการ
ส่งเสริมสุขภาพที�ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นสุขภาพและการสื�อสารเป็นหลกั โดยมองวา่ ความ
รอบรู้ทางสุขภาวะเป็น “ตน้ทุนของชีวิต” (personal asset) สามารถสร้างไดผ้า่นการศึกษาของผูป่้วย
ซึ� งอาจจะมีทางเลือกในการทาํความเขา้ใจมากยิ�งขึ9นในการจดัการตนเองกบัโรค และสามารถพฒันา
ทกัษะของตนเองเพื�อเสริมให้เกิดความมั�นใจในการปฏิสัมพนัธ์กบันักจดัหาบริการสุขภาพและ
ความสามารถของคนไขใ้นการแสวงหาความรู้หรือต่อรองในระบบการดูแลสุขภาพ (Nutbeam, 
2008)  

ปัจจยัพื9นฐานที�จาํเป็นของความรอบรู้ทางสุขภาวะคือการรู้หนงัสือประกอบดว้ยการ
อ่าน การเขียน การคาํนวณ และความรู้เบื9องตน้ของบุคคล ซึ� งเป็นทกัษะการเรียนพื9นฐานที�สามารถ
จะนาํมาพฒันาโดยการใหค้วามรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ และการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพทาํให้เกิดความรู้
และความสามารถที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะ เมื�อความรู้และความสามารถเพิ�มขึ9นก็จะส่งผลให้มีความ
รอบรู้ทางสุขภาวะมากขึ9นตามไปดว้ย และดว้ยความรู้และความสามรถที�เกิดขึ9นนี9 จะนาํสู่การปฏิบติั
ที�ทาํให้คนเกิดทกัษะในการทาํงานร่วมกับบุคคลอื�น และมีความเชื�อที�ถูกต้องเกี�ยวกับสุขภาวะ
รวมทั9งยึดมั�นสนับสนุนสิ� งที�เป็นความรู้และความสามารถด้านสุขภาวะนอกจากนี9 ความรู้และ
ความสามารถด้านสุขภาวะที�เพิ�มขึ9นยงัทาํให้บุคคลมีทกัษะในการต่อรองและการจดัการตนเอง
(Nutbeam, 2008) ตามภาพที� 9 
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ภาพที� 9 แสดงแบบจาํลองแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะในฐานะตน้ทุนของชีวติ ของ Nutbeam  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที�มา : Nutbeam, D. “The evolving concept of health literacy,”  Social Science &Medicine. 67, 12 
(December 2008): 2072-2078.  
 
 
 

10.พฒันาผลลพัธ์ดา้นสุขภาพ มีทางเลือก
และโอกาสทางสุขภาพที�ดีขึ9น  

6. พฒันาความรอบรู้ทางสุขภาวะ 

7. เกิดการเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมและการปฏิบติั

ดา้นสุขภาพ  

8. การเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางสงัคมเพื�อสุขภาวะ 

9. มีส่วนร่วมในการ
เปลี�ยนแปลงบรรทดัฐาน
และการปฏิบติัของสงัคม  

3.ไดรั้บการพฒันาความรู้
และขีดความสามารถ 4. มีทกัษะต่างๆ ใน

การจดัการและ
ช่วยเหลือสงัคม 

5.มีทกัษะต่างๆ ใน
การต่อรองและจดัการ

ตนเอง 

1.การมีความเขา้ใจขั9นพื9นฐานดา้นการรู้
หนงัสือ การคิดคาํนวณและความรู้

พื9นฐาน 

2. มีขอ้มูล สารสนเทศและการศึกษา
ที�เหมาะสม 
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6.3 หลกัการของความรอบรู้ทางสุขภาวะ 
ดอน นทับีม (Nutbeam D., 2000) ไดชี้9 ให้เห็นวา่ ควรมีการพฒันาความรอบรู้ทางสุข

ภาวะให้เป็นดชันีที�สามารถสะทอ้นและใชอ้ธิบายความเปลี�ยนแปลงของผลลพัธ์ (outcomes) ทาง
สุขภาพที�เกิดขึ9 นจากการดาํเนินงานสุขศึกษา (health education) และกิจกรรมการสื�อสาร 
(communication activities) เขาไดเ้ขียนบทความวิจยัเรื�อง Health literacy as a public health goal: a 
challenge for contemporary health education and communication strategies into health 21stcentury 
(Nutbeam D., 2000: 2008) เสนอรายละเอียดไวด้งันี9   

เนื9อหาของการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะเป็นการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และ
ความสามารถในการปฏิบติัของบุคคล และนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตหรือการใช้บริการ
ทางดา้นสุขภาพ สุขศึกษาควรคาํนึงถึงตวับ่งชี9ทางสุขภาพดา้นสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มและ
นาํไปสู่การส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมของบุคคลและหมู่คณะที�จะขยายไปยงัตวับ่งชี9 สุขภาพดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มโดยรวมดว้ย ทั9งนี9 เป้าหมายที�สําคญัของการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะหรือ “ประโยชน์ดา้นสุขภาพ” เป็นการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลในระดบับุคคลที�ทาํให้เกิดประโยชน์
ส่วนบุคคล เช่น มีทางเลือกในการส่งเสริมวิถีชีวิตการมีสุขภาพดี และการใชบ้ริการสุขภาพที�จดัไว้
ให้อย่างมีประสิทธิผล ประโยชน์ด้านสุขภาพยงัขยายไปสู่การมีระดบัความรอบรู้ทางสุขภาวะที�
เพิ�มขึ9น โดยประชากรจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นสังคม เช่น เกิดกิจกรรมของชุมชนดา้นสุขภาพที�มี
ประสิทธิผล และส่งผลใหเ้กิดการพฒันาทุนทางสังคม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะนั9 นจะต้องมี
ตวักาํหนดพฤติกรรมที�บ่งชี9 ให้เห็นถึง ความรอบรู้ทางสุขภาวะ ซึ� งจากการศึกษาแนวทางพฒันา
ความรอบรู้ทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลงัเครือข่ายการศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ����) ไดแ้บ่งพฤติกรรมที�บ่งชี9 ถึงการเป็นผูมี้ความรอบรู้ทางสุขภาวะไว ้5 
พฤติกรรมหลกั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ����)  ดงันี9    

1. การเขา้ถึง (Accessibility: Ac) หมายถึง การใชค้วามสามารถในการฟัง การดู 
การพูด การอ่าน การเขียน การสืบค้น และการคาํนวณ ที�มีกระบวนการใคร่ครวญ ตรวจสอบ 
เชื�อมโยงดว้ยหลกัเหตุผล ความน่าเชื�อถือ ความถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และวฒันธรรมอนัดีงามของ
สังคม เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลและสารสนเทศที�ตอ้งการเกี�ยวกบัสุขภาวะ 

�. การเขา้ใจ (Understanding: Un) หมายถึง การตีความ แปลความ อา้งอิง จาํแนก
ประเภทและลักษณะสําคญัของข้อมูลและสารสนเทศเกี�ยวกับสุขภาวะ ด้วยการคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบตามหลกัเหตุผล ความน่าเชื�อถือ ความถูกตอ้งกบักฎ ระเบียบ และวฒันธรรมอนัดีงามของ
สังคม เพื�อประมวลความรู้ ความคิดรวบยอดจากขอ้มูลและสารสนเทศนั9น  
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�. การประเมิน (Assessment: As) หมายถึง การตรวจสอบ อ้างอิง ทาํนาย 
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เชิงตดัสินขอ้มูลและสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะ โดยคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบดว้ยหลกัเหตุผล ความน่าเชื�อถือ ความชอบธรรมตามสิทธิและหนา้ที�ตามกฎระเบียบ และ
วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม เพื�อเลือกและสรุปเป็นหลกัการและแนวปฏิบติัที�เหมาะสม  

�. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Utilization: Ut) หมายถึง การนาํความรู้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการปฏิบติัในบริบทของการเสริมสร้างความสุขของชีวิต ไปประยุกต์ โดยคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบด้วยหลกัเหตุผลความน่าเชื�อถือ ความชอบธรรมตามสิทธิ และหน้าที�ตามกฎ ระเบียบ 
และวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมเพื�อแกปั้ญหา ลดความเสี�ยง และเพิ�มคุณภาพชีวติ 

�. การสื�อสาร (Communication: Co) หมายถึง การนาํเสนอ เผยแพร่ ชกัชวน 
ต่อรอง และรณรงค์การปฏิบัติที� เกี�ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะ ด้วยการคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบตามหลักเหตุผลความน่าเชื�อถือ ความชอบธรรมตามสิทธิ หน้าที�  กฎ ระเบียบ และ
วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม เพื�อกระตุน้ ชกันาํความคิดและวิธีปฏิบติัของครอบครัว ชุมชน สังคม
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ���� :�)   
 

6.4 ระดับความรอบรู้ทางสุขภาวะ  
ผลที�คาดหวงัว่าจะเกิดขึ9นจากการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ Nutbeam (2008) 

ไดเ้สนอวา่ จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งพฒันาความรอบรู้ทางสุขภาวะให้ไปไกลกวา่การอ่านออกเขียน
ได ้โดยเขาเนน้ที�ความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดบัปฏิสัมพนัธ์และการวพิากษห์รือการใชข้อ้มูลอยา่ง
มีวจิารณญาณ สาํหรับนทับีม ความรอบรู้ทางสุขภาวะจึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ระดบัดงันี9   

ระดับ 1 ความรอบรู้ทางสุขภาวะขัUนพืUนฐานหรือ functional health literacy เป็นสุข
ศึกษาซึ� งอยู่บนฐานของการสื�อสารขอ้มูลขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัความเสี�ยงทางสุขภาพ และวิธีการใช้
บริการระบบสุขภาพ  แต่วิถีการปฏิบติัดงักล่าวยงัมีขอ้จาํกดัในการมุ่งหมายเพื�อพฒันาความรู้ดา้น
ความเสี� ยงทางสุขภาพและการบริการสุขภาพ และการปฏิบติัตามคาํแนะนาํทางการแพทย์  ซึ� ง
โดยทั�วไปกิจกรรมเหล่านี9 จะส่งผลดีในระดบับุคคล (เช่นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโปรแกรม
ต่างๆ ในการสร้างภูมิคุม้กนัและการคดักรองโรค โดยมุมมองเหล่านี9 จะไม่นาํไปสู่การสื�อสารเชิง
ปฏิสัมพนัธ์ และไม่ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทกัษะต่างๆ และเป็นอิสระ เช่นรูปแบบของการดาํเนิน
กิจกรรมนี9 มีการสร้างขอ้มูลเฉพาะกิจและการศึกษาของผูป่้วยแบบดั9งเดิม ( Nutbeam, 2008) 

ระดบัความรอบรู้ทางสุขภาวะเช่นนี9 จึงเป็นการให้ความสําคญักบัทกัษะพื9นฐานดา้น
การฟังพูดอ่านและเขียนที�จาํเป็นต่อความเข้าใจและการปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัโดยคิกบุซช ์
(Kickbusch, 2001: 292) อธิบายเพิ�มเติมวา่ “เป็นความสามารถในการประยุกตท์กัษะดา้นการอ่าน
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และความเขา้ใจเกี�ยวกบัการคาํนวณตวัเลข (numeracy skill) อาทิ การอ่านใบยินยอม (consent form) 
ฉลากยา (medical label) การเขียนขอ้มูลการดูแลสุขภาพความเขา้ใจต่อรูปแบบการให้ขอ้มูลทั9ง
ขอ้ความเขียนและคาํอธิบายของแพทยพ์ยาบาลเภสัชกรรวมทั9งการปฏิบติัตวัตามคาํแนะนาํไดแ้ก่
การรับประทานยาตามกาํหนด และการนดัหมาย”  

ระดับ 2 ความรอบรู้ทางสุขภาวะขัUนการมีปฏิสัมพันธ์ หรือ communicative/ 
interactive health literacy สะทอ้นให้เห็นผลที�เกิดจากมุมมองสุขศึกษาที�พฒันามาในช่วงหลาย
ทศวรรษที�ผา่นมา โดยเนน้การพฒันาทกัษะส่วนบุคคลในสภาพแวดลอ้มที�เอื9ออาํนวย มุมมองนี9 เป็น
มุมมองทางการศึกษาที�เนน้พฒันาสมรรถภาพของบุคคลในการหาความรู้ไดอ้ยา่งอิสระ โดยเฉพาะ
การกระตุน้และสร้างความมั�นใจในการทาํตามคาํแนะนาํที�ไดรั้บ กิจกรรมส่วนใหญ่จะส่งผลดีต่อ
บุคคลมากกว่าผลดีต่อประชากรโดยรวม ตวัอย่างของกิจกรรมมกัพบในโปรแกรมสุขศึกษาใน
โรงเรียนร่วมสมยัที�พฒันาระดบับุคคลและสังคมและผลเชิงพฤติกรรม (Nutbeam, 2008) ทกัษะที�ใช้
ในระดบันี9 คือทกัษะพื9นฐานและการมีพุทธิปัญญา (cognitive) รวมทั9งทกัษะทางสังคม (social skill) 
ที�ใช้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมรู้จกัเลือกใช้ขอ้มูลข่าวสารแยกแยะลกัษณะการสื�อสารที�แตกต่างกนั
รวมทั9งประยกุตใ์ชข้อ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เพื�อการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ระดับ 3 ความรอบรู้ทางสุขภาวะขัUนวิจารณญาณ หรือ critical health literacy เป็นการ
พฒันาการรับรู้และทกัษะที�เกิดขึ9 นมาเพื�อไปสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและการเมืองอย่างมี
ประสิทธิผล เช่นเดียวกบักิจกรรมของปัจเจกบุคคล ในกระบวนทศัน์นี9 สุขศึกษาอาจเกี�ยวขอ้งกบัการ
สื�อสารขอ้มูลและการพฒันาทกัษะต่างๆ ที�ช่วยตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางการเมืองและความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมทางสังคมที�หลากหลายที�ช่วยบ่งชี9 ให้เห็นถึงตวักาํหนดสุขภาพดา้น
สังคม เศรษฐกิจและสิ�งแวดลอ้ม ความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดบันี9 ส่งผลดีต่อประชากรอยา่งเห็น
ได้ชัด ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลด้วย สุขศึกษาในกรณีนี9 นําไปสู่การพฒันา
สมรรถภาพของปัจเจกบุคคลและสังคมในการปฏิบติัตามตวักาํหนดสุขภาพทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ทกัษะในขั9นนี9 เนน้ทกัษะทางปัญญาและสังคมที�สูงขึ9นสามารถประยุกตใ์ชข้อ้มูลข่าวสาร
ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและควบคุมจดัการสถานการณ์ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัไดค้วาม
รอบรู้ทางสุขภาวะระดบัวิจารณญาณเนน้การกระทาํของปัจเจกบุคคล (individual action) และการมี
ส่วนร่วมผลกัดนัสังคมการเมืองไปพร้อมกนัจึงเป็นการเชื�อมประโยชน์ของบุคคลกบัสังคมและ
สุขภาพของประชาชนทั�วไป 

ขณะที�วิธีของการศึกษา (Method of education) และการสื�อสารถือเป็นความทา้ทายที�
จะตอ้งหาวธีิการต่างๆ มาใชใ้นการสื�อสารเชื9อเชิญใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ เกิดการมีส่วนร่วมและการ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ซึ� งคล้ายกับรูปแบบการศึกษา “ปลูกจิตสํานึกด้านวิจารณญาณ” (critical 
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consciousness) ซึ� งเป็นแนวคิดที�มีชื�อเสียงของนกัการศึกษาชาวบราซิลอยา่ง Paulo Freire (Freire, 
1970) ขณะเดียวกนัมีการตั9งคาํถามที�วา่ความรู้พื9นฐานของการอ่านออกเขียนไดข้ั9นพื9นฐานจะตอ้ง
นาํมาใช้ในการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะดว้ยหรือไม่ งานศึกษาของ Freire และคนอื�นๆ ได้
พฒันารูปแบบโปรแกรมการศึกษาในวิธีของเขา (Wallerstein and Bernstein, 1988) แสดงให้เห็นวา่
การนาํแนวคิด “จิตสํานึกเชิงวิจารณญาณ” (critical consciousness) ไปใช ้ทกัษะดา้นการอ่านออก
เขียนมีความจาํเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั9นหรือบางครั9 งไม่จาํเป็นเลย ก็สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
และให้ผลสําเร็จที�ใกลเ้คียงกบัการนิยามความหมายของความรอบรู้ทางสุขภาวะเชิงวิจารณญาณที�
กล่าวมาแลว้ 

เมื�อได้พฤติกรรมที�บ่งชี9 แลว้ ในประเทศไทย สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2553: 9-11) ไดน้าํแนวคิดนี-มาประยกุตใ์ชแ้ละไดมี้การกาํหนดแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที!
นกัการศึกษาหรือครูสามารถจะนาํแนวคิดนี- ไปปรับใชไ้ด ้ในรูปแบบของตารางการวดัระดบัความ
รอบรู้ทางสุขภาวะของดอน นทับีม เพื!อใชส้าํหรับวดัพฤติกรรมที!บ่งชี-ทั-ง 5 ดา้น ดงัตารางที! 2 นี-   

 
ตารางที! 2 แสดงพฤติกรรมบ่งชี-และระดบัความฉลาดทางสุขภาวะ 

พฤตกิรรมบ่งชี�  ระดบัความฉลาดทางสุขภาวะ 

ระดบัปฏบิัตส่ิวนตวั 

(Functional Health 

Literacy: F) 

ระดบัปฏสัิมพนัธ์ 

(Interactive Health 

Literacy: I) 

ระดบัวจิารณญาณ 

(Critical Health 

Literacy: C) 

การเข้าถึง 

(Accessibility: Ac) 

ใช้ความสามารถในการฟัง 
การดู การอ่าน การพูด การ
เขียน การสืบคน้ และการ
คาํนวณ เพื!อให้ได้ข้อมูล 
และสารสนเทศ ที!ตอ้งการ
เกี!ยวกบัสุขภาวะ 

แลกเปลี!ยนข้อมูลและสารสนเทศ
เกี!ยวกบัสุขภาวะ เพื!อให้ไดแ้นวคิด 
ความรู้ทางสุขภาวะ ในการดูแล
สุขภาพ แกปั้ญหา ลดความเสี!ยง 
และเพิ!มคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

สืบคน้ ตรวจสอบขอ้มูลและสารสนเทศ ดา้น
สิทธิและหนา้ที!ซึ! งรัฐและกฎหมายกาํหนด กบั
แนวคิดและความรู้ด้านสุขภาวะ เพื!อให้ได ้
ทางเลือกในการเอาชนะอุปสรรคเชิงโครงสร้าง
ของวฒันธรรมและสังคมที!มีอิทธิพลต่อความ
ฉลาดทาง สุขภาวะของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสงัคม 

การเข้าใจ 

(Understanding: Un) 

ตีความแปลความ อ้างอิง 
และแยกแยะลกัษณะสําคญั
ของขอ้มูลและสารสนเทศที!
เ ข้ า ถึ ง เ พื! อ ใ ห้ ไ ด้ ข้อ มู ล
สารสนเทศทางสุขภาวะที!
ถูกตอ้ง 

ร่วม กับ ผู ้อื! น ตี คว าม แป ลค วา ม 
อา้งอิง และจาํแนกประเภท ขอ้มูล
และสารสนเทศที!เขา้ถึงเกี!ยวกบัสุข
ภาวะ เพื!อให้ไดแ้นวคิดและความรู้
ทางสุขภาวะ ในการดูแลสุขภาพ 
แกปั้ญหาลดความเสี!ยง และเพิ!ม
คุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัว 
ชุมชน และสงัคม 

วิเคราะห์ แยกแยะ ชี-ประเด็นสิทธิและหนา้ที!ซึ! ง
รัฐและกฎหมายกาํหนด ที!เชื!อมโยงกบัแนวคิด
และความรู้ด้านสุขภาวะ เพื!อโต้แยง้ หรือ
สนับสนุน และให้ได้ข้อสรุปในการเอาชนะ
อุปสรรคเชิงโครงสร้างของวัฒนธรรมและ
สังคมที!มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางสุขภาวะ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม 
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ตารางที! 2 แสดงพฤติกรรมบ่งชี-และระดบัความฉลาดทางสุขภาวะ (ต่อ)  
พฤตกิรรมบ่งชี�  ระดบัความฉลาดทางสุขภาวะ 

ระดบัปฏบิัตส่ิวนตวั 

(Functional Health 

Literacy: F) 

ระดบัปฏสัิมพนัธ์ 

(Interactive Health 

Literacy: I) 

ระดบัวจิารณญาณ 

(Critical Health 

Literacy: C) 
การประเมิน 

(Assessment: As) 
ตรวจสอบ อ้างอิงทํานาย 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
เ ชิ ง ตั ด สิ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที!เขา้ใจเพื!อเลือก
และสามารถสรุปเป็นขอ้มูล
และสารสนเทศที! ถูกต้อง
สาํหรับนาํไปใชส่้วนตวั 

ร่วมกับผู ้อื!นในการนําสารสนเทศที!
ผา่นการตรวจสอบมาวิเคราะห์วิจารณ์ 
และสรุปทาํให้ได้แนวคิดและความรู้
ทาง สุข ภา วะใ นก าร ดูแล สุข ภา พ 
แก้ปัญหา ลดความเสี! ยง  และเพิ!ม
คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว 
ชุมชน และสงัคม  

วิพากษ์และสรุปวิธีปฏิบติัเกี!ยวกบัสิทธิและ
หนา้ที!ซึ!งรัฐและกฎหมายกาํหนดที!สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและความรู้ดา้นสุขภาวะ เพื!อใหไ้ด้
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ อ า ช น ะ อุ ป ส ร ร ค เ ชิ ง
โครงสร้างของวัฒนธรรมและสังคมที! มี
อิทธิพลต่อความฉลาดทางสุขภาวะของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม 

การใช้ความรู้  

(Utilization: Ut)  

ใชค้วามรู้ที!ผา่นการประเมิน
แ ล้ ว ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ อ ย่ า ง
เหมาะสมเพื!อแก้ไขปัญหา 
ล ด ค ว า ม เ สี! ย ง แ ล ะ เ พิ! ม
คุณภาพชีวิตใหก้บัตนเอง  

ร่วมกนัแระยุกตแ์นวคิดความรู้ ความ
เขา้ใจที!ผา่นการประเมินเพื!อแกปั้ญหา 
ลดความเสี!ยงและเพิ!มคุณภาพชีวิต 
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สงัคม  

เ ข้ า ร่ ว ม  ริ เ ริ! ม กิ จ ก ร ร ม  ส่ ง เ ส ริ ม ห รื อ
เปลี!ยนแปลงความเชื!อทางสุขภาวะ โดย
คาํนึงถึงสิทธิและหน้าที! ซึ! งรัฐและกฎหมาย
กาํหนด เพื!อเอาชนะอุปสรรคเชิงโครงสร้าง
ของวฒันธรรมและสงัคมที!มีอิทธิพลต่อความ
ฉลาดทางสุขภาวะของตนเอง ครอบคัว 
ชุมชน และสงัคม 

การสืFอสาร 

(Communication: Co) 
บอกเล่าความรู้ การปฏิบติั 
ผลที!เกิดขอ้จาํกดัและเหตุผล
ข อ ง ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้ เ พื! อ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที!ใช้แก้ปัญหา 
ลดความเสี! ยง และเพิ!ม
คุณภาพชีวิตของตนเอง 

ร่วมกบัผูอื้!นสื!อแนวคิด 
ความรู้และประสบการณ์ จากการ
ปฏิบติัอยา่งมีหลกัการและเหตุผล เพื!อ
ชักชวน ต่อรอง และรณรงค์การ
แก้ปัญหาลดความเสี! ยง และเพิ!ม
คุณภาพชีวิตให้กบัครอบครัว และ
ชุมชน 

เลือกและใชก้ารสื!อสาร 
ที!มีพลงัเพื!อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
เกี!ยวกบัความฉลาดทางสุขภาวะ ที!คาํนึงถึง
ความเชื!อ สิทธิ และหนา้ที!ตามกฎหมาย และ
ที!ส่งเสริมหรือเปลี!ยนแปลงโครงสร้างทาง
วฒันธรรม ซึ!งมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางสุข
ภาวะของตนเองครอบครัว และสงัคมชุมชน 

ที!มา: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, แนวทางพฒันาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวด้วยพลงัเครือข่ายการศึกษา (กรุงเทพฯ: สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553). 
 
7.  นโยบายสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ 

สถานการณ์ดา้นสุขภาพในระยะประมาณ 20 ปีที�ผา่นมา ประเทศต่างๆ ลว้นประสบ
ปัญหาโรคระบาดที�อุบติัขึ9นใหม่และตวัเลขของผูป่้วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากยิ�งขึ9นอยา่งหลีกเลี�ยง
ไม่ได ้ทาํให้หลายประเทศมีภาระค่าใช้จ่ายเพื�อการรักษาพยาบาลเพิ�มสูงขึ9นอย่างรวดเร็ว อีกทั9งยงั
ก่อให้เกิดปัญหาดา้นสังคมและวฒันธรรมอีกหลายประการตามมา องค์การอนามยัโลก (World 
Health Organization) จึงรณรงคใ์หป้ระเทศต่างๆ ไดต้ระหนกัถึงแนวโนม้ของการทาํให้ประชากรมี
ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสุขภาพอนามยั ในแนวคิดซึ� งเรียกวา่ ความรอบรู้ทางสุขภาวะ (Health 
Literacy) โดยให้ความหมายว่าเป็นทักษะทางสังคมและปัญญาซึ� งก่อให้เกิดแรงจูงใจและ
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ความสามารถของบุคคล เพื�อใหเ้ขา้ถึง เขา้ใจ และใชส้ารสนเทศที�ไดรั้บ เพื�อส่งเสริมและดาํรงรักษา
สุขภาวะ (World Health Organization, 1998 อา้งถึงใน สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)   
โดยในการประชุมเกี�ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพของประเทศสมาชิกองค์การอนามยัโลก เมื�อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2552 ที�ประเทศเคนยา นกัวชิาการจาํนวนมากเสนอให้การพฒันาแนวคิดดา้นความรอบ
รู้ทางสุขภาวะควรมีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัระหวา่งระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษาซึ� ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) ระบบสาธารณสุข ทาํหนา้ที�หลกัในการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 2) ระบบการศึกษา ช่วยใหป้ระชาชนมีความรู้และทกัษะพื9นฐาน 3) ระบบวัฒนธรรม
และสังคม สนบัสนุนการขบัเคลื�อนสองระบบแรก เมื�อขบัเคลื�อนระบบทั9งสามแลว้จะไดผ้ลลพัธ์ที�
สําคญัคือ การมีสุขภาวะที�ดีของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพทั9งในระดบับุคคลและใน
ระดบัประเทศ  

ภาพที� 10 แสดงองคป์ระกอบและผลของการพฒันาความรอบรู้ทางสุขภาวะ 
 

  
ที�มา: WHO, “Health Literacy and Health Behavior” paper presented at the 7th Global Conference 
on Health Promotion, the 2th track, Nairobi, Kenya (October, 26-30, 2009) accessed April 27, 
2014, available from http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en 
/Promotinghealthanddevelopment: closing the implementation gap 
 

โดยปัจจุบัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาํแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ พ.ศ. 2559 - 2568 (ฉบบัร่าง) ไดต้ั9งเป้าหมายสําคญัภายใน
ปีพ.ศ. 2568 ไว ้ 2 ขอ้ดงันี9   1) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวยัมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health 

ระบบสุขภาพ 

ระบบวฒันธรรม
และสังคม 

ระบบการศึกษา 

ผลลพัธ์ทางสุขภาพ 
และค่าใชจ่้าย  

ความรอบรู้ทาง
สุขภาวะ 
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Literacy หรือความรอบรู้ทางสุขภาวะ) ในระดบัดีมาก และ  2) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวยั
มีพฤติกรรมสุขภาพที�พึงประสงคใ์นระดบัดีมาก โดยดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ที�สาํคญั 4 ขอ้ ไดแ้ก่  

1. สร้างวฒันธรรมสุขภาพและส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ที�เอื9อต่อการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ ที�พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Culture & Competency Building) ยุทธศาสตร์ดงักล่าว
มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัเกิดการเปลี�ยนแปลงค่านิยมและวฒันธรรมสุขภาพที�ถูกต้อง
เหมาะสม รู้เท่าทนัสื�อ มีความรอบรู้และทกัษะดา้นสุขภาพที�ถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์ 
รวมทั9งมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวที�ถูกตอ้ง เหมาะสมตามกลุ่มวยั โดยมี
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื�อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที�เหมาะสม
ตามกลุ่มวยั นอกจากนี9หน่วยงานดา้นการสื�อสาร ทั9งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมสุขภาพและการเรียนรู้เพื�อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที� พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั 

2. กาํหนดควบคุมกาํกบัการใชก้ฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมที�เอื9อต่อการสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพที�พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Regulation & Enforcement) มุ่งเนน้ให้เกิดการ
ผลกัดนัให้ชุมชนขอ้กาํหนด กฎหมายที�เอื9อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ที�พึงประสงค์
ครอบคลุมทุกกลุ่มวยั และเหมาะสมกบัวิถีชีวิต โดยมีหน่วยงานที�รับผิดชอบและทุกภาคส่วน
ควบคุม กาํกบั บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งถูกตอ้ง  

3. พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการที�เอื9อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที�พึง
ประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Management) เนน้ผลกัดนัใหอ้งคก์รทั�วประเทศมีระบบบริหารจดัการที�เอื9อต่อ
การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพที�เหมาะสมตามกลุ่มวยั มีกลไกในการการนาํระบบบริหารจดัการที�เอื9อ
ต่อการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพไปปฏิบติัให้เกิดผล พฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ตลอดจนคลงัขอ้มูลความรู้ดา้นพฤติกรรมสุขภาพและการดาํเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประเทศ 

4. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�เอื9อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที�พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Environment & Enabling Factors)  เนน้ให้องคก์รทั9งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และภาคประชาชน มีการจดัสภาพแวดลอ้มที�เอื9อต่อการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที�พึงประสงคใ์หแ้ก่ประชาชนอยา่งครอบคลุมและเหมาะสมตามกลุ่มวยั มีองคก์ร
ธุรกิจ/ผูผ้ลิตตน้แบบสินคา้/บริการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพสาํหรับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม
วยั ตลอดจนสร้างค่านิยมในสังคม หรือแรงเสริมทางสังคมในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวยั (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2557)  



87 
 

กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณาสุขไดใ้ห้ความสําคญั
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy หรือความรอบรู้ทางสุขภาวะในงานศึกษานี9 ) และ
พฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนนบัตั9งแต่พ.ศ. 2557 โดยใช้กระบวนการสุขศึกษาเขา้มาใช้ใน
ระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนเพื�อให้ประชาชนสามารถพึ� งตนเองได้ ซึ� งใน
ปีงบประมาณ 2559 กองสุขศึกษามุ่งเป้าหมายไปที�ประชาชน 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มวยัเรียน (6-14 ปี) ให้
มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบญัญติัแห่งชาติ และกลุ่มวยัทาํงาน (15-59 
ปี) มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั 3อ.2ส. (การออกกาํลงักาย การบริโภค
อาหาร การจดัการดา้นอารมณ์ การงดสูบบุหรี�  และการงดดื�มสุราและเครื�องดื�มแอลกอฮอล์) โดยมี
เป้าหมายหลกัคือ  

1. พฒันาและควบคุมกากบัคุณภาพงานสุขศึกษา ส่งเสริมพฒันาคุณภาพงานสุขศึกษา
ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐระดบัโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทั�วไป โรงพยาบาลชุมชน พฒันา
พื9นที�ตน้แบบเป้าหมาย และรพ.สต.พื9นที�เรียนรู้ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพระดบัประเทศแบบ
บูรณาการหมู่บา้นปรับเปลี�ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และโรงเรียนสุขบญัญติัในพื9นที�เดียวกนั ตาม
ตวัชี9วดัที�กองสุขศึกษากาํหนด  

2. พฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มวยั ส่งเสริมภาคี
เครือข่ายเพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนกลุ่มวยั
เรียนและกลุ่มวยัทาํงาน โดยมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพของสํานกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 12 
แห่ง สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั 76 แห่ง พฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลเป็นตน้แบบ
ตามกระบวนการพฒันาหมู่บา้นปรับเปลี�ยนลดโรคฯ/โรงเรียนสุขบญัญติั และพฒันาให้เป็นพื9นที�
เรียนรู้การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพระดบัประเทศตามที�กองสุขศึกษากาํหนด  
 

8. แนวคิดสิทธิมนุษยชน 
การจดัการศึกษาใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติไทใหญ่ซึ� งมิใช่ประชากรที�ถือกาํเนิดในรัฐจะมี

สิทธิในการเขา้ร่วมไดห้รือไม่ หรือหากกระทาํไดพ้วกเขาเหล่านั9นมีสิทธิบนพื9นฐานอะไร คาํถาม
เหล่านี9 เกิดขึ9นอยูบ่่อยครั9 งกบัแรงงานขา้มชาติที�เขา้มาทาํงานในประเทศไทย ส่งผลให้แรงงานเหล่านี9
ที�มกัจะถูกละเลยและไม่สามารถเขา้ถึงการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการดา้นต่างๆ ในสังคมไทยได ้
โดยแรงงานส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในเรื�องของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เขา้ใจใน
กฎหมายการถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการทาํงานมากกวา่ที�กฎหมายแรงงานของไทยกาํหนดไว้
และการเขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพ ซึ� งสิ�งต่างๆ เหล่านี9 ไม่เป็นธรรมต่อแรงงานขา้มชาติ ในส่วนนี9
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ผูว้ิจยัจะไดท้บทวนแนวคิดเรื�องสิทธิมนุษยชนซึ� งมีความสําคญัยิ�งต่องานศึกษาที�มีแรงงานขา้มชาติ
เขา้ไปเกี�ยวขอ้งในฐานะมนุษยที์�จะตอ้งอยูร่่วมกนัในสังคมโดยรวมนั�นเอง  
 

8.1 คําจํากดัความของสิทธิมนุษยชน  
แมว้่าปัจจุบนัยงัไม่มีคาํจาํกดัความแน่นอน ในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าสิทธิ

มนุษยชนคืออะไร ดงัจะเห็นไดจ้ากกฎบตัรสหประชาชาติ อนัเป็นที�มาของการจดัทาํปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก็มิได้ให้คาํจาํกดัความของคาํว่า สิทธิมนุษยชน ไวแ้ต่อย่างใด ตลอดจน
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และบรรดาขอ้ตกลงระหว่างประเทศ หรือดา้นสิทธิมนุษยชน
ทั9งหลาย ทั9งในระดบัภูมิภาค อาทิของสภายุโรป (ปัจจุบนัคือสหภาพยุโรป) ในระดบันานาชาติที�
จดัทาํโดยองคก์ารสหประชาชาติ อาทิ อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989  อนุสัญญาว่าดว้ยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 ฯลฯ ก็มิได้ ให้ค ําจาํกัดความของคาํว่า สิทธิ
มนุษยชนไว ้เช่นกนั  

ในทางปฏิบัติ จึงยงัขึ9 นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ อาทิ สังคม วฒันธรรม 
ศาสนา ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง ฯลฯ ที�จะนาํไปสู่การตีความ ความ
เข้าใจ การยอมรับความจริงใจของแต่ละประเทศที�จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศของตน และดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี9 เอง สหประชาชาติจึงมิไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํว่า
สิทธิมนุษยชนไว ้เพราะเป็นการยากยิ�งที�จะกระทาํเช่นนั9น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรณีที�สถานการณ์
ต่างๆ ของโลกไดเ้ปลี�ยนแปลงไป การใหค้าํจาํกดัความจึงน่าจะเกิดผลเสียมากกวา่ผลดี เพราะที�ผา่น
มาสหประชาชาติได้เคยประสบปัญหาในการใช้มาตรการดา้นกฎบตัรสหประชาชาติ เพื�อยุติการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในบางประเทศก็ได้ถูกโต้แยง้ว่า กรณีดงักล่าวไม่อยู่ในขอบข่ายของสิทธิ
มนุษยชนมาแลว้ ฉะนั9นสหประชาชาติจึงไดใ้ชม้าตรการส่งเสริมมนุษยชนในประเทศของตน ตาม
มาตรฐานกลางที�กาํหนดขึ9นในรูปแบบของข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่จาํตอ้งใหค้าํจาํกดัความคาํวา่สิทธิมนุษยชนไวแ้ต่อยา่งใด  

ขณะที�ประเทศไทย พระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ไดนิ้ยามความหมาย สิทธิมนุษยชน คือ ศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของ
บุคคลที�ไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมาย
ไทย หรือตามสนธิสัญญาที�ประเทศไทยร่วมลงนาม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั 
พ.ศ. 255� มาตรา 4 ระบุวา่ "ศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง" มาตรา 26 ถึง 69 กล่าวถึงสิทธิต่างๆ ที�มนุษยค์วรไดรั้บเช่น ความยุติธรรม
ทางอาญา การศึกษาการไม่เลือกปฏิบติั ศาสนา และเสรีภาพในการแสดงออก  



89 
 

คาํวา่ “สิทธิมนุษยชน” มีรากฐานมาจากแนวคิดเรื�องกฎหมายตามธรรมชาติ (Natural 
law) กฎหมายชนิดนี9 มีลกัษณะสําคญั � ประการคือ 1) ใชไ้ดไ้ม่จาํกดัเวลา 2)ใช้ไดทุ้กหนแห่งไม่
จาํกดัว่าตอ้งใชใ้นรัฐใดรัฐหนึ�ง และ 3) อยู่เหนือกฎหมายของรัฐ คือ รัฐจะออกกฎหมายมาให้ขดั
หรือแยง้กบักฎหมายตามธรรมชาติมิได ้ทฤษฎีกฎหมายตามธรรมชาติจึงมีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงให้
เห็นถึงหลกัแห่งธรรม ความยติุธรรมและความถูกตอ้งนั�นเอง  

ขณะที�ในทางศาสนา “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง สิทธิบางอยา่งของมนุษยที์�พระเจา้เป็น
ผูส้ร้าง ทาํใหม้นุษยเ์กิดมาเท่าเทียมกนั ไม่อาจโอนใหแ้ก่กนัได ้และไม่มีใครจะล่วงละเมิดได ้และรัฐ
ทั9งหลายจะตอ้งทาํทุกวถีิทางใหม้นุษยมี์สิทธิเหล่านี9อยา่งเต็มที� วิธีการเช่นนี9ทาํให้มนุษยซึ์� งเป็นสัตว์
โลกที�ใช้เหตุผลยอมรับวา่เป็นหลกัการที�ดี และเชื�อว่าจะทาํให้มนุษยอ์ยู่ในสังคมอย่างสันติ และมี
ความสุข  

ในปัจจุบันมีการขยายความสิทธิทางธรรมชาติ เพิ�มเติมเพื�อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเคลื�อนไหวในปัจจุบนัที�ว่า สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั9น
พื9นฐานที�มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ� ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเพื�อ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัดิ� ศรี โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเรื�องเชื9อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา 
และสถานภาพทางกาย และสุขภาพ รวมทั9งความเชื�อทางการเมือง หรือความเชื�ออื�นๆ ที�ขึ9นกับ
พื9นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ�งที�ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผูอื้�นได ้(ชะวชัชยั ภา
ติณธุ, 2548: 29)  

ดงันั9นอาจกล่าวไดว้า่ สิทธิมนุษยชน ( Human Rights) หมายถึงสิทธิความเป็นมนุษย์
หรือสิทธิในความเป็นคนของทุกคน ไม่วา่จะมีเชื9อชาติ แหล่งกาํเนิด เพศ อายุ สีผิว ความคิดเห็นที�
แตกต่างกนั อนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนที�ติดตวัมาตั9งแต่เกิด สิทธิมนุษยชนจึงเป็น
สิ�งที�ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนัได ้และไร้ซึ� งพรมแดน ดงันั9นจึงไม่มีบุคคล องคก์ร หรือแมแ้ต่รัฐ
ที�จะล่วงละเมิดความเป็นมนุษยไ์ด้สิทธิที�มนุษยพ์ึงได้รับโดยพื9นฐานคือสิทธิในการเอาชีวิตรอด
ไดแ้ก่  ปัจจยัสี�  (อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที�อยู่อาศยั) นอกจากนี9 ยงัครอบคลุมถึงสิทธิ
ทางการศึกษา การมีงานทาํ การไม่ถูกทรมาน และได้รับความเป็นธรรม หรืออาจเรียกไดว้่าเป็น 
สิ� งจาํเป็นสําหรับมนุษย์ทุกคนที�ต้องได้รับในฐานะที�เป็นมนุษย์ ซึ� งจะทาํให้มนุษย์อยู่รอดและ
สามารถพฒันาตนเองไดน้ั�นเอง  
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8.2 ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน  

1. สิทธิมนุษยชนสากล  
ปลายสงครามโลกครั9 งที� 2 ผูน้าํประเทศสมาชิก 50 ประเทศร่วมลงนามในกฎบตัร

สหประชาชาติ (The Charter of the United Nations) วนัที� 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 โดยมีเป้าหมาย
หลกัขององค์การสหประชาชาติซึ� งไดถื้อกาํเนิดขึ9นอยา่งเป็นทางการในวนัที� 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 
วา่ "เพื�อปกป้องคนรุ่นต่อไปจากภยัพิบติัของสงครามและเพื�อยืนยนัความศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ขั9นพื9นฐานในศกัดิ� ศรีและคุณค่าของมนุษย ์และในสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี ตามกฎ
บตัรสหประชาชาติ มาตรา 1 ระบุว่า จุดมุ่งหมายประการหนึ� งของสหประชาชาติคือ "เพื%อบรรลุ
ความร่วมมือระหว่างชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั.นพื.นฐาน สําหรับมนุษย์ทุกคน โดยไม่คาํนึงถึงเชื.อชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา" ดว้ยเหตุนี9 จึงถือวา่ 
มีขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย ที�บรรดาสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตาม อย่างไรก็ตาม กฎบตัรสหประชาชาติ 
มิได้มีรายละเอียดเกี�ยวกบัสิทธิมนุษยชนโดยตรง หรือกลไกที�จะช่วยให้ประเทศสมาชิกปกป้อง
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน ดังนั9นองค์การสหประชาชาติจึงจดัตั9 งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
(Committee on Human Rights) ขึ9น เมื�อ ค.ศ. 1945 เพื�อร่างกฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศ เกี�ยวกบัเรื�อง
สิทธิมนุษยชนส่งผลให้เกิดปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) ซึ� งสหประชาชาติไดมี้มติรับรองเมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชนถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัต่อกนัของบรรดานานาชาติ ถึงแมว้า่ จะมิไดมี้ผลบงัคบัทาง
กฎหมาย เหมือนอย่างสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่ก็มีพลังสําคญัทางศีลธรรม 
จริยธรรมและมีอิทธิพลทางการเมืองทั�วโลกรวมทั9งเป็นแนวคิด ในการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดา
ประเทศที�มีการร่างรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมาหลงัการประกาศปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน
แลว้ จึงเริ�มมีการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทวีความสําคญัมากขึ9นเป็นลาํดบั ไดมี้ความ
ร่วมมือกนัทั9งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เพื�อพฒันาบรรดามาตรการและกลไกทั9งในประเทศ 
และกลไกระดบันานาชาติให้การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนได้ดาํเนินไปอย่างมีไปอย่างมีระบบใน
มาตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเรื�องเชื9อชาติ สัญชาติ เพศ ผิว 
ภาษา ศาสนา วฒันธรรม หรือสิทธิทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ  

สําหรับทางดา้นองคก์รสหประชาชาติไดด้าํเนินการให้มีการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนตามหลกัการที�บญัญติัในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนในหลายดา้น เช่น การ
จดัทาํอนุสัญญาหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเพื�อนาํหลกัการของปฏิญญาฯ มาดาํเนินการให้สิทธิ
มนุษยชนได้มีผลเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั�วทุกแห่งใน
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจดัทาํอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 อนุสัญญาดว้ยการขจดัการ
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เลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ. ���� กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) และกติการะหวา่งประเทศวา่
ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic Social and 
Cultural Rights) ซึ� งเป็นการวางรากฐานสําคญัในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในระยะ
ยาว การจดัประชุมหรือสัมมนาระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลกเพื�อเป็นการแสวงหาความร่วมมือดา้น
สิทธิจากนานาชาติ ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใหมี้ประสิทธิภาพ ตลอดจนกาํหนดนโยบาย 
และแผนปฏิบัติการในเรื� องดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน นอกจากนี9
สหประชาชาติยงัมีบทบาทโดยตรงและต่อเนื�องในกรดาํเนินการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
และการยุติเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ทั9งในทวีปยุโรป เอเชีย กลุ่มลาติน
อเมริกาและในแอฟริกา  

 
2. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

ประเทศไทยได้ร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) วนัที� 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 ในฐานะสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ
ดว้ยเพื�อนาํหลกัการในปฏิญญาสากลมาใช้ในส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ดงันี9  ประการแรก นาํเอาหลกับญัญติัในปฏิญญาสากลมาใชใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ประการที�สอง จดัตั9งองค์กรเพื�อส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนระดบัชาติ ตามหลกัที�องค์การ
สหประชาชาติกาํหนดไว ้ประการที�สาม เขา้เป็นภาคีตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนที�
สหประชาชาติไดจ้ดัทาํขึ9น ซึ� งประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนจาํนวน 7 
ฉบบัดว้ยกนัไดแ้ก่  

1. อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women :CEDAW) 

2. อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC)  
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเ มืองและสิทธิทางการเ มือง

(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)  
4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -ICESCR)  
5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื9 อชาติในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)  
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6. อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอื�นที�โหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือย ํ�ายีศกัดิ� ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment : CAT)  

7. อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities : CRPD) 

ภายหลังการลงนามสนธิสัญญา ประเทศไทยดําเนินการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีขอ้ความที�สอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากล วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
เช่น ในมาตรา 4 ระบุว่า “ศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมไดรั้บความ
คุม้ครอง” อีกทั9งยงัมีการจดัตั9งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ9นภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี 
2540 รัฐธรรมนูญฉบบันี9 จึงเป็นความหวงัของผูด้้อยโอกาสหรือผูไ้ร้อาํนาจที�ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เป็นหนึ�งกลไกสําคญัของรัฐที�มีบทบาทในระดบัหนึ�งในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย โดยมีผูเ้กี�ยวขอ้งไดแ้ก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ผูต้รวจการแผน่ดิน
รัฐสภา เป็นตน้ ทั9งนี9 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยงัดาํรงอยู่ในสังคมไทย อนัเป็นผลมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเผด็จการ อาํนาจนิยม ระบบทุนนิยม หรือวิถีพฒันาที�
มิไดเ้อาความเป็นมนุษยแ์ละศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นที�ตั9งวฒันธรรมความเชื�อที�ล้าหลงัจนก่อ
มายาคติผิดๆ ที�ไม่ศรัทธาคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทียมเป็นผลให้เกิดความรุนแรงและ
สนบัสนุนการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนจนฝังรากลึกมาถึงปัจจุบนั (จรัญ โฆษณานนัท,์ 2545: 522-
526) 

8.3 ประเภทของสิทธิมนุษยชน  
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights- 

UDHR) เป็นพื9นฐานของหลกัการสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดบัสากลสิทธิ
มนุษยชนที�ระบุไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนจาํแนกกวา้งๆ เป็น 2 ประเภทคือ 

1. สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หมายรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพและ
ความมั�นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทาง
กฎหมายการคุม้ครองเมื�อถูกจบักกัขงัหรือเนรเทศ สิทธิที�จะไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิในการสมรสและการตั9งครอบครัว เสรีภาพขั9นพื9นฐานในทาง
ความคิด มโนธรรม และศาสนาการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม 
และเขา้ร่วมสมาคมอยา่งสันติ สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือโดยการ
ส่งผูแ้ทนที�ไดรั้บการเลือกตั9งอยา่งเสรี 
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2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงสิทธิในการทาํงาน การ
ไดรั้บค่าตอบแทนเท่ากนัสาํหรับงานที�เท่ากนัสิทธิในการก่อตั9งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิใน
มาตรฐานการครองชีพที�เหมาะสมสิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขา้ร่วมใชชี้วิตทางวฒันธรรม
อยา่งเสรี 

 
8.4 สิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

1. สิทธิแรงงาน  
สิทธิขั9นพื9นฐานในการทาํงานที�ไดรั้บการรับรองระดบัสากล ตามประกาศปฏิญญา

สากลวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขั9นพื9นฐานในการทาํงานของรัฐสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ พ.ศ. 2541 เพื�อส่งเสริมการประกันสิทธิขั9นพื9นฐานในการทาํงานในทุกประเทศมี
สาระสําคญั 4 ประการคือ 1) การขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานที�ไม่สมคัรใจทุกรูปแบบ 
การยติุการใชแ้รงงานเด็ก 2) การขจดัการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและการประกอบอาชีพ 3) การมี
เสรีภาพในการสมาคมและ 4) การมีสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกนั 

สิทธิแรงงานที�ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยหลักๆ มีดังต่อไปนี9
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2551คุม้ครองในดา้นเวลาการทาํงานเวลาพกั 
วนัหยุด วนัลา การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวนัหยุด ความปลอดภยัอาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การพกังานค่าชดเชย
เป็นตน้ พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 คุม้ครองเมื�อเกิดการเจ็บป่วยหรือไดรั้บอุบติัเหตุจาก
การทาํงาน พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 คุม้ครองสิทธิประกนัสังคมสําหรับแรงงานที�
ทาํงานตามขอ้ตกลง MOU เช่นแรงงานที�ผา่นการพิสูจน์สัญชาติและแรงงานที�เดินทางเขา้มาทาํงาน
ถูกตอ้งตามกฎหมายซึ� งจะคุม้ครองสิทธิเมื�อลูกจา้งเจ็บป่วยเสียชีวิตคลอดบุตรหรือประสบอุบติัเหตุ
ที�ไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการทาํงาน พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 คุม้ครองสิทธิการ
รวมกลุ่มยื�นขอ้เรียกร้องต่อรองนายจา้งร้องเรียนต่อพนกังานตรวจแรงงานฟ้องร้องต่อศาลแรงงานมี
สิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไดแ้ต่ไม่มีสิทธิเป็นผูจ้ดัตั9งและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน
ได ้(องคก์รระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น, 2553) 
 

2. สิทธิการศึกษา  
ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัที�  5 กรกฎาคม 2548 ประเทศไทยไดข้ยายโอกาสทาง

การศึกษาแก่บุคคลที�ไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยซึ� งเดิมเคยจาํกดัไวใ้ห้
เฉพาะบางกลุ่มบางระดบัการศึกษาเป็นเปิดกวา้งใหทุ้กคนที�อาศยัในประเทศสามารถเขา้เรียนไดโ้ดย
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ไม่จาํกดัระดบัประเภทหรือพื9นที�การศึกษา (ยกเวน้กลุ่มที�หลบหนีภยัจากการสู้รบจดัให้เรียนไดใ้น
พื9นที�) ดา้นการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที�จดัการศึกษา
ให้แก่กลุ่มบุคคลที�ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยตั9 งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลายในอตัราเดียวกบัค่าใชจ่้ายรายหวัที�จดัสรรให้แก่เด็กไทย กรณี
มีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จาํกัดพื9นที�อยู่อาศยัสามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตาม
หลกัสูตรการศึกษาระดบันั9นโดยไม่ตอ้งขออนุญาตเป็นครั9 งคราวหลกัเกณฑ์การออกนอกเขตเป็นไป
ตามที�กระทรวงมหาดไทยกาํหนด โดยให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาดาํเนินการออก
ระเบียบให้สอดคลอ้งกบัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษา
เขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และให้หน่วยงานฝึกอาชีพทุกส่วนราชการยอมรับหลกัฐานทาง
การศึกษาที�ออกใหแ้ก่เด็กตามระเบียบฯ  

อีกทางเลือกหนึ� งสําหรับแรงงานขา้มชาติที�จะไดรั้บการศึกษาคือการเขา้ศึกษาใน
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศยัตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 ซึ� งสาระเกี�ยวกบัประโยชน์ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัคือสามารถยกระดับการศึกษาของแรงงานที�ต ํ�ากว่าระดับชั9 น
มธัยมศึกษาตอนปลายกวา่ 39 ลา้นคนและที�ต ํ�ากวา่ระดบัชั9นประถมศึกษาปีที�6 มี 2.1-6 ลา้นคนให้
สูงขึ9นอย่างน้อยระดบัการศึกษาขั9นพื9นฐานทั9งสายสามญัและสายอาชีพไดซึ้� งมีการเปลี�ยนชื�อจาก
สํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั ส่วนศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัก็ไดเ้ปลี�ยนเป็นสํานกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ทั9งนี9  พ.ร.บ.ฉบบันี9 เนน้การปรับรูปแบบการทาํงานของกศน. 
จากเดิมที�เป็นผูจ้ดัการศึกษาเพียงฝ่ายเดียวแต่จะมีการส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มามีส่วนร่วมในการ
จดัมากขึ9นโดยมีการวางระบบประกนัคุณภาพว่าใครก็ตามที�เขา้มาจดัก็ตอ้งมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั
รวมถึงมีการวางระบบผูใ้ห้บริการที�ชดัเจนว่าใครจะจดัหลกัสูตรใดรูปแบบไหน (องค์กรระหว่าง
ประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น, 2553) 

 
3. สิทธิด้านสุขภาพ  

แรงงานขา้มชาติทั9งที�มีบตัรและไม่มีบตัรประกนัสุขภาพมีสิทธิไดรั้บการรักษาเมื�อ
เจ็บป่วย สําหรับแรงงานที�มีบตัรประกนัสุขภาพจะเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการรักษาครั9 งละ 30 
บาทหรือไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในกรณีรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคและเฝ้าระวงัโรค
ส่วนแรงงานที�ไม่มีบตัรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง 
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ภาพที� 11  แสดงสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานขา้มชาติและผูติ้ดตามประเภทต่างๆ 

 
ที�มา:  องคก์รระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น, คู่มือด้านสิทธิและหน้าที�แรงงานข้ามชาติ 

(สําหรับผู้ปฏิบัติงาน). (กรุงเทพฯ: บริษทั ธรรมดาเพรส จาํกดั, 2553).   
แรงงานขา้มชาติสามารถตรวจและทาํประกนัสุขภาพไดที้�สถานพยาบาลของรัฐ

หรือเอกชนที�เขา้ร่วมโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าของสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ การประกนัสุขภาพมีอายุคุม้ครองไม่เกิน 1 ปีโดยตอ้งตรวจและทาํประกนัสุขภาพ ณ 
สถานพยาบาลแห่งเดียวกนัและอยู่ในพื9นที�จงัหวดัที�ไดรั้บอนุญาตทาํงานหรือจดทะเบียนเท่านั9น
ยกเวน้แรงงานขา้มชาติในกิจการประมงทะเลสามารถตรวจและประกนัสุขภาพไดที้�สถานพยาบาลที�
เขา้ร่วมโครงการและประกนัสุขภาพแรงงานขา้มชาติที�ใดก็ไดใ้นเขต 22 จงัหวดัชายฝั�งทะเลไดแ้ก่
ชลบุ รี  ระยอง  ตราด จันทบุ รี  ฉะ เ ชิง เทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขนัธ์  เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง ตรัง พงังา กระบี� ภูเก็ต 
สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ทั9งนี9 บริการที�บตัรประกนัสุขภาพไม่ครอบคลุม ไดแ้ก่ โรคจิตการ
บาํบดัรักษาและฟื9 นฟูผูติ้ดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ผูป้ระสบภยัจากรถ
สามารถใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถผูป้ระสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยจาก
การทาํงานที�สามารถใชสิ้ทธิตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 การรักษาภาวะที�มีบุตรยากการผสม
เทียม การผ่าตดัแปลงเพศ การกระทาํใดๆ เพื�อความสวยงามโดยไม่มีขอ้บ่งชี9 ทางการแพทย ์การ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ที�เกินความจาํเป็นและขอ้บ่งชี9 ทางการแพทยโ์รคเดียวกนัที�ตอ้งใช้
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ระยะเวลารักษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผูป่้วยในเกิน 180 วนัยกเวน้มีความจาํเป็นตอ้งรักษา
ต่อเนื�องจากภาวะแทรกซ้อนหรือขอ้บ่งชี9 ทางการแพทย์การรักษาที�ยงัอยู่ในระหว่างการคน้ควา้
ทดลองการรักษา ผูป่้วยไตวายเรื9 อรังระยะสุดทา้ยดว้ยการลา้งไตและฟอกเลือดดว้ยเครื�องไตเทียม  
การเปลี�ยนอวยัวะ การทาํฟันปลอม (องคก์รระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น, 2553)  

ในพ.ศ. 2557 กฎหมายระบุให้แรงงานขา้มชาติทุกคนตอ้งมีหลกัประกนัสุขภาพ 
ภายใตก้ารคุม้ครองของ พรบ. ประกนัสังคม หรือการตรวจและประกนัสุขภาพเพื�อแรงงานขา้มชาติ
ตามที�กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด แรงงานขา้มชาติที�ไม่เขา้ข่ายตาม พรบ.ประกนัสังคมจะตอ้งซื9อ
ประกนัสุขภาพ ประกาศสาธารณสุขระบุอตัราค่าประกนัสุขภาพคนละ 1,600 บาท ไม่รวมค่าตรวจ
สุขภาพคนละ 500 บาท (องคก์ารระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น 2557, 149)  

 
4. สิทธิการจดทะเบียนการเกดิ 

กรณีเด็กเกิดในประเทศไทยนายทะเบียนมีหน้าที�รับแจง้เกิดและออกสูติบตัรให้
ตามพระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ���� และแกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� แมเ้ด็ก
นั9นจะไม่มีสัญชาติไทย เพื�อให้เด็กทุกคนสามารถไดรั้บการจดทะเบียนเกิด มีเอกสารรับรองการมี
สถานะบุคคล และมีชื�อในฐานขอ้มูลการทะเบียนราษฎรซึ�งเป็นฐานขอ้มูลของรัฐ จึงให้นายทะเบียน
ตอ้งรับแจง้เกิดและออกสูติบตัรใหผู้แ้จง้ ทั9งการแจง้เกิดคนเกิดในบา้นคนเกิดนอกบา้นตามปกติ (ม.
18) การแจง้เกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที�ถูกทอดทิ9งโดยผูพ้บ (ม. 19) การแจง้เกิด
เด็กเร่ร่อนที�อยู่ในอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที�จดทะเบียนตามกฎหมาย
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด (ม.19/1) และ
การแจง้เกิดคนในบา้นคนนอกบา้นล่าชา้เกินเวลาที�กาํหนดไวคื้อภายใน15 วนั(ม.19/3) และบญัญติั
วา่ “มาตรา 20 เมื�อมีการแจง้การเกิดตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา  19/1 หรือมาตรา 19/3 ทั9งใน
กรณีของเด็กที�มีสัญชาติไทยหรือเด็กที�ไม่ไดส้ัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติให้
นายทะเบียนผูรั้บแจง้รับแจง้การเกิดและออกสูติบตัรเป็นหลกัฐานแก่ผูแ้จง้โดยมีขอ้เท็จจริงเท่าที�จะ
ทราบไดส้าํหรับการแจง้การเกิดของเด็กที�ไม่ไดส้ัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ
ให้นายทะเบียนผูรั้บแจง้ออกสูติบตัรให้ตามแบบพิมพที์�ผูอ้าํนวยการทะเบียนกลางกาํหนดโดยให้
ระบุสถานการเกิดไวด้ว้ย” (องคก์รระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น, 2553) 

 
5. สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  

“กระบวนการยุติธรรม” หมายถึง หน่วยงานและองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
ยุติธรรมทั9งหมดตั9งแต่ตน้ทางคือบุคคลผูก้ระทาํและถูกกระทาํ(ผูเ้สียหาย) ถึงพนกังานสอบสวน



97 
 

(ตาํรวจ) อยัการ ทนายความ ศาลและราชทณัฑ์สําหรับเด็กและเยาวชนกระบวนการจะยุติหรือ
เริ�มตน้ที�สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนซึ� งในที�นี9 จะเน้นไปที�กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามากกวา่กระบวนการยติุธรรมทางแพง่ที�เป็นเรื�องการเรียกค่าสินไหมทดแทน แรงงานขา้มชาติ
ที�อาศยัอยู่ในประเทศไทยชั�วคราวเมื�อตกเป็นผูเ้สียหายมกัไม่กล้าใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เนื�องจากไม่เขา้ใจหรือไม่ทราบสิทธิของตนเองเช่นกรณีประสบภยัจากรถจนได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตซึ� งตามกฎหมายคุม้ครองทุกคนที�ประสบภยัจากรถไม่วา่จะเป็นใครอยูใ่นหรือนอกรถหรือ
บางรายถูกประทุษร้ายหรือฆาตกรรมแต่ผูเ้สียหายหรือทายาทกลบัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือแต่อยา่ง
ใดโดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติที�ไม่มีใบอนุญาตทาํงาน(หลบหนีเขา้เมือง) เมื�อเป็นผูเ้สียหายเจา้หนา้ที�
รัฐบางแห่งก็ปฏิเสธการดาํเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการยติุธรรมเพราะเห็นวา่แรงงานรายนั9นมี
สถานะเป็นเพียงผูห้ลบหนีเขา้เมืองหรือกฎหมายไทยไม่คุม้ครองแต่อยา่งใดซึ� งถือเป็นความเขา้ใจ
คลาดเคลื�อนอย่างมากทั9 งยงัขดัต่อหลักนิติรัฐที�ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเสมอกัน(องค์กร
ระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น, 2553) 

งานศึกษาเรื� องการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาตินี9 มีรากฐานมาจากการคาํนึงถึงสิทธิความเป็นมนุษยข์อง
แรงงานขา้มชาติใหไ้ดรั้บการรู้ การคุม้ครองและปกป้องชีวติของพวกเขาเพื�อไม่ให้ถูกละเมิด โดยนาํ
สิทธิในการในการศึกษา ซึ� งหมายรวมไปถึงการศึกษาตลอดชีวิต สิทธิด้านสุขภาพในการที�จะมี
สุขภาพที�ดีและมีสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื�อเจ็บป่วย และสิทธิอื�นๆ ที�เกิดขึ9 นเพื�อ
ช่วยเหลือเกื9อกูลแรงงานขา้มชาติในฐานะเพื�อนมนุษยที์�ไร้ซึ� งความรังเกียจเดียดฉนั เมื�อบุคคลเหล่านี9
ตอ้งเขา้มาใชชี้วติอยูใ่นรัฐไทย พวกเขาจะมีชีวติที�ดีและสามารถนาํพาชีวิตที�ดีมาสู่สังคมที�ดีโดยรวม
อีกดว้ย ในส่วนนี9ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิต่างๆที�แรงงานขา้มชาติสามารถไดรั้บ
การคุม้ครองในประเทศไทย และจะไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ของแรงงานขา้มชาติต่อไป  

 
9. สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ  

ในส่วนนี9 เป็นการทาํความเข้าใจเกี�ยวกับสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติซึ� งเป็น
กลุ่มเป้าหมายสําคญัของการศึกษานี9  โดยพยายามสะทอ้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคมในโลก
ยคุโลกาภิวตัน์ การเคลื�อนยา้ยของแรงงานขา้มชาติจากประเทศเพื�อนบา้นเขา้มายงัประเทศไทยดว้ย
ปัจจยัผลกัดนั (push factors) ของประเทศเพื�อนบา้นเองและแรงดึงดูด (pull factors) ที�สําคญัจากการ
พฒันาของประเทศไทย ที�เอื9อใหเ้กิดการพึ�งพิงแรงงานขา้มชาติเขา้มาทาํงานในภาคส่วนต่างๆ ซึ� งใน
ระหว่างนี9 เองการอพยพของแรงงานไดส้ร้างผลดีในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นอยา่งมาก และ
ในอีกดา้นหนึ�งก็เกิดผลกระทบในดา้นสังคม สาธารณสุขและโครงสร้างประชากรปรากฏขึ9นเป็นเงา
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ตามตวัดว้ยเช่นกนั ทาํให้รัฐชาติเป้าหมายตอ้งปรับเปลี�ยนนโยบายและให้สิทธิบางอยา่งแก่แรงงาน
ขา้มชาติบนพื9นฐานทางดา้นสิทธิมนุษยชน ซึ� งทั9งหมดนี9จะไดก้ล่าวถึงต่อไป 

 

9.1 นิยามความหมายของแรงงานข้ามชาติ  
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ���� นิยามวา่ คนต่างดา้ว หมายถึง

บุคคลธรรมดาซึ� งไม่มีสัญชาติไทย และกาํหนดไวว้า่ คนต่างดา้วจะทาํงานไดเ้มื�อไดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดีกรมการจดัหางานหรือเจา้พนกังานซึ�งอธิบดีมอบหมายเท่านั9น 

องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ ตามอนุสัญญาฉบบัที� 97 วา่ดว้ยการอพยพเพื�อการ
ทาํงาน (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 ระบุวา่ แรงงานขา้มชาติ หมายถึง บุคคลที�
ยา้ยถิ�นจากประเทศหนึ� งไปยงัอีกประเทศหนึ� งเพื�อที�จะไปทาํงานมากกว่าที�จะไปใช้จ่ายเงินของ
ตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที�โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผูอ้พยพเพื�อทาํงาน แต่ไม่
รวมถึงคนที�ทาํงานตามบริเวณชายแดน จิตรกร หรือสมาชิกของกลุ่มผูช้าํนาญการที�เขา้เมืองระยะ
สั9น ชาวเรือ และลูกเรือเดินทะเลต่างชาติ นอกจากนี9 ในอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบบัที� 143 ยงัไม่รวมถึงบุคคลที�เขา้มาเพื�อการศึกษาหรือการฝึกอบรมและบุคคลที�เขา้มาทาํงาน
ชั�วคราวเฉพาะดา้นอนัเนื�องมาจากการร้องขอของนายจา้งในประเทศไทย และตอ้งออกไปเมื�อเสร็จ
สิ9นการทาํงานนั9นแลว้ 

สําหรับองค์การสหประชาชาติได้มีการกาํหนดความหมายแรงงานข้ามชาติใน
อนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ครองสิทธิของบรรดาแรงงานขา้มชาติ และสมาชิกในครอบครัวของเขา
เหล่านั9น ไวใ้นมาตรา  2 หมายถึงบุคคลซึ� งจะถูกวา่จา้งให้ทาํงาน กาํลงัถูกวา่จา้ง หรือเคยถูกวา่จา้ง
ทาํงาน โดยไดรั้บค่าตอบแทนในรัฐที�ตนไม่ไดเ้ป็นคนของชาตินั9น จะเห็นไดว้า่ ความหมายแรงงาน
ขา้มชาติของสหประชาชาติมีความหมายกวา้งกวา่ความหมายแรงงานขา้มชาติขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศมาก โดยรวมถึงคนงาน 8 ประเภท ได้แก่ คนงานที�ทาํงานตามบริเวณชายแดน 
คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที�ทาํงานในสถานที�ทาํงานนอกประเทศ  คนงานที�ทาํงานโยกยา้ย
ไปมา คนงานที�ทาํงานตามโครงการ คนงานที�มีกิจการของตนเอง และคนงานที�ไดรั้บการว่าจา้ง
พิเศษให้ไปทาํงานในประเทศที�ตนไม่ไดมี้สัญชาตินั9น อยา่งไรก็ตามก็ยงัไม่รวมถึงบุคคลที�เดินทาง
ขา้มประเทศเพื�อทาํงานในฐานะที�เป็นผูล้งทุน (Investor) ผูลี้9ภยัหรือบุคคลที�ไม่มีสัญชาติ (Refugees 
Or Stateless Person) นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูฝึ้กอบรม และผูที้�ทาํงานภายใตก้ารวา่จา้งขององคก์าร
ระหวา่งประเทศ 
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กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ (2548) กล่าวว่า แรงงานขา้มชาติ คือ คนขา้มชาติ 
(Transnational people) ซึ� งเป็นบุคคลที�เดินทางขา้มพรมแดนจากประเทศหนึ�งไปยงัอีกประเภทหนึ�ง
และบุคคลไร้สัญชาติซึ� งจะกลายเป็นประชากรต่างชาติในประเทศปลายทาง 

ดงันั9นอาจสรุปนิยามความหมายของ แรงงานขา้มชาติอยา่งกวา้งๆ ไดว้า่เป็นบุคคล
ที�ขา้มพรมแดนจากประเทศหนึ�งเพื�อมาทาํงานยงัประเทศปลายทาง   
 

9.2 ประเภทของแรงงานข้ามชาติ  
ในแง่ของกฎหมาย มีการจาํแนกแรงงานขา้มชาติที�เขา้มาทาํงานในประเทศไทยเพื�อ

ทดแทนแรงงานทางเศรษฐกิจในประเทศแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ยดงันี9   
1. แรงงานขา้มชาติที�จดทะเบียน หรือเรียกว่า “กลุ่มผ่อนผนั” หมายถึง แรงงานที�จด

ทะเบียนเพื�อไดสิ้ทธิอาศยัอยูช่ั�วคราว  (ทร. 38/1) และไดรั้บหมายเลขประจาํตวัประชาชน  13 หลกั
จากกระทรวงมหาดไทยโดยเริ�มที�หมายเลข 00 แรงงานเหล่านี9 จะตอ้งผา่นการตรวจสุขภาพก่อน จึง
จะขอใบอนุญาตทาํงานจากกระทรวงแรงงานได ้ โดยไดรั้บหลกัฐานจากหน่วยงานของรัฐ 3 ฉบบั 
คือ ใบอนุญาตใหพ้าํนกัอาศยัชั�วคราว  (ทร. 38/1) บตัรประกนัสุขภาพและใบอนุญาตทาํงาน ตวัเลข
เมื�อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 มีอยูร่วม 886,507 คน (สารสนเทศสุขภาพไทย, 2556)  

2. แรงงานขา้มชาติที�ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  (Nationality Verification : NV) หรือ 
“กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ” ตั9งแต่ พ.ศ. 2549 รัฐบาลไดว้างมาตรการที�จะปรับสถานภาพของแรงงานที�เขา้
เมืองผิดกฎหมายมาเป็นแรงงานถูกกฎหมาย  โดยผา่นกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานขา้มชาติ
จาก สปป.ลาวและกมัพูชา เริ�มดาํเนินการตั9งแต่ พ.ศ.  2547 โดยแรงงานขา้มชาติจากประเทศลาวจะ
ไดรั้บหนงัสือเดินทางชั�วคราว (temporary passport)  ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศลาว ขณะที�
แรงงานชาวกมัพูชาจะได้เอกสารรับรองตวับุคคล  (certification of identification) ออกโดย
กระทรวงแรงงานของกมัพูชา (สารสนเทศสุขภาพไทย, 2556) สาํหรับแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ 
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเริ�มขึ9นใน พ.ศ. 2552 โดยระยะแรกมีขั9นตอนค่อนขา้งซับซ้อนและใช้
เวลานาน แต่ปัจจุบนัรัฐบาลเมียนมาร์ยินยอมเขา้มาตั9งศูนยพ์ิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยรวม  5 
จงัหวดัคือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี  แรงงานจาก
ประเทศเมียนมาร์ที�ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้เอกสารการเดินทาง และบัตรประจาํตัว
ประชาชนออกโดยรัฐบาลเมียนมาร์ เมื�อแรงงานขา้มชาติผา่นกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  เท่ากบัวา่
เป็นแรงงานที�ถูกกฎหมาย เจา้หน้าที�ไม่สามารถจบักุมหรือส่งกลับ และสามารถเดินทางได้ทั�ว
ประเทศไทย  นอกจากนี9ยงัสามารถเดินทางกลบัประเทศของตนได ้แต่ถา้ตอ้งการเดินทางกลบัเขา้มา
ประเทศไทย  ตอ้งยื�นคาํร้องขอกบัเจา้หน้าที�กองตรวจคนเขา้เมืองหลงัจากที�กลบัออกไปแลว้ แต่
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แรงงานกลุ่มนี9 ตอ้งรายงานตวัต่อสํานักงานตรวจคนเขา้เมืองทุก  90 วนั และสามารถขออนุญาต
ทาํงานไดเ้พียง 4 ปีเท่านั9น  (2 ปี 2 ครั9 ง) โดยตอ้งกลบัไปประเทศตนเองนาน  3 ปี จึงจะสามารถขอ
กลบัเขา้มาทาํงานในประเทศไดอี้กครั9 งหลงัจากระยะเวลาที�ไดรั้บอนุญาตให้ทาํงาน  4  ปีหมดลง 
ตวัเลขของแรงงานกลุ่มนี9 เมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 มีอยูร่วม  653,174 คน (สารสนเทศสุขภาพ
ไทย, 2556)  

3. แรงงานขา้มชาติเขา้ประเทศผ่านบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding ะ MOU) ระหวา่งรัฐบาลไทย – กมัพูชา, ไทย – เมียนมาร์ และไทย – สปป.ลาว ใน 
พ.ศ. 2545 และ 2546 ได้จดัทาํกรอบการทาํงานสําหรับแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือที�จะเข้ามาและ
ทาํงานในประเทศไทยอย่าง “ถูกกฎหมาย” ภายใตบ้นัทึกข้อตกลงนี9 แรงงานจะได้รับสวสัดิการ
สังคม  สิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื�นๆ เช่นเดียวกบัแรงงานไทยและ
แรงงานขา้มชาติที�ผา่นการพิสูจน์สัญชาติ  แรงงานกลุ่มนี9 ถูกเรียกวา่สั9นๆ ว่า “กลุ่มนาํเขา้”  โดยมี
ตวัเลขเมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีอยูร่วม  100,507 คน (สารสนเทศสุขภาพไทย, 2556)  

ตั9งแต่ พ.ศ. 2548 เริ�มมีการนาํเขา้แรงงานจากสปป.ลาวและกมัพูชาตามบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ แต่แรงงานจากประเทศเมียนมาร์ตอ้งใชเ้วลาถึง 7 ปีในการปฏิบติัตามบนัทึกขอ้ตกลง 
และเพิ�งเริ�มมีแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ในพ.ศ. 2553 เช่นเดียวกบัแรงงานขา้มชาติที�ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติ แรงงานที�เขา้มาผา่นบนัทึกขอ้ตกลงไม่สามารถขยายระยะเวลาการทาํงานเกินกวา่ 4 
ปีได ้(2 ปี 2 ครั9 ง)  และตอ้งคอย 3 ปีก่อนที�จะสามารถขอกลบัเขา้มาทาํงานในประเทศได้อีกครั9 ง
หลงัจากระยะเวลาที�ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงาน  4 ปีหมดลง 

4. แรงงานขา้มชาติที�ไม่ไดจ้ดทะเบียน หมายถึงแรงงานที�ทาํงานโดยไม่มีใบอนุญาต 
ไม่วา่จะมีเอกสารการพาํนกัชั�วคราว (ทร. 38/1) หรือไม่ก็ตาม จาํนวนแรงงานขา้มชาติใตดิ้นนี9 ไม่มี
ตวัเลขชัดเจน  แรงงานเหล่านี9 มกัอยู่ด้วยความหวาดระแวงที�จะถูกจบักุม ถูกข่มขู่และถูกส่งกลบั
(องคก์รระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�น, 2553) 

 
9.3 การอพยพของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ 

การหลั�งไหลของแรงงานข้ามชาติที�เกิดขึ9นในประเทศไทย มีผลมากจากปัจจยั
ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูที�ทาํให้แรงงานขา้มชาติจากประเทศอยูเ่ป็นระยะ โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ
จากประเทศเมียนมาร์ปัจจยัผลกัดนัที�เกิดขึ9นคือ ประเทศเพื�อนบา้นยงัมีการสู้รบระหวา่งรัฐบาลกบั
ชนกลุ่มนอ้ยจึงเป็นแรงเสริมที�สําคญัในการอพยพเขา้สู่ประเทศไทยมากยิ�งขึ9นประการต่อมาเป็นผล
พวงสําคัญของการบริหารประเทศอันยาวนานของรัฐบาลทหารเมียนมาร์ส่งผลให้เกิดสภาพ
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เศรษฐกิจที�ตกตํ�าในเมียนมาร์ ประชาชนจึงตอ้งการแสวงหางานในประเทศเพื�อนบา้นที�สามารถ
สร้างรายไดดี้กวา่การทาํงานในประเทศ 

ขณะที�ปัจจัยดึงดูดที�สําคัญในการอพยพคือลักษณะภูมิประเทศที�มีพรมแดน
ติดต่อกนัระหวา่งไทย – เมียนมาร์ มีพรมแดนติดต่อกนัยาวถึง 2,401 กิโลเมตรจึงมีการขา้มพรมแดน
ไปมาระหว่างกนัได้อย่างง่ายดาย อีกทั9งประวติัศาสตร์ที�ผ่านมาก็มีการติดต่อสัมพนัธ์กันตลอด
พรมแดนระหว่างประเทศทาํให้ไม่สามารถควบคุมการผ่านเขา้ออกไปมาตามกฎหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลการที�แรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มาขายแรงงานในประเทศไทยจึงเป็นสิ�งที�สามารถทาํได้
โดยง่าย (ชาญวทิย ์ทระเทพ และคณะ, 2554) 

นอกจากนี9 ปัจจยัด้านแรงดึงดูดแรงงานจากประเทศเมียนมาร์เขา้สู่ประเทศไทย
เกิดขึ9นจากปัจจยัภายในประเทศเอง นั�นก็คือการขยายตวัของเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของ
โรงงานและภาคการผลิตอื�นๆ ผูป้ระกอบการหันมาจา้งแรงงานขา้มชาติมากขึ9นส่วนหนึ� งเกิดจาก
การไหลเวียนของแรงงานคนไทยที�ละทิ9งภาคการเกษตรเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการทาํให้
แรงงานไทยยงัมีโอกาสเลือกงานมากยิ�งขึ9น ดว้ยเงื�อนไขดงักล่าว ทาํให้ผูป้ระกอบการไทยจึงตอ้ง
เผชิญกบัภาวะการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในสาขาธุรกิจก่อสร้าง (พิมพช์นก บุลยเลิศ,2551) 
และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและการประมง (พวงเพชร์ ธนสิน, 2552) ที�มีความตอ้งการ
แรงงานเพิ�มขึ9นอยา่งต่อเนื�อง เมื�ออุปสงคต่์อแรงงานสูง แต่ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะคนงานไทย 
ทาํใหแ้รงงานจากประเทศเพื�อนบา้นอยา่งเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา มีแรงงานจาํนวนมากที�ยากจน 
และตอ้งการหางานทาํ แรงงานขา้มชาติจึงเป็นแรงงานทดแทนสําคญัในภาคการเกษตรรวมถึงงานที�
ต้องการแรงงานราคาถูก สามารถอดทนต่อสภาพการทาํงานที�ยาก (Difficult) เสี� ยงอันตราย 
(Dangerous) และสกปรก (Dirty) ไดดี้ (วรางคณา อิ�มอุดม และคณะ, 2554) และหากมองปัจจยั
โครงสร้างประชากรแล้วพบว่า ประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) ซึ� งมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ9น เป็นสัดส่วนร้อยละ10 หรืออายุ 65 ปีขึ9นไปเกินร้อยละ 7 ของจาํนวน
ประชากรทั9งหมด) ที�กาํลงัจะกลายเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society ซึ� งมีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ9นไปเพิ�มขึ9 นเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปีขึ9นไปเพิ�มเป็นร้อยละ 14) 
สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2555 พบวา่โลกมีประชากรจาํนวน 7,058 
ลา้นคน มีผูสู้งอาย ุ65 ปีขึ9นไปถึง 565 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 8 ในขณะที�ผูสู้งอายุไทยมีอายุ 65 ปีขึ9น
ไปสูงถึงร้อยละ 12.59 ซึ� งมากที�สุดในประเทศอาเซียน (เนชั�นนิวส์, 2555) จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติพบ แรงงานผูสู้งอายุเพิ�มขึ9นทุกปี โดยใน พ.ศ. 2554 พบว่ามีผูสู้งอายุที�
ทาํงานอยู ่3.2 ลา้นคน จากผูสู้งอายุทั9งหมด 8.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ซึ� งในจาํนวนดงักล่าว
เป็นแรงงานนอกระบบถึงร้อยละ 90.3 ซึ� งอาชีพของผูสู้งอายุนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังานที�
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มีฝีมือในดา้นการเกษตรและประมงร้อยละ 67.0 รองลงมา พนกังานบริการและพนกังานขายใน
ร้านคา้ร้อยละ 19.9  และผูป้ฏิบติังานดา้นความสามารถและทางฝีมือและธุรกิจการคา้ร้อยละ 6.8 
(สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) แรงงานผูสู้งอายุที�ทาํงานอยูใ่นระบบเศรษฐกิจจะมีปริมาณเพิ�มขึ9น
แต่แรงงานดงักล่าวเป็นแรงานที�มีฝีมือและทกัษะทาํให้งานชนิดที�ขาดทกัษะหรือตอ้งการฝีมือตํ�า
ยงัคงไม่ไดรั้บการทดแทนในเชิงโครงสร้างประชากรดา้นผูสู้งอาย ุขณะเดียวกนัอตัราเจริญพนัธ์ุรวม 
(Total Fertility Rate) ของผูห้ญิงไทยในขณะนี9ลดลงเหลือเพียง 1.5 หมายถึงผูห้ญิงไทย 1 คนมีบุตร
เฉลี�ย 1.5 คนซึ�งไม่เพียงพอที�จะทดแทนจาํนวนประชากรที�ตอ้งการ 2.1 คนการเปลี�ยนแปลงนี9ทาํให้
สัดส่วนประชากรวยัทาํงานลดลงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย  (ชาญวิทย ์ทระเทพ 
และคณะ, 2554)  

 
9.4 แรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวดัเชียงใหม่   

แรงงานขา้มชาติไทใหญ่ถือเป็นแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุที�ใหญ่ที�สุดและมีอยูม่ากที�สุดใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใน พ.ศ. 2547 หลงัจากที�คณะรัฐมนตรีมีประกาศใหป้ระชากรจากสามประเทศ
คือเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที�เข้ามาพกัพิงและประกอบอาชีพในประเทศไทยมาขึ9นทะเบียน
แรงงานกบักรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพบวา่มีแรงงานขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่มาขึ9น
ทะเบียนแสดงตนถึง 76,952 คน แต่มีการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2547 ให้แก่แรงงานขา้มชาติที�มาจาก
เมียนมาร์เขา้มาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 48,619 คนในบรรดาแรงงานขา้มชาติจากประเทศเมียนมาร์
พบว่าร้อยละ 99 เป็นชาวไทใหญ่ขณะที�ตวัเลขที�ประมาณการโดย SHRF (Shan Human Right 
Foundation) and SWAN (Shan Woman Action Network) เสนอวา่น่าจะอยูที่� 150,000 – 200,000 
คนโดยคิดจากฐานที�วา่แรงงานที�เขา้มามีถิ�นพาํนกัในประเทศไทยหลงัวนัที� 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2547 
นั9นไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ9นทะเบียน หากรวมตวัเลขของแรงงานที�ทะลกัเขา้มาทุกปี แต่ไม่ได้รับ
อนุญาตใหขึ้9นทะเบียนทาํใหต้วัเลขที�แทจ้ริงอาจเป็นสามเท่าของตวัเลขจดทะเบียน (อมัพร จิรัฐติกร, 
2556: 1)  

ทั9งนี9 ปัจจยัสําคญัที�ดึงดูดสําหรับแรงงานไทใหญ่จากรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ก็คือ
สถานะของเมืองเชียงใหม่ที�เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศมีพลเมืองอยู่เกินกว่าล้านคน
เชียงใหม่จึงเป็นเมืองที�มีพลวตัรทางเศรษฐกิจที�เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีความตอ้งการ
แรงงานทั9งภาคเกษตรภาคก่อสร้างและภาคบริการเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี9 จงัหวดัเชียงใหม่ยงัมี
พรมแดนติดกบัรัฐฉานในประเทศเมียนมาร์ทาํให้การเดินทางขา้มพรมแดนเขา้มาขายแรงงานทาํได้
ง่ายนอกจากนี9สาํหรับชาวไทใหญ่แลว้ภาษาและวฒันธรรมที�ค่อนขา้งจะใกลเ้คียงกนัระหวา่งชาวไท
ใหญ่กบัคนเมืองภูมิประเทศและภูมิอากาศที�คลา้ยคลึงกนัทาํให้ชาวไทใหญ่รู้สึกวา่สามารถปรับตวั
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กบัสังคมเชียงใหม่ไดไ้ม่ยากเครือข่ายของแรงงานชาวไทใหญ่ที�เพิ�มขึ9นจากการอพยพเขา้มาอย่าง
ต่อเนื�องตลอดช่วง 2-3 ทศวรรษที�ผา่นมาก็ยิ�งทาํให้การอพยพเขา้มาขายแรงงานของชาวไทใหญ่ใน
จงัหวดัเชียงใหม่เพิ�มขึ9นจนทาํใหทุ้กวนันี9ประมาณไดว้า่ในจงัหวดัเชียงใหม่มีแรงงานชาวไทใหญ่เขา้
มาพาํนกัอาศยัและทาํงานอยูม่ากถึง 200,000 คน 

 
9.5  นโยบายเรื�องการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติของรัฐไทย 

นโยบายของรัฐไทยในเรื�องการอนุญาตให้แรงงานขา้มชาติทาํงานและขั9นตอนวิธีการ
จดทะเบียนแรงงานมีการเปลี�ยนแปลงมาตลอดก่อน พ.ศ. 2515 แรงงานขา้มชาติสามารถทาํงานได้
โดยไม่ตอ้งขออนุญาตต่อมาใน พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที� 322/2515 ให้แรงงานขา้ม
ชาติที�จะทาํงานตอ้งขออนุญาตกรมแรงงานในปี พ.ศ. 2521 พระราชบญัญติัการทาํงานคนต่างดา้ว
ระบุอาชีพสงวนสําหรับคนไทย 36 อาชีพซึ� งรวมถึงอาชีพกรรมกรใชแ้รงงานต่อมาใน พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญติัคนเขา้เมืองผอ่นผนัใหผู้ห้ลบหนีเขา้เมืองผดิกฎหมายทาํงานไดช้ั�วคราว 

หลงัจากเหตุการณ์จลาจลทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ พ.ศ. 2531 ประกอบกบั
เศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการก่อสร้างและประมงมีความตอ้งการแรงงานระดบัล่าง
เป็นจาํนวนมากทาํให้แรงงานจากประเทศเมียนมาร์เริ�มลกัลอบหลั�งไหลเขา้มาในประเทศไทยเป็น
จาํนวนนบัแสนภาคธุรกิจเอกชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการจา้งแรงงานต่างชาติไดท้าํให้
ในที�สุดรัฐบาลไดห้นัมาใชน้โยบายยืดหยุน่ขึ9นโดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 เปิดนโยบาย “ผ่อนผนั” ให้บุคคลที�มีสถานะเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองผิด
กฎหมายสามารถทาํงานไดใ้นลกัษณะชั�วคราวตามเงื�อนไขที�รัฐกาํหนดในครั9 งแรกเกิดขึ9นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ผอ่นผนัใหมี้การจา้งแรงงานต่างชาติเฉพาะผูพ้ลดัถิ�นสัญชาติ
เมียนมาร์หรือผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากเมียนมาร์ที�มีถิ�นที�อยู่ถาวรในประเทศไทยไดช้ั�วคราวเท่านั9น
และอนุญาตให้จา้งไดเ้ฉพาะในเขต 9 จงัหวดัชายแดนที�มีแรงงานต่างชาติลกัลอบเขา้มาทาํงานอยู่
ก่อนแลว้ และต่อมามีการขยายสัญชาติของแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้มีการผอ่นผนัจด
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วจากประเทศเพื�อนบา้น 3 ประเทศคือเมียนมาร์กมัพูชาและลาวโดยพื9นที�
จงัหวดัที�อนุญาตจะเปลี�ยนแปลงเป็นครั9 งๆ ไปและในครั9 งนี9 มีการวางแนวทางการปฏิบติัการอนุญาต
จดทะเบียนแรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายเป็นรายปีนบัตั9งแต่ พ.ศ. 2539 ให้ทาํงานไดใ้น 43 จงัหวดั 
36 ประเภท (กฤตยา, 2548: 131)  

หลงัปี พ.ศ. 2539 นโยบายของรัฐมีการปรับและประกาศใชห้ลายครั9 งนั�นคือ มติครม. 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ผอ่นผนัจา้งแรงงานขา้มชาติที�เขา้เมืองผิดกฎหมายต่อ 1 ปี มติครม. เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2542 ผอ่นผนัจา้งแรงงาน 18 กิจการใน 37 จงัหวดั มติครม. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 
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คงพื9นที�กิจการจาํนวนเหมือนเดิม มติครม. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 มีการผอ่นผนัใหขึ้9นทะเบียนได้
ทุกจงัหวดัทุกประเภทกิจการที�กําหนดโดยแรงงานสามารถขึ9 นทะเบียนเองได้ มติครม. เดือน
สิงหาคม 2545 อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตทาํงานเท่านั9นโดยให้คงจาํนวนเดิมแต่ไม่อนุญาตให้จด
ทะเบียนเพิ�ม มติครม. เดือนสิงหาคม 2546 ผอ่นผนัเหมือนเช่น พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2547-2548 มีการปรับเปลี�ยนครั9 งใหญ่โดยรัฐบาลไดมี้นโยบายการบริหารจดัการ
แรงงานต่างดา้วทั9งระบบโดยมีเป้าหมายสําคญัเพื�อให้มีการใชแ้รงงานต่างดา้วโดยถูกกฎหมายโดย
กาํหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วทั9งระบบ 7 ยุทธศาสตร์ประกอบดว้ย 1) การ
จดัระบบแรงงานต่างดา้ว 2) การกาํหนดมาตรฐานการจา้งแรงงานต่างดา้ว 3) การสกดักั9นแรงงาน
ต่างดา้วลกัลอบเขา้มาทาํงาน 4) การปราบปรามจบักุมดาํเนินคดีแรงงานต่างดา้วลกัลอบเขา้เมือง 5) 
การผลกัดนัและส่งกลบัแรงงานต่างดา้ว 6) การประชาสัมพนัธ์การจดัระบบแรงงานต่างดา้ว 7) การ
ติดตามประมวลผล (กฤตยา, ����) 

มาตรการดาํเนินการเพื�อนาํไปสู่เป้าหมายการใช้แรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายได้
กาํหนดให้มีการดาํเนินการเป็น 2 ระยะคือ (กฤตยา, ����) ระยะที�หนึ� งเป็นการผอ่นผนัให้แรงงาน
ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติเมียนมาร์ลาวและกมัพูชาทุกคนที�อยูใ่นประเทศไทยมารายงานตวั
จดัทาํทะเบียนประวติัและกาํหนดรหัสประจาํตวับุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติไทยและขออนุญาตทาํงาน
ระยะที�สองเป็นการปรับเปลี�ยนสถานะแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที�มารายงานตวัและจดัทาํ
ทะเบียนประวติัแลว้ในระยะที�หนึ� งให้เป็นผูเ้ขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมายโดยมีมาตรการดงันี9     
1) เจรจากบัประเทศคู่ภาคี (ประเทศเมียนมาร์ ลาวและกมัพูชา) เพื�อให้ดาํเนินการจา้งแรงงานต่าง
ดา้วตามบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการจา้งแรงงาน(MOU) ตามที�รัฐบาลไทยไดท้าํ
ขอ้ตกลงไว ้ 2) การปรับเปลี�ยนสถานะให้เป็นผูเ้ขา้เมืองโดยถูกกฎหมายเพื�อให้ประเทศเมียนมาร์
ลาวและกมัพูชาดาํเนินการพิสูจน์และรับรองสถานะคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที�อยูร่ะหวา่งรอการ
ส่งกลบัโดยการออกหนงัสือเดินทาง (passport) เวน้แต่ประเทศตน้ทางไม่สามารถออกหนงัสือ
เดินทางได้ให้ใช้เอกสารรับรองบุคคลโดยประเทศต้นทางแทนหนังสือเดินทางและกระทรวง
ต่างประเทศหรือสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองออกวีซ่าให้อยูใ่นราชอาณาจกัรโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
การทาํงานเป็นกรรมกร 3) การอนุญาตใหค้นต่างดา้วที�ปรับเปลี�ยนสถานะเป็นผูเ้ขา้เมืองโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมายคนต่างดา้วที�ไดรั้บการปรับเปลี�ยนสถานะและไดรั้บวีซ่าเพื�อการทาํงานให้ขออนุญาต
ทาํงานกบันายจา้งตามจาํนวนที�ไดรั้บอนุญาตให้จา้งแรงงานต่างดา้วได้(ตามโควตา)  4) การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจา้งแรงงานต่างดา้ว (Levy) เพื�อให้นายจา้งซึ� งเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการใช้
แรงงานต่างด้าวมีความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้สิ� งอาํนวยความ
สะดวกพื9นฐาน(Infrastructure) และสิ� งสาธารณูปโภคต่างๆเช่นเดียวกบัประเทศสิงคโปร์หรือ
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มาเลเซียจึงควรจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจา้งแรงงานต่างดา้ว (Levy) จากนายจา้ง 5) การอนุญาตให้
มาทาํงานแบบมาเชา้ – กลบัเยน็ซึ� งถือเป็นการเดินทางเขา้มาทาํงานโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเฉพาะ
บริเวณพื9นที�ชายแดนเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเจรจาร่วมกบั
ประเทศเมียนมาร์ลาวและกมัพูชาเพื�อกาํหนดเอกสารการเขา้เมืองและแนวทางการปฏิบติัร่วมกนั
ต่อไป  (6) การอนุญาตให้เขา้มาทาํงานตามฤดูกาลซึ� งถือเป็นการเขา้มาทาํงานโดยถูกตอ้งตาม
กฎหมายในภาคเกษตรกรรมเช่น สวนส้ม ไร่ออ้ย ฯลฯ เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเจรจาร่วมกบัประเทศเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชาเพื�อกาํหนดเอกสารการเขา้
เมืองและแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัต่อไป (กฤตยา, ����) 

ในวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีไดล้งมติเห็นชอบให้บริหารจดัการ
แรงงานต่างดา้วดงันี9  แรงงานต่างดา้วทั9งหมดที�มีอยูใ่นประเทศไทยทั9งที�จดทะเบียนไวแ้ลว้เดิมอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายและที�ลกัลอบเขา้เมืองจะตอ้งมาจดทะเบียนใหม่ให้ถูกตอ้งทั9งหมดเพื�อที�จะทาํ
ใหภ้าครัฐสามารถทราบถึงจาํนวนของแรงงานต่างดา้วที�อยูใ่นประเทศไทยให้ตรงตามความเป็นจริง
ให้มากที�สุดโดยแรงงานต่างดา้วที�มาจดทะเบียนในครั9 งนี9 จะเป็นผูที้�มีสถานะเป็นผูอ้ยู่ระหว่างรอ
ส่งกลบัเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหมี้การจดัวางรูปแบบใหม่ของการจดทะเบียน
แรงงานขา้มชาติมีการขึ9นทะเบียนทั9งตวัแรงงานและครอบครัวรวมทั9งนายจา้งดว้ยดงันี9  1) แรงงานที�
มีนายจา้งพามารายงานตวัใหขึ้9นทะเบียนตามทะเบียนบา้นของนายจา้ง 2) ส่วนแรงงานขา้มชาติที�ไม่
มีนายจา้งพามารายงานตวัหรือทาํงานรับจา้งรายวนัไม่มีงานประจาํสามารถขึ9นทะเบียนไดด้ว้ยตวัเอง
3) นายจา้งที�ยงัไม่ไดจ้า้งแรงงานหรือเคยจา้งแต่จาํนวนไม่พอสามารถมาขึ9นทะเบียนแจง้ความจาํนง
วา่ตอ้งการจา้งแรงงานในกิจการอะไรเป็นจาํนวนเท่าใดจากประเทศใดใน 3 ประเทศนี9 หรือจะไม่
ระบุประเทศก็ไดใ้นส่วนของการขึ9นทะเบียนแรงงานให้รวม “ผูติ้ดตาม” ดว้ยแบ่งเป็น 3 ขั9นตอนคือ 
ขั9นที�หนึ�ง เปิดใหมี้การขึ9นทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยใหแ้รงงานและผูติ้ดตามมา
รายงานตวัที�เขตหรือที�อาํเภอทั�วประเทศเพื�อขึ9นทะเบียนรับหมายเลขประจาํตวับุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติ
หรือ ทร.38/1 โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายผูม้ารายงานตวัจะไดรั้บการผอ่นผนัให้อยูใ่นประเทศไทยได ้1 ปี 
ขั9นที�สอง ทุกคนที�ตอ้งการทาํงานใหไ้ปตรวจร่างกายเสียค่าใชจ่้ายในการตรวจ 600 บาทและตอ้งจ่าย
ค่าประกนัสุขภาพอีกคนละ 1,300 บาท ขั9นที�สาม คือการขอใบอนุญาตทาํงานมีค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม 100 บาทและค่าใบอนุญาตทาํงาน 1,800 บาทรวมค่าใชจ่้ายทั9งหมด 3,800 บาทผล
ปรากฏว่ามีนายจา้งมาขึ9นทะเบียนจาํนวน 248,746 คนแจง้ความจาํนงว่าตอ้งการจา้งแรงงานรวม 
1,598,752 คนในส่วนของแรงงานขา้มชาติมีผูม้ารายงานตวัสูงถึง 1,284,920 คน แต่มีผูม้าถ่ายรูป
และพิมพ์ลายนิ9วมือเพียง 1,122,192 คน (จาํนวนที�หายไปนี9 คาดว่าเป็นแรงงานที�อยู่ในกิจการ
ประมง) หกัจากผูสู้งอายุและผูติ้ดตามอื�นเหลือจาํนวนผูอ้ยู่ในกาํลงัแรงงาน1,019,110 คน แต่จาก
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ขอ้มูลวนัที� 31 พฤษภาคม 2548 มีแรงงานขา้มชาติผา่นการตรวจร่างกายและไปขอใบอนุญาตทาํงาน
รวม 847,630 คน (คิดเป็น 83% ของกาํลงัแรงงานทั9งหมดที�มาจดทะเบียน) ที�เหลือ 171,480 คนคือผู ้
ที�ยงัไม่มาขอใบอนุญาต (กฤตยา, 2548: 132) 

อย่างไรก็ดีวนัที� 20 ธันวาคม 2548 ทางคณะรัฐมนตรีไดมี้มติปรับระบบการจา้ง
แรงงานขา้มชาติจากเมียนมาร์ลาวและกมัพูชาใหม่อีกครั9 งหนึ� งโดยในสาระสําคญัของมติดงักล่าว
เปิดโอกาสให้แรงงานขา้มชาติที�มี “บตัรประจาํตวับุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติไทย” หรือ ท.ร. 38/1 
สามารถขอใบอนุญาตทาํงานไดโ้ดยให้นายจา้งประกนัตวัจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองเพื�อทาํงาน
ไดไ้ม่เกิน 1 ปีโดยเสียค่าประกนัตวัจาํนวน 10,000 บาทและตอ้งผา่นการตรวจร่างกายจากเจา้หนา้ที�
สาธารณสุขโดยเสียค่าตรวจค่าประกนัสุขภาพและค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทาํงานต่อเวลา 1ปี
รวม 3,800 บาทตามกฎเกณฑ์ที�ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี9 ส่วนแรงงานข้ามชาติที�ไม่มีบตัร
ประจาํตวับุคคลซึ�งไม่มีสัญชาติไทยหรือ ท.ร. 38/1 ให้นายจา้งเสียค่าประกนัตวัจาํนวน 50,000 บาท
และขั9นตอนและค่าใช้จ่ายอื�นๆ เช่นเดียวกบัที�กล่าวขา้งตน้ทั9งนี9 แต่ละจงัหวดัจะไดต้ั9งศูนยบ์ริการ
เบด็เสร็จ (one stop service) เพื�อจดัการทุกขั9นตอนในบริเวณเดียวกนัให้เสร็จสิ9น (สํานกังานบริหาร
แรงงานต่างดา้ว, 2548) จากปัญหาค่าประกนัตวัที�ค่อนขา้งสูงทาํให้มีแรงงานขา้มชาติมารายงานตวั
เป็นจาํนวนที�น้อยมากจึงไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมือง 
(กบร.) ซึ� งที�ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตฯไดอี้ก 1 ปี ถึงวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ
เมื�อพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงและเหตุผลหลายดา้นประกอบกนัแลว้เห็นวา่ไม่ควรเก็บค่าประกนัตวั แต่
ทั9 งสองกรณียงัต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื�อขอความเห็นชอบ แต่ไม่อนุญาตให้มีการเปลี�ยน
นายจา้งและถา้ไม่ไดข้ออนุญาตในช่วงที�กาํหนดก็จะถูกจบักุม 

พ.ศ. 2548 ให้ผูจ้ดทะเบียนแรงงานตอ้งเป็นผูที้�เคยจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2547 เท่านั9น
การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในปีนี9 คือ 1) กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบวา่ดว้ยหลกัฐานในการรับ
นกัเรียนให้ลูกของแรงงานขา้มชาติเขา้ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กไทย 2) มี
กระบวนการเปิดให้แรงงานขา้มชาติจากประเทศลาวและกมัพูชาไดด้าํเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื�อ
ปรับสถานะจากแรงงานขา้มชาติที�เขา้เมืองผิดกฎหมายไปสู่การมีสถานะเป็นผูเ้ขา้เมืองโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 3) มีการดาํเนินการในจดัทาํยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาและสถานะสิทธิบุคคลซึ� งมี
เป้าหมายที�จะจดัการในเรื�องการไร้สถานะบุคคลของคนกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย (กฤตยา, ����) 

พ.ศ. 2549 เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานเพิ�มเติมจากผูที้�มี ทร. 38/1 แต่ไม่มีเอกสาร
การจา้งงานและผูที้�ไม่มี ทร.38/1 ในลกัษณะประกนัตนซึ� งมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
อยา่งกวา้งขวางทาํใหใ้นที�สุดก็ยกเลิกการจ่ายเงินประกนัตนไปในปีนี9 มีการขยายการประกนัสุขภาพ
ไปยงัครอบครัวและผูติ้ดตามของแรงงานขา้มชาติตามความสมคัรใจ พ.ศ. 2550 มีการเปลี�ยนแปลง
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ดงันี9  1) ใหผู้จ้ดทะเบียนแรงงานตอ้งเป็นผูที้�เคยจดทะเบียนต่อเนื�องตั9งแต่ปีพ.ศ. 2547 หรือพ.ศ. 2549 
เท่านั9น 2) มีการยกเลิกการรายงานผลการตรวจการตั9งครรภแ์ต่ให้การตรวจการตั9งครรภเ์ป็นไปตาม
กระบวนการวนิิจฉยัเพื�อหลีกเลี�ยงการเอกซ์เรยป์อดและการกินยาป้องกนัโรคเทา้ชา้งที�อาจส่งผลต่อ
ทารกในครรภ ์ 3) มีมติ ครม. เปิดใหมี้การจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติเป็นกรณีพิเศษในพื9นที�จงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดแ้ก่ จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจงัหวดัสงขลาในเขตอาํเภอจะนะ 
นาทวี สะบา้ยอ้ย และเทพาซึ� งแรงงานขา้มชาติตอ้งทาํงานเฉพาะในพื9นที�ที�ได้รับอนุญาตเท่านั9น      
4) ในส่วนของผูติ้ดตามนั9นยุติการอนุญาตให้ผูติ้ดตามอาศยัอยู่ในประเทศไทยยกเวน้บุตรที�เป็น
ผูติ้ดตามแรงงานขา้มชาติที�จดทะเบียนมาตั9งแต่ปี พ.ศ. 2547 5) เริ�มมีการรับแรงงานขา้มชาติที�เขา้
เมืองถูกกฎหมายตาม MOU ระหวา่งไทย – ลาว  และไทย – กมัพูชา จาํนวนประเทศละ 10,000 คน
และมีการปรับลดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางใหเ้หลือ 500 บาท 

พ.ศ. 2551 มีการผ่อนผนัให้แรงงานขา้มชาติสามารถอยู่อาศยัและทาํงานไดเ้ป็นการ
ชั�วคราวโดยมีระยะเวลาในการผ่อนผนัเพิ�มขึ9นเป็น 2 ปีคือสิ9นสุด พ.ศ. 2553 สําหรับแรงงานชาว
กมัพูชาไดก้าํหนดให้การพิสูจน์สัญชาติสิ9นสุดในเดือนธันวาคมของ พ.ศ. 2551 แต่ในส่วนของ
แรงงานลาวยงัต่อเนื�องถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 การเปลี�ยนแปลงอีกดา้นที�สําคญัคือแนวปฏิบติั
ดา้นการประกนัสุขภาพไดเ้ปิดกวา้งให้กบัแรงงานขา้มชาติและครอบครัวที�ไม่มีเอกสารใดๆ เลย
เขา้ถึงบริการสุขภาพไดม้ากขึ9นโดยให้แต่ละโรงพยาบาลพิจารณาตามความเหมาะสมในปีนี9 มีการ
ออกกฎหมายพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ฉบบัใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้น
การควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วมาตราที�เกี�ยวขอ้งการจา้งแรงงานต่างชาติในพระราชบญัญติั
การทาํงานคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงงานจาก 3 ประเทศคือเมียนมาร์ กมัพูชา และลาว
คือมาตรา 13 ซึ� งหมายถึงกลุ่มคนต่างๆดงัต่อไปนี9  1) คนต่างชาติที�รอการเนรเทศตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเนรเทศและไดรั้บการผอ่นผนัให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที�แห่งใดแทนการเนรเทศ 2) กลุ่มคน
ต่างชาติที�เขา้เมืองโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชั�วคราวเพื�อรอการส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคน
เขา้เมืองซึ� งหมายถึงกลุ่มแรงงานจาก 3 ประเทศคือเมียนมาร์ กมัพูชา และลาวกลุ่มนี9 ไดมี้การขึ9น
ทะเบียนรับเลขประจาํตวั 13 หลกัขึ9นตน้ดว้ยเลข “00” ตั9งแต่ พ.ศ. 2547 3) ชนกลุ่มน้อยที�รอลง
รายการสัญชาติไทยหรือรอพิสูจน์สัญชาติไทยงานตามมาตรา 13 (2) ซึ� งสํานกับริหารการทะเบียน
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไดมี้การจดัทาํทะเบียนบุคคลไวแ้ลว้คือตั9งแต่ พ.ศ. 2547 ที�
รัฐบาลประกาศให้มีขั9นตอนกาํหนดให้แรงงานขา้มชาติและผูติ้ดตามตอ้งไปขึ9นทะเบียนบุคคลรับ
เลข 13 หลกัที�ขึ9นตน้สองหลกัแรกดว้ยเลข “00” ทาํให้เกิดฐานขอ้มูลรายบุคคลของแรงงานขา้มชาติ
ขึ9นโดยตวัเลขล่าสุดเมื�อเดือนกรกฎาคม 2551 มีอยูร่วม 1,633,874 คนจงัหวดัที�มีแรงงานขา้มชาติ
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จาก 3 ประเทศเพื�อนบา้นอาศยัอยูม่ากที�สุด 5 ลาํดบัแรกคือกรุงเทพฯ สมุทรสาคร ตาก เชียงใหม่ 
และชลบุรี (กฤตยาและกุลภา, 2552) 

 
9.6 การพสูิจน์สัญชาติ 
หลงัจาก พ.ศ. 2550 เป็นตน้มารัฐบาลไทยไดเ้ริ�มดาํเนินนโยบายในการพิสูจน์สัญชาติ

ซึ� งเป็นนโยบายที�กาํหนดให้แรงงานต่างดา้วจากประเทศเมียนมาร์ ลาว กมัพูชาที�ทาํงานอยู่ใน
ประเทศไทยทุกคนตอ้งเขา้สู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเพื�อเปลี�ยนสถานะสถานภาพจากผูห้ลบหนี
เข้าเมืองเป็นสถานะสถานภาพแรงงานที�ถูกกฎหมายแรงงานต่างด้าวเหล่านี9 สามารถทาํงานใน
ประเทศไทยและไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายเทียบเท่ากบัแรงงานไทย 

ใน พ.ศ. 2550 เริ�มมีการรับแรงงานขา้มชาติที�เขา้เมืองถูกกฎหมายตาม MOU ระหวา่ง
ไทย – ลาว และไทย – กมัพูชา จาํนวนประเทศละ 10,000 คนและเริ�มกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
อย่างจริงจงัแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ กมัพูชา และลาวที�จะเขา้สู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
จะตอ้งมีหลกัฐานดงันี9  ใบทร.38/1 (แบบรับรองรายการทะเบียนประวติั ) ใบอนุญาตทาํงาน (บตัรสี
ชมพู ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุ แรงงานเมียนมาร์ที�จะพิสูจน์สัญชาติไดต้อ้งเป็นกลุ่มที�มาจดทะเบียนและมา
ขอใบอนุญาตทาํงานตามมติครม. วนัที� 18 ธนัวาคม 2550 จะตอ้งเป็นแรงงานที�มีนายจา้งอยูแ่ลว้ 

จากสถิติเมื�อเดือนมีนาคม 2559 พบว่ามีแรงงานขา้มชาติที�ไดรั้บใบอนุญาตทาํงาน
คงเหลือทั�วราชอาณาจกัรทั9งสิ9น 1,548,810 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่มีขา้มชาติทั9งสิ9น 99,784 คน ใน
จาํนวนนี9 มีแรงงานขา้มชาติสัญชาติเมียนมาร์ที�ไดรั้บการพิสูจน์สัญชาติเดิมทั9งสิ9น 81,373 คน นาํเขา้
ตาม MOU ทั9งสิ9น 216 คน (สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2559)  
 
10. นโยบายด้านการจัดการศึกษาสําหรับแรงงานข้ามชาติของกศน.  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มาตรา 4 บญัญติัวา่ “ศกัดิ� ศรีความ
เป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” มาตรา 43 บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่ม
มีสิทธิเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาขั9นพื9นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที�รัฐจะตอ้งจดัให้อย่าง
ทั�วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)ในมาตรา 10 พ.ศ. 2545 มติคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน
นกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ทุกคนที�อาศยัอยูใ่นประเทศไทยรวมถึง “บุคคลที�ไม่มี
หลกัฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย” สามารถเขา้เรียนไดโ้ดยไม่จาํกดัระดบัประเภท ให้
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับสถานศึกษาในอัตราเดียวกับคนไทย และ
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พระราชบญัญติัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พุทธศกัราช 2551 มาตรา 6 
กาํหนดใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัยึดหลกัสําคญั
ประการหนึ�งคือ ความเสมอภาคในการเขา้ถึงและไดรั้บการศึกษาอยา่งกวา้งขวางทั�วถึง เป็นธรรม
และมีคุณภาพเหมาะสมกบัสภาพชีวิตของประชาชนจากกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั “บุคคลที�ไม่มี
หลกัฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย” กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั โดยศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษทาํหน้าที�ขบัเคลื�อนนโยบายสู่การปฏิบติั โดยดาํเนินการร่วมกบั
สถานศึกษาในสังกดัองคก์รหน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายพฒันาแนวทางการจดัการศึกษานอก
ระบบระดบัการศึกษาขั9นพื9นฐาน ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั9นพื9นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย จาก
ขอ้มูลของระบบสารสนเทศ สํานกังานกศน. พบว่า ในภาคเรียนที� 2/2558 แรงงานขา้มชาติที�เป็น
กลุ่มเป้าหมายพิเศษเขา้รับการศึกษานอกระบบทั�วประเทศทั9งสิ9น 2,223 คน ในจาํนวนนี9 มีผูก้าํลงั
ศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา 1,239 คน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 558 คน ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 426 คน (สาํนกังานกศน., ระบบสารสนเทศ, 2559)  

การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติ เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะการสอนเสริมในรายวิชาสุขศึกษา ให้แก่นกัศึกษา
ซึ� งเป็นแรงงานขา้มชาติ ที�กาํลงัศึกษาในระดบัการศึกษาขั9นพื9นฐาน โดยสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
และจุดเนน้การดาํเนินงานของสํานกังานกศน. ประจาํปีงบประมาณ 2559  ดงันี9  ปรัชญาของกศน. 
ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  วิสัยทศัน์คือ กศน. ร่วมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กบัคนไทยอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม ทั�วถึง และมีคุณภาพ  พนัธกิจที�เกี�ยวขอ้งมีดงันี9       
1) จดัและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื�อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ  2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจดัการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 3) ส่งเสริมและพฒันาการนาํเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั  4) พฒันาหลกัสูตร รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สื�อและนวตักรรม การ
วดัและประเมินผลในทุกรูปแบบ  

เป้าหมายของการศึกษานี9 สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการดาํเนินงานของสํานกังานกศน. 
ดงันี9  ขอ้ที� 1 ประชาชนผูด้อ้ย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาไดรั้บโอกาสทางการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั9นพื9นฐานที�มีคุณภาพอยา่งทั�วถึงและเท่าเทียม  ขอ้ที� 2 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอธัยาศยัที�เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ขอ้ที� 3 ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ปรัชญาคิดเป็น อาทิ หมู่บา้นตามรอยพระยุคลบาท หมู่บา้นแห่งการอ่าน บา้นหนงัสือชุมชน แหล่ง
การเรียนรู้ชุมชน ขอ้ที� 4 ประชาชนไดรั้บการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื�อแกปั้ญหาและพฒันา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน โดยมี กศน.ตาํบล ศูนยก์ารเรียนชุมชน และ
แหล่งการเรียนรู้อื�นในชุมชนเป็นกลไกในการจดัการเรียนรู้ ขอ้ที� 5 ประชาชนไดรั้บโอกาสในการ
เรียนรู้และมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีี�เหมาะสมสามารถประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา 
และพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ขอ้ที� 6  ชุมชนมีการจดัการความรู้ของชุมชน เพื�อพฒันา
ไปสู่ความมั�นคงและย ั�งยนืทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และสิ�งแวดลอ้ม ขอ้ที� 
7 ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจดั ส่งเสริม และสนบัสนุนการดาํเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ขอ้ที� 8 หน่วยงานและสถานศึกษาพฒันาและนาํสื�อ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มาใช้ในการเพิ�มโอกาสและ
ยกระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนรู้ 

ผลการดําเนินงานของการศึกษานี9 สอดคล้องกับตัวชี9 วดัที�   2  จ ํานวนของคนไทย
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (กลุ่มเป้าหมายทั�วไป กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มคนไทยทั�วไป เป็นตน้) ที�เขา้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื�อง และการศึกษาตามอธัยาศยัที�
สอดคลอ้งกบัสภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ตวัชี9 วดัที� 3 ร้อยละของผูเ้รียนและผูรั้บบริการที�มี
ผลสัมฤทธิ� ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของแต่ละหลกัสูตร/กิจกรรม ตวัชี9 วดัที� 5 ร้อยละของชุมชนที�มี
การจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้อนัเป็นผลเนื�องจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตวัชี9 วดัที� 10 จาํนวนองคก์รภาคส่วนต่างๆ ทั9งในและต่างประเทศ 
ที�ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดาํเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตวัชี9 วดัที� 
11 จาํนวน/ประเภทของสื�อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที�มีการจดัทาํ /พฒันาและนาํไปใช้เพื�อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตวัชี9 วดัที� 
12 จาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทั�วไปที�เขา้ถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัผา่นช่องทางสื�อเทคโนโลยทีางการศึกษา และเทคโนโลยกีารสื�อสาร 

การวจิยันี9 มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และการดาํเนินของการสํานกังานกศน. ภายใต้
กรอบคิดการจดัการศึกษาตลอดชีวติ โดยใชก้ศน.ตาํบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม ดงันี9  

ยุทธศาสตร์ที� 1 พฒันา กศน.ตาํบลให้เป็นกลไกการขบัเคลื�อนการจดัการศึกษาและ
ส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจดัการศึกษาเพื�อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชน โดยมีจุดเนน้ในการดาํเนินงานดงันี9  ขอ้ที� 1.1 ส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย กศน.ตาํบล/แขวง 
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โดยเน้นการประสานเชื�อมโยงระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียน และภาคีเครือข่ายอื�น ที�ดาํเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการ เพื�อการทาํงานร่วมกนั การส่งต่อผูเ้รียน และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ในอนัที�จะเสริมสร้างสมรรถนะสําหรับการให้บริการทางการศึกษาที�สนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และขอ้ที� 1.3 พฒันากระบวนการดาํเนินงานใน กศน.
ตาํบล โดยให้ความสําคญักบัการใชว้งจรคุณภาพเดมมิ�ง (PDCA) เพื�อการวางแผน การปฏิบติังาน 
การติดตามประเมินผล และการนาํผลมาพฒันาการดาํเนินงาน กศน.ตาํบล/แขวง อยา่งต่อเนื�อง  

ยุทธศาสตร์ที� 2 ลดความเหลื�อมลํ9า สร้างโอกาส และยกระดบัคุณภาพการศึกษา โดยมี
จุดเน้นการดาํเนินงานที�สอดคลอ้งดงันี9  ขอ้ที� 2.3 ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั “ปรับวิธีเรียน เปลี�ยนวิธีจดัการเรียนรู้” โดยการ
พฒันาหลกัสูตร การพฒันาสื�อ การพฒันาสื�อเทคโนโลยีเพื�อการศึกษา การพฒันาระบบ ICT การ
พฒันาบุคลากรผูเ้กี�ยวขอ้ง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การประเมินเทียบระดบัการศึกษาการพฒันาระบบการสะสมและเทียบโอน
ผลการเรียน และให้ความสําคญักบัการวิจยัเพื�อการพฒันางานในรูปแบบต่างๆ ขอ้ที� 2.4 ใช้สื�อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื�อสารที�ทนัสมยัและเหมาะสมเป็นเครื�องมือในการ
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การจดัการศึกษานอกระบบผา่นทีวีสาธารณะ (ติวเขม้
เติมเต็มความรู้) ETV วิทยุกระจายเสียง Social Media ในรูปแบบต่างๆ Application บน Smart 
Phoneสื�อ Off line ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างองคค์วามรู้ที�หลากหลาย มีความถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เสนอผา่นช่องทางดงักล่าว 

ยุทธศาสตร์ที� 4 จดัการศึกษาเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวยัและพฒันาคุณภาพชีวิต มี
จุดเน้นการดาํเนินงานที�สอดคลอ้งดงันี9  ขอ้ที� 4.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนในรูปแบบกลุ่มสนใจในเรื�องต่างๆ อาทิ การจดัการขยะ การประหยดัพลงังาน การส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยีที�เหมาะสม การใชก้ระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามยั ความรู้
เรื�องภาษาและวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสามคัคีปรองดอง ความพอเพียง ขอ้ที� 4.6 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนในเชิงรุกที�หลากหลาย ทนัสมยั สร้างสรรค ์
ต่อเนื�อง และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและชุมชนและความจาํเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของ
แต่ละชุมชน รวมทั9งมีการบูรณาการความรู้ในชุมชนเพื�อเชื�อมโยงกบัหลกัสูตรต่างๆ ของ กศน. และ
ใชทุ้นทางสังคมของแต่ละชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยใช ้กศน.ตาํบล/แขวง ที�ดาํเนินการอยู่
แลว้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 



112 
 

11.งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  
การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่

แรงงานขา้มชาตินั9น ผูว้จิยัไดท้บทวนงานศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนที� 1 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ  
ส่วนที� 2 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ 
ส่วนที� 3 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

11.1 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันารูปแบบ 
เพ็ญศรี พงษ์ประภาพนัธ์ และคณะ (2553) วิจยัเรื�องการพฒันารูปแบบการส่งเสริม

สุขภาพแบบองคร์วมของผูป่้วยเบาหวานในชุมชนวดัปุรณาวาส มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการดูแล
สุขภาพของตนเองของผูป่้วยเบาหวานและเพื�อพฒันารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมของ
ผูป่้วยเบาหวานในชุมชนวดัปุรณาวาสและนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชาสร้าง
เสริมสุขภาพเพื�อป้องกนัการเจ็บป่วยและการป้องกนัโรคและการดูแลผูป่้วยเรื9 อรังในชุมชนโดย
ศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยเบาหวานในชุมชนวดัปุรณาวาสจาํนวน 20 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดว้ยพฤติกรรมดา้นการบริโภคอาหาร การ
ออกกาํลงักาย การพกัผอ่น การคลายเครียด และการรักษาอยา่งต่อเนื�องและกิจกรรมกระบวนการ
เสริมพลงัร่วมกบัทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล 1. 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อนาํมาสร้างเป็นรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผูป่้วยเบาหวานเป็นการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วมกบั กลุ่มตวัอย่างโดยการรวบรวมขอ้มูลจากแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและ
ทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์นาํมาสร้างเป็นรูปแบบและทดลองปฏิบติัจริง 2. วิเคราะห์ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารแจกแจงความถี�ร้อยละหาค่าเฉลี�ยค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานและ
พิสัยของคะแนนพฤติกรรม 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพเช่นการบริโภคอาหาร
และการออกกาํลงักาย การพกัผอ่นและคลายเครียดและการรักษาต่อเนื�อง การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ดว้ยการแจกแจงความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติ Paired T-test ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที� 1 เป็นการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูป่้วยพบวา่ 

ผลการศึกษาเกี�ยวกบัการรับรู้โรคเบาหวานของผูป่้วยแสดงให้เห็นวา่ผูป่้วยมีการรับรู้
สาเหตุและอาการของโรคเบาหวานและการปฏิบติัตนจากประสบการณ์ที�ผ่านมาเนื�องจากเคยมี
บุคคลในครอบครัวเพื�อนญาติเป็นโรคเบาหวานแต่เมื�อรับประทานยาแลว้อาการดีขึ9น 
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พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจยัที�เป็นอุปสรรค คณะผูว้ิจยัได้แบ่งพฤติกรรม
ออกเป็น 5 พฤติกรรม ตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมคือ รับประทานอาหาร การออก
กาํลงักาย การพกัผอ่น การคลายเครียด และการรักษาอย่างต่อเนื�อง พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่พฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นพฤติกรรมที�มีความ
ซบัซอ้นที�มีปัจจยัที�มีอิทธิพลทั9งตวัผูป่้วยเองและสภาพแวดลอ้ม พฤติกรรมการออกกาํลงักาย พบวา่
ผูป่้วยเกือบทั9งหมดขาดการออกกาํลงักายเป็นประจาํ ทั9งนี9 เนื�องจากการออกกาํลงักายประจาํเป็นการ
ปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตที�มีลกัษณะเฉพาะพฤติกรรมการพกัผ่อนพบว่ามีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีการ
พกัผอ่นไม่เพียงพออีกทั9งผูป่้วยบางคนมีภาวะเครียดพฤติกรรม การรักษาอยา่งต่อเนื�องพบวา่ผูป่้วย
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานยาไม่ถูกตอ้ง 

การพฒันารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผูป่้วยเบาหวานในชุมชนวดั
ปุรณาวาสนี9 เป็นการพฒันารูปแบบจากข้อมูลเชิงประจกัษ์ที�ได้จากการศึกษาและภายใต้กรอบ
แนวคิดแบบจาํลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์พบว่ามี 4 องค์ประกอบหลกัคือ 1) ปัจจยั
เกี�ยวกบัตวัผูป่้วยเองซึ� งมี 4 องคป์ระกอบยอ่ยคือการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัการรับรู้อุปสรรค
ในการปฏิบติัการับรู้ความสามารถของตนเองและความรู้สึกที�มีต่อพฤติกรรม 2) อิทธิพลจากกลุ่ม
อา้งอิง 3) อิทธิพลจากสถานการณ์ 4) ความจาํเป็นและทางเลือกอื�นซึ� ง 4 องคป์ระกอบนี9สอดคลอ้ง
กบัแบบจาํลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 

ดา้นการประเมินคะแนนพฤติกรรมสุขภาพประกอบดว้ย คะแนนพฤติกรรม คะแนน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร คะแนนพฤติกรรมการออกกาํลงักาย คะแนนพฤติกรรมการพกัผอ่น 
คะแนนพฤติกรรมการคลายเครียด และคะแนนพฤติกรรมการรักษาอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั9งก่อนและหลงัการร่วมโครงการวิจยัพบวา่ คะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างหลงั
การทาํกิจกรรมเพื�อการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพมากกว่าก่อนการทาํกิจกรรมแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

บุบผา อนันตสุชาติกุล (2554) ได้ศึกษารูปแบบและการจดัการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที�

สองของผูย้า้ยถิ�นจากประเทศเมียนมาร์ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษาและขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายเพื�อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ เพื�อการอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลืนและสันติสุข

ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม โดยให้ความสําคญักบัการธาํรงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุดว้ยวิธีการศึกษา

จากเอกสารของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง การสนทนากลุ่ม สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการกบัผูส้อน ผูป้กครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาดว้ยวิธีการสืบสาว

เชื�อมโยงบุคคล (snowball) ในพื9นที� 6 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ (อาํเภอแม่อาย และอาํเภอเชียง
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ดาวเป็นแรงงานภาคเกษตร) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (อาํเภอปายและอาํเภอปางมะผา้ ซึ� งเป็นแรงงานใน

ภาคเกษตรกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่และปะโอ) จงัหวดัเชียงราย (แรงงานก่อสร้างในอาํเภอแม่สาย ) 

จงัหวดัตาก (กลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหรี�ยงในโรงงาน อาํเภอแม่สอด) จงัหวดัสมุทรสาคร (แรงงานโรงงาน

อาหารทะเล) จงัหวดัระนอง (แรงงานประมง) ผลการศึกษาพบรูปแบบการจดัการศึกษาแก่ทายาทรุ่น

ที�สองของผูอ้พยพจากประเทศเมียนมาร์ที�สาํคญั 3 รูปแบบไดแ้ก่  

1) “การศึกษาในกระแสหลกั” เป็นรูปแบบที�นาํไปสู่การหลอมรวมปลูกฝังความเป็น

ไทยภายใตแ้นวคิดเอกวฒันธรรม เพื�อความมั�นคงของชาติ โดยใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอนแบบ

เดียวกบัเด็กไทย เน้นการสอนและการสื�อสารภาษาไทยและปลูกฝังวฒันธรรมไทยเป็นหลกั ไม่

อ่อนไหวตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะของเด็กไร้สัญชาติ พบดาํเนินการในการจดัการศึกษาขั9น

พื9นฐานในสถานศึกษาของรัฐเกือบทั9งหมดทุกพื9นที�การศึกษา  

2) รูปแบบที�ปลูกฝังความเป็นไทยแนวพหุวฒันธรรม แมจ้ะไม่สมบูรณ์ หลกัสูตรมี

ความยืดหยุน่ให้โอกาสนกัเรียนไดเ้รียนรู้รากเหงา้ทางวฒันธรรมและภาษาของตนเอง ให้ทางเลือก

เพื�อการอยูใ่นประเทศไทยหรือกลบัคืนมาตุภูมิ รูปแบบนี9พบในโรงเรียนรัฐบางแห่ง ไดแ้ก่โรงเรียน

บา้นท่าอาจ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก มีหลกัสูตร 3 ภาษา และมีโครงการ School within School รับ

นักเรียนไร้สัญชาติจากศูนย์การเรียน และโรงเรียนวดัศรีมงคล จังหวดัสมุทรสาคร เปิดสอน

หลกัสูตรทวิภาษา (ภาษาแม่ควบคู่ภาษาไทย) โดยมีผูส้อนเป็นคนไทย คนมอญ และคนเมียนมาร์ 

โรงเรียนลกัษณะนี9 เรียกวา่ “โรงเรียนขยายทางเลือก”  

3) รูปแบบที�คาํนึงถึงการกลบัมาตุภูมิหรือไปประเทศที�สาม จดัอยู่ในโรงเรียนขยาย

ทางเลือกซึ� งมีชื�อเรียกในพื9นที�วา่ “ศูนยก์ารเรียน” (Learning Center) โดยองคก์รเอกชนไม่แสวงหา

ผลกาํไร มูลนิธิ หรือโดยผูอ้พยพที�มีศกัยภาพพบส่วนมากในพื9นที�ชายแดนที�ติดต่อกบัประเทศเมียน

มาร์ ซึ� งมีผูอ้พยพเมียนมาร์จาํนวนมาก ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนในจงัหวดัตาก สมุทรสาคร ระนอง ใช้

หลกัสูตรของเมียนมาร์และภาษาเมียนมาร์ในการเรียนการสอน มีการสอนภาษาไทยเพื�อสื�อสารกบั

คนไทยได้ สําหรับศูนย์การเรียนขนาดใหญ่ที� มีความพร้อมคุณสมบัติของผูส้อน จะมีการใช้

หลกัสูตรภาษาองักฤษในการสอน ตั9งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน

สามารถไปศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในต่างประเทศได ้และในระยะหลงัมีการเพิ�มทางเลือกเพื�อ
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การปรับตวัและทาํงานในประเทศไทย ศูนยก์ารเรียนในลกัษณะนี9พบในอาํเภอแม่สอดจงัหวดัตาก

เท่านั9น  

การจดัการศึกษาสําหรับเด็กไร้สัญชาติในภาครัฐและนอกภาครัฐส่วนใหญ่ยงัขาด
คุณภาพและทิศทางที�เหมาะสมในการตอบสนองความตอ้งการและความด้อยโอกาสการเขา้ถึง
การศึกษาของบุคคลที�ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎร แต่นาํนโยบายไปปฏิบติั  แต่การนาํนโยบายไป
ปฏิบติัยงัขาดการดาํเนินงานที�เป็นระบบและรูปธรรมชัดเจน เห็นได้จากไม่มีกิจกรรมการพฒันา
ผูส้อนใหมี้ความรู้ ความตระหนกัหรือแนวทางการจดัการเรียนการสอนที�คาํนึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ให้อ่อนไหวต่อความด้อยโอกาสของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เรียนรู้การกระทาํที�ไม่เป็นการ
แบ่งแยกกีดกนัหรือมีอคติทางชาติพนัธ์ุ  

พรรษา เอกพรประสิทธ์ (2554) ศึกษาเรื�อง การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของบอยล์เพื�อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับประชาชนผูจ้ดัรายการวิทยุ
ชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื�อพฒันาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
ของบอยล์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการจดัรายการวิทยุชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม
สําหรับประชาชนผูจ้ดัรายการวิทยุชุมชน 2) เพื�อทดลองใช้โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดของบอยล์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการจดัรายการวิทยุชุมชนและความ
รับผดิชอบต่อสังคมสําหรับประชาชนผูจ้ดัรายการวิทยุชุมชน  3) เพื�อศึกษาปัจจยัเงื�อนไขและปัจจยั
ที�เกี�ยวขอ้งของการนาํโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของบอยล์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจดัรายการวิทยุและความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับประชาชนผูจ้ดัรายการ
วิทยุชุมชน  กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานด้านวิทยุชุมชนแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุมจาํนวน 30 คน  

ผลการวจิยัพบวา่ 1. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของบอยล์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับ
ประชาชนผูจ้ดัวทิยชุุมชนประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ผูเ้รียน ผูส้อน เนื9อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ระยะเวลา แหล่งความรู้และสื�อสภาพแวดล้อม การวดัและการประเมินผล และองค์ประกอบการ
เรียนรู้เพื�อเสริมสร้างความรับผิดชอบชอบต่อสังคมคือ ETHICAL MODEL ประกอบดว้ย 1. 
Experience ประสบการณ์ 2.Transform การปรับเปลี�ยนกรอบความคิด 3.Hypothesis การตั9ง
สมมุติฐาน 4. Idea การคิด 5.Change การเลือกตดัสินใจ 6.Avowal การยืนยนัยอมรับ 7. Learning  
for change การเรียนรู้เพื�อการเปลี�ยนแปลง 



116 
 

2. ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมการเรียนรู้พบวา่กลุ่มทดลองมีคะแนนหลงัการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองและคะแนนหลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัยะสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05  

3. ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของ
บอยล์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการจดัรายการวิทยุชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
สําหรับประชาชนผูจ้ดัรายการวิทยุชุมชนคือผูเ้รียน ผูส้อน เนื9อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และ
เงื�อนไขในการนาํไปใชไ้ดแ้ก่ ผูเ้รียน การเป็นแบบอยา่งที�ดีของผูส้อนและการเรียงลาํดบัเนื9อหา 

วีระกุล อรัณยะนาค(2555) ศึกษาเรื�อง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว แรงงานต่างดา้วในงานศึกษานี9 ไดแ้ก่ แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ เขมร 
และลาวที�ทาํงานในสถานประกอบการจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสภาพและความ
ตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิต และเพื�อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ต่างดา้ว ซึ� งแบ่งวธีิการดาํเนินการวจิยัออกเป็น 4 ขั9นตอนไดแ้ก่  

1. ศึกษาสภาพและความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต แรงงานต่างดา้วโดย

วธีิการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วจาํนวน 50 คน  ผลการวิจยัพบวา่แรงงานต่างดา้ว

มีความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้และ

เศรษฐกิจ  

2. ออกแบบและพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชท้ฤษฎี Andragogy ของ 

Knowles ปรัชญาคิดเป็นของโกวทิ วรพิพฒัน์ และขั9นตอนการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

ของ Boyle  

3. การทดลองจดักิจกรรมเพื�อสร้างเสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างดา้ว โดยใชว้จิยัเชิง

ทดลอง แบบกลุ่มเดียวจาํนวน 20 คน  จากการทดลองพบวา่ ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.27/81.40  

4. กิจกรรมการประเมิน คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้วที�ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วที�ผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 20 คนและนายจา้ง

จาํนวน 20 คน ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นสุขภาพมีการพฒันาคือ มีบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 

ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจาํปี มีการเลือกใชย้าตรงโรค มีการรับประทานอาหารที�เป็นประโยชน์ 

รู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเขา้ถึงบริการสาธารณสุข ดา้นการศึกษามีการพฒันาคือ 

การฟังภาษาไทย การพูดภาษาไทย การอ่านภาษาไทยทราบถึงสิทธิในการเรียน มีช่องทางในการ
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รับรู้ข่าวสาร ทราบถึงช่องทางในการศึกษาอบรมตามความสนใจ และหารายไดเ้สริมจากการทาํงาน

ล่วงเวลา ด้านรายได้และเศรษฐกิจมีการพฒันาคือมีการออมมีการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายและ

ประหยดั  

คีรีบูน จงวุฒิเวศยแ์ละพรรณภทัร ปลั�งศรีเจริญสุข (2557) ศึกษาเรื� อง การพฒันา

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนโดยใช้พิพิธภณัฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ในทอ้งถิ�นเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ดาํเนินการในพิพิธภณัฑ์ 4 แห่งในภูมิภาค

ตะวนัตก ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบดงักล่าวเป็นรูปแบบที�ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ที�ให้ความสําคญักบั

การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยคาํนึงถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งแหล่งเรียนรู้กบัชุมชน มีการ

เชื�อมโยงเนื9อหาที�จดัแสดงแหล่งเรียนรู้นั9นๆ กบัองค์ความรู้และวฒันธรรม วิถีชีวิตของผูค้นใน

ทอ้งถิ�นชุมชนที�แหล่งเรียนรู้นั9นตั9งอยู ่มีวิธีการเรียนรู้ที�หลากหลาย เพื�อให้สอดคลอ้งและเหมาะสม

กับผูเ้รียนหรือกลุ่มเป้าหมายที�มีความหลากหลายของช่วงวยั ความต้องการหรือความสนใจที�

แตกต่าง มีการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตที�ครอบคลุมทั9งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เพื�อ

นาํไปสู่การเรียนเพื�อรู้ เพื�อปฏิบติัไดจ้ริง เพื�อการอยูร่่วมกนั และเพื�อเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์  

หลกัการที�ใช้นั9นเกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน 

และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์มีขั9นตอนการพฒันารูปแบบประกอบดว้ย 1) การวางแผนร่วมกนักบั

ชุมชน 2) ศึกษาสภาพแหล่งพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ของทอ้งถิ�น 3) พฒันากิจกรรมเพื�อการ

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 4) ดาํเนินกิจกรรม ประเมินผล และสรุปผล และ 5) นาํเสนอเพื�อรับฟังความ

คิดเห็นและเผยแพร่ ปัจจยัของการนาํรูปแบบไปใชมี้ปัจจยัภายในไดแ้ก่ 1) องคค์วามรู้ขอ้มูลของสิ�ง

ที�จดัแสดง 2) การบริหารจดัการ และ3) การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถิ�น ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ การ

ให้ความสําคญัของหน่วยงานต่างๆ ที�จะใช้ประโยชน์จากพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

เงื�อนไขในการรูปแบบไปใชคื้อ 1) ความเหมาะสมของสถานที�และสภาพแวดลอ้ม 2) ทศันะต่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 4) การประสานงานและระดมทรัพยากรและ 5)

อิสระในการสร้างสรรค์กิจกรรม ตวับ่งชี9 ความสําเร็จได้แก่ ความแปลกใหม่ขอกิจกรรม ความ

หลากหลาย สะท้อนอตัลักษณ์ของชุมชน  เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมทุกขั9นตอน ก่อให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลง และนอกจากนี9ในดา้นของความย ั�งยืนพบวา่ของการจดักิจกรรมในแหล่งเรียนรู้จะตอ้ง
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มีความสามารถในการขยายผล การยอมรับ การระบุกิจกรรมในแผนการทาํงานของชุมชน มีการจดั

กิจกรรมตามประเพณีอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํ  

11.2 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัความรอบรู้ทางสุขภาวะ  
งานศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัความรอบรู้ทางสุขภาวะในประเทศไทย มีการศึกษาดา้น

การพฒันาสุขภาวะในดา้นต่างๆ แตกต่างกนัออกไป มีทั9งการศึกษาดา้นการเขา้ถึงบริการและขอ้มูล
ทางดา้นสุขภาพ การพฒันาระบบการสื�อสารและนกัสื�อสารสุขภาพที�เป็นคนในกลุ่มชาติพนัธ์ุเอง 
และกลุ่มประชาชนทั�วไป ตลอดจนการพฒันาเครื�องมือในการชี9 วดัความรอบรู้ทางสุขภาวะในกลุ่ม
บุคคลที�หลากหลายดว้ย ดงัจะไดก้ล่าวถึงดงันี9   

ขวญัชีวนั บวัแดงและคณะ(2552) วิจยัเรื�อง การพฒันานกัสื�อสารสุขภาพไทใหญ่
ในพื9นที�จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ� งเป็นการวิจยัและพฒันาระบบสื�อสารสุขภาพสู่ประชาชน ที�มุ่งเนน้การ 
พฒันาระบบการสื�อสารสุขภาพในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและมีภาษาและวฒันธรรมที�แตกต่างจากกลุ่ม
คนไทย ซึ� งกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานี9 คือแรงงานขา้มชาติไทใหญ่ที�อพยพมาจากประเทศเมียน
มาร์เขา้มาทาํงานในพื9นที�จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจาํนวนกวา่หนึ�งแสนคน สถานภาพบุคคลที�เขา้เมือง
ผิดกฎหมาย ทาํงานหนกัและไม่สามารถใช้ภาษาไทย ทาํให้แรงงานกลุ่มนี9 เขา้ไม่ถึงสถานบริการ
สาธารณสุขและขอ้มูลข่าวสารที�สื�อสารตามระบบปกติเพื�อให้แรงงานไทใหญ่สามารถพึ�งตนเองได้
ในทางสุขภาพและมีสุขภาวะที�ดียิ�งขึ9น งานวิจยันี9 จึงมีวตัถุประสงคที์�จะพฒันานกัสื�อสารสุขภาพที�
เป็นคนไทใหญ่ พฒันาเครือข่ายการสื�อสารสุขภาพระหวา่งองคก์รภาคีภาครัฐเอกชนและชุมชนและ
พฒันาระบบและกลไกการสื�อสารสุขภาพที�หนุนช่วยใหก้ารทาํงานของนกัสื�อสารสุขภาพเป็นไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยขั9นตอนการดาํเนินการวิจยัเริ�มจากการคน้หานกัสื�อสารสุขภาพไทใหญ่(นสส.
ไต) ที�มีจิตอาสาสนใจในการพฒันาตนเองและทาํกิจกรรมการสื�อสารสุขภาพและสามารถปลีกตวัมา
ร่วมงานไดจ้ากนั9นจึงจดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนสส.ไตและสนบัสนุนให้จดักิจกรรมการ
สื�อสารสุขภาพซึ� งประกอบไปด้วยการจดัรายการวิทยุชุมชนการผลิตละครวิทยุและการจดัเวที
สาธารณะระยะเวลาการวจิยัตั9งแต่วนัที� 1 มีนาคม ถึง –ธนัวาคม 2551 

การพัฒนานสส.และการทํากิจกรรมการสื� อสารสุขภาพทําให้เ กิดผลตาม
วตัถุประสงค์ได้แก่ การที�นสส.ไตมีความรู้ความสามารถในการสื� อสารมากขึ9 นสามารถขยาย
เครือข่ายการสื�อสารสุขภาพได้กวา้งขวางขึ9 นทั9งในระหว่างนสส.ด้วยกันและระหว่างนสส.กับ
เจา้หน้าที�ของรัฐนกัวิชาการและเจา้หน้าที�องค์กรภาคีอื�นๆ และไดพ้ฒันากระบวนการฝึกอบรมที�
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อาศยัวิทยากรที�มีความรู้หลายด้านได้แก่ ดา้นสุขภาพดา้น แนวคิดและเทคนิคการสื�อสารที�มา
ร่วมกนัวางเนื9อหาและกระบวนการพฒันานสส.  

สุดทา้ยการวจิยัมีขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานการสื�อสารสุขภาพในกลุ่มแรงงาน
ขา้มชาติโดยเสนอให้เพิ�มปริมาณและคุณภาพของนสส. โดยการพฒันาสถาบนัที�ให้การฝึกอบรม
การส่งเสริมให้แรงงานขา้มชาติเรียนภาษาและวฒันธรรมไทยให้มากขึ9น เป็นตน้ เสนอให้เพิ�ม
บทบาทขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น(อปท.) และในการส่งเสริมสุขภาวะของแรงงานขา้มชาติ
ให้พฒันาช่องทางการสื�อสารสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ9น เสนอให้พฒันาคลงัขอ้มูลที�ให้
ขอ้มูลที�ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการสื�อสารสุขภาพของแรงงานขา้มชาติและเขา้ถึงไดง่้ายและ
เสนอใหเ้พิ�มการสื�อสารกบัสังคมในลกัษณะที�จะนาํไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธ์ุและส่งเสริมความ
เขา้ใจในความเป็นมาและความแตกต่างทางวฒันธรรมและส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร และเดช เกตุฉํ�า (2554) ศึกษาเรื�องการพฒันาเครื�องมือวดั
ความฉลาดทางสุขภาพเกี�ยวกบัโรคอว้นของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� 3 (ระยะที� 1 ) เป็นการศึกษานาํ
ร่องเพื�อศึกษาความเหมาะสมองค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพตามแนวคิดของ Nutbeam 
(2008) และพฒันาเครื�องมือทดสอบความฉลาดทางสุขภาพเกี�ยวกบัโรคอว้นสําหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีที�  3 พบว่า โมเดลวดัความฉลาดทางสุขภาพเกี�ยวกับโรคอ้วนในกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที�  3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ได้ 4 องค์ประกอบจาก 6 
องค์ประกอบที�มีความเหมาะสมสูงคือ 1) ทกัษะการจดัการตนเอง 2) ทกัษะการเขา้ถึงขอ้มูลและ
บริการสุขภาพ 3) ทกัษะการสื�อสารเพื�อเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี�ยงต่อสุขภาพ และ 4) รู้เท่า
ทนัสื�อ มีค่าความเที�ยงตรงทั9งฉบบัในระดบัสูงมาก (r= 0.86) และมีอาํนาจจาํแนกดีมากสามารถใช้
จาํแนกระดบัความฉลาดทางสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี แต่พบวา่ 2 องคป์ระกอบที�เหลือยงัตอ้งการมีการ
พฒันาเพิ�มขึ9น องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสุขภาพและการป้องกนัโรคอว้น และ
องค์ประกอบดา้นทกัษะการตดัสินใจเพื�อสุขภาพ จากผลการศึกษาดงักล่าวชี9 ให้เห็นว่าการพฒันา
เครื�องมือวดัความฉลาดทางสุขภาพมีคุณภาพไดม้าตรฐานสามารถเป็นตวัชี9วดัระดบัประเทศได ้ 

สุสัณหา ยิ9มแยม้ (ก) (2555) วิจยัเรื� อง การพฒันาระบบการสื�อสารสุขภาพด้าน
อนามยัเจริญพนัธ์ุสําหรับแรงงานขา้มชาติไทใหญ่ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ� งมี
วตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาระบบการสื�อสารสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุสําหรับแรงงานขา้มชาติไท
ใหญ่โดยใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนพื9นที�วิจยัคือจงัหวดัเชียงใหม่
เนน้เขตเมืองและชานเมืองไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอสารภี อาํเภอสันทราย และอาํเภอสันกาํแพง ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยใช้ตวัแทนจากกลุ่มภาคีหลกัไดแ้ก่ นกัวิชาการจากคณะ
พยาบาลศาสตร์จาํนวน 5 คน และนกัวิชาการจากคณะการสื�อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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จาํนวน 2 คน ตวัแทนจากสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ เครือข่ายโครงการชิลด์และเครือข่ายมูลนิธิ   
แมพจาํนวน 20 คน กลุ่มตวัอยา่งจากภาคีรองไดแ้ก่ นกัจดัรายการใหญ่ของวิทยุชุมชนจาํนวน 28 คน
พนกังานสุขภาพต่างดา้ว (พสต.) และอาสาสมคัรสุขภาพต่างดา้ว (อสต.) จาํนวน 25 คน ใช้
เครื�องมือในการวิจยัคือการสัมภาษณ์การสังเกตการอบรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Training) 
ประกอบด้วยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เดิม (Experiential Learning Cycle) ผสมผสานกบั
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) โดยการเรียนรู้ทั9งในห้องเรียนและภาคสนามร่วมกบัการประชุม
ปรึกษาหารือ (Meeting) การสะทอ้นความคิด (Reflection) การจดัเวทีสรุปบทเรียน (Lesson Learn) 
และการทาํแบบประเมินผลการฝึกอบรมเพื�อเปรียบเทียบความรู้และทกัษะก่อน – หลงัในการ
สื�อสารสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุการดาํเนินกิจกรรมเนน้การทาํงานแบบพหุภาคี ประกอบดว้ย
แรงงานขา้มชาติไทใหญ่ แกนนาํไทใหญ่ นกัสื�อสารไทใหญ่ และนกัวิชาการโดยมีกลุ่มภาคีหลกัทาํ
หน้าที�เป็น “สามเหลี�ยมเขยื9อนภูเขา” เพื�อผลกัดนัการทาํงานเชิงระบบทาํการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ขอ้มูลดว้ยวิธีสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจยัทาํให้เกิดการพฒันาระบบสื�อสารสุขภาพดา้น
อนามยัเจริญพนัธ์ุสําหรับแรงงานขา้มชาติไทใหญ่ดงันี9  1) เกิดการประสานงานของสามภาคีหลกั
ร่วมกบัโครงการชิลด์และเจา้หน้าที�จากมูลนิธิแมพ 2) เกิดนักสื�อสารสุขภาพไทใหญ่ที�มีความ
ตระหนกัและมีความรู้พื9นฐานดา้นการดูแลสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ 3) มีสื�อรณรงค์สุขภาพ
ประเภทต่างๆไดแ้ก่สื�อเสียงสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อรณรงคเ์ช่น ละคร และสปอตรณรงค ์แผน่พบั ภาพ
พลิก และบอร์ดสุขภาพที�เนน้การสร้างเสริมสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ ทาํให้ไดร้ะบบสื�อสาร
สุขภาพที�มีประสิทธิภาพและมีพลงัในการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานดา้นสุขภาพให้กระจายไปยงั
กลุ่มเป้าหมายอยา่งสร้างสรรคแ์ละทั�วถึงและย ั�งยนื 

ในปีเดียวกนั สุสัณหา ยิ9มแยม้ (ข) (2555) ศึกษาเรื�องการเขา้ถึงบริการสุขภาพและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ ของแรงงานขา้มชาติไทใหญ่ โดยงานวิจยัชิ9นนี9
เห็นวา่แรงงานสตรีไทใหญ่มีขอ้จาํกดัดา้นสิทธิทางกฎหมายโดยเฉพาะแรงงานที�ไม่มีบตัรประกอบ
กบัความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรม จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาของการเขา้ถึงบริการสุขภาพดา้น
อนามยัเจริญพนัธ์ุส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ โดยการวิจยัรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์กับแรงงานขา้มชาติสตรีไทใหญ่จาํนนวน 314 คนและใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมจาํนวน 48 คน ผลการวิจยัพบวา่สตรีร้อย
ละ 42.7-55.4 ไม่ทราบถึงบริการดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุในแต่ละเรื�องที�มีอยูใ่นสถานบริการขณะที�
ร้อยละ 19.9-41.1 ของสตรีที�ทราบวา่มีบริการเคยใชบ้ริการสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุในแต่ละ
เรื�องอยา่งนอ้ยหนึ� งครั9 ง โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 93.2-97.1 มีความพึงพอใจในบริการ
สุขภาพด้านอนามยัเจริญพนัธ์ุที�ได้รับสําหรับอุปสรรคในการรับบริการสุขภาพดา้นอนามยัเจริญ
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พนัธ์ุที�สําคญัไดแ้ก่“ลาํบากใจที�จะไดรั้บการตรวจรักษาจากแพทยที์�เป็นผูช้าย” และ“อายเพราะตอ้ง
เปิดเผยอวยัวะที�ควรปกปิด” ดงันั9นเมื�อสตรีมีปัญหาสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุสตรีเกือบครึ� งหนึ�ง
ซื9อยามารับประทานเอง (41.7%) ตรวจรักษากบับุคลากรแผนปัจจุบนั (40.4%) และรับการดูแลโดย
หมอพื9นบา้น (17.5%) ผลการวิจยัคณะผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะควรมีการพฒันาระบบการสื�อสาร
สุขภาพและการจดับริการสุขภาพเฉพาะแรงงานขา้มชาติสตรีเพื�อแรงงานกลุ่มนี9สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารและบริการสุขภาพไดโ้ดยง่ายและจูงใจใหมี้พฤติกรรมอนามยัเจริญพนัธ์ุที�ดี 

นภาพร วานิชยก์ุลและสุชาดา ภทัรมงคงฤทธิ�  (2556) ศึกษาความแตกฉานทาง
สุขภาพ (Health Literacy) ของคนไทย  เนื�องจากเครื�องมือประเมินความแตกฉานทางสุขภาพส่วน
ใหญ่เป็นการอ่านขอ้มูลทางสุขภาพมากกวา่การหาขอ้มูล เขา้ใจขอ้มูลที�ไดรั้บ และนาํไปใชใ้นการ
ดาํเนินชีวิตให้เกิดสุขภาวะที�ดีได ้ โดยการพฒันาแบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพของคน
ไทยในบริบทการดูแลจดัการสุขภาพตามวฒันธรรมความเป็นอยูพ่ื9นบา้นที�อาจมีความแตกต่างกนัใน
ภาคต่างๆ ของประเทศไทยเพื�อให้เขา้ใจในความซบัซ้อนของการใชข้อ้มูลทางสุขภาพของคนไทย
มาจดัการโรค ความเจ็บป่วย พิการและสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย และนาํไปสู่การการนาํไปใช้
เพื�อเป็นตวัชี9 วดัผลลพัธ์ทางสุขภาพและนาํเป็นขอ้มูลพื9นฐานในการกาํหนดนโยบายการบริการเพื�อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยต่อไป งานวิจยัชิ9นนี9 จึงเน้นให้เกิดความเขา้ใจความแตกฉานทาง
สุขภาพในบริบทของคนไทยดว้ยการสังเคราะห์ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายทั9ง 5 กลุ่มไดแ้ก่ คน
ทั�วไป ผูป่้วยโรคเรื9 อรัง คนพิการทางการเคลื�อนไหว การไดย้ิน และการมองเห็น เกี�ยวกบัสิ�งที�ช่วย
ให้ประชาชนผูป่้วยและคนพิการสามารถนาํขอ้มูลทางสุขภาพไปใชใ้นการจดัการดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่ลกัษณะของกลุ่มที�เสนอความคิดเห็นทั9งกลุ่มคนไทยทั�วไป ผูป่้วย
โรคเรื9อรัง คนพิการทางการมองเห็น ทางการเคลื�อนไหว และทางการไดย้ินพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญิง(56.10%) จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (37.20%) ยกเวน้กลุ่มคนพิการทางการ
เคลื�อนไหวและทางการไดย้นิที�ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 40 ไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ส่วน
ผูป่้วยโรคเรื9 อรังแสดงถึงสังคมผูสู้งอายุร้อยละ 70 ได้รับการศึกษาระดบัประถมศึกษา ในเชิง
สถานภาพทางสังคม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (61.60%) มีเศรษฐานะอยูใ่นระดบั
พอมีกินมีใช้ (75.86%) และมีอาชีพรับจา้งและคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั (30.77% และ 26.92% 
ตามลาํดบั) ยกเวน้กลุ่มผูป่้วยโรคเรื9อรังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (51.16%) 

ทั9ง 5 กลุ่มเป้าหมายไม่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p>.05) นอกจากนั9นการรับรู้ภาวะสุขภาพไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามเพศ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และเศรษฐานะ(p>.05) จากการทาํแผนที�ความคิดดว้ยการ
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วิเคราะห์การจดักลุ่มแบบหลายตวัแปร (Multivariate Cluster analysis)ในกลุ่มเป้าหมายทั9ง 5 กลุ่ม
ตามจงัหวดัที�เขา้ร่วมการศึกษาพบวา่ ผูใ้ห้ความเห็นทั9งหมด 25 กลุ่มพบ องคป์ระกอบสําคญัของ
บุคคลที�แสดงถึงสมรรถนะในการเรียนรู้ขอ้มูลสุขภาพและสามารถนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและคนใกลชิ้ดในการรักษาสุขภาพในทุกกลุ่มรวมทั9งหมด 17 องค์ประกอบหลกั 1) การ
เขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพจากแหล่งขอ้มูลหลากหลายต่างๆ 2) การประเมินความน่าเชื�อถือของขอ้มูล
สุขภาพ 3) การตดัสินใจเลือกปฏิบติัการดูแลสุขภาพ 4) ความรับผิดชอบของตนต่อสุขภาพ 5) การ
รักษาสิทธิขั9นพื9นฐานดา้นสุขภาพ 6) การเขา้ถึงการบริการสุขภาพที�มีคุณภาพ 7) การสื�อสารที�มี
คุณภาพกบัทีมสุขภาพ 8) การใชแ้หล่งประโยชน์ชุมชน/คนใกลชิ้ดในการดูแลสุขภาพ 9) ครอบครัว/
คนใกลชิ้ดสนบัสนุนการดูแลสุขภาพ 10) การนาํความรู้สู่การปฏิบติัซึ� งประกอบดว้ย การใชย้าอยา่ง
มีประสิทธิภาพ การจดัการความเครียด การเคลื�อนไหวออกแรงเพื�อสุขภาพ การเขา้ถึงอาหารสุขภาพ 
การใชส้มุนไพร/อาหารเสริมปลอดภยั การนอนที�มีคุณภาพ การจดัการกบัสิ�งเสพติด ความคล่องตวั
ในการเดินทางปลอดภยั องค์ประกอบที�พบเฉพาะในกลุ่มผูพ้ิการทางการเคลื�อนไหวการมองเห็น
และการไดย้ินพบองคป์ระกอบร่วมเฉพาะกลุ่มคนพิการ 2 องคป์ระกอบไดแ้ก่ การไดรั้บบริการ
สาธารณสุขที�เอื9อต่อคนพิการ และการเขา้ถึงอุปกรณ์ช่วยดูแลสุขภาพที�เหมาะสม ในกลุ่มคนพิการ
ทางการไดย้นิและการมองเห็นพบองคป์ระกอบเฉพาะเพิ�มเกี�ยวกบัการตอ้งการให้มีสื�อ/ขอ้มูล/ล่ามที�
ช่วยให้สามารถสื�อสาร/ไดรั้บขอ้มูลที�เหมาะสมกบักลุ่มคนพิการทางสายตาและการไดย้ิน ในดา้น
กลุ่มผูป่้วยโรคเรื9อรังพบการเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งการ 2 องคป์ระกอบเพิ�มเติมคือโอกาสการ
เรียนรู้จากผูป่้วยที�มีประสบการณ์การเป็นโรคด้วยกนัและการรับรู้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ9นกับ
ตนเองจากโรค  

องค์ประกอบทั9ง 17 องค์ประกอบแสดงความซับซ้อนของความแตกฉานทาง
สุขภาพที�ครอบคลุมมิติการเรียนรู้ทั9งในส่วนตนเองและการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอื�นๆ ทั9ง
ครอบครัวคนใกลชิ้ดและชุมชน สรุปความหมายของความแตกฉานทางสุขภาพที�ไดจ้ากงานวิจยัดงั
กล่าวคือระดบัสมรรถนะของบุคคลที�สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ ประเมินคุณภาพขอ้มูล และเกิดความ
ตระหนกัในความรับผิดชอบของตนเองต่อสุขภาพที�จะนาํขอ้มูลทางสุขภาพที�ไดผ้า่นกระบวนการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบการบริการสุขภาพสื�อสารขอ้มูลทางสุขภาพกบับุคคลอื�นๆ
การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว/คนใกลชิ้ดชุมชนในยามที�ตอ้งการเพื�อให้ตนเอง
สามารถปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพเพื�อส่งเสริมและคงไวซึ้� งสุขภาวะ 
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11.3 งานวจัิยต่างประเทศ  
งานศึกษาต่างประเทศให้ความสําคญักบัความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่ผูใ้หญ่ กลุ่มคน

ขา้มชาติหรือผูม้าอยู่ใหม่ เนื�องจากเชื�อว่าระบบสุขภาพของแต่ละประเทศต่างกนั  ตลอดจนภาษา
และวฒันธรรมที�แตกต่างกนักลายเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการเขาถึงขอ้มูลเพื�อประกอบการตดัสินใจ
ด้านสุขภาพ ดังที�  Nutbeam.D.(2008)ได้ตั9 งข้อสัง เกตว่า  งานศึกษาในสหรัฐอเมริกามักให้
ความสาํคญักบัมุมมองทางการแพทยแ์ละมองวา่ความรอบรู้ทางสุขภาวะช่วยป้องกนัความเสี�ยงของ
โรคภยัไขเ้จบ็  

งานศึกษาของ Mark V. Williams, et al. (1995: 1677-1682) ศึกษาเรื�อง Inadequate 
Functional Health Literacy Among Patients at Two Public Hospitals เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เพื�อ
ทดสอบสมรรถนะของผูป่้วยเพื�อเสริมให้อ่านออกและคิดคาํนวณไดอ้ย่างเพียงพอสําหรับการดูแล
สุขภาพ โดยพื9นที�ศึกษาไดแ้ก่ โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตเมือง 2 แห่ง ผูป่้วยที�เขา้รับการทดสอบเป็น
คนกลุ่มน้อยและยากจนจาํนวนทั9งสิ9น 2,659 คน ในจาํนวนนี9 พูดภาษาองักฤษเป็นหลกั 1,892 คน 
และทั9งหมดเป็นผูป่้วยที�รักษาระยะสั9น (acute care) โดยเครื�องมือที�ใชใ้นการวดัความรอบรู้ทางสุข
ภาวะมีชื�อวา่  TOFHLA (ยอ่มาจาก  Test of Functional Health Literacy in Adults) ซึ� งเป็นการ
ทดสอบความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดับบุคคล ในการอ่านและทาํความเข้าใจคาํแนะนําทาง
การแพทยแ์ละขอ้มูลการดูแลรักษาที�ปรากฏอยู่ในประโยคธรรมดาและประโยคที�มีขอ้มูลตวัเลข
ปะปนอยูด่ว้ย เช่น ฉลากยา และบตัรนดัจากแพทย ์ฯลฯ  

ผลการศึกษาพบวา่ สัดส่วนของคนไขไ้ม่สามารถอ่านและทาํความเขา้ใจคาํแนะนาํทาง
การแพทยข์ั9นพื9นฐานได้ จากคนไขท้ั9งหมดมีคนไขจ้าํนวน 1,106 คน (ร้อยละ 41.6) ไม่เขา้ใจ
คาํแนะนาํว่าจะตอ้งรับประทานยาในขณะทอ้งว่าง มีคนไขจ้าํนวน 691  คน (ร้อยละ 26) ไม่เขา้ใจ
ขอ้มูลการนดัหายในครั9 งต่อไป และ มีจาํนวน 1,582 คน (ร้อยละ 59.5) ไม่เขา้ใจการให้ขอ้มูลใน
เอกสารยินยอมในการรักษา และคนไขจ้าํนวน 665 คน (ร้อยละ 35.1) ของคนไขที้�พูดภาษาองักฤษ
ทั9งหมด และจาํนวน 473 คน (ร้อยละ 61.7) ของคนไขที้�พูดภาษาสเปนทั9งหมด มีความรอบรู้ทางสุข
ภาวะในระดบับุคคลที�ไม่เพียงพอหรือมีนอ้ยมากโดยเป็นผูสู้งอายุที�พูดภาษาองักฤษ (มากกวา่หรือ
เท่ากบั 60 ปี) มีจาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 จากทั9งหมด 230 คน และผูสู้งอายุที�พูดภาษา
สเปน (มากกวา่หรือเท่ากบั 60 ปี) มีจาํนวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 82.6 จากทั9งหมด 69 คน ซึ� งมีอตัรา

ส่วนสูงกวา่คนไขที้�เป็นวยัรุ่น อยา่งมีนยัยะสาํคญั (p<.001) สรุปไดว้า่คนไขส่้วนใหญ่ยงัไม่สามารถ
อ่านออกเขียนไดใ้นสภาพแวดลอ้มของการดูแลสุขภาพ การไม่มีความรอบรู้ทางสุขภาวะที�เพียงพอ
อาจเป็นอุปสรรคสําคญัต่อความเขา้ใจในการวินิจฉัยและการรักษาตลอดจนการรับการรักษาที�มี
ประสิทธิภาพ  
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Sonya V. Benisovich and Abby C. King (2003)  กล่าวไวใ้นบทความชื�อ Meaning 
and Knowledge of Health among Older Adult Immigrants from Russia: a Phenomenological study 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพไดท้ดสอบความหมายและองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพในกลุ่มผูส้งอายุที�อพยพ
มาจากรัสเซียในสมยัที�เป็นอดีตสหภาพโซเวียต มาอยู่สหรัฐอเมริการุ่นแรก ผลการศึกษาพบว่าผู ้
อพยพมีอตัราการเป็นโรคเรื9อรังสูงและทาํตามคาํสั�งแพทยน์อ้ยมากในเชิงพฤติกรรมดา้นสุขภาพและ
ในเชิงป้องกนั อยา่งไรก็ตามมีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั9นที�มีความรู้และความเชื�อเกี�ยวกบัสุขภาพในกลุ่ม
คนรัสเซียที�อาจไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในดา้นพฤติกรรมสุขภาพ  

งานศึกษานี9 ได้ข้อค้นพบเชิงปรากฏการณ์เพื�อทําความเข้าใจอย่างลึกซึ9 งจาก
ประสบการณ์ด้านสุขภาพผูสู้งอายุ 12 คนเข้าเรียนภาษาองักฤษและมีการสนทนากลุ่มเกี�ยวกับ
ประสบการณ์ดา้นสุขภาพและการดูแลสุขภาพพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสามารถนิยามไดว้่าสุขภาพหมายถึง
การปราศจากโรค พวกเขารู้สึกไม่เชื�อถือต่อขอ้มูลของสื�อที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ มีประสบการณ์
แปลกแยกจากระบบการดูแลสุขภาพในปัจจุบันของพวกเขา และเคยรู้สึกเครียด สิ9นหวงัใน
สหรัฐอเมริกา เพราะพวกเขาไม่เขา้ใจภาษาองักฤษหรือระบบการดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา  

ประเด็นเหล่านี9อาจช่วยตอบคาํถามถึงปรากฏการณ์ที�ผูอ้พยพจากอดีตสหภาพโซเวียต
ไม่ยอมเขา้ร่วมกิจกรรมทางสุขภาพ ตลอดจนการไม่สามารถคน้หาขอ้มูลเกี�ยวกบัรายงานสุขภาพ
ต่างๆ ที�เป็นประโยชน์แก่พวกเขาได ้งานศึกษานี9 จึงเป็นกา้วแรกในการทาํความเขา้ใจอุปสรรคใน
การเรียนรู้และการปฏิบติัตวัเพื�อสุขภาพที�ดีของผูสู้งอายุผูอ้พยพชาวรัสเซียจะต้องทาํความเข้า
ใจความเชื�อในเชิงวฒันธรรมที�ลึกซึ9 ง เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ทาํให้ผูสู้งอายุ
สามารถเขา้ถึงความฉาดทางสุขภาวะไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา  

งานศึกษาของ Margareth S Zanchetta and  Iraj M Poureslami (2006. S26- S30) ที�มี
ชื�อวา่  Health Literacy Within the Reality of Immigrants' Culture and Language ชี9 ให้เห็นถึง
ความสําคญัของความรอบรู้ทางสุขภาวะว่ามีประโยชน์อย่างยิ�งกบัผูอ้พยพมาอยู่ใหม่ในประเทศ
แคนาดา ซึ� งพูดภาษาฝรั�งเศสเป็นภาษาแม่และไม่สามารถอ่านภาษาองักฤษได ้ขอ้คน้พบจากงานวิจยั
ที�เห็นไดช้ดัคือผูม้าอยูใ่หม่ในประเทศแคนาดามีแนวโนม้ที�จะไม่คุน้เคยกบัระบบการดูแลสุขภาพที�
จะช่วยให้พวกเขาไดรั้บการบริการที�จาํเป็นหรือการหาขอ้มูลสุขภาพที�เกี�ยวขอ้งการนาํเสนอขอ้มูล
ความเสี�ยงดา้นสุขภาพที�เป็นผลดีต่อผูม้าอยูใ่หม่ยากจนเกินไป ขณะที�แหล่งขอ้มูลทางการศึกษาที�มี
มุมมองเฉพาะที�เอื9อใหผู้ค้นจากวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยสามารถเขา้ถึงไดห้รือขอ้มูลแบบ E-health มี
อยูเ่พียงเล็กนอ้ย ขอ้จาํกดัทางภาษาและการรู้หนงัสือจึงเป็นอุปสรรคหลายอยา่งในการเขา้ถึงขอ้มูล
จากสื�อยงัมีขอ้จาํกดัอยูม่าก  
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ความยากและข้อจาํกดัในการเขา้ถึงแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพนี9 ส่งผลให้หลายกลุ่ม
วฒันธรรมชาติพนัธ์ุ (ethnographic groups) ไม่เขา้ร่วมโปรแกรมนาํร่องเพื�อส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่ม
ผูม้าใหม่ประเทศแคนาดาเกิดปัญหาในการปรับตวักับวฒันธรรมสุขภาพแบบใหม่ที�ได้รับการ
เชื�อมโยงกบัปัญหาการขาดแคลนขอ้มูลเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพแบบใหม่ และประสบการณ์ที�ไดรั้บ
ตามมาจากระบบการดูแลสุขภาพ มีอุปสรรคในเชิงโครงสร้าง ซึ� งรวมไปถึงการขาดการเขา้ถึงการ
บริการดา้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั และขาดเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือทั9งที�เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ผลก็ทาํให้มีการใช้งานบริการเชิงป้องกนัที�มีประสิทธิภาพน้อยลง ปัจจยัดา้น
ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมส่งผลใหเ้กิดการแบ่งแยกผูเ้ขา้มาใหม่ออกจากสังคม  

ดงันั9น Margareth S Zanchetta and Iraj M Poureslami (2006: S26- S30) เสนอให้ทุก
ฝ่ายร่วมกนัทาํงานเชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื�อเสริมสร้างให้เกิดความรอบรู้ทางสุข
ภาวะและสร้างความตระหนกัดา้นสุขภาพและการมีวิถีชีวิตที�มีสุขภาพดีจะช่วยให้ประชากรกลุ่ม
วฒันธรรมชาติพนัธ์ุมีโอกาสในการพฒันาชีวิตของพวกเขาให้ดียิ�งขึ9นและมีความสุขมากขึ9นใน
ประเทศแคนาดา อีกทั9งนกัการศึกษาดา้นสุขภาพควรมีโอกาสในการรับรู้ขอ้จาํกดัของกลุ่มผูอ้พยพ
มาอยูใ่หม่ ซึ� งเป็นสิ�งที�ทา้ทายในการเขา้ไปทาํงานจดัการศึกษาที�ซบัซอ้นใหแ้ก่คนกลุ่มประชากรนี9  มี
ช่องว่างทางความรู้ของพวกเราเกี�ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพของประชากรกลุ่ม
วฒันธรรมย่อยต่างๆ ที�แตกต่างในเรื�องเพศสภาพ การเรียนรู้ดา้นการปฏิบติัต่างๆ วิธีการแสวงหา
บริการ และพฤติกรรมในการเสาะหาความช่วยเหลือ 
 
12. สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติ เกิดขึ9นจากการพยายามนาํแนวคิดทางดา้นการส่งเสริมสุขภาพหรือสุขศึกษานั�นก็
คือแนวคิดเรื�อง ความรอบรู้ทางสุขภาวะ (Health Literacy) ของ Don Nutbeam (2008) มาปรับใช้
เป็นแนวคิดหลกัสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ โดยเขามองวา่ ความรอบรู้
ทางสุขภาวะเป็น “ตน้ทุนของชีวิต” (asset) ที�อาศยัความรู้ความเขา้ใจดา้นการรู้หนงัสือ การคิด
คาํนวณขั9นพื9นฐาน เพื�อให้สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลสารสนเทศและการศึกษาที�เหมาะสม เพื�อใช้
ในการพฒันาความรู้และขีดความสามารถในดา้นสุขภาพของตนเองจนเกิดเป็นทกัษะที�เปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมที�สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการและช่วยเหลือคนอื�นๆ จนเกิดเป็นกิจกรรมทางสังคม เกิด
ผลลพัธ์ที�ดีดา้นสุขภาพ เกิดทางเลือกและโอกาสที�จะมีสุขภาพที�ดียิ�งขึ9น  Nutbeam (2008) ไดจ้าํแนก
ออกเป็น  3 ระดบัไดแ้ก่ 1) ความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดบับุคคล 2) ความรอบรู้ทางสุขภาวะระดบั
ปฏิสัมพนัธ์ และ 3) ความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดบัวิจารณญาณ และเพื�อให้นกัศึกษาแกนนาํ
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แรงงานขา้มชาติสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปเผยแพร่สื�อสารยงัชุมชน ผูเ้รียนจึงตอ้งบรรลุป้าหมายหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรอบรู้ทางสุขภาวะ ผูว้ิจยัไดน้าํเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี9 ถึงการมีความ
รอบรู้ทางสุขภาวะของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ที�จดัทาํขึ9นโดยกาํหนดให้ ผูเ้รียน
สามารถ 1) เขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพและแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพได ้(Accessibility)  2) ทาํความเขา้ใจ
องค์ความรู้ทางสุขภาพ (Understanding) 3) ประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ (Assessment)              
4) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ (Utilization) และ 5) สามารถสื�อสารองค์ความรู้สุขภาพ 
(Communications) ได ้ โดยการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้นี9 มีเป้าหมายสําคญัคือการพฒันา
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติเหล่านี9 ให้มีความรอบรู้ทาสุขภาวะในระดับวิจารณญาณ                  
( Nutbeam, 2008) ซึ� งในระดบัการคิดที�มีเหตุมีผลเช่นนี9  ในแง่หนึ�งเราอาจเรียกไดว้า่ บุคคลผูน้ั9นเป็น
ผูคิ้ดเป็น ตามแนวทาง “ปรัชญาคิดเป็น” ของโกวิท วรพิพฒัน์ (2517)และยงัเป็นปรัชญาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของประเทศไทยอีกดว้ย ผูที้�คิดเป็นนี9 จะเป็นผูที้�สามารถแกไ้ข
ปัญหาที�ตนเองเผชิญอยู่ไดเ้ป็นอย่างดี มีเหตุมีผล สามารถวิเคราะห์หาวิธีการแกไ้ขจากการศึกษา
ขอ้มูลตนเอง (สภาพและบริบทต่างๆ การศึกษา เพศวยั ฯลฯ) ขอ้มูลทางสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� ง
เป็นการวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลที�อาจจะเกิดขึ9นจากการตดัสินใจ ตลอดจนขอ้มูลวิชาการซึ� งเป็น
การนาํองคค์วามรู้จากศาสตร์ต่างๆ เขา้มาประกอบการตดัสินใจนั�นเอง เมื�อไดค้าํตอบที�น่าพึงพอใจ
แลว้ ผูน้ั9นก็จะเกิดความสุขอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวติ ดงันั9นเองหากผูเ้รียนสามารถตดัสินใจได้
อยา่งมีวจิารณญาณภายใตเ้งื�อนไข สภาพ และบริบทที�เหมาะสมกบัตน ผูน้ั9นก็ยอ่มจะเป็นผูที้�มีความ
รอบรู้ทางสุขภาวะได้เช่นเดียวกัน ทั9 งนี9 คาํนึงถึงช่วงวยัของผูเ้รียนเพื�อให้การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัผูเ้รียนมากที�สุด ผูว้ิจยัจึงไดน้าํทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Adult 
Learning)  ของมลัคมัส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 64-68)  ซึ� งมองวา่การจดัการศึกษาของผูใ้หญ่
จะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูใ้หญ่เป็นหลกั เนื�องจากผูใ้หญ่มีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง (Self-
Directed Learning) จะตอ้งเห็นประโยชน์ของสิ�งที�ตนเองจะเรียนรู้ ผูเ้รียนมีประสบการณ์ที�สั�งสมมา
สามารถนาํมาใช้เป็นส่วนหนึ� งของการจดักิจกรรมการเรียนรู้และนาํมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ได ้ผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนรู้จึงจาํเป็นอย่างยิ�งในการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญัของเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งและเป็นประโยชน์แก่พวกเขาอยา่งแทจ้ริง  

ทั9งนี9การทาํความเขา้ใจผูเ้รียนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหต้รงความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์ในกิจกรรมนั9นๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้และ
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี, 2550)  ซึ� งจะ
เป็นการจดัการเรียนรู้ที�ใหค้วามสาํคญัต่อประสบการณ์จริงของผูเ้รียน โดยเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถนาํ
สิ�งที�ไดเ้รียนรู้ไปใช้ไดใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งแทจ้ริง ผา่นการจาํลองสถานการณ์หรือการฝึกฝนให้
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ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัในชีวติจริง ในที�นี9ผูว้จิยัจะไดจ้าํลองสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนเผชิญหนา้
กบัสถานการณ์จริงเพื�อรับมือกบัปัญหาสุขภาพและไดท้ดลองสื�อสารสุขภาพให้แก่แรงงานขา้มชาติ
ในชุมชนที�พวกเขาอยูอ่าศยั ภายใตส้ภาวะ เงื�อนไข และขอ้จาํกดัที�มีอยู ่ผูเ้รียนเองจะไดฝึ้กฝนคน้ควา้
หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ระดมสมอง แลกเปลี�ยนแนวคิด ฝึกแกไ้ขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้
จากการทาํผลงานโดยมีครูหรือวิทยากรจะเป็นผูค้อยชี9 แนะแนวทาง และเป็นผูป้ระเมินการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการที�หลากหลายไปตามสภาวการณ์ที�เกิดขึ9นในชีวติจริงของผูเ้รียน  

นอกเหนือไปจากองคค์วามรู้ที�จาํเป็นสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ แนวคิดสําคญั
เรื�องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดเรื�องสิทธิต่างๆ ที�แรงงานขา้มชาติควรจะไดรั้บเมื�ออยู่
อาศยัในประเทศไทยบนพื9นฐานของสิทธิมนุษยชนก็จะไดน้าํมาใชเ้พื�อสอดแทรกไวส้ําหรับการนาํ
ความสนใจของผูเ้รียนซึ�งเป็นแรงงานขา้มชาติดว้ยวา่ หากพวกเขาไม่มีความรู้ความเขา้ใจวา่สิทธิของ
ตนเองเป็นพื9นแล้ว  พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแหล่งบริการสุขภาพซึ� งเป็น
พฤติกรรมบ่งชี9 ถึงความรอบรู้ทางสุขภาวะที�นกัศึกษาควรมีเป็นอนัดบัแรกๆ ไดเ้ลย  

การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดการพฒันารูปแบบในลกัษณะรูปแบบเชิงสาเหตุ 
(Causal Model) ของ Keeves (1977) เพื!ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ว่ามี
องคป์ระกอบใดบา้ง แต่ละองคป์ระกอบทาํงานอยา่งไร เหตุและผลขององคป์ระกอบหรือตวัแปรแต่
ละตวัจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ใด เพื!อให้ผูอ่้านสามารถทาํความเขา้ใจภาพรวมทั-งหมดของรูปแบบฯ และ
นาํไปใช้ได้ง่ายยิ!งขึ-น ในดา้นองค์ประกอบของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื!อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติผูว้ิจยัไดม้าจากการสังเคราะห์องคป์ระกอบรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน เป็นคาํที!ใช้เป็นหลกัและเป็นคาํกลางๆ เพื!อแสดงบทบาทของผูส้อนและ
ผูเ้รียนร่วมกนั (สมจิต จนัทร์ฉาย, tuul) ในการจดัการเรียนรู้ครั- งนี- ผูว้ิจยัจึงได้สังเคราะห์โดยใช้
แนวคิดการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเป็นฐานในการพฒันาองคป์ระกอบของรูปแบบซึ! งแบ่ง
ออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ตามแนวทางของ Arends, I. Richard (2011) ทิศนา แขมมณี (2556) บุญ
เลี9ยง ทุมทอง (2556)  ดงันี-  j) หลกัการของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการนาํหลกัการ
แนวคิด ทฤษฎี ที!ใชเ้ป็นพื-นฐานสําหรับในการกาํหนดวตัถุประสงค์ การออกแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ขั-นตอน และเนื-อหาของกิจกรรมต่างๆ ที!เป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  t) วตัถุประสงค ์เป็นการระบุถึงผลที!มุ่งหวงัหรือตอ้งการจากการพฒันารูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั- งนี-  �) ขั-นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการระบุถึงขั-นตอนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตั-งแต่การจดัหาทรัพยากรทั-งในดา้นบุคคลากรในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ดา้นองคค์วามรู้หรือเนื-อหาสาระการเรียนรู้  ดา้นเวลา ดา้นสถานที! และทรัพยากรสนบัสนุนอื!นๆ ที!



128 
 

จาํเป็นสาํหรับใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากนั-นเป็นการระบุถึงการขั-นตอนหรือวิธีการในการ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาํเอาทรัพยากรที!รวบรวมไวม้าเรียบเรียงและกาํหนดเป็น
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กาํหนดการวดัผลและประเมินผลสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ที!เกิดขึ-นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์!มุ่งหวงัไว ้
�) เงื!อนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้เป็นการระบุถึงปัจจยัแวดลอ้มที!เอื-อให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้
สามารถบรรลุผลสาํเร็จได ้ 

นอกจากนี-ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแนวทางขั-นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับรูปแบบฯ 
ที!พฒันาขึ- นโดยอาศยัแนวคิดตามแนวทางการพฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบเชิง
พฒันาของ  Patrick Boyle (1981) ประกอบกบัแนวคิดกระบวนการการฝึกอบรมสําหรับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของอาชญัญา รัตนอุบล (2540) มาสังเคราะห์เป็นขั-นตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื!อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติออกเป็น 5 ขั-นตอนหลกัดงันี-  
ขั-นตอนที! 1  เตรียมสํารวจระบบสนบัสนุนทั9งสี�ในชุมชน แนะนาํตวั และเชื�อมโยงให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือ ในขั9นตอนนี9 เป็นการประสานความร่วมมือของเครือข่ายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
พื9นที�ทั9ง 4 ระบบสนบัสนุนไดแ้ก่ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและสิ�งแวดลอ้ม และ
ระบบวฒันธรรม ทั9งนี9 ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งแน่ใจวา่ขอบเขตของงานหรือภาระหนา้ที�ของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียมีนโยบายหรือภาระงานที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติหรือไม่ อย่างไร 
ขั-นตอนที! 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ  ขั-นตอนที! 3 
ร่วมกันออกแบบร่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ เป็นการกําหนด
วตัถุประสงค์ของเนื-อหาที!ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนและสภาพปัญหาสุขภาพที!เกิดขึ-นใน
ชุมชน ร่างโครงสร้างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  กาํหนดเนื-อหา 
กาํหนดทรัพยากรที!จาํเป็นทั-งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเวลา สื!อและอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ที!มีอยู่ในชุมชนหรือมีอยู่ในหน่วยงานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ออกแบบการประเมิน
การเรียนรู้โดยกาํหนดเกณฑ์การวดัผลประเมินผล เครื!องมือในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ทั-งในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ที!ตั-งไว ้ระบุบทบาทหน้าที!ของ
วิทยากรที!มาจากหน่วยงานต่างๆ ลงในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน วางแผนการจดั
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดการยอมรับซึ! งกนัและกนัไม่ตดัสิน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ขั-นตอนที! 4 ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในขั-นตอนนี- เป็นการนาํเอาแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที!ได้พฒันาขึ-นไปใช้กบัผูเ้รียนซึ! งเป็นนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติในชุมชน ผูจ้ดักิจกรรม
การเรียนรู้จะต้องเตรียมเครื! องมือ ว ัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกาํหนดการ ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้และการ
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ประเมินการเรียนรู้ตามที!ไดก้าํหนดไวใ้นแผนฯ ขั-นตอนที! 5 ประเมินการนาํรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ไปใช ้และปรับปรุงการจดักิจกรรม ในขั-นตอนนี- เป็นการประเมินวา่ผลของการนาํรูปแบบ
การจดักิจกรรมนี- ไปใชก้บัผูเ้รียนไดผ้ลอย่างไร วิทยากรผูที้!นาํรูปแบบไปใชมี้ปัญหาหรืออุปสรรค
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่อยา่งไร เพื!อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใช้ในการปรับปรุง
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ!งขึ-น หรือใชส้าํหรับการวางแผนการพฒันาการจดักิจกรรมในครั- งต่อไป  
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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวจิยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติฉบบันี* มุ่งหวงัให้เกิดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เสริมพลัง
อาํนาจและการจดัการตนเองในดา้นสุภาพให้แก่แรงงานขา้มชาติในพื*นที� งานวิจยัชิ*นนี* ใช้วิธีการ
วิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยอาศยัความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายใน
พื*นที�ไดแ้ก่  ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ฝ่ายสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
อาํเภอ โรงพยาบาลชุมชน และอาสาสมคัรสาธารณสุขในพื*นที� องค์กรพฒันาเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นสุขภาพให้แก่แรงงานขา้มชาติ นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติใน
พื*นที� ฯลฯ ซึ� งบุคคลที�ได้กล่าวมาทั* งหมดนี* ได้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการวิจยัและพฒันา คิด
วางแผน ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกนัประเมินการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ เพื�อให้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะที�พ ัฒนานี* มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทที� เกิดขึ* นจริงในชุมชน ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของแรงงานขา้มชาติและผูป้ฏิบติังานในพื*นที�ไดอ้ยา่งแทจ้ริง การวิจยันี*
แบ่งขั*นตอนการดาํเนินการวจิยัและพฒันามี O ขั*นตอน ดงันี*   

ขั*นตอนที� 1 การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื*นฐาน  
ขั*นตอนที� 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบ  
ขั*นตอนที� 3 การทดลองนาํรูปแบบไปใช ้ 
ขั*นตอนที� 4 การประเมินผลและการปรับปรุงรูปแบบ  
โดยมีขั*นตอนดงัภาพต่อไปนี*   
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ภาพที� 12 แสดงขั*นตอนการดาํเนินการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขั�นตอนการ

ดาํเนนิการวจิยั 

รายละเอยีดการดาํเนินการวจิยั ผลที�ได้รับจากการ

ดาํเนินการวจิยั 

สภาพ และขอ้มูลพื*นฐาน 
ตลอดจนความตอ้งการของ
แรงงานขา้มชาติในพื*นที�
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขั�นที� 1 (R1) 

วเิคราะห์ข้อมูล

พื�นฐาน 

S. ศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  
W. ศึกษาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 
Y. ศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Research)  
4. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) 
 

ขั�นที� 2 (D1) 

ออกแบบและพฒันา

รูปแบบฯ 

 1.ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื*นที�ร่างรูปแบบและออกแบบ
แผนการจดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้   

2.ผูเ้ชี�ยวชาญประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ
รูปแบบสาํหรับการนาํไปใช ้ 

1.ร่างรูปแบบ ฯ และคู่มือการใช ้
2.ค่าดชันี ความสอดคลอ้งและ

ความเหมาะสม 
 3.ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผลการประเมินการเรียนรู้
ของผูเ้รียนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  

ขั�นที� 3 (R2) 

ทดลองใช้รูปแบบฯ 

1.นํารูปแบบฯ ไปใช้จัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาแกนนํา

แรงงานข้ามชาติ  

2. ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
 2.1) การประเมินความรู้ (K): แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  
2.2) การประเมินการทกัษะกระบวนการ (P): แบบประเมินผลงาน  
2.3) การประเมินเจตคติ (A): สมุดกระจกสะทอ้นความคิด  การ

ทบทวนหลงัปฏิบติัการสาํหรับกลุ่มนกัศึกษา (หลงัจบการ
สื�อสารสุขภาพในชุมชน) การสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที�ไดรั้บ
การสื�อสารในชุมชน  

 

ขั�นที� 4 (D2) 

ประเมนิผลและ

ปรับปรุงรูปแบบฯ 

1. การประเมินผลรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
1.1 การประเมินความคิดเห็นของวิทยากร  
1.2 การประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้ติ 
1.3 การทบทวนหลงัปฏิบติังานของวิทยากร 
2. ปรับปรุงรูปแบบและแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในคู่มือฯ  

 

1. ผลการประเมินการนาํ
รูปแบบไปใช ้ 

2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยั
ครั! งต่อไป 

3. รูปแบบฉบบัสมบูรณ์  
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ขั�นตอนที� 9 การวจัิย 1 (Research : R1) การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพื�นฐาน 
 

1. วตัถุประสงค์  ดงันี*   
1. เพื�อศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี แนวทางการพฒันารูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ  
2. เพื�อศึกษาแนวทางจากผูเ้ชี�ยวชาญในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความ

รอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  
3. เพื�อศึกษา ขอ้มูลพื!นฐาน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ด้านสุขภาพ ความตอ้งการ

เรียนรู้ดา้นสุภาพของผูเ้รียนและแรงงานขา้มชาติในชุมชน 
 

2. วธีิการดําเนินการวจัิย ดงันี*   
1. ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีที�ใช้ใน

การศึกษาไดแ้ก่ แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ  ปรัชญาคิดเป็น แนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ การ
เรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง การพฒันารูปแบบ การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 
รูปแบบกระบวนการฝึกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบ แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน ข้อมูล
สถานการณ์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยงานดา้นสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที�มีความเชื�อมโยงกบัสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในพื*นที�  

2. ศึกษาจากผูเ้ชี�ยวชาญทั*งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการปฏิบติังานและดา้นวิชาการ เพื�อศึกษา
แนวทางที�เหมาะสมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  

3. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) เพื�อให้ทราบถึงสภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
กรณีศึกษาที�เป็นนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ รวมไปถึงประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการรับมือกบั
โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ดว้ย  

4. ศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Research) ดงันี*   
4.1. สํารวจขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในพื*นที� ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 

สิทธิดา้นสุขภาพ และสถานพยาบาลที�แรงงานขา้มชาติในชุมชนนิยมเขา้รับบริการ 
4.2. สาํรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเบื*องตน้ของแรงงานขา้มชาติในชุมชน  
4.3. การเรียนรู้และการสื�อสารดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ  
4.4. ระดบัความตอ้งการรับรู้ขอ้มูลดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชน  
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  
1. ประชากร (Population) ไดแ้ก่ เอกสารทีGเกีGยวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นความรอบรู้ทางสุขภาวะ และแรงงานขา้มชาติ  
2. กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ไดแ้ก่  

2.1. เอกสารและงานวิจยัทีGเกีGยวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีทีGใช้ในการศึกษา
ไดแ้ก่ แนวคิดการพฒันารูปแบบ(Keeves, OPPQ; Arends, I. Richard, 2011;ทิศนา แขมมณี, 2556; 
บุญเลี!ยง ทุมทอง, 2556) การพฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบเชิงพฒันา (Patrick Boyle, 
OP]O) กระบวนการการฝึกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน (อาชญัญา รัตนอุบล, `abc), 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Andragogy) (M.S.Knowles, 1968), แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ 
(Health Literacy) (Don Nutbeam, 2000), การจดัการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี, 2550), ปรัชญาคิดเป็น (โกวิท วรพิพฒัน์, 
2517) , แนวคิดสิทธิมนุษยชน และงานศึกษาทีGเกีGยวขอ้งทั!งในและต่างประเทศ  

2.2. ขอ้มูลสถานการณ์สุขภาพของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่และมูลนิธิเพืGอสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานขา้ม
ชาติ เพืGอนาํมาใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืGอเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาวะฯ  

3.2 ศึกษาจากผูเ้ชี�ยวชาญ  
1.  ประชากร (population) ไดแ้ก่ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการปฏิบติังานและผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นวชิาการผูซึ้� งมีความรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัประเด็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ทางสุขภาวะ และแรงงานขา้มชาติ  

2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดย
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญที�มีความรู้ความชาํนาญในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติออกเป็น W กลุ่มไดแ้ก่  

2.1. กลุ่มนักวิชาการด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติ
หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. นงเยาว ์เนาวรัตน์ ผูอ้าํนวยการศูนยพ์หุวฒันธรรมและ
นโยบายการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และผศ.ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์ภาควิชา
การศึกษาเพื�อการพฒันามนุษยแ์ละสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.2. กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการปฏิบติังานในดา้นการส่งเสริมสุขภาพและให้
ความรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติจาํนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณกิตติ เรืองวิไลพร ตวัแทนจาก
โรงเรียนอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างด้าว ในกาํกบัของสํานกังานสาธารณสุข จงัหวดัสมุทรสาคร 
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และคุณจาํเริญ ธีรวิทยากูล ตวัแทนจากมูลนิธิเพื�อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
(MAP) จงัหวดัเชียงใหม่   

3.3. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) 
1. ประชากร (Population)   ไดแ้ก่ นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียที�รับทราบขอ้มูลสภาพและปัญหาดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในพื*นที�  
2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ ตวัแทนนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติทีG

กาํลงัศึกษาอยูใ่นกศน.ตาํบลไชยสถาน กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random 
sampling) จาํนวน 10 คน เพืGอใชใ้นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  

3.4. การศึกษาเชิงสาํรวจ  
1. ประชากร (Population) ไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติ บา้นนนัทาราม ต.ไชยสถาน 

อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จาํนวน 1,400 คน  
2. กลุ่มตวัอยา่ง(Sample) สําหรับขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ของ

แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ในพื*นที� บา้นนนัทาราม ต.ไชยสถาน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan จากประชากร S,Okk คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 302 คน  
 

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย ไดแ้ก่    
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) เพื�อศึกษาขอ้คิดเห็นในการ

พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญทั*งทางวิชาการและผูป้ฏิบติังานดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ดงันี*   

1.1. ศึกษาองคค์วามรู้เบื*องตน้ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบสําคญัในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ แนวคิดทฤษฏีดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับการศึกษานอกระบบ และการจดั
การศึกษาให้แก่แรงงานข้ามชาติ แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ การวดัและประเมินผล เพื�อ
นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในกาํหนดกรอบโครงสร้างการสัมภาษณ์  

1.2. สร้างแบบสัมภาษณ์ กําหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ให้
ครอบคลุมเนื*อหาตามจุดประสงคที์�กาํหนด โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่  

ชุดที� 1 กลุ่มนักวิชาการด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติ
หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ  

ชุดที� 2 กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการปฏิบติังานในดา้นการส่งเสริมสุขภาพและให้
ความรู้ดา้นสุขภาพแก่แรงงานขา้มชาติหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ  
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1.3. นาํแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งมาใชต้รวจสอบแบบสัมภาษณ์ทั*งสอง
ฉบบัที�สร้างขึ*นไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 คนตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) พบวา่แบบสัมภาษณ์ชุดที� 1 และชุดที� 2 มีค่าดชันีความสอดคลอ้งทุกขอ้เท่ากบั 
1.00 สามารถนาํเครื�องมือดงักล่าวไปใช้ได ้และปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม
ของผูเ้ชี�ยวชาญ (ดูในภาคผนวก ข) 

1.4. นาํแบบสัมภาษณ์ไปใช ้
2. แบบสอบถามสาํหรับการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยมีขั*นตอนในการสร้างเครื�องมือดงันี*   

ศึกษาองคค์วามรู้เบื*องตน้เกี�ยวกบัการออกแบบแบบสอบถามเพื�อใชใ้นการวิจยัเชิงสํารวจ แนวคิด
ทฤษฏีดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับการศึกษานอกระบบ การจดัการศึกษาให้แก่แรงงาน
ขา้มชาติ แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ การวดัและประเมินผล เพื�อนํามาใช้เป็นแนวทางใน
กาํหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม   

2.1. ผูว้ิจยัจดัประชุมกลุ่มเครือข่ายผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื*นที� ประกอบด้วย
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบติัครอบครัวและ
ชุมชน เพื�อกาํหนดโครงสร้างและขอ้คาํถามแบบสอบถามใหมี้ความครอบคลุมกบัประเด็นที�กาํหนด
ไวต้ามความตอ้งการและสถานการณ์ในพื*นที�  

2.2. สร้างแบบสอบถาม โดยนาํแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 คนเพื�อตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื*อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีการ
คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดด้ชันีความ
สอดคลอ้งทุกขอ้เท่ากบั 1.00 สามารถแบบสอบถามดงักล่าวนาํไปใชไ้ด ้จากนั*นผูว้ิจยัไดป้รับปรุง
เครื�องมือตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ (ดูในภาคหนวก ข)  

2.3. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามดงักล่าวไปทดลองใชก้บัแรงงานขา้มชาตินอกกลุ่มใน
ตาํบลป่าบง (ตาํบลขา้งเคียง) จาํนวน 30 คน ให้นกัศึกษาไทใหญ่ช่วยเก็บขอ้มูลเป็นภาษาไทใหญ่
และบนัทึกในแบบสอบถามเป็นภาษาไทย เพื�อหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) หรือความสอดคลอ้ง
ภายใน (Internal Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ดว้ย
วิธีการของครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126) พบว่าแบบสอบถามมีค่า
ความเชื�อมั�นทั*งฉบบัเท่ากบั 0.87 สามารถนาํแบบสอบถามไปใชไ้ด ้(ดูในภาคผนวก ข)  

2.4. นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้ ไปใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่ง ทั*งนี*
นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติของกศน.ตาํบลไชยสถานช่วยสอบถามแรงงานขา้มชาติในชุมชนเป็น
ภาษาไทใหญ่ เนื�องจากการสํารวจเบื*องตน้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 79.14 ไม่รู้ภาษาเขียน
ไทใหญ่ ผูว้จิยัไม่ไดแ้ปลแบบสอบถามเป็นภาษาไทใหญ่  แต่ใชว้ิธีการให้นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ
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เป็นผูส้อบถามกลุ่มเป้าหมายเป็นภาษาไทยใหญ่และกรอกแบบสอบถามเป็นภาษาไทย เนื�องจาก
นกัศึกษาส่วนใหญ่ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี และก่อนการสอบถามผูว้ิจยัจะไดซ้ักซ้อมทาํ
ความเขา้ใจแนวคิดและเนื*อหาขอ้คาํถาม เพื�อสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนัก่อนนาํแบบสอบถามไปใช ้ 
 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่  
1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  

ส่วนที� 1 การวิเคราะห์แบบประเมินความสอดคลอ้งของเครื�องมือ 2 ชิ*นไดแ้ก่ 1)
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถามสําหรับแรงงานขา้มชาติในชุมชน เพื�อหาค่า
คุณภาพสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหวา่งเครื�องมือทั*งสอบฉบบัที�
พฒันาขึ*นกบัวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาคือ  

แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน 1  
ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน 0 
แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน -1  

การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามใน
ขั*นตอนที� 1 นี*  ใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตามสูตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543:  117)  

 

N
R

=IOC
Σ

 

IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบสัมภาษณ์กบัวตัถุประสงค ์
R  คือ คะแนนของผูเ้ชี�ยวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละคน 
Ν  คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

 
ส่วนที� 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถามเชิงสาํรวจ  

1. สํารวจขอ้มูลพื*นฐาน ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์มูลสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ขอ้มูล
เกี�ยวกบัเพศ อาย ุอาชีพ สิทธิดา้นสุขภาพ และสถานพยาบาลที�แรงงานขา้มชาติในชุมชนนิยมเขา้รับ
บริการผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถี� (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชน 
ผูว้ิจยักาํหนดระดบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  3 
ระดบั ไดแ้ก่ ทาํประจาํ ทาํบางครั* ง และไม่ทาํเลย โดยมีความหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี*   
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ทาํประจาํ  ไดค้ะแนน   3  
ทาํบางครั* ง   ไดค้ะแนน  2  
ไม่ทาํเลย   ไดค้ะแนน  1  
การแปลผลคะแนน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้สถิติค่าเฉลี�ย   

(Χ ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ระดบั (Rating Scale) ซึ� งเป็นการพิจารณา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานขา้มชาติแบบอิงเกณฑ์ ซึ� งมีค่าเฉลี�ยของแบบสอบถามอยู่
ระหวา่ง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าเฉลี�ยเป็น 3 ระดบั โดยคาํนวณหาค่าความกวา้งของชั*นแบบคะแนน
เฉลี�ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ดงันี*   (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538: 9) 
  

ความกวา้งของชั*น  =  คะแนนตํ�าสุด – คะแนนสูงสุด 
       จาํนวนชั*น  
 
      = 3 – 1    =  0.66  
        3 

คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 2.34 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 1.67 -2.33  หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 1.00 -1.66  หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดบันอ้ย  

 
3. การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการเขา้ถึงการสื�อสารและกิจกรรมการเรียนรู้จาก

คาํถามปลายปิด โดยกาํหนดเป็น  Y ระดบั ไดแ้ก่ เขา้ถึงประจาํ เขา้ถึงบางครั* ง และไม่เขา้ถึงเลย โดย
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนและการแปลผล ดงันี*   

เขา้ถึงประจาํ  ไดค้ะแนน  3  
เขา้ถึงบางครั* ง  ไดค้ะแนน  2  
ไม่เขา้ถึงเลย  ไดค้ะแนน   1  
การแปลผลคะแนน ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากสถิติค่าเฉลี�ย (Χ ) และ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ระดบั (Rating Scale) ซึ� งเป็นการพิจารณาระดบัการ
เข้าถึงการสื�อสารและแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพแบบอิงเกณฑ์ ซึ� งมีค่าเฉลี�ยของแบบสอบถามอยู่
ระหวา่ง S-Y คะแนน และแบ่งค่าเฉลี�ยเป็น Y ระดบั โดยคาํนวณหาค่าความกวา้งของชั*นแบบคะแนน
เฉลี�ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ดงันี*   (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538: 9)  
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 ความกวา้งของชั*น  =  คะแนนตํ�าสุด – คะแนนสูงสุด  
      จาํนวนชั*น  
      = 3 – 1    =  0.66  
        3 

คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 2.34 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการเขา้ถึงการสื�อสารและกิจกรรม
การเรียนรู้ในระดบัมาก  

คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 1.67 -2.33  หมายถึง มีพฤติกรรมการเขา้ถึงการสื�อสารและกิจกรรมการ
เรียนรู้ในระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉลี�ยระหว่าง 1.00 -1.66  หมายถึง หมายถึง มีพฤติกรรมการเขา้ถึงการสื�อสารและ
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดบันอ้ย  

4. การวเิคราะห์ระดบัความตอ้งการความรู้ดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติใน
พื*นที� โดยกาํหนดเป็น  3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง และนอ้ยโดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนและ
การแปลผล ดงันี*   

ตอ้งการมาก  ไดค้ะแนน  3  
ตอ้งการปานกลาง  ไดค้ะแนน  2  
ตอ้งการนอ้ย   ไดค้ะแนน   1  
การแปลผลคะแนน เป็นใช้เกณฑ์การแปลความหมายโดยอาศยัสถิติค่าเฉลี�ย 

(Χ ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ระดบั (Rating Scale) ประกอบการพิจารณา
ระดับความต้องการความรู้ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติแบบอิงเกณฑ์ ซึ� งมีค่าเฉลี�ยของ
แบบสอบถามในตอนนี* อยู่ระหว่าง S-Y คะแนน และแบ่งค่าเฉลี�ยเป็น Y ระดบั โดยคาํนวณหาค่า
ความกวา้งของชั*นแบบคะแนนเฉลี�ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ดงันี*   (วเิชียร เกตุสิงห์, W�Y�: �) 

 
 ความกวา้งของชั*น  =  คะแนนตํ�าสุด – คะแนนสูงสุด  

      จาํนวนชั*น  
      = 3 – 1    =  0.66  
        3 
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 2.34 – 3.00 หมายถึง มีความตอ้งการเรียนรู้ดา้นสุขภาพในระดบัมาก  
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 1.67 -2.33  หมายถึง มีความตอ้งการเรียนรู้ดา้นสุขภาพในระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 1.00 -1.66  หมายถึง หมายถึง มีความตอ้งการเรียนรู้ดา้นสุขภาพในระดบันอ้ย  
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5. การวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) หรือความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ดว้ยวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540: 125-126) โดยใชสู้ตรดงันี*   
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   เมื�อ  α   แทน  สัมประสิทธิs ความเชื�อมั�น 
          n   แทน  จาํนวนขอ้ 
                           2

iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
                          2

tS แทน  คะแนนความแปรปรวนทั*งฉบบั 
 

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดาํเนินการการวิเคราะห์เนื*อหา (Content Analysis) แบ่งออกเป็น 
5 ส่วนไดแ้ก่  

ส่วนที� 1 ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทบทวนเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
ส่วนที� 2 ขอ้มูลที�ไดจ้ากผูเ้ชี�ยวชาญในการปรับปรุงเนื*อหาของแบบสอบถาม  
ส่วนที� 3 ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความรอบรู้ทางสุขภาวะ ดา้น

แรงงานขา้มชาติ และการจดัการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่  
ส่วนที� 4 ขอ้มูลการจดบนัทึกการสัมภาษณ์นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ 
ส่วนที� 5 ข้อมูลที�ได้จากขอ้คาํถามปลายเปิดในแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง

เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปบางส่วนและการสื�อสารสุขภาพของของแรงงานขา้มชาติในชุมชน   
ทั*งนี*ขอ้มูลที�ไดจ้ะนาํมารวบรวมเพื�อประมวลองคค์วามรู้และนาํมาใชใ้นการพฒันา

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติได้
อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที� 3 สรุปขั*นตอนที� S การวจิยั (Research: R1) 
วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื�องมือ/สถิติ 

S. เพื�อศึกษาเอกสาร
ที�เกี�ยวขอ้งกบั
แนวคิด ทฤษฎี แนว
ทางการพฒันา
รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื�อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะ
ใหแ้ก่แรงงานขา้ม
ชาติ  

ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี
งานวจิยัที�
เกี�ยวขอ้งและ
เอกสารจาก
หน่วยงาน
ต่างๆ  

1. เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาที�
เกี�ยวขอ้ง  
W. งานวจิยั 
3. เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ในพื*นที�  

 แบบบนัทึกขอ้มูล/ 
การวเิคราะห์เนื*อหา  

3. เพื�อศึกษา
แนวทางจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญในการ
จดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้าง
เสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะใหแ้ก่
แรงงานขา้มชาติ  
 
 

1.ศึกษาจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ  

ผูเ้ชี�ยวชาญที�มีความรู้ความชาํนาญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้ม
ชาติออกเป็น W กลุ่มไดแ้ก่  

S. กลุ่มนกัวชิาการดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติหรือกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ W ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร. นงเยาว ์เนาวรัตน์ 
ผูอ้าํนวยการศูนยพ์หุวฒันธรรมและนโยบาย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และผศ.ดร. คีรีบูน จงวฒิุเวศย ์
ภาควชิาการศึกษาเพื�อการพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการปฏิบติังาน
ในดา้นการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ดา้น
สุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติจํานวน 2 ท่าน 
ได้แก่  คุณกิตติ  เ รืองวิไลพร ตัวแทนจาก
โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ใน
กํากับของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
สมุทรสาคร และคุณจาํเริญ ธีรวทิยากลู ตวัแทน
จากมูลนิธิ เพื�อสุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP) จงัหวดัเชียงใหม่  
 

แบบสอบถามมี
โครงสร้าง/  
แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง (ค่า IOC) /  
วเิคราะห์เนื*อหา  



141 
 

ตารางที� 3 สรุปขั*นตอนที� S การวจิยั (Research: R1) (ต่อ)  
วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื�องมือ/สถิติ 

4. เ พื� อ ศึ ก ษ า 
ข้อมูลพื*นฐาน การ
ดู แ ล สุข ภา พ  ก า ร
เรียนรู้ด้านสุขภาพ 
ความตอ้งการเรียนรู้
ด้ า น สุ ภ า พ ข อ ง
ผูเ้รียนและแรงงาน
ขา้มชาติในชุมชน 
 

1.ศึกษา
ภาคสนาม 
 (เชิงคุณภาพ)  
 

สมัภาษณ์นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติจาก 
กศน.ตาํบลไชยสถานจาํนวน 10 คน   
 

แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ (ไม่
มีโครงสร้าง) / 
และวเิคราะห์เนื*อหา 

2.ศึกษาเชิง
สาํรวจ  
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  

แรงงานขา้มชาติไทใหญ่ในพื*นที�
จาํนวน 302 คน   

แบบสอบถาม 
แบบประเมินความสอดคลอ้ง  
/วเิคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) / 
ค่าความเชื�อมั�น / 
วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา / 
การวเิคราะห์ Rating Scale  
การวเิคราะห์ค่าความกวา้ง
ของชั*นแบบเลขคณิต  
และวเิคราะห์เนื*อหา  

 

ขั�นตอนที� D การพฒันา 1 (Development 1: D1) การพฒันารูปแบบ 

ในขั*นตอนนี* เป็นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ และตรวจสอบหาค่าความเที�ยงตรงของร่างรูปแบบโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญ  
 

1. วตัถุประสงค์ มีดงันี*   
1. เพื�อพฒันาร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข

ภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ และคู่มือการใชรู้ปแบบฯ ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื*นที�  
2. เพืGอประเมินค่าความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้เพืGอสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ 
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2. วธีิการดําเนินการวจัิยมีดังนี�  
การพฒันาร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข

ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติไทใหญ่ และเอกสารประกอบรูปแบบไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบฯ และ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีวธีิการดงันี*   

1. ศึกษาทบทวนขอ้มูลพื*นฐานต่างๆ ที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั*นตอนที� 1 เกี�ยวกบั
ขอ้มูลพื*นฐาน แนวคิดทฤษฎี สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายในพื*นที� ซึ� ง
ขอ้มูลดงักล่าวจะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดผลลพัธ์ที�พึงประสงค ์องคป์ระกอบและรายละเอียด
ดา้นต่างๆ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบคู่มือ และการออกแบบแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที�เกี�ยวขอ้ง  

2. สังเคราะห์และจดัทาํร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบ
รู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ พร้อมดว้ยคู่มือการใชแ้ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ โดย
อาศยัความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื*นที� ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอสารภี ครูกศน.ตาํบลไชยสถาน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลไชยสถาน หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสารภี ประธาน
และตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุขในพื!นทีG ตวัแทนจากมูลนิธิเพืGอสุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP Foundation)  เพืGอจดัทาํร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืGอสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ รวมทั!งคู่มือการใชแ้ละแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ดงันี!   

2.1. ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกนักบักลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  

2.2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบรูปแบบไดแ้ก่ คู่มือการใชแ้ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2.3. วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายและขอ้จาํกดัของบุคคล สถาบนัและทรัพยากร 
2.4. ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดาํเนินการพฒันา 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) ร่างรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั*นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ
เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช้  2) ออกแบบคู่มือการใช้ ประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) รายละเอียด
รูปแบบ 2) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย คาํชี* แจงวิทยากร บทบาทวิทยากร นิยาม
ศพัทแ์ละคาํยอ่ที�สําคญัในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และหน่วยการเรียนรู้ทั* ง 5 หน่วย 3) เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบ
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แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ใบกิจกรรม แบบประเมินผลงานพร้อมเฉลยและเกณฑ์มาตรฐาน
การเรียนรู้   

3. การประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 1)
ร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ 
2) คู่มือการใชรู้ปแบบฯ โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งเที�ยงตรงของเนื*อหา 
(Content Validity) องคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบและวตัถุประสงคข์องรูปแบบและเนื*อหาต่างๆ 
ของคู่มือการใชรู้ปแบบดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence : IOC) 
พบวา่ 1) ร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงาน
ขา้มชาติมีค่าความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของรูปแบบฯ ในแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00 และมีค่าความสอดคลอ้งและความเหมาะสมทั*งฉบบัเท่ากบั 0.95 และ 2) คู่มือการใช้
รูปแบบฯ ในแต่ละองคป์ระกอบมีค่าความสอดคลอ้งและเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00  และมีค่า
ความสอดคล้องและความเหมาะสมทั*งฉบบัเท่ากับ 0.99 (ดูในภาคผนวก ข) จากนั*นผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงแกไ้ขเกี�ยวกบัรายละเอียดของรูปแบบตามคาํแนะนาํเพิ�มเติมจากผูเ้ชี�ยวชาญ  

 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี*   
 ส่วนทีG 1 ประชากรและผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสําหรับการประชุมกลุ่ม เพืGอร่วมกนัพฒันา

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ฯ พฒันาคู่มือการใชรู้ปแบบฯ มีดงันี!   
1. ประชากร (population) ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื!นทีG   
2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informants) ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความ

น่าจะเป็น (non-probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอสารภี ครูกศน.ตาํบลไชย
สถาน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน หวัหนา้ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
และชุมชน โรงพยาบาลสารภี ประธานและตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุขในพื*นที� ตวัแทนจาก
มูลนิธิเพื�อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP Foundation)  

ส่วนทีG 2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างสําหรับตรวจสอบค่าความสอดคลอ้งและความ
เหมาะสมของร่างรูปแบบฯ และคู่มือการใชรู้ปแบบฯ ไดแ้ก่ 

1. ประชากร (population) ไดแ้ก่ ผูเ้ชีGยวชาญ  
2. กลุ่มตวัอย่าง (sample) ผูว้ิจยัสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-

probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ผูเ้ชีGยวชาญตาม
คุณสมบติัจาํนวน 5 คน ได้แก่ ผูเ้ชีGยวชาญทางด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขจาํนวน 2 คน 
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ผูเ้ชีGยวชาญดา้นการศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัจาํนวน 1 คน ผูเ้ชีGยวชาญดา้น
หลกัสูตรและการสอน 1 คน ผูเ้ชีGยวชาญดา้นสิทธิมนุษยชนและการจดัการศึกษาสาํหรับแรงงานขา้ม
ชาติ 1 คน  

 
4. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย ดังนี�  

1. แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม สําหรับระดมความคิดเห็นของผู ้มีส่วนเสียใน
ระหว่างการพฒันารูปแบบฯ คู่มือการใช้และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีขั*นตอนการพฒันา
เครื�องมือดงันี*   

1.1. ศึกษาประเด็นการร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การพฒันาคู่มือและ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

1.2. กาํหนดประเด็นในการประชุม  
1.3. นาํประเด็นที�กาํหนดไวไ้ปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ  
1.4. นาํแบบบนัทึกการประชุมไปใช ้  

2. แบบประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติและคู่มือการใช้รูปแบบ มี
ขั*นตอนการพฒันาเครื�องมือดงันี*   

2.1. ศึกษาแนวทางการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมสําหรับรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2.2. กาํหนดโครงสร้างของแบบประเมินใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของรูปแบบ
ฯ และคู่มือการใชรู้ปแบบฯ โดยผูว้จิยักาํหนดเกณฑก์ารประเมินดว้ยมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั
ไดแ้ก่ แน่ใจวา่สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคลอ้ง  

2.3. นําแบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบฯ ใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

2.4. นาํแบบประเมินดงักล่าวไปใช ้ 
 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  
ส่วนที� 1 ไดแ้ก่ วิเคราะห์หาค่าความเที�ยงตรงของความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบ

และวตัถุประสงคข์องรูปแบบดว้ยดชันี IOC เพื�อหาค่าความเที�ยงตรงของความสอดคลอ้งระหวา่ง
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รูปแบบและวตัถุประสงคข์องรูปแบบดว้ยดชันี IOC (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาคือ  

แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน 1  
ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน 0 
แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน -1  

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543: 117)  

N
R

=IOC
Σ

 

IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบสัมภาษณ์กบัวตัถุประสงค ์
R  คือ คะแนนของผูเ้ชี�ยวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละคน 
Ν  คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

 
2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ วเิคราะห์เนื*อหา (Content Analysis) 3 ส่วนไดแ้ก่  
ส่วนที� 1 วิเคราะห์เนื*อหาจากขอ้มูลที�ได้รวบรวมจากแบบบนัทึกการประชุมกลุ่ม 

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื*นที�  
ส่วนที� 2 วิเคราะห์เนื*อหาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญจากคาํถามปลายเปิดของ

แบบประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสม  
ส่วนที� 3 วิเคราะห์เนื*อหาขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญจากคาํถามปลายเปิดของแบบ

ประเมินความเหมาะสมเพื�อนาํมาปรับปรุงรูปแบบ 
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ตารางที� 4 แสดงการสรุปขั*นตอนที� 2 การพฒันา (Development: D1) 
วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื�องมือ/สถิติ 

S. เพื�อพฒันาร่างรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะใหแ้ก่
แรงงานขา้มชาติในพื*นที� 

1.สงัเคราะห์และร่าง
รูปแบบฯ โดย
ร่วมกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื*นที�
ออกแบบและ
วางแผนประมวล
กิจกรรมการเรียนรู้   

ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอสารภี ครูกศน.
ตาํบลไชยสถาน ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนวดันนัทาราม 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน 
หวัหนา้ฝ่ายเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 
โรงพยาบาลสารภี ประธานและ
ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุข
ในพื*นที� ตวัแทนจากมูลนิธิเพื�อ
สุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP 
Foundation) 

 แบบบนัทึกการประชุม
กลุ่ม/การวเิคราะห์
เนื*อหา  

2. เพืGอประเมินค่าความ
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ ค ว า ม
เหมาะสมของร่างรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพืGอสร้างเสริมความรอบรู้
ท า ง สุ ข ภ า ว ะ ใ ห้ แ ก่
แ ร ง ง า น ข้า ม ช า ติ จ า ก
ผูเ้ชีGยวชาญ  

ผูเ้ชี�ยวชาญประเมิน
ความสอดคลอ้งและ
ความเหมาะสมของ
ร่างรูปแบบ  

ผูเ้ชีGยวชาญทางดา้นการแพทย์
และสาธารณสุขจาํนวน ` คน 
ผูเ้ชีGยวชาญดา้นการศึกษานอก
ระบบและการจดัการศึกษาตาม
อธัยาศยัจาํนวน O คน 
ผูเ้ชีGยวชาญดา้นหลกัสูตรและ
การสอน O คน ผูเ้ชีGยวชาญดา้น
สิทธิมนุษยชนและการจดั
การศึกษาสาํหรับแรงงานขา้ม
ชาติ O คน 

แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง และความ
เหมาะสม (IOC)  
และวเิคราะห์เนื*อหา  

 

ขั�นตอนที� 3 การวจัิย 2 (Research 2 : R2) การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation) 
ในขั*นตอนนี* ผูว้ิจ ัยนํารูปแบบที�ผ่านการรับรองโดยผูเ้ชี� ยวชาญไปทดลองใช้กับ

นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติของกศน. ตาํบลไชยสถานซึ� งกาํลงัศึกษาระดบัชั*นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จาํนวนทั*งสิ*น Yk คน และแรงงานขา้มชาติในพื*นที� ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ ซึ� งกลุ่มเป้าหมายผูรั้บการสื�อสารจากนักศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติเหล่านี* จะเป็นผู ้
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กาํหนดและวางแผนกลุ่มเป้าหมายในการสื�อสารด้วยตนเอง โดยในระหว่างการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ผูว้ิจ ัยได้รับความร่วมมือจากครูกศน.ตาํบลไชยสถาน ผูอ้าํนวยการกศน. อําเภอสารภี 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลไชยสถาน หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบติัครอบครัว
และชุมชน โรงพยาบาลสารภี และตวัแทนจากมูลนิธิเพื�อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ (MAP Foundation)  ร่วมเป็นวทิยาการหลกัและมีกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขในพื*นที�ร่วม
เป็นพี�เลี*ยงในการจดักิจกรรมดงักล่าวดว้ย  
 

1. วตัถุประสงค์ มีดงันี*   
1. เพื�อทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อการสร้างเสริมความรอบรู้ทาง

สุขภาวะกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติในพื*นที� 
2. เพื�อประเมินพฒันาการดา้นความรู้ของผูเ้รียนดว้ยแบบสอบถามก่อนและหลงัเรียน  
3. เพื�อประเมินทกัษะการปฏิบติัของผูเ้รียน ผา่นการจดัทาํผลงานในระหวา่งกิจกรรม

การเรียนรู้ และการประเมินการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพของผูเ้รียนจากกลุ่มเป้าหมายแรงงาน
ขา้มชาติในชุมชน  

4. เพื�อประเมินเจตคติของผูเ้รียนในช่วงก่อน ระหว่างและหลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  

2. ขั�นตอนการดําเนินการวจัิย ดังนี�  
1. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั* งนี*  ผูว้ิจยัได้ประเมินพฒันาการด้านความรู้ของ

ผูเ้รียนดว้ย แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ� งเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ One 
Group Pre-test Post-test Design ซึ� งมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543: 
216)  โดยมีแบบแผนการทดลอง ดงัตารางที� 5 
 
ตารางที� 5 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design 

Group Pretest Treatment Posttest 
R OS T OW 

   
 R หมายถึง กลุ่มทดลอง 
 OS หมายถึง การสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
 T  หมายถึง วธีิการทดลอง 
 OW หมายถึง การสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 
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การประเมินพฒันาการความรู้ของผูเ้รียนนี!  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียนจาํนวน 5 ฉบบั และนาํแบบทดสอบทีGพฒันาไดไ้ปตรวจสอบคุณภาพของเครืGองมือดว้ยค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) เพืGอตรวจสอบความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของแบบทดสอบดงักล่าว
จากผูเ้ชีGยวชาญจาํนวน a ท่าน  ปรับปรุงและนาํไปใชใ้นการทดลองกิจกรรม 

2. สร้างแบบประเมินผลงาน พร้อมกาํหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลจาํนวน 5 
หน่วยการเรียนรู้  นาํแบบประเมินผลงานดงักล่าวไปตรวจสอบคุณภาพของเครืGองมือดว้ยค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) เพืGอตรวจสอบความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของแบบประเมินผลงาน
ดงักล่าวจากผูเ้ชีGยวชาญจาํนวน a ท่าน  ปรับปรุงและนาํไปใชใ้นการทดลองกิจกรรม 

3. ดาํเนินการทดลองการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพืGอสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงงานขา้มชาติทีGไดพ้ฒันาขึ!น การทดลองครั! งนี! จดั
ขึ!นในลกัษณะการสอนเสริมในรายวิชาสุขศึกษาให้กบันกัศึกษาแรงงานขา้มชาติจาํนวน 30 คน ซึG ง
กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั!นมธัยมศึกษาตอนตน้ ของศูนยก์ศน. ตาํบลไชยสถาน ระยะเวลาการทดลอง
จาํนวน 16 ชัGวโมงขึ!นไป ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วยดงันี!  1) การเขา้ถึงองค์ความรู้  
แหล่งเรียนรู้และบริการทางสุขภาพ 2) การทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 3) การประเมินองค์
ความรู้ทางสุขภาพ 4) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ และ 5) การสืGอสารองค์ความรู้ทาง
สุขภาพ   

4. หลังการทดลองสืG อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพในชุมชน ผูว้ิจ ัยได้สอบถาม
กลุ่มเป้าหมายซึG งเป็นแรงงานขา้มชาติในชุมชน เกีGยวกบัสิGงทีGพวกเขาไดรั้บหลงัการรับขอ้มูลการ
สืGอสารสุขภาพจากนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติดว้ยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  

5. ใหน้กัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติเขียนบรรยายความรู้สึกของตนเองทีGมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ลงในสมุดกระจกสะทอ้นความคิดในช่วงก่อน ระหว่างและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

2.6 จดัการประชุมถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังาน(After Action Review) เพืGอให้นกัศึกษา
ไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมสืGอสารองค์ความรู้ทางสุขภาพในชุมชน 
ทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงการสืGอสาร และแนวทางในการพฒันาประเด็นการสืGอสารใน
ชุมชนต่อไป  
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3. ประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลกัและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชาการและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นขั*นตอนนี*แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ดงันี*   
3.1 กลุ่มทดลอง   

1. ประชากร (population) ไดแ้ก่ นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติจาก กศน.
ตาํบลไชยสถาน  

2. กลุ่มตวัอยา่ง (sample) ผูว้ิจยัสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-
probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) นกัศึกษาแกนนาํ
แรงงานขา้มชาติที�กาํลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 30 คน ในภาคการศึกษาที� 1/2559  

3.2 กลุ่มเป้าหมายในชุมชน   
S. ประชากร (population) ไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติในชุมชน  
W. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informants) ผูว้ิจยัสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะ

เป็น (non-probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือก
ตวัแทนแรงงานขา้มชาติในชุมชนที�นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติกาํหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพกลุ่มละ 2 คน  

 
4. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  

1. แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน จาํนวน 5 ฉบบั จาํแนกตามหน่วยการเรียนรู้ เพื�อ
ทดสอบความรู้และประเมินพฒันาการของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนสามารถทาํคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน
ไดม้ากกวา่คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนหรือไม่ ซึ� งมีขั*นตอนการพฒันาเครื�องมือดงันี*   

1.1.  ศึกษาและทาํความเขา้ใจเอกสาร แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ไดจ้ดัทาํขึ*น 
หลกัการทาํแบบทดสอบและเกณฑก์ารใหค้ะแนน  

1.2. กาํหนดประเด็นให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย และ
พฒันาแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  

1.3. นาํแบบทดสอบที�ร่างขึ*นไปตรวจสอบคุณภาพด้วยค่าดชันีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื�อตรวจสอบความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ
เครื�องมือโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คน ซึ� งมีค่าดชันีความสอดคลอ้งและความเหมาะสมทั*ง 5 ฉบบัเท่ากบั 
1.00 ถือวา่เป็นเกณฑ์ที�เหมาะสม ผูว้ิจยัจะดาํเนินการปรับแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ (ดูใน
ภาคผนวก ข)   

1.4. นําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนที�ผ่านการตรวจสอบเที�ยงตรงแล้ว ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนนอกกลุ่ม โดยผูว้จิยันาํแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนจาํนวน 5 ฉบบั ฉบบัละ 



150 
 

10 ขอ้คาํถาม ซึ� งแบบทดสอบมีค่าคะแนนแบบ 2 คาํตอบคือ ตอบถูกได ้1 ตอบผิดได ้0 ไปทดสอบ 
(try out) กบันกัศึกษาชั*นมธัยมศึกษาตอนตน้ของศูนย ์กศน. ตาํบลป่าบง (พื*นที�ใกลเ้คียง) จาํนวน 30 
คน เพื�อนาํผลมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความยากง่าย (p) และค่าดชันีอาํนาจจาํแนก (r) เป็นรายขอ้ โดย
เลือกใชข้อ้สอบที�มีดชันีความยากง่ายระหวา่ง 0.20 – 0.70 และค่าดชันีอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20 
-1.00  (ดูในภาคผนวก ข)   

1.5. จากนั*นผูว้ิจยันาํแบบทดสอบที�ไดห้าค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกแลว้
มาหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) หรือความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency)  ผูว้ิจยัใชว้ิธี
ของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR) หรือสูตร KR – 20  ผลการทดสอบพบวา่
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที� 1-5 จาํนวน 5 ฉบบัมีค่าความเชื�อมั�นทั*งฉบบั (rtt) ระหวา่ง 0.79 – 
0.84  (ดูในภาคผนวก ข) ซึ� งถือวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนทั*ง 5 ฉบบัสามารถนาํไปใชไ้ด ้  

1.6. นาํแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนไปใชก้บันกัศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื*นที�  
2. แบบประเมินผลงาน ผูว้ิจยัได้ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการ

จดัการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง ซึ� งกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยจะเนน้ให้ผูเ้รียนได้
ลงมือปฏิบติัและแกไ้ขปัญหาทางสุขภาพดว้ยตนเองจากสถานการณ์ที�ไดจ้าํลองขึ*นและสถานการณ์
จริงทั*งในและนอกชั*นเรียน ซึ� งการประเมินทกัษะกระบวนการและการปฏิบติัของผูเ้รียนนี*  ผูว้ิจยัได้
ใชแ้บบประเมินผลงานในการประเมิน ซึ� งมีแนวทางในการพฒันาเครื�องมือดงันี*   

2.1. ศึกษาและทาํความเขา้ใจเอกสาร แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ไดจ้ดัทาํขึ*น 
ใบกิจกรรม หลกัการทาํแบบประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rubric Scoring) และระดบั
คุณภาพ  

2.2. กาํหนดเป้าหมายการประเมินให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และใบ
กิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

2.3. พฒันาแบบประเมิน พร้อมกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน(Rubric Scoring) และ
ระดบัคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบประเมินออกเป็น 7 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) แบบประเมินผลงานการ
จดัทาํและนาํเสนอผงัความคิด 2) แบบประเมินการจดัทาํและการนาํเสนอผลงานเรื�องแหล่งเรียนรู้
และแหล่งบริการสุขภาพ 3) แบบประเมินการนาํเสนอหน้าชั*นเรียน “Story Telling” 4) แบบ
ประเมินการนาํเสนอหน้าชั*นเรียน เรื� อง เชื�อหรือไม่ ใช่หรือมั�ว 5) แบบประเมินเรื�องเล่าความ
เจ็บป่วย 6) แบบประเมินโครงงานสร้างสื�อเสริมสุขภาพ 7) แบบประเมินการสื�อสารสุขภาพใน
ชุมชนของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ  

2.4. นําแบบประเมินผลงานที�ร่างขึ* นไปตรวจสอบคุณภาพด้วยค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื�อตรวจสอบความสอดคลอ้งและความ
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เหมาะสมของเครื�องมือโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คน ผลการตรวจสอบแบบประเมินผลงาน ทั*ง 7 ฉบบัมีค่า
ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมทุกฉบบัเท่ากบั 1.00 (ดูในภาคผนวก ข) ผูว้ิจยัจะดาํเนินการ
ปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของผูเ้ชี�ยวชาญ  

2.5. นาํแบบประเมินผลงานไปใช ้
3. แบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแรงงานขา้มชาติในชุมชน ซึ� งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบ

ไม่มีโครงสร้าง มีขั*นตอนการพฒันาเครื�องมือดงันี*   
3.1. ศึกษาประเด็นการสื�อสารและแนวทางการจดัทาํโครงงานของนกัศึกษา 
3.2. กาํหนดประเด็นคาํถามกวา้งๆ เช่น เปรียบเทียบสุขภาพของตนเองก่อนและ

หลงัการเขา้รับการสื�อสาร องคค์วามรู้และประโยชน์ที�ไดรั้บจากการสื�อสาร เป็นตน้ และให้อาจารย์
ผูค้วบคุมตรวจสอบประเด็นคาํถาม และปรับปรุงแกไ้ข  

3.3. นาํแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างไปใช ้ 
4. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด เป็นการประเมินเจตคติของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ

ในช่วงก่อนระหวา่งและหลงัการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการพฒันาเครื�องมือดงันี*   
4.1. ศึกษาแนวทางการประเมินเจตคติและการสะทอ้นกลบั  
4.2. กาํหนดประเด็นในการประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความ

รอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ไดแ้ก่ ความคาดหวงัหรือสิ�งที�นกัศึกษาตอ้งการเรียนรู้ใน
แต่ละหน่วยกิจกรรม ระหวา่งการจดักิจกรรมนกัศึกษาเห็นว่าควรลดหรือเพิ�มเติมประเด็นใด สิ�งที�
นกัศึกษาไดรั้บหรือสิ�งที�ประทบัใจในการจดักิจกรรม เป็นตน้ นาํประเด็นที�กาํหนดไปให้อาจารยผ์ู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข  

4.3. นาํสมุดกระจกสะทอ้นความคิดไปใช ้ 
5. แบบบนัทึกการประชุมถอดบทเรียน  สําหรับประเมินเจตคติของนักศึกษาหลงั

สิ*นสุดโครงงานสร้างสื�อเสริมสุขภาพใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติในชุมชน ซึ� งมีการพฒันาเครื�องมือดงันี*   
5.1. ศึกษาแนวทางและประเด็นการสื�อสารสุขภาพ  
5.2. กาํหนดประเด็นในการดาํเนินการประชุมถอดบทเรียน  
5.3. นาํประเด็นที�ใชส้าํหรับการประชุมถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังานไปให้อาจารยผ์ู ้

ควบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข  
5.4. นาํแบบบนัทึกการประชุมถอดบทเรียนไปใช ้ 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ แบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  

ส่วนที�  1 วิเคราะห์ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
เครื�องมือไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน แบบประเมินผลงาน ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาคือ  

 
แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน +1  
ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน  0 
แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน -1  

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543:  117)  

N
R

=IOC
Σ

 

IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบสัมภาษณ์กบัวตัถุประสงค ์
R  คือ คะแนนของผูเ้ชี�ยวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละคน 
Ν  คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

ส่วนที� 2 เป็นการวิเคราะห์พฒันาการของผูเ้รียนจากแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยสถิติดงันี*   

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่  ค่าเฉลี�ย  ( x  )  เพื�อหาระดบั
คะแนนเฉลี�ยของผูเ้รียน และค่าเฉลี�ยเบี�ยงแบนมาตรฐาน ( S.D. )  เพื�อหาค่าการกระจายของคะแนน
แบบอิงกลุ่ม  

2. การวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) หรือความสอดคลอ้งภายใน (Internal 
Consistency) ซึ� งแบบทดสอบมีค่าคะแนนแบบ 2 คาํตอบคือ ตอบถูกได ้1 ตอบผิดได ้0 ผูว้ิจยัจึงใช้
วิธีของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR) โดยใชสู้ตร KR – 20 (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 85) ดงันี*  
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    เมื�อ  n  คือ จาํนวนขอ้ 
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     p  คือ สัดส่วนของคนทาํถูกในแต่ละขอ้ 
     q   คือ สัดส่วนของคนทาํผดิในแต่ละขอ้ = p−1  
     2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั*งฉบบั 
 

5. ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน โดยใช้
สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 81) 
 

   
f

RR
r lu −=     

    

   เมื�อ r    แทน    ระดบัความยากง่าย 
    uR   แทน   จาํนวนคนในกลุ่มสูงที�ตอบถูกที�ทาํขอ้สอบถูก 

   lR      แทน     จาํนวนคนในกลุ่มตํ�าที�ตอบถูกที�ทาํขอ้สอบถูก 
    f   แทน    จาํนวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํ�าซึ� งเท่ากนั 

6. การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิs ทางการเรียนโดยใช้
สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 84)  
 

    
f

RR
P lu

2

+
=                      

   เมื�อ P     แทน     ระดบัความยากง่าย 
   uR   แทน    จาํนวนคนในกลุ่มสูงที�ตอบถูกที�ทาํขอ้สอบถูก 
   lR      แทน     จาํนวนคนในกลุ่มตํ�าที�ตอบถูกที�ทาํขอ้สอบถูก 

 
7. เปรียบเทียบพฒันาการดา้นความรู้ของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติก่อนและหลงั

เรียน โดยใชสู้ตรคาํนวณหาค่า t-test dependent (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 109)  
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เมื�อ  t  แทน  ค่าสถิติที�จะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตเพื�อทราบนยัสาํคญั 

     D  แทน  ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
     n  แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน 
     ∑ แทน  ผลรวม 
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ส่วนที� 3 วเิคราะห์แบบประเมินผลงาน เพื�อประเมินทกัษะการปฏิบติัของผูเ้รียน ทั*งนี*

ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี*   

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ได้แก่  ค่าเฉลี�ย  ( x  )  เพื�อหา
ระดบัคะแนนเฉลี�ยของผลงานผูเ้รียน และค่าเฉลี�ยเบี�ยงแบนมาตรฐาน ( S.D. )  เพื�อหาค่าการกระจาย
ของคะแนน 

2. การวิเคราะห์แบบประเมินผลงานของนักศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ ด้วย
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑ์หรือประเด็นการประเมินแบบ
รูบริค (criteria) (Scoring Rubric) โดยมีการให้รายละเอียดคาํอธิบายคุณภาพแต่ละระดับ
ความสามารถ (Quality Descriptors) ของการให้คะแนนในแต่ละผลงานที�ประเมินในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรมด้วย โดยหลกัๆ จะการแบ่งการให้คะแนน
ออกเป็น 4 ระดบัความสามารถ (Performance Levels) ดงันี*    

4 คะแนน  หมายถึง   ดีมาก  
3 คะแนน  หมายถึง   ดี  
2   คะแนน  หมายถึง   พอใช ้ 
1  คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง  

 เมื�อไดผ้ลการประเมินผลงานแลว้ ผูว้จิยัจะนาํมาวเิคราะห์ตามเกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ซึ� งคาํนวณจากค่ากลางของคะแนนที�กาํหนด ซึ� งผูว้จิยัไดก้าํหนดไวใ้หทุ้กกิจกรรมมีระดบัคุณภาพอยู่
ที�   4 ระดบั (1,2,3,4) ไดค้่ากลางคือ 1.5, 2.5 และ 3.5 เมื�อไดค้่ากลางนาํค่ากลางมาคาํนวณหาค่าร้อย
ละของแต่ละระดบัคะแนนและนาํมาแปลงเป็นคะแนนดิบ เมื�อไดค้ะแนนดิบจึงนาํมากาํหนดช่วง
คะแนนของแต่ละระดบั  
 

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดาํเนินการวเิคราะห์เนื*อหา (Content Analysis) ดงันี*   
ส่วนที� 1 การวเิคราะห์ผลการสอบถามแรงงานขา้มชาติในชุมชน เกี�ยวกบัสิ�งที�พวกเขา

ไดรั้บหลงัการรับขอ้มูลการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพจากนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ 
ส่วนที� 2 การวิเคราะห์เจตคติของผูเ้รียนจากสมุดกระจกสะทอ้นความคิด แบ่งออก 3 

ประเด็นไดแ้ก่ ความคาดหวงัในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน สิ�งที�นกัศึกษาตอ้งการ
เพิ�มเติมหรือลดในระหวา่งกิจกรรม และสิ�งที�ผูเ้รียนไดรั้บหลงัการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
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ส่วนที� 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายแรงงานขา้มชาติในชุมชน หลงั
ไดรั้บการสื�อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพจากการจดัทาํโครงงานสร้างสื�อเสริมสุขภาพของนกัศึกษา
แกนนาํแรงงานขา้มชาติ  

ส่วนที� 4 การวิเคราะห์เนื*อหาผลของกรประชุมถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังาน(After 
Action Review) ของกลุ่มนกัศึกษา ในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมสื�อสารองคค์วามรู้
ทางสุขภาพในชุมชน ทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงการสื�อสารและหาแนวทางในการพฒันา
ประเด็นการสื�อสารในชุมชนต่อไป 
 
ตารางที� 6  แสดงการสรุปขั*นตอนที� 3 การวจิยั 2 (Research2: R2)  

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื�องมือ/สถิติ 

1.เพื�อทดลองใชรู้ปแบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุข
ภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้ม
ชาติในพื*นที� 

นาํรูปแบบที�พฒันาแลว้
ไปทดลองใชใ้นพื*นที�   

นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้ม
ชาติจํานวน 30 คน ที�กําลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ของ กศน.ตาํบลไชย
ส ถ า น  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที� 
1/2559  

รูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื�อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ 
และคู่มือการนาํรูปแบบ
ไปใช ้ 

2.เพื�อประเมิน
พฒันาการดา้นความรู้
ของผูเ้รียนดว้ย
แบบสอบถามก่อนและ
หลงัเรียน 
 

ทาํแบบทดสอบก่อน
และหลงัเรียน    

นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้ม
ชาติจํานวน 30คน ที� กําลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ของ กศน.ตาํบลไชย
ส ถ า น  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที� 
1/2559 

- แบบทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน  

- วเิคราะห์ความ
สอดคลอ้ง IOC  

- ค่าความเชื�อมั�น  
- ค่าอาํนาจจาํแนก  
- ค่าความยากง่าย  
- สถิติพรรณนาค่าเฉลี�ย 
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

- สถิติ t-test dependent  
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ตารางที� 6  แสดงการสรุปขั*นตอนที� 3 การวจิยั 2 (Research2: R2) (ต่อ)  
วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื�องมือ/สถิติ 

3.เพื�อประเมินทกัษะ
การปฏิบติัของผูเ้รียน 
ผา่นการจดัทาํผลงาน
ในระหวา่งกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการประเมิน
การสื�อสารองคค์วามรู้
ทางสุขภาพของผูเ้รียน
จากกลุ่มเป้าหมาย
แรงงานขา้มชาติใน
ชุมชน 
 
 

ประเมินผลงานของ
นกัศึกษาแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ดว้ยแบบ
ประเมินผลงาน  

นักศึกษาแกนนําแรงงาน
ข้ามชาติจํานวน Ykคน ที�
กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ 
กศน.ตาํบลไชยสถาน ในปี
การศึกษาที� S/W��� 

- ใบกิจกรรม  
- แบบประเมินผลงาน  
- วเิคราะห์ความ
สอดคลอ้ง IOC  

- การประเมินผลงานดว้ย 
Rubric Scoring  

- การวเิคราะห์มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  

สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
แรงงานขา้มชาติในชุมชน
หลงัการสื�อสารองค์
ความรู้ทางสุขภาพตาม
แผนการจดัทาํโครงงาน
การสื�อสารสุขภาพที�
นกัศึกษากาํหนด  

ตวัแทนแรงงานขา้มชาติใน
ชุมชนที�นักศึกษาแกนนํา
แรงงานขา้มชาติกาํหนดให้
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
สื� อ ส า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
สุขภาพกลุ่มละ W คน 
 

- การสมัภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง  

- การวเิคราะห์เนื*อหา 

4.เพื�อประเมินเจตคติ
ของผูเ้รียนในช่วงก่อน 
ระหวา่งและหลงัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ใหน้กัศึกษาบนัทึกความ
คิดเห็นและความรู้สึกของ
ตนเองที�มีต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้นี*  และ
นาํมาวเิคราะห์ 

นักศึกษาแกนนําแรงงาน
ข้ามชาติจํานวน Ykคน ที�
กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ 
กศน.ตาํบลไชยสถาน ในปี
การศึกษาที� S/W��� 

- สมุดกระจกสะทอ้น
ความคิด 

- การวเิคราะห์เนื*อหา  
 

ประชุมหลงัปฏิบติังาน
ของนกัศึกษาภายหลงัการ
จดัทาํโครงงานหน่วยการ
เรียนรู้ที� 5 เรื�อง สร้างสื�อ
เสริมสุขภาพ  

นักศึกษาแกนนําแรงงาน
ข้ามชาติจํานวน Yk คน ที�
กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ 
กศน.ตาํบลไชยสถาน ในปี
การศึกษาที� S/W��� 

- แบบบนัทึกการประชุม  
- การวเิคราะห์เนื*อหา  
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ขั�นตอนที� 4 การพัฒนา 2 (Development 2: D2) การประเมิน (Evaluation) และปรับปรุง

รูปแบบ  
ในขั*นตอนนี* ผูว้ิจยัประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�พฒันาขึ*นหลงัจากการทดลอง

ดว้ยการประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประเมินเชิงประมาณ ผูว้ิจยัสอบถามความพึงพอใจ
ของวิทยากรซึ� งเป็นผูริ้เริ�มและช่วยกนัออกแบบมาจนถึงการนาํรูปแบบไปใชว้า่มีความพึงพอใจต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติหรือ Migrant Health Literacy Model (MHL Model) ที�
พฒันาขึ*นอย่างไร ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติที�เขา้
ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั* งนี*  ในการประเมินเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัให้วิทยากรร่วมกนัประชุม
ถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังาน (After Action Review: AAR) ภายหลงัจากที�ไดด้าํเนินการทดลองจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นที�เรียบร้อยแลว้  
 

1. วตัถุประสงค์   
1. เพื�อประเมินความพึงพอใจของวิทยากรที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ 
2. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ 
3. เพื�อประเมินผลการดาํเนินงานของวิทยากรหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ

ประชุมถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังาน (After Action Review: AAR) เพื�อรวบรวมเป็นขอ้เสนอแนะ
และใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในครั* งต่อไป  
 

2. วธีิดําเนินการวจัิย มีดงันี*   
1. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของวทิยากรที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  
3. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทั*ง 2 ฉบบัที�พฒันาขึ*นไปตรวจสอบหาค่าความ

สอดคลอ้งและความเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามและ
สิ�งที�ตอ้งการประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ 5 คน และปรับแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ  
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4. จดัการประชุมถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงาน (AAR) ภายหลังเสร็จสิ*นการ
ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซึ� งมีประเด็นต่างๆ ดงันี*  ผลการดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการ
ต่อยอดกิจกรรมในอนาคต  

5. รวบรวมผลการจัดทําการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการมาจัดทํา เป็น
ขอ้เสนอแนะสาํหรับเป็นแนวทางการพฒันาหรือการทาํวจิยัครั* งต่อไป  

6. ดาํเนินการปรับปรุงรูปแบบ และรายละเอียดของรูปแบบ  
 

3.ประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลกั และกลุ่มตัวอย่าง  
3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจสาํหรับวทิยากร  

1. ประชากร (population) ไดแ้ก่ วิทยากรทีGร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืGอสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ 

2. กลุ่มตวัอย่าง (sample) ผูว้ิจยัสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-
probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) วิทยากรทีGสามารถเขา้
ร่วมจดักิจกรรมทุกคน  

3.2 แบบสอบถามความความพึงพอใจสาํหรับนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ  
1. ประชากร (population) ไดแ้ก่ นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติจาก กศน.ตาํบล

ไชยสถาน  
2. กลุ่มตวัอย่าง (sample) ผูว้ิจยัสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-

probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) นกัศึกษาแกนนาํ
แรงงานขา้มชาติที�กาํลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 30 คน ในภาคการศึกษาที� 1/2559  

3.3 การทบทวนหลงัปฏิบติัการสาํหรับวทิยากร  
1. ประชากร (population) ไดแ้ก่ วิทยากรทีGร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืGอสร้าง

เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ 
2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  (key informants) ผูว้ิจยัสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น 

(non-probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) วิทยากรทีG
สามารถเขา้ร่วมจดักิจกรรมทุกคน  
 

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย ได้แก่   

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของวิทยากรที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ซึ� งมีการพฒันาเครื�องมือดงันี*   
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1.1. ศึกษาเอกสารเกี�ยวกบัการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสาร
การประเมินที�เกี�ยวขอ้ง  

1.2. กาํหนดประเด็นและขอ้คาํถามที�สอดคลอ้งกบัรายละเอียดของแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และจดัทาํแบบทดสอบความพึงพอใจของวทิยากรฯ  

1.3. นาํแบบสอบถามที�พฒันาขึ*นไปตรวจสอบคุณภาพดว้ยค่าความสอดคลอ้งและ
ความเหมาะสม ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและสิ�งที�ตอ้งการประเมิน (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ชี�ยวชาญ � คน ผลการประเมินพบวา่ มีค่าความสอดคลอ้ง
และความเหมาะสมทั*งฉบบัเท่ากบั 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) จากนั*นผูว้ิจยัไดป้รับแกไ้ข
ตามคาํแนะนาํเพิ�มเติมของผูเ้ชี�ยวชาญ  

1.4. นาํแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัแทนวิทยากรจาํนวน 3 คน เพื�อนาํผลการ
ตอบแบบสอบถามมาหาค่าความเชื�อมั�น  (Reliability) หรือความสอดคล้องภายใน (Internal 
Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ดว้ยวิธีการของ    
ครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126) พบวา่แบบสอบถามความพึงพอใจของ

วิทยากรฯ มีค่าความเชื�อมั�นทั*งฉบบั (α - Coefficient) เท่ากบั k.82 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
สามารถนาํแบบสอบถามดงักล่าวไปใชไ้ด ้และปรับแกไ้ขตามคาํแนะนาํเพิ�มเติมของผูเ้ชี�ยวชาญ  

1.5. นาํแบบสอบถามไปใช ้ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้าง

เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ซึ� งมีการพฒันาเครื�องมือดงันี*   
2.1. ศึกษาเอกสารเกี�ยวกบัการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสาร

การประเมินที�เกี�ยวขอ้ง  
2.2. กาํหนดประเด็นและขอ้คาํถามที�สอดคลอ้งกบัรายละเอียดของแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ และจดัทาํแบบทดสอบความพึงพอใจของผูเ้รียนฯ   
2.3. นาํแบบสอบถามที�พฒันาขึ*นไปตรวจสอบคุณภาพดว้ยค่าความสอดคลอ้งและ

ความเหมาะสม ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและสิ�งที�ตอ้งการประเมิน (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ชี�ยวชาญ � คน ผลการประเมินพบวา่ มีค่าความสอดคลอ้ง
และความเหมาะสมทั*งฉบบัเท่ากบั 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) จากนั*นผูว้ิจยัไดป้รับแกไ้ข
ตามคาํแนะนาํเพิ�มเติมของผูเ้ชี�ยวชาญ  

2.4. นําแบบสอบถามไปทดลองกับตวัแทนนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ
จาํนวน 15  คน เพื�อนาํผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าความเชื�อมั�น  (Reliability) หรือความ
สอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิs แอลฟา (α - 
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Coefficient) ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126) พบว่า

แบบสอบถามความพึงพอใจของวิทยากรฯ มีค่าความเชื�อมั�นทั*งฉบบั (α - Coefficient) เท่ากบั k.77 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) สามารถนาํแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้ได้ และปรับแก้ไขตาม
คาํแนะนาํเพิ�มเติมของผูเ้ชี�ยวชาญ  

2.5. นาํแบบสอบถามไปใช ้ 
3. แบบบนัทึกการประชุมถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังาน (After Action Review: AAR)  

สาํหรับวทิยากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�นาํรูปแบบฯ ไปใช ้ซึ� งมีการพฒันาเครื�องมือดงันี*    
3.1. ศึกษาแนวทางและประเด็นการสื�อสารสุขภาพ  
3.2. กาํหนดประเด็นในการดาํเนินการประชุมถอดบทเรียนฯ  
3.3. นาํประเด็นที�ใชส้าํหรับการประชุมถอดบทเรียนหลงัปฏิบติังานไปให้อาจารยผ์ู ้

ควบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข  
3.4. นาํแบบบนัทึกการประชุมถอดบทเรียนฯ ไปใช ้ 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี*   

ส่วนที� 1 การวเิคราะห์ตรวจสอบดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) เพื�อหาค่าความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของแบบสอบถามความ
คิดเห็นทีGมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืGอสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้ม
ชาติจาํนวน 2ฉบบั  (วทิยากร 1 ฉบบัและผูเ้รียน 1 ฉบบั) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยกาํหนดเกณฑ์
การพิจารณาคือ  

 
แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน 1  
ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน 0 
แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ใหค้ะแนน -1  

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543:  117)  

N
R

=IOC
Σ

 

IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบสัมภาษณ์กบัวตัถุประสงค ์
R  คือ คะแนนของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละคน 
Ν  คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

ส่วนทีG 2 การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นทีGมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืGอ
สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ สําหรับผูเ้รียนและวิทยากร ใช้สถิติการ
วเิคราะห์ดงันี!   

1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  ค่าเฉลี�ย  ( x  )  เพื�อหาระดบัคะแนน
เฉลี�ยความคิดเห็น และค่าเฉลี�ยเบี�ยงแบนมาตรฐาน ( S.D. )  เพื�อหาค่าการกระจายของคะแนนเฉลี�ย
ดงักล่าว  

2. การวิเคราะห์คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจทั*งสองฉบบัดว้ยมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวดัของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) (Likert  Rensis, S���) โดย
กาํหนดคะแนนการประเมินแบบ Rubric Scoringไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่   

5 คะแนน   หมายถึง   มากที�สุด 
4 คะแนน  หมายถึง   มาก  
3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง   
2 คะแนน  หมายถึง   นอ้ย  
1 คะแนน  หมายถึง  นอ้ยที�สุด  

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ 
มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด โดยผูว้ิจยัหาค่ากวา้งของชั*นด้วยคะแนนเฉลี�ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) ดงันี*   (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538: 9)  

 
 ความกวา้งของชั*น  =  คะแนนตํ�าสุด – คะแนนสูงสุด  
      จาํนวนชั*น  
    =  5 – 1   =  0.8  
        5  

คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 4.21 –5.00 หมายถึง มีพึงพอใจในระดบัมากที�สุด 
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 3.41 –4.20 หมายถึง มีพึงพอใจในระดบัมาก  
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 2.61 -3.41  หมายถึง มีพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 1.81 -2.60  หมายถึง  มีพึงพอใจในระดบันอ้ย  
คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง 1.00 -1.80  หมายถึง  มีพึงพอใจในระดบันอ้ยที�สุด  
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3. วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) หรือความสอดคลอ้งภายใน (Internal 
Consistency) ของแบบประเมินโดยหาค่าสัมประสิทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ดว้ยวิธีการของ      
ครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, W�Ok: SW� – SW�)โดยใชสู้ตรดงันี*    
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   เมื�อ  α   แทน  สัมประสิทธิs ความเชื�อมั�น 
          n   แทน  จาํนวนขอ้ 
                           2

iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
                          2

tS แทน  คะแนนความแปรปรวนทั*งฉบบั 
 

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ดาํเนินการการวเิคราะห์เนื*อหา (Content Analysis) ซึ� งประกอบดว้ย 
ส่วนที� 1 การวิเคราะห์เนื*อหาจากขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ส่วนที� 2 การวิเคราะห์เนื*อหาจากการประชุมถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงาน (After 

Action Review: AAR)  หลงัจากเสร็จสิ*นการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ซึ� งมีประเด็นต่างๆ ดงันี*  ผล
การดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และการต่อยอดกิจกรรมในอนาคต  
 
ตารางที� 7  แสดงการสรุปขั*นตอนที� 4 การพฒันา 2 (Development 2 : D2) 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื�องมือ/สถิติ 

1. เพื�อประเมินความ
พึงพอใจของวิทยากรที�มี
ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ
สร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะให้แก่แรงงาน
ขา้มชาติ 

จัดทําแบบประเมินความ
คิดเห็นของวิทยากรที�มีต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�
ไดพ้ฒันาขึ*น 

วทิยากรที�สามารถ
เ ข้ า ร่ ว ม จั ด
กิจกรรมทุกคน 

- แบบประเมินความคิดเห็น
ฯ สาํหรับวทิยากร  
- วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
IOC  
- การวเิคราะห์ Rubric Scale 
- การวิเคราะห์มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 
- ค่าความเชื�อมั�น  
- การวเิคราะห์เนื*อหา  
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ตารางที� 7  แสดงการสรุปขั*นตอนที� 4 การพฒันา 2 (Development 2 : D2) (ต่อ) 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื�องมือ/สถิติ 

2. เพื�อประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ
สร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะใหแ้ก่แรงงาน
ขา้มชาติ 
 

จดัทาํแบบประเมินความ
คิดเห็นของนกัศึกษาแกน
นาํแรงงานขา้มชาติที�มีต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�
ไดพ้ฒันาขึ*น 

นักศึกษาแกนนํา
แรงงานขา้มชาติที�
กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอ น ต้นจํา น วน 
30 ค น  ใ น ภ า ค
ก า ร ศึ ก ษ า ที� 
1/2559 

- แบบประเมินความคิดเห็น
ฯ สําหรับนักศึกษาแกนนํา
แรงงานขา้มชาติ 
- วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
IOC  
- การวิเคราะห์หาค่าความ
กวา้งของชั*น 
- การวิเคราะห์มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 
- ค่าความเชื�อมั�น  

- การวเิคราะห์เนื*อหา 
3. เพื�อประเมินผลการ
ดําเนินงานของวิทยากร
หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ถ อ ด
บทเรียนหลังปฏิบัติงาน 
(After Action Review: 
AAR) เพื�อรวบรวมเป็น
ขอ้เสนอแนะและใช้เป็น
แ น ว ท า ง สํ า ห รั บ ก า ร
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ในครั* งต่อไป  

จดัการการประชุมถอด
บทเรียนหลงัปฏิบติังาน 
(After Action Review: 
AAR) หลงัสิ*นสุดการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  
  

 วิ ท ย า ก ร ที�
สามารถเข้าร่วม
จดักิจกรรมทุกคน 

- การบนัทึกการประชุมถอด
บทเรียน 
- การวเิคราะห์เนื*อหา   
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

ในบทนี	ผูว้ิจยัแบ่งวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที( 1 การวิเคราะห์ขอ้มูล
พื	นฐาน  ส่วนที( 2 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ส่วนที( 3 ผลการประเมินการรับรองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
Migrant Health Literacy Model (MHL Model) และ ส่วนที( 4  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ Migrant Health Literacy Model (MHL Model) และส่วนที( 5 การปรับปรุง
รูปแบบและคู่มือการใชรู้ปแบบ ดงัรายละเอียดต่อไปนี	   
 

ส่วนที� 1 การวเิคราะห์ข้อมูลพื�นฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพื	นฐานมีดงันี	  1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื	นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร 
โดยอาศยัการวเิคราะห์เนื	อหา 2) การวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการเรียนรู้ดา้นสุขภาพของ
แรงงานขา้มชาติจากแบบสอบถาม ซึ( งประกอบด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ
พื	นฐานค่าเฉลี(ย (Χ ) และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้
การวิเคราะห์เนื	อหา (Content Analysis)  3) การวิเคราะห์กรณีศึกษานกัศึกษาแรงงานขา้มชาติจาก
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยใช้การวิเคราะห์เนื	อหา (Content Analysis) 4) วิเคราะห์
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี(ยวชาญ จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใชก้ารวเิคราะห์เนื	อหา (Content 
Analysis) 

 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลพื�นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร    
1.1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารเกี(ยวกบัแนวคิดการพฒันารูปแบบ มีดงันี	  ความหมาย

ของรูปแบบนั	น หมายถึง ตน้แบบ แนวทางหรือแบบจาํลองที�แสดงชุดความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 
ขอ้เท็จจริงเชิงปรากฏการณ์ หลกัการหรือแนวคิด เพื�อใช้ในการอธิบายความสัมพนัธ์ของสิ�งต่างๆ 
ให้ตนเองและคนอื�นสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย (Good 1973: 25;  Raj, 1996;  ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิ
พงษ,์ 2540: 21- 23; อุทยั บุญประเสริฐ, 2544: 3; ทิศนา แขมมณี, 2556: 1) โดยในงานศึกษานีJผูว้ิจยั
ประยกุตใ์ชรู้ปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ของ Keeves (TUUV) เพื�ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ
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องค์ประกอบต่างๆ ว่ามีองค์ประกอบใดบา้ง แต่ละองค์ประกอบทาํงานอย่างไร เหตุและผลของ
องคป์ระกอบหรือตวัแปรแต่ละตวัจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ใด เพื�อใหผู้อ่้านสามารถทาํความเขา้ใจภาพรวม
ทัJงหมดของการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ให้แก่แรงงานขา้มชาติไดง่้ายยิ�งขึJน ในขัJนตอนการพฒันารูปแบบนัJนผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ (Willer, 
1967; บุญชม ศรีสะอาด, 2535; ทิศนา แขมมณี, 2547) โดยแบ่งเป็น 4  ขัJนตอนไดแ้ก่ ขัJนตอนที� 1 
การศึกษาขอ้มูลพืJนฐาน  ขัJนตอนที� 2 ร่างรูปแบบและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ขัJนตอนที� 3 นาํ
รูปแบบที�ไดไ้ปทดลองใช ้และขัJนตอนที� 4 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ
ที�จะพฒันาขึJนนีJ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จากองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (Arends, I. 
Richard,  2011; ทิศนา แขมมณี, 2556;  ภิญญาพชัญ ์ปลากดัทอง, 2551; สิทธิพล อาจอินทร์, 2554; 
บุญเลี	ยง ทุมทอง, 2556: 60) ซึ� งคาํวา่การเรียนการสอนนีJ มีความหมายโดยกวา้งและครอบคลุมทัJง
การสอนและการเรียนรู้ (สมจิต จนัทร์ฉาย, ]^^V)  เพื�อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทัJงในและนอกชัJนเรียน โดยองคป์ระกอบของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ย  
_ องค์ประกอบที�สําคัญได้แก่  1) หลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการนํา
หลักการแนวคิด ทฤษฎี ที�ใช้เป็นพืJนฐานสําหรับในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
]) วตัถุประสงค ์เป็นการระบุถึงผลที�มุ่งหวงัหรือตอ้งการให้เกิดขึJนจากการใช้รูปแบบ b) ขัJนตอน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการระบุถึงขัJนตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตัJงแต่การกาํหนดและ
จดัหาทรัพยากรที�จาํเป็นสําหรับใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ระบุถึงการขัJนตอนหรือวิธีการใน
การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกาํหนดเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวางแผนการ
วดัผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที� เกิดขึJ นให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคที์�มุ่งหวงัไว ้_) เงื�อนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้เป็นการระบุถึงปัจจยัแวดลอ้มที�เอืJอให้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถบรรลุผลสาํเร็จได ้ 

1.2 ผลการวิเคราะห์แนวคิดการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้
แนวคิดนีJ เพื�อนาํมาใชใ้นการพฒันาขัJนตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซึ� งเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของ
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ เนื�องจากคาํวา่โปรแกรมมี
ความหมายที�กวา้งและยดืหยุน่กวา่คาํวา่หลกัสูตร อีกทัJงในการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
นีJ  ผูพ้ฒันาโปรแกรมจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ� งรวมไปถึงตวัผูเ้รียนเองและ
ชุมชนของผูเ้รียนดว้ยในการให้ความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้ เพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงและ/
หรือแก้ไขปัญหา หรือความตอ้งการในปัจเจกชน ในชุมชน ในองค์กรทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนให้เป็นไปในทางที�ดีขึJน (Boone, 1992; Caffarella, 1994)  ซึ� งตรงกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ซึ� งได้มุ่งหมายให้เกิดความ
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ร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชนแรงงานขา้มชาติในพืJนที� เพื�อสร้างเสริมสุขภาพที�ดีให้เกิด
ขึJนกบักลุ่มแรงงานงานขา้มชาติและสังคมโดยรวมนั�นเอง ในขั	นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
สําหรับซึ( งเป็นองค์ประกอบสําคญัของรูปแบบนั	นผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางการพฒันาโปรแกรมการจดั
การศึกษานอกระบบเชิงพฒันาของ  Patrick Boyle (1981) และกระบวนการฝึกอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ อาชัญญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็นขัJนตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติออกเป็น 5 ขัJนตอน
หลกัดงันีJ  ขัJนตอนที� 1  เตรียมสํารวจชุมชน แนะนาํตวั และเชื(อมโยงให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
ในขั	นตอนนี	 เป็นการประสานความร่วมมือของเครือข่ายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพื	นที( ขัJนตอน
ที� 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ ขัJนตอนที� 3 ร่วมกนั
ออกแบบร่างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ ขัJนตอนที� 4 ดาํเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ขัJนตอนที� 5 ประเมินการนํารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ และ
ปรับปรุงการจดักิจกรรม  

1.3 ผลการวเิคราะห์เอกสารเกี(ยวกบัทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีดงันี	  การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการ (process) และวิธีการที(ได้จากการนําเข้า (input) ด้วยการฝึกปฏิบติั 
ประสบการณ์ หรือจากการถ่ายทอด เพื(อมุ่งให้เกิดผลลพัธ์ (end) คือการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือเปลี(ยนแปลงสภาพของบุคคลอย่างถาวรในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 
ขณะที(การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีความแตกต่างจากเด็กดงัที( มลัคมัส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 64-
68; ชิดชงค ์ ส. นนัทนาเนตร, 2549: 94-96) ไดอ้ธิบายไวด้งันี	  1) ผูใ้หญ่มีความตอ้งการที(จะรู้ (To 
need to know) ผูใ้หญ่ตอ้งการรู้วา่ทาํไมเขาถึงตอ้งเรียนรู้สิ(งเหล่านั	น จะไดรั้บประโยชน์อะไร ผูใ้หญ่
จึงมีความพร้อมที(จะเรียนรู้ในสิ(งที(ตอ้งการเรียนรู้และพึงพอใจ มากกว่าจะให้ผูอื้(นมากาํหนดให ้     
2) ความคิดรวบยอดเกี(ยวกบัตนเอง (self-concept) ความตอ้งการที(อยูใ่นส่วนลึกของผูใ้หญ่ก็คือ พวก
เขาอยากรู้สึกวา่สามารถนาํตนเองได ้(self-directed learning) เพราะฉะนั	นบทบาทของครูจึงอยูใ่น
หรือกระบวนการสืบหาคน้หาคาํตอบร่วมกนักบัผูเ้รียน (Mutual Inquiry)  3) ประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน (Learner’s Experiences) ผูใ้หญ่ทุกคนมีประสบการณ์หลากหลายที(สั(งสมมาตั	งแต่วยัเด็ก 
ผูเ้รียนจะมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลมากทั	งภูมิหลงั วิถีชีวิต แรงจูงใจ ความสนใจ นกัการศึกษา
จึงควรให้ความสําคญักบัเทคนิคและวิธีการสอนที(เนน้การเรียนรู้รายบุคคล และควรตระหนกัเสมอ
วา่ ประสบการณ์ของบุคคลถือเป็นแหล่งความรู้หรือทรัพยากรที(สําคญัในการเสริมสร้างให้เกิดการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ได ้4) ความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness to learn) ผูใ้หญ่จะมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ก็ต่อเมื(อเป็นสิ(งที(เขาจาํเป็นตอ้งรู้หรือสามารถนาํไปใช้ไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนัตามแต่ความ
ตอ้งการของแต่และช่วงวยั 5) เป้าหมายของการเรียนรู้ (Orientation to learn) ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ก็
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ต่อเมื(อการเรียนรู้เกิดประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการในชีวิตจริง (life-centered) หรือการ
ทาํงานในลกัษณะแกปั้ญหา (task-centered) มากกวา่การเรียนรู้เนื	อหาวิชาเฉพาะ 6) แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ (Motivation)  

1.4 ผลการวิเคราะห์เอกสารเกี(ยวกับการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงมี
รายละเอียดดงันี	  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที(ทาํให้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที(ผา่นการแสวงหาความรู้ คิด วเิคราะห์ ประเมิน ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง โดยผา่น
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ และมีเป้าหมายเพื(อนาํสิ(งที(ไดเ้รียนรู้ไปแกไ้ขปัญหาหรือไปปฏิบติั
ได้อย่างสอดคล้องกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน  หลกัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (ทิศนา แขมมณี, 2550: 
133-7) มีดงันี	  1) การเรียนรู้ใดๆ ก็ย่อมตอ้งสัมพนัธ์กบัเรื(องๆ นั	น เป็นการเรียนรู้ที(คาํนึงถึงบริบท
แวดลอ้มที(สัมพนัธ์กบัความเป็นจริง เพื(อให้ผูเ้รียนนาํไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ 2) สภาพจริงขอ้มูลจริง
เป็นโลกแห่งความเป็นจริง ซึ( งทุกคนจะตอ้งเผชิญ ดงันั	นการให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญสภาพจริง ปัญหาจริง 
จึงเป็นโอกาสที(ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความเป็นจริง 3) การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการ
เรียนรู้ที(มีความหมาย เพราะสามารถนาํไปใช้ได้ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงเป็นสิ(งที(กระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ 4) การให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันา
ทกัษะที(จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตจาํนวนมาก นิวแมน และคณะ (Newmann et al., 1995 อา้งถึงใน 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์,  2554: 13-4) ไดส้ร้างมาตรฐานเพื(อใชเ้ป็นแนวคิดพื	นฐานในการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 5 องคป์ระกอบ ดงันี	   1) การสอนคิดขั	นสูง การจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้ขอ้มูล ใชค้วามคิดในการสังเคราะห์ สรุปนยัทั(วไป การอธิบาย 
และการสรุปรวม เพื(อสร้างความเขา้ใจและความหมายใหม่ของผูเ้รียน  2) การสอนแก่นความรู้ การ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงจะตอ้งให้ผูเ้รียนเขา้ถึงแก่นแนวคิดของเนื	อหาวิชา ใชค้วามรู้ที(มากกว่า
ความรู้พื	นฐานโดยตอ้งมีการสํารวจเชื(อมโยงดูความสัมพนัธ์ เพื(อสร้างความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ 
ที(ซบัซ้อน 3) การแลกเปลี(ยนเรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสไดส้นทนาแลกเปลี(ยนความรู้ในเนื	อหากบั
ผูส้อนและกบักลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั เพื(อเป็นการแลกเปลี(ยนความรู้ ความคิด ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ
ในประเด็นสําคญัต่างๆ มากขึ	นและชดัเจน 4) เชื(อมโยงสู่โลกภายนอก การจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงจะตอ้งเชื(อมโยงความรู้ในเนื	อหาวิชาสู่ปัญหาสาธารณะหรือประสบการณ์ ต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้งใน
โลกแห่งความเป็นจริง เพื(อสามารถนาํความรู้ที(เรียนรู้ในชั	นเรียนไปอธิบายปัญหาต่างๆ นอกชั	น
เรียนหรือโลกแห่งความจริงได ้5) สนบัสนุนทางสังคม การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงจะตอ้งสร้าง
บรรยากาศที(ส่งผลดีแก่การเรียนรู้ไดแ้ก่ การสร้างการยอมรับ นบัถือซึ( งกนัและกนั (mutual respect) 
ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน หรือผูเ้รียนกับผูเ้รียน โดยผูส้อนจะต้องกระตุ้นให้ผูเ้รียนที(มีระดับ
ความสามารถหรือทกัษะทางการเรียนที(ดอ้ยกว่าผูอื้(นเกิดความรู้สึกที(ดี ที(จะตอ้งสร้างคุณค่าของ
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ตนเอง โดยเพิ(มความพยายามให้มากขึ	น ผูส้อนตอ้งคาดหวงัวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ความรู้
และทกัษะที(จาํเป็นและมีความสําคญัได ้ดงันั	นปฏิกิริยาของผูส้อนต่อผูเ้รียนจึงควรจะแสดงออกมา
ในวิถีทางที(เป็นมิตร และมีการเสริมแรงให้แก่ผูเ้รียน ขณะที(การประเมินตามสภาพจริงเป็นส่วน
หนึ(งของการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ( งมีความหมายวา่เป็นกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ
และทักษะต่างๆของผู ้เรียนผ่านการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้และผลงานที(สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ชีวิตและสภาพชีวิตที(แทจ้ริงของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
ฐานความรู้เดิม บูรณาการองค์ความรู้ที(หลากหลาย และเชื(อมโยงกบัประสบการณ์เดิมของตนเอง 
เพื(อนํามาแก้ไขปัญหาในสภาพจริงหรือในสถานการณ์จาํลองได้  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (tuvt:wxy) กล่าวถึงหลกัการของการประเมินตามสภาพจริงซึ( งเป็นการ
ประเมินที(เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัไวว้่า w) การประเมินตามสภาพจริงไม่เน้นการประเมินทกัษะ
พื	นฐาน (Skill Assessment) แต่เนน้การประเมินทกัษะการคิดที(ซบัซ้อน (Complex Thinking Skill) 
ในการทาํงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั	 งภายในและภายนอก
ห้องเรียน t) การประเมินตามสภาพจริงเป็นการวดัและประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน y) การ
ประเมินตามสภาพจริงเป็นการสะทอ้นให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบนั (Current Work) ของ
ผูเ้รียนและสิ(งที(ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง v) การประเมินตามสภาพจริงเป็นการผูกติดผูเ้รียนกบังานที(เป็น
จริง โดยพิจารณาจากงานหลายๆ ชิ	น u) ผูป้ระเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหวา่งกลุ่มผู ้
ประเมินเพื(อแลกเปลี(ยนขอ้มูลเกี(ยวกบัตวัผูเ้รียน {) การประเมินตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกบัการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื(อง |) นาํการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ( งของการประเมินตามสภาพที(
แทจ้ริง x) การประเมินตามสภาพจริงควรมีการประเมินทั	ง t ลกัษณะ คือ การประเมินที(เน้นการ
ปฏิบติัจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินตามสภาพจริงมีขั	นตอนดงันี	  (ชวลิต ชู
กาํแพง, 2550 อา้งถึงใน บุญเลี	ยง ทุมทอง, 2556: 352) 1) กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของใน
การประเมินตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระ มาตรฐาน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และสะทอ้นพฒันาการดว้ย  
2) กาํหนดขอบเขตของการประเมินตอ้งพิจารณาเป้าหมายที(ตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน เช่น ความรู้ 
ทกัษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลกัษณะ เป็นตน้ 3) กาํหนดผูป้ระเมินโดยพิจารณาผูป้ระเมิน
ว่าจะมีใครบ้าง เช่น นักเรียนประเมินตนเอง เพื(อนนักเรียน ครูประจาํชั	 น ผูป้กครอง หรือผูที้(
เกี(ยวขอ้ง เป็นตน้ 4) เลือกเทคนิคและเครื(องมือในการประเมินควรมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับวตัถุประสงค์ซึ( งมีวิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก
พฤติกรรม แบบสํารวจความคิดเห็น บนัทึกจากผูที้(เกี(ยวขอ้ง แฟ้มสะสมงาน 5) กาํหนดเวลาและ
สถานที(ที(จะประเมิน เช่น ประเมินระหวา่งนกัเรียนทาํกิจกรรม ระหวา่งทาํงานกลุ่ม/โครงการ วนัใด
วนัหนึ( งของสัปดาห์ เวลาว่าง/พกักลางวนั ฯลฯ 6) วิเคราะห์ผลงานและวิธีการจดัการขอ้มูลการ
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ประเมิน เป็นการนาํขอ้มูลการประเมินมาวิเคราะห์ โดยกาํหนดสิ(งที(จะวิเคราะห์ เช่น กระบวนการ
ทาํงาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน 7) กาํหนดเกณฑ์ในการประเมินเป็นการกาํหนดรายละเอียดใน
การใหค้ะแนนผลงานวา่ผูเ้รียนทาํอะไรไดส้าํเร็จหรือวา่มีระดบัความสาํเร็จอยูใ่นระดบัใด  

1.5 ผลการวเิคราะห์เอกสารที(เกี(ยวขอ้งกบัปรัชญาคิดเป็น โกวิท วรพิพฒัน์ (2517) อธิบาย
วา่ คนที� “คิดเป็น” คือ คนที�รู้จกัตนเองและมีความพยายามที�จะหาทางแกไ้ขปัญหาหรือพยายามที�จะ
ปรับตวัเองและสังคมสิ�งแวดล้อมให้สมดุลกนั ก่อให้เกิดความพอใจทัJงตนเองและสังคมเป็นการ
เปลี�ยนแปลงตนเองและสังคมในทางที�สร้างสรรค์ ผู ้คิดเป็นต้องมีความสามารถในการใช้
กระบวนการในการตดัสินใจโดยนาํเอาขอ้มูลทัJง 3 ด้าน คือ ขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัเอง ขอ้มูลเกี�ยวกบั
สังคมและสิ�งแวดลอ้ม และขอ้มูลทางวชิาการมาใชใ้นการประกอบการตดัสินใจการคิดเป็นจึงเป็นผู ้
ที�รู้จกัแกปั้ญหาในชีวิตได้อย่างมีระบบสามารถหาสาเหตุของปัญหา สามารถรวบรวมขอ้มูลและ
ทางเลือกต่างๆ รู้จกัเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียโดยอาศยัค่านิยม ความสามารถ และสภาพความเป็นอยู่
ของตนเอง และทราบวา่จะเลือกวิธีใดในการแกปั้ญหาจึงจะเหมาะสม การคิดเป็นนัJนให้สําคญัอยูที่�
ปัจเจกบุคคล โดยมองเห็นว่าบุคคลโดยทั�วไปนัJน ย่อมมีความแตกต่างกนัทัJงในดา้นร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาความคิด แต่ทัJงนีJ ทัJงนัJนทุกคนก็ตอ้งการความสุข ความสุขจึงเปรียบเสมือนเป้าหมายอนั
สุดทา้ย (Ultimate Goal) ของมนุษยเ์รา กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” มี 6 
ขัJนตอน ดังนีJ  ขัJนที� 1สํารวจปัญหา ขัJนที� 2 หาสาเหตุของปัญหา เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
วิเคราะห์ว่าปัญหานัJนเกิดขึJนได้อย่างไร มีอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาบา้ง ซึ� งสาเหตุของปัญหาที�
เกิดขึJนอาจมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) ขอ้มูลตนเอง (Information of self) ให้บุคคลใชข้อ้มูล
เกี�ยวกบัตนเอง ไดแ้ก่ ขอ้มูลในเรื�องสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม สุขภาพอนามยั 
ระดบัการศึกษา ความรู้ ความถนดั ทกัษะ วยั เพศ และอื�น ๆ ซึ� งขอ้มูลประเภทนีJตอ้งการให้พิจารณา
จุดอ่อน จุดแข็ง ขอ้ดี ขอ้เสียของตนเองอย่างจริงจงัก่อนการตดัสินใจกระทาํสิ� งใด 2) สังคมและ
สิ�งแวดลอ้ม (Information on Society and Environment) ธรรมชาติมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมไม่ไดอ้ยู่
ตามลาํพงั ขอ้มูลประเภทนีJ จึงถูกกาํหนดขึJนเพื�อให้บุคคลใช้ความนึกคิด คาํนึงถึงสิ�งที�อยู่นอกกาย 
คาํนึงถึงผูอื้�น ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มสังคมส่วนรวม 3) ขอ้มูลวิชาการ (Technical or Book 
Knowledge) หมายถึงขอ้มูลและความรู้อนัมหาศาลที�มนุษยเ์ราไดส้ะสมรวบรวมไวเ้ป็นเนืJอหาวิชา
ต่าง ๆ เป็นหลักสูตร เป็นศาสตร์มาใช้ประกอบการตดัสินใจเพื�อให้ได้คาํตอบที�ดีที�สุดในการ
ดาํรงชีวติ  ขัJนที� 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อแกปั้ญหา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัJง 3 ดา้น คือขอ้มูลดา้น
ตนเอง ดา้นสังคม และดา้นวิชาการ เพื�อหาทางเลือกในการแกปั้ญหา ขัJนที� 4 การตดัสินใจทางเลือก
ในการแกปั้ญหา เมื�อไดท้างเลือกในการแกปั้ญหาแลว้จึงตดัสินใจแกปั้ญหา โดยมีความพร้อมของ
ขอ้มูลที�จะนาํมาใช้ในการดาํเนินการแกปั้ญหา ขัJนที� 5 การตดัสินใจไปสู่การปฏิบติัแกปั้ญหา เมื�อ
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ตดัสินใจเลือกทางใดแลว้ตอ้งยอมรับวา่เป็นทางเลือกที�ดีที�สุดในขอ้มูลที�มีในขณะนัJน ขัJนที� 6 การ
ปฏิบติัในการแกปั้ญหา ขัJนนีJ เป็นการดาํเนินการแกปั้ญหาและประเมินผลไปพร้อมกนั ถา้ผลเป็นที�
พอใจและเกิดความสุข เรียกว่า “คิดเป็น” แต่ถา้ผลออกมาไม่เป็นไปตามที�คิดไวซึ้� งไม่เป็นที�พอใจ 
จะตอ้งเริ�มตน้กระบวนการคิดแกปั้ญหาใหม่     

1.6 ผลการวิเคราะห์เอกสารที(เกี(ยวข้องกับแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ(Health 
Literacy)  มีรายละเอียดดงันี	  ความรอบรู้ทางสุขภาวะหมายถึง “ตน้ทุนของชีวิต” (asset of life) ที(
สามารถสร้างไดจ้ากการศึกษาและพฒันาทกัษะการสื(อสารดา้นสุขภาพ เพื(อใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูล
ด้านสุขภาพที(เกี(ยวข้องกับตนเอง ทาํความเข้าใจข้อมูล ประเมินข้อมูลสุขภาพต่างๆ ได้อย่างมี
วิจารณญาณ สามารถนาํองคค์วามรู้ที(ไดไ้ปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื(อสาร
ขอ้มูลที(ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจไปยงัผูอื้(นเพื(อให้เกิดทางเลือกดา้นสุขภาพในวงกวา้ง จนเกิดการ
เปลี(ยนแปลงพฤติกรรมดา้นสุขภาพที(ดีขึ	น นทับีม (Nutbeam, 2008) จาํแนกความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ออกเป็น 3 ระดบัดงันี	  ระดบั 1 ความรอบรู้ทางสุขภาพขั	นพื	นฐาน (functional health literacy) เป็น
สุขศึกษาซึ(งอยูบ่นฐานของการสื(อสารขอ้มูลขอ้เทจ็จริงเกี(ยวกบัความเสี(ยงทางสุขภาพ และวิธีการใช้
บริการระบบสุขภาพ  แต่วิถีการปฏิบติัดงักล่าวยงัมีขอ้จาํกดัในการมุ่งหมายเพื(อพฒันาความรู้ดา้น
ความเสี( ยงทางสุขภาพและการบริการสุขภาพ และการปฏิบติัตามคาํแนะนาํทางการแพทย์  ซึ( ง
โดยทั(วไปกิจกรรมเหล่านี	 จะส่งผลดีในระดบับุคคล (เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโปรแกรม
ต่างๆ ในการสร้างภูมิคุ้มกันและการคดักรองโรค มุมมองเหล่านี	 จะไม่นําไปสู่การสื( อสารเชิง
ปฏิสัมพนัธ์ และไม่ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทกัษะต่างๆ และเป็นอิสระ ระดบั 2 ความรอบรู้ทาง
สุขภาพขั	นการมีปฏิสัมพนัธ์(communicative/ interactive health literacy) เนน้การพฒันาทกัษะส่วน
บุคคลในสภาพแวดลอ้มที(เอื	ออาํนวย ผ่านมุมมองทางการศึกษาที(เน้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคลในการหาความรู้ไดอ้ยา่งอิสระ โดยเฉพาะการพฒันากระตุน้และการสร้างความมั(นใจในการ
ทาํตามคาํแนะนาํที(ไดรั้บ ทกัษะที(ใชใ้นระดบันี	 คือทกัษะพื	นฐานและการมีพุทธิปัญญา (cognitive) 
รวมทั	งทกัษะทางสังคม (social skill) ที(ใชใ้นกิจกรรม รู้จกัเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารแยกแยะลกัษณะ
การสื(อสารที(แตกต่างกนัรวมทั	งประยุกต์ใช้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เพื(อการปรับเปลี(ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ระดบั 3 ความรอบรู้ทางสุขภาพขั	นวิจารณญาณ (critical health literacy) สะทอ้นให้เห็นถึง
ผลของการพฒันาการรับรู้และทกัษะที(เกิดขึ	นมาเพื(อไปสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคมและการเมือง
อยา่งมีประสิทธิผล เช่นเดียวกบักิจกรรมของปัจเจกบุคคล ในกระบวนทศัน์นี	 สุขศึกษาอาจเกี(ยวขอ้ง
กบัการสื(อสารขอ้มูลและการพฒันาทกัษะต่างๆ ที(ช่วยตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางการเมือง
และความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมทางสังคมที(หลากหลายที(ช่วยบ่งชี	 ให้เห็นถึงตวักาํหนด
สุขภาพด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ( งแวดล้อม ความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดับนี	 ส่งผลดีต่อ
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ประชากรอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกนัก็เป็นประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลด้วย สุขศึกษาในกรณีนี	
นาํไปสู่การพฒันาสมรรถภาพของปัจเจกบุคคลและสังคมในการปฏิบติัตามตวักาํหนดสุขภาพ
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทักษะในขั	นนี	 เน้นทักษะทางปัญญาและสังคมที(สูงขึ	 นสามารถ
ประยุกต์ใช้ขอ้มูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและควบคุมจดัการสถานการณ์ในการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้ความรอบรู้ทางสุขภาพระดบัวิจารณญาณเน้นการกระทาํของปัจเจกบุคคล 
(individual action) และการมีส่วนร่วมผลักดันสังคมการเมืองไปพร้อมกันจึงเป็นการเชื(อม
ประโยชน์ของบุคคลกบัสังคมและสุขภาพของประชาชนทั(วไป 

1.7 ผลการวิเคราะห์เอกสารที(เกี(ยวขอ้งกบันโยบายการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ มี
รายละเอียดดงันี	  องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) รณรงคใ์ห้ประเทศต่างๆ ได้
ตระหนกัถึงความรู้ความเขา้ใจเกี(ยวกบัสุขภาพอนามยัในแนวคิดซึ( งเรียกวา่ ความรอบรู้ทางสุขภาวะ 
(Health Literacy) ซึ( งเริ(มตน้จากการประชุมเกี(ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพของประเทศสมาชิกองคก์าร
อนามยัโลก เมื(อเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ที(ประเทศเคนยา นกัวิชาการจาํนวนมากเสนอให้การพฒันา
แนวคิดดา้นความรอบรู้ทางสุขภาวะควรมีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัระหว่างระบบสาธารณสุข
และระบบการศึกษาซึ(งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) ระบบสาธารณสุข ทาํหนา้ที(หลกั
ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 2) ระบบการศึกษา ช่วยให้ประชาชนมีความรู้และทกัษา
พื	นฐาน 3) ระบบวฒันธรรมและสังคม สนบัสนุนการขบัเคลื(อนสองระบบแรก เมื(อขบัเคลื(อนระบบ
ทั	งสามแลว้จะไดผ้ลลพัธ์ที(สําคญัคือ การมีสุขภาวะที(ดีของประชาชนและลดค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพ
ทั	งในระดบับุคคลและในระดบัประเทศ  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้
จดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ พ.ศ. 2559 - 2568 (ฉบบัร่าง) ไดต้ั	งเป้าหมาย
สําคญัภายในปีพ.ศ. 2568 ไว ้ 2 ขอ้ดงันี	   1) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวยัมีความรอบรู้ดา้น
สุขภาพในระดบัดีมาก และ  2) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวยัมีพฤติกรรมสุขภาพที(พึง
ประสงคใ์นระดบัดีมาก  โดยดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ที(สําคญั 4 ขอ้ ไดแ้ก่  1) สร้างวฒันธรรม
สุขภาพและส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ที(เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึงประสงคทุ์ก
กลุ่มวยั (Culture & Competency Building) ยุทธศาสตร์ดงักล่าวมุ่งเนน้ให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัเกิด
การเปลี(ยนแปลงค่านิยมและวฒันธรรมสุขภาพที(ถูกตอ้งเหมาะสม รู้เท่าทนัสื(อ มีความรอบรู้และ
ทกัษะดา้นสุขภาพที(ถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์ รวมทั	งมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวที(ถูกตอ้ง เหมาะสมตามกลุ่มวยั มีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื(อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที(เหมาะสมตามกลุ่มวยั นอกจากนี	 หน่วยงานดา้นการ
สื(อสารทั	งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรม
สุขภาพและการเรียนรู้ เพื(อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั 2) กาํหนด
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ควบคุมกาํกบัการใชก้ฎระเบียบและมาตรการทางสังคมที(เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(
พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Regulation & Enforcement) มุ่งเนน้ใหเ้กิดการผลกัดนัขอ้กาํหนดกฎหมายที(
เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึงประสงคค์รอบคลุมทุกกลุ่มวยัและเหมาะสมกบัวิถีชีวิต
ในชุมชน โดยมีหน่วยงานที(รับผิดชอบและทุกภาคส่วนควบคุม กาํกับ บงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
ถูกตอ้ง  3) พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการที(เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึงประสงค์
ทุกกลุ่มวยั (Management) เน้นผลกัดนัให้องค์กรทั(วประเทศมีระบบบริหารจดัการที(เอื	อต่อการ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพที(เหมาะสมตามกลุ่มวยั มีกลไกในการนาํระบบบริหารจดัการที(เอื	อต่อการ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพไปปฏิบติัใหเ้กิดผล พฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม ตลอดจน
คลังข้อมูลความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพและการดาํเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
ประเทศ 4) เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที(เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึง
ประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Environment & Enabling Factors) เนน้ใหอ้งคก์รทั	งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ(นและภาคประชาชน มีการจดัสภาพแวดลอ้มที(เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที(พึงประสงค์ให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมตามกลุ่มวยั มีองค์กรธุรกิจ/
ผูผ้ลิตตน้แบบสินคา้/บริการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพสําหรับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มวยั 
ตลอดจนสร้างค่านิยมในสังคมหรือแรงเสริมทางสังคมในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวยั (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2557)  กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณาสุขไดใ้ห้ความสําคญัความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy หรือ
ความรอบรู้ทางสุขภาวะในงานศึกษานี	 ) และพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนนบัตั	งแต่พ.ศ. 2557 
โดยใช้กระบวนการสุขศึกษาเขา้มาใช้ในระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนเพื(อให้
ประชาชนสามารถพึ(งตนเองได ้ซึ( งในปีงบประมาณ 2559 กองสุขศึกษามุ่งเป้าหมายไปที(ประชาชน 
2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มวยัเรียน (6-14 ปี) ให้มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บญัญติัแห่งชาติและกลุ่มวยัทาํงาน (15-59 ปี) มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลกั 3อ.2ส. (การออกกาํลงักาย การบริโภคอาหาร การจดัการดา้นอารมณ์ การงดสูบบุหรี(  และการ
งดดื(มสุราและเครื(องดื(มแอลกอฮอล์) โดยมีเป้าหมายหลกัคือ 1) พฒันาและควบคุมกฎกบัคุณภาพ
งานสุขศึกษา  ส่งเสริมพฒันาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐระดบัโรงพยาบาล
ศูนย ์โรงพยาบาลทั(วไป โรงพยาบาลชุมชน พฒันาพื	นที(ตน้แบบเป้าหมาย และรพ.สต.พื	นที(เรียนรู้
ปรับเปลี(ยนพฤติกรรมสุขภาพระดบัประเทศแบบบูรณาการหมู่บา้นปรับเปลี(ยนพฤติกรรมลดโรคฯ 
และโรงเรียนสุขบญัญติัในพื	นที(เดียวกนั ตามตวัชี	 วดัที(กองสุขศึกษากาํหนด 2) พฒันาความรอบรู้
ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มวยั ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ดา้น
สุขภาพและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มวยัเรียนและกลุ่มวยัทาํงาน โดยมุ่งเน้น
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พฒันาศกัยภาพของสาํนกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 12 แห่ง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 76 
แห่ง พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นต้นแบบตามกระบวนการพฒันาหมู่บ้าน
ปรับเปลี(ยนลดโรคฯ/โรงเรียนสุขบญัญติั และพฒันาให้เป็นพื	นที(เรียนรู้การปรับเปลี(ยนพฤติกรรม
สุขภาพระดบัประเทศตามที(กองสุขศึกษากาํหนด  

1.8  ผลการวเิคราะห์เอกสารที(เกี(ยวขอ้งกบัแนวคิดสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดงันี	  สิทธิ
มนุษยชน ( Human Rights) หมายถึงสิทธิความเป็นมนุษยห์รือสิทธิในความเป็นคนเป็นของทุกคน
ไม่วา่จะมีเชื	อชาติ แหล่งกาํเนิด เพศ อาย ุสีผิว ความคิดเห็นที(แตกต่างกนั อนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติ
ของมนุษยทุ์กคนที(ติดตวัมาตั	งแต่เกิด สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ(งที(ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนัได ้
และไร้ซึ( งพรมแดน ดงันั	นจึงไม่มีบุคคล องคก์ร หรือแมแ้ต่รัฐที(จะมาล่วงละเมิดความเป็นมนุษยไ์ด้
สิทธิที(มนุษยพ์ึงไดรั้บโดยพื	นฐานคือสิทธิในการเอาชีวติรอดไดแ้ก่ ปัจจยัสี(  ( อาหาร เสื	อผา้ ยารักษา
โรค และที(อยู่อาศยั) นอกจากนี	 ยงัครอบคลุมถึงสิทธิทางการศึกษา การมีงานทาํ การไม่ถูกทรมาน 
และไดรั้บความเป็นธรรม หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นสิ(งจาํเป็นสาํหรับมนุษยทุ์กคนที(ตอ้งไดรั้บในฐานะ
ที(เป็นมนุษยซึ์( งจะทาํให้มนุษยอ์ยู่รอดและสามารถพฒันาตนเองได ้สําหรับประเทศไทยไดใ้ห้สิทธิ
แก่แรงงานข้ามชาติที(เข้ามาทาํงานในประเทศ ดังนี	  สิทธิแรงงานแรงงานข้ามชาติจะได้รับการ
คุม้ครองดา้นแรงงานเทียบเท่ากบัแรงงานไทย อนัไดแ้ก่  การขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงาน
ที(ไม่สมคัรใจทุกรูปแบบ การขจดัการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและการประกอบอาชีพ คุม้ครองใน
ด้านเวลาการทาํงานเวลาพกั วนัหยุด วนัลา การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ ความปลอดภยัอาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน การพกังานค่าชดเชย คุม้ครองเมื(อเกิดการเจ็บป่วยหรือไดรั้บอุบติัเหตุจากการทาํงาน 
คุม้ครองสิทธิประกนัสังคมสําหรับแรงงานที(ทาํงานตามขอ้ตกลง MOU เช่น แรงงานที(ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติและแรงงานที(เดินทางเขา้มาทาํงานถูกตอ้งตามกฎหมายซึ( งจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ
เมื(อลูกจา้งเจบ็ป่วย เสียชีวติ คลอดบุตร หรือประสบอุบติัเหตุที(ไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการทาํงาน สิทธิ
การรวมกลุ่ม ยื(นขอ้เรียกร้องต่อรองนายจา้ง ร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน ฟ้องร้องต่อศาล
แรงงาน มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ แต่ไม่มีสิทธิเป็นผูจ้ดัตั	 งและเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงานได้ (องค์กรระหว่างประเทศเพื(อการโยกยา้ยถิ(น, 2553) สิทธิการศึกษามีการเปิด
โอกาสให้ผูไ้ร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผูติ้ดตามซึ( งอยู่ในลักษณะของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สามารถได้รับการศึกษาขั	นพื	นฐานทั	งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียนโดยไดรั้บสิทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกบัพลเมืองไทย สิทธิในการรักษาพยาบาลแรงงานขา้ม
ชาติจะได้รับการคุม้ครองด้านสุขภาพ 2 ส่วนได้แก่ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ สิทธิดา้นการเกิด แรงงานขา้มชาติที(ให้เกิดบุตรในประเทศไทยสามารถแจง้เกิดและนาย
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ทะเบียนสามารถจะออกใบสูติบตัรให้ได้โดยไม่ได้รับสัญชาติไทย สิทธิการเขา้ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม แรงงานขา้มชาติมีสิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอยา่งเสมอภาคกนัหากไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมทั	งคดีแพง่และทางอาญา   

1.9 ผลการวเิคราะห์เอกสารที(เกี(ยวขอ้งสถานการณ์แรงงานขา้มชาติในประเทศไทยพบวา่ 
จากสถิติเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีแรงงานขา้มชาติที(ได้รับใบอนุญาตทาํงานคงเหลือทั(ว
ราชอาณาจกัรทั	งสิ	น 1,548,810 คน โดยพบวา่แรงงานในจงัหวดัเชียงใหม่มีทั	งสิ	น 99,784 คน ใน
จาํนวนนี	 มีแรงงานขา้มชาติสัญชาติเมียนมาร์ที(ไดรั้บการพิสูจน์สัญชาติเดิมทั	งสิ	น 81,373 คน นาํเขา้
ตาม MOU ทั	งสิ	น 216 คน  

1.10 การวเิคราะห์เอกสารนโยบายดา้นการจดัการศึกษาสําหรับแรงงานขา้มชาติของกศน. 
มีดงันี	  จากการศึกษายทุธศาสตร์และจุดเนน้การดาํเนินงานของสาํนกังานกศน. ประจาํปีงบประมาณ 
2559 มีรายละเอียดดังนี	  ปรัชญาของกศน.คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  
วิสัยทศัน์ของกศน.คือ กศน. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัคนไทยอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม 
ทั(วถึง และมีคุณภาพ พนัธกิจของกศน.ที(เกี(ยวขอ้งกบังานศึกษามีดงันี	  ขอ้ที( 1  จดัและส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื(อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ขอ้ที( 2 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจดัการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อที(  3 ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั  ขอ้ที( 4 พฒันาหลกัสูตร รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สื(อและนวตักรรม 
การวดัและประเมินผลในทุกรูปแบบ เป้าหมายของการดาํเนินงานของสาํนกังานกศน.ที(เกี(ยวขอ้งกบั
งานศึกษามีดงันี	   ขอ้ที( 1 ประชาชนผูด้อ้ย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั	นพื	นฐานที(มีคุณภาพอยา่งทั(วถึงและเท่า
เทียม ขอ้ที( 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษไดรั้บโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัที(เป็นไปตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ขอ้ที( 3 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการขบัเคลื(อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น ขอ้ที( 4 ประชาชนไดรั้บการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื(อแกปั้ญหา
และพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน โดยมี กศน.ตาํบล ศูนยก์ารเรียน
ชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื(นในชุมชนเป็นกลไกในการจดัการเรียนรู้ ขอ้ที( 5 ประชาชนไดรั้บ
โอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที(เหมาะสมสามารถประยุกตใ์ช้
ในการแกปั้ญหา และพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ขอ้ที( 6 ชุมชนมีการจดัการความรู้ของ
ชุมชน เพื(อพฒันาไปสู่ความมั(นคงและย ั(งยืนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
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และสิ(งแวดลอ้ม ขอ้ที( 7 ชุมชนและทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจดั ส่งเสริม และ
สนบัสนุนการดาํเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ขอ้ที( 8 หน่วยงานและ
สถานศึกษาพฒันาและนาํสื(อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารมาใช้
ในการเพิ(มโอกาสและยกระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนรู้ 

ทั	งนี	สํานกังานกศน. ดาํเนินงานภายใตก้รอบคิดการจดัการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้กศน.
ตาํบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม ซึ( งมียุทธศาสตร์ที(เกี(ยวขอ้งกบังานศึกษาดงันี	  ยุทธศาสตร์ที� 1 พฒันา 
กศน.ตาํบลให้เป็นกลไกการขับเคลื(อนการจัดการศึกษาและส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาเพื(อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมีจุดเน้นในการ
ดาํเนินงานดงันี	  ขอ้ที( 1.1 ส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย กศน.ตาํบล/แขวง โดยเน้นการประสาน
เชื(อมโยงระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียน และภาคีเครือข่ายอื(น ที(ดาํเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
เพื(อการทาํงานร่วมกนั การส่งต่อผูเ้รียน และการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในอนัที(จะ
เสริมสร้างสมรรถนะสําหรับการให้บริการทางการศึกษาที(สนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และขอ้ที( 1.3 พฒันากระบวนการดาํเนินงานใน กศน.ตาํบล โดยให้ความสําคญั
กบัการใชว้งจรคุณภาพเดมมิ(ง (PDCA) เพื(อการวางแผน การปฏิบติังาน การติดตามประเมินผล และ
การนาํผลมาพฒันาการดาํเนินงาน กศน.ตาํบล/แขวง อยา่งต่อเนื(อง ยุทธศาสตร์ที� 2 ลดความเหลื(อม
ลํ	า สร้างโอกาส และยกระดบัคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดเนน้การดาํเนินงานที(สอดคลอ้งดงันี	  ขอ้ที( 
2.3 ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
“ปรับวิธีเรียน เปลี�ยนวิธีจัดการเรียนรู้” โดยการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาสื(อเทคโนโลยีเพื(อ
การศึกษา การพฒันาระบบ ICT การพฒันาบุคลากรผูเ้กี(ยวขอ้ง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินเทียบระดบัการศึกษาการ
พฒันาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียน และให้ความสําคญักบัการวิจยัเพื(อการพฒันางาน
ในรูปแบบต่างๆ ขอ้ที( 2.4 ใชสื้(อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื(อสารที(ทนัสมยัและ
เหมาะสมเป็นเครื(องมือในการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การจดัการศึกษานอก
ระบบผา่นทีวีสาธารณะ (ติวเขม้เติมเต็มความรู้) ETV วิทยุกระจายเสียง Social Media ในรูปแบบ
ต่างๆ Application บน Smart Phoneสื(อ Off line ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างองคค์วามรู้ที(
หลากหลาย มีความถูกตอ้งและสอดคล้องกบัความจาํเป็นและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เสนอผ่านช่องทางดงักล่าว 
ยุทธศาสตร์ที� 4 จดัการศึกษาเพื(อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวยัและพฒันาคุณภาพชีวิต มีจุดเนน้การ
ดาํเนินงานที(สอดคล้องดงันี	  ขอ้ที( 4.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชนใน
รูปแบบกลุ่มสนใจในเรื(องต่างๆ อาทิ การจดัการขยะ การประหยดัพลงังาน การส่งเสริมการใช้
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เทคโนโลยทีี(เหมาะสม การใชก้ระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามยั ความรู้เรื(องภาษา
และวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสามคัคีปรองดอง ความพอเพียง ขอ้ที( 4.6 ส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนในเชิงรุกที(หลากหลาย ทนัสมยั สร้างสรรค ์ต่อเนื(อง และ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและชุมชนและความจาํเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของแต่ละชุมชน 
รวมทั	งมีการบูรณาการความรู้ในชุมชนเพื(อเชื(อมโยงกบัหลกัสูตรต่างๆ ของ กศน. และใชทุ้นทาง
สังคมของแต่ละชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยใช ้กศน.ตาํบล/แขวง ที(ดาํเนินการอยูแ่ลว้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
2. การวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  

 2.1 การวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเรียนรู้ด้านสุขภาพจากแบบสอบถาม  
ผูว้จิยัไดรั้บความร่วมมือจากนกัศึกษาขา้มชาติในพื	นที(ช่วยเก็บขอ้มูลเป็นภาษาไทใหญ่ 

โดยให้นกัศึกษาดาํเนินการเก็บขอ้มูลแรงงานขา้มชาติในพื	นที(จาํนวน 302 คน ผูว้ิจยัแบ่งเนื	อหา
ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ การสื(อสารและการ
เรียนรู้ของแรงงานขา้มชาติ และความรู้ดา้นสุขภาพที(แรงงานขา้มชาติในพื	นที(ตอ้งการ ผลการศึกษา
ดงันี	   

ตอนที� 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติในพื�นที�  
การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีแรงงานขา้มชาติผูต้อบ

แบบสอบถามทั	งสิ	น 302 คน จาํแนกตาม อายุ เพศ ศาสนาและความเชื(อ ภูมิลาํเนา ชาติพนัธ์ุ  อาชีพ 
รายได้เฉลี(ยต่อเดือน สถานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา หลักฐานการเข้าประเทศ ประเภท
ใบอนุญาตเขา้เมืองและ/หรือการอยูอ่าศยัในประเทศไทย การเขา้ถึงสิทธิดา้นสุขภาพ ลกัษณะที(อยู่
อาศยั ผูที้(พกัอาศยัด้วย จาํนวนคนในครอบครัวที(อาศยัอยู่ร่วมกนั จาํนวนเพื(อนที(อาศยัอยู่ร่วมกนั 
แหล่งบริการสุขภาพ ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี( (frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ผลการวเิคราะห์แสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี	  
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ตารางที( 8   แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแรงงานขา้มชาติในพื	นที( 

 
 
 
 

   (n=302) 

ข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1  อายุ 

 18-20 ปี 36 11.92 

 21-30 ปี 85 28.15 

 31-40 ปี 97 32.12 

 41-50 ปี 56 18.54 

 51-60 ปี 21 6.95 

 60 ปีขึ	นไป  7 2.32 

 รวม 302  100.00 

2 เพศ 

 หญิง 161 53.31 

 ชาย 141 46.69 

 รวม 302 100.00 

3 ศาสนาและความเชื(อ  

 พทุธ 273 90.40 

 คริสต ์  10 3.31 

 ผี  0 0 

 อื(นๆ พทุธและผี   6 1.99 

 รวม 302 100.00 

4 ภูมลิาํเนา  

 พม่า  301 99.69 

 ลาว 1 0.33 

 รวม 302 100.00 
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ตารางที( 8   แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแรงงานขา้มชาติในพื	นที( (ต่อ) 

 

 

 
 

   (n=302) 

ข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

5 ชาตพินัธ์ุ  

 ไทใหญ่ 296 98.01 

 กะเหรี(ยง 4 1.32 
 ปะโอ 1 0.33 
 ลาว  1 0.33 
 รวม 302 100.00 

6 อาชีพ  

 รับจา้งก่อสร้าง 151 50.00 
 รับจา้งทาํงานภาคเกษตร 11 3.64  
 พนกังานเสิร์ฟ  24 7.95 
 รับจา้งทาํงานในบา้น   35 11.59 
 รับจา้งในร้านคา้  14 4.64 
 รับงานมาทาํทีบา้น (ที(พกั)  9 2.98 
 ธุรกิจส่วนตวั  16 5.30 

 อื(นๆ ไดแ้ก่ ยาม ลูกจา้งคริสตจกัร รับจา้ง
ทาสี ลูกจา้งปั	 มนํ	 ามนั ช่างเสริมสวย ช่าง
ประปา และวา่งงาน  

42 13.91 

 รวม 302  100.00 

7 ลกัษณะสถานที�ทาํงาน  

 อยูใ่นอาํเภอ  101 33.44 
 อยูต่่างอาํเภอ  63 20.86 
 ยา้ยที(ทาํงานไปเรื(อยๆ  120 39.74 
 ไม่ตอบ 18 5.96 
 รวม 302  100.00 
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ตารางที( 8  แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแรงงานขา้มชาติในพื	นที( (ต่อ) 
 

 

   (n=302) 

ข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

8 รายได้เฉลี�ยต่อเดือน (บาท) 
 ต ํ(ากวา่ 2,500 6 1.99 
 2,501-5,000 25 8.28 
 5,001-7,500 106 35.10 
 7,501- 10,000 113 37.42 
 10,001- 12,500 23 7.62 
 12,500 ขึ	นไป 9 2.98 
 ไม่ตอบ 20 6.62 
 รวม 302  100.00 

9 สถานะทางเศรษฐกจิ  
 พอใช ้ไม่เหลือเก็บ   129 42.72 
 พอใชแ้ละเหลือเก็บ  135 44.70 
 ไม่พอใช ้  15 4.97 
 ไม่ตอบ 23 7.62 
 รวม 302  100.00 

10 ระดบัการศึกษา  
 ไม่ไดเ้รียน   239 79.14 
 ประถมศึกษา  34 11.26 
 มธัยมศึกษาตอนตน้    16 5.30 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย  8 2.65 
 ไม่ตอบ  5 1.66 
 รวม 302  100.00 

11 หลกัฐานการเข้าประเทศ   

 มีใบอนุญาต   273 90.40 
 ไม่มีใบอนุญาต  27 8.94 
 ไม่ตอบ 2 0.66 
 รวม 302  100.00 
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ตารางที(  8  แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแรงงานขา้มชาติในพื	นที( (ต่อ) 

 

 (n=302) 

ข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

11.1 ประเภทใบอนุญาต (กรณีผู้มใีบอนุญาต)  

 หนงัสือเดินทาง (passport)  145 53.11 
 ใบอนุญาตทาํงาน (work permit)  16 5.86 
 บตัรเหลือง (บตัรประจาํตวัผูพ้ลดัถิ(นสญัชาติ

พม่าเชื	อสายไทย)  
19  6.96 

 บตัรโรงเรียน  4  1.47 
 ไม่ระบุประเภท  89 32.60 
 รวม 273 100.00 

12 สิทธิด้านสุขภาพ 

 สิทธิประกนัสุขภาพ  70 23.18 
 สิทธิประกนัสงัคม  31 10.26 
 ไม่มี 180 59.03 
 ไม่ตอบ 21 6.95 
 รวม 302 100.00 

13 ลกัษณะที�อยู่อาศัย  

 แคมป์ 53 17.55 
 หอ้งเช่า  181 59.93 
 อื(นๆ  38 12.58 
 ไม่ตอบ 30 6.95 
 รวม 302 100.00 

14 ผู้ที�พกัอาศัยด้วย  

 คนเดียว  54 17.88 
 อยูก่บัครอบครัว  223 73.84 
 อยูก่บัเพื(อน  19 6.29 
 อื(นๆ  ไดแ้ก่ บา้นเช่า บา้นพกั บา้นนายจา้ง 

บา้นตนเอง และเฝ้าสวนของนายจา้ง  
4 1.32 

 ไม่ตอบ  2 0.66 
 รวม 302 100.00 
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ตารางที( 8  แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแรงงานขา้มชาติในพื	นที( (ต่อ) 

 

 

 

   n=302 

ข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

14.1 จาํนวนคนในครอบครัวที�แรงงานอาศัยอยู่ด้วย (ไม่รวมผู้ตอบ) 

 1 คน  23 10.31 

 2 คน  65 29.15 
 3 คน  66 29.60 
 4 คน  45 20.18 
 5 คน  19 8.52 
 7 คน  4 1.79 
 9 คน  1  0.45 
 รวม 223  100.00 

14.2 จาํนวนเพื�อนที�แรงงานข้ามชาตอิาศัยอยู่ด้วย  (ไม่รวมผู้ตอบ) 
 1 คน  7 36.84 
 2 คน  8 42.11 
 3 คน  3 15.79 
 14 คน  1  5.26 
 รวม 19  100.00 

15 แหล่งบริการสุขภาพที�แรงงานข้ามชาติ

เลือกรับบริการ  
(เลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ)  

  

 ซื	อยารับประทานเอง  174  41.83 
 คลินิกเอกชน  111 26.68 
 สถานีอนามยั (รพ.สต)  79  18.99 
 โรงพยาบาลรัฐ 41 9.86 
 โรงพยาบาลเอกชน  11 2.64 
 การแพทยพื์	นบา้น  2 0.48 

 รวม 416  100.00 
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จากตารางที( 8 ขอ้มูลพื	นฐานของแรงงานขา้มชาติในชุมชนดงันี	  ดา้นอายุ พบว่า
แรงงานขา้มชาติผูต้อบแบบสอบถาม ช่วงอายุ 31-40 ปีมีจาํนวนมากที(สุดจาํนวน  97 คน (ร้อยละ 
32.12) รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 21-30 ปีจาํนวน 85 คน (ร้อยละ 28.15)  ดา้นเพศ ประกอบดว้ยเพศ
หญิง 161 คน (ร้อยละ 53.31) และ เพศชาย 141 คน (ร้อยละ 46.69) ด้านศาสนาและความเชื(อ 
แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธมากที(สุด 273 คน (ร้อยละ 90.40) ดา้นภูมิลาํเนา ส่วน
ใหญ่แรงงานขา้มชาติในพื	นที(มีภูมิลาํเนาอยูที่(ประเทศเมียนมาร์ 290 คน (ร้อยละ 95.08) จากขอ้
คาํถามปลายเปิดเกี(ยวกบัภูมิลาํเนา พบวา่แรงงานที(มาจากประเทศพม่าจะมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเมืองต่างๆ 
จากประเทศเมียนมาร์ ดงันี	  เมืองปั�น เมืองล่าเซี�ยว เมืองหนอง เมืองนาง เมืองส้มไต บา้นป่าง บา้น
หมากลาง เมืองหลอย เมืองหนองซอม เมืองกุงนิJว เมืองเก่งตอง เมืองเกซี เมืองเวียงล่าเชี�ยว เมืองลาง
เคอ เมืองสิ�แส่ง เมืองกาว เมืองก่าสิ�  เมืองใย บา้นไฮ  บา้นอิด เมืองแห่น เมืองป่ายาง เมืองลมเหลือง 
เมืองในหลอย เมืองหลองทราย เมืองเปิงหลวง เมืองลูกหลวง บา้นเพิง เมืองลายขา้ เมืองบวัคาํ บา้น
ซอ้สู้  เมืองลอยกอ้ เมืองภาํพูน เมืองด่าโป่ง เมืองนาย เมืองกาลี เมืองแสนหวี เมืองนํJ าหลั�น เมืองนอง
เงิน เมืองกุนเฮิง เมืองหมอกใหม่ เมืองปางโหลง เป็นตน้ ดา้นชาติพนัธ์ุ แรงงานขา้มชาติในพืJนที�
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่จาํนวน 296 คน (ร้อยละ 98.01) ดา้นอาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ 
แรงงานขา้มชาติในพื	นที(ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งก่อสร้างมากที(สุดจาํนวน 151 คน (ร้อยละ 
50) ดา้นลกัษณะสถานที�ทาํงาน แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ยา้ยที�ทาํงานไปเรื�อยๆ จาํนวน 120 คน 
(ร้อยละ 39.74) รองลงมาเป็นแรงงานที�ทาํงานอยู่ในอาํเภอสารภีจาํนวน 101 คน (ร้อยละ 33.44) 
ดา้นรายไดเ้ฉลี(ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 7,501 – 10,000 บาท จาํนวน 113 คน (ร้อยละ 37.42) 
รองลงมามีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,001-7,500 บาท จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 35.10) ดา้นสถานะทาง
เศรษฐกิจของแรงงานขา้มชาติ ส่วนใหญ่มีเงินพอใช้และเหลือเก็บจาํนวน 135 คน (ร้อยละ 44.70) 
รองลงมามีเงินพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บจาํนวน 129 คน (ร้อยละ 42.72) ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า
แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือจาํนวน 239 คน (ร้อยละ 79.14) รองลงมาจบชั	น
ประถมศึกษาจาํนวน 34 คน (ร้อยละ 11.26) มธัยมศึกษาตอนตน้ 16 คน (ร้อยละ 5.30) และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน 8 คน (ร้อยละ 2.65) ตามลาํดบั ดา้นหลกัฐานการเขา้ประเทศพบว่า 
แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่มีใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายจาํนวน 273 คน (ร้อยละ 90.40) และมี
แรงงานที�ไม่มีใบอนุญาต 27 คน (ร้อยละ 8.94) พบวา่แรงงานส่วนใหญ่มีหนงัสือเดินทางมากที(สุด 
145 คน (ร้อยละ 53.11) รองลงมาเป็นบตัรเหลือง (บตัรประจาํตวัผูพ้ลดัถิ(นสัญชาติพม่าเชื	อสายไทย) 
จาํนวน 19 คน (ร้อยละ 6.96) ดา้นการเขา้ถึงสิทธิดา้นสุขภาพ พบวา่ แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิดา้น
สุขภาพจาํนวน 180 คน (ร้อยละ 59.03) รองลงมาเป็นผูมี้สิทธิประกนัสุขภาพจาํนวน 70 คน (ร้อยละ 
23.18) ดา้นลกัษณะที(อยูอ่าศยัของแรงงานขา้มชาติในชุมชนพบวา่ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่อาศยั
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อยู่ในห้องเช่าจาํนวน 181 คน (ร้อยละ 59.93) รองลงมาอาศยัอยู่ในแคมป์จาํนวน 53 คน (ร้อยละ 
17.55) ดา้นผูที้(พกัอาศยัดว้ยพบวา่ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บัครอบครัวจาํนวน 223 
คน (ร้อยละ 73.84) รองลงมาอาศยัอยูค่นเดียวจาํนวน 54 คน (ร้อยละ 17.88)  ในกรณีของแรงงาน
ขา้มชาติที(อาศยัอยูก่บัครอบครัว 223 คน พบวา่ อาศยัร่วมกบัคนในครอบครัว 3 คนมากที(สุดจาํนวน 
66 คน (ร้อยละ 29.60) รองลงมาอาศยัอยูก่บัคนในครอบครัว 2 คนจาํนวน 65 คน (ร้อยละ 29.15) ใน
กรณีแรงงานที(อาศยัอยู่กบัเพื(อน พบว่า มีแรงงานที(อาศยัอยู่กบัเพื(อนจาํนวน 19 คน ในจาํนวนนี	
พบวา่มีแรงงานที(อาศยัอยูก่บัเพื(อนโดยไม่รวมผูต้อบจาํนวน  2 คน มากที(สุดมีจาํนวน 8 คน (ร้อยละ 
42.11)  รองลงมาเป็นแรงงานที(อาศยัอยู่กบัเพื(อน 1 คนจาํนวน 7 คน (ร้อยละ 36.84) ดา้นแหล่ง
บริการสุขภาพที(แรงงานเลือกเขา้รับการบริการเมื(อเจ็บป่วย ซึ( งในประเด็นนี	 ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 สถานพยาบาล โดยพบว่า แรงงานขา้มชาติเลือกเขา้รับบริการใน
สถานบริการต่างๆ รวมทั	งสิ	น 416 ราย โดยจาํแนกออกตามสถานพยาบาลดงันี	  แรงงานขา้มชาติ
ส่วนใหญ่เลือกซื	อยารับประทานเองมากที(สุดจาํนวน 174 ราย (ร้อยละ 41.83) รองลงมาเขา้รับ
บริการในคลินิกเอกชนจาํนวน 111 ราย (ร้อยละ 26.68)  

 

ตอนที� 2 การดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ  
การวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชน จากกลุ่ม

ตวัอยา่งทั	งสิ	น 302 คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ระดบั (Rating Scale) ไดแ้ก่ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง และ
ระดบันอ้ยโดยใชส้ถิติค่าเฉลี(ย (Χ ) และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มีรายละเอียดดงันี	    

 
ตารางที( 9  แสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ  
   (n=302)  

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ Χ  S.D. ระดบั 

1. การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร  2.51 0.51 มาก 
2. การลา้งมือหลงัขบัถ่าย  2.56 0.52 มาก 
3. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารที(มีเนื	อสตัวป์รุงสุกๆ ดิบๆ  1.99 0.71 ปานกลาง  
4. การรับประทานอาหารที(ปรุงสุกใหม่ๆ  2.20 0.68 ปานกลาง  
5. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารรสเคม็จดั  1.51 0.70 นอ้ย  
6. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารรสหวานจดั 1.44 0.67 นอ้ย 
7. การหลีกเลี(ยงรับประทานเนื	อสตัวติ์ดมนัและอาหารมนั  2.11 0.57 ปานกลาง  
8. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารทอด  2.21 0.48 ปานกลาง  
9. การใชช้อ้นกลางรับประทานอาหารร่วมกบัผูอื้(น  1.66 0.70 นอ้ย  
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ตารางที( 9  แสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ (ต่อ)  
   (n=302)  

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ Χ  S.D. ระดบั 

10. การเก็บอาหารใหป้ลอดภยัจากหนูแมลงวนัและแมลงสาบ  2.50 0.70 มาก  
11.การกาํจดัหนูในบริเวณที(พกั  1.60 0.72 นอ้ย  
12. การกาํจดัขยะดว้ยถุงดาํของเทศบาล  2.26 0.85 ปานกลาง  
13. การกาํจดัลูกนํ	 าหรือคว ํ(าภาชนะที(มีนํ	 าขงัเพื(อป้องกนัการเกิดยงุ  1.74 0.71 ปานกลาง 
14. การใชมุ้ง้หรืออุปกรณ์ป้องกนัยงุขณะนอนหลบั 2.29 0.80 ปานกลาง  
15. การเปิดหนา้ต่างหรือประตูที(พกัเพื(อใหอ้ากาศถ่ายเท  2.19 0.68 ปานกลาง 
16. การใชห้นา้กากอนามยัเมื(อเป็นหวดัหรือเป็นโรคติดต่ออื(นๆ  1.77 0.59 ปานกลาง  
17. การหลีกเลี(ยงการพบปะผูอื้(นเมื(อเป็นหวดัหรือเป็นโรคติดต่อ 1.59 0.57 นอ้ย  
18. การใชถุ้งยางอนามยัเพื(อป้องกนัการติดเชื	อทางเพศสมัพนัธ์เมื(อมี
เพศสมัพนัธ์กบับุคคลอื(นที(ไม่ใชคู้่ของท่านหรือกบับุคคลที(ไม่แน่ใจใน
ความสมัพนัธ์  

1.72 1.10 ปานกลาง  

19. การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคเมื(อมีโอกาส  1.66 0.73 นอ้ย  

รวม  1.97 0.68 ปานกลาง  

 
จากตารางที( 9 พบวา่แรงงานขา้มชาติผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 302 คน มีพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของตนเองในระดบัปานกลาง  (Χ  = 1.97, S.D.= 0.68) ซึ( งเมื(อพิจารณาในรายขอ้
พบวา่ โดยประเด็นที(แรงงานขา้มชาติดูแลสุขภาพของตนเองในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคเมื(อมีโอกาส (Χ  = 1.66, S.D.= 0.73) ดา้นการใชช้อ้นกลางรับประทานอาหารร่วมกบั
ผูอื้(น(Χ  = 1.66, S.D.= 0.70)  ดา้นการกาํจดัหนูในบริเวณที(พกั(Χ  = 1.60, S.D.= 0.72) ดา้นการ
หลีกเลี(ยงการพบปะผูอื้(นเมื(อเป็นหวดัหรือเป็นโรคติดต่อ (Χ  = 1.59, S.D.= 0.52) ดา้นการหลีกเลี(ยง
รับประทานอาหารรสเค็มจดั(Χ  = 1.51, S.D.= 0.70) ดา้นการหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารรสหวาน
จดั(Χ  = 1.44, S.D.= 0.67) ตามลาํดบั  

นอกจากนี	ยงัพบวา่ แรงงานที(มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในระดบัปานกลาง 
สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นการเปิดหนา้ต่างหรือประตูที(พกัเพื(อให้อากาศถ่ายเท  (Χ  = 2.40, S.D.= 
0.68) ดา้นการกาํจดัขยะดว้ยถุงดาํของเทศบาล (Χ  = 2.26, S.D.= 0.85) ดา้นการใชมุ้ง้หรืออุปกรณ์
ป้องกนัยุงขณะนอนหลบั (Χ  = 2.21, S.D.= 0.80) ดา้นการหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารทอด (Χ  = 
2.21, S.D.= 0.48)  และสุดทา้ยแรงงานขา้มชาติดูแลตนเองในระดบัมากสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้น
การลา้งมือหลงัขบัถ่ายเป็นประจาํ (Χ  = 2.56, S.D.= 0.52) ดา้นการลา้งมือก่อนการรับประทาน
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อาหาร (Χ  = 2.51, S.D.= 0.51) ดา้นการเก็บอาหารให้ปลอดภยัจากหนู แมลงวนั และแมลงสาบ      
(Χ  = 2.50, S.D.= 0.70) ตามลาํดบั  
 

ตอนที� 3 การสื�อสารและกจิกรรมการเรียนรู้ที�แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงได้  
ในส่วนนี	ผูว้ิจยัไดส้อบถามแรงงานขา้มชาติในชุมชนถึงการเขา้ถึงการสื(อสารหรือ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที(พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ เพื(อให้นักศึกษาแกนนําสามรถนําไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นขั	นตอนการสื(อสารสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติในชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ทั	งนี	ผูว้จิยัไดส้อบถามดว้ยคาํถามปลายปิดและคาํถามปลายเปิด  

 
ตอนที� 3.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึงการสื�อสารและกิจกรรมการเรียนรู้จาก

คําถามปลายปิด 
ในส่วนของคาํถามปลายปิดนี	 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์พฤติกรรมการเขา้ถึงการสื(อสาร

ของแรงงานขา้มชาติในชุมชน จากกลุ่มตวัอยา่งทั	งสิ	น 302 คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ระดบั (Rating Scale) 
ได้แก่ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อยโดยใช้สถิติค่าเฉลี(ย (Χ ) และส่วนเบี(ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) มีรายละเอียดดงันี	   

 
ตารางที( 10  แสดงระดบัการเขา้ถึงการสื(อสารและกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มแรงงานขา้มชาติ 

   (n=302)  

การสื�อสารและกจิกรรมการเรียนรู้  Χ  S.D. ระดบั 

1. การฟังวทิย ุ 1.86 0.58 ปานกลาง 
2. การดูหนงัหรือละครโทรทศัน ์ 2.28 0.54 ปานกลาง 
3. การใชเ้ฟสบุ๊ค 1.42 0.64 นอ้ย 
4. การใชไ้ลน์  1.41 0.64 นอ้ย 
5. การดูคลิปวดีีโอใหค้วามรู้ 1.34 0.59 นอ้ย 
6. การอ่านป้ายโฆษณา  1.39 0.55 นอ้ย 
7. การอ่านหนงัสือ 1.39 0.53 นอ้ย 
8. การอ่านแผน่พบัใหค้วามรู้  1.22 0.48 นอ้ย 
9. การฟังผูอื้(นพดูใหค้วามรู้  1.47 0.62 นอ้ย 
10. การชมนิทรรศการใหค้วามรู้  1.18 0.45 นอ้ย 
11. การเขา้ร่วมการอบรมความรู้ระยะสั	น  1.15 0.41 นอ้ย 
12. การพบปะสงัสรรคพ์ดูคุยกบักลุ่มเพื(อน 2.11 0.81 ปานกลาง 
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ตารางที( 10  แสดงระดบัการเขา้ถึงการสื(อสารและกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มแรงงานขา้มชาติ (ต่อ) 
   (n=302)  

การสื�อสารและกจิกรรมการเรียนรู้  Χ  S.D. ระดบั 

13. การฟังเสียงตามสายของชุมชน  1.60 0.63 นอ้ย 
รวม 1.52 0.57 นอ้ย  

 
จากตารางที( 10  พบว่าแรงงานขา้มชาติในพื	นที(สามารถเขา้ถึงการสื(อสารและ

กิจกรรมการเรียนรู้ของแรงงานขา้มชาติในระดบัปานกลางจะเป็นการสื(อสารที(สามารถเขา้ถึงง่าย
ดว้ยภาพและเสียงหรือเป็นการสื(อสารทางตรง ไดแ้ก่ ดา้นการดูหนงัหรือละครโทรทศัน์(Χ  = 2.28, 
S.D. = 0.54) ดา้นการพบปะสังสรรคพ์ูดคุยกบัเพื(อน (Χ  = 2.11, S.D. = 0.81) ดา้นการฟังวิทยุ (Χ  
= 1.86, S.D. = 0.58) ขณะที(การสื(อสารและกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยส่วนใหญ่จะเป็นการ
สื(อสารที(มีตวัหนงัสือ ซึ( งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในเบื	องตน้ที(ว่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ
ร้อยละ 79.14 โดยการสื(อสารที(แรงงานขา้มชาติในชุมชนเขา้ถึงในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ร่วม
การอบรมความรู้ระยะสั	น (Χ  = 1.15, S.D. = 0.41) ดา้นการชมนิทรรศการให้ความรู้ (Χ  = 1.18, 
S.D. = 0.45)  ดา้นการอ่านแผน่พบัใหค้วามรู้ (Χ  = 1.22, S.D. = 0.48)  ดา้นการใชไ้ลน์  (Χ  = 1.41, 
S.D. = 0.64) ดา้นการอ่านหนงัสือ  (Χ  = 1.39, S.D. = 0.53)  ดา้นการอ่านป้ายโฆษณา(Χ  = 1.39, 
S.D. = 0.55)   ดา้นการใชเ้ฟสบุค๊ (Χ  = 1.42, S.D. = 0.64) ดา้นการฟังผูอื้(นพูดให้ความรู้(Χ  = 1.47, 
S.D. = 0.62)  ดา้นการฟังเสียงตามสายของชุมชน(Χ  = 1.60, S.D. = 0.63)  

 
ตอนที� 3.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึงการสื�อสารและกิจกรรมการเรียนรู้

จากคําถามปลายเปิด 
  การวเิคราะห์พฤติกรรมการเขา้ถึงการสื(อสารและกิจกรรมการเรียนรู้ของแรงงาน
ขา้มชาติจากคาํถามปลายเปิดนี	ผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์เนื	อหา (Content Analysis) โดยมีเนื	อหาดงันี	   

 

1. แหล่งข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื�นที� สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่   

1. การสื�อสารแบบ “ปากต่อปาก” หรือสื�อบุคคล เป็นผูบ้อกเล่าหรือกระจาย
ความรู้ดา้นสุขภาพ เป็นสื(อที(เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของแรงงานขา้มชาติที(ตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล
ต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ สื�อบุคคลระดับครอบครัว ไดแ้ก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูก หลาน 
ญาติ พี(น้อง แฟน เป็นตน้ สื�อบุคคลระดับชุมชน ได้แก่ เพื(อน เพื(อนร่วมงาน เพื(อนขา้งห้องหรือ
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เพื(อนในแคมป์ คนในชุมชน นายจา้ง เจา้ของหอพกั ครูที(โรงเรียน หมอ พยาบาล คลินิกเอกชน โรง
เพลง (คริสตจกัร) ฯลฯ  

2. สื� อสาธารณะ มีทั	งการสื(อสาธารณะของชุมชน ได้แก่ เสียงตามสายของ
หมู่บา้น ประกาศของเทศบาล วทิยชุุมชน อินเตอร์เน็ตผา่นมือถือ (เช่น เฟสบุค๊ เป็นตน้) เป็นตน้ และ
สื�อสาธารณะประเภทสื�อสารมวลชน ไดแ้ก่ คลื(นวทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้  

 2. การสื�อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที�แรงงานข้ามชาติชื�นชอบ ไดแ้ก่ การ
ไดรั้บการสื(อสารจากเพื(อน จากโรงเรียน ประกาศจากเทศบาล ฟังวทิย ุโทรทศัน์   

3. เทศกาลงานบุญที�แรงงานข้ามชาติเข้าร่วม ไดแ้ก่ งานขึ	นปีใหม่ สงกรานต์(ปี
ใหม่ไทใหญ่ รดนํ	าดาํหวั) ใส่ขนัดอก ปอยส่างลอง ปอยหลวง ตานก๋วยสลาก เขา้พรรษา ออกพรรษา 
ทอดผา้ป่า กฐินสามคัคี เทศกาลฟ้อนผี งานบุญไทใหญ่ที(นดัรวมตวักนัเป็นกลุ่มเล็กๆ ลอยกระทง 
วนัคริสตม์าส ธรรมะสัญจร เป็นตน้  

4. กิจกรรมทางสังคมที�แรงงานข้ามชาติในชุมชนมักเข้าร่วม ไดแ้ก่ การประชาคม
และประชุมของหมู่บา้น เช่น เรื(องการขอความร่วมมือในการกาํจดัขยะมูลฝอยในชุมชน การกาํจดั
ลูกนํ	ายงุลาย งานบวช งานศพ งานวดั ขึ	นบา้นใหม่ งานฟ้อนผีในหมู่บา้น งานวนัเกิด งานวดัในช่วง
เทศกาลต่างๆ เป็นตน้  

5. คลื�นวทิยุที�แรงงานข้ามชาติชื�นชอบ ไดแ้ก่ xy, xx.u, ��, �y, �v, �u.u, �{.u, ��.u, 
w�v.u, w�u.u, บางคนหมุนไปเรื(อยๆ และฟังไดทุ้กคลื(น  

6. บุคคลในชุมชนที�ชื�นชอบหรือเคารพนับถือ ไดแ้ก่ เจา้ของหอพกั เจา้ของบา้นเช่า 
อสม.  พระ  พ่อหลวงไทใหญ่ กํานัน  นายจ้าง  ญาติผู ้ใหญ่  ผู ้ใหญ่บ้าน แม่หลวง  ตํารวจ 
นายกเทศมนตรี   

7. กจิกรรมยามว่างเพื�อผ่อนคลายความตึงเครียดของแรงงานข้ามชาติ จากคาํตอบ
ของแรงงานขา้มชาติสามารถจาํแนกคาํตอบออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  

1. กิจกรรมที�ทําในบ้าน ได้แก่ ล้างหน้า นอนพกั ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ คุย
โทรศพัท์กบัเพื(อนหรือญาติ เล่นกมในโทรศพัท์ สูบบุหรี(  คุยกบัเพื(อนขา้งห้องหรือเพื(อนปรึกษาคู่
สามีภรรยา ญาติ ฟังธรรมะ ร้องเพลง ร้องไห ้ดูคลิปขาํๆ คลายเครียด เล่นโทรศพัท ์อ่านหนงัสือ เป็น
ตน้  

2. กจิกรรมที�ทาํนอกบ้าน ได้แก่ ไปเที(ยวกบัเพื(อน กบัครอบครัว เที(ยวธรรมชาติ 
เที(ยวกลางคืน เที(ยวผูห้ญิง (บางราย) เขา้วดั ทาํบุญ ไปหาเพื(อน ออกกาํลงักายหรือเล่นกีฬา ไดแ้ก่ 
ว่ายนํ	 า ซ้อมมวย เดินเล่นสนามเด็กเล่น ซื	อเสื	 อผา้ ซื	อของกิน นวดแผนโบราณ ดื(มเหล้ากบัเพื(อน 
เป็นตน้ 
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ตอนที� 4  ความต้องการความรู้ด้านสุขภาพที�จําเป็นสําหรับแรงงานข้ามชาติ  
การวิเคราะห์ความตอ้งการความรู้ดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในพื	นที(จากการ

สอบถามแรงงานทั	งสิ	น 302 คน ผูว้ิจยัได้ใช้การวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการ (Rating Scale) 
ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ระดบัมาก ระดบัปานกลางและระดบัน้อย ซึ( งสถิติที(ใช้ในส่วนนี	 ได้แก่ 
ค่าเฉลี(ย (Χ ) และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี	   

 
ตารางที(  11  แสดงระดบัความตอ้งการความรู้ดา้นสุขภาพที(จาํเป็นสาํหรับแรงงานขา้มชาติ 

   (n=302)  

ความรู้ด้านสุขภาพที�จาํเป็นสําหรับแรงงานข้ามชาต ิ Χ  S.D. ระดบั 

1.สิทธิในการรักษาพยาบาล 2.36 0.71 มาก 
2. ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน  2.20 0.69 ปานกลาง 
3. การป้องกนัตนเองจากโรคต่างๆ  2.23 0.71 ปานกลาง  
4. คาํแนะนาํสถานพยาบาลและการใหบ้ริการสุขภาพ  2.12 0.70 ปานกลาง  
5. คาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัเมื(อเจ็บป่วย  2.29 0.71 ปานกลาง  
6. กิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพใหก้บัครอบครัวและชุมชน  1.99 0.78 ปานกลาง  

รวม 2.20 0.72 ปานกลาง  

 
จากตารางที( 11  พบวา่ แรงงานขา้มชาติในพื	นที(ตอ้งการในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นสิทธิ

ในการรักษาพยาบาล (Χ  = 2.36, S.D. = 0.71) ขณะที(ดา้นที(เหลือแรงงานส่วนใหญ่มีความตอ้งการ
ความรู้ดา้นสุขภาพในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการให้คาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัเมื(อเจ็บป่วย (Χ  
= 2.29, S.D. = 0.71) ดา้นการป้องกนัตนเองจากโรคต่างๆ (Χ  = 2.23, S.D. = 0.71) ดา้นข่าวสารการ
แพร่ระบาดของโรคในชุมชน (Χ  = 2.20, S.D. = 0.69) ดา้นคาํแนะนาํสถานพยาบาลและการ
ใหบ้ริการสุขภาพ (Χ  = 2.12, S.D. = 0.70) ดา้นกิจกรรมให้ความรู้ดา้นสุขภาพให้กบัครอบครัวและ
ชุมชน (Χ  = 1.99, S.D. = 0.78) ตามลาํดบั  
 
3. การวเิคราะห์กรณศึีกษานักศึกษาแรงงานข้ามชาติ  

การวิเคราะห์กรณีศึกษานักศึกษาแรงงานข้ามชาตินี	 ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เนื	อหา 
(Content Analysis) จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติที(เขา้ศึกษาในศูนยก์ศน. ตาํบลไชย
สถาน 14 คน นกัศึกษากลุ่มนี	 มีอายุระหว่าง 17-25 ปี นกัศึกษาส่วนใหญ่อาศยัอยู่บริเวณตาํบลไชย
สถานและตาํบลใกลเ้คียง ทั	งนี	 เพื(อให้ทราบถึงภูมิหลงัของผูเ้รียน และทาํความเขา้ใจประสบการณ์
ความเจบ็ป่วยของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์เนื	อหาไวด้งันี	  
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3.1 ภูมิหลงัของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ  
การอพยพของแรงงานขา้มชาติในชุมชนนนัทารามและชุมชนอื(นๆในตาํบลไชย

สถานเริ( มขึ	นตั	งแต่ทศวรรษที( 2530 และมีการอพยพเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื(องเป็นระยะ จากการ
สัมภาษณ์พบวา่นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่เขา้มาประเทศไทยในฐานะทายาทผูติ้ดตาม พวก
เขาเติบโตและใชชี้วติอยูใ่นประเทศไทย บางส่วนเริ(มเรียนหนงัสือครั	 งแรกในประเทศไทย บางส่วน
เรียนหนงัสือชั	นประถมมาจากประเทศเมียนมาร์และเขา้มาศึกษาในประเทศไทย การเรียนหนงัสือ
ในประเทศไทยทาํให้พวกเขาสามารถอ่านออกเขียนได ้และสามารถปรับตวัใชชี้วิตอยู่ในประเทศ
ไทยไดง่้ายยิ(งขึ	น ขณะที(นกัศึกษาบางคนเห็นวา่การศึกษาจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเอง
ใหส้ามารถศึกษาต่อในระดบัที(สูงขึ	นและสามารถมีหนา้ที(การงานที(ดีขึ	นไดใ้นอนาคต     

อน้ (นามสมมุติ) วยั 21 ปี อาชีพรับจา้งทั(วไปและเป็นนักศึกษาชั	นมธัยมศึกษา
ตอนต้น เดินทางมาจากเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ตั	 งแต่อายุ 11 ปีในฐานะผู ้ติดตาม 
ครอบครัวของเขาทาํอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ตั	งแต่ พ.ศ. 2536 แม่กลบัไปคลอดอน้ที(ประเทศเมียน
มาร์ เขาเติบโตมากบัพี( เมื(อเขาอายุได ้11 ปี เขาก็ยา้ยมาอยูป่ระเทศไทย และพี(ของเขาก็ส่งเขาเขา้ไป
เรียนในโรงเรียนเพียง 2 วนัหลงัจากที(มาถึงประเทศไทย ที(โรงเรียนอน้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและ
สามารถสื(อสารไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่เด็กที(ไม่ไดเ้ขา้โรงเรียน (อน้ (นามสมมุติ), 2558) 

 
“ตอนนั*นผมอายุ 11 ปี เริ� มเรียนป. 1 ที�โรงเรียนแห่งหนึ�งในตําบลพญาชมภู ผม
เรียนป.1 ตอนอาย ุ11 ผมไม่มเีพื�อนเลย ผมเข้าไปเหมือนตัวประหลาด ผมมาจากพม่า 
วนัแรกมาถึงประเทศไทย วันที�สองย้ายมาอยู่กับพี� (พี�คนที�สอง) แล้ววันที�สามพี�กพ็า
ไปโรงเรียนเลย ไปถึงผมกง็ง ครูบอกให้เขยีนวนัที� ตอนนั*นผมกง็ง ไม่รู้เรื� องอะไร ครู
กจ็ะมาจับมือเราเขียนวันที� ผมยังจาํบทเรียนที�ครูสอนให้ผมอ่านออกเสียงได้อยู่ เลย 
ตอนนั*นไม่อยากไปเรียนนะ ใครจะอยากไปเรียนผมไม่รู้เรื� องคุยกับใครก็ไม่ได้ เรา
เป็นเด็กทาํงานไม่ได้ ทิ*งไว้บ้านก็ไม่รู้จะทาํอะไร ให้ผมไปเรียน มันช่วยทาํให้ผม
สามารถอ่านออกเขียนได้ ทาํให้ผมสื�อสารกับคนอื�นได้เร็ว ถ้าผมอยู่ บ้านเฉยๆ ผมก็
พูดได้ช้า” (อน้ (นามสมมุติ), 2558) 

 
ผึ	ง (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี นกัศึกษาชั	นมธัยมตน้ อาชีพรับเหมาก่อสร้าง ผึ	งเขามา

ในประเทศไทยในฐานะผูติ้ดตามวยั 6 ขวบ พอ่แม่ของเธอยา้ยไปยงัที(ต่างๆ ทาํให้ผึ	งไดมี้โอกาสเรียน
ในระยะเวลาสั	นๆ เท่านั	น ผึ	งเริ(มเรียนรู้งานจากพ่อแม่ตั	งแต่เธออายุ 13 ปี เธอเริ(มทาํงานเป็นลูกจา้ง
บริษทัเอกชนซึ( งเป็นบริษทัเดียวกบัพ่อแม่ของเธอ และเริ(มเรียนกศน. ที(อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
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ตามคาํแนะนาํของนายจา้ง แต่ต่อมาพอ่แม่ของเธอยา้ยมารับเหมาก่อสร้างเองในจงัหวดัเชียงใหม่ เธอ
จึงยา้ยมาเรียนที(กศน. ตาํบลไชยสถานจนถึงปัจจุบนั เธอเป็นแรงบนัดาลใจที(ทาํให้เพื(อนรุ่นราวคราว
เดียวกนัในชุมชนรู้จกักศน. และทยอยกนัเขา้มาเรียนมากยิ(งขึ	น  ทุกวนันี	 เธอยงัคงช่วยพ่อแม่ของเธอ
ทาํงานรับเหมาก่อสร้าง 

 
“หนูอยู่ที�โน่นหนูได้เรียนตอน4-6 ขวบ หนูเข้ามาไทย 6 ขวบ กพ็อมาประเทศไทย ก็
พอรู้ว่าผสมคาํแล้วอ่านว่าอะไร แล้วเรากลื็ม พอกลับไปบ้านอีกทีตอนอาย ุ13 ไปพม่า
ก็ไปเจอเพื�อนเก่าๆ หนูบอกเพื�อนว่าหนูอยากเรียนภาษาไทใหญ่ทาํยังไง เพื�อนก็มา
สอน” (ผึ	ง (นามสมมุติ), 2558) 
“พออายุ 13 บริษัทเอกชนก็พาไปทาํบัตร แล้วทาํให้ถูกต้องทาํงานได้เลย ตอนแรก
บริษัทพาไปทุกที� ที�แรกที�เคยไปคือพิษณุโลก ย้ายไปกาํแพงเพชร สุโขทัย ล่าสุดอยู่ที�
แม่สอด จังหวัดตาก พอมาอยู่แม่สอดนายเขากเ็ห็นว่า เราขาดเรียน แล้วอนาคตเราก็
ยงัอีกไกล เจ้านายกเ็ลยส่งเรียนกศน. หนูเรียนที�โน่นได้ 2-3 เทอม แต่กไ็ม่จบ ย้ายไป
ย้ายมากไ็ม่จบ จนพ่อแม่ตัดสินใจย้ายมาอยู่ เชียงใหม่ ก็ทาํเรื� องมาเรียนแต่ครูบอกว่า
หนูเรียนถึงประถมสองเองให้มาเริ� มใหม่ดีกว่า  เกรดมันน่าจะดีกว่านี * ครูเชื�อว่าแบบ
นั*น แล้วหนูมปีระสบการณ์จากตรงนั*น ทาํโครงงานส่งกพ็อรู้เรื� อง พอมาอยู่ เชียงใหม่
ก็มาเจอเพื�อน เพื�อนขาดเรียน เพื�อนไม่ได้เรียนแถวบ้านนี�เพียบเลยก็เลยชวนๆ กัน
เรียนกศน. ก็เลยเรียนเทอมเดียวกันเลย ก็จะถามเพื�อนว่าตรงนี *มีกศน.ใกล้บ้านไหม 
ตรงไหนใกล้ที�สุด หนูเคยเรียนกศน. แต่เพื�อนๆ ที�อยู่ที�นี�บางครั* งเขารู้ว่าจักกศน. แต่
ไม่รู้ว่ากศน.คืออะไร ยังไม่เคยเรียนไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรไปบ้าง แต่หนูเคยเรียนแล้ว” 
(ผึ	ง (นามสมมุติ), 2558) 
 
“หนูทาํงานนี*ตั*งแต่อาย ุ13 กจ็ะรู้เรื� องว่าของที�ควรใช้ต้องซื*ออะไร พอมาอยู่ เชียงใหม่
เริ�มเกบ็ประสบการณ์เหล่านี *มารับเหมาเอง การเป็นผู้ รับเหมาเองกต้็องทาํได้ทุกอย่าง
อยู่แล้ว แต่พ่อกับแม่จะรับงานปูน โครงสร้างจะให้คนอื�นทาํ ออกมารับเหมาเองกจ็ะ
มาแยกออกเป็นงานปูน โครงสร้าง ลงเหลก็” (ผึ	ง (นามสมมุติ), 2558) 
  

โจ ้(นามสมมุติ) วยั 22 ปี อาชีพทาํสวน เขาเป็นนกัศึกษาชั	นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
พอ่แม่ของเขาอพยพมายงัประเทศไทยตั	งแต่ พ.ศ. 2535 ในครั	 งนั	นพอ่แม่โดนจบัและถูกนาํตวัมาเป็น
ลูกจา้งของกรมป่าไม ้อยูที่(นั(นเรื(อยมาจนกระทั(งต่อมาแม่ก็กลบัไปคลอดเขาที(ประเทศเมียนมาร์เพียง 
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45 วนั แม่ก็ยา้ยมาทาํงานก่อสร้างที(จงัหวดัเชียงใหม่ พ่อแม่เริ(มเก็บเงินซื	อบา้นหลงัหนึ(งในชื(อของ
เพื(อนที(รู้จกักนัมานาน และเปิดร้านขายขา้วสารในหมู่บา้น โจเ้รียนหนงัสือครั	 งแรกที(โรงเรียนวดันนั
ทารามในชั	นประถมศึกษา และเขา้ศึกษาต่อชั	นมธัยมศึกษาที(โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ( ง เมื(อจบ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โจไ้ปศึกษาต่อที(วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ(ง แต่เขาไม่สามารถปรับตวั
เขา้กบัเพื(อนที(วทิยาลยัได ้เขาจึงตดัสินใจเขา้เรียนกศน. ตามคาํแนะนาํของเพื(อนชาวไทใหญ่คนหนึ(ง 
(โจ ้(นามสมมุติ), 2558) 

 
“พ่อมาตั*งแต่ปี 35 มากับแม่สองคน ช่วงแรกแม่มาทาํงานที�กรมป่าไม้ที�แม่ฮ่องสอน 
ตอนแรกเข้าเมืองแล้วกรมป่าไม้จับก็เลยเอามาเป็นลูกจ้างทาํงานที�นั�นเลย  ผมเกิดที�
ประเทศพม่า ได้ 45 วัน  ตอนแรกแม่ดูแลไม่เป็นกเ็ลยให้ญาติที�บ้านดูแลให้ พอเกิด
ผมแล้วก็มาทาํก่อสร้างที�เชียงใหม่ เลิกทาํก่อสร้างตอนปี 45 ก็มาขายข้าวสารจนถึง
ปัจจุบัน เริ�มแรกอนุบาล ประถมเรียนโรงเรียนวดันันทาราม สมัยนั*นนักเรียน 160 คน
มีทั*งคนไทใหญ่และคนไทยครึ� งๆ มัธยมก็มาเรียนวชิราลัย ถึงม. 3 เมื�อก่อน ผมติด
เที�ยวไม่ไปโรงเรียนจบม. 3 เพื�อนที�เรียนด้วยกันกไ็ปเรียนต่างจังหวัดบ้าง ผมเลยย้าย
ไปเรียนที�เทคโนเอเชีย ไปได้เทอมเดียวไม่มีเพื�อน เพื�อนที�ไปเรียนเขากเ็กเร ไปเรียน
คนเดียวกไ็ม่มีเพื�อนคุย ก็เลยพากันโดดเรียน กม็าเจอกเพื�อนอยู่ บ้านข้างๆ กันกช็วน
มาเรียนกศน. กม็าเรียนกับเขาครับ” (โจ ้(นามสมมุติ), 2558) 

 
ฟ้า (นามสมมุติ) อาย ุ18 ปี อาชีพแม่บา้น เธอกาํลงัศึกษาชั	นมธัยมศึกษาตอนตน้ ฟ้า

มีโอกาสไดเ้รียนในชั	นประถมศึกษาที(ประเทศเมียนมาร์ทาํใหเ้ธอเขียนอ่านภาษาไทใหญ่ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ฟ้าเติบโตมากบัยาย เพราะพอ่แม่ของฟ้าเขา้มาทาํงานในประเทศไทย จนกระทั(งฟ้าอายุได ้12 ปี แม่
ไปรับฟ้าและยายมาอยูด่ว้ยกนั ฟ้าเริ(มทาํงานเป็นพนกังานเสิร์ฟในร้านอาหารตามสั(งแห่งหนึ(งแต่เธอ
ถูกโกงค่าจา้ง จึงตดัสินใจลาออกและเขา้ทาํงานเป็นแม่บา้นให้ชาวต่างชาติ  ในระหวา่งนี	 ฟ้าใชเ้วลา
ในช่วงวนัหยุดเรียนกศน. ตามคาํชวนของผึ	งและใชเ้วลาช่วงเยน็หลงัเลิกงานเรียนภาษาองักฤษและ
ภาษาพม่าเพิ(มเติมที(มูลนิธิเพื(อสิทธิมนุษยชนในหมู่บา้น ฟ้าหวงัวา่เธอจะไดเ้รียนต่อมหาวิทยาลยัเมื(อ
จบมธัยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากนี	 ที(มูลนิธิเพื(อสิทธิมนุษยชน ฟ้ายงัมีโอกาสไดฟ้้อนรําไทใหญ่ใน
เทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ที(ทางมูลนิธิฯ และกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมไทใหญ่ไดร่้วมกนัจดัขึ	น   

 
“พ่อแม่ย้ายมากม็าทาํงานที�นี�ตั*งแต่หนูยังเดก็ หนูเรียนโรงเรียนที�ประเทศพม่า หนูอยู่
กับยายโตมากับยาย พออายุได้ 12 ปี แม่ก็ไปรับมา หนูทาํงานร้านอาหารตามสั�ง ให้
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ช่วยทาํกับข้าวเสิร์ฟ แถว กศน. อยู่ไปอยู่มารายจ่ายในร้านเยอะและไม่ค่อยมีค่าจ้าง 
ไม่ค่อยมตัีงค์จ่ายหนูกเ็ลยขอออก หนูกเ็ปลี�ยนมาทาํงานเป็นแม่บ้านฝรั�ง ก่อนเข้างาน
หนูกข็อหยดุวนัอาทิตย์จะได้มาเรียน” (ฟ้า (นามสมมุติ), 2558) 
 
“ที�ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของมูลนิธิเพื�อสิทธิมนุษยชนฯ มูลนิธิฯนี *เป็นคนช่วยเหลือสิทธิ
ของคนไทใหญ่ มีครูสอนภาษาไทย 3 คน ภาษาอังกฤษ 3 คน ภาษาพม่าครูมี 2 คน 
คนเรียนภาษาไทยเยอะที�สุด รองลงมาเป็นภาษาพม่า และภาษาไทใหญ่ อังกฤษมีน้อย
สุด หนูไปเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาพม่า หนูได้ภาษาไทใหญ่แล้ว อยากเรียนภาษา
อื�นบ้าง ถ้าจบม. 6 แล้วอยากเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัย หนูได้ยินครูที�สอนภาษาอังกฤษ
ที�ศูนย์บอกว่าเข้าไปที�ราชภัฏ  แต่เราต้องเก่งต้องมีความรู้ถึงจะได้ทุนเข้าเรียน” (ฟ้า 
(นามสมมุติ), 2558) 
 
“เวลามกิีจกรรมกเ็ข้าร่วม ถ้าว่างเรากไ็ป เวลามีรํากต้็องฝึกก่อน ตอนที�ทาํกิจกรรมจะ
ได้ความรู้มากกว่าคนที�ไม่ได้ทาํอะไร สมมุติเรื� องฟ้อนถ้าเราเข้าร่วมกิจกรรมก็ฟ้อน
ได้  ส่วนมากเราจะคิดท่ากันเอง ไม่ค่อยมีคนสอน มีเพื�อนหลายๆ คนช่วยกันคิดคน
ละท่าคนละแบบ” (ฟ้า (นามสมมุติ), 2558) 

 
3.2. ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ   

1. วถิีการจัดการความเจ็บป่วยของแรงานข้ามชาติ: ฟื� นให้ไวหายให้เร็ว  
การหยุดงานเพราะความเจ็บป่วยไม่ใช่สิ(งที(แรงงานขา้มชาติพึงปรารถนานัก 

เพราะนั(นหมายความว่าพวกเขาตอ้งสูญเสียรายไดใ้นแต่ละวนัไป ดงันั	นพวกเขาจาํเป็นตอ้งจดัการ
อาการเจ็บป่วยให้หายในระยะเวลาอนัรวดเร็วที(สุด นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติสะทอ้นให้เห็นถึงวิถี
การ “ฟื* นให้ไว หายให้เร็ว” โดยพวกเขาจะเลือกรับบริการสุขภาพในรูปแบบของคลินิกและซื	อยา
มารับประทานเองเพื(อจดัการกบัความเจบ็ป่วยดว้ยระยะเวลาอนัสั	นและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและการ
ทาํงานของพวกเขานั(นเอง  

 
“ถ้าไม่ได้เป็นหนักตัวร้อน ลุกไม่ขึ*นหรือทาํงานไม่ได้ กจ็ะไปคลินิก หนูทาํงานหนัก
ผ่านอะไรมาเยอะมาก ถ้าเราจะมาอ่อนแอ ปวดท้องประจาํเดือนมันก็ไม่ได้ พ่อจะ
สอนเสมอว่าเราต้องแข็งแรง ต้องแกร่งนะ เราต้องไม่อ่อนแอ หนูเลยไม่ค่อยกลัว
อะไร หนูไม่ใช่ลูกคุณหนู หนูโตมากับเป็นเด็กที�จน ป่วยเล็กน้อยก็ต้องไป เวลา
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ทาํงานหนูจะใส่ถงุมือสองสามชั*น เสื*อแขนยาว ใส่หมวกปิดทุกอย่างเลย ส่วนพ่อกับ
แม่เขาอึดไม่ค่อยเจ็บออดแอด เพราะเขาเป็นคนอดทน ไม่ค่อยพูดว่าเจ็บหรือปวดให้
ลูกฟังเลย แขง็แรงตลอดเวลา ลูกๆ ก็ซึมซับมา ไม่เป็นหวัด ถ้าป่วยจริงๆ ก็จะซมไป
เลย แต่ถ้าตัวร้อน ไปทาํงานไม่ไหวกจ็ะไปฉีดยา ถ้าปวดเมื�อยธรรมดาจะไม่บ่น หนูก็
จะแกร่ง ส่วนมากพ่อแม่จะไปฉีดยาที�คลินิกแถวบ้านแถวเชียงขาง เขาเป็นไข้ไปฉีดยา
เขม็เดียววนัต่อมาไข้ลดหายเลย มันดี เขากเ็ลยพากันไป เราต้องมีภาระหน้าที�การงาน
ต้องรับผิดชอบ แต่ถ้ามาป่วยนานเป็นเดือนคงไม่ได้” (ผึ	ง (นามสมมุติ), 2558) 
 
“พ่อกับแม่เขาถ้าไม่เป็นอะไรหนักๆ กจ็ะไม่ไปหาหมอ พ่อถ้าไปผ่าตัดไส้ติ�งกจ็ะไป
หาหมอ แต่ถ้าแม่ซื*อยากินเอง บางครั* งหนูไปหาหมอหรือไม่ก็ซื*อยากินเอง” (นุช
(นามสมมุติ), 2558) 

 

2. สิทธิด้านสุขภาพยงัไม่คุ้มค่า     
โดยทั(วไปแลว้ แรงงานขา้มชาติสามารถเขา้ถึงสิทธิการให้บริการสุขภาพที(รัฐ

ไทยกาํหนดได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ บตัรประกนัสุขภาพ  และบตัรประกนัสังคมในกรณีที(นายจา้งมี
แรงงานเกินกวา่ 2 คนขึ	นไป ตามกฎหมายแรงงานของรัฐไทย ทั	งนี	การที(พวกเขาจะสามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลไดส่้วนใหญ่จะเป็นสถานพยาบาลของรัฐ ซึ( งไม่เป็นที(นิยมนกัสาํหรับแรงงานขา้มชาติ
บางส่วนในพื	นที( เนื(องจากพวกเขาจะตอ้งหยุดงานเพื(อเขา้รับการรักษาและเสียเวลาในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ซึ( งไม่คุม้ค่านักในกรณีที(พวกเขาเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยทาํให้พวกเขาเลือกที(จะใช้
บริการโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนและซื	อยามารับประทานเองมากกวา่ อีกทั	งเงื(อนไขของสิทธิ
ดา้นสุขภาพที(ยงัไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและการทาํงานของแรงงานขา้มชาติทาํให้แรงงานขา้มชาติ
จาํนวนหนึ(งรู้สึกไม่คุม้ค่าและยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองในยามเจบ็ป่วย  
 

“ประกันสังคมของผมเขายงัไม่ได้ทาํให้ แต่เขาบอกผมว่าจะทาํให้อยู่  แต่บางคนบอกว่าไม่คุ้ม 
เวลาป่วยผมไปคลินิกจ่ายเอง คลินิกไปซื*อยากินเองมนักไ็ม่แพง”  (เอก(นามสมมุติ), 2558) 
 
“ไปใช้บัตรทองโรพยาบาลกม็บ้ีาง(โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ�ง) แต่ไม่ค่อยดีเท่าไร เพราะต้องรอ
นาน บางครั*งเจบ็ป่วยมาหนักมากแต่เขากต็รวจนิดเดียว แล้วให้ยาสองสามอย่างกก็ลับบ้านได้ 
บางครั*งไม่มคีวามหมาย หนูกลับมาซื*อกินยาแล้วหายเอง บางครั*งกไ็ปคลินิกจะดีกว่า บริการ
คลินิกกพ็อใช้ได้ไปครั*งหนึ�งประมาณ 400 กว่าบาท” (นุช(นามสมมุติ), 2558) 
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“เพราะว่าตอนนั*นเป็นหนักมาก หนูไปโรงพยาบาลนครพิงค์ หนูเจ็บท้องไปตรวจเขาตรวจ
ให้หนูไม่ละเอียดตรวจให้หนูแค่แป๊บเดียว เขาบอกว่าหนูเป็นไข้ธรรมดา ทั*งๆ ที�หนูจะตายอยู่
แล้ว หนูก็เลยไปที�โรงพยาบาลเอกชน แต่ที�โรงพยาบาลเอกชนเขาก็บอกว่าหนูมีไข้หวัดสูง 
แต่ว่าไม่ใช่ไข้หวัด 2009 สามารถจะช็อกได้ แต่โรงพยาบาลนครพิงค์บอกว่าหนูมีไข้ขึ*นสูง
นิดหน่อย ไม่ต้องนอนพักกไ็ด้ แล้วให้ยาแก้ปวดธรรมดา ให้ยาแก้ไอหนูบอกว่าหนูมีไอ คือ
ไปเอ็กซ์ เรย์หมดไปพันกว่า ทั* งๆ ที�หนูมีบัตร 30 บาทอยู่ ตอนนั*น หนูก็ตัดสินใจไป
โรงพยาบาลเอกชน หนูนอนโรงพยาบาล สําหรับหนูไปโรงพยาบาลเอกชนเสียเงินเองจะคุ้ม
กว่า ไปโรงพยาบาลรัฐบาลหนูว่ามแีต่ตาย” (เจี�ยบ (นามสมมุติ), 2558) 

 
3. ความรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ  

สาเหตุที(แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ 
นอกจากจะมีขั	นตอนยุง่ยากซบัซอ้น ใชเ้วลามาก ทาํใหพ้วกเขาไม่รู้สึกคุม้ค่าแลว้ ความรู้สึกถูกเลือก
ปฏิบติัก็เป็นอีกเหตุผลหนึ(งที(ทาํให้แรงงานขา้มชาติยอมซื	อยารับประทานเองและ/หรือยอมการจ่าย
ค่ารักษาเองในคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน   
 

“ไม่ค่อยได้เข้าไปโรงพยาบาลรัฐบาลเท่าไรนะ ผมว่าเขาชอบให้แซงคิวเราไปก่อน ถึงคิว
เรา ผมไปตั*งแต่ 10 โมงเช้าจนถึงบ่ายสาม คนที�มาภาคบ่ายยังไปก่อนผมจริงนะ เท่าที�ผม
ดู โรงพยาบาลนี*จะแยกเลยว่า คนไทยกับไม่ใช่คนไทย สมมติุคนไทยมาทีหลังกช่็างเถอะ 
แต่กต้็องแซงคิวคนอย่างผมไป ผมกว่็าช่างมนัเถอะ มันนานมากเลยนะ น่าเบื�อเลย ผมไป
เช้า กลับมาบ่ายสี�โมง ตอนแรกวัดความสูง ชั�งนํ*าหนักวัดความดันเฉยๆ เอ็กซ์เรย์ เช้า
เสร็จแล้ว รอตรวจเลือด จนให้ผมรอจนบ่ายสามบ่ายสี�ตรวจเลือดคิวมีไม่กี�คนที�เขารอ
ตั*งแต่เช้า สามสี�คิว เขากเ็รียกคนใหม่มาเรื� อยๆ เขากใ็ห้เรารอ ทาํไมไม่ทาํให้เสร็จไปเลย 
คนอื�นเขาจะได้กลับ ผมไม่ไปโรงพยาบาลรัฐนะ บางทีก็ไปโรงพยาบาลเอกชนเอา” 
(โอม(นามสมมุติ), 2558) 
 

ดงัที(กล่าวมาในขา้งตน้ผูว้จิยัสังเกตวา่ประสบการณ์ความเจบ็ป่วยของนกัศึกษาแรงงาน
ขา้มชาติเองก็สะทอ้นให้เห็นถึงความเจ็บป่วยของกลุ่มแรงงานขา้มชาติโดยรวมดว้ยเช่นกนั สังเกต
ไดจ้ากขอ้มูลจากแบบสอบถามที(วา่แรงงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.03) ไม่เขา้ถึงสิทธิทางดา้นสุขภาพ
ที(รัฐจดัไวใ้ห้และแรงงานส่วนใหญ่เลือกซื	อยารับประทานเอง (ร้อยละ41.83) และรักษากบัคลินิก
เอกชน (ร้อยละ 26.68) มากกวา่การรับบริการกบัสถานพยาบาลของรัฐ นกัศึกษาส่วนใหญ่นิยมจ่าย
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ค่ารักษาพยาบาลเอง เลือกใชบ้ริการกบัคลินิกใกลบ้า้น และซื	อยารับประทานเองซึ( งสอดคลอ้งกบัวิถี
การจดัการความเจ็บป่วยชนิดที(ผูว้ิจยัขอใชค้าํวา่ “ฟื* นให้ไว หายให้เร็ว” เพื(อให้ภาระหนา้ที(ของเขา
สามารถดาํเนินไปไดใ้นแต่ละวนันั(นเอง  
 
4. การวเิคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เชี�ยวชาญ 

การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี(ยวชาญ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี(ยวชาญจาํนวน 4 ท่าน โดย
แบ่งออกเป็นนักวิชาการดา้นการปฏิบติังาน 2 ท่านซึ( งเป็นตวัแทนจากภาครัฐและองค์กรพฒันา
เอกชนได้แก่ โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั
สมุทรสาคร และมูลนิธิเพื(อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP) และผูเ้ชี(ยวชาญ
ดา้นวชิาการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร. คีรีบูน จงวฒิุเวศย ์ภาควิชาการศึกษาเพื(อการพฒันา
มนุษยแ์ละสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูเ้ชี(ยวชาญดา้นการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั และรองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ หวัหนา้ศูนยพ์หุวฒันธรรมและ
นโยบายการศึกษา สถาบนัวจิยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์เนื	อหา 
(Content Analysis) มีรายละเอียดดงันี	   

 

1. ด้านหลกัการแนวคิดทฤษฎทีี�ใช้ในการพฒันารูปแบบจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยหลกัการแนวคิดทฤษฎีที(สามารถนาํมาปรับใช้ได้นั	น ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอแนะ 

ดงันี	   
1. แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบที(จาํเป็นในการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity)       
 
“น่าจะต้องทบทวนแนวคิดเรื� องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ควรจัด
อย่างสร้างสรรค์ เพื�อให้ผู้ เรียนรู้สึกสนุกและผู้ เรียนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรม ซึ�งองค์ประกอบหลักๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยทั�วไปก็เช่น ผู้ เรียน 
ผู้สอน เนื*อหา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื� อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม และการประเมิน” (คีรีบูน  จงวฒิุเวศย,์ 2558) 
 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Adult Learning) เพื(อทาํความเขา้ใจพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนซึ(งเป็นผูใ้หญ่ ซึ( งผูใ้หญ่เป็นผูที้(เรียนรู้แบบชี	นาํตนเอง (self-directing)  
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“การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เช่นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ ชี *นาํตนเอง (self-directing) เพื�อให้ผู้ เข้าร่วม
เห็นประโยชน์ของสิ�งที�เรียนกเ็ป็นสิ�งที�ผู้ วิจัยควรจะทาํความเข้าใจในเบื*องต้น”  (คีรีบูน  
จงวฒิุเวศย,์ 2558) 
 

3. การศึกษาเพื(อการเสริมพลงัอาํนาจ (Education for Empowerment) โดยมุ่งเนน้
การใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาสุขภาพผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของเจา้ของปัญหา 

 

“อยากให้ลองดูการศึกษาเพื�อการเสริมพลังอาํนาจ (Education for Empowerment) โดย
ทบทวนว่ามีกระบวนการอย่างไร ผู้ วิจัยจะต้องดึงประสบการณ์ของผู้ เรียนเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ�งของหลักสูตร เนื*อหาของกิจกรรมนั*นต้องออกแบบตามประสบการณ์ของ
ผู้ เรียน ประสบการณ์สุขภาพและการแก้ปัญหาสุขภาพของแรงงานข้ามชาติเอง เช่น เขา
เข้าถึงหรือไม่ หากเข้าไม่ถึงการศึกษานี *จะช่วยให้เขาเข้าถึงได้อย่างไร การศึกษาจึง
สามารถไปช่วยเติมเตม็สิ� งที�แรงงานข้ามชาติขาดได้หรือเป็นการเอาเจ้าของปัญหาเป็น
ศูนย์กลาง” (นงเยาว ์เนาวรัตน์, 2558) 

 

2.ด้านเทคนิคและวธีิการพฒันารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอแนะเทคนิคและวิธีการเพื(อนาํมาใช้ในการพฒันารูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ดงันี	  
1) ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลพื	นฐานเกี(ยวกบัเกี(ยวกบัผูเ้รียนและช่วงชั	นของ

ผูเ้รียนเพื(อใชใ้นการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที(เหมาะสม   
 

“รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยจะต้องทาํความเข้าใจว่ากศน. มีการแบ่งช่วงชั*น 
เช่น ช่วงชั*นที� 1 ได้แก่ ประถมศึกษาปี� ที� 1-3 ช่วงชั*นที� 2 ได้แก่ ประถมศึกษาปีที� 4-6 เป็น
ต้น ดังนั*นจะต้องเข้าใจพื*นฐานเดิมของผู้ เรียน แม้ผู้ เรียนจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม และผู้ วิจัย
จะต้องทราบว่าจะจัดทาํหลักสูตรในระดับชั*นใด” (นงเยาว ์เนาวรัตน์, 2558) 

 
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื	นที(

สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั	นตอนการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การเก็บ
ขอ้มูล ร่วมกนัวางแผน กาํหนดเนื	อหา การออกแบบกิจกรรม จดักิจกรรม และร่วมกนัประเมิน ใน
ฐานะนกัวจิยัร่วม  
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“การใช้กระบวนการวิจัยแบบมส่ีวนร่วมในทุกๆ ขั*นตอนของการศึกษาช่วยให้ผู้ วิจัย ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและชาวบ้านรู้สึกเป็นเจ้าของงานวิจัยร่วมกัน เช่น การประชุมกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี�ยวข้องและหาข้อตกลงร่วมกัน จากนั*นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล 
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมช่วยกันวางแผน ร่วมลงมือทาํและร่วมประเมิน เป็น
ต้น” (คีรีบูน จงวฒิุเวศย,์ 2558) 
  
“จาํเป็นต้องหาข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมายเพื�อออกแบบหลักสูตร เช่น การประชุมกลุ่มย่อย 
หรือนาํกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกันออกแบบ (กาํหนดจาํนวนคน ระบุผู้ เข้าร่วมและกาํหนด
เนื*อหาของการประชุม) ลาํดับต่อไปผู้วิจัยต้องอธิบายถึงข้อมลูที�ได้มาและสอบถามความ
สมคัรใจของกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกันออกแบบหลักสูตร ร่วมกันกาํหนดเนื*อหา และ
ร่วมกันพิจารณาการประเมิน ซึ�งกลุ่มเป้าหมายจะมีสถานะเป็นนักวิจัยร่วม จะต้องทราบ
ว่า แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีใดบ้าง เช่น พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพจากวิทยุ ผู้ วิจัยจะต้องดูว่าเนื*อหาที�เขาได้ครอบคลุมหรือไม่ หากครอบคลุมแล้ว
ผู้วิจัยต้องหาเนื*อหาอื�นมาเสริม” (นงเยาว ์เนาวรัตน์, 2558) 

 
3. ลกัษณะของกิจกรรมจะขึ	นอยูก่บัเนื	อหาที(ผูจ้ดัตอ้งการจะสื(อสาร เช่น การสาธิต

ในเนื	อหาที(เกี(ยวกบัโรค และการบรรยายในเนื	อหาที(เกี(ยวกบัด้านสิทธิ เป็นตน้ ทั	งนี	 ลกัษณะของ
กิจกรรมจะตอ้งทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุก สร้างสรรค์และไม่น่าเบื(อ เพื(อกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือใน
การเรียนรู้มากยิ(งขึ	น  
 

“2 วันที�จัดอบรม เราจะแบ่งเป็นชั�วโมงๆ ตามคู่มือ วิธีการในการอบรมจะแล้วแต่
ความถนัดของวิทยากรแต่ละคน เราจะแบ่งนักวิชาการตามความชํานาญแต่ละเรื� อง 
เชิญเขามาเป็นวิทยากร บางคนมีความถนัดในการบรรยาย บางคนทํากลุ่มให้เขา
อภิปรายเสนอความคิดเห็น บางเรื� องก็ต้องบรรยาย เรื� องสิทธิประกันสุขภาพก็ต้อง
บรรยาย เรื� องโรคเอดส์โรคต่างๆ กจ็ะสาธิต” (กิตติ เรืองวไิลพร, 2558) 

 
“อยากให้ลองไปศึกษาเพิ�มเติมรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ๆ จากองค์การ Unesco 
เขามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที�สร้างสรรค์ไม่น่าเบื�อออกมาตลอด” (คีรีบูน จงวุฒิ
เวศย,์ 2558) 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนาํเอาขอ้มูลเชิงวฒันธรรมเขา้มาปรับใช้ในการ
ขบัเคลื(อนเพื(อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณี ความเชื(อและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายชาติพนัธ์ุ
นั	นๆ   

 
“กิจกรรมสามารถขับเคลื�อนผ่านกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ผู้ วิจัยสามารถจัดกิจกรรมฯ 
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื�อและวิถีชีวิตของชาวบ้านเอง เช่น ชาว
ไทใหญ่มภีาษาเป็นของตนเอง คนไทใหญ่มปีระเพณีบวชลูกแก้ว มกีารทาํบุญวันพระ 
มอีาหารที�แตกต่างจากลุ่มชาติพันธ์ุอื�นๆ สามารถนาํเอาข้อมูลเชิงวัฒนธรรมเหล่านี *มา
จัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นนี *จะทาํ
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลมากยิ�งขึ*น ดังนั*นจึงน่าจะชื�อกลุ่มชาติพันธ์ุให้ชัดเจนใน
การวิจัย เพราะการทาํให้generalize อาจลอดทอนแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธ์ุ
ลงไป กิจกรรมที�เกิดขึ*นมาก็อาจจะไม่ดึงดูดผู้ เข้าร่วมได้ดีเท่าการเจาะจงให้เป็นการ
จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ” (คีรีบูน  จงวฒิุเวศย,์ 2558)  
 

5.  การสร้างแรงจูงใจโดยใชเ้ครือข่ายของกลุ่มเป้าหมายและการสื(อสารกนัเอง 
“ปากต่อปาก” จะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมเห็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือที(สาํคญัในชุมชนได ้ 
 

“เราพยายามจะขยายเครือข่าย โดยการบอกปากต่อปาก สมมุติว่าคนนี*อยู่ในสถาน
ประกอบการและเห็นว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวมีประโยชน์ เขาอยากทาํจิต
อาสาเขากไ็ปชวนเพื�อนเขา เพื�อนเขาเห็นว่าการเป็นอสต.ที�มคีวามรู้ ได้รับความรู้ การ
อบรมมปีระโยชน์ เขาได้เห็นความจริง แรกๆ กจ็ะเป็นสถานประกอบการหลังๆ กจ็ะ
มชุีมชนมากขึ*น”  (กิตติ เรืองวไิลพร, 2558) 
 

6. พื	นที(ที(ใชใ้นการจดักิจกรรมในชุมชนหรือแคมป์ของแรงงานขา้มชาติเป็นเสมือน
พื	นที(แห่งการเรียนรู้ (Learning Space) ที(ช่วยสร้างแกนนาํในพื	นที(และสามารถขบัเคลื(อนและต่อ
ยอดเรื(องอื(นๆ ที(จาํเป็นแก่กลุ่มแรงงานได ้  

 
“เข้าไปทาํกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพในแคมป์หรือในชุมชน เช่นเปิดเป็น
โรงเรียนสุขภาพ ให้เป็นพื*นที�แห่งการเรียนรู้ (Learning Space) โดยสร้างนัก
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เคลื�อนไหวหรือแกนนาํ 1-2 คน การศึกษานี *จะสามารถต่อยอดไปสู่การให้ความรู้ใน
เรื�องอื�นๆ ได้อีกด้วย” (นงเยาว ์เนาวรัตน์, 2558)  

 
3. ด้านสื�อและภาษาที�ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

สื(อและภาษาที(ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผูเ้ชี(ยวชาญได้เสนอแนะความ
คิดเห็นดงันี	   

1. การใหช่้องทางการเรียนรู้ที(หลากหลายในลกัษณะของมลัติมีเดียเพื(อให้สามารถ
ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กกลุ่มและทุกช่วงวยั อาทิ แผน่พบัเอกสาร ขอ้มูลทางเวป๊ไซต ์ไลน์ เฟสบุ๊ค วิทย ุ
การ์ตูน สารคดี และเพลง เพื(อให้เขา้ถึงทั	งกลุ่มที(สามารถจะอ่านออกเขียนได้ไปจนถึงกลุ่มที(ไม่
สามารถอ่านออกเขียนได ้   

“แมพเราใช้หลายช่องทางมีทั*งให้ความรู้ในเรื� องของสิทธิและการเรื� องของสุขภาพ
ผ่านเอกสาร คู่มือ วารสารการเข้าถึงสิทธิแรงงาน การรับบริการด้านสุขภาพ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และรายงานผลการดาํเนินงานต่างๆ ของแต่ละโครงการ 
การเผยแพร่ความรู้ผ่านมลัติมเีดียต่างๆ อย่าง วดีีโอ คาราโอเกะด้านการศึกษา สารคดี  
และวิทยุชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและอินเตอร์เน็ต แต่ว่ามันก็ยังมี
ข้อจํากัดอยู่  สื� อที�ต้องอาศัยเทคโนโลยีที�ซับซ้อนอย่างเว๊ปไซต์ แอพพลิเคชั�นใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ยังจาํกัดอยู่ เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที�อ่านออก
เขยีนได้เท่านั*น” (จาํเริญ ธีรวทิยากูล, 2558)  
 
“สื�อที�เราทาํกม็ีสื�อสิ�งพิมพ์ เว๊ปไซต์ วิทยุชุมชนกจ็ะเป็นเชียงใหม่ FM. 99 ส่วนของ
แม่สอดก ็FM. 102.5 มวิีทยทีุ�เราทาํผ่านแอพพลิเคชั�นให้โหลด แต่อินเตอร์เนต็นี�ส่วน
ใหญ่คนจะไม่ค่อยได้ใช้ กจ็ะมีผังรายการบอกว่าจะเป็นรายการอะไร ส่วนใหญ่ถ้าพี�
น้องแรงงานมี android กโ็หลดได้  ส่วนสื�ออย่างไลน์และเฟซบุ๊คส่วนใหญ่จะเป็น
วัยรุ่นที�รู้เรื� องเทคโนโลยี แต่จะไม่ครอบคลุมแรงงานที�มีอายุก็ไม่ค่อยได้ใช้ จะฟัง
วิทย ุหลายคนที�เราออกพื*นที�จะถามว่าเคยได้ยินไหมวิทยุ ส่วนใหญ่เขากจ็ะบอกต่อๆ 
กันส่วนใหญ่กจ็ะมีเบอร์โทรแล้วโทรกลับมา เวลาที�เขามีปัญหาเรากจ็ะมีทนายความ
ที�คอยดูแลอยู่ วิทยกุจ็ะมเีจ้าหน้าที�คอยดูแลควบคุมวิทยุอยู่  เรากจ็ะดูสถิติจากเว๊ปไซต์
ว่ามีคนเข้ามาดูเยอะไหม ว่ามีคนประเทศไหนบ้างเข้ามาดูเว๊ปไซต์เรา”(จาํเริญ ธีร
วทิยากูล, 2558)  



200 
 

2. การใชภ้าษาในการสื(อสารและทาํกิจกรรมควรสื(อสารดว้ยภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ( งแรงงานขา้มชาติในแต่ละพื	นที(ก็จะมีกลุ่มชาติพนัธ์ุที(แตกต่างกนั เช่น การใช้
ภาษากะเหรี( ยงและภาษาพม่า (ภาษากลาง) กบัแรงงานที(เมืองเมียวดีซึ( งติดกบัจงัหวดัตาก ขณะที(
แรงงานที(ขา้มแดนมาทางจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรายส่วนมากจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่  

 
“ภาษาที�ใช้ในสื�อนี�มันก็ต้องมีหลากหลาย เพราะว่าแรงงานที�เพิ�งเข้ามาเขาก็ไม่ได้รู้
ภาษาไทย ชาติพันธ์ุที�เราให้ความช่วยเหลือก็มีทั*งกะเหรี� ยง คะฉิ� น ไทใหญ่ พม่า 
ปัญหาเรื�องการสื�อสารถ้ามาจากเมยีวดีมาจากฝั�งโน้น เขาจะพูดพม่า เพราะว่าพม่าเป็น
ภาษากลาง แต่ถ้ามาจากทางรัฐฉานเขาจะพูดภาษาไทใหญ่ แต่บางคนที�เรียนหนังสือ
เขาจะพูดพม่าได้ สื�อที�แมพทาํจะเป็นสื�อภาษาพม่ากับภาษาไทใหญ่ มีภาษากะเหรี�ยง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่สอดเพราะติดกับรัฐเมียวดีมีกะเหรี�ยงเยอะ ถ้ามาทางเชียงราย
เชียงใหม่กจ็ะเป็นภาษาไทใหญ่ เพราะติดกับรัฐฉาน คนเหล่านี *จะพูดได้หลายภาษา 
นอกจากพม่าไทใหญ่ ไทใหญ่ ยังมีชนเผ่าอีกมีละหู่ อาข่า จีนฮ่อ เย้า สื�อที�เราทาํแล้ว
ประสบความสําเร็จจะเป็นภาษาพม่ากับไทใหญ่ที�เราใช้เยอะ เพราะว่าแรงงานส่วน
ใหญ่ในเชียงใหม่เป็นไทใหญ่” (จาํเริญ ธีรวทิยากูล, 2558)  

 
“จังหวดัเรา (จังหวดัสมทุรสาคร) มหีลายกลุ่มกจ็ริงอยู่  โดยธรรมชาติของแรงงานต่าง
ด้าว 3 สัญชาติ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นพม่า อีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นลาว อีก 10 เปอร์เซ็นต์
เป็นกัมพูชา เพราะฉะนั*นลาวไม่ค่อยมีปัญหาในการสื� อสาร กัมพูชาเราหาคนที�มี
ความชํานาญในเรื� องภาษายาก กจ็ะมีแค่ภาษาพม่าที�พอจะไว้ใจได้ เป็นแรงงานจาก
พม่า 80 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเวลามีอะไรจะแปลออกมาเป็นภาษาพม่าเป็นหลัก เคย
สอบถามว่าชาติพันธ์ุของพม่าพม่ากะเหรี�ยง ทวาย มอญ ไทใหญ่ ถ้าเกิดเป็นคนที�ได้
เรียนหนังสือ สักประถม 3-4-5 กพ็อจะอ่านภาษาพม่าได้ ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์
แต่ส่วนใหญ่กย็ังเชื�อว่าเขาฟังภาษาพม่าได้เพราะเป็นภาษาราชการของประเทศพม่า 
ที�นี�เวลาจะทําอะไรก็จะต้องสองภาษา สําหรับต่างด้าวบางคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้
ภาษาไทย ก็ต้องมีล่าม วิทยากรเขาจะพูดไทยจะมีล่ามช่วยแปล แต่ถ้าวิทยากรที�พูด
พม่าได้เขาจะพูดพม่าโดยตรง”  (กิตติ เรืองวไิลพร, 2558) 
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“การใช้สื�อบุคคลในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันในชุมชนแรงงานข้ามชาติและกลุ่ม
เสี�ยงในลักษณะของเพื�อนช่วยเพื�อน กิจกรรมการเข้าค่ายให้ความรู้ ลงพื*นที�เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิและสุขภาพ มกีารรวมตัวกันในลักษณะสหภาพแรงงานเพื�อ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกันและกันในลักษณะเครือข่าย เพื�อเราจะได้เพิ�มอาํนาจการ
ต่อรองและผลักดันแก้ไขกฎหมายและนโยบายต่างๆ การใช้สื�อบุคคลในการลงพื*นที�
เข้าไปถึงตัวกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็นการสื�อสารที�แมพเราทาํแล้วได้ผลที�สุด เรา
สามารถปฏิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติโดยตรง เจ้าหน้าที�มูลนิธิฯ สามารถ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยการถามตอบกับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรงได้  
แมพจึงมกีารลงพื*นที�โดยใช้สื�อบุคคลแนะนาํสื�อมัลติมีเดียควบคู่กันไปด้วย” (จาํเริญ 
ธีรวทิยากูล, 2558)  

 
“ควรใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ และให้กลุ่มเป้าหมายสื�อสารในภาษาของกลุ่มชาติ
พันธ์ุ เพื�อให้เขาสามารถสื�อสารกันเองได้ โดยช่องทางการสื�อสารกขึ็*นอยู่กับว่าคนที�
เราต้องการให้ความรู้เป็นใคร” (นงเยาว ์เนาวรัตน์, 2558) 
 

ภาพที( 13 แสดงผงัรายการวทิย ุFM 99 MAP Radio จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ที(มา: มูลนิธิแมพ (ม.ป.ป.) ผงัรายการวิทยุ FM 99 MAP Radio จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มูลนิธิ
แมพ    
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ภาพที(14 แสดงผงัรายการวทิย ุFM 102.5  MAP Radio อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

 
ที(มา: มูลนิธิแมพ (ม.ป.ป.). ผังรายการวิทยุ FM 102.5  MAP Radio อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. 
เชียงใหม่: มูลนิธิแมพ    
 

4. ด้านระยะเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
1. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระวิชาและชั(วโมง

กิจกรรมที(กศน. สามารถเอื	อใหผู้ว้จิยัสามารถจดักิจกรรมได ้ 
 

“เวลาเป็นทรัพยากรอย่างหนึ�งที�ผู้ออกแบบหลักสูตรต้องรู้ โดยการศึกษาปกติจะมี
ประมาณ 8 กลุ่มสาระ ผู้ วิจัยจะต้องทราบว่ากศน. มีกี�สาระวิชา แต่ละสาระวิชาจะ
แบ่งออกเป็น 70-30 เปอร์เซ็นต์ คือผู้ เรียนทาํกิจกรรม 2 ขา ขาหนึ�งเป็นวิชาที�เรียน 
และอีกขาหนึ�งเป็นการทํากิจกรรม  ถ้าอยู่ ในขาที�ทํากิจกรรมทั*งหมดจะต้องมา
ออกแบบว่า ช่วงชั*นหนึ�งเขามี 60-70 ชั�วโมง อย่างเช่นกิจกรรมนี*ใช้เวลา  2 เทอม 
หรือทาํ 1 ปี มีเวลาทั*งหมด 100 ชั�วโมง จึงควรสอบถามและทบทวนวรรณกรรมให้
ชัดเจนว่าจะเข้าไปในลักษณะใดและใช้เวลามากน้อยเพียงใด”  (นงเยาว ์เนาวรัตน์,   
2558 
 
2558) 
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2. ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมจะขึ	นอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมที(ผูว้จิยัออกแบบ  
“ระยะเวลาในการทาํกิจกรรมขึ*นอยู่กับการออกแบบกิจกรรม อาจจะเป็น 1 วัน 2 วัน 
หรือ 1 เดือน 2 เดือน ขึ*นอยู่กับกิจกรรมที�เราออกแบบไว้ เช่น การเข้าค่ายอาจจะใช้
เวลาเพียง  2 วัน 1 คืน การอบรม 1 วัน ระยะเวลาจึงไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที�ตายตัว”  
(คีรีบูน จงวฒิุเวศย.์ (2558). สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน) 
 

3. การจดักิจกรรมร่วมกบัแรงงานในชุมชนควรคาํนึงถึงเวลาที(แรงงานขา้มชาติ
สามารถเขา้ร่วมได ้เช่น วนัอาทิตยช่์วงเยน็ เป็นตน้  

 

“แรกเริ� มเราจัดสองวัน คือวันเสาร์และอาทิตย์ ปัจจุบันเราลดลงมาเหลือ 1 วัน จะจัด
เฉพาะวันอาทิตย์ เพราะโรงงานจะทาํวันจันทร์ถึงเสาร์ ก็จะเฉพาะคนที�ทาํโรงงาน 
เพราะว่าถ้าจัดจันทร์ถึงศุกร์เขาไม่มเีวลาให้เรา เราไม่มีค่าตอบแทนเวลาเขามาเขาต้อง
เสียค่าแรงเขาด้วย” (กรจิตต ์ปินะถา, 2558) 
 
“เวลาที�เราใช้มกัจะเป็นในช่วงที�มงีานเทศกาล อย่างเมื�อวานเรากไ็ปเตรียมงานเพื�อจะ
จัดกิจกรรมกลุ่มในวันออกพรรษา ก็มีคนเข้ามาร่วม วันหยุด วันพระ และวันเสาร์
อาทิตย์ ซึ�งส่วนใหญ่กจ็ะจัดกันในวันอาทิตย์เยน็หรือคํ�า ช่วงนั*นแรงงานจะมีเวลาเข้า
ร่วม” (จาํเริญ ธีรวทิยากูล, 2558)  

 

5. ด้านการวดัผลและประเมินผล  
ผูเ้ชี(ยวชาญไดเ้สนอการประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี	   
1. เสนอให้มีการประเมินก่อนและหลงัเรียนเช่น การใช้แบบสอบถาม หรือถาม

ตอบผูเ้ขา้ร่วมโดยตรง เพื(อตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน  
 

“การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวนั*นจะขึ*นอยู่กับ
วิทยากรแต่ละคน ซึ� งส่วนใหญ่จะประเมินผู้ เข้าร่วมอบรมด้วยการใช้การประเมิน
ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) ด้วยวิธีการที�วิทยากรแต่ละคน
ถนัด เช่น การใช้แบบสอบถาม และการสอบถามโดยตรง” (กิตติ เรืองวไิลพร, 2558) 
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2. ควรใชก้ารประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินความรู้ความเขา้ใจและ
ความสามารถในการสื(อสาร ซึ( งการประเมินอาจประเมินทั	งนกัศึกษาและครู  

 
“ใช้วิธีการประเมินผู้ เรียน Authentic evaluation หรือการประเมินตามสภาพจริงซึ� ง
เรากจ็ะเน้นในเรื�อง empowerment ของศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช ในการวิจัย
นี * ผู้ วิจัยอาจประเมินผู้ เรียน 2 ระดับ ได้แก่ หนึ�ง ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่ 
สอง ผู้ เรียนสามารถเป็นนักสื�อสารได้หรือไม่ เขาสื�อสารเป็นหรือไม่ ซึ� งเราสามารถ
ประเมินได้ทั*งครูและนักศึกษาไทใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เห็นว่าเขาไปทาํเฟสบุ๊ค เขาเอา
สิ� งที� เรียนไปสื� อสารกับคนอื�นผู้ วิจัยก็สามารถที�จะเก็บปลายทางได้” (นงเยาว ์
เนาวรัตน์, 2558) 

 
3. การประเมินจะใชว้ธีิอะไรขึ	นอยูก่บัวา่ผูว้จิยัตอ้งการวดัอะไร วดัหรือประเมินใคร 

เช่น ประเมินสุขภาพของคนในชุมชนควรใช้คาํถามง่ายๆ หรือประเมินกบัคนที(มีความรู้ก็จะใช้
คาํถามที(ซบัซอ้นมากขึ	นนั(นเอง    

 
 “การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการประเมินจะขึ*นอยู่กับว่าสิ� งที�ผู้ วิจัย
ต้องการวัดคืออะไร  โดยผู้ เชี�ยวชาญเสนอแนะให้การประเมินสุขภาพของคนใน
ชุมชนจาํเป็นจะต้องใช้คาํถามง่ายๆ เช่น ทาํหรือไม่ทาํ มีแนวโน้มที�จะทาํ ไม่ควรใช้
คําถามที� ยุ่ งยากหรือซับซ้อนดูตัวอย่างจากการสอบถามข้อมูลสุขภาพของ
สาธารณสุข”  (คีรีบูน จงวฒิุเวศย,์ 2558)  
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ส่วนที� 2 การพฒันารูปแบบการพฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ 

(Migrant Health Literacy Model: MHL Model) 

 

1. กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ

ให้แก่แรงงานข้ามชาติ (Migrant Health Literacy Model: MHL Model) 

 

1.1 การพฒันาหลกัการของรูปแบบฯ   
การพฒันาหลกัการของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้

ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาตินั	น ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาอยูบ่นพื	นฐานแนวคิดเรื(อง “ความรอบรู้ทาง
สุขภาวะ”  (Health Literacy) ของ ดอน นทับีม (Nutbeam D., 2000) ซึ( งในการประชุมเรื(อง การ
ส่งเสริมสุขภาพของประเทศสมาชิกองคก์ารอนามยัโลก เมื(อเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ที(ประเทศ
เคนยา นกัวิชาการจาํนวนมากเสนอให้การพฒันาแนวคิดด้านความรอบรู้ทางสุขภาวะควรมีการ 
บูรณาการทาํงานร่วมกันของระบบต่างๆ ได้แก่  1) ระบบสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 2) ระบบการศึกษา ให้ความรู้และทกัษะพื	นฐาน 3) ระบบวัฒนธรรมและสังคม 
สนบัสนุนขบัเคลื(อน ทั	งสามระบบจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาวะที(ดีของประชาชนและลด
ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพทั	งในระดบับุคคลและในระดบัประเทศ การประชุมดงักล่าวเป็นที(ประจกัษช์ดั
แลว้วา่ปัญหาสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในยุคโลกาภิวตัน์มีความสลบัซับซ้อนเกินกวา่ที(จะแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพด้วยกระบวนการหรือวิทยาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขหรือระบบใดเพียง
ระบบเดียวได ้แต่ตอ้งสร้างกระบวนการทาํงานและการแกไ้ขปัญหาในลกัษณะของสหวทิยาการ  

จากงานศึกษาวิจยัเอกสารและการสอบถามผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียพบว่า ปัญหาความ
เหลื(อมลํ	 าของการพฒันาระบบการแพทยแ์ละระบบการศึกษาของประเทศต้นทางยงัคงมีความ
แตกต่างกนัอย่างมาก ทั	งในแง่ของการเฝ้าระวงั การป้องกนัและควบคุมโรค ตลอดจนวิทยาการ
ทางการแพทยต่์างๆ การขาดโอกาสทางการศึกษาของแรงงานขา้มชาติส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถ
เขา้ถึงองค์ความรู้และบริการทางการแพทยไ์ดดี้เท่าที(ควรและยงัส่งผลทาํให้ประเทศปลายทางตอ้ง
สูญเสียค่าใชจ่้ายของรัฐในการรักษาพยาบาลและการควบคุมป้องกนัโรคที(อุบติัขึ	นใหม่หรือโรคที(
หายไปจากประเทศไทยมานานแลว้อีกดว้ย  

ในการศึกษาครั	 งนี	  ไม่ไดมุ้่งหวงัให้เกิดการเปลี(ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบใหญ่
ของสังคมหรือของประเทศแต่อยา่งใด หากแต่เป็นเพียงการนาํเสนอชิ	นส่วนเล็กๆ ภายในภาพใหญ่
ของสังคม นั(นก็คือการบูรณาการของระบบต่างๆ ที(มีการทาํหนา้ที(ของตนเองในการให้ความรู้และ
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สร้างเสริมสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชนอยูแ่ลว้มาทาํงานร่วมกนัภายใตกิ้จกรรมการเรียนรู้
เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะสาํหรับแรงงานขา้มชาติ ซึ( งผูว้จิยัจาํแนกระบบสนบัสนุนตาม
แนวทางขององคก์ารอนามยัโลกและนาํมาปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบทของชุมชน ประกอบดว้ย 4 ระบบ
หลกั ไดแ้ก่ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและสิ(งแวดลอ้ม และระบบวฒันธรรม โดยมี
รายละเอียดดงันี	  

ระบบการศึกษา จากการลงพื	นที(เก็บขอ้มูลพบวา่ ศูนยก์ศน. ตาํบลเป็นหน่วยงานสําคญั
ที(จดัการศึกษาให้แก่แรงงานขา้มชาติในฐานะกลุ่มเป้าหมายพิเศษตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มาตรา 4 บญัญติัวา่ “ศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” มาตรา 43 บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอภาคกนัในการรับ
การศึกษาขั	นพื	นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที(รัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทั(วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พุทธศกัราช 2551 มาตรา 6 กาํหนดใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัยึดหลกัสําคญัประการหนึ( งคือ ความเสมอภาคในการเขา้ถึงและไดรั้บการศึกษาอยา่ง
กวา้งขวางทั(วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกบัสภาพชีวิตของประชาชนจากกฎหมายที(
เกี(ยวขอ้งกบั “บุคคลที(ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย”  

จากการศึกษายุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาํเนินงานของสํานักงานกศน. ประจาํปี
งบประมาณ 2559  ดงันี	  วิสัยทศัน์ของกศน. คือ กศน. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัคนไทย
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั(วถึง และมีคุณภาพ โดยใชก้ศน.ตาํบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม ดว้ย
องค์ประกอบด้านนโยบายที(สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษหรือกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสตามหลกัสิทธิมนุษยชน  และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกศน.ตาํบลในการ
จดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการสร้างความร่วมมือทางการศึกษากบัหน่วยงานอื(นๆ ในตาํบลใน
ลักษณะเครือข่ายทางการศึกษา เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขในพื	นที( องค์การพฒันาเอกชน ผูน้าํชุมชน และกลุ่มแรงงานขา้มชาติใน
ชุมชนให้ความร่วมมือเพื(อให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะที(มุ่ง
ให้เกิดทกัษะด้านการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ และสื(อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพแก่
นักศึกษาแกนนําแรงงานขา้มชาติ และให้ความรู้ความเขา้ใจด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติใน
ชุมชน เพื(อรับมือกบัปัญหาสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมโดยรวมต่อไปไดน้ั(นเอง 

จากการศึกษาปรากฏการณ์ที(เกี(ยวขอ้งกบัระบบการศึกษาพบว่านกัศึกษาแรงงานขา้ม
ชาติเขา้เรียนกศน. เพื(อพฒันาตนเองใหส้ามารถอ่านออกเขียนได ้เป็นประโยชน์ในการใชชี้วิตอยูใ่น
ประเทศไทย ทาํให้พวกเขามีความเขา้ใจและปรับตวัได้ดีกว่าคนที(ไม่เรียนหนังสือ นอกจากนี	
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นกัศึกษาบางคนยงัเห็นวา่กศน. จะเป็นโอกาสที(ดีที(จะทาํใหพ้วกเขาสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั	น
ที(สูงขึ	นได ้และจากเขา้สังเกตการณ์ในห้องเรียน ครูกศน.ยงัให้ความเห็นต่อนกัศึกษาแรงงานขา้ม
ชาติวา่ เป็นกลุ่มนกัศึกษาที(ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ทั	งในและนอกชั	นเรียนไดดี้ เช่น การ
เขา้ประกวดเขียนเรียงความเกี(ยวกบัค่านิยม 12 ประการ การเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลตา้นยาเสพ
ติด การแต่งกายเพื(ออนุรักษ์วฒันธรรมในงานประเพณีปี� ใหม่เมือง (สงกรานต์) กีฬาสี กิจกรรม
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขา้ค่ายลูกเสือ กิจกรรมจิตอาสา นกัศึกษาส่วนใหญ่กลา้คิด
กลา้แสดงออกสามารถสื(อสารภาษาต่างๆ ไดดี้ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า และภาษาไท
ใหญ่ หรือภาษาไต ในภาคการศึกษาที( 1 ปีการศึกษา 2559 นี	  มีนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติเขา้ศึกษาใน
ศูนยก์ศน. ตาํบลไชยสถานรวมทั	งสิ	น 30 คน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ นกัศึกษาแรงงานขา้ม
ชาติที(มาเรียนประกอบอาชีพที(หลากหลาย ทั	งในโรงงาน รับจา้งทั(วไป แม่บา้น และรับเหมาก่อสร้าง 
ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ที(ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ นักศึกษาที(มาจากตาํบลอื(น 
ส่วนหนึ( งเป็นนักศึกษาที(เคยอาศยัอยู่ในตาํบลไชยสถานและยา้ยออก นักศึกษาบางส่วนได้รับ
คาํแนะนาํจากเพื(อนในตาํบลใหม้าเรียน  

การจดัการเรียนรู้ในครั	 งนี	ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมาย 2 ระดบั ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมาย
ระดับแรกผูเ้รียนหรือนักศึกษาแกนนําแรงงานขา้มชาติเป็นผูมี้ความรอบรู้ทางสุขภาวะ เป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสุขาภาพที(เหมาะสมแก่ตนเองและชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายระดบัที( 2 นั(นก็คือแรงงานขา้มชาติในชุมชนซึ( งจะเป็นผูรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้
ทางสุขภาพของนักศึกษาแรงงานขา้มชาติ จากการศึกษาแบบสอบถามพบว่า แรงงานส่วนใหญ่
ไม่ไดรั้บการศึกษาร้อยละ 79.14 ทาํให้การสื(อสารสุขภาพที(เหมาะสมกบัแรงงานในชุมชนจึงไม่ใช่
การสื(อสารด้วยตวัหนังสือ หากแต่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยสื(อบุคคลโดยตรง นักศึกษา
แรงงานขา้มชาติซึ( งเป็นลูกหลานหรือทายาทรุ่นที( 2ของชุมชนจึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการส่งต่อความรู้
ที(สาํคญัจาํเป็น ใหก้ลุ่มผูไ้ม่รู้หนงัสือในชุมชนแรงงานขา้มชาติสามารถรับมือกบัปัญหาสุขภาพของ
ตนเองและเขา้ถึงสิทธิต่างๆ ของตนเองผา่นพลงัการสื(อสารของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาตินั(นเอง  

จากการศึกษาเอกสารในเบื	องตน้เกี(ยวกบัปรัชญาและแนวคิดดา้นการจดัการเรียนรู้ 
ปรัชญาของกศน. ไดแ้ก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น ซึ( งในส่วนของปรัชญาคิดเป็น 
(โกวิท วรพิพฒัน์, 2517 อา้งถึงใน อุ่นตา นพคุณ, 2528: 14-21)  นั	น ผูว้ิจยัไดน้าํปรัชญาดงักล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา การหาสาเหตุของปัญหาด้วยข้อมูล ตนเอง สังคมและ
สิ(งแวดลอ้ม และขอ้มูลวชิาการ เพื(อสร้างทางเลือกให้กบัตนเองและตดัสินใจเลือกแนวทางนั	นๆ ได้
อยา่งเหมาะสมกบัตนเอง และเกิดความสุขไดใ้นที(สุด ซึ( งการจดักระบวนการเรียนรู้ครั	 งนี	 ผูว้ิจยัไดใ้ช้
แนวคิดการจดักระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการประเมินตามสภาพจริง (ทิศนา แขมมณี, 
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2550:  133-7 และ Newmann et al., 1995 และชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์,  2554 ) เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการ
จดักระบวนการเรียนรู้ที(ใหน้กัศึกษาสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ เกิดการ
ใฝ่รู้อยา่งต่อเนื(อง ผา่นการจาํลองสถานการณ์จริง ลงมือปฏิบติัจริงในสถานที(และกลุ่มเป้าหมายที(มี
อยูจ่ริงในชุมชน  นอกจากปรัชญาคิดเป็นและกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงแลว้ 
ในส่วนของการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายซึ( งอยู่ในวยัแรงงาน ผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ ของ มลัคมัส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 64-68 อา้งถึงใน ชิดชงค ์ส. นนัทนาเนตร, 2549: 
94-96) เขา้มาปรับใช้ในการทาํความเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้เพื(อให้กระบวนการจดัการเรียนรู้
สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได ้เช่น มีการนาํเขา้สู่กิจกรรมดว้ยวีดีทศัน์ เกม การสาธิตต่างๆ ที(โน้ม
นา้วให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงปัญหาที(เกี(ยวขอ้งกบัสุขภาพที(อาจเกิดขึ	นกบัตนเองในอนาคต และพร้อม
ที(จะเรียนรู้ เห็นประโยชน์ของการสืบเสาะขอ้มูลต่างๆ การประเมินขอ้มูล จนสามารถนาํตนเองไป
หาองคค์วามรู้ทางสุขภาพเรื(องอื(นๆ ไดใ้นชีวติจริง  

 จากปัจจยัที(กล่าวมาในเบื	อตน้ไม่ว่าจะเป็นเรื(องของนโยบายทางการศึกษาที(เอื	อให้
แรงงานขา้มชาติสามารถเขา้ศึกษาไดต้ามสิทธิมนุษยชน การจดักระบวนการเรียนรู้ที(สามารถดึงภาค
ส่วนและหน่วยงานต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ไดโ้ดยมีกศน.เป็นฐาน การมีปรัชญา
การศึกษาขององคก์รที(เอื	อใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
เหล่านี	 คือองคป์ระกอบที(เอื	อต่อการเกิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติในพื	นที(เป็นอยา่งยิ(ง  ระบบการศึกษานี	 จึงเป็นรากฐานสําคญัของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะและการเรียนรู้เรื( องอื(นๆ เพื(อพฒันา
คุณภาพชีวติของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในชุมชนได ้ 

ระบบสุขภาพ เป็นระบบที(สําคญัที(ตอ้งทาํงานควบคู่กนัไปกบัระบบการศึกษา และมี
บทบาทสําคญัในการขบัเคลื(อนการจดัการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติ เนื(องดว้ยขอ้จาํกดัของระบบการศึกษาเป็นเพียงผูอ้าํนวยการเรียนรู้ แต่ขาดผูรู้้ใน
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การรับมือกบัปัญหาทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ระบบ
สุขภาพส่วนเติมเตม็ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ในครั	 งนี	ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการศึกษานโยบายจะพบวา่ดว้ยรากฐานแนวคิดดา้นความรอบรู้ทางสุขภาวะ หรือ 
Health Literacy ซึ( งหมายถึง “ตน้ทุนของชีวิต” (asset of life) ที(สามารถสร้างไดจ้ากการศึกษาและ
พฒันาทกัษะทางสังคมและปัญญา ในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพที(เกี(ยวขอ้งกบัตนเอง ทาํความ
เขา้ใจขอ้มูล ประเมินข้อมูลสุขภาพต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถนาํองค์ความรู้ที(ได้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื(อสารขอ้มูลที(ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจไปยงัผูอื้(น
เพื(อให้เกิดทางเลือกดา้นสุขภาพในวงกวา้ง จนเกิดการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมดา้นสุขภาพที(ดีขึ	น  
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เป็นแนวคิดสําคญัของ ดอน นทับีม (Don Nutbeam, 2008) แนวคิดนี	 เกิดขึ	นมาภายใตปั้ญหาการ
เพิ(มขึ	นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โรคระบาด การอุบติัขึ	นมาของโรคใหม่ๆ จากการเคลื(อนยา้ยแรงงาน
และผูค้นในโลกยคุโลกาภิวตัน์ และการสูญเสียค่าใชจ่้ายในการจดัการกบัปัญหาสุขภาพเหล่านี	อยา่ง
มหาศาลทาํให้องคก์ารอนามยัโลกนาํแนวคิดนี	 ขึ	นมาส่งเสริมเพื(อให้ในทุกประเทศรับไปปฏิบติัใน
เชิงนโยบาย อยา่งไรก็ดีการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะในประเทศไทย ยงัคงมุ่งเป้าหมายสําคญั
ไปที(ประชากรไทยเป็นหลกั โดยนโยบายในพ.ศ. 2559 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขเนน้ยทุธศาสตร์การสร้างวฒันธรรมสุขภาพและส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ที(เอื	อต่อการ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Culture & Competency Building) กาํหนด
ควบคุมกาํกบัการใชก้ฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมที(เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(
พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Regulation & Enforcement) พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการที(เอื	อต่อการ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึงประสงค์ทุกกลุ่มวยั (Management) เสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มที(เอื	อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที(พึงประสงคทุ์กกลุ่มวยั (Environment & 
Enabling Factors)  (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2557)  กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณาสุขไดใ้ห้ความสําคญัความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy หรือ
ความรอบรู้ทางสุขภาวะในงานศึกษานี	 ) และพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนนบัตั	งแต่พ.ศ. 2557  
โดยใช้กระบวนการสุขศึกษาเขา้มาใช้ในระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนเพื(อให้
ประชาชนสามารถพึ(งตนเองได ้ซึ( งในปีงบประมาณ tuu� กองสุขศึกษามุ่งเป้าหมายไปที(ประชาชน 
t กลุ่มได้แก่ กลุ่มวยัเรียน ({-wv ปี) และกลุ่มวยัทาํงาน (wu-u� ปี) กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
แนวนโยบายมาปฏิบติัในโครงการ“โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ” ตั	งแต่ พ.ศ. 2553 อยา่งไรก็ตาม
โครงการเหล่านี	 รองรับเฉพาะโรงเรียนที(อยู่ภายใตส้ังกดัการศึกษาขั	นพื	นฐานและพบว่าการสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะในประเทศไทยมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นประชากรไทยเท่านั	น แต่
ยงัประชากรแฝงอยา่งแรงงานขา้มชาติและกลุ่มผูไ้ร้สัญชาติกลบัไม่ไดรั้บการส่งเสริมดา้นความรอบ
รู้ทางสุขภาวะเท่าที(ควร ทั	 งที(แรงงานข้ามชาติมีอยู่จาํนวนมากในประเทศไทยจากข้อมูลสํานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบแรงงานขา้มชาติที(ไดรั้บใบอนุญาตทาํงาน
คงเหลือทั(วราชอาณาจกัรทั	งสิ	น1,548,810 คน (http://wp.doe.go.th /wp/images/statistic/sm/u�/ 
sm�yu�.pdf) ซึ( งตวัเลขดงักล่าวยงัคงไม่รวมแรงงานขา้มชาติที(ไม่มีใบอนุญาตเขา้ประเทศซึ( งมีมาก
เช่นกนั ผลการศึกษาขอ้มูลพื	นฐานบ่งชี	 วา่ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ยงัคงซื	อยารับประทานเอง ไป
พบแพทยที์(คลินิกมากกวา่เขา้รับการรักษาที(โรงพยาบาลของรัฐ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพระดบั
น้อย เช่น ไม่รับประทานช้อนกลาง ไม่หลีกเลี(ยงการพบปะผูค้นในเวลาที(ไม่สบาย รับประทาน
หวานจดัเคม็จดั ขาดกาํจดัหนูในที(พกั เป็นตน้ องคค์วามรู้ที(แรงงานขา้มชาติตอ้งการเรียนรู้มากที(สุด
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คือเรื(องสิทธิในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี	 การศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณเกี(ยวกบัโรคติดต่อที(เกิดใน
กลุ่มแรงงานขา้มชาติจากประเทศเมียนมาร์จากสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า พบ
แรงงานขา้มชาติบางส่วนที(เขา้รับการรักษาที(โรงพยาบาลของรัฐบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ตัJงแต่เดือน 
มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบผูป่้วยจากประเทศเมียนมาร์จาํนวนทั	งสิ	น 1,159 ราย เป็น
โรคติดต่อทั	งสิ	น 33 โรค โดยโรคที(มีแรงงานขา้มชาติเป็นมากที(สุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โรคทอ้งร่วง
จาํนวน 544 ราย (ร้อยละ 46.9) รองลงมาเป็นไขห้วดัจาํนวน 152 ราย (ร้อยละ 13.1) อนัดบั 3 โรค
ปอดบวมจาํนวน 104 ราย (ร้อยละ 9) อาหารเป็นพิษจาํนวน 74 ราย (ร้อยละ 6.4) และโรคไขห้วดั
ใหญ่จาํนวน 63 คน (ร้อยละ 5.4) นอกจากนี	 ยงัพบโรคระบาดอื(นๆ ไดแ้ก่ ไขเ้ลือดออก โรควณัโรค
ปอดและระบบอื(นๆ ไขร้ากสาด คางทูม โรคพิษสุนขับา้ บาดทะยกั โรคบิด สมองอกัเสบ ไวรัสตบั
อกัเสบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น หนองในแท ้ซีฟิลิส เริมที(อวยัวะเพศ หูดที(อวยัวะเพศ 
แผลริมอ่อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื(นๆ (งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สํานกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่,  2558) ผลการศึกษาจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพบวา่โรคติดต่อทั(วไปใน
กลุ่มวยัแรงงานดงันี	   โรคทางเดินอาหาร โรคตาแดง หวดั ไขเ้ลือดออก เอชไอวี และวณัโรค โรคไม่
ติดต่อที(เกิดขึ	นกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติเริ(มพบมากขึ	น ในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ เนื(องจากพฤติกรรม
การบริโภค ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง เบาหวานและโรคหวัใจ ในกลุ่มโรคติดต่อในวยัเด็กไดแ้ก่ โรค
มือเทา้ปาก อีสุกอีใส โรคตาแดง โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ไวรัสลงกระเพาะ ฯลฯ จากการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษากลุ่มนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติพบว่าพวกเขายงัไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิ� และถูก
เลือกปฏิบติัในการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ประเด็นปัญหาเหล่านี	 จะถูกนาํมาใช้เป็น
กรณีศึกษาด้วยการจาํลองสถานการณ์จริงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติเพื(อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการลงมือปฏิบติัและแกไ้ขปัญหาเมื(อ
ตอ้งเผชิญกบัโรคภยัไขเ้จบ็และสภาวะความเจบ็ป่วยในชีวติจริงของพวกเขานั(นเอง  

ที(ผา่นมาการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของแรงงานขา้มชาติมีการขบัเคลื(อนให้มีการให้ความรู้
แก่แรงงานขา้มชาติผา่นหน่วยงานของรัฐที(ยงัคงส่งเสริมสุขภาพแรงงานขา้มชาติอยูใ่นเขตพื	นที(ที(มี
ความชุกของแรงงานข้ามชาติจาํนวนมากและมีการดาํเนินงานอย่างต่อเนื(องเป็นเครือข่าย เช่น 
สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาครและสํานกังานสาธารณสุขอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากต่าง
พฒันาหลกัสูตรเฉพาะที(เหมาะสมกบัความตอ้งการของแรงงานที(แตกต่างกนัในแต่ละพื	นที( และ
ส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนอาสาสมคัรสาธารณสุขในแรงงานต่างดา้วขึ	น เพื(อส่งเสริมให้แรงงานขา้ม
ชาติดูแลกนัเองในพื	นที( จากการลงพื	นที(ศึกษาพบว่า การสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติยงัคงมีลกัษณะที(ต่างคนต่างรับผดิชอบในขอบเขตหนา้ที(ของตนเองตามภาระหนา้ที(
ของแต่ละหน่วยงานกาํหนด การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
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แรงงานขา้มชาติในครั	 งนี	 จึงเป็นการบูรณาการเครือข่ายทางสุขภาพที(มีอยู่เดิมให้เขา้มาทาํกิจกรรม
ร่วมกนัระหวา่งฝ่ายการศึกษาและฝ่ายการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบล โรงพยาบาลอาํเภอ อาสาสมคัรสาธารณสุข องคก์ารพฒันาเอกชนที(ขบัเคลื(อนดา้นสุภาพใน
พื	นที( การบูรณาการนี	 อยู่ภายใตพ้นัธกิจที(สําคญัของกศน. ภายใตแ้นวคิดที(ว่า กศน.เป็นศูนยก์ลาง
ของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการจึงเปรียบเสมือนเป็นการนาํวตัถุดิบที(กระจดัระจายอยู่ใน
ชุมชนมาร้อยเรียงเพื(อใหเ้กิดความร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

สรุปได้ว่า นโยบายส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะที(ไม่เอื	อในการส่งเสริมให้เกิดสุข
ภาวะที(ดีแก่กลุ่มแรงงานขา้มชาติ ทั	งที(ปัญหาความเจ็บป่วยของกลุ่มแรงงานขา้มชาติยงัคงเป็นความ
จาํเป็นเร่งด่วนในพื	นที(ที(รัฐจะตอ้งจดัการ อีกทั	งปัญหาการเขา้ไม่ถึงสิทธิบริการและขอ้มูลต่างๆ ที(
เป็นประโยชน์ ปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ที(เป็นโรคเรื	อรังและโรคระบาดยงัคนเกิดขึ	นแก่ประชากร
แฝงเหล่านี	 เป็นจาํนวนมาก แต่การดาํเนินงานของหน่วยงานในระบบสุขภาพยงัคงมีลกัษณะฝ่ายต่าง
ทาํงานในหน้าที(ของตนเองตามนโยบายที(รับมอบหมาย ข้อเสนอของงานศึกษานี	 พบว่าระบบ
สุขภาพในชุมชนจะกลายมาเป็นกาํลงัสําคญัของการเสริมสร้างให้แรงงานขา้มชาติมีสุขภาวะที(ดีขึ	น
ได ้ยอ่มตอ้งมีการบูรณาการเครือข่ายต่างๆ และเชื(อมโยงองคค์วามรู้ทางสุขภาพและการทาํงานของ
แต่ละหน่วยงานดา้นสุขภาพมาร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ให้แก่แรงงานขา้มชาติ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ( งในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของแรงงานขา้มชาติใน
ระยะยาวและมีความย ั(งยนืยิ(งขึ	นนั(นเอง   

ระบบสังคมและสิ�งแวดล้อม ระบบสังคมและสิ(งแวดลอ้มเป็นระบบสนบัสนุนให้
ระบบการศึกษาและระบบสุขภาพสามารถขบัเคลื(อนไปได้อย่างดี เนื(องจากทั	งประเด็นสุขภาพ 
สังคมและสิ(งแวดลอ้มมีความเกี(ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกกนัไม่ออก อนัเนื(องมาจากวา่มนุษยเ์ป็น
สัตวส์ังคม การอยูร่่วมกนัเพื(อสร้างสภาพแวดลอ้มที(ดีและปลอดภยัต่อสุขภาพไม่สามารถกระทาํโดย
คนเพียงคนเดียวได ้หากแต่จะตอ้งอาศยัการสร้างขอ้ตกลงและความร่วมมือกนัของคนทุกกลุ่มใน
ชุมชนในการร่วมกนัจดัการทรัพยากรและสิ(งแวดลอ้มที(มีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาวะ
ที(ดีของชุมชนโดยรวมนั(นเอง ดงันั	นจะเห็นวา่ปัญหาสุขภาพของแรงงานขา้มชาติมีความสัมพนัธ์กบั
ระบบนี	โดยตรง เนื(องจากวา่ประชากรของชุมชนมิไดมี้เพียงคนในชุมชนดั	งเดิมเท่านั	น หากแต่ใน
ชุมชนยงัมีประชากรแฝงหรือกลุ่มแรงงานขา้มชาติที(อาศยัอยูใ่นหอพกั แคมป์คนงาน บา้นเช่าทาํให้
พวกเขาก็กลายมาเป็นส่วนหนึ(งของชุมชนและสังคมเดียวกนัซึ( งบางครอบครัวยา้ยมาอยูใ่นประเทศ
ไทยนานกวา่ 20 ปี (ประทิน ดวงแกว้, 2558) ดงันั	นหากการจดัการสภาพแวดลอ้มบกพร่องหรือขาด
การควบคุมสภาพแวดลอ้มในส่วนใดส่วนหนึ( งของชุมชนเพียงเล็กนอ้ยก็ยอ่มส่งผลต่อการเกิดโรค
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และการระบาดของโรคในชุมชนทั	งหมดได ้ฉะนั	นการจดัการที(ครอบคลุมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนทุกกลุ่มในชุมชนจะตอ้งช่วยใหเ้กิดการจดัการปัญหาสุขภาพที(ย ั(งยนืนั(นเอง  

เช่นเดียวกบัผลของการศึกษานี	พบวา่ผูน้าํและคนในชุมชนตาํบลไชยสถานไดอ้าศยั
กระบวนการทางสังคมคือการร่วมดว้ยช่วยกนัสร้างความตระหนกัถึงปัญหาของสภาพแวดลอ้มหรือ
มลพิษที(มีผลต่อสุขภาพของคนทุกกลุ่มในชุมชน ยกตวัอยา่งเช่น การเชิญพี(นอ้งแรงงานขา้มชาติเขา้
ร่วมประชาคมหมู่บา้น เพื(อหาแนวทางร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มเพื(อลดมลพิษและการระบาด
ของโรคภยัไขเ้จ็บ เช่น เรื(องการกาํจดัขยะมูลฝอย มีการให้คนในชุมชนทุกกลุ่มช่วยกนัลดการเผา
และฝังกลบขยะมูลฝอย และการเชิญชวนให้ใชถุ้งดาํของเทศบาลในการกาํจดัขยะเพื(อลดมลพิษใน
ชุมชนมากยิ(งขึ	น จากมาตรการทางสังคมดงักล่าวพบวา่ แรงงขา้มชาติร้อยละ 52.32 ใช้ถุงดาํของ
เทศบาลเพื(อกาํจดัขยะ นอกจากนี	 ยงัมีเรื( องการร่วมมือกนักาํจดัลูกนํ	 ายุงลายในพื	นที(อยู่อาศยัและ
ป้องกนัตนเองจากยงุลาย เพื(อลดอตัราการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน  

จากตวัอย่างความร่วมมือของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนจะเห็นได้ว่ามีผูที้(
เกี(ยวขอ้งในระบบนี	 ก็คือคนทุกคนในชุมชนตอ้งร่วมกนัเป็นเจา้ของของชุมชนไม่ว่าคนๆ นั	นจะมี
สัญชาติใดก็ตาม อีกทั	งการเสริมสร้างสุขภาพที(ดีให้แก่คนในชุมชนและแรงงานขา้มชาติตอ้งอาศยั
ระบบการบริหารจดัการของผูน้าํในการใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสิ(งแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมเพื(อ
การอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขนั(นเอง  

ระบบวฒันธรรม จากการทบทวนวรรณกรรม งานศึกษาของ Sonya V. Benisovich 
and Abby C. King (t��y)  เรื(อง Meaning and Knowledge of Health among Older Adult 
Immigrants from Russia: a Phenomenological study ไดเ้สนอให้มีการทาํความเขา้ใจอุปสรรคและ
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผูอ้พยพผ่านความหมายทางวฒันธรรม โดยมองว่าการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัตวัเพื(อสุขภาพที(ดีของผูสู้งอายุผูอ้พยพชาวรัสเซียจะต้องทาํความเข้าใจความเชื(อในเชิง
วฒันธรรมที(ลึกซึ	 ง เพื(อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ที(ทาํให้ผูสู้งอายุสามารถเขา้ถึง
ความรู้ทางสุขภาพไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา  เช่นเดียวกบัการศึกษาในแคนนาดา Margareth S 
Zanchetta and  Iraj M Poureslami (2006:  S26- S30) เรื(อง Health Literacy Within the Reality of 
Immigrants' Culture and Language มีขอ้คน้พบเกี(ยวกบัความยากและขอ้จาํกดัในการเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพนี	 ส่งผลให้ผูอ้พยพจากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ (ethnographic groups) ไม่เขา้
ร่วมโปรแกรมนาํร่องเพื(อส่งเสริมสุขภาพและมกัจะประสบปัญหาในการปรับตวักบัวฒันธรรม
สุขภาพแบบใหม่ของประเทศแคนาดา ทาํใหพ้วกเขาเขา้ไม่ถึงบริการทางสุขภาพซึ( งถือเป็นอุปสรรค
ในเชิงโครงสร้าง ซึ( งรวมไปถึงการขาดการเขา้ถึงการบริการดา้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนัและขาด
เครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือทั	งที(เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผลกระทบที(ตามมาก็คือมี



213 
 

การใช้งานบริการเชิงป้องกนัที(มีประสิทธิภาพน้อยลง ปัญหาเหล่านี	 เองมีปัจจยัส่วนหนึ( งมากจาก
ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมส่งผลให้พวกเขาเข้าไม่ถึงความรู้ทาง
สุขภาพและแหล่งบริการทางสุขภาพจากประเทศปลายทางไดจ้นทาํให้พวกเขารู้สึกถูกกีดกนัออก
จากสังคม  

จากขอ้เสนอในงานศึกษาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่แรงงาน
ขา้มชาติจาํเป็นอย่างยิ(งที(ตอ้งให้ความสําคญักบัระบบวฒันธรรมเป็นอย่างมาก  เนื(องจากแรงงาน
เหล่านี	  แมว้า่จะมาจากประเทศเมียนมาร์เหมือนกนั แต่พวกเขามีความแตกต่างหลากหลายทางชาติ
พนัธ์ุ เราจึงไม่สามารถส่งเสริมสุขภาพดว้ยการใชร้ะบบวฒันธรรมแบบเดียวกนัได ้ยกตวัอยา่งเช่น 
แรงงานขา้มชาติที(สมุทรสาครสามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละใชภ้าษาพม่าเป็นภาษากลางไดเ้พราะคน
ส่วนใหญ่เขา้สู่ระบบโรงเรียน (กิตติ เรืองวิไลพร, 2558) ในขณะที(กลุ่มแรงงานขา้มชาติในจงัหวดั
เชียงใหม่ซึ( งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ จากรัฐฉาน บางคนไม่ไดรั้บการศึกษาเนื(องจากการ
สู้รบเกิดความไม่สงบในพื	นที(  ประชาชนบางส่วนไม่มีที(อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง หมู่บ้านและ
โรงเรียนถูกเผาทาํลายจากกองกาํลงัทหาร ทาํให้แรงงานไทใหญ่บางกลุ่มไม่สามารถเขา้ถึงระบบ
การศึกษา ไม่สามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละเขา้ถึงแหล่งบริการทางสุขภาพที(ดีนกั (จาํเริญ ธีรวิทยา
กูล, tuux) การที(แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออกเขียนไดนี้	ทาํให้การสื(อสารสุขภาพ
ดว้ยตวัหนงัสือจึงไม่ไดผ้ลนกั สอดคลอ้งกบัการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่าแรงงานขา้มชาติที(
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ร้อยละ �x.�w จากประเทศเมียนมาร์ 
แรงงานขา้มชาติในกลุ่มนี	 ร้อยละ |�.wv ไม่ไดรั้บการศึกษา แรงงานกลุ่มนี	 จึงเลือกรับสื(อจากวิทย ุ
โทรทศัน์และเลือกพบปะกบัเพื(อนฝงูมากกวา่การใชก้ารสื(อสารที(เป็นตวัหนงัสือ  

ประเด็นเรื(องความแตกต่างทางวฒันธรรมนั	น องคค์วามรู้ดา้นการจดัการความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมจากประสบการณ์ของมูลนิธิเพื(อสุภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
(MAP) ไดจ้ดัทาํวทิยชุุมชนเพื(อส่งเสริมขอ้มูลทางสุขภาพของแรงงานขา้มชาติดว้ยภาษาที(ต่างกนัใน
พื	นที(ที(แตกต่างกนั เช่น วทิยชุุมชนแมพเรดิโอเชียงใหม่ FM. �� ใชภ้าษาไทใหญ่เป็นหลกั ขณะที(ใน
พื	นที(อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก FM. w�t.u ใชภ้าษากะเหรี(ยงและภาษาพม่าควบคู่กนั ดงันั	นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติจึงตอ้งคาํนึงถึง
ความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของแรงงานในพื	นที(มีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ ต่าง
วฒันธรรม กิจกรรมบางอย่างอาจใช้กบักลุ่มชาติพนัธ์ุหนึ( งได้ดี แต่อาจใช้กบัอีกชาติพนัธ์หนึ( งไม่
ไดผ้ลนั(นเอง การออกแบบการจดัทาํสื(อเพื(อการสื(อสารสุขภาพในชุมชน ผูว้ิจยัจึงไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติในฐานะที(เป็นส่วนหนึ( งของชุมชนจะเป็นผูอ้อกแบบ
การสื(อสารสุขภาพดว้ยตนเอง พวกเขาจะเป็นแกนนาํหลกัในการใชภ้าษาและวฒันธรรมของตนเอง
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เป็นองค์ประกอบสําคญัเพื(อให้ผลการสื(อสารสุขภาพที(ไดส้อดคลอ้งกบัระบบวฒันธรรมของพวก
เขาเองให้ได้มากที(สุดและลดอุปสรรคต่างๆ ที(อาจเกิดขึ	นในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพให้แก่
แรงงานขา้มชาติดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณี ความเชื(อและ
วถีิชีวติของชาวบา้นเอง เช่น ชาวไทใหญ่มีภาษาเป็นของตนเองตามถิ(นฐานบา้นเกิด การจดักิจกรรม
ที(เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในห้วงเวลาที(เหมาะสมกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติในชุมชน การทาํ
ความเขา้ใจขอ้มูลเชิงวฒันธรรมเหล่านี	สามารถนาํมาใชเ้พื(อจดักิจกรรมการเรียนรู้ที(สอดคลอ้งและ
ไม่แปลกแยกกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั	งยงัก่อให้เกิดการพฒันาทกัษะการสื(อสารด้าน
สุขภาพให้สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ(งขึ	นโดยเจา้ของวฒันธรรม
เอง  

จากที(กล่าวมาในขา้งตน้อาจสรุปได้ว่า รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติตอ้งอาศยัความเชื(อมโยงของระบบสนบัสนุนทั	ง 
4 เป็นองคป์ระกอบสําคญัไม่วา่จะเป็นระบบการศึกษาที(เป็นระบบหลกัของการจดัการเรียนรู้ให้แก่
แรงงานขา้มชาติ ระบบสุขภาพเป็นส่วนหนึ(งในการส่งเสริมองคค์วามรู้และสร้างทางเลือกในการรับ
บริการสุขภาพให้แก่แรงงานขา้มชาติในลกัษณะของการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เขา้มาร่วม
เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ระบบสังคมและ
สิ(งแวดลอ้มเป็นกลไกสําคญัในการสร้างความร่วมมือทางสังคมหรือเครือขายทางสังคมที(แรงงาน
ขา้มชาติจะไดรั้บความสําคญัในฐานะคนในชุมชนและเขา้มาเป็นส่วนหนึ( งในกระบวนการจดัการ
ปัญหาสิ(งแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ ของชุมชนดว้ย และระบบสุดทา้ยระบบวฒันธรรมเป็นระบบที( 
นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติจะมีบทบาทอย่างยิ(งในการส่งเสริมสุขภาพภายใตภ้าษา ประเพณี
วฒันธรรมและค่านิยมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง เพื(อให้การสื(อสารสุขภาพไดเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในเชิงการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของปัจเจกชนและคนในชุมชนต่อไป ทั	งนี	
หากขาดระบบใดระบบหนึ( งอาจทาํให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้นี	 ขาดความสมบูรณ์และไม่อาจ
เกิดขึ	นก็เป็นได ้ 
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ภาพที( 15 แสดงการพฒันาแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะสําหรับแรงงานขา้มชาติในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ครั	 งนี	   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้เสนอในการประชุมนานาชาติเรื(องการส่งเสริมสุขภาพครั	 งที( 7 ประเทศเคนยา 

ระหวา่งวนัที( 26-30 ตุลาคม 2009 

ระบบสุขภาพ 

ระบบวฒันธรรม
และสงัคม 

ระบบการศึกษา 

ผลลพัธ์ทางสุขภาพ 
และค่าใชจ่้าย  

ความรอบรู้ทาง
สุขภาวะ 

ขอ้เสนอในการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานชาติ
สาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

Migrant 

Health 

Literacy 

ระบบวฒันธรรม 

ระบบสุขภาพ  

ระบบสงัคมและ
สิ(งแวดลอ้ม 

ระบบการศึกษา 
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1.2 การพฒันาวตัถุประสงค์ของรูปแบบ  
ผูว้ิจยัได้กาํหนดวตัถุประสงค์ไวด้งันี	  “เพื(อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริม

ความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยกําหนดให้ผู ้เรียนเกิดความตระหนักถึง
ความสําคญัของปัญหาสุขภาพและองคค์วามรู้ในการรับมือต่อปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชน 
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ขอ้มูลสุขภาพได้อย่างมีวิจารณญาณ 
(critical health literacy) อีกทั	งยงัสามารถสื(อสารขอ้มูลสุขภาพและสร้างทางเลือกทางสุขภาพที(
หลากหลายให้แก่ชุมชนแรงงานขา้มชาติได”้ งานศึกษานี	 มุ่งพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อ
สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ โดยให้นกัศึกษามีความ
รอบรู้ทางสุขภาวะในระดับที(จะต้องเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ และสามารถ
ขบัเคลื(อนไปสู่การเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและคนกลุ่มใหญ่ในชุมชน ตามแนวคิดของ
ดอน นทับีม (Nutbeam, t��x) จาํแนกระดบัของความรอบรู้ทางสุขภาวะไดว้่า ระดบัที( 1 จะเป็น
เพียงระบบที(สนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพขั	นพื	นฐาน (functional) เช่น การทาํตามแนะนาํทางการ
แพทยไ์ด ้การอ่านฉลากยา ฯลฯ ให้เกิดการเปลี(ยนแปลงทางสุขภาพในระดบัปัจเจกบุคคลเท่านั	น 
ระดบัที( 2 ขั	นปฏิสัมพนัธ์(communicative/ interactive)  เป็นขั	นที(ส่งเสริมให้ปัจเจกบุคคลสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักเลือกใช้ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าสารใหม่ๆ ในการ
ปรับเปลี(ยนพฤติกรรม และนาํมาประยุกต์ใช้เพื(อเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ระดบัของความ
รอบรู้ทางสุขภาวะในงานศึกษานี	 มุ่งเนน้ก็คือ ระดบั 3 ขั	นวิจารณญาณ (critical) เป็นผลมาจากการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ของปัจเจกชนในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและการเมืองอย่างมี
ประสิทธิผลเพื(อส่งเสริมให้เกิดการเปลี(ยนแปลงสุขภาพที(ดีในเชิงประชากร ขณะเดียวกนัก็เกิด
ประโยชน์แก่ปัจเจกชนเองด้วย  ยิ(งเกิดกิจกรรมทางสังคมและการเมืองมากขึ	 นเท่าไรย่อมเป็น
ตวักาํหนดคุณภาพที(ดีของสุขภาพในดา้นสังคม เศรษฐกิจและสิ(งแวดลอ้ม ทกัษะในขั	นนี	 เนน้ทกัษะ
ทางปัญญาและสังคมที(สูงขึ	นสามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและ
ควบคุมจดัการสถานการณ์ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัไดค้วามรอบรู้ทางสุขภาพระดบัวิจารณญาณ
เนน้การกระทาํของปัจเจกบุคคล (individual action) และการมีส่วนร่วมผลกัดนัสังคมการเมืองไป
พร้อมกนัจึงเป็นการเชื(อมประโยชน์ของบุคคลกบัสังคมและสุขภาพของประชาชนทั(วไป  

ดังนั	 นเป้าหมายสําคญัในการเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดับ
วิจารณญาณจึงตอ้งอาศยักระบวนการจดักิจรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการแสวงหาหนทาง
แก้ปัญหาตามปรัชญาคิดเป็นซึ( งจะทาํให้ผูเ้รียนได้ทดลองฝึกฝนค้นหาข้อมูลความรู้ การเข้าถึง
ความรู้ การทาํความเขา้ใจ การประเมินวิเคราะห์ เปรียบเทียบสถานการณ์ที(แตกต่างกนั ประยุกตใ์ช้
ขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพให้สามารถลงมือปฏิบติัจริงได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
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สื(อสารสุขภาพที(ผูเ้รียนเป็นผูร่้วมกนัคิดและสื(อสารเพื(อมุ่งขบัเคลื(อนให้เกิดการตระหนกัถึงปัญหา
สุขภาพ สร้างทางเลือกที(หลากหลายตามความสามารถและขอ้กาํจดัของแต่ละบุคคล และนาํไปสู่
การเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของคนในชุมชนโดยรวมไดน้ั(นเอง   

 
1.3 การพฒันาขั�นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงาน
ขา้มชาติในครั	 งนี	 ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ขั	นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวตามแนวคิดการ
พฒันาโปรแกรมการจดัการศึกษานอกระบบของ Patrick Boyle (1981) และกระบวนการการ
ฝึกอบรมสาํหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ อาชญัญา รัตนอุบล (2540) สามารถแบ่งออกเป็น 
5 ขัJนตอนหลกัดงันีJ   

 
ขั�นตอนที� 1 เตรียมสํารวจระบบสนับสนุนทั�งสี� ในชุมชน แนะนําตัว และเชื�อมโยงให้

เกิดเครือข่ายความร่วมมือ (Checking the Four Supportive Systems in Migrant Learning 

Activities and Connecting the Learning Activity’s Local Cooperative Alliances) แมว้า่ขอ้มูล
เบื	องตน้เกี(ยวกบัชุมชนผูว้ิจยัจะทราบวา่แรงงานขา้มชาติมีอยูม่ากในชุมชนแห่งนี	แลว้ก็ตาม แต่การ
วิเคราะห์พื	นที(สําหรับการวิจยัและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ จาํเป็นอย่างยิ(งที(จะตอ้งมี
แนวทางสําคญัดงันี	  ประการแรกผูว้ิจยัควรตรวจสอบความพร้อมของระบบสนบัสนุนทั	ง 4 ระบบ
ไดแ้ก่ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและสิ(งแวดลอ้มและระบบวฒันธรรมในชุมชนวา่
พร้อมที(จะเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
หรือไม่  โดยเฉพาะอยา่งยิ(ง หน่วยงานหลกัอย่างกศน.ตาํบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใน
พื	นที( อสม. โรงพยาบาลอาํเภอ ผูน้าํฝ่ายปกครองในพื	นที( บุคคลเหล่านี	 จะตอ้งเห็นความสําคญัของ
การให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยปฏิบติัต่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ( งของคนในชุมชนในการ
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาเชิงสุขภาพ ทั	งนี	 การดาํเนินโครงการที(เกี(ยวขอ้งกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติเป็น
ประเด็นที(ละเอียดอ่อน บางหน่วยงานก็อาจไม่เห็นความสําคญัหรือคิดวา่ยงัไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนที(
ตอ้งรีบจดัการ การสํารวจความพร้อมจึงเป็นขั	นตอนที(สําคญัและตอ้งทาํเป็นอนัดับแรกนั(นเอง  
นอกจากนี	  การสํารวจความพร้อมของผู ้เรียนหรือนักศึกษาแรงงานข้ามชาติว่าพวกเขาเห็น
ความสาํคญัและพร้อมที(จะร่วมมือกบัชุมชนก็เป็นสิ(งสําคญัเช่นกนั เนื(องจากในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ดงักล่าวเป็นการเปิดช่องทางให้นกัศึกษาเหล่านี	สามารถที(จะเป็นตวักลางในการสื(อสารองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชน โดยในเชิงทฤษฎีการสํารวจความตอ้งการรู้และเห็นประโยชน์ในการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนนั	นเป็นไปตามหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่ของ มลัคมัส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 
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1998: 64-68) ที(กล่าววา่ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้ตอ้งมีความตอ้งการรู้ในสิ(งที(เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา 
ตอบสนองต่อความตอ้งการในชีวติของพวกเขาได ้ครูมีหนา้ที(ในการสร้างกระบวนการสืบเสาะและ
ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ที(ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการคน้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง ซึ( งการจดัการเรียนรู้
จะตอ้งนาํเอาประสบการณ์และภูมิหลงัของผูเ้รียนที(แตกต่างกนัมาใชเ้ป็นทุนในการแลกเปลี(ยนให้
เกิดการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัปัญหาที(เกิดขึ	นในชีวติประจาํวนัซึ( งจะนาํพาให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการ
เรียนรู้และเกิดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั	 งนี	 นั(นเอง จากการสัมภาษณ์
แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่มกัจะเปิดรับองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ  โดยเฉพาะองค์ความรู้ที(จะเป็น
ประโยชน์กบัพวกเขา นอกจากนี	 จากการศึกษาเรื(องราวความเจ็บป่วยของผูเ้รียนก็ยิ(งเป็นเครื(องตอก
ย ํ	าที(ดีในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว เนื(องจากนกัศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกวา่ตนเองยงั
ถูกเลือกปฏิบติัและการรับบริการสุขภาพของรัฐยงัไม่เป็นธรรมทาํให้ความต้องการในการหา
ทางเลือกทางสุขภาพให้แก่ตนเองภายใตข้อ้จาํกดัหรือขอบเขตต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนรู้นี	 จึงเป็น
ที(ตอ้งการของผูเ้รียนทาํให้พวกเขาสามารถสร้างทางเลือกที(หลากหลายในการจดัการต่อปัญหาที(
พวกเขาตอ้งเผชิญในชีวติจริงได ้ 

วิธีการตรวจสอบถึงความเป็นไปไดข้องการเชื(อมโยงระบบทั	งสี(นั	น มีรายละเอียดดงันี	
ผูว้ิจยัเริ(มจากการเขา้ไปลงพื	นที(เพื(อแนะนาํตวักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที(เกี(ยวขอ้งกบัทุกระบบ บอก
เล่าวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมในครั	 งนี	  ซึ( งจากการพฒันาการจดักิจกรรมในช่วงแรกผูว้ิจยัได้
เขา้ไปประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ โดยเริ(มตน้จากการสอบถามจากครูกศน. ตาํบลไชยสถาน (นาง
กนกอร อินทะชยั) การขออนุญาตครูเขา้ไปสังเกตการณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษา ศึกษาระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่าปัจจุบนันักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที(
เรียนกศน.ตาํบลไชยสถานมาตั	งแต่ชั	นประถมศึกษา จนปัจจุบนันกัศึกษาส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูใ่น
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ การเรียนการสอนในชั	นเรียนส่วนใหญ่มีการฝึกฝนให้นกัศึกษาสืบเสาะ
คน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง ฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ มีกระบวนการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ และนาํเสนอ
ผลงานโดยใชผ้งัความคิด (Mind Mapping) และบางช่วงจะมีการเรียนการสอนดว้ย ETV เพื(อให้
นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดเ้ขา้ถึงความรู้จากส่วนกลางควบคู่กนัไป  

จากการศึกษาในเบื	องต้นผูว้ิจยัพบว่า แต่ละหน่วยงานในระบบทั	งสี(ของชุมชน มีการ
ดาํเนินงานที(เอื	อประโยชน์และเห็นความสําคญัของแรงงานขา้มชาติอยูแ่ลว้ หากแต่ละฝ่ายยงัไม่เกิด
ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะของการบูรณาการทุกภาคส่วนเขา้มาทาํงาน
ร่วมกนัอย่างจริงจงั จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามภาระความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
ทั	งนี	 เพื(อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะของแรงงานขา้มชาติ
สามารถตอบสนองผูเ้รียนไดท้ั	งในแง่ของรูปแบบ เนื	อหาสาระและขอ้มูลที(จาํเป็นลว้นอาศยัการมี
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ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมด้วยช่วยกนัคิดและดาํเนินการไปพร้อมกนั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ผูน้าํชุมชน  ตวัแทนจากเทศบาลตาํบลไชยสถาน ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข เจา้ของหอพกั 
และหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน โรงพยาบาลสารภี  และ
องคก์รพฒันาเอกชนมูลนิธิแมพ เมื(อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ฯ และพบว่าแต่ละหน่วยงานให้ความสนใจและเห็นความสําคญักบัสุขภาพของแรงขา้มชาติ
แลว้ จึงนาํไปสู่การศึกษาขั	นต่อไป 

 
 ขั�นตอนที� 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความต้องการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 

(Studying Condition, Context, and Health Needs of the Migrants)  เมื(อทราบถึงความพร้อม
ของผูที้(เกี(ยวขอ้งในระบบต่างๆ และสามารถร่วมกนัดาํเนินงานจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดแ้ลว้ ซึ( ง
แนวคิดที(สาํคญัในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแรงงานขา้มชาติไดอ้าศยัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ( ง ทิศนา แขมมณี (2550: 133-7) ไดเ้สนอหลกัการสําคญัไวว้า่ การเรียนรู้
ใดๆ ก็ยอ่มตอ้งสัมพนัธ์กบัเรื(องๆ นั	น เป็นการเรียนรู้ที(คาํนึงถึงบริบทแวดลอ้มที(สัมพนัธ์กบัความ
เป็นจริง เพื(อให้ผูเ้รียนนาํไปใช้ในชีวิตจริงได ้ ผูเ้รียนจะตอ้งไดเ้ผชิญกบัสภาพจริง ปัญหาจริง จึง
เป็นโอกาสที(ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความเป็นจริง การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการเรียนรู้ที(
มีความหมาย เพราะสามารถนาํไปใชไ้ด ้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงเป็นสิ(งที(กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความใฝ่รู้ การที(ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาและแกปั้ญหา จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะที(จาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิตจาํนวนมาก จากหลกัการดงักล่าว ก่อนที(ผูว้ิจยัและคณะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะจดัสภาพ
จาํลองปัญหาให้ผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาจริงไดใ้นชั	นเรียนจาํเป็นอย่างยิ(งที(จะตอ้งทาํความเขา้ใจสภาพ
ปัญหาสุขภาพที(เกิดขึ	นไดอ้ยา่งแทจ้ริงเสียก่อน โดยวิธีการทาํความเขา้ใจก็คือการทาํการวิจยัขอ้มูล
เบื	องตน้ที(เกี(ยวขอ้งกบับริบทวิถีชีวิตของแรงงานขา้มชาติ และสภาพปัญหาสุขภาพความเจ็บไขไ้ด้
ป่วยต่างๆ ของแรงงานขา้มชาติในชุมชน ตลอดจนประสบการณ์ในการรับมือกบัความเจ็บป่วยของ
กลุ่มเป้าหมายดว้ย  

ผูว้ิจยัได้รวบรวมปัญหาของแต่ละหน่วยงานทางด้านสุขภาพที(พบทั	งในระดับชุมชน 
ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอและจงัหวดั เนื(องจากวา่แรงงานขา้มชาติมิไดอ้ยู่กนัเป็นหลกัแหล่ง มีการ
เคลื(อนยา้ยไปตามไซตง์านหรือพื	นที(ต่างๆ ตามแต่นายจา้งมอบหมาย ดงันั	นการสอบถามถึงปัญหา
สุขภาพที(เกิดขึ	นกบัแรงงานขา้มชาติจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลในระดบัที(กวา้งกว่าขอ้มูลของชุมชนโดย
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลความตอ้งการทั	งจาก 1) สถิติของงานระบาดวิทยา สํานกังานสาธารณสุข
จงัหวดัเชียงใหม่ ในเรื(องของโรคภยัไขเ้จ็บของแรงงานขา้มชาติที(มาจากประเทศเมียนมาร์และเขา้
รับบริการสุขภาพในโรคพยาบาลของรัฐและชุมชน 2) การสอบถามผูเ้ชี(ยวชาญและบุคลากรทางการ
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แพทยแ์ละสาธารณสุขในชุมชน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาํบล
ไชยสถาน อาสาสมคัรสาธารณสุขในพื	นที( เจา้ของหอพกั และกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในตาํบล  เนื(องจาก
บุคคลเหล่านี	 มีความใกลชิ้ดกบัแรงงานขา้มชาติเป็นอยา่งดี เราพบขอ้มูลสําคญัๆ เช่น ขอ้มูลของการ
มีส่วนร่วมของชาวไทใหญ่กบัการประชาคมหมู่บา้น การเขา้ไปรณรงคแ์จกวคัซีนป้องกนัโรคให้แก่
กลุ่มแรงงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน 3) ศึกษากรณีโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายถึงประสบการณ์ชีวติและความเจ็บป่วยของพวกเขา เราสามารถนาํมาใชเ้พื(อออกแบบ
ขอ้มูลให้เหมาะสมกบัช่วงวยั และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียนได ้4) สํารวจขอ้มูลของการดูแล
สุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชน การสื(อสารทางสุขภาพที(ใช้ ตลอดจนความตอ้งการเกี(ยวกบั
องค์ความรู้ที(ชุมชนแรงงานขา้มชาติตอ้งการ ผูว้ิจยัได้นาํขอ้มูลความตอ้งการจากแหล่งต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื(อจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที(ใช้ทกัษะการแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาํลอง ตลอดจนการประเมินตามสภาพจริงอีกดว้ย   
 

ขั�นตอนที� 3 ร่วมกนัออกแบบร่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวางแผนการประเมิน

การเรียนรู้  (Co-designing Management Plan of Learning Activities and Learning 

Assessment)  

1. การร่วมกนัออกแบบแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
ขั	นตอนการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข

ภาวะนั	น ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาจากหลายแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ การศึกษาจากผูเ้ชี(ยวชาญ การศึกษา
จากเอกสารต่างๆ ตลอดจนการนําเอาข้อมูลสภาพปัญหาสุขภาพของแรงงานข้ามชาติเข้ามา
ประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัเริ(มจากการทาํความเขา้ใจแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ตามแนวทางของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ไดจ้าํแนกทกัษะของการเป็นผูมี้ความ
รอบรู้ทางสุขภาวะไวใ้นหนงัสือชื�อ แนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเดก็ เยาวชน และ

ครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา โดยเสนอให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้เกิดทกัษะทัJง 5 ได้แก่  การ
เขา้ถึง (Access: Ac) การเขา้ใจ (Understanding: Un) การประเมิน (Assessment: As) การใชค้วามรู้ 
(Utilization: Ut) และการสื�อสาร (Communication: Co) และนาํมาพฒันาเป็นหน่วยการเรียนรู้และ
วางเป้าหมายใหผู้เ้รียนสามารถมีทกัษะอยูใ่นขั	นวจิารณญาณตามเกณฑก์ารพฒันาความรอบรู้ทางสุข
ภาวะของ Don Nutbeam (2008) ซึ( งถือวา่เป็นเกณฑ์ขั	นสูงที(ผูเ้รียนสามารถจะดาํเนินกิจกรรมในทุก
หน่วยการเรียนรู้อยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Health Literacy)  

ด้านแนวคิดกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้ศึกษาปรัชญาคิดเป็น (โกวิท 
วรพิพฒัน์, 2517) ซึ( งเป็นปรัชญาหลกัของการจดัการเรียนรู้ของสํานกังานการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอธัยาศยั ที(มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการสํารวจปัญหา หาสาเหตุ รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยข้อมูลตนเอง พิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ก่อนตดัสินใจ   
ขอ้มูลสังคมและสิ(งแวดล้อมเพื(อเป็นการนึกถึงผูอื้(น ชุมชน และสิ(งแวดลอ้มสังคมส่วนรวม และ
ขอ้มูลวชิาการเป็นการนาํศาสตร์ต่างๆ หรือองคค์วามรู้ที(ไดศึ้กษามาใชป้ระกอบการตดัสินใจเพื(อให้
ไดค้าํตอบหรือทางเลือกที(ดีที(สุดในการดาํรงชีวิต  เมื(อไดส้าเหตุของปัญหาแลว้ ผูเ้รียนตอ้งวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื(อแกปั้ญหา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทั	ง 3 ดา้น คือขอ้มูลด้านตนเอง ด้านสังคม และด้าน
วิชาการ เพื(อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา และการตดัสินใจใช้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ( งในการ
แกไ้ขปัญหา เมื(อไดท้างเลือกในการแกปั้ญหาแลว้จึงตดัสินใจ การตดัสินใจนี	 จะนาํไปสู่การปฏิบติั 
เมื(อตดัสินใจเลือกทางใดแลว้ตอ้งยอมรับวา่เป็นทางเลือกที(ดีที(สุดในขอ้มูลที(มีในขณะนั	น การลงมือ
แกปั้ญหาในขั	นนี	 เป็นการดาํเนินการแกปั้ญหาและประเมินผลไปพร้อมกนั ถา้ผลเป็นที(พอใจและ
เกิดความสุข เรียกว่า“คิดเป็น” แต่ถา้ผลออกมาไม่เป็นไปตามที(คิดไวซึ้( งไม่เป็นที(พอใจ จะตอ้ง
เริ( มต้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาใหม่ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ( งผูว้ิจ ัยได้รับ
คาํแนะนาํจากผูเ้ชี(ยวชาญ (นงเยาว ์เนาวรัตน์, 2558) วา่การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนคิด
เป็นทาํเป็นแกปั้ญหาเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงได ้ผูเ้รียนจะไดใ้ช้วิธีการสืบสอบ คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมิน ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง โดยกระบวนการเป็นยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ และมีเป้าหมายที(แสดงความสําเร็จของการทาํงาน และผูเ้รียนสามารถนาํสิ(งที(ไดเ้รียนรู้ไปใช้
ปฏิบติัในชีวิตจริงได ้(ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2554: 9) แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ ปรัชญาคิดเป็น 
และการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาในครั	 งนี	 ที(เน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเป็นผูคิ้ดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็นและใฝ่รู้อยา่งต่อเนื(อง   

ระยะเวลาในการจดักิจกรรมซึ( งเป็นทรัพยากรหนึ( งในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั	 งนี	  
ผูว้จิยัไดส้อบถามและวางแผนกบัครูกศน. ตาํบลไชยสถานถึงช่วงเวลาในการจดักิจกรรม ซึ( งในการ
ดาํเนินกิจกรรมสอนเสริมความรู้ให้แก่ผูเ้รียนในชั	นมธัยมศึกษาตอนตน้ซึ( งเอยูใ่นรายวิชาสุขศึกษา 
ซึ( งมีการกาํหนดแผนการดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ให้แก่แรงงานขา้ชาติในทุกวนัอาทิตยข์องเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นเวลาทั	งสิ	น
มากกวา่ 16 ชั(วโมง     

ผูว้ิจยัได้ออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในขั	นตอนการศึกษาสภาพบริบทและ
ความตอ้งการทางสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชนนี	 เป็นไปตามที( บุญเลี	ยง ทุมทอง (2556) ได้
กล่าวถึงกระบวนการร่างรูปแบบไวว้า่จะตอ้งมีวธีิการดงันี	   1) การศึกษาขอ้มูลพื	นฐานเป็นการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและข้อค้นพบจากงานวิจยัที(เกี(ยวข้องตลอดจนการศึกษาข้อมูลที(เกี(ยวกับสภาพ
ปัจจุบนัหรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจยัต่างๆ หรือการสังเกต การสอบถามผูที้(เกี(ยวขอ้ง และ 2) 
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การกาํหนดหลกัการ เป้าหมายและองค์ประกอบอื(นๆ ของรูปแบบในการสอนให้สอดคล้องกับ
ขอ้มูลพื	นฐานและสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบระเบียบ การกาํหนดเป้าหมายของรูปแบบการสอนจะ
ช่วยให้ผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการสอนเพื(อให้การ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด  ซึ( งในขั	นตอนนี	 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด
ทฤษฎีและขอ้มูลที(ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลพื	นฐานทั	งเชิงปริมาณและคุณภาพไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการ
สํารวจแบบสอบถาม ขอ้มูลทางสถิติจากหน่วยงานต่างๆ ขอ้มูลจากผูเ้ชี(ยวชาญ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และผูเ้รียนมาปรับใช้ในการออกแบบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 3) การกาํหนดแนวทางในการนาํ
รูปแบบการสอนไปใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดเกี(ยวกบัวิธีการละเงื(อนไขต่างๆ เช่น ใช้กบัผูเ้รียน
กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มยอ่ย ผูส้อนจะตอ้งเตรียมงานหรือสภาพการเรียนการสอนอยา่งไร เพื(อให้การใช้
รูปแบบการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ( งการออกแบบรายละเอียดดงักล่าวเพื(อให้การจดั
กิจกรรมกรเรียนรู้นี	 เกิดความชัดเจน และสามารถดาํเนินการในทิศทางที(เป็นเอกภาพ ผูว้ิจยัได้
กาํหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมซึ(งแบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ดงันี	   

 หน่วยการเรียนรู้ที� 1 เรื�องการเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางสุขภาพ ผูว้ิจยัได้วาง
มาตรฐานการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั	 งนี	 ภายใตก้ารศึกษาเอกสารดา้นแนวคิดสิทธิมนุษยชน ที(ว่า
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั	นพื	นฐานที(มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความเท่าเทียมกนัในแง่ศกัดิ� ศรีความเป็น
มนุษยแ์ละสิทธิเพื(อดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัดิ� ศรี โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเรื(องเชื	อชาติ สีผิว เพศ 
อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพ รวมทั	งความเชื(อทางการเมือง หรือความเชื(อ
อื(นๆ ที(ขึ	นกบัพื	นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ(งที(ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผูอื้(นได ้
(ชะวชัชยั ภาติณธุ, tuvx: t�) จากการศึกษาแนวคิดดา้นสิทธิมนุษยชนนั	นจะเห็นไดว้า่แรงงานขา้ม
ชาติเองก็ยอ่มตอ้งไดรั้บสิทธิในการคุม้ครองจากรัฐในฐานะที(เป็นมนุษยค์นหนึ(งในสังคม จึงไดใ้ห้
สิทธิแก่แรงงานขา้มชาติในการทาํกิจกรรมต่างๆ ภายในประเทศไทยภายใตข้อบเขตที(รัฐกาํหนด 
เช่น สิทธิในการรับการบริการสุขภาพ สิทธิการศึกษา สิทธิในการเดินทาง การทาํใบขบัขี( สิทธิใน
การทาํงาน สิทธิในการคุม้ครองดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ฯลฯ สิทธิพื	นฐานเหล่านี	 จะเป็น
ตวักาํหนดว่าแรงงานชาติที(เขา้มาทาํงานในประเทศไทยทาํอะไรได้หรือไม่ได้บา้ง คนที(เขา้ไม่ถึง
สิทธิก็ยอ่มตอ้งเสียโอกาสในการรับการคุม้ครองจากรัฐเช่นเดียวกนั และการไม่ไดรั้บการคุม้ครอง
หรือเขา้ไม่ถึงสิทธิ� ก็ไดน้าํปัญหาอื(นๆ ตามมา จากการศึกษาเอกสารของโครงการฟ้ามิตรหรือในชื(อ
โครงการที(ส่งเสริมป้องกนัเอชไอวใีนแรงงานขา้มชาติประเทศไทย เพื(อป้องกนัเชื	อเอชไอวีและการ
ดูแลรักษาผูติ้ดเชื	อแรงงานขา้มชาติ (พร้อมบุญ พานิชภกัดิ� , ตอ้งพิศ ภิญโญสินวฒัน์ และพวงเพชร 
สุรัติเจริญสุข, tuuv) พบว่าปัจจยัที(เป็นอุปสรรคในการทาํงานดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ 
ปัจจยัหนึ(งก็คือการที(แรงงานขา้มชาติที(มาจากประเทศตน้ทางที(ไม่ไดส้ร้างความตระหนกัเรื(องสิทธิ 
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เมื(อแรงงานเขา้ประเทศมาอย่างผิดกฎหมายยิ(งสร้างความรู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิเพราะเสมือนว่า
ตนเองมีคดีติดตวัเรื(องการหลบหนีเขา้ประเทศ ดงันั	นทั	งแรงงานขา้มชาติหรือแมก้ระทั(งคนไทยส่วน
ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าสิทธิด้านอื(นๆ ของตนเองถูกลิดรอนไปด้วย แรงงานจึงถูกเอาเปรียบด้านค่าแรง 
หรือสภาพการทาํงาน แรงงานหญิงหลายคนถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน หรือถูกทาํร้ายร่างกาย 
โดยไม่ทราบสิทธิ ไม่ทราบกฎหมาย และไม่ทราบว่าจะให้ใครช่วยแนะนาํ (พร้อมบุญ พานิชภกัดิ� , 
ตอ้งพิศ ภิญโญสินวฒัน์ และพวงเพชร สุรัติเจริญสุข, 2554: 121-122)   

ดงันั	น ก่อนที(ผูเ้รียนจะเขา้ถึงองคค์วามรู้ทางสุขภาพหรือการบริการใดๆ ผูเ้รียนซึ( งในอีก
สถานภาพหนึ(งคือแรงงานขา้มชาติจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจวา่ตนเองมีสิทธิ หนา้ที( และขอบเขต
ของตนเองอย่างไร หากไม่มีสิทธิ� หรือเขา้ไม่ถึงสิทธิ� มีทางเลือกอื(นเพื(อนาํไปสู่การมีสุขภาพที(ดีได้
โดยวิธีใดบา้ง จากนั	นกิจกรรมจึงชวนให้ผูเ้รียนไดส้ํารวจการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งบริการ
ทางสุขภาพที(พวกเขาจะเขา้ถึงไดภ้ายใตเ้งื(อนไขที(แตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล  

ในขั	นนาํของกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที( 1 นี	  จากการที(ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแบบสอบถามพบวา่
แรงงานขา้มชาติในชุมชนร้อยละ ��.v� มีหลกัฐานการเขา้ประเทศมาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่
ไม่มีสิทธิในการประกนัสุขภาพถึงร้อยละ u�.�y โดยแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะรับบริการทาง
การแพทยด์ว้ยการซื	อยารับประทานเองร้อยละ vw.xy และเขา้รับการรักษาในคลินิกเอกร้อยละ t{.{x 
และจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาซึ( งเป็นนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ พบวา่สาเหตุที(พวกเขาไม่เขา้รับ
บริการทางการแพทยเ์พราะมีความล่าช้า ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของพวกเขาที(ตอ้งหยุดงานบ่อยๆ  
และพวกเขารู้สึกวา่ตนเองถูกเลือกปฏิบติัเมื(อเขา้รับบริการกบัหน่วยงานของรัฐ  

ในขั	นนาํนี	  ผูว้จิยัไดน้าํเอาวดีิโอข่าวที(เกี(ยวขอ้งกบัการเขา้ไม่ถึงสิทธิของแรงงานคุย้ขยะซึ( ง
เป็นแรงงานนอกระบบของไทยมาให้นกัศึกษาวิเคราะห์วา่ทาํไมคนเหล่านี	 ถึงไม่เขา้ถึงสิทธิดา้นการ
รับบริการทางสุขภาพ แมว้า่เขาจะอยูใ่นบา้นเกิดของเขาก็ตาม และนาํมาสู่ความสนใจของผูเ้รียนเขา้
สู่คาํถามที(วา่ยอ้นกลบัมาที(ตนเองนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจสิทธิและหนา้ที(ของตนเองมากนอ้ย
แค่ไหน เพื(อเกริ(นนาํและสร้างบรรยากาศให้นกัศึกษาไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการเขา้ถึงองค์
ดา้นสิทธิ� หนา้ที( และขอบเขตของตนเอง ต่อไป  

ขั	นการสร้างประสบการณ์ ในขั	นตอนนี	 เป็นการสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รียนทดลอง
ทบทวนตนเองว่าตนเองอยู่ในสถานภาพใด มีสิทธิอะไรบา้ง เขา้ถึงสิทธิการรับบริการสุขภาพใน
ลกัษณะใด และสิทธิเหล่านั	นมีสิทธิประโยชน์ใดบา้ง และนกัศึกษาทราบถึงแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
บริการสุขภาพแหล่งใดบา้ง ในกรณีที(นกัศึกษาเขา้ไม่ถึงสิทธิ� จะมีทางเลือกในการเขา้ถึงองคค์วามรู้
และการบริการจากแหล่งเรียนรู้ใด  
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ขั	นการแลกเปลี(ยนประสบการณ์ ในขั	นนี	 ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษารวมตวักนัเพื(อแลกเปลี(ยน
กนัวา่แต่ละคนมีอาชีพใด มีสิทธิใดบา้ง มีสิทธิทางสุขภาพใด และไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ
ในดา้นใดบา้ง  

ขั	นการประมวลความคิดรวบยอด ให้นกัศึกษาทาํMind Mapping เพื(อจะนาํมาใชใ้นการ
อธิบายหรือนาํเสนอหนา้ชั	น เพื(อฝึกให้ผูเ้รียนประมวลความคิดรวบยอด และนาํเสนอความคิดที(ได้
จากการแลกเปลี(ยนมานาํเสนอได ้ในขั	นนี	วทิยากรผูเ้ชี(ยวชาญดา้นสิทธิ� จะใหค้วามรู้ดา้นสิทธิและไข
ขอ้ขอ้งใจของผูเ้รียนที(มีต่อสิทธิของตนเองและประเด็นอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ง   

ขั	นการค้นควา้รวบรวมข้อมูลและระดมสมอง เมื(อนักศึกษาทราบถึงสิทธิ� แล้วและได้
ทบทวนแหล่งเรียนรู้ที(ตนเองไดรั้บ  ให้นกัศึกษาทาํงานกลุ่มช่วยกนัระบุแหล่งเรียนรู้และแหล่งรับ
บริการสุขภาพที(ตนเองคิดวา่สามารถเขา้ถึงไดใ้นชุมชนและนอกชุมชน ระบุประเภทของความรู้และ
บริการที(ไดรั้บ และระบุถึงวธีิการเขา้ถึงองคค์วามรู้และบริการเหล่านั	น เพื(อให้พวกเขาเกิดการระดม
สมองเพื(อหาคาํตอบใหไ้ดม้ากที(สุด  

ขั	นนาํเสนอแลกเปลี(ยนความรู้กบัผูอื้(น นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอ 
เพื(อใหเ้กิดการแลกเปลี(ยนเรียนรู้เกี(ยวกบัแหล่งเรียนรู้และบริการใหม่ๆ  

ขั	นการวิเคราะห์เพื(อประยุกตใ์ช้ ให้วิทยากรนาํผูเ้รียนเปรียบเทียบคาํตอบของแต่ละกลุ่ม
วา่มีความเหมือนหรือความต่างอยา่งไร แหล่งเรียนรู้เดียวกนัมีการเขา้ถึงต่างกนัหรือไม่ แหล่งเรียนรู้
และรับบริการที(นกัศึกษายงัไม่เขา้ถึงคืออะไร  

ในการประเมินการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดใ้ช้การประเมินผลงาน การประเมินดว้ยแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน และการเขียนสมุดสะทอ้นความตอ้งการ ความคาดหวงั สิ(งที(ไดจ้ากกิจกรรม ทั	ง
ในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลงัทาํกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที( 1    

หน่วยการเรียนรู้ที� 2 การทําความเข้าใจองค์ความรู้ด้านสุภาพ เมื(อผูเ้รียนสามารถเขา้ถึง
องค์ความรู้และการบริการทางด้านสุขภาพภายใตข้อ้จาํกดัของตนเองแล้ว ในหน่วยการเรียนรู้นี	
ผูว้ิจยัวางมาตรฐานการเรียนรู้โดยคาดหวงัให้ผูเ้รียนสามารถทาํความเขา้ใจเนื	อหาสาระของขอ้มูล 
ข่าวสารที(ไดรั้บไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมแก่ตนเองและสามารถสืบคน้ขอ้มูลเพิ(มเติมโดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที( 2 ดงันี	   

ขั	นนาํเขา้สู่บทเรียน ในขั	นนี	 เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้เกิดความตระหนกัของการทาํความ
เขา้ใจสารที(สื(อออกมา โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกวดีิโอที(มีภาพการรณรงคเ์รื(อง “คุณลุงสุเทพ ป่วยเป็นมะเร็ง
กล่องเสียง ทั	งๆ ที(ไม่ไดสู้บบุหรี( ” ความยาว0.46 นาที เป็นเรื(องราวของผูป่้วยมะเร็งกล่องเสียงซึ( ง
ไดรั้บผลกระทบจากควนับุหรี( มือสอง ซึ( งจากความเห็นของผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบลไชยสถาน  (สุพจน์ ไชยจินดา, 2559) แสดงความเห็นถึงปัญหาหรือผลกระทบที(เกิดขึ	นมาจาก
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บุหรี(  สุราและการตั	งครรภเ์มื(อยงัไม่พร้อม เป็นประเด็นที(ผูเ้รียนควรไดรั้บคาํแนะนาํ เพื(อป้องกนัการ
เกิดโรคเรื	อรังและปัญหาสุขภาพอื(นๆ ตามมาในอนาคต ซึ( งจากที(ผูว้จิยัเขา้ไปคลุกคลีสังเกตการณ์กบั
กลุ่มนักศึกษาพบว่านกัศึกษาชายมากกว่าครึ( งนิยมสูบบุหรี( เพื(อผ่อนคลายในเวลาพกัหรือหลงัเลิก
เรียนเป็นประจาํ ผูว้ิจยัจึงไดเ้สริมประเด็นนี	 มาในกิจกรรม นอกจากนี	 จะให้ความรู้เรื(องผลกระทบ
และพิษภยัของบุหรี( แล้ว ผูว้ิจยัได้ใช้วิดีโอนี	 เพื(อนํานักศึกษาเข้าสู่การทาํความเข้าใจเนื	อหาของ
บทเรียน เรื(องการทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพดว้ย โดยออกแบบให้การเปิดวิดีโอครั	 งแรก
ไม่มีเสียง ให้นกัศึกษาเห็นเพียงภาพและให้นกัศึกษาสะทอ้นความคิดวา่ เรื(องที(นาํเสนอเขาตอ้การ
สื(ออะไร นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรเมื(อชมวดีิโอนี	  เมื(อนกัศึกษาบางส่วนไดส้ะทอ้นความคิด วทิยากรเปิด
เสียงของผูป่้วยมะเร็งกล่องเสียงและให้นักศึกษาลองสะท้อนว่าความรู้สึกของตนเองเปลี(ยนไป
หรือไม่เมื(อได้ยินเสียงของผูป่้วยคนนี	  และนําสรุปว่าเมื(อเรารับสารไม่ครบถ้วนรอบคอบหรือ
บิดเบือนไปก็ยอ่มส่งผลต่อความเขา้ใจของผูรั้บสารดว้ย แนวทางที(ดีในการทาํความเขา้ใจสารหรือ
ขอ้มูลทางสุขภาพที(ดีควรเป็นอยา่งไร ใหน้กัศึกษาแลกเปลี(ยนและนาํเขา้สู่บทเรียน  

ขั	นการทาํความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพ  ให้ผูเ้รียนอ่านบทความซึ( งผูว้ิจยัไดใ้ห้
นกัศึกษาเป็นผูเ้ลือกบทความจากใบกิจกรรมที( 2 เรื( อง ตีความให้แตก แลกเปลี(ยนให้เขา้ใจ  ให้
นกัศึกษาจบักลุ่มออกเป็น 3-4 กลุ่ม เลือกบทความกลุ่มละ 1 บทความ ให้นกัศึกษาอ่านบทความที(
ตนเองเลือกอยา่งละเอียดภายในเวลา 10 นาที แต่ละบทความที(เลือกมามี 4 บทความหลกั ดงันี	   

1. เรื(องอนัตรายที(แฝงมากบักล่องโฟมและถุงพลาสติก ซึ( งไดจ้ากขอ้มูลที(ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไป
สัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดันันทารามที(พบว่าพฤติกรรมของผูป้กครองแรงงานขา้มชาติมี
ลกัษณะเร่งรีบและไม่มีทางเลือกในการบริโภคมากนกั ผูว้จิยัจึงไดส้อดแทรกอนัตรายของกล่องโฟม
และถุงพลาสติกเพื(อให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงปัญหาสุขภาพและภยัใกลต้วัที(อาจเกิดขึ	นกบัตนเองจาก
การบริโภคอาหารที(บรรจุกล่องโฟมและถุงพลาสติกตลอดจนหาทางเลือกในการหลีกเลี(ยงการบรรจุ
อาหารที(สอดคลอ้งกบัวถีีชีวติของนกัศึกษาเอง  

2. เรื(อง 6 ยากบั 3 วยั อนัตรายที(คุณตอ้งรู้ เป็นบทความที(สื(อถึงอนัตรายจากยาซึ( งจาก
การศึกษาแบบสอบถามพบวา่ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ในชุมชนซื	อยารับประทานเองถึงร้อยละ 
vw.xy การตระหนักถึงโทษของยาแต่ละชนิดในแต่ละช่วงวยัจึงเป็นเรื(องที(ผูเ้รียนจะตอ้งทาํความ
เขา้ใจและเท่าทนัต่อพิษภยัของยาที(เป็นอนัตรายต่อตนเองไม่หลงเชื(อคาํโฆษณาที(มกัจะจูงใจให้
ผูเ้รียนใชย้าโดยไม่จาํเป็น  

3. เรื(อง ชอ้นกลางป้องกนัโรคไดจ้ริงหรือ จากการศึกษาแบบสอบถามแรงงานขา้มชาติใน
ชุมชนยงัพบวา่แรงงานขา้มชาติในชุมชนรับประทานอาหารร่วมกบัผูอื้(นโดยใช้ชอ้นกลางในระดบั
นอ้ย ในบทความนี	 จึงไดส้อดแทรกความรู้เรื(องการติดโรคที(มาจากการไม่ใช้ช้อนกลาง วิธีการขอ
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ชอ้นกลางเมื(อร่วมรับประทานอาหารกบัผูอื้(นโดยทาํไม่ทาํให้ผูอื้(นรู้สึกวา่ถูกรังเกียจหรือไม่ไวว้างใจ 
การเลือกชอ้นกลางที(ปลอดภยัทาํอยา่งไร และความรู้เสริมเรื(องของการกินร้อน ชอ้นกลางและการ
ลา้งมือ  

4. เรื(อง มีแฟนคนเดียวก็ติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ได ้จากการที(ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลเบื	องตน้
จากงานระบาดวิทยา กลุ่มงานโรคติดต่อ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ พบโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ที(เกิดขึ	นกบัแรงงานขา้มชาติสัญชาติเมียนมาร์ไม่ว่าจะเป็นโรคหนองในแท ้โรคหนอง
ในเทียม โรคหูดที(อวยัวะเพศ โรคเริมที(อวยัวะเพศ โรคแผลริมอ่อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
อื(นๆ บทความนี	ไดน้าํเสนอโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ซึ( งเป็นการสร้างความเขา้ใจวา่การติดต่อของ
โรคไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูที้(มีคู่นอนหลายคน การมีคู่นอนเพียงคนเดียวก็สามารถจะติดโรคเหล่านี	ได ้ 

ขั	นแลกเปลี(ยนเรียนรู้ ตีความทาํความเขา้ใจบทความ การดึงสาระสําคญัของบทความ
สุขภาพ และคน้ควา้ขอ้มูลเพิ(มเติมเมื(อมีประเด็นที(ไม่เขา้ใจได ้วิทยากรจะเปิดโอกาสให้จบักลุ่มกนั
อภิปรายระดมสมองเพื(อตอบคาํถามดว้ยกระดาษชาร์ท บทความนี	ตอ้งการสื(อถึงปัญหาทางสุขภาพ
เรื(องอะไร สาเหตุของปัญหาเกิดขึ	นจากอะไร วิธีการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางป้องกนัในเรื(องนี	 คือ
อะไร ท่านคิดวา่จะนาํสาระสาํคญัที(ไดจ้ากบทความไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัอยา่งไร เมื(อได้
คาํตอบแลว้ วิทยากรตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบ และเพิ(มเติมในประเด็นที(นกัศึกษายงัขาด
หาย เพื(อนาํไปใชใ้นกิจกรรมช่วงต่อไป 

ขั	นการสรุปความคิดรวบยอดและวางแผนนาํเสนอ วิทยากรให้ผูเ้รียนนาํเอาเรื( องเล่าที(
ตนเองตีความ มาเล่าเรื(องใหม่ในแบบฉบบัของตนเอง เช่น การเล่าเป็นนิทาน แสดงบทบาทสมมุติ
หรือวิธีการนําเสนอใดๆ ที(นักศึกษาเห็นว่าสนุก มีความคิดสร้างสรรค์และเพื(อนร่วมห้องจะได้
ประโยชน์และตระหนกัถึงปัญหาที(ตนเองไดศึ้กษามา  

ขั	นการนาํเสนอให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะการสื(อสารการนาํเสนอหนา้ชั	นเรียน เกิดความ
กล้าคิดกลา้แสดงออก และมีเวทีแลกเปลี(ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างกนั และวิทยากรมีหน้าที(
เสริมในประเด็นที(นกัศึกษายงัเสนอไม่ครบถว้น และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดซ้กัถามในขั	นตอนนี	
ดว้ย  

ขั	นประเมินการเรียนรู้ ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ตรวจผลงานการ
ตีความและตอบคาํถามจากใบกิจกรรมที( 2 การประเมินผลงานของผูเ้รียนจากเรื(องที(เล่าว่าสามารถ
นาํเสนอเนื	อหาได้ครบถ้วนถูกตอ้ง สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่ผูอื้(น
หรือไม่   

หน่วยการเรียนรู้ที� 3 การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ  กิจกรรมนี	 มุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
สามารถสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ สร้างทางเลือก และตดัสินใจเลือกใช้
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ขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ  ซึ( งเป็นการนาํปรัชญาคิดเป็น (โกวิท วรพิพฒัน์, 
2516) และการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (M.S. Knowles, 1998: 64-68) มาประยุกต์ใช ้ให้ผูเ้รียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ประเมิน สร้างทางเลือก และตัดสินใจเหมาะสมกับตนเอง มี
รายละเอียดในการวางแผนกิจกรรมดงันี	   

ในขั	นเตรียมผูเ้รียนหรือสร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนดว้ยการเล่นเกมข่าวลือ โดยเนื	อหาที(
สอดแทรกในครั	 งนี	 เป็นเรื(องของพิษภยัที(เกิดขึ	นจากการกินยาชุดซึ( งเป็นการสร้างความตระหนกัถึง
การซื	อยารับประทานเองที(พบในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ และให้นกัศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมในการ
เขา้สู่บทเรียนต่อไป  

ขั	นจดัประสบการณ์เรียนรู้ ให้ผูเ้รียนจบักลุ่มและเลือกความเชื(อที(ตนเองสนใจ กลุ่มละ 1 
ขอ้ความเป็นขอ้ความสั	นๆ ดงันี	   

ความเชื(อที( 1 เรื(องของผูป่้วยเอชไอวีอยากมีลูก ซึ( งจาการศึกษาจากขอ้มูลของกลุ่มงานเวช
ปฏิบติัครอบครัวและชุมชนพบมีการเอชไอวีในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ รวมไปถึงขอ้มูลของมูลนิธิ
แมพ พบว่าในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  มีผูป่้วยแรงงานขา้มชาติที(ติดเชื	อเอชไอวีที(ไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิในเขตตาํบลไชยสถาน 2 คน ซึ( งเป็นการตอกย ํ	าวา่ปัญหาเอชไอวีไม่ไดเ้ป็นเรื(อง
ไกลตวัสําหรับแรงงานขา้มชาติในชุมชนอีกต่อไป โดยเรื(องของติดเชื	อที(อยากมีลูกนั	น ผูว้ิจยัไดต้ั	ง
หวัขอ้ให้มีความสลบัซบัซ้อนและมีมิติของคาํตอบที(ลุ่มลึก เพื(อให้ผูเ้รียนค่อยๆ หาคาํตอบทีละชั	น 
เช่น ผูป่้วยเอชไอวีคืออะไร แพร่เชื	อและติดต่อกนัอย่างไร ป้องกนัการติดต่ออย่างไร การรักษา
อยา่งไร มีครอบครัวไดห้รือไม่ และนาํไปสู่คาํตอบวา่มีลูกไดห้รือไม่จะเป็นเงื(อนไขสุดทา้ยที(ผูเ้รียน
จะเขา้ไปคน้หาคาํตอบ  

ความเชื(อที( 2 เรื(องของผูป่้วยวณัโรคสามารถไปเที(ยวในสถานที(ที(มีคนเยอะได้หรือไม่ 
หลงัการรักษาครบ 6 เดือน ซึ( งจากการศึกษาจากงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาล
สารภี (อมรินทร์ หน่อไชยวงศ,์ 2558) ขอ้มูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใกลเ้คียง (ธนูพร
เพญ็ แกว้กนัทะ, 2558) และขอ้มูลจากงานระบาดวิทยา กลุ่มงานโรคติดต่อ สํานกังานสาธารณสุข
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่มีผูป่้วยติดเชื	อจากวณัโรคปอดและวณัโรคที(อวยัวะอื(นๆ เป็นจาํนวนมาก ซึ( ง
ขอ้มูลจากมูลนิธิแมพไดเ้ผยวา่มีแรงงานขา้มชาติในตาํบลไชยสถานจาํนวน 2 คนที(ป่วยเป็นวณัโรค 
การเรียนรู้ในประเด็นนี	 จึงไม่ใช่เรื(องไกลตวัสําหรับแรงงานขา้มชาติในชุมชน ในโอกาสนี	ผูว้ิจยัจึง
ไดส้อดแทรกการสร้างความตระหนกัถึงโรคเหล่านี	 เพื(อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนในการคน้หาขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัวณัโรคไดด้ว้ยตนเอง 

ความเชื(อที( 3 เรื(อง การฉีดสารกลูตา้ไธโอนในกลุ่มวยัรุ่นเพื(อเพิ(มความขาวเร่งด่วน ใน
ประเด็นนี	ผูว้จิยัสังเกตวา่นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติซึ( งเป็นกลุ่มนกัศึกษาหญิงให้ความสนใจกบัเรื(อง



228 
 

ความสวยความงามจะไดท้ราบถึงพิษภยัของการโฆษณาชวนเชื(อที(ไม่ไดบ้อกถึงผลกระทบหรือโรค
ที(อาจไม่ไดเ้กิดขึ	นในทนัที แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการรับสารอนัตรายเขา้ไปในระยะเวลานาน  

ความเชื(อที( 4 เรื( อง การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนัขณะมีประจาํเดือน จากขอ้มูลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถานและตาํบลใกลเ้คียงพบขอ้มูลวา่แรงงานขา้มชาติมีบุตร
มาก ยอ่มส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที(เกิดขึ	นจากความไม่พร้อมดว้ยเช่นกนั ผูว้ิจยัได้
สอดแทรกเนื	อหาของการคุมกาํเนิดดว้ยวธีิการที(หลากหลายเพื(อให้ผูเ้รียนสามารถสืบเสาะทางเลือก
ที(เหมาะสมกบัตนเองและการป้องกนัตนเองขณะมีเพศสัมพนัธ์เพื(อลดความเสี(ยงต่างๆ อีกดว้ย   

ขั	นการระดมสมอง มีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้ขอ้มูลเพื(อสืบหาขอ้เท็จจริงดว้ย
เหตุผล หาทางเลือกและประเมินทางเลือกเพื(อตดัสินใจให้เหมาะสมกบัตนเอง โดยนกัศึกษาช่วยกนั
ระดมสมองเพื(อคน้หาความจริงต่อเรื(องราวความเชื(อเหล่านี	  โดยอาศยัแนวทางดงันี	  นกัศึกษารู้สึก
อย่างไรต่อความเชื(อนี	  เมื(อคน้หาเหตุผลและขอ้เท็จจริงด้วยตนเองแล้ว ความเชื(อเหล่านี	 เชื(อได้
หรือไม่ เพราะเหตุใดความเชื(อเหล่านี	 ถึงเชื(อไดห้รือไม่ได ้พร้อมอา้งอิงแหล่งขอ้มูลทางเลือกสําหรับ
เรื(องนี	 ว่ามีแหล่งใดบา้ง และหากนกัศึกษาตกอยู่ในสถานการณ์ดงักล่าวจะตดัสินใจเลือกแนวทาง
ใหแ้ก่ตนเองอยา่งไร 

ขั	นนาํเสนอแลกเปลี(ยนเรียนรู้การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพของแต่ละกลุ่มและ
วทิยากรนาํสรุป วทิยากรใหน้กัศึกษาออกมานาํเสนอทางเลือกของตนเอง และนาํเสนอที(มาที(ไปของ
เบื	องหลงัการตดัสินใจนั	น โดยมีวทิยากรใหข้อ้มูลเสริมเกี(ยวกบัโรคและความเชื(อต่างๆ ใหค้รบถว้น  

ขั	นประเมินการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใชแ้บบทอดสอบก่อนและหลงัเรียน การประเมินผลงานของ
ผูเ้รียนจากใบกิจกรรมที( 3และประเมินผลงานที(นาํเสนอ 

หน่วยการเรียนรู้ที� 4 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ ในหน่วยนี	  ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
จาํลองสถานการณ์จริง ตามหลกัการของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (ทิศนา แขมมณี, 2550: 
133-137)  เพื(อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเรียนรู้และหาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพซึ( งอาจเกิด
ขึ	นกบัตนเองได้ในอนาคต โดยกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้ขอ้มูล 
ข่าวสาร และสารสนเทศเพื(อค้นหาความรู้ในการรับมือกับปัญหาสุขภาพที(อาจเกิดขึ	 นได้อย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัที(มี มีขั	นตอนการออกแบบกิจกรรมไวด้งันี	   

ขั	นนําและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียน โดยวิธีการเล่นเกมแลกนํ	 าซึ( งนําเสนอเรื( องการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ เช่น เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ฯลฯ ซึ( งเชื	อโรคเป็นสิ(งที(
มองไม่เห็นและแพร่กระจายไปสู่ทุกคนได ้หากเราประมาทและไม่ป้องกนั การมีเพศสัมพนัธ์กนั
เพียงครั	 งเดียว การไอจามใส่กนั หรือการสัมผสัสิ(งของต่างๆ ที(มีเชื	อโรคก็ย่อมทาํให้เรารับเชื	อโรค
และติดโรคได้ในที(สุด โดยกิจกรรมนี	 ได้รับคาํแนะนําจากงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน
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โรงพยาบาลสารภีให้นาํมาใชเ้พื(อสร้างความตระหนกัต่อปัญหาของโรคต่างๆ และนาํเขา้สู่บทเรียน
เรื(องการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ต่อไป  

ขั	นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ผูว้ิจยัไดเ้ชื(อมโยงการติดเชื	อโรคจากขั	นนาํและจาํลอง
สถานการณ์วา่ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บเชื	อเป็นผูป่้วยที(มีอาการของโรคต่างๆ แต่ยงัไม่ทราบวา่ตนเองเป็น
โรคใด เมื(อไดอ้าการมาแล้วผูเ้รียนจะตอ้งหาเพื(อนที(มีอาการเดียวกบัตนเพื(อร่วมชะตากรรมและ
ร่วมกนัแลกเปลี(ยนเรียนรู้  

ขั	นการสืบค้นข้อมูล ให้ผูเ้รียนหาทางเลือกให้แก่ตนเอง และตดัสินใจใช้ทางเลือกที(
เหมาะสมกบัตนเอง โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งตอบคาํถามว่า ก่อนพบแพทยจ์ะตอ้งเตรียมตวั
อย่างไร จากนั	นให้ผูเ้รียนเขา้พบแพทยจ์าํลองโดยใช้เวลาไม่นานหรือไม่เกิน 3 นาที เพื(อบอกว่า
ผูป่้วยเป็นโรคใดตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไร และกลบัมาตอบคาํถามเกี(ยวกบัการปฏิบติัตวัหลงัพบแพทย ์
และแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรค โดยผูว้ิจยัไดน้าํโรคที(พบบ่อยในกลุ่มแรงงานขา้มชาติจาก
งานระบาดวทิยา สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ มาประยุกตใ์ช ้ไดแ้ก่ เอชไอวี วณัโรค โรค
อุจจาระร่วง โรคไวรัสตบัอกัเสบ ตาแดง ปอดบวม ไขเ้ลือดออก บาดทะยกั และไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธ์ุใหม่ โดยในการประชุมเพื(อจดัทาํร่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถานไดเ้สนอให้เพิ(มเติมเนื	อหา เรื(องไขม้าลาเรียซึ( งพบการเสียชีวิตจาก
ตาํบลใกลเ้คียงในกลุ่มของแรงงานขา้มชาติที(เพิ(งเขา้มาทาํงานในประเทศไทย  

ขั	นนาํเสนอและแลกเปลี(ยนเรียนรู้ เป็นการจาํลองสถานการณ์ให้ผูเ้รียนเป็นผูป่้วยที(เผชิญ
โรคจริง บอกเล่าเรื(องราวของตนเองให้เพื(อนเชื(อ ตระหนกัถึงปัญหา และแลกเปลี(ยนวิธีการป้องกนั
โรคไม่ใหก้ลบัมาเป็นอีกหรือไม่ใหเ้กิดขึ	นกบัผูอื้(นอีก  

ขั	นประเมินผลงาน มีประเมินผูเ้รียนดว้ยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ประเมินผลงาน
การสืบคน้และการรับมือกบัโรคในสถานการณ์ที(จาํลองไวไ้ด ้และสามารถนาํเสนอเรื(องราวความ
เจบ็ป่วยและการรับมือกบัความเจบ็ป่วยของตนเองใหผู้อื้(นตระหนกัถึงปัญหาและป้องกนัโรคเหล่านี	
เกิดขึ	นกบัตนเอง  

หน่วยการเรียนรู้ที�  5 การสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ ผูว้ิจยัใช้การจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงเพื(อให้ผูเ้ รียนได้นําความรู้ที(ตนเองคิดว่ามีความเหมาะสม เป็นที(ต้องการและเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน โดยกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถเขา้ใจการ
สื(อสาร วางแผนการสื(อสารอยา่งเป็นระบบ และสามารถสื(อสารขอ้มูล ข่าวสาร และสารสนเทศทาง
สุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน  

ขั	นนาํ ให้นักศึกษาเล่นเกม ใคร ทาํอะไร ที(ไหน เมื(อไหร่ อย่างไร กบัใคร เพื(อนาํมาสู่
ขอ้สรุปเรื(องเขา้เรื( องของการสื(อสารที(ดีควรมีขอ้มูลที(ครบถ้วน และให้ผูเ้รียนช่วยกนัวิเคราะห์ว่า
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ภาพวา่สิ(งที(นกัศึกษาเห็นเป็นสื(อหรือไม่ ถา้เป็นสื(อ สื(อนี	ตอ้งการบอกอะไร การสื(อสารนี	 สื(อสารได้
ประสบความสาํเร็จหรือไม่ เพื(อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการวิเคราะห์การสื(อสารและสามารถเลือกใชสื้(อ
และสื(อสารไดอ้ยา่งครบถว้นตรงประเด็นและเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายนั(นเอง 

ขั	นตอนการเตรียมปัญหา ผูเ้รียนจะเป็นผูก้าํหนดว่าจะสื(อสารเรื(องอะไรกบัชุมชน ทาํไม
สื(อสารเรื(องเหล่านั	น กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  

ขั	นตอนการวางแผนและจดัทาํสื(อ/ผลงาน ช่วยกนัวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เชื(อมโยงเนื	อหา
สาระและเลือกการสื(อสารที(เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย ระบุเวลา สถานที( อุปกรณ์ที(ใช ้การสืบคน้ขอ้มูลที(
จาํเป็น ระดมสมองหาแนวทางร่วมกนัและตดัสินใจ  

ขั	นดาํเนินการเผยแพร่สื(อ นาํสื(อที(ไดจ้ดัทาํมาเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากรให้
คาํปรึกษาในฐานะพี(เลี	ยง  

ขั	นประเมินกลุ่มเป้าหมาย ให้นักศึกษาเลือกวิธีการประเมินว่าสื(อที(ใช้สื( อสารไปนั	 น 
ประสบความสาํเร็จหรือไม่อยา่งไร  

 
2. การวางแผนประเมินการเรียนรู้  

ผูว้ิจ ัยได้นําหัวข้อการประเมินการเรียนรู้แยกออกมาในกระบวนการเรียนรู้นั	 น
วตัถุประสงค์ก็เพื(อทาํให้เห็นวา่การประเมินการเรียนรู้นั	นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที(ไดพ้ฒันาขึ	น 
ถูกสอดแทรกและดาํเนินการประเมินควบคู่กนัไปอยูใ่นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ดงัที(ผูว้ิจยั
ได้พฒันาทกัษะการแก้ไขปัญหาของผูเ้รียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยการให้ผูเ้รียนลงมือ
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมอง แลกเปลี(ยนเรียนรู้ วเิคราะห์สังเคราะห์เพื(อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกนั และร่วมกนัตดัสินใจ ผ่านการจดัทาํผลงานและประเมินผลงานที(ผูเ้รียนได้
จดัทาํควบคู่กนัไป ดงัที( ทิศนา แขมมณี (2550: 134-5) กล่าววา่การเรียนรู้ตามสภาพจริงบุคคลจะใช้
ความรู้ ทกัษะ และเกิดความรู้เหนือพฒันาเจตคติ ขณะแกปั้ญหาจึงเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัใน
ดา้นต่างๆ ตามสภาพจริง นอกจากนี	ผูเ้รียนจะไดน้าํความรู้ ทกัษะ เจตคติเดิมมาใชใ้นการแกปั้ญหา
หรือสถานการณ์และเกิดการเรียนรู้ที(พฒันาขึ	นจากเดิม คณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบการประเมินออกเป็น 
3 ส่วนไดแ้ก่  

1. การประเมินความรู้ (Knowledge) การประเมินความรู้นี	 เป็นการประเมินพฒันาการ
ของผูเ้รียนว่ามีความรู้ในการเขา้ถึง เขา้ใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ และการสื(อสารองค์ความรู้ทาง
สุขภาพมากนอ้ยเพียงใด และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที(ไดว้างไวห้รือไม่ โดยวิธีการประเมิน
ดว้ยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยตั	งสมมุติฐานในครั	 งนี	 ว่าผูเ้รียนจะมีความรู้หรือคะแนน
เฉลี(ยหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี(ยก่อนเรียนในทุกหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้  
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2. การประเมินทกัษะและการปฏิบัติ (Practice)  การประเมินทกัษะการแกไ้ขปัญหานี	  
ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบให้ผูเ้รียนเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหาจากการจาํลอง
สถานการณ์จริงซึ( งจะเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวัและสถานการณ์ความเจ็บป่วยที(ตนเองตอ้ง
เผชิญ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนใช้ทั	งความรู้ ทกัษะ และเจตคติเดิมและพฒันาทั	งสามส่วนนี	 เพื(อใช้ในการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหาผ่านการจดัทาํผลงานและวิทยากรจะเป็นผูป้ระเมินการเรียนรู้ระหว่างการ
จัดทําผลงานและประเมินผลงานที(ผูเ้ รียนได้จัดทําขึ	 นตามเกณฑ์ที( เหมาะสมกับช่วงชั	 น และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน โดยกาํหนดด้วยวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) ซึ( ง
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งผา่นระดบัคุณภาพที(ระดบัดีขึ	นไป  

3. การประเมินเจตคติ (Attitude)  การประเมินเจตคติหรือความรู้สึกของผูเ้รียนนั	น 
ส่วนหนึ(งจะไดพ้ฒันาขึ	นผา่นการทาํกิจกรรมการจดัทาํผลงาน ผูว้ิจยัไดท้าํให้การสะทอ้นความรู้สึก
นึกคิดของผูเ้รียนที(มีต่อกระบวนการเรียนรู้ดา้นเจตคติเกิดความชดัยิ(งขึ	น โดยใชส้มุดกระจกสะทอ้น
ความคิดให้ผูเ้รียนแสดงความรู้สึกของตนเองลงไป ทั	งในดา้นของความคาดหวงัในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ความรู้สึกที(เกิดขึ	 นระหว่างเรียน และสิ( งที(ผูเ้รียนได้รับหลังเสร็จสิ	นในแต่ละกิจกรรม 
นอกจากนี	ผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมถอดบทเรียนให้นกัศึกษาสะทอ้นถึงกิจกรรมการสื(อสารสุขภาพที(ได้
จดัขึ	นอีกดว้ย   
 

ขั� น ต อ น ที�  4  ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ รี ย น รู้ 

(Implementation and Learning Assessment) ในขั	นตอนนี	 เป็นการนาํเอาแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ที(ไดร่้วมกนัออกแบบในขั	นตอนที( 3 ซึ( งเป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่กนัไป (ทิศนา แขมมณี, 2550: 134-5) ทั	งในห้องเรียนและใน
ชุมชน ซึ( งก่อนที(จะดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์จากขั	นตอนการพฒันา
โปรแกรมเชิงพฒันา  ของ Boyle (1981) และขั	นตอนของกระบวนการฝึกอบรมสําหรับการศึกษา
นอกระบบ (อาชญัญา, 2540) ดงันี	   

1. เตรียมเครื(องมือ วสัดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบสาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้  
2. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกาํหนดการ ผูจ้ดักิจกรรมการ

เรียนรู้ควรประสานงานเพื(อขออนุญาตเจา้ของสถานที( หรือผูน้าํชุมชน ในการใช้พื	นที(ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ หากมีการใชพ้ื	นที(สาธารณะ  

3. ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้จากฝ่ายต่างๆ จาํเป็นตอ้งเขา้ร่วมการประชุมเพื(อซกัซ้อมทาํ
ความเขา้ใจและกาํหนดบทบาทหนา้ที(ของแต่ละบุคคลในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหช้ดัเจน  
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เมื(อจดัเตรียมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั	งในดา้นทรัพยากรสนบัสนุนและบุคลากร
แล้ว ให้ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามที(ได้
กาํหนดไวใ้นแผนฯ และจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัประสบการณ์ของผูเ้รียนและนาํ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาใช้แลกเปลี(ยนเรียนรู้ให้ไดม้ากที(สุด โดยผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้จะตอ้ง
สร้างใหเ้กิดบรรยากาศที(ดี 

 
ขั�นตอนที� 5 ประเมินการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ และปรับปรุงการจัด

กจิกรรม (Evaluation, Feedback and Improvement)  
ตามที(บุญเลี	ยง ทุมทอง (tuu{) กล่าววา่ การประเมินผลรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบ

ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที(สร้างขึ	 นโดยทั(วไปผูป้ระเมินรูปแบบจะใช้วิธีการ
ดงัต่อไปนี	    

1. การประเมินความเป็นไปได ้ในเชิงทฤษฎี โดยคณะผูเ้ชี(ยวชาญจะประเมินความเป็นไป
ไดใ้นการประเมินความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ  ซึ( งในงานวิจยันี	  ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการประเมินรูปแบบโดยอาศยัผูเ้ชี(ยวชาญตรวจสอบคุณภาพหาค่าความสอดคล้องและค่า
ความเหมาะสมของรูปแบบและเครื(องมือที(ใช้สําหรับในกระบวนการทดลองเรียบร้อยแล้วใน
ขั	นตอนที( 3 เป็นขั	นตอนการร่วมกันออกแบบและการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และได้นํา
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูเ้ชี(ยวชาญมาปรับปรุง เพื(อนาํร่างรูปแบบการจดักิจกรรมฯ ไปทดลองใชใ้น
ขั	นตอนที( 4 นั(นเอง 

 2. การประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัการ โดยการนาํรูปแบบการสอนที(พฒันาขึ	น
ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง ในลกัษณะของการวิจยัและทดลอง ในขั	นตอนของการทดลองนี	  
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการประเมินการนาํรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที(ไดจ้ดัทาํขึ	นไปใชท้ั	งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปนี	     

การประเมินเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการประเมินความคิดเห็นในการนาํ
รูปแบบไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั	 งนี	  โดยดาํเนินการจดัทาํการ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

กลุ่มที( 1 นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ ประกอบดว้ยประเด็นดงัต่อไปนี	  1) ดา้นการ
เรียนรู้ 2) ดา้นสื(อและแหล่งเรียนรู้ 3) ดา้นวทิยากร และ4) ดา้นการวดัและประเมินผล   

กลุ่มที( 2 วทิยากรหรือผูที้(นาํรูปแบบไปใช ้1) ดา้นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้นสื(อและ
แหล่งเรียนรู้ และ 3) ดา้นการวดัและประเมินผล   
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การประเมินผลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดใ้ช้การประชุมถอดบทเรียนทบทวนหลงัปฏิบติังาน 
(After Action Review) ในกลุ่มวทิยากรผูที้(นาํรูปแบบไปใช ้เพื(อประเมินการดาํเนินงานกิจกรรมการ
เรียนรู้ที(ไดป้ฏิบติัมา และนาํเสนอแนวทางในการจดัทาํกิจกรรมการเรียนรู้ในครั	 งต่อไป   

 
1.4. การพัฒนาเงื�อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งสาระของเงื(อนไขการนาํ

รูปแบบไปใชอ้อกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการและดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเงื(อนไข
การนาํรูปแบบไปใชนี้	ผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากกการทบทวนทฤษฎี คาํแนะนาํจากผูเ้ชี(ยวชาญ การลง
พื	นที(ศึกษาปรากฏการณ์ และการทดลองนาํรูปแบบไปใช ้ดงันี	   

ด้านการบริหารจดัการ 1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติผูจ้ดัควร
ตรวจสอบระบบทั	ง 4 ในชุมชนว่าเปิดกวา้งและเห็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมฯ เนื(องจาก
ประเด็นแรงงานขา้มชาติมีความละเอียดอ่อน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติใน
พื	นที(อาจนาํมาซึ( งความเห็นที(แตกต่างจนอาจเป็นความขดัแยง้ขึ	นมาได ้ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ควร
มีการชี	แจงทาํความเขา้ใจกบัคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที(ร่วมจดั และอธิบายถึงประโยชน์ที(
จะตามมาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวเสียก่อนจึงลงมือจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) เพื(อให้
เกิดความย ั(งยืนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติขั	นตอนการจดัทาํการสื(อสาร
ควรเป็นกิจกรรมที(ใช้ทรัพยากรที(มีอยู่แล้วในท้องถิ(นเป็นหลักเพื(อทาํให้ผูเ้รียนประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ(งพาหน่วยงานภายนอกหรืองบประมาณจากภาครัฐมากนกั 3) ผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนรู้นี	 ควรมีการจดัหาระบบอินเตอร์เน็ตละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือ
อุปกรณ์สาํหรับสืบคน้ไวใ้หแ้ก่นกัศึกษาอยา่งเพียงพอก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั	 ง เพื(อให้
เกิดโอกาสในการเสาะหาความรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทั(วถึง   

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 1) นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติที(เขา้กิจกรรมในครั	 งนี	
จะตอ้งเป็นแรงงานขา้มชาติที(กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั	นใดระดบัชั	นหนึ(งของกศน.หรืองคก์ารพฒันา
เอกชนที(จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติ นกัศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได ้และจาก
การประชุมการร่างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มูลนิธิแมพเสนอให้ผูเ้รียนสามารถพูดสื(อสาร
ภาษาชาติพนัธ์ุกบัคนในชุมชนไดเ้ป็นพื	นฐาน เนื(องจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุที(เขา้มา
ในประเทศไทยมีความหลากหลาย และแมว้า่จะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัก็ยงัคงมีความหลากหลาย
ของภาษาพูดสําเนียงการพูดต่างๆ ที(แตกต่างกันการที(นักศึกษาเป็นคนของชุมชนจึงเป็นปัจจยั
ความสําเร็จหนึ( งในการสื(อสารสุขภาพไดเ้ป็นอย่างดี  2) ผูที้(จะนาํรูปแบบนี	 ไปใช้จาํเป็นจะตอ้ง
ปรับเปลี(ยนเนื	อหา ความยากง่าย (ไปตามกลุ่มผูเ้รียน) และบริบทของการจดักิจกรรมให้เหมาะสม
แก่วถีิการดาํรงชีวติ บริบทของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในพื	นที(ที(มีความแตกต่างกนัทางชาติพนัธ์ุ ถิ(นที(
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อยูอ่าศยัเดิมจากประเทศตน้ทาง และสถานการณ์สุขภาพที(เกิดขึ	นในชุมชนและพื	นที(ใกลเ้คียง ทั	งนี	
จากการศึกษาจากผูเ้ชี(ยวชาญของโรงเรียนอาสามสมคัรสาธารณสุขต่างด้าวพบว่าการจดัการนํา
หลกัสูตรจากอาํเภอแม่สอดมาปรับปรุงไดมี้การคาํนึงถึงความแตกต่างดา้นพื	นที(ทาํให้การระบาด
ของโรคมีความแตกต่างกนั ปัญหาสุขภาพก็แตกต่างกนั เช่น เนื	อหาดา้นการทาํคลอด อสต. อาํเภอ
แม่สอดตอ้งเรียนรู้เพราะมีภูมิประเทศที(ห่างไกลแตกต่างจากจงัหวดัสมุทรสาครที(มีบริบทเป็นเมือง
มีการคมนาคมสะดวก การทาํคลอดในกิจกรรมการอบรมอสต. จงัหวดัสมุทรสาครจึงถูกตดัออกไป  
เพราะฉะนั	นเนื	อหาสาระอาจมีการเพิ(มเติมหรือตดัทอนเพื(อความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและ
บริบทของพื	นที(นั(นเอง 3) จากการสังเกตการณ์ในห้องเรียน ครูกศน.ไชยสถานทาํให้ผูเ้รียนรู้สึก
ปลอดภยั ให้ความเป็นกนัเองแก่นกัศึกษา และบางครั	 งนกัศึกษาก็ปฏิบติัต่อครูเหมือนแม่คนที(สอง
ทาํให้นกัศึกษามีปัญหาอะไรก็จะมาขอความช่วยเหลือจากครูก่อนพ่อแม่ ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่ในการจดั
กิจกรรมครั	 งนี	 เพื(อให้ผูเ้รียนไม่ถูกคุกคาม รู้สึกเป็นกันเอง ครูมกัไม่ตดัสินและตอกย ํ	าความเป็น
แรงงานขา้มชาติของนกัศึกษาทาํให้นกัศึกษารู้สึกวา่ตนเองไม่แปลกแยกและพร้อมที(จะเขา้ร่วมการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ที(กศน. จดัให้อย่างสมํ(าเสมอ ผูว้ิจยัได้สรุปจากการสังเกตพฤติกรรมของ
ครูกศน.ออกมาดงันี	   วทิยากรควรมีทกัษะทางวฒันธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ตดัสินแมว้า่จะไม่เห็น
ดว้ยในการกระทาํดงักล่าวก็ตาม แต่ก็สามารถชี	แนวทางเลือกอื(นให้นกัศึกษาได ้สร้างบรรยากาศที(
ปลอดภยั เอื	อต่อการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ ไม่ใช้คาํพูดดูถูกดูหมิ(นและให้การยอมรับซึ( งกนัและกนัใน
ฐานะเพื(อนต่างวฒันธรรม  4) กิจกรรมบางส่วนหรือบางประเด็นที(วิทยากรหรือผูจ้ดัเห็นควรว่า
เหมาะสมและเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน สามารถยืดหยุ่นหรือ ปรับเปลี(ยนหรือ ขยาย
ประเด็นออก เพื(อให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผูเ้รียนและชุมชนให้มากที(สุด 5) ผูเ้ชี(ยวชาญ
ตรวจสอบรูปแบบเสนอให้เพิ(มเติมเรื(องความยืดหยุน่ของเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ให้ผูน้าํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้สามารถปรับเปลี(ยนเวลาตามความต้องการของ
ผูเ้รียนและใหค้วามสาํคญัไปที(การเรียนรู้เป็นหลกั  
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ภาพที( 16 แสดงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติหรือ MHL Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 3 ผลการประเมินการรับรองรูปแบบ Migrant Health Literacy Model (MHL Model) 
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ผูว้ิจยันาํรูปแบบ Migrant Health Literacy Model (MHL Model) ที(พฒันาขึ	นไป
ตรวจสอบคุณภาพของเครื(องมือดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC)  ในดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบรูปแบบฯและองคป์ระกอบคู่มือ
การนาํรูปแบบไปใช้จากผูเ้ชี(ยวชาญ 5 ท่านไดแ้ก่ ทางดา้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย ด้านการสื( อสารสุขภาพ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับแรงงานข้ามชาติและ
ผูติ้ดตาม และการจดัทาํหลกัสูตรเพื(อส่งเสริมสุขภาพสาํหรับแรงงานขา้มชาติ มีรายละเอียดดงันี	   
 

ตอนที� 1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบรูปแบบ HML 

Model  
ผูว้จิยัไดนิ้ยามความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบฯ ไวด้งันี	   
1) ความเหมาะสม หมายถึง รายการที(นาํมาประเมินมีความเหมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน 

มีองคป์ระกอบเหมาะสม และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  
2) ความสอดคล้อง หมายถึงรายการที(นํามาประเมินมีความสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคก์ารศึกษา และสอดคลอ้งกนัภายในองคป์ระกอบ ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงันี	   
 
ตารางที( 12 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นความเหมาะสมและดา้นความสอดคลอ้งของ

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะของแรงงาน
ขา้มชาติ  

ข้อที� รายการประเมนิ 

ค่าความ

เหมาะสม 

(IOC) 

ความ 

หมาย 

ค่าความ

สอดคล้อง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 ชื(อรูปแบบ  1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
2 หลกัการ 0.8 เหมาะสม 0.8 สอดคลอ้ง 
3 วตัถุประสงค ์ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
4 ขั	นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

ภาพรวม  
1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

5 ขั	นตอนที( 1 เตรียมสาํรวจระบบ
สนบัสนุนทั	งสี(ในชุมชน แนะนาํตวั และ
เชื(อมโยงใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือ 

1 เหมาะสม 1 
สอดคลอ้ง 

 

6 ขั	นตอนที( 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความ
ตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางที( 12 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นความเหมาะสมและดา้นความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะของแรงงาน
ขา้มชาติ  (ต่อ) 

ข้อที� รายการประเมนิ 

ค่าความ

เหมาะสม 
(IOC) 

ความ 

หมาย 

ค่าความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 

7 ขั	นตอนที( 3 ร่วมกนัออกแบบร่างแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และวางแผน
ประเมินการเรียนรู้ 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

8 ขั	นตอนที( 4 ดาํเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แลประเมินการเรียนรู้ 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

9 ขั	นตอนที( 5 ประเมินการนาํรูปแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้และปรับปรุง
การจดักิจกรรม 

0.8 เหมาะสม 0.8 สอดคลอ้ง 

10 เงื(อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
11 แผนผงัแสดงรูปแบบ MHL  0.8 เหมาะสม 0.8 สอดคลอ้ง 

 รวม 0.95 เหมาะสม 0.95 สอดคล้อง 

จากตารางที( 12 ผูเ้ชี(ยวชาญทั	ง 5 ท่านไดรั้บรองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติหรือ Migrant Health Literacy Model (MHL 
Model) พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นความเหมาะสมเท่ากบั 0.95 และดา้นความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 0.95 สรุปไดว้า่รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งสามารถนาํไปใช้
ได ้ 
 

ตอนที� 2 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบคู่มือการใช้

รูปแบบ MHL Model 
ผูว้จิยัไดนิ้ยามความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบคู่มือการใชรู้ปแบบฯ 

ไวด้งันี	   
1) ความเหมาะสม หมายถึง รายการที(นาํมาประเมินมีความเหมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน 

มีองคป์ระกอบเหมาะสม และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  
2) ความสอดคล้อง หมายถึงรายการที(นํามาประเมินมีความสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคก์ารศึกษา และสอดคลอ้งกนัภายในองคป์ระกอบ ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงันี	   
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ตารางที( 13  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ

องคป์ระกอบคู่มือการใชรู้ปแบบ MHL Model 

ข้อที� รายการประเมนิ 
ค่าความ

เหมาะสม 

(IOC) 

ความมาย  
ค่าความ

สอดคล้อง

(IOC) 

ความหมาย 

1 รายละเอียดรูปแบบฯ  0.8 เหมาะสม 0.8 สอดคลอ้ง  
2 คาํนาํ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
3 สารบญั  1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
4 คาํชี	แจงวทิยากร  0.8 เหมาะสม 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
รูปแบบแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ฯ  1 

เหมาะสม 
1 

สอดคลอ้ง 

หน่วยการเรียนรู้ที� 1  

เรื�องการเข้าถึงองค์ความรู้ทางสุขภาพ  

 

 

 

6 ชื(อเรื(องหน่วยการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
7 มาตรฐานการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
8 วตัถุประสงค ์ 0.8 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
9 สาระการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
10 ระยะเวลาที(ใช ้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
11 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
12 สื(อและแหล่งเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
13 วธีิการในการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

14 
เครื(องมือที(ใชใ้นการวดัผล
ประเมินผล 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

15 เกณฑที์(ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

หน่วยการเรียนรู้ที� 2   
เรื�อง การทาํความเข้าใจองค์ความรู้ทางสุขภาพ  

    

16 ชื(อเรื(องหน่วยการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
17 มาตรฐานการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
18 วตัถุประสงค ์ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
19 สาระการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
20 ระยะเวลาที(ใช ้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางที( 13  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ   

องคป์ระกอบคู่มือการใชรู้ปแบบ MHL Model (ต่อ)   

ข้อที� รายการประเมนิ 
ค่าความ

เหมาะสม 

(IOC) 

ความมาย  
ค่าความ

สอดคล้อง

(IOC) 

ความหมาย 

21 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
22 สื(อและแหล่งเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
23 วธีิการในการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

24 
เครื(องมือที(ใชใ้นการวดัผล
ประเมินผล 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

25 เกณฑที์(ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

หน่วยการเรียนรู้ที� 3   
เรื�องการประเมนิองค์ความรู้ทางสุขภาพ  

    

26 ชื(อเรื(องหน่วยการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
27 มาตรฐานการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
28 วตัถุประสงค ์ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
29 สาระการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
30 ระยะเวลาที(ใช ้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
31 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
32 สื(อและแหล่งเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
33 วธีิการในการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

34 
เครื(องมือที(ใชใ้นการวดัผล
ประเมินผล 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

35 เกณฑที์(ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
หน่วยการเรียนรู้ที� 4   

เรื�องการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ  
    

36 ชื(อเรื(องหน่วยการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
37 มาตรฐานการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
38 วตัถุประสงค ์ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
39 สาระการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
40 ระยะเวลาที(ใช ้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
41 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางที( 13  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ

องคป์ระกอบคู่มือการใชรู้ปแบบ MHL Model (ต่อ)   

ข้อที� รายการประเมนิ 
ค่าความ

เหมาะสม 

(IOC) 

ความมาย  
ค่าความ

สอดคล้อง

(IOC) 

ความหมาย 

42 สื(อและแหล่งเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
43 วธีิการในการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

44 
เครื(องมือที(ใชใ้นการวดัผล
ประเมินผล 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

45 เกณฑที์(ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

หน่วยการเรียนรู้ที� 5  

เรื�องการสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ  
    

46 ชื(อเรื(องหน่วยการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
47 มาตรฐานการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
48 วตัถุประสงค ์ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
49 สาระการเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
50 ระยะเวลาที(ใช ้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
51 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
52 สื(อและแหล่งเรียนรู้ 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
53 วธีิการในการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

54 
เครื(องมือที(ใชใ้นการวดัผล
ประเมินผล 

1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

55 เกณฑที์(ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 1 เหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 

 รวม 0.99 เหมาะสม 0.99 สอดคล้อง 

จากตารางที( 13  ผูท้รงคุณวุฒิทั	ง 5 ท่านได้รับรององค์ประกอบคู่มือการนาํรูปแบบ 
Migrant Health Literacy Model (MHL Model) ไปใช ้พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้น
ความเหมาะสมเท่ากบั 0.99 และดา้นความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.99 สรุปไดว้่าองค์ประกอบคู่มือการ
นาํรูปแบบฯไปใชมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

 
 
 



241 
 

ตอนที� 3  ข้อเสนอแนะของผู้เชี�ยวชาญที�มีต่อรูปแบบ Migrant  Health  Literacy Model 

(MHL Model) มีดงันี	    
1. คาํวา่ “ความรอบรู้ทางสุขภาวะ” เป็นคาํแฝงไวด้ว้ยอคติและอาจส่งผลให้เกิดความ

เขา้ใจผิดต่อผูเ้รียนว่าพวกเขายงัไม่ฉลาดเพียงพอจึงตอ้งมีความฉลาดหรือไม่ ดงันั	นผูเ้ชี(ยวชาญจึง
ขอใหมี้การทบทวนชื(อเรียกดงักล่าว หากดูจากการทบทวนเอกสารพบวา่คาํวา่ “Health Literacy” ใน
ประเทศไทยมีการแปลและใช้คาํเรียกที(หลากหลาย เช่น ความรอบรู้ทางสุขภาพ ความเท่าทนัทาง
สุขภาพ ฯลฯ ผูว้จิยัอาจหยบิยมืมาใชห้รืออาจเป็นชื(อเฉพาะที(กาํหนดเพื(อใชใ้นการศึกษานี	 เท่านั	น 

2. การใช้คาํภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะที(กาํหนดไวใ้ห้เขียนโดยใช้คาํนาม เช่น  
Accessibility แทนคาํวา่ Access, Understanding แทนคาํวา่ Understand, Assessment, Utilization 
และ Communications   

3. ในวตัถุประสงคข์องรูปแบบฯ ไม่สอดคลอ้งกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซึ( งมี
เพียง 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ( งไม่มีเรื(องการสร้างความตระหนกัฯ  ดงันั	นควรพิจารณาวา่จะคงไวแ้ละ
เพิ(มเติมในหน่วยการเรียนรู้หรือตดัออก  

4. สารบญัในคู่มือฯ ใหย้ดืองคป์ระกอบของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ออกมากให้เห็นชดั
วา่มีอะไรอยูใ่นแต่ละหน่วยการเรียนรู้บา้ง  

5. ควรเพิ(มเติมเงื(อนไขเกี(ยวกบัระยะเวลาที(กาํหนดไวใ้นแผนกิจกรรมเพื(อให้วิทยากร
ทราบว่าสามารถยืดหยุ่นได ้เพื(อไม่ให้เกิดความรู้สึกกดดนัว่าตอ้งทาํตามระยะเวลาที(กาํหนดอย่าง
เคร่งครัดจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ 

6. องคป์ระกอบของคู่มือควรมีการใหแ้นวทางหรือบทบาทของวิทยากรวา่ควรดาํเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้นี	อยา่งไร  

7. ควรมีโครงสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบตาราง เพื(อให้วิทยากรสามารถ
เห็นภาพรวมของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั	 งนี	ไดง่้ายยิ(งขึ	น  

8. ควรพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที( t ว่า
ควรตดัคาํวา่ตีความยกแยะออกหรือไม่ เพราะเป็นส่วนหนึ(งของการทาํความเขา้ใจอยูแ่ลว้   

9.  เนื(องจากในคู่มือและรูปแบบมีชื(อย่อและคาํศพัท์เฉพาะจาํนวนมากผูว้ิจยัควรมี
นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการหรือคาํจาํกดัความระบุในคู่มือ เพื(อให้ผูน้าํคู่มือไปใช้สามารถทาํความ
เขา้ใจไดง่้ายยิ(งขึ	น 

10. เพิ(มเติมคาํอธิบายของเฉลยคาํตอบในคู่มือ(ฉบบัจริง) เพื(อใหว้ทิยากรสามารถศึกษา
ไดง่้ายขึ	นและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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11. แผนผงัของรูปแบบควรมีการประเมินผลและผลที(ผูเ้รียนจะได้เมื(อสิ	นสุดการ
ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั	 งนี	   

จากคาํแนะนาํของผูเ้ชี(ยวชาญขา้งตน้นี	 ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะหรือ MHL Model ตลอดจนคู่มือสําหรับวิทยากรใน
การนาํรูปแบบฯ ไปใช้  และนาํรูปแบบที(ไดป้รับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษา
แกนนาํแรงงานขา้มชาติในพื	นที(ซึ( งผลที(ไดจ้ากการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ ไปใชน้ั	น
จะไดก้ล่าวถึงในลาํดบัต่อไป  

 
ส่วนที� 4  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ

ให้แก่แรงงานข้ามชาติ 

 ผูว้จิยัไดท้าํการทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที(ไดพ้ฒันาขึ	นในรายวิชาสุขศึกษา 
ประจาํภาคการศึกษาที( 1 ปีการศึกษา 2559 ของกศน. ตาํบลไชยสถาน ซึ( งในครั	 งนี	 มีนกัศึกษา
แรงงานขา้มชาติในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เขา้ร่วมจาํนวนทั	งสิ	น 30 คน มีอายุระหว่าง 17-25 ปี 
โดยมีกาํหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ ระหว่างวนัที( 3 กรกฎาคม –20 สิงหาคม 2559 ผลการ
ทดลองมีดงันี	   
 

1. ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  
ดา้นการประเมินการเรียนรู้ดา้นความรู้ (Knowledge) ผูว้ิจยัใชก้ารประเมินผูเ้รียนดว้ย 

การทดสอบคะแนนก่อนและหลงัเขา้ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติทั	ง 5 หน่วยการเรียนรู้ไดแ้ก่ 1) การเขา้ถึงองคค์วามรู้และการบริการ
ทางสุขภาพ 2) การทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 3) การประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 4) 
การประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสุขภาพ และ 5) การสื(อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ มีผลการทดสอบ
ตามตารางต่อไปนี	  
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ตารางที( 14   เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วย

ที� 
เรื�อง เวลาทดสอบ 

คะแนน

เตม็ X S.D. Df t Sig 

1 การเขา้ถึงองคค์วามรู้และ
การบริการทางสุขภาพ 

ก่อนเรียน 10 5.23 1.99 
29 -13.98 0.00* 

หลงัเรียน 10 8.27 1.36 
2 การทาํความเขา้ใจองค์

ความรู้ทางสุขภาพ  
ก่อนเรียน 10 6.17 1.34 

29 -9.10 0.00* 
หลงัเรียน 10 8.37 1.18 

3 การประเมินองคค์วามรู้
ทาสุขภาพ  

ก่อนเรียน 10 6.10 1.12 
29 -9.62 0.00* 

หลงัเรียน 10 8.27 1.11 
4 การประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรู้ทางสุขภาพ  
ก่อนเรียน 10 6.13 1.17 

29 -8.70 0.00* 
หลงัเรียน 10 8.23 1.19 

5 การสื(อสารองคค์วามรู้
ทางสุขภาพ  

ก่อนเรียน 10 6.10 1.09 
29 -9.00 0.00* 

หลงัเรียน 10 8.17 1.15 

รวม 
ก่อนเรียน 10 5.94 1.34 

29 -10.08 0.00* 
หลงัเรียน 10 8.26 1.19 

*p > 0.01 (n=30)  

 จากตารางที(  14  แสดงให้เห็นว่าหลังจากนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะทั	ง 5 หน่วยการเรียนรู้แลว้พบวา่มีคะแนน
เฉลี(ยหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี(ยก่อนเรียนอยา่งมีนยัยะสําคญัทางสถิติที(ระดบั 0.01 ในทุกหน่วย
การเรียนรู้  

แผนภูมิที( 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี(ยก่อนและหลงัเรียน  
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จากแผนภูมิที( 1 พบวา่นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติมีคะแนนก่อนการทดลองทั	ง 5 หน่วยการ

เรียนรู้ในระดบัคุณภาพพอใช ้(X = 5.94, S.D.=1.34)  และภายหลงัการทดลองระดบัความรอบรู้

ทางสุขภาวะของนกัศึกษามีระดบัที(สูงขึ	นในทุกดา้นในระดบัคุณภาพดี (X = 8.26, S.D.=1.19)   
 
2. ผลการประเมินผลงานของผู้เรียน  

ด้านการประเมินการเรียนรู้ด้านการปฏิบติัหรือกระบวนการ (Practice) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผูว้จิยัใชว้ธีิการประเมินตามสภาพจริงผา่นผลงานหรือชิ	นงานเพื(อจดัให้ผูเ้รียนได้
ทดลองเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที(ได้จาํลองขึ	 น ด้วยวิธีการที(หลากหลาย ได้แก่ การจดัทาํผงั
ความคิดทบทวนเรื(องสิทธิของตนเองและแลกเปลี(ยนกบัเพื(อนในกลุ่ม การระดมสมองเพื(อคน้หา
แหล่งเรียนรู้แหล่งบริการสุขภาพ การฝึกฝนการทาํความเขา้ใจขอ้มูลสุขภาพ การฝึกฝนประเมิน
สถานการณ์ขอ้มูลทางสุขภาพที(ไดรั้บฟังมา การจาํลองสถานการณ์เมื(อตอ้งเผชิญกบัโรคภยัไขเ้จ็บ
และการหาทางเลือกในการจดัการกบัปัญหาสุขภาพและการวางแผนและลงไปสื(อสารสุขภาพกบัคน
ในครอบครัวและชุมชนแรงงานข้ามชาติ โดยผูว้ิจยัจะนําเสนอผลการประเมินดังนี	  1) การ
ประเมินผลงานในชั	นเรียน 2) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายการสื(อสารในชุมชน และ 3) ผลการ
ถอดบทเรียนทบทวนหลงัการสื(อสารสุขภาพของผูเ้รียน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี	   
 

1. ผลการประเมินผลงานในชั�นเรียน   

ตารางที( 15 แสดงผลการประเมินงานของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
    (n=30) 

ลาํดบั  รายการผลงาน คะแนน
เตม็ 

คะแนนที�ได้ ระดบั
คุณภาพ X S.D. 

 หน่วยการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง การเข้าถึงองค์ความรู้ทาง

สุขภาพ 

    

1 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที( 1 เรื(อง ทบทวนตนเอง  20 16 1.4 ระดบัดี  
2 ผลงานการจดัทาํและนาํเสนอผงัความคิด (Mind 

Mapping)  
20 15 1.0 ระดบัดี  

3 ผลการจดัทาํและนาํเสนอแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการ
สุขภาพ  
 
 

16 14 1.1 ระดบัดีมาก  
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ตารางที( 15 แสดงผลการประเมินงานของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)  
ลาํดบั  รายการผลงาน คะแนน

เตม็ 

คะแนนที�ได้ ระดบั

คุณภาพ X S.D. 

 หน่วยการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง การทาํความเข้าใจองค์

ความรู้ทางสุขภาพ  

    

1 ใบกิจกรรมที( 2 เรื(อง ตีใหแ้ตก แลกเปลี(ยนใหเ้ขา้ใจ  16 14 1.6 ระดบัดีมาก 
2 ผลการนาํเสนอเล่าเรื(องหนา้ชั	นเรียน (Story Telling)  20 16 1.0 ระดบัดี  
 หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง การประเมนิองค์ความรู้ทาง

สุขภาพ  

    

1 ใบกิจกรรมที( 3 เรื(อง เชื(อหรือไม่ ใช่หรือมั(ว  16 13 1.3 ระดบัดี  
2 ผลการนาํเสนอหนา้ชั	นเรียน  20 17 1.5 ระดบัดีมาก 

 หน่วยการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ทางสุขภาพ  

    

1 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที( 4 เรื(อง โรคของฉนั 12 9 1.5 ระดบัดี  
2 ผลการนาํเสนอเรื(องเล่าความเจบ็ป่วย (Illness 

Narrative)  
20 17 1.0 ระดบัดีมาก 

 หน่วยการเรียนรู้ที� 5 เรื�อง การสื�อสารสุขภาพ      

1 ใบกิจกรรมที(  5 การนาํเสนอโครงงาน เรื(อง สร้างสื(อ
เสริมสุขภาพ 

36 26 2.2 ระดบัดี  

2 การสื(อสารสุขภาพในชุมชนของนกัศึกษาแกนนาํ
แรงงานขา้มชาติ 

20 16 1.3 ระดบัดี  

 
จากตารางที( 15 ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติสามารถเรียนรู้ทกัษะ

ความรอบรู้ทางสุขภาวะทั	ง 5 หน่วยการเรียนรู้ผา่นการจดัทาํผลงานไดใ้นระดบัคุณภาพดีขึ	นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ที(กาํหนด ซึ( งหากพิจารณาแยกตามหน่วยการเรียนรู้มีรายละเอียดดงันี	    

หน่วยการเรียนรู้ที( 1 เรื(อง การเขา้ถึงองคค์วามรู้ทางสุขภาพ พบวา่นกัศึกษาสามารถทาํ

ผลงานการนาํเสนอแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุภาพในชุมชนไดใ้นระดบัคุณภาพดีมาก (X = 
14,  S.D.=1.1)  รองลงมาเป็นผลงานจากใบกิจกรรมที( 1 เรื(องการทบทวนตนเองอยูใ่นระดบัคุณภาพ

ดี (X = 16, S.D.=1.0) และการจดัทาํผงัความคิด (Mind mapping) ที(เกี(ยวขอ้งกบัสิทธิของตนเอง

และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางสุขภาพที(แรงงานขา้มชาติสามารถรับบริการในระดบัคุณภาพดี(X = 
15, S.D.=1.4) ตรงตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ที(กาํหนดไว ้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที( 2 เรื(อง การทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ พบว่านกัศึกษาฯ 
สามารถทาํผลงานการอ่านและทาํความเขา้ใจบทความทางสุขภาพและจดัทาํผลงานจากใบกิจกรรม

ที( 2 เรื(อง ตีใหแ้ตก แลกเปลี(ยนใหเ้ขา้ใจในระดบัคุณภาพดีมาก(X = 16, S.D.=1.6)  และผลงานการ

นาํเสนอการเล่าเรื(องเพื(อถ่ายทอดความรู้จากบทความในระดบัคุณภาพดี(X = 16, S.D.=1.0)  ตรง
ตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ที(กาํหนดไว ้  

หน่วยการเรียนรู้ที( 3 เรื(อง การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ นกัศึกษาสามารถทาํ
คะแนนจากใบกิจกรรมการเรียนรู้ที( 3 เรื(อง จริงหรือไม่ ใช่หรือมั(ว เพื(อคน้หาขอ้มูลสุขภาพต่างๆ ที(

ยงัคลุมเครือ โดยนกัศึกษาฯ สามารถตอบคาํถามอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก (X = 13, S.D.=1.3)  

และสามารถนาํเสนอหน้าชั	นเรียนอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก (X = 17, S.D.=1.5) ตามเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนรู้ที(กาํหนดไว ้  

หน่วยการเรียนรู้ที( 4 เรื(องการประยุกตใ์ช้องคค์วามรู้ทางสุขภาพ นกัศึกษาสามารถทาํ

ผลงานในการรับมือกบัสุขภาพผา่นใบกิจกรรมที( 4 เรื(อง โรคของฉนั อยูใ่นระดบัคุณภาพดี(X = 9, 

S.D.=1.5)  และสามารถนาํเสนอเรื(องเล่าความเจ็บป่วยที(ตนเองอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก (X = 17, 
S.D.=1.0) ตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ที(กาํหนดไว ้  

หน่วยการเรียนรู้ที(   5 เรื( องการสื( อสารสุขภาพ พบว่านักศึกษาสามารถนําเสนอ
โครงงานตามแผนที(ไดก้าํหนดไว ้ในใบกิจกรรมการเรียนรู้ที( 5 เรื(อง สร้างสื(อเสริมสุขภาพพบว่า

นกัศึกษาสามารถวางแผนกิจกรรมในระดบัคุณภาพดี (X = 26, S.D.=2.2) และสามารถนาํแผนการ

สื(อสารสุขภาพที(ไดจ้ดัทาํไวไ้ปเผยแพร่ต่อในชุมชนอยูใ่นระดบัคุณภาพดี (X = 16, S.D.=1.3) ตาม
เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ที(กาํหนดไว ้  
 

2. ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายการสื�อสารในชุมชน  
นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติไดจ้ดัทาํโครงงานการสื(อสารสุขภาพตามหน่วยการ

เรียนรู้ที( 5 เรื(องการสื(อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ ซึ( งไดจ้ดัทาํเป็น 2 กลุ่ม (ดูโครงงานบางส่วนของ
นกัศึกษาไดใ้นภาคผนวก ค) ไดแ้ก่  

กลุ่มที( 1 จดัทาํโครงงานเรื(อง “ลา้งมือถูก ลา้งโรคได”้ โดยศึกษาหลกัการของการลา้ง
มือประโยชน์ของการล้างมือ และนาํไปเผยแพร่ต่อให้กบัคนในครอบครัวและชุมชน เพื(อลดการ
ระบาดของโรคติดต่อที(อาจเกิดขึ	นในอนาคต   

กลุ่มที( 2 จดัทาํโครงงานเรื(อง “ออกกาํลงักายห่างไกลโรค” โดยศึกษาหลกัการออก
กาํลงักายแบบยืดเหยียดและการแกวง่แขน เพื(อนาํมาเผยแพร่ให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน เพื(อ
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สร้างภูมิตา้นทาน สร้างความแขง็แรง และลดอาการปวดเมื(อยจากการทาํงานหนกัหรือการทาํงานซํ	 า
เดิมเป็นเวลานาน  

ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทั	ง 2 กลุ่มที(ไดรั้บการสื(อสารองค์
ความรู้จากกนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ พบว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเป็นเรื(องที(ดีที(ลูกหลาน
ของพวกเขาสามารถนาํสิ(งที(เรียนมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวิตจริง สามารถสื(อสารให้พวกเขาเขา้ใจได้
ง่ายขึ	นดว้ยภาษาของตนเอง พวกเขาไดรั้บความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื(องง่ายใกลต้วั และยงัไดใ้กลชิ้ดกบั
ลูกหลานมากยิ(งขึ	นอีกดว้ย  

 
“เป็นประโยชน์ดี ปกติแม่ล้างมือกล้็างๆ ไปไม่ได้มหีลักการ แต่แม่ดีใจนะที�ลูกหลาน
ของเราเอาความรู้ที�ตัวเองเรียนมาอธิบายให้เราฟังเป็นภาษาของเราเอง เราไม่รู้เราก็
กล้าถาม เขาไม่รู้เขาไปหามาแล้วกม็าบอกเราได้รู้ว่ามันมีโรคที�เราติดต่อกันได้จากที�
เราไม่ได้ล้างมือเยอะแยะเลย คนไม่เรียนมาก็ได้เข้าใจไปด้วย” (คาํข่วง ลุงวะ(นาม
สมมุติ), 2559) 
 
“ล้างมือเราก็ล้างกันอยู่แล้ว แต่เฉพาะตอนเปื* อน เรารู้สึกมือเปื* อนเราค่อยล้าง อย่าง
ก่อนกินข้าวหลังกินข้าวเรากล้็างอยู่แล้วเพราะเรากินข้าวนึ�ง  มนักไ็ด้รู้ว่าจริงๆ เราล้าง
บ่อยๆ จะช่วยไม่ให้เกิดโรคได้หลายโรค จาํชื�อโรคไม่ได้หรอกนะชื�อมันยาก บางโรค
กไ็ม่เคยได้ยิน จาํได้มีไข้หวัด กับท้องเสีย โรคตับ จาํไม่ได้ละ ที�น้องมาสอนนี�ท่ามัน
เยอะมาก แต่คิดว่าถ้าทาํบ่อยๆ คงจะเร็วขึ*น” (ฝ้าย(นามสมมุติ), 2559) 
 
“ตอนแรกกว่็าออกกาํลังกายอะไร เราทาํงานเหนื�อยทุกวันก็ออกอยู่แล้ว เหนื�อย แต่
พอเขาบอกว่าการบ้านๆ เราก็เลยลองทาํดู พอเขามาสอนแบบนี*กดี็นะ มันได้ยืดเส้น
ยืดสาย ที�สําคัญเราได้คุยกับลูกหลานด้วย ปกติก็ต่างคนต่างเหนื�อยก็ไปนอน วัยรุ่น
มนักแ็ยกย้ายไปของมนั” (สัน ลุงเลก(นามสมมุติ) (2559). สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม)  
“แม่เดินไม่ได้มานานหลายปีแล้ว ลูกหลานกเ็อามาอยู่ ดูแลฝั�งนี * ออกกาํลังกายในชีวิต
แม่ไม่รู้จักหรอก แต่น้องเปิ* นบอกว่าออกได้ๆ เขาทาํรายงานส่งครู เขาขอพาแม่ออก
กาํลังกาย ขาขยบัไม่ได้เขากใ็ห้ลองหมนุแขนเอาไปข้างหลัง แม่กท็าํได้บ้างไม่ได้บ้าง  
เขาก็มาของเขาหลังเลิกงานบ้าง เลิกเรียนวันอาทิตย์ก็มา ดีไม่เหงาเลย ให้แม่อุ๊ยลอง
นั�งเก้าอี * นั�งไม่ได้เลยต้องพับเพียบทาํแก้เมื�อยได้” (อุย๊แดง (นามสมมุติ), 2559) 
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3.  ผลการถอดบทเรียนทบทวนการสื�อสารสุขภาพ (After Action Review) ของ

ผู้เรียน  
หลงัจากที(นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติทั	ง 2 กลุ่มไดด้าํเนินการเผยแพร่องคค์วามรู้

ทางสุขภาพในชุมชนเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัและนักศึกษาแรงงานขา้มชาติได้ประชุมถอดบทเรียน
ทบทวนหลงัการสื(อสารในชุมชน พบประเด็นที(น่าสนใจดงันี	   

 
ประเด็นที� 1 ประโยชน์ที�ได้รับจากการจัดทาํโครงงานเรื�องการสื�อสารในชุมชน  

1. นกัศึกษาส่วนใหญ่มองวา่กิจกรรมนี	 เป็นการฝึกฝนให้พวกเขาทาํงานร่วมกนักบั
คนหมู่มาก  

2. เกิดความสามคัคีกนัในกลุ่ม เพราะงานจะสําเร็จไม่ถา้ถา้หากสมาชิกในกลุ่มไม่
สามคัคีกนั  

3. กิจกรรมทาํใหพ้วกเขามีจิตสาธารณะและคิดถึงผูอื้(นมากขึ	น  
4. ฝึกความรับผดิชอบต่อตนเอง 
5. รู้สึกวา่ตนเองสามารถริเริ(มสิ(งใหม่ๆ ในชุมชนได ้โดยเริ(มจากจุดเล็กๆ ที(บา้น  
6. การใหค้วามรู้ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดขึ	นแต่ในหอ้งเรียนพวกเขาสามารถให้ความรู้แก่

คนอื(นที(ไม่ไดเ้รียนหรืออ่านไม่ออกเขียนไม่ไดซึ้( งมีมากในชุมชน  ทาํให้คนในชุมชนไดมี้แนวทาง
ในการป้องกนัโรค  

7. ไดเ้รียนรู้แนวคิดของเพื(อนในกลุ่ม 
 
ประเด็นที� 2 ปัญหาและอุปสรรคที�พบในการทาํงาน  

1. การนดัหมายทาํงานกลุ่มไม่ค่อยตรงกนั เพราะแต่ละคนมีงานเยอะ บางคนวา่ง
ไม่ตรงกนัทาํให้งานเกิดความล่าช้า วิธีการแก้ไขคือการประชุมกนัผ่านการประชุมกลุ่มออนไลน์ 
และเลือกวธีิการเผยแพร่ดว้ยการทาํบา้นใครบา้นมนัแลว้มารวมกนั  

2. สมาชิกกลุ่มบางคนขี	อายและบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือเลย ทาํให้ไม่สามารถ
สื(อสารไดต้ามเป้าหมายที(ตั	งไวใ้นตอนแรก  

3. การทาํงานของกลุ่มช่วงแรกไม่ชดัเจน นักศึกษาคิดเรื( องยากเกินไป เช่น การ
สื(อสารวณัโรค หรือเรื(องโรคระบาด ซึ( งมีรายละเอียดมากและยากมากที(จะพูดให้คนในชุมชนเขา้ใจ
เป็นภาษาไตได ้จึงตอ้งมีการปรับเปลี(ยนเนื	อหาและรูปแบบการสื(อสารหลายรอบ จนไดเ้รื(องการลา้ง
มือที(ถูกวิธีและสอดแทรกประโยชน์ของการล้างมือเพื(อป้องกันโรคเข้าไป นักศึกษาเห็นว่าเป็น
จุดเริ(มตน้ที(ดีสําหรับการสื(อสารสุขภาพที(นกัศึกษาเลือกสื(อสารสิ( งที(ใกลต้วัและมีความเป็นไปได ้ 
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ซึ( งวิธีแกไ้ขแต่ละกลุ่มเสนอว่า ตอ้งรายงานปัญหาทนัทีและปรึกษาครูประจาํกลุ่มบ่อยๆ เพื(อให้ได้
แนวทางชดัเจนและเป็นไปได ้

ประเด็นที� 3 สิ�งที�ผู้เรียนอยากปรับปรุงแก้ไขเมื�อมีการสื�อสารครั�งต่อไป  
1. ปรับปรุงใหมี้สื(อรูปภาพที(น่าสนใจเพื(อประกอบการบรรยาย  
2. สมาชิกทุกคนในกลุ่มควรศึกษาขอ้มูลที(ใช้เผยแพร่ให้เขา้ใจดีเสียก่อน เพราะ

อาจเกิดการสื(อสารที(ผดิพลาดได ้ 
3. เพิ(มกลุ่มเป้าหมายในการสื(อสารใหม้ากขึ	น หลากหลายกลุ่มขึ	น  
4. เพิ(มประเด็นที(ยงัไม่มีโอกาสไดสื้(อสารหรือพลาดไปในครั	 งนี	  เช่น รายละเอียด

ของโรคต่างๆ ที(ติดต่อจากการสัมผสัซึ( งผูเ้ผยแพร่จะตอ้งแปลเป็นภาษาไตที(เขา้ใจง่าย  
5. หากมีเวลามากขึ	น นกัศึกษาอยากแต่งเพลงล้างมือเป็นภาษาไตสําหรับใช้ใน

กิจกรรมการสื(อสารของตนเอง 
 

3. ผลการวเิคราะห์สมุดกระจกสะท้อนความคิดของผู้เรียน  
ในระหว่างการทดลองในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษาสะทอ้นความ

คาดหวงัหรือสิ( งที(พวกเขาตอ้งการและสิ(งที(ได้รับหรือได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ เพื(อเป็นการประเมินเจตคติ (Attitude) สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ส่วนดงันี	   

 
1. การสะท้อนความคาดหวงัหรือความต้องการของผู้เรียน  พบประเด็นดงันี	   

1.1. ความคาดหวงัที(จะได้รับความรู้ด้านสิทธิทางด้านสุขภาพ  ยกตวัอย่างเช่น 
“หนูมีประกนัสังคมแต่ก็ไม่รู้ใชย้งัไง”  “คนที(ไม่มีบตัรไปหาหมอที(โรงพยาบาลไดไ้หม” “ผมมีบตัร
สีชมพูหรือบตัรทหารทาํอะไรไดบ้า้ง” “อยากอบรมเกี(ยวกบัการใชบ้ตัรสีชมพูหรือพาสปอร์ตในการ
เขา้รับการรักษาพยาบาล”  “บตัรสามสิบบาทถา้ไม่ทาํจะเป็นอะไรไหม” “หนูอยากเป็นคนไทยอยาก
มีสิทธิ� ทาํอะไรไดห้ลายอยา่งไม่ตอ้งกลวัอะไร” ฯลฯ  

1.2. คาดหวงัจะได้รับความรู้เกี(ยวกบัโรคต่างๆ และการรับมือกบัโรคภยัไขเ้จ็บ  
เช่น “อยากรู้วา่จะอยูแ่บบไม่มีโรคยงัไง” “อยากรู้เรื(องการทาํให้สุขภาพแข็งแรงการดูแลตวัเอง” “ที(
ผา่นมาชื(อโรคนั	นโรคนี	 เยอะมาก แต่หนูไม่รู้ค่อยเขา้ใจว่ามนัคืออะไร หนูอยากรู้จกัโรคต่างๆ มาก
ขึ	นจะไดร้ะวงัตวัเอง” “อยากรู้เรื(องการใชย้าที(ถูกตอ้ง” “หนองในคืออะไร “อยากรู้เรื(องการป้องกนั
ตอ้งเองจากโรคต่างๆ ตอ้งทาํยงัไงครับ” ฯลฯ  



250 
 

1.3. คาดหวงัที(จะไดค้วามรู้เกี(ยวกบัแนวทางที(จะใชใ้นการประเมินขอ้มูลข่าวสาร
ทางสุขภาพและขอ้มูลอื(นๆ ที(พวกเขาไดรั้บในชีวิตประจาํวนั เช่น “อะไรจะใชต้ดัสินว่าสิ(งที(เราฟัง
มาหรือไดย้ินมามนัใช้ได”้ “ทั	งไลน์ทั	งเฟสที(ส่งต่อๆ กนัมามีคาํแนะนาํเยอะมาก บางอนัก็รําคาญ
เพราะส่งมาซํ	 าๆ ผมจะรู้ไดไ้งวา่อนัไหนทาํตามได”้ “ที(ครูให้เล่นเกมบอกวา่ยาชุดไม่ดี แลว้ทาํไมเขา
ยงัขายกนัได”้ “เราจะรู้ไดไ้งวา่ขอ้ความน่าเชื(อถือ” “แบบฝึกหดัมนัยากไม่ค่อยเขา้ใจวา่เราจะใชอ้ะไร
ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง อะไรกินไดกิ้นไม่ได”้ 
 

2. การสะท้อนความคิดสิ�งที�ได้รับและได้เรียนรู้ พบประเด็นดงันี	   
2.1. นกัศึกษาเห็นวา่ตนเองไดรั้บความรู้และรู้สึกกระตือรือร้นเกี(ยวกบัเรื(องสิทธิ

ดา้นสุขภาพตนเองมากขึ	น เช่น “ไดรั้บรู้เรื(องสิทธิ� ต่างๆ การใชสิ้ทธิ�  30 บาท เมื(อประสบอุบติัเหตุ 
บตัรประกนัสังคม เรื(องของการเรียกร้องสิทธิ� ของตนเอง” “ทาํบตัรสามสิบบาทมานานแลว้ แต่ไม่
เคยได้ใช้ จ่ายเงินเองแล้วเสียค่าสิทธิ� ไปเปล่าๆ ปีเวน้ปี เพราะไม่รู้ใช้ยงัไง วนันี	 รู้แลว้ผมจะไปใช้
สิทธิ� ดูบา้ง” “กลบัไปหนูจะลองเช็คดูวา่หนูทาํประกนัสังคมไดไ้หม มีคนที(โรงงานโดนเครื(องบดมือ
ขาด แต่ก็ไม่ไดอ้ะไร ถา้เกิดแบบนี	 กบัหนูบา้ง หนูอยากไดค้่าชดเชยค่ะ” “เขา้ใจว่ามนุษยทุ์กคนเท่า
เทียมกนั แต่วา่สิทธิ� ของเราก็ยงัไม่เท่ากนั” 

2.2. นักศึกษาเห็นว่าตนเองมีทางเลือกมากยิ(งขึ	นในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทาง
สุขภาพในชุมชนและการขอความช่วยเหลือในยามเจ็บป่วย เช่น “ไดรู้้วา่เราสามารถออกกาํลงักายที(
สวนสมโภช 700 ปีได”้ “ไม่เคยฟังวิทยุของแมพเลย กลบัไปจะลองไปฟังดู” “ไดรู้้วา่ถา้เรามีปัญหา
สามารถไปใหมู้ลนิธิช่วยได”้ “ดีใจที(เจอครูแกว้ ไดรู้้วา่เราจะไปหาใครเวลาเราเดือดร้อน” ฯลฯ  

2.3. นักศึกษาได้รับความรู้เรื( องการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ และการลด
พฤติกรรมเสี(ยงที(อาจจะทาํให้เกิดโรค ดงัที(นกัศึกษาหลายคนสะทอ้นวา่ “ถา้ไม่มีเวลาคงจะตอ้งกิน
ขา้วกล่องโฟมอยู ่แต่ผมจะระวงัมากขึ	น” “ไดรู้้เรื(องอนัตรายจากกล่องโฟมและถุงพลาสติก” “รู้เรื(อง
การป้องกนัตวัเองจากการติดเชื	อต่างๆ จากผูอื้(น” “ไม่ควรซื	อยาในร้านที(ไม่มีเภสัชกร” “วนันี	 ไดรู้้วา่
ก่อนไปหาหมอเราตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร ป้องกนัและดูแลสุขภาพอยา่งไรครับ” “รู้เรื(องการป้องกนั
ตวัเองไม่ใชข้องใชส่้วนตวัร่วมกบัผูอื้(น”ฯลฯ 

2.4. นักศึกษามีความมั(นใจมากยิ(งขึ	นในการตดัสินใจเชื(อขอ้มูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณ ดงัที(สะทอ้นว่า “เราเชื(ออะไรโดยไม่คน้หาเหตุผลไม่ได ้ตอ้งสืบหาขอ้เท็จจริงก่อน” 
“หนูเคยเชื(อว่าคนเป็นเอชไอวีจะติดต่อกนัทางแม่สู่ลูกวนันี	 มนัเปลี(ยนความคิดไปเลย เราตอ้งหา
ขอ้มูลใหดี้ก่อนถึงจะปักใจเชื(อ” “หนูเคยอยากขาวมาก แลว้จะระวงัตวัเองตลอดใส่ผา้คลุมหนา้หลาย
ชั	นเวลาทาํงานออกแดด กินวิตามินหลายอยา่ง ใครวา่อะไรดีก็ซื	อหมด ต่อไปนี	วิตามินที(กินๆ อยูค่ง
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เวน้ไปก่อน เปลืองเงินแลว้ยงัเจบ็ตวัดว้ย สวยธรรมชาติดีกวา่กลวัตายเพราะยาค่ะ” “ไดเ้รียนรู้วา่การ
มีอะไรกบัแฟนตอนมีประจาํเดือนทาํใหท้อ้งได”้ ฯลฯ  

2.5. นกัศึกษาเห็นวา่กิจกรรมทาํให้พวกเขาไดเ้รียนรู้ที(จะทาํงานร่วมกบัผูอื้(น  ดงัที(
นกัศึกษาสะทอ้นวา่ “ไดเ้รียนรู้และรู้จกัเพื(อนต่างกลุ่มมากขึ	น” “ผมเรียนเขา้ใจมากขึ	นพอมานั(งหนา้
กบัพวกผูห้ญิง” “เพื(อนบางคนไม่ถูกชะตาดว้ยเลย ไม่เคยทาํงานดว้ยกนัพอไดคุ้ยกนัจริงๆ แลว้เขาก็
ไม่มีอะไรขอบคุณครูที(ทาํใหห้นูมีเพื(อนร่วมชะตากรรมมากขึ	น” “อยูก่ลุ่มเก่าอะไรๆ ก็หนู ตอนที(ครู
ให้ไปพูดหน้าชั	นก็ต้องเป็นหนูตลอด พอมาทาํกลุ่มโรคเอชไอวีนี(หนูทาํงานน้อยลงเจอเพื(อนที(
ช่วยกนัมากขึ	น”  

2.6. นกัศึกษายงัเกิดความประทบัใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัที(ไดส้ะทอ้นออกมา
ดงันี	  “หนูชอบที(ครูมาสอนแบบนี	 มนัทาํให้เรารักกนัมากขึ	น” “อยากให้มีทาํกิจกรรมแบบนี	 ทุก
รายวชิา ไม่เครียดดีค่ะ” “ครูชอบมีอะไรแปลกๆ มาใหท้าํตลอด ลุน้ดีค่ะ เทอมหนา้มีอีกนะคะ” “ไดรู้้
ความคิดของเพื(อนๆ แลว้ไดแ้ต่งเรื(องสนุกๆ ออกมาเล่ากนัไปหวัเราะกนัไป ถา้เป็นแบบนี	 ทุกวิชาคง
ดี” “มีเล่นเกมก่อนเขา้บทเรียน มนัทาํใหท้าํใหผ้อ่นคลาย แกง่้วง แถมยงัมีสาระอีก”  

ผูว้ิจยัตั	งขอ้สังเกตวา่นอกจากกิจกรรมขั	นนาํที(ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ําหรับการเตรียมผูเ้รียน
ให้เกิดเจตคติในด้านความต้องการเรียนรู้และความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพแล้ว การทํา
แบบทดสอบก่อนเรียนมีส่วนช่วยในการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการเรียนรู้และช่วยให้เกิด
คาํถามที(สะทอ้นถึงความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
4. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและวทิยากร   

การประเมินความคิดเห็นที(มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที( 1 
การประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน และกลุ่มที( 2 เป็นการประเมินความคิดเห็นของวิทยากร มี
รายละเอียดดงันี	   

1) ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน  
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจ ัย

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที(มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ โดยมีผูเ้รียนที(ตอบแบบสอบถามทั	งสิ	นจาํนวน 30 คน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี	   
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ตารางที(  16 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที(มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

    (n=30) 

ข้อ รายการประเมนิ X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ตอนที� 1 ด้านการจดัการเรียนรู้      

1 การดาํเนินกิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้
ใหน้กัศึกษาอยากเรียนรู้  

4.20 0.61 ระดบัมาก 

2  เนื	อหาเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนนาํไปใชไ้ด้
ในชีวติจริงแก่ตนเองและชุมชน  

4.10 0.66 ระดบัมาก 

3 วทิยากรเปิดโอกาสใหค้น้ควา้ขอ้มูลอยา่ง
เตม็ที(  

4.00 0.69 ระดบัมาก 

4  มีการฝึกใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ ลงมือแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

4.47 0.63 ระดบัมากที(สุด  

5 มีการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น
แลกเปลี(ยนเรียนรู้กบัเพื(อนไดอ้ยา่งเตม็ที(  

4.27 0.52 ระดบัมาก 

6 รู้จกัการฝึกใหรู้้จกัการประเมินขอ้มูลอยา่งมี
วจิารณญาณ  

4.03 0.67 ระดบัมาก 

7 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัและความตอ้งการของผูเ้รียน  

4.03 0.41 ระดบัมาก 

รวม  4.16 0.60 ระดบัมาก 

ตอนที� 2 ด้านสื�อและแหล่งเรียนรู้     

1 สื(อที(ใชใ้นแต่ละกิจกรรมมีความน่าสนใจ 
กระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้อยากเรียน  

4.13 0.43 ระดบัมาก 

2 สื(อและแหล่งเรียนรู้ที(ใชท้าํใหน้กัศึกษามี
ทางเลือกเกี(ยวกบัสุขภาพที(หลากหลาย 

3.90 0.66 ระดบัมาก 

3 สื(อและแหล่งเรียนรู้ที(ใชมี้ประโยชน์
สาํหรับผูเ้รียน  

4.13 0.57 ระดบัมาก 

4 สื(อและแหล่งเรียนรู้ที(ใชเ้พียงพอให้
นกัศึกษาไดค้น้ควา้  

4.03 0.32 ระดบัมาก 

5 การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาสื(อ
ของตนเอง ไปเผยแพร่ต่อในชุมชน 

4.10 0.71 ระดบัมาก 

รวม 4.06 0.54 ระดบัมาก  

ตอนที� 3 ด้านวทิยากร    

1 วทิยากรอธิบายและตอบคาํถามไดเ้ขา้ใจง่าย  3.97 0.49 ระดบัมาก 
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ตารางที(  16 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที(มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)  

    (n=30) 

ข้อ รายการประเมนิ X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

2 วทิยากรใหค้วามรู้ไดต้รงตามที(นกัศึกษา
ตอ้งการ  

4.20 0.55 ระดบัมาก 
 
 

3 วทิยากรสร้างบรรยากาศที(ดีในการเรียนรู้ มี
ความเป็นกลางไม่ตดัสิน นาํกิจกรรมได้
สนุกสนาน 

4.37 0.61 ระดบัมากที(สุด 

รวม 4.18 0.55 ระดบัมาก 

ตอนที� 4 การวดัผลและประเมนิผล     

1 ความพึงพอใจต่อแบบสอบถามก่อนและ
หลงัเรียน 

4.10 0.66 ระดบัมาก 

2 ความพึงพอใจต่อการเก็บคะแนนจากการ
ทาํผลงานจริง  

4.07 0.74 ระดบัมาก 

3 ความพึงพอใจต่อการสะทอ้นความเห็นใน
สมุดกระจกสะทอ้นความคิด 

4.13 0.43 ระดบัมาก 

4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการถอดบทเรียน
หลงัเผยแพร่ผลงานการทาํสื(อของนกัศึกษา   

4.33 0.66 ระดบัมาก 

 รวม 4.16 0.61 ระดบัมาก  

 รวมทั�งหมด 4.14 0.58 ระดบัมาก 

 
จากตารางที(  16 พบวา่ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแกนนาํ

แรงงานขา้มชาติที(มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั	 งนี	 มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกดา้น (X 

= 4.14, S.D.= 0.58) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ (X = 4.16, S.D.= 0.60) ดา้นสื(อและแหล่งเรียนรู้

นกัศึกษา (X = 4.06, S.D.= 0.54) ดา้นวิทยากร (X = 4.18, S.D.= 0.55) และดา้นการวดัผลและ

ประเมินผล (X = 4.16, S.D.= 0.60) นอกจากนี	นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะใหเ้พิ(มเติมระยะเวลาในการ
สอนมากยิ(งขึ	นและอยากให้จดักิจกรรมเสริมความรู้เรื(องสุขภาพ เรื(องสิทธิ�  เรื(องการป้องกนัโรค
แบบนี	 อีก  
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2.  ผลการประเมินความพงึพอใจของวทิยากร  
หลงัจากที(ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความ

รอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ผูว้จิยัไดส้อบถามความพึงพอใจของวิทยากรและผูร่้วมจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั	 งนี	จาํนวนทั	งสิ	น 3 คน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี	   

 
ตารางที(  17  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของวทิยากรที(มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

    (n=3) 

ข้อ รายการประเมนิ X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

 ตอนที� 1 เทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้      
1 การใชว้ธีิการจดักระบวนการเรียนรู้ที(หลากหลาย  4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 
2 การจดัการเรียนรู้เหมาะสมแก่ช่วงวยัของผูเ้รียน  4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 
3 การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสภาพจริงหรือชีวติ

จริงของผูเ้รียน  
4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

4 การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 4.67 0.00 ระดบัมากที(สุด 
5 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ/เห็นประโยชน์

ก่อนเขา้สู่บทเรียน 
4.00 1.00 ระดบัมาก 

6 การฝึกใหผู้เ้รียนสร้างทางเลือกที(หลากหลายในการ
เขา้ถึงขอ้มูล บริการทางสุขภาพและขอ้มูลอื(นๆ ที(
ตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 

5.00 0.00 ระดบัมากที(สุด 

7 การฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะพื	นฐานในการรับรู้
และทาํความเขา้ใจขอ้มูลสุขภาพที(เกี(ยวกบัตนเอง
และชุมชนได ้

4.00 1.00 ระดบัมาก 

8 การสร้างประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิด
และลงมือแกไ้ขปัญหาสุขภาพไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

4.00 0.00 ระดบัมาก 

9 การเปิดโอกาสและนาํเสนอทางเลือกใหผู้เ้รียนคน้หา
ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ที(  

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

10 เกิดการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ประสบการณ์กนัระหวา่ง
ผูเ้รียน  

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

11 การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหน้กัศึกษาเกิดการ
ประเมินขอ้มูลที(จะนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

12 การสร้างประสบการณ์สามารถตดัสินใจได้
เหมาะสมกบัตนเอง 
 

4.33 1.15 ระดบัมากที(สุด 
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ตารางที( 17  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของวทิยากรที(มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

    (n=3) 

ข้อ รายการประเมนิ X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

13 การฝึกฝนใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายทอดความรู้ทาง
สุขภาพใหแ้ก่ผูอื้(นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สร้างสรรคภ์ายใต ้
ขอ้จาํกดัของตนเอง 

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

14 การฝึกฝนใหผู้เ้รียนนาํเสนอทางเลือกดา้นสุขภาพ
ใหก้บัชุมชน 

4.00 1.00 ระดบัมาก 

15 การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที(เอื	อต่อการ
เรียนรู้ 

4.33 0.58 ระดบัมากที(สุด 

รวม 4.47 0.62 ระดบัมากที�สุด 

ตอนที� 2 สื�อและแหล่งเรียนรู้    

1 การสร้างทางเลือกใหน้กัศึกษารู้จกัแหล่งเรียนรู้และ
บริการสุขภาพที(หลากหลายสามารถเขา้ถึงไดจ้ริง 

4.33 0.58 ระดบัมากที(สุด 

2 สื(อที(ใชใ้นกิจกรรมมีความน่าสนใจ เป็นปัจจุบนั 
ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

4.33 0.58 ระดบัมากที(สุด 

3 สื(อที(ใชมี้ความเหมาะสมแก่ช่วงวยั ระดบัชั	น ความรู้ 
และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

4 การประยกุตใ์ชสื้(อและเทคโนโลยอียา่งหลายในการ
คน้ควา้ขอ้มูล 

4.00 1.00 ระดบัมาก 

5 สื(อและแหล่งเรียนรู้ที(ใชห้าง่ายไม่ยุง่ยากต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

รวม 4.40 0.66 ระดบัมากที�สุด 

ตอนที� 3 การวดัและประเมนิผล    

1 วธีิวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.00 1.00 ระดบัมาก 

2 วธีิวดัผลและประเมินผลมีความหลากหลาย 4.00 0.00 ระดบัมาก 

3 การวดัผลและประเมินผลมีความยติุธรรม 5.00 0.00 ระดบัมากที(สุด 

4 การวดัผลและประเมินผลเหมาะสมกบัช่วงวยั 
ระดบัชั	น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 

5 การวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสภาพจริง
ของผูเ้รียน 

4.67 0.58 ระดบัมากที(สุด 
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ตารางที( 17  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของวิทยากรที(มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
(ต่อ) 

    (n=3) 

ข้อ รายการประเมนิ X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

6 การวดัผลและประเมินผลเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วม 

4.00 0.43 ระดบัมาก 

 รวม 4.39 0.43 ระดบัมากที(สุด 

 รวมทั�งหมด 4.42 0.60 ระดบัมากที�สุด 

 
จากตารางที( 17  วิทยากรมีระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะอยูใ่นระดบัมากที(สุดในทุกดา้น (X = 4.42, S.D.= 0.60)  

ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ (X = 4.47, S.D.= 0.62)  ดา้นสื(อและแหล่งเรียนรู้ (X = 

4.40, S.D.= 0.66)  ดา้นการวดัและประเมินผล  (X = 4.39, S.D.= 0.43)   
 

5. ผลการทบทวนหลงัปฏิบัติการ (After Action Review) ของวทิยากร พบประเด็นที(
น่าสนใจดงันี	    

1. วิทยากรตั	งขอ้สังเกตว่าควรขยายประเด็นเรื(องของการเขา้ถึงสิทธิประกนัสังคม 
สิทธิการประกนัสุขภาพสาํหรับแรงงานขา้มชาติ กฎหมายที(เกี(ยวกบัสุขภาพ รวมไปถึงความรู้ในการ
ป้องกนัตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  วิธีการป้องกนัตนเองไม่ให้เกิดการตั	งครรภ์ไม่พึง
ประสงค ์โรคติดต่อต่างๆ เป็นเรื(องที(นกัศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก จึงน่าจะมีการขยายหรือเน้น
ย ํ	าความเข้าใจให้มากขึ	 น ลงลึกในรายละเอียดให้มากกว่านี	 หรือนํากรณีศึกษามาให้นักศึกษา
วิเคราะห์เพิ(มเติมให้มากขึ	น หรือนาํมาแยกจดัเป็นเรื(องๆ เพื(อให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้ประโยชน์
ไดม้ากยิ(งขึ	น  

2. สื(อที(ใช้ในชั	นเรียนครั	 งนี	 มีความขดัขอ้งทางเทคนิคอยู่มาก กิจกรรมในครั	 งต่อไป
ควรจะลดการใชเ้ทคโนโลยใีหน้อ้ยลง หรือมีแผนสาํรองที(ให้กิจกรรมสามารถดาํเนินไปได ้ 

3. ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมในครั	 งนี	 วิทยากรในพื	นที(และแกนนาํชุมชนหลายคนติด
ภารกิจทางการเมืองทาํให้ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้การกาํหนดวิทยากรในครั	 งต่อไปควรมีการกาํหนด
วิทยากรที(สามารถทาํหน้าที(แทนกนัไดไ้วห้ลายๆ คน หรือมีการฝึกอบรมวิทยากรเพื(อให้สามารถ
ถ่ายทอดเนื	อหาแทนกนัได ้โดยที(ประชุมเสนอให ้ครูกศน. จะตอ้งเป็นแกนหลกัในการจดักิจกรรม 
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4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมที(จดัไวใ้ห้น้อยเกินไปและไม่เพียงพอที(จะอธิบายใน
บางประเด็นที(นักศึกษาสนใจ เช่นปัญหาเรื( องสิทธิด้านสุขภาพของตนเอง หรือโรคที(นักศึกษา
แรงงานขา้มชาติไม่เคยไดย้นิหรือไม่รู้จกั ยงัไม่เคยไดย้นิ 

5. กิจกรรมการสื(อสารสุขภาพแมว้่านักศึกษาจะเริ(มตน้จากกิจกรรมการสื(อสารใน
ระดบัง่ายและไม่ซบัซอ้น แต่ถือเป็นโอกาสที(ดีที(นกัศึกษาจะสามารถพฒันาไปสู่การสื(อสารเรื(องราว
ที(ยากขึ	 น ทั	 งนี	 จะต้องมีชั(วโมงที( เพิ(มเติมเนื	 อหาที(นักศึกษาสนใจและต้องการจะเผยแพร่กับ
ผูเ้ชี(ยวชาญในพื	นที(ใหม้ากขึ	น 

6. ภาษาที(ใช้ในการสื(อสารแมว้่าผูเ้รียนจะสามารถสื(อสารดว้ยภาษาไตหรือภาษาไท
ใหญ่ได้ แต่ทั	งนี	 การอธิบายเรื(องโรคติดต่อหรือโรคต่างๆ ซึ( งมีคาํศพัท์ที(ยากและมีการอธิบายเป็น
ภาษไต ถึงระบบต่างๆ ของร่างกาย วทิยากรผูดู้แลจะตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนที(จะไปสื(อสารในชุมชนใชค้าํ
เทียบเคียงที(ง่ายและผูรั้บสารสามารถเขา้ใจไดง่้าย  

7. แมว้า่จะมีกิจกรรมที(กล่าวถึงเรื(องป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในชั	นเรียนแลว้
ก็ตาม นกัศึกษายงัมีความเขินอายที(จะสื(อสารเรื(องการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศ เช่น นกัศึกษากลุ่ม
หนึ( งอยากสื(อสารเรื( องการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์โดยใช้ถุงยาง และยกเลิกไปเพราะ
นักศึกษามีความลังเลใจที(จะพูดเรื( องเพศในที(สาธารณะหรือแม้แต่การพูดเรื( องเพศกับคนใน
ครอบครัว และมองวา่เรื(องเหล่านี	 เป็นเรื(องละเอียดอ่อน เป็นเรื(องที(ควรปกปิด และยงัเป็นประเด็นที(
ผูห้ญิงส่วนใหญ่ในชุมชนไม่กล้าพูดคุยกัน วิทยากรจึงเสนอแนะว่าหากมีการจดัครั	 งต่อไปควร
เพิ(มเติมประเด็นเหล่านี	 ใหม้ากขึ	น และสร้างพื	นที(หรือจกัเวทีเฉพาะที(สามารถพูดคุยเรื(องนี	 ไดใ้นกลุ่ม
เล็กๆ โดยมีผูเ้ชี(ยวชาญทางการแพทยใ์นชุมชนร่วมแลกเปลี(ยนพูดคุยควบคู่ไปดว้ย  

8. การขยายผลของกิจกรรมในอนาคต วิทยากรและผูร่้วมจดัเห็นว่าการจดักิจกรรม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนที(เป็นทายาทผูติ้ดตามของแรงงานขา้มชาติที(อยูใ่น
ระบบโรงเรียนในชั	นประถมศึกษาดว้ย โดยมองว่าการสื(อสารสุขภาพน่าจะเกิดขึ	นและปลูกฝังกนั
ตั	งแต่ที(พวกเขายงัเป็นเด็ก โดยปรับใหกิ้จกรรมมีความง่ายมากยิ(งขึ	น ซึ( งอาจจะเป็นการศึกษาที(ไม่ถึง
ขั	นตอ้งทาํใหเ้กิดวจิารณญาณ แต่ใหพ้วกเขาเขา้ใจขอ้มูลสุขภาพในระดบัเด็กเล็กทั(วไปเสียก่อน และ
ค่อยลงลึกในระดบัชั	นที(สูงขึ	น 
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ส่วนที� y การปรับปรุงรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ  

1. การปรับปรุงรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ฯ  
การปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ

ให้แก่แรงงานขา้มชาติ  (Migrant Health Literacy Model : MHL Model) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ไดแ้ก่  

1. การปรับปรุงรูปแบบฯ ภายหลังการรับรองเครื( องมือจากผูเ้ชี(ยวชาญ ผูว้ิจ ัยได้
ปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี(ยวชาญ 7 ประเด็น ไดแ้ก่  

1.1. เปลี(ยนแปลงชื(อรูปแบบฯ จาก “รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้าง
เสริมความฉลาดทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ” เป็น “รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อ
สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ” เนื(องจากผู ้เ ชี( ยวชาญเสนอให้
เปลี(ยนแปลงคาํวา่ “ความฉลาดทางสุขภาวะ” เป็นคาํอื(นๆ ที(มีความหมายใกลเ้คียงกนั ซึ( งคาํดงักล่าว
แฝงไวด้ว้ยอคติและอาจเกิดการตีความความหมายในเชิงลบเมื(อนาํมาใชก้บัผูถู้กศึกษาได ้ผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาและปรับเปลี(ยนเป็นคาํว่า “ความรอบรู้ทางสุขภาวะ” ซึ( งกาํหนดไวส้ําหรับใชใ้นการศึกษานี	
เท่านั	น  

1.2. ในรายละเอียดของหลกัการ ผูว้ิจยัได้ปรับเปลี(ยนคาํที(บ่งบอกถึงพฤติกรรม
บ่งชี	 ความรอบรู้ทางสุขภาวะทั	ง 5 ด้าน จากเดิมที(ใช้เป็นคาํกริยาเปลี(ยนแปลงเป็นคาํนามทั	งหมด 
ไดแ้ก่ Access เป็นคาํวา่  Accessibility, Understand เป็นคาํวา่ Understanding เป็นตน้  

1.3. ในรายละเอียดของหลักการ ผูว้ิจยัได้ลดทอนคาํซํ	 าและทาํให้เนื	อความเชิง
พรรณนาของหลกัการมีความกระชบัและไดใ้จความมากยิ(งขึ	น  

1.4. ในรายละเอียดของวตัถุประสงค์ของรูปแบบ ผูว้ิจยัได้ตดัคาํว่า “ผูเ้รียนเกิด
ความตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาสุขภาพและองคค์วามรู้ในการรับมือต่อปัญหาสุขภาพของ
ตนเองและชุมชน” เนื(องจากผูเ้ชี(ยวชาญเสนอวา่ไม่สอดคลอ้งกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซึ( งมี
เพียง 5 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงองคค์วามรู้และบริการทางสุขภาพ  การทาํความเขา้ใจองค์
ความรู้ทางสุขภาพ การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ    
และการสื( อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ  ซึ( งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผูว้ิจ ัยได้สอดแทรกการ
ตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาพไวเ้พื(อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนในทุกกิจกรรมอยู่แล้วจึงไม่
จาํเป็นตอ้งเขียนไวใ้นจุดประสงค ์ 
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1.5. ในส่วนของแผนผงัของรูปแบบ ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอใหมี้การเพิ(มเติมการประเมิน
รูปแบบและผลที(ไดเ้มื(อเสร็จสิ	นการใชรู้ปแบบดงักล่าว เพื(อให้ผูอ่้านเขา้ใจวา่ผลลพัธ์ (output) ของ
กระบวนการที(ไดจ้ดัทาํทั	งหมดคืออะไร  

1.6. เงื(อนไขการนาํรูปแบบไปใช้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากคาํแนะนาํ
ของผูเ้ชี(ยวชาญ ผูว้ิจยัไดเ้พิ(มเติมในเรื(องความยืดหยุน่ของเนื	อหาโดยผูจ้ดัสามารถปรับเปลี(ยนหรือ 
ขยายประเด็นออก เพื(อใหเ้ป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผูเ้รียนและชุมชนใหม้ากที(สุด  

1.7. เงื(อนไขการนาํรูปแบบไปใช้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากคาํแนะนาํ
ของผูเ้ชี(ยวชาญ ผูว้ิจยัได้เพิ(มเติมเรื( องความยืดหยุ่นของเวลาที(ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
เพิ(มเติมหรือลดทอนไดต้ามความเหมาะสม  

2. การปรับปรุงรูปแบบฯ ภายหลงัจากการนาํรูปแบบไปทดลองใช ้มีการปรับปรุง  2 
ประเด็น ไดแ้ก่  

2.1. เงื(อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ดา้นการบริหารจดัการ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเรื(องการ
ใชท้รัพยากรที(มีอยูแ่ลว้ในชุมชน เพื(อใหเ้กิดความย ั(งยืนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ เนื(องจากบาง
กิจกรรมมีความติดขดัด้านการจัดหาทรัพยากร เช่น การใช้เครื( องกระจายเสียงในชั	นเรียน จอ
โปรเจคเตอร์ หรือสื(อมลัติมีเดียต่างๆ การใช้ทรัพยากรที(มีอยู่แลว้ในชุมชนหรือในหน่วยงานหรือ
องคก์รจึงเป็นการแกไ้ขปัญหาดีและลดขอ้จาํกดัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอี้กทางหนึ(งดว้ย    

2.2. เงื(อนไขการนํารูปแบบไปใช้ ด้านการบริหารจดัการ จากการทดลองจดั
กิจกรรมการเรียนรู้พบว่านกัศึกษาแรงงานขา้มชาติบางคนไม่มีอุปกรณ์สําหรับสืบคน้ขอ้มูล มือถือ
ไม่สามารถเชื(อมต่ออินเตอร์เน็ต และบางรายมือถือชาํรุดทาํให้ไม่สามารถสืบคน้ขอ้มูลตามกิจกรรม
ที(กาํหนดไวใ้นบางช่วงได้  ปัญหาเหล่านี	 อาจเกิดขึ	นกบัผูน้าํรูปแบบไปใช้ได้เช่นกนั ดงันั	นผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการจดัหาระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สืบคน้ไวอ้ยา่งเพียงพอ เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายที(เสถียร การจดัหาแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์สําหรับสืบคน้ขอ้มูล เพื(อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาใหเ้กิดขึ	นอยา่งเท่าเทียมและทั(วถึง  
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ตารางที( 18  เปรียบเทียบการปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้         
ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  (MHL Model) 

เปรียบเทยีบการปรับปรุงรูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ (MHL Model)  

รูปแบบฯ ที�พฒันาขึ�น 

การปรับปรุงระยะที� 1 

ภายหลงัการรับรองฯ จากผู้เชี�ยวชาญ  

การปรับปรุงระยะที� 2 

ภายหลงัจากนํารูปแบบไป

ทดลองใช้ 

1.ชื(อรูปแบบ: รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริม
ความฉลาดทางสุขภาวะใหแ้ก่
แรงงานขา้มชาติ  

เปลี(ยนแปลงเป็นชื(อ รูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  

คงเดิม  

2.หลกัการ  1. ชื(อภาษาองักฤษเกี(ยวกบัพฤติกรรมบ่งชี	 ที(
กาํหนดไวใ้นรูปแบบจากเดิมที(เป็นคาํกริยาและ
คาํนามใหเ้ปลี(ยนเป็นคาํนามทั	งหมด ไดแ้ก่ 
Access เป็น Accessibility, Understand เป็นคาํ
วา่ Understanding เป็นตน้  
2. ในคาํอธิบายถึงหลกัการผูว้จิยัไดล้ดทอน
ขอ้ความที(กล่าวซํ	 าเพื(อใหเ้นื	อหากระชบัและ
สั	นลง โดยคงใจความเดิมไว ้ 

คงเดิม  

3.วตัถุประสงค ์ ตดัคาํวา่ “ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัถึง
ความสาํคญัของปัญหาสุขภาพและองคค์วามรู้
ในการรับมือต่อปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ชุมชน” เนื(องจากไม่สอดคลอ้งกบัแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  

คงเดิม  

3.ขั	นตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  

เพิ(มเติมผลของการจดักิจกรรมสาํหรับผูเ้รียน  
ซึ(งเกิดขึ	นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ
การประเมินตามสภาพจริง  

คงเดิม  
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ตารางที( 18  เปรียบเทียบการปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  (MHL Model) (ต่อ)  

เปรียบเทยีบการปรับปรุงรูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ (MHL Model)  

รูปแบบฯ ที�พฒันาขึ�น 

การปรับปรุงระยะที� 1 

ภายหลงัการรับรองฯ จากผู้เชี�ยวชาญ  

การปรับปรุงระยะที� 2 

ภายหลงัจากนํารูปแบบไป

ทดลองใช้ 

4.เงื(อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ เพิ(มเติมเงื(อนไขฯ  ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ จาํนวน 2 ขอ้ไดแ้ก่  
w. v) กิจกรรมบางส่วนหรือบางประเด็นที(
วทิยากรหรือผูจ้ดัเห็นควรวา่เหมาะสมและ
เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน สามารถ
ยดืหยุน่หรือ ปรับเปลี(ยนหรือ ขยายประเดน็
ออก เพื(อใหเ้ป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและชุมชนใหม้ากที(สุด  
2. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมสามารถยดืหยุน่
ได ้ 

เพิ(มเติมเงื(อนไขฯ ดา้น
การบริหารจดัการ 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่  

1. การใช้
ทรัพยากรในการจดั
กิจกรรม ควรเป็นสิ(งที(หา
ไดง่้ายและไม่ใช้
เทคโนโลยทีี(ซบัซอ้น
เพื(อใหเ้กิดความยั(งยนื 

2. ควรมีการจดัหา
ระบบอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์สืบคน้ไวอ้ยา่ง
เพียงพอ 
 

 

2. การปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ฯ  
การปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทาง

สุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่  
1. การปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลงัการรับรองเครื(องมือจากผูเ้ชี(ยวชาญ 

ผูว้จิยัไดป้รับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี(ยวชาญ 8 ประเด็น ไดแ้ก่  
1.1. รายละเอียดคาํนาํ ผูว้จิยัไดป้รับปรุงคาํนาํใหมี้ความกระชบัมากยิ(งขึ	น  
1.2. รายละเอียดสารบญั ผูว้ิจยัไดเ้พิ(มเติมรายละเอียดของสารบญัในแต่ละหน่วย

การเรียนรู้เพื(อใหผู้น้าํรูปแบบไปใชส้ามารถเปิดอ่านเนื	อหาไดง่้ายขึ	น  
1.3. องค์ประกอบของคู่มือโดยภาพรวม ผูว้ิจยัไดป้รับองคป์ระกอบของคู่มือจาก

เดิมที(มีการสอดแทรกเอกสารประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รวมไปกบัแผนการจดักิจกรรมการ
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เรียนรู้ ผูว้ิจยัได้แบ่งองค์ประกอบต่างๆ ให้มีเนื	อหาที(อ่านง่ายมากขึ	น แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที( 1 รายละเอียดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติ   ส่วนที( 2  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที( 3 เอกสารประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  

1.4. ผูว้ิจ ัยเพิ(มเติมรายละเอียดของคู่มือเกี(ยวกับบทบาทของวิทยากร เพื(อให้
วทิยากรมีแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกนั  

1.5. ผูว้ิจยัเพิ(มเติมรายละเอียดเกี(ยวกบันิยามศพัท์เฉพาะและคาํย่อที(ใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เนื(องจากมีคาํเฉพาะเกี(ยวกบัการเรียกบตัรต่างๆ เฉพาะถิ(นและการใช้ชื(อย่อใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั	 งนี	 จาํนวนมาก จึงตอ้งเพิ(มเติมเพื(อให้ผูน้าํคู่มือไปใช้สามารถคาํ
เหล่านี	ไดด้ว้ยระยะเวลาอนัสั	น  

1.6. ผูว้ิจยัเพิ(มเติมโครงสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ เพื(อให้ผูน้าํรูปแบบ
ไปใชส้ามารถเขา้ใจภาพรวมของการจดักิจกรรมทั	งหมดไดง่้ายยิ(งขึ	น  

1.7. ในหน่วยการเรียนรู้ที( 2 ผูว้จิยัไดป้รับมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
โดยตดัคาํวา่ตีความแยกแยะเพราะเป็นส่วนหนึ(งของการทาํความเขา้ใจอยูแ่ลว้    

1.8. เพิ(มเติมคาํอธิบายของเฉลยคาํตอบในคู่มือเพื(อใหว้ทิยากรสามารถศึกษาไดง่้าย
ขึ	น โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัทาํรายละเอียดของเฉลยเพื(อส่งมอบคู่มือที(ปรับปรุงแลว้ให้กบัชุมชน
ไปใชเ้รียบร้อยแลว้  

2. การปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบฯ ภายหลงัจากการนาํรูปแบบไปทดลองใช ้มีการ

ปรับปรุง 2 ประเด็นไดแ้ก่  

2.1. เปลี(ยนแปลงกิจกรรมการนาํเขา้สู่บทเรียน เนื(องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน

การนาํเสนอวิดีโอในชั	นเรียนมีความขดัขอ้ง ทาํให้ผูว้ิจยัและทีมวิทยากรเปลี(ยนแปลงกิจกรรมเรื(อง

การดูวดีิโอเป็นการเล่นเกมเรื(องหนงัสือพิมพสิ์ทธิ�  โดยกเกมดงักล่าวผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถ

หาอุปกรณ์มาใชไ้ดง่้าย มีอยูท่ ั(วไปในชุมชนและไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยซีบัซอ้น  

2.2. รายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรมที( 4  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้มีการ

ใช้แพทยจ์าํลองเพื(อเฉลยอาการของแต่ละกลุ่มว่าพวกเขาเป็นโรคใดและตอ้งปฏิบติัตวัอย่างไร แต่

เนื(องจากบุคลากรในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการเล่นเป็นแพทยจ์าํลองมีไม่เพียงพอ ผูว้ิจยัจึงได้

ปรับโดยใชว้ธีิการเขียนจดหมายจากแพทยถึ์งคนไขขึ้	น ซึ( งในจดหมายดงักล่าวมีความยาวประมาณ 
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10 บรรทดับรรยายถึงผลการตรวจวินิจฉัยโรคและแนะนาํการปฏิบติัตวัให้แก่ผูป่้วย ทั	งนี	 มีการ

กาํหนดใหผู้เ้รียนสามารถสอบถามวทิยากรเมื(อมีขอ้สงสัยเพิ(มเติม 

ตารางที( 19  เปรียบเทียบการปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบฯ  
เปรียบเทยีบการปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ (MHL Model)  

คู่มือการใช้รูปแบบฯ ที�พฒันาขึ�น 

การปรับปรุงระยะที� 1 

คู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลงั 
การรับรองจากผู้เชี�ยวชาญ  

ปรับปรุงระยะที� 2 

คู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลงั
จากนําไปทดลองใช้ 

คาํนาํ ปรับปรุงใหมี้ความกระชบัมากยิ(งขึ	น  คงเดิม  
สารบญั  เพิ(มเติมรายละเอียดขององคป์ระกอบ

แต่ละหน่วยการเรียนรู้  
คงเดิม  

องคป์ระกอบของคู่มือ คู่มือฯที(
พฒันาขึ	นประกอบดว้ย 3 ส่วน
ไดแ้ก่  

1. คาํชี	แจงวทิยากร  
2. รูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้  
3. แผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยสอดแทรกเอกสาร
ประกอบต่างๆ ไวใ้นแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  

เพื(อใหคู้่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้
นี	 อ่านง่ายยิ(งขึ	นผูว้จิยัไดจ้ดัทาํ
หมวดหมู่ของคู่มือไวด้งันี	   
ส่วนที( 1 รายละเอียดรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื(อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่
แรงงานขา้มชาติ   
ส่วนที( t  แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  
ส่วนที( y เอกสารประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  

คงเดิม  

ไม่มีการกาํหนดบทบาทของ
วทิยากร 

เพิ(มเติมบทบาทของวทิยากร  คงเดิม  

ไม่มีการนิยามศพัทแ์ละอธิบายคาํ
ยอ่  

เพิ(มเติมนิยามศพัทแ์ละคาํยอ่ที(สาํคญั
ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

คงเดิม  

หน่วยการเรียนรู้ที( 1  คงเดิม เปลี(ยนแปลงกิจกรรมการนาํเขา้
สู่บทเรียน เนื(องจากอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ในการนาํเสนอ
วดีิโอในชั	นเรียนมีความขดัขอ้ง 
ทาํใหผู้ว้จิยัและทีมวทิยากร 
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ตารางที( 19  เปรียบเทียบการปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบฯ (ต่อ)  
เปรียบเทยีบการปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ (MHL Model)  

คู่มือการใช้รูปแบบฯ ที�พฒันาขึ�น 

การปรับปรุงระยะที� 1 

คู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลงั 

การรับรองจากผู้เชี�ยวชาญ  

ปรับปรุงระยะที� 2 

คู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลงั

จากนําไปทดลองใช้ 

  เปลี(ยนแปลงกิจกรรมเรื(อง
การดูวดีิโอเป็นการเล่นเกม
เรื(องหนงัสือพิมพสิ์ทธิ�  ซึ(ง
เป็นการปรับใชอุ้ปกรณ์ที(หา
ง่ายในชุมชนและไม่ตอ้งใช้
เทคโนโลยซีบัซอ้น  

หน่วยการเรียนรู้ที( 2  มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที( 2 ตดัคาํวา่
ตีความแยกแยะเพราะเป็นส่วนหนึ(งของ
การทาํความเขา้ใจอยูแ่ลว้   

คงเดิม  

หน่วยการเรียนรู้ที( 3  คงเดิม  คงเดิม  
หน่วยการเรียนรู้ที( 4 คงเดิม  ในใบกิจกรรมที( 4 เนื(องจาก

บุคลากรในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในการเล่นเป็น
แพทยจ์าํลองมีไม่เพียงพอ 
ผูว้จิยัจึงไดป้รับโดยใชว้ธีิการ
เขียนจดหมายจากแพทย ์ซึ(ง
ในจดหมายดงักล่าวเป็นการ
บอกผลการตรวจวนิิจฉยัโรค
และแนะนาํการปฏิบติัตวั
ใหแ้ก่ผูป่้วย  

หน่วยการเรียนรู้ที( 5  คงเดิม  คงเดิม  
เอกสารแนบคู่มือฯ เช่น 
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนมี
เพียงเฉลยคาํตอบไม่มีการอธิบาย 

เพิ(มเติมคาํอธิบายของเฉลยคาํตอบใน
คู่มือ(ฉบบัจริง) เพื(อใหว้ทิยากรสามารถ
ศึกษาไดง่้ายขึ	น  

คงเดิม  
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บทที�  5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 
การวิจยัเรื� องการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้

ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติฉบบันี* เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ซึ� ง
มีขั*นตอนของการศึกษาแบ่งออกเป็น C ขั*นตอนไดแ้ก่  

ขั*นตอนที� E การศึกษาขอ้มูลพื*นฐาน (Research 1) ใชว้ิธีการศึกษาทั*งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสาร สถิติจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ การ
วิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามถึงสภาพ การดูแลสุขภาพ และความตอ้งการเรียนรู้ทางสุขภาพ
ของแรงงานขา้มชาติในชุมชน  มีการสัมภาษณ์ความตอ้งการเรียนรู้และประสบการณ์ความเจ็บป่วย
ของผูเ้รียน และการสอบถามแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติหรือบุคคล
ต่างวฒันธรรมจากผูเ้ชี�ยวชาญ   

ขั*นตอนที� P การพฒันารูปแบบ (Development 2) ผูว้ิจยัได้พฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ พร้อมทั*งคู่มือการ
ใชรู้ปแบบฯ ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื*นที� จากนั*นผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบและคู่มือการใชรู้ปแบบ
ดงักล่าวเสนอให้ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการสื�อสารสุขภาพ ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นการจดัการศึกษา
สําหรับแรงงานขา้มชาติ ดา้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจาํนวน R ท่านรับรอง
ตรวจสอบคุณภาพความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของรูปแบบ   

ขั*นตอนที� S การทดลองนาํรูปแบบไปใช ้(Research 2) เป็นการดาํเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ไดว้างไว ้และประเมินผลความรอบรู้ทางสุขภาวะของ
ผูเ้รียนดว้ยวิธีการที�หลากหลาย ทั*งการทดสอบความรู้ (Knowledge) ของผูเ้รียนดว้ยแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน การทดสอบการเรียนรู้ดา้นทกัษะ (Practice) ของผูเ้รียนในระหวา่งเรียนดว้ยการ
จดัทาํผลงานของผูเ้รียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ� งในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยากร
จะทาํหนา้ที�ในการประเมินแบบไม่เป็นทางการ ให้ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํผลงาน และปรับปรุง
ผลงานของผูเ้รียนเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที�วางไว ้นอกจากนี* ยงัมี
ประเมินเจคติ (Attitude) ของผูเ้รียนผ่านการถอดบทเรียนกลุ่มนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ
ภายหลงัจากการสื�อสารสุขภาพในชุมชน และให้นกัศึกษาบนัทึกสมุดกระจกสะทอ้นความคิดเพื�อ
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สะทอ้นความคาดหวงัและความตอ้งการก่อนเริ�มกิจกรรม ความรู้สึกในระหวา่งการเรียนรู้ และสิ�งที�
ไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนรู้ที�จดัขึ*น  

ขั*นตอนที� C การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ (Development 2) ในขั*นตอนนี*ผูว้ิจยัได้
แบ่งการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติออกเป็น P ส่วนไดแ้ก่ การประเมินเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ ทั*งจากผูเ้รียนและวิทยากร และการประเมินเชิง
คุณภาพไดแ้ก่การประชุมถอดบทเรียนทบทวนหลงัปฏิบติังานจากวิทยากร เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวมา
ใชใ้นการจดัทาํขอ้เสนอแนะและปรับปรุงรูปแบบต่อไป   

 
สรุปผลการวจัิย  

การวิจยัเรื� องการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติสรุปผลการวจิยัไดด้งันี*   

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื*นฐาน การดูแลสุขภาพและการเรียนรู้ดา้นสุขภาพของแรงงาน
ขา้มชาติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า องค์ประกอบที�ใช้สําหรับการร่างรูปแบบ
ประกอบดว้ย C องค์ประกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ ขั*นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช้ โดยพฤติกรรมที�บ่งชี* สําหรับการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะประกอบดว้ย R ดา้น (Don Nutbeam, ����; สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, �%%&) ไดแ้ก่ 
การเขา้ถึงองค์ความรู้ทางสุขภาพ การทาํความเข้าใจองค์ความรู้ทางสุขภาพ การประเมินองค์
ความรู้ทางสุขภาพ การประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสุขภาพและการสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ 
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั* งนี* จะประยุกต์ใชแ้นวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ปรัชญาคิด
เป็น การจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากการศึกษาแบบสอบถามพบวา่แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่
มีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ประกอบอาชีพรับจา้งก่อสร้าง พวกเขามกัจะยา้ยที�ทาํงานไป
เรื�อยๆ แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ พวกเขามกัจะซื*อยารับประทานเองและไป
คลินิกเอกชนมากกวา่ไปโรงพยาบาลของรัฐ ในดา้นการสื�อสารพบวา่แรงงานส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียน
หนงัสือร้อยละ 79.14 ทาํให้พวกเขาไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้และสื�อที�พวกเขาสามารถเขา้ถึง
ไดดี้คือสื�อบุคคลหรือการสื�อสารทางตรงสื�อที�มีภาพและเสียง เช่น ละคร ภาพยนตร์ฯลฯ ซึ� งสื�อที�มี
ตวัหนังสือที�เข้ามาเกี�ยวข้องมักจะเป็นที�นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือทายาทรุ่นที� 2 ที�ได้เรียน
หนงัสือเท่านั*น และองคค์วามรู้ที�แรงงานขา้มชาติในชุมชนตอ้งการรู้มากที�สุดคือเรื�องสิทธิc ในการ
รักษาพยาบาล ผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา กลุ่มนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่
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เป็นทายาทในรุ่นที� 2 ที�อพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทย บางคนไดรั้บการศึกษาจากประเทศเมียน
มาร์ตั*งแต่เยาวว์ยั การเขา้มาศึกษาที�ศูนย ์กศน. ตาํบลไชยสถาน โดยมองวา่การศึกษาจะช่วยทาํให้
พวกเขามีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ* น พวกเขามกัถูกพ่อแม่สอนให้รู้จกัอดทน เรียนรู้เก็บอาการความ
เจบ็ป่วย “ฟื� นให้ไว หายให้เร็ว” ซึ� งหมายถึงการจดัการกบัความเจ็บป่วยดว้ยระยะเวลาอนัสั*น เช่น 
การใช้บริการที�คลินิกใกล้บา้นและซื*อยามารับประทานเอง นอกจากนี* พวกเขาเห็นว่าสิทธิด้าน
สุขภาพที�พวกเขาไดรั้บยงัไม่คุม้ค่าจึงยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน
มากกว่าการเลือกไปใช้สิทธิc ในโรงพยาบาลของรัฐ และรู้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบติัเมื�อเขา้รับ
บริการในสถานพยาบาลของรัฐอีกดว้ย 

2. ผลการพฒันารูปแบบ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะหรือที�เรียกสั*นๆ ว่า  MHL Model (ซึ� งยอ่มาจาก Migrant Health 
Literacy Model)โดยรูปแบบนี* ประกอบด้วยองค์ประกอบ C ส่วนได้แก่ E) หลักการ P) 
วตัถุประสงค์ S) ขั*นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ C) เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช้  ทั*งนี*  
ขั*นตอนการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้นั*นสามารถแบ่งได้เป็น R ขั*นตอนหลกัดงันี*  ขั*นตอนที� E 
เตรียมสาํรวจระบบสนบัสนุนทั*งสี�ในชุมชน แนะนาํตวั และเชื�อมโยงให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
ขั*นตอนที� P ศึกษาสภาพ บริบท และความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ ขั*นตอนที� S 
ร่วมกนัออกแบบร่างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และวางแผนการประเมินการเรียนรู้  ขั*นตอนที� 
C  ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ ขั*นตอนที� R ประเมินการนาํรูปแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้และปรับปรุงการจดักิจกรรมซึ� งรูปแบบดงักล่าวไดรั้บการรับรองจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่านวา่มีความสอดคลอ้งกนัในองคป์ระกอบและมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
สามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

3.ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบว่า ดา้นการประเมินความรู้ (Knowledge)  นกัศึกษา
แกนนาํแรงงานขา้มชาติมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั 0.01 ในทุกหน่วยการเรียนรู้ ดา้นการประเมินทกัษะ (Practice) พบวา่นกัศึกษามีคะแนนการ
จดัทาํผลงานทั*ง 5 หน่วยการเรียนรู้ในระดบัคุณภาพดีขึ*นไปตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนด 
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายการสื�อสารในชุมชน พบวา่ แรงงานขา้มชาติในชุมชนเห็นวา่เป็นเรื�อง
ที�ดีที�ลูกหลานของพวกเขาสามารถนาํสิ�งที�เรียนมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวิตประจาํวนั สามารถสื�อสาร
ใหพ้วกเขาเขา้ใจไดง่้ายดว้ยภาษาของตนเอง พวกเขาไดรั้บความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื�องง่ายใกลต้วั และยงั
ไดใ้กลชิ้ดกบัลูกหลานมากยิ�งขึ*นอีกดว้ย ผลการถอดบทเรียนทบทวนหลงัจากการสื�อสารสุขภาพ
ของผูเ้รียนพบว่ากิจกรรมประโยชน์ทั* งในด้านการทาํงานกับผูอื้�นและการได้ทาํงานเพื�อผูอื้�น
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งคนในชุมชนของพวกเขาเอง และหากมีเวลามากกวา่นี*ตอ้งการจะปรับปรุงให้มีสื�อ 
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เพลงหรือรูปภาพบรรยายประกอบที�น่าสนใจขึ*น การซกัซ้อมทาํความเขา้ใจเพื�อนในกลุ่มให้มากขึ*น 
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายมากขึ*น และพฒันาประเด็นที�ยงัไม่มีโอกาสสื�อสารในครั* งนี*  และ
ปรับปรุงภาษาของตนเองให้อธิบายให้ผูฟั้งเขา้ใจไดง่้ายขึ*น ผลการวิเคราะห์สมุดกระจกสะทอ้น
ความคิดพบวา่ผูเ้รียนมีทางเลือกมากยิ�งขึ*นในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพในชุมชนและการขอ
ความช่วยเหลือในยามเจ็บป่วย ได้รับความรู้เรื� องการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ และการลด
พฤติกรรมเสี�ยงที�อาจจะทาํใหเ้กิดโรค มีความมั�นใจมากยิ�งขึ*นในการตดัสินใจเลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณ เห็นว่ากิจกรรมทาํให้พวกเขาไดเ้รียนรู้ที�จะทาํงานร่วมกบัผูอื้�น และยงัพบว่า
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความประทบัใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม  

4. ผลการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะในระดบัมากในทุกดา้น 

(X = 4.14, S.D.= 0.58)  โดยมีขอ้เสนอแนะให้เพิ�มเติมระยะเวลาในกิจกรรมให้มากยิ�งขึ*นและ
อยากใหจ้ดักิจกรรมเสริมความรู้เรื�องสุขภาพ เรื�องสิทธิc  เรื�องการป้องกนัโรคเพิ�มเติม ขณะที�วิทยากร
มีระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ

อยูใ่นระดบัมากที�สุดในทุกดา้น(X = 4.42, S.D.= 0.60)   ผลการประชุมถอดบทเรียนทบทวนหลงั
ปฏิบติังานวทิยากรเสนอใหข้ยายประเด็นที�นกัศึกษาใหค้วามสนใจให้มากขึ*น กิจกรรมในครั* งต่อไป
ควรจะลดการใช้เทคโนโลยีให้น้อยลง ระยะเวลาในการจดักิจกรรมน้อยเกินไปไม่เพียงพอที�จะ
อธิบายในบางประเด็นที�นกัศึกษาสนใจ ควรมีการศึกษาเพิ�มเติมเรื�องคาํอธิบายโรคและอาการความ
เจ็บป่วยต่างๆ ในภาษาไทใหญ่เพื�อให้นกัศึกษาสามารถนาํไปสื�อสารไดง่้ายขึ*น และกิจกรรมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนที�เป็นทายาทผูติ้ดตามของแรงงานขา้มชาติควรขยายผล
ไปยงัโรงเรียนในชั*นประถมศึกษาของชุมชน  

5. การปรับปรุงรูปแบบ ในขั*นตอนนี*ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ  (Migrant Health Literacy 
Model : MHL Model) แบ่งออกเป็น P ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที� E การปรับปรุงรูปแบบฯ ภายหลงัการ
รับรองเครื� องมือจากผูเ้ชี� ยวชาญ ผูว้ิจ ัยได้ปรับปรุงตามคาํแนะนําของผูเ้ชี� ยวชาญ ดังนี*  มีการ
เปลี�ยนแปลงคาํต่างๆ ในรูปแบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกนัในทุกองค์ประกอบ เพิ�มเติม
ผลลพัธ์ (output) ที�ไดจ้ากการใชรู้ปแบบ และในเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ในเรื�องความยืดหยุน่ของเนื*อหาและเวลาที�ใช ้ระยะที� P การปรับปรุงรูปแบบฯ ภายหลงั
จากการนาํรูปแบบไปทดลองใช้ มีการปรับปรุง เนื*อหาในเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช้ ด้านการ
บริหารจดัการโดยกาํหนดให้ใช้ทรัพยากรที�มีอยู่แล้วในชุมชนและเพิ�มเติมเรื� องการจดัหาระบบ
อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สืบค้นไวอ้ย่างเพียงพอ นอกจากนี* มีการปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบ
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ออกเป็น 2 ระยะไดแ้ก่ ระยะที� 1 การปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบฯ ภายหลงัการรับรองเครื�องมือจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ ปรับปรุงเรื�องความกระชบัของคาํนาํ รายละเอียดของสารบญั เรียบเรียงองค์ประกอบ
ต่างๆ ของคู่มือให้มีเนื*อหาที�อ่านง่ายมากขึ*น เพิ�มเติมบทบาทของวิทยากร นิยามศพัทเ์ฉพาะและคาํ
ย่อที�ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ ในผูว้ิจยัไดป้รับ
มาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที� 2  เพิ�มเติมคาํอธิบายของเฉลยคาํตอบในคู่มือ ระยะที� 2 การ
ปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลังจากการนํารูปแบบไปทดลองใช้ มีการปรับปรุงดังนี*  
เปลี�ยนแปลงกิจกรรมการนาํเขา้สู่บทเรียนเป็นการเล่นเกมเรื�องหนังสือพิมพ์สิทธิc  ใช้วิธีการเขียน
จดหมายจากแพทยถึ์งคนไขแ้ทนการใชแ้พทยจ์าํลองในใบกิจกรรมที� 4  

 
อภิปรายผลการวจัิย  

การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ มีประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผลการวจิยัดงันี*   

1. ผลการศึกษาความต้องการเรียนรู้และการสื�อสารของแรงงานข้ามชาติในพื*นที� 
พบวา่ แรงงานส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูที่�ประเทศเมียนมาร์ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ ประกอบอาชีพ
รับจา้งก่อสร้างมากที�สุด แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือทาํให้ไม่สามารถเขา้ถึงสื�อที�มี
การให้ความรู้ดา้นสุขภาพเป็นตวัหนงัสือได ้เช่น ฉลากยา แผ่นพบั ป้ายรณรงค์ สื�อออนไลน์ ฯลฯ 
และไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิ บริการทางสุขภาพได ้แรงงานในชุมชนมกัจะซื*อยามากรับประทานเอง
และไปรักษากับคลินิกเอกชนในหมู่บ้าน ขณะที�แรงงานข้ามชาติร้อยละ 59.03 เข้าไม่ถึงสิทธิ
ทางดา้นสุขภาพใดๆ เช่นเดียวกบันกัศึกษาแรงงานขา้มชาติแมว้า่จะรู้ภาษาไทย แต่พวกเขาถูกสอน
ใหอ้ดทนกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ในลกัษณะ “ฟื* นให้ไว หายให้เร็ว” เพื�อให้สามารถทาํงานต่อไปได ้
นอกจากนี* ยงัรู้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบติัระหว่างรับบริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐ
และยงัรู้สึกว่าสิทธิc ที�รัฐจดัให้ไม่คุม้ค่า สอดคล้องกบังานของ ธนพรรณ จรรยาศิริและศิวพร อึ* ง
วฒันา (PRRE) ระบุว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เมื�อแรงงานขา้มชาติเจ็บป่วยส่วนใหญ่ซื*อยาเอง
จากร้านขายยาร้านขายของชาํ มีทั*งยาแผนใหม่และยาสมุนไพรบางส่วนใช้บริการคลินิก สถาน
บริการของรัฐ หรือคลินิกเฉพาะสาํหรับแรงงานขา้มชาติที�เขา้เมืองผดิกฎหมาย)สาเหตุที�แรงงานขา้ม
ชาติเขา้ไม่ถึงบริการสุขภาพ ไดแ้ก่ ความไม่เขา้ใจภาษา ปัญหาการสื�อสาร ทศันคติด้านลบของผู ้
ให้บริการและชุมชนที�มีต่อแรงงานขา้มชาติ กลุ่มแรงงานเขา้เมืองถูกกฎหมาย พบวา่ มีสาเหตุจาก
นายจา้งยดึบตัรสุขภาพหรือบตัรประจาํตวั (เนื�องจากยา้ยงาน เปลี�ยนนายจา้งบ่อย) ไม่มีบตัรสุขภาพ 
มีปัญหาในการเดินทางมารับบริการ (บตัรสีต่างๆ เดินทางขา้มอาํเภอไม่ได ้ผูท้าํงานเขา้ข่ายบตัร
ประกนัสังคม / บตัรแรงงานขา้มจงัหวดัไม่ได)้ การขึ*นทะเบียนในพื*นที�หนึ� ง ไม่สามารถรักษาต่าง
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พื*นที�ได ้(รักษาไดเ้ฉพาะฉุกเฉิน) กลุ่มที�ไม่ไดขึ้*นทะเบียนหรือเขา้เมืองผิดกฎหมาย พบวา่ แรงงาน
เขา้ไม่ถึงบริการสุขภาพทุกรูปแบบ และยงัแรงงานกลวัถูกเลิกจา้งจากโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วณั
โรค โรคเรื* อน และจากงานวิจยัของ สุสัณหา ยิ*มแยม้ (PRRRข: uS-uC) ที�กล่าวว่า สตรีชาวไทใหญ่
ส่วนใหญ่มีความรู้ไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัวิธีการใชย้าและผลขา้งเคียงของยา ซึ� งร้อยละ 56.7 ซื*อยามา
รับประทานเอง แรงงานสตรีไม่มีบตัรประกนัสุขภาพไม่อยากไปโรงพยาบาลของรัฐเพราะกลวัถูก
จบัร้อยละ 85.7    

จากประเด็นขอ้จาํกดัของการขาดความรู้เกี�ยวกบัระบบการแพทยใ์นประเทศปลายทาง
นาํมาสู่การเขา้ไม่สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการที�พวกเขาพึงได ้ยงัพบอีกว่าขอ้มูลจากหลาย
ประเทศที�พฒันาแลว้แสดงวา่ระดบัการรู้หนงัสือตํ�าส่งผลใหเ้กิดการไม่ยอมใชข้อ้มูลและบริการดา้น
สุขภาพที�จดัไวใ้ห ้และยงับ่งชี*วา่ประชาชนป้องกนัโรคและการจดัการตนเองขณะที�เป็นโรคไดน้อ้ย
มาก (DeWalt, Berkman, Sheridan, Lohr, and Pignone, PzzC; Nutbeam.D, Pzzu: Pz~P) งานศึกษา
ของ Margareth S Zanchetta and  Iraj M Poureslami (Pzz�: SP�- SSz) ชื�อวา่   Health Literacy 
Within the Reality of Immigrants' Culture and Language ชี* ให้เห็นถึงความสําคญัของความรอบรู้
ทางสุขภาวะว่ามีประโยชน์อย่างยิ�งกบัผูอ้พยพมาอยู่ใหม่ในประเทศแคนาดา ซึ� งพูดภาษาฝรั�งเศส
เป็นภาษาแม่และไม่สามารถอ่านภาษาองักฤษได ้ผูอ้พยพไม่คุน้เคยกบัระบบการดูแลสุขภาพที�จะ
ช่วยให้พวกเขาได้รับการบริการที�จาํเป็นหรือการหาขอ้มูลสุขภาพที�เกี�ยวขอ้งการนาํเสนอขอ้มูล
ความเสี� ยงด้านสุขภาพที�เป็นผลดีต่อผูอ้พยพที�มาอยู่ใหม่มีความยากเกินไป ขณะที�แหล่งข้อมูล
ทางการศึกษาที�มีมุมมองเฉพาะที�เอื*อใหผู้ค้นจากวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยสามารถเขา้ถึงไดห้รือขอ้มูล
แบบ E-health มีอยูเ่พียงเล็กนอ้ย ขอ้จาํกดัทางภาษาและการรู้หนงัสือจึงเป็นอุปสรรคหลายอยา่งใน
การเขา้ถึงขอ้มูลจากสื�อยงัมีขอ้จาํกดัอยูม่าก ดงันั*นการใหค้วามรู้เรื�องสิทธิ แหล่งบริการสุขภาพ องค์
ความรู้เรื�องโรค การป้องกนัโรคจึงเป็นขอ้คน้พบที�งานวจิยันี* ใหค้วามสาํคญัยิ�ง  

สืบเนื�องจากการไม่ รู้หนังสือของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ในชุมชน นําไปสู่
การศึกษาความตอ้งการดา้นการเรียนรู้และรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสมสําหรับแรงงานขา้มชาติ
ในชุมชนพบวา่ พวกเขาเขา้ถึงสื�อที�เป็นภาพและเสียงประกอบในชีวติประจาํวนัอยูบ่่อยครั* ง เช่น การ
ดูละครและภาพยนตร์ทางโทรทศัน์และฟังเพลงเป็นหลกั และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
แรงงานขา้มชาติในชุมชนจึงตอ้งอาศยัการสื�อสารแบบทางตรง (direct communication) หรือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบอกเล่า เช่น การเข้าร่วมพบปะสังสรรค์กับเพื�อน การพูดคุย
ปรึกษาหารือกนั การไปร่วมในเทศกาลงานบุญต่างๆ ทาํให้แรงงานขา้มชาติไดรั้บข่าวสารใหม่ๆ 
จากกลุ่มของตน  
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บุคลากรทางการแพทยใ์นพื*นที�และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติเห็นวา่
ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นเครื�องมือที�สําคญัสําคญัสําหรับการศึกษาสุขภาพซึ� งสอดคลอ้งกบังาน
ของขวญัชีวนั บวัแดงและคณะ (PRRP) การไม่สามารถเขา้ถึงภาษาไทยของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุไท
ใหญ่ในพื*นที�ทาํให้แรงงานขา้มชาติขาดโอกาสในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขและขอ้มูลข่าวสาร
ทางสุขภาพที�จาํเป็น จึงไดพ้ฒันานกัสื�อสารสุขภาพไทใหญ่ (นสส.ไต) สื�อสารขอ้มูลสุขภาพผ่าน
วิทยุชุมชน งานวิจยัดงักล่าวคล้ายกบังานวิจยัเรื� องการพฒันาระบบการสื�อสารสุขภาพ ด้านการ
อนามัยเจริญพันธ์ุสําหรับแรงงานข้ามชาติที�พฒันานักจัดรายการวิทยุให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างดา้วและพนกังานสาธารณสุขต่างดา้ว  เพื�อเป็นกาํลงัสําคญัในการเผยแพร่ความรู้
ดา้นการอนามยัเจริญพนัธ์ุเป็นภาษาไทใหญ่ แต่กระนั*นก็ตามงานศึกษานี* ยงัเป็นการใชภ้าษาไตหรือ
ภาษาไทใหญ่ซึ�งเป็นภาษากลางสาํหรับคนไทใหญ่จากรัฐฉาน แต่ผลการศึกษาของงานวิจยันี* มีขอ้มูล
จากมูลนิธิแมพ ซึ� งมีเจา้หนา้ที�ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุก็สะทอ้นขอ้เท็จจริงที�วา่ แรงงานขา้มชาติ
ที�มาจากพื*นที�ต่างกนั ก็มีการสื�อสารทางตรงถือเป็นการสื�อสารที�สําคญัและใกลชิ้ดกบักลุ่มแรงงาน
ขา้มชาติมากที�สุด ทั*งนี* ผูสื้�อสารเองสามารถที�จะประเมินผูรั้บการสื�อสารไดโ้ดยตรงและเกิดผลใน
เชิงปฏิบติัมากที�สุด และไดส้ะทอ้นถึงการใช้ภาษาสําหรับการสื�อสารไวอ้ย่างน่าสนใจว่าการพูด
ภาษาไทใหญ่หรือภาษาไตก็แตกต่างกนัออกไปตามแต่ละพื*นที� ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ใน
รัฐฉานทางเหนือก็มีความแตกต่างจากภาษาชาติพนัธ์ุไทใหญ่ในรัฐฉานภาคกลาง ทาํให้แรงงานขา้ม
ชาติบางกลุ่มไม่สามารถเขา้ถึงองค์ความรู้ทางสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนที�ไม่ได้เรียนในระบบ
โรงเรียนก็ย่อมจะไม่เขา้ใจภาษาไทใหญ่ซึ� งเป็นภาษากลางไดเ้ช่นกนั ดงันั*นการศึกษานี* เป็นการให้
ความสําคญักบัการทาํงานของระบบวฒันธรรมในการให้ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้ม
ชาติซึ� งเป็นส่วนหนึ� งในครอบครัวหรือชุมชนนาํความรู้ที�ตนเองเห็นวา่เหมาะสมกบัครอบครัวและ
ชุมชนของตนเองไปเผยแพร่หรือสื�อสารทางตรงดว้ยภาษาชาติพนัธ์ุของกลุ่มตนเองและช่วยให้การ
สื�อสารขอ้มูลสุขภาพมีความสอดคลอ้งกบับริบททางวฒันธรรมของตนเองใหม้ากที�สุดอีกดว้ย  

กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื*นที�สะทอ้นปัญหาเรื�องสุขภาพของแรงงานขา้มชาติไว้
ดงันี*  พบโรคติดต่อในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ ไดแ้ก่ โรคทอ้งร่วง ไขห้วดั โรคปอดบวม อาหารเป็น
พิษ โรคไขห้วดัใหญ่ นอกจากนี* ยงัพบโรคระบาดอื�นๆ ได้แก่ ไขเ้ลือดออก โรควณัโรคปอดและ
ระบบอื�นๆ ไขร้ากสาด คางทูม โรคพิษสุนขับา้ บาดทะยกั โรคบิด สมองอกัเสบ ไวรัสตบัอกัเสบ 
หนองในแท ้ซิฟิลิส เริมที�อวยัวะเพศ หูดที�อวยัวะเพศ แผลริมอ่อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
อื�นๆ สอดคลอ้งกบังานของธนพรรณ จรรยาศิริและศิวพร อึ*งวฒันา (2551) ระบุวา่ปัญหาสุขภาพที�
พบมาก คือ อุจจาระร่วงเฉียบพลนั มาลาเรีย ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
อาหารเป็นพิษ วณัโรค ไขเ้ลือดออก ตาแดง และบิด บางส่วนพบปัญหา การวางแผนครอบครัว 
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อุบัติเหตุจากการทาํงาน ปัญหาเอดส์ ยงัไม่มีรายงานอย่างเป็นระบบในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
ประมาณวา่ร้อยละ 1.2 - 1.5  ติดเชื*อเอชไอวี แต่พบวา่วณัโรค และซิฟิลิสในแรงงานขา้มชาติเป็น
ปัจจยัเสี� ยงต่อการแพร่ระบาดของเอดส์ นอกจากนี* บุคคลากรทางการแพทย์ตั*งขอ้สังเกตถึงการ
ควบคุมโรคในชุมชนยงัทาํได้ยากด้วยปัจจยัต่างๆ ดังนี*  1) การแพทย์ในประเทศต้นทางยงัไม่
เจริญกา้วหนา้ทาํใหมี้การแพร่เชื*อโรคในกลุ่มแรงงานขา้มชาติยงัไม่อาจควบคุมได ้ดงัเช่นรายงานผล
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที�ขึ*นทะเบียนจงัหวดัสมุทรสาคร ซึ� งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าพบ
อตัราการติดเชื*อวณัโรคประมาณร้อยละ 0.2 (วารุณี สิทธิรังสรรค์, 2556) วฒันา เลี* ยววฒันา             
สะทอ้นวา่การแพร่ระบาดของเชื*อมาลาเรียมกัพบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพราะยงัมีพื*นที�
ป่าอยู่มาก พื*นที�เสื�อมโทรมจากภยัพิบติั และพื*นที�มีปัญหาก่อการร้ายจะมีการแพร่ระบาดของเชื*อ
มาลาเรียสูง เนื�องจากเจา้หน้าที�สาธารณสุขไม่สามารถเขา้ไปควบคุมโรคได้ (สํานักระบาดวิทยา, 
2550) นอกจากนี* ยงัพบว่าแรงงานขา้มชาติในชุมชนมีการเปลี�ยนสถานที�ทาํงานบ่อยทาํให้การ
ติดตามโรคเป็นไปไดย้าก สอดคลอ้งกบัธนพรรณ จรรยาศิริและศิวพร อึ*งวฒันา (2551) ที�มองวา่มี
ความเชื�อมโยงประเด็นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติกบัวิถีชีวิตของพวกเขาอยูม่ากไดแ้ก่ การเปลี�ยน
งาน เปลี�ยนนายจา้ง และยา้ยที�อยู่บ่อยตามลกัษณะงานอาชีพ นอกจากนี* ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดต้ั*ง
ขอ้สังเกตวา่แรงงานส่วนใหญ่มีบุตรมากมีอตัราการเกิดสูง  

2. ผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ หรือ Migrant Health Literacy Model : MHL Model รูปแบบนี* เป็น
รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) ตามแนวคิดของ Keeves (1997) โดยแนวคิดหลกัของการพฒันา
รูปแบบนี* เป็นการนาํแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาวะ (Health Literacy) ของดอน นทับีม (2001) เขา้
มาปรับใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติซึ� งกาํลงัศึกษาใน
ระดบัชั*นมธัยมศึกษาตอนตน้ของศูนยก์ศน.ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 
Sz คน ในรูปแบบของการสอนเสริมรายวิชาสุขศึกษา จาํนวน E� ชั�วโมงขึ*นไป การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้นี* มุ่งหวงัให้นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติเหล่านี*สามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ทางสุขภาพได ้
สามารถทาํความเขา้ใจ ประเมินองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพดว้ยตนเองไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดา้นสุขภาพไดต้ามความเหมาะสม และสุดทา้ยสามารถสื�อสารองค์ความรู้
ทางสุขภาพใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติคนอื�นๆ ในชุมชนได ้ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553. 
9-11) นอกเหนือจากแนวคิดเรื�องความรอบรู้ทางสุขภาวะแลว้ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั* งนี*
ไดใ้ชแ้นวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Andragogy)  (M.S. Knowles, 1998;  ชิดชงค ์ ส. นนัทนาเนตร, 
2549) ซึ� งกล่าวว่าผูใ้หญ่จะเกิดความต้องการเรียนรู้ได้ดี ก็ต่อเมื�อเห็นว่าความรู้เหล่านั* นเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตจริงของพวกเขา การจดัการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
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Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี, 2550; Newmann et al., 1995; ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์,  2554 
; สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542; ชวลิต ชูกาํแพง, 22550) ที�มองวา่การ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดท้ดลองเผชิญหน้ากบัปัญหาและฝึกแกไ้ขปัญหาที�
เกิดขึ*นในชีวิตจริง ปรัชญาคิดเป็น (โกวิท  วรพิพฒัน์, PRE~) เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
บุคคลสามารถแกไ้ขปัญหาในชีวิตไดดี้มีเหตุมีผลดว้ยขอ้มูลตนเอง สังคมสิ�งแวดล้อม และขอ้มูล
วิชาการ ทั*งสามแนวคิดที�กล่าวมาขา้งตน้ลว้นเป็นแนวคิดที�เน้นให้ผูเ้รียนสามารถสร้างทางเลือกที�
เป็นประโยชน์กบัตนเองในคิดแกไ้ขปัญหาได้ในชีวิตจริง ซึ� งเป็นการเชื�อมโยงองค์ความรู้ในเชิง
วิชาการมาปรับใช้กบัประสบการณ์จริงของผูเ้รียน นอกจากนี* กิจกรรมได้สอดแทรกแนวคิดเรื�อง
สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางดา้นสุขภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติเพื�อให้พวกเขาเขา้ใจสิทธิ
ของตนเอง รู้ขอ้จาํกดัและสร้างทางเลือกในการรับบริการสุขภาพและเขา้ถึงองคค์วามรู้ทางสุขภาพที�
เกี�ยวขอ้งไดต้ามสิทธิที�พวกเขาพึงไดรั้บ  

องคป์ระกอบของรูปแบบผูว้จิยัไดพ้ฒันามาจากการทบทวนและสังเคราะห์แนวคิดการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Arends, I. Richard, 2011; ทิศนา แขมมณี, 2556; บุญเลี*ยง 
ทุมทอง, 2556; ภิญญาพชัญ์ ปลากดัทอง, 2551; สิทธิพล อาจอินทร์, 2554) ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบดงันี*   1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค์ 3) ขั*นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ4) 
เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้

ในหลกัการของรูปแบบนี* ได้ให้ความสําคญักบัระบบหลกัที�มีอยู่ในชุมชน 4 ระบบ
ได้แก่ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและสิ� งแวดล้อม และระบบวฒันธรรม ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัการประชุมเกี�ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพของประเทศสมาชิกองค์การอนามยัโลก เมื�อ
เดือนตุลาคม พ.ศ.PRRP ที�ประเทศเคนยา นักวิชาการจาํนวนมากเสนอให้การพฒันาแนวคิดด้าน
ความรอบรู้ทางสุขภาวะควรมีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัระหว่างระบบสาธารณสุขและระบบ
การศึกษาซึ� งประกอบด้วยองค์ประกอบ S ส่วนไดแ้ก่ E) ระบบสาธารณสุข ทาํหน้าที�หลกัในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน P) ระบบการศึกษา ช่วยให้ประชาชนมีความรู้และทกัษะพื*นฐาน S) 
ระบบวฒันธรรมและสังคม สนบัสนุนการขบัเคลื�อนสองระบบแรก เมื�อขบัเคลื�อนระบบทั*งสามแลว้
จะไดผ้ลลพัธ์ที�สําคญัคือการมีสุขภาวะที�ดีของประชาชน และลดค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพทั*งในระดบั
บุคคลและในระดบัประเทศ ซึ� งผูว้ิจยัไดน้าํระบบต่างๆ ของการประชุมครั* งนี* มาปรับใช้ให้เขา้กบั
บริบททางสังคมวฒันธรรมของพื*นที�ศึกษาดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ จากแนวคิดดา้นการบูรณาการความ
ร่วมมือ งานศึกษานี* เชื�อมโยงจากเครือข่ายความร่วมมือที�มีการทาํงานหรือมีอยูแ่ลว้ในพื*นที� เปลี�ยน
จากงานที�เคยต่างคนต่างทาํหน้าที�ของตนเองมาสู่ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลกัษณะสหวทิยาการเพื�อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชน บุคคลในระบบ
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เหล่านี* ได้แก่ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ผู ้นําชุมชน องค์การพฒันาเอกชน 
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติและคนในชุมชน สอดคล้องกับข้อเสนอของ  Margareth S 
Zanchetta and Iraj M Poureslami (Pzz�: SP�- SSz) ที�เรียกร้องให้การพฒันาความรอบรู้ทางสุข
ภาวะหรือทาํความเข้าใจสุขภาพของกลุ่มผูอ้พยพควรให้ทุกฝ่ายร่วมกนัทาํงานเชิงสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) เพื�อเสริมสร้างให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาวะและสร้างความตระหนักด้าน
สุขภาพและการมีวิถีชีวิตที�มีสุขภาพดีจะช่วยให้ประชากรกลุ่มวฒันธรรมชาติพนัธ์ุให้พวกเขามี
โอกาสในการพฒันาชีวิตของพวกเขาให้ดียิ�งขึ*นและมีความสุขมากขึ*นในประเทศที�อพยพเขา้มา 
ขณะที� สุสัณหา ยิ*มแยม้ (ก) (PRRR) จากงานวิจยัเรื� อง การพฒันาระบบการสื�อสารสุขภาพด้าน
อนามยัเจริญพนัธ์ุสําหรับแรงงานขา้มชาติไทใหญ่ ไดเ้สนอการดาํเนินกิจกรรมเนน้การทาํงานแบบ
พหุภาคีประกอบดว้ยแรงงานขา้มชาติไทใหญ่แกนนาํไทใหญ่นกัสื�อสารไทใหญ่และนกัวิชาการโดย
มีกลุ่มภาคีหลกัทาํหน้าที�เป็น “สามเหลี�ยมเขยื*อนภูเขา” เพื�อผลกัดนัการทาํงานเชิงระบบทาํการ
วเิคราะห์ตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวธีิสามเส้า (Triangulation) จากแนวคิดการเชื�อมโยงการทาํงานเชิงสห
วิทยากรดงักล่าว ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขั*นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนต่างๆ ตามแนวคิดการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ เชิงพฒันาของ  Patrick Boyle 
(1981) ประกอบกบัแนวคิดกระบวนการการฝึกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
อาชญัญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็นขัPนตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืWอสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ 5 ขัPนตอนได้แก่ ขั*นตอนที� E เตรียมสํารวจระบบ
สนบัสนุนทั*งสี�ในชุมชน แนะนาํตวั และเชื�อมโยงให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ (Checking the Four 
Supportive Systems in Migrant Learning Activities and Connecting the Learning Activity’s Local 
Cooperative Alliances) ขั*นตอนที� P ศึกษาสภาพ บริบท และความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงาน
ขา้มชาติ (Studying Condition, Context, and Health Needs of the Migrants)  ขั*นตอนที� S ร่วมกนั
ออกแบบร่างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และวางแผนการประเมินการเรียนรู้  (Co-designing 
Management Plan of Learning Activities and Learning Assessment) ขั*นตอนที� C  ดาํเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ (Implementation and Learning Assessment)  ขั*นตอนที� 
R ประเมินการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้และปรับปรุงการจดักิจกรรม (Evaluation, 
Feedback and Improvement)  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ให้แก่แรงงานขา้มชาติในครั* งนี* มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื*นที�โดยเริ�ม
ตั* งแต่การให้ข้อมูลสําคัญเกี�ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในพื*นที�ที�พวกเขาพบระหว่าง
ปฏิบติังาน นาํขอ้มูลเหล่านั*นมาปรับใช้และสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเห็นประโยชน์และพร้อมให้
ความร่วมมือในการร่วมจดักิจกรรมเพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ 
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ซึ� งในงานศึกษานี* ผูว้ิจยัได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมวางแผนและออกแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกนัทดลองใช้โดยมีผูเ้ชี�ยวชาญในพื*นที�เป็นวิทยากรและพี�เลี* ยง ร่วมกัน
ประเมินถอดบทเรียน (After Action Review) และการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ดว้ยเครื�องมือ
เชิงปริมาณ เพื�อให้ได้ขอ้เสนอแนะสําหรับการปรับปรุงให้รูปแบบให้ดียิ�งขึ*นและสามารถนาํไป
ปฏิบติัไดเ้กิดผลดียิ�งขึ*นในชุมชน ซึ� งสอดคลอ้งกบัหลกัการในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในงานศึกษาของคีรีบูน จงวุฒิเวศยแ์ละพรรณภทัร ปลั�งศรีเจริญสุข (2557) เรื�อง การพฒันา
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนโดยใช้พิพิธภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถิ�นเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  ไดร้ะบุถึงปัจจยัที�ทาํให้การบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสามารถสําเร็จไดน้ั*นมีปัจจยัสําคญัคือการเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วม
ในทุกขั*นตอน ไดแ้ก่ 1) การร่วมคิดร่วมตดัสินใจและร่วมวางแผน 2) ร่วมแรง ร่วมทาํ และนาํ
สิ�งของมาร่วม 3) ร่วมติดตาม ร่วมประเมินผล  และ 4) ร่วมรับผลประโยชน์ ซึ� งผูว้ิจยัสามารถสรุป
ไดว้่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือบุคคลากรในพื*นที�จะตอ้งเกิดขึ*นจากการจุดประกาย
หรือการกระตุน้ให้บุคคลเหล่านี* เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์นาํมาสู่การให้สร้างความร่วมมือของ
แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน อีกทั*งพวกเขายงัสามารถบูรณาการงานที�พวกเขารับผดิชอบมาสร้างสรรค์
และช่วยเหลือกลุ่มแรงงานขา้มชาติในชุมชนใหมี้สุขภาวะที�ดีและส่งผลสาํคญัต่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ที�ดีของสังคมโดยรวมดว้ยนั�นเอง  ผลการรับรองรูปแบบฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน พบวา่ ใน
ด้านความเหมาะสม มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.95 และในด้านความสอดคล้อง 
เท่ากบั 0.95 สามารถนาํไปใช้ได ้ขณะที�ผลการรับรององค์ประกอบคู่มือการใช้รูปแบบ Migrant 
Health Literacy Model (MHL Model) มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นความเหมาะสม เท่ากบั 
0.99 มี และในดา้นความสอดคลอ้ง เท่ากบั 0.99 สามารถนาํไปใช้ได ้ นอกจากนี* ผูเ้ชี�ยวชาญได้
เสนอแนะเกี�ยวกบัประเด็นเรื�องการใชภ้าษา การเพิ�มเติมนิยามศพัทต่์างๆ การขยายองคป์ระกอบของ
สารบญั นาํเสนอให้เพิ�มเติมประเด็นเรื�องความยืดหยุ่นของเวลาและประเด็นในการศึกษาเพื�อให้
วทิยากรหรือผูน้าํรูปแบบไปใชไ้ม่รู้สึกบีบคั*นจนเกินไป ผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุงประเด็นต่างๆ ของ
คู่มือและนาํไปใชน้ั*นตอนการทดลองใชรู้ปแบบต่อไป  

3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบ ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ซึ� งเป็น
การประเมินด้านความรู้ (Knowledge)  ผูเ้รียนพบว่า ด้านการประเมินความรู้ (Knowledge)  
นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.01  โดยพบว่า นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติมีคะแนนก่อนการทดลองทั*ง 5 หน่วย

การเรียนรู้ในระดบัคุณภาพพอใช ้(X = 5.94, S.D.=1.34)  และภายหลงัการทดลองระดบัความรอบ

รู้ทางสุขภาวะของนกัศึกษามีระดบัที�สูงขึ*นในทุกดา้นในระดบัคุณภาพดี (X = 8.26, S.D.=1.19)  
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สอดคล้องกบัผลการประเมินผลงานของนักศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติพบว่าผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ทกัษะความรอบรู้ทางสุขภาวะทั*ง R หน่วยการเรียนรู้ผา่นการจดัทาํผลงานไดใ้นระดบัคุณภาพ
ดีขึ*นไปตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนด ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายการสื�อสารในชุมชน 
พบวา่ กลุ่มเป้าหมายเห็นวา่เป็นเรื�องที�ดีที�ลูกหลานของพวกเขาสามารถนาํสิ�งที�เรียนมาใชป้ระโยชน์
ไดใ้นชีวิตประจาํวนั สามารถสื�อสารให้พวกเขาเขา้ใจไดง่้ายขึ*นดว้ยภาษาของตนเอง พวกเขาไดรั้บ
ความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื�องง่ายใกลต้วั และยงัไดใ้กลชิ้ดกบัลูกหลานมากยิ�งขึ*นอีกดว้ย ทั*งนี* ผูว้ิจยัเห็นวา่ 
การสร้างทางเลือกให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปแสวงหาขอ้มูลขอ้เท็จจริงดา้นสุขภาพย่อมนาํไปสู่การ
พฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนและคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที�ดีขึ*นได ้สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ 
วีระกุล อรัณยะนาค(PRRR) ศึกษาเรื�อง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างดา้ว พบวา่ ดา้นสุขภาพมีการพฒันาคือ มีบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพประจาํปี มีการเลือกใชย้าตรงโรค มีการรับประทานอาหารที�เป็นประโยชน์ รู้จกัการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเขา้ถึงบริการสาธารณสุข แต่ทว่าขอ้ต่างของงานวิจยัชิ*นนี* มิได้ให้
ความรู้แก่แรงงานขา้มชาติเท่านั*น แต่มุงเน้นให้นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติสามารถจดัทาํโครงงาน
เรื�องการสื�อสารในชุมชนของตนเองได ้นกัศึกษาเห็นว่าตนเองไดฝึ้กฝนการทาํงานกบัคนหมู่มาก 
เกิดความสามคัคี เกิดจิตสาธารณะ คิดถึงคนอื�นมากขึ*น ฝึกความรับผดิชอบ สามารถเริ�มทาํสิ�งดีๆ ให้
สังคมไดโ้ดยเริ�มตน้จากที�บา้น กิจกรรมเป็นประโยชน์แก่ผูไ้ม่รู้หนงัสือในชุมชน ไดเ้รียนรู้แนวคิด
ของเพื�อนในกลุ่ม  ปัญหาและอุปสรรคที�พบในการทาํงาน นกัศึกษาส่วนใหญ่ทาํงานจึงมีเวลาวา่งไม่
ตรงกนั นกัศึกษาบางคนยงัคงเขินอายและไม่กลา้สื�อสาร และการพฒันาการสื�อสารให้แฝงแนวคิดที�
พวกเขาตอ้งการสื�อและสามารถนาํไปสื�อสารไดจ้ริง  สิ�งที�ผูเ้รียนอยากปรับปรุงแกไ้ขเมื�อมีการ
สื�อสารครั* งต่อไป ไดแ้ก่ ตอ้งการปรับปรุงให้มีสื�อและรูปภาพบรรยายประกอบที�น่าสนใจขึ*น การ
ซกัซอ้มทาํความเขา้ใจเพื�อนในกลุ่มใหม้ากขึ*น ขยายกลุ่มเป้าหมายใหห้ลากหลายมากขึ*น และพฒันา
ประเด็นที�ยงัไม่มีโอกาสในการสื�อสารในครั* งนี*  และปรับปรุงภาษาของตนเองให้อธิบายให้ผูฟั้ง
เขา้ใจไดง่้ายขึ*น สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์สมุดกระจกสะทอ้นความคิดของผูเ้รียน เพื�อเป็นการ
ประเมินเจตคติ (Attitude) พบวา่นกัศึกษาความคาดหวงัที�จะไดรั้บความรู้ดา้นสิทธิทางดา้นสุขภาพ  
ตอ้งการความรู้เกี�ยวกบัโรคต่างๆ และการรับมือกบัโรคภยัไขเ้จ็บ  มีแนวทางที�จะใชใ้นการประเมิน
ขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพและขอ้มูลอื�นๆ ที�พวกเขาได้รับในชีวิตประจาํวนั เมื�อเขา้ร่วมกิจกรรม
นกัศึกษาเห็นว่าตนเองไดรั้บความรู้และรู้สึกกระตือรือร้นเกี�ยวกบัเรื�องสิทธิดา้นสุขภาพตนเองมาก
ขึ*น มีทางเลือกในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพในชุมชนและการขอความช่วยเหลือในยาม
เจบ็ป่วย ไดรั้บความรู้เรื�องการป้องกนัตนเองจากโรคต่างๆ และการลดพฤติกรรมเสี�ยงที�อาจจะทาํให้
เกิดโรค มั�นใจมากยิ�งขึ*นในการตดัสินใจเลือกใชข่้าวสารอย่างมีวิจารณญาณ เห็นวา่กิจกรรมทาํให้
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พวกเขาไดเ้รียนรู้ที�จะทาํงานร่วมกบัผูอื้�น และยงัพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความประทบัใจต่อการ
เขา้ร่วมกิจกรรม  

4. ผลการประเมินการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใชพ้บวา่ นกัศึกษาแกน

นาํแรงงานขา้มชาติที�มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครั* งนี* ในระดบัมากในทุกดา้น(X = 
4.14, S.D.= 0.58) นอกจากนี* เสนอแนะให้เพิ�มเติมระยะเวลาในการจดักิจกรรมให้มากยิ�งขึ*นและ
อยากใหจ้ดักิจกรรมเสริมความรู้เรื�องสุขภาพ เรื�องสิทธิc  เรื�องการป้องกนัโรคเพิ�มเติม ขณะที� วิทยากร
มีระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ

อยูใ่นระดบัมากที�สุดทุกดา้น (X = 4.42, S.D.= 0.60) ผลการถอดบทเรียนทบทวนหลงัปฏิบติัการ 
(After Action Review) ของวิทยากรพบวา่ ในดา้นเนื*อหาเสนอให้ควรขยายประเด็นเรื�องของการ
เขา้ถึงสิทธิและกฎหมายที�เกี�ยวกบัสุขภาพ ความรู้ในการป้องกนัตนเองที�นักศึกษาให้ความสนใจ 
ด้านสื�อที�ใช้ในครั* งนี* มีความขดัข้องทางเทคนิคอยู่มาก กิจกรรมในครั* งต่อไปควรจะลดการใช้
เทคโนโลยีให้น้อยลง หรือมีแผนสํารองที�ให้กิจกรรมสามารถดาํเนินไปได ้ดา้นช่วงเวลาในการจดั
กิจกรรมในครั* งนี* วิทยากรในพื*นที�และแกนนําชุมชนหลายคนติดภารกิจทางการเมืองทาํให้ไม่
สามารถเข้าร่วมได้ ครูกศน. จะต้องเป็นแกนหลักในการจดักิจกรรม ด้านระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมที�จดัไวใ้ห้น้อยเกินไปและไม่เพียงพอที�จะอธิบายในบางประเด็นที�นักศึกษาสนใจ ด้าน
กิจกรรมการสื�อสารสุขภาพแมว้่านักศึกษาจะเริ�มตน้จากกิจกรรมการสื�อสารในระดบัง่ายและไม่
ซบัซ้อน แต่ถือเป็นโอกาสที�ดีที�นกัศึกษาจะสามารถพฒันาไปสู่การสื�อสารเรื�องราวที�ยากขึ*น ทั*งนี*
จะตอ้งมีชั�วโมงที�เพิ�มเติมเนื*อหาที�นกัศึกษาสนใจและตอ้งการจะเผยแพร่กบัผูเ้ชี�ยวชาญในพื*นที�ให้
มากขึ*น ดา้นภาษาที�ใช้ในการสื�อสารแมว้า่ผูเ้รียนจะสามารถสื�อสารดว้ยภาษาไตหรือภาษาไทใหญ่
ได ้แต่ทั*งนี*การอธิบายเรื�องโรคติดต่อหรือโรคต่างๆ ซึ� งมีคาํศพัทที์�ยากและมีการอธิบายเป็นภาษไต 
ถึงระบบต่างๆ ของร่างกาย วิทยากรผูดู้แลจะต้องช่วยให้ผูเ้รียนที�จะไปสื� อสารในชุมชนใช้คาํ
เทียบเคียงที�ง่ายและผูรั้บสารสามารถเขา้ใจไดง่้าย ดา้นประเด็นที�ใชใ้นกิจกรรมการสื�อสารผูค้วบคุม
กิจกรรมการสื� อสารของนักศึกษาควรคาํนึงถึงความเป็นไปได้ในการสื�อสารและยึดตามความ
ตอ้งการและความถนัดของผูเ้รียนเป็นหลกั หากพฒันาในประเด็นที�ยากขึ*นก็จาํเป็นตอ้งให้มีการ
ดาํเนินการร่วมกนักบัผูเ้ชี�ยวชาญในพื*นที� เพื�อให้นกัศึกษามีความมั�นใจในการสื�อสารเรื�องยากๆ ได ้
ดา้นการขยายผลของกิจกรรมในอนาคต วทิยากรและผูร่้วมจดัเห็นวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ความ
รอบรู้ทางสุขภาวะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที�เป็นทายาทผูติ้ดตามของแรงงานขา้มชาติที�อยู่ใน
ระบบโรงเรียนในชั* นประถมศึกษาของชุมชน ซึ� งข้อค้นพบดังกล่าวเป็นแนวโน้มที� ดีในการ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพื*นที�ต่อไป  
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5. การปรับปรุงรูปแบบ ในขั*นตอนนี* ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ  (Migrant Health Literacy 
Model : MHL Model) แบ่งออกเป็น P ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที� E การปรับปรุงรูปแบบฯ ภายหลงัการ
รับรองเครื�องมือจากผูเ้ชี�ยวชาญ ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ ดงันี*  เปลี�ยนแปลง
คาํว่า “ความฉลาดทางสุขภาวะ” เป็นคาํว่า “ความรอบรู้ทางสุขภาวะ” เปลี�ยนแปลงคาํกริยา
ภาษาองักฤษเกี�ยวกบัพฤติกรรมบ่งชี*ความรอบรู้ทางสุขภาวะทั*ง R ดา้น เป็นคาํนามทั*งหมด ลดทอน
คาํซํ* าและทาํให้เนื*อความเชิงพรรณนาของหลกัการมีความกระชับและได้ใจความมากยิ�งขึ*น  ใน
วตัถุประสงค์ของรูปแบบตดัคาํที�ไม่สอดคลอ้งกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ออกไป ในส่วน
ของแผนผงัของรูปแบบ ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอให้มีการเพิ�มเติมผลลพัธ์ (output) ที�ไดจ้ากการใชรู้ปแบบ 
ในเงื�อนไขการนํารูปแบบไปใช้ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้เพิ�มเติมในเรื� องความ
ยดืหยุน่ของเนื*อหาโดยผูจ้ดัสามารถปรับเปลี�ยนหรือ ขยายประเด็นออก เพื�อให้เป็นประโยชน์แก่การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและชุมชนให้มากที�สุด และเพิ�มเติมเรื�องความยืดหยุน่ของเวลาที�ผูจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้สามารถเพิ�มเติมหรือลดทอนไดต้ามความเหมาะสม ระยะที� P การปรับปรุงรูปแบบฯ ภายหลงั
จากการนาํรูปแบบไปทดลองใช ้มีการปรับปรุง เนื*อหาในรูปแบบดงันี*  ในเงื�อนไขการนาํรูปแบบไป
ใช้ ด้านการบริหารจดัการ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเรื�องการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่แล้วในชุมชน เพื�อให้เกิด
ความย ั�งยืนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ เพิ�มเติมเรื� องการจดัหาระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์
สืบคน้ไวอ้ยา่งเพียงพอ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที�เสถียร การจดัหาแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์
สาํหรับสืบคน้ เพื�อสร้างโอกาสทางการศึกษาใหเ้กิดขึ*นอยา่งเท่าเทียมและทั�วถึง ขณะที�การปรับปรุง
คู่มือ ผูว้จิยัไดแ้บ่งการปรับปรุงออกเป็น 2 ระยะเช่นกนั ระยะที� 1 การปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบฯ 
ภายหลงัการรับรองเครื�องมือจากผูเ้ชี�ยวชาญ ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ ดงันี*  
การปรับปรุงคาํนาํให้มีความกระชบัมากยิ�งขึ*น  เพิ�มเติมรายละเอียดของสารบญัในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ เรียบเรียงองค์ประกอบต่างๆ ของคู่มือให้มีเนื*อหาที�อ่านง่ายมากขึ*น เพิ�มเติมบทบาทของ
วิทยากร นิยามศพัท์เฉพาะและคาํย่อที�ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ ในหน่วยการเรียนรู้ที� 2 ผูว้ิจยัไดป้รับมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
โดยตดัคาํวา่ตีความแยกแยะเพราะเป็นส่วนหนึ�งของการทาํความเขา้ใจอยูแ่ลว้ เพิ�มเติมคาํอธิบายของ
เฉลยคาํตอบในคู่มือเพื�อให้วิทยากรสามารถศึกษาได้ง่ายขึ*น ระยะที� 2 การปรับปรุงคู่มือการใช้
รูปแบบฯ ภายหลงัจากการนาํรูปแบบไปทดลองใช้ มีการปรับปรุงดงันี*  เปลี�ยนแปลงกิจกรรมการ
นําเข้าสู่บทเรียนเป็นการเล่นเกมเรื� องหนังสือพิมพ์สิทธิc  เป็นอุปกรณ์ที�หาง่ายและไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีซับซ้อน  ปรับรายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรมที� 4 โดยใช้วิธีการเขียน
จดหมายจากแพทยถึ์งคนไขแ้ทนการใช้แพทยจ์าํลอง การปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ
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และคู่มือการใช้รูปแบบช่วยให้รูปแบบมีความชัดเจน มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบท
ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการบริหารจดัการการจดักิจกรรมการเรียนรู้มากยิ�งขึ*น  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้  

1. ก่อนนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติไปใช ้ผูใ้ช้รูปแบบควรศึกษารายละเอียดของหลกัการ แนวคิด ขั*นตอนและวิธีการ
ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใชเ้ป็นอยา่งดี ทั*งนี* อาจมีการ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรม ระยะเวลาในการจดักิจกรรม เนื*อหาของกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการและความเหมาะสมของกลุ่มแรงงานขา้มชาติที�อยูใ่นพื*นที�ศึกษาเป็นหลกั  

2. จากการศึกษาขอ้มูลพื*นฐานพบว่ายงัมีขอ้มูลเกี�ยวกบัสุขภาพและโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 
ของบุคคลในชุมชนแรงงานขา้มชาติจาํนวนมากที�ยงัไม่ไดถู้กนาํมาใชด้ว้ยขอ้จาํกดัของระยะเวลาใน
การจดักิจกรรม และยงัคงเป็นประเด็นปัญหาที�สําคญัและจาํเป็นอย่างมากในพื*นที� เช่น การให้
ความรู้เกี�ยวกบัโรคที�มีความละเอียดซับซ้อน และอาจตอ้งการเวลาในการศึกษาขอ้มูลและพฒันา
ประเด็นการสื�อสารในชุมชนให้มากขึ* น เช่น วณัโรค เอชไอวี โรคไขเ้ลือดออก โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ต่างๆ โรคติดต่อในเด็ก โรคไม่ติดต่อต่างๆ ฯลฯ หากมีการนาํรูปแบบเหล่านี* ไปใชต่้อใน
พื*นที�เดิมหรือพื*นที�ใกลเ้คียงควรเพิ�มเติมประเด็นเหล่านี* ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ละเอียดมาก
ยิ�งขึ*น  

3. ผูที้�จะนาํรูปแบบไปใช้อาจเพิ�มเติมเรื� องการให้ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ สําหรับแรงงาน
ขา้มชาติบนพื*นฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชนอนัเป็นประเด็นที�ควรพฒันาและทาํใหแ้รงงานขา้มชาติใน
พื*นที�สามารถเขา้ใจประเด็นเหล่านี* ไดโ้ดยง่ายดว้ยภาษาชาติพนัธ์ุ เพื�อให้พวกเขามีทางเลือกในการ
รับบริการและคน้หาแหล่งความรู้ดา้นสุขภาพตามสิทธิที�พวกเขามีอยูไ่ด ้ 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ
นี* เป็นจุดเริ� มต้นที�สําคญัในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในชุมชน อีกทั*งยงัช่วยให้
ทายาทรุ่นที� 2 ที�เขา้รับการศึกษาในประเทศไทย (ซึ� งหมายรวมถึงนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ
ในงานศึกษานี* ) ไดน้าํความรู้ที�ตนเองไดศึ้กษามาไปเผยแพร่ยงัชุมชนได ้การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในลกัษณะนี* ควรมีการขยายการจดัการศึกษาเกี�ยวกบัการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้เกิด
ความต่อเนื�องตั*งแต่ระดบัชั*นประถมศึกษา จนถึงชั*นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ� งสามารถเปลี�ยนแปลง
หรือปรับเปลี�ยนความยากง่ายตามประสบการณ์ ช่วงชั*นและช่วงวยัของผูเ้รียน  
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5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควรคาํนึงถึงทรัพยากรที�มีอยูแ่ลว้ในชุมชนเป็นหลกั เพื�อ
ไม่ให้เกิดความยุง่ยากในการจดัหาทรัพยากรของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื*นที�และตวัผูเ้รียนซึ� ง
เป็นการลดปัญหาเรื�องขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรไปไดอี้กทางหนึ� งดว้ย นอกจากนี* ยงัช่วยส่งเสริมให้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพื*นที�เกิดความย ั�งยนืมากยิ�งขึ*นอีกดว้ย  

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั�งต่อไป  

1. การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาตินี*  เป็นการนาํร่องใหเ้ห็นวา่แรงงานขา้มชาติซึ� งเป็นทายาทรุ่นที� 2 เป็นกลุ่มบุคคลที�มี
พลงัในการสื�อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนดว้ยภาษาชาติพนัธ์ุของตนเองได ้และมีความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภาษาไทยเป็นอย่างดี หากแต่ภาคส่วนต่างๆ ตอ้งเชื�อมั�นในศกัยภาพของบุคคล
เหล่านี*วา่จะมีพลงัสาํคญัในการขบัเคลื�อนประเด็นต่างๆ ใหแ้ก่ชุมชนของพวกเขาเองได ้การวิจยัครั* ง
ต่อไป อาจมีการเนน้เรื�องการพฒันาพลงัการสื�อสารใหม้ากยิ�งขึ*น ใหน้กัศึกษาแกนนาํขา้มชาติเหล่านี*
เกิดพลงัความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากยิ�งขึ*น โดยพวกเขาอาจได้รับการพฒันาไปสู่การสื�อสาร
ประเด็นดา้นอื�นๆ ที�เป็นประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองได ้เช่น การเป็นผูช่้วยเหลือและสื�อสารดา้น
สิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติ ประเด็นการคา้มนุษย ์ฯลฯ  

2. เพื�อใหกิ้จกรรมดา้นการสื�อสารมีความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจแก่แรงงานกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมากขึ*นจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งมีการนาํเครื�องมือทางวฒันธรรมมาปรับใช้ให้มากยิ�งขึ*น 
เขา้ใจง่ายยิ�งขึ*น ซึ� งอาจมีการส่งเสริมให้เกิดการวิจยัและพฒันาร่วมกบันกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้ม
ชาติเพื�อพฒันาสื�อเชิงวฒันธรรมอย่างง่ายเพื�อให้นกัศึกษาสามารถนาํไปใช้ประกอบในการสื�อสาร
สุขภาพในชุมชนแรงงานขา้มชาติให้มีความน่าสนใจมากยิ�งขึ*น เช่น การแต่งบทเพลงที�มีเนื*อหาใน
เชิงส่งเสริมสุขภาพ ฟังง่ายและร้องตามไดง่้ายดว้ยภาษาชาติพนัธ์ุ การเล่านิทาน ตาํนาน หรือเรื�องสั*น
เกี�ยวกบัสุขภาพอนามยัสําหรับเด็กดว้ยภาษาชาติพนัธ์ุ การวาดภาพประกอบการสื�อสารที�เหมาะกบั
วถีิชีวติของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นตน้  

3. ควรมีการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรสําหรับการสร้างวิทยากร (Training of the Trainer)
สําหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะ เพื�อเป็นแนวทางให้วิทยากรมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ 
และความรู้ทางการแพทย์และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีการแนะแนวทาง (Coaching) ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ซึ� งจะเป็นผลดีอยา่งยิ�งต่อพื*นที�ที�ขาดแคลนวทิยากรหรือบุคลากรที�มีความรู้ความ
เขา้ใจในองคค์วามรู้ทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขหรือมีนอ้ยใหส้ามารถทาํหนา้ที�ทดแทนกนัได้
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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4. เนื�องด้วยองค์กรพฒันาเอกชนในเขตพื*นที�ภาคเหนือและพื*นที�ที�มีแรงงานขา้มชาติ
อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากมีการเรียนการสอนภาษาให้แก่แรงงานขา้มชาติ จึงอาจมีการพฒันารูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นสุขภาพหรือความรอบรู้ทางสุขภาวะที�ช่วยให้หน่วยงานหรือองคก์าร
พฒันาเอกชนสามารถนําไปแปลเป็นภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุและเข้าถึงกลุ่มกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรงมากยิ�งขึ*น  
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือในการวจิัย  
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจค่าคุณภาพความสอดคล้อง  

(แบบสอบถามข้อมูลพื'นฐานและความต้องการด้านสุขภาพ)  

1. รองศาสตราจารย.์ดร. นรินทร์ สังขรั์กษา  
ตาํแหน่ง/สังกัด: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตเพชรบุรี  
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง : การจดัการความรู้ การวจิยัชุมชน และการสาธารณสุข  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร. ธีระเดช ชื.นประภานุสรณ์  
ตาํแหน่ง/สังกดั: ผูอ้าํนวยการโครงการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
สื.อสารธุรกิจบริการ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง: หลกัสูตรและการสอน และการสื.อสารสุขภาพ  

3. นายแพทย ์ดร. กนก อุตวชิยั  
ตาํแหน่ง/สังกัด: ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบ้านคุณหมอ และนายแพทย์ประจาํ          
โรงพยาบาลธญัญารักษ ์จงัหวดัเชียงใหม่   
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง : การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษา 

4. ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร. นพพร จนัทรนาํชู  
ตาํแหน่ง/สังกดั: อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการศึกษา ภาควิชาพื<นฐานทางการศึกษา         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง:  พฒันศึกษา  

5. อาจารย ์ดร. เขวกิา สุขเอี.ยม  
ตาํแหน่ง/สังกดั: อาจารยป์ระจาํโครงการจดัตั<งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ    
นวตักรรมภาษา คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง : การพฒันาหลกัสูตร และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจรับรองรูปแบบฯ 

1. นายศุภกร ศรีศกัดา  
ตาํแหน่ง/สังกดั: ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัจงัหวดัเชียงใหม่  
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง: การพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยัดา้นการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  

2. นายกิตติ  เรืองวไิลพร 
ตาํแหน่ง/ สังกดั: พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล
บา้นกาํพร้า, อาจารยป์ระจาํโรงเรียนอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างดา้ว สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร  
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง : แผนแม่บทแรงงานต่างดา้ว แผนสุขภาพแรงงานต่าง
ดา้ว ควบคุมกาํกบัการประเมินผลเพื.อพฒันาการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขที.เป็น
มิตรในกลุ่มคนขา้มชาติ  และขอ้มูลสถานการณ์และสภาพปัญหาสาธารณสุข 

3. อาจารย ์ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร 
ตาํแหน่ง/สังกดั : อาจารยป์ระจาํสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง : สิทธิมนุษยชน การจดัการศึกษาสาํหรับแรงงานขา้ม
ชาติและผูติ้ดตาม  

4. ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร. ธีระเดช ชื.นประภานุสรณ์  
ตาํแหน่ง/สังกดั: ผูอ้าํนวยการโครงการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต                 
สาขาการสื.อสารธุรกิจบริการ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง: หลกัสูตรและการสอน และการสื.อสารสุขภาพ  

5. นายแพทย ์ดร. กนก อุตวชิยั  
ตาํแหน่ง/สังกดั: ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นคุณหมอ และนายแพทยป์ระจาํ          
โรงพยาบาลธญัญารักษ ์จงัหวดัเชียงใหม่   
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง : การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษา 
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ส่วนที� 1  

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามข้อมูลพื&นฐาน การสื�อสาร และความต้องการเรียนรู้

ด้านสุขภาพสําหรับแรงงานข้ามชาตใินชุมชน  

 

ข้อที� รายการที�ประเมนิ 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี�ยวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

ความหมาย  
1 2 3 4 5 

 ตอนที� 1 ข้อมูลทั�วไป         

1 อาย ุ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
2 เพศ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
3 ภูมิลาํเนา (บา้นเกิด) ของท่านอยูที่"  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4 เผา่พนัธุ์ (ชาติพนัธุ์) ของท่านคือ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
5 อาชีพปัจจุบนั  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
6 ลกัษณะที"ทาํงาน  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
7 รายไดต้่อเดือน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
8 สถานะรายไดใ้นปัจจุบนั  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
9 ระดบัการศึกษา (หรือเทียบเท่า)  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
10 สถานภาพการเขา้ประเทศไทยของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
11 สิทธิดา้นสุขภาพของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
12 ท่านอาศยัอยูที่" +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
13 ท่านอาศยัอยูก่บัใคร +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
14  เมื"อเจบ็ป่วยท่านเลือกใชบ้ริการจากแหล่งใด ( ตอบได้

มากกวา่ 1 คาํตอบ) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

 รวม 14 14 14 14 14 1 สอดคล้อง 

 ตอนที� 2 การดูแลสุขภาพเบื&องต้นของแรงงานข้ามชาติ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

1 ท่านลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
2 ท่านลา้งมือทุกครั> งหลงัขบัถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
3 ท่านกินอาหารที"มีเนื>อสตัวป์รุงสุกๆ ดิบๆ  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4 ท่านเลือกรับประทานอาหารเฉพาะที"ปรุงสุกใหม่ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
5 ท่านกินอาหารรสเคม็จดั  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
6 ท่านกินอาหารรสหวานจดั  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
7 ท่านกินเนื>อสตัวติ์ดมนั อาหารมนั  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
8 ท่านกินอาหารทอด +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
9 ท่านใชช้อ้นกลางเมื"อตอ้งรับประทานอาหารร่วมกบั

ผูอื้"น  
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

10 ท่านเก็บอาหารให้ปลอดภยัจากหนู, แมลงวนั, และ
แมลงสาบ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

11 ท่านกาํจดัหนูในบริเวณที"พกั เมื"อมีโอกาส  
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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ข้อที� รายการที�ประเมนิ 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี�ยวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

ความหมาย  
1 2 3 4 5 

12 ท่านทิ>งขยะดว้ยถุงดาํของเทศบาล(ระบุในช่องหมาย
เหตุ หากมีวิธีการกาํจดัขยะดว้ยวิธีอื"น เช่น การเผา หรือ
ฝังกลบ)  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

13 ท่านกาํจดัลูกนํ>าหรือคว ํ"าภาชนะที"มีนํ>าขงั เพื"อป้องกนั
การเกิดยงุ เมื"อมีโอกาส 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

14 ท่านใชมุ้ง้หรืออุปกรณ์ป้องกนัยงุขณะนอนหลบั +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
15 ท่านเปิดหนา้ต่างหรือประตูเพื"อให้อากาศถ่ายเท +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
16 ท่านใชผ้า้ปิดปากเมื"อท่านเป็นหวดัหรือเป็นโรคติดต่อ

อื"นๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

17 ท่านพยายามหลีกเลี"ยงการพบปะผูอื้"น เมื"อท่านเป็นหวดั
หรือเป็นโรคติดต่ออื"นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

18 ท่านป้องกนัการติดเชื>อทางเพศสมัพนัธ์ดว้ยถุงยาง
อนามยั เมื"อมีเพศสมัพนัธ์กบัคนที"ไม่ใช่สามีหรือภรรยา
หรือบุคคลที"ท่านไม่แน่ใจในความสมัพนัธ์   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

19 ท่านเขา้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคเมื"อมีโอกาส +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
 รวม 19 19 19 19 19 1 สอดคล้อง 

 ตอนที� 3 การสื�อสารหรือกจิกรรมที�แรงงานข้ามชาติ

สามารถเข้าถึงได้   

       

1 ท่านฟังวิทย ุ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
2 ท่านดูหนงัหรือละครโทรทศัน์ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
3 ท่านใชเ้ฟสบุค๊  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4 ท่านใชไ้ลน์  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
5 ท่านดูคลิปวิดีโอให้ความรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
6 ท่านอ่านป้ายโฆษณา  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
7 ท่านอ่านหนงัสือ  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
8 ท่านอ่านแผน่พบัให้ความรู้  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
9 ท่านฟังคนอื"นพดูให้ความรู้  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
10 ท่านมีโอกาสชมนิทรรศการ (งานแสดงขอ้มูลให้

ความรู้)  
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

11 ท่านเขา้ร่วมการอบรม (การเขา้ร่วมกิจกรรมให้ความรู้)
ระยะสั>นๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

12 ท่านพบปะสงัสรรคพ์ดูคุยกบักลุ่มเพื"อน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
13 ท่านฟังเสียงตามสายที"ประกาศในชุมชน  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
14 ปัจจุบนัท่านมกัจะไดรั้บข่าวสารและขอ้มูลการดูแล

สุขภาพจากแหล่งใด (จากใคร หรือที"ไหน หรือสื"อชนิด
ใด) 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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ข้อที� รายการที�ประเมนิ 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี�ยวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

ความหมาย  
1 2 3 4 5 

15 แหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพที"ท่านชื"นชอบมาก
ที"สุดมาจากแหล่งใด (ถา้มี) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

16 งานบุญหรือเทศกาลที"ท่านเขา้ร่วมในรอบ J ปี มี
อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

17 กิจกรรมทางสังคมใดบา้งที"ท่านเขา้ร่วมกบัชุมชน  (เช่น 
งานบวช งานศพ ประชุมหมู่บา้น ฯลฯ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

18 คลื"นวิทยทีุ"ท่านชื"นชอบคือ (ถา้มี) +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
19 ดีเจที"ท่านชื"นชอบคือ (ถา้มี) +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
20 บุคคลในชุมชนที"ท่านชื"นชอบหรือนบัถือคือ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
21 เมื"อท่านเครียดท่านมกัจะทาํอะไร เพื"อผอ่นคลาย +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
 รวม 21 21 21 21 21 1 สอดคล้อง 

 ตอนที� 9 ความต้องการด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้        

1 สิทธิในการรักษาพยาบาล (หรือสิ"งที"ท่านจะไดจ้าก

ประเทศไทยเมื"อเจบ็ป่วย)   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2 ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3 การป้องกนัตนเองจากโรคต่างๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4 แนะนาํสถานที"ให้บริการสุขภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5 คาํแนะนาํดา้นการปฏิบติัตวัเมื"อท่านเจ็บป่วย  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6 กิจกรรมต่างๆ ที"จดัขึ>นเพื"อให้ความรู้ (การจดังาน

เพื"อให้ความรู้) เกี"ยวกบัสุขภาพให้กบัครอบครัวและ

ชุมชนของท่าน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

 รวม 6 6 6 6 6 1 สอดคล้อง 
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ส่วนที� 2 

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์แบบมโีครสร้างสําหรับผู้เชี�ยวชาญด้านวชิาการ  
 

 

ข้อที� 
รายการที�ประเมนิ 

คะแนนความคดิเห็นของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า IOC 
ความหมาย  

1 2 3 4 5 

1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติหรือบุคคล
ที"มีความแตกต่างทางวฒันธรรมควรอาศยัแนวคิดทฤษฎี
ใดบา้ง   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2 กิจกรรมการใหค้วามรู้ควรมีลกัษณะอยา่งไร +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
3 คุณสมบติัของผูด้าํเนินกิจกรรมการเรียนรู้หรือผูใ้หค้วามรู้

ดา้นสุขภาพแก่กลุ่มแรงงานขา้มชาติควรมีลกัษณะอยา่งไร  
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4 การจดัทาํคู่มือสาํหรับผูด้าํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที"ดีควร
เป็นอยา่งไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5 บรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับแรงงานขา้ม
ชาติควรเป็นอยา่งไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6 ควรมีการเตรียมพร้อมผูเ้รียนในเรื"องใดก่อนการเขา้สู่

กิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ อยา่งไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7 เมื"อผูเ้รียนตอ้งนาํความรู้ที"ตนเองพิจารณาแลว้วา่เป็น

ประโยชนไ์ปสื"อสารในชุมชน ในฐานะที"ผูเ้รียนเป็นผู ้

สื"อสารมีหลกัการในการเตรียมผูเ้รียนสาํหรับการสื"อสาร

อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

8 สื"อที"ใชป้ระกอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่แรงงาน

ขา้มชาติควรมีลกัษณะอยา่งไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

9 ภาษาที"ใชใ้นการสื"อสารความรอบรู้ทางสุขภาวะสาํหรับจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษาที"เป็นแรงงานขา้มชาติควร
สื"อสารดว้ยภาษาใด ตลอดจนสื"อและเนื>อหาสาระที"ใชค้วร
ใชภ้าษาใด   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

10 ภาษาที"ใชใ้นการสื"อสารความรู้ดา้นสุขภาพหรือความรอบรู้
ทางสุขภาวะในขั>นตอนการสื"อสารใหแ้ก่คนในชุมชนควรใช้
ภาษาใด และสื"อหรือเนื>อหาสาระที"ใชส้าํหรับการสื"อสาร
ควรเป็นภาษาใด  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

11 การประเมินผลเพื"อวดัทกัษะความสามารถ ในการเขา้ถึง 
เขา้ใจ การประเมิน การประยุกตใ์ชข้อ้มูลดา้นสุขภาพดว้ย
ตนเองอยา่งมีวจิารณญาณสาํหรับผูเ้รียนที"เป็นแรงงานขา้ม
ชาติ ควรวดัจากอะไร วิธีการที"เหมาะสมที"สุดคือวิธีใด  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

12 การประเมินผลการสื"อสารของผูเ้รียนในชุมชนควรวดัจาก
อะไรและควรใชว้ิธีการใดจึงมีความเหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

13 ขอ้พึงระวงัหรือขอ้เสนแนะเพิ"มเติมในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดา้นความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติคือ
อะไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

 รวม 13 13 13 13 13 1 สอดคล้อง 
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ส่วนที� 4 

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์แบบมโีครสร้างสําหรับผู้เชี�ยวชาญในการปฏบิัตงิาน  
 

ข้อที� รายการที�ประเมนิ 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี�ยวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

ความหมาย  
1 2 3 4 5 

1 การเขา้ถึงสิทธิทางดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติใน
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2 แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่มีความวิตกกงัวลต่อปัญหา
สุขภาพของตนเองเรื"องใดบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3 มีรายงานการระบาดหรือความเจ็บป่วยที"รัฐตอ้งใหค้วาม
ช่วยเหลือหรือไม่ เรื"องใด อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4 แรงงานขา้มชาติควรรู้ไดรั้บความรู้ดา้นสุขภาพหรือวิธีการ
รับมือกบัปัญหาสุขภาพของพวกเขาในเรื"องใดบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5 สื"อที"ใชใ้นการใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพแก่แรงงานขา้มชาติควร
เป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6 คุณสมบติัของผูใ้หค้วามรู้หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้น
ความรอบรู้ทางสุขภาวะควรมีลกัษณะอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7 ควรเตรียมพร้อมผูเ้รียนก่อนการเขา้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื"อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะหรือไม่ ในดา้น
ใด อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

8 บรรยากาศที"ใชส้าํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้น
สุขภาพใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติควรมีลกัษณะอยา่งไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

9 การใหค้วามรู้แก่แรงงานขา้มชาติใหไ้ดป้ระสิทธิผลควรใช้
วิธีการใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

10 การสื"อสารความรอบรู้ทางสุขภาวะสาํหรับจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษาที"เป็นแรงงานขา้มชาติ ตลอดจนสื"อ
และเนื>อหาสาระควรใชภ้าษาใด   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

11 การสื"อสารความรู้ดา้นสุขภาพหรือความรอบรู้ทางสุขภาวะ
ในขั>นตอนการสื"อสารใหแ้ก่คนในชุมชน ตลอดจนสื"อหรือ
เนื>อหาสาระควรใชภ้าษาใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

12 การประเมินผลดา้นสุขภาพสาํหรับแรงงานขา้มชาติใน
ชุมชนควรใชว้ิธีการใดจึงจะเหมาะสมที"สุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

13 ขอ้พึงระวงัหรือขอ้เสนอแนะเพิ"มเติมในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดา้นความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติคือ
อะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

 รวม 13 13 13 13 13 1 สอดคล้อง 
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ส่วนที� 5 

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องและความเหมาะสมของรูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิและคู่มือการใช้รูปแบบฯ  
 

ข้อ

ที� 

รายการที�

ประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า  

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

องค์ประกอบของรูปแบบ                

1 ชื"อรูปแบบ  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2 หลกัการ 0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 0 +1 +1 +1 +1 0.8 เหมาะสม 
3 วตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4 ขั>นตอนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้โดย
ภาพรวม  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

5 ขั>นตอนที" 1 
เตรียมสาํรวจ
ระบบสนับสนุน
ทั>งสี"ในชุมชน 
แนะนาํตวั และ
เชื"อมโยงให้เกิด
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

6 ขั>นตอนที" 2 
ศึกษาสภาพ 
บริบท และความ
ตอ้งการดา้น
สุขภาพของ
แรงงานขา้มชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

7 ขั>นตอนที" 3 
ร่วมกนัออกแบบ
ร่างแผนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ และ
วางแผนประเมิน
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

8 ขั>นตอนที" 4 
ดาํเนินการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้แล
ประเมินการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

9 ขั>นตอนที" 5 
ประเมินการนาํ
รูปแบบการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ไปใช ้และ

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 0 +1 +1 +1 +1 0.8 เหมาะสม 
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ข้อ

ที� 

รายการที�

ประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า  

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ปรับปรุงการจดั
กิจกรรม 

10 เงื"อนไขการนาํ
รูปแบบไปใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

11 แผนผงัแสดง
รูปแบบ MHL  

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 0 +1 +1 +1 +1 0.8 เหมาะสม 

 รวม 8 11 11 11 11 0.95 สอดคล้อง 8 11 11 11 11 0.95 เหมาะสม 
องค์ประกอบคู่มือการใช้

รูปแบบ MHL Model  

              

1 รายละเอียด
รูปแบบ MHL 
Model  

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 0 +1 +1 +1 +1 0.8 เหมาะสม 

2 คาํนาํ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 สารบญั  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
4 คาํชี>แจงวิทยากร  0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 0 +1 +1 +1 +1 0.8 เหมาะสม 

5 แผนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ฯ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

6 ชื"อเรื"องหน่วย
การเรียนรู้ที" 1   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

7 มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 1 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

8 วตัถุประสงคข์อง
หน่วยการเรียนรู้ที" J

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง +1 0 +1 +1 +1 0.8 เหมาะสม 

9 สาระการเรียนรู้ของ
หน่วยการเรียนรู้ที" J

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

10 ระยะเวลาที"ใชข้อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
J 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

11 การดาํเนิน
กิจกรรมการ
เรียนรู้ฯ ของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" J 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

12 สื"อและแหล่ง
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" J 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

13 วธีิการในการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" J   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

14 เครื"องมือที"ใชใ้น
การวดัผล
ประเมินผลของ

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
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ข้อ

ที� 

รายการที�

ประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า  

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้
ที" J   

15 เกณฑที์"ใชใ้นการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" J 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

16 ชื"อเรื"องหน่วย
การเรียนรู้ที" 2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

17 มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 2  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

18 วตัถุประสงคข์อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

19 สาระการเรียนรู้
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

20 ระยะเวลาที"ใชข้อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

21 การดาํเนิน
กิจกรรมการ
เรียนรู้ฯของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

22 สื"อและแหล่ง
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

23 วธีิการในการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 2   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

24 เครื"องมือที"ใชใ้น
การวดัผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

25 เกณฑที์"ใชใ้นการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

26 ชื"อเรื"องหน่วย
การเรียนรู้ที" 3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

27 มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหน่วย

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
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ข้อ

ที� 

รายการที�

ประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า  

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

การเรียนรู้ที" 3  
28 วตัถุประสงคข์อง

หน่วยการเรียนรู้ที" 3
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

29 สาระการเรียนรู้
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

30 ระยะเวลาที"ใชข้อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

31 การดาํเนิน
กิจกรรมการ
เรียนรู้ฯของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

32 สื"อและแหล่ง
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

33 วธีิการในการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 3  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

34 เครื"องมือที"ใชใ้น
การวดัผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

35 เกณฑที์"ใชใ้นการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

36 ชื"อเรื"องหน่วย
การเรียนรู้ที" 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

37 มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

38 วตัถุประสงคข์อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

39 สาระการเรียนรู้
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

40 ระยะเวลาที"ใชข้อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

41 การดาํเนิน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
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ข้อ

ที� 

รายการที�

ประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า  

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ฯของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 4 

42 สื"อและแหล่ง
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

43 วธีิการในการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

44 เครื"องมือที"ใชใ้น
การวดัผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

45 เกณฑที์"ใชใ้นการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

46 ชื"อเรื"องหน่วย
การเรียนรู้ที" 5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

47 มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

48 วตัถุประสงคข์อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

49 สาระการเรียนรู้
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 5 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

50 ระยะเวลาที"ใชข้อง
หน่วยการเรียนรู้ที" 
5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

51 การดาํเนิน
กิจกรรมการ
เรียนรู้ฯของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

52 สื"อและแหล่ง
เรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้ที" 5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

53 วธีิการในการ
วดัผลประเมินผล

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
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ข้อ

ที� 

รายการที�

ประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า  

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 5 

54 เครื"องมือที"ใชใ้น
การวดัผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรียนรู้
ที" 5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

55 เกณฑที์"ใชใ้นการ
วดัผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรียนรู้ที" 5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 อดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

 รวม 53 54 55 55 55 0.99 สอดคล้อง 53 54 55 55 55 0.99 เหมาะสม 
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ส่วนที� 6  

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องและความหมาะสมของของแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศึกษา

แกนนําแรงงานข้ามชาตต่ิอรูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ

ข้อ รายการประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตอนที� 1 ด้านการจัดการเรียนรู้                 

1 การดาํเนินกิจกรรมมี
ความน่าสนใจ กระตุน้
ใหน้กัศึกษาอยากเรียนรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

2  เนื>อหาเป็นประโยชน์
แก่ผูเ้รียนนาํไปใชไ้ดใ้น
ชีวิตจริงแก่ตนเองและ
ชุมชน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

3 วิทยากรเปิดโอกาสให้
คน้ควา้ขอ้มูลอยา่งเต็มที"  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

4  มีการฝึกใหผู้เ้รียนคิด
วิเคราะห์ ลงมือแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

5 มีการเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี"ยนเรียนรู้กบั
เพื"อนไดอ้ยา่งเต็มที"  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

6 รู้จกัการฝึกใหรู้้จกัการ
ประเมินขอ้มูลอยา่งมี
วิจารณญาณ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

7 กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

รวม 7 7 7 7 7 1 สอด 

คล้อง 

7 7 7 7 7 1 เหมาะ 

สม 

ตอนที� 2 ด้านสื�อและแหล่ง

เรียนรู้  

              

1 สื"อที"ใชใ้นแต่ละ
กิจกรรมมีความ
น่าสนใจ กระตุน้ใหเ้กิด
ความอยากรู้อยากเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

2 สื"อและแหล่งเรียนรู้ที"
ใชท้าํใหน้กัศึกษามี
ทางเลือกเกี"ยวกบั
สุขภาพที"หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

3 สื"อและแหล่งเรียนรู้ที"
ใชมี้ประโยชนส์าํหรับ
ผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

4 สื"อและแหล่งเรียนรู้ที"
ใชเ้พียงพอใหน้กัศึกษา
ไดค้น้ควา้  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 
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ข้อ รายการประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 การเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดพ้ฒันาสื"อ
ของตนเอง ไปเผยแพร่
ต่อในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม 5 5 5 5 5 1 สอดค

ล้อง 

5 5 5 5 5 1 เหมาะ 

สม 

ตอนที� 3 ด้านวิทยากร               

1 วิทยากรอธิบายและ
ตอบคาํถามไดเ้ขา้ใจง่าย  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

2 วิทยากรใหค้วามรู้ได้
ตรงตามที"นกัศึกษา
ตอ้งการ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

3 วิทยากรสร้าง
บรรยากาศที"ดีในการ
เรียนรู้ มีความเป็นกลาง
ไม่ตดัสิน นาํกิจกรรม
ไดส้นุกสนาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

รวม 3 3 3 3 3 1 สอดค

ล้อง 

3 3 3 3 3 1 เหมาะ 

สม 

ตอนที� 4 การวัดผลและ

ประเมินผล  

              

1 ความพึงพอใจต่อ
แบบสอบถามก่อนและ
หลงัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

2 ความพึงพอใจต่อการ
เกบ็คะแนนจากการทาํ
ผลงานจริง  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

3 ความพึงพอใจต่อการ
สะทอ้นความเห็นใน
สมุดกระจกสะทอ้น
ความคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4 ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการถอด
บทเรียนหลงัเผยแพร่
ผลงานการทาํสื"อของ
นกัศึกษา   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

 รวม 4 4 4 4 4 1 สอดค

ล้อง 

4 4 4 4 4 1 เหมาะ 

สม 

 รวมทั&งหมด 19 19 19 19 19 1 สอดค

ล้อง 

19 19 19 19 19 1 เหมาะ 

สม 
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ส่วนที� 8  

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบประเมนิความพงึพอใจของวทิยากรที�มต่ีอ

การใช้รูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ 
 

ข้อ รายการประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของผู้เชี�ยวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตอนที� L เทคนิควธีิการ

จัดการเรียนรู้   

              

1 การใชว้ิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ที"
หลากหลาย  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

2  การจดัการเรียนรู้
เหมาะสมแก่ช่วงวยั
ของผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

3 การจดัการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัสภาพ
จริงหรือชีวิตจริงของ
ผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

4  การเปิดโอกาสให้
นกัศึกษามีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

5 การกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความสนใจ/เห็น
ประโยชนก่์อนเขา้สู่
บทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

6 การฝึกใหผู้เ้รียน
สร้างทางเลือกที"
หลากหลายในการ
เขา้ถึงขอ้มูล บริการ
ทางสุขภาพและ
ขอ้มูลอื"นๆ ที"
ตอ้งการไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

7 การฝึกฝนใหผู้เ้รียน
เกิดทกัษะพื>นฐานใน
การรับรู้และทาํความ
เขา้ใจขอ้มูลสุขภาพที"
เกี"ยวกบัตนเองและ
ชุมชนได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

8 การสร้าง
ประสบการณ์ให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
คิดและลงมือแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพได้
อยา่งเป็นระบบ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

9 การเปิดโอกาสและ
นาํเสนอทางเลือกให้
ผูเ้รียนคน้หาควา้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งเต็มที"  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 
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ข้อ รายการประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของผู้เชี�ยวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 เกิดการแลกเปลี"ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
กนัระหวา่งผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

11 การสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้
ใหน้กัศึกษาเกิดการ
ประเมินขอ้มูลที"จะ
นาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมี
วิจารณญาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

12 การสร้าง
ประสบการณ์
สามารถตดัสินใจได้
เหมาะสมกบัตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

13 การฝึกฝนใหผู้เ้รียน
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางสุขภาพ
ใหแ้ก่ผูอื้"นไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง สร้างสรรค์
ภายใต ้ขอ้จาํกดัของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

14 การฝึกฝนใหผู้เ้รียน
นาํเสนอทางเลือก
ดา้นสุขภาพใหก้บั
ชุมชน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

15 การจดั
สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศที"เอื>อต่อ
การเรียนรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

รวม 15 15 15 15 15 1 สอด 

คล้อง 

15 15 15 15 15 1 เหมาะ 

สม 

ตอนที� 2 ด้านสื�อและแหล่ง

เรียนรู้  

              

1 การสร้างทางเลือก
ใหน้กัศึกษารู้จกั
แหล่งเรียนรู้และ
บริการสุขภาพที"
หลากหลายสามารถ
เขา้ถึงไดจ้ริง  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

2 สื"อที"ใชใ้นกิจกรรมมี
ความน่าสนใจ เป็น
ปัจจุบนั ถูกตอ้ง 
เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

3 สื"อที"ใชมี้ความ
เหมาะสมแก่ช่วงวยั 
ระดบัชั>น ความรู้ 
และประสบการณ์
ของผูเ้รียน   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 
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ข้อ รายการประเมิน 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของผู้เชี�ยวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 การประยกุตใ์ชสื้"อ
และเทคโนโลยีอยา่ง
หลายในการคน้ควา้
ขอ้มูล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

5 สื"อและแหล่งเรียนรู้
ที"ใชห้าง่ายไม่ยุง่ยาก
ต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

รวม 

 

5 5 5 5 5 1 สอด 

คล้อง 

5 5 5 5 5 1 เหมาะ 

สม 

ตอนที� 3 ด้านการวดัและ

ประเมินผล  

              

1 วิธีวดัผลและ
ประเมินผล
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

2 วิธีวดัผลและ
ประเมินผลมีความ
หลากหลาย  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

3 การวดัผลและ
ประเมินผลมีความ
ยติุธรรม  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

4 การวดัผลและ
ประเมินผลเหมาะสม
กบัช่วงวยั ระดบัชั>น 
ความรู้ และ
ประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน    

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

5 การวดัผลและ
ประเมินผล
สอดคลอ้งกบัสภาพ
จริงของผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

6 การวดัผลและ
ประเมินผลเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วม  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะ 
สม 

รวม 6 6 6 6 6 1 สอด 

คล้อง 

6 6 6 6 6 1 เหมาะ 

สม 

รวมทั&งหมด  26 26 26 26 26 1 สอดค

ล้อง 

26 26 26 26 26 1 เหมาะ 

สม 
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ส่วนที� 10 

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบประเมนิความคดิเห็นสําหรับผู้เชี�ยวชาญ  

ที�มต่ีอแบบประเมนิผลงานของนกัศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาตใินแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 

ข้อ รายการประเมิน 

คะนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ที� L การเข้าถึงองค์ความรู้ทางสุขภาพและบริการสุขภาพ 

แบบประเมินผลงานการจัดทําและนําเสนอผงัความคิด (Mind Mapping) 

1 การทาํงานร่วมกนั    +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2  กระบวนการ
วางแผน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 เนื>อหาสาระของผงั
ความคิด  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4  รูปแบบผงัความคิด +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

5 การนาํเสนอผงั
ความคิด   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม 5 5 5 5 5 1 สอด 

คล้อง 

5 5 5 5 5 1 เหมาะสม 

แบบประเมินการจัดทําและการนําเสนอผลงาน เรื�อง แหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุขภาพ 

1 ความร่วมมือจดัทาํ
และการนาํเสนอ
ผลงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2  กระบวนการ
วางแผน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 เนื>อหาสาระของ
ผลงาน   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4  การนาํเสนอผลงาน    +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม 4 4 4 4 4 1 สอด 

คล้อง 

4 4 4 4 4 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� U  การทําความเข้าใจองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

แบบประเมินการนําเสนอหน้าชั&นเรียน “Story Telling”  

1 การทาํงานร่วมกนั    +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2  กระบวนการ
วางแผนการเล่าเรื"อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 เนื>อหาสาระของ
เรื"องที"เล่า   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4  รูปแบบการนาํเสนอ
เนื>อหา/การเล่าเรื"อง   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

5 การนาํเสนอเนื>อหา
หรือการเล่าเรื"อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
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ข้อ รายการประเมิน 

คะนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

รวม 5 5 5 5 5 1 สอด 

คล้อง 

5 5 5 5 5 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� 3 การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

แบบประเมินการนําเสนอหน้าชั&นเรียน เรื�อง เชื�อหรือไม่ใช่หรือมั�ว 

1 การทาํงานร่วมกนั    +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2  กระบวนการ
วางแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 เนื>อหาสาระที"ใช้
นาํเสนอ    

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4  รูปแบบการนาํเสนอ  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

5 การนาํเสนอ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม 5 5 5 5 5 1 สอด 

คล้อง 

5 5 5 5 5 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� 9  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ 

แบบประเมินเรื�องเล่าความเจ็บป่วย 

1 การทาํงานร่วมกนั    +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2  กระบวนการ
วางแผนการเล่าเรื"อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 เนื>อหาสาระของ
เรื"องที"เล่า   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4  รูปแบบการเล่าเรื"อง   +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

5 การนาํเสนอการ
เรื"องเล่า  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม 5 5 5 5 5 1 สอด 

คล้อง 

5 5 5 5 5 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� 5 การสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ  

แบบประเมินโครงงานสร้างสื�อเสริมสุขภาพ  

1 หัวขอ้/ชื"อเรื"อง +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2 หลกัการ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 วตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4 กลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

5 วนัและเวลาในการ
สื"อสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

6 สถานที"   +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดค
ลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 



317 
 

ข้อ รายการประเมิน 

คะนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 

รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 ขั>นตอนการ
ดาํเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

8 เครื"องมือ อุปกรณ์ที"
ใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

9 ผลที"คาดวา่จะไดรั้บ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม 9 9 9 9 9 1 สอด 

คล้อง 

9 9 9 9 9 1 เหมาะสม 

แบบประเมินการสื�อสารสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาแกนนํา  

1 การเตรียมการ
สื"อสารสุขภาพของ
นกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

2 การนาํเสนอ/
สื"อสารสุขภาพของ
นกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

3 การประเมินผลการ
สื"อสารของ
นกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

4 ความเหมาะสมของ
สื"อที"ใชสื้"อสาร
สุขภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

5 ความร่วมมือในการ
ทาํงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอด 
คลอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

 รวม  5 5 5 5 5 1 สอด 

คล้อง 

5 5 5 5 5 1 เหมาะสม 
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ส่วนที� 11 

การตรวจคุณภาพค่าดชันีความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบแสดงความคดิเห็นของผู้เชี�ยวชาญ  

ที�มต่ีอแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนทั&ง 5 ฉบับ  
 

ข้อ 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ที� 1 การเข้าถึงองค์ความรู้ทางสุขภาพและบริการสุขภาพ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
2  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
4  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม  10 10 10 10 10 1 สอดคล้อง 10 10 10 10 10 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� U  การทําความเข้าใจองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
2  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
4  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม  10 10 10 10 10 1 สอดคล้อง 10 10 10 10 10 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� ^ การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
2  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
4  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
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ข้อ 

คะแนนความสอดคล้องของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

คะแนนความเหมาะสมของ

ผู้เชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม  10 10 10 10 10 1 สอดคล้อง 10 10 10 10 10 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� 9  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
2  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
4  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม  10 10 10 10 10 1 สอดคล้อง 10 10 10 10 10 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที� _  การสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
2  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
4  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 เหมาะสม 

รวม  10 10 10 10 10 1 สอดคล้อง 10 10 10 10 10 1 เหมาะสม 
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ส่วนที� 12 

การตรวจสอบค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

จาํนวน 5 ฉบับ (นักศึกษากลุ่มอื�นจาํนวน 10 คน)  
 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 1 การเข้าถึงองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

ข้อที� ค่วความยากง่าย (p) ความหมาย ค่าอํานาจจําแนก (r) ความหมาย  

1 0.3 ค่อนขา้งยาก 0.6 ดีมาก 

2 0.6 ปานกลาง 0.4 ดีมาก 

3 0.7 ค่อนขา้งง่าย 0.2 ปานกลาง 

4 0.6 ปานกลาง  0.4 ดีมาก 

5 0.7 ค่อนขา้งง่าย  0.2 ปานกลาง 

6 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก 

7 0.6 ปานกลาง 0.8 ดีมาก 

8 0.2 ยาก 0.4 ดีมาก 

9 0.4 ปานกลาง  0.8 ดีมาก 

10 0.5 ปานกลาง 0.6  ดีมาก 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 2 การทําความเข้าใจองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

ข้อที� ค่วความยากง่าย (p) ความหมาย ค่าอํานาจจําแนก (r) ความหมาย  

1 0.6 ปานกลาง 0.4 ดีมาก 

2 0.7 ค่อนขา้งง่าย 0.6 ดีมาก 

3 0.6 ปานกลาง 0.4 ดีมาก 

4 0.6 ปานกลาง 0.8 ดีมาก 

5 0.6 ปานกลาง  0.4 ดีมาก 

6 0.4 ค่อนขา้งยาก 0.4 ดีมาก 

7 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก 

8 0.6 ปานกลาง 0.4 ดีมาก 

9 0.4 ค่อนขา้งยาก  0.8 ดีมาก 

10 0.4 ค่อนขา้งยาก 0.4 ดีมาก 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 3 การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

ข้อที� ค่วความยากง่าย (p) ความหมาย ค่าอํานาจจําแนก (r) ความหมาย  

1 0.7 ค่อนขา้งง่าย 0.6 ดีมาก 

2 0.6 ปานกลาง 0.8 ดีมาก 

3 0.5 ปานกลาง 1.0 ดีมาก 
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ข้อที� ค่วความยากง่าย (p) ความหมาย ค่าอํานาจจําแนก (r) ความหมาย  

4 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก 

5 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก 

6 0.5 ปานกลาง 0.2 ปานกลาง  

7 0.7 ค่อนขา้งง่าย 0.6 ดีมาก 

8 0.5 ปานกลาง  0.2 ปานกลาง 

9 0.2 ยาก 0.4 ดีมาก 

10 0.6 ปานกลาง  0.4 ดีมาก 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 4 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสุขภาพ 

ข้อที� ค่วความยากง่าย (p) ความหมาย ค่าอํานาจจําแนก (r) ความหมาย  

1 0.6 ปานกลาง 0.8 ดีมาก 

2 0.7 ค่อนขา้งง่าย 0.6 ดีมาก 

3 0.6 ปานกลาง 0.8 ดีกมา 

4 0.5 ปานกลาง 0.2 ปานกลาง  

5 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก  

6 0.6 ปานกลาง 0.8 ดีมาก 

7 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก 

8 0.4 ค่อนขา้งยาก 0.4 ดีมาก 

9 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก 

10 0.4 ค่อนขา้งยาก 0.4 ดีมาก 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 5 การสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

ข้อที� ค่วความยากง่าย (p) ความหมาย ค่าอํานาจจําแนก (r) ความหมาย  

1 0.3 ค่อนขา้งยาก 0.6 ดีมาก 

2 0.6 ปานกลาง 0.4 ดีมาก 

3 0.7 ค่อนขา้งง่าย  0.2 ปานกลาง  

4 0.6 ปานกลาง 0.4 ดีมาก 

5 0.7 ค่อนขา้งง่าย 0.2 ปานกลาง  

6 0.5 ปานกลาง 0.6 ดีมาก 

7 0.6 ปานกลาง  0.6 ดีมาก 

8 0.2 ยาก 0.4 ดีมาก 

9 0.5 ค่อนขา้งยาก 0.6 ดีมาก 

10 0.6 ปานกลาง  0.4 ดีมาก 
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ส่วนที� 12 

ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบและแบบสอบถามจาํนวน 8 ฉบับ  

 

ลาํดบั

ที� 
ชื�อเครื�องมือ 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 
จาํนวนข้อ 

ค่าความ

เชื�อมั�น 

1 แบบสอบถามขอ้มูลพื>นฐานการสื"อสาร และความ
ตอ้งการเรียนรู้ดา้นสุขภาพสาํหรับแรงงานขา้มชาติใน
ชุมชน 

30  38  b.cd 

2 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาแรงงานขา้ม
ชาติที"มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื"อสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  

 15  19  0.77 

3 แบบประเมินความพึงพอใจของวทิยากรที"มีต่อรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื"อสร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  

3  26 b.c2 

4 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ที" 1  10 10  0.80 

5 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ที" 2 10 10 0.82 

6 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ที" 3 10 10 0.84 

7 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ที" 4 10 10 0.84 

8 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ที" 5 10 10 0.79 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

    

    

    

    

ภาคผนวก ค  

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ  

(บางส่วน)  
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คู่มือการใช้     

รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ  

Migrant Health LiteMigrant Health LiteMigrant Health LiteMigrant Health Literacy Model racy Model racy Model racy Model     

(MHL Model) (MHL Model) (MHL Model) (MHL Model)     

 

จดัทาํโดย 
นางสาวดนชิดา วาทินพุฒิพร นกัศึกษาปริญญาเอก 

สาขาพฒันศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

เครือข่ายผูร่้วมพฒันาคู่มือและจดักิจกรรมในชุมชน ดงันี1  
นางกนกอร อินทะชยั ครูกศน.ตาํบลไชยสถาน 

นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ7  ผูอ้าํนวยการกศน. อาํเภอสารภี 
นายอมรินทร์ หน่อไชยวงศ ์หวัหนา้กลุ่มงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสารภี 

นายสุพจน์  ไชยจินดา ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน 
กลุ่มอาสามสมคัรสาธารณสุขตาํบลไชยสถาน 

มูลนิธิเพื;อสุขภาพและการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP)  
 

Migrant 

 Health 
 Literacy  



325 
 

 

คํานํา 

เมื;อสองปีก่อน ผูว้ิจยัยงัจาํภาพแรกที;เขา้มาศึกษาการเรียนการสอนของนกัศึกษาแรงงานขา้ม
ชาติที;กศน.ตาํบลไชยสถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี สิ; งที;เด่นชัดที;สุดสําหรับการ
จดัการเรียนการสอนในกศน.แห่งนี1 คือศกัยภาพในการเรียนรู้ นกัศึกษาแรงงานขา้มชาติมีความสนใจใฝ่รู้
และกระตือรือร้น อีกทั1งยงัมีส่วนร่วมในชั1นเรียนเป็นอยา่งดี ความเด่นชดัในขอ้นี1ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความคิด
ที;สําคญัขึ1นมาว่า หากเรานาํความรู้ความสามารถของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติเหล่านี1 ไปใชใ้นทางที;เกิด
ประโยชน์ เสริมพลงัและจดักระบวนการเรียนรู้ที;พวกเขาสามารถจะไปช่วยเหลือเกื1อกูลและพึ;งพาตนเอง
ไดจ้ะเป็นผลดีต่อตวัพวกเขาเองและสังคมโดยรวม 

จากการลงพื1นที;ศึกษาความตอ้งการของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติ แรงงานขา้มชาติในชุมชน 
และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในเบื1องตน้ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัอย่างหนึ; งว่าควรมีการส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาเรื;องของสุขภาพอนามยัซึ; งเป็นความจาํเป็นพื1นฐานของชีวิตมนุษย ์ อีกทั1งปัญหาสุขภาพในกลุ่ม
แรงงานขา้มชาติก็เป็นปัญหาสําคญัในระดบัพื1นที;อยูไ่ม่น้อย งานวิจยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ หรือ Migrant Health Literacy Model: MHL Model จึง
เกิดขึ1 นภายใต้ความร่วมมือของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ ดังนี1  นางสาวปรียา วรรณฤทธิ7  (ผู ้
อาํนวยการกศน. อาํเภอสารภี) นางกนกอร อินทะชยั (ครูกศน.ตาํบลไชยสถาน)  นายอมรินทร์ หน่อไชย
วงศ์ (หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบติั ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสารภี) นายสุพจน์  ไชยจินดา 
(ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน) นางจนัทร์ทิพย ์ตาจนัมีและนางบวัไหล อินต๊ะ 
(กลุ่มอาสามสมคัรสาธารณสุขตาํบลไชยสถาน) นายจาํเริญ ธีรวิทยากูลและนายแกว้ แก่เสือ  (มูลนิธิเพื;อ
สุขภาพและการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือ MAP Foundation)  

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ
ที;ได้พฒันาขึ1นนี1 มุ่งพฒันาทกัษะของผูเ้รียนในการรับมือและแกไ้ขปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Health Literacy) ผา่นมโนทศัน์เรื;องความรอบรู้ทางสุขภาวะ อีกทั1งสามารถส่งต่อ
องค์ความรู้ทางสุขภาพเหล่านี1 ให้แก่คนในชุมชนแรงงานขา้มชาติของตนเองได ้ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํคู่มือ
ฉบบันี1 ขึ1นเพื;อให้ผูที้;สนใจจดัทาํกิจกรรมกาเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะในพื1นที;อื;นๆ 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางต่อไปได ้ในโอกาสนี1ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกท่านที;เห็น
ประโยชน์และเขา้ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมในครั1 งนี1  หากส่วนใดส่วนหนึ;งของคู่มือฉบบันี1 มีขอ้ผิดพลาด 
ผูว้จิยัยนิดีนอ้มรับขอ้เสนอแนะและนาํไปปรับปรุงต่อไป   

   
                             ดนชิดา วาทินพุฒิพร (นกัวจิยั)  
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สารบัญ  

 
 

คาํนาํ 1 
สารบญั 2 
คาํชี1แจงสาํหรับคู่มือการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 6 
ส่วนที; 1  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงาน

ขา้มชาติ  (Migrant Health Literacy Model: MHL Model)   
7 
  

 หลกัการ 7 
 วตัถุประสงค ์ 10 
 ขั1นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ MHL Model 5 ขั1นตอน  10 
 ขั1นตอนที; 1 เตรียมสาํรวจระบบสนบัสนุนทั1งสี;ในชุมชน แนะนาํตวั และเชื;อมโยงให้

เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
10 

 ขั1นตอนที; 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ 11 
 ขั1นตอนที; 3 ร่วมกนัออกแบบร่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้   12 
 ขั1นตอนที; 4 ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้  12 
 ขั1นตอนที; 5 ประเมินการนาํรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้และปรับปรุงการ

จดักิจกรรม 
13 

 เงื;อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ 14 
 แผนผงัแสดงรูปแบบ MHL Model  15 
ส่วนที; 2 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ MHL Model  16 
 คาํชี1แจงวทิยากร  16 

 บทบาทของวทิยากร  16 

 นิยามศพัทแ์ละคาํยอ่ที;สาํคญัในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ 17 

 โครงสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  20 

 หน่วยการเรียนเรียนรู้ที; 1 เรื;อง การเขา้ถึงองคค์วามรู้และบริการสุขภาพ 21 

  มาตรฐานการเรียนรู้ 21 

  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 21 

  สาระการเรียนรู้ 21 
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  สารบัญ (ต่อ)  

  ระยะเวลา 21 

  กิจกรรมการเรียนรู้  21 

  สื;อและแหล่งเรียนรู้ 24 

  การวดัและประเมินผล 24 

 หน่วยการเรียนรู้ที; a  เรื;อง การทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 25 

  มาตรฐานการเรียนรู้ 25 

  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 25 

  สาระการเรียนรู้ 25 

  ระยะเวลา 25 

  กิจกรรมการเรียนรู้  25 

  สื;อและแหล่งเรียนรู้  27 

  การวดัและประเมินผล 28 

 หน่วยการเรียนรู้ที; c เรื;อง การประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 29 

  มาตรฐานการเรียนรู้ 29 

  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 29 

  สาระการเรียนรู้ 29 

  ระยะเวลา 29 

  กิจกรรมการเรียนรู้  29 

  สื;อและแหล่งเรียนรู้  31 

  การวดัและประเมินผล 32 

 หน่วยการเรียนรู้ที; 4 เรื;อง การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 33 

  มาตรฐานการเรียนรู้ 33 

  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 33 

  สาระการเรียนรู้ 33 

  ระยะเวลา 33 
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  สารบัญ (ต่อ)  

  กิจกรรมการเรียนรู้  33 

  สื;อและแหล่งเรียนรู้  35 

             การวดัและประเมินผล 36 

 หน่วยการเรียนรู้ที; e เรื;อง การสื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 37 

  มาตรฐานการเรียนรู้ 37 

  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 37 

  สาระการเรียนรู้ 37 

  ระยะเวลา 37 

  กิจกรรมการเรียนรู้  38 

  สื;อและแหล่งเรียนรู้  40 

  การวดัและประเมินผล 41 

ส่วนที; 3 เอกสารประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 42 

 คาํชี1แจง  42 

 เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที; f เรื;อง การเขา้ถึงองคค์วามรู้และบริการสุขภาพ 43 

  แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน เรื;อง การเขา้ถึงองคค์วามรู้และบริการสุขภาพ 43 

  ใบกิจกรรมที; 1 เรื;อง ทบทวนตนเอง 45 

  แบบประเมินผลงานการจดัทาํและนาํเสนอผงัความคิด (Mind Mapping) 47 

  แบบประเมินการจดัทาํและการนาํเสนอผลงานเรื;องแหล่งเรียนรู้และบริการสุขภาพ50 

 เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที; a  เรื;อง การทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 53 

  แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเรื;อง การทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 53 

  ใบกิจกรรมที; 2 เรื;อง ตีความใหแ้ตก แลกเปลี;ยนใหเ้ขา้ใจ  56 

  แบบประเมินการนาํเสนอหนา้ชั1นเรียน “Story Telling” 58 

 เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที; c เรื;อง การประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 61 

  แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน เรื;อง การประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 61 

  ใบกิจกรรมที; 3 เรื;อง “เชื;อหรือไม่ ใช่หรือมั;ว” 63 
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  สารบัญ (ต่อ)  

  แบบประเมินการนาํเสนอหนา้ชั1นเรียน 65 

 เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที; l เรื;อง การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 68 

  แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน เรื;อง การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 68 

  ใบกิจกรรมที; 4 เรื;อง “โรคของฉนั” 70 

  แบบประเมินการเล่าเรื;องหนา้ชั1นเรียน  74 

 เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที; e เรื;อง การสื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 77 

  แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเรื;อง การสื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 77 

  ใบกิจกรรมที; 5 เรื;อง สร้างสื;อเสริมสุขภาพ 79 

  แบบประเมินผลงาน แบบประเมินแผนโครงงาน 80 

  แบบประเมินการสื;อสารสุขภาพในชุมชนของนกัศึกษาแกนนาํ 83 

 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติที;มีต่อการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

86 

 แบบประเมินความพึงพอใจของวทิยากรที;มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 88 
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คําชี,แจงสําหรับคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

 คู่มือการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติเป็นเอกสารที;จดัทาํขึ1นเพื;อให้รายละเอียดและแนวทางสําหรับวิทยากรและผูจ้ดักิจกรรม
การเรียนรู้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื1นที;สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานชาติ ซึ; งประกอบดว้ยรายละเอียด 3 ส่วนไดแ้ก่  
 ส่วนที; 1 รายละเอียดของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ  

ส่วนที; 2  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ส่วนที; 3 เอกสารประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 ดังนั1 นเพื;อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถบรรลุเป้าหมายที;วางไว ้วิทยากรและผูจ้ ัด

กิจกรรมควรศึกษารายละเอียดในคู่มือฉบบันี1 ก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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ส่วนที� 1  

รายละเอยีดของรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ 

ให้แก่แรงงานข้ามชาติ (Migrant Health Literacy Model: MHL Model) 

 

1. หลกัการ  

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ
หรือ MHL Model (Migrant Health Literacy Model) นั1นพฒันาอยูบ่นพื1นฐานแนวคิด “ความรอบรู้ทางสุข
ภาวะ”  (Health Literacy) ซึ; งเป็นแนวคิดที;สําคญัของ ดอน นทับีม (Nutbeam D., 2000) อนัหมายถึง 
“ตน้ทุนของชีวติ” (asset of life) ที;สามารถสร้างไดจ้ากการศึกษาและพฒันาทกัษะการสื;อสารดา้นสุขภาพ 
เพื;อใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพที;เกี;ยวขอ้งกบัตนเอง ทาํความเขา้ใจ ประเมินขอ้มูลสุขภาพต่างๆ ได้
อยา่งมีวจิารณญาณ สามารถนาํองคค์วามรู้ที;ไดไ้ปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื;อสาร
ข้อมูลที;ตนเองมีความรู้ความเข้าใจไปยงัผู ้อื;นเพื;อให้เกิดทางเลือกด้านสุขภาพในวงกว้างเกิดการ
เปลี;ยนแปลงพฤติกรรมดา้นสุขภาพที;ดีขึ1น ปัญหาสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในยุคโลกาภิวตัน์มีความ
สลับซับซ้อนเกินกว่าที;จะแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยกระบวนการหรือวิทยาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขหรือระบบใดเพียงระบบเดียวได ้ แต่ตอ้งอาศยักระบวนการทาํงานและการแกไ้ขปัญหาใน
ลกัษณะสหวิทยาการ ในการศึกษาครั1 งนี1  ไม่ไดมุ้่งหวงัให้เกิดการเปลี;ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบ
ใหญ่ของประเทศ แต่เป็นเพียงการนาํเสนอชิ1นส่วนเล็กๆ ภายในภาพใหญ่ของสังคม นั;นก็คือการบูรณา
การของระบบต่างๆ ที;มีการทาํหนา้ที;ของตนเองในการให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานขา้ม
ชาติในชุมชนอยูแ่ลว้มาทาํงานร่วมกนัภายใตก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุข
ภาวะสาํหรับแรงงานขา้มชาติซึ; งระบบสนบัสนุนที;วา่นี1ประกอบดว้ย 4 ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบการศึกษา 
ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและสิ;งแวดลอ้ม และระบบวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดดงันี1  

ระบบการศึกษา มีกศน. เป็นหน่วยงานสาํคญัในการจดักิจกรรมทางการศึกษาให้แก่แรงงาน
ขา้มชาติในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดที;ว่า “กศน. ตาํบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม” ทาํหน้าที;ในการ
รวบรวมเครือข่ายทางการศึกษาเขา้มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนได ้โดยจดัการเรียนรู้ของกศน. 
นั1นเป็นไปตามแนวทางปรัชญาคิดเป็น (โกวิท วรพิพฒัน์, 2517 อา้งถึงใน อุ่นตา นพคุณ, 2528: 14-21)  ที;
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที;เกิดขึ1นในชีวิตได้ โดยเริ;มจากหาสาเหตุของปัญหาด้วย
ขอ้มูลตนเอง สังคมและสิ;งแวดลอ้ม และขอ้มูลวชิาการ เพื;อสร้างทางเลือกใหก้บัตนเองและตดัสินใจเลือก
แนวทางนั1นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเองและเกิดความสุขไดใ้นที;สุด ประกอบกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงและการประเมินตามสภาพจริง (ทิศนา แขมมณี, 2550: 133-7; Newmann et al., 
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1995; ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์,  2554 ) ซึ; งเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ที;ให้นกัศึกษาสามารถคิดเป็น ทาํเป็น 
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื;องโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการจาํลอง
สถานการณ์จริง ลงมือปฏิบติัจริงในสถานที;และสื;อสารกบักลุ่มเป้าหมายที;มีอยู่จริงในชุมชน  ซึ; งการ
เรียนรู้ดงักล่าวสอดรับกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนซึ; งเป็นผูใ้หญ่ (M.S. Knowles, 1998: 64-68 ; ชิดชงค ์ส. 
นนัทนาเนตร, 2549: 94-96) โดยธรรมชาติการเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั1นจะสนใจเรียนรู้ก็ต่อเมื;อเห็นประโยชน์ 
สามารถนาํความรู้ไปปรับใชไ้ดใ้นชีวติจริง และสามารถศึกษาหาขอ้มูลเพิ;มเติมในขอ้มูลที;ตนเองตอ้งการ
เรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการของตนเอง (Self –directed Learning) สรุปไดว้า่ ภายใตก้รอบการทาํงานของ
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัและแนวคิดทฤษฎีการศึกษาที;มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็นและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นองค์ประกอบที;สําคญัที;ทาํให้
ระบบการศึกษาเป็นรากฐานสําคญัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ
และการเรียนรู้เรื;องอื;นๆ เพื;อพฒันาคุณภาพชีวติของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในชุมชนได ้ 

ระบบสุขภาพ เป็นระบบที;คลุกคลีอยูก่บัสถานการณ์ดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติมาก
ที;สุด ด้วยการทาํหน้าที;ทั1งซ่อมแซมรักษาสุขภาพ และให้การศึกษาในเชิงการป้องกนัแก่ประชาชนใน
ชุมชน อีกทั1งยงัมีนโยบายดา้นสุขภาพในการส่งเสริมแรงงานขา้มชาติให้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือดา้นภาษาแก่ผูป่้วยแรงงานขา้มชาติระหวา่ง
การรักษา แต่ทั1งนี1 ยงัคงมีปัญหางบประมาณในการตอบแทนพนกังานสาธารสุขต่างดา้วอยา่งต่อเนื;อง อีก
ทั1งขาดแคลนบุคลากรอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างดา้วซึ; งดาํเนินงานดว้ยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนทาํให้
โครงการส่งเสริมสุขภาพจึงล้มเหลวในบางพื1นที;และสําเร็จเพียงบางพื1นที;ที;ยงัมีการดาํเนินการอย่าง
ต่อเนื;องและมีความชุกของแรงงานขา้มชาติเป็นจาํนวนมากไดแ้ก่จงัหวดัสมุทรสาครและอาํเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก เป็นตน้  

จากการสํารวจพื1นที;ตาํบลไชยสถานผูว้ิจยัพบหน่วยงานซึ; งมีความพร้อมที;จะให้ความ
ร่วมมือในพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ซึ; ง
ไดแ้ก่ ผูเ้ชี;ยวชาญจากงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลสารภี ผูเ้ชี;ยวชาญจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลไชยสถาน อาสาสมคัรสาธารณสุขตาํบลไชยสถาน และมูลนิธิเพื;อสุขภาพและการ
เรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP) หน่วยงานที;กล่าวมานี1ยงัคงปฏิบติังานเพื;อเสริมสร้างสุขภาพของ
แรงงานขา้มชาติในชุมชนอยู่แลว้ แต่ยงัขาดการเชื;อมโยงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพกบัระบบ
การศึกษาและระบบอื;นในชุมชน การศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติจึงเป็นโอกาสที;ดีในการส่งเสริมให้เยาวชนแรงงานขา้มชาติในชุมชน
ซึ; งมีความรู้ความสามารถลุกขึ1นมาทาํอะไรเพื;อส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแรงงานขา้มชาติของตนเองได ้
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โดยหน่วยงานด้านสุขภาพเหล่านี1 จะเป็นผูใ้ห้ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ ที;เกี;ยวข้องกับสุขภาพ การดูแล
สุขภาพแลละป้องกนัโรค อนัเป็นความรู้ที;ช่วยเติมเตม็ใหก้ารสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะที;ดี อีกทั1ง
ยงัช่วยกนัร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ และช่วยสะทอ้นปัญหาความตอ้งการดา้น
สุขภาพของแรงงานขา้มชาติในพื1นที;ในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  

ระบบสังคมและสิ�งแวดล้อม เป็นระบบสนับสนุนให้ระบบการศึกษาและระบบสุขภาพ
สามารถขบัเคลื;อนไปได้อย่างดี  เนื;องจากทั1งสังคมและสิ;งแวดล้อมมีความเกี;ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่าง
แยกกนัไม่ออก อนัเนื;องมาจากว่ามนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม การอยู่ร่วมกนัย่อมตอ้งอาศยัการสร้างขอ้ตกลง
ร่วมกนัภายใตท้รัพยากรและสิ;งแวดลอ้มที;มีอยู่อยา่งจาํกดัและคนทุกกลุ่มในชุมชนจะตอ้งใช้ประโยชน์
ร่วมกนั  

เนื;องจากว่าประชากรของชุมชนนี1 มิได้มีเพียงประชากรในชุมชนดั1งเดิมเท่านั1น แต่ยงัมี
ประชากรแฝงหรือกลุ่มแรงงานขา้มชาติที;อาศยัอยูต่ามหอพกั แคมป์คนงาน บา้นเช่า ทาํให้พวกเขาก็กลาย
มาเป็นส่วนหนึ;งของชุมชนและสังคมเดียวกนัดว้ย ดงันั1นเราจึงไม่สามารถละเลยสุขภาวะของประชากร
กลุ่มนี1  และจาํเป็นอยา่งยิ;งที;ตอ้งอาศยักระบวนการทางสังคมคือการร่วมดว้ยช่วยกนัสร้างความตระหนกั
ถึงปัญหาของสภาพแวดลอ้มหรือมลพิษที;มีผลต่อสุขภาพของคนทุกกลุ่มในชุมชน ดงันั1น ผูที้;เกี;ยวขอ้งใน
ระบบนี1 ก็คือคนทุกคนในชุมชนตอ้งร่วมกนัเป็นเจา้ของของชุมชนไม่ว่าคนๆ นั1นจะมีสัญชาติใดก็ตาม 
และการเสริมสร้างสุขภาพที;ดีให้แก่คนในชุมชนและแรงงานขา้มชาติตอ้งอาศยัระบบการบริหารจดัการ
ของผูน้าํ ในการให้ความสําคญักบัพลงัของกลุ่มแรงงานขา้มชาติในพื1นที; ในฐานะที;เป็นส่วนหนึ; งของ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรของชุมชนดว้ย การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติในงานศึกษานี1 จึงเห็นความสําคญัของกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนทุกคนในชุมชน ในฐานะที;เป็นเจา้ของชุมชนและเป็นเจา้ของทรัพยากรสิ;งแวดลอ้มร่วมกนั 
เพื;อปลูกจิตสํานึกให้เกิดความร่วมมือจดัการสิ;งแวดลอ้มและการจดัการมลพิษของชุมชน มุ่งสู่การมีสุข
ภาวะที;ดีและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขนั;นเอง  

ระบบวฒันธรรม  เป็นระบบที;มีพลงัในแง่ของการกาํหนดความคิด ความเชื;อ อคติ ค่านิยมและ
วถีิชีวติของผูค้นในสังคม พฤติกรรมสุขภาพของแรงงานขา้มชาติต่างก็มีระบบวฒันธรรมมาเกี;ยวขอ้งและ
กาํกบัอยูเ่ช่นกนั อาทิ แรงงานบางคนยงัเห็นวา่ความล่าชา้ในการเขา้รักษาในโรงพยาบาลของรัฐเป็นเพราะ
เจา้หนา้ที;รัฐมีอคติและเลือกปฏิบติัต่อพวกเขา หรือกรณีที;แรงงานขา้มชาติบางคนไม่สามารถหยุดงานเป็น
ระยะเวลานานได ้แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จึงเลี;ยงที;จะไม่เขา้รับการรักษาหรือไม่รับประทานยาตาม
แพทยส์ั;งแมจ้ะทนทุกข์ทรมานกบัโรคเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม การทาํความเขา้ใจระบบวฒันธรรม
และวถีิชีวติ ตลอดจนความเชื;อดา้นสุขภาพที;อยูเ่บื1องหลงัพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานขา้มชาติก็จะช่วย
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ใหกิ้จกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะและการสื;อสารดา้นสุขภาพสามารถดาํเนินกิจกรรมได้
อยา่งเหมาะสมกบับริบทวิถีชีวิต (Sonya V. Benisovich and Abby C. King, a}}c; Margareth S Zanchetta 
and  Iraj M Poureslami , 2006)  ทั1งนี1  การจดักิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะยงัสามารถ
อาศยัเครื;องมือเชิงวฒันธรรมมาปรับใช ้ เช่น การใชภ้าษาชาติพนัธ์ุของแรงงานขา้มชาติเขา้มาเป็นส่วน
หนึ; งของการสื;อสารในระหว่างการสื;อสารสุขภาพก็จะช่วยลดช่องว่างทางภาษาให้กบักลุ่มแรงงานขา้ม
ชาติและนาํองค์ความรู้ที;ได้รับไปปรับใช้ไดใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัตนเอง โดย
กิจกรรมดงักล่าวผูเ้รียนหรือนกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติจะเป็นผูน้าํเอาทรัพยากรเชิงวฒันธรรมที;
ดาํรงอยูใ่นวถีิชีวติของตนเองเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการสื;อสารทางสุขภาพนี1ดว้ย  

ดงันั1น รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะจะตอ้ง
ประกอบดว้ยระบบสนบัสนุนทั1ง 4 ระบบในชุมชนเชื;อมโยงกนั ไม่วา่จะเป็นระบบการศึกษาที;เป็นระบบ
หลกัของการจดัการเรียนรู้ที;เอื1อให้แก่แรงงานขา้มชาติ ระบบสุขภาพเป็นส่วนหนึ; งในการส่งเสริมองค์
ความรู้และสร้างทางเลือกในการรับบริการสุขภาพ และช่วยสะทอ้นปัญหาทางสุขภาพที;เกิดขึ1นในชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี ระบบสังคมและสิ;งแวดลอ้มซึ; งเป็นกลไกสําคญัในการสร้างความร่วมมือกบักลุ่มแรงงาน
ขา้มชาติในฐานะส่วนหนึ; งในกระบวนการจดัการปัญหาสิ;งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ของชุมชน และ
ระบบสุดทา้ยระบบวฒันธรรมเป็นระบบที;นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติจะมีบทบาทอย่างยิ;งในการ
ส่งเสริมสุขภาพภายใตก้ารนาํเอาทรัพยากรทางวฒันธรรมของตนเอง เช่น ภาษา ประเพณีวฒันธรรม วิถี
ชีวิต และค่านิยมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเองมาปรับใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการของคนในชุมชน 
เพื;อใหก้ารสื;อสารสุขภาพไดเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงการเปลี;ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของปัจเจกชน ชุมชนและสังคมโดยรวมต่อไป ทั1งนี1 หากขาดระบบใดระบบหนึ; งอาจดาํเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ แต่อาจทาํให้ขอ้มูลหรือการดาํเนินกิจกรรมขาดมิติใดมิติหนึ; งไป หากระบบใด
ระบบหนึ;งในชุมชนยงัไม่พร้อมโดยผูว้จิยัอาจมีการสร้างความเขา้ใจและการชกัชวนให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื;อถกัทอให้เกิดความร่วมมือจากระบบนั1นๆ ที;ขาดหายไปได ้สุดทา้ยนี1ผูว้ิจยัเชื;อมั;นวา่พลงัของ
เยาชนแรงงานขา้มชาติหรือนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติในชุมชนจะเป็นกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ที;มีพลงัในการ
นาํความรู้ ความสามารถและทกัษะที;ตนเองที;ไดพ้ฒันาขึ1นนี1ไปทาํประโยชน์เพื;อเกิดสุขภาวะที;ดีให้เกิดขึ1น
ในชุมชนของตนเองต่อไป  
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2. วตัถุประสงค์  

เพื;อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงาน
ขา้มชาติ โดยกาํหนดใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการเขา้ถึง เขา้ใจ ประเมิน ประยุกตใ์ชข้อ้มูลสุขภาพไดอ้ยา่งมี
วิจารณญาณ (critical health literacy) อีกทั1งยงัสามารถสื;อสารขอ้มูลสุขภาพและสร้างทางเลือกในการ
รับมือกบัปัญหาทางสุขภาพที;หลากหลายใหแ้ก่ชุมชนแรงงานขา้มชาติได ้

 

3. ขั,นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

ขั1นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ
ในครั1 งนี1  ผูว้จิยัไดก้าํหนดออกเป็น 5 ขั1นตอนหลกัดงันี1   

 
ขั,นตอนที� 1 เตรียมสํารวจระบบสนับสนุนทั,งสี� ในชุมชน แนะนําตัว และเชื�อมโยงให้เกิด

เครือข่ายความร่วมมือ (Checking the Four Supportive Systems in Migrant Learning Activities and 

Connecting the Learning Activity’s Local Cooperative Alliances) โดยมีรายละเอียดดงันี1   
1.  ตรวจสอบความพร้อมของระบบสนบัสนุนทั1ง 4 ระบบไดแ้ก่ ระบบการศึกษา ระบบ

สุขภาพ ระบบสังคมและสิ;งแวดลอ้มและระบบวฒันธรรมในชุมชนวา่พร้อมที;จะเป็นกลไกสําคญัในการ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับกลุ่มแรงงานขา้มชาติหรือไม่  โดยเฉพาะอยา่งยิ;ง หน่วยงานหลกั
อยา่งกศน.ตาํบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพื1นที; อสม. โรงพยาบาลอาํเภอ ผูน้าํฝ่ายปกครอง
ในพื1นที; บุคคลเหล่านี1 มีความตระหนกั เห็นความสําคญัของการให้ความรู้แก่แรงงานขา้มชาติ และพร้อม
ที;จะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครั1 งนี1หรือไม่ ฝ่ายปกครองหรือบุคคลในชุมชนเห็น
ความสําคญัของแรงงานขา้มชาติว่าเป็นส่วนหนึ; งของคนในชุมชนที;พร้อมจะสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงสุขภาพไปพร้อมกนัหรือไม่ ทั1งนี1  การดาํเนินโครงการที;เกี;ยวขอ้งกบักลุ่ม
แรงงานขา้มชาติเป็นประเด็นที;ละเอียดอ่อน บางหน่วยงานก็อาจไม่เห็นความสําคญัหรือคิดว่ายงัไม่ใช่
ประเด็นเร่งด่วนที;ตอ้งรีบจดัการ การสํารวจความพร้อมจึงเป็นขั1นตอนที;สําคญัและตอ้งทาํเป็นอนัดบัแรก 
เพื;อให้การดาํเนินงานไม่เกิดความติดขดัและเป็นไปได้อย่างราบรื;นนั;นเอง วิธีการตรวจสอบถึงความ
เป็นไปไดข้องการเชื;อมโยงระบบทั1งสี;นั1น มีรายละเอียดดงันี1  

1.1. ผูว้จิยัลงพื1นที;เพื;อแนะนาํตวักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที;เกี;ยวขอ้งกบัทุกระบบ  
1.2. บอกเล่าวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมในครั1 งนี1   
1.3. สร้างความคุน้เคยและแสดงความจริงใจในความตอ้งการแกไ้ขปัญหาเหล่านี1ไปร่วมกนั  
1.4. ชกัชวนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย  
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2. การสํารวจความพร้อมของนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติวา่พวกเขาเห็นความสําคญัและพร้อมที;

จะร่วมมือกบัชุมชนก็เป็นสิ; งสําคญัเช่นกนั เนื;องจากในการจดักระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการเปิด

ช่องทางให้นกัศึกษาเหล่านี1 สามารถที;จะเป็นตวักลางในการสื;อสารให้ชุมชนรับมือกบัปัญหาสุขภาพได ้

ดงันั1นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้จึงจาํเป็นอยา่งอยิ;งที;จะตอ้งสํารวจความตอ้งการเรียนรู้และทาํให้ผูเ้รียนเห็น

ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่นั;นเอง   

เมื;อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ แต่ละหน่วยงานให้
ความสนใจและเห็นความสาํคญักบัสุขภาพของแรงขา้มชาติ และนกัศึกษาแรงงานขา้มชาติเห็นประโยชน์
ของการเขา้ร่วมกิจกรรมนาํไปสู่การศึกษาขั1นต่อไป 

 
ขั,นตอนที� 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความต้องการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ (Studying 

Condition, Context, and Health Needs of the Migrants)   

1. ศึกษาสภาพ บริบทและความตอ้งการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ เพื;อใชส้ําหรับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ; งการจดัสภาพจาํลองปัญหาให้ผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาจริงไดใ้นชั1นเรียน
จาํเป็นอย่างยิ;งที;ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งทาํความเขา้ใจสภาพปัญหาสุขภาพที;เกิดขึ1นไดอ้ย่างแทจ้ริง 
วิธีการทาํความเขา้ใจก็คือการศึกษาขอ้มูลที;เกี;ยวขอ้งกบับริบทวิถีชีวิตของแรงงานขา้มชาติ และสภาพ
ปัญหาสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ในการรับมือกับความเจ็บป่วยของ
กลุ่มเป้าหมาย  

2. รวบรวมสภาพปัญหาดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติทั1งในระดบัชุมชน ระดบัตาํบล ระดบั
อาํเภอและจงัหวดั ซึ; งในงานวจิยัชิ1นนี1ไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลทั1งเชิงปริมาณและคุณภาพไวด้งันี1   

2.1. สถิติเกี;ยวกับโรคภยัไข้เจ็บต่างๆ ที;เกิดขึ1 นกับแรงงานข้ามชาติในพื1นที;ซึ; งได้จาก
หน่วยงานต่างๆ ในที;นี1ผูว้จิยัไดข้อขอ้มูลสถิติของงานระบาดวทิยา สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในเรื;องของโรคภยัไขเ้จ็บของแรงงานขา้มชาติที;มาจากประเทศพม่าและเขา้รับบริการสุขภาพในโรค
พยาบาลของรัฐและชุมชน  

2.2. การสอบถามผูเ้ชี;ยวชาญและบุคลาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในชุมชน ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาํบลไชยสถาน อาสาสมคัรสาธารณสุขในพื1นที; 
เจา้ของหอพกั และกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในตาํบล  

2.3. ศึกษากรณีศึกษาโดยการสัมภาษณ์นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติถึงประสบการณ์
ชีวติและความเจบ็ป่วยของพวกเขา 
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2. 4. สํารวจขอ้มูลของการดูแลสุขภาพของแรงงานขา้มชาติในชุมชน การสื;อสารทาง
สุขภาพที;ใช ้ตลอดจนความตอ้งการเกี;ยวกบัองคค์วามรู้ที;ชุมชนแรงงานขา้มชาติตอ้งการ โดยให้นกัศึกษา
แรงงานขา้มชาติเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล เพื;อเป็นการรับทราบปัญหาที;เกิดขึ1นและความตอ้งการในชุมชนเป็น
เบื1องตน้อีกทางหนึ;งดว้ย  

ขั,นตอนที� 3 ร่วมกันออกแบบร่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวางแผนการประเมินการ

เรียนรู้  (Co-designing Management Plan of Learning Activities and Learning Assessment)  
1. ผูว้ิจยันัดหมายผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื1นที;ร่วมกนัระดมความคิดเห็นและออกแบบร่าง

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และร่วมกนัวางแผนการประเมินการเรียนรู้ ในกรณีที;ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
บางส่วนไม่วา่ง จะมีการนาํร่างรูปแบบที;ไดจ้ากการจดัทาํร่วมกนัไปปรึกษานอกรอบเป็นรายบุคคล  

2. ร่วมกนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, aeec) ดงันี1   

หน่วยการเรียนรู้ที; 1 การเขา้ถึงองคค์วามรู้และการบริการสุขภาพ (Accessibility)  
หน่วยการเรียนรู้ที; 2 การทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ (Understanding)  
หน่วยการเรียนรู้ที; 3 การประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ (Evaluation)  
หน่วยการเรียนรู้ที; 4 การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสุขภาพ (Utilization)  
หน่วยการเรียนรู้ที; 5 การสื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ (Communications)  
ทั1งนี1การประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั1ง 5 หน่วยการเรียนรู้ขา้งตน้มีการประเมิน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. การประเมินความรู้ (Knowledge) เป็นการประเมินพฒันาการความรู้ของผูเ้รียนผา่น
การทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้  โดยวิธีการประเมินดว้ยแบบทดสอบก่อน
และหลงัเรียนโดยตั1งสมมุติฐานในครั1 งนี1 ว่าผูเ้รียนจะมีความรู้หรือคะแนนเฉลี;ยหลงัเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี;ยก่อนเรียนในทุกหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้  

2. การประเมินการทกัษะหรือการปฏิบติั (Practice) เป็นการประเมินทกัษะและการลงมือ
ปฏิบติัของผูเ้รียนโดยอาศยัการประเมินจากผลงานหรือชิ1นงานในทุกหน่วยการเรียนรู้โดยกาํหนดดว้ย
วิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) ซึ; งนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งผา่นระดบัคุณภาพที;ระดบัดีขึ1น
ไป  

3. การประเมินเจตคติ (Attitude) เป็นการประเมินเจตคติของผูเ้รียนโดยไดจ้ดัทาํสมุด
กระจกสะทอ้นความคิด เพื;อให้ผูเ้รียนสะทอ้นถึงความรู้สึก ความคาดหวงัหรือความตอ้งการและสิ;งที;
ตนเองไดรั้บจากบทเรียน กิจกรรมการถอดบทเรียนจากนกัศึกษาหลงัเสร็จสิ1นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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3. เมื;อได้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซึ; งนาํเสนอในรูปแบบของแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาติ ผูว้ิจยัจะตอ้งนําร่างแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมเครื;องมือในการวดัและประเมินผลที;ได้ร่วมกนัออกแบบไปให้ผูเ้ชี;ยวชาญ
ตรวจสอบค่าดชันีคุณภาพความสอดคลอ้งและความเหมาะสม  

 

ขั,นตอนที� [  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ (Implementation and 

Learning Assessment) ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จากขั1นตอนการพฒันาโปรแกรมเชิงพฒันา  ของ Boyle 
(1981) และขั1นตอนของรูปแบบกระบวนการฝึกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบ (อาชญัญา, 2540) มี
ขั1นตอนดาํเนินงานดงันี1   

1. ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ควรศึกษาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และจดัเตรียมเครื;องมือ 
อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที;ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใหพ้ร้อม  

2. ผูจ้ดัควรประสานงานนดัหมายกาํหนดการใหทุ้กฝ่ายรับทราบ  
3. หากนักศึกษามีการสื; อสารสุขภาพในที;สาธารณะ ครูหรือวิทยากรผูดู้แลกิจกรรมของ

นกัศึกษา ประสานงานเพื;อขออนุญาตเจา้ของสถานที; หรือผูน้าํชุมชน ในการใชพ้ื1นที;ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  

4. เนื;องจากการจดักิจกรรมครั1 งนี1 มีหลายฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้จึง
จาํเป็นอย่างยิ;งที;ตอ้งมีการประชุมเพื;อซักซ้อมทาํความเขา้ใจ กาํหนดบทบาทหน้าที;ของแต่ละบุคคลใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 ทั1งนี1 ผูด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยบรรยากาศที;ดี เป็น
กนัเอง รู้สึกปลอดภยั ไม่ตดัสิน และนาํเอาประสบการณ์ของผูเ้รียนมาใชใ้นการร่วมกนัแลกเปลี;ยนเรียนรู้
ใหม้ากที;สุด ทั1งนี1  หากแผนการจดักิจกรรมที;กาํหนดไวมี้ขอ้ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามแผนให้ผูจ้ดัหรือ
วทิยากรร่วมกนัตดัสินใจแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ในทนัที โดยการแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวจะตอ้ง
ไม่ทาํใหส้าระสาํคญัของกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที;กาํหนดไวเ้สียไป  

 

ขั,นตอนที� ] ประเมินการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ และปรับปรุงการจัด

กิจกรรม (Evaluation, Feedback and Improvement) ผูว้ิจยัไดป้ระเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในครั1 งนี1  ตามวิธีการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนของ บุญเลี1ยง ทุมทอง (2556) ซึ; งผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการประเมินภายหลงัจากการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสร้างเสริมความรอบรู
ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปนี1     
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1. การประเมินเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็นที;มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นี1
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการจดัทาํการ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

กลุ่มที; 1 นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ ประกอบดว้ยประเด็นดงัต่อไปนี1  1) ดา้นการเรียนรู้ 
2) ดา้นสื;อและแหล่งเรียนรู้ 3) ดา้นวทิยากร และ4) ดา้นการวดัและประเมินผล   

กลุ่มที; 2 วทิยากรหรือผูที้;นาํรูปแบบไปใช ้1) ดา้นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้นสื;อและแหล่ง
เรียนรู้ และ 3) ดา้นการวดัและประเมินผล   

2. การประเมินเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํการประชุมถอดบทเรียนทบทวนหลงัปฏิบติังาน 
(After Action Review) เพื;อให้วิทยากรได้สะทอ้นผลการจดักิจกรรมในครั1 งนี1  ปัญหาและอุปสรรค
ระหวา่งการดาํเนินกิจกรรม และการขยายผลการดาํเนินกิจกรรมในอนาคต  

3. ประมวลผลการประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที;ไดป้ฏิบติัมา และเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์มากยิ;งขึ1นหากมีการดาํเนินกิจกรรมในครั1 งต่อไป 

 
4. เงื�อนไขในการนํารูปแบบไปใช้  

4.1 ด้านการบริหารจัดการ 

1. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานข้ามชาติผูจ้ดัควรตรวจสอบระบบทั1ง l 
(ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบสังคมและสิ;งแวดลอ้ม และระบบวฒันธรรม) ชุมชนว่าเปิดกวา้ง
และเห็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมฯ เนื;องจากประเด็นแรงงานขา้มชาติมีความละเอียดอ่อน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานข้ามชาติในพื1นที;อาจนํามาซึ; งความเห็นที;แตกต่างจนอาจเป็นความ
ขดัแยง้ขึ1นมาได้ ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการชี1 แจงทาํความเขา้ใจกบัคนในชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที;ร่วมจดั และอธิบายถึงประโยชน์ที;จะตามมาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวเสียก่อนจึงลง
มือจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 a. เพื;อให้เกิดความย ั;งยืนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่แรงงานขา้มชาติขั1นตอนการ
จัดทําการสื; อสารควรเป็นกิจกรรมที;ใช้ทรัพยากรที;มีอยู่แล้วในท้องถิ;นเป็นหลักเพื;อทําให้ผู ้เรียน
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ;งพาหน่วยงานภายนอกหรืองบประมาณจากภาครัฐมากนกั 

3. ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้นี1ควรมีการจดัหาระบบอินเตอร์เน็ตละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ตหรืออุปกรณ์สําหรับสืบคน้ไวใ้ห้แก่นักศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั1 ง 
เพื;อใหเ้กิดโอกาสในการเสาะหาความรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทั;วถึง   
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4.2 ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
1. นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติที;เขา้กิจกรรมในครั1 งนี1 จะตอ้งเป็นแรงงานขา้มชาติที;

กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั1นใดระดบัชั1นหนึ;งของกศน. หรือสถาบนัการศึกษาอื;นๆ ที;สามารถอ่านออกเขียน
ได ้และผูเ้รียนสามารถพูดสื;อสารภาษาชาติพนัธ์ุกบัคนในชุมชนไดเ้ป็นพื1นฐาน การที;นกัศึกษาเป็นคน
ของชุมชนหรือเป็นคนในวฒันธรรมนั1นๆ ถือเป็นปัจจยัความสําเร็จหนึ; งในการสื;อสารสุขภาพไดเ้ป็น
อยา่งดี   

2. ผูที้;จะนาํรูปแบบนี1 ไปใช้จาํเป็นจะตอ้งปรับเปลี;ยนเนื1อหา ความยากง่าย (ไปตามกลุ่ม
ผูเ้รียน) และบริบทของการจดักิจกรรมให้เหมาะสมแก่วิถีการดาํรงชีวิต บริบทของกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
ในพื1นที;ที;มีความแตกต่างกนัทางชาติพนัธ์ุ ถิ;นที;อยูอ่าศยัเดิมจากประเทศตน้ทาง และสถานการณ์สุขภาพ
ที;เกิดขึ1นในชุมชนและพื1นที;ใกลเ้คียง  

3. วทิยากรควรมีทกัษะทางวฒันธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ตดัสินแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยในการ
กระทาํดงักล่าวก็ตาม แต่ก็สามารถชี1แนวทางเลือกอื;นให้นกัศึกษาได ้สร้างบรรยากาศที;ปลอดภยั เอื1อต่อ
การแลกเปลี;ยนเรียนรู้ ไม่ใช้คาํพูดดูถูกดูหมิ;นและให้การยอมรับซึ; งกันและกัน ในฐานะเพื;อนต่าง
วฒันธรรม 

4. กิจกรรมบางส่วนหรือบางประเด็นที;วิทยากรหรือผูจ้ดัเห็นควรว่าเหมาะสมและเป็นไป
ตามความต้องการของผูเ้รียน สามารถยืดหยุ่นหรือ ปรับเปลี;ยนหรือ ขยายประเด็นออก เพื;อให้เป็น
ประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผูเ้รียนและชุมชนใหม้ากที;สุด  

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมผูน้าํรูปแบบไปใชส้ามารถปรับเปลี;ยนเพิ;มหรือลดไดอ้ยา่ง
ยดืหยุน่ เพื;อใหผู้เ้รียนและวทิยากรไม่รู้สึกกดดนัหรือกงัวลมากจนเกินไป   
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ส่วนที� 2  

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ  

 

คําชี,แจงสําหรับวทิยากร   

ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื1นที;ไดร่้วมกนัจดัทาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อ
สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาตินี1 ขึ1น ซึ; งอยูใ่นขั1นตอนที; 3 ร่วมกนัออกแบบร่าง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และวางแผนการประเมินการเรียนรู้  (Co-designing Management Plan of 
Learning Activities and Learning Assessment) โดยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานขา้มชาตินี1 เป็นเอกสารที;ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบัวิทยากรและผู ้
ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดท้ราบถึงแนวทางและแนวคิดหลกัในการดาํเนินกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั1งนี1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นี1 ประกอบด้วย 
บทบาทของวทิยากร นิยามศพัทแ์ละคาํยอ่ที;สาํคญัในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ โครงสร้างแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั1ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ทั1งนี1 เพื;อให้กิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ที;วางไว ้วิทยากรและผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ควรนาํเอกสาร
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนที; 3 มาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมควบคู่กนัไปดว้ย  
 

บทบาทของวทิยากร  

เพื;อใหก้ระบวนการเรียนรู้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที;กาํหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรมนั1น วิทยากร
หรือกระบวนกรจาํเป็นตอ้งศึกษาแนวคิดและแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พื;อให้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้นี1สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะในการ
นําความรู้ไปปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดความรู้ทางสุขภาพได้ วิทยากรจึงต้องมีบทบาทสําคญัใน
กระบวนการเรียนรู้โดยมีรายละเอียดดงันี1    

1. กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยวทิยากรอาจใชค้าํถามเพื;อกระตุน้ให้เกิดความสนใจ
ที;จะเรียนรู้หรือการสังเคราะห์เชื;อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมของผูเ้รียนเขา้กบัความรู้ใหม่ที;กาํลัง
เรียนรู้ เพื;อให้ผูเ้รียนสามารถเชื;อมโยงไดว้า่พวกเขาจะสามารถนาํองคค์วามรู้เหล่านั1นไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งไรนั;นเอง  

2. วทิยากรจะตอ้งเป็นผูชี้1แจงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ นาํกระบวนการเรียนรู้ กาํกบั ติดตาม
ให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นตามลาํดบัขั1นตอน เพื;อให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการตามแผนการเรียนรู้ที;วางไว ้
พร้อมใหค้าํแนะนาํ และสังเกตการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด 
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3.  วิทยากรเป็นผูที้;คอยจดัหาทรัพยากรและอาํนวยการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้กบัผูเ้รียนได้
สืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื;อให้ผูเ้รียนสามารถค้นควา้หาความรู้ได้อย่างเต็มที; เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์สาํหรับสืบคน้ หนงัสือหรือตาํราที;จาํเป็น เป็นตน้   

4. วิทยากรจะเป็นผูก้ระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ทั1งในการคิด การระดมสมอง 
แลกเปลี;ยนเรียนรู้ร่วมกนั และในกระบวนการทาํงานร่วมกนั โดยวิทยากรจะต้องให้ความเป็นกลาง 
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ไม่ตดัสินหรือทาํลายความคิดเห็นใดๆ 
ไม่ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกแปลกแยก ไม่แสดงการรังเกียจเดียดฉันท์หรอดูถูกดูหมิ;นในเชิงชาติพนัธ์ุ ตลอดจน
วทิยากรสามารถเป็นผูค้ลี;คลายความขดัแยง้ที;เกิดขึ1นได ้ 

5. วิทยากรควรเป็นผูเ้ท่าทนัต่อการเปลี;ยนแปลงและสถานการณ์และประเด็นต่างๆ ที;
เกี;ยวขอ้ง สามารถยกตวัอยา่งหรือยกกรณีศึกษาที;เป็นปัจจุบนั เพื;อให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดใ้น
ชีวติจริง  

6.  วิทยากรจะต้องเป็นผูบ้ริหารทรัพยากรเวลาให้เกิดความเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน โดยวิทยากรอาจใช้ดุลยพินิจในการปรับเพิ;มหรือลดกรอบระยะเวลาในการทาํกิจกรรมบาง
กิจกรรมโดยยดึความสนใจและความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

 
นิยามศัพท์และคําย่อที�สําคัญในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ฯ  
MHL Model หมายถึง ชื;อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่

แรงงานขา้มชาติที;ใชใ้นงานศึกษานี1  โดยมีชื;อเตม็ในภาษาองักฤษวา่   Migrant Health 
Literacy Model  

กศน. หมายถึง สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
กศน. ตาํบล หมายถึง หน่วยจดักิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัที;ตั1งอยู่

ในระดบัตาํบล/แขวง 
ครูกศน. หมายถึง ครูผูท้าํหน้าที;ในการประสานงาน อาํนวยการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในตาํบลหรือชุมชน  
รพ. สต.  หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ซึ; งมีชื;อเดิมคือสุขศาลาและสถานีอนามยั  มีหนา้ที; 

สร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟื1 นฟูสภาพ 
รวมทั1งการจดัการปัจจยัเสี;ยงต่อสุขภาพ ทั1งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ใน
พื1นที;ที;รับผิดชอบมุ่งเขา้หาประชาชนและชุมชนเพื;อการสร้างสุขภาพเป็นหลกั จดัการกบั
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ปัจจยัเสี;ยงที;เป็นตน้เหตุของปัญหาสุขภาพ เชื;อมโยงระบบบริการ โดยที;สามารถปรึกษา
แพทยใ์นโรงพยาบาลพี;เลี1ยงหรือส่งต่อผูป่้วย  

อสม. หมายถึง   อาสาสมคัรสาธารณสุขเป็นบุคคลที;ไดรั้บการคดัเลือกจากชาวบา้นในแต่ละกลุ่มบา้นและ
ไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรที;กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด โดยมีบทบาทหนา้ที;สําคญัใน
ฐานะผูน้าํการเปลี;ยนแปลงดา้นพฤติกรรมสุขภาพอนามยั การสื;อข่าวสารสาธารณสุข การ
แนะนาํเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพฒันาสาธารณสุข ให้บริการ
สาธารณสุขดา้นต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค การช่วยเหลือ
และรักษาพยาบาลขั1นตน้ โดยใช้ยาและเวชภณัฑ์ตามขอบเขตที;กระทรวงสาธารณสุข
กาํหนด การส่งต่อผูป่้วยไปรับบริการ การฟื1 นฟูสภาพ และการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
สุขภาพ อสม.ในหมู่บา้น/ ชุมชน โดยเฉลี;ย 1 คน รับผดิชอบ 10-15 หลงัคาเรือน 

อสต. หมายถึง  อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเป็นผูผ้่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที;กระทรวง
สาธารณสุขกาํหนด ทาํหน้าที;คล้ายอาสาสมคัรสาธารณสุขแต่ไม่มีสัญชาติไทย บุคคล
เหล่านี1จะเป็นผูช่้วยอาสาสมคัรสาธารณสุขเขา้ไปดูแลแรงงานขา้มชาติดว้ยกนัเองในชุมชน  

มูลนิธิแมพ หมายถึง มูลนิธิเพื;อสุขภาพและการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือมีชื;อในภาษาองักฤษว่า 
MAP  เป็นองคก์รพฒันาเอกชนระดบัทอ้งถิ;น ซึ; งมูลนิธิดงักล่าวมีทีมงานกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
ร่วมกนัดาํเนินการสร้างเสริมศกัยภาพชุมชนใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติจากประเทศเมียนมาร์ ทั1ง
ในดา้นสิทธิ การเขา้ถึงบริการทางสังคมและสุขภาพ จดัอบรมดูแลสุขภาพป้องกนัโรค ให้
คาํปรึกษาดา้นกฎหมายและการคุม้ครองสิทธิของแรงงานขา้มชาติและผูอ้พยพ ซึ; งเป็นหนึ;ง
ในเครือข่ายผูร่้วมการพฒันากิจกรรมและเป็นวทิยากรในงานศึกษานี1   

นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติ หมายถึง แรงงานขา้มชาติที;กาํลงัศึกษาใน กศน. ตาํบล ซึ; งในการศึกษา
นี1ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในช่วง นกัศึกษาส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั1นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ภาคการศึกษาที; 1 ปีการศึกษา 2559 มีอายรุะหวา่ง 17-25 ปี จาํนวนทั1งสิ1น 30 คน    

วทิยากร หมายถึง กระบวนกรผูด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทาํหนา้ที;อาํนวยการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิด
การสืบคน้เสาะหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และแนะแนวทางการศึกษาหาความรู้เพิ;มเติม ซึ; งใน
งานศึกษานี1 เป็นเครือข่ายความร่วมมือในพื1นที;  

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง แผนการดาํเนินงานสําหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื;อใช้เป็น
แนวทางในการใหผู้น้าํรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้สามารถดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ อนัประกอบด้วย 
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มาตรฐานการเรียนรู้ วตัถุประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาการจดักิจกรรม 
ขั1นตอนการดาํเนินกิจกรรม สื;อและแหล่งเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล  

หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง ประเด็นหรือสาระสําคญัหลกัของการจดัการเรียนรู้ที;ผูจ้ดัจาํแนกขึ1น เพื;อเป็น
แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมได้อย่างสอดคล้องกบัแนวคิดหลกัและเป้าหมายของการ
เรียนรู้ที;กาํหนดไวใ้นภาพรวม   

มาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึง เป้าหมายของระดบัการเรียนรู้ที;คาดหวงัใหเ้กิดขึ1นกบัผูเ้รียนหลงัเสร็จสิ1น
กระบวนการเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้ หมายถึง เนื1อหาสาระที;ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ใบกิจกรรม หมายถึง เอกสารที;เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน  
การตรวจผลงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการดาํเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรมโดยวทิยากรหรือผูด้าํเนิน

กิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นผูใ้หค้ะแนนตามที;กาํหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรม  
แบบประเมินผลงาน หมายถึง แบบประเมินสาํหรับวทิยากรในการใหค้ะแนนการจดัทาํผลงานจากการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงของผูเ้รียน โดยกาํหนดดว้ยวธีิการใหค้ะแนนแบบรูบริค (Rubric 
Scoring) ซึ; งนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งผา่นระดบัคุณภาพที;ระดบัดีขึ1นไป  

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน หมายถึง แบบทดสอบที;จดัไวส้าํหรับการทดสอบพฒันาการของผูเ้รียน
โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนันี1 ใหผู้เ้รียนหรือนกัศึกษาแกนนาํทดสอบก่อนและหลงั
ดาํเนินกิจกรรม โดยตั1งสมมุติฐานในครั1 งนี1วา่ผูเ้รียนจะมีความรู้หรือคะแนนเฉลี;ยหลงัเรียน
สูงกวา่คะแนนเฉลี;ยก่อนเรียนในทุกหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้  

สมุดกระจกสะท้อนความคิด หมายถึง สมุดที;แจกให้ผูเ้รียนหรือนักศึกษาแกนนาํ สําหรับเขียนสิ; งที;
คาดหวงั หรือความตอ้งการของตนเอง ตลอดจนบรรยายความรู้สึกของตนเองระหว่างการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ สิ;งที;พวกเขารับหลงัการดาํเนินกิจกรรม  

แรงงานขา้มชาติในชุมชน หมายถึง กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ซึ; งในที;นี1 อาจเป็นแรงงานขา้มชาติหรือกลุ่ม
ผูติ้ดตามที;นกัศึกษาแกนนาํแรงงานขา้มชาติตอ้งการจดัทาํโครงงานเพื;อสื;อสารสุขภาพใน
หน่วยการเรียนรู้ที; 5 เรื;อง การสื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ  

บตัรทหาร หมายถึง คาํเรียกของบตัรสีชมพูหรือมีชื;อเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ บตัรอนุญาตทาํงานชั;วคราว  
ที;ออกตามนโยบายของ คสช. ผูถื้อบตัรนี1 จะตอ้งเขา้รับการต่ออายุบตัรเป็นระยะๆ ตามที;
รัฐบาลกาํหนดโดยในกลุ่มนี1 จะถูกกําหนดให้รับการตรวจสุขภาพและซื1 อบัตรประกัน
สุขภาพแรงงานต่างดา้วปีเวน้ปี  
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บตัรพื1นที;สูง หมายถึง คาํเรียกของบตัรที;ผูถื้อบตัรเป็นคนพื1นที;สูงหรือชุมชนบนพื1นที;สูง (บตัรประจาํตวั

สีฟ้า/สีเขียวขอบแดง) ที;มีการสาํรวจจดัทาํทะเบียนประวติัและบตัรประจาํตวัไวแ้ลว้  
บตัรสิบปี หมายถึง คาํเรียกของบตัรประจาํตวัผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ; งก็มีชื;อเรียกที;หลากหลาย เช่น 

“คนถือบตัรเลข 0” หรือ “คนใน ท.ร.38 ก” ในกลุ่มนี1 จะเป็นแรงงงานขา้มชาติที;ไดรั้บการ
สํารวจเพื;อจดัทาํทะเบียนประวติับุคคล และไดรั้บบตัรประจาํตวัผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื;อง  การขออนุญาตให้คนต่างดา้วบางจาํพวกเขา้มาอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั;วคราว เพื;อรอการส่งกลับและกําหนดพื1นที;ควบคุม ลง
วนัที;  1  ตุลาคม  2552 และเป็นคนต่างดา้วตามมาตรา  13(2) แห่งพระราชบญัญติัการทาํงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 บุคคลกลุ่มนี1 สามารถขอใบอนุญาตทาํงานออกนอกเขตพื1นที;
ควบคุม เพื;อไปทาํงานได ้

บตัรสามสิบบาท หรือบตัรทอง หมายถึง คาํเรียกของบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วซึ; งใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายในกลุ่มแรงงานขา้มชาติและองคก์รพฒันาเอกชนที;ให้การช่วยเหลือแรงงานขา้ม
ชาติ 

ภาษาไต หมายถึง ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุนี1 เรียกตนเองวา่ ไต หรือที;คนอื;นเรียกวา่ ไทใหญ่นั;นเอง  
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
ลาํดบั เรื�อง สาระการเรียนรู้ จาํนวนชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที; 1  การเขา้ถึงองคค์วามรู้
และการบริการสุขภาพ 
(Accessibility) 

หัวขอ้ที; 1 สิทธิการเขา้ถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานขา้มชาติ  
หัวขอ้ที; a แหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการทาง
สุขภาพ 

c ชั;วโมง  

หน่วยการเรียนรู้ที; a การทาํความเข้าใจองค์
ค ว า ม รู้ ท า ง สุ ข ภ า พ 
(Understanding) 

หวัขอ้ที; f การสืบคน้ขอ้มูลทางสุขภาพ  
หัวขอ้ที; a การตีความแยกแยะและทาํความ
เขา้ใจขอ้มูลทางสุขภาพ 
หวัขอ้ที; c การแลกเปลี;ยนเรียนรู้เพื;อทาํความ
เขา้ใจขอ้มูลสุขภาพกบัผูอื้;น   

c ชั;วโมง  

หน่วยการเรียนรู้ที; c การประเมินองค์ความรู้
ท า ง สุ ข ภ า พ 
(Evaluation) 

หัวขอ้ที; f การวิเคราะห์ความน่าเชื;อถือของ
แหล่งที;มาของขอ้มูลทางสุขภาพ   
หัวข้อที;  a  การวิเคราะห์เนื1 อหาสาระของ
ขอ้มูลสุขภาพ และหาขอ้มูลขอ้เท็จจริงและ
สร้างทางเลือกเพื;อประกอบการตดัสินใจ 

3 ชั;วโมง  

หน่วยการเรียนรู้ที; 4 ก า ร ป ร ะ ยุก ต์ใ ช้อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ท า ง สุ ข ภ า พ 
(Utilization) 

หัวขอ้ที; f การฝึกฝนให้ผูเ้รียนเผชิญหน้ากบั
การรับมือกบัสถานการณ์ความเจ็บป่วย 
หัวขอ้ที; a  การหาแนวทางหรือทางเลือกใน
การแกไ้ขปัญหาที;เหมาะสมกบัตนเองในการ
รับมือกบัความเจ็บป่วย 

3  ชั;วโมง  

หน่วยการเรียนรู้ที; e การสื;อสารองค์ความรู้
ท า ง สุ ข ภ า พ 
(Communications) 

หวัขอ้ที; f การสื;อสารสุขภาพ  
หัวข้อที;  a การวางแผนการสื;อสารสุขภาพ
ใหแ้ก่ชุมชน  

3 ชั;วโมง  

นาํเสนอแผนการจดักิจกรรม  1 ชั;วโมง  
10 นาที  

เผยแพร่องคค์วามรู้ทาสุขภาพในชุมชน  ตามที;นกัศึกษา
กาํหนด  

รวม >16 ชั�วโมง  
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หน่วยการเรียนรู้ที� 1  

เรื�อง การเข้าถึงองค์ความรู้และบริการสุขภาพ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
รู้จกัสิทธิ หนา้ที; เสรีภาพ และขอบเขตความสามารถของตนเองเพื;อใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลและ

บริการทางสุขภาพที;เกี;ยวขอ้งกบัตนเอง ทราบถึงทรัพยากรสุขภาพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งบริการทาง
สุขภาพที;เกี;ยวขอ้งกบัตนเองได ้ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. ระบุถึงสิทธิ หนา้ที; เสรีภาพและขอบเขตของตนเองเพื;อนาํไปสู่การเขา้ถึงองคค์วามรู้และ
ระบบบริการสุขภาพที;มีอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ระบุแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุขภาพในชุมชน และรู้วธีิการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ที;
เหมาะสมแก่ความตอ้งการของตนเอง  
 
3. สาระการเรียนรู้  

1. สิทธิการเขา้ถึงบริการสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ  
2. แหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการทางสุขภาพ 
3. วธีิการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุขภาพ  

 

4. ระยะเวลา 3 ชั�วโมง  
 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

1. นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเรื;องการเขา้ถึงองค์
ความรู้และบริการสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

การประเมินผลก่อนเรียนช่วย
ใหผู้เ้รียนไดท้ราบพฒันาการ
ของตนเองหลงัเรียน  

15 นาที ครูกศน.  

2. วิทยากรชี1 แจงเกริ;นนาํเขา้สู่กิจกรรม นักศึกษาจะไดรั้บ
สมุดกระจกสะทอ้นความคิด คนละ 1 เล่ม โดยวิทยากรให้
นักศึกษา เขียนชื;ออะไรก็ได้ที; เป็นชื;อสมมุติ ระบุความ

ผูเ้รียนสะทอ้นคาดหวงั ความ
ตอ้งการความรู้สึกและ
คิดเห็นของตนเองต่อ

5 นาที  ครูกศน.  
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

ตอ้งการและความคาดหวงัที;นักศึกษาตอ้งการเรียนรู้ใน
กิจกรรมการเขา้ถึงองค์ความรู้และระบบบริการสุขภาพ 
สมุดนี1นกัศึกษาสามารถเขียนบรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นที;มีต่อกิจกรรมเพิ;มเติมระหวา่งการดาํเนินกิจกรรม
ได ้

กิจกรรม เพื;อผูว้จิยัสามารถ
นาํไปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงกิจกรรมใหต้รงตาม
ความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูเ้รียนมากยิ;งขึ1น 

3. เกมหนังสือพิมพ์สิทธิ7  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความ
สมัครใจออกเป็น 6 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะได้รับ
หนงัสือพิมพค์นละ 1 แผ่น(หนา้คู่) และดาํเนินกิจกรรม
ดงันี1   

1)  ใหศึ้กษาทุกคนในกลุ่มยนืบนกระดาษที;กางออก 
วทิยากรนบั 1-10 จากนั1นสอบถามความรู้สึกของนกัศึกษา 
และวทิยากรอุปมาเปรียบเทียบวา่ถา้หนงัสือพิมพนี์1 คือสิทธิ7
ของพวกเขาจะรู้สึกอย่างไร เมื;อพวกเขาย ังได้ยืนใน
ตาํแหน่งที;พวกเขารู้วา่ตนเองมีสิทธิ7  

2) จากนั1 นวิทยากรพับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้
เหลือเพียงครึ; งเดียวจากขนาดเดิมให้ทุกคนไปยืนอยู่บน
กระดาษและนับ 1-10  และถามนกัศึกษาว่าหากพวกเขา
รู้จกัสิทธิของตวัเองนอ้ยลงไปจะรู้สึกอยา่งไร  

3) ให้วิทยากรพับครึ; งกระดาษหนังสือพิมพ์ไป
เรื;อยๆ จนกวา่นกัศึกษาจะไม่สามารถยนืต่อไปได ้และถาม
ความรู้สึกของเมื;อพวกเขาตอ้งยนือยูใ่นกระดาษที;แคบลง  

4) วิทยากรสรุปถึงความรู้สึกอึกอดัหรือความรู้สึก
ไม่สบายในกระดาษที;คบัแคบก็เปรียบเสมือนการที;พวก
เขารู้จกัสิทธิ7 ของตนเองน้อยลง ทาํให้ที;ยืนหรือการเขา้ถึง
บริการที;มีอยู่ในสังคมก็น้อยตามไปดว้ย ดงันั1นกิจกรรม
การเขา้ถึงองค์ความรู้และบริการทางสุขภาพจะทาํให้ทุก
คนมีพื1นที;ยนืและรู้สิทธิ7 ของตนเองใหม้ากยิ;งขึ1น  

นาํความสนใจของผูเ้รียนให้
ตระหนกัถึงการไม่เขา้ถึง
สิทธิและการไม่รู้สิทธิ7 ของ
ตนเอง การรู้จกัสิทธิของ
ตนเองจะช่วยใหพ้วกเขามี
ทางเลือกในการเขา้ถึงองค์
ความรู้และบริการทาง
สุขภาพที;รัฐจดัไว ้ 

10 นาที  ครูกศน. 

4. วทิยากรแจกใบกิจกรรมที; 1 เรื;อง “ทบทวนตนเอง” 
นกัศึกษาตอบคาํถามเกี;ยวกบัเรื;องราวสิทธิบริการสุขภาพ 
ทบทวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุขภาพที;นกัศึกษารู้จกั 

ผูเ้รียนไดท้บทวนเรื;องสิทธิ
การรับบริการสุขภาพของ
ตนเอง  และเชื;อมโยงอาชีพ
ของตนเองกบัสิทธิต่างๆ ที;
ตนเองพึงไดรั้บ  

10  นาที  มูลนิธิแมพ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

5. ใหน้กัเรียนจบักลุ่ม (2-3 กลุ่ม) โดยนาํคาํตอบในใบ
กิจกรรมที; 1 ของตนเองมาใชอ้ภิปรายร่วมกนัดว้ยการเขียน 
Mind Mapping  เพื;อสรุปวา่  

1) แต่ละคนมาจากอาชีพใด  
2) บตัรประจาํตวัของนกัศึกษาคือบตัรใด  
3) เมื;อฉนัอยูใ่นประเทศไทย ฉนัมีสิทธิอะไรบา้ง  
4) จากสิทธิที;ฉนัมี สิทธิใดที;เกี;ยวขอ้งกบัสุขภาพ 

หรือสิทธิที;จะคุม้ครองฉนัในยามเจ็บป่วย 
5) จากสิทธิดา้นสุขภาพที;ขา้พเจา้มี ขา้พเจา้ไดรั้บ

สิทธิประโยชน์   

ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลี;ยนกบั
เพื;อนซึ;งประกอบอาชีพที;
เหมือนหรือต่างกนัออกไป 
ไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื;อนใน
กลุ่ม  

30 นาที  มูลนิธิแมพ  
 

6. อภิปรายกลุ่มใหญ่ โดยแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาบรรยาย 
Mind Mapping  และวทิยากรช่วยสรุปเรื;องสิทธิการรับ
บริการสุขภาพของกลุ่มทุกกลุ่ม เพื;อจาํแนกใหเ้ห็นถึง ความ
เหมือนและความต่างของแต่ละกลุ่มอาชีพจะไดรั้บสิทธิการ
รับบริการสุขภาพที;เหมือนและตา่งกนัไปอยา่งไร เสริมและ
ใหค้วามรู้เรื;องสิทธิ7 การบริการสุขภาพ โดยแจกแผน่พบั/
เอกสารประกอบ/ บรรยายดว้ย Power Point  

ผูเ้รียนไดน้าํเสนอขอ้สรุปที;
กลุ่มของตนเองได ้ฝึกทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ความเหมือน
และความต่างของสิทธิที;พึง
ไดรั้บในแต่ละสาขาอาชีพ 
และไดรั้บการเสริมความรู้
ดา้นสิทธิอื;นๆ ที;แรงงานขา้ม
ชาติพึงไดรั้บ
นอกเหนือไปจากสิทธิ7 ที;
ผูเ้รียนนาํเสนอ  

30 นาที  มูลนิธิแมพ 
ผูว้จิยั  

7.ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ยจาํนวน 2-3 กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมองและอภิปรายสรุปวา่  

1) แหล่งเรียนรู้ดา้นสุขภาพและแหลง่บริการสุขภาพมี
อะไรบา้ง  
2) ประเภทของบริการหรือความรู้ที;ไดมี้อะไรบา้ง 
3) ระบุที;ตั1งหรือสถานที;ติดต่อในช่องการเขา้ถึง  
ดงัตวัอยา่งในตารางตอ่ไปนี1   
 
 
 

ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลี;ยนเรียนรู้
ร่วมกนั ระดมสมอง ฝึกการ
คิดและทาํงานเป็นทีม อีกทั1ง
ไดท้บทวนแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งบริการสุขภาพทั1งที;อยู ่

30 นาที ครูกศน.  
มูลนิธิแมพ  
ผูว้จิยั  
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

นกัศึกษากลุ่มใดสามารถระบุแหล่งเรียนรู้/แหล่งบริการ
สุขภาพไดม้ากที;สุดจะไดรั้บรางวลัตามที;วทิยากรกาํหนด  

แหล่งเรียนรู้ /
แหล่งบริการ

สุขภาพ 

ประเภทความรู้ /
บริการ 

วิธีการเขา้ถึง 

1. อาสา 
สมคัรสาธารณสุข
ตาํบลไชยสถาน  

ใหค้วามรู้เรื;อง
สุขภาพ วดัความดนั  
เบาหวาน ดูแลแม่
หลงัคลอด  

− ไปที;บา้น 

− ระบุชื;อ เบอร์ 
โทร.(ถา้มี)  

2.________   

8. อภิปรายกลุ่มใหญ่ โดยวทิยากรนาํผลงานของแต่ละกลุ่ม
ขึ1นมาอภิปรายตรวจสอบความวทิยากรตรวจสอบถูกตอ้ง
ของคาํตอบและช่วยเสริม/นาํเสนอทางเลือกแหล่งเรียนรู้
หรือแหล่งบริการที;นกัศึกษายงัไม่ทราบ/ขาดหายไป โดยมี
การแจกเอกสาร/แผน่พบัจากแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการ
สุขภาพใหแ้ก่นกัศึกษาไดศึ้กษาเพิ;มเติม  

ไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งบริการสุขภาพ
เพิ;มเติมนอกเหนือจากความ
ขา้ใจและการรับรู้เดิมของ
ตนเอง  

35 นาที  ครูกศน.  
มูลนิธิแมพ  
รพ.สต.  
 

9. นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเรื;องการเขา้ถึงองค์
ความรู้และบริการสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

ประเมินพฒันาการของ
ผูเ้รียนหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม  

15 นาที ครูกศน.  

10. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  ผูเ้รียนสามารถไขขอ้ขอ้งใจ
จากคาํถามในแต่ละขอ้ ให้
เกิดความเขา้ใจที;ถูกตอ้ง
และสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได ้ 

10 นาที  มูลนิธิแมพ 
ผูว้จิยั  
ครูกศน.  

11.วทิยากรใหน้กัศึกษาระบุประโยชน์หรือขอ้คิดเห็นที;
ไดรั้บจากกิจกรรมการเขา้ถึงองคค์วามรู้และระบบบริการ
สุขภาพ  

ผูเ้รียนไดท้บทวนและ
สะทอ้นความคิดเห็น
เกี;ยวกบัการทาํกิจกรรมใน
ครั1 งนี1   

5 นาที  ครูกศน.  
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6. สื�อและแหล่งเรียนรู้  
1. แผน่พบั โบชวัร์ หนงัสือ สื;ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวขอ้ง  
2. ใบกิจกรรมที; 1 เรื;อง “ทบทวนตนเอง”  
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื;องการเขา้ถึงองคค์วามรู้และการบริการสุขภาพ  
4. Power Point อธิบายเรื; องสิทธิประกนัสุขภาพแรงงานข้ามชาติ สิทธิประกนัสังคม และ

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ และแหล่งเรียนรู้  
5. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด  
6. อุปกรณ์สนบัสนุน ไดแ้ก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ท สีชอลค์ ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื;องฉาย จอ

และลาํโพง)   
7. กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 
8. ผูรู้้และผูเ้ชี;ยวชาญจากเครือข่าย 

 
7. การวดัและประเมินผล  

วธีิการ เครื�องมือ เกณฑ์ 

1.ทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน  

1. แบบทดสอบก่อนเรียน  
2. แบบทดสอบหลงัเรียน  

1. นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนมากกวา่
แบบทดสอบก่อนเรียน  

2. ตรวจผลงาน  3.ใบกิจกรรมที; 1  2. นกัศึกษาสามารถทบทวนสิทธิของตนเองและเขา้ใจสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  และสามารถระบุแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
บริการสุขภาพไดอ้ยา่งหลากหลาย ในระดบัคุณภาพ c (ดี) 
ขึ1นไป    

3. ประเมินผลงาน  4. แบบประเมินผลงาน  3. นกัศึกษาสามารถจดัทาํ Mind Mapping เรื;องสิทธิการรับ
บริการสุขภาพสาํหรับแรงงานขา้มชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้งใน
ระดบัคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป    
4. นกัศึกษาสามารถระบุแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการ
สุขภาพในชุมชนและวธีิการเขา้ถึงไดถู้กตอ้งมากกวา่ใน
ระดบัคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป    

4. รวบรวมขอ้คิดเห็น 5. สมุดกระจกสะทอ้น
ความคิด 

5. ผลสรุปความคาดหวงั ความตอ้งการ ความคิดเห็น  
ประโยชน์ที;ไดรั้บ และสิ;งที;ควรปรับปรุงในกิจกรรม (เชิง
คุณภาพ)   
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หน่วยการเรียนรู้ที� 2 

เรื�อง การทาํความเข้าใจองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
ผูเ้รียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ;มเติม ทาํความเข้าใจเนื1อหาสาระของข้อมูล ข่าวสาร และ

แลกเปลี;ยนขอ้มูลที;ไดรั้บไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมแก่ตนเอง  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สามารถสืบคน้ขอ้มูลทางสุขภาพได ้ 
2. สามารถทาํความเขา้ใจขอ้มูลทางสุขภาพได ้  
3. สามารถแลกเปลี;ยนและอภิปรายทาํความเขา้ใจขอ้มูลทางสุขภาพกบัผูอื้;นได ้ 

 
3. สาระการเรียนรู้  

1. การสืบคน้ขอ้มูลทางสุขภาพ  
2. การทาํความเขา้ใจขอ้มูลทางสุขภาพ 
3. การแลกเปลี;ยนเรียนรู้เพื;อทาํความเขา้ใจขอ้มูลสุขภาพกบัผูอื้;น   

 

4. ระยะเวลา 3 ชั�วโมง  

 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด  
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

1. นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเรื;องการทาํความ
เขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

การประเมินผลก่อนเรียนช่วยให้
ผูเ้รียนไดท้ราบพฒันาการของ
ตนเองหลงัเรียน  

15 นาที ครูกศน.  
 

2. วทิยากรชี1แจงเกริ;นนาํเขา้สู่กิจกรรม นกัศึกษาจะไดรั้บ
สมุดกระจก (สมุดสะทอ้นความคิด)วทิยากรใหน้กัศึกษา 
ระบุความตอ้งการและความคาดหวงัที;นกัศึกษาตอ้งการ
เรียนรู้ในกิจกรรมการเขา้ถึงองคค์วามรู้และระบบบริการ
สุขภาพ สมุดนี1นกัศึกษาสามารถเขียนบรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นที;มีต่อกิจกรรมเพิ;มเติมระหวา่งการดาํเนิน

ผูเ้รียนสะทอ้นคาดหวงั ความ
ตอ้งการความรู้สึกและคิดเห็น
ของตนเองต่อกิจกรรม เพื;อ
ผูว้จิยัสามารถนาํไปใชใ้นการ
พฒันาและปรับปรุงกิจกรรมให้
ตรงตามความตอ้งการและ

5 นาที  ครูกศน. 
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด  
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

กิจกรรมได ้ ความคาดหวงัของผูเ้รียนมาก
ยิ;งขึ1น 

3. ให้นักศึกษาชมวิดีโอเรื;อง “คุณลุงสุเทพ ป่วยเป็นมะเร็ง
กล่องเสียง ทั1งๆที;ไม่ไดสู้บบุหรี;” ความยาว 0.46 นาที โดย
ที;ไม่เปิดเสียง เมื;อชมเสร็จแลว้ให้วิทยากรนําประเด็นว่า 
โฆษณาดงักล่าวกาํลงัเสนอแง่มุมใด นกัศึกษารู้สึกอยา่งไร
ต่อโฆษณานี1  จากนั1นเล่นโฆษณาอีกครั1 งเพื;อใหน้กัศึกษาได้
ยินเสียง ความรู้สึกของเราเปลี;ยนไปหรือไม่อยา่งไร อะไร
ทาํให้เรารู้สึกต่อโทษของการสูบบุหรี; เหล่านี1 มากขึ1นหรือ
น้อยลง ขอ้สรุปของกิจกรรมนี1 คือการรับรู้สื;อหรือการรับ
สารอยา่งรอบคอบและครบถว้นก็ยอ่มมีผลต่อการทาํความ
เขา้ใจสาระหรือองคค์วามรู้ที;ถูกตอ้งไม่บิดเบือนนั;นเอง   

นําความสนใจของผูเ้รียนเพื;อ
เข้าสู่เนื1 อหาของการทําความ
เข้าใจเนื1 อหาองค์ความรู้ทาง
สุขภาพ  

10 นาที  ครูกศน.  

4. วทิยากรแจกใบกิจกรรมที; 2 เรื;อง ตีความใหแ้ตก 
แลกเปลี;ยนใหเ้ขา้ใจ   

1. ใหน้กัศึกษาจบักลุ่มออกเป็น 3-4 กลุ่ม เลือก
บทความกลุ่มละ 1 บทความ ใหน้กัศึกษาอ่านบทความที;
ตนเองเลือกอยา่งละเอียดภายในเวลา 10 นาที จากนั1นจบั
กลุ่มกนัอภิปรายระดมสมองเพื;อตอบคาํถามดว้ยกระดาษ
ชาร์ท ต่อไปนี1   

1) บทความนี1ตอ้งการสื;อถึงปัญหาทางสุขภาพ
เรื;องอะไร  

2) สาเหตุของปัญหาเกิดขึ1นจากอะไร   
3) วธีิการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางป้องกนัใน

เรื;องนี1 คืออะไร  
4) ท่านคิดวา่จะนาํสาระสาํคญัที;ไดจ้ากบทความ

ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจาํวนัอยา่งไร  
2. เมื;อได้ค ําตอบแล้ว วิทยากรตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของคาํตอบ และเพิ;มเติมในประเด็นที;นักศึกษายงั
ขาดหาย เพื;อนาํไปใชใ้นกิจกรรมช่วงต่อไป  

ห ลัง จ า ก ก า ร อ่ า น บ ท ค ว า ม
สุขภาพผู ้เ รียนสามารถสรุป
สาระสําคญัของบทความ และ
นํามาสรุปเป็นแนวทางเพื;อใช้
ประโยชน์จากสาระเหล่านั1นได ้ 
 
 

40 นาที  ครูกศน.  

5. ให้แต่ละกลุ่มเตรียมนาํเสนอสาระที;ไดจ้ากการอ่านทาํ
ความเขา้ใจแลว้ ซึ; งวิธีการเล่าเรื;องโดยการแต่งนิทานหรือ

ใหผู้เ้รียนไดท้บทวนขอ้สรุปที;
ได ้มาตีความทาํความเขา้ใจ

40 นาที  ครูกศน.  
ผูว้จิยั  
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด  
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

แสดงบทบาทสมมุติ เพื;อให้เพื;อนซึ; งไม่ได้อ่านบทความ
เดียวกบัเราสามารถเขา้ใจไปดว้ย ทั1 งนี1 เนื1อเรื;องที;เล่าจะมี
ความยาวไม่เกิน 10 นาที ตอ้งมีความสนุก สร้างสรรค ์ และ
ทาํใหเ้พื;อนในหอ้งรู้สึกตระหนกัถึงปัญหาที;เราตอ้งการสื;อ 

ใหม่ และสอบทวนความเขา้ใจ
ต่อเนื1อหาสาระที;ไดจ้ากเรื;องเล่า
ที;ผูเ้รียนไดถ่้ายทอดใหมใ่น
แบบฉบบัของตนเอง และเกิด
ความคิดสร้างสรรค ์ 

6. รวมกลุ่มใหญ่ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานการ
เล่าเรื;องของตนเองกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที โดยแต่ละกลุ่ม
นาํเสนอผลงาน  

เสริมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการ
แลกเปลี;ยนเรียนรู้ กบัเพื;อนร่วม
ชั1นเรียน และวทิยากร  

40 นาที  ครูกศน.  
ผูว้จิยั  

รพ.สต.  
7. นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเรื;องการทาํความ
เขา้ใจองคค์วามรู้ทางสุขภาพ  จาํนวน 10 ขอ้  

ประเมินพฒันาการของผูเ้รียน
หลงัเขา้ร่วมกิจกรรม 

15 นาที ครูกศน.  
 

8. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ผูเ้รียนสามารถไขขอ้ขอ้งใจจาก
คาํถามในแต่ละขอ้ ใหเ้กิดความ
เขา้ใจที;ถูกตอ้งและสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

10 นาที  ครูกศน. 
ผูว้จิยั  

รพ.สต.  

9.วทิยากรใหน้กัศึกษาระบุประโยชน์หรือขอ้คิดเห็นที;
ไดรั้บจากกิจกรรมการเขา้ถึงองคค์วามรู้และระบบบริการ
สุขภาพ ลงในสมุดกระจก (สมุดสะทอ้นความคิด)  

ผูเ้รียนไดท้บทวนและสะทอ้น
ความคิดเห็นเกี;ยวกบัการทาํ
กิจกรรมในครั1 งนี1   

5 นาที  ครูกศน.  
  

 

6.  สื�อและแหล่งเรียนรู้  
1. แผน่พบั โบชวัร์ หนงัสือ สื;ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวขอ้ง  
2. ใบกิจกรรมที; 2 เรื;อง “ตีความใหแ้ตกแลกเปลี;ยนใหเ้ขา้ใจ”  
3. แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน เรื;องการทาํความเขา้ใจองคค์วามรู้และการ

บริการสุขภาพ  
4. วดีิโอเรื;อง “คุณลุงสุเทพ ป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียง ทั1งๆที;ไม่ไดสู้บบุหรี;” ความยาว }.l� นาที 

จากสสส.  
5. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด  
6. อุปกรณ์สนบัสนุน ไดแ้ก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ท สีชอลค์ ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื;องฉายและ

จอ)  
7. ผูรู้้และผูเ้ชี;ยวชาญจากเครือข่าย 
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7. การวดัและประเมินผล  
วธีิการ เครื�องมือ เกณฑ์ 

1.ทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน  

1. แบบทดสอบก่อนเรียน  
2. แบบทดสอบหลงัเรียน  

1. นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนมากกวา่
แบบทดสอบก่อนเรียน  

2. ตรวจผลงาน  3.ใบกิจกรรมที; 2  2. นกัศึกษาสามารถสรุปสาระสาํคญัของบทความได้
ถูกตอ้งครบถว้น ตรงประเดน็และมีแนวทางในการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ในระดบัคุณภาพ 3 (ดี)  ขึ1นไป 

3. ประเมินผลงาน  4. แบบประเมินผลงาน  3. นกัศึกษาสามารถนาํเสนอองคค์วามรู้ทางสุขภาพที;
ตนเองสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เขา้ใจง่ายและ
สร้างสรรค ์ในระดบัคุณภาพ c (ดี)  ขึ1นไป  

4. ตรวจผลงาน 5. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด 4. ผลสรุปความคาดหวงั ความตอ้งการ ความคิดเห็น  
ประโยชน์ที;ไดรั้บ และสิ;งที;ควรปรับปรุงในกิจกรรม (เชิง
คุณภาพ)   
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หน่วยการเรียนรู้ที� 3 

เรื�อง การประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
นกัศึกษาสามารถสืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพ สร้างทางเลือก และตดัสินใจ

เลือกใชข้อ้มูลข่าวสารทางสุขภาพไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ    
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สามารถสืบคน้ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงจากแหล่งขอ้มูลที;น่าเชื;อถือได ้ 
2. สามารถประเมินขอ้เทจ็จริง โดยใหเ้หตุผลที;ถูกตอ้งได ้ 
3. สามารถสร้างทางเลือกเพื;อการตดัสินใจใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   

 
3. สาระการเรียนรู้  

1. การวเิคราะห์ความน่าเชื;อถือของแหล่งที;มาของขอ้มูลทางสุขภาพ   
2. การวิเคราะห์เนื1อหาสาระของขอ้มูลสุขภาพ และหาขอ้มูลขอ้เท็จจริงและสร้างทางเลือกเพื;อ

ประกอบการตดัสินใจ  
 

4. ระยะเวลา 3 ชั�วโมง  

 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ความคดิรวบยอด ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื; องการ
ประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

การประเมินผลก่อนเรียนช่วยให้
ผูเ้รียนไดท้ราบพฒันาการของตนเอง
หลงัเรียน  

15 นาที ครูกศน.  
 

2. วิทยากรชี1 แจงเกริ;นนาํเขา้สู่กิจกรรม นกัศึกษาจะ
ไดรั้บสมุดกระจก (สมุดสะทอ้นความคิด) แต่ละคน
ความตอ้งการและความคาดหวงัที;นักศึกษาตอ้งการ
เรียนรู้ในกิจกรรมการประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ 
สมุดนี1นกัศึกษาสามารถเขียนบรรยายความรู้สึกและ

ผูเ้รียนสะทอ้นคาดหวงั ความตอ้งการ
ความรู้สึกและคิดเห็นของตนเองต่อ
กิจกรรม เพื;อผูว้จิยัสามารถนาํไปใช้
ในการพฒันาและปรับปรุงกิจกรรม
ใหต้รงตามความตอ้งการและความ

5 นาที  ครูกศน. 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
ความคดิรวบยอด ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

ความคิดเห็นที; มีต่อกิจกรรมเพิ;มเติมระหว่างการ
ดาํเนินกิจกรรมได ้

คาดหวงัของผูเ้รียนมากยิ;งขึ1น  

3.ให้นักศึกษาเล่นเกม “ข่าวลือ” โดยวิทยากรให้
นักศึกษาจับกลุ่มและร้องว่า “ซ้ายๆๆ แลว้ก็ขวาๆๆ 
ขา้งหน้า ขา้งหลงั ขา้งหน้าๆๆ เจาใครขวางหน้าเรา
เป่ายิ;งฉุบ” เมื;อนักศึกษาเป่ายิ;งฉุบแลว้คนแพจ้ะตอ้ง
ไปต่อแถวคนชนะ คนที;อยูห่วัแถวเป่ายิ;งฉุบไปเรื;อยๆ 
จนกระทั;งเหลือนกัศึกษาเพียง 2 แถว หลงัจากนั1นให้
วทิยากรเรียกให้หัวแถวออกมารับโจทย ์ซึ; งเรื;องมีอยู่
วา่  
“นายแดงหนุ่มใหญ่วยั 40 ปีซื1อยาแกเ้มื;อยมาจากร้าน
ชาํใกล้ๆ  ชุดละ 10 บาทมากินเขาจึงไปซื1อกินบา้ง พอ
เขาได้กินเขา้ไปก็หายปวดหายเมื;อย ทาํงานได้ กิน
ขา้วอร่อย จึงไปซื1อมากินอยา่งต่อเนื;อง เวลาที;เขาไม่
ปวดเมื;อยก็กิน เพราะเชื;อว่ากินดักเอาไวจ้ะได้ไม่มี
อาการปวดเมื;อยหลงัจากทาํงานเสร็จ เขากินยาชุดทุก
วนัเป็นเวลา 1 ปี ก็พบว่าตวัเองเริ;มมีอาการแขนขา
อ่อนแรง ทาํงานไม่ไดเ้หมือนเก่า หงุดหงิดง่าย นอน
ไม่หลับ กระเพาะอาหารบางจนทะลุ กระดูกเริ; ม
แตกหักง่าย แพทยบ์อกวา่เขาไดรั้บผลกระทบจากสา
รสเตียรอยด์ในยาชุดที;เขากินแกเ้มื;อยเป็นเวลานาน
นั;นเอง”  

 นักศึกษาคนที;  1 จดจํา เ รื; องราวและ
กระซิบเล่าให้เพื;อนคนที;ต่อแถวขา้งหลงัฟังต่อๆ กนั
ไป จนกระทั;งคนสุดทา้ยของแถว ให้ออกมาเล่าว่าที;
เพื;อนกระซิบคือเรื;องอะไร วทิยากรเฉลย และนาํสรุป
ถึงสิ;งที;ได้จากกิจกรรมนี1  โดยมีใจความสําคญัของ
สาระในกิจกรรมนี1  คือ 1) การซื1อยาตอ้งซื1อจากแหล่ง
และบุคคลที;น่าเชื;อถือจากแหล่งที;สามารถสืบกลบัไป
ยงัตน้ตอ มีที;มาที;ไปชดัเจน 2) แมว้า่ยาบางชนิดจะกิน
ไดผ้ลอยา่งรวดเร็วก็ตาม ยาทุกชนิดก็ มีอนัตรายหาก
ใชอ้ยา่งไม่ระมดัระวงั 3) การรับฟังขอ้มูลที;บอกต่อๆ 

นําความสนใจของผูเ้ รียนเพื;อเข้าสู่
เนื1 อหาของการประเมินเนื1อหาองค์
ค ว า ม รู้ ท า ง สุ ข ภ า พ  อ ย่ า ง มี
วจิารณญาณ  

40 นาที ครูกศน. 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
ความคดิรวบยอด ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ

/วทิยากร 

กันมาอาจทําให้เกิดความผิดพลาดของการรับสาร 
เพราะฉะนั1 นต้องไม่ เ ชื; อจนกว่าจะได้รับทราบ
ขอ้เท็จจริง  
4. วทิยากรแจกใบกิจกรรมที; 3 เรื;อง เชื;อหรือไม่ ใช่
หรือมั;ว  
         1.ใหน้กัศึกษาจบักลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน เลือก
เรื;องราวความเชื;อที;ตนเองสนใจกลุ่มละ 1 เรื;อง 
          2. ช่วยกนัระดมสมองเพื;อคน้หาความจริงต่อ
เรื;องราวความเชื;อเหล่านี1  โดยอาศยัแนวทางดงันี1   

1) นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรต่อความเชื;อนี1   
2) เมื;อค้นหาเหตุผลและข้อเท็จจริงด้วย

ตนเองแลว้ ความเชื;อเหล่านี1 เชื;อไดห้รือไม่ เพราะเหตุ
ใดความเชื;อเหล่านี1 ถึงเชื;อไดห้รือไม่ได ้พร้อมอา้งอิง
แหล่งขอ้มูล 

3) ทางเลือกสาํหรับเรื;องนี1 มีอะไรบา้ง  
4) นักศึกษาตัดสินใจเลือกแนวทางให้แก่

ตนเองอยา่งไร 

ฝึกฝนใหผู้เ้รียนตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ที;ตนเองรับรู้ได้ ด้วยการสืบ
เสาะหาเหตุผลจากแหล่งอ้างอิงที;
น่าเ ชื; อถือ จนเกิดเป็นทางเลือกที;
หลากหลายและตัดสินแนวทางที;
เหมาะสมแก่ตนเองได ้  

40 นาที  ครูกศน.  

5. ใหน้กัศึกษานาํเสนอการประเมินองคค์วามรู้ทาง
สุขภาพของกลุ่มตนเอง วา่เชื;อหรือไม่เชื;ออยา่งไร 
โดยมีวทิยากรใหข้อ้มูลเสริมเกี;ยวกบัโรคและความ
เชื;อต่างๆ ใหค้รบถว้น 

เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แลกเปลี;ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การประเมิน
เรื; องราวทางสุขภาพต่างๆ กับเพื;อน
ร่วมชั1นเรียน และวทิยากร  

40 นาที  ครูกศน. 

6. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื; องการ
ประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

ประเมินพฒันาการของผูเ้รียนหลงัเขา้
ร่วมกิจกรรม 

15 นาที ครูกศน.  
 

7.เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  ผูเ้รียนสามารถไขขอ้ขอ้งใจจาก
คาํถามในแต่ละขอ้ ใหเ้กิดความเขา้ใจ
ที;ถูกตอ้งและสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได ้

10 นาที ครูกศน.  

8.วิทยากรให้ระบุประโยชน์หรือขอ้คิดเห็นที;ไดรั้บ
จากกิจกรรมการประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ ใน
สมุดกระจก (สมุดสะทอ้นความคิด)  

ผูเ้รียนไดท้บทวนและสะทอ้นความ
คิดเห็นเกี;ยวกบัการทาํกิจกรรมในครั1 ง
นี1   

5 นาที  ครูกศน.  
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6.  สื�อและแหล่งเรียนรู้  
1. แผน่พบั โบชวัร์ หนงัสือ สื;ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวขอ้ง  
2. ใบกิจกรรมที; 3 เรื;อง “เชื;อหรือไม่ ใช่หรือมั;ว”  
3. บตัรกิจกรรมเรื;อง “นายแดงกินยาชุด”  
4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื;องการประเมินองคค์วามรู้ทางสุขภาพ  
5. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด  
6. อุปกรณ์สนบัสนุน ไดแ้ก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ท สีชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื;องฉายและ

จอ)   
7. ผูรู้้และผูเ้ชี;ยวชาญจากเครือข่าย  

 

7. การวดัและประเมินผล  
วธีิการ เครื�องมือ เกณฑ์ 

1.ทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน  

1. แบบทดสอบก่อนเรียน  
2. แบบทดสอบหลงัเรียน  

1. นักศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนมากกว่า
แบบทดสอบก่อนเรียน  

2. ตรวจผลงาน  3.ใบกิจกรรมที; 3  2. นักศึกษาสามารถระดมสมองเพื;อร่วมกันตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง สร้างทางเลือกที;หลากหลาย และสามารถหาทาง
เลือกที;เหมาะสมแก่ตนเองในระดบัคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป  

3. ประเมินผลงาน  4. แบบประเมินผลงาน  3. นักศึกษาสามารถแลกเปลี;ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์การประเมินขอ้มูลทางสุขภาพของตนเองแก่
ผูอื้;นได ้ในระดบัคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป  

4. ตรวจผลงาน 5. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด 4. ผลสรุปความคาดหวงั ความต้องการ ความคิดเห็น  
ประโยชน์ที;ได้รับ และสิ;งที;ควรปรับปรุงในกิจกรรม (เชิง
คุณภาพ)   
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หน่วยการเรียนรู้ที� 4 

เรื�อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
นกัศึกษาสามารถประยุกตใ์ชข้อ้มูล ข่าวสาร และสารสนเทศเพื;อคน้หาความรู้ในการรับมือกบั

ปัญหาสุขภาพที;อาจเกิดขึ1นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัที;มี 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สามารถคน้หาขอ้มูลเกี;ยวกบัโรคหรือปัญหาสุขภาพที;ตนเองตอ้งเผชิญได ้ 
2. สามารถปฏิบติัตวัในระยะต่างๆ ของโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
3. สามารถหาแนวทางป้องกนัเพื;อไม่ใหเ้กิดโรคหรือควบคุมโรคได ้ 

 
3. สาระการเรียนรู้  

1. การฝึกฝนใหเ้ผชิญหนา้กบัการรับมือกบัสถานการณ์ความเจบ็ป่วย 
2. การหาแนวทางหรือทางเลือกที;เหมาะสมกบัตนเองในการรับมือกบัความเจบ็ป่วย  

 
4. ระยะเวลา 3 ชั�วโมง  

 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ/

วทิยากร 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื; องการ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

การประเมินผลก่อนเรียนช่วย
ใหผู้เ้รียนไดท้ราบพฒันาการ
ของตนเองหลงัเรียน  

15 นาที ครูกศน.  
 

2. วิทยากรชี1 แจงเกริ;นนาํเขา้สู่กิจกรรม นกัศึกษาจะ
ไดรั้บสมุดกระจกสะทอ้นความคิดให้นกัศึกษาเขียน
ความตอ้งการและความคาดหวงัที;นักศึกษาตอ้งการ
เรียนรู้ในกิจกรรมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
สุขภาพ  สมุดนี1 นักศึกษาสามารถเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความคิดเห็นที;มีต่อกิจกรรมเพิ;มเติม
ระหวา่งการดาํเนินกิจกรรมได ้

ผูเ้รียนสะทอ้นคาดหวงั ความ
ตอ้งการความรู้สึกและคิดเห็น
ของตนเองต่อกิจกรรม เพื;อ
ผูว้จิยัสามารถนาํไปใชใ้นการ
พฒันาและปรับปรุงกิจกรรมให้
ตรงตามความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูเ้รียนมากยิ;งขึ1น  

5 นาที  ครูกศน. 



362 
 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ/

วทิยากร 

3.ใหน้กัศึกษาเล่นเกม “แลกนํ1 า”  
1. นกัศึกษา จะไดรั้บแกว้นํ1 าพลาสติกคนละ 1 

ใบ ภายในแกว้จะบรรจุนํ1 า ประมาณครึ; งแกว้ มีเพียง
แกว้ 1 ใบเท่านั1นที;เป็นนํ1 ากลั;นบริสุทธิ7 ผสมโซดาไฟ
เพียง 2-3 เกลด็  (ไม่ควรผสมเกินครึ; งชั;วโมง)   

2. ระหว่างที;วิทยากรเปิดเพลง ให้นักศึกษา
แลกนํ1 าที;มีอยูใ่นแกว้ดว้ยหลอดฉีดยากบัเพื;อนในหอ้ง
ตามที;นกัศึกษาพึงพาใจ   

3. เมื;อเพลงหยุด วิทยากรนําสารละลายฟี
นอลฟ์ทาลีนหยดลงในแกว้ของแต่ละคน เป็นสีฟ้าไป
หยดในแกว้ของทุกคน หากของใครนํ1 าเปลี;ยนเป็นสี
ชมพถึูงม่วง แปลวา่คนนั1นไดรั้บเชื1อ 

4. วิทยากรชวนอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ทบทวนว่าแต่ละคนได้รับเชื1อหรือแลกนํ1 ามากี;ครั1 ง 
กบัใครบ้าง การแลกนํ1 าเพียงครั1 งเดียวหรือกับคนๆ 
เดียวก็สามารถรับเชื1อได้หรือไม่  เลือกถามคนที;มีสี
เปลี;ยนแปลงไปมากที;สุด ว่าหากสารชนิดนี1 คือเชื1อ
โรคเช่น เชื1อเอดส์ เชื1อวณัโรค หรือไวรัสตบัอกัเสบ 
นกัศึกษาจะรู้สึกอยา่งไรและถามนกัศึกษาคนอื;นๆ วา่
เกมที;เล่นไปนี1ใหข้อ้คิดที;สาํคญัเรื;องอะไร  ประเด็นที;
วิทยากรควรสรุปเพื;อเตรียมเขา้สู่กิจกรรมต่อไปคือ 
นกัศึกษาตอ้งตระหนกัถึงภยัรอบตวัที;เรามองไม่เห็น 
ใครๆ ก็สามารถเป็นผูป่้วยได้  แลว้เราจะรับมือกับ
ความเจ็บป่วยเหล่านี1อยา่งไร  

นาํใหผู้เ้รียนเกิดความตระนกัถึง
ภยัรอบตวัที;มองไม่เห็น แมจ้ะมี
พฤติกรรมเสี;ยงเสี; ยงเพียงครั1 ง
เ ดียวก็ตาม โรคภัยไข้เ จ็บ ก็
สามารถเกิดขึ1 นกับทุกคนได ้
เ พื; อ จู งใ จ ใ ห้ผู ้เ รี ย นท ด ล อ ง
รับมือกบัโรคต่างๆ ในกิจกรรม
ต่อไป  

40 นาที ครูกศน. 
 

4. วทิยากรแจกใบกิจกรรมที; 4 เรื;อง “โรคของฉนั”   
1. ให้วิทยากรให้นักศึกษาจับฉลากอาการ

ต่างๆ ของโรคและให้นักศึกษาหาคนที; มีอาการ
เหมือนกนัเมารวมตวักนั  เมื;อกลุ่มไหนรวมเสร็จให้
นั;งลง 

2. คาํถามข้อ 2 ให้นักศึกษาตอบลงใน
กระดาษชาร์ทจาก โดยแนวทางของคาํตอบขอ้นี1 คือ 
นกัศึกษาสามารถคน้หาขอ้มูลในเบื1องตน้ ตรวจสอบ

จาํลองสถานการณ์ให้นกัศึกษา
ได้ทดลองรับมือเมื;อโรคภยัไข้
เจ็บต่างๆ  เ กิดขึ1 นกับตนเอง 
ตั1งแต่ขั1นตอนการเตรียมตวัก่อน
เขา้พบแพทย ์การไปพบแพทย ์
การรับคาํแนะนาํจากแพทยแ์ละ
หาทางเลือกในการปฏิบัติตัว 
ก า ร ป้ อ ง กัน ค ว บ คุ ม โ ร ค ที;

40 นาที  ตวัแทน 
ร พ . ส า ร ภี / 
MAPs 
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ/

วทิยากร 

สิทธิของตนเอง ค้นหาแหล่งบริการสุขภาพที;
เกี;ยวขอ้งกับอาการป่วยของตนเองได้  เมื;อวิทยากร
ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้  

3. วิทยากรจะใช้แพทย์จําลองหรือหาก
บุคคลากรไม่เพียงพออาจใชว้ิธีการแจกจดหมายจาก
แพทย ์เพื;อบอกผลการตรวจวินิจฉัยว่า นักศึกษาแต่
ละกลุ่มเป็นโรคอะไร และแนะนําการปฏิบัติตัว
เกี; ยวกับโรคเหล่านี1  ระหว่างนี1 นักศึกษาสามารถ
ซกัถามสาเหตุของโรคได ้ (หากมีการใชแ้พทยจ์าํลอง
ควรใชเ้วลาตรวจตามสถานการณ์จริงไม่เกิน 3 นาที 
หรืออธิบายด้วยจดหมายไม่เกิน 10 บรรทัด) ทั1 งนี1
หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ;มเติมสามารถสอบถาม
วทิยากรได ้ 

4. จากนั1นใหน้กัศึกษาระดมสมองตอบคาํถาม
ตามบตัรคาํตามขอ้ 3 ซึ;งคาดหวงัใหน้กัศึกษาสามารถ
ประมวลสิ; งที;แพทย์พูดและค้นหาข้อมูลการดูแล
สุขภาพเพิ;มเติมได้วิทยากรตรวจคําตอบและให้
นกัศึกษาตอบคาํถามขอ้ต่อไป  

5. จากนั1นวทิยากรใหน้กัศึกษาทาํขอ้ที;  4 โดย
คาดหวงัให้นักศึกษาสามารถหาทางเลือกในการ
ควบคุมและป้องกนัโรคที;เหมาะสมกบัตนเองได ้ 

เหมาะสมกบัตนเอง  

5. ให้นกัศึกษานาํเสนอในกลุ่มใหญ่ ให้นักศึกษาแต่
ละกลุ่มบอกเล่าเรื; องราวความเจ็บป่วยของตนเอง 
(Illness Narrative) เกี;ยวกบัโรคที;ตนเองเป็น วิธีการ
รักษา วธีิการป้องกนั โดยใหเ้พื;อนรู้สึกวา่คุณเป็นโรค
นั1นจริงๆ  จากนั1นให้วิทยากรช่วยสรุปว่าพฤติกรรม
ใดควรทาํและไม่ควรทาํจากบนเรียนนี1   

ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลี;ยนการเผชิญ
โรคตั1งแต่ตน้จนจบให้กบัเพื;อน
ร่วมชั1นเรียน  

40 นาที  ตัว แ ท น ร พ .
สารภี/ MAPs 

6. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื; องการ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

ประเมินพฒันาการของผูเ้รียน
หลงัเขา้ร่วมกิจกรรม 

15 นาที ครูกศน.  
 

7.เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ผูเ้รียนสามารถไขขอ้ขอ้งใจจาก
คาํถามในแต่ละขอ้ ใหเ้กิดความ

10 นาที ครูกศน.  
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิชอบ/

วทิยากร 

เขา้ใจที;ถูกตอ้งและสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

8.วิทยากรให้ระบุประโยชน์หรือขอ้คิดเห็นที;ไดรั้บ
จากกิจกรรมการประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ ใน
สมุดกระจก (สมุดสะทอ้นความคิด) 

ผูเ้รียนไดท้บทวนและสะทอ้น
ความคิดเห็นเกี;ยวกบัการทาํ
กิจกรรมในครั1 งนี1   

5 นาที  ครูกศน.  
  

 

6. สื�อและแหล่งเรียนรู้  
1. แผน่พบั โบชวัร์ หนงัสือ สื;ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวขอ้ง  
2. ใบกิจกรรมที; 4 เรื;อง “โรคของฉนั”  
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื;องการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสุขภาพ  
4. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด  
5. อุปกรณ์สนบัสนุน ไดแ้ก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ท สีชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื;องฉายและ

จอ)  โซดาไฟ นํ1 ากกลั;น หลอดฉีดยา สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน (หรือตวัทดสอบและสารละลาย
อื;นๆ ที;ทดสอบแลว้วา่ทาํปฏิกิริยาจนเกิดการเปลี;ยนสีได)้  

6. ผูรู้้หรือผูเ้ชี;ยวชาญจากเครือข่าย  
 

7. การวดัและประเมินผล  
วธีิการ เครื�องมือ เกณฑ์ 

1.ทดสอบก่อนและหลงั
เรียน  

1. แบบทดสอบก่อนเรียน  
2. แบบทดสอบหลงัเรียน  

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนมากกว่า
แบบทดสอบก่อนเรียน  

2. ตรวจผลงาน  3.ใบกิจกรรมที; 4 2. นกัศึกษาสามารถระดมสมอง แลกเปลี;ยนเรียนรู้กบัเพื;อนใน
กลุ่ม ร่วมกันสืบค้นขอ้มูล และหาแนวทางในการรับมือกับ
โรคภยัไขเ้จ็บของตนเองได ้ในระดบัคุณภาพ 3 (ดี)   

3. ประเมินผลงาน  4. แบบประเมินผลงาน  3. นกัศึกษาสามารถบอกเล่าแลกเปลี;ยนประสบการณ์และการ
รับมือกบัความเจ็บป่วยของตนเองใหเ้ป็นประโยชน์กบัผูอื้;นได้
ในระดบัคุณภาพ 3 (ดี)  

4. ตรวจผลงาน 5. สมุดกระจกสะท้อน
ความคิด 

4. ผลสรุปความคาดหวัง ความต้องการ ความคิดเห็น  
ประโยชน์ที;ได้รับ และสิ;งที;ควรปรับปรุงในกิจกรรม (เชิง
คุณภาพ)   
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หน่วยการเรียนรู้ที� 5 

เรื�อง การสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
นกัศึกษาสามารถเขา้ใจการสื;อสาร วางแผนการสื;อสารอย่างเป็นระบบ และสามารถสื;อสาร

ขอ้มูล ข่าวสาร และสารสนเทศทางสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สามารถเขา้ใจการสื;อสารทางสุขภาพได ้ 
2. สามารถคิดวางแผนการสื;อสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
3. สามารถสื;อสารขอ้มูล ข่าวสาร และสารสนเทศทางสุขภาพไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และตรงตาม

ความตอ้งการของชุมชน  
 
3. สาระการเรียนรู้  

1. การสื;อสารสุขภาพ  
2. การวางแผนการสื;อสารสุขภาพใหแ้ก่ชุมชน  

 

4. ระยะเวลา  
รายการ กรอบระยะเวลา 

การทาํความเขา้ใจการสื;อสารและร่วมกันวางแผนการ
สื;อสารสุขภาพ 

3 ชั;วโมง 

การเผยแพร่การสื;อสาร  เป็นไปตามที;นกัศึกษาและวทิยากรร่วมกนักาํหนด 
การประเมินการเรียนรู้  70 นาที 
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5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะเวลา 

ที�ใช้ 

ผู้รับผดิชอบ/

วทิยากร 

ส่วนที� 1 การทําความเข้าใจการสื�อสารและการ

วางแผนการสื�อสารทางสุขภาพ  

   

1. นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเรื;องการ
สื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ จาํนวน 10 ขอ้  

การประเมินผลก่อนเรียนช่วยให้
ผูเ้รียนไดท้ราบพฒันาการของ
ตนเองหลงัเรียน  

15 นาที ครูกศน.  

2. วิทยากรชี1 แจงเกริ; นนําเข้า สู่กิจกรรม 
นกัศึกษาจะไดรั้บสมุดกระจกสะทอ้นความคิด
ให้นักศึกษาระบุความต้องการและความ
คาดหวงัต่อกิจกรรมการสื;อสารองคค์วามรู้ทาง
สุขภาพที;จะเกิดขึ1นต่อไปนี1   สมุดนี1 นักศึกษา
สามารถเขียนบรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นที; มีต่อกิจกรรมเพิ;มเติมระหว่างการ
ดาํเนินกิจกรรมได ้

ผูเ้รียนสะทอ้นคาดหวงั ความ
ตอ้งการความรู้สึกและคิดเห็น
ของตนเองต่อกิจกรรม เพื;อผูว้จิยั
สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันา
และปรับปรุงกิจกรรมใหต้รงตาม
ความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูเ้รียนมากยิ;งขึ1น  

5 นาที  ครูกศน. 

3.วิทยากรนําเล่นเกม “ ใคร ทําอะไร ที;ไหน 
เมื;อไหร่ อยา่งไร กบัใคร”  

1. วิทยากรให้นักศึกษาล้อมวงเป็น
วงกลม วทิยากรแจกกระดาษคนละ 1 ใบ ในแต่
ละใบจะคาํต่างๆ ใบละ 1 คาํดงันี1  ใคร ทาํอะไร 
ที;ไหน เมื;อไหร่ อยา่งไร กบัใคร  

2. ให้นักศึกษาระบุคาํตอบตามคาํถาม
อยา่งแปลใหม่และสร้างสรรค ์

3. วิทยากรค่อยให้แต่ละคนอ่าน
ขอ้ความที;ตนเองเขียนตามลาํดบัจนครบ ผลที;
ไดจ้ะไดป้ระโยคที;สมบูรณ์ 1 ประโยค  

4.  เมื;อเล่นจนครบทุกคน วิทยากรสรุป
สิ;งที;ได้กิจกรรมเพื;อนําเขา้สู่กิจกรรม โดยตั1 ง
คาํถามว่า สิ;งที;ทุกคนนาํเสนอเกี;ยวขอ้งกบัการ
สื;อสารอย่างไร ผูสื้;อสารจะตอ้งบอกหรือเล่า
เรื;องให้หรือสื;อให้ครบถว้นให้ผูรั้บสารเขา้ใจ
ได้ว่า “ใคร ทาํอะไร ที;ไหน เมื;อไหร่ อย่างไร 

นําให้ผู ้เ รียนเข้าใจการสื; อสาร
อย่างครบถว้น และรู้จกัวิเคราะห์
แยกแยะการสื;อสารที;ดีและไม่ดี
ไ ด้   ช่ ว ย นํ า ผู ้ เ รี ย น ไ ป สู่ ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สื; อ ไ ด้ ต ร ง แ ล ะ
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น ชุ ม ช น ใ น
กิจกรรมต่อไป 

30 นาที ค รู ก ศ น . /
ตวัแทน 
รพ.สต. 
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะเวลา 

ที�ใช้ 

ผู้รับผดิชอบ/

วทิยากร 

กบัใคร”  
5.  ยกตัวอย่าง การสื; อสารบ น

โปรเจคเตอร์สัก 5 ภาพ เช่น โฆษณา ข่าว 
โปสเตอร์  ฯลฯ  และให้นักศึกษาช่วยกัน
วเิคราะห์วา่ผูสื้;อสารตอ้งการใหผู้รั้บสารรับรู้ถึง
อะไร  กลุ่มเป้าหมายคือใคร การสื;อสารแบบนี1
สื;อสารไดดี้หรือไม่  เพราะเหตุใด   
4. วิทยากรแจกใบกิจกรรมที; 5 เรื;อง “สร้างสื;อ
เสริมสุขภาพ” วิทยากรให้นักศึกษาทําการ
วางแผนกิจกรรมการสื;อสารตามแนวทางในใบ
กิจกรรมที; 5 

ฝึกฝนใหผู้เ้รียนระดมความคิดวาง
แผนการสื;อสารดว้ยตนเอง  

50 นาที  ครูกศน. 

6. ให้นักศึกษานาํเสนอในกลุ่มใหญ่ โดยบอก
เล่าแผนการสื;อสารของกลุ่มตนเองให้เพื;อน
และวิทยากรฟัง วิทยากรให้ขอ้เสนอแนะ และ
ช่วยกันปรับปรุงการสื;อสารให้สามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการนาํเสนอ  
 

ผูเ้รียนไดน้าํเสนอแผนการสื;อสาร
สุ ข ภ า พ ข อ ง ต น เ อ ง  ร่ ว ม กัน
อภิปรายกับวิทยาการจากชุมชน 
เ พื; อ ห า ข้ อ ส รุ ป ข อ ง ค ว า ม
เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น
การเผยแพร่การสื;อสารสุขภาพไป
ยงัชุมชนแรงงานขา้มชาติ 

50 นาที  ครูกศน. 
ตวัแทน 
รพ.สต. 

และ อสม. 

7. ในการทาํสื;อและวางแผนจดัหาทรัพยากร
โดยกาํหนดให้มีที;ปรึกษาในการจดัทาํสื;ออยา่ง
นอ้ย 1-2 คนต่อนกัศึกษา 1 กลุ่ม  

ให้นักศึกษาเกิดความร่วมมือกัน 
รู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ
และฝึกฝนการทาํงานเป็นทีม  

180 นาที   ครูกศน. 
ตวัแทน 
รพ.สต. 

และ อสม. 
 

ส่วนที�  2  ขั, นตอนการเผยแพร่การสื� อสาร

สุขภาพในชุมชนแรงงานข้ามชาต ิ

   

1. นกัศึกษาดาํเนินการเผยแพร่สื;อสุขภาพตาม
แผนที;วางไว ้ 

ฝึ ก ฝ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ล ง มื อ
ปฏิบติัการเผยแพร่สื;อสุขภาพของ
ตนเองโดยมีครูพี;เลี1ยงประจาํกลุ่ม
ติดตามดูแลให้ค ําแนะนําอย่าง
ใกลชิ้ด  
 

ตาม
ระยะเวลาที;

นกัศึกษา
กาํหนด 

อสม. ครูกศน. 
และรพ.สต. 
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กจิกรรมการเรียนรู้ ความคดิรวบยอด 
ระยะเวลา 

ที�ใช้ 

ผู้รับผดิชอบ/

วทิยากร 

2. เมื;อเสร็จกิจกรรมการสื;อสาร วิทยากร
นกัศึกษาสรุปผลการทาํงานและถอดบทเรียนวา่
นกัศึกษาไดอ้ะไรจากกิจกรรม นกัศึกษาเห็นวา่
การสื;อสารของตนเองเป็นไปตามที;คาดหวงัไว้
ห รือไ ม่  ถ้าหา กย้อ นกลับ ไปไ ด้นัก ศึกษ า
ตอ้งการจะทาํอะไรใหม้ากขึ1นหรือนอ้ยลง  

ผู ้เ รียนได้ประเมินผลงานของ
ตนเองและทบทวนตนเองจากการ
สื;อสารที;ไดล้งมือปฏิบติัจริง และ
หาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข  

30 นาที  อสม. ครูกศน. 
และรพ.สต. 

3.นักศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเรื; องการ
สื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ จาํนวน f} ขอ้  

ประเมินพัฒนาการของผู ้เ รียน
หลงัเขา้ร่วมกิจกรรม 

15 นาที  ครูกศน.  
 

4. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  ผูเ้รียนสามารถไขขอ้ขอ้งใจจาก
คาํถามในแต่ละขอ้ ใหเ้กิดความ
เขา้ใจที;ถูกตอ้งและสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

10 นาที ครูกศน.  

5.นักศึกษาทาํแบบสอบถามความพึงพอใจที;มี
ต่ อ ก า ร เ ข้า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื; อ
เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานขา้มชาติ  

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน
ที;มีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในครั1 ง
นี1   

10 นาที  ครูกศน. 

6. ให้นักศึกษาเขียนระบายถึงสิ;งที;ไดรั้บ สิ;งที;
ประทับใจและไม่ประทับใจต่อกิจกรรมการ
สื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพในครั1 งนี1  ในสมุด
กระจกสะทอ้นความคิด  

ผูเ้รียนไดท้บทวนและสะทอ้น
ความคิดเห็นเกี;ยวกบัการทาํ
กิจกรรมในครั1 งนี1   

5 นาที  ครูกศน.  
  

 

6. สื�อและแหล่งเรียนรู้  
1. แผน่พบั โบชวัร์ หนงัสือ สื;ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวขอ้ง  
2. ใบกิจกรรมที; 5 เรื;อง “สื;อสร้างสุขภาพ”  
3. ภาพตวัอยา่งการสื;อสาร 5 ภาพ  
4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื;องการสื;อสารองคค์วามรู้ทางสุขภาพ  
5. สมุดกระจกสะทอ้นความคิด  
6. อุปกรณ์สนบัสนุน ไดแ้ก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ท สีชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื;องฉายและ

จอ)  กระดาษแผน่เล็ก  
7. ผูรู้้และผูเ้ชี;ยวชาญจากเครือข่าย  
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7. การวดัและประเมินผล  
วธีิการ เครื�องมือ เกณฑ์ 

1.ทดสอบ ก่อนแล ะ
หลงัเรียน  

1. แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลงัเรียน  

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนมากกว่า
แบบทดสอบก่อนเรียน  

3. ประเมินผลงาน  3. แบบประเมินผลงาน  2.นักศึกษาสามารถวางแผนการจดัทาํสื;อสุขภาพไดอ้ย่างเป็น
ระบบ เกิดการร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม มีความเป็นไปไดใ้น
การจดัทาํ มีเนื1อหาถูกตอ้งครบถว้น สะทอ้นถึงการแกปั้ญหาที;
แทจ้ริงในชุมชนได ้และมีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจดัทาํ
โครงงานการสร้างสื;อเสริมสุขภาพในระดบัคุณภาพ 3 (ดี)  
3. นกัศึกษาสามารถสื;อสารสุขภาพให้แก่คนในชุมชนไดต้รง
ตามที;ไดว้างแผนไว ้การสื;อสารมีความถูกตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย เกิดความร่วมมือกนัในการทาํงานเป็นทีม และมีการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ผ่านกิจกรรมการสื;อสารสุขภาพใน
ชุมชนในระดบัคุณภาพ c (ดี) 

4.ประเมิน
กลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน  

4. สัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างกลุ่มเป้าหมาย
อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร 
จาํนวนร้อยละ 20 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั1งหมด  

4. การสื;อสารสุขภาพของนักศึกษาสร้างความเขา้ใจและสร้าง
ความตระหนกัถึงปัญหาสุขภาพของชุมชนได ้ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(เชิงคุณภาพ) 
 
 

5.ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
คิดเห็นของนักศึกษา
ที;มีต่อกิจกรรม  

5.แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
คิดเห็นของนกัศึกษา   

5. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากกวา่ร้อยละ 80  

6. ตรวจผลงาน 6. สมุดกระจกสะท้อน
ความคิด 

6. ผลสรุปความคาดหวัง ความต้องการ ความคิดเห็น  
ประโยชน์ที;ได้รับ และสิ;งที;ควรปรับปรุงในกิจกรรม (เชิง
คุณภาพ)   
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ส่วนที� 3  

เอกสารประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

คําชี,แจง  

ในส่วนที; 3 นี1ประกอบดว้ยเอกสารที;ใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซึ; งวิทยากรและผูจ้ดั

กิจกรรมการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งอาศยัเอกสารเหล่านี1 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ดังนั1นเพื;อให้เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้บรรลุผลตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที;วางไว ้วิทยากรควรศึกษาเอกสารประกอบเหล่านี1 โดยละเอียดก่อนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัได้แบ่งเอกสารตามหน่วยการเรียนรู้ทั1 ง 5 หน่วย ซึ; งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมเฉลย 2) ใบกิจกรรม และเกณฑ์การวดัผล และ 3) 

แบบประเมินผลงาน และเกณฑก์ารวดัผล ดงันี1   
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ภาพที; 1 แสดงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติหรือ MHL Model 
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เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง การเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางสุขภาพ 

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                กศน. ตาํบลไชยสถาน  
ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ 15 นาที                  จาํนวน 10 ขอ้ (10 คะแนน)  
_____________________________________________________________________________________ 

คําสั�ง ใหน้กัศึกษาทาํเครื;องหมาย X ลงในขอ้ที;เลือกลงในกระดาษคาํตอบ  
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

นายแสงมีบตัรชมพู เขาทาํบตัรสามสิบบาทไว ้ขอ้ต่อไปนี1 ที;
เขาไม่สามารถเบิกได ้  
ก. ยาตา้นไวรัสเอชไอว ี  
ข. ค่าเอก็เรยป์อด 
ค. พอกไต  
ง. ฉีดวคัซีนป้องกนัพิษสุนขับา้หลงัถูกหมากดั  
 
หนิงสาวลาวเขา้มาทาํงานในประเทศไทยตั1งแต่ปีที;แลว้ เธอ
ไม่ มี บัตร แสด งตัวใดๆ  ห นิงสามา รถไ ปฝา กคร รภ์ ที;
โรงพยาบาลสารภีไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. ไม่ได ้เพราะเธอเขา้ประเทศมาอยา่งผิดกฎหมาย 
ข. ไม่ได ้เพราะเธอไม่มีสิทธิรักษาโรคใดๆ  
ค. ได ้เพราะเธอเป็นแม่บา้นทาํความสะอาดให้พยาบาลคน

หนึ;ง  เธอขอร้องใหพ้ยาบาลช่วยได ้
ง. ได้ เพราะเป็นสิทธิพื1นฐานที; เธอควรจะได้รับในฐานะ

มนุษยค์นหนึ;ง 

อั�นมีบัตรสิบปี เขาซื1 อรถต่อจากเพื;อนที;ทํางานโดยไม่มี
หลกัฐานใดๆ วนัหนึ;งประสบอุบติัเหตุเขาตอ้งรับผิดชอบขอ้
ใดบา้ง  
ก. เสียค่ารักษาพยาบาลอยา่งเดียว 
ข. ไม่ตอ้งเสียเงิน เพราะใชสิ้ทธิประกนัสงัคม  
ค. เสียเงินค่าปรับและใชสิ้ทธิสามสิบบาท   
ง. ไม่ตอ้งเสียค่าอะไร เขาใชสิ้ทธิสามสิบบาทได ้ 

 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

แจงถือบัตรสิบปี เธอซื1อรถจักรยานยนต์
เป็นของตนเองคนัหนึ; งไวขี้;ไปทาํงาน วนั
หนึ; งขณะที;เธอเดินทางกลับจากที;ทํางาน 
เธอถูกรถยนต์คันหนึ; งชนแล้วหนี  เธอ
จะตอ้งใชสิ้ทธิ7 ประเภทใด  
ก. สิทธิสามสิบบาท  
ข. สิทธิประกนัสงัคม ตามพ.ร.บ. เงิน

ทดแทน พ.ศ. 2537  
ค. สิทธิตามพ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ  
ง. ถูกทั1งขอ้ ก. และขอ้ ค.  
 
โรงงานผลิตกาแฟชื;อดงัแถวสมุทรสาครไฟ
ไหม ้  วินหนุ่มเมียนมาร์ไม่มีบตัรแสดงตน 
เขาขาขาดทั1งสองขา้งขณะที;หนีออกมาจาก
หอ้งปฏิบติังาน เขามีสิทธิจะเรียกค่าเสียหาย
ตามสิทธิประเภทใด  
ก. สิทธิบตัรสามสิบบาท  
ข. สิทธิประกนัสงัคม ตามพ.ร.บ. เงิน

ทดแทน พ.ศ. aec�  
ค. สิทธิตามพ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ  
ง. กรณีไฟไหมไ้ม่เกี;ยวกบัการทาํงาน จึงไม่

มีกฎหมายคุม้ครอง   
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

นายสนไม่ไดถื้อบตัรใดๆ เขาทาํงานที;ร้านขายส่งอาหาร
สัตวแ์ห่งหนึ; งในกาดคาํเที;ยง วนัหนึ; งเขาตกจากรถขณะ
ไปส่งของ สนหวัไหล่หลุด นายจา้งตอ้งทาํอย่างไรจึงจะ
ถูกตอ้ง   
ก. นายจา้งให้สนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง โดยอา้งว่าเขา

ไม่ระวงัตนเอง 
ข. นายจา้งตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายทั1งหมด เพราะเป็นอุบติัเหตุ

ที;เกิดในเวลาทาํงาน  
ค. นายจา้งใหน้ายสนใชบ้ตัรสามสิบบาทจ่ายเองก็เพียงพอ 

ง. นายจา้งจ่ายเพียงค่าแรงที;เหลือแลว้ไล่สนออก  
 
จากข้อ 6 หากนายสนรู้สึกว่าถูกนายจ้างโกง และยัง
ทาํงานไม่ได ้เขาสามารถไปขอความช่วยเหลือจากใคร 
จึงเหมาะสมที;สุด  
ก. โทรไปขอความช่วยเหลือกบักรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ข. ไปปรึกษาทนายของมูลนิธิแห่งหนึ; งที; ช่วยเหลือ

แรงงานขา้มชาติ  
ค. ไม่ตอ้งไปปรึกษาใคร เขาตอ้งช่วยตวัเองดีที;สุด  
ง.  เขา้แจง้กบัผูใ้หญ่บา้น   
 
วิทยชุุมชนช่องใด มีการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเป็นภาษาไต 
ก. 99 แมพเรดิโอ  
ข. 108.5 เชียงใหม่เรดิโอ  
ค. 103.75  ลา้นนาเรดิโอ  
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
 

 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  

แหล่งขอ้มูลสุขภาพในชุมชนขอ้ใด
ต่อไปนี1  นกัศึกษาจะตอ้งใชวิ้จารณญาณ
มากที;สุดในการเขา้ถึง  
ก. ปรึกษาอาสาสมคัรสาธารณสุขใกล้

บา้น เกี;ยวกบัการคลอดบุตรและให้
นมบุตร  

ข. ไปร่วมประชาคมหมู่บา้นเกี;ยวกบั
ลูกนํ1ายงุลายและช่วยกนักาํจดัขยะมูล
ฝอยเพื;ออนามยัสิ;งแวดลอ้มในชุมชน 

ค. ซื1อยาในร้านขายยาที;ไม่มีเภสชักร  
ง. เสียงตามสายของเทศบาลเรื; อง การ

รณรงค์ให้งดดื;มสุราในช่วยเทศกาลปี
ใหม่เมือง  นักศึกษาสงสัยว่าตนเอง
น่าจะเป็นไขเ้ลือดออก ถา้ไม่แน่ใจควร
รับบริการจากแหล่งใดเป็นเบื1องตน้จึง
จะดีที;สุด 

ก. ปรึกษาร้านขายยาขา้งบา้น  
ข. ซื1อยาแกป้วดจากร้านชาํมาบรรเทา

อาการ  
ค. ปรึกษาโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานี

อนามยัขา้งบา้น 
ง. เปิดหาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและค่อย

ไปซื1อยามารับประทาน  
 

 
  เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 1 

1. ค.   2. ง  3. ค  4.  ค   5.  ข   
6.  ข   7. ข  8. ก  9. ค  10. ค 
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ใบกจิกรรมที� 1 เรื�อง “ทบทวนตนเอง” 

 

คําสั�ง   ให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปนี,   

ตอนที� 1 สิทธิของฉัน  (10 คะแนน)  

1.  ชื;อ ______________________________________      
2. ถือบตัรประจาํตวัประเภท________________________  3. อาชีพ
ปัจจุบนั________________________ 
4. เมื;อฉนัอยูใ่นประเทศไทย ฉนัมีสิทธิอะไรบา้ง 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5. จากสิทธิที;ฉนัมี สิทธิใดที;เกี;ยวขอ้งกบัสุขภาพ หรือสิทธิที;จะคุม้ครองฉนัในยามเจบ็ป่วย 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
6. จากสิทธิดา้นสุขภาพที;ฉนัมี ฉนัไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงันี1  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

ตอนที� 2  แหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุขภาพที�ฉันทราบ (10 คะแนน)  

1. ฉนัสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุขภาพดงันี1   
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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เกณฑ์การตรวจผลงาน 

ใบกจิกรรมที� 1 เรื�องทบทวนตนเอง 

1. เกณฑ์การให้คะแนน:  ตอนละ 10 คะแนน จาํนวน 2 ตอน รวม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน คะแนน คําอธิบาย 

ดีมาก 9-10 คาํตอบถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงประเด็น และมีความ

หลากหลาย 

ดี 7-8 คาํตอบถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงประเด็น ไม่หลากหลาย 

พอใช ้ 5-6 คาํตอบถูกตอ้งเพียงเล็กนอ้ย ตรงประเด็น  

ปรับปรุง 0-4 ไม่ตอบหรือคาํตอบไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงประเด็น  

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

f� - a} ดีมาก 

fc - f� ดี 

� - fa พอใช ้

e - � ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานการจัดทําและนําเสนอผงัความคิด (Mind Mapping) 

หน่วยการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง สิทธิการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ  

 

 ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________ 
 สมาชิกกลุ่ม 1.  ______________________________ 2. _____________________________ 
                     3.  ______________________________ 4. _____________________________ 
        5.  ______________________________ 6. _____________________________ 
คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 
คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1. การทาํงานร่วมกนั        

2. กระบวนการวางแผน      
3. เนื1อหาสาระของผงัความคิด      
4. รูปแบบผงัความคิด     
5. การนาํเสนอผงัความคิด       

รวม   

 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื�อ)  

(______________________________________)  

                                    ลงวนัที�ประเมิน _____/ _____/______ 

 



376 
 

 

1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงานการจัดทาํและนําเสนอผงัความคิด (Mind Mapping) 
รายการ

ประเมนิ 

คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 

1. การ
ทาํงาน
ร่วมกนั    

นักศึกษาทุกคนให้
ความร่วมมือกันใน
กระบวนการระดม
ค ว า ม คิ ด  ก า ร
แลกเปลี;ยนเรียนรู้ 
ก า ร เ ต รี ย ม ข้อ มู ล
และการนาํเสนอ มี
การแบ่งหน้าที;กันดี 
แ ล ะ มี ก า ร ทํา ง า น
เป็นทีม  

นกัศึกษามากกวา่
ครึ; งใหค้วามร่วมมือ
กนัในกระบวนการ
ระดมความคิด การ
แลกเปลี;ยนเรียนรู้ 
การเตรียมขอ้มูล
และการนาํเสนอ มี
การแบ่งหนา้ที;กนัดี  

นกัศึกษานอ้ยกวา่ครึ; งของ
จํานวนทั1 งหมดในกลุ่ม 
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ะ ด ม
ความคิด การแลกเปลี;ยน
เรียนรู้ การเตรียมข้อมูล
และการนาํเสนอ 

นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่
ไม่ให้ความร่วมมือใน
กระบวนการระดมคิด 
การแลกเปลี;ยนเรียนรู้ 
การเตรียมข้อมูลและ
การนาํเสนอ  

2. กระบวน 
การวางแผน  

นักศึกษามีการวาง
แ ผ น ก า ร ทํ า ง า น
ร่ ว ม กัน อ ย่ า ง เ ป็ น
ระบบในทุกขั1นตอน 
มี ค วา ม ชัด เ จ น ใ น
การดาํเนินงาน  

นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร
ว า ง แ ผ น ใ น ทุ ก
ขั1 นตอน แต่ย ังไ ม่
เป็นระบบและไม่
ชดัเจนเท่าที;ควร  
 

นกัศึกษามีการวางแผนใน
บางขั1นตอน จําเป็นต้อง
ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
วิทยากร/  ค รู  เ ป็นค รั1 ง
คราว  

นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ก า ร
วางแผน จํา เ ป็นต้อ ง
ได้ รับ คําแ นะ นําจ า ก
วิทยากร/ ครู อย่าง
ใกลชิ้ด 

3. เนื1อหา
สาระของผงั
ความคิด  

เ นื1 อ ห า ข อ ง ผั ง
ความคิดทุกส่วนมี
ความถูกตอ้ง ชดัเจน 
เ ข้ า ใ จ ง่ า ย เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ
น่าสนใจ  

เ นื1 อ ห า ข อ ง ผั ง
ค วา ม คิ ด เ กิน ก ว่ า
ครึ; งมีความถูกต้อง 
ชัด เจน เข้าใจง่าย 
เป็นประโยชน์ และ
น่าสนใจ 

เนื1 อหาของผังความคิด
นอ้ยกวา่ครึ; งยงัคงมีความ
ชัด เจน เข้าใจง่าย เ ป็น
ประโยชน์ และน่าสนใจ 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว 

เนื1อหาของผงัความคิด
ได้ไ ม่ ถู กต้อง ชัด เ จ น 
เ ข้ า ใ จ ย า ก  ไ ม่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ไ ม่
น่าสนใจ จํา เ ป็นต้อง
ได้ รับ คําแ นะ นําจ า ก
วิ ท ย า ก ร /  ค รู  อ ย่ า ง
ใกลชิ้ด 

4. รูปแบบ
ผงัความคิด 

ผัง ค วา ม คิ ด มี ก า ร
ลาํดบัความสาํคญัได้
ดี ความ สร้างสรรค ์
ส ว ย ง า ม  มี ค ว า ม
เชื; อมโยงชัด เจนดี 
ไม่สบัสน  

ผงัความคิดเกินกว่า
ครึ; ง มีความลําดับ
สํ า คั ญ  ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค ์สวยงาม 
มี ค ว า ม เ ชื; อ ม โ ย ง
ชดัเจนเป็นบางส่วน   

ผงัความคิดนอ้ยกวา่ครึ; งมี
ค ว า ม ลํ า ดั บ สํ า คั ญ 
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค ์
ส ว ย ง า ม  ข า ด ค ว า ม
เ ชื; อ ม โ ย ง ค ว า ม คิ ด 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ

ผังความคิดส่วนใหญ่
ขาดการลําดับสําคัญ 
ขาดความคิดสร้างสรรค ์
ขาดสวยงาม และขาด
ชดัเจนจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
คาํแนะนาํจากวิทยากร/ 
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รายการ

ประเมนิ 

คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 

 ค ําแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว 

ครู อยา่งใกลชิ้ด 

5. การ
นาํเสนอผงั
ความคิด   

การอธิบายทุกส่วน
เป็นลําดับขั1 นตอน 
ส า ม า ร ถ สื; อ ส า ร
แ น ว คิ ด ห รื อ
ความคิดรวบยอดได้
ดีมาก  เสียงดงัฟังชดั 
มีการยกตัวอย่างให้
เห็นภาพชัดเจนดี มี
ความคิดสร้างสรรค ์
รักษาเวลาได้เ ป็น
อยา่งดี  

การอธิบายเกินกว่า
ครึ; งมีการเป็นลาํดบั
ขั1 นตอน สามารถ
สื;อสารแนวคิดหรือ
ความคิดรวบยอด
ได้ดี เสียงดังฟังชัด 
มีการยกตวัอย่างให้
เห็นภาพชดัเจนบา้ง 
มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ รักษา
เวลาไดดี้ 

การอธิบายน้อยกวา่ครึ; งมี
การ เ ป็นลําดับขั1 นตอน 
สามารถสื;อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอดได ้
เสียงดังฟังชัด มีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้เวลามาก
ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว 

การอธิบายทุกส่วนขาก
ก า ร ลํ า ดั บ ขั1 น ต อ น 
สั บ ส น  ข า ด ค ว า ม
ชัดเจนในการนําเสนอ 
และความคิดรวบยอด 
ใช้เวลามากหรือน้อย
เกินไปจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
คาํแนะนาํจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

f� - a} ดีมาก 
fc - f� ดี 
� - fa พอใช ้
e - � ปรับปรุง 
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แบบประเมินการจัดทาํและการนําเสนอผลงาน  

เรื�อง แหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการสุขภาพ 

 

 ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________ 
 สมาชิกกลุ่ม 1.  ______________________________ 2. _____________________________ 
                     3.  ______________________________ 4. _____________________________ 
        5.  ______________________________ 6. _____________________________ 

คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1. ความร่วมมือจดัทาํและการนาํเสนอผลงาน     

2. กระบวนการวางแผน      
3. เนื1อหาสาระของผลงาน       
4. การนาํเสนอผลงาน        

รวม   

 

ข้อเสนอแนะ เพิ�มเติม_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื�อ)  

(______________________________________)  

                                    ลงวนัที�ประเมิน _____/ _____/______ 
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1.เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงานการจัดทาํและนําเสนอผลงาน เรื�อง แหล่งเรียนรู้และแหล่ง

บริการสุขภาพ  

รายการประเมนิ 
คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 

1. ความร่วมมือ
จดัทาํและการ
นาํเสนอผลงาน 

นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ใ ห้ ค ว า ม
ร่วมมือกันในกระบวนการ
ระดมความคิด การแลกเปลี;ยน
เรียนรู้ การเตรียมข้อมูลและ
การนาํเสนอ มีการแบ่งหน้าที;
กนัดี และมีการทาํงานเป็นทีม  

นกัศึกษามากกวา่ครึ; งให้
ความร่วมมือกนัใน
กระบวนการระดม
ความคิด การแลกเปลี;ยน
เรียนรู้ การเตรียมขอ้มูล
และการนาํเสนอ มีการ
แบ่งหนา้ที;กนัดี  

นกัศึกษานอ้ยกวา่ครึ; งของ
จํานวนทั1 งหมดในกลุ่ม 
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ะ ด ม
ความคิด การแลกเปลี;ยน
เรียนรู้ การเตรียมข้อมูล
และการนาํเสนอ 

นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่
ไม่ให้ความร่วมมือใน
กระบวนการระดมคิด 
การแลกเปลี;ยนเรียนรู้ 
การเตรียมข้อมูลและ
การนาํเสนอ  

2. กระบวนการ
วางแผน  

นักศึกษามีการวางแผนการ
ทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ
ในทุกขั1นตอน มีความชัดเจน
ในการดาํเนินงาน  

นกัศึกษามีการวางแผนใน
ทุกขั1นตอน แต่ยงัไม่เป็น
ร ะ บ บ แ ล ะ ชั ด เ จ น
เท่าที;ควร  

นกัศึกษามีการวางแผนใน
บางขั1นตอน จาํเป็นต้อง
ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
วิทยาก ร/  ค รู  เ ป็นค รั1 ง
คราว  

นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ก า ร
วางแผน จํา เ ป็นต้อง
ได้ รับคําแ นะนําจาก
วิทยากร/ ครู อย่าง
ใกลชิ้ด 

3. เนื1อหาสาระ
ของผลงาน   

เนื1อหาทุกส่วนมีความถูกตอ้ง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ มี
ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล
เพิ;ม เ ติมเ ป็นอย่างดี มีความ
หลากหลายของแหล่งเรียนรู้
แ ล ะ แ ห ล่ ง บ ริ ก า ร ที; เ ป็ น
ประโยชน์และเหมาะสมแก่
บริบททางสังคมวัฒนธรรม
ของแรงงานขา้มชาติเป็นอยา่ง
มาก  

เ นื1 อ ห า บ า ง ส่ ว น ค ว า ม
ถูกตอ้ง ชัดเจน เขา้ใจง่าย 
น่าสนใจ มีการศึกษาหา
ข้อมูล เ พิ;ม เ ติมเกี; ยวกับ
แหล่งเ รียนรู้และแหล่ง
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ เ พี ย ง
เล็กน้อย  เป็นประโยชน์
และเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมวฒันธรรมของ
แรงงานขา้มชาติ 

เนื1 อหาบางส่วนมีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
เป็นประโยชน์ต่อแรงงาน
ข้ามชาติ  แ ต่ไม่การห า
ขอ้มูลเพิ;มเติม จาํเป็นตอ้ง
ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
วิทยาก ร/  ค รู  เ ป็นค รั1 ง
คราว 

เนื1 อหาส่วนใหญ่ขาด
ความชัดเจน เขา้ใจยาก 
ไม่เป็นประโยชน์และ
ไม่น่าสนใจ จาํเป็นตอ้ง
ได้ รับคําแ นะนําจาก
วิ ท ย า ก ร /  ค รู  อ ย่ า ง
ใกลชิ้ด 

4. การนาํเสนอ
ผลงาน    

การอธิบายทุกส่วนเป็นลาํดับ
ขั1นตอนเป็นอยา่งดี เสียงดงัฟัง
ชัด นาํเสนอแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งบริการสุขภาพได้อย่าง
ชัด เ จ น  มี ก า ร ย ก ตัว อ ย่ า ง
วิธีการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งบริการสุขภาพที; เ ห็น
ภ า พ ชั ด เ จ น  มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ รักษาเวลาได้เป็น
อยา่งดี  

การอธิบายเกินกว่าครึ; งมี
การ เ ป็นลําดับขั1 นตอน 
สามารถสื; อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอดได้
ดี  เ สียงดังฟังชัด มีการ
ยกตัวอย่างให้ เ ห็นภาพ
ชัดเจนบ้าง  มีความคิด
สร้างสรรค์ รักษาเวลาได้
ดี 

การอธิบายน้อยกว่าครึ; งมี
การ เ ป็นลําดับขั1 นตอน 
สามารถสื; อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอดได ้
เสียงดงัฟังชัด มีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้เวลามาก
ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คาํแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว 

การอธิบายทุกส่วนขาก
ก า ร ลํ า ดั บ ขั1 น ต อ น 
สั บ ส น  ข า ด ค ว า ม
ชัดเจนในการนําเสนอ 
และความคิดรวบยอด 
ใช้เวลามากหรือน้อย
เกินไปจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
คาํแนะนาํจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 
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2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

1l-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช ้
ตํ;ากวา่ � ปรับปรุง 
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เอกสารประกอบ หน่วยการเรียนรู้ที� 2 เรื�องการทาํความเข้าใจองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                กศน. ตาํบลไชยสถาน  
ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ 15 นาที                 จาํนวน 10 ขอ้ (10 คะแนน)  
_______________________________________________________________________________________ 

คําสั�ง ใหน้กัศึกษาทาํเครื;องหมาย X ลงในขอ้ที;เลือกลงในกระดาษคาํตอบ  
จากภาพที; 1-12 ต่อไปนี1ใหน้กัศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้ความเหล่านี1แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 1-5  

 
 

 

 
ที;มา: Facebook Fanpage หมอแลบ็แพนดา้ 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 

12 
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1. 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 

 
3. 
 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

ข้อความทั1 ง 12 ภาพข้างต้น มีใจความสําคัญที;
ตอ้งการนาํเสนอปัญหาใด   
ก. ปัญหาการมีรอยคลํ1าใตต้ามาก  
ข. ปัญหาการซื1อของตามอินเตอร์เน็ต  
ค. อนัตรายจากการใชค้รีมลอกผิวขาว   
ง. คนผิวดาํไม่ไดรั้บการยอมรับ  

จากภาพข้างต้น ครีมลอกผิวขาวทําให้ผิวขาวได้
อยา่งไร  
ก. ใส่สารที;ทาํใหผ้ิวค่อยๆ ขาวขึ1นอยา่งเป็นธรรมชาติ  
ข. ใส่สารกรดเขม้ขน้เพื;อกดัใหผ้ิวลอก 
ค. ใส่แป้งมากๆ ทาํใหข้าวขึ1น  
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก  

จากภาพขา้งตน้ ผลที;ตามมาจากการลอกผิวคืออะไร  
ก. เป็นแผลเลือดออกไม่หยดุ 
ข.นํ1 าหนองไหล  
ค. เป็นมะเร็ง  
ง. ทาํใหต้วับวม  
 
จากภาพที; ff ทาํไมคนในภาพจึงเรียกหา อย.  
ก. อย. หน่วยงานที;คอยรักษาโรคที; เกี;ยวกับความ

ผิดปกติของผิวหนงั  
ข. อย. คือยี;หอ้สินคา้ที;ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
ค. อย. คือบริษัทที;ตรวจคุณภาพสินค้าก่อนวาง

จาํหน่าย 
ง. อย. คือหน่วยงานควบคุมอาหารและยาเพื;อความ

ปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
จากขอ้ความขา้งตน้ทางเลือกที;ดีที;สุดและทาํไดท้นัที

ที;สุดสาํหรับเรื;องนี1 คืออะไร  
ก. ใหค้นหนัมามองกนัที;ความดี  
ข. เลิกซื1อสินคา้ทุกชนิดทางอินเตอร์เน็ต  
ค. เรียกร้องใหห้น่วยงานต่างๆ ออกมารับผิดชอบ  
ง. หลีกเลี;ยงการซื1อครีมลอกผิวขาวทุกชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. 
 
 
 

 
7. 
 
 
 
 
 
8. 

ที;มา: เวป๊ไซตก์ระปุกดอทคอม   
คาํสั�ง  จาภาพขา้งตน้จงตอบคาํถามต่อไปนี1   

พฤติกรรมของใครที;ทาํให้ไม่เป็นไขเ้ลือดออกมาก
ที;สุด  
ก. มาลีนอนห่มผา้คลุมโปงกนัยงุกดั  
ข. มานะเลี1ยงปลาหางนกยงูกินลูกนํ1 าในบ่อเลี1ยงปลา  
ค. มานีเปลี;ยนแจกนัใหม่ทุกเดือน  
ง. มาโนชใชไ้มไ้ล่ตียงุในหอ้งพกัทุกคืนก่อนเขา้นอน  

ใครจะถูกยงุกดัง่ายที;สุด  
ก. นอ้งมะลิสวมชุดแบตแมนที;พ่อซื1อให้เล่นอยู่หน้า        

หอ้งนํ1 าสาธารณะกบัเพื;อน  
ข. ป้าจนัทร์สวมเสื1อสีขาวนอนในหอ้งแอร์ 
ค. นายหมํ;านอนในบา้นที;ไม่ติดมุง้ลวด  
ง. ลุงเฉลาเพิ;งอาบนํ1 าเสร็จใหม่ๆ 
ทาํไมบทความนี1 จึงออกมาพดูเรื;องการโดนยงุกดั  
ก. เพราะคนไม่ค่อยรู้วา่หายใจแรงก็ทาํใหย้งุกดัง่าย 
ข. เพราะยงุกดัแลว้ทาํใหเ้กิดตุ่มบวมได ้ 
ค. เพราะยุงคือพาหะของโรคไข้เลือดออกที;กําลัง
ระบาด  
ง. เพราะเด็กอาจมีโอกาสถูกยงุกดัมากกวา่ผูใ้หญ่ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 2   

ขอ้ 1  ก.  ขอ้ 2  ข.  ขอ้ 3 ค.   ขอ้ 4  ง.  ขอ้ 5 ง.  

ขอ้ 6  ข.  ขอ้ 7 ก.   ขอ้ 8 ค.   ขอ้ 9 ง.   ขอ้ 10. ก.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  

คาํสั;งศึกษาภาพต่อไปนี1ตอบคาํถามขอ้ 9-10  

 
จากภาพขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของโรค  
ก. กอ้งชอบดื;มสุราเป็นประจาํ  
ข. จริงใจชอบกินหมูกระทะกบัเพื;อนสัปดาห์ละ

สองครั1 ง 
ค. พอใจชอบกินไก่ยา่งหลงัเลิกเรียนทุกวนั  
ง.  พอเพียงมกัชอบใส่นํ1 าปลาในอาหารครั1 งละ

มากๆ  
 

 10.  โรค NCDs ในบทความคือโรคอะไร  
ก. โรคไม่ติดต่อเกิดจากพฤติกรรมและความ

เสื;อมของร่างกายและจิตใจ  
ข. โรคติดต่อที;เกิดไดจ้ากการกินอาหารไม่

ถูกตอ้ง  
ค. โรคไม่ติดต่อที;มีพาหะนาํโรคทาํใหเ้กิด

ความเจบ็ป่วยไดง่้าย  
ง. โรคติดต่อ ซึ;งเกิดจากการไม่ออกกาํลงักาย 

และไม่รับประทานอาหารปิ1 งย่างเป็น
ประจาํ 
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ใบกจิกรรมที� 2 เรื�อง ตีความให้แตก แลกเปลี�ยนให้เข้าใจ  (บางส่วน) 

 

คําสั�ง   1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม จาํนวน 3-4 กลุ่ม  
 2. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มตกลงกนัเลือกบทความตามความสนใจของตนเองกลุ่มละ 1 บทความ ดงันี1   

1) อนัตรายที;แฝงมากบักล่องโฟมและถุงพลาสติก   
2) 6 ยากบั 3 วยั อนัตรายที;คุณตอ้งรู้   
3) ชอ้นกลางป้องกนัโรคไดจ้ริงหรือ  
4) มีแฟนคนเดียวก็ติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ ได ้ 

 3. ใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปราย ระดมสมองเพื;อตอบคาํถามต่อไปนี1  (ขอ้ละ 4 คะแนน รวม 20 
คะแนน)   

1) บทความนี1ตอ้งการสื;อถึงปัญหาทางสุขภาพเรื;องอะไร  
2) สาเหตุของปัญหาเกิดขึ1นจากอะไร   
3) วธีิการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางป้องกนัในเรื;องนี1 คืออะไร  
4) ท่านคิดวา่จะนาํสาระสาํคญัที;ไดจ้ากบทความไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั

อยา่งไร  
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เกณฑ์การตรวจผลงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที� 2 ใบกจิกรรมที� 2 เรื�อง ตีความให้แตก แลกเปลี�ยนให้เข้าใจ  

1. เกณฑ์การให้คะแนน:  จาํนวน 4 ขอ้ขอ้ละ 4 คะแนน รวม 16 คะแนน  

ระดับคะแนน คะแนน คําอธิบาย 

ดีมาก 4 สามารถอ่านสรุปจบัใจความและประเด็นสาํคญัของ

บทความสุขภาพเพื;อนาํมาตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรง

ประเด็น อธิบายไดช้ดัเจน ครบถว้น และมีการสืบคน้

ขอ้มูลเพิ;มเติมดว้ยตนเอง  

ดี  3 สามารถอ่านสรุปใจความและประเด็นสาํคญัของบทความ

ไดถู้กตอ้งบางส่วน อธิบายไดช้ดัเจนบางส่วน ไม่มีการ

สืบคน้ขอ้มูลเพิ;มเติม  

พอใช ้ 2 สามารถอ่านสรุปใจความและประเด็นสาํคญัของบทความ

ไดถู้กตอ้งเพียงเล็กนอ้ย  อธิบายไม่ชดัเจน ไม่มีการสืบคน้

ขอ้มูลเพิ;มเติม 

ปรับปรุง 1 ไม่ไดอ่้านและไม่สามารถจบัใจความได ้หรือคาํตอบไม่

ถูกตอ้ง ไม่ตรงประเด็น  

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 
 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

1l-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช ้

ตํ;ากวา่ � ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอหน้าชั,นเรียน “Story Telling”  

หน่วยการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง ตีความให้แตก แลกเปลี�ยนให้เข้าใจ   

 

 ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________ 
 สมาชิกกลุ่ม 1.  ______________________________ 2. _____________________________ 
                     3.  ______________________________ 4. _____________________________ 
        5.  ______________________________ 6. _____________________________ 

คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1. การทาํงานร่วมกนั        

2. กระบวนการวางแผนการเล่าเรื;อง     
3. เนื1อหาสาระของเรื;องที;เล่า       
4. รูปแบบการนาํเสนอเนื1อหา/การเล่าเรื;อง       
5. การนาํเสนอเนื1อหาหรือการเล่าเรื;อง      

รวม   

 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื�อ)  

(______________________________________)  

                                    ลงวนัที�ประเมิน _____/ _____/______ 
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1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงานการนําเสนอหน้าชั,นเรียน (Story Telling)  
 

รายการประเมนิ 
คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 

1. การทาํงาน
ร่วมกนั    

นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ใ ห้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กัน ใ น
ทุกๆ ขั1นตอนตั1งแต่การ
แลกเปลี;ยนระดมสมอง 
การเตรียมขอ้มูล การหา
ข้ อ ส รุ ป  แ ล ะ ก า ร
นาํเสนอ แบ่งหน้าที;กนั
เป็นอย่างดี ทาํงานเป็น
ทีม  

นกัศึกษามากกวา่ครึ; งให้
ความร่วมมือกนั
แลกเปลี;ยนระดมสมอง 
การเตรียมขอ้มูล การหา
ขอ้สรุป และการนาํเสนอ 
แบ่งหนา้ที;กนัเป็นอยา่งดี 
ทาํงานเป็นทีม 

นักศึกษาน้อยกว่าครึ; ง
ให้ความร่วมมือในการ
แ ล ก เ ป ลี; ย น ร ะ ด ม
สมอง การเตรียมขอ้มูล 
การหาข้อสรุป แล ะ
การนําเสนอ ไม่มีการ
แบ่งงานกนัชดัเจน  

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
แลกเปลี;ยนระดมสมอง 
การเตรียมข้อมูล การหา
ขอ้สรุป และการนาํเสนอ 
ขาดการทาํงานเป็นทีม  

2. กระบวนการ
วางแผนการเล่า
เรื;อง 

นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร ว า ง
แผนการทาํงานร่วมกนั
อย่างเป็นระบบในทุก
ขั1นตอน มีความชัดเจน
ในการดาํเนินงาน  

นักศึกษามีการวางแผน
ในทุกขั1นตอน แต่ยงัไม่
เป็นระบบและไม่ชัดเจน
เท่าที;ควร  

นกัศึกษามีการวางแผน
ใ น บ า ง ขั1 น ต อ น
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คาํแนะนาํจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว  

นกัศึกษาขาดการวางแผน 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 

3. เนื1อหาสาระ
ของเรื;องที;เล่า   

เนื1 อหาของเรื; องที;เล่ามี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อเท็จจริงที;ได้อ่านมา 
เนื1อหามีความน่าสนใจ 
เข้าใจ ง่าย ไม่ น่า เ บื; อ 
สนุกและกระตุน้ให้เกิด
การตระหนักถึงปัญหา
ที; เกิดขึ1 นจริงในสังคม 
ส า ม า ร ถ ดึ ง เ อ า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง
ตนเองเพื;อนร่วมชั1นเขา้
มาประยุกต์ใช้ในการ
เล่าเรื;องได ้
 
 
 
 
 
 
 

เนื1 อหาของเรื; องที; เ ล่ามี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อเท็จจริงที;ได้อ่านมา 
เนื1อหามีความ เขา้ใจง่าย 
สนุก น่าสนใจ แต่ยงัขาด
ความชัดเจนของเนื1 อหา
สาระที;ต้องการสื; อ ขาด
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ประสบการณ์จริง  

เนื1อหาของเรื; องที;เล่ามี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ขอ้เท็จจริงที;ได้อ่านมา 
เนื1 อหาบางส่วนยงัไม่
น่าสนใจเท่าที;ควร และ
ขาดความชัดเจนของ
เนื1อหาสาระที;ตอ้งการ
สื; อ จ ําเป็นต้องได้รับ
คาํแนะนาํจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว 

เนื1 อหาของเรื; องที; เล่าไม่
ถูกต้องชัดเจน เขา้ใจยาก 
ไม่เป็นประโยชน์และไม่
น่าสนใจ จาํเป็นตอ้งไดรั้บ
คําแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 
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รายการประเมนิ 
คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 

4. รูปแบบการ
นาํเสนอเนื1อหา/
การเล่าเรื;อง   

รูปแ บบก าร เ ล่ า เ รื; อ ง
หรือนาํเสนอสอดคลอ้ง
กบัเนื1อหาที;ตอ้งการสื;อ 
ลาํดับเหตุการณ์ได้ดี มี
คว า ม คิด ส ร้ าง ส ร ร ค ์
ดึงดูดความสนใจของ
ผูช้ม   

รูปแบบการเล่าเรื; องหรือ
นํา เสนอสอดคล้องกับ
เ นื1 อ ห า ที; ต้ อ ง ก า ร สื; อ 
ลาํดับเหตุการณ์ได้ดี แต่
ขาดความน่าสนใจในการ
นาํเสนอ  

รูปแบบการเล่ าเ รื; อง
ห รื อ นํ า เ ส น อ
สอดคล้องกบัเนื1อหาที;
ต้ อ ง ก า ร สื; อ  ลํ า ดั บ
เหตุการณ์บางส่วนยงั
ไ ม่ ดี  ข า ด ค ว า ม
น่าสนใจ จําเป็นต้อง
ได้รับคําแนะนําจาก
วิทยากร/ ครู เป็นครั1 ง
คราว 

รูปแบบการเล่าเรื; องหรือ
นํ า เ ส น อ ข า ด ค ว า ม
สอดคล้องกับ เ นื1 อห าที;
ต้ อ ง ก า ร สื; อ  ลํ า ดั บ
เหตุการณ์บางส่วนยงัไม่ดี 
ข า ด ค ว า ม น่ า ส น ใ จ 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 

5. การนาํเสนอ
เนื1อหาหรือการ
เล่าเรื;อง  

นําเสนอ/เล่าเรื; องเป็น
ลาํดบัขั1นตอน สามารถ
สื; อ ส า ร แ น ว คิ ด ห รื อ
ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ที;
ตอ้งการสื;อสารไดดี้มาก 
มีความสัมพนัธ์กนัของ
เนื1 อเรื; องที;เล่า เสียงดัง
ฟั ง ชั ด  น่ า ส น ใ จ  มี
คว า ม คิด ส ร้ าง ส ร ร ค ์
รักษาเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี  

นํ า เ ส น อ / เ ล่ า เ รื; อ ง
บางส่วนลําดับขั1นตอน
ไม่ ดี   สามารถสื; อสาร
แนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอดที;ตอ้งการสื;อสารได ้
มีเนื1อเรื; องที;เล่าบางส่วน
ไม่สาํพนัธ์กนั เสียงดงัฟัง
ชัด น่าสนใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ รักษาเวลาได้
เป็นอยา่งดี 

นํ า เ ส น อ / เ ล่ า เ รื; อ ง
บางส่วนลาํดบัขั1นตอน
ไ ม่ ดี   ไ ม่ ส า ม า ร ถ
สื; อสารแ นวคิดห รื อ
ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ที;
ต้อ ง ก า ร สื; อ ส า ร ไ ด ้
เสียงดังฟังชัด ใช้เวลา
มากหรือน้อยเกินไป 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คาํแนะนาํจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว 

นํา เสนอ/เ ล่ า เ รื; องส่วน
ใหญ่ลําดับขั1นตอนไม่ ดี  
ไม่สามารถสื;อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอดที;
ตอ้งการสื;อสารได ้สื;อสาร
ไม่ชัด เจน ใช้ เวลามาก
ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู เป็นครั1 งคราว 

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

f� - a} ดีมาก 
fc - f� ดี 
� - fa พอใช ้
e - � ปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�องการประเมินองค์ความรู้ทางสุขภาพ  

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                กศน. ตาํบลไชยสถาน  
ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ 15 นาที               จาํนวน 10 ขอ้ (10 คะแนน)  
___________________________________________________________________________________________ 

คาํสั�ง ใหน้กัศึกษาทาํเครื;องหมาย X ลงในขอ้ที;เลือกลงในกระดาษคาํตอบ  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

“บอกต่อไดบุ้ญนะจ๊ะ มะนาวสองลูกต่อโซดา 1 
ขวด ผสมกนัดื;มเชา้เยน็ หรือดื;มกลางวนัดว้ยได้
ยิ;งดี กรดของมะนาวจะฆ่ามะเร็งโดยตรง องคก์าร
อนามัยโลกปิดเรื; องนี1 เป็นความลับเพื;อขายยา
และคีโมให้คนเป็นมะเร็ง” ขอ้ความนี1 น่าเชื;อถือ
หรือไม่อยา่งไร 
ก. ไม่เชื;อ เพราะเป็นเพียงขอ้ความที;ส่งต่อๆ กนั

มาไม่ มีแหล่งขอ้มูลชดัเจน  
ข. ไม่น่าเชื;อ เพราะขาดงานวจิยัรองรับ  
ค. ไม่น่าเชื;อ เพราะองคก์ารอนามยัโลกไม่ไดผ้ลิต
ยา  
ง.  ถูกทุกขอ้ 
ข้อควรคํานึงถึงในการเลือกซื1 อยาหรืออาหาร
เสริมจากอินเตอร์เน็ต คือขอ้ใด  
ก. มีขอ้มูลตรวจสอบได ้มีอย. แต่ไม่มีแหล่งผลิต

ที;ชดัเจนก็ซื1อได ้ 
ข. มีขอ้มูลตรวจสอบได้ มีแหล่งผลิต วนัที;ผลิต

แต่ไม่มีอย. ก็ซื1อได ้ 
ค. มีขอ้มูลตรวจสอบได ้มีขอ้บ่งชี1 ชดัเจน มีอย. 

แหล่งผลิตน่าเชื;อถือ วนัเดือนปีที;ผลิตและวนั
หมดอายชุดัเจน  

ง. มีขอ้มูลตรวจสอบได ้มีวนัเดือนปีหมดอายุ มี
ยอดไลค ์ยอดรีววิเยอะๆ ก็เพียงพอ 

 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

กันมาอยู่ เ มืองไทยและทํางานที; โรงกลึงมา 3 ปี

แล้วแต่นายจ้างไม่ยอมทําประกันสังคมให้สักที 

เพราะบอกว่าทําไปก็ไม่ คุ ้มแถมยังต้องถูกหัก

เงินเดือนทุกๆ เดือน เขาจะตรวจสอบไดอ้ย่างไรว่า

นายจา้งพดูจริง   

ก. โทรไปสายด่วนประกนัสังคม 1506 เพื;อสอบถาม 

ขอ้เท็จจริง  

ข. ถามเพื;อนร่วมงานที;เคยทาํงานอยูก่่อนแลว้  

ค. ถามพอ่แม่ ที;ทาํงานอยูโ่รงงานอื;น  

ง. ลองหาขอ้มูลในเฟสบุ๊ค  

 
ขอ้ใดต่อไปนี1 เป็นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
ก. ดาวกิารีบตดัสินใจซื1อสินคา้เมื;อเห็นสญัลกัษณ์อย.  
ข. อารยาชอบธรรมชาติบาํบดัเธอชอบปั;นนํ1 าผึ1 งกับ

สบัปะรดกินเป็นประจาํหลงัจากทราบมาวา่ป้องกนั
เชื1อเอชไอวไีด ้  

ค.นุย้ชอบสอบถามขอ้เท็จจริงจากพี;นุ๊กนิกเจา้หนา้ที;

สาธารณสุขขา้งบ้านถึงขอ้ความสุขภาพที;แชร์ใน

เฟสบุ๊คเป็นประจาํ   

ง.  มดดําตรวจสอบข้อมูลจากรีวิวผู ้ใช้จ ริงก่อน

ตดัสินใจซื1อยาลดความอว้นทางอินเตอร์เน็ตเสมอ  
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5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  

คําสั�ง ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามขอ้ 5 - 7 

 
จากภาพขา้งตน้ยาชนิดนี1สามารถรับประทานไดบ่้อยครั1 ง
ตามตอ้งการหรือไม่ เพราะเหตุใด  
ก. ได ้เพราะมีตราครุฑที;มุมซองมีความน่าเชื;อถือ 
ข. ได ้เพราะชื;อก็บอกอยูแ่ลว้วา่ปวดก็หาย 
ค. ไม่ได ้เพราะยาทุกชนิดควรกินเมื;อจาํเป็น  
ง. ไม่ได ้เพราะหนา้ซองไม่ไดบ้อกไว ้
ลุงสนคนงานรับจา้งตดัออ้ยมกัจะเทยาที;อยู่ในภาพนี;ลงใน
เหล้าที;ดื;มก่อนไปทาํงานทุกวนั เพราะเชื;อว่าจะช่วยลด
อาการปวดเมื;อย เคลด็ลบัของลุงสนเชื;อถือไดห้รือไม่  
ก. ไม่ได ้เพราะเหลา้ก็คือยาเสพติดชนิดหนึ;ง  
ข. ไม่แน่ใจ น่าจะตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดูก่อน  
ค. ได ้เพราะเหลา้มีสรรพคุณเพิ;มประสิทธิภาพของยานี1 ให้

ทาํงานดียิ;งขึ1น  
ง. ได้ เพราะลุงสนกินทุกวนั แสดงว่าสามารถแก้ปวดได้

จริง  
ความผดิปกติของซองยาขา้งตน้นี1 คืออะไร  
ก.  บอกสรรพคุณมากเกินไป  
ข. สีสันของซองยาทาํใหย้านี1 ไม่น่าเชื;อถือ  
ค. ใชชื้;อกาํกวมผูซื้1ออาจหลงเชื;อไดง่้าย  
ง. บอกชื;อสามญัของยากาํกบัไว ้ 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน หน่วยการ

เรียนรู้ที� 3 

ขอ้ f  ง.      ขอ้ a  ค.    ขอ้ c ก.     ขอ้ l ค.   ขอ้ 

e  ค.     ขอ้ �  ข.    ขอ้ � ค.     ขอ้ � ก.    ขอ้ �ข.     

ขอ้ f}. ค. 

 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
  
 
 
 

ขอ้ใดต่อไปนี1 คือคุณสมบติัของซองยาที;สามารถซื1อ
รับประทานเองได ้ 
ก. ยาธาตุนํ1 าขาวตราเต่ามุดดิน บอกสรรพคุณ ชื;อ

สามญัทางยา ระบุขนาดและวิธีใชส้ําหรับเด็กและ
ผูใ้หญ่ชดัเจน มีแหล่งผลิต มีเลขที;อย. มีวนัเดือนปี
หมดอาย ุ 

ข. ยาแกเ้จ็บคอ ขา้งแผงฟอยด์บอกชื;อยาสามญั และ
บอกสรรพคุณการรักษาเป็นภาษาองักฤษน่าเชื;อถือ  

ค. ยาชุดแก้ไข้ ไม่ไดบ้อกสรรพคุณอะไร แต่คนใน
หมู่บา้นนิยมกินกนัเยอะ ไม่อนัตราย  

ง. ยาแกไ้อยี;หอ้ใดก็ไดที้;ระบุวา่บรรเทาอาการไอ 
ข้อใดต่อไปนี1 เป็นพฤติกรรมที;ขาดการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  
ก. ต้นชอบเข้าเว๊ปไซต์ดูประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขเมื;อพบข่าวลือว่ารัฐบาลจะขึ1นราคา
ประกนัสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ  

ข. บีเลิกรับประทานอาหารที;ทาํมาจากเนื1อสัตว ์เมื;อ
มีข่าววา่เนื1อสัตวเ์ป็นสิ;งที;ทาํใหเ้ชื1อมะเร็งเติบโต  

ค. ต้อมสวมถุงยางเป็นประจาํเมื;อมีเพศสัมพันธ์ 
เพราะเคยอ่านป้ายรณรงคห์นา้อนามยั  

ง. ฟางไม่ค่อยซื1อยารับประทานเมื;อปวดหัวเล็กน้อย 
เ พ ร า ะ เ ชื; อ ว่ า อ า ห า ร แ ล ะ ย า ทุ ก ช นิ ด เ มื; อ
รับประทานมากเกินไปยอ่มมีโทษ  

ขณะที;แก้วนั;งเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้าน มีคนมาขอ
สาธิตนํ1ายาลา้งจานที;สามารถลา้งผกัผลไมใ้ห้ปลอด
สารพิษได ้คาํกล่าวอา้งนี1 น่าเชื;อถือหรือไม่  
ก. น่าเชื;อถือ เพราะคนขายใชว้ิธีการสาธิตให้ดูและ

เปิดโอกาสใหแ้กว้ก็ไดท้ดลองเองกบัมือ  
ข. น่าเชื;อถือ เพราะนํ1 ายาลา้งจานก็น่าจะล้างอย่าง

อื;นไดส้าํอาดดว้ยเช่นกนั  
ค. ไม่น่าเชื;อ เพราะนํ1 ายาล้างจานก็คือสารเคมี

เช่นเดียวกนั  
ง. ไม่น่าเชื;อ เพราะคิดวา่นํ1ายาลา้งจานที;บา้นก็ลา้ง

ได ้
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เกณฑ์การตรวจผลงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที� 3 ใบกจิกรรมที� 3 เรื�องเชื�อหรือไม่ใช่หรือมั�ว  

1. เกณฑ์การให้คะแนน:  จาํนวน 4 ขอ้ ขอ้ละ 4 คะแนน รวม 16  คะแนน  

ระดับคะแนน คะแนน คําอธิบาย 

ดีมาก 4 ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง ตรงประเด็น ใชว้ิจารณญาณและมี

เหตุมีผล มีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงน่าเชื;อถือ นาํไปสู่การ

ตดัสินใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดใหแ้ก่ตนเอง  

ดี  3 ตอบคาํถามบางส่วนไดถู้กตอ้ง ตรงประเด็น ใช้

วจิารณญาณและมีเหตุมีผล มีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงน่าเชื;อถือ 

นาํไปสู่การตดัสินใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดใหแ้ก่ตนเอง 

พอใช ้ 2 ตอบคาํถามส่วนนอ้ยไดถู้กตอ้ง ตรงประเด็น ใช้

วจิารณญาณและมีเหตุมีผล มีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงน่าเชื;อถือ 

นาํไปสู่การตดัสินใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดใหแ้ก่ตนเอง 

ปรับปรุง 1 ไม่สามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง ตรงประเด็น ใช้

วจิารณญาณและมีเหตุมีผล มีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงน่าเชื;อถือ 

นาํไปสู่การตดัสินใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดใหแ้ก่ตนเอง 

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

1l-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช ้

ตํ;ากวา่ � ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอหน้าชั,นเรียน  

หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง เชื�อหรือไม่ ใช่หรือมั�ว 

 

 ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________ 
 สมาชิกกลุ่ม 1.  ______________________________ 2. _____________________________ 
                     3.  ______________________________ 4. _____________________________ 
        5.  ______________________________ 6. _____________________________ 
   คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1. การทาํงานร่วมกนั        

2. กระบวนการวางแผน      
3. เนื1อหาสาระที;ใชน้าํเสนอ        
4. รูปแบบการนาํเสนอ      
5. การนาํเสนอ      

รวม   

 

    ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม_______________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

 

             ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื�อ)  

        (______________________________________)  

                                    ลงวนัที�ประเมิน _____/ _____/______ 
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1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิผลงานการนําเสนอหน้าชั,นเรียน  

รายการ

ประเมนิ 

คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 
1. การทาํงาน
ร่วมกนั    

นัก ศึกษาทุกคนให้ความ
ร่วมมือกนัในทุกๆ ขั1นตอน
ตั1งแต่การแลกเปลี;ยนระดม
สมอง การเตรียมขอ้มูล การ
หาขอ้สรุป และการนาํเสนอ 
แบ่งหน้าที;กันเป็นอย่างดี 
ทาํงานเป็นทีม  

นกัศึกษามากกวา่ครึ; งให้ความ
ร่วมมือกนัแลกเปลี;ยนระดม
สมอง การเตรียมขอ้มูล การ
หาขอ้สรุป และการนาํเสนอ 
แบ่งหนา้ที;กนัเป็นอยา่งดี 
ทาํงานเป็นทีม 

นักศึกษาน้อยกว่าครึ; งให้ความ
ร่วมมือในการแลกเปลี;ยนระดม
สมอง การเตรียมขอ้มูล การหา
ข้อสรุป และการนําเสนอ ไม่มี
การแบ่งงานกนัชดัเจน  

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
แลกเปลี;ยนระดมสมอง 
การเตรียมข้อมูล การหา
ขอ้สรุป และการนาํเสนอ 
ขาดการทาํงานเป็นทีม  

2. กระบวนการ
วางแผน  

นักศึกษามีการวางแผนการ
ทํางานร่วมกันอย่างเ ป็น
ระบบในทุกขั1นตอน มีความ
ชดัเจนในการดาํเนินงาน  

นกัศึกษามีการวางแผนในทุก
ขั1นตอน แต่ยงัไม่เป็นระบบ
และไม่ชดัเจนเท่าที;ควร  

นักศึกษามีการวางแผนในบาง
ขั1 น ต อ น จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คาํแนะนาํจากวิทยากร/ ครู เป็น
ครั1 งคราว  

นกัศึกษาขาดการวางแผน 
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คาํแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 

3. เนื1อหาสาระที;
ใชน้าํเสนอ    

เนื1อหาที;ใช้ในการนําเสนอ 
ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ก า ร ค้น ค ว้ า
ข้ อ มู ล เ พิ; ม เ ติ ม จ า ก
แหล่งข้อมูลที;น่าเชื;อถือใน
ระดบัดีมาก สามารถอธิบาย
ถูกตอ้งตามหลกัขอ้เท็จจริง 
แ ส ด ง เ ห ตุ ผ ล  นํ า เ ส น อ
ทางเ ลือกและการตัดสิน
เ ลื อ ก ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
เหมาะสมกับตนเอง ทาํให้
ผู ้ฟั ง เ กิ ด วิ จา รณ ญา ณต่ อ
ความเชื;อต่างๆ มากยิ;งขึ1น  

เนื1 อหาที; ใช้ในการนําเสนอ
ครึ; งหนึ; งมีการค้นคว้าข้อมูล
เ พิ;ม เ ติมจาก แห ล่งข้อมูล ที;
น่าเชื;อถือในระดบัดี สามารถ
อธิบายได้ถูกต้องตามหลัก
ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ส ด ง เ ห ตุ ผ ล 
นํา เสนอทางเลือกและการ
ตัดสินเลือกได้อย่างชัดเจน 
เหมาะสมกับตนเอง ทําให้
ผูฟั้งเกิดวิจารณญาณต่อความ
เชื;อต่างๆ มากยิ;งขึ1น 

เนื1อหาที;ใช้ในการนาํเสนอน้อย
กว่าครึ; ง  มีการค้นคว้าข้อมูล
เพิ;มเติม แหล่งขอ้มูลที;น่าเชื;อถือ 
สามารถอธิบายได้ถูกต้องตาม
หลักข้อเท็จจริง แสดงเหตุผล 
นาํเสนอทางเลือกและการตดัสิน
เลือกได้ แต่ยงัขาดความชัดเจน 
ยงัไม่ทาํให้ผูฟั้งเกิดวิจารณญาณ
ต่อความเชื;อต่างๆ มากยิ;งขึ1น 

เ นื1 อ ห า ที; ใ ช้ ใ น ก า ร
นําเสนอไม่มีการค้นคว้า
ข้อมูลเพิ;มเติมและ/หรือ
แหล่งขอ้มูลไม่น่าเชื;อถือ 
ไ ม่ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ห รื อ ไ ม่
สามารถแสดงเหตุผลได ้
ขาดทางเลือก ตัดสินใจ
ไม่ได้  จาํเป็นต้องได้รับ
คาํแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 

4. รูปแบบการ
นาํเสนอ  

รูปแ บบ ก ารนํา เสนอทุ ก
ส่วนเหมาะสมกับเนื1 อหา
เลือกใช้สื;อมาประกอบใน
ก า ร นํ า เ ส น อ ไ ด้ ดี   มี
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค ์
สนุ ก สน า น ดึ ง ดู ด คว า ม
สนใจ ชดัเจน  

รู ป แ บ บ ก า ร นํา เ ส น อ บ า ง
ส่วนเกินกว่าครึ; งเหมาะสมกบั
เนื1อหา เลือกใชสื้;อมาประกอบ
ในการนาํเสนอได ้ มีความคิด
สร้างสรรค์ สนุกสนาน ดึงดูด
ความสนใจ ชดัเจน 
 

รูปแบบการนําเสนอส่วนน้อย
กว่าครึ; ง เหมาะสมกับเ นื1 อหา
เลือกใช้สื;อมากประกอบในการ
นํ า เ ส น อ ไ ด้  มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ สนุกสนาน ดึงดูด
ความสนใจ ชัดเจน จาํเป็นต้อง
ไดรั้บคาํแนะนาํจากวิทยากร/ ครู 
เป็นครั1 งคราว 
 
 
 
 
 

รูปแบบการนําเสนอไม่
เหมาะสมกับเนื1 อหา สื; อ
ขาดความเหมาะสมขาด
ความคิดสร้างสรรค์ไม่
ดึงดูดความสนใจ ขาด
ชัดเจน จาํเป็นตอ้งได้รับ
คาํแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 
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รายการ

ประเมนิ 

คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 
5. การนาํเสนอ  ก า ร นํา เ ส น อ ทุ ก ส่ ว น

สามารถสื;อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอด
เกี; ยวกับข้อมูลสุขภาพ
ของกลุ่มตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจน เสียง
ดงัฟังชดั  

การนาํเสนอบางส่วนเกินกว่า
ครึ; งสามารถสื; อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอดเกี;ยวกบั
ขอ้มูลสุขภาพของกลุ่มตนเอง
ได้อย่าง เห มาะสม ชัด เจน 
เสียงดงัฟังชดั 

การนําเสนอบางส่วนน้อยกว่า
ครึ; งสามารถสื;อสารแนวคิดหรือ
ความคิดรวบยอดเกี;ยวกบัขอ้มูล
สุขภาพของกลุ่มตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจนเพียงเล็กน้อย 
นํ1 า เ สียงไม่ชัดเจนจําเป็นต้อง
ไดรั้บคาํแนะนาํจากวิทยากร/ ครู 
เป็นครั1 งคราว 

การนาํเสนอส่วนใหญ่ไม่
สามารถสื; อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอด
เ กี; ยวกับข้อมูล สุขภาพ
ของกลุ่มตนเองได้อย่าง
เ ห ม า ะ ส ม  ข า ด ค ว า ม
ชดัเจน นํ1 าเสียงไม่ชดัเจน
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คาํแนะนําจากวิทยากร/ 
ครู อยา่งใกลชิ้ด 

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

f� - a} ดีมาก 
fc - f� ดี 
� - fa พอใช ้
e - � ปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที� 4 เรื�องการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสุขภาพ  

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                กศน. ตาํบลไชยสถาน  
ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ 15 นาที                   จาํนวน 10 ขอ้ (10 คะแนน)  
_______________________________________________________________________________________________

คาํสั�ง ใหน้กัศึกษาทาํเครื;องหมาย X ลงในขอ้ที;เลือกลงในกระดาษคาํตอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูภาพดา้นล่างนี1แลว้ตอบคาํถามขอ้ 1-4  

 
 
คนไข้เมื;อรับประทานยาแก้คนันี1 ไม่ควรสิ; งใดมาก
ที;สุด  
ก. ไปทํางานที;โรงงานปลากระป๋องตามปกติและ

ตอนเยน็ก็จะไปรับลูกที;โรงเรียน  
ข. งดกินของแสลงประเภทปลาเค็ม หน่อไม ้เพราะ

จะทาํใหย้ิ;งคนั  
ค.นอนอยูบ่า้นเฉยๆ เพราะไม่รู้ออกไปขา้งนอกจะแพ้

อะไรไหม  
ง. บอกเจา้นายวา่ลาป่วย  
 
 
 
 

 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

 

 

 
 
4. 

ยานี1ควรรับประทานอยา่งไร  
ก. หลงัอาหารทนัทีแลว้ดื;มนํ1 าตามมากๆ 3 เวลา 

เชา้กลางวนั เยน็  
ข. หลงัอาหารสกั fe-c} นาที 3 เวลา เชา้กลางวนั 

เยน็  
ค. ตอนไหนก็ได้ขอให้เ ป็นช่วงหลังอาหาร 

ขอใหท้านใหค้รบ 3 เวลา เชา้กลางวนัเยน็ เป็น
ใชไ้ด ้

ง. ถูกเฉพาะขอ้ ก.และขอ้ ข  
ยาที;หมอใหม้านี1ทานคู่กบันํ1 าผลไมแ้ทนนํ1 าเปล่า

ไดห้รือไม่  
ก. ไม่ได ้เพราะนํ1 าผลไมมี้นํ1 าตาลสูงอาจส่งผล

ขา้งเคียงต่อการเผาผลาญไขมนั   
ข. ไม่ได ้เพราะนํ1 าผลไมมี้ฤทธิ7 เป็นกรดอาจทาํให้

ประสิทธิภาพของยาลดลง  
ค. ได ้ในฉลากไม่ไดห้า้ม  
ง. ได ้เพราะนํ1 าผลไมก็้มีประโยชน์ดื;มกบัอะไรก็

ยงัมีประโยชน ์
หากไม่มีอาการคนัแลว้ ยายงัเหลือเราสามารถนาํ
ยานี1ไปใหลู้กสาวรับประทานแทนไดห้รือไม่  
ก. ได ้เพราะยานี1ไดม้าจากโรงพยาบาล ปลอดภยั  
ข. ได ้เพราะยานี1 มีรอบรู้ยาชดัเจน ใครๆ ก็กินได ้ 
ค. ไม่ได ้เพราะยาบางชนิดอาจอนัตรายหรือควร

ภายใตค้าํแนะนาํของแพทยเ์ท่านั1น    
ง. ไม่ได ้เพราะยาของผูใ้หญ่อาจไม่เหมาะกบัเด็ก 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 

7.   
 
 

 
 
 
8. 
   

เมื;อมีคนในหอพกัของป้าบวัไหลเกิดเป็นไขเ้ลือดออก 
สิ; ง ที; ป้ าบัวไหลควรทําอะไร เพื;อให้ผู ้เ ช่าหอพัก
ปลอดภยั  
ก. แจง้ข่าวแลว้ฝากให้ทุกคนในหอช่วยกนัคว ํ;าภาชนะ

ที;มีนํ1 าขงัทุกบริเวณที;พบเห็น  
ข. แจง้เทศบาลใหม้าฉีดพน่ยาเพื;อกาํจดัยงุ  
ค. ซื1อมุง้มากางป้องกนัตนเอง  
ง. ถูกทั1งขอ้ก. และขอ้ข.  
แดงส่งลูกไปเรียนที;ศูนยเ์ด็กเล็กแห่งหนึ;ง วนัหนึ;งเธอ
พบวา่ลูกเป็นโรคมือเทา้ปาก หนานแดงควรทาํอยา่งไร 
ก. ใหลู้กไปโรงเรียน จะไดส้ร้างภูมิตา้นทาน  
ข. ใหลู้กหยดุเรียนแลว้แจง้ใหค้รูทราบทนัที  
ค. ให้ลูกหยดุโรงเรียน แต่ไม่บอกครูเพราะกลวัลูกถูก

เพื;อนรังเกียจ 
ง. ใหลู้กไปโรงเรียน เพราะยงัไงครูก็ช่วยดูแล 

พฤติกรรมการบริโภคเรื; องใดต่อไปนี1 ไม่เสี;ยงต่อการ
เกิดโรค  
ก.ชอบเที;ยวกลางคืนเป็นประจาํ  
ข.ดื;มเครื;องดื;มชูกาํลงัเกินวนัละ 2 ขวดเป็นประจาํ  
ค.สูบบุหรี;วนัละ 2 ซอง  
ง. ดื;มสุราเป็นประจาํทุกวนั 

ขอ้มูลต่อไปนี1กล่าวผิด   
ก. น้องนนท์ขาดสารอาหารเพราะบริโภคบะหมี;กึ; ง

สาํเร็จรูปเป็นประจาํ  
ข. ใจ๋ใส่พริกนํ1 าปลาเยอะเกินไปอาจเป็นโรคไต  
ค.  จ๊ะมีเพศสัมพนัธ์กับคนที;ไวใ้จเท่านั1นไม่เสี;ยงจะ

เป็นหนองใน   
ง.  ตน้ติดคุกมาสิบปีเขาปล่อยใหฟั้นผมุาตลอดจึงเสี;ยง

จะเป็นโรคหวัใจ  

 9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
 
 
  

นายเก่งถูกตะปูตาํขณะปีนนั;งร้าน เขาควร
ปฏิบติัตวัอยา่งไร  
ก.ใชน้ํ1 าเปล่าลา้งทาํงานต่อ 
ข.ใชผ้า้ปิดแผลที;สะอาด  
ค. รีบทาํความสะอาดแผล แลว้ไปฉีดยา
บาดทะยกั  
ง. โปะดว้ยวา่นหางจระเข ้เพื;อใหแ้ผลหาย
เร็ว 
 
ข้อใดคือวิธีการหยุดการแพร่เชื1 อไข้หวดั
ใหญ่ไปสู่ผูอื้;นได ้ 
ก. ใชผ้า้ปิดปาก เมื;อตอ้งออกไปทาํงานขา้ง
นอก  
ข. ลา้งมือบ่อยๆ  
ค. ไม่ใชช้อ้นหรือหลอดเดียวกนักบัผูอื้;น  
ง. ถูกทุกขอ้  
 
 
เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน หน่วย

การเรียนรู้ที� 4  
ขอ้ f  ก.    ขอ้ a  ข.  ขอ้ c ข.       
ขอ้ l  ค.       ขอ้ e ง.   ขอ้ �  ข.    
ขอ้ � ก.        ขอ้ � ค.  ขอ้ � ค.     
 ขอ้ f}. ง. 
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ใบกจิกรรมที� 4 เรื�อง “โรคของฉัน” 

 

คําสั�ง   

1. จากกิจกรรมแลกนํ1าพบวา่โรคภยัไขเ้จบ็เกิดขึ1นไดก้บัทุกคนไม่วา่คุณจะเป็นใคร นกัศึกษาจบั

ฉลากคนละ 1 แผน่ ในแต่ละแผน่จะมีอาการของโรคต่างๆ ซึ; งนกัศึกษายงัไม่แน่ใจวา่ตนเองเป็นโรคใด  

2. เมื;อไดอ้าการของโรคที;เป็นแลว้ ใหน้กัศึกษาตามหาเพื;อนที;มีอาการเหมือนกบัเรา ภายใน

เวลา   2 นาที กลุ่มใดหาพบแลว้ใหน้ั;งลง  

3. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มเมื;อนั;งครบแลว้ วทิยากรจะแจกบตัรคาํถาม ขอ้ 2  เมื;อไดค้าํตอบ ให้

นกัศึกษาเขียนคาํตอบลงบนกระดาษชาร์ท นกัศึกษายกมือบอกวทิยากร และวทิยากรตรวจคาํตอบ และ

นาํเสนอทางเลือกที;จาํเป็นที;นกัศึกษาควรรู้เกี;ยวกบัโรคนั1นๆ  

4. ใหน้กัศึกษาเขา้รับการรักษากบัแพทย ์ซึ; งเป็นผูแ้สดงบทบาทสมมุติที;เตรียมไว ้เพื;อให้

นกัศึกษารับการตรวจวา่นกัศึกษาเป็นโรคใด บอกวธีิการรักษา และคาํแนะนาํการปฏิบติัตวัใหก้บัคนไข ้

5.  จากคาํแนะนาํของแพทย ์ใหน้กัศึกษาระดมสมองตอบคาํถามในขอ้ 3 และขอ้ 4  

6. ใหน้กัศึกษานาํเสนอผลที;ไดใ้หเ้พื;อนร่วมชั1นฟังโดยบอกเล่าเรื;องราวของโรคที;ตนเองพบ 

วธีิการรักษา วธีิการป้องกนั โดยใหเ้พื;อนรู้สึกวา่คุณเป็นโรคนั1นจริงๆ   
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โจทย์สําหรับวิทยากร (ใบกจิกรรมที� 4) 

เอดส์  ไข้มาลาเรีย/ไข้ป่า ตาแดง ปอดบวม  ไวรัสตบัอกัเสบ 

1.อาการ: เป็นไข ้

เหงื;อออกมาก 

อุณหภูมิในร่างกาย

สูง ไอ และนํ1 าหนกั

ตวัลด ทอ้งร่วง ปวด

หวัอยา่งรุนแรง 

หรือมีแผลเป็นใน

ปากหรือผิวหนงั  

1.อาการ : ครั;นเนื1อ 

ครั;นตวัคลา้ยไขห้วดั 

ปวดหวั ปวดเมื;อย 

เป็นอยูน่าน 2-3 วนั 

ต่อมามีอาการหนาว

สั;น ห่มผา้ไม่หาย

หนาว ตวัเยน็ ชีพจร

เตน้เร็ว มีอาการเกร็ง 

ปัสสาวะบ่อย 

อุณหภูมิค่อยๆ สูงขึ1น 

1.อาการ: เคืองตา 

ตา ขา วจะ มี สีแ ด ง

เ รื; อ ๆ  เ พ ร า ะ มี

เลือดออกที;เยื;อบุตา

ขาว นํ1 าตาไหลเจ็บ

ตา มกัจะมีขี1ตามาก

เป็นเมือกใสหรือสี

เห ลื อ ง อ่อ น  ต่ อ ม

นํ1 าเหลืองหลังหูมัก

เจ็บและบวม  

1. อาการ : นํ1 ามูกไหล 

จาม คดัจมูกนาํมา

ก่อน มีไขสู้ง ไอ

แหง้ๆ หนาวสั;น     

หายใจหอบเหนื;อย 

เจ็บหนา้อกตาํแหน่งที;

เจ็บมกัตรงกบับริเวณ

ที;อกัเสบต่อมาเริ;มจะ

มีจาํนวนเสมหะสี

เหลืองหรือสีเขียวเพิ;ม

มากขึ1น เสมหะเหนียว 

1. อาการ: 2 เดือน
มานี1  เริ;มมีอาการ
ไข ้ตวัเหลืองตา
เหลือง ปวดทอ้ง
ใตช้ายโครงขวา
คลื;นไส ้อาเจียน 
เบื;ออาหาร 
อ่อนเพลีย เป็นผื;น 
ปวดตามขอ้ 

 

2. สิ�งที�นักศึกษาจะ

ทาํก่อนพบแพทย์

คืออะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษาจะทาํ

ก่อนพบแพทย์คือ

อะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษาจะ

ทาํก่อนพบแพทย์

คืออะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษาจะทาํ

ก่อนพบแพทย์คือ

อะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษา

จะทาํก่อนพบ

แพทย์คืออะไร   

3. ระหว่างการรักษา

นักศึกษาปฏบิัติ

ตวัอย่างไร  

3. ระหว่างการรักษา

นักศึกษาปฏบิัติ

ตวัอย่างไร  

3. ระหว่างการรักษา

นักศึกษาปฏบิัติ

ตวัอย่างไร  

3. ระหว่างการรักษา

นักศึกษาปฏบิัติ

ตวัอย่างไร  

3. ระหว่างการ

รักษานกัศึกษา

ปฏิบัตติวัอย่างไร  

4. เมื�อฉันต้องอยู่กบั

โรคนี,ไปตลอดชีวติ  

ฉันจะควบคุม

อาการของโรคให้ได้ 

โดยต่อไปนี,ฉัน

จะ___ 

4. เมื�อฉันต้องอยู่กบั

โรคนี,ไปตลอดชีวติ  

ฉันจะควบคุมอาการ

ของโรคให้ได้ โดย

ต่อไปนี,ฉันจะ 

________ 

4. ฉันจะไม่ยอม

กลบัไปเป็นอกี

ต่อไปนี,ฉัน

จะ_________ 

4. ฉันจะไม่ยอม

กลบัไปเป็นอกีต่อไปนี,

ฉันจะ_________ 

4. เมื�อฉันต้องอยู่

กบัโรคนี,ไปตลอด

ชีวติ  ฉันจะ

ควบคุมอาการ

ของโรคให้ได้ โดย

ต่อไปนี,ฉันจะ  
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อุจจาระร่วง วณัโรค ไข้หวดัใหญ่ H1N1 ไข้เลือดออก บาดทะยกั 

1.อาการ: ถ่ายอุจจาระ

ที;มีจาํนวนมากกวา่

ปกติตั1งแต ่3 ครั1 งขึ1น

ไปใน 1 วนั ถ่ายเป็น

นํ1 าจาํนวนมาก เป็น

มูกเลือด เพียง 1 ครั1 ง

ต่อวนั 

1.อาการ : อาการไอ

เรื1อรัง มีไขเ้รื1อรัง ผอม

ลง เหนื;อยง่าย นานๆ 

ไปเริ;มไอแลว้มีเลือดปน 

1. อาการ : ไข ้ ไอ 

เ จ็ บ ค อ  คั ด จ มู ก 

นํ1 า มู ก ไ ห ล  ป ว ด

เมื;อย ปวดศรีษะ 

หนาวสั;น มีอาการ

อา เ จียน ท้อง เ ดิน 

ก ร ณี ที; มี อ า ก า ร

รุ น แ ร ง อ า จ จ ะ มี

อา กา รห าย ใจ เ ร็ ว 

หายใจลาํบาก ปาก

เขียว มือเขียว ซึม 

ไม่รู้สึกตวั 

1. อาการ : ไขสู้ง

เฉียบพลนั ปวด

ศีรษะ ปวด

กระบอกตา ปวด

เมื;อยกลา้มเนื1อ 

ปวดขอ้ ปวด

กระดูก หนา้แดง 

คลื;นไส ้อาเจียน 

ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง 

มีจุดเลือดออกที;

ผิวหนงั  

1. อาการ: 

หลงัจากที;ฉนัถูก

กรรไกรตดัหญา้

บาดที;เทา้ ก็เริ;ม

รู้สึกเกร็งและปวด

ตามกลา้มเนื1อ 

ตอ้งนอนแอน่เห

ลงั อา้ปากลาํบาก  

หายใจเริ;มไม่

สะดวก  

2. สิ�งที�นักศึกษาจะทาํ

ก่อนพบแพทย์คือ

อะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษาจะทาํ

ก่อนพบแพทย์คืออะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษาจะ

ทาํก่อนพบแพทย์

คืออะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษา

จะทาํก่อนพบ

แพทย์คืออะไร   

2. สิ�งที�นักศึกษา

จะทาํก่อนพบ

แพทย์คืออะไร   

3. ระหว่างการรักษา

นักศึกษาปฏบิัติ

ตวัอย่างไร  

3. ระหว่างการรักษา

นักศึกษาปฏบิัตติวัอย่าง

ไร  

3. ระหว่างการรักษา

นักศึกษาปฏบิัติ

ตวัอย่างไร  

3. ระหว่างการ

รักษานกัศึกษา

ปฏิบัตติวัอย่างไร  

3. ระหว่างการ

รักษานกัศึกษา

ปฏิบัตติวัอย่างไร  

4. ฉันจะไม่ยอม

กลบัไปเป็นอกีต่อไปนี,

ฉันจะ_________ 

4. เมื�อฉันต้องอยู่กบัโรค

นี,ไปตลอดชีวติ  ฉันจะ

ควบคุมอาการของโรค

ให้ได้ โดยต่อไปนี,ฉันจะ 

________ 

4. ฉันจะไม่ยอม

กลบัไปเป็นอกี

ต่อไปนี,ฉัน

จะ_________ 

4. ฉันจะไม่ยอม

กลบัไปเป็นอกี

ต่อไปนี,ฉัน

จะ_________ 

4. ฉันจะไม่ยอม

กลบัไปเป็นอกี

ต่อไปนี,ฉัน

จะ_________ 
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การตรวจผลงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที� 4 ใบกจิกรรมที� 4 เรื�อง โรคของฉัน 

   1. เกณฑ์การให้คะแนน:  จาํนวน 4 ขอ้ ขอ้ละ 4 คะแนน รวม 16 คะแนน  

ระดบัคะแนน คะแนน คาํอธิบาย 

ดีมาก 4 ผูเ้รียนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้ง ชดัเจน ตรง

ประเด็น และมีความหลากหลายน่าสนใจ มีการค้นควา้ข้อมูล

เพิ;มเติมไดดี้มาก  

ดี  3 ผูเ้รียนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้ง ชดัเจน ตรง

ประเด็น แต่ยงัขาดความหลากหลาย มีการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ;มเติมได้

ดี 

พอใช ้ 2 ผูเ้รียนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งตรงประเด็น

เพียงเลก็นอ้ย  ขาดความชดัเจน ขาดความหลากหลาย มีการคน้ควา้

ขอ้มูลเพิ;มเติมไดพ้อสมควร  

ปรับปรุง 1 ผูเ้รียนไม่สามารถเสนอแนวทางการปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้ง ไม่ตรง

ประเด็น ขาดความชดัเจน ขาดความหลากหลาย ไม่มีการคน้ควา้

ขอ้มูลเพิ;มเติมใดๆ  

 

   2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

1l-16 ดีมาก 

11-13 ดี 
8-10 พอใช ้

ตํ;ากวา่ � ปรับปรุง 
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แบบประเมินเรื�องเล่าความเจ็บป่วย 

หน่วยการเรียนรู้ที� 4 ใบกจิกรรมที� 4 เรื�อง โรคของฉัน 

 

 ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________ 
 สมาชิกกลุ่ม 1.  ______________________________ 2. _____________________________ 
                     3.  ______________________________ 4. _____________________________ 
        5.  ______________________________ 6. _____________________________ 
     คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1. การทาํงานร่วมกนั        

2. กระบวนการวางแผนการเล่าเรื;อง     
3. เนื1อหาสาระของเรื;องที;เล่า       
4. รูปแบบการเล่าเรื;อง       
5. การนาํเสนอเรื;องเล่า      

รวม   

 

     ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื�อ)  

                                                          (______________________________________)  

                          ลงวนัที�ประเมิน _____/ _____/______ 
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1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิการบอกเล่าเรื�องราวความเจบ็ป่วย  

รายการประเมนิ 
คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 

1. การทาํงาน
ร่วมกนั    

นักศึกษาทุกคนให้ความ
ร่วมมือกนัในทุกๆ ขั1นตอน
ตั1งแต่การแลกเปลี;ยนระดม
สมอง การเตรียมขอ้มูล การ
หาขอ้สรุป และการนาํเสนอ 
แบ่งหน้าที;กันเป็นอย่างดี 
ทาํงานเป็นทีม  

นกัศึกษามากกวา่ครึ; งให้ความ
ร่วมมือกนัแลกเปลี;ยนระดม
สมอง การเตรียมขอ้มูล การ
หาขอ้สรุป และการนาํเสนอ 
แบ่งหนา้ที;กนัเป็นอยา่งดี 
ทาํงานเป็นทีม 

นักศึกษาน้อยกว่าครึ; งให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
แลกเปลี;ยนระดมสมอง การ
เตรียมขอ้มูล การหาขอ้สรุป 
และการนําเสนอ ไม่มีการ
แบ่งงานกนัชดัเจน  

นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การแลกเปลี;ยนระดม
สมอง การเตรียมขอ้มูล 
การหาขอ้สรุป และการ
นํ า เ ส น อ  ข า ด ก า ร
ทาํงานเป็นทีม  

2. กระบวนการ
วางแผนการเล่า
เรื;อง 

นักศึกษามีการวางแผนการ
ทํางานร่วมกันอย่างเ ป็น
ระบบในทุกขั1นตอน มีความ
ชดัเจนในการดาํเนินงาน  

นกัศึกษามีการวางแผนในทุก
ขั1นตอน แต่ยงัไม่เป็นระบบ
และไม่ชดัเจนเท่าที;ควร  

นักศึกษามีการวางแผนใน
บ า ง ขั1 น ต อ น จํา เ ป็ น ต้อ ง
ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
วิทยากร/ ครู เป็นครั1 งคราว  

นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ก า ร
วางแผน จํา เ ป็นต้อง
ได้ รับคําแ นะนําจาก
วิทยากร/ ครู อย่าง
ใกลชิ้ด 

3. เนื1อหาสาระ
ของเรื;องที;เล่า   

เนื1 อหาของเรื; องเล่ามีความ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง มี
การค้นหาข้อมูลเ พิ;ม เ ติม
จาํนวนมาก เกิดแนวทางใน
การปฏิบัติที;หลากหลาย มี
ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย ไม่
น่าเบื;อ สนุกและกระตุน้ให้
เกิดการตระหนกัถึงปัญหาที;
เกิดขึ1 นจริงสามารถดึงเอา
ประสบการณ์ของตนเอง
เ พื; อ น ร่ ว ม ชั1 น เ ข้ า ม า
ประยุกต์ใช้ในการเล่าเรื; อง
ได ้

เนื1 อหาของเรื; องเล่ามีความ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง มีการ
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล เ พิ; ม เ ติ ม
พอสมควร มีแ นวปฏิ บัติ ที;
ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย น่าสนใจ ยงั
กระตุน้ให้ตระหนักถึงปัญหา
ไ ม่ ม า ก นั ก  ข า ด ก า ร
ประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์จริง  

เนื1 อหาของเรื; องเล่ามีความ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง มี
การค้นคว้าข้อมูลเพิ;มเติม
เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย  เ นื1 อ ห า
บ า ง ส่ ว น ย ัง ไ ม่ น่ า ส น ใ จ
เท่าที;ควร และขาดความ
ชั ด เ จ น ข อ ง เ นื1 อ ห า 
จาํเป็นตอ้งได้รับคาํแนะนํา
จากวิทยากร/ ครู เป็นครั1 ง
คราว 

เนื1 อหาของเรื; องเล่าไม่
ถูกต้องชัดเจน เข้าใจ
ยาก ไม่ มีการค้นคว้า
ข้อ มู ล ใ ด ๆ  ไ ม่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ไ ม่
น่าสนใจ จําเ ป็นต้อง
ได้ รับคําแ นะนําจาก
วิ ท ย า ก ร /  ค รู  อ ย่ า ง
ใกลชิ้ด 

4. รูปแบบการเล่า
เรื;อง   

รูปแบบการเล่าเ รื; องหรือ
นํ า เ ส น อ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เ นื1 อ ห า ที; ต้ อ ง ก า ร สื; อ 
สามารถลาํดบัเหตุการณ์ได้
ดี  มีความคิดสร้างสรรค ์
ดึงดูดความสนใจของผูช้ม  
จู ง ใ จ ใ ห้ ผู ้ช ม เ กิ ด ค ว า ม
ตระหนกัต่อโรคดงักล่าวได ้  

รูปแบบการเล่าเรื;องสอดคลอ้ง
กั บ เ นื1 อ ห า ที; ต้ อ ง ก า ร สื; อ 
สามารถลาํดับเหตุการณ์ได้ดี 
รูปแบบในการเล่าเรื; องยงัไม่
จูงใจให้ผูช้มคลอ้ยตาม  

รู ป แ บ บ ก า ร เ ล่ า เ รื; อ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กับ เ นื1 อ ห า ที;
ต้องการสื; อเพียงเล็กน้อย 
ลาํดบัเหตุการณ์บางส่วนยงั
ไม่ ดี  ขาดความน่าสนใ จ 
จาํเป็นตอ้งได้รับคาํแนะนํา
จากวิทยากร/ ครู เป็นครั1 ง
คราว 

รูปแ บบการเ ล่ า เ รื; อง
ขาดความสอดคลอ้งกบั
เ นื1 อห าที; ต้องก ารสื; อ 
ลําดับเหตุการณ์ส่วน
ใหญ่ยงัไม่ดี ขาดความ
น่าสนใจ จําเ ป็นต้อง
ได้ รับคําแ นะนําจาก
วิ ท ย า ก ร /  ค รู  อ ย่ า ง
ใกลชิ้ด 
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รายการประเมนิ 
คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 

5. การนาํเสนอ
เรื;องเล่า 

เล่าเรื;องเป็นลาํดบัขั1นตอนดี
มาก สามารถสื;อสารแนวคิด
ห รือความคิดรวบยอดที;
ต้องการสื; อสารได้ดีมาก 
เชื;อมโยงเนื1 อหาสาระได้ดี 
สื;อสารเขา้ใจง่าย ไม่สับสน 
เสียงดังฟังชัด น่าสนใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ รักษา
เวลาไดเ้ป็นอยา่งดี  

เ ล่ า เ รื; อ ง บ า ง ส่ ว น ลํ า ดั บ
ขั1นตอนไม่ดี  สามารถสื;อสาร
แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
ที;ตอ้งการสื;อสารได้ในระดับ
หนึ; ง สามารถสื;อสารไดเ้ขา้ใจ
ง่าย เสียงดงัฟังชดั น่าสนใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ รักษา
เวลาไดเ้ป็นอยา่งดี 

เ ล่ า เ รื; อ ง บ า ง ส่ ว น ลํา ดับ
ขั1นตอนไม่ดี  ไม่สามารถ
สื;อสารแนวคิดหรือความคิด
รวบยอดที;ต้องการสื; อสาร
ได้ เสียงดังฟังชัด ใช้เวลา
ม า ก ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป 
จาํเป็นตอ้งได้รับคาํแนะนํา
จากวิทยากร/ ครู เป็นครั1 ง
คราว 

เล่าเรื;องส่วนใหญ่ลาํดบั
ขั1 น ต อ น ไ ม่ ดี   ไ ม่
สามารถสื;อสารแนวคิด
หรือความคิดรวบยอด
ที;ต้องก ารสื; อสารได ้
นํ1 าเสียงเบา สื;อสารไม่
ชดัเจน ใชเ้วลามากหรือ
น้อยเกินไป จาํเป็นตอ้ง
ได้ รับคําแ นะนําจาก
วิทยากร/ ครู เป็นครั1 ง
คราว 

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

f� - a} ดีมาก 
fc - f� ดี 
� - fa พอใช ้
e - � ปรับปรุง 
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เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ที� 5 เรื�องการสื�อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพ 

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                กศน. ตาํบลไชยสถาน  
ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ 15 นาที                         จาํนวน 10 ขอ้ (10 คะแนน)  
______________________________________________________________________________________ 

คําสั�ง ใหน้กัศึกษาทาํเครื;องหมาย X ลงในขอ้ที;เลือกลงในกระดาษคาํตอบ  

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
3. 

ถ้าเราจะค้นควา้ข้อมูลมาใช้ในการสื;อสารสุขภาพ
แหล่งข่าวใดน่าเชื;อถือนอ้ยที;สุด  
ก. ขอ้มูลจากอสม. ขา้งบา้น 
ข. ขอ้มูลที;ไดจ้ากเวป๊ไซตที์;แชร์ต่อกนัมา   
ค. ขอ้มูลจากวารสารหมอชาวบา้น  
ง. ขอ้มูลจากเจา้หนา้ที;สาธารณสุขในตาํบล 
 
นกัศึกษาไดข้อ้มูลจากมูลนิธิแมพว่ามีผูติ้ดเชื1อเอชไอวี
และวณัโรคในตาํบลไชยสถานรวมกนั 4 คน เนื1อหาใน
การสื; อสารข้อมูลสุขภาพควรส่งเสริมเรื; องใดเป็น
อนัดบัแรก   

ก. สร้างความตระหนกัวา่เป็นโรคที;ป้องกนัไดแ้ละควรให้
ความรู้วธีิการป้องกนัอยา่งจริงจงั และบ่อยๆ  

ข. รณรงคใ์หทุ้กคนวา่โรคนี1ไม่ใช่โรคที;น่ารังเกียจ  
ค. สร้างความตระหนกัถึงวธีิการปฏิบติัตวัเมื;อติดเชื1อ 
ง. ร่วมกบัอสม.แจกถุงยางอนามยัใหท้ั;วถึงเท่าที;จะทาํได ้ 

 
สื;อชนิดใดเหมาะกับนักเรียนชั1นอนุบาล 2 โรงเรียน
วดันนัทารามมากที;สุด  
ก. วดีิโอใหค้วามรู้รายการรักลูกใหถู้กทาง 
ข. แผน่พบัตวัหนงัสือและภาพการ์ตูนเรื;องลูกอมปีศาจ  
ค.  นิทรรศการรณรงคอ์าหารหา้หมู่  
ง. ละครหุ่นมือส่งเสริมการแปรงฟันใหถู้กวธีิ 

 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. 

 

 

 
6.  

ช่วงที;อากาศร้อนจัด นักศึกษาควรใช้สื;อใดเพื;อ
สื;อสารกบัยายเมี1ยนวยั 80 ปีซึ;งไม่รู้หนงัสือ 
ก.  แจกแผน่พบัโบวช์วัร์  
ข. เล่าให้ยายฟังว่าถึงข่าวการเสียชีวิตของผูสู้งอายุ
ในที;ต่างๆ และแนะนาํวธีิการหลีกเลี;ยงอากาศร้อน 
ค. แนะนําให้ยายเขา้ไปฟังเน็ตเรดิโอของมูลนิธิ
แมพ 
ง. สอนให้ยายเ ล่นไลน์จะได้ส่งข้อความ
สุขภาพไปใหทุ้กวนั  

วนัที;เหมาะสมแก่การสื;อสารสุขภาพให้แก่คนงาน
ในโรงงานฆ่าสตัว ์ 

ก. วนัอาทิตย ์ 
ข. ทุกวนัพระ   
ค. วนัจนัทร์ถึงศุกร์  
ง. วนัเสาร์  
ขอ้ใดเป็นการสื;อสารเพื;อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
เมื;อเจอสถานการณ์เสี;ยง  
ก. นุชขอชอ้นกลางโดยเกรงใจเพราะตนเองเป็น

หวดั 
ข. แก้มรีบลุกจากโต๊ะอาหารเมื;อรู้ว่านิ;มที;นั;งขา้ง

เธอเป็นวณัโรค   
ค. แจ้ไม่กลา้ใช้ถุงยางอนามยัขณะมีเพศสัมพนัธ์

กบัแฟน เมื;อเธอบอกวา่ “หนูสะอาดไม่เป็นโรค
หรอกหรือพี;ไม่ไวใ้จหนู”  

ง. เตยแลบลิ1นให้เพอื;นที;เป็นตาแดง เพราะเชื;อว่า
ไม่ติด 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 5  

ขอ้ 1  ข.   ขอ้ 2  ก.  ขอ้ 3 ง.   ขอ้ 4  ข.       ขอ้ 5 ข.  

ขอ้ 6  ก.    ขอ้ 7 ง.   ขอ้ 8 ค.   ขอ้ 9 ง.      ขอ้ 10. ค.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
     
  7.   

 
 
 
 
 
   8. 
 
 

 
 
 
 
 

คาํสั�ง ศึกษาภาพต่อไปนี1  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 7-8  

ยาซองนี1ควรเป็นของใครมากที;สุด  
ก. ดาวอาย ุ20 ปี 
ข. นอ้งมิกอาย ุ3 ขวบ  
ค. ปั;นผูพิ้การทางสายตาแต่กาํเนิด 
ง. ลุงใจอาย ุ80 ปี 
 
จากข้อ 7 ข้อใดสรุปเกี;ยวกับการสื;อสารบนซองยานี1 ได้
ถูกตอ้ง  
ก. ตวัหนงัสือชดัเจนอ่านง่าย มีขอ้มูลครบถว้น  
ข. ควรนาํซองยาอนัตรายเก็บใหพ้น้มือเด็ก  
ค. มีการวาดภาพประกอบเพื;อไม่ให้ผูป่้วยสายตาพล่ามวั
หรืออ่านหนงัสือไม่ออกเขา้ใจได ้
ง. ผูป่้วยควรปฏิบติัตามคาํสั;งหนา้ซองอยา่งเคร่งครัด  
 

 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
 
 
 
 
 
  

การสื;อสารสุขภาพในสถานที;ใดต่อไปนี1ไม่
เหมาะสม  

ก. กลุ่มของหมวยใชช่้วงเวลาที;คนไขใ้น
คลินิกของหมู่บา้นกาํลงัรอตรวจ บอกเล่า
พิษภยัของยงุลาย  

ข. กลุ่มของกอลฟ์รณรงคใ์หเ้ด็กกินขนมที;มี
ประโยชน์ ในศูนยเ์ด็กเลก็กิน  

ค. กลุ่มกนัยน์ดัหมายกบัพี;ป้านา้อามาเจอที;
วดั เพื;อรณรงคเ์รื;องการถวายอาหาร
ปลอดภยัแด่พระสงฆ ์

ง. กลุ่มพลอยรณรงคเ์รื;องการเมาไม่ขบัใน
งานศพของผูเ้ป็นเหยื;อ 

 
เรื;องใดต่อไปนี1ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

หมอกควนัในเมืองเชียงใหม่  
ก. การรณรงคไ์ม่ใหมี้การเผาป่า  
ข. เรียกร้องใหเ้ทศบาลแจกผา้ปิดปาก  
ค. รณรงคใ์หซื้1อยาป้องกนัโรคปอด  
ง. ระดมพี;นอ้งร่วมทาํแนวกนัไฟ   
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ใบกจิกรรมที� 5 เรื�อง สร้างสื�อเสริมสุขภาพ  

  
คําสั�ง 1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม จดัตั1งคณะทาํงาน และแบ่งหนา้ที;กนัตามที;นกัศึกษาเห็นควร 

2. ระดมสมองแลกเปลี;ยน เพื;อวางแผนการสื;อสารใหก้บัชุมชน ตามหวัขอ้ดงันี1   
(การนาํเสนอแผนโครงงาน  36 คะแนน และการสื;อสารในชุมชน 20 คะแนน)  

 

องคป์ระกอบ 
แผนการจดัทาํสื;อ 

แนวทางในการจดัทาํ  

1. หวัขอ้/ชื;อเรื;อง  สิ;งที;นกัศึกษาตอ้งการนาํเสนอขอ้มูลสุขภาพใหแ้ก่ชุมชนคืออะไร 
2. หลกัการ  บอกวา่ทาํไมถึงทาํหวัขอ้นี1   
3. วตัถุประสงค ์ การสื;อสารในครั1 งนี1จะเกิดผลดีอยา่งไร  
4. กลุ่มเป้าหมาย  วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายในประเดน็เหล่านี1   

1) กลุ่มเป้าหมายที;นกัศึกษาตอ้งการจะสื;อสารเป็นใคร  
2) วถีิชีวติวฒันธรรม สงัคม และสิ;งแวดลอ้มของกลุ่มเป้าหมายเป็น
อยา่งไร  
3) สื;อที;เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายนี1 คือ  

5. วนัและเวลาในการสื;อสาร  วเิคราะห์เวลาที;เหมาะสมในการสื;อสารใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติของ
กลุ่มเป้าหมาย  

6. สถานที;  วเิคราะห์สถานที;ที;กลุ่มเป้าหมายสะดวกและพร้อมที;จะเรียนรู้  
7.  ขั1นตอนการดาํเนินงาน  ระบุขั1นตอนการดาํเนินงาน รายละเอียด และตวัผูรั้บผิดชอบในแตล่ะ

ขั1นตอน 4 ขั1นไดแ้ก่  
1. ขั1นตอนการเตรียมสื;อ:  การคน้ควา้หาขอ้มูล ระดมสมอง ออกแบบสื;อโดย
กาํหนดรายละเอียดของขั1นตอนการจดัทาํสื;อ วธีิการเผยแพร่ แบ่งหนา้ที; และ
กาํหนดแผนการดาํเนินงานร่วมกนั  
2.ขั1นตอนการเตรียมงาน: ประสานงานนดัหมายเวลากบักลุ่มเป้าหมาย การ
เตรียมสถานที; การเตรียมเอกสารหรือสื;อต่างๆ  
3. ขั1นตอนการเผยแพร่สื;อ: ระบุลาํดบัการสื;อสาร  
4. ขั1นตอนการประเมินผูรั้บการสื;อสาร: ระบุวธีิการประเมิน เช่น การ
สมัภาษณ์ การถอดบทเรียน การปฏิบติัได ้ เป็นตน้  

8. เครื;องมือ อุปกรณ์ที;ใช ้ ระบุเครื;องมือและอุปกรณ์ที;ตอ้งใชใ้นกิจกรรมการสื;อสาร  
9. ผลที;คาดวา่จะไดรั้บ  ระบุสิ;งที;คาดวา่กิจกรรมการสื;อสารนี1จะช่วย แกปั้ญหาอะไรไดบ้า้ง และผล

ที;ไดจ้ากการดาํเนินงานครั1 งนี1จะเป็นอยา่งไร 



407 
 

 

แบบประเมินแผนโครงงานสร้างสื�อเสริมสุขภาพ 

หน่วยการเรียนรู้ที� 5 ใบกจิกรรมที� 5  

 ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________ 
 สมาชิกกลุ่ม 1.  ______________________________ 2. _____________________________ 
                     3.  ______________________________ 4. _____________________________ 
        5.  ______________________________ 6. _____________________________ 

คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 

รายการ ประเมนิ 
คะแนน 

4 

(ดมีาก) 

3 

(ด)ี 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1) หวัขอ้/ชื;อเรื;อง     

2)  หลกัการ     

3) วตัถุประสงค ์     

4) กลุ่มเป้าหมาย     

5) วนัและเวลาในการสื;อสาร     

6) สถานที;       

7) ขั1นตอนการดาํเนินงาน     

8) เครื;องมือ อุปกรณ์ที;ใช ้     

9) ผลที;คาดวา่จะไดรั้บ     

 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

 

ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื�อ)  

     (______________________________________)  

                                    ลงวนัที�ประเมิน _____/ _____/______ 
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1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิผลงานการนําเสนอโครงงานสร้างสื�อเสริมสุขภาพ 

รายการ

ประเมิน 

คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 
1หวัขอ้/ชื;อ
เรื;อง 

การสื;อความหมายของชื;อ
เรื; อง ความสอดคล้องกับ
ความต้องการและหรือ
ปั ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น 
คว า มคิ ด ส ร้า ง สร ร ค์ มี
ความสมบูรณ์ดีมาก  

การสื;อความหมาย
ของชื;อเรื;อง ความ
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและหรือ
ปัญหาของชุมชน 
ความคิดสร้างสรรค ์
มีความสมบูรณ์ใน
ระดบัปานกลาง 

การสื;อความหมายของชื;อเรื;อง 
ค ว า ม ส อ ด ค ล้อ ง กับ ค ว า ม
ต้องการและหรือปัญหาของ
ชุมชน ความคิดสร้างสรรค ์ยงั
ไ ม่ ส ม บู ร ณ์  แ ต่ ส า ม า ร ถ
นาํไปใชไ้ด ้ 

การสื;อความหมายของชื;อเรื;อง 
ค ว า ม ส อ ด ค ล้อ ง กับ ค ว า ม
ต้องการและหรือปัญหาของ
ชุมชน ความคิดสร้างสรรค ์
ขาดความสมบูรณ์ ตอ้งแก้ไข
ปรับปรุงก่อนนาํไปใช ้

2. หลกัการ ก า ร ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร
จั ด ทํ า  ก า ร ลํ า ดั บ
ความสําคัญของเนื1 อหา 
ค ว า ม น่ า ส น ใ จ ข อ ง
ประเด็นมีความสมบูรณ์
ครบถว้นดีมาก  

การให้เหตุผลในการ
จัด ทํ า  ก า ร ลํ า ดั บ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
เ นื1 อ ห า  ค ว า ม
น่าสนใจของประเด็น
มีความสมบูรณ์ใ น
ระดบัปานกลาง 

การให้ เหตุผลในการจัดทํา 
การลําดับความสําคัญของ
เนื1 อหา ความน่าสนใจของ
ประเด็น ย ังไม่สมบูรณ์ แต่
สามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

การให้ เหตุผลในการจัดทํา 
การลําดับความสําคัญของ
เนื1 อหา ความน่าสนใจของ
ประเด็น ขาดความสมบูรณ์ 
ต้อ ง แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ก่ อ น
นาํไปใช ้

3. 
วตัถุประสงค ์

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลักการ ความชัด เจน
ของวตัถุประสงค์มีความ
สมบูรณ์ครบถว้นดีมาก 

ความสอดคล้องกับ
ห ลั ก ก า ร  ค ว า ม
ชั ด เ จ น ข อ ง
วตัถุประสงค์มีความ
ส ม บู ร ณ์ ใ น ร ะ ดับ
ปานกลาง 

ความสอดคล้องกับหลักการ 
ความชดัเจนของวตัถุประสงค์
ย ังไม่สมบูรณ์  แต่สามารถ
นาํไปใชไ้ด ้

ความสอดคล้องกับหลักการ 
ความชดัเจนของวตัถุประสงค์
ขาดความสมบูรณ์ ตอ้งแก้ไข
ปรับปรุงก่อนนาํไปใช ้

4. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนดี
มาก 

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
ความสามารถในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ส ม บู ร ณ์ ใ น ร ะ ดับ
ปานกลาง 

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายความสามารถ
ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ย ังไม่สมบูรณ์  แต่สามารถ
นาํไปใชไ้ด ้

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายความสามารถ
ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ขาดความสมบูรณ์ ตอ้งแก้ไข
ปรับปรุงก่อนนาํไปใช ้

5) วนัและ
เวลาในการ
สื;อสาร 

ระยะเวลาในการจัด
กิ จ ก ร ร ม กั บ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
กาํหนดการจดักิจกรรม 
มีความเหมาะสมดีมาก 

ระยะเวลาในการจัด
กิ จ ก ร ร ม กั บ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
กํ า ห น ด ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม  มี ค ว า ม
เหมาะสมในระดับ
ปานกลาง 
 

ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
กบักลุ่มเป้าหมาย กาํหนดการ
จดักิจกรรม มีความเหมาะสม
เพียงเล็กนอ้ย  

ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
กบักลุ่มเป้าหมาย กาํหนดการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม  ไ ม่ มี ค ว า ม
เหมาะสมเลย ควรปรังปรุง 
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รายการ

ประเมิน 

คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 
6) สถานที;   มีความเหมาะสมดีมาก 

 
มีความเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง 

มีความเหมาะสมเพียงเล็กนอ้ย ไม่มีความเหมาะสมเลย ควร
ปรังปรุง 

7) ขั1นตอน
การ
ดาํเนินงาน 

ก า ร ลํ า ดั บ ขั1 น ต อ น 
วิธีการ วางแผนการ
ดําเ นินงาน การระบุ
หนา้ที;ความรับผิดชอบ 
มีความสมบูรณ์ ชดัเจน
ดีมาก  

ก า รลําดับขั1 นต อ น 
วิธีการ วางแผนการ
ดาํเนินงาน การระบุ
ห น้ า ที; ค ว า ม
รับผิดชอบ มีความ
สมบูรณ์ชัด เจนใ น
ระดบัปานกลาง 

การลาํดบัขั1นตอน วิธีการ วาง
แผนการดาํเนินงาน การระบุ
ห น้ า ที; ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  มี
ความสมบูรณ์ชัด เจนเ พียง
เล็กนอ้ย  

การลาํดบัขั1นตอน วิธีการ วาง
แผนการดาํเนินงาน การระบุ
หน้าที;ความรับผิดชอบ ไม่มี
ความสมบูรณ์ชัด เจน ควร
ปรับปรุง 

8) เครื;องมือ 
อุปกรณ์ที;ใช ้

การประยุกต์ใช้สิ; งที;มี
อ ยู่ แ ล้ว ใ น ชุ ม ช น  มี 
เหมาะสม ครบถ้วนดี
มาก 

การประยุกต์ใช้สิ; งที;
มีอยู่แล้วในชุมชน มี 
เหมาะสม ครบถ้วน
ในระดบัปานกลาง 

การประยุกต์ใช้สิ;งที;มีอยู่แล้ว
ในชุมชน มี เหมาะสม เพียง
เล็กนอ้ย  

การประยุกต์ใช้สิ;งที;มีอยู่แล้ว
ในชุมชน ไม่ เหมาะสม ควร
ปรับปรุง  

9) ผลที;คาดวา่
จะไดรั้บ 

มีความชดัเจน สอดคลอ้ง
กับวัต ถุ ป ระส งค์  แ ล ะ
วิธีการสื; อสารสุขภาพที;
ใชดี้มาก  

มี ค ว า ม ชั ด เ จ น 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ และ
วิ ธี ก า ร สื; อ ส า ร
สุขภาพที;ใช้ในระดบั
ปานกลาง 

มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระ สง ค์  แ ล ะ วิ ธีก า ร
สื; อ ส า ร สุ ข ภ า พ ที; ใ ช้ เ พี ย ง
เล็กนอ้ย  

ไ ม่ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น  ไ ม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
และวิธีการสื; อสารสุขภาพ 
ควรปรับปรุง  

 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

28 -36 ดีมาก 
19 -27 ดี 
10 – 18 พอใช ้

6 – 9 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการสื�อสารสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาแกนนํา 

หน่วยการเรียนรู้ที� ] ใบกจิกรรมที� ] เรื�อง สร้างสื�อเสริมสุขภาพ 

 ชื�อกลุ่ม______________________________________________________________________ 

 สมาชิกกลุ่ม q.  ______________________________ p. _____________________________ 

                     o.  ______________________________ [. _____________________________ 

        ].  ______________________________ w. _____________________________ 

คําชี,แจง โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัคะแนนที;ท่านให ้ 

รายการ ประเมนิ 
คะแนน 

4 

(ดมีาก) 

3 

(ด)ี 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1. การเตรียมการสื;อสารสุขภาพของ
นกัศึกษา 

    

2. การนาํเสนอ/สื;อสารสุขภาพของนกัศึกษา     

3. การประเมินผลการสื;อสารของนกัศึกษา      

4. ความเหมาะสมของสื;อที;ใชสื้;อสารสุขภาพ      

5. ความร่วมมือในการทาํงาน     

 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื�อ)  

    (_____________________________________)  

                              ลงวนัที�ประเมิน _____/ _____/______ 
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1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิการเล่าเรื�องหน้าชั,นเรียน  

รายการ

ประเมนิ 

คาํอธิบายคุณภาพ 

ดมีาก( [ ) ด ี( o ) พอใช้ ( p ) ปรับปรุง ( q ) 
1. การ
เตรียมการ
สื;อสารสุขภาพ
ของนกัศึกษา 

มี ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว ก่ อ น
ล่วงหน้า ความพร้อมใน
ก า ร จั ด ทํ า สื; อ แ ล ะ
เตรียมการนําเสนอได้ดี
มาก 

มีการเตรียมตวัก่อน
ล่วงหนา้ ความพร้อมในการ
จดัทาํสื;อและเตรียมการ
นาํเสนอไดดี้ปานกลาง 

มีก าร เต รี ยมตัว ก่ อ น
ล่วงหน้า ความพร้อม
ในการจัดทําสื; อแล ะ
เตรียมการนาํเสนอไดดี้
เพียงเล็กนอ้ย  

ขาดการเตรียมตัวก่อน
ล่วงหน้า ความพร้อมใน
ก า ร จั ด ทํ า สื; อ แ ล ะ
เตรียมการนํา เสนอที; ดี 
ควรปรับปรุง 

2. การนาํเสนอ/
สื;อสารสุขภาพ
ของนกัศึกษา 

มี ก า ร นํา เ ส น อ มี ค ว า ม
ชัด เ จน  ค รบ ถ้ว น  ตร ง
ประเด็น น่าสนใจ ดึงดูด
ผูเ้ข้าร่วม และมีความคิด
สร้างสรรค์  ในระดับ ดี
มาก 

มีการนาํเสนอมีความชดัเจน 
ค ร บ ถ้ว น  ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น 
น่าสนใจ ดึงดูดผู ้เข้าร่วม 
และมีความคิดสร้างสรรค ์
ในระดบัปานกลาง 

มีการนําเสนอมีความ
ชัดเจน ครบถ้วน ตรง
ป ร ะ เ ด็ น  น่ า ส น ใ จ 
ดึงดูดผู ้เข้าร่วม และมี
ความคิดสร้างสรร ค ์
เพียงเล็กนอ้ย  

ขาดการนําเสนอมีความ
ชัด เจน ครบถ้วน  ตรง
ประเด็น น่าสนใจ ดึงดูด
ผูเ้ขา้ร่วม และมีความคิด
สร้างสรรค ์ควรปรับปรุง  

3. ความ
เหมาะสมของ
สื;อที;ใชสื้;อสาร
สุขภาพ  

สื; อ ที; ใ ช้ส อ ด ค ล้อ ง กับ
วตัถุประสงค์ที;ต ั1 งไวแ้ละ
สามารถสื; อสารสุขภาพ
กบักลุ่มเป้าหมายไดดี้มาก 

สื; อ ที; ใ ช้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ที;ต ั1 งไว้และ
สามารถสื;อสารสุขภาพกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ในระดับ
ปานกลาง  

สื; อที;ใช้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที; ต ั1 งไว้
แล ะสามารถ สื; อสาร
สุ ข ภ า พ กั บ
กลุ่มเป้าหมายได้เพียง
เล็กนอ้ย  

สื;อที;ใช้ไม่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคที์;ตั1งไว ้และ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ สื; อ ส า ร
สุขภาพกบักลุ่มเป้าหมาย
ได ้

4. การ
ประเมินผลการ
สื;อสารของ
นกัศึกษา  

การประเ มินผลมีความ
ชัดเจน สามารถนําไปใช้
ว ัด ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
กลุ่ ม เ ป้ าห มายได้อย่าง
เหมาะสมในระดบัดีมาก  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล มี ค ว า ม
ชัดเจน สามารถนําไปใช้
ว ั ด ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง
เห ม าะ ส มใ น ระ ดับป า น
กลาง 

การประเมินผลมีความ
ชั ด เ จ น  ส า ม า ร ถ
นํ า ไ ป ใ ช้ ว ัด ผ ล ก า ร
เ รี ย น รู้ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสมเพียงเล็กนอ้ย  

ข า ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล มี
ความชัดเจน ไม่สามารถ
นาํไปใช้วดัผลการเรียนรู้
ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม  ค ว ร
ปรับปรุง 

5. ความร่วมมือ
ในการทาํงาน 

นักศึกษาให้ความร่วมมือ
ในทุกขั1นตอนเป็นอย่างดี 
มีการแบ่งหน้าที;ชัดเจน มี
ก า ร ก ร ะ จ า ย ง า น ต า ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  มี ก า ร
ทาํงานเป็นทีมในระดบัดี
มาก  

นกัศึกษาให้ความร่วมมือใน
ทุกขั1 นตอนเป็นอย่างดี มี
การแบ่งหน้าที;ชดัเจน มีการ
ก ร ะ จ า ย ง า น ต า ม
ความสามารถ มีการทาํงาน
เป็นทีมในระดบัปานกลาง 

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ ค ว า ม
ร่วมมือในทุกขั1นตอน
เป็นอย่างดี มีการแบ่ง
ห น้ า ที; ชัด เจ น  มี ก า ร
ก ร ะ จ า ย ง า น ต า ม
ความสามารถ มีการ
ทํา ง า น เ ป็ น ที ม เ พี ย ง
เล็กนอ้ย 

นัก ศึ ก ษ า ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม
ร่วมมือในทุกขั1นตอนขาด
การแบ่งหน้าที;ชดัเจน ไม่
มีการก ระจายงานตาม
ความสามารถ ขาดการ
ทาํงานเป็นทีม 
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2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

f� - a} ดีมาก 
fc - f� ดี 
� - fa พอใช ้
e - � ปรับปรุง 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื�อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะ 

สําหรับนักศึกษาแกนนํา 

 

คําชี,แจง         1. แบบประเมินความคิดเห็นที;มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาตินี1  แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ตอนไดแ้ก่ ดา้นเทคนิควิธีการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นสื;อและแหล่งเรียนรู้ ดา้นวทิยากร  ดา้นการวดัและประเมินผล 
2. เกณฑก์ารพิจารณา มีรายละเอียดดงันี1    

       ระดบั 1 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยที;สุด 
       ระดบั 2 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
      ระดบั 3 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
      ระดบั 4 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัมาก  
      ระดบั 5 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัมากที;สุด    

โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน 

ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที�สุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที�สุด 

ตอนที� 1 ด้านการจดัการเรียนรู้        

1 การดาํเนินการจดักิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้ให้
นกัศึกษาอยากเรียนรู้  

     

2  เนื1อหาเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนนาํไปใชไ้ดใ้นชีวติจริงแก่
ตนเองและชุมชน  

     

3 วทิยากรเปิดโอกาสใหค้น้ควา้ขอ้มูลอยา่งเตม็ที;       

4  มีการฝึกใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ ลงมือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ  

     

5 มีการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นแลกเปลี;ยนเรียนรู้กบั
เพื;อนไดอ้ยา่งเตม็ที;  

     

6 รู้จกัการฝึกใหรู้้จกัการประเมินขอ้มูลอยา่งมีวจิารณญาณ       

7 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  
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ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที�สุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที�สุด 

ตอนที� 2 ด้านสื�อและแหล่งเรียนรู้       

1 สื;อที;ใชใ้นแต่ละกิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้ใหเ้กิด
ความอยากรู้อยากเรียน  

     

2 สื;อและแหล่งเรียนรู้ที;ใชท้าํใหน้กัศึกษามีทางเลือกเกี;ยวกบั
สุขภาพที;หลากหลาย 

     

3 สื;อและแหล่งเรียนรู้ที;ใชมี้ประโยชน์สาํหรับผูเ้รียน       

4 สื;อและแหล่งเรียนรู้ที;ใชเ้พียงพอใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้       

5 การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาสื;อของตนเอง ไป
เผยแพร่ต่อในชุมชน 

     

ตอนที� 3 ด้านวทิยากร      

1 วทิยากรอธิบายและตอบคาํถามไดเ้ขา้ใจง่าย       

2 วทิยากรใหค้วามรู้ไดต้รงตามที;นกัศึกษาตอ้งการ       

3 วทิยากรสร้างบรรยากาศที;ดีในการเรียนรู้ มีความเป็นกลาง
ไม่ตดัสิน นาํกิจกรรมไดส้นุกสนาน 

     

ตอนที� 4 การวดัผลและประเมนิผล       

1 ความพึงพอใจต่อแบบสอบถามก่อนและหลงัเรียน      

2 ความพึงพอใจต่อการเก็บคะแนนจากการทาํผลงานจริง       

3 ความพึงพอใจต่อการสะทอ้นความเห็นในสมุดกระจก
สะทอ้นความคิด 

     

4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการถอดบทเรียนหลงัเผยแพร่
ผลงานการทาํสื;อของนกัศึกษา   

     

 

ขอ้เสนอแนะเพิ;มเติม _________________________________________________________________ 
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แบบประเมินความพงึพอใจที�มีต่อการใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้สําหรับวทิยากร 

คําชี,แจง  

1. แบบประเมินความพึงพอใจที;มีต่อการใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับวทิยากรนี1
จดัทาํขึ1นภายหลงัจากการนาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื;อสร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาวะใหแ้ก่แรงงานขา้มชาตินี1ไปทดลองใช ้โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 
ดา้นเทคนิควธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นสื;อและแหล่งเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล   

2. เกณฑก์ารพิจารณา มีรายละเอียดดงันี1    
ระดบั 1 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยที;สุด 
ระดบั 2 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ระดบั 3 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
ระดบั 4 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัมาก  
ระดบั 5 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัมากที;สุด    

โปรดทาํเครื;องหมาย � ลงในช่องที;ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน 

ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที�สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที�สุด 

 ตอนที� 1 เทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้        

1 การใชว้ธีิการจดักระบวนการเรียนรู้ที;หลากหลาย       

2 การจดัการเรียนรู้เหมาะสมแก่ช่วงวยัของผูเ้รียน       

3 การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสภาพจริงหรือชีวติจริงของ
ผูเ้รียน  

     

4 การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม      

5 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ/เห็นประโยชน์ก่อน
เขา้สู่บทเรียน 

     

6 การฝึกใหผู้เ้รียนสร้างทางเลือกที;หลากหลายในการเขา้ถึง
ขอ้มูล บริการทางสุขภาพและขอ้มูลอื;นๆ ที;ตอ้งการได้
อยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 

     

7 การฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะพื1นฐานในการรับรู้และทาํ
ความเขา้ใจขอ้มูลสุขภาพที;เกี;ยวกบัตนเองและชุมชนได ้
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ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที�สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที�สุด 

8 การสร้างประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดและลง
มือแกไ้ขปัญหาสุขภาพไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

     

9 การเปิดโอกาสและนาํเสนอทางเลือกใหผู้เ้รียนคน้หาควา้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ที;  

     

10 เกิดการแลกเปลี;ยนเรียนรู้ประสบการณ์กนัระหวา่งผูเ้รียน       

11 การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหน้กัศึกษาเกิดการประเมิน
ขอ้มูลที;จะนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  

     

12 การสร้างประสบการณ์สามารถตดัสินใจไดเ้หมาะสมกบั
ตนเอง 

     

13 การฝึกฝนใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายทอดความรู้ทางสุขภาพ
ใหแ้ก่ผูอื้;นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สร้างสรรคภ์ายใต ้ขอ้จาํกดัของ
ตนเอง 

     

14 การฝึกฝนใหผู้เ้รียนนาํเสนอทางเลือกดา้นสุขภาพใหก้บั
ชุมชน  

     

15 การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที;เอื1อต่อการเรียนรู้       

ตอนที� 2 สื�อและแหล่งเรียนรู้      

1 การสร้างทางเลือกใหน้กัศึกษารู้จกัแหล่งเรียนรู้และบริการ
สุขภาพที;หลากหลายสามารถเขา้ถึงไดจ้ริง  

     

2 สื;อที;ใชใ้นกิจกรรมมีความน่าสนใจ เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง 
เขา้ใจง่าย 

     

3 สื;อที;ใชมี้ความเหมาะสมแก่ช่วงวยั ระดบัชั1น ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน   

     

4 การประยกุตใ์ชสื้;อและเทคโนโลยอียา่งหลายในการคน้ควา้
ขอ้มูล  

     

5 สื;อและแหล่งเรียนรู้ที;ใชห้าง่ายไม่ยุง่ยากต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้  

     

ตอนที� 3 การวดัและประเมนิผล       

1 วธีิวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
กิจกรรม 
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ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที�สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที�สุด 

2 วธีิวดัผลและประเมินผลมีความหลากหลาย       

3 การวดัผลและประเมินผลมีความยติุธรรม       

4 การวดัผลและประเมินผลเหมาะสมกบัช่วงวยั ระดบัชั1น 
ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน    

     

5 การวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสภาพจริงของ
ผูเ้รียน  

     

6 การวดัผลและประเมินผลเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม       

ขอ้เสนอแนะเพิ;มเติม_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ขอแสดงความขอบคุณท่านที;ใหค้วามร่วมมือ 
  ดนชิดา วาทินพุฒิพร (ผูว้จิยั)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก ง 

ประมวลภาพการวจิัยและการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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การซักซ�อมทําความเข�าใจนักศึกษาแรงงานข�ามชาติช�วยเก็บข�อมูลเป!นภาษาไต (ภาษาไทใหญ�) 

สังเกตการณ+และสัมภาษณ+นักศึกษาแกนนําแรงงานข�ามชาติ  

มีศักยภาพ เรียนดี กิจกรรมเด�น มสี�วนร�วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห�องเรียนเป นอย�างด ี 
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การเก็บข�อมูลผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในชุมชน 

 

กรณีศึกษา: ลงพ้ืนท่ีเรียนรู�วิถีชีวิตนักศึกษาแรงงานข�ามชาติ  
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ความร�วมมือของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียระหว�างออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
เพ่ือสร�างเสริมความรอบรู�ทางสุขภาวะให�แก�แรงงานข�ามชาติ  

การสัมภาษณ+ผู�เช่ียวชาญด�านการปฏิบัติงาน  

มูลนิธิแมพ เชียงใหม� และโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขต�างด�าว จังหวัดสมุทรสาคร  
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การจัดกิจกรรมหน�วยการเรียนรู�ท่ี 5 การส่ือสารองค+ความรู�ทางสุขภาพ  

(กิจรรมในช้ันเรียน วางแผนและนําเสนอแผนการส่ือสารสุขภาพ) 
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การจัดกิจกรรมหน�วยการเรียนรู�ท่ี 2 การทําความเข�าใจองค+ความรู�ทางสุขภาพ  

การจัดกิจกรรมหน�วยการเรียนรู�ท่ี 1 การเข�าถึงองค+ความรู�ทางสุขภาพ  
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การจัดกิจกรรมหน�วยการเรียนรู�ท่ี 4 การประยุกต+ใช�องค+ความรู�ทางสุขภาพ  

 

การจัดกิจกรรมหน�วยการเรียนรู�ท่ี 3 การประเมินองค+ความรู�ทางสุขภาพ  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างโครงงานการสื�อสารเพื�อสุขภาพของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาต ิ
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กลุ�มHot and Spicy 

ช่ือโครงงานล�างมือถูก ล�างโรคได�  

หลักการ  

 โครงงานเรื่องนี้จัดทําเพ่ือให&ทราบว�า โรคติดต�อสามารถเกิดข้ึนได&โดยท่ีเราไม�รู&ตัว จากการจับต&อง

สิ่งของต�างๆ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช�น หวัด วัณโรค ไข&หวัดใหญ� โรคหัด โดยติดต�อผ�านการหายใจ

เอา เชื้อโรคเข&าไป และติดต�อได&จากการท่ีมือสัมผัสกับส่ิงของ เครื่องใช& หรือสิ่งคัดหลั่งของผู&ป:วย (น้ํามูก 

น้ําลาย เสมหะ เลือด)โรคติดต�อระบบทางเดินอาหาร เช�น อุจจาระร�วง อหิวาตกโรค อาหารเป=นพิษ โรคตับ

อักเสบชนิดเอ โรคพยาธิชนิดต�างๆ การติดต�อเกิดจากการท่ีมือปนเป@Aอนเชื้อเหล�านั้น แล&วหยิบจับอาหาร

รับประทานโรคติดต�อจากการสัมผัสได&โดยตรง เช�น โรคตาแดง โรคเชื้อรา แผลอักเสบท่ีผิวหนัง หิด เริม การ

ติดต�อ เกิดจากมือไปสัมผัสแผล ฝC หนอง โดยตรง แล&วมาสัมผัสกับส�วนต�างๆ ของร�างกายโรคติดต�อท่ีรุนแรง 

เช�น โรคไข&หวัดมรณะ (SARS) โรคไข&หวัดนก การติดต�อเกิดจากการรับ เชื้อทางระบบทางเดินหายใจ หรือมือ

ไปสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งต�างๆ (น้ํามูก น้ําลาย เสมหะ เลือด) จากสัตวFปCกท่ีป:วยเป=นโรคไข&หวัดนก ซ่ึงเราเป=นกัน

ได&ง�ายในชุมชน  

จากการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว�าการล&างมืออย�างถูกวิธีเป=นเวลา 15 วินาที สามารถลด

เชื้อโรคได&ถึง 90% กลุ�มของเราได&จัดทําแผนเพ่ือดําเนินงานคือทําให&เขาเข&าใจในการเผยแพร� พูดคุย รวมถึง

ประชาสัมพันธFให&คนในชุมชนเข&าใจถึงการปOองกันโรคด&วยการล&างมืออย�างถูกวิธี 7 ข้ันตอน และเตือนให&

กลุ�มเปOาหมายล&างมือบ�อยๆ เม่ือเกิดโรคระบาดเพ่ือห�างไกลจากโรค  

วัตถุประสงค� สาธิตวิธีการล&างมือท่ีถูกวิธี เพ่ือให&คนในชุมชนห�างไกลจากโรคติดต�อ  

กลุ�มเป�าหมาย สื่อสาร เพ่ือน ญาติพ่ีน&อง คนในครอบครัว เพ่ือนบ&าน  

วันเวลาท่ีสื่อสาร  ระหว�างวันท่ี 1-7 สิงหาคม 2559 ในช�วงวันหยุดและหลังเลิกงาน  

สถานท่ี ท่ีบ&านในชุมชน  
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รูปแบบท่ีสื่อสาร พูดคุยเรื่องประโยชนFของการล&างมือ บอกวิธีการล&างมือท่ีทําให&ลดเชื้อโรคได& จูงใจ

กลุ�มเปOาหมายด&วยการร�วมร&องเพลงไทใหญ�สั้นๆ ระหว�างล&างมือ และสาธิตกลุ�มเปOาหมายทําท�าล&างมือ และ

ทดลองล&างมือจริง  

ข้ันตอนการเตรียมการสื่อสาร  

1. หาข&อมูลเรื่องประโยชนFของการล&างมือ เรื่องการล&างมือถูกวิธีจากแหล�งท่ีไว&ใจได& ทดลองล&างกันเอง 

ให&ครูตรวจดูว�าถูกหรือไม�  

2. แหล�งข&อมูลท่ีใช&  เวTปไชตFhttp://www.bangkokhealth.com/health/articleค&นหาเพลงไทใหญ�ท่ี

ทุกคนในกลุ�มร&องได&หรือมีการสอนในโรงเรียนไทใหญ�  มีเนื้อหาสั้น จดจําง�าย หรือใช&วิธีการนับเลขกับ

กลุ�มคนท่ีไม�รู&จักเพลงเหล�านี้  

3. นัดหมายกับกลุ�มเปOาหมาย ว�าจะว�างเม่ือไหร�  

4. ลงมือทํา แล&วพูดคุยว�าหลังล&างมือแล&วเป=นอย�างไร  

ผลการดําเนินงาน  

 กลุ�มของเราไปเผยแพร� 10 คนให&ความร�วมมือดีทุกคนคนในครอบครัวและชุมชนสนใจดีมาก เพราะ

พวกเขาไม�รู&ว�าการล&างมือมันมีหลักการแบบนี้ แต�ก็มีบางคนท่ีเคยเข&าใจว�าเราล&างมือเม่ือตอนมือเป@Aอนเท�านั้น 

แต�ควรล&างมือก�อนการเตรียมและปรุงอาหารก�อนรับประทานอาหารหลังการขับถ�ายก�อนและหลังสัมผัสผู&ป:วย 

ทําให&พวกเขาได&ความรู&ใหม�  
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กลุ�มเปOาหมายบอกว�าความรู&ของพวกเราสามารถเอาไปใช&ได&จริง เป=นเรื่องง�ายๆ ใกล&ตัว และจะนําไป

ปฏิบัติตามเพ่ือให&เกิดประโยชนFต�อตัวเขาเองและคนรอบข&างด&วย แต�บางคนก็มองว�ายุ�งยากและนานเกินไป แต�

เราก็ชี้แจงว�ามันเป=นประโยชนFอย�างไรและเขาอาจใช&เวลาน&อยลงเม่ือทําเป=นประจํา  

 สิ่งท่ีพวกเราอยากปรับปรุงได&แก� เนื้อหาท่ีกระชับข้ึนและศึกษาหาความรู&เก่ียวกับประโยชนFของการ

ล&างมือมากกว�านี้ อยากประชาสัมพันธFและหาแนวทางดึงดูดความสนใจของคนมากข้ึน  
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ชื�อกลุ่ม Baby Cute 

ชื�อโครงงาน ออกกาํลงักายห่างไกลโรค  
หลกัการ  

คนส่วนใหญ่ในชุมชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทาํงาน คนในชุมชนส่วนใหญ่ทาํงาน
ก่อสร้างกบัพ่อหลวง และออกไปรับจา้งขา้งนอก เมื+อพวกเขามีเวลาวา่งจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการนอน 
ดื+มเหลา้ ฟังเพลง ดูทีวีและพกัผ่อนอยู่กบัครอบครัว  กลุ่มพวกเราเห็นว่าคนกลุ่มนี2ตอ้งทาํงานหนกั แต่การ
ออกกาํลงักายก็ยงัเป็นสิ+งจาํเป็น จากที+คน้ควา้พบวา่การออกกาํลงักายในกลุ่มคนงานที+ทาํงานหนกัสามารถ
ช่วยลดการบาดเจ็บของกลา้มเนื2อ ลดอาการปวดเมื+อย เคล็ดขดัยอกต่างๆ ได ้ถา้ทาํอย่างถูกวิธี และมีกลุ่ม
อื+นๆ ในชุนที+สามารถออกกาํลงักายเพื+อเพิ+มความแข็งแรงให้กบัร่างกาย สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัโรคได ้
กลุ่มเราเลยอยากใหค้นในชุมชนที+ไม่เคยออกกาํลงักายหนัมาออกกาํลงักายกนัมากขึ2น  
 

วตัถุประสงค์  

 ชักชวนให้คนในชุมชนที+ไม่เคยออกกกาํลงักายหันมาออกกาํลงักาย เพื+อให้ร่างกายแข็งแรง ลด
อาการบาดเจบ็ ลดอาการปวดเมื+อย และมีภูมิคุม้กนัโรค  
 

กลุ่มเป้าหมาย  

 คนหลายๆ วยัที+ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย 15 คน   
 
วนัและเวลา   

 ทุกเยน็และช่วงที+มีวนัหยดุหรือหลงัเลิกงาน เป็นเวลา 3 สัปดาห์  
 
สถานที�  

 บา้นของตนเองหรือสวนสาธารณใกลบ้า้น  

ขั2นตอนการดําเนินงาน  

 ขั2นเตรียม  

1. คน้ควา้ขอ้มูลเกี+ยวกบัประโยชน์ของการออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายที+เหมาะสมกบัวยัและกลุ่ม

คนทาํงาน หลกัการออกกาํลงักายและการยืดเหยียดร่างกายที+ถูกตอ้ง จากอินเตอร์เน็ตและหาขอ้มูล

จากชุมชน 
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2. ศึกษาขอ้มูลที+หามาและเลือกให้เหมาะกบัคนในชุมชน เช่น คนแก่หรือคนมีอายุหรือวยักลางคนใช้

การแกวง่แขน ยืดเหยียดร่างกาย เพื+อคลายความเครียด กลุ่มคนทาํงานใชก้ารยืดเหยียดร่างกาย และ

การเดินเร็วเพื+อเพิ+มกลา้มเนื2อขา  

3. ช่วยกนัหากลุ่มป้าหมายในชุมชน ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวของเรา  

ขั2นเผยแพร่  

1. แต่ละคนในกลุ่มจะพูดชกัชวนเพื+อนบา้นและคนในครอบครัววา่มาออกกาํลงักายมนัดียงัไง 

2. ในกลุ่มพาคนที+ชกัชวนไปออกกาํลงักายง่ายๆ ที+บา้นหรือที+ที+สะดวกสัปดาห์ละ 2-3 วนั หรือแลว้แต่
เวลาวา่ง  

ขั2นประเมิน  

1. สอบถามกลุ่มเป้าหมายวา่ผลของการออกกาํลงักายเป็นยงัไง   

ผลการดําเนินงาน  

1. แต่ละคนไปเผยแพร่ตามขั2นตอนที+ไดเ้ตรียมไว ้ตามภาพ กลุ่มไดใ้ชก้ารแกวง่แขน การยืดเหยียดร่างกาย
หรือการออกกาํลังกายง่ายๆ เพื+อลดอาการปวดเมื+อย และสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความแข็งแรง และ
เหมาะสมกบัแต่ละวยั  เผยแพร่กบักลุ่มเป้าหมายที+ไม่เคยออกกกาํลงักาย สัปดาห์ละ 3 ครั2 ง บางคนก็ทาํ
ทุกวนั ที+บา้น ในชุมชนและสวนสาธารณะใกลบ้า้น  
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2. การตอบรับที+ดีเพราะไม่เห็นคนกลุ่มไหนปฏิเสธการสื+อสารที+พวกเราไดน้าํเสนอจึงทาํให้การ
เขา้ถึงง่ายขึ2น โดกลุ่มเป้าหมายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ สิ+งที+พวกเราตอ้งการจะสื+อสารนั2นมี
ประโยชน์ เพราะบางคนก็ยงัไม่เขา้ใจถึงความสําคญัของการออกกาํลงักาย ก็ไดรู้้จากพวกเรา  
โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะใชเ้วลาวา่งออกกาํลงักายให้มากขึ2น การไดลุ้กมาออกกาํลงักาย
ยงัช่วยใหผ้อ่นคลายความตึงเครียดได ้สุขภาพดีขึ2น นอนหลบัสบายยิ+งขึ2น   

3. สิ+งที+อยากปรับปรุงครั2 งต่อไป คือ ชวนคนมาออกกาํลงักายมากขึ2นกวา่เดิม อยากให้มีกิจกรรมที+
มีคนมาออกกาํลงักายกนัไดคุ้ยกนั ปรับปรุงเวลานดัหมายทาํโครงงานเนื+องจากแต่ละคนทาํงาน
นดัหมายยาก  
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ประวตัิผู้วจัิย  

 
ชื�อ-ชื�อสกุล   นางสาวดนชิดา วาทินพุฒิพร  
ที�อยู่    63 หมู่ที� 4 ตาํบลสามง่าม อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 73150  
 
ประวตัิการศึกษา   

พ.ศ. 2539   มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั นครปฐม  
พ.ศ. 2542  มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์ภาษาองักฤษ-ฝรั�งเศส) โรงเรียนพระปฐม

วทิยาลยั นครปฐม  
พ.ศ. 2545  ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต (อ.บ.) สาขาสังคมศาสตร์การพฒันา        

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
นครปฐม   

พ.ศ. 2553  ปริญญาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑิต (สม.ม.)                    
สาขามานุษยวทิยา คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2559  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด) สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืAนฐานทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ นครปฐม   
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